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Εισαγωγή 

• Το σεμινάριο αυτό είναι μέρος ενός 
πολύ-επίπεδου προγράμματος 
κατάρτισης για τη διαχείριση των 
αποβλήτων που υποστηρίζεται από 
το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της 
Κυπριακής Δημοκρατίας 

• Χρηματοδοτείται από την Υπηρεσία 
Στήριξης Διαρθρωτικών 
Μεταρρυθμίσεων της ΕΕ (SRSS) 

• Απευθύνεται σε:  

• Δημόσιους υπαλλήλους 

• Τοπικές αρχές  

• Ενδιαφερόμενους φορείς 

• ΜΚΟ και το ευρύ κοινό 
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Στόχοι Ενότητας 1 

1. Κατανόηση των γενικών περιβαλλοντικών, 
οικονομικών και κοινωνικών πτυχών της πολιτικής 
της ΕΕ για τα απόβλητα.  

2. Κατανόηση της έννοιας της ιεράρχησης των 
αποβλήτων και των βασικών ορισμών της ΕΕ.  

3. Κατανόηση των εννοιών της πρόληψης της 
δημιουργίας αποβλήτων, της κυκλικής οικονομίας, 
της αποδοτικότητας των πόρων και της βιώσιμης 
ανάπτυξης και πώς συνδέονται μεταξύ τους. 

4. Κατανόηση των βασικών πτυχών της διαχείρισης 
αποβλήτων και τα οφέλη της 
επαναχρησιμοποίησης, της ανακύκλωσης και των 
επιχειρηματικών μοντέλων της κυκλικής 
οικονομίας.  



Παγκόσμια ζητήματα αποδοτικότητας 

των πόρων 



Που βρισκόμαστε σήμερα; 



Πλαστικά στους ωκεανούς 

• Περισσότερα πλαστικά παρά ψάρια στους ωκεανούς μέχρι το 2050.  

 (Πηγή: World Economic Forum / EMF – the New Plastics Economy 2016) 

• Επιπλέοντα πλαστικά – 268,000 τόνοι  

• Παραλία – 1,418,000 τόνοι (η μεγαλύτερη συγκέντρωση πλαστικών) 

Πυθμένας της θάλασσας – 25,270,000 τόνοι (η μεγαλύτερη ποσότητα 

πλαστικών συνολικά) 

Source: Eunomia – Plastics in the Marine Environment 2017 



Παραγωγή και διαχείριση αποβλήτων 

στην Κύπρο   

• Εκτιμώμενος πληθυσμός στη Κύπρο: 860,000 κάτοικοι (2017) 

 Εκτιμώμενη συνολική ποσότητα αστικών απόβλητων για το 2016: ~ 545,000 
τόνοι (Eurostat) 

• Εκτιμώμενη παραγωγή αποβλήτων το 2016: ~ 642 κιλά ανά κάτοικο 
ετησίως (Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου) 

• Τα ποσοστά ανακύκλωσης στη Κύπρο είναι χαμηλά σε σχέση με την 
υπόλοιπη ΕΕ:  
• Το 2016, το εκτιμώμενο ποσοστό ανακύκλωσης των αστικών αποβλήτων ανήλθε 

στο 17.2% (Eurostat) 
• Εκτιμώμενο ποσοστό αποβλήτων που διαχωρίζεται για κομποστοποίηση: 4% (Στατιστική 

Υπηρεσία Κύπρου) 

• Εκτιμώμενο ποσοστό αποβλήτων που καταλήγουν σε υγειονομική ταφή: 78.7% 
(Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου) 

• Ποσοστά ανακύκλωσης στην ΕΕ για τα αστικά απόβλητα (EU 2016): ~ 28%, 
• Κομποστοποίηση ~ 17%,  

• Αποτέφρωση ~ 27% 

• Υγειονομική Ταφή ~ 28%  

• Τα καλύτερα ποσοστά στην ΕΕ είναι στη Γερμάνια, Αυστρία και Ουαλία, με ποσοστό 
ανακύκλωσης πάνω από 50%.   

