ΕΚΘΕΣΗ
IΟΥΛΙΟΣ

2020

Μέτρα πολιτικής
για τα πλαστικά
στην Ελλάδα

© Χαρίκλεια Μινώτου / WWF Ελλάς

Αποστολή του WWF είναι να σταματήσει την υποβάθμιση του φυσικού
περιβάλλοντος και να χτίσει ένα μέλλον αρμονικής συνύπαρξης ανθρώπων και φύσης, προστατεύοντας τη βιοποικιλότητα, διασφαλίζοντας τη
βιώσιμη χρήση των ανανεώσιμων φυσικών πόρων, και προωθώντας
τη μείωση της ρύπανσης και της σπάταλης κατανάλωσης.

Η παρούσα έκθεση δημιουργήθηκε από τη Eunomia
για λογαριασμό του WWF Ελλάς
Φωτογραφία εξωφύλλου: © Χαρίκλεια Μινώτου / WWF Ελλάς

Eισαγωγή
Όπως έχει επισημανθεί σε παλιότερη έκθεση1 του WWF Ελλάς, η Ελλάδα παράγει περίπου 700.000
τόνους πλαστικών αποβλήτων ετησίως, σχεδόν 68 κιλά ανά κάτοικο. Η εισροή τουριστών στις παραθαλάσσιες περιοχές της Ελλάδας αυξάνει την παραγωγή απορριμμάτων έως και 26% κατά την περίοδο
αιχμής. Το μέγεθος της πλαστικής ρύπανσης από πλαστικά είναι σημαντικό. Εκτιμάται ότι κάθε χρόνο
διαρρέουν στο θαλάσσιο περιβάλλον της Ελλάδας 11.500 τόνοι πλαστικών απορριμμάτων, και η απώλεια για την ελληνική οικονομία εξαιτίας της πλαστικής ρύπανσης φτάνει τα 26 εκατ. ευρώ ετησίως.
Δυο είναι οι βασικές πηγές της πλαστικής ρύπανσης των θαλασσών: πλαστικά απορρίμματα εισέρχονται
στη θάλασσα από χερσαίες δραστηριότητες ή άμεσα από θαλάσσιες και παράκτιες δραστηριότητες. Έρευνες έχουν δείξει ότι το 80% της πλαστικής ρύπανσης των θαλασσών οφείλεται σε χερσαίες δραστηριότητες
και το 20% από θαλάσσιες. H ελλιπής διαχείριση των απορριμμάτων είναι μια κύρια πηγή της πλαστικής
ρύπανσης στην Ελλάδα. Σήμερα στην Ελλάδα θάβεται το 81% των σκουπιδιών κι ανακυκλώνεται μόλις
το 18,9%. Οι περιορισμένες υποδομές για τη συλλογή των απορριμμάτων, οι ανεξέλεγκτες και ανοιχτές
χωματερές συντελούν στη διαρροή πλαστικών από χερσαίες δραστηριότητες στη θάλασσα. Επιπρόσθετα,
μια σε βάθος ανάλυση της Eunomia εκτιμά ότι το 5% όλων των αποβλήτων που στέλνονται σε ΧΥΤΑ και
χωματερές τελικά διαρρέει στο περιβάλλον εξαιτίας των κακών συνθηκών αποθήκευσης, μεταφοράς και
διαχείρισης, όπως επίσης κι εξαιτίας του αέρα, της βροχής και της διάβρωσης των εδαφών.
Η Ελλάδα βρίσκεται μπροστά σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων.
Το πακέτο για την κυκλική οικονομία, που υιοθέτησε η ΕΕ το 2018 και περιλαμβάνει την τροποποίηση τριών σημαντικών οδηγιών για τα στερεά απόβλητα, και η οδηγία για τα πλαστικά μιας χρήσης
που υιοθετήθηκε το 2019, οδηγούν τις εξελίξεις προς νέα κατεύθυνση. Η αναθεώρηση της εθνικής
νομοθεσίας από το ΥΠΕΝ θα πρέπει να αντικατοπτρίζει τα ακόλουθα σημαντικά στοιχεία:
• Η στρατηγική της ΕΕ για τα πλαστικά2 έχει θέσει ως στόχο ότι οι πλαστικές συσκευασίες που εισέρχονται στην αγορά της ΕΕ είναι επαναχρησιμοποιήσιμες ή εύκολα ανακυκλώσιμες. Σε αυτό το
πλαίσιο, η αναθεώρηση της οδηγίας της ΕΕ για τα απόβλητα συσκευασίας3 προβλέπει βελτίωση του
σχεδιασμού συσκευασιών, προώθηση της επανάχρησης και της ανακύκλωσης, αύξηση του ανακυκλώσιμου περιεχομένου, μείωση της υπερχρήσης συσκευασίας και των αποβλήτων συσκευασιών.
• Επιπρόσθετα, η αναθεώρηση το 2018 της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τα απόβλητα θεσμοθετεί
αυξημένους στόχους ανακύκλωσης, ώστε η ανακύκλωση των αποβλήτων πλαστικής συσκευασίας
να διπλασιαστεί, από το 22,5% σήμερα στο 55% έως το 2030.
• Επιπλέον, η υποχρέωση για κοινές ελάχιστες προδιαγραφές στη διευρυμένη ευθύνη παραγωγού ωθεί
σε διαφοροποίηση εισφορών ανάλογα με τις ιδιότητες των πλαστικών συσκευασιών και άρα στρέφει
τις εξελίξεις σε καλύτερο σχεδιασμό της πλαστικής συσκευσίας. Για να υποστηρίξει τη σχετική νομοθεσία, η Επιτροπή προετοιμάζει κατευθυντήριες οδηγίες για τη διευρυμένη ευθύνη παραγωγού. Η
Eunomia ολοκλήρωσε πρόσφατα μελέτη για τη στήριξη του έργου της Επιτροπής σε αυτόν τον τομέα4.
Dalberg Advisors et al, (2019) Plastic pollution in Greece: how to stop it. A practical guide for policy makers
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• Η στρατηγική για τα πλαστικά και η οδηγία (ΕΕ) 2019/604 προβλέπουν επίσης την αύξηση της
ζήτησης για ανακυκλωμένο πλαστικό και θέτουν φιλόδοξους στόχους για ανακυκλωμένο περιεχόμενο σε πλαστικά προϊόντα, ενώ ταυτόχρονα ενθαρρύνουν την εισαγωγή συστημάτων εγγυοδοσίας (Deposit Refund Systems – DRS) για την βελτίωση της ποσότητας και της ποιότητας των
ανακτούμενων πλαστικών αποβλήτων.

