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Ευχαριστούμε τις ΜΚΟ από όλη την Ευρώπη για την ανεκτίμητη συμβολή τους στη συλλογή 
αποτελεσματικών βέλτιστων πρακτικών για τη μείωση και σταδιακή κατάργηση των πλαστικών μιας 
χρήσης, και τη δέσμευσή τους για μια πραγματικά κυκλική οικονομία και έναν κόσμο χωρίς ρύπανση 
από πλαστικά. 

Το Seas At Risk αναγνωρίζει με ευγνωμοσύνη την χρηματοδοτική 
υποστήριξη της ΕΕ. Το περιεχόμενο αυτού του καταλόγου αποτελεί 
αποκλειστική ευθύνη του Seas At Risk. Δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ότι 
εκφράζει τις θέσεις των χρηματοδοτών.
Twitter: @SeasAtRisk
Ιστότοπος: https://seas-at-risk.org/

Ο ωκεανός είναι ο ‘γαλάζιος πνεύμονας’ του 
πλανήτη μας. Παράγει το 50% του οξυγόνου που 
αναπνέουμε. Απορροφά περισσότερες εκπομπές 
αερίων του θερμοκηπίου από ότι τα δάση. Τα θερμά 
και κρύα ρεύματα του ωκεανού βοηθούν στην 
ρύθμιση του κλίματος της Γης, διασφαλίζοντας 
ότι ο πλανήτης μας παραμένει κατοικήσιμος. Ο 
ωκεανός μάς δίνει βροχή, τροφή και εργασία. Είναι 
ζωτικής σημασίας για την επιβίωσή μας και για την 
επιβίωση κάθε μορφής ζωής στη Γη.  

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ 
ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Το Seas at Risk είναι η μεγαλύτερη Μη Κερδοσκοπική 
Οργάνωση-ομπρέλα στην Ευρώπη για τη διατήρηση του 
θαλάσσιου περιβάλλοντος, η οποία προάγει φιλόδοξες 
πολιτικές σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Στόχος του 
Seas At Risk είναι να υπάρχει αφθονία και ποικιλία ενάλιας 
ζωής στις θάλασσες και τους ωκεανούς, ανθεκτική στις 
κλιματικές αλλαγές και χωρίς απειλές από ανθρώπινες 
πιέσεις. Το Seas At Risk είναι μέλος της οργάνωσης Break 
Free From Plastic.

https://seas-at-risk.org/

To Break Free From Plastic είναι ένα παγκόσμιο κίνημα 
που οραματίζεται ένα μέλλον χωρίς ρύπανση από 
πλαστικά. Από το ξεκίνημά του τον Σεπτέμβριο του 2016, 
συμμετέχουν πάνω από 2.500 οργανώσεις από όλο τον 
κόσμο, απαιτώντας δραστικές μειώσεις στα πλαστικά 
μιας χρήσης και πιέζοντας για την εξεύρεση βιώσιμων 
λύσεων για την κρίση της ρύπανσης από πλαστικά. 
Αυτές οι οργανώσεις έχουν κοινές αξίες όσον αφορά 
στην προστασία του περιβάλλοντος και την κοινωνική 
δικαιοσύνη, οι οποίες καθοδηγούν το έργο τους σε 
κοινοτικό επίπεδο και εκφράζουν ένα παγκόσμιο, κοινό 
όραμα.

https://www.breakfreefromplastic.org 

για τη φιλόδοξη υλοποίηση της ΟΔΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

https://www.youtube.com/watch?v=nMRCImawsBE
https://seas-at-risk.org/
https://www.breakfreefromplastic.org


Είναι αδύνατο να καθαριστεί ο ωκεανός από τα πλαστικά. 
Ο μόνος τρόπος για να υπάρξει μια προοπτική για το 
μέλλον είναι η υλοποίηση μιας συστημικής αλλαγής που θα 
αντιμετωπίσει την ρύπανση από πλαστικά στην πηγή της.  
 
Σύμφωνα με μελέτη που δημοσίευσε το Seas At Risk το 
2017, με τίτλο «Τα πλαστικά μιας χρήσης και το θαλάσσιο 
περιβάλλον», η σημαντικότερη θαλάσσια μόλυνση στις 
ευρωπαϊκές παραλίες παρατηρείται από αντικείμενα 
παρασκευασμένα από πλαστικά μιας χρήσης και 
απορρίμματα αλιευτικών εργαλείων. Με την παγκόσμια 
παραγωγή πλαστικού να αυξάνεται κατακόρυφα, η ανάγκη 
για υιοθέτηση αποτελεσματικών λύσεων για την αποτροπή 
της ρύπανσης του περιβάλλοντος από πλαστικά, έχει γίνει 
επιτακτική. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πρωταγωνιστήσει στη μάχη 
κατά της ρύπανσης από πλαστικά μέσω της Στρατηγικής 
για τα Πλαστικά Απορρίμματα και την υιοθέτηση 
της «Οδηγίας σχετικά με τη μείωση των επιπτώσεων 
ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον», 
γνωστής και ως Οδηγία για τα Πλαστικά μιας Χρήσης. 
Σκοπός αυτού του νόμου που υιοθετήθηκε τον Ιούλιο 
του 2019 είναι η μείωση της θαλάσσιας ρύπανσης από 
πλαστικά κατά 70%, στοχεύοντας στα δέκα πλαστικά 
αντικείμενα που εμφανίζονται συχνότερα στις παραλίες 
της ΕΕ. Απαγορεύει μια σειρά από πλαστικά προϊόντα 

μιας χρήσης όπως πλαστικά πιάτα, δοχεία τροφίμων και 
ποτών από διογκωμένο πολυστυρένιο, πλαστικά καλαμάκια 
και μαχαιροπήρουνα. Η Οδηγία απαιτεί, επίσης, από τα 
κράτη μέλη να πετύχουν φιλόδοξους στόχους για μείωση 
της κατανάλωσης άλλων αντικειμένων, όπως ποτηριών 
και δοχείων τροφίμων, να εφαρμόσουν προγράμματα 
διευρυμένης ευθύνης των παραγωγών δοχείων τροφίμων 
και ποτών, προϊόντων καπνού και περιτυλιγμάτων, και 
να συλλέγουν το 90% των πλαστικών μπουκαλιών μιας 
χρήσης.

 

Σκοπός αυτής της δημοσίευσης είναι να υποστηρίξει τη 
φιλόδοξη υλοποίηση της Οδηγίας περί Πλαστικών μιας 
Χρήσης και να παροτρύνει τις αρχές, τις επιχειρήσεις και 
τους κοινωνικούς φορείς σε εθνικό και τοπικό επίπεδο να 
μειώσουν τα πλαστικά μιας χρήσης. Ο κατάλογος παρέχει 
πάνω από 160 καινοτόμες βέλτιστες πρακτικές που 
έχουν ήδη υλοποιηθεί και αποδειχθεί αποτελεσματικές, 
οι οποίες θα μπορούσαν εύκολα να αναπαραχθούν σε 
άλλες γεωγραφικές περιοχές και σε ευρύτερο επίπεδο. Οι 
βέλτιστες πρακτικές συλλέχθηκαν από 27 χώρες χάρη στην 
πολύτιμη συμβολή μελών και συνεργαζόμενων οργανισμών 
εντός και εκτός του δικτύου του Seas At Risk και του 
κινήματος Break Free From Plastic. 

Τις τελευταίες δεκαετίες, η ρύπανση από πλαστικά 
αποτελεί μέγιστη απειλή για το περιβάλλον και την 
ενάλια ζωή. Πρόκειται για ένα πρόβλημα που προκαλεί 
ολοένα αυξανόμενη ανησυχία σε πολίτες και δημόσιες 
αρχές σε όλο τον κόσμο. Το αποκρουστικό μέγεθος των 8 
δις τόνων πλαστικών απορριμμάτων καταλήγει κάθε χρόνο 
στον ωκεανό, και εκτιμάται ότι προκαλεί τον θάνατο ενός 
εκατομμυρίου θαλάσσιων πτηνών και 100.000 θαλάσσιων 
θηλαστικών παγκοσμίως, λόγω κατάποσης πλαστικών. Η 
ρύπανση του ωκεανού από πλαστικά μολύνει το νερό και 
απειλεί τα θαλάσσια οικοσυστήματα για αιώνες, προτού 
τελικά μειωθεί, εάν μειωθεί. 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/904/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/904/oj


 Μείωση της υπερβολικής συσκευασίας με πλαστικά
 
70 ΡΟΥΜΑΝΙΑ 
 Εθνικό σχέδιο επιστροφής δοχείων  
 Πρώτο γραφείο κτηρίων χωρίς απορρίμματα 
 CUIB εστιατόριο χωρίς απορρίμματα 
 Καταστήματα χωρίς συσκευασίες  
 Πάνες που παρασκευάζονται στο σπίτι
  
73 ΣΛΟΒΕΝΙΑ 
 Επαναπλήρωση self-service χωρίς πλαστικά 
 Πλατφόρμα ‘Less is more’ 
 Επιχορηγήσεις για πάνες πολλαπλών χρήσεων
  
74 ΙΣΠΑΝΙΑ 
 Βαλεαρίδες νήσοι απαγορεύσεις πλαστικών μιας 
 χρήσης  
 Γιορτή του San Fermín χωρίς πλαστικά  
 Πιλοτικά προγράμματα Ζero Beach 
 Πράσινο δίκτυο Comerç Verd 
 Καμπάνια για τα υγρά μαντηλάκια στην Καταλονία 
75 Στρατηγική μηδενικών αποβλήτων, Βαρκελώνη 
 Στρατηγική των Καναρίων Νήσων για το πλαστικό 
 Επαναπληρούμενες φιάλες τοπικού μηλίτη 
 ÁRBOL – Ανακύκλωση εργαλείων γραφής
 

78 ΣΟΥΗΔΙΑ 
 Κόστος και φορολόγηση πλαστικών σακούλων 
 Κίνητρα για να φέρετε το ποτήρι σας 
 Βιώσιμες συμβάσεις στον τομέα της υγειονομικής 
 περίθαλψης 
 Leafymade πιάτα μιας χρήσης 
 Zero Waste Stockholm BYO
  
81 ΕΛΒΕΤΙΑ 
 Δοχεία reCIRCLE  

82 ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 
 Χαρτογράφηση τοποθεσιών επαναπλήρωσης νερού
 Επαναχρησιμοποιήσιμα ποτήρια CupClub
 Dabbadrop φαγητά σε πακέτο χωρίς πλαστικά 
83 Επαναχρησιμοποιήσιμα ποτήρια στο Πανεπιστήμιο 
 του Μπράιτον 
 Πρώτο χωριό χωρίς πλαστικά
 

84 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 
 reCIRCLE δοχεία τροφίμων σε πακέτο 
 Χαρτογράφηση τοποθεσιών επαναπλήρωσης νερού 
 Ocean Friendly Restaurants 
 Καταστήματα χωρίς συσκευασίες 
85 BYO στα σούπερ μάρκετ Carrefour  
 Καθαρισμοί παραλιών Ocean Initiatives 
 Litterati - παγκόσμια εφαρμογή για τα απορρίμματα 
 Οδηγός για πόλεις χωρίς πλαστικές φιάλες 
88 Απαγόρευση πλαστικών σακούλων - οδηγός για 
 τοπικές αρχές 
 Απαγόρευση πλαστικών σακούλων - οδηγός για 
 καταστηματάρχες

10 ΑΥΣΤΡΙΑ
 Επαναχρησιμοποιήσιμες συσκευασίες και φιάλες
 Οικολογικό σήμα για πράσινες εκδηλώσεις 
 Επαναπληρώσιμες γυάλινες φιάλες γάλακτος
11 100% κλιματικά ουδέτερες λεμονάδες
 Προγράμματα επαναχρησιμοποιήσιμων ποτηριών   
 καφέ 
 Επαναχρησιμοποιούμενα δοχεία τροφίμων Skoonu 
 Εθνικό σχέδιο δράσεις 3 σημείων
  
12 ΒΕΛΓΙΟ
 Πρόκληση για Μηδενικά Απόβλητα, Βρυξέλλες
 Βρώσιμα σκεύη Ecopoon
 Επαναχρησιμοποιούμενα δοχεία τροφίμων Tiffin
13 Ετήσιος καθαρισμός αποτσίγαρων 
 Επιχορηγήσεις για υφασμάτινες πάνες
 Υφασμάτινες πάνες, ενοικίαση και εκπαίδευση
  
14 ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
 Τσάντες για τη διάσωση του ωκεανού 

14 ΚΡΟΑΤΙΑ
 Εκδηλώσεις καθαρισμού θαλάσσιων απορριμμάτων

16 ΚΥΠΡΟΣ
 Βιοδιασπώμενα σταχτοδοχεία παραλίας 

17 ΔΑΝΙΑ
 #CigaretteButt-FreeDenmark 
 Φεστιβάλ επαναχρησιμοποιήσιμων ποτηριών
 LØS σούπερ μάρκετ χωρίς συσκευασίες 
 Επαναχρησιμοποιήσιμα ποτήρια στο Πάρκο Tivoli 
 Άαλμποργκ χωρίς πλαστικά μπουκάλια νερού
 Επαναχρησιμοποιήσιμα κιβώτια ψαρέματος
  
18 ΕΣΘΟΝΙΑ
 Κοινοτικό ράψιμο μασκών 
 Εκδήλωση καθαρισμού αποτσίγαρων  
 Καμπάνια ευαισθητοποίησης για πράσινα ψώνια 
 Δημόσιες εκδηλώσεις χωρίς πλαστικά 
 Σχέδιο επαναχρησιμοποιήσιμων ποτηριών στο   
           Χαρκού 
 Εθνικό σχέδιο επιστροφής χρημάτων  
 Ενοικίαση επαναχρησιμοποιήσιμων ποτηριών και     
 πλυντηρίων 
19 Σχεδιασμός πράσινων εκδηλώσεων  
 Πρωτοβουλίες Bring Your Own  
 Επιστρεφόμενες συσκευασίες BEPCO 
 Καταστήματα χωρίς συσκευασίες Ilma  
 Διαδικτυακά καταστήματα χωρίς συσκευασίες
 

20 ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ
 Επιστρεφόμενες συσκευασίες RePack 

22 FΓΑΛΛΙΑ 
 Εθνικός νόμος κατά των αποβλήτων
 #NoPlasticChallenge 
23 Παρίσι χωρίς πλαστικά 
 Réseau Vrac κατάστημα πωλήσεων χύδην 
 Χάρτα Drastic on plastic 
 Επαναχρησιμοποιήσιμα ποτήρια Ecocup 
 Επαναχρησιμοποιήσιμα δοχεία τροφίμων Milubo 
24 Uzaje λύση επαναχρησιμοποίησης συσκευασιών  
 Reconcil δοχεία τροφίμων 
 Εταιρικά εστιατόρια χωρίς απορρίμματα 
 Χονδρικές πωλήσεις Jean Bouteille 
 Χονδρικές πωλήσεις Drive tout nu 
25 Χονδρικές πωλήσεις Vrac’n Roll 
 Πρόγραμμα Terracycle’s Loop
  
27 ΓΕΡΜΑΝΙΑ 
 Απαγόρευση καπνίσματος στις παραλίες 
 Spülbar κινητά πλυντήρια πιάτων 
 Καταλύματα με περιβαλλοντική συνείδηση 
 Τοπικοί κανόνες επαναχρησιμοποιήσιμων ποτηριών  
 καφέ 
 Δοχεία τροφίμων REBOWL
 Δοχεία τροφίμων VYTAL 
28 Σήμανση αγορών χωρίς συσκευασία 
 Εθνικό σύστημα κοινής χρήσης 
 Cup for Cup σύστημα επιστροφής-        
            επαναχρησιμοποίησης 
 Επαναχρησιμοποιήσιμα ποτήρια καφέ στο                  
 Φρεϊβούργο 
29 Πράσινες δημοτικές συμβάσεις 
 Packbussy καμπάνια ΒYO 
 Δημοτικό σύστημα επιστροφής δοχείων  
 Δοκιμή σταχτοδοχείων Βαλτικης Θάλασσας 
 Παραλίες χωρίς βεγγαλικά 
 Σακούλες απορριμμάτων χωρίς πλαστικό PooPick
  
32 ΕΛΛΑΔΑ 
 Δράση «Καθαρίστε τη Μεσόγειο» 
 Εκπαιδευτική δράση Sea4All 
 Αλόννησος χωρίς πλαστικές σακούλες 
 Καμπάνια Επιστροφή στη βρύση 
33 Το LIFE DEBAG κατά των πλαστικών σακούλων 
 Εκπαίδευση σε ζητήματα πρόληψης αποβλήτων 
 Δίκτυο ‘Στο ποτήρι μου’ 
 Staramaki καλαμάκια από στέλεχος σιταριού

34 ΟΥΓΓΑΡΙΑ 
 Αγώνες καθαρισμού ποταμών 
 Συστήματα Recup και Cupler 
 Ενοικίαση επαναχρησιμοποιήσιμων πανών
  
36 ΙΡΛΑΝΔΙΑ 
 Εθνικό σχέδιο δράσης για τα απόβλητα 
 Εισφορά καφέ 

 Καμπάνια Conscious Cup 
 Εβδομάδα χωρίς πλαστικά
 
40 ΙΤΑΛΙΑ
 Τοπική πρόκληση - χωρίς πλαστικά 
43 Δημοτικοί χώροι υδροδότησης 
 Οδηγός για δήμους 
 Πρωτοβουλία Terna Plastic Free 
44 “Plastop” για σχολεία χωρίς μπουκάλια 
 Αεροδρόμια χωρίς πλαστικά 
45 Καμπάνια ΒEach CLEAN  
 Απαγόρευση καπνίσματος στην παραλία Μπιμπιόνε 
46 Επαναχρησιμοποιήσιμα δοχεία φαγητού για το              
 σχολείο 
 Πέλαγος χωρίς Πλαστικά 
48 Κίνητρα πράσινων δημοτικών φόρων 
 Επιχορηγήσεις για επαναχρησιμοποιήσιμες πάνες 
 Σύστημα επαναχρησιμοποίησης πανών Lavanda 
49 Προώθηση κατανάλωσης χωρίς συσκευασίες 
 Δήμοι ενάντια στα αποτσίγαρα
  
53 ΛΕΤΟΝΙΑ 
 Καμπάνια “Make no waste” 

54 ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 
 Δημοτικές εκδηλώσεις χωρίς πλαστικά 
 Εθνικό σύστημα επιστροφής δοχείων  
 CupCup για πιο πράσινα φεστιβάλ
  
56 ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 
 Εθνική στρατηγική μηδενικών αποβλήτων
 Διακήρυξη για τη μηδενική χρήση πλαστικών μιας   
 χρήσης 
57 Δοχεία τροφίμων ECOBOX
  
58 ΟΛΛΑΝΔΙΑ 
 Επιστροφές πλαστικών φιαλών  
 Πρόγραμμα Mission Reuse 
 Αποτύπωμα κυκλικής οικονομίας 
 Bringo BYO match-maker
 

61 ΝΟΡΒΗΓΙΑ 
 Πιο πράσινες δημόσιες συμβάσεις 

62 ΠΟΛΩΝΙΑ 
 Καταστήματα χωρίς απορρίμματα 
 #BringYourOwnCup 
 Τσάντες Boomerang στην Πολωνία 
63 Πάνες HelloWielo 
 Καμπάνια “Wrzucam. Νie wyrzucam!” 
 Πιο πράσινα καλλυντικά και απορρυπαντικά 
64 Χονδρικές πωλήσεις χωρίς συσκευασίες 
 Γκντανσκ χωρίς πλαστικά
  
66 ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 
 Καμπάνια “Há mar e mar” 
 Maria Granel κατάστημα πωλήσεων χύδην 
 Φεστιβάλ για πράσινη δράση 
67 Αεροπορικές εταιρείες χωρίς πλαστικά 
 Lisboa Limpa επαναχρησιμοποιήσιμα ποτήρια 

ΠiνακαΣ Περιεχομενων
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“ Σε συνεργασία με την Greenpeace Austria, η μεγαλύτερη 
γαλακτοκομική εταιρεία στην Αυστρία, η Berglandmilch 
εισήγαγε στην αγορά τον Φεβρουάριο του 2020 μια 
επαναπληρώσιμη γυάλινη φιάλη γάλακτος ενός λίτρου με 
σκοπό τη μείωση των αποβλήτων συσκευασίας.”

Επαναχρησιμοποιούμενα δοχεία τροφίμων Skoonu   
Μείωση της κατανάλωσης - Επιχειρήσεις

Στη Βιέννη υπάρχει μια επαναχρησιμοποιήσιμη λύση 
για τις υπηρεσίες διανομής φαγητού. Όταν οι πελάτες 
παραγγέλνουν φαγητό σε πακέτο από ένα εστιατόριο που 
είναι συνεργάτης της Skoonu, το φαγητό παραδίδεται σε 
βιώσιμα, επαναχρησιμοποιήσιμα σκεύη αντί για δοχεία μιας 
χρήσης - ένας εξαιρετικός τρόπος για να μειωθούν οι τόνοι 
των πλαστικών αποβλήτων που είναι το αποτέλεσμα της 
αυξημένης ζήτησης για παραδόσεις φαγητού κατ’ οίκον.

Η εταιρεία σκοπεύει να μειώσει μέχρι 1.700 τόνους 
αποβλήτων συσκευασίας ετησίως, που - σύμφωνα με τον 
ιστότοπο της εταιρείας - αντιστοιχεί σε 485 ελέφαντες 
μέσου βάρους 3,5 τόνων.

Εθνικό σχέδιο δράσης 3 σημείων  
Μείωση της κατανάλωσης - Δημόσιες αρχές

Το αυστριακό Υπουργείο Προστασίας του Κλίματος, 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας, Κινητικότητα, Καινοτομίας 
και Τεχνολογίας ετοιμάζει ένα σχέδιο δράσης 3 σημείων η 
υλοποίηση του οποίου πρόκειται να ξεκινήσει το 2021 και 
το οποίο περιλαμβάνει:

1.  Υποχρεωτικές ποσοστώσεις για την αναλογία των 
επαναπληρούμενων δοχείων ποτών που πωλούν οι 
λιανοπωλητές. Η ποσόστωση θα αυξηθεί από 25% το 
2023 σε 40% το 2024, φτάνοντας το 55% το 2030.

2.  Ένα εθνικό σύστημα επιστροφής χρημάτων για πλαστικά 
μπουκάλια και κουτιά.

3.  Κλιμακούμενη φορολόγηση των παραγωγών πλαστικών 
συσκευασιών με χαμηλότερη φορολόγηση για 
ευκολότερα ανακυκλώσιμες συσκευασίες.

Όλα τα παραπάνω σημεία βρίσκονται ακόμη υπό συζήτηση 
μεταξύ των δυο κυβερνώντων κομμάτων, χωρίς να έχει 
ακόμη ληφθεί τελική πολιτική απόφαση. Το πρώτο σημείο 
πρόκειται να συζητηθεί σε επερχόμενη τροποποίηση του 
νόμου περί Διαχείρισης Αποβλήτων, το δεύτερο πρόκειται 
να τεθεί σε εφαρμογή υπό τη μορφή εξουσιοδότησης 
για την έκδοση τοπικών νόμων, και το τρίτο πρόκειται να 
ρυθμιστεί ως μέρος του προϋπολογισμού.

Επαναχρησιμοποιήσιμες συσκευασίες και φιάλες 
Μείωση της κατανάλωσης - Επιχειρήσεις 
 
Η Erhard Meindl, εταίρος της Unimarkt, είναι η πρώτη 
εταιρεία λιανικής στην Άνω Αυστρία που αντικατέστησε 
τις πλαστικές συσκευασίες με ένα επαναχρησιμοποιήσιμο 
κουτί, το ecoBOX. Αυτό το πρακτικό και βιώσιμο σύστημα 
απόθεσης επιτρέπει στην εταιρεία να μειώσει κατά περίπου 
70% τα πλαστικά απόβλητά της.

Στην οινοπαραγωγική περιοχή της Στυρίας, η χρήση των 
φιαλών επαναπλήρωσης οίνου “Steiermarkflasche” 
εξοικονομεί μέχρι 96% της ενέργειας που απαιτείται για την 
παραγωγή φιαλών οίνου μιας χρήσης, σύμφωνα με τους 
ιδρυτές του προγράμματος. 

Το ομοσπονδιακό κρατίδιο Μπούργκενλαντ έχει θέσει σε 
εφαρμογή ένα τοπικό σύστημα επιστροφής χρημάτων στα 
σχολεία, για μικρά πλαστικά μπουκάλια. Χάρη σε αυτή 
την πρωτοβουλία, συλλέγονται ετησίως πάνω από 40.000 
μπουκάλια για ανακύκλωση.

Οικολογικό σήμα για πράσινες εκδηλώσεις  
Μείωση της κατανάλωσης - Δημόσιες αρχές

Η Αυστρία έχει εισάγει ένα οικολογικό σήμα για «Πράσινες 
Εκδηλώσεις», βάσει του οποίου οι εκδηλώσεις θα πρέπει 
να πληρούν ορισμένα κριτήρια και να καταδεικνύουν την 
συμμόρφωσή τους προκειμένου να κερδίσουν το σήμα. 
Το μεγαλύτερο βάρος δίνεται στην κινητικότητα, την 
τοποθεσία και τη διαχείριση αποβλήτων, προάγοντας 
ταυτόχρονα και τα επαναχρησιμοποιήσιμα πλαστικά.

Ένα από τα κριτήρια πιστοποίησης είναι η χρήση 
επαναχρησιμοποιήσιμων επιτραπέζιων σκευών 
και ποτηριών, και το σερβίρισμα ποτών με χρήση 
επαναχρησιμοποιήσιμων μπουκαλιών ή μεγάλων 
επαναχρησιμοποιήσιμων δοχείων. Σύμφωνα με το 
κυβερνητικό πρόγραμμα 2020-2024, ο κυβερνητικός 
στόχος είναι να μετατραπούν οι περισσότερες αθλητικές 
και πολιτιστικές εκδηλώσεις σε ‘πράσινες’ εκδηλώσεις.

Τα βασικά οφέλη των πράσινων εκδηλώσεων είναι η 
βελτίωση της ποιότητας και της εικόνας της εκδήλωσης, 
η εξοικονόμηση πηγών και χρημάτων, ενώ ταυτόχρονα 
ενισχύεται η ευαισθητοποίηση σε θέματα βιωσιμότητας.

Στη δυτική Αυστρία, μεγάλοι δήμοι όπως ο Ντόρεν 
φιλοξενούν αποκλειστικά πράσινες εκδηλώσεις, ενώ σε 
πόλεις όπως το Σάλτσμπουργκ και η Βιέννη, έχουν τεθεί 
σε εφαρμογή τοπικοί νόμοι που εγγυώνται τη μείωση των 
αποβλήτων μιας χρήσης.

Επαναπληρώσιμες γυάλινες φιάλες γάλακτος  
Μείωση της κατανάλωσης - Επιχειρήσεις

Σε συνεργασία με την Greenpeace Austria, η μεγαλύτερη 
γαλακτοκομική εταιρεία στην Αυστρία, η Berglandmilch 
εισήγαγε στην αγορά τον Φεβρουάριο του 2020 μια 
επαναπληρώσιμη γυάλινη φιάλη γάλακτος ενός λίτρου με 
σκοπό τη μείωση των αποβλήτων συσκευασίας.

Οι πελάτες καταβάλουν εγγύηση 0,22 ευρώ ανά φιάλη, η 
οποία τους επιστρέφεται όταν επιστρέψουν τις φιάλες. 
Αντί να θεωρηθεί δυσχέρεια, η αλλαγή των συσκευασιών 
έφερε εν τέλει αύξηση στις πωλήσεις.

Η Berglandmilch επένδυσε περίπου 8 εκατ. ευρώ για 
να μετατρέψει τα εργοστάσια συσκευασίας της στο 
Άσμπαχ της Κάτω Αυστρίας και στο Βοργκλ του Τιρόλο, 
εγκαινιάζοντας ένα ακόμη εργοστάσιο εμφιάλωσης, μια 
εγκατάσταση πλυντηρίου και αποθήκες γυάλινων φιαλών.

Προγραμματίστηκε η παρασκευή άλλων 
επαναχρησιμοποιήσιμων προϊόντων για το 2020, όπως 
επαναχρησιμοποιήσιμες φιάλες 1/2 λίτρου, γάλα 
χαμηλό σε λιπαρά σε επαναχρησιμοποιήσιμες φιάλες 
καθώς και γιαούρτι σε επαναχρησιμοποιήσιμα ποτήρια. 
Η Berglandmilch γεμίζει με βιολογικό γάλα για τους 
εμπορικούς εταίρους της REWE και Spar τις ίδιες 
επιστρεφόμενες γυάλινες φιάλες, επιπρόσθετα στις 
δικές της Schärdinger Berghof Milch και Tirol Milch. Οι 
επαναχρησιμοποιήσιμες φιάλες γάλακτος μπορούν να 
επιστρέφονται μέσω μηχανημάτων επιστροφής εγγύησης 
σε εμπορικούς συνεργάτες σε όλη την Αυστρία.

100% κλιματικά ουδέτερες λεμονάδες  
Μείωση της κατανάλωσης - Επιχειρήσεις

Η παραγωγός ποτών Egger παρουσίασε μια νέα λεμονάδα, 
τη “LIMÖ”. Η Radlberger LIMÖ θα διατίθεται αποκλειστικά 
σε μοντέρνες επιστρεφόμενες γυάλινες φιάλες ενός λίτρου 
και θα καταργηθούν οι προηγούμενες συσκευασίες PET 1,5 
λίτρου. Ως αποτέλεσμα της μετάβασης σε επιστρεφόμενες 
γυάλινες φιάλες, οι λεμονάδες Radlberger είναι 100% 
κλιματικά ουδέτερες.

Οι γυάλινες φιάλες είναι διαθέσιμες σε βιώσιμο κιβώτιο 
έξι φιαλών με πρακτική λαβή μεταφοράς στο κέντρο. Τα 
κιβώτια δεν φέρουν εμφανή σήμανση και συνεπώς μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν και για άλλες μάρκες.

 

Προγράμματα επαναχρησιμοποιήσιμων ποτηριών καφέ 
Μείωση της κατανάλωσης - Επιχειρήσεις

Η Cup Solutions προσφέρει μια ολοκληρωμένη 
λύση ενοικίασης και πλυντηρίου για συστήματα 
επαναχρησιμοποίησης και εκδηλώσεις στην Αυστρία. Η 
εταιρεία διαθέτει απόθεμα πάνω από δυο εκατομμύρια 
ποτήρια διαθέσιμα για ενοικίαση, κατασκευασμένα στο 
μεγαλύτερο μέρος τους από ρητίνη ακρυλονιτριλίου 
στυρολίου (SAN). Προσφέροντας ποτήρια σε διάφορα 
μεγέθη, τόσο για αλκοολούχα όσο και μη-αλκοολούχα 
ποτά, στους πελάτες της Cup Solutions συγκαταλέγονται 
ηγετικές εγκαταστάσεις ψυχαγωγίας και διοργανωτές 
εκδηλώσεων στην Αυστρία.

Η πρωτοβουλία Mycoffeecup – μια συνεργασία της Cup 
Solutions και της πόλης της Βιέννης – παρέχει μια λύση 
επαναχρησιμοποιήσιμων ποτηριών για καταστήματα που 
προσφέρουν καφέ σε πακέτο. Στόχος είναι να μειωθούν 
τα 84 εκατ. ποτήρια μιας χρήσης που χρησιμοποιούνται 
ετησίως στη Βιέννη.

Παρεμφερείς τοπικές πρωτοβουλίες περιλαμβάνουν 
την BackCup και την K2go. Ορισμένα καταστήματα 
προσφέρουν μια μικρή έκπτωση (κατά μέσο όρο 
0,20 ευρώ) σε καφέδες που παραγγέλνονται με τα 
επαναχρησιμοποιούμενα ποτήρια.

Όλες αυτές οι λύσεις έχουν τον ίδιο στόχο: να μειωθούν 
τα μαζικά απόβλητα που δημιουργούνται από τα ποτήρια 
μιας χρήσης. Ευτυχώς το κίνημα μεγαλώνει, γιατί με 6,65 
κιλά ανά άτομο ετησίως, η Αυστρία κατατάσσεται έβδομη 
παγκοσμίως στην κατανάλωση καφέ.

ΑΥΣΤΡΙΑ

https://skoonu.com/
https://infothek.bmk.gv.at/pfandsystem-fuer-oesterreich-3-punkte-plan/
https://energiesparblog.org/mehrweg-ist-der-weg-vorreiter-in-oberoesterreich/
https://www.abfallwirtschaft.steiermark.at/cms/beitrag/11372976/70177019
https://www.abfallwirtschaft.steiermark.at/cms/beitrag/11372976/70177019
https://www.burgenland.at/politik/landesregierung/lh-stvin-maga-astrid-eisenkopf/aktuelles/detail/news/pfand-pioniere-einweg-pfandflasche-fuer-mineralwasser-an-burgenlaendischen-schulen/
https://www.burgenland.at/politik/landesregierung/lh-stvin-maga-astrid-eisenkopf/aktuelles/detail/news/pfand-pioniere-einweg-pfandflasche-fuer-mineralwasser-an-burgenlaendischen-schulen/
https://www.burgenland.at/politik/landesregierung/lh-stvin-maga-astrid-eisenkopf/aktuelles/detail/news/pfand-pioniere-einweg-pfandflasche-fuer-mineralwasser-an-burgenlaendischen-schulen/
https://www.sportaustria.at/de/schwerpunkte/soziales-und-gesellschaftspolitik/nachhaltigkeit/green-events/
https://www.sportaustria.at/de/schwerpunkte/soziales-und-gesellschaftspolitik/nachhaltigkeit/green-events/
http://infothek.greenevents.at/upload/file/Nachhaltig_zum_Green_Event.pdf
https://www.salzburg.gv.at/themen/umwelt/abfall/abfallwirtschaft/mehrweg-veranstaltungen
https://www.wien.gv.at/umweltschutz/abfall/mehrweg.html
https://www.berglandmilch.at/presse/?id=249
https://eggergetraenke.at/neuigkeiten/revolution-im-getraenkeregal-radlberger-limoe-in-der-glas-mehrwegflasche-weniger-zucker-mehr-fruchtsaft-und-besser-fuer-die/
https://limoe.at/de/nachhaltigkeit/
https://www.cupsolutions.at/
https://www.mycoffeecup.at/de/
https://www.zerowasteaustria.at/backcup-graz.html
http://www.kufstein.at/de/k2go.html
https://futter.kleinezeitung.at/tribeka-mehrweg-system-pfand/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/199898/umfrage/konsum-von-kaffee-in-europa/
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οι κάτοικοι μπορούν να αιτηθούν επιστροφή 50% του 
κόστους των πανών πολλαπλών χρήσεων που αγοράζουν, 
με μέγιστο ποσό τα 250 ευρώ ανά παιδί. Στο Γκεντ, οι 
κάτοικοι μπορούν να λάβουν επιχορήγηση για να αγοράσουν 
πάνες πολλαπλών χρήσεων για περίοδο 4 εβδομάδων μέχρι 
του ποσού των 85 ευρώ ανά παιδί. 

Υφασμάτινες πάνες - ενοικίαση και εκπαίδευση  
Μείωση της κατανάλωσης - Επιχειρήσεις

Τα τελευταία χρόνια, το Βέλγιο έχει δει να αναπτύσσονται 
πολλές ανεξάρτητες επιχειρήσεις που εξειδικεύονται στην 
παραγωγή και πώληση επαναχρησιμοποιήσιμων πανών.

Παραδείγματα αυτής της τάσης είναι η La Renarde στο 
Τουίν, η οποία προσφέρει επίσης υπηρεσία ενοικίασης 
σε οικογένειες, προκειμένου να δοκιμάσουν πάνες 
για νεογέννητα για ένα μήνα χωρίς να χρειάζεται να 
επενδύσουν σε αυτές, ή η La Petite Marmite στο Ναμούρ, η 
οποία προσφέρει επίσης εκπαιδευτικά σεμινάρια για νέους 
γονείς για τις πάνες πολλαπλών χρήσεων.

Αυτά τα καταστήματα λειτουργούν μέσω του διαδικτύου 
και οι πλατφόρμες τους συχνά περιλαμβάνουν ένα 
ιστολόγιο αφιερωμένο στον εκμηδενισμό των αποβλήτων 
ή σε βιώσιμες εναλλακτικές. Ο πλήρης κατάλογος των 
καταστημάτων που πωλούν πάνες πολλαπλών χρήσεων 
στις Βρυξέλλες και τη Βαλλωνία είναι διαθέσιμος εδώ.

Πρόκληση για Μηδενικά Απόβλητα, Βρυξέλλες  
Αύξηση της ευαισθητοποίησης - Δημόσιες αρχές

Η ευρωπαϊκή πρωτεύουσα και το Υπουργείο Περιβάλλοντος 
Brussels Environment συμμετέχουν εδώ και καιρό σε 
μια Στρατηγική για Μηδενικά Απόβλητα με διάφορες 
εμπνευσμένες πρωτοβουλίες, περιλαμβανομένων:

•   ενός μηνιαίου ενημερωτικού δελτίου μηδενικών 
αποβλήτων

•  μιας σελίδας στο Facebook και μιας ατζέντας για την 
προώθηση των εκδηλώσεων μηδενικών αποβλήτων

•  μιας διαδικτυακής πηγής που παρουσιάζει έργα βέλτιστων 
πρακτικών και

•   την οργάνωση δημοτικών Προκλήσεων για Μηδενικά 
Απόβλητα το 2019 και το 2020, με τη συμμετοχή 50 
και 200 οικογενειών αντίστοιχα και με εντυπωσιακά 
αποτελέσματα.