• Τα εθνικά σχέδια διαχείρισης αποβλήτων που βρίσκονται σε εφαρμογή θα 
βοηθήσουν στη βελτίωση των σημερινών ανεπαρκειών: 
1) Η Εθνική Στρατηγική και το Σχέδιο Διαχείρισης Δημοτικών Αποβλήτων 2015-2020  

2) Το Εθνικό Σχέδιο Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων 2015-2020. 

 



Εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων 

στη Κύπρο    

• Η Κύπρος στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό σε μονάδες 
βιολογικής επεξεργασίας για τα απόβλητα.  

• Σήμερα βρίσκονται σε λειτουργία 2 μονάδες 
Ολοκληρωμένων Εγκαταστάσεων Διαχείρισης 
Αποβλήτων στην Κόσιη και το Πεντάκωμο  
• Οι Χώροι Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) στο Βατί και και στον 

Κοτσιάτη έχουν κλείσει οριστικά για όλα τα δημοτικά απόβλητα από τις 
28.2.2019. Με τον πρόσφατο τερματισμό της ΧΑΔΑ Κοτσιάτη τα δημοτικά 
απόβλητα της Επαρχίας Λευκωσίας μεταφέρονται στην ΟΕΔΑ Κόσιης. 

• Πράσινα Σημεία: Μέχρι στιγμής έχουν κατασκευαστεί 
συνολικά 23 πράσινα σημεία - 8 στη Λευκωσία, 4 στη 
Λεμεσό, 6 στη Λάρνακα, και 5 στη Πάφο. Τα πράσινα 
σημεία στις Επαρχίες Πάφου, Λεμεσού και Λάρνακας 
βρίσκονται ήδη σε λειτουργία. Η λειτουργία των 
πράσινων σημείων της Επαρχίας Λευκωσίας 
αναμένεται να ξεκινήσει σύντομα. 



Βιωσιμότητα και αποδοτικότητα των 

πόρων 



Βιώσιμη Ανάπτυξη 

• Βιώσιμη ανάπτυξη είναι: 

 

 

 

• Η αποδοτικότητα των πόρων 
προσφέρει ένα μέσο για να 
επιτραπεί η αποσύνδεση της 
οικονομικής ανάπτυξης από τις 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις  

  

 

 

'Ανάπτυξη η οποία ικανοποιεί τις ανάγκες των σημερινών 

γενεών χωρίς να διακυβεύεται η ικανότητα των μελλοντικών 

γενεών να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες' 



UNEP: Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης  



UNEP Στόχος 12:  

Υπεύθυνη παραγωγή και κατανάλωση   
  

 
 

 
• Επίτευξη βιώσιμης διαχείρισης και αποτελεσματικής 

χρήσης των φυσικών πόρων μέχρι το 2030.  

• Μείωση 50% των αποβλήτων τροφίμων ανά άτομο 
στο επίπεδο του λιανικού εμπορίου και του 
καταναλωτή, και μείωση των απωλειών των 
τροφίμων κατά μήκος της αλυσίδας παραγωγής και 
προμήθειας, μέχρι το 2030. 

• Επίτευξη περιβαλλοντικά ορθής διαχείρισης των 
χημικών και όλων των αποβλήτων σε όλο τον κύκλο 
ζωής τους ... προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι 
αρνητικές επιπτώσεις τους στην ανθρώπινη υγεία 
και το περιβάλλον, μέχρι το 2020. 

• Σημαντική μείωση στην παραγωγή αποβλήτων μέσω 
της πρόληψης, μείωσης, ανακύκλωσης και 
επαναχρησιμοποίησης μέχρι το 2030. 



Καταπολέμηση της ρύπανσης και της 

κλιματικής αλλαγής  

• Η διαχείριση των αποβλήτων έχει να διαδραματίσει 
σημαντικό ρόλο. 

• Στόχος είναι η μετάβαση από το ‘Πάρε – Φτιάξε – 
Χρησιμοποίησε – Πέταξε’... σε μία πιο αποδοτική 
χρήση των πόρων μέσω της κυκλικής οικονομίας.   