Σχήμα 1. Πηγές της πλαστικής ρύπανσης και διαδρομές της προς το θαλάσσιο περιβάλλον
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Η μελέτη
Βάσει των δεσμεύσεων της χώρας και της ανάλυσης της υφιστάμενης κατάστασης και μελετώντας διεξοδικά τη βιβλιογραφία (περιλαμβανομένων παλιότερων μελετών της Eunomia και του WWF Ελλάς),
προχωρήσαμε στη δημιουργία μια εκτεταμένης λίστας μέτρων για την αντιμετώπιση της πλαστικής
ρύπανσης στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας. Οι πλαστικές συσκευασίες και τα πλαστικά μιας χρήσης ήταν τα προϊόντα που κυρίως εστιάσαμε, αν και περιλαμβάνονται επίσης μέτρα και για άλλα είδη
πλαστικών όπως τα αλιευτικά εργαλεία και τα μικροπλαστικά. Υλοποιήθηκε περαιτέρω επεξεργασία
της εκτεταμένης λίστας μέτρων, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες στην Ελλάδα, τις επιπτώσεις από
την εισαγωγή των μέτρων και την δυνατότητα υλοποίησης μέσο/μακροπρόθεσμα. Καταλήξαμε λοιπόν
σε 17 ρυθμιστικά/κανονιστικά μέτρα - μέτρα πολιτικής που αναμένεται να φέρουν τις μεγαλύτερες
ωφέλειες και θα πρέπει να αποτελέσουν προτεραιότητα για την Ελλάδα προκειμένου:
• Να αποτραπεί η δημιουργία πλαστικών αποβλήτων
• Να ενθαρρυνθεί η ανακύκλωση των πλαστικών
• Τα πλαστικά να μην καταλήγουν απόβλητα
Για κάθε μέτρο, διατυπώνονται κρίσιμοι παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη, καθώς και τα
πιθανά οφέλη που θα προκύψουν. Επιπρόσθετα, περιγράφονται μια σειρά από πρόδρομα μέτρα τα
οποία απαιτούνται για να υποστηρίξουν την ομαλή εφαρμογή των εν λόγω 17 πολιτικών.
Στο πλαίσιο παρακολούθησης της πορείας της χώρας αναφορικά με τις επιδόσεις της στον περιορισμό της πλαστικής ρύπανσης, αναπτύχθηκε επίσης ένας πίνακας αξιολόγησης (scorecard) που
θα βοηθήσει στην κατανόηση του δρόμου που έχει να διανύσει η Ελλάδα σε μέσο/μάκροπρόθεσμο
επίπεδο προκειμένου να περιορίσει αποτελεσματική την πλαστική ρύπανση.
Πιο κάτω παρατίθενται μια σύνοψη των 17 μέτρων πολιτικής που προτείνονται και ο πίνακας αξιολόγησης των επιδόσεων της χώρας. Η πλήρης έκθεση, στα αγγλικά, μπορεί να βρεθεί εδώ.

Σύνοψη των 17 μέτρων πολιτικής
Πεδίο
εφαρμογής

Μέτρο

Κατανάλωση

1. Απαγόρευση πλαστικών μιας
χρήσης σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ)
2019/904 και με εισφορές σε εναλλακτικά προϊόντα μιας χρήσης,

Περιγραφή

Εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών στο πλαίσιο της Οδηγίας (ΕΕ)
2019/904 σχετικά με τις απαγορεύσεις, χρεώσεις και εισφορές με στόχο
τη μείωση των εναλλακτικών προϊόντων μιας χρήσης.
Συμμετοχή/ εμπλοκή φορέων όλης της αλυσίδας εφοδιασμού
για τη μείωση/αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων.

Πλαστικά
που αφορά

Προτεραιότητα

Πλαστικά
μιας χρήσης

Υψηλή

Έλεγχος, παρακολούθηση και αξιολόγηση.