Η Πρόκληση για Μηδενικά Απόβλητα περιλαμβάνει 
οκτώ μήνες (Φεβρουάριος-Οκτώβριος) εξατομικευμένης 
συμβουλευτικής και υποστήριξης προκειμένου να 
βοηθηθούν οι οικογένειες να μειώσουν τα απόβλητά τους. 
Οι οικογένειες δεσμεύονται να παρακολουθούν τουλάχιστον 
τρία πρακτικά εργαστήρια/επισκέψεις. Κάθε δυο 
εβδομάδες, οι συμμετέχοντες λαμβάνουν μια συγκεκριμένη 
πρόκληση – 13 συνολικά – πολλές τις οποίες στοχεύουν 
στην ανεύρεση εναλλακτικών για συσκευασίες και προϊόντα 
μιας χρήσης, π.χ. η πρόκληση μαζικών πωλήσεων, η 
πρόκληση πικνίκ χωρίς απορρίμματα και η πρόκληση 
κατανάλωσης υγρών.

Οι συμμετέχοντες στην πρώτη Πρόκληση για Μηδενικά 
Απόβλητα της πόλης για το 2019 μείωσαν τα απόβλητά 
τους κατά 30% σε ένα χρόνο, από τα αρχικά 61 κιλά 
ετησίως στα 43 κιλά ετησίως, ήτοι 75% λιγότερα απόβλητα 
από τον μέσο πολίτη των Βρυξελλών. Ένας ακόμη σκοπός 
του προγράμματος είναι να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση για 
τη ρύπανση από πλαστικά μιας χρήσης και να διαδοθούν οι 
διαθέσιμες εναλλακτικές.

Βρώσιμα σκεύη Ecopoon  
Μείωση της κατανάλωσης - Επιχειρήσεις

Λιέζ  

Μολονότι η προτιμώμενη εξέλιξη είναι να σταματήσει 
τελείως η χρήση προϊόντων μιας χρήσης, τα καινοτόμα 
υλικά μιας χρήσης μπορούν να αποτελέσουν και αυτά 
μέρος της λύσης υπό συγκεκριμένες συνθήκες όπως 
σε νοσοκομεία, αεροπορικές εταιρείες ή εταιρείες 
τροφοδοσίας.

Η Ecopoon είναι μια βελγική μικρομεσαία επιχείρηση που 
ανέπτυξε ένα καινοτόμο υλικό για σκεύη που είναι βρώσιμο 
και βιοδιασπώμενο. Συσκευασμένα κουτάλια και ποτηράκια 
πωλούνται σε επαγγελματίες και στο κοινό και αποτελούν 
μέρος της εμπειρίας του φαγητού.

 

Επαναχρησιμοποιούμενα δοχεία τροφίμων Tiffin   
Μείωση της κατανάλωσης - Επιχειρήσεις

Το Tiffin είναι ένα επαναχρησιμοποιήσιμο και 
επαναπληρούμενο δοχείο φαγητού από ανοξείδωτο ατσάλι 
που πωλείται στο διαδίκτυο σε διάφορα μεγέθη και τύπους 
τόσο στο ευρύτερο κοινό όσο και σε επαγγελματίες των 
τομέων εστίασης και τροφοδοσίας.

Η εταιρεία ανέπτυξε, επίσης, ένα πρόγραμμα συνεργασίας 
με εστιατόρια που επιτρέπει στους πελάτες να έχουν 
έκπτωση σε φαγητά σε πακέτο. Η υπηρεσία είναι κυρίως 
διαθέσιμη στο Βέλγιο, αλλά και σε ορισμένες πόλεις όπως η 
Βαλλωνία και η Φλαμανδία.

Ετήσιος καθαρισμός αποτσίγαρων  
Αύξηση της ευαισθητοποίησης - ΜΚΟ

Βρυξέλλες

Τα τελευταία τέσσερα χρόνια, τρεις δήμοι της περιοχής 
των Βρυξελλών (Saint-Gilles, Brussels city και Etterbeek) 
συνεργάζονται με το κίνημα των πολιτών #LeoNotHappy 
– που πήρε το όνομά του προς τιμή του Αμερικανού 
ηθοποιού Λεονάρντο Ντι Κάπριο – με σκοπό τον καθαρισμό 
των αποτσίγαρων που μολύνουν τους δρόμους των 
Βρυξελλών.

Το κίνημα ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2016 από έναν 26χρονο 
φοιτητή που ήθελε να εκμεταλλευτεί τη δύναμη των μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης για να φέρει μια θετική αλλαγή. Το 
2017, εθελοντές συνέλεξαν 120.000 αποτσίγαρα σε μόλις 
τρεις ώρες, το 2018, συνέλεξαν 270.000 και το 2019, 500 
εθελοντές συνέλεξαν 500.000 αποτσίγαρα και μοίρασαν 
δωρεάν σταχτοδοχεία σε καπνιστές. Το 2020 η εκδήλωση 
ακυρώθηκε λόγω της πανδημίας Covid-19, και η επόμενη 
εκδήλωση είναι να λάβει χώρα την άνοιξη του 2021.

Το κίνημα μετατράπηκε σε ΜΚΟ με πάνω από 32.000 
ακολούθους στο Facebook. Στόχος του είναι να 
συνεργαστεί με περισσότερες δημόσιες αρχές προκειμένου 
να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση του κοινού όσον αφορά στη 
μόλυνση που προκαλείται από τα αποτσίγαρα, καθώς ένα 
αποτσίγαρο μπορεί να μολύνει μέχρι και 500 λίτρα νερού.

Επιχορηγήσεις για υφασμάτινες πάνες  
Μείωση της κατανάλωσης - Δημόσιες αρχές

Ολοένα αυξανόμενος αριθμός Βελγικών πόλεων 
παροτρύνουν τους γονείς να επενδύσουν σε πάνες 
πολλαπλών χρήσεων, προσφέροντας επιχορηγήσεις. 
Οι πάνες  πολλαπλών χρήσεων δεν εξοικονομούν μόνο 
χρήματα για τις οικογένειες, αλλά μειώνουν σημαντικά τα 
απορρίμματα που δημιουργούν οι πάνες μιας χρήσης.

Η ΜΚΟ Ecoconso, που προάγει τη βιώσιμη κατανάλωση, 
δημοσίευσε ένα ειδικό αφιέρωμα τον Φεβρουάριο του 2020 
παρουσιάζοντας 28 δήμους στις περιοχές των Βρυξελλών 
και της Βαλλωνίας που προσφέρουν τέτοιες επιχορηγήσεις. 
Στη Φλαμανδία, δεκάδες δήμοι προσφέρουν επιχορηγήσεις.

Όπου προσφέρονται επιχορηγήσεις, οι οικογένειες 
μπορούν κατά κανόνα να επωφεληθούν με επιχορήγηση 
ποσού μέχρι και 125 ευρώ ανά οικογένεια, ενώ σε 
ορισμένους δήμους όπως το Χέρσταλ στη Βαλλωνία, 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

“ Ολοένα αυξανόμενος αριθμός Βελγικών πόλεων 
παροτρύνουν τους γονείς να επενδύσουν σε πάνες 
πολλαπλών χρήσεων, προσφέροντας επιχορηγήσεις.”

https://stad.gent/nl/reglementen/subsidiereglement-voor-een-huurpakket-van-wasbare-luiers-voor-2021-2025
https://larenarde.be/
https://www.petitemarmite.be/contact/
https://www.ecoconso.be/fr/content/ou-trouver-des-langes-lavables-en-wallonie-et-bruxelles
https://environnement.brussels/bruxelles-environnement
https://environnement.brussels/thematiques/zero-dechet
https://environnement.brussels/thematiques/zero-dechet/newsletter
https://environnement.brussels/thematiques/zero-dechet/newsletter
https://www.facebook.com/BruxellesZeroDechetBrusselZeroAfval/
https://environnement.brussels/thematiques/zero-dechet/projets-inspirants
https://environnement.brussels/thematiques/zero-dechet/projets-inspirants
https://www.ecopoon.be/
https://tiffin.be/
https://tiffin.be/lunchbox-en-inox/
http://32.000 ακολούθους στο Facebook
http://32.000 ακολούθους στο Facebook
https://www.ecoconso.be/fr/content/quelles-communes-donnent-une-prime-lachat-de-couches-lavables
https://kidzstore.eu/blogs/tips-inspiratie/subsidie-herbruikbare-luiers-in-belgie
https://www.herstal.be/actualites/Langes_lavables
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ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Τσάντες για τη διάσωση του ωκεανού   
Αύξηση της ευαισθητοποίησης - ΜΚΟ

Μεταξύ 2012–2015 και ξανά το 2018, το γραφείο στη Σόφια 
της ΜΚΟ Surfrider Foundation Europe διοργάνωσε μια 
έκθεση τσαντών (παράδειγμα εδώ για την έκδοση του 2015) 
με σκοπό να αυξήσει την ευαισθητοποίηση για τη μόλυνση 
που προκαλούν οι πλαστικές σακούλες μιας χρήσης μέσω 
της τέχνης και τοπικών συνεργασιών.

Εθελοντές ζήτησαν από τοπικούς σχεδιαστές να 
δημιουργήσουν βαμβακερές τσάντες και να τις 
διακοσμήσουν με μηνύματα αθλητών του σερφ, 
καταγγέλλοντας τις δυσμενείς επιπτώσεις που έχει η χρήση 
πλαστικών τσαντών στην ενάλια ζωή και τα οικοσυστήματα. 
Κάθε χρονιά που διοργανωνόταν η έκθεση, διακοσμούνταν 
εκατό επαναχρησιμοποιήσιμες υφασμάτινες τσάντες με 
θέμα τον ωκεανό.

“ Τα υποθαλάσσια 
απορρίμματα θα 
απομακρυνθούν από 
δύτες και εν συνεχεία θα 
περισυλλεγούν από αλιείς με 
δίχτυα.”

Εκδηλώσεις καθαρισμού θαλάσσιων απορριμμάτων  
Αύξηση της ευαισθητοποίησης - ΜΚΟ

Την άνοιξη του 2020, ο σύλλογος Sunce Split ξεκίνησε μια 
σειρά εκδηλώσεων καθαρισμού θαλάσσιων απορριμμάτων 
σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβαλλοντικής 
Προστασίας και Ενέργειας. Σκοπός είναι η απομάκρυνση 
θαλάσσιων απορριμμάτων από το βυθό και την ακτή, και 
ταυτόχρονα να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση του κοινού 
σχετικά με τις επιπτώσεις των θαλάσσιων απορριμμάτων 
στην Αδριατική.

Ο καθαρισμός θα διεξαχθεί σε επτά επαρχίες των παράλιων 
ακτών της Κροατίας: Istria, Primorje-Gorski Kotar, Lika-
Senj, Zadar, Šibenik-Knin, Split-Dalmatia, και Dubrovnik-
Neretva. Τα υποθαλάσσια απορρίμματα θα απομακρυνθούν 
από δύτες και εν συνεχεία θα περισυλλεγούν από 
αλιείς με δίχτυα. Εθελοντές και προσωπικό του Sunce 
Split θα λάβουν μέρος και στην παρακολούθηση των 
περισυλλεγμένων απορριμμάτων προκειμένου να 
εντοπίσουν την προέλευσή τους και να δώσουν συμβουλές 
για κατάλληλους τρόπους διαχείρισης αποβλήτων.

Οι τοποθεσίες θα επιλεχθούν σε συνεργασία με τα 
σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη, όπως δημόσια ιδρύματα 
που διαχειρίζονται Θαλάσσιες Προστατευμένες Περιοχές, 
τοπικές αρχές, συνδέσμους πολιτών, λέσχες καταδύσεων 
και αλιευτικές κοινότητες. Τα αποτελέσματα κάθε 
εκδήλωσης θα δημοσιευτούν προκειμένου να αυξηθεί η 
ευαισθητοποίηση του κοινού σε σχέση με την ρύπανση από 
θαλάσσια απορρίμματα. Επιπλέον, βάσει της εμπειρίας και 
των αποτελεσμάτων, θα συνταχθεί πρόταση για ένα εθνικό 
πρωτόκολλο που θα παρέχει κατευθυντήριες γραμμές 
για όλες τις μελλοντικές πρωτοβουλίες καθαρισμού του 
ωκεανού στην Κροατία.

ΚΡΟΑΤΙΑ

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=surfriderbg&set=a.816185611751371
https://sunce-st.org/tags/?tag=akcijeciscenjaotpadaizmora2020
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Επαναχρησιμοποιήσιμα ποτήρια στο Πάρκο Tivoli   
Μείωση της κατανάλωσης - Επιχειρήσεις

Κοπεγχάγη

Ήδη από το 1998, το λούνα παρκ της Κοπεγχάγης Tivoli 
Gardens ξεκίνησε ένα σύστημα επαναχρησιμοποίησης 
προκειμένου να σερβίρει ποτά με βιώσιμο τρόπο.

Τα ποτά σερβίρονται σε επαναχρησιμοποιήσιμα ποτήρια, 
για τα οποία οι επισκέπτες καταβάλουν εγγύηση 5 κορώνες 
Δανίας. Μετά τη χρήση, επιστρέφουν τα ποτήρια στα 
καθορισμένα μηχανήματα και τους επιστρέφεται το ποσό 
που κατέβαλαν. Το προσωπικό συλλέγει τα ποτήρια, τα 
πλένει και τα επιστρέφει στα κιόσκια προκειμένου να 
χρησιμοποιηθούν εκ νέου.

Το πάρκο εκτιμά ότι αυτή η πρωτοβουλία σώζει το 
περιβάλλον από περίπου 10 τόνους πλαστικών αποβλήτων 
ετησίως.

Άαλμποργκ χωρίς πλαστικά μπουκάλια νερού  
Απαγορεύσεις - Δημόσιες αρχές

Άαλμποργκ

Το Σεπτέμβριο του 2020, ο δήμος του Άαλμποργκ επέλεξε 
να αποσύρει σταδιακά το εμφιαλωμένο νερό, επιτρέποντας 
στους δημοτικούς υπαλλήλους να χρησιμοποιούν μόνο 
νερό βρύσης.

Ο δήμος εκτιμά ότι αυτή η πρωτοβουλία θα σώσει το 
περιβάλλον από πλαστικά μπουκάλια αξίας περίπου 
250.000 κορωνών Δανίας ετησίως.

 

Επαναχρησιμοποιήσιμα κιβώτια ψαρέματος  
Μείωση της κατανάλωσης - Επιχειρήσεις

Η δανέζικη εταιρεία Pack and Sea χρησιμοποιεί από το 
2008ένα σύστημα ανίχνευσης επαναχρησιμοποιήσιμων 
κιβωτίων ψαρέματος. Για την επιτυχία και βιωσιμότητα 
του συστήματος ανίχνευσης ήταν ουσιώδης η συνεργασία 
μεταξύ δέκα δανέζικων λιμένων, γεγονός που έδωσε τη 
δυνατότητα στους λιμένες να μισθώνουν τα ίδια πράσινα 
κιβώτια. Κάθε κιβώτιο είναι εξοπλισμένο με δυο ετικέτες 
RFID με γραμμωτούς κώδικες και έναν εμφανή αριθμό, 
που δίνει τη δυνατότητα εύκολης καταγραφής τους με 
μηχάνημα σάρωσης ή δια χειρός.

Τα πλοία μπορούν να παραλάβουν κιβώτια σε 
οποιονδήποτε λιμένα της Δανίας και οι εξαγωγείς που 
αγοράζουν ψάρια σε πλειστηριασμούς μπορούν να τα 
επιστρέψουν σε οποιοδήποτε λιμένα της Δανίας ή σε μια 
από τις πολλές εγκαταστάσεις της Pack and Sea στην 
Σουηδία, τη Γερμανία, την Ολλανδία, το Βέλγιο, το Ηνωμένο 
Βασίλειο και τη Γαλλία.

#CigaretteButt-FreeDenmark   
Αύξηση της ευαισθητοποίησης - Δημόσιες αρχές

Τον Ιούλιο του 2020, το Υπουργείο Περιβάλλοντος της 
Δανίας ξεκίνησε μια καμπάνια για την παρουσίαση του 
προβλήματος αποτσίγαρων που απορρίπτονται στη φύση.

Στην παραλία Άμαγκερ της Κοπεγχάγης εγκαταστάθηκαν 30 
υπέρογκα ξύλινα αποτσίγαρα και εν συνεχεία μεταφέρθηκαν 
σε άλλες δημοφιλείς παραλίες σε όλη τη Δανία.

 

Φεστιβάλ επαναχρησιμοποιήσιμων ποτηριών  
Μείωση της κατανάλωσης - Επιχειρήσεις

Το 2019, η ζυθοποιία Tuborg, σε συνεργασία με τον 
παραγωγό πλαστικών KIFA Plast, τέσσερα από τα 
μεγαλύτερα μουσικά φεστιβάλ της Δανίας και τη ΜΚΟ 
Plastic Change, κατάφεραν να στήσουν ένα σύστημα 
πολλαπλών χρήσεων για το σερβίρισμα μπύρας σε 
φεστιβάλ στη Δανία.

Το νέο σύστημα περιλαμβάνει επαναχρησιμοποιήσιμα 
πλαστικά ποτήρια, τα οποία οι πελάτες επιστρέφουν μετά 
τη χρήση. Στη συνέχεια, προτού χρησιμοποιηθούν εκ νέου, 
τα ποτήρια πλένονται επιτόπου σε ένα ειδικά σχεδιασμένο 
κινητό πλυντήριο πιάτων με δυνατότητα πλύσης 9.000 
ποτηριών την ώρα.

Όταν τα ανακυκλωμένα πλαστικά ποτήρια φτάσουν 
στο τέλος της ωφέλιμης ζωής τους, επιστρέφονται 
στον προμηθευτή, ο οποίος διασφαλίζει ότι το υλικό θα 
ανακυκλωθεί.

 

LØS σούπερ μάρκετ χωρίς συσκευασίες   
Μείωση της κατανάλωσης - Επιχειρήσεις

Το 2016, ο Γαλλο-Δανός πρώην υπεύθυνος εξαγωγών 
της Frederic Hamburger έγραψε ιστορία ανοίγοντας το 
LØS market, το πρώτο σούπερ μάρκετ στη Δανία χωρίς 
συσκευασίες.

Εδώ τα προϊόντα πωλούνται χωρίς καμία συσκευασία μιας 
χρήσης, οπότε οι πελάτες πρέπει να φέρουν τα δικά τους 
δοχεία, να δανειστούν δωρεάν δοχεία ή να αγοράσουν 
επαναχρησιμοποιήσιμα δοχεία στο κατάστημα. Το LØS 
market προσφέρει, επίσης, υπηρεσία παραδόσεων και επί 
του παρόντος προγραμματίζει να μετατραπεί σε αλυσίδα 
καταστημάτων με πολλά καταστήματα σε όλη τη χώρα.

ΔΑΝΙΑ

Βιοδιασπώμενα σταχτοδοχεία παραλίας  
Αύξηση της ευαισθητοποίησης - Δημόσιες αρχές 

Λάρνακα
Το καλοκαίρι του 2017, κωνοειδή βιοδιασπώμενα 
σταχτοδοχεία τοποθετήθηκαν σε δέκα από τις πλέον 
δημοφιλείς παραλίες της Λάρνακας ως μια εναλλακτική 
της εναπόθεσης των αποτσίγαρων στην άμμο. Μεταλλικοί 
κάδοι τοποθετήθηκαν κατά μήκος των παραλιών με πλήρεις 
οδηγίες για τον τρόπο χρήσης τους. 

Στο τέλος της εποχής, τα αποτσίγαρα που είχαν συλλεχθεί 
μετρήθηκαν - συνολικά 84.300 αποτσίγαρα, με συνολικό 
βάρος 42,15 κιλά να έχουν εναποτεθεί κατά τη διάρκεια του 
καλοκαιριού στους ειδικά διαμορφωμένους κάδους. 

ΚΥΠΡΟΣ

“ Στο τέλος της εποχής, 
τα αποτσίγαρα που είχαν 
συλλεχθεί μετρήθηκαν - 
συνολικά 84.300 αποτσίγαρα, 
με συνολικό βάρος 42,15 
κιλά να έχουν εναποτεθεί 
κατά τη διάρκεια του 
καλοκαιριού στους ειδικά 
διαμορφωμένους κάδους.”

https://www.tivoli.dk/da/om/virksomheden/csr/groenne+tivoli/genbrugsbaegre
https://www.tv2nord.dk/nyheder/28-09-2020/1930/aalborg-kommune-er-de-forste-i-landet-til-droppe-flaskevand?autoplay=1
https://www.packandsea.dk/eng/about-us/
https://en.fvm.dk/news/news/nyhed/the-danish-minister-for-environment-goes-head-to-head-with-tobacco-industry-in-new-summer-campaign/
https://en.fvm.dk/news/news/nyhed/the-danish-minister-for-environment-goes-head-to-head-with-tobacco-industry-in-new-summer-campaign/
https://plasticchange.dk/videnscenter/slut-med-engangsglas-paa-festivaler/
https://plasticchange.dk/videnscenter/slut-med-engangsglas-paa-festivaler/
https://plasticchange.dk/videnscenter/slut-med-engangsglas-paa-festivaler/
https://www.loes-market.dk/
https://ccb.se/wp-content/uploads/2020/07/guide_best-practice_on_sup_pfo_bund_08072020_small-final.pdf
https://ccb.se/wp-content/uploads/2020/07/guide_best-practice_on_sup_pfo_bund_08072020_small-final.pdf
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Η αλυσίδα σούπερ μάρκετ Rimi έχει διενεργήσει 
διάφορες καμπάνιες ενθαρρύνοντας τους πελάτες να 
φέρουν τα δικά τους δοχεία. Η αλυσίδα καταστημάτων 
διαχειρίζεται, επίσης, μια ομάδα στο Facebook με το όνομα 
“Consume wisely”, όπου, για παράδειγμα, προσκαλούνται 
διασημότητες να δοκιμάσουν διάφορες ενέργειες φιλικές 
προς το περιβάλλον, όπως η ‘Φέρε τη δικιά σου σακούλα’ 
(BYO) και ψωνίζοντας προϊόντα χωρίς συσκευασία.

Τόσο η Rimi όσο και η αλυσίδα σούπερ μάρκετ Selver 
έχουν τοποθετήσει δικτυωτές τσάντες σε εμφανή σημεία 
στα καταστήματά τους ως μια βιώσιμη εναλλακτική για τις 
παραδοσιακές πλαστικές σακούλες.

Η αλυσίδα βιολογικών προϊόντων Biomarket – με παρουσία 
στις τρεις μεγαλύτερες πόλεις της Εσθονίας – αφήνει 
τους καταναλωτές να χρησιμοποιούν τα δικά τους δοχεία 
κατά την αγορά ξηρών προϊόντων, ορισμένων γλυκών και 
διαφόρων προϊόντων καθαρισμού.

 

Επιστρεφόμενες συσκευασίες BEPCO  
Μείωση της κατανάλωσης - Επιχειρήσεις

Σκοπός της BEPCO είναι να αναπτύξει παγκόσμια και 
αποτελεσματικά συστήματα Επιστρεφόμενων Συσκευασιών 
Μεταφοράς (RTP) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
για την παράδοση κάθε είδους προϊόντων από τους 
παραγωγούς στους λιανοπωλητές.

Τα συστήματα RTP αντικαθιστούν τις συσκευασίες 
μιας χρήσης που έχουν αρνητικές περιβαλλοντικές και 
οικονομικές επιπτώσεις. Η μείωση των απορριμμάτων 
και ενδεχόμενες χρεώσεις στους χώρους υγειονομικής 
ταφής απορριμμάτων συνεπάγονται άμεση εξοικονόμηση 
χρημάτων και μεγαλύτερη συνολική κερδοφορία. Η BEPCO 
σχεδιάζει, επίσης, να δοκιμάσει επαναχρησιμοποιήσιμες 
πρωτογενείς συσκευασίες για προϊόντα τροφίμων.

 

Καταστήματα χωρίς συσκευασίες Ilma   
Μείωση της κατανάλωσης - Επιχειρήσεις

Ταλίν

Το Ilma pood ήταν το δεύτερο κατάστημα χωρίς 
συσκευασίες που δημιουργήθηκε στην Εσθονία, και το μόνο 
που εξακολουθεί να είναι σε λειτουργία. Το κατάστημα 
άνοιξε το Σεπτέμβριο του 2020 στο Ταλίν και προσφέρει 
τόσο φυσικό όσο και ηλεκτρονικό κατάστημα. 
 
Διαδικτυακά καταστήματα χωρίς συσκευασίες Μείωση της 
κατανάλωσης - Επιχειρήσεις

Η Εσθονία διαθέτει πολλά διαδικτυακά καταστήματα που 
προσφέρουν εναλλακτικές μηδενικών απορριμμάτων, 
συμπεριλαμβανομένων των Elamisekergus, Zero Waste, 
Slow, Rohepakend, Munt, και Veepudel. 

Κοινοτικό ράψιμο μασκών  
Αύξηση της ευαισθητοποίησης - ΜΚΟ

Η ημέρα πολιτικής δράσης Teeme ära, που οργανώνεται 
από το Εσθονικό Ταμείο για τη Φύση, λαμβάνει χώρα κάθε 
χρόνο την άνοιξη. Η έκδοση του 2020 αφιερώθηκε στην 
προσαρμογή μας κατά της πανδημίας Covid-19, και είχε ως 
αποτέλεσμα μια εθνική καμπάνια ραψίματος μασκών DIY με 
πρωτοβουλία της κοινότητας.

Εκδήλωση καθαρισμού αποτσίγαρων   
Αύξηση της ευαισθητοποίησης - Δημόσιες αρχές

Κατά το World Cleanup Day, οργανώθηκε μια εκδήλωση 
καθαρισμού αποτσίγαρων στην Εσθονία. Της καμπάνιας 
ηγήθηκαν η Πόλη του Ταλίν και το World Cleanup Day, με 
βασικούς συνοδοιπόρους το Λιμένα του Ταλίν, τις εταιρείες 
Tallink, Eckerö Line, Viking Line και το Αεροδρόμιο του 
Ταλίν. Πολλοί εθνικοί αστέρες συμμετείχαν ως εκπρόσωποι, 
γεγονός που διεύρυνε την επικοινωνία με το κοινό.

Καμπάνια ευαισθητοποίησης για πράσινα ψώνια  
Αύξηση της ευαισθητοποίησης - ΜΚΟ

Το Things Foundation, μια συνεργατική πλατφόρμα 
στο διαδίκτυο που δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες 
της να μάθουν για την προέλευση, τη χρήση και την 
ανακύκλωση αντικειμένων που κατασκευάζει ο άνθρωπος, 
διενήργησε μια καμπάνια αύξησης της ευαισθητοποίησης 
το Σεπτέμβριο του 2020 για να επιστήσει την προσοχή στον 
όγκο των συσκευασιών που χρησιμοποιούμε καθημερινά. Οι 
βασικές δράσεις που προάχθηκαν ήταν ο προγραμματισμός 
των αγορών, η χρήση ιδίων τσαντών και δοχείων, οι 
αγορές χύδην ή η αγορά αγαθών που δεν χρησιμοποιούν 
υπερβολικές συσκευασίες. 

 

Δημόσιες εκδηλώσεις χωρίς πλαστικά  
Απαγορεύσεις - Δημόσιες αρχές

Ταλίν

Σε ολόκληρη την πόλη του Ταλίν απαγορεύτηκε η χρήση 
πλαστικών συσκευασιών μιας χρήσης κατά τη διάρκεια 
δημόσιων εκδηλώσεων. Εξακολουθούν να υπάρχουν 

ορισμένες εξαιρέσεις όσον αφορά στα λιπασματοποιήσιμα 
πλαστικά κατά τη μετάβαση σε εναλλακτικές χωρίς 
πλαστικό. Ωστόσο, το μακροπρόθεσμο σχέδιο είναι 
να χρησιμοποιούνται μόνο επαναχρησιμοποιήσιμα και 
επαναπληρούμενα προϊόντα κατά τη διάρκεια δημόσιων 
εκδηλώσεων στην πόλη. 

Σχέδιο επαναχρησιμοποιήσιμων ποτηριών στο Χαρκού 
Μείωση της κατανάλωσης - Δημόσιες αρχές

Χαρκού

Ο δήμος του Χαρκού, με λίγο πάνω από 15.000 κατοίκους, 
δημιούργησε τα δικά του επαναχρησιμοποιήσιμα 
ποτήρια για χρήση σε τοπικές εκδηλώσεις. Ένα σύστημα 
επιστροφής εγγύησης διασφαλίζει την επιστροφή τους από 
τους καταναλωτές.

 

Εθνικό σχέδιο επιστροφής εγγύησης   
Μείωση της κατανάλωσης - Επιχειρήσεις

Το Eesti Pandipakend, που ιδρύθηκε το 2005, διαχειρίζεται 
το εθνικό σύστημα επιστροφής εγγύησης για πλαστικές και 
γυάλινες φιάλες αναψυκτικών, εμφιαλωμένου νερού και 
μπύρας, καθώς και κουτιά αλουμινίου.

Το ποσοστό συλλογής ξεπερνά το 80%, και το μεγαλύτερο 
μέρος τους προωθείται για ανακύκλωση. Το ποσοστό 
επαναχρησιμοποιήσιμων φιαλών μειώνεται τα τελευταία 
χρόνια (από περίπου 20% σε 12%) λόγω του γεγονότος ότι 
οι παραγωγοί ποτών αύξησαν τη χρήση φιαλών που είναι 
αποκλειστικά κατάλληλες για ανακύκλωση.

Το Eesti Pandipakend παρέχει επίσης μια υπηρεσία 
επαναχρησιμοποιήσιμων ποτηριών και ενοικίασης 
πιάτων και άλλων σκευών για εκδηλώσεις. Έχει απόθεμα 
πάνω από 250.000 ποτήρια, το οποίο είναι επαρκές για 
εκδηλώσεις μεγάλης κλίμακας στην Εσθονία. Διατίθεται 
επιλογή πλήρους πακέτου υπηρεσιών, με σημεία συλλογής 
στις εκδηλώσεις, καθώς και η παραδοσιακή υπηρεσία 
ενοικίασης και καθαρισμού.  

Ενοικίαση επαναχρησιμοποιήσιμων ποτηριών και 
πλυντηρίων  
Μείωση της κατανάλωσης+ Επιχειρήσεις

Η Topsiring ιδρύθηκε το 2014, και ήταν το πρώτο 
σύστημα επαναχρησιμοποιήσιμων ποτηριών στην 
Εσθονία. Η εταιρεία προσφέρει μεγάλη ποικιλία 
επαναχρησιμοποιήσιμων πλαστικών ποτηριών (από 
φλιτζάνια μέχρι ποτήρια κρασιού), και σχεδιάζει την 
προσφορά επαναχρησιμοποιήσιμων πιάτων, μπολ και 
μαχαιροπίρουνων στο άμεσο μέλλον.

Η Circup είναι μια υπηρεσία πλυντηρίων για εκδηλώσεις 
που επιτρέπει στους επισκέπτες να ξεβγάλουν επιτόπου 
τα επαναχρησιμοποιήσιμα ποτήρια τους. Οι απλοί, 
φορητοί σταθμοί πλυντηρίων τους χρησιμοποιούν μικρές 
δεξαμενές νερού και λειτουργούν χωρίς ηλεκτρική 
ενέργεια χρησιμοποιώντας μόνο χειροκίνητο σύστημα. Η 
Circup αναπτύσσει, επίσης, μια πρόσθετη λειτουργία που 
χρησιμοποιεί φως UV-C για την απολύμανση της περιοχής 
καθαρισμού.

 

Σχεδιασμός πράσινων εκδηλώσεων   
Μείωση της κατανάλωσης + Επιχειρήσεις

Η Tartu Nature House δημοσίευσε ένα εγχειρίδιο για 
διοργανωτές πράσινων εκδηλώσεων, διαθέσιμο στα 
εσθονικά και στα ρωσικά. Διαχειρίζεται, επίσης, μια ομάδα 
στο Facebook με το όνομα “Green events” προκειμένου 
να μοιράζεται βέλτιστες πρακτικές για ζητήματα όπως η 
αποφυγή απορριμμάτων και εναλλακτικές για πλαστικά 
προϊόντα και συσκευασίες μιας χρήσης.

Η Acento είναι μια νεοσυσταθείσα εταιρεία που 
προσφέρει συμβουλευτική και πρακτική διαχείριση για 
την οργάνωση εκδηλώσεων. Σκοπός της είναι η αύξηση 
της περιβαλλοντικής συνείδησης και η μείωση των 
απορριμμάτων σε εκδηλώσεις. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση 
στη χρήση επαναχρησιμοποιήσιμων επιτραπέζιων σκευών 
και δοχείων τροφίμων/ποτών. Εκτός από την παροχή 
συμβουλευτικών υπηρεσιών σε διοργανωτές εκδηλώσεων, 
σχεδιάζει να προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε 
τοπικές αρχές για την αποφυγή δημιουργίας απορριμμάτων 
και τη διαχείριση αποβλήτων.

 

Πρωτοβουλίες Bring Your Own   
Μείωση της κατανάλωσης - Επιχειρήσεις

Καφετέριες και αλυσίδες πρατηρίων καυσίμων ξεκίνησαν 
να προσφέρουν μικρές εκπτώσεις κάθε φορά που οι 
καταναλωτές φέρνουν τα δικά τους ποτήρια καφέ. 

ΕΣΘΟΝΙΑ

“ Ο δήμος του Χαρκού, με λίγο πάνω από 15.000 κατοίκους, 
δημιούργησε τα δικά του επαναχρησιμοποιήσιμα ποτήρια 
για χρήση σε τοπικές εκδηλώσεις.” 

https://www.rimi.ee/ettevottest/vastutustundlik-ettevotlus
https://www.facebook.com/groups/tarbimetargalt
https://www.selver.ee/
https://biomarket.ee/
http://bepco.ee/
https://www.ilmapood.ee/
http://www.elamisekergus.ee/
http://www.zerowaste.ee/
http://www.slow.ee/
http://www.rohepakend.ee/
http://www.munt.ee/
http://www.veepudel.ee/
https://teemeara.ee/en
https://www.maailmakoristus.ee/en/home/
https://www.maailmakoristus.ee/en/home/
https://fb.watch/1u8lnA0j22/
https://eestipandipakend.ee/en/deposit-cup/
https://eestipandipakend.ee/en/deposit-cup/
http://www.topsiring.ee/
https://circup.io/home/
https://www.tartuloodusmaja.ee/en/environmentally-friendly-public-events/
https://www.tartuloodusmaja.ee/wp-content/uploads/2019/09/Keskkonnas%252525C3%252525B5bralike_s%252525C3%252525BCndmuste_juhend_juuli2020.pdf.
https://www.tartuloodusmaja.ee/wp-content/uploads/2019/09/Keskkonnas%252525C3%252525B5bralike_s%252525C3%252525BCndmuste_juhend_juuli2020.pdf.
https://acento.ee/
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“ Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις 
της RePack, το μοντέλο 
της μειώνει τις εκπομπές 
CO2 κατά μέχρι και 80% 
συγκριτικά με τις παραδόσεις 
συσκευασιών μιας χρήσης. 
Το ποσοστό απευθείας 
επιστροφής είναι 75% – 
ορισμένοι χρήστες κρατάνε 
τη συσκευασία και την 
χρησιμοποιούν εκ νέου οι 
ίδιοι.”

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

Επιστρεφόμενες συσκευασίες RePack  
Μείωση της κατανάλωσης - Επιχειρήσεις

Οι επαναχρησιμοποιήσιμες και επιστρεφόμενες 
συσκευασίες RePack προσφέρονται σε τρία προσαρμόσιμα 
μεγέθη και είναι σχεδιασμένες έτσι ώστε να αναδιπλώνονται 
σε μέγεθος επιστολής όταν είναι άδειες προκειμένου να 
επιστρέφονται στην RePack μέσω απλού ταχυδρομείου. 
Η RePack λαμβάνει την επιστραφείσα συσκευασία, την 
ελέγχει, την καθαρίζει και τη διανέμει και πάλι για εκ νέου 
χρήση. Οι συσκευασίες RePacks έχουν σχεδιαστεί έτσι 
ώστε να αντέχουν τουλάχιστον 20 κύκλους ζωής, για 
αυτό είναι κατασκευασμένες από ανθεκτικό υλικό μακράς 
διάρκειας που είναι πλήρως ανακυκλώσιμο.