• Και αυτό σημαίνει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση 
οικονομικά αποτελεσματικότερων: 
• Προγραμμάτων για την πρόληψη της δημιουργίας 

αποβλήτων. 

• Προγραμμάτων χωριστής συλλογής, 
επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης. 

• Μέτρων αύξησης της χρήσης ανακυκλώσιμων υλικών 
κατά την κατασκευή και αύξησης της ζήτησης 
ανακυκλωμένων υλικών. 

 



Ορισμός ΕΕ: Αποδοτικότητα των πόρων 

• Η αποδοτικότητα των πόρων σημαίνει τη 

χρήση των περιορισμένων πόρων της 

Γης με βιώσιμο τρόπο, ελαχιστοποιώντας 

τις επιπτώσεις στο περιβάλλον.  

• Αυτό μας επιτρέπει να δημιουργήσουμε 

περισσότερα με λιγότερα και να 

προσφέρουμε μεγαλύτερη αξία με 

λιγότερη κατανάλωση πόρων. 

 



Η κυκλική οικονομία και τα οφέλη της 



Κυκλική οικονομία 

• Η τρέχουσα οικονομία είναι σε μεγάλο βαθμό γραμμική 

 

 

 

• Η κυκλική οικονομία προσπαθεί να επεκτείνει τη φάση 
«χρήσης των προϊόντων» μέσω: 
• Της χρήσης προϊόντων όσο το δυνατό περισσότερο 

• Της ανάκτησης προϊόντων και υλικών στο τέλος της ζωής τους 

• Της μείωσης των προϊόντων που απορρίπτονται  

• Της χρήσης αποβλήτων ως πόρο εκμετάλλευσης 

• Η κυκλική οικονομία αποτελεί πλέον βασική αρχή της 
νομοθεσίας της ΕΕ για τα απόβλητα, δίνοντας 
προτεραιότητα στην πρόληψη, επαναχρησιμοποίηση, 
χωριστή συλλογή και ανακύκλωση. 

 

Παραγωγή Χρήση Απόσυρση 



Τι είναι η κυκλική οικονομία; 

Πηγή: Ίδρυμα Ellen McArthur 
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Τι σημαίνει κυκλική οικονομία στην 

πράξη; 

• Μεγιστοποίηση της παράτασης ζωής και 
διατήρηση της αξίας των προϊόντων μέσω: 

• Κοινής Χρήσης 

• Μίσθωσης  

• Επισκευής 

• Επιστροφής για: 
• Επαναχρησιμοποίηση και προετοιμασία για 

επαναχρησιμοποίηση 

• Ανακατασκευή  

• Ανακύκλωσης εξαρτημάτων και υλικών – ιδανικά 
σε ένα κλειστό κύκλωμα  



Ένας άλλος ορισμός της κυκλικής 

οικονομίας 



«Οι άνθρωποι δεν θέλουν να 
αγοράσουν τρυπάνι ¼ ιντσών, 
θέλουν να βγάλουν μια τρύπα 
¼ ιντσών.»  
Theodore Levitt (1972) 

Επιχειρηματικά μοντέλα κυκλικής 

οικονομίας: Παροχή υπηρεσιών 

 

• Έχει να κάνει με τη χρησιμότητα των προϊόντων και 
όχι απλά των αριθμό των προϊόντων. 

• Επιτροπή ΕΕ: «η βιομηχανοποίηση και οι υπηρεσίες 
είναι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος... στη σύγχρονη 
οικονομία, δεν μπορείτε να επιλέξετε το ένα ή το άλλο 
(...). Θα πρέπει να κάνετε και τα δύο». 

