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70% αύξηση των απορριμμάτων έως 

το 2050

Η ετήσια παραγωγή απορριμμάτων παγκοσμίως θα αυξηθεί κατά 70% μέχρι το 2050 

αν δεν αναλάβουμε επειγόντως δράση. 

World Bank 2018 



Η παραγωγή πλαστικών προβλέπεται 

να τετραπλασιαστεί

Η παραγωγή πλαστικών αυξήθηκε κατά είκοσι φορές τα τελευταία 50 χρόνια. Και θα 

τετραπλασιαστεί μέχρι το 2050.



Το πρόβλημα των πλαστικών στις 

θάλασσες κλιμακώνεται ραγδαία

Το 80% των πλαστικών προέρχεται από την ξηρά και έχει τον μεγαλύτερο αντίκτυπο στα 

πιο σύνθετα οικοσυστήματα – ακτογραμμές, ισημερινός, μεγάλο γεωγραφικό πλάτος. Το 

πλαστικό βρίσκεται παντού, ακόμα και στις τροφές που τρώμε και στον αέρα που 

αναπνέουμε.

Plastics only enter the ocean when they are not being actively managed; if they are not 

being managed, they are not being measured. So, by definition, we cannot know exactly 

how much plastics are entering the oceans or where they come from, and therefore must 

rely on estimates that are provided by modelling studies.

Πλαστικά απορρίμματα στις θάλασσες Ελλάδας:

28% αλιεία και υδατοκαλλιέργειες

4% από ποτάμια

68% παράκτιες δραστηριότητες 

WWF ‘’Η πλαστική ρύπανση στην Ελλάδα’’ 2019



Γιατί η Ελλάδα, γιατί τα νησιά, γιατί η Πάρος;

• €48 εκ. σε πρόστιμα για παράνομες χωματερές μεταξύ 2014 και 2018
• Ευρωπαϊκή Οδηγία και Εθνικός Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων / όριο ανάκτησης πλαστικών από 17% στο 

74% και περιορισμό απορριμμάτων προς ΧΥΤΑ από 83% σε 26% έως το 2020.
• Τα νησιά είναι μικρόκοσμοι των μεγάλων ανθρώπινων οικισμών. Έτσι, οι ανακαλύψεις σε επίπεδο νησιού συχνά 

επιταχύνουν  τη γνώση σε μεγαλύτερες περιοχές με πιο σύνθετες ροές υλικών.
• Οι τουρίστες αυξάνουν τα απορρίμματα έως και 26% την περίοδο αιχμής με κόστος 4-8εκ € για την διαχείριση 
• Η Πάρος επιλέχθηκε με κριτήρια που επιτρέπουν τη μεγαλύτερη δυνατότητα αναπαραγωγής σε άλλα νησιά:
 Ο πληθυσμός τριπλασιάζεται το καλοκαίρι - ~20% του ΑΕΠ το 2017
 Στην Πάρο, ο όγκος των απορριμμάτων αυξάνεται κατά ~76% μεταξύ Μαρτίου και Οκτωβρίου

• Επιλογή της Νήσου Πάρου - κοινοτικό ενδιαφέρον, διακυβέρνηση, χρηματοδότηση, υποδομή και προφίλ 
απορριμμάτων, δημογραφικά, προσβασιμότητα, τοπικοί εταίροι και παράγοντες επηρεασμού, δυνατότητα 
αναπαραγωγής και ενθάρρυνσης άλλων περιοχών / νησιών

Ελλάδα l Μαλδίβες | Ινδονησία



Clean Blue Alliance

Μια πρωτοβουλία της Common Seas και της WATT, σε συνεργασία με 

τον πρωτοπόρο μέλος Πάρος. Η συμμαχία συνεργάζεται με τοπικές 

ομάδες και επιχειρήσεις για να αποκτήσει βαθιά κατανόηση του 

πλαστικού οικοσυστήματος, ώστε να εντοπίσει και να επενδύσει στις 

λύσεις που έχουν το μέγιστο αντίκτυπο στη μείωση των πλαστικών 

που απαντώνται συχνότερα στις παραλίες.