Το κόστος της RePack καλύπτει τη συσκευασία καθώς και 
το κόστος επιστροφής μιας άδειας συσκευασίας, έτσι ώστε 
η επιστροφή των RePack από οπουδήποτε στον κόσμο 
να είναι δωρεάν. Αυτό το ποσό μπορεί να καταβληθεί από 
τον συνεργάτη λιανικής ή από τον πελάτη, αναλόγως του 
τρόπου με τον οποίο ο λιανοπωλητής έχει ενσωματώσει την 
RePack στο επιχειρηματικό του μοντέλο.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της RePack, το μοντέλο της 
μειώνει τις εκπομπές CO2 κατά μέχρι και 80% συγκριτικά 
με τις παραδόσεις συσκευασιών μιας χρήσης. Το ποσοστό 
απευθείας επιστροφής είναι 75% – ορισμένοι χρήστες 
κρατάνε τη συσκευασία και την χρησιμοποιούν εκ νέου 
οι ίδιοι. Ορισμένες συσκευασίες RePack επιστρέφονται 
απευθείας στις επιχειρήσεις με τις επιστροφές των 
πελατών, οι επιχειρήσεις στη συνέχεια μπορούν να τις 
χρησιμοποιήσουν εκ νέου για άλλες παραδόσεις σε 
πελάτες, μειώνοντας ακόμη περισσότερο την ανάγκη 
χρήσης συσκευασιών μιας χρήσης.

https://www.originalrepack.com/
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Παρίσι χωρίς πλαστικά  
Απαγορεύσεις + Δημόσιες αρχές

Μ έ χρι το 2024, το Π α ρ ίσι πρόκειτ α ι ν α γ ίνει μι α πόλη 
χωρίς πλαστικά μιας χρήσης έ χοντ α ς ή δη ξεκιν ή σει έ ν α 
συμβουλευτικό πρόγρ α μμ α με πολλ έ ς εμπλεκόμενες 
ομάδες εργ α σί α ς προκειμ έ νου ν α α ν α πτ ύξει έ ν α πλάνο α πό 
κοινο ύ με επιχειρ ή σεις, ΜΚΟ κ α ι συνδ έ σμους κ α τ α ν α λωτ ών.

Εντωμετ α ξ ύ, έ χουν α ν α πτυχθε ί προγρ άμμ α τ α γι α την 
α ύξηση της ευ α ισθητοπο ίησης, όπως η προ α γωγ ή της 
κ α τ α νάλωσης νερο ύ βρ ύσης, ψυκτ ών – 1.200 ψ ύκτες 
προωθο ύντ α ι σε όλη τη γ α λλικ ή πρωτε ύουσ α – κ α ι 
βι ώσιμες πρ α κτικ έ ς κ α τ α νάλωσης.

Το Eau de Paris ξεκίνησε δι άλογο με τους εμπλεκόμενους 
στην προ α γωγ ή της κ α τ α νάλωσης νερο ύ βρ ύσης κ α ι, σε 
συνεργ α σί α με τη Μ Κ Ο Surfrider Foundation Europe, 
α ν έ πτυξε έ ν α έ ργο α ύξησης της ευ α ισθητοπο ίησης που 
λ έ γετ α ι Le Paris de l’eau zéro déchet en plastique (το 
Π α ρ ίσι με μηδενικά πλ α στικά λ ύμ α τ α ). Μετ ά α πό α υτό, 
19.550 άτομ α υπ έ γρ α ψ α ν δι α κ ή ρυξη π α ρ έ χοντ α ς τη 
δ έ σμευσ ή τους γι α μι α πιο βι ώσιμη συμπεριφορ ά. Σ τ ή θηκε, 
επίσης, μι α Δεξ α μεν ή Δρ άσης γι α τον πειρ α μ α τισμό με 
δι α φορετικ έ ς λ ύσεις γι α την α π α γόρευση των πλ α στικών 
μπουκ α λι ών νερο ύ σε τομε ίς όπως τ α εστι α τόρι α , τ α 
ξενοδοχε ί α , α θλητικ έ ς εκδηλ ώσεις, φεστι βάλ κ α ι σχολε ί α .

 

Réseau Vrac κατάστημα πωλήσεων χύδην  
Μείωση της κατανάλωσης - Επιχειρήσεις

Η Réseau Vrac ε ίν α ι έ ν α ς εμπορικός σύνδεσμος που 
δημιουργ ή θηκε α πό μι α ΜΚ Ο που σκοπό έ χει ν α α ν α πτ ύξει 
το εθνικό δ ίκτυο κ α τ α στημάτων πωλ ή σεων χ ύδην στη 
Γ α λλί α .

Προκειμ έ νου ν α δομ ή σει κ α ι ν α δ ώσει επιχειρημ α τικ ή 
υπόστ α ση στον α ν α δυόμενο τομ έ α , η Réseau Vrac π α ρ έ χει 
σε επιχειρ ή σεις εκπ α ίδευση, εξ α τομικευμ έ νες υλικοτεχνικ έ ς 
κ α ι επ α γγελμ α τικ έ ς λύσεις, κ α ι υπηρεσίες επικοινωνί α ς κ α ι 
π α ρ α κολο ύθησης.

Ιδρυθε ίσ α το 2016 α πό την Célia Rennesson, έ χει επί του 
π α ρόντος στο δ ίκτυό της 465 α νεξάρτητ α κ α τ α στ ή μ α τ α 
κ α ι πάνω α πό 1.400 επ α γγελμ α τ ίες εντός κ α ι εκτός 
Γ α λλί α ς. Από το 2018, έ χει οργ α νώσει μι α ετ ή σι α εμπορικ ή 
έ κθεση γι α τον τομ έ α , η οποία προσέλκυσε 100 εκθέτες 
και 2.000 επισκέπτες τον Σεπτέμβριο του 2020. Το δ ίκτυο 
συνεργάζετ α ι, επίσης, ενεργά με τις δημόσιες α ρχ έ ς 
προκειμ έ νου ν α προωθηθε ί έ ν α προοδευτικό εθνικό νομικό 
πλ α ίσιο γι α τις πωλ ή σεις χ ύδην.

Γι α ν α α ξιοποιηθε ί α υτ ή η επιτυχί α , συστ ή θηκε η Réseau 
Vrac Belgique το 2019, με τη συμμετοχ ή ή δη 260 
επ α γγελμ α τι ών στο Β έ λγιο.

παραδόσεις τροφίμων θα πρέπει μέχρι το 2022 να 
είναι επαναχρησιμοποιήσιμα, ενώ δοχεία τροφίμων που 
χρησιμοποιούνται για επιτόπου κατανάλωση σε καφετέριες 
και εστιατόρια, θα πρέπει μέχρι το 2023 να είναι 
επαναχρησιμοποιήσιμα.

 

#NoPlasticChallenge  
Αύξηση της ευαισθητοποίησης - ΜΚΟ

Κάθε άνοιξη, 200 εθελοντές από της γαλλικής ΜΚΟ “No 
Plastic In My Sea” προσκαλούν το κοινό να κινητοποιηθεί 
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να δεσμευτεί να 
μειώσει την κατανάλωσή του σε πλαστικά χρησιμοποιώντας 
το χάσταγκ #NoPlasticChallenge.

Ως μέρος της εκδήλωσης, προωθούνται 15 ημερήσιες 
ενέργειες που αφορούν τη μείωση ή εξάλειψη της χρήσης 
πλαστικών αντικειμένων μιας χρήσης, π.χ. όχι σε ποτήρια 
μιας χρήσης, όχι σε πλαστικά μαχαιροπήρουνα, όχι σε 
υπερβολικά συσκευασμένα αγαθά ή μεμονωμένες μερίδες, 
παρασκευή απορρυπαντικών στο σπίτι, αγορές χωρίς 
συσκευασίες, φρούτα και λαχανικά χύδην, σαμπουάν σε 
στερεά μορφή και χρήση επαναπληρούμενων φιαλών και 
επαναχρησιμοποιούμενων τσαντών.

Οργανώνονται, επίσης, συγκεκριμένες εκδηλώσεις με 
τη συμμετοχή παρόχων υπηρεσιών όπως σχολεία και 
αθλητικά κέντρα, εταιρείες όπως οι Publicis, Clickandboat, 
Actes Sud, SAP, και μερικά πανεπιστήμια (στην έκδοση 
της πρόκλησης για το 2020). Ιδιωτικές επιχειρήσεις 
που συμμετέχουν μπορούν να βελτιστοποιήσουν την 
κατανάλωσή τους σε πλαστικό στα γραφεία και να 
ενθαρρύνουν το προσωπικό τους να συμμετάσχει 
μεμονωμένα στην πρόκληση.

Ένα έντυπο αυτο-αξιολόγησης επιτρέπει στους 
συμμετέχοντες να μετρήσουν και να συγκρίνουν την 
κατανάλωσή τους σε πλαστικό στην αρχή και κατά το τέλος 
της πρόκλησης. Χάρη στη χρήση των μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης, όπου τα άτομα αναρτούν οικολογικές 
συμβουλές και προσκαλούν και άλλους να κάνουν το ίδιο, 
η εκδήλωση προβάλλεται έντονα φτάνοντας σε περίπου 
πέντε εκατομμύρια άτομα.

Εθνικός νόμος κατά των αποβλήτων  
Απαγορεύσεις - Δημόσιες αρχές

Το French Loi Antigaspillage pour l’Economie Circulaire 
πρωτοπορεί στην υλοποίηση της οδηγίας της ΕΕ για τα 
πλαστικά μιας χρήσης, παρουσιάζοντας μια σειρά από 
φιλόδοξες πρωτοβουλίες που ξεπερνούν τις ελάχιστες 
απαιτήσεις της οδηγίας. Οι βασικοί στόχοι του νόμου 
περιλαμβάνουν:

•  απαγόρευση όλων των πλαστικών συσκευασιών μιας 
χρήσης μέχρι το 2040,

•  μείωση των πλαστικών μπουκαλιών κατά 50% μέχρι το 
2030,

•  αύξηση των επαναχρησιμοποιήσιμων συσκευασιών 
προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος του 10% μέχρι το 
2027 και

•  ανακύκλωση του 100% των πλαστικών συσκευασιών 
μέχρι το 2025.

Πιο συγκεκριμένα, ο γαλλικός νόμος εισάγει επικείμενες 
πρόσθετες απαγορεύσεις στα πλαστικά κονφετί, τα 
καπάκια ποτηριών, τις πλαστικές συσκευασίες μιας χρήσης 
για φρούτα και  λαχανικά, και τη χρήση πλαστικών μιας 
χρήσης σε εστιατόρια fast-food και δημόσιες εκδηλώσεις. 
Ορίζει, επίσης, ότι από το 2022, όλα τα δημόσια κτήρια που 
είναι ανοιχτά για το κοινό θα παρέχουν ψύκτες νερού.

Όλα τα δοχεία τροφίμων που χρησιμοποιούνται για 

ΓΑΛΛΙΑ

Χάρτα Drastic on plastic  
Μείωση της κατανάλωσης - Επιχειρήσεις

Το Drastic on Plastic ε ίν α ι μι α υπηρεσί α υποστ ή ριξης 
που σκοπό έ χει ν α βοηθ ή σει τ α φεστι βάλ ν α μει ώσουν ή 
ν α κ α τ α ργ ή σουν στ α δι α κά τ α πλ α στικά μι α ς χρ ή σης στις 
εκδηλ ώσεις τους. Β α σίζετ α ι σε μι α βρετ α νικ ή πρωτο βουλί α 
που ξεκίνησε το 2018 α πό τον Σ ύνδεσμο Ανεξάρτητων 
Φεστι βάλ (AIF) με έ δρ α στο Η Β κ α ι το Raw Foundation.

Έχοντ α ς ξεκιν ή σει επίσημ α τον Ι α νου άριο του 2020, το 
γ α λλικό πρόγρ α μμ α α ν α πτ ύχθηκε το 2019 α πό την R2D2, 
έ ν α τοπικό δ ίκτυο γι α τη βι ώσιμη α νάπτυξη κ α ι την τοπικ ή 
επ α γγελμ α τικ ή έ νωση των φεστι βάλ, Collectif des festivals.

Το 2019 δημιουργ ή θηκε ο ιστότοπος Drastic on Plastic κ α ι 
έ ν α ς εξειδικευμένος οδηγός, τ α οπο ί α δι α τ έ θηκ α ν στους 
διοργ α νωτ έ ς φεστι βάλ κ α ι στο κοινό. Σ υνολικά 60 φεστι βάλ 
έ χουν ή δη υπογρ άψει την χάρτα Drastic on Plastic.

Επαναχρησιμοποιήσιμα ποτήρια Ecocup  
Μείωση της κατανάλωσης - Επιχειρήσεις

Η Ecocup ε ίν α ι μι α γ α λλικ ή επιχε ίρηση κοινωνικ ή ς 
ενσωμάτωσης με έ δρ α στο Σ ερ έ που δι α θ έ τει προς 
ενοικί α ση επ α ν α χρησιμοποι ή σιμ α ποτ ή ρι α γι α φεστι βάλ, 
εμπορικ έ ς διοργ α νώσεις κ α ι άλλες εθνικ έ ς εκδηλ ώσεις σε 
όλη τη χ ώρ α , όπως το Tour de France κ α ι το COP 21 του 
2015.

 

Επαναχρησιμοποιήσιμα δοχεία τροφίμων Milubo  
Μείωση της κατανάλωσης - Επιχειρήσεις

Η Milubo π α ρ έ χει μι α κ α ινοτόμ α λ ύση γι α 
επ α ν α χρησιμοποι ή σιμ α ποτ ή ρι α κ α ι δοχε ί α σε εστι α τόρι α 
κ α ι διοργ α νωτ έ ς εκδηλ ώσεων. Π α ρ έ χει κ α ι συλλ έ γει, 
σε κ α θημεριν ή βάση, δοχε ί α τροφίμων (Milubo box) κ α ι 
πλ α στικά ποτ ή ρι α (Milubo cup) προκειμ έ νου ν α πλυθο ύν 
κ α ι ν α χρησιμοποιηθο ύν ξ α νά.

Έχει στηθε ί έ ν α σύστημ α επιστροφ ή ς εγγ ύησης γι α τη 
συλλογ ή δοχε ίων κ α ι ποτηρι ών, ενώ οι κ α τ α ν α λωτ έ ς 
μπορο ύν επίσης ν α επιστρ έ ψουν το χρησιμοποιημ έ νο 
ποτ ή ρι ή δοχε ίο τους σε οποι α δ ή ποτε συνεργ α ζόμενη 
κ α φετ έ ρι α .

“ Κάθε άνοιξη, 200 εθελοντές από της γαλλικής ΜΚΟ “No 
Plastic In My Sea” προσκαλούν το κοινό να κινητοποιηθεί 
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να δεσμευτεί να μειώσει 
την κατανάλωσή του σε πλαστικά χρησιμοποιώντας το 
χάσταγκ #NoPlasticChallenge.”

https://www.paris.fr/pages/paris-ville-sans-plastique-jetable-d-ici-2024-6931
http://www.eaudeparis.fr/nc/lespace-culture/actualites/actualite/news/le-paris-de-leau-zero-dechet-plastique-eau-de-paris-lance-un-action-tank-pour-lutter-contre-les-c/?L=0&cHash=cf6f61591d01a60b67cb5fc575ae05ed
https://parisdeleau.fr/
https://reseauvrac.org/
https://reseauvrac.org/espace-adherents/informations/article/j-7-avant-l-assemblee-generale-de-reseau-vrac-1930?lang=fr
https://reseauvrac.org/espace-adherents/informations/article/j-7-avant-l-assemblee-generale-de-reseau-vrac-1930?lang=fr
https://noplasticinmysea.org/
https://noplasticinmysea.org/
https://noplasticinmyseafr.files.wordpress.com/2019/05/no-plastic-challenge-partenariat.pdf
https://noplasticinmyseafr.files.wordpress.com/2019/05/no-plastic-challenge-partenariat.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041553759?r=zUYDSp3nzi
http://για τα πλαστικά μιας χρήσης
http://για τα πλαστικά μιας χρήσης
https://www.lecollectifdesfestivals.org/collectif/2020/01/drastic-on-plastic-france/
http://rawfoundation.org/making-waves/news/
https://www.drastic-on-plastic.fr/
http://le-rim.org/wp-content/uploads/2019/12/guide_dop.pdf
https://le-rim.org/drastic-on-plastic-60-festivals-sengagent-vers-le-zero-plastique/
https://www.ecocup.fr/fr/?gclid=Cj0KCQiAtf_tBRDtARIsAIbAKe2dIyZbwwymorumUfMnJLAwE9ML9403iuuUOMLw68RBWIzAw8jinZQaAg9SEALw_wcB
https://www.milubo.com/
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Uzaje λύσεις επαναχρησιμοποίησης συσκευασιών   
Μείωση της κατανάλωσης - Επιχειρήσεις

Αυτ ή η αναπτυσσόμενη κοινωνική ετ α ιρε ί α προσφ έ ρει 
μεγάλη ποικιλ ί α υπηρεσι ών σε επ α γγελμ α τ ίες του τομ έ α 
της τροφοδοσί α ς, σχολε ί α ή κ α ντ ίνες προσωπικο ύ, 
εστι α τόρι α , π α ρ α γωγο ύς τροφίμων κ α ι δι α νομε ίς σε όλη 
τη χ ώρ α . Σ τις υπηρεσίες της περιλ α μβάνοντ α ι βιομηχ α νικά 
κ έ ντρ α πλυντηρ ίων κ α θ ώς κ α ι υλικοτεχνικ έ ς λ ύσεις γι α την 
παροχή, συλλογή και μεταφορά επαναχρησιμοποιήσιμων 
και βιώσιμων δοχείων τροφίμων και ποτών, και 
μαχαιροπήρουνων.

Διατίθενται πολλές επιλογές, όπως επικοινωνία εντός 
καταστήματος για τα καταστήματα και η εγκατάσταση 
ειδικού συστήματος επιστροφής εγγύησης για τη συλλογή 
χρησιμοποιημένων δοχείων για υπηρεσίες τροφοδοσίας 
και εστιατόρια πώλησης φαγητού σε πακέτο, ή εξωτερική 
υπηρεσία πλυντηρίου για καντίνες κλπ. Η εταιρεία 
προσφέρει, επίσης, εξατομικευμένη υποστήριξη σε 
επιχειρήσεις, προκειμένου να τις βοηθήσει να εκτιμήσουν 
τις οικονομικές επιπτώσεις του μοντέλου τους για 
επαναχρησιμοποιούμενα προϊόντα.

Στους πελάτες της συγκαταλέγονται οι Biocoop, το Naked 
Shop, Delicorner, Franprix, Citeo, το Agency for ecological 
transition (ADEME) και άλλες δημόσιες αρχές.

 

Reconcil δοχεία τροφίμων  
Μείωση της κατανάλωσης - Επιχειρήσεις

Παρίσι

Αυτ ή η νεοσύστατη γαλλική μικρομεσ α ί α επιχε ίρηση 
προσφ έ ρει έ ν α δ ίκτυο π α ριζι άνικων εστι α τορ ίων π ώλησης 
φ α γητο ύ σε π α κ έ το με μι α ειδικά δι α μορφωμ έ νη λ ύση γι α 
την π α ροχ ή , συλλογ ή κ α ι πλ ύση επ α ν α χρησιμοποι ή σιμων 
δοχε ίων τροφίμων σε μεγάλη κλίμ α κ α .

Έχει υλοποιηθε ί έ ν α σύστημ α επιστροφ ή ς εγγ ύησης 
που δι α σφ α λίζει ότι τ α δοχε ί α επιστρ έ φοντ α ι, ενώ το 
κόστος του δοχείου περιλαμβάνεται στην τιμ ή π ώλησης 
των φ α γητ ών σε π α κ έ το. Η ετ α ιρε ί α δι α χειρ ίζετ α ι επίσης 
έ ν α ιστολόγιο γι α την α ύξηση της ευ α ισθητοπο ίησης στη 
δι α δικτυ α κ ή πλ α τφόρμ α της α πό το 2017. Η Reconcil 
συμμετ έ χει στο εθνικό δ ίκτυο “Réseau Consigne”.

Εταιρικά εστιατόρια χωρίς απορρίμματα   
Μείωση της κατανάλωσης- Επιχειρήσεις

Η Marmeat προσφ έ ρει ετοιμοπ α ρ άδοτ α προς λειτουργ ί α 
βι ώσιμ α ετ α ιρικά εστι α τόρι α γι α μεγάλες ετ α ιρε ίες 
(με πάνω α πό 150 υπ α λλ ή λους) με μι α υπε ύθυνη 
προσ έ γγιση γι α τον εκμηδενισμό των α πορριμμάτων κ α ι 
π α ρ έ χοντ α ς επ α ν α χρησιμοποι ή σιμ α δοχε ί α τροφίμων 
κ α ι ποτ ών. Επιπρόσθετ α , όλ α τ α επ α ν α χρησιμοποι ή σιμ α 
δοχε ί α τροφίμων ε ίν α ι κ α τ α σκευ α σμ έ ν α α πό γυ α λί, τ α 
μ α χ α ιροπ ή ρουν α ε ίν α ι α πό α νοξε ίδωτο α τσάλι ή βρ ώσιμ α , 
κ α ι η ετ α ιρε ί α έ χει δεσμευτε ί γι α τη μηδενικ ή χρ ή ση 
πλ α στικο ύ.

Χονδρικές πωλήσεις Jean Bouteille  
Μείωση της κατανάλωσης - Επιχειρήσεις

Η Jean Bouteille ε ίν α ι μι α πρωτοπόρος ετ α ιρε ί α π α ροχ ή ς 
υπηρεσι ών πωλ ή σεων χύδην κ α ι επ α ν α πλ ή ρωσης γι α υγρά 
προϊόντ α με έ δρ α στη Λιλ, στη βόρει α Γ α λλί α . Σ υνδυάζει τις 
υπηρεσίες της με έ ν α σύστημ α επιστροφ ή ς εγγ ύησης.

Η ετ α ιρε ί α α ν α κο ίνωσε την α ν α βάθμιση της β α λβίδ α ς 
πλ ή ρωσης Gravity, έ τσι ώστε ν α δι α χειρ ίζετ α ι προϊόντ α 
όπως μ α ρμελάδες, κ έ τσ α π, μουστάρδ α , μ α γιον έ ζ α , πολτο ύς 
κ α ι σάλτσ α ντομάτ α ς. Από το 2021 θ α π α ρ έ χοντ α ι, επίσης, 
φρ έ σκ α προϊόντ α όπως γ α λ α κτοκομικά, χυμο ί, γι α ο ύρτι α 
κ α ι υγρ ά κ α λλυντικά.

Χονδρικές πωλήσεις Drive tout nu  
Μείωση της κατανάλωσης - Επιχειρήσεις

Περιοχή Τουλούζης

Το Drive tout nu, ή α λλι ώς “the naked drive” προωθε ί 
τις πωλ ή σεις χ ύδην κ α ι την τοπικ ή π α ρ α γωγ ή μ έ σω 
ενός δι α δικτυ α κο ύ κ α τ α στ ή μ α τος χωρ ίς φυσικά σημε ί α 
π ώλησης. Επ α ν α χρησιμοποι ή σιμ α δοχε ί α συσκευ α σί α ς 

ΓΑΛΛΙΑ

κ α τ α σκευ α σμ έ ν α α πό βι ώσιμ α υλικά όπως γυ α λί ή 
κ α μβάς έ χουν α ντικ α τ α στ ή σει το πλ α στικό κ α ι χάρη σε 
έ ν α « α ντ ίστροφο σύστημ α εγγ ύησης», οι πελάτες έ χουν 
έ κπτωση όποτε επιστρ έ φουν τ α δοχε ί α .

Το Drive tout nu πωλε ί τ α προϊόντ α 140 κ α ι πλ έ ον τοπικών 
π α ρ α γωγ ών, επ α ν α χρησιμοποιε ί 2.500 δοχε ί α τροφίμων 
κάθε εβδομάδ α , προσφ έ ρει μεγάλη γκάμ α τοπικών σημε ίων 
συλλογ ή ς κ α ι συνεργάζετ α ι με την τοπικ ή κοινότητ α μ έ σω 
ενός ειδικο ύ ιστολογίου.

 

Χονδρικές πωλήσεις Vrac’n Roll  
Μείωση της κατανάλωσης - Επιχειρήσεις

Περιοχή Λιόν

Αυτ ή η νεοσύστ α τη ετ α ιρε ί α ηλεκτρονικού εμπορίου χύδην 
πωλήσεων συστ ή θηκε το 2016 α πό τη Sarah Benasman 
κ α ι π α ρ α δίδει βιολογικά προϊόντ α σε δοχε ί α α πό γυ α λί, 
χ α ρτ ί ή επ α ν α χρησιμοποι ή σιμο πλ α στικό, δι α ποδηλάτου, 
στην περιοχ ή της Λιόν. Οι πελάτες μπορο ύν, επίσης, ν α 
π α ρ α λάβουν τ α προϊόντ α α υτοπροσώπως. Τ α δοχε ί α 
τροφίμων π α ρ έ χοντ α ι έ ν α ντι εγγ ύησης κ α ι συλλ έ γοντ α ι 
προκειμ έ νου ν α πλυθο ύν κ α ι ν α χρησιμοποιηθο ύν εκ ν έ ου.

Η Vrac’n Roll προσφ έ ρει α πό το 2019 υπηρεσίες σε εθνικό 
επίπεδο με την π α ρ άδοση π α κ έ των σε 15.000 σημε ί α 
συλλογ ή ς χρησιμοποι ώντ α ς ειδικά π α κ έ τ α χύδην πωλ ή σεων 
που μπορο ύν ν α επ α ν α χρησιμοποιηθο ύν.

Από το 2020, η ίδι α υπηρεσί α ε ίν α ι διαθέσιμη στο Βέλγιο 
χάρη στους τοπικο ύς συνεργάτες.

Πρόγραμμα Terracycle’s Loop  
Μείωση της κατανάλωσης - Επιχειρήσεις

Έχοντ α ς ξεκιν ή σει α πό το 2019 α πό την Terracycle, σε 
συνεργ α σί α με τον όμιλο δι α νομ ή ς Carrefour, το πρόγρ α μμ α 
Loop επιτρ έ πει στους κ α τ α ν α λωτ έ ς ν α α γορ άζουν μι α 
ευρε ί α γκάμ α προϊόντων α πό πολ ύ γνωστ έ ς κ α ι μικρότερες 
μάρκες σε επ α ν α χρησιμοποι ή σιμ α δοχεί α μ έ σω συστ ή μ α τος 
επιστροφ ή ς χρημάτων.

Μ έ χρι στιγμ ή ς το πρόγρ α μμ α έ χει λειτουργ ή σει μόνο 
δι α δικτυ α κά, με τις μάρκες ν α π α ρ έ χουν επ α ν α πλ ή ρωση 
μ έ σω των ιστοσελίδων ηλεκτρονικο ύ εμπορ ίου των 
συνεργ α τ ών λι α νικ ή ς με την Terracycle ν α α ν α λ α μβάνει 
τη συλλογ ή , τον κ α θ α ρισμό κ α ι την επ α ν α πλ ή ρωση των 
επ α ν α χρησιμοποι ή σιμων δοχε ίων.

Μετά την επιτυχί α του Loop, πολλο ί γ ίγ α ντες της λι α νικ ή ς, 
όπως η Tesco κ α ι το Carrefour έ χουν α ν α κοινώσει σχ έ δι α 
γι α ν α φ έ ρουν το σύστημ α Loop στ α κ α τ α στ ή μ α τά τους 
μ έ χρι τ α μ έ σ α του 2021.

“ Η εταιρεία προσφέρει, 
επίσης, εξατομικευμένη 
υποστήριξη σε επιχειρήσεις, 
προκειμένου να τις 
βοηθήσει να εκτιμήσουν 
τις οικονομικές επιπτώσεις 
του μοντέλου τους για 
επαναχρησιμοποιούμενα 
προϊόντα.”

https://uzaje.com/fr/
https://www.reconcil.fr/restaurants/
http://www.reconcil.fr/category/blog/
http://www.reconcil.fr/category/blog/
https://marmeat.wixsite.com/cantine
http://www.jeanbouteille.fr/
https://ledrivetoutnu.com/
https://ledrivetoutnu.com/blogs/news
https://vracnroll.com/
https://vracnroll.com/
https://vracnroll.com/wp-content/uploads/2020/09/20200902-CP-Vracnroll-Belgique.pdf
https://www.terracycle.com/fr-FR/
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ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Τοπικοί κανόνες επαναχρησιμοποιήσιμων ποτήρια καφέ 
Μείωση της κατανάλωσης - Δημόσιες αρχές

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος της περιοχής Schleswig-
Holstein ενθαρρύνει τις εθνικές επιχειρήσεις τροφίμων και 
τροφοδοσίας να δέχονται επαναχρησιμοποιήσιμα ποτήρια. 
Στην “Πρόταση για την πλήρωση επαναχρησιμοποιήσιμων 
δοχείων με ζεστά ροφήματα σύμφωνα με τα πρότυπα 
υγιεινής σε φούρνους, καφετέριες, περιοχές εξυπηρέτησης 
και παρόχους υπηρεσιών τροφοδοσίας εταιρειών”, η 
κυβέρνηση υποστηρίζει τη χρήση επαναχρησιμοποιήσιμων 
δοχείων και παρέχει στις επιχειρήσεις ξεκάθαρες οδηγίες 
για πρακτικά ζητήματα. Σκοπός της δημοσίευσης 
είναι να μειωθούν οι αμφιβολίες ή οι φραγμοί που 
ενδεχομένως έχουν οι επιχειρήσεις σχετικά με τη διαχείριση 
επαναχρησιμοποιήσιμων ποτηριών.

 

Δοχεία τροφίμων REBOWL  
Μείωση της κατανάλωσης + Επιχειρήσεις

Από τους ιδρυτές του προγράμματος RECUP, συστήθηκε 
το REBOWL, ένα σύστημα επιστροφής χρημάτων 
για επαναχρησιμοποιήσιμα δοχεία τροφίμων που έχει 
σχεδιαστεί για να αντικαταστήσει τις συσκευασίες πακέτων 
φαγητού μιας χρήσης. Διατίθεται σε όλη τη Γερμανία.

Οι πελάτες μπορούν να δανειστούν ένα REBOWL – ένα 
μπολ χωρίς BPA, από πολυπροπυλένιο με θερμοπλαστικό 
καπάκι από καουτσούκ – από τα συμμετέχοντα εστιατόρια 
και καφετέριες, έναντι εγγύησης ποσού 5 ευρώ. Μόλις 
επιστραφούν, τα μπολ πλένονται και χρησιμοποιούνται για 
τον επόμενο πελάτη.

 

Δοχεία τροφίμων VYTAL  
Μείωση της κατανάλωσης+ Επιχειρήσεις

Το VYTAL είναι ένα σύστημα επαναχρησιμοποίησης/
επιστροφής δοχείων τροφίμων που διατίθεται σε 
εστιατόρια, καφετέριες, εταιρείες τροφοδοσίας και 
καφετέριες εργασιακών χώρων σε πολλές πόλεις 
της Γερμανίας. Οι πελάτες μπορούν να βρουν τα 
συμμετέχοντα καταστήματα μέσω μιας εφαρμογής, 
η οποία χρησιμοποιείται και κατά την παραγγελία 
φαγητού σε πακέτο ή προς παράδοση για την ενοικίαση 
επαναχρησιμοποιήσιμων δοχείων χωρίς BPA αντί των 
δοχείων μιας χρήσης.

Στη συνέχεια, τα μπολ μπορούν να επιστραφούν στο 
εστιατόριο/καφετέρια, ή στην περίπτωση καφετεριών/
τροφοδοτών, μπορούν να τοποθετηθούν σε ειδικά «κιβώτια 
επιστροφής» τα οποία αδειάζει η VYTAL.

 

Απαγόρευση καπνίσματος στις παραλίες  
Αύξηση της ευαισθητοποίησης - Δημόσιες αρχές

Το 2009, τα παραλιακά τμήματα της νήσου Ρούγκεν 
κηρύχθηκαν για πρώτη φορά παραλίες μη καπνιστών. Το 
Kurverwaltung (διαχείριση σπα) του θερέτρου Göhren στη 
Βαλτική συνεργάζεται στενά με τις εταιρείες ενοικίασης 
καθισμάτων παραλίας, οι οποίες υπενθυμίζουν την 
απαγόρευση καπνίσματος στους λουόμενους ή μοιράζουν 
σταχτοδοχεία παραλίας στις παραλίες όπου δεν υπάρχει 
απαγόρευση καπνίσματος.

 

Spülbar κινητά πλυντήρια πιάτων  
Αύξηση της ευαισθητοποίησης - Σχολεία και πανεπιστήμια

Κίελ

Το “Spülbar” είναι ένας κινητός σταθμός πλυντηρίων 
πιάτων, ένα βιομηχανικό πλυντήριο πιάτων πάνω σε ένα 
ποδήλατο μεταφοράς. Αυτό το πρόγραμμα σχεδιάστηκε 
από φοιτητές του μεταπτυχιακού προγράμματος στην 
Βιωσιμότητα, την Κοινωνία και το Περιβάλλον του 
Πανεπιστημίου Christian-Albrechts στο Κίελ της Γερμανίας, 
και παρέχει τη δυνατότητα χρήσης επαναχρησιμοποιήσιμων 
ποτηριών καφέ και πιάτων στην τοπική υπαίθρια αγορά.

Το νερό που απαιτείται για το πλυντήριο πιάτων προέρχεται 
από φορητά κάνιστρα γεγονός που καθιστά το “Spülbar” 
απόλυτα κινητό και αυτόνομο. Η εταιρεία διαχείρισης 
αποβλήτων του Κίελ χορήγησε 100 ποτήρια καφέ για αυτό 
το πρόγραμμα. Συνεπώς, αυτό το πρόγραμμα έχει τα δικά 
του ποτήρια καφέ, προσφέροντας ταυτόχρονα υπηρεσία 
πλυσίματος επιστρεφόμενων ποτηριών στα συμμετέχοντα 
κιόσκια της αγοράς.

 

Καταλύματα με περιβαλλοντική συνείδηση   
Αύξηση της ευαισθητοποίησης - ΜΚΟ

Σε συνεργασία με το National Park Partner Initiative, 
απονέμεται σε παραθεριστικά διαμερίσματα και κατοικίες 
ή ξενώνες η σήμανση «κατάλυμα με περιβαλλοντική 
συνείδηση» εφόσον είναι εξοπλισμένα και προσφέρουν ένα 
ειδικό πακέτο ευαισθητοποίησης για τους καλεσμένους 
με συμβουλές για την αποφυγή των πλαστικών. Τα τρία 
επίπεδα αναγνώρισης: χάλκινο, ασημένιο και χρυσό 
αντικατοπτρίζουν διαφορετικές βαθμίδες μείωσης της 
χρήσης πλαστικών, από τα πρώτα βήματα μέχρι να 
καταστεί ένα κατάλυμα σχεδόν ελεύθερο-πλαστικών. 
 

“ Μέχρι σήμερα, συμμετέχουν 2.700 επιχειρήσεις σε 
450 πόλεις σε όλη τη χώρα.”

https://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/M/muellimMeer_kt/Downloads/handlungsempfehlung.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/M/muellimMeer_kt/Downloads/handlungsempfehlung.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/M/muellimMeer_kt/Downloads/handlungsempfehlung.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/M/muellimMeer_kt/Downloads/handlungsempfehlung.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://rebowl.de/
https://www.vytal.org/
https://www.vytal.org/
https://spuelbar.com/
https://www.nationalpark-partner-wattenmeer-nds.de/
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Σήμανση αγορών χωρίς συσκευασία  
Αύξηση της ευαισθητοποίησης - ΜΚΟ

Αυτ ή η σήμανση για αγορές χωρίς συσκευασία 
πρωτοεμφ α νίστηκε α πό την Μ Κ Ο Rehab Republic με έ δρ α 
στο Μόν α χο, κ α ι πλ έ ον υπάρχει κ α ι σε άλλες περιοχ έ ς της 
χ ώρ α ς.

Προσδιορίζει κ α τ α στ ή μ α τ α κ α ι εστι α τόρι α όπου μπορο ύν 
ν α α γορ α στο ύν α γ α θά χωρ ίς συσκευ α σί α μι α ς χρ ή σης 
κ α ι όπου οι πελάτες μπορο ύν ν α φ έ ρουν δικά τους 
επ α ν α χρησιμοποι ή σιμ α δοχε ί α .

Τ α συμμετ έ χοντ α κ α τ αστ ήμ α τ α , εστι α τόρι α , κ αφετ έ ριες, 
μπ α κάλικ α κ α ι σο ύπερ μάρκετ δι α κρ ίνοντ α ι α πό το 
α υτοκόλλητο “Einmal Ohne, Bitte” στις βιτρ ίνες κ α ι τ α 
τ α μεί α τους, κ α ι π α ρουσιάζοντ α ι κ α ι σε έ ν α ν δι α δρ α στικό 
χάρτη στο δι α δ ίκτυο.

Εθνικό σύστημα κοινής χρήσης  
Μείωση της κατανάλωσης - Επιχειρήσεις

Η γερμ α νικ ή ετ α ιρε ί α RECUP έ θεσε σε εφ α ρμογ ή έ ν α 
εθνικό σύστημ α κοιν ή ς χρ ή σης γι α τη συλλογ ή , τον 
κ α θ α ρισμό κ α ι την επ α ν α πλ ή ρωση ποτηρι ών ροφημάτων 
που πωλο ύντ α ι σε π α κ έ το. Οι κ α τ α ν α λωτ έ ς κ α τ α βάλουν 
1 ευρ ώ εγγ ύηση ότ α ν π α ρ α γγ έ λνουν το ρόφημά τους σε 
επ α ν α χρησιμοποι ή σιμο ποτ ή ρι κ α ι τ α ποτ ή ρι α μπορο ύν 
ν α επιστρ α φο ύν σε κάθε άλλο κ α τ άστημ α ή εστι α τόριο 
που συμμετ έ χει, το οπο ίο επιστρ έ φει την εγγ ύηση. Μ έ χρι 
σ ή μερ α , συμμετ έ χουν 2.700 επιχειρ ή σεις σε 450 πόλεις σε 
όλη τη χ ώρ α .