Κατανάλωση

2. Εθνικά σχήματα για την προώθηση
του νερού βρύσης/ συστήματος «water
refill» σε εθνικό επίπεδο.

Βελτίωση πρόσβασης σε καλής ποιότητας πόσιμο νερό ώστε να μειωθεί
η εξάρτηση από πλαστικά μπουκάλια νερού.

Πλαστικά
μιας χρήσης

Μεσαία

Κατανάλωση

3. Μέτρα μείωση και πρόληψης
των μικροπλαστικών

Κατανόηση του βαθμού και του μεγέθους της ρύπανσης από
μικροπλαστικά, ώστε να αναπτυχθεί κατάλληλο πλαίσιο λύσεων.

Μικροπλαστικά

Χαμηλή

4. Μείωση κατανάλωσης πλαστικών
μιας χρήσης μέσα από τις Πράσινες
Δημόσιες Προμήθειες

Εφαρμογή της νομοθεσίας για τις πράσινες δημόσιες συμβάσεις με την
ανάπτυξη προτύπων και οδηγιών που θα ενσωματώνουν τις αρχές της
κυκλικής οικονομίας (επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, ανακυκλώσιμο περιεχόμενο, εντοπισμός των τομέων εφαρμογής, διαθέσιμες επιλογές για την ορθή διαχείριση στο τέλος κύκλου ζωής, εκτίμηση συνολικού
κόστους ζωής των διαφόρων εναλλακτικών).

Πλαστικά
μιας χρήσης

Υψηλή

5. Βελτίωση υφιστάμενων συστημάτων διευρυμένης ευθύνης παραγωγού
για συσκευασίες

Η αναμόρφωση των συστημάτων θα πρέπει να περιλαμβάνει αύξηση
των εισφορών και διαφοροποίηση αυτών ανάλογα με τα χαρακτηριστικά των προϊόντων, επέκταση για να καλύψει όλους τους παραγωγούς
και να αποφευχθεί η εισφοροδιαφυγή, αναπροσαρμογή των λειτουργικών/οικονομικών ρόλων και αρμοδιοτήτων ώστε να βελτιωθεί η
αποτελεσματικότητα τους.

Συσκευασόες

Υψηλή

Κατανάλωση

Διαχείριση
στο τέλος
κύκλου ζωής

Πεδίο
εφαρμογής

Μέτρο

Περιγραφή

Πλαστικά
που αφορά

Προτεραιότητα

Διαχείριση
στο τέλος
κύκλου ζωής

6. Σύστημα εγγυοδοσίας (DRS)
για πλαστικές φιάλες

Η εφαρμογή του DRS σχετίζεται με την επίδραση που θα έχει. Ένα καλά
σχεδιασμένο σύστημα μπορεί να φέρει πολλά οφέλη στην αύξηση της
ανακύκλωσης, τη μείωση των απορριμμάτων, την δημιουργία ενός σταθερού συστήματος εφοδιασμού της δευτερογενούς αγοράς με υψηλής
ποιότητας ανακυκλώσιμο υλικό, τη μείωση των αερίων θερμοκηπίου και
των αέριων ρυπαντών, και την αύξηση της απασχόλησης.

Πλαστικά
μιας χρήσης

Υψηλή

Διαχείριση
στο τέλος
κύκλου ζωής

7. Διευρυμένη ευθύνη παραγωγού
για τα πλαστικά γεωργίας

Σχεδιασμός συστήματος διευρυμένης ευθύνης παραγωγού
για τα πλαστικά γεωργικών χρήσεων.

Συσκευασίες

Μεσαία

Διαχείριση
στο τέλος
κύκλου ζωής

8. Αλιευτικά εργαλεία – ανάπτυξη
συστήματος διευρυμένης ευθύνης
παραγωγού

Βελτίωση των υφιστάμενων διαδικασιών συλλογής των εργαλείων και
αναβάθμιση των προγραμμάτων ανακύκλωσης μέσα από τη θέσπιση
νέου συστήματος διευρυμένης ευθύνης.

Αλιευτικά
εργαλεία

Μεσαία

Διαχείριση
στο τέλος
κύκλου ζωής

9. Βελτίωση συλλογής πλαστικών
εκτός συσκευασίας

Βελτίωση των υποδομών και του σχεδιασμού για συλλογή αποβλήτων σε λιμενικές εγκαταστάσεις, για συστήματα διαχείριση ογκωδών
αποβλήτων και σχεδιασμός για τη διαχείριση των αποβλήτων κατά τις
περιόδους αιχμής (τουριστική περίοδος).

Όλα
τα πλαστικά

Μεσαία

Διαχείριση
στο τέλος
κύκλου ζωής

10. Ανάπτυξη «on-the-go» συστημάτων συλλογής και ανακύκλωσης
αποβλήτων

Βελτίωση των διαδικασιών οδοκαθαρισμού και παροχή
υψηλών προδιαγραφών on-the-go κάδων ανακύκλωσης.

Συσκευασίες

Χαμηλή

Διαχείριση
στο τέλος
κύκλου ζωής

11. Μεγιστοποίηση της συλλογής
πλαστικών από τα υπολειμματικά
σύμμεικτα απόβλητα

Να ληφθούν υπόψη οι πιο δόκιμες μέθοδοι επεξεργασίας αποβλήτων.
Η μεγιστοποίηση της ‘διαλογής’ από τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας
θα έχει ως αποτέλεσμα να υπάρχει λιγότερο πλαστικό περιεχόμενο
στο υπόλειμμα.