 



Επιχειρηματικά μοντέλα κυκλικής 

οικονομίας: Παροχή υπηρεσιών 

• Baines (2009): «η διαδικασία δημιουργίας αξίας με 
την προσθήκη υπηρεσιών στα προϊόντα» 

 
• Rolls Royce: Εταιρική φροντίδα Power-by-the-Hour 

• Xerox: μοντέλα φωτοτυπικών μηχανών Cost-per-print 

• Phillips: μοντέλα φωτισμού Pay-per-Lux  

 

• Χρήση προϊόντων με χαμηλά ρίσκα και χωρίς 
προβλήματα που περιλαμβάνει τη συντήρηση και τη 
συνεχή αναβάθμιση του προϊόντος. 

• Καθιστά προβλέψιμο το κόστος ιδιοκτησίας του 
προϊόντος. 

 



Επιχειρηματικά μοντέλα κυκλικής 

οικονομίας: Ανακατασκευή 

• Η ανακατασκευή προϊόντων επιτρέπει «νέα» προϊόντα, 
αλλά με φθηνότερα εξαρτήματα και υλικά = υψηλότερη 
κερδοφορία. 

• Η αποκατάσταση προϊόντων είναι σε ελαφρώς 
χαμηλότερο επίπεδο από την ανακατασκευή. 

• Βελτιώνει την ασφάλεια του εφοδιασμού – μειώνει τον 
κίνδυνο της εφοδιαστικής αλυσίδας.  

• Στην ΕΕ, η ανακατασκευή έχει κύκλο εργασιών €30 δις και 
απασχολεί 190,000 άτομα.  

• Η αναλογία της ανακατασκευής με την νέα παραγωγή 
είναι μόνο 1,9%.  

• Μέχρι το 2030, η βιομηχανία μπορεί να φθάσει σε ένα 
κύκλο εργασιών μέχρι και €100 δις και με την 
απασχόληση 500,000 υπαλλήλων. 



Καταλύτες κυκλικής οικονομίας: 

Σχεδιασμός και τεχνολογία 

• Οικολογικός σχεδιασμός (Eco-design): για την αντοχή, 
αποσυναρμολόγηση/επανασυναρμολόγηση του 
προϊόντος με στόχο την επέκταση της ζωής και την 
ευκολία επισκευής και ανακατασκευής του προϊόντος 
καθώς και της ανακύκλωσης.  

• 3D εκτύπωση (πρόσθετη κατασκευή) για να μπορεί το 
προϊόν να επισκευαστεί.  

• Εφαρμογές έξυπνων συσκευών: για την κοινή χρήση 
των πόρων και για τη μεταπώληση.  

• Διαδίκτυο των πραγμάτων: π.χ. για παρακολούθηση 
των περιουσιακών στοιχείων/κατάστασης. 

• Ανάλυση δεδομένων: για τη βελτιστοποίηση των 
διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένης της αξιοποίησης του 
εξοπλισμού. 



Εφαρμογή κυκλικής οικονομίας 

• Η Κύπρος πρέπει να εξετάσει μέτρα για: 
• Ενθάρρυνση της πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων 

• Δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης περισσότερων 
αντικειμένων 

• Χρήση των αποβλήτων ως πόρους 

• Επίτευξη υψηλότερων στόχων ανακύκλωσης 
προϊόντων 

• Ανακυκλωμένα υλικά  
– χαρτί, κάρτες, μέταλλα, πλαστικά, γυαλί 

– Ηλεκτρονικά απόβλητα, κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, μπαταρίες  

• Οργανικές Ουσίες 
– απορρίμματα τροφίμων και κλαδέματα, που συλλογικά ονομάζονται 

«βιοαπόβλητα» 

• Αποφυγή μεγάλων ποσοτήτων αποβλήτων σε 
χώρους υγειονομικής ταφής  

 



Η ιεράρχηση των αποβλήτων και 

άλλοι ορισμοί 



Η ιεράρχηση των αποβλήτων 

Πρόληψη / Επαναχρησιμοποίηση 

Προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση 

Ανακύκλωση 
 

Ανάκτηση 

Απόρριψη 
 



Ιεράρχηση αποβλήτων 

• Εφευρέθηκε από τον Ολλανδό πολιτικό Ad Lansink 
κάνοντας την πρώτη εμφάνιση στην Ολλανδία το 
1979 