 

Cup for Cup σύστημα επιστροφής-
επαναχρησιμοποίησης Μείωση της κατανάλωσης - 
Επιχειρήσεις

Ακτές Βόρειας Θάλασσας

Το Cup for Cup ε ίν α ι έ ν α α νοικτό σύστημ α επιστροφ ή ς/
επ α ν α χρησιμοπο ίησης κ α φ έ που πωλε ίτ α ι σε π α κ έ το. 
Προσφ έ ρει λ ύσεις κ α ι υποστ ή ριξη σε υπηρεσίες 
τροφοδοσί α ς επιχειρ ή σεων, φεστι βάλ κ α ι εκδηλ ώσεις 
κ α θ ώς κ α ι σε δ ή μους κ α ι κοινότητες που επιθυμο ύν 
ν α μει ώσουν τη χρ ή ση ποτηρι ών κ α φ έ μι α ς χρ ή σης 
α ντικ α θιστ ώντ α ς τ α με επ α ν α χρησιμοποι ή σιμ α κ α ι 
επ α ν α πληρο ύμεν α ποτ ή ρι α .

Πολλά μπ α ρ κ α ι εστι α τόρι α στις α κτ έ ς της Βόρει α ς 
Θάλ α σσ α ς έ χουν περάσει α πό τ α κ α λ α μάκι α μι α ς χρ ή σης 
σε επ α ν α χρησιμοποι ή σιμες επιλογ έ ς. Ορισμ έ ν α εστι α τόρι α 
χρησιμοποιο ύν χ α ρ α γμ έ ν α κ α ι επ α ν α χρησιμοποι ή σιμ α 
μετ α λλικά κ α λ α μάκι α που ε ίν α ι δι α θ έ σιμ α προς π ώληση 
ως α ν α μνηστικά. Άλλοι ιδιοκτ ή τες χρησιμοποιο ύν χάρτιν α 
κ α λ α μάκι α ή κ α λ α μάκι α «μ α κ α ρόνι α ».

 

Επαναχρησιμοποιήσιμα ποτήρια καφέ στο Φρεϊβούργο 
Μείωση της κατανάλωσης - Δημόσιες αρχές

Το 2017, η πόλη του Φρεϊβο ύργου στη Γερμ α νί α έ θεσε σε 
εφ α ρμογ ή έ ν α σχέδιο επαναχρησιμοποιήσιμων ποτηριών 
καφέ προκειμ έ νου ν α μει ώσει τ α α πορρ ίμμ α τ α α πό 
ποτ ή ρι α κ α φ έ μι α ς χρ ήσης. Το ποτ ή ρι, κ α τ α σκευ α σμ ένο 
α πό πλ α στικό θερμικ ή ς α ντ ίστ α σης, κ α τ άλληλο γι α 
πλυντ ή ρι α πι άτων, μπορε ί ν α συλλεγε ί α πό συμμετ έ χοντ α 
κ α τ αστ ήμ α τ α , συμπεριλ αμβ ανομ ένων των αν α ψυκτ ή ριων 
των π α νεπιστημίων της πόλης, έ ν α ντι εγγ ύησης 1 ευρ ώ.

Οι πελάτες μπορο ύν ν α το χρησιμοποι ή σουν μ έ χρι 
400 φορ έ ς κ α ι μετ ά ν α το επιστρ έ ψουν σε έ ν α α πό τ α 
συμμετ έ χοντ α κ α τ αστ ήμ α τ α , τ α οποί α είν α ι αν αγνωρίσιμ α 
α πό έ ν α πρ άσινο α υτοκόλλητο στις βιτρ ίνες τους, κ α ι ν α 
πάρουν πίσω το ποσό της εγγ ύησης. Η κ α φετ έ ρι α ή το 
κ α τ άστημ α , θ α πλ ύνει κ α ι θ α α πολυμάνει το ποτ ή ρι στον 
χ ώρο της γι α ν α το χρησιμοποι ή σει ο επόμενος πελάτης.

Πρόκειτ α ι γι α μι α πολ ύ πετυχημ έ νη πρωτο βουλί α που 
α ντιγρ άφτηκε κ α ι σε άλλες πόλεις της Γερμ α νί α ς, όπως το 
Μόν α χο με το πρόγρ α μμ α RECUP.

 

Πράσινες δημοτικές συμβάσεις  
Μείωση της κατανάλωσης - Δημόσιες αρχές

Αμβούργο

Το 2016, η σύγκλητος της πόλης του Αμβο ύργου εισ ή γ α γε 
υποχρεωτικές «Οδηγίες Πράσινων Συμβάσεων» για 
δημόσιες συμβάσεις. Οι οδηγ ίες επι βάλουν επιλογ έ ς 
προϊόντων πιο φιλικών προς το περι βάλλον κ α ι 
α π α γορε ύουν την α γορ ά ορισμ έ νων α ντικειμ έ νων, όπως 
πλ α στικά μπουκάλι α κ α ι κάψουλες κ α φ έ .

Μετ ά την α π α γόρευση χρ ή σης πλ α στικών φι α λ ών μι α ς 
χρ ή σης σε δημόσι α κτ ή ρι α – συμπεριλ α μβ α νομ έ νων 
εκε ίνων που ε ίν α ι επιλ έ ξιμες γι α επιστροφ έ ς χρημάτων –, 
π α ρ έ χοντ α ι πλ έ ον πράσινες εν α λλ α κτικ έ ς, όπως ψ ύκτες 
κ α ι κ α νάτες πόσιμου νερο ύ. Τ α επ α ν α χρησιμοποι ή σιμ α 
ποτ ή ρι α π α ρουσι άστηκ α ν σε πολλά δημόσι α ιδρ ύμ α τ α , 
εξοικονομώντ α ς μ έ χρι 675.000 πλ α στικά ποτ ή ρι α μι α ς 
χρ ή σης ετησίως.

Εκτός α πό την πιο φιλικ ή προς το περι βάλλον προσ έ γγιση, 
η α γορ ά προϊόντων με μεγ α λ ύτερη δι άρκει α ζω ή ς, που 
μπορο ύν ν α επ α ν α χρησιμοποιηθο ύν, ε ίν α ι πιο οικονομικ ή 
α πό την επ α ν α λ α μβ α νόμενη α γορ ά προϊόντων με 
περιορισμ έ νη δι άρκει α ζω ή ς. 

Packbussy καμπάνια ΒYO  
Μείωση της κατανάλωσης+ Δημόσιες αρχές 
Βρέμη

Η κ α μπάνι α Packbuddy στην πόλη της Βρέμης ενθ α ρρ ύνει 
τον κόσμο ν α φ έ ρει τ α δικά του δοχε ί α α πό το σπίτι, όποτε 

Γι α κάθε α πάντηση π α ρ έ χετ α ι έ ν α ς δι άφ α νος συλλ έ κτης, 
δ ίνοντ α ς έ τσι τη δυν α τότητ α ν α φ α ίνετ α ι η κοιν ή γνώμη 
κ α θ ώς ο α ριθμός των α ποτσίγ α ρων α υξάνετ α ι. Οι ερωτ ή σεις 
α λλάζουν τ α κτικά κ α ι το κοινό έ χει τη δυν α τότητ α ν α 
υπο βάλει τις προτ άσεις του δι α δικτυ α κά στην π ύλη γι α τ α 
θ α λάσσι α α πόβλητ α .

Έξι τ έ τοιοι κάδοι π α ρ α σχ έ θηκ α ν κ α ι στην υπηρεσί α 
τουρισμο ύ κ α ι το τμ ή μ α μάρκετινγκ της πόλης του 
Νιο ύστ α ντ, στις α κτ έ ς της Β α λτικ ή ς, προκειμ έ νου ν α 
χρησιμοποιηθο ύν στις π α ρ α λίες κ α ι στο κ έ ντρο της 
πόλης. Δι α νεμ ήθηκ α ν επίσης 15.000 φορητά στ α χτοδοχε ί α 
π α ρ α λί α ς σε επισκ έ πτες κοντά στην α κτοφυλ α κ ή κ α ι το 
δι α σωστικό σύνδεσμο DLRG κ α τ ά τη θεριν ή περ ίοδο του 
2019.

 

Παραλίες χωρίς βεγγαλικά  
Απαγορεύσεις- Δημόσιες αρχές

Βαλτική Θάλασσα

Σ τη ν ή σο Γιο ύζντομ στη Β α λτικ ή Θάλ α σσ α , τ α τρ ί α 
“Kaiserbäder” θέρετρα υγείας και θάλασσας στο Άλμπεργκ, 
το Χ έ ρινγκσντορφ, κ α ι το Μ έ ισιν υπάρχουν τμ ή μ α τ α των 
π α ρ α λι ών όπου α π α γορε ύοντ α ι τ α βεγγ α λικά α πό την 
π α ρ α μον ή της Πρωτοχρονι άς του 2018.

Μετά α πό μι α δι α δικτυ α κ ή έ ρευν α , στην οπο ί α το 97% των 
συμμετεχόντων συμφ ώνησε ότι δεν θ α πρ έ πει ν α υπάρχουν 
ιδιωτικ έ ς εκθ έ σεις βεγγ α λικών, το δημοτικό συμβο ύλιο 
άνοιξε το δρόμο γι α το πρόγρ α μμ α , το οπο ίο χ α ίρει μεγάλης 
α ποδοχ ή ς. Επίσης, την π α ρ α μον ή της Πρωτοχρονι άς, 
οι επισκ έ πτες των π α ρ α λι ών έ χουν α κόμη έ ν α κίνητρο 
ν α πετ άνε τ α σκουπίδι α τους στους κάδους που έ χουν 
τοποθετηθε ί, χάρη στη δ έ σμευση του Kaiserbäder ν α 
δωρ ίζει 0,50 ευρ ώ στο πρόγρ α μμ α “Oceans without plastic” 
γι α κάθε κιλό σκουπιδι ών στους κάδους – κ α τ ά τη δι άρκει α 
μι α ς συνηθισμ έ νης π α ρ α μον ή ς Πρωτοχρονιάς συλλ έ γοντ α ι 
περ ίπου π έ ντε τόνοι σκουπιδι ών.

Σακούλες απορριμμάτων χωρίς πλαστικό PooPick  
Μείωση της κατανάλωσης - Δημόσιες αρχές

Οι PooPick ε ίν α ι σ α κο ύλες περισυλλογ ή ς α κ α θ α ρσι ών 
σκύλων, 100% οικολογικ έ ς, π α ρ α σκευ α σμ έ νες χωρ ίς τη 
χρ ή ση πλ α στικο ύ, α πό 70% α ν α κυκλωμ έ νο χ α ρτ ί. Το μη 
αν α κυκλωμ ένο μ έ ρος π α ρ α σκευάζετ α ι α πό υπολείμμ α τ α 
ξ ύλου. Χάρη σε μι α έ ξυπνη τεχνικ ή διπλ ώμ α τος, η PooPick 
χωρ άει σε κάθε τσ έ πη πριν τη χρ ή ση κ α ι δι α τ ίθετ α ι σε τρ ί α 
μεγ έ θη.

Το 2018, η νησιωτικ ή κοινότητ α του Β άνγκερουζ 
α ντικ α τ έ στησε τις πλ α στικ έ ς σ α κο ύλες περισυλλογ ή ς 
α κ α θ α ρσι ών σκύλων με τις “PooPick”. Αρχικά δι α νεμ ή θηκ α ν 
δωρε άν σε όλους τους επισκ έ πτες που έ φτ α ν α ν στο νησί 
με σκύλους. Δωρε άν σ α κο ύλες PooPick π α ρ έ χοντ α ι κ α ι 
στην π α ρ α λί α γι α σκύλους μ α ζί με τις ξ α πλ ώστρες, έ τσι 
ώστε ν α ενθ α ρρ ύνοντ α ι οι επισκ έ πτες ν α α πορρ ίπτουν με 
ορθό τρόπο τις α κ α θ α ρσίες των σκύλων. Οι PooPick ε ίν α ι 
επίσης δι α θ έ σιμες προς π ώληση στο κ έ ντρο τουριστικ ή ς 
πληροφόρησης έ ν α ντι χ α μηλ ή ς τιμ ή ς, κ α θ ώς κ α ι στο 
δι α δικτυ α κό κ α τ άστημ α της PooPick όπου π α ρ έ χετ α ι 
έ κπτωση στους τουρ ίστες του νησιο ύ.

θ έ λει ν α α γοράσει φ α γητό ή ποτά σε π α κ έ το. Οι υπηρεσίες 
τροφοδοσί α ς που συμμετ έ χουν στην κ α μπάνι α , κολλο ύν 
στον χ ώρο τους έ ν α α υτοκόλλητο BYO γι α ν α δε ίξουν στους 
πελάτες ότι προσφ έ ρουν τ α προϊόντ α τους χ ύδην.

Δημοτικό σύστημα επιστροφής δοχείων   
Μείωση της κατανάλωσης + Δημόσιες αρχές

Ορισμ έ νοι δ ή μοι στη Γερμ α νί α προ άγουν ενεργά την 
εισ α γωγ ή ενός συστ ή μ α τος επιστροφ ή ς εγγ ύησης γι α την 
επιστροφ ή ποτηρι ών, το οπο ίο υποστηρ ίζουν με πολλο ύς 
τρόπους:

•   Η Χ α νσε α τικ ή Πόλη του Γκρ άιφσβ α λντ βο ή θησε την 
υιοθέτηση ενός συστήματος επιστροφής εγγύησης για 
ποτήρια, καταβάλλοντας το κόστος του συστήματος για 
τους συμμετέχοντες συνεργάτες για δοκιμαστική περίοδο 
ενός έτους. Αυτό, έκανε το Γκράιφσβαντλ πρωτοπόρο σε 
όλη τη Γερμανία.

•   Η Πόλη του Αμβούργου έθεσε στόχο το 2018 να θεσπίσει 
ένα σύστημα επιστροφής ποτηριών σε ολόκληρη την 
πόλη και αναζητούσε ιδιώτη χειριστή. Ανακοινώθηκε 
πρόσκληση προς τις εταιρείες να υποβάλλουν τις 
ιδέες τους για ένα ιδιωτικά υποστηριζόμενο σύστημα 
επιστροφής εγγύησης για ποτήρια μέσω δημόσιου 
διαγωνισμού. Η αρχική χρηματοδότηση ήταν μια εφάπαξ 
πληρωμή ποσού μέχρι 30.000 ευρώ. Εκτός από τη 
μακροπρόθεσμη οικονομική λειτουργία, οι οικολογικές 
και λειτουργικές πτυχές αποτέλεσαν και αυτές σημαντικά 
κριτήρια για την εφαρμογή.

•   Με την καμπάνια «Ξαναγεμίστε αντί να το πετάξετε», 
η Χανσεατική πόλη και η Πανεπιστημιούπολη του 
Ροστόκ κάλεσε τους κατοίκους και τους τουρίστες 
ν α α ποφε ύγουν τη δημιουργ ί α α πορριμμάτων κ α ι ν α 
βοηθ ή σουν ν α δι α τηρηθε ί μι α κ α θ α ρότερη πόλη. Γι α 
π α ρ άδειγμ α , τ α σχολικά α ν α ψυκτ ή ρι α κ α ι η λ έ σχη 
ιστιοπλο ΐ α ς του Ροστόκ RSC 92 εφοδι άστηκ α ν με 
επ α ν α χρησιμοποι ήσιμ α ποτ ή ρι α . Η ετ α ιρεί α δι α χείρισης 
του τρ α μ του Ροστόκ έ λ α βε με τη σειρ ά της 10 
επιστρεφόμεν α ποτ ή ρι α α πό τη διο ίκηση της πόλης γι α 
τους οδηγο ύς του τρ α μ, προκειμ έ νου ν α α ποφε ύγετ α ι η 
χρ ή ση ποτηρι ών μι α ς χρ ή σης. Επιπλ έ ον, οι Κ α νονισμο ί 
Απο βλ ή των της πόλης επι βάλουν τη χρησιμοπο ίηση 
κ α τά προτερ α ιότητ α επ α ν α χρησιμοποι ή σιμων σκευ ών σε 
εκδηλ ώσεις κ α ι δημόσιους χ ώρους.

Δοκιμή σταχτοδοχείων Βαλτικής Θάλασσας  
Αύξηση της ευαισθητοποίησης - Δημόσιες αρχές

Το Σταχτοδοχείο της Βαλτικής Θάλασσας έ χει σκοπό 
ν α κ α τ α πολεμ ή σει το πιο σύνηθες ε ίδος α πορριμμάτων 
στις π α ρ α λίες του Β άρνεμουντε, στη Γερμ α νί α : τ α 
α ποτσίγ α ρ α . Αυτό το πιλοτικό πρόγρ α μμ α που οργ α νώθηκε 
α πό την Küsten Union Deutschland e.V. (Ένωση Ακτ ών 
της Γερμ α νί α ς) κ α ι το Τουριστικό Γρ α φε ίο Rostock and 
Warnemünde ενθ α ρρ ύνει τους κ α πνιστ έ ς ν α σβ ή νουν τ α 
τσιγάρ α τους σε ειδικά δι α μορφωμ έ ν α δοχε ί α , δ ίνοντ άς 
τους τη δυν α τότητ α ν α «ψηφίσουν» σε ερωτ ή μ α τ α που 
α φορο ύν στην τοπικ ή κοινότητ α όπως « Ποι α ποδοσφ α ιρικ ή 
ομάδ α ε ίν α ι κ α λ ύτερη;».

https://einmalohnebitte.de/
https://recup.de/
https://cupforcup.de/index-en.php
https://zerowasteeurope.eu/downloads/case-study-2-the-story-of-freiburgcup/
https://zerowasteeurope.eu/downloads/case-study-2-the-story-of-freiburgcup/
https://make-the-planet-great-again.com/recup
https://www.hamburg.de/contentblob/6789344/b75ca35ac5a3431b375ac5f4cd3e531d/%20data/d-umweltleitfaden-kurz-englisch.pdf
https://www.hamburg.de/contentblob/6789344/b75ca35ac5a3431b375ac5f4cd3e531d/%20data/d-umweltleitfaden-kurz-englisch.pdf
http://packbuddy.de/
https://www.kaiserbaeder-auf-usedom.de/
https://www.poopick.de/
https://www.eucc-d.de/ostsee-ascher.html
https://www.eucc-d.de/
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Ζακύνθου, Χερσονήσου, Κοζάνης και της Περιφερειακής 
Ενότητας των Δήμων της Αττικής. Σκοπός είναι η βελτίωση 
της ενημέρωσης και η ευαισθητοποίηση του κοινού σε 
σχέση με την πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων, που είναι 
ένας από τους γενικούς στόχους του Εθνικού Στρατηγικού 
Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων.

Τα βασικά παραδοτέα του έργου περιλαμβάνουν 
έναν οδηγό πρόληψης αποβλήτων για μαθητές και 
εκπαιδευτικούς, μια παρουσίαση PowerPoint για 
σχολεία, μια αφίσα και μια διαφήμιση στην τηλεόραση. 
Οργανώθηκαν, επίσης, εργαστήρια πρόληψης.

Εκτός από την ενημέρωση της σχολικής κοινότητας για την 
πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων (εστιάζοντας στα 
πλαστικά μιας χρήσης) και στην αλόγιστη κατανάλωση, 
το έργο ενθαρρύνει παράλληλα τους μαθητές να 
συμμετάσχουν σε δράσεις πρόληψης αποβλήτων και 
δράσεις εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων.

Δίκτυο ‘Στο ποτήρι μου’  
Μείωση της κατανάλωσης - ΜΚΟ

Από το 2018, εθελοντές της Greenpeace στην Ελλάδα 
διαχειρίζονται ένα δίκτυο μικρών καφετεριών σε όλη 
τη χώρα, το Στο ποτήρι μου, με σκοπό να προαχθούν 
συστήματα επαναχρησιμοποίησης.

Οι καφετέριες που συμμετέχουν στο δίκτυο, προσφέρουν 
έκπτωση της επιλογής τους στους πελάτες που αγοράζουν 
τον καφέ τους και άλλα ροφήματα χρησιμοποιώντας 
το δικό τους επαναχρησιμοποιήσιμο ποτήρι. Το 2020, ο 
αριθμός των συμμετεχόντων καφετεριών ανήλθε στις 550.

 

Staramaki καλαμάκια από στέλεχος σιταριού  
Μείωση της κατανάλωσης - Επιχειρήσεις

Κιλκίς

Το Staramaki είναι μια κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση 
με έδρα στο Κιλκίς, μια αγροτική περιοχής της Ελλάδας, 
και χρησιμοποιεί το πλέον διαδεδομένο τοπικό προϊόν, το 
σιτάρι, για να δώσει μια βιώσιμη οικολογική εναλλακτική 
στα πλαστικά καλαμάκια μιας χρήσης. Εκτός από την 
υποστήριξη που παρέχει στην τοπική οικονομία με τη 
δημιουργία μιας εναλλακτικής λεωφόρου για την εξαγωγή 
των αγροτικών προϊόντων της περιοχής και τη δημιουργία 
ευκαιριών εργασίας, το πρόγραμμα προάγει επίσης την 
κοινωνική συνοχή.

Επιπλέον το μοντέλο κυκλικής οικονομίας που 
εφαρμόζει πάει ένα βήμα πιο μακριά: τα καλαμάκια δεν 
διατίθενται μόνο προς πώληση, αλλά ανταλλάσσονται 
έναντι υπολειμμάτων καφέ, τα οποία στη συνέχεια 
αναμειγνύονται με το υπόλοιπο σιτάρι, σε συνεργασία 
με την FoodTreasure, για την παραγωγή βιοκαυσίμων και 
μπρικετών για θέρμανση. Σκοπός αυτής της ανταλλαγής 
είναι η δραστηριοποίηση της τοπικής κοινότητας στη 
μείωση των αποβλήτων και η αλλαγή του τρόπου σκέψης 
των ανθρώπων για το τί ακριβώς αποτελεί απόβλητο.

Δράση «Καθαρίστε τη Μεσόγειο»  
Αύξηση της ευαισθητοποίησης - ΜΚΟ

Επί 24 συνεχόμενα χρόνια, η ΜΚΟ MEDSOS 
δραστηριοποιείται με το έργο «Καθαρίστε τη Μεσόγειο», το 
οποίο περιλαμβάνει:

•   καθαρισμούς κατά τους μήνες Μάιο και Ιούνιο με 
σχολεία, δήμους και περιβαλλοντικές και αθλητικές 
ενώσεις, εταιρείες και με κατά μέσο όρο 15.000 
εθελοντές σε όλη τη χώρα, και

•  συλλογή δεδομένων αναφορικά με τη σύσταση των 
αποβλήτων που συλλέγονται κατά τους καθαρισμούς, 
συμπεριλαμβανομένων δεδομένων που αφορούν στις 
συσκευασίες μιας χρήσης και τα μικροπλαστικά.

Τα πλήρη αποτελέσματα της δράσης είναι διαθέσιμα εδώ.

Εκπαιδευτική δράση Sea4All  
Αύξηση της ευαισθητοποίησης - ΜΚΟ

Η διετής δράση Sea4All, που θα διαρκέσει την περίοδο 
2019–2021, στοχεύει στην ενίσχυση της οικολογικής 
συνείδησης σε μαθητές σχολικής ηλικίας και  δασκάλους 
με τη χρήση εκπαιδευτικών υλικών βασιζόμενων στην 
τεχνολογία, εστιάζοντας στις συνέπειες της θαλάσσιας 
ρύπανσης με ιδιαίτερη έμφαση στις πετρελαιοκηλίδες και 
τα επιπλέοντα πλαστικά απορρίμματα.

Για το έργο συνεργάζονται επτά οργανώσεις 
περιλαμβανομένων του Ινστιτούτου Θαλάσσιας 
Προστασίας, Αρχιπέλαγος, ηγετικών πανεπιστημίων και 
ερευνητικών ινστιτούτων από όλη την ΕΕ, εκπαιδευτικών 
αρχών και ειδικών επιστημόνων πληροφορικής.   

Η μελέτη του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας, 
Αρχιπέλαγος, αναφορικά με τα θαλάσσια απόβλητα και 
τις αναλύσεις κινδύνου θαλάσσιων ατυχημάτων, συνέβαλε 
σημαντικά στην συγκέντρωση της εκπαιδευτικής ύλης που 
αναπτύχθηκε ως μέρος του έργου.  

Αλόννησος χωρίς πλαστικές σακούλες  
Αύξηση της ευαισθητοποίησης - ΜΚΟ

Με τη συνεργασία της MEDSOS, της Ελληνικής Εταιρείας 
για τη Μελέτη και Προστασία της Μεσογειακής Φώκιας 
(MOm) και του δήμου Αλοννήσου, δημιουργήθηκε το 
Πρόγραμμα Αλόννησος χωρίς πλαστικές σακούλες 
χρηματοδοτούμενο από το Ίδρυμα Thalassa. Η ΜΚΟ 
Surfrider Foundation τόνισε το πρόγραμμα στον Οδηγό 
καλών πρακτικών: Απαγόρευση πλαστικών σακούλων μιας 
χρήσης.

Δραστηριότητες που περιλαμβάνονται:

•  11 καθαρισμοί

•  διανομή αφισών και φυλλαδίων για την αύξηση της 
ευαισθητοποίησης του κοινού

•  δραστηριότητες περιβαλλοντικής παιδείας σε όλα τα 
τοπικά σχολεία

•  συμμετοχικές εκδηλώσεις με εμπλεκόμενα μέρη, όπως 
ερωτηματολόγια σε καταστηματάρχες, συναντήσεις στο 
δημαρχείο κλπ., και

•  διανομή πόρτα-πόρτα υφασμάτινων τσαντών για ψώνια 
από μαθητές και εθελοντές.

Τα αποτελέσματα του προγράμματος είναι διαθέσιμα εδώ.

 

Καμπάνια Επιστροφή στη βρύση  
Αύξηση της ευαισθητοποίησης - ΜΚΟ

Αθήνα

Από το Μάρτιο του 2015, η MEDSOS παρουσίασε στην 
Αθήνα την καμπάνια «Επιστροφή στη βρύση» με στόχο:

•  την προαγωγή της αξίας του νερού βρύσης ως δημόσιου 
αγαθού και του δικαιώματος για νερό σε δημόσιους 
χώρους

•  την προαγωγή της χρήσης νερού βρύσης σε επιχειρήσεις 
και σχολεία

•  τη μείωση των πλαστικών φιαλών που φτάνουν στις 
ακτές μας ως θαλάσσια απόβλητα, και

•  διάδοση και προαγωγή εναλλακτικών για πόσιμο 
νερό (δημόσιοι ψύκτες, επαναπληρούμενες φιάλες) 
αποφεύγοντας ταυτόχρονα τις πλαστικές φιάλες μιας 
χρήσης.

 

Το LIFE DEBAG κατά των πλαστικών σακούλων  
Αύξηση της ευαισθητοποίησης - ΜΚΟ

Η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης ένωσε τις δυνάμεις 
της με τη MEDSOS, το Πανεπιστήμιο Πατρών, την TERRA 
NOVA και το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο 
Βιώσιμης Ανάπτυξης και Ανθρωπίνων Πόρων προκειμένου 
να υλοποιήσουν μια ολοκληρωμένη καμπάνια ενημέρωσης 
και αύξησης της ευαισθητοποίησης για τη μείωση της 
ρύπανσης από πλαστικές σακούλες στο θαλάσσιο 
περιβάλλον. Η καμπάνια διενεργήθηκε σε πανελλαδικά με 
εξειδικευμένο πιλοτικό πρόγραμμα σε τοπικό επίπεδο στην 
Σύρο.

Βασικός στόχος του LIFE DEBAG ήταν να αλλάξει 
την καταναλωτική συμπεριφορά. Πιο συγκεκριμένα, 
σκοπός της καμπάνιας ήταν να αυξηθεί η γνώση και 
η ευαισθητοποίηση για το πρόβλημα της χρήσης και 
απόρριψης πλαστικών σακούλων σε εθνικό επίπεδο, να 
δημιουργηθεί ένα αίσθημα κοινής ευθύνης προκειμένου 
να υποστηριχθούν τα σχετικά μέτρα, να βελτιωθούν οι 
εκπαιδευτικές προσπάθειες προς δασκάλους και μαθητές, 
και να υποστηριχθεί η μετατροπή της Ελλάδας σε μια 
βιώσιμη κοινωνία.

Στη Σύρο, το πρόγραμμα διεξήγαγε μια λεπτομερή 
εκτίμηση του όγκου των θαλάσσιων αποβλήτων 
στις παραλίες και τον βυθό του νησιού με τη χρήση 
μη επανδρωμένων αεροσκαφών, ρυμουλκούμενων 
υποθαλάσσιων φωτογραφικών μηχανών και υποθαλάσσιων 
τηλεχειριζόμενων οχημάτων.

Σε εθνικό επίπεδο, αναπτύχθηκε μια εντατική καμπάνια 
πληροφόρησης, με τη συμμετοχή τηλεοπτικών και 
ραδιοφωνικών σταθμών, εντύπων και ηλεκτρονικών 
ενημερωτικών δελτίων, και των μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης, που κατάφερε να φτάσει σε περίπου 
600.000 άτομα. Πέντε αλυσίδες σούπερ μάρκετ 
(αντιπροσωπεύοντας πάνω από το 50% του μεριδίου 
της αγοράς της Ελλάδας), υπέγραψαν εθνική εθελοντική 
συμφωνία που περιλάμβανε διάφορα μέτρα για τη μείωση 
της κατανάλωσης πλαστικών σακούλων.

Διοργανώθηκαν, επίσης, επτά συμβουλευτικά φόρουμ 
που έφεραν κοντά για πρώτη φορά όλους τους 
εμπλεκόμενους. Οι δραστηριότητες δικτύωσης 
περιλάμβαναν 95 ομάδες στην Ελλάδα και σε έξι ακόμη 
χώρες της ΕΕ. Εν τέλει, το πρόγραμμα ανέπτυξε ένα 
Εγχειρίδιο που συνοψίζει τα βήματα που μπορούν να 
κάνουν τα ενδιαφερόμενα μέρη για τη μείωση της 
κατανάλωσης πλαστικών σακούλων και άλλων πλαστικών 
αντικειμένων μιας χρήσης. 

Εκπαίδευση σε ζητήματα πρόληψης αποβλήτων  
Αύξηση της ευαισθητοποίησης - ΜΚΟ

Η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης εγκαινίασε ένα 
καινοτόμο έργο το «Πρόληψη για Μαθητές» σε συνεργασία 
με τους δήμους των Αγίων Αναργύρων-Καματερού, 

ΕΛΛΑΔΑ

http://stopotirimou.gr/english.html
https://www.staramaki.gr/
http://medsos.gr/medsos/
http://medsos.gr/medsos/2008-08-12-07-14-43/2008-08-28-11-24-19/2008-08-28-11-55-31/1886--2019-.html
https://www.sea4all-project.eu/
https://archipelago.gr/en/sea4all-online-educational-platform-on-marine-pollution/
http://medsos.gr/medsos/
http://medsos.gr/medsos/2008-08-12-07-14-43/2008-08-28-11-24-19/alonissosproject.html
http://medsos.gr/medsos/images/stories/PDF/ALONISSOS_LAYMAN_REPORT.pdf
http://medsos.gr/medsos/
http://www.ecorec.gr/ecorec/index.php?lang=en
http://www.lifedebag.eu/
http://www.ecorec.gr/ecorec/index.php?lang=en
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Αγώνες καθαρισμού ποταμών  
Αύξηση της ευαισθητοποίησης - ΜΚΟ

Η ουγγρική πρωτοβουλία Plastic Cup (PET Kupa) έχει 
συνεισφέρει σημαντικά στην αύξηση της ευαισθητοποίησης 
για την ρύπανση από πλαστικά στον ποταμό Τίσα. Το 
Plastic Cup είναι μια μη-κερδοσκοπική, μη-κυβερνητική 
πρωτοβουλία που ξεκίνησε το 2013 για τον καθαρισμό 
του ποταμού Τίσα και των κοιτών του από τα πλαστικά 
απόβλητα που παρασύρονται από τις πλημμύρες. Ξεκίνησε 
από μια ΜΚΟ παραγωγής ταινιών, την Filmjungle Society, η 
οποία εξειδικεύεται στα ντοκιμαντέρ για την άγρια ζωή και 
την προστασία της φύσης.

Αυτή η μοναδική πρωτοβουλία χρησιμοποιεί τα ίδια τα 
απόβλητα για να καταπολεμήσει τη ρύπανση – το Plastic 
Cup ξεκίνησε ως αγώνας (παίρνοντας το όνομά του από το 
δημοφιλές America’s Cup) όπου ομάδες ανταγωνίζονται 
στη συλλογή των απορριμμάτων που επιπλέουν στον 
ποταμό, σε βάρκες που έχουν κατασκευάσει οι ίδιοι από 
απόβλητα. Μέρος του μυστικού της επιτυχίας του Plastic 
Cup είναι ότι μετατρέπει μια δύσκολη και ενδεχομένως 
επικίνδυνη εργασία σε μια διασκεδαστική και συναρπαστική 
ομαδική δραστηριότητα.

Μετά από οκτώ χρόνια, διεξάγονται πλέον κάθε χρόνο 
διάφοροι αγώνες στους ποταμούς Τίσα και Μποντρόγκ, 
καθώς και μικρότερης διάρκειας δραστηριότητες 
συγκρότησης ομάδων. Η επικοινωνία σχετικά με αυτές 
τις εκδηλώσεις ήταν το κλειδί για να ενημερωθούν 
περισσότερα άτομα και να μάθουν για τις περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις, ενώ κάθε εκδήλωση και ορόσημο 
βιντεοσκοπούταν και δημοσιευόταν στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης.

Με το πέρασμα των χρόνων, το Plastic Cup έχει μετατραπεί 
από μια πρωτοβουλία καθαρισμού σε μια συνεργασία με 
φορείς λήψης αποφάσεων σε εθνικό επίπεδο, χορηγούς και 
τοπικές κοινότητες. Επαγγελματίες των τομέων διαχείρισης 
αποβλήτων και υδροδότησης, συμμετείχαν στην ομάδα των 
σχεδόν 2.000 αφοσιωμένων εθελοντών. Αυτοί οι «Πειρατές 
του Πλαστικού» είναι έτοιμοι για δράση όχι μόνο στον Άνω 
Τίσα, αλλά και στη λίμνη Τίσα, όλο το χρόνο, όπου και 
όποτε χρειαστεί. Η κοινότητα δεν απομάκρυνε απλά 120 
τόνους αποβλήτων από τον ποταμό, αλλά προέβη και στη 
διαλογή και την ανακύκλωσή τους. Το Plastic Cup βρίσκει 
τρόπους να αξιοποιεί τα απόβλητα του ποταμού και να 
δημιουργεί προϊόντα. 

Χάρη στη συστηματική χαρτογράφηση που κάνουν 
οι εθελοντές, έχουμε καλύτερη γνώση σχετικά με τις 
τοποθεσίες και τα είδη των σωρών απορριμμάτων κατά 
μήκος του ποταμού Τίσα. Αυτοί οι σωροί παρασύρονται 
κατά μήκος του ποταμού σε περιόδους πλημμυρών, 
διασκορπίζονται στις κοίτες του, και τροφοδοτούνται 
από τις παράνομες χωματερές στα ανάντη τμήματα του 
ποταμού. Αυτές βρίσκονται κυρίως στην Ουκρανία, η οποία 

στερείται βασικών υποδομών συλλογής και διαχείρισης 
αποβλήτων.

Οι δραστηριότητες του Plastic Cup έχουν πλέον γίνει 
διεθνείς, με προγράμματα που καλύπτουν όλη τη λεκάνη 
του Δούναβη περιλαμβάνοντας την Ουκρανία προκειμένου 
να σταματήσει η ρύπανση στην πηγή της. Διεξάγονται, 
επίσης, δραστηριότητες στον ποταμό Μπόντρογκ, 
παραπόταμο του Τίσα, με τη συμμετοχή της αρμόδιας 
υπηρεσίας υδάτων και μια τοπική συνεργασία.

Συστήματα Recup και Cupler  
Μείωση της κατανάλωσης- ΜΚΟ

Από το 2009, η Greenzone Environmental Association 
εισήγαγε και προάγει το σύστημα Újrapohár/Recup σε 
φεστιβάλ, εταιρικές εκδηλώσεις και νυχτερινά κέντρα. 
Για παράδειγμα, παρουσιάστηκε η υπηρεσία πλυντηρίων 
Recup, η οποία χρησιμοποιεί κινητά βιομηχανικά πλυντήρια 
σε φεστιβάλ όπου συγκεντρώνονται πάνω από 50.000 
άτομα.

Χάρη στη συμμετοχή της Greenzone, έχει αυξηθεί και 
η εθνική παραγωγή επαναχρησιμοποιήσιμων ποτηριών. 
Η ΜΚΟ ξεκίνησε με Recups υποστηριζόμενα από 
χρηματοδοτήσεις, τα οποία παρήγαγαν οι ίδιοι. Αργότερα, 
βοήθησαν την επέκταση μιας ουγγρικής εταιρείας που 
εξειδικεύεται στην παραγωγή Recups.