Όλα
τα πλαστικά

Χαμηλή

Πεδίο
εφαρμογής

Μέτρο

Περιγραφή

Πλαστικά
που αφορά

Προτεραιότητα

Παραγωγή

12. Οικονομικά κίνητρα
για παραγωγούς

Παροχή κινήτρων (με τη μορφή φόρων, επιστροφή
φόρων, επιδοτήσεις) για την αύξηση του ανακυκλωμένου
περιεχομένου και την εισαγωγή καινοτομιών.

Συσκευασίες

Μεσαία

Παραγωγή

13. Βελτίωση σήμανσης
πλαστικής συσκευασίας

Εφαρμογή σήμανσης πλαστικής συσκευασίας σε αντιστοιχία με τα
εφαρμοζόμενα συστήματα διαχείρισης αποβλήτων και τις δυνατότητες
ανακύκλωσης (δηλαδή να είναι σαφές τι ανακυκλώνεται και τι όχι).
Μείωση της σύγχυσης στους καταναλωτές σχετικά με το τι ανακυκλώνεται ή κομποστοποιείται.

Πλαστικά
μιας χρήσης

Υψηλή

Οριζόντια

14. Φορολογικά κίνητρα σε
αντιστοιχία με την ιεραρχία
διαχείρισης αποβλήτων

Κατάργηση της εισφοράς κυκλικής οικονομίας και πλήρης
εφαρμογή του τέλους ταφής.

Συσκευασίες

Μεσαία

Οριζόντια

15. Μηχανισμός
ελέγχου/αξιολόγησης ευθυνών
για την ελλιπή διαχείριση
αποβλήτων

Κατεύθυνση περισσότερων πόρων από διευρυμένη ευθύνη παραγωγού
(ΣΣΕΔ), τέλος ταφής και πληρώνω- όσο-πετάω (PAYT) προς την
καλύτερη διαχείριση των αποβλήτων. Αύξηση προστίμων και ποινών
για την παράνομη και ανεξέλεγκτη απόθεση, καθώς και για άλλες
μορφές εγκλήματος. Βελτίωση του συστήματος παρακολούθησης
περιλαμβανομένης της ψηφιακής παρακολούθησης της διακίνησης
αποβλήτων.

Αλιευτικά
εργαλεία

Μεσαία

Οριζόντια

16. Κλιμάκωση του πληρώνωόσο πετάω (PAYT)

Καλός σχεδιασμός και εφαρμογή συστημάτων πληρώνωόσο-πετάω για τη βελτίωση της ανακύκλωσης.

Όλα
τα πλαστικά

Μεσαία

17. Εθνικό μητρώο για
τις συσκευασίες

Ανάπτυξη εθνικού μητρώου που θα ανακτά πληροφορίες που σχετίζονται α) με τη λειτουργία των συστημάτων διευρυμένης ευθύνης παραγωγού (ΣΣΕΔ), β) με τη βελτίωση των διαδικασιών παρακολούθησης
και της συμμόρφωσης, γ) την έρευνα και τον σχεδιασμό μελλοντικών
ενεργειών.

Συσκευασίες

Χαμηλή

Οριζόντια

Υπόμνημα πίνακα αξιολόγησης
Στήλη 1: Σπουδαιότητα / πιθανό αντίκτυπο
Υψηλή

Μεσαία

Χαμηλή

Στήλη 3: Έχουν θεσπιστεί πολιτικές;
1: Όχι,

2: Όχι αλλά σχεδιάζονται,

3: Ναι.

Στήλη 4: Επίπεδο εφαρμογής
1: Κανένα, πρέπει να θεσπιστούν άμεσα μέτρα.
2: Υιοθετημένη αλλά μη εφαρμόσιμη πολιτική, χρειάζεται περαιτέρω αναθεώρηση ή επιβολή .
3: Η πολιτική εφαρμόζεται, αλλά απαιτούνται βελτιώσεις ή/και αναθεωρήσεις.
4: Καλή εφαρμογή.

Στήλη 5: Η σημερινή επίδοση των πολιτικών της χώρας
1-4
Φτωχή

5-9
Μέτρια

10-12
Καλή

Πίνακας αξιολόγησης των επιδόσεων της χώρας
Σπουδαιότητα /
πιθανό αντίκτυπο

Μέτρα
πολιτικής

Έχουν
θεσπιστεί
πολιτικές;

Επίπεδο
εφαρμογής

Η σημερινή
επίδοση
των πολιτικών
της χώρας

Κομβικά σημεία για καλή εφαρμογή των πολιτικών

• Συμπερίληψη μέτρων μείωσης κατανάλωσης και για προϊόντα μιας χρήσης που δεν περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής της μελέτης.