• Το 2008, υιοθετήθηκε ως νομοθεσία στην ΕΕ με την 
Οδηγία των αποβλήτων (2008/98/ΕΚ) 

• Στην ουσία, καθορίζει τη «σειρά προτεραιότητας» 
στον τρόπο διαχείρισης των αποβλήτων 

• Η οποιαδήποτε απόκλιση από την ιεράρχηση των 
αποβλήτων μπορεί πιθανόν να δικαιολογηθεί δια 
μέσου της ανάλυσης κύκλου ζωής 
• Για παράδειγμα, η αναερόβια χώνευση έχει 

χαρακτηριστεί ως μέθοδος ανάκτησης ενέργειας, αλλά 
έχει καλύτερα περιβαλλοντικά αποτελέσματα για 
απορρίμματα τροφίμων παρά η κομποστοποίηση (που 
έχει χαρακτηριστεί ως μέθοδος ανακύκλωσης) 



Ορισμοί Οδηγίας για τα Απόβλητα 

(2008/98/ΕΚ): Πρόληψη των αποβλήτων  

• Τα μέτρα που λαμβάνονται πριν μία ουσία, υλικό 
ή προϊόν θεωρείται απόβλητο τα οποία 
μειώνουν:  
• την ποσότητα των αποβλήτων, μέσω της 

επαναχρησιμοποίησης των προϊόντων ή της 
επέκτασης της διάρκειας ζωής των προϊόντων.  

• τις δυσμενείς επιπτώσεις των αποβλήτων στο 
περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. 

• τις βλαβερές ουσίες στα υλικά και προϊόντα.  

• Η μείωση της ποσότητας των αποβλήτων μπορεί 
να ονομαστεί ποσοτική πρόληψη των 
αποβλήτων.  

• Η μείωση των βλαβερών ουσιών μπορεί να 
ονομαστεί ποιοτική πρόληψη των αποβλήτων.  

 



Ορισμοί Οδηγίας για τα Απόβλητα (2008/98/ΕΚ):  

Προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση  

Ο έλεγχος, καθαρισμός, 

επισκευή και ανάκτηση, 

διεργασίες με τις οποίες τα 

απόβλητα, τα προϊόντα ή τα 

εξαρτήματα των προϊόντων 

που έχουν συλλεχθεί από 

αναγνωρισμένο διαχειριστή 

αποβλήτων για 

επαναχρησιμοποίηση ή μέσω 

ενός συστήματος επιστροφής 

χρημάτων (deposit refund 

schemes) προετοιμάζονται 

έτσι ώστε να μπορούν να 

επαναχρησιμοποιηθούν χωρίς 

καμία άλλη προ-επεξεργασία. 

Photo Courtesy of WRAP 



Ορισμοί Οδηγίας για τα Απόβλητα 

(2008/98/ΕΚ): Ανακύκλωση  

• «κάθε διεργασία ανάκτησης με την οποία τα απόβλητα 

μεταβάλλονται σε προϊόντα, υλικά ή ουσίες είτε για τους 

αρχικούς είτε για άλλους σκοπούς. Περιλαμβάνει την 

επεξεργασία οργανικού υλικού, αλλά δεν περιλαμβάνει την 

ανάκτηση ενέργειας και την επεξεργασία σε υλικά που πρόκειται 

να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα ή για διεργασίες επίχωσης.» 

"τελική διαδικασία ανακύκλωσης": η διαδικασία ανακύκλωσης που αρχίζει 

όταν δεν απαιτείται περαιτέρω μηχανική διαλογή. 



Ορισμοί Οδηγίας για τα Απόβλητα 

(2008/98/ΕΚ): Άλλες διεργασίες 

αποκατάστασης  

 

 

 

• Παραδείγματα άλλων διεργασιών ανάκτησης:  

• Αποτέφρωση, όπου η κύρια χρήση των 

αποβλήτων είναι ως καύσιμο ή ως άλλο μέσο για 

την παραγωγή ενέργειας. 

• Διεργασίες επίχωσης που πληρούν τον ορισμό 

της ανάκτησης. 