Από το 2010 μέχρι το 2014, η ΜΚΟ προώθησε και ένα 
σύστημα ενοικίασης των Recup, το οποίο σκόπευαν να 
επαναφέρουν πριν την πανδημία.

Κατά τα τελευταία δέκα χρόνια, τουλάχιστον 1.000 
εκδηλώσεις προτίμησαν τα Recup αντί των ποτηριών 
μιας χρήσης, αποφεύγοντας έτσι τόνους απορριμμάτων. 
Δεδομένου ότι τα Recup χρησιμοποιούνται κυρίως για το 
σερβίρισμα κρύων ποτών, η Greenzone ξεκίνησε πρόσφατα 
να υποστηρίζει και το σύστημα Cupler, ένα σχέδιο ποτηριού 
καφέ με καπάκι που συστήθηκε το 2019.

Ενοικίαση επαναχρησιμοποιήσιμων πανών   
Μείωση της κατανάλωσης + Επιχειρήσεις

Ένα μωρό που χρησιμοποιεί πάνες μιας χρήσης από τη 
γέννηση μέχρι να αρχίσει να χρησιμοποιεί το μπάνιο, 
παράγει 1,5 τόνους απορριμμάτων. Η Greenzone 
Environmental Association δέχθηκε την πρόκληση να 
μειώσει αυτά τα απορρίμματα σε όλη την Ουγγαρία 
ενημερώνοντας τις οικογένειες για τις εναλλακτικές λύσεις 
που δεν παράγουν απορρίμματα, σε αντίθεση με τις πάνες 
μιας χρήσης. Αυτό έγινε μέσα από παρουσιάσεις, φυλλάδια 
και την κοινοποίηση καλών πρακτικών.

Το 2019, ο σύνδεσμος ξεκίνησε ένα σύστημα ενοικίασης 
πανών πολλαπλών χρήσεων.  Νοικιάζοντας ένα πακέτο, 
οι γονείς μπορούν να δοκιμάσουν διάφορα είδη 
επαναχρησιμοποιήσιμων πανών προτού τις αγοράσουν. 
Προκειμένου να υποστηριχθούν οι εθνικές επιχειρήσεις, 
τα πακέτα περιλαμβάνουν μόνο πάνες από την ουγγρική 
ένωση WAHM (μητέρες που εργάζονται από το σπίτι).

Κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων, παρουσιάζονται 
και άλλα επαναχρησιμοποιήσιμα προϊόντα 
όπως υγρά μαντηλάκια πολλαπλών χρήσεων και 
επαναχρησιμοποιήσιμα προϊόντα έμμηνου ρύσης.

ΟΥΓΓΑΡΙΑ

https://petkupa.hu/eng/
https://termeszetfilm.hu/
http://www.zoldovezet.info/content/rolunk
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Εισφορά καφέ  
Μείωση της κατανάλωσης - Δημόσιες αρχές

Από το 2022, η Ιρλανδία θα επιβάλει ‘εισφορά καφέ’ 
ύψους 0,25 ευρώ για τα ποτήρια καφέ μιας χρήσης, 
συμπεριλαμβανομένων των κομποστοποιήσιμων ποτηριών. 
Τα έσοδα από το σχέδιο θα χρησιμοποιηθούν για την 
ανάπτυξη συστημάτων επαναχρησιμοποίησης. 

Επιπλέον περιβαλλοντικές εισφορές θα επιβληθούν 
μακροπρόθεσμα για τα κρύα ποτά και άλλα πλαστικά 
δοχεία μιας χρήσης. 

Στο μεσοδιάστημα, η Ιρλανδία έχει δεσμευθεί στις 
παρακάτω προτάσεις:

•  Δοκιμή ολοκληρωτικής εξάλειψης των ποτηριών 
καφέ μιας χρήσης σε επιλεγμένες πόλεις, ανώτερα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα και άλλα κέντρα μεταφορών/
εμπορίου.

•  Εισαγωγή μέτρων για την απαγόρευση της αλόγιστης 
χρήσης ποτηριών καφέ μιας χρήσης (όπως για 
παράδειγμα σε καφετέριες) και η υποχρέωση των 
λιανοπωλητών να προσφέρουν έκπτωση σε καταναλωτές 
που χρησιμοποιούν επαναχρησιμοποιήσιμα ποτήρια.

•  Προγράμματα εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης.

•  Τελική πλήρης απαγόρευση των ποτηριών μιας χρήσης.

Καμπάνια Conscious Cup  
Μείωση της κατανάλωσης - ΜΚΟ

Η καμπάνια Conscious Cup ξεκίνησε το 2016 από μια μικρή 
ομάδα θορυβημένων πολιτών που συναντήθηκαν μέσω της 
ομάδας του Facebook ‘Ζero Waste Ireland’ και αποφάσισαν 
να λάβουν δράση προκειμένου να μειωθούν, και τελικά να 
εξαλειφθούν πλήρως, τα ποτήρια καφέ μιας χρήσης στην 
Ιρλανδία.

Η καμπάνια ενθαρρύνει τόσο τις ανεξάρτητες καφετέριες 
όσο και τις αλυσίδες καφετεριών να παρέχουν κίνητρα 
για τη χρήση επαναχρησιμοποιήσιμων ποτηριών, 
προσφέροντας ανταμοιβές ή εκπτώσεις σε πελάτες 
που φέρνουν τα δικά τους ποτήρια. Οι καφετέριες που 
συμμετέχουν είναι αναγνωρίσιμες χάρη σε ένα αυτοκόλλητο 
στη βιτρίνα τους και παρουσιάζονται και σε χάρτη στον 
ιστότοπο της καμπάνιας.  

Εθνικό σχέδιο δράσης για τα απόβλητα  
Απαγορεύσεις- Δημόσιες αρχές

Το 2020, η ιρλανδική κυβέρνηση ανακοίνωσε το νέο Σχέδιο 
Δράσης για τα Απόβλητα το οποίο προβλέπει:

•  τον καθορισμό από το 2022 μιας ‘εισφοράς καφέ’ στα 
ποτήρια καφέ μιας χρήσης προκειμένου να δώσει κίνητρα 
για την χρήση επαναχρησιμοποιήσιμων εναλλακτικών. Το 
εν λόγω μέτρο θα πρέπει να επεκταθεί και σε ποτήρια 
που χρησιμοποιούνται για άλλα, κρύα ποτά.

•  Την εισαγωγή απαγορεύσεων για σακουλάκια 
καρυκευμάτων και ζάχαρης, καλλυντικά μικρού μεγέθους 
σε ξενοδοχεία, πλαστικά ποτήρια μιας χρήσης (ξεκινώντας 
δοκιμαστικά με την απαγόρευσή τους πρώτα για 
επιτόπου καταναλώσεις σε επιλεγμένες πόλεις, ανώτερα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα και άλλα κέντρα μεταφορών/
εμπορίου) και πανάκια μη-ιατρικής χρήσης.

•  Την εισαγωγή μέτρων αναφορικά με την αλόγιστη χρήση 
πλαστικών ποτηριών (όπως σε καφετέριες και εκδηλώσεις 
μεγάλης κλίμακας) και την υποχρέωση των λιανοπωλητών 
να προσφέρουν έκπτωση σε καταναλωτές που φέρνουν 
επαναχρησιμοποιήσιμα ποτήρια

•  Τη δημιουργία ενός συστήματος επιστροφής εγγύησης 
για πλαστικές φιάλες και κουτάκια αλουμινίου μέχρι το 
τέλος του 2022, σε στενή συνεργασία με τις βιομηχανίες 
τροφίμων και ποτών, λιανοπωλητές, συλλέκτες 
αποβλήτων και εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων.

Ενώ δεν επιτρέπεται στα κράτη μέλη να σταματήσουν 
την προσφορά συσκευασιών στην αγορά, η οδηγία της ΕΕ 
για τα πλαστικά μιας χρήσης τους παρέχει την ευχέρεια 
να απαγορεύσουν αντικείμενα συσκευασίας βάσει 
διαδικασίας που θα κοινοποιηθεί σύμφωνα με την Οδηγία 
(ΕΕ) 2015/1535. Μέσω αυτού του μηχανισμού, η Ιρλανδία 
δεσμεύτηκε να απαγορεύσει εύρος πλαστικών αντικειμένων 
μιας χρήσης.

Το σχέδιο περιλαμβάνει, επίσης, συγκεκριμένες διατάξεις 
για την έρευνα και την προαγωγή επαναχρησιμοποιήσιμων 
εναλλακτικών σε συνεργασία με τους εμπλεκομένους (π.χ.  
IBEC, RAI, ISME, EPA), για να σταματήσουν οι προσφορές 
«1+1 δώρο» σε σούπερ μάρκετ και να υποχρεωθούν 
οι παραγωγοί να καταβάλουν το 80% του κόστους 
περισυλλογής και διαχείρισης αποβλήτων για τα προϊόντα/
συσκευασίες τους, βάσει σχεδίων Εκτεταμένης Ευθύνης 
Παραγωγών.

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

Εβδομάδα χωρίς πλαστικά  
Αύξηση της ευαισθητοποίησης - Δημόσιες αρχές

Γκάλγουεϊ

Το Φεβρου άριο του 2018, η πόλη του Γκάλγουεϊ εγκ α ινί α σε 
το πρόγρ α μμ α Εβδομάδα Χωρίς Πλαστικά προκειμ έ νου 
ν α α υξ ή σει την ευ α ισθητοπο ίηση του κοινο ύ γι α τη 
θ α λάσσι α ρ ύπ α νση που προκ α λο ύν τ α πλ α στικά μι α ς 
χρ ή σης. Η πρωτο βουλί α , της οπο ί α ς ηγ ήθηκε ο δ ή μ α ρχος 
της πόλης, Pearce Flannery, υποστηρ ίχθηκε α πό πολλ έ ς 
προσωπικότητες, συμπεριλ α μβ α νομ έ νων π α ικτ ών ράγκμπι 
της τοπικ ή ς ομάδ α ς, ηθοποι ών κ α ι ενός σεφ βρ α βευμ έ νου 
με α στ έ ρι Michelin, οι οπο ίοι δεσμε ύτηκ α ν ν α μει ώσουν 
την κ α τ α νάλωσ ή τους σε πλ α στικά κ α ι ενθάρρυν α ν τους 
πολίτες ν α συμμετ έ χουν κ α ι α υτο ί.

Όλοι όσοι συμμετε ίχ α ν έ λ α β α ν έ ν α κιτ «μηδενικών 
α πο βλ ή των» με επ α ν α χρησιμοποι ή σιμες εν α λλ α κτικ έ ς, 
όπως επ α ν α χρησιμοποι ή σιμη φι άλη νερο ύ, γι α ν α 
βοηθηθο ύν ν α ολοκληρ ώσουν την πρόκληση. Τ α τοπικά 
σχολε ί α βο ήθησ α ν ν α δι α δοθε ί το μ ήνυμ α κ α ι υλοπο ίησ α ν 
β έ λτιστες πρ α κτικ έ ς χάρη σε έ ν α ν εκπ α ιδευτικό οδηγό που 
συν έ τ α ξε το Δημ α ρχε ίο. Η πρόκληση δημοσιε ύτηκε ευρ έ ως 
στ α μ έ σ α κοινωνικ ή ς δικτ ύωσης.

Οι προσπάθειες κ α ι η π α ρ α δειγμ α τικ ή συμπεριφορ ά του 
Γκάλγουεϊ έ στειλ α ν το δυν α μικό μ ή νυμ α ότι ε ίν α ι δυν α τόν 
ν α μπει έ ν α τ έ λος στη χρ ή ση των πλ α στικών μι α ς χρ ή σης, 
ιδι α ίτερ α των πλ α στικών φι α λ ών, κ α ι ότι α υτό ε ίν α ι κάτι 
που α φορ ά όλ α τ α επίπεδ α της κοινωνί α ς. Η επόμενη 
φάση πιθ α νολογε ίτ α ι ότι θ α ε ίν α ι η α λλ α γ ή στις δημόσιες 
συμβάσεις της πόλης.

“ Από το 2022, η Ιρλανδία θα 
επιβάλει ‘εισφορά καφέ’ 
ύψους 0,25 ευρώ για τα 
ποτήρια καφέ μιας χρήσης, 
συμπεριλαμβανομένων 
των κομποστοποιήσιμων 
ποτηριών. Τα έσοδα 
από το σχέδιο θα 
χρησιμοποιηθούν για την 
ανάπτυξη συστημάτων 
επαναχρησιμοποίησης.”

https://consciouscup.ie/index.php
https://www.gov.ie/en/press-release/eb955-minister-ryan-launches-waste-action-plan-for-a-circular-economy/
https://www.gov.ie/en/press-release/eb955-minister-ryan-launches-waste-action-plan-for-a-circular-economy/
https://www.gov.ie/en/press-release/eb955-minister-ryan-launches-waste-action-plan-for-a-circular-economy/
https://www.galwaycity.ie/nhttps:/www.galwaycity.ie/plastic-free-week




40

Τοπική πρόκληση - χωρίς  
πλαστικά Απαγορεύσεις- Δημόσιες αρχές

Από τον Ιανουάριο του 2019, η Ιταλία έχει απαγορεύσει 
σε εθνικό επίπεδο την παραγωγή και πώληση πλαστικών 
μπατονέτων βαμβακιού μιας χρήσης.

Αναμένοντας την εφαρμογή της οδηγίας της ΕΕ για τα  
«Πλαστικά μιας Χρήσης», ο Υπουργός Περιβάλλοντος, 
Sergio Costa, εγκαινίασε την «Πρόκληση για ζωή χωρίς 
Πλαστικά» προκειμένου να ενθαρρύνει τους δήμους και τις 
περιφέρειες να καταργήσουν διάφορα πλαστικά προϊόντα 
μιας χρήσης από συγκεκριμένους δημόσιους χώρους 
όπως δημοτικά γραφεία, σχολικές καντίνες, καταστήματα, 
φεστιβάλ, εκδηλώσεις και αγορές.

Μέχρι σήμερα, πάνω από 50 δήμοι και 15 περιφέρειες στην 
Ιταλία έχουν ήδη αποδεχθεί την πρόκληση και εξέδωσαν 
τοπικούς νόμους το 2019 και το 2020 που απαγορεύουν 
τη χρήση πλαστικών προϊόντων μιας χρήσης (πιάτα, 
ποτήρια, μαχαιροπήρουνα, σακούλες, καλαμάκια, σκεύη) 
και την αντικατάστασή τους με επαναχρησιμοποιήσιμα και 
συστήματα επαναπλήρωσης ή, όπου δεν υπάρχει αυτή η 
δυνατότητα, με πιστοποιημένα κομποστοποιήσιμα υλικά.

Οι περιφέρειες που αποδέχθηκαν την Πρόκληση για Ζωή 
χωρίς Πλαστικά είναι:

•   Η περιφέρεια Μαρσέ: Ο περιφερειακός νόμος αρ. 
27, που ψηφίστηκε το Μάρτιο του 2017, έχει σκοπό να 
μειώσει την παραγωγή απορριμμάτων που προέρχονται 
από τη χρήση πλαστικών προϊόντων μιας χρήσης, 
όπως μπατονέτες, καλαμάκια, πλαστικά πιάτα και 
μαχαιροπήρουνα, στικ μπαλονιών, δοχεία τροφίμων 
(είτε για άμεση κατανάλωση ή σε πακέτο), δοχεία 
ποτών διογκωμένου πολυστυρενίου και τα καπάκια 
τους. Σύμφωνα με το νόμο, η 31 Μαρτίου 2020 είναι η 
τελική προθεσμία για την ύπαρξη αποθεμάτων των εν 
λόγω προϊόντων. Η απαγόρευση απευθύνεται κυρίως 
σε δημόσιους αλλά και ιδιωτικούς οργανισμούς: την 
περιφέρεια, επαρχίες και δήμους, αναγνωρισμένες 
δημόσιες και ιδιωτικές εγκαταστάσεις υγείας, 
πανεπιστήμια, ιδρύματα δημόσιας εκπαίδευσης και 
εκπαιδευτικά ιδρύματα εν γένει, και σε κάθε οντότητα 
που διεξάγει οικονομική δραστηριότητα σε δημόσιο χώρο, 
και εκδηλώσεις που επωφελούνται από συνδρομές της 
περιφέρειας.

•   Η περιφέρεια Φριούλι Βενέζια Γκιούλια: Με το νόμο αρ. 
36, η περιφέρεια αποφάσισε να απαγορεύσει οριστικά 
τη χρήση πλαστικών μιας χρήσης στα γραφεία της 
περιφερειακής διοίκησης, διοικητικά όργανα και εξ 
ολοκλήρου θυγατρικές τους. Η απαγόρευση δεν αφορά 
μόνο τα γραφεία, αλλά και όλες τις εκδηλώσεις που 
προωθούνται από τη περιφέρεια.

•   Περιφέρεια Βάλε Ντ’ Αόστα: Με την απόφαση του 
Περιφερειακού Συμβουλίου αρ. 731, η περιφέρεια 
απαγόρευσε τα πλαστικά αντικείμενα μιας χρήσης 
σε όλες τις διοικητικές δομές της, αρχής γενομένης 
τον Φεβρουάριο του 2019. Τα πιάτα και τα ποτήρια 
αντικαταστάθηκαν σταδιακά από βιοδιασπώμενες 
εναλλακτικές λύσεις.

•   Περιφέρεια Τοσκάνης: Τον Ιούνιο του 2019, η Περιφέρεια 
της Τοσκάνης ενέκρινε τον περιφερειακό νόμο αρ. 
37, ο οποίος απαγορεύει τη χρήση και το μάρκετινγκ 
πλαστικών προϊόντων μιας χρήσης σε όλους τους χώρους 
ιδιοκτησίας του δήμου και του κράτους, από τις παραλίες, 
τα πάρκα και τις προστατευμένες περιοχές μέχρι 
φεστιβάλ, εκθέσεις και εκδηλώσεις που διοργανώνονται 
για την περιφέρεια. Ο νόμος επιτρέπει την εξάντληση των 
αποθεμάτων στις αποθήκες μέχρι το αργότερο την 31 
Δεκεμβρίου 2019. 

 

Δημοτικοί χώροι υδροδότησης  
Μείωση της κατανάλωσης - Δημόσιες αρχές

Η Ιταλία διαθέτει ένα καλά αναπτυγμένο δίκτυο με πάνω 
από 4.000 δημοτικούς χώρους υδροδότησης, που συνήθως 
διοικούνται από παρόχους υπηρεσιών ύδρευσης, οι οποίοι 
παρέχουν αεριούχο και μη αεριούχο νερό. Ορισμένοι 
δήμοι χρεώνουν ένα μικρό ποσό για την υπηρεσία, 
π.χ. μερικά σεντς του ευρώ ανά λίτρο, που καθιστά 
αυτή την εναλλακτική και πάλι πιο οικονομική από το 
εμφιαλωμένο νερό, ενώ άλλοι έχουν υιοθετήσει ένα μέγιστο 
επιτρεπόμενο όγκο ανά άτομο ανά εβδομάδα που μπορεί 
να ελεγχθεί με τη χρήση ειδικής κάρτας.

Η πρακτική αυτή, που ξεκίνησε πριν από περίπου 
δέκα χρόνια, πέτυχε να ωθήσει το κοινό και πάλι 
στην κατανάλωση του νερού βρύσης, το οποίο στις 

ΙΤΑΛΙΑ

“ O Υπουργός Περιβάλλοντος, Sergio Costa, εγκαινίασε 
την «Πρόκληση για ζωή χωρίς Πλαστικά» προκειμένου 
να ενθαρρύνει τους δήμους και τις περιφέρειες να 
καταργήσουν διάφορα πλαστικά προϊόντα μιας χρήσης από 
συγκεκριμένους δημόσιους χώρους”



43

περισσότερες περιπτώσεις είναι απόλυτα ασφαλές. Οι 
χ ώροι υδροδότησης χρησιμοποιο ύν το ίδιο νερό βρ ύσης 
που δι α τ ίθετ α ι στ α σπίτι α , γεγονός που χρησιμοποιο ύν οι 
δ ή μ α ρχοι γι α ν α προωθ ή σουν την χρ ή ση του νερο ύ βρ ύσης 
κ α ι στο σπίτι.

Η πόλη του Μιλάνου δι α θ έ τει επί του π α ρόντος 22 
χ ώρους υδροδότησης - που σύντομ α θ α α υξηθο ύν σε 
40 – π α ρ έ χοντ α ς επτ ά εκ α τομμύρι α λ ίτρ α ετησίως κ α ι 
εξοικονομώντ α ς περ ίπου π έ ντε εκ α τομμύρι α φι άλες μι α ς 
χρ ή σης.

Οι μεγ α λ ύτερες πόλεις δι α θ έ τουν κ α ι α υτ έ ς ειδικά 
προγρ άμμ α τ α με ψ ύκτες νερο ύ τοποθετημ έ νους σε όλη την 
πόλη. Η Ρ ώμη, γι α π α ράδειγμ α , έ χει 80 «περ ίπτερ α » νερο ύ 
κ α ι η Φλωρεντ ί α δι α θ έ τει έ ν α δ ίκτυο ψυκτ ών νερού εντός 
της πόλης που π α ρ α τ ίθεντ α ι σε δι α δικτυ α κό χάρτη.

 

Οδηγός για δήμους  
Απαγορεύσεις - Δημόσιες αρχές

Το 2019, οι Μ Κ Ο Legambiente κ α ι Chimica Verde Bionet 
έ νωσ α ν τις δυνάμεις τους γι α ν α α ν α πτ ύξουν έ ν α ν οδηγό 
με σκοπό ν α βοηθ ή σουν τους δ ή μους που επιθυμο ύν ν α 
προωθ ή σουν στρ α τηγικ έ ς γι α τη με ίωση των πλ α στικών κ α ι 
την επιβολή τοπικών νόμων.

Ο οδηγός εστιάζει στη μείωση της κατανάλωσης, την 
επαναχρησιμοποίηση, την αύξηση της ευαισθητοποίησης 
και κάνει αναφορά στα μέτρα της οδηγίας της ΕΕ για τα 
πλαστικά μιας χρήσης. Καθοδηγεί βήμα-βήμα τη δημόσια 
διοίκηση στην υλοποίηση τοπικών απαγορεύσεων και 
μέτρων μέσω μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης και με τη 
συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων.

Σκοπός των ΜΚΟ είναι ο οδηγός να μην αποτελέσει ένα 
στατικό έγγραφο, αλλά ένα έγγραφο που θα αναπτύσσεται 
και θα ενημερώνεται τακτικά ενόψει νέων βέλτιστων 
πρακτικών. Επί του παρόντος, ο οδηγός περιλαμβάνει μια 
σειρά δράσεων που μπορούν να ακολουθήσουν οι δήμοι 
βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, και περιλαμβάνει 
τοπικές απαγορεύσεις για τα πλαστικά μιας χρήσης, 
πρακτικές πράσινων δημοσίων συμβάσεων και καμπάνιες 
αύξησης της ευαισθητοποίησης.

Πρωτοβουλία Terna Plastic Free  
Μείωση της κατανάλωσης - ΜΚΟ

Η Legambiente δημιουργε ί συνεργ α σίες κ α ι έ ργ α με 
μεγάλες ιτ α λικ έ ς ετ α ιρε ίες προκειμ έ νου ν α τις βοηθ ή σει 
ν α γ ίνουν πιο βι ώσιμες. Η συνεργ α σί α τους με τον εθνικό 

πάροχο του δικτ ύου ηλεκτρικ ή ς εν έ ργει α ς, Terna, 
στόχο έ χει ν α βοηθ ή σει την ετ α ιρε ί α ν α προσδιορ ίσει τις 
δι α δικ α σίες που α π α ιτο ύντ α ι γι α τη στ α δι α κ ή εξάλειψη των 
πλ α στικών μι α ς χρ ή σης κ α ι την α ν α κύκλωσ ή τους στους 
εργ α σι α κο ύς χώρους της ετ α ιρε ί α ς. Δημιουργ ήθηκε, επίσης, 
οδηγός β έ λτιστων πρ α κτικών.

Όπως α ν α φ έ ρετ α ι στον ιστότοπο της Terna: « Η 
πρωτο βουλί α Terna Plastic Free δημιουργ ή θηκε κ α ι 
υλοποι ή θηκε προκειμ έ νου ν α μειωθε ί η κ α τ α νάλωση 
πλ α στικών μι α ς χρ ή σης όσο το δυν α τόν περισσότερο σε 
όλες τις τοποθεσίες, με πρ ώτη κ α ι κυριότερη τ α κεντρικά 
μ α ς γρ α φε ί α στη Via Galbani στη Ρ ώμη, όπου εργάζοντ α ι 
πάνω α πό χίλι α άτομ α ».

Οι κύριοι στόχοι της πρωτο βουλί α ς ή τ α ν το α ν α ψυκτ ή ριο 
κ α ι η κ α φετ έ ρι α της Terna, οι εκδηλ ώσεις με τροφοδοσί α , 
κ α ι τ α δωμάτι α δι α λε ίμμ α τος. Εγκ α τ α στάθηκ α ν ψ ύκτες 
νερο ύ, α ντικ α θιστ ώντ α ς τις φι άλες PET, κ α ι το γυ α λί 
αντικατέστησε πολλά πλαστικά αντικείμενα μιας χρήσης 
στην καφετέρια και τις τροφοδοσίες εκδηλώσεων.

Η εταιρεία περιβαλλοντικών συμβούλων AzzeroCO2 
υπολόγισε τη μείωση που επέφερε η πρωτοβουλία στην 
περιβαλλοντική επίπτωση χρησιμοποιώντας τη μέθοδο 
Εκτίμησης Κύκλου Ζωής. Η χρήση ψυκτών νερού επέφερε 
τη μεγαλύτερη συμβολή στη μείωση των εκπομπών 
(21,5 τόνοι CO2eq), ακολουθούμενη από την εισαγωγή 
διανομέα ψωμιού στο αναψυκτήριο (εξοικονομώντας 
228 κιλά απορριμμάτων πολυπροπυλενίου ετησίως). Η 
αντικατάσταση των φιαλών νερού μιας χρήσης από ψύκτες 
και επαναχρησιμοποιήσιμες φιάλες, οδήγησε σε ετήσια 
εξοικονόμηση 3.700 κιλών απορριμμάτων PET.

 

“Plastop” για σχολεία χωρίς μπουκάλια  
Αύξηση της ευαισθητοποίησης + Σχολεία και 
πανεπιστήμια

Το έργο “Plastop” της κοινότητας του Πανεπιστημίου της 
Μπολόνια έχει σκοπό να περιορίσει τη χρήση πλαστικών 
μιας χρήσης, και ειδικότερα των πλαστικών φιαλών. Το 
πανεπιστήμιο ξεκίνησε το έργο το 2018 με την υλοποίηση 
διαφόρων στρατηγικών, συμπεριλαμβανομένων:

ΙΤΑΛΙΑ

https://www.destinationflorence.com/en/blog/183-fountains-in-florence-public-water-that-gets-rid-of-both-thirst-and-plastic
https://www.legambiente.it/
http://www.chimicaverde.it/
http://www.chimicaverde.it/plastic-free/
https://www.legambiente.it/
https://www.terna.it/en
https://www.terna.it/it/sostenibilita/ambiente/luci-plastic-free
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σχολείων. Το Tritan είναι πλαστικό πολυμερές τελευταίας 
γενιάς που δεν περιέχει χημικές ή τοξικές ουσίες και είναι 
ανθεκτικό σε μεγάλες αλλαγές θερμοκρασίας. Συνεπώς 
είναι κατάλληλο για το πλυντήριο πιάτων και μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί εκ νέου χωρίς φόβο για ζητήματα υγιεινής. 
Σύμφωνα με δεδομένα που δημοσίευσε η Τουριστική 
Περιφέρεια, η χρήση φιάλης νερού αυτού του τύπου 
μειώνει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στην 
ατμόσφαιρα, με κάθε φιάλη Tritan να εξοικονομεί περίπου 
80 γρ. CO2.

 

Αεροδρόμια χωρίς πλαστικά  
Μείωση της κατανάλωσης - Επιχειρήσεις

Ρώμη, Φλωρεντία και Πίζα

Το αεροδρόμιο Fiumicino-Leonardo da Vinci της Ρώμης 
δέχθηκε την πρόκληση να γίνει ένας διεθνής κόμβος «χωρίς 
πλαστικό». Το 98% των πλαστικών απορριμμάτων που 
παράγονται στο αεροδρόμιο, ανακτάται και αποστέλλεται 
για ανακύκλωση. Με την διαλογή των απορριμμάτων να 
εξακολουθεί να αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα, το 
αεροδρόμιο έχει θέσει ως επιπλέον στόχο την προοδευτική 
μείωση των παραγόμενων απορριμμάτων.

Ως μέρος αυτής της πρωτοβουλίας, το αεροδρόμιο χτίζει 
ένα κέντρο κομποστοποίησης που θα του επιτρέπει 
να μετατρέπει τα απορρίμματα των μπαρ και των 
καφετεριών σε λίπασμα, μειώνοντας έτσι την ποσότητα των 
παραγόμενων απορριμμάτων κατά πάνω από 1.000 τόνους 
ετησίως.

Επιπλέον, το αεροδρόμιο ξεκίνησε ένα έργο με σκοπό 
τη μείωση του όγκου του πλαστικού που χρησιμοποιείται 
στο αεροδρόμιο σε συνεργασία με τους χειριστές του 
αεροδρομίου. Ο στόχος του είναι να εξαλείψει ή να 
αντικαταστήσει σταδιακά πλαστικά αντικείμενα όπως 
πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπήρουνα, καλαμάκια και δοχεία, 
και να καταστεί σε μερικά χρόνια ένα αεροδρόμιο χωρίς 
πλαστικά. Έχει ξεκινήσει, επίσης, την πρωτοβουλία «hey 
give me a cork!» για τη συλλογή των πλαστικών πωμάτων 
φιαλών που υποστηρίζει την ενσωμάτωση των ατόμων με 
ειδικές ανάγκες στον κόσμο της παραγωγής.   Τέλος, το 
αεροδρόμιο εγκαθιστά μηχανήματα συμπίεσης φιαλών PET 
και κουτιών αλουμινίου στα σημεία ελέγχου των τερματικών 
σταθμών, προκειμένου να μειώσει τον όγκο των υγρών 
αποβλήτων που πρέπει να διατεθούν και να διασφαλίσει 
την ανάκτηση των δοχείων.

Σύμφωνα με την εταιρεία διαχείρισης, Toscana Airports, 
τα αεροδρόμια της Φλωρεντίας και της Πίζας θα γίνουν τα 
πρώτα ευρωπαϊκά αεροδρόμια 100% χωρίς πλαστικό και 
θα πρωτοπορήσουν στην ανάκτηση νερού. Καθημερινά, 
συνολικά 150 κιλά πλαστικών συλλέγονται και στα δυο 
αεροδρόμια, και πετάγονται πάνω από 3.000 λίτρα νερού.

•   της παραγωγής επαναχρησιμοποιήσιμων μεταλλικών 
φιαλών νερού που διανεμήθηκαν δωρεάν στους φοιτητές 
και στο διοικητικό και εκπαιδευτικό προσωπικό,

•   της εγκατάστασης ψυκτών φυσικού και ανθρακούχου 
νερού έναντι ελεγχόμενης τιμής, και

•   ενημερωτικών γραφημάτων που μεταδίδουν μηνύματα 
βιωσιμότητας μέσω αυτοκόλλητων που τοποθετούνται σε 
στρατηγικές τοποθεσίες σε σχολεία και πανεπιστήμια.

Στη Ρώμη, το Πανεπιστήμιο Roma Tre διένειμε 30.000 
μεταλλικές φιάλες νερού δωρεάν μέσω της πρωτοβουλίας 
«Το μπουκάλι είναι το μήνυμα». Επιπλέον, το περιφερειακό 
συμβούλιο του Λάτσιο διέθεσε 500.000 ευρώ για τη 
χρηματοδότηση άλλων δραστηριοτήτων με στόχο την 
καταπολέμηση της χρήσης πλαστικών μιας χρήσης. Θα 
δημοσιευτεί μια πρόσκληση υποβολής προσφορών προς 
υποστήριξη της αγοράς οικολογικών συμπιεστών για την 
ανάκτηση και ανακύκλωση υλικών, και την έναρξη έργων 
για τη σταδιακή εξάλειψη δοχείων και άλλων πλαστικών 
προϊόντων μιας χρήσης σε όλα τα σχολεία.

Ο δήμος της Πάντοβα, τηρώντας την καμπάνια 
«Πρόκληση για ζωή χωρίς Πλαστικά» που ξεκίνησε το 
Υπουργείο Περιβάλλοντος, εργάζεται για τη μείωση 
της χρήσης πλαστικών μιας χρήσης σε όλα τα σχολεία 
της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
παρέχοντας σε όλους τους μαθητές ένα μπουκάλι νερού.

Το Πανεπιστήμιο της Κατάνια έθεσε ως στόχο τη 
διανομή 2.500 μπουκαλιών νερού στο προσωπικό του 
πανεπιστημίου και 9.000 στους φοιτητές. Προγραμματίζει 
να εγκαταστήσει 60 σημεία παροχής φυσικού και 
ανθρακούχου νερού, καθώς και ένα σημείο υδροδότησης.

Σε συνέχεια της πρωτοβουλίας «Μιλάνο χωρίς Πλαστικά» 
που ξεκίνησε ο δήμαρχος, ο δήμος του Μιλάνου διένειμε 
100.000 επαναχρησιμοποιήσιμα μπουκάλια, εκ των οποίων 
40.000 προορίζονταν για παιδιά στη μέση εκπαίδευση και 
60.000 για παιδιά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

Ο δήμος της Μπρέσια, και οι A2a και Unibs ξεκίνησαν μια 
πρωτοβουλία που προβλέπει τη διανομή 7.500 μπουκαλιών 
νερού από αλουμίνιο σε 29 σχολεία της δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης το 2020, ενώ 17.000 θα διανεμηθούν σε 
φοιτητές του Πανεπιστημίου της Μπρέσια.

Σχεδόν 2.600 επαναχρησιμοποιήσιμα μπουκάλια 
διανεμήθηκαν στο δήμο της Φλωρεντίας. Πρόκειται για 
ακόμη ένα σημαντικό στοιχείο του σχεδίου που έθεσε σε 
εφαρμογή η Publiacqua, σε συνεργασία με το δήμο της 
Φλωρεντίας και τις υπόλοιπες δημοτικές διοικήσεις έτσι 
ώστε να φέρει το νερό βρύσης στα σχολεία.

Με την πρωτοβουλία της Τουριστικής Περιφέρειας της 
Ακτής Αμάλφι, αγοράστηκαν και διανεμήθηκαν 5.000 
μπουκάλια νερού Tritan στους μαθητές των τοπικών 

Απαγόρευση καπνίσματος στην παραλία Μπιμπιόνε  
Αύξηση της ευαισθητοποίησης - Δημόσιες αρχές

Στην παραλία του Μπιμπιόνε στη δήμο του Σαν Μισέλ αλ 
Ταλιαμέντο (Βενετία) ξεκίνησε το 2011 μια καμπάνια για την 
αύξηση της ευαισθητοποίησης σε σχέση με τις καθαρές, 
παραλίες για μη-καπνιστές. Δημιουργήθηκε στην παραλία 
χώρος «Μη-Καπνιστών» και τοποθετήθηκαν πινακίδες 
που ζητούσαν από τους λουόμενους να μην καπνίζουν 
εκεί. Διανεμήθηκαν συνολικά 1.500 ερωτηματολόγια σε 
πολλές γλώσσες για την αξιολόγηση της κοινής αποδοχής 
της πρωτοβουλίας: Το 65% όσων απάντησαν αντέδρασαν 
θετικά σε μια απόλυτη απαγόρευση, ενώ 27% ανέφεραν 
ότι συμφωνούσαν μόνο υπό τον όρο ότι θα δημιουργούνταν 
χώροι για καπνιστές.

Το έργο “Respira il Mare” (Ανέπνευσε τη Θάλασσα) 
εισήγαγε απαγόρευση του καπνίσματος σε παραλιακές 
εγκαταστάσεις και επιβολή προστίμων σε όσους την 
παραβίαζαν. Παραλίες όπως η Μπάνι Ντι Σαντ Αντόνιο 
ντελε Φορνάτσι, κοντά στη Σαβόνα, και η παραλία 
Μπιμπιόνε, συμμετέχουν στην πρωτοβουλία. Το 2014 
επιβλήθηκε αρχική απαγόρευση με την τοποθέτηση 
πινακίδων στην παραλία προς ενημέρωση των επισκεπτών, 
προσκαλώντας τους να σβήσουν τα τσιγάρα τους. 
Εγκαταστάθηκαν διάφανοι κάδοι για αποτσίγαρα, έτσι 
ώστε να είναι εμφανές στους επισκέπτες πόσα τέτοια 
απορρίμματα συλλέγονταν καθημερινά.

Το 2018, το Μπιμπιόνε ζήτησε από τους επισκέπτες να 
μην καπνίζουν στο μεγαλύτερο μέρος της παραλίας, 
προβλέποντας για τους φανατικούς καπνιστές μια 
περιορισμένη περιοχή καπνίσματος. Το Υπουργείο Υγείας 
ενδι α φ έ ρθηκε α μ έ σως κ α ι ζ ή τησε λεπτομ έ ρειες γι α 
τον τρόπο εφ α ρμογ ή ς του μοντ έ λου. Πολλ έ ς π α ρ α λίες 
α κολο ύθησ α ν έ κτοτε α υτό το π α ρ άδειγμ α .