Υψηλή

Απαγόρευση πλαστικών μιας
χρήσης σύμφωνα με την
οδηγία (ΕΕ) 2019/904 και
με εισφορές σε εναλλακτικά
προϊόντα μιας χρήσης

• Διασφάλιση ότι οι απαγορεύσεις που προβλέπει η οδηγία εφαρμόζονται
πλήρως – οι απαγορεύσεις θα πρέπει να εφαρμοστούν στην κατασκευή,
παραγωγή, διανομή, πώληση, κατοχή και εισαγωγή τέτοιων αντικειμένων
και πρέπει να τεθούν σε ισχύ με διαφάνεια και σταδιακά ώστε να υπάρξει
χρόνος προσαρμογής της αγοράς.
2

1

2

• Δημιουργία κινήτρων ώστε να διασφαλιστεί ότι η ζήτηση για προϊόντα
μιας χρήσης δεν θα μετακυλιστεί σε άλλα μιας χρήσης εναλλακτικά, αλλά
πως θα δοθεί έμφαση σε προϊόντα πολλαπλών χρήσεων.
• Διαβούλευση με τον κλάδο διαχείρισης αποβλήτων για τα εναλλακτικά
προϊόντα μιας χρήσης ώστε να διασφαλιστεί πως θα διαχειρίζονται επαρκώς. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει περαιτέρω λήψη μέτρων, τη θέσπιση
προτύπων ή τη δημιουργία νέων υποδομών όπως πχ. εγκαταστάσεις βιομηχανικής κομποστοποίησης.
• Θέσπιση συστήματος συλλογής δεδομένων και παρακολούθησης της πορείας
των συγκεκριμένων μέτρων και διασφάλιση της διαφάνειας του συστήματος.
• «Κυκλικές» επιλογές στην κατανάλωση πλαστικών, όχι μόνο στις προμήθειες (συσκευασίες, έπιπλα, ΙΤ), αλλά και στις υπηρεσίες (πχ. υπηρεσίες
καθαρισμού κλπ) με ανάπτυξη σχετικών οδηγιών.

Υψηλή

Μείωση κατανάλωσης
πλαστικών μιας χρήσης μέσα
από τις Πράσινες Δημόσιες
Προμήθειες (GPP)

• Προτίμηση σε προϊόντα και υλικά επαναχρησιμοποιήσιμα (πχ. γυάλινα
ποτήρια αντί για μιας χρήσης) και εύκολα ανακυκλώσιμα στα τοπικά συστήματα ανακύκλωσης.
2
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• Ανάπτυξη μεθόδων εξακρίβωσης των κριτηρίων «κυκλικότητας» και παρακολούθηση επιδράσεων (πχ. θέσπιση υψηλού στόχου συλλογής και
ανακύκλωσης πλαστικών από δημόσιες προμήθειες).
• Το περιβαλλοντικό και κοινωνικό κόστος να περιλαμβάνεται ως κριτήριο
στις αποφάσεις για προμήθειες.
• Κατάρτιση του δημοσίου τομέα με σεμινάρια και οδηγούς για την κατανόηση του θέματος και την ουσιαστική συνεισφορά στο πρασίνισμα των
δημόσιων συμβάσεων σε σχέση με τα πλαστικά.

Σπουδαιότητα /
πιθανό αντίκτυπο

Μέτρα
πολιτικής

Έχουν
θεσπιστεί
πολιτικές;

Επίπεδο
εφαρμογής

Η σημερινή
επίδοση
των πολιτικών
της χώρας

Κομβικά σημεία για καλή εφαρμογή των πολιτικών

• Αύξηση των εισφορών και διαφοροποίηση αυτών ανάλογα με τα χαρακτηριστικά των προϊόντων, ώστε τα συστήματα να καλύπτουν τουλάχιστον το 80% του συνολικού κόστος διαχείρισης των αποβλήτων.

Υψηλή

Βελτίωση υφιστάμενων
συστημάτων διευρυμένης
ευθύνης παραγωγού
για συσκευασίες

• Επέκταση για να καλύψει όλους τους παραγωγούς, χωρίς εξαιρέσεις σε
σχέση με το μέγεθος των παραγωγών).
3
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• Αναπροσαρμογή των λειτουργικών/οικονομικών ρόλων.
• Θέσπιση ξεκάθαρων αρμοδιοτήτων μεταξύ των εμπλεκόμενων (ΥΠΕΝ,
ΕΟΑΝ, ΦΟΣΔΑ,τοπικές αρχές, μονάδες επεξεργασίας στερεών αποβλήτων και μονάδες ανακύκλωσης) ώστε να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα.
• 100% γεωγραφική κάλυψη και ευκολότερη πρόσβαση.
• Βελτίωση/αναβάθμιση εξοπλισμού για όλους τους δήμους.
• Αύξηση της ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των πολιτών.
• Απαιτείται καλός σχεδιασμός, με επαρκή διαβούλευση και εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας.

Υψηλή

Σύστημα εγγυοδοσίας (DRS)
για πλαστικές φιάλες

2

1

2

• Απαιτείται επαρκής χρόνος για την κατάρτιση του συστήματος και να διασφαλιστούν οι απαιτούμενοι πόροι υλοποίησης και λειτουργίας, όπως
επίσης να συμβούν ομαλά οι απαιτούμενες αλλαγές πχ. στη σήμανση.
• Απαιτείται επαρκής ενημέρωση των πελατών για τη διαδικασία, τις ωφέλειες και τον τρόπο συμμετοχής.
Το σύστημα πληρώνω-όσο-πετάω μπορεί να βελτιώσει την απόδοση του
συστήματος διαχείρισης αποβλήτων, να μειώσει τον όγκο αποβλήτων που
καταλήγουν σε ΧΥΤΑ, να βελτιώσει τη συλλογή πληροφοριών και να αποσβέσει το κόστος επένδυσης που θα απαιτηθεί. Θα πρέπει να σχεδιαστεί
με προσοχή και περιλαμβάνοντας τα ακόλουθα στοιχεία:

Υψηλή

Κλιμάκωση του πληρώνω
όσο πετάω (PAYT)

• Δομή τελών (πχ. σχήμα που βασίζεται στο βάρος των αποβλήτων ή με
χρήση συγκεκριμένων σάκων).
1

1

1

• Ύψος τελών (καθορισμός του τέλους με διαφανή κριτήρια).
• Χρήση των εσόδων (τα έσοδα θα πρέπει να ισοσκελίζουν το κόστος διαχείρισης. Μπορεί να δοθούν κάποια κίνητρα κοινωνικού χαρακτήρα. Τυχόν έξτρα έσοδα θα πρέπει να κατευθύνονται για τη βελτίωση υποδομών
στη διαχείριση αποβλήτων και άλλα περιβαλλοντικά προγράμματα).
• Μηχανισμός επιβολής/ορθής εφαρμογής (διασφάλισης της σωστής χρήσης της υπηρεσίας και αποφυγή κακών πρακτικών).
• Χρήση καλών πρακτικών άλλων κρατών μελών της ΕΕ.

Σπουδαιότητα /
πιθανό αντίκτυπο

Υψηλή

Μέτρα
πολιτικής

Φορολογικά κίνητρα
σε αντιστοιχία με την ιεραρχία διαχείρισης αποβλήτων

Έχουν
θεσπιστεί
πολιτικές;

Επίπεδο
εφαρμογής

Η σημερινή
επίδοση
των πολιτικών
της χώρας

Κομβικά σημεία για καλή εφαρμογή των πολιτικών

• Εφαρμογή τέλους ταφής για όλα τα απόβλητα που καταλήγουν σε ΧΥΤΑ
(το τέλος κυκλικής οικονομίας που ισχύει σήμερα αφορά μόνο τα ανεπεξέργαστα απόβλητα).
3
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• Εφαρμογή μέτρων για τη μείωση της κακής διαχείρισης αποβλήτων και
την αναδόμηση των υπηρεσιών διαχείρισης αποβλήτων (με έμφαση στη
διευρυμένη ευθύνη παραγωγού).
• Διατήρηση του τέλος στην πλαστική σακούλα (9 λεπτά) και αναθεώρηση
προς τα επάνω τον επόμενο χρόνο.
• Θέσπιση κατάλληλων ποινών για να δράσουν ανασταλτικά

Υψηλή

Μηχανισμός λογοδοσίας
για την ελλιπή διαχείριση
αποβλήτων

3

3
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• Αποτελεσματική παρακολούθηση της διακίνησης αποβλήτων, με συστήματα ανιχνευσιμότητας των αποβλήτων στα διάφορα στάδια διαχείρισης,
καταγραφή των μεταφορέων αποβλήτων, δημόσιες αναφορές, συλλογή
αξιόπιστων δεδομένων.
• Το εθνικό μητρών παραγωγών (ΕΜΠΑ) θα πρέπει να εναρμονιστεί με τις
πληροφορίες που συλλέγονται από τα ΣΣΕΔ ώστε να γίνεται καλύτερη
διασταύρωση δεδομένων και να αποφευχθεί άσκοπη εργασία.
• Οι παραγωγοί θα πρέπει να υποχρεωθούν να υποβάλλουν πρόσθετες
πληροφορίες για συγκεκριμένες κατηγορίες και είδη συσκευασιών (πχ.
χημική σύνθεση, ανακυκλωμένο περιεχόμενο, η δυνατότητα ανακύκλωσης και επανάχρησης κλπ).

Υψηλή

Εθνικό μητρώο
για τις συσκευασίες

3

3
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• Οι παραγωγοί θα πρέπει να δίνουν όποιες πληροφορίες τους ζητηθούν
για να αποδείξουν τη συμμόρφωσή τους και να επιτρέπουν τον έλεγχο
από ανεξάρτητα τρίτα μέρη. Οι έλεγχοι θα πρέπει να είναι αυστηροί και
να αφορούν την επίτευξη ή μη στόχων. Ποινές θα πρέπει να επιβάλλονται
σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης.
• Μη-εμπορικά ευαίσθητες πληροφορίες για τις συσκευασίες θα πρέπει
να είναι δημόσια διαθέσιμες, ώστε να βελτιωθεί η λογοδοσία των παραγωγών και να αυξηθεί η γνώση των καταναλωτών για τα πλαστικά που
χρησιμοποιούν.
• Το ΕΜΠΑ θα μπορούσε να συνδεθεί με τα φορολογικά μητρώα ώστε να
διασφαλιστεί η ακρίβεια στοιχείων και να μειωθεί η φοροαποφυγή.

Σπουδαιότητα /
πιθανό αντίκτυπο

Μέτρα
πολιτικής

Έχουν
θεσπιστεί
πολιτικές;

Επίπεδο
εφαρμογής

Η σημερινή
επίδοση
των πολιτικών
της χώρας

Κομβικά σημεία για καλή εφαρμογή των πολιτικών

• Καλύτερο δίκτυο σταθμών «επαναπλήρωσης» με εθνική επέκταση προγραμμάτων που στοχεύουν στην ανάπτυξη δικτύου δημόσιων βρυσών.