Χαρτογραφώντας την πορεία για Καθαρές 

Γαλάζιες Θάλασσες

Clean 
Blue 
Paros

Ανακύκλωση του 50% 

των απορριμμάτων 

μέχρι το 2020

‘Ανακύκλωση του 55% των πλαστικών 

συσκευασιών μέχρι το 2030’

Στρατηγική της ΕΕ για τα πλαστικά στην κυκλική 

οικονομία

‘Ανακύκλωση ή επαναχρησιμοποίηση του 65% 

των δημοτικών απορριμμάτων μέχρι το 2035’

Στόχος ανακύκλωσης της EΕ

‘Ανακύκλωση του 50% των δημοτικών 

απορριμμάτων’

Χωριστή ανακύκλωση υλικών συσκευασίας’.

Ελλάδα, Εθνική Στρατηγική Διαχείρισης 

Απορριμμάτων μέχρι το 2020

(Εκτιμάται ότι το 7% των πλαστικών και το 17% 

των δημοτικών απορριμμάτων ανακυκλώνονται

τώρα στην Ελλάδα)

Χωριστή συλλογή των 

απορριμμάτων 

πλαστικών συσκευασιών

Διευρυμένη Ευθύνη 

Παραγωγών

Προγράμματα Διευρυμένης Ευθύνης Παραγωγών

(& για αλιευτικό εξοπλισμό)

Απαιτήσεις μείωσης και σχεδιασμού προϊόντων

(Συλλογή του 77% των πλαστικών μπουκαλιών

μιας χρήσης μέχρι το 2025)

Οδηγία της ΕΕ για τα Πλαστικά Μιας Χρήσης, Ελλάδα

‘Οικονομική συνεισφορά των παραγωγών για  

το κόστος χωριστής συλλογής, διαλογής και 

επεξεργασίας υλικών συσκευασίας.’ 

Εθνικός Νόμος για τις Συσκευασίες 4042/2012 

Επίδειξη Συστημάτων 

Επιστροφής Κατάθεσης 

και Αναθεώρηση της 

Διευρυμένης Ευθύνης 

Παραγωγών για 

πλαστικές συσκευασίες 

και αλιευτικό εξοπλισμό

Απαγόρευση 

πλαστικών μιας 

χρήσης

‘Απαγόρευση επιλεγμένων πλαστικών προϊόντων 

μιας χρήσης για τα οποία υπάρχουν εναλλακτικές 

στην αγορά και απαντώνται συχνότερα σε 

θάλασσες και παραλίες της Ευρώπης’

Οδηγία της ΕΕ για τα Πλαστικά Μιας Χρήσης

Απαιτείται 

επανασχεδιασμός

προϊόντων και 

εναλλακτικές για τις 

συσκευασίες μιας 

χρήσης



Η δική μας προσέγγιση για τη στήριξη νησιών στην ορθή διαχείριση των 

πλαστικών απορριμμάτων 

Ερευνούμε για να κατανοήσουμε 

πλήρως το πλαστικό οικοσύστημα του 

νησιού, ώστε να εντοπίσουμε ευκαιρίες 

που θα εμποδίσουν τη  διαρροή 

πλαστικών στη θάλασσα.

Μελετώ

Παρεμβαίνω

Επηρεάζω

Στηρίζουμε δράσεις και πρωτοβουλίες 

οι οποίες δημιουργούν μόνιμο 

αντίκτυπο στην σωστή διαχείριση 

απορριμμάτων και αντιμετώπιση του 

προβλήματος των θαλάσσιων 

πλαστικών.

Επενδύουμε σε βιώσιμα μέτρα που θα 

μπορούσαν να υιοθετηθούν σε εθνικό 

επίπεδο και να αναπαραχθούν σε 

ολόκληρο το δίκτυο του Clean Blue

Alliance.