Ε ίν α ι σημ α ντικό ότι η πρωτο βουλί α του 2014 κ έ ρδισε 
την υποστ ή ριξη κ α ι την προσοχ ή του Π ΟΥ ( Π α γκόσμιος 
Οργ α νισμός Υγε ί α ς), του Regione, της τοπικ ή ς υπηρεσί α ς 
υγε ί α ς ASL κ α ι του ιτ α λικο ύ εθνικο ύ ινστιτο ύτου γι α τον 
κ α ρκίνο. Πιο πρόσφ α τ α , η Codacons, συντονίστρι α των 
συνδ έ σμων γι α την υπερ άσπιση του περι βάλλοντος κ α ι των 
δικ α ιωμάτων των χρηστ ών κ α ι κ α τ α ν α λωτ ών, α ν α κο ίνωσε 
την α νησυχί α της γι α τις επιπτ ώσεις του κ α πνίσμ α τος κοντά 
στη θάλ α σσ α κ α ι τόνισε ότι η π α ρ α λί α του Μπιμπιόνε ή τ α ν 
έ ν α π α ρ άδειγμ α προς μίμηση.

 

Επαναχρησιμοποιήσιμα δοχεία φαγητού για το σχολείο 
Αύξηση της ευαισθητοποίησης - Σχολεία και πανεπιστήμια

Βιτσένζα

Σ τη Βιτσ έ νζ α , δ έ κ α δημοτικά σχολε ί α (που α ποτελο ύν 
περ ίπου το έ ν α τ έ τ α ρτο του συνολικο ύ α ριθμο ύ των 
τ άξεων στην πόλη) ξεκίνησ α ν το 2013 το έ ργο Μένζα 
χωρίς Απορρίμματα, το οπο ίο προωθ ή θηκε α πό το δ ή μο 
προκειμένου να μειωθεί η παραγωγή αποβλήτων.

Το έργο παρουσιάζεται σε όλους τους διευθυντές σχολείων 
που μπορούν να εμπλέξουν ένα ή δυο από τα τμήματα 
του σχολείου τους για τη δοκιμή αντικατάστασης των 
πλαστικών πιάτων μιας χρήσης (35 γρ. πλαστικού ανά 
άτομο ανά γεύμα) με ένα επαναχρησιμοποιήσιμο κουτί 
φαγητού ή δοχείο παρασκευασμένο από άθραυστο, 

Το σχέδιο, στο οποίο θα εμπλέκονται τόσο το προσωπικό 
όσο και οι επιβάτες (μια προσέγγιση που χρησιμοποιήθηκε 
και στην καμπάνια ‘Μην κάνεις τη στρουθοκάμηλο!’), θα 
αναπτυχθεί σε τρεις φάσεις:

•   Εγκατάσταση τεσσάρων κάδων στα σημεία ελέγχου 
όπου οι επιβάτες θα μπορούν να αδειάσουν νερό και 
άλλα υγρά, και να τοποθετήσουν τα άδεια πλαστικά 
μπουκάλια σε κάδους για ξεχωριστή συλλογή. Το νερό 
που θα συλλεχθεί μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί 
στα συστήματα του αεροδρομίου, για πότισμα ή τις 
τουαλέτες.

•   Εγκατάσταση ψυκτών πόσιμου νερού χάρη σε συνεργασία 
με την Acque και την Publiacqua, και διανομή φιαλών 
νερού σε υπαλλήλους και επιβάτες.

•   Ολική απαγόρευση πώλησης και χρήσης πλαστικών 
εντός των δυο αεροδρομίων με τροποποίηση των 
συμβατικών όρων των εταιρειών που λειτουργούν 
καταστήματα και καφετέριες στο αεροδρόμιο. 

Καμπάνια ΒEach CLEAN   
Αύξηση της ευαισθητοποίησης - ΜΚΟ

Η Legambiente, μ α ζί με το COMMON project συνεργάτες 
στην Τυνησί α κ α ι το Λίβ α νο, ξεκίνησ α ν την κ α μπάνι α 
BEach CLEAN το 2020 με στόχο την α ύξηση της 
ευ α ισθητοπο ίησης του κοινο ύ γι α τ α θ α λάσσι α α πόβλητ α 
στις π α ρ α λίες της Μεσογε ίου κ α ι τις επιπτ ώσεις των 
κ α θημερινών ενεργει ών μ α ς στο θ α λάσσιο οικοσύστημ α . Η 
κ α μπάνι α α πευθ ύνετ α ι σε τουρίστες κ α ι θ έ ρετρ α σε π έ ντε 
π α ρ άλι α της Μεσογε ίου σε α υτ έ ς τις τρεις χ ώρες. Δίνει 
δ έ κ α συμβουλ έ ς γι α τη με ίωση των πλ α στικών α πο βλ ή των 
κ α ι διεξάγει έ ρευνες με τους τουρ ίστες γι α ν α συλλ έ ξει 
σημ α ντικ έ ς πληροφορίες γι α την κ α τάστ α ση των π α ρ α λι ών 
της Μεσογε ίου.

Η κ α μπάνι α BEach CLEAN ε ίν α ι μι α ευρ ύτερη κ α μπάνι α 
γι α τη με ίωση κ α ι δι άθεση των α πο βλ ή των, η οπο ί α 
στοχε ύει επίσης σε πλ α στικά α ντικε ίμεν α μι α ς χρ ή σης, κ α ι 
συγκεκριμ έν α αποτσίγ α ρ α , πιάτ α κ α ι μ α χ α ιροπ ή ρουν α μι α ς 
χρ ή σης, κ α λ α μάκι α , μπ α τον έ τες κ α ι πλ α στικ έ ς σ α κο ύλες.

Αφίσες με τους δέκα χρυσούς κανόνες της καμπάνιας 
τοποθετ ή θηκ α ν στις πιο δημοφιλε ίς τουριστικ έ ς περιοχ έ ς 
της Ιτ α λί α ς, του Λι βάνου κ α ι της Τυνησί α ς, όπου η μ α ζικ ή 
εισροή θερινών παραθεριστών επιφέρει αναλογική αύξηση 
στους όγκους των απορριμμάτων που αφήνονται στις 
παραλίες.

Στο ερωτηματολόγιο των επισκεπτών, τα ερωτήματα 
είναι γενικότερα με ορισμένα από αυτά να αφορούν σε 
πλαστικά μιας χρήσης και τουριστικές εγκαταστάσεις π.χ. 
«Στις παραλιακές καφετέριες/εστιατόρια που πηγαίνετε 
συνήθως, βρίσκετε πιάτα και μαχαιροπήρουνα μιας χρήσης 
ή επαναχρησιμοποιήσιμα;»

ΙΤΑΛΙΑ
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επαναχρησιμοποιήσιμο υλικό που περιλαμβάνει πιάτα 
και μαχαιροπήρουνα που παρέχονται δωρεάν από το 
δήμο. Εναλλακτικά, τα παιδιά μπορούν να χρησιμοποιούν 
πιάτα και μαχαιροπήρουνα που φέρνουν από το σπίτι σε 
αεροστεγές δοχείο που παρέχουν οι οικογένειές τους.

Όσοι συμμετέχουν στο πείραμα, κερδίζουν έκπτωση 0,15 
ευρώ στο κόστος κάθε γεύματος ως ένα μικρό κίνητρο που 
καθιστά την πρακτική ακόμη πιο ελκυστική.

Εννέα από τα 26 σχολεία που χρησιμοποιούν τη δημοτική 
καντίνα συμμετείχαν στην πειραματική φάση του έργου, 
στην οποία έλαβαν μέρος συνολικά 34 τμήματα, 734 
μαθητές και 57 εκπαιδευτικοί. Από τα 6.168 γεύματα 
που προσφ έ ρθηκ α ν κ α τ ά την πρ ώτη φάση, α πό 10 έ ως 
31 Μ α ρτ ίου, μόνο γι α το 4% π α ρ α σχ έ θηκ α ν κουτι ά 
γευμάτων κ α ι πι άτ α σε α ντικ α τ άστ α ση - το 90% α υτ ών 
των περιπτ ώσεων οφε ίλοντ α ν στο γεγονός ότι οι μ α θητ έ ς 
ξεχνο ύσ α ν το δοχε ίο τους κ α ι 10% σε α νεπ α ρκ ή κ α θ α ρισμό.

Οι μ αθητ έ ς έ δειξ α ν ν α εκτιμο ύν ιδι α ίτερ α την πρωτοβουλί α , 
α κόμη κ α ι ν α α πολ α μβάνουν περισσότερο το φ α γητό 
τους. Τ α σπ α σμ έ ν α δοχε ί α γε ύμ α τος α ντικ α τ α στάθηκ α ν 
χωρ ίς χρ έ ωση χάρη στη συνεργ α σί α με τον προμηθευτ ή 
Snips SRL, μεγάλο υποστηρικτ ή του έ ργου. Η π α ρ α γωγ ή 
α πορριμμάτων μει ώθηκε δρ α στικά: μόνο το σχολε ίο Rodari 
με ίωσε τ α α πορρ ίμμ α τ α του α πό 20 πλ α στικ έ ς σ α κο ύλες 
την ημ έ ρ α σε μι α σ α κο ύλ α οργ α νικών α πορριμμάτων κ α ι μι α 
χάρτινη σ α κο ύλ α α πορριμμάτων ημερησίως.

Πέλαγος χωρίς Πλαστικά  
Αύξηση της ευαισθητοποίησης - ΜΚΟ

Με την κ α θοδ ή γηση των Μ Κ Ο Legambiente κ α ι Expédition 
Med, το έ ργο Πέλαγος χωρίς Πλαστικά προ έ κυψε α πό την 
α νάγκη ν α μειωθε ί η θ α λάσσι α ρ ύπ α νση που προκ α λε ίτ α ι 
από τα πλαστικά απόβλητα, και να προστατευθούν τα 
διάφορα είδη κητοειδών που κατοικούν στο Καταφύγιο 
Πέλαγος. 

Το έργο διεξάγεται σε τρεις άξονες: βελτίωση της 
διακυβέρνησης για την ενθάρρυνση των τοπικών διοικήσεων 
να λάβουν προληπτικά μέτρα κατά της διάθεσης πλαστικών 

στη θάλασσα και τις παραλίες, επιστημονική μελέτη για την 
σε βάθος κατανόηση των επιπτώσεων των πλαστικών στα 
κητοειδή και το θαλάσσιο οικοσύστημα, και διάδοση και 
αύξηση της ευαισθητοποίησης των πολιτών και λειτουργών 
σε σχέση με τα πλαστικά απορρίμματα.

Τα απόβλητα που παράγονται σε κωμοπόλεις και πόλεις 
συνεχίζουν να συσσωρεύονται στις παραλίες και στα 
νερά της λεκάνης της Μεσογείου, συμπεριλαμβανομένων 
προστατευμένων περιοχών πλούσιων σε βιοποικιλότητα, 
όπως το Καταφύγιο Πέλαγος. Το πλαστικό αποτελεί το 
95% των αποβλήτων που απορρίπτονται στις παραλίες, 
το βυθό και τις θαλάσσιες επιφάνειες. Στα νερά του 
αρχιπελάγους της Τοσκάνης υπάρχει συγκέντρωση 10 
κιλών πλαστικού ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο, μια από τις 
μεγαλύτερες συγκεντρώσεις παγκοσμίως.

Η κατάσταση αυτή προκαλείται κυρίως από την κακή 
διαχείριση των παραγόμενων αποβλήτων, όχι μόνο σε 
παράκτιες κωμοπόλεις και πόλεις, αλλά και σε εκείνες 
που βρίσκονται στην ενδοχώρα. Συνεπώς, είναι πολύ 
σημαντικό οι διοικητές των σχετικών περιοχών να 
ενημερωθούν σχετικά με τις καλές πρακτικές όσον αφορά 
στην επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση και την ορθή 
διάθεση των αποβλήτων. Η Legambiente θέλοντας να 
διευκολύνει τη διαδικασία, συνέταξε έναν κατάλογο με 
παραδείγματα καλών πρακτικών που έχουν υλοποιηθεί 
από ορισμένες διοικήσεις και μπορούν να αντιγραφούν. 
Κάλεσαν επίσης τοπικές και περιφερειακές διοικήσεις 
να προσπαθήσουν να υλοποιήσουν μερικές από τις 
προτεινόμενες πρωτοβουλίες.

 

Κίνητρα πράσινων δημοτικών φόρων  
Μείωση της κατανάλωσης - Δημόσιες αρχές

Ο δήμος Καπανόρι (Λούκα) προωθεί μια πρωτοβουλία 
προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι κάτοικοι έχουν ολοένα 
μεγαλύτερη δυνατότητα να αγοράζουν προϊόντα χωρίς 
συσκευασία, όπως τρόφιμα, ποτά και απορρυπαντικά, 
μειώνοντας έτσι τον όγκο των παραγόμενων πλαστικών 
αποβλήτων.

Με την υιοθέτηση αλλαγών στους κανονισμούς περί 
αποβλήτων σε μέρος της περιοχής Λούκα, η δημοτική 
διοίκηση εισήγαγε έκπτωση 20% στην πάγια χρέωση του 
φόρου αποβλήτων για όλες τις επιχειρήσεις που πωλούν 
τρόφιμα και άλλα προϊόντα χωρίς συσκευασία. Έτσι τα 
καταστήματα που συμμετέχουν στην καταπολέμηση των 
συσκευασιών εξοικονομούν σημαντικά ποσά ανεξαρτήτως 
του όγκου των απορριμμάτων που παράγουν, κάτι που ήδη 
βραβεύεται με αναλογική φορολογία βάσει παραγωγής.

Τα καταστήματα που θέλουν να επωφεληθούν από την 

ΙΤΑΛΙΑ
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έκπτωση, πρέπει να δείξουν στο δήμο ότι έχουν εισάγει 
προϊόντα χωρίς συσκευασία στα καταστήματά τους.

Στο δήμο Λενιάνο (Βερόνα), η πρωτοβουλία “Save-
Environment” που εγκρίθηκε το Μάρτιο του 2019, οδήγησε 
σε αλλαγές στον κανονισμό φορολόγησης αποβλήτων 
(Tari). Εισήχθη μερική επιστροφή του φόρου απορριμμάτων 
για τις εταιρείες που συμμετέχουν στο έργο «Buy 
Recycling».

Με την πρωτοβουλία αυτή επετράπη η τοποθέτηση τριών 
«οικολογικών συμπιεστών» όπου οι πολίτες μπορούν να 
φέρουν τις πλαστικές φιάλες τους και να λάβουν ως 
αντάλλαγμα «οικολογικούς πόντους». Οι πόντοι αυτοί 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε κάθε κατάστημα ή 
δραστηριότητα που συμμετέχει έναντι εκπτώσεων για 
αγορές ή υπηρεσίες. Η επιστροφή του ποσού των 100 
ευρώ επί του φόρου Tari που εισήγαγε η πρωτοβουλία 
απευθύνεται σε καταστηματάρχες που θα προσφέρουν 
τέτοιου είδους «οικολογικές εκπτώσεις». Εν ολίγοις, το 
έργο βοηθάει τις επιχειρήσεις να βελτιώσουν τη διατήρηση 
της πελατείας τους ενθαρρύνοντας ταυτόχρονα να δίνεται 
μεγαλύτερη προσοχή στα απόβλητα.

Το Δεκέμβριο του 2017, το δημοτικό συμβούλιο 
του Ταλαμόνε (Γκροσέτο) εισήγαγε τη δυνατότητα 
εξοικονόμησης 30% έως 70% από το κυμαινόμενο μέρος 
του φόρου αποβλήτων. Η εν λόγω μείωση ισχύει για 
καταστήματα σε γειτονιές, μεγέθους κατά το μέγιστο 150 
τ.μ. που πωλούν προϊόντα επαναπλήρωσης, καθώς και για 
καταστήματα που προσφέρουν προϊόντα χύδην ή έχουν 
πολιτική επιστροφών άδειων δοχείων.

Όσοι πωλούν μόνο προϊόντα επαναπλήρωσης δικαιούνται 
έκπτωσης 70%, ενώ όσοι προσφέρουν επαναπλήρωση 
ταυτόχρονα με το πιο παραδοσιακό μοντέλο, 
επωφελούνται από μείωση φόρου 30%.

 

Επιχορηγήσεις για επαναχρησιμοποιήσιμες πάνες  
Μείωση της κατανάλωσης - Δημόσιες αρχές

Για τους κατοίκους του δήμου Τρέντο που αγοράζουν 
πάνες πολλαπλών χρήσεων για ένα ή περισσότερα από τα 
παιδιά τους ηλικίας κάτω των 30 μηνών, ο δήμος παρέχει 
επιστροφή 50% του κόστους με μέγιστο όφελος 50 ευρώ 
ανά παιδί. Θα πρέπει να παρασχεθεί απόδειξη ή τιμολόγιο 
αγοράς των πανών κατά την υποβολή της αίτησης. 
 
 
Σύστημα επαναχρησιμοποίησης πανών Lavanda  
Μείωση της κατανάλωσης - Επιχειρήσεις

Μπολόνια

Το Lavanda ε ίν α ι έ ν α έ ργο που α ν έ πτυξε ο κοινωνικός 

συνετ α ιρισμός Eta Beta σε συνεργ α σί α με το Π α νεπιστ ή μιο 
της Μπολόνι α μετ ά α πό μελ έ τη που έ γινε α ν α φορικά με 
τις περι β α λλοντικ έ ς επιπτ ώσεις που έ χει η χρ ή ση π α νών 
μι α ς χρ ή σης. Με βάση την ιδ έ α «προϊόν ως υπηρεσί α », η 
Lavanda νοικι άζει πάνες σε νηπι α γωγε ί α κ α ι προσφ έ ρει 
υπηρεσί α πλυσίμ α τος π α νών (η οπο ί α έ χει μικρότερη 
περι β α λλοντικ ή επίπτωση α πό την μεμονωμ έ νη πλ ύση α πό 
τ α νηπι α γωγε ί α ). Το έ ργο προσφ έ ρει, επίσης, ν έ ες ευκ α ιρ ίες 
εργ α σί α ς σε άτομ α που α ντιμετωπίζουν κοινωνικ έ ς 
δυσκολίες κ α ι τ α οπο ί α δι α φορετικά θ α λάμβ α ν α ν 
υποστ ή ριξη α πό το δ ή μο.

Η υπηρεσί α προς τ α νηπι α γωγε ί α γ ίνετ α ι βάσει συμβάσεων 
μετ α ξ ύ της Eta Beta κ α ι των δ ή μων κ α ι δι α μορφ ώνετ α ι με 
βάση τις α νάγκες των βρεφικών στ α θμών. Προ βλ έ πετ α ι 
η π α ροχ ή κ α θ α ρ ών π α νών, η κ α θημεριν ή συλλογ ή 
των χρησιμοποιημ έ νων κ α ι συγκεντρωτικό πλ ύσιμο. 
Η δι α δικ α σί α πλυσίμ α τος κ α ι στεγνώμ α τος γ ίνετ α ι με 
σεβ α σμό όλων των υγειονομικών τ ύπων κ α ι έ χει οργ α νωθε ί 
έ τσι ώστε ν α μει ώνοντ α ι οι περι β α λλοντικ έ ς επιπτ ώσεις 
της μετ α φορ άς κ α ι του πλυσίμ α τος στο ελάχιστο 
δυν α τό (π.χ. χωρ ίς υπερβολικ ή χρ ή ση νερο ύ, εν έ ργει α ς ή 
α πορρυπ α ντικών).

Σ τόχος της Lavanda ε ίν α ι στ α δι α κά ν α δι α θ έ σει τις 
υπηρεσίες της σε οικογ έ νειες, προσφ έ ροντ άς τους μι α 
υπηρεσία ενοικίασης και πλυσίματος υφασμάτινων πανών.

Η Εta Beta προ ώθησε επίσης έ ν α π α ρεμφερ έ ς πρόγρ α μμ α 
(το ‘DPIClean’) γι α μάσκες που χρησιμοποιούνται ως ΕΑΠ 
κατά τη διάρκεια της κρίσης του COVID. Οι υπηρεσίες του 
σχεδ ίου χρησιμοποιο ύν χρ ή στες μεγάλης κλίμ α κ α ς όπως 
σχολε ί α , γρ α φε ί α κ α ι νοσοκομε ί α – όπου π α ρ α δίδοντ α ι 
κ α θ α ρ έ ς μάσκες κ α ι συλλ έ γοντ α ι οι χρησιμοποιημ έ νες, 
οι οπο ίες α πολυμ α ίνοντ α ι σύμφων α με τους κ α νόνες που 
ορ ίζουν οι υπηρεσίες υγε ί α ς.

 

Προώθηση κατανάλωσης χωρίς συσκευασίες  
Μείωση της κατανάλωσης - Δημόσιες αρχές

Έν α ς πρόσφ α τος εθνικός νόμος, ο 141/2019, που 
τροποποιε ί κ α ι συμπληρ ώνει το Δι άτ α γμ α 111/2019 (ο 
«Εθνικός Νόμος γι α το Κλίμ α ») εισ ή γ α γε δυο θεμελι ώδη 
μέτρα που αφορούν στην επαναχρησιμοποίηση πλαστικών 
και εν γένει συσκευασιών:

•   Εισαγωγή κινήτρων για μικρά, μεσαία και μεγάλα 
καταστήματα έτσι ώστε να παρέχουν «χώρους χωρίς 
συσκευασίες».

•   Το «δικαίωμα να φέρεις το δοχείο σου». Επιτρέπεται 
πλέον στους πελάτες να χρησιμοποιούν τα δικά τους 
επαναχρησιμοποιήσιμα δοχεία για φρέσκα προϊόντα 
όπως γαλακτοκομικά, αλλαντικά, κρέας, ψάρια κλπ. Στο 
παρελθόν τέτοιες πρακτικές είχαν απαγορευτεί λόγω 

ανησυχιών για θέματα υγιεινής. Ως ένα μέτρο ασφαλείας, 
ο νέος νόμος προβλέπει ότι το δοχείο πρέπει να είναι 
καθαρό και να μην έχει καμία ανιχνεύσιμη μυρωδιά. Ο 
πωλητής, ή οι υπάλληλοί του, έχουν το δικαίωμα να 
αρνηθούν να τοποθετήσουν προϊόντα στο δοχείο, εάν 
θεωρήσουν ότι δεν είναι κατάλληλο για τον σκοπό για τον 
οποίο προορίζεται, π.χ. εάν είναι σπασμένο, χωρίς καπάκι 
κλπ.    

Δήμοι ενάντια στα αποτσίγαρα  
Αύξηση της ευαισθητοποίησης - Δημόσιες αρχές

Ο δήμος Σέστρι Λεβάντε (Γένοβα) διεξήγαγε καμπάνια για 
την αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με την απόρριψη 
αποτσίγαρων στο περιβάλλον. Η πρωτοβουλία ξεκίνησε 
χάρη στη συμβολή της περιφέρειας στα έργα του δήμου για 
τη συλλογή αποβλήτων.

Ο δήμος αγόρασε 1.500 δοχεία φιλικά προς το περιβάλλον 
για τη συλλογή αποτσίγαρων, τα οποία διανεμήθηκαν 
δωρεάν στα δημοτικά γραφεία, το γραφείο δημοσίων 
σχέσεων URP, το γραφείο τουριστικής πληροφόρησης 
και τα γραφεία του  Mediterraneo Servizi. Διανεμήθηκαν 
φυλλάδια, αναρτήθηκαν αφίσες και κολλήθηκαν 
ειδοποιήσεις στα δοχεία απόρριψης που ήταν εξοπλισμένα 
με δοχείο απόρριψης αποτσίγαρων. Ειδικοί κάδοι 
τοποθετήθηκαν επίσης σε παραλίες, ενώ οι επιχειρηματίες 
που προτίθεντο να τους διανείμουν μέσω των επιχειρήσεών 
τους έλαβαν ειδικά αυτοκόλλητα για τις βιτρίνες τους.

Ο δήμος Καστέλ Γκαντόλφο (Ρώμη) εγκαινίασε το 2019 
ένα έργο ευαισθητοποίησης για την καταπολέμηση της 
απόρριψης αποτσίγαρων, χάρη στην οικονομική ενίσχυση 
που έλαβε λόγω της απαγόρευσης που εξέδωσε η 
Μητροπολιτική Πόλη της Ρώμης. Μέρος του έργου ήταν 
η εγκατάσταση κάδων για την απόρριψη αποτσίγαρων 
σε πολυσύχναστα και τουριστικά μέρη της πόλης, 
συμπεριλαμβανομένου του μονοπατιού δίπλα στη λίμνη, 
όπου τοποθετήθηκαν και εκεί οι ειδικοί αυτοί κάδοι.

Τον Αύγουστο του 2019, ο δήμος Μολιάνο (Μασεράτα) 
ξεκίνησε ένα πρόγραμμα για την αύξηση της 
ευαισθητοποίησης ανάμεσα στους καπνιστές σχετικά με 
τον ορθό τρόπο απόρριψης αποτσίγαρων. Στο γραφείο 
τουρισμού και στα καταστήματα καπνού, οι καπνιστές 
μπορούν να λάβουν δωρεάν δοχεία τσέπης όπου μπορούν 
να απορρίπτουν τα αποτσίγαρά τους.

ΙΤΑΛΙΑ

“Το πλαστικό αποτελεί 
το 95% των αποβλήτων 
που απορρίπτονται στις 
παραλίες, το βυθό και τις 
θαλάσσιες επιφάνειες. Στα 
νερά του αρχιπελάγους 
της Τοσκάνης υπάρχει 
συγκέντρωση 10 κιλών 
πλαστικού ανά τετραγωνικό 
χιλιόμετρο, μια από τις 
μεγαλύτερες συγκεντρώσεις 
παγκοσμίως.”

https://www.etabeta.coop/lavanda/
https://www.etabeta.coop/lavanda/
https://youtu.be/rGxvyLA1pEg
https://youtu.be/rGxvyLA1pEg
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Καμπάνια “Make no waste”  
Μείωση της κατανάλωσης + ΜΚΟ

Τζουρμάλα

Η ΜΚΟ “Environmental Protection Club of Latvia” (VAK) 
διενήργησε καμπάνια στην πόλη της Τζουρμάλα με τίτλο 
“Whatever you buy or taste, make no waste” ως πιλοτικό 
πρόγραμμα για παρόχους υπηρεσιών, τροφοδοσίας, 
πωλητές και κέντρα τουριστικής πληροφόρησης.

Σκοπός της καμπάνιας ήταν να προωθηθεί η μείωση της 
χρήσης προϊόντων μιας χρήσης και η προαγωγή συνηθειών 
φιλικών προς το περιβάλλον με την υλοποίηση διαφόρων 
δραστηριοτήτων:

•  Παρασχέθηκαν προς διάθεση αφίσες, φυλλάδια και 
επιτραπέζια ενημερωτικά από χαρτόνι σε τοπικούς 
παρόχους υπηρεσιών και επιχειρήσεις.

•  Οργανώθηκε εκπαιδευτικός διαγωνισμός βιώσιμων 
τσαντών για την ανεύρεση εναλλακτικών λύσεων αντί 
των πλαστικών σακούλων μιας χρήσης, στον οποίο πήραν 
μέρος 1.200 συμμετέχοντες. Οργανώθηκαν τέσσερις 
περιφερειακοί διαγωνισμοί, και οι τελικές εκθέσεις 
έλαβαν χώρα σε διάφορα μεγάλα εμπορικά κέντρα.

•  Οργανώθηκε ένας πράσινος κύκλος ορειβασίας.

•  Διοργανώθηκαν εκπαιδευτικά σεμινάρια για 
εκπαιδευτικούς των παράκτιων δήμων. Στο πιλοτικό 
πρόγραμμα συμμετείχαν συνολικά 180 εκπαιδευτικά 
ιδρύματα.

Για να συμμετάσχουν στην καμπάνια, οι τοπικές 
επιχειρήσεις όπως καφετέριες, καταστήματα και μουσεία, 
έπρεπε να διαθέσουν στις ιστοσελίδες τους τα υλικά 
της καμπάνιας και να ενημερώσουν τους υπαλλήλους 
και τους πελάτες τους σχετικά με τις αρχές της φιλικής 
προς το περιβάλλον συμπεριφοράς στο πλαίσιο των 
δραστηριοτήτων τους. Ένα από τα αποτελέσματα του 
πιλοτικού προγράμματος ήταν η ιδέα της δημιουργίας ενός 
συστήματος επιστροφής χρημάτων για πλαστικά ποτήρια, 
το οποίο υποστήριξαν οι περισσότερες καφετέριες της 
Τζουρμάλα που ερωτήθηκαν.

ΛΕΤΟΝΙΑ

“ Οργανώθηκε εκπαιδευτικός 
διαγωνισμός βιώσιμων 
τσαντών για την ανεύρεση 
εναλλακτικών λύσεων 
αντί των πλαστικών 
σακούλων μιας χρήσης, 
στον οποίο πήραν μέρος 
1.200 συμμετέχοντες. 
Οργανώθηκαν τέσσερις 
περιφερειακοί διαγωνισμοί, 
και οι τελικές εκθέσεις 
έλαβαν χώρα σε διάφορα 
μεγάλα εμπορικά κέντρα.”

https://www.ccb.se/Evidence2019/Lviv_Workshop_141019/ACaune_EKalnina_Plastic_coastal_municipalities_LV.pdf
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Δημοτικές εκδηλώσεις χωρίς πλαστικά  
Απαγορεύσεις - Δημόσιες αρχές

Βίλνιους

Τον Μάρτιο του 2020, η πόλη του Βίλνιους απαγόρευσε 
σε επίπεδο δήμου τα πλαστικά προϊόντα τροφοδοσίας 
μιας χρήσης (όπως ποτήρια και επιτραπέζια σκεύη) σε 
όλες τις δημόσιες δημοτικές εκδηλώσεις, και επέβαλε την 
παροχή ξεχωριστών δοχείων συλλογής. Μια άλλη πόλη στη 
Λιθουανία, το Γιονίσκις, ήταν η πρώτη πόλη που έκανε αυτό 
το βήμα με επιτυχία το 2019, γεγονός που ενέπνευσε άλλες 
πόλεις όπως το Βίλνιους, το Τρακάι και το Πανεβέζις να 
δεχθούν την πρόκληση.

Όλοι οι διοργανωτές εκδηλώσεων και οι οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών ενημερώθηκαν πριν την έκδοση της 
απόφασης και είχαν πάνω από δυο μήνες στη διάθεσή τους 
να προετοιμαστούν για εναλλακτικές. Βρέθηκαν εταιρείες 
και νεοσύστατες επιχειρήσεις που είχαν τη δυνατότητα να 
παρέχουν τα επαναχρησιμοποιήσιμα ποτήρια, πιάτα και 
άλλα σκεύη εκδηλώσεων που ήταν ουσιώδη για την επιτυχία 
της απαγόρευσης.

Η απόφαση αποτελεί το πρώτο σημαντικό βήμα για τη 
μείωση του όγκου των πλαστικών αποβλήτων που παράγει 
η πόλη, ενώ ταυτόχρονα παρακινήθηκαν οι πολίτες να 
έχουν καλύτερη αντίληψη των επιπτώσεων που έχουν 
τα πλαστικά, και ειδικά τα αντικείμενα μιας χρήσης, στο 
περιβάλλον και το κλίμα μας.

Η απαγόρευση στο Βίλνιους δεν έχει ακόμη εφαρμοστεί, 
αλλά οι αρχές αναμένουν ότι ο όγκος της ρύπανσης από 
πλαστικά εντός της πόλης θα μειωθεί σημαντικά.

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

Εθνικό σύστημα επιστροφής δοχείων   
Μείωση της κατανάλωσης - Δημόσιες αρχές

Η Λιθουανία εισήγαγε το 2016 τον «νόμο για τις φιάλες» με 
σκοπό να μειωθούν τα απόβλητα και τα έξοδα της τοπικής 
διοίκησης, και να αυξηθεί η ανακύκλωση. Το σύστημα 
εργάζεται με γυάλινα μπουκάλια πολλαπλών χρήσεων, 
πλαστικά μιας χρήσης και κουτιά αλουμινίου.

Πριν από την εισαγωγή του συστήματος επιστροφής 
εγγύησης, μόνο το ένα τρίτο των πλαστικών φιαλών 
συλλέγονταν για ανακύκλωση (34%). Δυο χρόνια μετά, η 
πρωτοβουλία της χώρας για επιστροφή χρημάτων, την 
οποία στηρίζουν τα μηχανήματα αντίστροφων πωλήσεων 
της TOMRA, έφερε αύξηση 92% στα ποσοστά επιστροφών.

 

CupCup για πιο πράσινα φεστιβάλ  
Μείωση της κατανάλωσης - Επιχειρήσεις 

Με ιδρυτή τον μουσικό Ermantas, ο οποίος σοκαρίστηκε 
από τις ποσότητες των πλαστικών απορριμμάτων που 
άφηναν πίσω τους τα μουσικά φεστιβάλ, το CupCup 
είναι μια πρωτοπόρος κοινωνική επιχείρηση που παρέχει 
επαναχρησιμοποιήσιμα ποτήρια σε καφετέριες και 
φεστιβάλ.

Με την οικολογική συνδρομή του 1 ευρώ, το CupCup 
χρηματοδοτεί τη συλλογή, τη μεταφορά και το πλύσιμο των 
ποτηριών, και η εγγύηση του 1 ευρώ δίνει κίνητρο στους 
ανθρώπους να επιστρέψουν τα ποτήρια.

Περίπου 90% των εθνικών μουσικών φεστιβάλ 
χρησιμοποιούν πλέον τις υπηρεσίες του. Τα φεστιβάλ 
της Λετονίας και της Εσθονίας ξεκίνησαν και αυτά να 
συνεργάζονται με την εταιρεία.

Η εταιρεία συνεργάζεται με μια διεθνή ΜΚΟ, την Precious 
Plastic, για την ανακύκλωση και βελτίωση των ποτηριών. 
Το CupCup αποφάσισε να αντικαταστήσει τα ποτήρια με 
πλαστική επένδυση, με ποτήρια με επένδυση από λατέξ 
που κατασκευάζονται από χαρτί και λατέξ.

“ Δυο χρόνια μετά, η πρωτοβουλία της χώρας για 
επιστροφή χρημάτων, την οποία στηρίζουν τα 
μηχανήματα αντίστροφων πωλήσεων της TOMRA, 
έφερε αύξηση 92% στα ποσοστά επιστροφών.”

https://newsroom.tomra.com/what-is-a-bottle-bill/
https://www.tomra.com/en/collection/reverse-vending/case-studies/roll-out-lithuania
https://cupcup.lt/
https://cupcup.lt/
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Εθνική στρατηγική μηδενικών αποβλήτων  
Απαγορεύσεις + Δημόσιες αρχές

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Κλίματος και Βιώσιμης 
Ανάπτυξης του Λουξεμβούργου, Carole Dieschbourg θέλει 
το Λουξεμβούργο να πάει ένα βήμα πιο μπροστά από τις 
απαιτήσεις της ευρωπαϊκής οδηγίας για τα πλαστικά μιας 
χρήσης και να γίνει παγκόσμιος ηγέτης στη διαχείριση 
αποβλήτων. Ο βασικός στόχος είναι να προαχθεί τόσο η 
εξάλειψη όσο και η μείωση των πλαστικών μιας χρήσης, 
επιβάλλοντας πρόσθετες απαγορεύσεις για πλαστικά 
ποτήρια και φιάλες μιας χρήσης.

Η εθνική στρατηγική για μηδενικά απόβλητα που 
παρουσιάστηκε το Σεπτέμβριο του 2020, «Null Offall 
Lëtzebuerg», ήταν το αποτέλεσμα μιας συμβουλευτικής 
διαδικασίας των εμπλεκομένων σε εθνικό επίπεδο που 
έλαβε χώρα το 2019. Θέτει στόχο μηδενικών αποβλήτων 
και προάγει σε ευρεία κλίμακα τον οικολογικό σχεδιασμό, 
την επαναχρησιμοποίηση και την επισκευή προκειμένου να 
επιτευχθεί μια πραγματικά κυκλική οικονομία.

Στις 25 Αυγούστου 2020, δημοσιεύτηκε σχέδιο νόμου 
για την ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής οδηγίας για τα 
πλαστικά μιας χρήσης στην εθνική νομοθεσία, με ένα 
φιλόδοξο στόχο για επιβολή μείωσης της κατανάλωσης 
στους παραγωγούς πλαστικών. Η στρατηγική μηδενικών 
αποβλήτων ανακοίνωσε επίσης πρόσθετες απαγορεύσεις 
σε σχέση με τα πλαστικά μιας χρήσης σε εστιατόρια από 
την 1 Ιανουαρίου 2022 (πλαστικά ποτήρια, πιάτα και 
μαχαιροπήρουνα) και τις συσκευασίες φρέσκων φρούτων 
και λαχανικών.