Μεσαία

Εθνικά σχήματα για την
προώθηση του νερού βρύσης (προγράμματα
refill)

• Διασφάλιση ποιότητας νερού με ανάπτυξη πρωτοβουλιών από Δημοτικές
Επιχειρήσεις Ύδρευσης και το Γενικό Χημείο του Κράτους.
3
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• Ενσωμάτωση τέτοιων δράσεων στα τοπικά σχέδια δράσης των δήμων,
ώστε να μειωθούν τα πλαστικά απορρίμματα.
• Έμφαση στην τοποθέτηση δημόσιων βρυσών σε νησιά και απομονωμένες περιοχές.
• Εκπόνηση δράσεων ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για την ποιότητα
του πόσιμου νερού και τη στροφή προς αυτό.
• Διασφάλιση ότι η σήμανση στην πλαστική συσκευασία αντικατοπτρίζει τις
δυνατότητες ανακύκλωσης στα τοπικά συστήματα διαχείρισης αποβλήτων.

Μεσαία

Βελτίωση σήμανσης
πλαστικής συσκευασίας

3
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• Δημιουργία δυναμικού συστήματος που ανταποκρίνεται σε αλλαγές στις
υποδομές ανακύκλωσης, καθώς και στο είδος της συσκευασίας που
μπαίνει στην αγορά.
• Εστιασμένα προγράμματα ευαισθητοποίησης και ταμπέλες σήμανσης σε
δήμους.
• Παροχή πληροφοριών στους καταναλωτές με ακρίβεια και σαφήνεια.

Μεσαία

Διευρυμένη ευθύνη
παραγωγού για πλαστικά
γεωργίας

• Πλήρης αξιολόγηση του σχεδιασμού του συστήματος, των κρίσιμων
εμπλεκόμενων φορέων, του κόστους που θα προκληθεί και των διαδικασιών συλλογής, ανακύκλωσης και ανάκτησης των πλαστικών φιλμ και
συσκευασιών από τον γεωργικό τομέα.
2
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• Στενή παρακολούθηση και εποπτεία από τον ΕΟΑΝ (μέσα από το ΕΜΠΑ).
• 100% γεωγραφική κάλυψη του συστήματος.
• Όλοι οι παραγωγοί θα πρέπει να περιληφθούν, καθώς και να εμπλακούν
τα σημεία πώλησης τέτοιων προϊόντων (πχ. σαν σημεία περισυλλογής).
• Χρήση καλών πρακτικών με άλλα κράτη μέλη της ΕΕ που εφαρμόζουν
τέτοια συστήματα (πχ. Γαλλία, Ιρλανδία, Ισπανία).

Σπουδαιότητα /
πιθανό αντίκτυπο

Μέτρα
πολιτικής

Έχουν
θεσπιστεί
πολιτικές;

Επίπεδο
εφαρμογής

Η σημερινή
επίδοση
των πολιτικών
της χώρας

Κομβικά σημεία για καλή εφαρμογή των πολιτικών

• Θέσπιση συστήματος διευρυμένης ευθύνης παραγωγού για αλιευτικά εργαλεία με πλήρη αξιολόγηση του πεδίου εφαρμογής, των εμπλεκόμενων
και των διαδικασιών.

Μεσαία

Αλιευτικά εργαλεία
– ανάπτυξη συστήματος
διευρυμένης ευθύνης
παραγωγού

• Στενή παρακολούθηση και εποπτεία από τον ΕΟΑΝ (μέσα από το ΕΜΠΑ).
2
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• Συνεργασία με υφιστάμενα εθελοντικά προγράμματα ανάκτησης αλιευτικών εργαλείων και εντοπισμός νέων αγορών .
• Το τίμημα για τους παραγωγούς θα πρέπει να είναι καινοτόμο, εστιάζοντας στην δημιουργία κινήτρων για καλύτερο σχεδιασμό εργαλείων και
ανάκτησης αυτών, σε συνδυασμό με έναν μηχανισμό DRS.
• Καλή γεωγραφική κάλυψη και συμπερίληψη της «άτυπης» αλιείας.
• Αύξηση της συλλογής, επεξεργασίας, ανακύκλωσης των μη-οικιακών
πλαστικών, περιλαμβανομένων των αποβλήτων από τη ναυτιλία/αλιεία
και των ογκωδών αποβλήτων (έπιπλα, παιχνίδια κλπ).

Μεσαία

Βελτίωση συλλογής
πλαστικών εκτός
συσκευασίας

• Ευθυγράμμιση με τα μέτρα που προβλέπονται στην οδηγία της ΕΕ για τις
λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων.
3

2

6

• Θέσπιση ξεχωριστού συστήματος συλλογής ογκωδών αποβλήτων στα
σχεδιαζόμενα «πράσινα σημεία» ή σε άλλες κατάλληλες εγκαταστάσεις.
• Ανάπτυξη οδηγιών για δήμους ώστε να διαχειρίζονται καλύτερα τα εποχικά ρεύματα αποβλήτων που σχετίζονται με τον τουρισμό.
• Πράσινες προμήθειες για πλαστικά απόβλητα κατασκευών και κατεδαφίσεων / εισαγωγή συγκεκριμένων αυστηρών κριτηρίων στα συμβόλαια
κατασκευής έργων.
• Διαφοροποίηση εισφορών (eco modulation) προκειμένου να δοθεί κίνητρο στους παραγωγούς για καλύτερο σχεδιασμό προϊόντων κι αύξηση
ανακυκλωμένου περιεχομένου.
• Ενθάρρυνση της αξιοποίησης ανακυκλωμένου πλαστικού, μέσα από πχ.
την εισαγωγή φόρου στο παρθένο πλαστικό.