 

• «Άλλες διεργασίες ανάκτησης» είναι η κάθε διεργασία που πληρεί 

τον ορισμό “ανάκτησης”στο πλαίσιο της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, 

αλλά δεν συμμορφώνεται με τις ειδικές απαιτήσεις που 

ενδείκνυνται για την προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση ή για 

ανακύκλωση. 



Υγειονομική ταφή και παραγωγή 

ενέργειας από τα απόβλητα   

• Η υγειονομική ταφή είναι η λιγότερο προτιμώμενη 
επιλογή διαχείρισης αποβλήτων.  

• Τα βιοδιασπώμενα απόβλητα σε χώρους υγειονομικής 
ταφής μπορούν να παράγουν φυσικό αέριο: ~ 55-60% 
μεθάνιο (CH4).  

• Το μεθάνιο είναι 20-25x πιο βλαβερό από το CO2 για 
την υπερθέρμανση του πλανήτη. 

• Οι περισσότερες εκπομπές αερίων από τα απόβλητα 
εξακολουθούν να είναι από τους χώρους υγειονομικής 
ταφής. 

• Η παραγωγή ενέργειας από τα απόβλητα μέσω 
καύσης είναι συχνά αναποτελεσματική και δημιουργεί 
περισσότερα αέρια που συμβάλουν στην 
υπερθέρμανση του πλανήτη απ’ ότι η ανακύκλωση ή η 
κομποστοποίηση. 

 



Επισκόπηση της διαδικασίας 

διαχείρισης των αποβλήτων 



Ποια είναι η σύνθεση των 

ανακυκλώσιμων αποβλήτων μας  

4% 

37% 

25% 
13% 

4% 

18% Άλλα 



Ανακύκλωση στη Κύπρο 

Ροές οικιακών συσκευασίων 
που συλλέγονται από την Green Dot 

Κύπρου 



Συλλογή PMD και χαρτιού  

Πόρτα σε Πόρτα – 

Μόνο στις Πόλεις 

Γυαλί - 

Παγκύπρια 

Τράπεζες συλλογής (bring banks) στις τουριστικές περιοχές και σε 

ορισμένες αγροτικές περιοχές με μικρό πληθυσμό 



Υγρά   

Απορρίμματα: 

Μηχανική Βιολογική Επεξεργασία  
• Χρησιμοποιείται ευρέως για να μειώσει την 

εξάρτηση στην υγειονομική ταφή, αλλά  
• Το υλικό για κομποστοποίηση είναι συχνά πολύ κακής 

ποιότητας 

• Γενικά καταλήγει σε καύσιμα που προέρχονται από 
απορρίμματα (refuse-derived fuel or RDF) 

• Αχρείαστο όταν υπάρχει σωστή διαλογή από την πηγή 

 

Μηχανική Διαλογή  

Βιολογική 

διαδικασία 

χώνευσης  

Απόβλητα  

Ανακυκλώσιμα υλικά   

Απορριφθέντα υλικά  

Κυρίως βιοδιασπώμενα   

Αέρια και ατμοί (στα 

απόβλητα ή για  

ανάκτηση ενέργειας)  Καύσιμα από 

απορρίμματα / 

Κομποστοποίηση / 

Μαυρόχωμα 



Πηγή: Biogen Limited, UK 

Αναερόβια χώνευση 

 



Παραδείγματα καλής πρακτικής 

• Τα τελευταία 20 χρόνια, η υγειονομική ταφή μειώθηκε 

δραματικά στα κράτη μέλη της ΕΕ.  

 • Η πιο έντονη μείωση παρατηρείται στην Γερμανία. Το 

2014 μόνο 1% των αστικών αποβλήτων κατέληξε σε 

χώρους υγειονομικής ταφής. 