 

Διακήρυξη για τη μηδενική χρήση πλαστικών μιας 
χρήσης  
Μείωση της κατανάλωσης - Επιχειρήσεις

Το ηγετικό δίκτυο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του 
Λουξεμβούργου, IMS συνεργάζεται με εθνικές και 
διεθνείς εταιρείες με έδρα στο Λουξεμβούργο και τους 
Διευθύνοντες Συμβούλους τους για τη μετάβαση σε πιο 
βιώσιμες πρακτικές, συμπεριλαμβανομένης της εξάλειψης 
των πλαστικών μιας χρήσης. Το 2018, η IMS ξεκίνησε ένα 
διετές έργο μετά την υιοθέτηση του νόμου της ΕΕ για τα 
πλαστικά μιας χρήσης.

Το Σεπτέμβριο του 2018 κατά τη διάρκεια του δείπνου του 
Luxembourg CEO Sustainability Club, η IMS κάλεσε τους 
συμμετέχοντες ηγέτες να υπογράψουν μια διακήρυξη για 
τη Μηδενική Χρήση Πλαστικών μιας Χρήσης. Ο στόχος 
ήταν ξεκάθαρος: να εξαλείψουν οι εταιρείες τα πλαστικά 
μιας χρήσης από τις επιχειρήσεις τους μέχρι το τέλος του 

2020 και να παρασχεθεί εξατομικευμένη υποστήριξη για να 
καταστεί δυνατή αυτή η μετάβαση.

Το #IMSPlasticPledge περιλαμβάνει τις παρακάτω 
δεσμεύσεις:

•  Υλοποίηση όλων των απαραίτητων δράσεων για την 
επίτευξη του στόχου απόσυρσης των προϊόντων που 
προβλέπονται στη διακήρυξη για τη «Μηδενική Χρήση 
Πλαστικών Μιας Χρήσης» μέχρι το τέλος του 2020.

•  Παροχή υποστήριξης για βιώσιμες εναλλακτικές και 
ενσωμάτωση των αρχών της κυκλικής οικονομίας εντός 
του οργανισμού.

•  Διορισμός πρεσβευτή της διακήρυξης που θα ενεργεί ως 
άτομο αναφοράς για το ζήτημα.

•  Επικοινωνία των δράσεων σε διάφορους εμπλεκόμενους 
για αύξηση της ευαισθητοποίησης.

•  Παροχή υποστήριξης στην IMS Luxembourg για την 
καμπάνια της και παροχή δυνατότητας στην IMS να 
συμμετέχει σε συζητήσεις με προμηθευτές για τον 
προσδιορισμό βιώσιμων εναλλακτικών.

Με χρηματοδότηση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, 
η IMS παρέχει στους υπογράφοντες τη διακήρυξη ένα 
αποκλειστικό άτομο επικοινωνίας για την επαφή τους με 
τον εσωτερικό «πρεσβευτή» και τη διεξαγωγή τακτικών 
ελέγχων της στρατηγικής τους για μείωση της κατανάλωσης 
πλαστικών μιας χρήσης.

Η IMS μοιράζεται με τις συμμετέχουσες εταιρείες μεγάλο 
εύρος πηγών προκειμένου να παρέχει βοήθεια κατά τη 
μετάβαση: εργαλεία επικοινωνίας όπως ηλεκτρονική 
διαφήμιση, ηλεκτρονική υπογραφή, φυλλάδιο, παρουσίαση, 
πιστοποιητικό, μια κινητή εκπαιδευτική έκθεση για τα 
πλαστικά μιας χρήσης που μπορούν να χρησιμοποιήσουν 
οι εταιρείες για να επικοινωνήσουν εσωτερικά το ζήτημα, 
και ένα «κιτ μετάβασης» που παρέχει μεγάλο εύρος 
εναλλακτικών για τα πλαστικά αντικείμενα μιας χρήσης 
που περιλαμβάνονται στη διακήρυξη, έχοντας αξιολογήσει 
το καθένα βάσει του χρόνου υλοποίησης, του βαθμού 
δυσκολίας, του κόστους, της ανθεκτικότητας και της 
δυνατότητας ανακύκλωσής του.

Από την έναρξη του προγράμματος, η IMS διοργανώνει 
επίσης ειδικά εργαστήρια με πρεσβευτές προκειμένου 
να αναπτυχθούν ιδέες και στρατηγικές για την εξάλειψη 
των πλαστικών μιας χρήσης και τη μετάβαση σε βιώσιμες 
εναλλακτικές. Τα θέματα των εργαστηρίων ποικίλουν από 
εξοπλισμό γραφείου, τροφοδοσία, εκδηλώσεις, ανάδραση 
όσον αφορά σε συναντήσεις με προμηθευτές, και μια 
πολιτική βιώσιμων αγορών σχετικά με νέες αναδυόμενες 

εν α λλ α κτικ έ ς όπως πλ α στικά βιολογικ ή ς προ έ λευσης κ α ι 
βιοδι α σπ ώμεν α .

Μ έ χρι σ ή μερ α , 74 ετ α ιρε ίες κ α ι ιδρ ύμ α τ α δ έ χθηκ α ν 
την πρόκληση κ α ι υπ έ γρ α ψ α ν τη δι α κ ή ρυξη 
συμπεριλ α μβ α νομ έ νων των BEI, Cargolux, Solar Screen κ α ι 
Sodexo Luxembourg. Προχωρ ώντ α ς μπροστ ά, η φιλοδοξ ί α 
της IMS ε ίν α ι ν α στηριχτε ί στ α υπάρχοντ α υλικά γι α ν α 
α υξ ή σει την ετ α ιρικ ή ευ α ισθητοπο ίηση εκτός του δικτ ύου 
της. 

Δοχεία τροφίμων ECOBOX  
Μείωση της κατανάλωσης - Επιχειρήσεις 

Η ECOBOX προσφ έ ρει δοχε ί α πολλ α πλ ών χρ ή σεων 
που μπορο ύν ν α χρησιμοποιηθο ύν ε ίτε γι α φ α γητ ά σε 
π α κ έ το ή γι α την μετ α φορά στο σπίτι υπολο ίπων φ α γητ ών 
α πό εστι α τόριο ή κ α ντ ίν α εφ α ρμόζοντ α ς έ ν α σύστημ α 
επιστροφ ή ς εγγ ύησης. Τ α δοχε ί α π α ρ α σκευάζοντ α ι α πό 
τερεφθ α λικό πολυβουτυλ έ νιο (PBT) με κ α πάκι PET κ α ι 
δι α τ ίθεντ α ι σε δυο μεγ έ θη, 500 ml κ α ι  λ ίτρο.

Το έ ργο «ECOBOX – Méi lang genéissen» α ν α πτ ύχθηκε 
α ρχικά γι α την κ α τ α πολ έ μηση των α πορριμμάτων 
τροφίμων στο Λουξεμβο ύργο, μετ ά α πό α ίτημ α του 
Υπουργε ίου Περι βάλλοντος. Δημιουργ ή θηκε το 2018 α πό 
την SuperDrecksKëscht® σε συνεργ α σί α με την εθνικ ή 
εμπορικ ή έ νωση Horesca, π α ρ έ χοντ α ς σε έ ξι εστι α τόρι α , 
ετ α ιρικά εστι α τόρι α κ α ι κ α φετ έ ριες έ ν α ε ύχρηστο προϊόν 
γι α τους πελάτες τους, μει ώνοντ α ς τ α υτόχρον α σε μεγάλο 
β α θμό τον όγκο α πορριμμάτων τροφίμων. Το δ ίκτυο 
χρηστ ών σύντομ α επεκτ άθηκε με 80 εστι α τόρι α σε όλη τη 
χώρ α το 2019, κ α ι 124 εστι α τόρι α , 66 ετ α ιρικά εστι α τόρι α 
κ α ι 60 σχολικά εστι α τόρι α το Μάιο του 2020.

Η πρωτοβουλί α προσφ έ ρει σημ α ντικ ή δυν α τότητ α με ίωσης 
του συνολικο ύ όγκου των α πορριμμάτων κ α θ ώς δεν 
μει ώνει μόνο την ποσότητ α των συσκευ α σι ών α λλά κ α ι την 
ποσότητ α των α πορριμμάτων τροφίμων. Το σύστημ α ε ίν α ι, 
επίσης, οικολογικό κ α ι βι ώσιμο κ α θ ώς τ α ελ α ττωμ α τικά ή 
φθ α ρμ έν α ECOBOX επιστρ έφοντ α ι στον κ α τ α σκευ α στ ή κ α ι 
μπορο ύν ν α επ α ν α χρησιμοποιηθο ύν ως πρ ώτη ύλη γι α την 
π α ρ α γωγ ή ν έ ων προϊόντων.

Μ έ χρι σ ή μερ α , η ECOBOX π α ρ α μ έ νει μι α εθελοντικ ή 
πρωτοβουλί α κ α ι γι α α υτό δεν κ α λύπτει όλ α τ α εστι α τόρι α 
κ α ι τις υπηρεσίες τροφοδοσί α ς της χώρ α ς. Κ α τά συν έ πει α , 
το Υπουργε ίο Περι βάλλοντος προωθε ί το μοντ έ λο 
προκειμ έ νου ν α δι α σφ α λίσει ότι θ α α υξηθε ί η κάλυψη κ α ι, 
μ α ζί με α υτ ή ν κ α ι τ α α ντ ίστοιχ α οφ έ λη γι α το περι βάλλον.

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

“ Μέχρι σήμερα, 74 εταιρείες 
και ιδρύματα δέχθηκαν 
την πρόκληση και 
υπέγραψαν τη διακήρυξη 
συμπεριλαμβανομένων των 
BEI, Cargolux, Solar Screen 
και Sodexo Luxembourg.”

https://paperjam.lu/guide/biography/0579352211/carole-dieschbourg
https://environnement.public.lu/fr/offall-ressourcen/null-offall-letzebuerg.html
https://environnement.public.lu/fr/offall-ressourcen/null-offall-letzebuerg.html
https://environnement.public.lu/fr/offall-ressourcen/null-offall-letzebuerg.html
https://imslux.lu/fra/nos-activites/pole-de-specialites/16_zero-single-use-plastic
https://imslux.lu/assets/publication/52/MANIFESTE%20(1).pdf
https://imslux.lu/assets/publication/52/MANIFESTE%20(1).pdf
https://imslux.lu/fra/nos-activites/pole-de-specialites/16_zero-single-use-plastic
http://www.corporatenews.lu/fr/archives-shortcut/archives/article/2019/05/sodexo-luxembourg-bannit-les-plastiques-a-usage-unique?author=Sodexo+Luxembourg
https://ecobox.lu/fr/
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ΟΛΛΑΝΔΙΑ

Επιστροφές πλαστικών φιαλών   
Μείωση της κατανάλωσης - Δημόσιες αρχές

Τον Απρ ίλιο του 2020, η ολλ α νδικ ή κυβ έ ρνηση α ποφάσισε 
ν α διευρ ύνει το υφιστ άμενο σύστημ α επιστροφ ή ς εγγ ύησης 
έ τσι ώστε ν α περιλ α μβάνει κ α ι μικρ ά πλ α στικά μπουκάλι α . 
Δόθηκε έ τσι η δυν α τότητ α στη χ ώρ α ν α πετ ύχει τον στόχο 
της γι α 90% χωριστ ή συλλογ ή πλ α στικών μπουκ α λι ών, 
όπως ορ ίζετ α ι στο Άρθρο 9 της οδηγ ί α ς της Ε Ε γι α τ α 
πλ α στικά μι α ς χρ ή σης.

 

Πρόγραμμα Mission Reuse  
Μείωση της κατανάλωσης - ΜΚΟ

Το Mission Reuse ε ίν α ι μι α συνεργ α σί α τρι ών ολλ α νδικών 
Μ Κ Ο – των Recycling Netwerk Benelux, Stichting Natuur 
& Milieu κ α ι Enviu – που έ χει στόχο ν α α ν α β α θμίσει τ α 
συστ ή μ α τ α επ α ν α χρησιμοποι ή σιμων συσκευ α σι ών σε εθνικό 
επίπεδο μ έ σω έ ρευν α ς κ α ι α νάπτυξης, κ α ινοτόμων έ ργων, 
επικοινωνί α ς κ α ι υποστ ή ριξης.

Επί του π α ρόντος εστι άζει σε ποτ ή ρι α κ α ι δοχε ί α τροφίμων, 
ενώ η Mission Reuse δημοσίευσε ή δη μι α έκθεση στην 
οπο ί α μοιρ άζετ α ι τις γνώσεις της σχετικά με τις συνθ ή κες 
που α π α ιτο ύντ α ι γι α την επιτυχ ή α ν α βάθμιση του 
συστ ή μ α τος επ α ν α χρησιμοποι ή σιμων ποτηρι ών.

Το πρ ώτο πιλοτικό έ ργο ε ίν α ι το Cup for Life με 
στόχο την α νάπτυξη κ α ι δοκιμ ή ενός συστ ή μ α τος 
επ α ν α χρησιμοποι ή σιμων ποτηρι ών στην πόλη της 
Ουτρ έ χτης, σε συνεργ α σί α με δυο ετ α ιρε ίες, την Vers 
κ α ι την Lebkov. Σ κοπός του έ ργου ε ίν α ι ν α α ποτρ α πε ί η 
α πόρριψη τρι ών δισεκ α τομμυρ ίων ποτηρι ών κ α φ έ ετησίων 
με την α νάπτυξη μι α ς βι ώσιμης επιχειρημ α τικ ή ς θ ή κης.

 

Αποτύπωμα κυκλικής οικονομίας  
Αύξηση της ευαισθητοποίησης – ΜΚΟ

Το πρόγρ α μμ α ‘Plastic Urban Mining’ του Plastic Soup 
Foundation βοηθάει ετ α ιρε ίες, εκπ α ιδευτικά ιδρ ύμ α τ α , 
κυβερν ή σεις κ α ι κοινότητες κ α τ ά τη μετ άβ α ση α πό μι α 
γρ α μμικ ή σε μι α κυκλικ ή οικονομί α μ έ σω της δι α χε ίρισης 
του συνόλου του κύκλου του πλ α στικο ύ.

Από τη δημιουργ ί α ευ α ισθητοπο ίησης κ α ι την εκπ α ίδευση, 
μ έ χρι την α νάπτυξη προϊόντων που π α ρ α σκευάζοντ α ι α πό 
α ν α κυκλωμ έ νο πλ α στικό, το Plastic Urban Mining α ποτελε ί 
μι α ολοκληρωμ έ νη λ ύση.

 

Bringo BYO match-maker   
Αύξηση της ευαισθητοποίησης - Επιχειρήσεις

Η Bringo ενεργε ί ως σύνδεσμος μετ α ξ ύ πρωτο βουλι ών 
«φ έ ρε το δικό σου» π α γκοσμίως κ α ι των συνετ α ίρων ή 
επενδυτ ών που μπορο ύν ν α διευκολ ύνουν την επ έ κτ α ση 
π α γκοσμίως. Μ έ σω της δι α δικτυ α κ ή ς πλ α τφόρμ α ς τους, 
χ α ρτογρ α φο ύν κ α ι προ α σπίζοντ α ι τους δημιουργο ύς που 
εστι άζουν στην α ντικ α τ άστ α ση των σ α κο ύλων, ποτηρι ών, 
φι α λ ών κ α ι δοχε ίων μι α ς χρ ή σης με πιο βι ώσιμες, 
επ α ν α χρησιμοποι ή σιμες λ ύσεις.

Από τον εντοπισμό κ α ι την κοινοπο ίηση κ α ινοτομι ών που 
ε ίν α ι έ τοιμες γι α συνεργ α σί α , α ντιγρ α φ ή ή βελτ ίωση, μ έ χρι 
την ενεργ ή συνεργ α σί α με υποσχόμενους κ α ινοτόμους, 
α υτό το boutique πρ α κτορε ίο ‘δι α σύνδεσης’ στόχο έ χει 
ν α φ έ ρει κοντ ά όσους δρουν εργ α ζόμενοι σκληρ ά γι α ν α 
μει ώσουν τ α α πόβλητ α σε π α γκόσμιο επίπεδο.

“ Η Bringo ενεργεί ως σύνδεσμος μεταξύ 
πρωτοβουλιών «φέρε το δικό σου» παγκοσμίως 
και των συνεταίρων ή επενδυτών που μπορούν να 
διευκολύνουν την επέκταση παγκοσμίως.”

https://missionreuse.com/
https://missionreuse.com/wp-content/uploads/2020/11/Mission-Reuse-Rapport-herbruikbare-bekers-aug-2020-1.pdf
https://missionreuse.com/projecten/cup-for-life/
https://www.bringo.org/
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Πιο πράσινες δημόσιες συμβάσεις  
Μείωση της κατανάλωσης - Δημόσιες αρχές

Όσλο

Η πόλη του Όσλο, κατέχοντας τη δεύτερη θέση μεταξύ των 
μεγαλύτερων αγοραστών δημόσιου τομέα στη Νορβηγία, 
μπορεί να έχει σημαντική επίπτωση στην κατανάλωση των 
πλαστικών μιας χρήσης. Η πόλη εξετάζει νέες συμβάσεις 
αγορών που θα περιλαμβάνουν ρητές απαιτήσεις για τη 
μείωση των πλαστικών μιας χρήσης.

Μέσα από τις πολιτικές τις για τις δημόσιες συμβάσεις, 
η πόλη του Όσλο στοχεύει να αλλάξει την καταναλωτική 
συμπεριφορά και να μειώσει την αλόγιστη χρήση 
πλαστικού στα δημοτικά όργανα. Αυτό θα το καταφέρει 
υποστηρίζοντας προϊόντα που συμβάλλουν σε μια 
κυκλική οικονομία, ήτοι προϊόντα που έχουν σχεδιαστεί 
με γνώμονα την ανακύκλωση και ενθαρρύνουν την 
επαναχρησιμοποίηση.

Η πόλη χαρτογράφησε όλες τις αγορές πλαστικών 
προϊόντων σε όλο το δήμο, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στα 
πλαστικά μιας χρήσης, προκειμένου να έχει πλήρη εικόνα 
του εύρους της χρήσης πλαστικών προϊόντων μιας χρήσης 
εντός του δήμου. Χαρτογραφώντας την κατανάλωση 
πλαστικού, η πόλη κατάφερε να προσδιορίσει ποια 
προϊόντα ήταν προβληματικά και που έπρεπε να στοχεύσει.

Η πόλη μελετά επίσης τη δημιουργία μιας πιο οικολογικής 
συνείδησης διευκολύνοντας τη διαδικασία μέσω ενός 
εγχειριδίου για έξυπνες αγορές. Νέες συμβάσεις πλαισίου 
για τις προμήθειες θα περιλαμβάνουν ρητές κλιματικές 
και περιβαλλοντικές απαιτήσεις που θα εστιάζουν στα 
υψηλά ποσοστά επαναχρησιμοποίησης, ανάκτησης και 
διαμοιρασμού.

ΝΟΡΒΗΓΙΑ

“Χαρτογραφώντας την 
κατανάλωση πλαστικού, 
η πόλη κατάφερε να 
προσδιορίσει ποια προϊόντα 
ήταν προβληματικά και που 
έπρεπε να στοχεύσει.”

https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/13338291-1566900893/Content/Politics%20and%20administration/Green%20Oslo/Plans%20and%20programmes/Action%20plan%20to%20reduce%20plastic%20pollution%20Oslo%202019-2020%20Eng_DIGITAL.pdf
https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/13338291-1566900893/Content/Politics%20and%20administration/Green%20Oslo/Plans%20and%20programmes/Action%20plan%20to%20reduce%20plastic%20pollution%20Oslo%202019-2020%20Eng_DIGITAL.pdf
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Καταστήματα χωρίς απορρίμματα  
Μείωση της κατανάλωσης - Επιχειρήσεις

Η φιλοσοφία μηδενικών απορριμμάτων εξαπλώνεται 
στην Πολωνία με μεγάλο αριθμό καταστημάτων χωρίς 
απορρίμματα να ανοίγουν σε όλη τη χώρα. Μερικά από 
αυτά είναι:

BEZ PUDŁA, στο Wrocław  
 
BIOrę, με δυο καταστήματα στο Πόζναν  
 
BIOrę, με δυο καταστήματα στη Βαρσοβία  
 
Kooperatywa Dobrze, με δυο καταστήματα στη Βαρσοβία  
 
DEKO zakupy στη Βαρσοβία  
 
NAGRAMY, στο Ούτζ και τη Βαρσοβία 
 
ODWAŻNIK, στη Βαρσοβία  
 
ZIELONY SMAK, στη Βαρσοβία 
 
KUBEK Z PRZYPRAWAMI, στο Γκντανσκ  
 
AVOCADO, στο Γκντανσκ  
 
ZIEMIOSFERA, στο Γκντανσκ  
 
NA WAGĘ ZDROWIA, στο Ζάμοστ 

Περισσότερα καταστήματα μπορείτε να δείτε 
στον ιστότοπο “zero waste vademecum”: https://
vademecumzerowaste.com/tag/nagie-z-natury/

Επιπλέον, η μάρκα καλλυντικών Yope προσφέρει υπηρεσία 
επαναγεμίσματος (υπηρεσία επιστροφής συσκευασιών), και 
η εφαρμογή Too Good To Go βοηθάει στην αποθήκευση 
απορριμμάτων τροφίμων από εστιατόρια.

#BringYourOwnCup Μείωση της κατανάλωσης - ΜΚΟ

Δισεκατομμύρια ποτήρια μιας χρήσης χρησιμοποιούνται 
κάθε χρόνο σε όλο τον κόσμο, δημιουργώντας ένα βουνό 
αποβλήτων που είναι δύσκολο να ανακυκλωθεί. Για να 
αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα, ο πολωνικός σύνδεσμος 
Μηδενικών Αποβλήτων διεξήγαγε μια επιτυχημένη καμπάνια 
με το χάσταγκ #zWłasnymKubkiem, που μεταφράζεται ως 
#ΦέρεΤοΠοτήριΣου.

Στόχος της καμπάνιας ήταν να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση 
μεταξύ των πελατών και των καφετεριών σχετικά με τις 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις των συσκευασιών μιας χρήσης, 

και να διαμορφωθούν συμπεριφορές και συνήθειες που 
συμβάλλουν στη μείωση των αποβλήτων μακροπρόθεσμα. 
Ο διττός στόχος είναι να ενθαρρυνθούν οι πελάτες να 
χρησιμοποιούν επαναχρησιμοποιήσιμα ποτήρια όταν 
αγοράζουν καφέ σε πακέτο, και να πεισθούν οι ιδιοκτήτες 
καφετεριών ότι το σερβίρισμα καφέ σε ποτήρι του πελάτη 
είναι ασφαλές, σημαντικό για το περιβάλλον και επωφελές 
για την εικόνα του καταστήματος.

 

Τσάντες Boomerang στην Πολωνία  
Αύξηση της ευαισθητοποίησης - ΜΚΟ

Εμπνευσμένη από τις αυστραλιανές Boomerang Bags 
και έχοντας λάβει την έγκριση και τα υλικά τους, η Zero 
Waste Poland δημιούργησε την πολωνέζικη εκδοχή τους, 
Torby Bumerangi (#Bumerangbags) προκειμένου να 
αντικαταστήσει τις πλαστικές σακούλες μιας χρήσης και 
να βοηθήσει στην ενδυνάμωση των τοπικών κοινοτήτων σε 
ολόκληρη την Πολωνία. 

Σκοπός των Boomerang Bags είναι η δημιουργία 
επαναχρησιμοποιήσιμων τσαντών, η εκτροπή των 
απορριμμάτων, η έναρξη συζητήσεων, η ένωση των 
ανθρώπων, η υιοθέτηση βιώσιμης συμπεριφοράς και η 
διασκέδαση. Οι τοπικές κοινότητες λαμβάνουν ένα πακέτο 
εργαλείων που καλύπτει τα πάντα από μοτίβα τσαντών, 
τρόπους δραστηριοποίησης της κοινότητας, προωθητικό 
υλικό, και συμβουλές υποστήριξης και ιδέες βασιζόμενες 
στις εμπειρίες των υφιστάμενων κοινοτήτων. Οι εθελοντές 
της Boomerang Bags παραμένουν επίσης συνδεδεμένοι 
χάρη σε μια ειδική παγκόσμια πλατφόρμα.

Η ιδέα είναι ότι μια τσάντα για ψώνια θα πρέπει να 
κυκλοφορεί όπως ένα μπούμερανγκ και να είναι διαθέσιμη 
όπου την χρειαζόμαστε, π.χ. στο κατάστημα και όχι στο 
συρτάρι της κουζίνας. Οι εθελοντές που συμμετέχουν 
διαθέτουν τις τσάντες τους σε κυκλοφορία και τις 
επαναχρησιμοποιούν.

Κάθε ένα από τα εργαστήρια, τις διαλέξεις ή τις 
συναντήσεις που διοργανώνονται σε σχέση με το 
έργο καταλήγουν σε ένα ακόμη κίνητρο για δράση και 
δημοσιοποίηση. Μέχρι τώρα, τα αποτελέσματα δείχνουν 
ότι πολλά σημεία Boomerang τα πήγαιναν πολύ καλά 
πριν την έναρξη της πανδημίας. Το επόμενο βήμα είναι η 
επαγγελματικοποίηση της καμπάνιας, δίνοντάς της δομή 
και πρόσθετα εργαλεία. 
 

Πάνες HelloWielo  
Μείωση της κατανάλωσης - ΜΚΟ

Η εκπαιδευτική καμπάνια HelloWielo εξοικει ώνει ν έ ους 
κ α ι μελλοντικο ύς γονε ίς με τις εν α λλ α κτικ έ ς των π α νών 
μι α ς χρ ή σης. Με τ α μη- α ν α κυκλ ώσιμ α α πόβλητ α που 
π α ράγοντ α ι α πό τη γ έ ννηση μ έ χρι τη χρ ή ση της του α λ έ τ α ς 
α πό τ α π α ιδι ά ν α α γγ ίζουν τον 1,5 τόνο, δι α κυβε ύοντ α ι 
πολλά.  

Το 2018, η κ α μπάνι α ε ίχε τόσο μεγάλη επιτυχί α που 
α ν α γνωρ ίστηκε διεθνώς κ α ι κ έ ρδισε το βρ α βε ίο 
της κ α λ ύτερης πρωτο βουλί α ς στον δι α γωνισμό της 
Ευρωπ α ϊκ ή ς Εβδομάδ α ς Μείωσης Αποβλ ή των. Η κ α μπάνι α 
HelloWielo ή τ α ν μι α α πό τις τρεις κ α λ ύτερες κ α μπάνιες 
στην κ α τηγορ ί α Μ Κ Ο κ α ι ξεπ έ ρ α σε συνολικά 14.000 
πρωτο βουλίες α πό όλη την Ευρ ώπη στην πορε ί α της προς 
τον τελικό.

Το 2019, οργ α νώθηκ α ν πάνω α πό 40 δωρε άν HelloWielo 
εργ α στ ή ρι α σε όλη την Πολωνί α κ α ι δ ύο στη Νορβηγ ί α , 
δ ίνοντ α ς στο έ ργο διεθνε ίς δι α στ άσεις. Το α ρχικό έ ργο 
επεκτάθηκε με εργ α στ ή ρι α γι α τ α επ α ν α χρησιμοποι ή σιμ α 
προϊόντ α προσωπικ ή ς υγιειν ή ς όπως κύπελλ α έ μμηνου 
ρ ύσης κ α ι επ α ν α χρησιμοποι ή σιμες σερβι έ τες. Η τρ ίτη 
έ κδοση της κ α μπάνι α ς έ λ α βε χ ώρ α το 2020.

 

Καμπάνια “Wrzucam. Νie wyrzucam!”  
Μείωση της κατανάλωσης - ΜΚΟ

Η καμπάνια Wrzucam. Nie wyrzucam (« Β άλε το στον 
κάδο, μην το πετ άξεις»), που ξεκίνησε στ α μ έ σ α του 2019, 
έ χει σκοπό ν α εξοικει ώσει το κοινό με τους μηχ α νισμο ύς 
του συστ ή μ α τος επιστροφ ή ς εγγ ύησης που περιλ α μβάνει 
γυ άλινες, μετ α λλικ έ ς κ α ι πλ α στικ έ ς συσκευ α σίες 
αναψυκτικών και ποτών.

Έρευνα που διεξήχθη ως μέρος του έργου αποκάλυψε ότι 
περίπου 90% των Πολωνών είναι υπέρ ενός συστήματος 
υποχρεωτικής εγγύησης για συσκευασίες ποτών μιας 
χρήσης και επαναχρησιμοποιήσιμες. Πάνω από το 60% 
όσων απάντησαν πιστεύουν ότι το σύστημα επιστροφής 
εγγύησης θα μπορούσε να επεκταθεί και σε άλλες 
συσκευασίες τροφίμων.

ΠΟΛΩΝΙΑ

Ως μέρος της καμπάνιας, πάνω από 10.000 άνθρωποι 
υπέγραψαν μια αίτηση που υπεβλήθη στον Πολωνό 
Υπουργό για το Κλίμα. Οι δραστηριότητες συνεχίζονται 
εντός μιας ομάδας εργασίας στο Υπουργείο για το Κλίμα, 
σκοπός της οποίας είναι να αναπτύξει λύσεις στον 
τομέα της Διευρυμένης Ευθύνης των Παραγωγών (ΔΕΠ), 
συμπεριλαμβανομένου του συστήματος επιστροφής 
εγγύησης.

 

Πιο πράσινα καλλυντικά και απορρυπαντικά  
Μείωση της κατανάλωσης - Επιχειρήσεις

Πολλές μάρκες φυσικών καλλυντικών και απορρυπαντικών, 
όπως οι Kostka Mydła, Luch Botanicals, Ministerstwo 
Dobrego Mydła, Fridge by Yde, Purite, Jan Barba, Creamy 
κ α ι Simple as That – εισ ή γ α γ α ν μ έ τρ α γι α τη με ίωση του 
όγκου των πλ α στικών συσκευ α σι ών που χρησιμοποιο ύντ α ι 
γι α τ α προϊόντ α τους, συμπεριλ α μβ α νομ έ νων:

•  της επιλογ ή ς επιστροφ ή ς της γυ άλινης ( ή 
επ α ν α χρησιμοποι ή σιμης πλ α στικ ή ς) συσκευ α σί α ς έ ν α ντι 
έ κπτωσης σε μελλοντικ έ ς α γορ έ ς

•  επιλογ ή π α ρ α γγελί α ς «χωρ ίς α πορρ ίμμ α τ α » γι α τον 
πελάτη έ τσι ώστε ν α συσκευ α στε ί η π α ρ α γγελί α 
του με χρ ή ση λιγότερου χ α ρτιο ύ, χρησιμοποι ώντ α ς 
α ν α κυκλ ώσιμ α κ α ι βιοδι α σπ ώμεν α υλικά

•  πρόγρ α μμ α πίστης γι α επιστρεφόμενες συσκευ α σίες

•  δυν α τότητ α επιστροφ ή ς της συσκευ α σί α ς με α ντάλλ α γμ α 
3% έ κπτωση

•  επ α ν α χρησιμοποι ή σιμη συσκευ α σί α , π.χ. σκόνη 
πλυσίμ α τος σε γυ άλιν α βάζ α .

Άλλοι Πολωνο ί π α ρ α γωγο ί κ α λλυντικών που πωλο ύν 
προϊόντ α όπως μπάρες σ α πουνιο ύ, σ α μπου άν κ α ι 
μ α λ α κτικά μ α λλι ών χωρ ίς συσκευ α σί α ή συσκευ α σμ έ ν α με 
χρ ή ση μη πλ α στικών υλικών ε ίν α ι οι 4Szpaki κ α ι Shauska. 

http://www.sklepbezpudla.pl/
https://www.biore.com.pl/
https://www.biore.com.pl/
https://www.dobrze.waw.pl/
https://www.dekozakupy.pl/
https://www.nagramy.pl
https://vademecumzerowaste.com/2019/12/14/128-odwaznik-sklep-zero-waste/
https://www.facebook.com/Zielony-Smak-102884087914833/?tn-str=k*F
http://kubekzprzyprawami.pl/
https://avocadovegan.pl/
https://www.facebook.com/ziemiosfera  
https://nawagezdrowia.com.pl/ 
https://yope.me/filozofia
https://yope.me/filozofia
https://toogoodtogo.pl/pl
https://zero-waste.pl/
https://zero-waste.pl/
https://zero-waste.pl/z-wlasnym-kubkiem/
https://boomerangbags.org/
https://zero-waste.pl/torby-bumerangi/
https://zero-waste.pl/hellowielo-wielorazowa-rewolucja/
https://zero-waste.pl/wrzucam-nie-wyrzucam/
https://4szpaki.pl/
https://www.shaushka.pl/
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Χονδρικές πωλήσεις χωρίς συσκευασίες  
Μείωση της κατανάλωσης - Επιχειρήσεις

Το 2017, το Auchan ή τ α ν το πρ ώτο σο ύπερ μάρκετ/
υπερ α γορ ά που προσ έ φερε προϊόντ α χ ύδην σε 
συσκευ α σίες που έ φερν α ν οι πελάτες. Έκτοτε, το Carrefour 
κ α ι το Kaufland εκπ α ίδευσ α ν το προσωπικό τους κ α ι 
προσάρμοσ α ν τις δι α δικ α σίες τους προκειμ έ νου ν α ε ίν α ι σε 
θ έ ση ν α κάνουν το ίδιο. Σ ε γενικ έ ς γρ α μμ έ ς, οι υπερ α γορ έ ς 
έ χουν α ν α πτ ύξει έ ν α ε ύρος ξηρ ών προϊόντων χ ύδην, όπως 
ξηρο ί κ α ρπο ί, α ποξηρ α μ έ ν α φρο ύτ α , φ α σόλι α κλπ., που 
κ α θιστο ύν πιο ε ύκολο γι α τους πελάτες ν α ψωνίζουν με 
χρ ή ση δικών τους δοχε ίων.

Η Carrefour Polska εισ ή γ α γε τη δυν α τότητ α 
α γορ άς προϊόντων με το κιλό χρησιμοποι ώντ α ς τ α 
επ α ν α χρησιμοποι ή σιμ α δοχεί α των πελ α τ ών διενεργώντ α ς 
τ α υτόχρον α μι α κ α μπάνι α πληροφόρησης γι α τους πελάτες. 
Επιπλ έ ον, σε όλ α τ α μπιστρό “Tasty” που λειτουργο ύν στις 
υπερ α γορ έ ς Carrefour, οι πελάτες μπορο ύν ν α πιο ύν κ α φ έ 
χρησιμοποι ώντ α ς τις δικ έ ς τους επ α ν α χρησιμοποι ή σιμες 
κο ύπες.

 Γκντανσκ χωρίς πλαστικά  
Αύξηση της ευαισθητοποίησης - Δημόσιες αρχές

Η κ α μπάνι α «Γκντανσκ χωρίς πλαστικά» έ χει σ α ν στόχο ν α 
υποστηρ ίξει μι α οικολογικ ή συμπεριφορά κ α ι ν α α υξ ή σει την 
ευ α ισθητοπο ίηση του κοινο ύ σε θ έ μ α τ α περι β α λλοντικ ή ς 
προστ α σί α ς μει ώνοντ α ς τη χρ ή ση του πλ α στικο ύ στην 
κ α θημεριν ή ζω ή . Ενθ α ρρ ύνει επίσης την ορθ ή δι α λογ ή των 
α πορριμμάτων που ε ίν α ι ιδι α ίτερ α σημ α ντικ ή κ α θ ώς η πόλη 
ε ίν α ι στις α κτ έ ς κ α ι η ρ ύπ α νσ ή τους προκ α λε ίτ α ι σε μεγάλο 
β α θμό α πό τ α πλ α στικά.

Το β α σικό μ ήνυμ α της κ α μπάνι α ς ε ίν α ι δ έ κ α α πλοί κ α νόνες 
συμπεριφορ άς, οι οπο ίοι προ άγοντ α ι μ έ σω δι α φόρων 
δημόσιων προ βολ ών. Η υλοπο ίηση έ χει α ρχίσει, α λλά 
ορισμ έ νες δρ α στηριότητες α ν α βλ ή θηκ α ν λόγω της 
π α νδημί α ς Covid-19. Επομ έ νως, το α ποτ έ λεσμ α της 
κ α μπάνι α ς μ έ νει ν α α ξιολογηθε ί, α λλά πολλ έ ς άλλες 
πόλεις α ν α μ έ νετ α ι ότι θ α α ντιγρ άψουν τ έ τοιου ε ίδους 
πρωτοβουλίες, αν και με διαφορετικά επίπεδα φιλοδοξίας.

Ως μέρος της καμπάνιας, σχεδιάστηκαν πολλά είδη 
δραστηριοτήτων για την προαγωγή των παραδοχών 
των οικολογικών δραστηριοτήτων της καμπάνιας, 
όπως καλλιτεχνικοί διαγωνισμοί για μαθητές, πιλοτικά 
προγράμματα για οικογένειες που επιθυμούν να αλλάξουν 
τις συνήθειές τους και να σταματήσουν να χρησιμοποιούν 
πλαστικό, διαγωνισμοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και 
πικνίκ για τους κατοίκους.

“ Έρευνα που διεξήχθη ως 
μέρος του έργου αποκάλυψε 
ότι περίπου 90% των 
Πολωνών είναι υπέρ ενός 
συστήματος υποχρεωτικής 
εγγύησης για συσκευασίες 
ποτών μιας χρήσης και 
επαναχρησιμοποιήσιμες.”