Μεσαία

Οικονομικά κίνητρα
για παραγωγούς

1

2
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• Διερεύνηση της δυνατότητας εισαγωγής τέλους σε συσκευασίες που περιέχουν ανακυκλωμένο περιεχόμενο λιγότερο από ένα όριο που θα θεσπιστεί (αυτό απαιτεί τη δημιουργία συστήματος μέτρησης κι επαλήθευσης του ανακυκλωμένου περιεχομένου που προς το παρόν απουσιάζει
από την Ελλάδα).
• Παροχή οικονομική στήριξης για καινοτομίες σε μικρές επιχειρήσεις ή/και
επιστροφή φόρου σε όσες επιχειρήσεις ενσωματώνουν την ανακυκλωσιμότητα στο σχεδιασμό των προϊόντων τους.

Σπουδαιότητα /
πιθανό αντίκτυπο

Μέτρα
πολιτικής

Έχουν
θεσπιστεί
πολιτικές;

Επίπεδο
εφαρμογής

Η σημερινή
επίδοση
των πολιτικών
της χώρας

Κομβικά σημεία για καλή εφαρμογή των πολιτικών

• Εντοπισμός κατάλληλων σημείων τοποθέτησης κάδων, αναφορικά με την
προσβασιμότητα από τους πολίτες αλλά και την ευκολία συλλογής.
• Καλύτερος σχεδιασμός για κάδους και διαδικασία καθαρισμού, ώστε να
αποφευχθεί η διαρροή απορριμμάτων (ειδικά σε ανεμώδεις περιοχές) και
οι βανδαλισμοί.

Χαμηλή

Ανάπτυξη
«on-the-go» συστημάτων
συλλογής και ανακύκλωσης
αποβλήτων

• Συνεργασία με υπόχρεους παραγωγούς για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και τη χρηματοδότηση τέτοιων συστημάτων.
3
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• Τοποθέτηση διαφορετικών κάδων για διαφορά ρεύματα αποβλήτων
όπως πχ. για αποτσίγαρα.
• Μεγαλύτερη πυκνότητα κάδων.
• Καμπάνιες ενημέρωσης για να δημιουργηθεί αλλαγή συμπεριφοράς προς
όφελος της συχνότερης χρήσης των δημόσιων κάδων.
• Διασφάλιση επάρκειας συλλογής.
• Τακτική παρακολούθηση και έκδοση αναφορών για την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών.
• Ανάληψη εκτεταμένων μελετών και συνεργασία ενδιαφερομένων μερών
για την κατανόηση του προβλήματος.

Χαμηλή

Χαμηλή

Μέτρα μείωσης
και πρόληψης
των μικροπλαστικών

Μεγιστοποίηση
της συλλογής πλαστικών
από τα υπολειμματικά
σύμμεικτα απόβλητα

1

1
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• Υιοθέτηση νομοθετικών μέτρων για τη διαχείριση των πλαστικών μικροσφαιριδίων (pellet) στο στάδιο πριν την παραγωγή.
• Επιβολή απαγόρευσης στην παραγωγή, εμπορία και εισαγωγή προϊόντων (καλλυντικών και καθαρισμού) που περιέχουν μικροσφαιρίδια πλαστικού (microbeads).
• Να δοθεί προτεραιότητα στην μεγιστοποίηση του επιπέδου ανακύκλωσης
στις υφιστάμενες και σχεδιαζόμενες εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων ώστε να μειωθεί σημαντικά το υπόλειμμα.
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• Να προκριθούν επιλογές πιο ψηλά στην ιεραρχία διαχείρισης αποβλήτων.
• Να εντοπιστούν ευκαιρίες χρηματοδότησης για αναβάθμιση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων όπως πχ. μέσα από το ΕΠΑΝΕΚ, από τον Αναπτυξιακό Νόμο ή από ευρωπαϊκά προγράμματα.

80%

Η οικονομική διαχείριση
του WWF Ελλάς ελέγχεται
από ορκωτούς λογιστές
σε ετήσια βάση από το 1995.

των περιβαλλοντικών
δράσεων του WWF Ελλάς
εντάσσεται στις παγκόσμιες
προτεραιότητες του WWF.

5.000.000
Μας στηρίζουν περισσότεροι
από 5.000.000 υποστηρικτές
παγκοσμίως. Στην Ελλάδα έχουμε
9.000 υποστηρικτές.

http://www.youtube.com/wwfgrwebtv
http://www.facebook.com/WWFGreece
http://twitter.com/WWF_Greece

WWF Ελλάς
Λεμπέση 21,
Αθήνα 117 43

Τηλ.: 210-33.14.893
Fax: 210-32.47.578

e-mail: support@wwf.gr
www.wwf.gr

https://www.instagram.com/wwfgreece