ΜελετώI ΠαρεμβαίνωI Επηρεάζω

Η βασική γραμμή για τον εντοπισμό λύσεων και τη μέτρηση της επιτυχίας

Θάλασσα Ποια αντικείμενα συναντάμε συχνότερα στο 

περιβάλλον και ποια είναι τα κρίσιμα σημεία 

συσσώρευσης θαλάσσιων απορριμμάτων στο νησί;

Απορρίμματα

Ποιος είναι ο όγκος και τα είδη των προβληματικών 

πλαστικών που εισέρχονται στο νησί, ποια είναι η ροή 

των πλαστικών στο νησί, ποια πλαστικά καταλήγουν 

στο ΧΥΤΑ;

Κοινωνία Πώς χρησιμοποιούν και πετούν τα πλαστικά οι 

άνθρωποι, ποια αλλαγή θέλουν να δουν οι κοινότητες 

και τι τους εμπνέει να ενεργήσουν;



ΜελετώI ΠαρεμβαίνωI Επηρεάζω

WASTE AUDIT / Ποσοτική και Ποιοτική Ανάλυση απορριμμάτων



Μειώνουμε 

δραστικά
Παρέχουμε συστήματα για τη 

δραστική μείωση της 

κατανάλωσης πλαστικών μιας 

χρήσης. 

[Οδηγία ΕΕ 2018/0172 (COD)]

Και με τα 

υπόλοιπα 

πλαστικά

Βελτιστοποιούμε 

τη διαχείριση 

απορριμμάτων

Χωριστή συλλογή και καθαρή δεματοποίηση

πλαστικών για την επίτευξη της βέλτιστης αξίας 

επαναχρησιμοποίησης. Τα πλαστικά πρέπει να 

οδηγούνται σε μονάδες όπως το ΚΔΑΥ Πάρου και 

όχι στον ΧΥΤΑ

ΜελετώI ΠαρεμβαίνωI Επηρεάζω



Μειώνουμε δραστικά τα Προβληματικά Πλαστικά

ΜελετώI ΠαρεμβαίνωI Επηρεάζω



ΜελετώI ΠαρεμβαίνωI Επηρεάζω

Μειώνουμε δραστικά: Δίνουμε Εναλλακτικές



Clean Blue Επιχειρήσεις
Τα Clean Blue café, εστιατόρια, μπαρ 

δεσμεύονται:
 Να συμφωνήσουν σε στόχους μείωσης και σε ελέγχους 

πλαστικών

 Να μην προσφέρουν πλαστικά καλαμάκια

 Να σταματήσουν τα πλαστικά κύπελλα του καφέ & τις 

σακούλες

 Να ανακυκλώνουν – να βάζουν τα αντικείμενα στους 

σωστούς κάδους

 Να στηρίζουν προσωπικό και πελάτες να γίνουν 

υποστηρικτές του Clean Blue

Η συμμαχία στηρίζει:
 Επιβραβεύοντας με το πιστοποιητικό Clean Blue Paros

 Διενεργώντας ελέγχους πλαστικών

 Παρέχοντας εναλλακτικές στα πλαστικά μιας χρήσης

 Προβάλλοντας τις πρωτοπόρες επιχειρήσεις – κίνητρα, 

ΜΜΕ

Μελετώ I Παρεμβαίνω I Επηρεάζω



Εμπνέουμε για δράση την Πάρο 

Ενεργοποίηση εταιρειών 

μεταφορών

Διαφημίσεις και film σε 

αεροδρόμιο, λιμάνια, για να 

προβάλλουμε το Clean Blue

Paros και να ενημερώσουμε για 

το πώς μπορούν να δρουν οι 

επισκέπτες.

#awayishere

Επικοινωνία και ΜΜΕ για να 

προβληθεί η δράση, να 

επισημανθούν εναλλακτικές 

λύσεις στο πλαστικό, να 

υπάρξει ενημέρωση γύρω από 

τις ροές υλικών και την τοπική 

διαχείριση απορριμμάτων.

32 σχολεία της Πάρου

Ένα διαδραστικό και 

συναρπαστικό πρόγραμμα 

σχεδιασμένο να ενθουσιάζει 

και να εξοπλίζει την επόμενη 

γενιά με την επιθυμία και τη 

γνώση για να τερματίσει την 

ρύπανση.