Πηγή: Eurostat (Μάρτης 

2016) Διαχείριση αστικών 

αποβλήτων, EU-27  



Παραδείγματα καλής πρακτικής 

• Η Γερμανία είναι η χώρα με τα μεγαλύτερα ποσοστά 

ανακύκλωσης παγκοσμίως με ποσοστό ανακύκλωσης 

πάνω από 56% (Eunomia data) 

 

 

 

 

 



Παραδείγματα καλής πρακτικής 

• Η Γερμανία ήταν μία από τις πρώτες ευρωπαϊκές χώρες που 
περιόρισαν τη χρήση των χώρων υγειονομικής ταφής – 
εκτός για τα προ-επεξεργασμένα απόβλητα. 

• Χωριστή συλλογή συσκευασιών, βιολογικών αποβλήτων και 
χαρτιού υπάρχουν εδώ και δεκαετίες. 

• Τα συστήματα επιστροφής χρημάτων και τα προγράμματα 
επαναχρησιμοποίησης / επαναπλήρωσης για τα δοχεία 
ποτών υπήρξαν σημαντικές κινητήριες δυνάμεις. 

• Τα συστήματα ευθύνης των παραγωγών για διάφορες ροές 
αποβλήτων καθοδηγούσαν τις νομοθεσίες της ΕΕ 

• Ο Νόμος για τη διαχείριση των αποβλήτων του 2012 ήταν το 
κλειδί για περαιτέρω βελτιώσεις:  
• Επικεντρώνεται στις ψηλότερες κατηγορίες της ιεράρχησης των 

αποβλήτων, δηλαδή την προώθηση της πρόληψης και της 
επαναχρησιμοποίησης. 

 

Που οφείλεται η επιτυχία της Γερμανίας; 



Παραδείγματα καλής πρακτικής 

• Από τις αρχές της δεκαετίας του 2000, η απόδοση της 
Ουαλίας όσο αφορά την ανακύκλωση έχει αυξηθεί 
δραματικά. Η Ουαλία είναι 4η στον κόσμο με 52,2% 
ανακύκλωση (Eunomia Data) 

 

 

 

 

 



Παραδείγματα καλής πρακτικής 

• Η Ουαλία κατάφερε αυτά τα υψηλά ποσοστά 
ανακύκλωσης, χωρίς την χρήση των συστημάτων 
«Πληρώνω όσο Πετάω» ή των συστημάτων 
επιστροφής χρημάτων.  

• Χρησιμοποιεί ωστόσο τα ακόλουθα εργαλεία: 

• χωριστή συλλογή βασικών ανακυκλώσιμων υλικών. 

• περιορισμούς στη συλλογή υπολειμματικών αποβλήτων 
(περιορισμοί στη συχνότητα συλλογής και στον όγκο του 
κάδου).  

• την τυποποιημένη εφαρμογή συστημάτων συλλογής και 
στις 22 περιοχές των τοπικών αρχών. 

• υποχρεωτικό ελάχιστο ποσοστό ανακύκλωσης / στόχοι 
χωριστής συλλογής. 

• χωριστή συλλογή βιολογικών αποβλήτων 

• απαγόρευση της υγειονομικής ταφής ή/και της 
αποτέφρωσης για ορισμένα υλικά.  



Τα οφέλη της ανακύκλωσης και της 

επαναχρησιμοποίησης  



Τα οφέλη της ανακύκλωσης    

 

 

 

 

Πηγή: WRAP report: Environmental Benefits from Recycling – 2010 Update 

• Σε μια μελέτη (WRAP) στο Ηνωμένο Βασίλειο, 
εξετάστηκαν διάφορες μελέτες ανάλυσης κύκλου 
ζωής (ΑΚΖ).  

• Η έκθεση επιβεβαίωσε την αρχική προσδοκία ότι 
για όλα τα υλικά, στη συντριπτική πλειοψηφία των 
σεναρίων, η ανακύκλωση παρέχει τα πιο θετικά 
περιβαλλοντικά αποτελέσματα σε σύγκριση με 
άλλες επιλογές απόρριψης. 

• Τα βασικά θετικά περιβαλλοντικά αποτελέσματα 
που αναλογούν στην ανακύκλωση είναι: 
• η διατήρηση των φυσικών πόρων 

• λιγότερη χρήση ενέργειας 
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