ΜελετώI ΠαρεμβαίνωI Επηρεάζω



Μελετώ I Παρεμβαίνω I Επηρεάζω

Βελτιστοποιούμε τη διαχείριση 

απορριμμάτων

Χωριστή συλλογή πλαστικών για την 

επίτευξη της βέλτιστης αξίας 

επαναχρησιμοποίησης.

Ποιοτικός έλεγχος & διαλογή 

των διαφορετικών 

πλαστικών συσκευασιών.

Στόχοι: μείωση των πλαστικών 

που καταλήγουν στη θάλασσα, 

αύξηση του όγκου που 

ανακυκλώνεται, αύξηση 

αριθμού νοικοκυριών που 

ασχολούνται με τη 

ανακύκλωση, δημιουργία νέων 

θέσεων εργασίας

Διαλογή

Δεματοποίηση

Επαναχρησιμοποίηση

Συλλογή



• Κατάλληλη για νησιά και μικρές πόλεις

• Μονάδα χαμηλού κόστους

• Αμεσότητα στην υλοποίηση της

• Μπορεί να αποτελέσει τμήμα γενικότερης λύσης

Μικρή Μονάδα Διαλογής & Δεματοποίησης (Μονάδα Πάρου)

Μελετώ I Παρεμβαίνω I Επηρεάζω



Κάδοι Clean Blue

Τοποθέτηση πλαστικών κάδων σε 

ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ

Πιλοτικό ΕΕΑΑ – μόνο για 

συλλογή υλικών συσκευασίας 

PET

Ενεργοποίηση χωριστής 

συλλογής πλαστικών 

συσκευασιών

Μελετώ I Παρεμβαίνω I Επηρεάζω



Μελετώ I Παρεμβαίνω I Επηρεάζω

Υποστηρίζουμε την ορθή διαχείριση των πλαστικών απορριμμάτων στα νησιά

Προβάλλουμε την πρωτοπορία της Πάρου

Τοπικές, εθνικές και διεθνείς επικοινωνίες μέσω ΜΜΕ για να εμπνεύσουμε 

και να στηρίξουμε και άλλα νησιά στης Κυκλάδες, τη Μεσόγειο για 

ανάπτυξη του Clean Blue Alliance.

Εθνική πολιτική

Ενισχύουμε τις προτάσεις / μέτρα για την εισαγωγή φιλόδοξων αλλά 

απαραίτητων μέτρων επίτευξης του στόχου

(π.χ. πολιτικές Διευρυμένης Ευθύνης των Παραγωγών).

Ενημερώνουμε και επιβραβεύουμε

Επενδύουμε στη στήριξη και την επιτάχυνση της ανάπτυξης βιώσιμων 

επιχειρήσεων στο νησί με περιβαλλοντική συνείδηση, δημιουργώντας 

τοπικές θέσεις εργασίας



Στόχοι της Δράσης για ‘’plastic waste free’’ νησιά

 Καλύτερη διαχείριση απορριμμάτων
 Καλύτερη διαχείριση πλαστικών
 Ανάδειξη του κοινωνικού σκέλους της χρήσης πλαστικών. Πως χρησιμοποιούν και 

αποθέτουν σήμερα τα πλαστικά οι πολίτες του νησιού? Τι θα τους έδινε κίνητρο για 
μεγαλύτερη συμμετοχή?

 Να δημιουργήσει ρεύμα από συνειδητοποιημένους πολίτες που θα επιλέξουν ως 
τουριστικό προορισμό το συγκεκριμένο μέρος.

 G20 & Alliance to End Plastic Waste δράση πολυεθνικών
 Πιλότος / ενθάρρυνση για την αναπαραγωγή και σε άλλα νησιά



Σας Ευχαριστώ



WATT – One Shop Stop στη διαχείριση μη επικίνδυνων αποβλήτων

Ιδιόκτητες Μονάδες 

Μηχανικής Διαλογής

Παραγωγή 

Εδαφοβελτιωτικών

Ενεργειακή 

Αξιοποίηση

Καινοτόμες 

Εφαρμογές