ΠΟΛΩΝΙΑ

https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/wlasne-opakowania-na-zakupy-w-auchan-opcja-wejdzie-w-tym-roku
https://foodfakty.pl/przynies-swoje-opakowanie-do-marketu-carrefour-zaprasza-na-zakupy-z-wlasnymi-opakowaniami-do-sklepow-w-calym-kraju
https://www.gdansk.pl/wiadomosci/gdansk-bez-plastiku-miasto-rozpoczyna-walke-ze-sztucznymi-odpadami-w-naszym-otoczeniu,a,139617
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ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

επίσης, να αναπτύσσουν συμμαχίες με διεθνείς εταίρους 
προκειμένου να διασφαλίσουν παρόμοιες φιλοδοξίες σε 
μεσογειακές χώρες, όπως η Ισπανία και η Ιταλία.

 

Maria Granel κατάστημα πωλήσεων χύδην  
Μείωση της κατανάλωσης - Επιχειρήσεις 

Τα καταστήματα χύδην χωρίς συσκευασίες Maria Granel στη 
Λισαβόνα δεν προσφέρουν μόνο ψώνια χωρίς απορρίμματα 
στην τοπική κοινότητα και μείωση της χρήσης πλαστικών 
δοχείων και συσκευασιών, αλλά διοργανώνουν και τακτικές 
δραστηριότητες για αύξηση της ευαισθητοποίησης.

 

Φεστιβάλ για πράσινη δράση  
Αύξηση της ευαισθητοποίησης - Επιχειρήσεις

Ολοένα αυξανόμενος αριθμός μουσικών και πολιτιστικών 
φεστιβάλ σε όλη τη χώρα, όπως το φεστιβάλ Andanças, το 
φεστιβάλ EDP Cool Jazz και το φεστιβάλ Boom υλοποιούν 
δράσεις για αύξηση της ευαισθητοποίησης, πρόληψη της 
δημιουργίας απορριμμάτων, μείωση της κατανάλωσης και 
μέτρα διαχείρισης αποβλήτων.

Στις αρχές του 2020 – έτος κατά το οποίο η Λισαβόνα 
ήταν Πράσινη Πρωτεύουσα – 15 διοργανωτές εθνικών 
καλοκαιρινών φεστιβάλ ένωσαν τις δυνάμεις τους έτσι 
ώστε να καλέσουν τις νεότερες γενιές να λάβουν δράση σε 
ευρεία κλίμακα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Προκειμένου να προωθήσουν το κοινό τους όραμα για τη 
βιώσιμη εξάλειψη των πλαστικών, χρησιμοποίησαν γνωστά 
εργαλεία και χάσταγκ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
για να κεντρίσουν την προσοχή όλων των θεατών σε 
παρουσιάσεις, φεστιβάλ και εκδηλώσεις. Ως μέρος της 
καμπάνιας, προσκάλεσαν τους θεατές να υιοθετήσουν 
βιώσιμα μέτρα, να τα φωτογραφήσουν και να τα διαδώσουν 
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημιουργώντας ειδικά 
δώρα για την πρωτοβουλία και χρησιμοποιώντας το 
χάσταγκ "DeclareAçao".

Ο δήμαρχος της Λισαβόνας στήριξε την πρωτοβουλία, 

Καμπάνια “Há mar e mar”  
Αύξηση της ευαισθητοποίησης - ΜΚΟ

Ο εθνικός νόμος αρ. 69 του 2018 προβλέπει ένα σύστημα 
κινήτρων για την επιστροφή μη-επαναχρησιμοποιήσιμων 
πλαστικών δοχείων ποτών καθώς και για δοχεία από γυαλί, 
σιδηρούχα μέταλλα και αλουμίνιο. Το 2019, εγκαινιάστηκε 
ένα πιλοτικό σύστημα κινήτρων και από τον Ιανουάριο του 
2022, το εν λόγω σύστημα θα γίνει υποχρεωτικό.

Προκειμένου να προετοιμαστούν για αυτή τη σημαντική 
περιβαλλοντική καινοτομία, εθνικές ΜΚΟ όπως οι Sciaena, 
Zero και ANP άρχισαν να δραστηριοποιούνται από το 2019. 
Οργάνωσαν ένα εθνικό σεμινάριο, τεχνικές συναντήσεις με 
διαφόρους εμπλεκομένους στην υλοποίηση της οδηγίας 
της ΕΕ για τα πλαστικά μιας χρήσης, δυο εργαστήρια για 
τον συντονισμό με άλλες ΜΚΟ που ασχολούνται με το 
πλαστικό και μια ομάδα πολιτικής για τα πλαστικά.

Το 2020, οι ΜΚΟ συναντήθηκαν με κυβερνητικά όργανα 
προκειμένου να υποβάλουν πιέσεις για μια φιλόδοξη 
υλοποίηση της οδηγίας της ΕΕ για τα πλαστικά μιας 
χρήσης, καθώς η κρίση του κορωνοϊού αναμενόταν 
ότι θα καθυστερήσει την υλοποίησή της σε εθνικό 
επίπεδο. Τον Ιούλιο, μια ειδική καμπάνια για την αύξηση 
της ευαισθητοποίησης, η Ha Mar e Mar, ξεκίνησε με 
μια διαδικτυακή αίτηση (η οποία μέχρι σήμερα έχει 
συγκεντρώσει 4.000 υπογραφές), μια σελίδα στο Facebook 
και μια συμβολική εκδήλωση καθαρισμού στην οποία 
συμμετέχουν πολλές ΜΚΟ καθώς και ειδικοί πρεσβευτές 
όπως η ολλανδική συνεργαζόμενη οργάνωση Plastic 
Soup Surfer και η παγκοσμίου φήμης αθλήτρια circuit 
bodyboarder, Joana Schenker. Το Νοέμβριο, η καμπάνια 
ζήτησε ευρεία συμμετοχή στην εθνική διαβούλευση για την 
προετοιμασία του κειμένου του νόμου και την διατήρηση 
από την πορτογαλική κυβέρνηση υψηλού επιπέδου 
φιλοδοξίας.

Η καμπάνια διασφάλισε εθνική κάλυψη από τα μέσα 
και η τελική έκδοση για τη μεταφορά του νόμου στην 
εθνική νομοθεσία περιλάμβανε εθνικούς στόχους για 
επαναχρησιμοποιήσιμες συσκευασίες. Οι ΜΚΟ άρχισαν, 

η οπο ί α θ α δημιουργ ή σει επίσης υλικά α ύξησης της 
ευ α ισθητοπο ίησης κ α ι μι α ιστοσελίδα, με τη συμμετοχ ή 
ν έ ων ηγετ ών α πό όλη τη χ ώρ α προκειμ έ νου ν α 
προσδιορ ίσει κ α ι ν α προωθ ή σει 17 βι ώσιμες συμπεριφορ έ ς. 
Αυτ έ ς β α σίζοντ α ι στους Σ τόχους Βι ώσιμης Ανάπτυξης 
του Ο Η Ε κ α ι επικεντρ ώνοντ α ι σε ποικίλ α ζητ ή μ α τ α όπως 
η κλιμ α τικ ή α λλ α γ ή , η ποικιλότητ α , η κοινωνικ ή έ ντ α ξη, 
η οικονομικ ή α νάπτυξη, η με ίωση των α πο βλ ή των κ α ι η 
α ν α κύκλωση.

 

Αεροπορικές εταιρείες χωρίς πλαστικά  
Μείωση της κατανάλωσης - Επιχειρήσεις

Ορισμ έ νες α εροπορικ έ ς ετ α ιρε ίες ξεκινο ύν ν α εφ α ρμόζουν 
πτ ή σεις χωρ ίς πλ α στικά α πορρ ίμμ α τ α χρησιμοποι ώντ α ς 
επ αν α χρησιμοποι ήσιμ α ποτ ή ρι α κ α ι μ α χ α ιροπ ή ρουν α , κ α ι 
πιο βι ώσιμ α υλικά κλπ. Η πρ ώτη α εροπορικ ή ετ α ιρε ί α 
ε ίν α ι η Hi Fly – εξειδικευμ έ νη ετ α ιρε ί α πλ ή ρους μίσθωσης 
κ α ι ν α ύλωσης που δρ α στηριοποιε ίτ α ι π α γκοσμίως, την 
οπο ί α δι α χειρ ίζοντ α ι μι α πορτογ α λικ ή κ α ι μι α μ α λτ έ ζικη 
α εροπορικ ή ετ α ιρε ί α – α ν κ α ι α ρχίζουν κ α ι άλλοι ν α 
συμμετ έ χουν στο κίνημ α .

Ως μ έ ρος της ολοκληρωμ έ νης στρ α τηγικ ή ς της γι α τις 
πρ ώτες ύλες, η Hi Fly λ α μβάνει συνειδητ έ ς α ποφάσεις γι α 
την α ποτροπ ή , την επ α ν α χρησιμοπο ίηση, τη δημιουργ ί α , 
τη δι α λογ ή , την α νάκτηση, τη συλλογ ή , τη μετ α φορ ά, την 
α ν α κύκλωση, τη δι α χε ίριση κ α ι τη δι άθεση υλικών. Από τον 
Ι α νουάριο του 2020, σε κ α μί α α πό τις πτ ή σεις της Hi Fly δεν 
χρησιμοποιο ύντ α ι πλ α στικά α ντικε ίμεν α μι α ς χρ ή σης, ως 
α ποτ έ λεσμ α της συνεργ α σί α ς της με το ίδρυμ α Mirpuri. 

Lisboa Limpa επαναχρησιμοποιήσιμα ποτήρια  
Μείωση της κατανάλωσης - Δημόσιες αρχές

Το Lisboa Limpa ε ίν α ι έ ν α έ ργο που εστι άζει στη με ίωση 
των α πορριμμάτων προσφ έ ροντ α ς μι α εν α λλ α κτικ ή 
σε έ ν α α πό τ α α ντικε ίμεν α μι α ς χρ ή σης που προκ α λε ί 
τη μεγ α λ ύτερη ρ ύπ α νση στην πόλη της Λισ α βόν α ς: 
τ α πλ α στικά ποτ ή ρι α . Το έ ργο προτε ίνει τη χρ ή ση 
επ α ν α χρησιμοποι ή σιμων ποτηρι ών σε μπ α ρ κ α ι εστι α τόρι α 
στη Λισ α βόν α , μ έ σω ενός συστ ή μ α τος επιστροφ ή ς 

εγγ ύησης γι α τη δι α σφάλιση της συλλογ ή ς κ α ι εκ ν έ ου 
χρ ή σης των ποτηρι ών.

Προσφ έ ροντ α ς μι α α ποτελεσμ α τικ ή εν α λλ α κτικ ή γι α 
τ α ποτ ή ρι α μι α ς χρ ή σης, το πρόγρ α μμ α Lisboa Limpa 
δ ίνει στους α νθρ ώπους τη δυν α τότητ α κ α ι τη δ ύν α μη ν α 
κ α τ α ν α λ ώνουν με βι ώσιμο τρόπο. Το πρόγρ α μμ α α υτό 
με ίωσε δρ α στικά τον όγκο των α πο βλ ή των που π α ρ άγοντ α ι 
στην πόλη, συνεισφ έ ροντ α ς άμεσ α στην υιοθ έ τηση πιο 
βιώσιμων συμπεριφορών.

 

Μείωση της υπερβολικής συσκευασίας με πλαστικά  
Αύξηση της ευαισθητοποίησης - ΜΚΟ

Η καμπάνια Plastico à mais, που οργάνωσε η DECO, 
μια ένωση για τα δικαιώματα των καταναλωτών στην 
Πορτογαλία, κάλεσε τις εταιρείες συσκευασίας να 
εξαλείψουν ή να αναπτύξουν εναλλακτικές για τις ογκώδεις 
πλαστικές συσκευασίες των προϊόντων τους.

Η ένωση ζήτησε από τους καταναλωτές να 
φωτογραφήσουν ογκώδεις συσκευασίες σε σούπερ μάρκετ 
και να τις στείλουν μέσω email στη DECO. Στη συνέχεια, 
η DECO επικοινώνησε με τις εταιρείες αναφέροντας το 
ζήτημα της υπερβολικής συσκευασίας και τις ενημέρωσε 
σχετικά με διάφορους τρόπους ανάπτυξης εναλλακτικών ή 
μείωσης του πλαστικού στα προϊόντα τους.

Η καμπάνια τελείωσε το 2019 με εξαιρετικά αποτελέσματα: 
πάνω από 5.300 καταναλωτές έλαβαν μέρος, αναφέρθηκαν 
960 περιπτώσεις υπερβολικής συσκευασίας και η DECO 
συνεργάστηκε με πάνω από 80 εταιρείες που έδειξαν 
προθυμία να μειώσουν την από μέρους τους χρήση 
πλαστικών συσκευασιών για τα προϊόντα τους. Ορισμένες 
εταιρείες έχουν ήδη υλοποιήσει αλλαγές.

Η καμπάνια έδωσε επίσης τη δυνατότητα στη DECO 
να προσδιορίσει τα είδη των προϊόντων που έφεραν 
υπερβολική πλαστική συσκευασία: 41,05% των εταιρειών 
αφορούσαν τη συσκευασία φρέσκων προϊόντων όπως 
φρούτα και λαχανικά, ενώ 19,35% αφορούσαν ξηρά 
προϊόντα όπως δημητριακά και ρύζι. Τα προϊόντα 
καθαρισμού είχαν το χαμηλότερο ποσοστό, μόλις 1,96%. 

“ Στις αρχές του 2020 – έτος κατά το οποίο η Λισαβόνα 
ήταν Πράσινη Πρωτεύουσα – 15 διοργανωτές εθνικών 
καλοκαιρινών φεστιβάλ ένωσαν τις δυνάμεις τους έτσι ώστε 
να καλέσουν τις νεότερες γενιές να λάβουν δράση σε ευρεία 
κλίμακα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.”

https://www.mariagranel.com/press/
https://www.sciaena.org/en/
https://zero.ong/
https://www.natureza-portugal.org/
https://www.sciaena.org/en/391-sciaena-launches-the-campaign-ha-mar-e-mar-ha-usar-e-recuperar-for-the-implementation-of-a-packaging-deposit-system-in-portugal
https://www.change.org/p/jo%252525C3%252525A3o-pedro-matos-fernandes-ministro-do-ambiente-e-da-a%252525C3%252525A7%252525C3%252525A3o-clim%252525C3%252525A1tica-pela-sa%252525C3%252525BAde-dos-nossos-oceanos-exija-tara-recuper%252525C3%252525A1vel?utm_source=share_petition&utm_medium=custom_url&recruited_by_id=53a92e10-cd9c-11ea-b668-dd25f451c97f
https://www.facebook.com/pg/MarUsarRecuperar/photos/
https://plasticsoupsurfer.org/
https://plasticsoupsurfer.org/
http://ιστοσελίδα
https://hifly.aero/
https://mirpurifoundation.org/
https://lisboalimpa.org/
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Αυτά τα μέτρα συνδυάζονται με παρόδια συλλογή 
12 διαφορετικών ειδών απορριμμάτων, εσωτερικές 
πολιτικές για μηδενικά απορρίμματα, και ευρείες δράσης 
εκπαίδευσης και παρακολούθησης. 

CUIB εστιατόριο χωρίς απορρίμματα  
Μείωση της κατανάλωσης - Επιχειρήσεις

Το CUIB πρόκειται να γίνει το πρώτο πιστοποιημένο 
εστιατόριο χωρίς απορρίμματα στη Ρουμανία. Το έργο 
ξεκίνησε και ανέπτυξε η οργάνωση Mai Bine στην πόλη Ιάσι.

Το εστιατόριο χρησιμοποιεί τοπικά προϊόντα και βιώσιμες 
πρακτικές προμηθειών, προάγοντας ταυτόχρονα ένα 
φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο ζωής χωρίς πλαστικά 
μιας χρήσης. Ως μέρος των μέτρων για την αποτροπή 
αποβλήτων, το CUIB προσφέρει δωρεάν νερό βρύσης 
στους πελάτες του, χρησιμοποιεί επαναχρησιμοποιήσιμα 
επιτραπέζια σκεύη και μαχαιροπήρουνα, και 
επαναχρησιμοποιεί τα κουτιά, τα βαζάκια και τα γυάλινα 
μπουκάλια από τα συστατικά που προμηθεύεται ως δοχεία 
για φαγητό σε πακέτο. Οι παραδόσεις φαγητού σε πακέτο 
γίνονται σε υφασμάτινες τσάντες.

 

Καταστήματα χωρίς συσκευασίες   
Μείωση της κατανάλωσης - Επιχειρήσεις

Κατά τα τελευταία τέσσερα χρόνια, ολοένα αυξανόμενος 
αριθμός καταστημάτων υιοθετεί πολιτικές για πωλήσεις 
χωρίς συσκευασίες, συμπεριλαμβανομένων των Alternative, 
REDU, Zero Waste Living, Magazin Zero Waste București, 
esen9, Nullka – Zero Waste Webshop, Terrawell, 
Greenmade zerowaste, ONO-despachetărie, Wrapmama’s 
Shop, Vera Green – Bio products & zero waste, Less2zero, 
Wasteless, και Naked Shop.

 

Πάνες που παρασκευάζονται στο σπίτι  
Μείωση της κατανάλωσης - Επιχειρήσεις

Η χρήση πανών πολλαπλών χρήσεων γίνεται ολοένα πιο 
διαδεδομένη, με μεγάλο αριθμό ρουμανικών μαρκών στην 
αγορά, συμπεριλαμβανομένων των Analuca Prod, Baltic 
Evolution SRL, Bubble Bums και Trezy.

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Εθνικό σχέδιο επιστροφής δοχείων   
Μείωση της κατανάλωσης - Δημόσιες αρχές

Ο εθνικός νόμος 31/2019 για την έγκριση του Έκτακτου 
Διατάγματος 74/2018 που τροποποιεί και διευκρινίζει 
ζητήματα που αφορούν στις συσκευασίες και στη 
διαχείριση των απορριμμάτων από συσκευασίες, εισήγαγε 
ένα σύστημα επιστροφής εγγύησης για δοχεία ποτών.

Επίσης, τουλάχιστον 5% του βάρους των συσκευασιών που 
διαθέτουν οι παραγωγοί στην αγορά θα πρέπει να είναι 
επαναχρησιμοποιήσιμο. Αυτό το ποσοστό θα αυξάνεται 
κατά 5% κάθε χρόνο μέχρι και το 2025. Η Zero Waste 
Romania και η Πλατφόρμα Reloop διεξάγουν καμπάνια 
για την αύξηση της χρήσης επαναχρησιμοποιήσιμων 
συσκευασιών.

 

Πρώτο γραφείο κτηρίων χωρίς απορρίμματα  
Μείωση της κατανάλωσης - Επιχειρήσεις

Το Amera Tower, στην πόλη Κλουζ-Ναπόκα στην 
βορειοδυτική Ρουμανία ξεκίνησε διαδικασία πιστοποίησης 
ως κτήριο χωρίς απορρίμματα με τη βοήθεια της Zero 
Waste Europe και της Zero Waste Romania. Στο κτήριο 
στεγάζονται τρεις εταιρείες με 800 υπαλλήλους συνολικά. 
Ως μέρος της μετάβασης για μηδενικά απορρίμματα:

•  αφαιρέθηκαν τα ποτήρια καφέ μιας χρήσης από 
τα μηχανήματα πώλησης καφέ και οι υπάλληλοι 
λαμβάνουν μικρή έκπτωση όταν φέρνουν το δικό τους 
επαναχρησιμοποιήσιμο ποτήρι

•  τα πλαστικά καλαμάκια μιας χρήσης, οι αναδευτήρες και 
οι μη ανακυκλώσιμες συσκευασίες αφαιρέθηκαν από τα 
μηχανήματα πώλησης

•  οι φιάλες νερού PET αντικαταστάθηκαν από 
επαναχρησιμοποιήσιμες γυάλινες φιάλες και 
εγκαταστάθηκαν στο κτήριο συστήματα φιλτραρίσματος 
του νερού βρύσης

•  μηχανήματα που χρησιμοποιούν κάψουλες καφέ μιας 
χρήσης αντικαταστάθηκαν από μηχανήματα που 
χρησιμοποιούν κόκκους καφέ.

Επιπλέον, μεμονωμένες δόσεις γάλακτος, μελιού και 
ζάχαρης αντικαταστάθηκαν από πιο βιώσιμες εναλλακτικές: 
γυαλί για το γάλα, βαζάκια για το μέλι και κύβοι ζάχαρης σε 
επαναχρησιμοποιήσιμα χάρτινα κουτάκια.

“ Aφαιρέθηκαν τα ποτήρια καφέ μιας χρήσης από τα 
μηχανήματα πώλησης καφέ και οι υπάλληλοι λαμβάνουν μικρή 
έκπτωση όταν φέρνουν το δικό τους επαναχρησιμοποιήσιμο 
ποτήρι”

https://www.facebook.com/laCUIB/
https://alternative.blue/?fbclid=IwAR0eq1aQ7AoxgD6mCW5YDeSZWm4HbkXwQEE7xru2lgybpCUyqEcPlWkMpLY
https://www.facebook.com/redu.org/
https://zerowasteliving.ro/
https://www.facebook.com/magazin.zerowaste/
https://esennoua.ro/
https://nullka.com/?fbclid=IwAR3L2efaZq_qNPByeK13LKPkZBu0l2cdQ8uH8Kuo778Dw9T1zyMs9TVn3-U
https://terrawell.ro/
https://www.breslo.ro/Greenmade?fbclid=IwAR2PPRdnmnw9VBRUz0u_Yu9O37--tmlzVBf1PBcFkt1N8M8IAJYAUqKE0Ws
https://ono-despachetarie.ro/
https://wrapmamashop.ro/ro/
https://wrapmamashop.ro/ro/
https://veragreen.ro/
https://less2zero.ro/
https://wasteless.ro/?fbclid=IwAR3VjY5oa53-CAZ4O_TiJavBwGddJcncG5DbprCQOpn4y89BRr3hrnOmync
https://nakedshop.ro/
https://www.analuca.ro/
https://balticbebe.ro/
https://balticbebe.ro/
https://bubblebums.ro/
https://trezy.ro/
https://www.zerowasteromania.org/
https://www.zerowasteromania.org/
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“ Η Euromonitor International επέλεξε το μηχάνημα 
πώλησης της Λιουμπλιάνα ως την πλέον καινοτόμο 
ιδέα λιανικής του 2019 ως μέρος της ετήσιας 
παγκόσμιας έρευνάς της στην αγορά λιανικής.”

Επαναπλήρωση self-service χωρίς πλαστικά  
Μείωση της κατανάλωσης - Επιχειρήσεις

Οι καταναλωτές μπορούν να επαναπληρώσουν τις δικές 
τους επαναχρησιμοποιήσιμες συσκευασίες με οικολογικά 
προϊόντα καθαρισμού, χωρίς τη χρήση πλαστικών και 
συσκευασιών, σε αυτόματους σταθμούς επαναπλήρωσης 
υγρών. Τα μηχανήματα πώλησης παρέχουν αυτοκόλλητα 
που χρησιμεύουν ως απόδειξη και ως περιγραφή του 
προϊόντος.

Τα μηχανήματα πώλησης παράγονται από μια σλοβενική 
εταιρεία και αποτελούν παράδειγμα πρακτικής 
επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης καθώς συνήθως 
παρασκευάζονται από ανακυκλωμένα υλικά.

Η Euromonitor International επέλεξε το μηχάνημα πώλησης 
της Λιουμπλιάνα ως την πλέον καινοτόμο ιδέα λιανικής του 
2019 ως μέρος της ετήσιας παγκόσμιας έρευνάς της στην 
αγορά λιανικής. Τα μηχανήματα είναι πλέον διαθέσιμα σε 
ορισμένες πόλεις της Σλοβενίας καθώς και στην Ριέκα, της 
Κροατίας.

 

Πλατφόρμα ‘Less is more’  
Αύξηση της ευαισθητοποίησης - ΜΚΟ

Η διαδικτυακή πλατφόρμα Manj je več επιδιώκει να είναι 
ένα ολοκληρωμένο κατάστημα όπου οι καταναλωτές 
μπορούν να βρουν παρόχους υπηρεσιών επισκευής, 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ

καταστήματα χωρίς συσκευασίες και πληροφορίες 
σχετικά με εκδηλώσεις για την κυκλική οικονομία (π.χ. 
ανταλλαγές ρούχων και εργαστήρια). Στόχο έχει να δώσει 
ιδέες για το πώς μπορεί κανείς να αλλάξει τις συνήθειές 
του προκειμένου να παράγει όσο το δυνατόν λιγότερα 
απορρίμματα, και ταυτόχρονα να εξοικονομεί χρήματα.

Η πλατφόρμα προσφέρει τρεις εξειδικευμένες και 
πρακτικές επιλογές:

•  Ένα χάρτη καταστημάτων που προσφέρουν τουλάχιστον 
μέρος των εμπορευμάτων τους χύδην ή που επιτρέπουν 
στους πελάτες τους να φέρουν τα δικά τους δοχεία.

•  Έναν χάρτη παρόχων που προσφέρουν επισκευές, 
ανταλλαγές, ενοικίαση διαφόρων αντικειμένων οικιακής 
χρήσης ή πώληση χρησιμοποιημένων αντικειμένων.

•  Καθημερινές ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με 
εκδηλώσεις, εργαστήρια και διαλέξεις για την αύξηση 
της ευαισθητοποίησης και την παροχή βοήθειας σε 
ανθρώπους προκειμένου να μάθουν να επισκευάζουν 
αντικείμενα ή να δημιουργούν εκδοχές φιλικές προς το 
περιβάλλον χρησιμοποιώντας κοινά προϊόντα (σαπούνι, 
απορρυπαντικά κ.λπ.).

 

Επιχορηγήσεις για πάνες πολλαπλών χρήσεων  
Μείωση της κατανάλωσης - Δημόσιες αρχές

Πολλές πόλεις στη Σλοβενία προσφέρουν επιχορηγήσεις 
σε γονείς που αγοράζουν πάνες πολλαπλών χρήσεων. 
Σε αυτές περιλαμβάνεται ο δήμος Σεβνίτσα, ο οποίος 
προσφέρει κάρτα δώρου αξίας 240 ευρώ για την αγορά 
πανών από μια τοπική κοινωνική επιχείρηση.

https://manjjevec.si/
https://manjjevec.si/karta-trgovin/
https://manjjevec.si/karta-mojstrov/
https://manjjevec.si/koledar_dogodkov/
https://www.dolenjskilist.si/2015/04/22/133045/novice/posavje/Obcina_bo_druzinam_ponudila_KISS_pralne_plenice/
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εγκατεστημένο σύστημα επιστροφής δοχείων.

Προτάθηκαν και άλλα μέτρα στον τομέα της δημόσιας 
διοίκησης όπως η προτεραιότητα στην αγορά 
επαναχρησιμοποιήσιμων προϊόντων, η ρύθμιση της 
προαγωγής των πράσινων αγορών και η απαγόρευση της 
χρήσης πλαστικών μιας χρήσης σε δημόσιες εκδηλώσεις 
και τοπικούς εορτασμούς.

 

Επαναπληρούμενες φιάλες τοπικού μηλίτη  
Μείωση της κατανάλωσης - Επιχειρήσεις

Γκαλίσια, Αστούριας και Ναβάρρα

Ο μηλίτης που είναι πολύ δημοφιλής στην Αστούριας 
και τις γειτονικές περιοχές, Γκαλίσια και Ναβάρρα, έχει 
μακρύ παρελθόν, τουλάχιστον από την ρωμαϊκή εποχή. 
Από το 1880, παράγεται και χρησιμοποιείται σε όλα 
τα κέντρα παραγωγής μηλίτη σε όλη τη βορειοδυτική 
Ισπανία, μια ειδική επαναπληρούμενη φιάλη μηλίτη 
που παρασκευάζεται σε μεταλλικά καλούπια. Χάρη στο 
σχεδιασμό της φιάλης, μπορεί να «καλουπωθεί» (δηλ. να 
χυθεί στο καλούπι από ύψος άνω του ενός μέτρου) και 
μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί τουλάχιστον 50 φορές. 
Οι φιάλες διατίθενται είτε άδειες, ή με μηλίτη έναντι 
καταβολής εγγύησης.

Περίπου 45 εκατομμύρια φιάλες εξακολουθούν να 
επαναπληρώνονται ετησίως, αλλά το γυαλί (και ακόμη και 
το πλαστικό) μιας χρήσης αρχίζουν να κερδίζουν έδαφος 
λόγω πιέσεων από τα σούπερ μάρκετ, τα οποία δεν θέλουν 
να αποθηκεύουν τις χρησιμοποιημένες φιάλες.

Η Ecologistas en Acción και άλλες τοπικές ΜΚΟ 
συνεργάζονται με την περιφερειακή διοίκηση και την 
τοπική βιομηχανία μηλίτη προκειμένου να διατηρήσουν 
ζωντανό το πρόγραμμα των επαναχρησιμοποιήσιμων 
φιαλών και τη σχετική βιομηχανία. Η υλοποίηση σε εθνικό 
επίπεδο της πρόσφατα εγκριθείσας οδηγίας της ΕΕ για τα 
πλαστικά μιας χρήσης αναμένεται να θέσει ένα ευνοϊκό 
πλαίσιο για την επέκταση αυτής της πρωτοβουλίας και την 
αντιγραφή της και σε άλλες περιοχές.

 

ÁRBOL – Ανακύκλωση εργαλείων γραφής  
Αύξηση της ευαισθητοποίησης - ΜΚΟ

Κανάριες Νήσοι

Η Proyecto ÁRBOL συλλέγει τα απορριφθέντα εργαλεία 
γραφής από όλες τις Κανάριες Νήσους, μέσω κουτιών 
συλλογής που τοποθετούνται κοντά στις τοποθεσίες όπου 
αυτά τα απορρίμματα συναντώνται συχνότερα, π.χ. σε 
σχολεία, γραφεία κλπ.

Τα απορρίμματα ενσωματώνονται στο πρόγραμμα 
TerraCycle-BIC όπου τα εργαλεία γραφής αποτελούν 
πρώτη ύλη για την κατασκευή νέων αντικειμένων όπως 
γλάστρες, παγκάκια και άλλα αστικά έπιπλα.

Αν και ξεκίνησε ως ένα βραχυπρόθεσμο έργο, το Proyecto 
ÁRBOL έχει πλέον εξασφαλίσει ειδική χρηματοδότηση 
για τη συνεχή ανάπτυξη δραστηριοτήτων αύξησης της 
ευαισθητοποίησης όπως ομιλίες, εργαστήρια, εκπαιδευτικά 
κέντρα κλπ. και συνεχίζει να συλλέγει εργαλεία γραφής για 
τη δημιουργία νέων προϊόντων.

την αύξηση της ευαισθητοποίησης, την οποία διαχειρίζεται 
η εταιρεία ύδρευσης της Καταλονίας, Agència Catalana de 
l’Aigua, προκειμένου να ενημερώσει τους πολίτες σχετικά 
με καλές πρακτικές που μπορούν να χρησιμοποιούν όταν 
απορρίπτουν υγρά μαντηλάκια.

Χρησιμοποιώντας το σλόγκαν “Estamos creando un 
monstruo, y esto no es una película” («Δημιουργούμε ένα 
τέρας, και δεν πρόκειται για ταινία»), η καμπάνια εστιάζει 
στα προβλήματα που προκαλούν τα υγρά μαντηλάκια στο 
περιβάλλον και την υγεία, εάν δεν απορριφθούν σωστά.

Στρατηγική μηδενικών αποβλήτων, Βαρκελώνη  
Αύξηση της ευαισθητοποίησης - Δημόσιες αρχές

Το πρώτο σχέδιο μηδενικών αποβλήτων στη Βαρκελώνη 
συντάχθηκε το 2012 και περιλάμβανε διάφορα μέτρα 
για την αύξηση της ευαισθητοποίησης και τη μείωση 
των πλαστικών συσκευασιών. Έκτοτε, αναπτύχθηκε μια 
στρατηγική μηδενικών αποβλήτων για τη Βαρκελώνη 
την περίοδο 2016-2020 με συγκεκριμένα μέτρα για την 
καταπολέμηση των πλαστικών μιας χρήσης:

•  Από το Μάρτιο του 2019, όλες οι δημοτικές 
εγκαταστάσεις πρέπει να αποφεύγουν τη χρήση 
πλαστικών φιαλών, πιάτων, μαχαιροπήρουνων και 
ποτηριών μιας χρήσης και να τα αντικαταστήσουν με πιο 
βιώσιμες εναλλακτικές.

•  Προωθήθηκε η χρήση επαναχρησιμοποιήσιμων ποτηριών 
σε όλες τις μεγάλες εκδηλώσεις και στα παραλιακά 
μπαρ από το 2017, μέσω ενός συστήματος κινήτρων 
με την καταβολή 1 ευρώ στους καταναλωτές όταν τα 
επιστρέφουν.

•  Στήθηκε ένα σύστημα που προσφέρει δωρεάν ενοικίαση 
επαναχρησιμοποιήσιμων μαχαιροπήρουνων, ποτηριών και 
πιάτων σε δημοτικές υπηρεσίες, συνδέσμους και μεγάλες 
εκδηλώσεις.

•  Αναπτύχθηκαν δίκτυα και συνεργασίες για την αύξηση 
της ευαισθητοποίησης για τη ρύπανση από πλαστικά 
μιας χρήσης.

●    Το Δημοτικό Συμβούλιο ξεκίνησε μια καμπάνια με το 
όνομα Plàstics κατά την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα για τη 
Μείωση των Αποβλήτων, το 2019. Η καμπάνια εστίασε σε 
δέκα πράξεις που πρέπει να αποφεύγονται, προκειμένου 
να δώσει κίνητρο σε καταναλωτές και επιχειρήσεις για μια 
πιο βιώσιμη συμπεριφορά.

 

Στρατηγική των Καναρίων Νήσων για το πλαστικό  
Μείωση της κατανάλωσης - Δημόσιες αρχές

Τα δημόσια ιδρύματα των Καναρίων Νήσων απαγόρευσαν 
την πώληση νερού και αναψυκτικών σε φιάλες μιας 
χρήσης και προήγαγαν την εγκατάσταση ψυκτών πόσιμου 
νερού. Ως μέρος της τοπικής στρατηγικής για τα 
πλαστικά που παρουσιάστηκε την άνοιξη του 2020 από 
την τοπική αυτοδιοίκηση, η απαγόρευση της πώλησης 
ποτών σε πλαστικές φιάλες μιας χρήσης ισχύει για όλα 
τα κτήρια και εγκαταστάσεις δημόσιας διοίκησης, καθώς 
και εγκαταστάσεις δημόσιας χρήσης, εκτός εάν υπάρχει 

Βαλεαρίδες νήσοι απαγορεύσεις πλαστικών μιας 
χρήσης   
Απαγορεύσεις + Δημόσιες αρχές

Οι Βαλεαρίδες νήσοι στην Ισπανία υποδέχονται συνολικά 
πάνω από δέκα εκατομμύρια τουρίστες κάθε χρόνο, με 
αποτέλεσμα τεράστιες ποσότητες αποβλήτων που συχνά 
καταλήγουν να ρυπαίνουν τις ακτές και τη θάλασσα. Για 
να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, η κυβέρνηση ακολούθησε 
μια ολιστική προσέγγιση, συνδυάζοντας πρακτικά μέτρα 
αποτροπής και μείωσης στην πηγή με στρατηγικές 
διαχείρισης αποβλήτων.

Το 2019, η Αυτόνομη Κυβέρνηση των Βαλεαρίδων Νήσων 
ενέκρινε σαρωτικά μέτρα τα οποία, από τον Ιανουάριο 
του 2021, θα απαγορεύσουν πολλά πλαστικά προϊόντα 
μιας χρήσης, στα οποία περιλαμβάνονται οι λεπτές 
πλαστικές σακούλες, τα πλαστικά μαχαιροπήρουνα, πιάτα 
και καλαμάκια, ξυραφάκια και αναπτήρες, καθώς και οι 
κάψουλες καφέ μιας χρήσης. Με τον τρόπο αυτό στοχεύει 
να μειώσει τον συνολικό όγκο αποβλήτων κατά 20% μέχρι 
το 2030.

Ο νόμος καθιστά, επίσης, υπεύθυνους τους παραγωγούς 
για τη συλλογή και τη διαχείριση αποβλήτων, επιτρέπει 
σύστημα επιστροφής εγγύησης για δοχεία ποτών και δίνει 
κίνητρα για βιώσιμη κατανάλωση και επαναχρησιμοποίηση 
μέσω πράσινων δημοσίων συμβάσεων.

Οι Βαλεαρίδες Νήσοι πάνε ένα βήμα πιο μπροστά 
από την οδηγία της ΕΕ για τα πλαστικά μιας χρήσης, 
απαγορεύοντας περισσότερα αντικείμενα και θέτοντας 
πιο φιλόδοξους στόχους επαναχρησιμοποίησης, 
καθιερώνοντας έτσι ένα σημείο αναφοράς για τις 
ευρωπαϊκές χώρες που μεταφέρουν τη νέα οδηγία στο 
εθνικό τους δίκαιο.

 

Γιορτή του Σαν Φερμίν χωρίς πλαστικά  
Μείωση της κατανάλωσης - Δημόσιες αρχές

Κατά τη διάρκεια των ετήσιων εκδηλώσεων στην 
Παμπλόνα για το Σαν Φερμίν – του οποίου το πιο 
δημοφιλές θέαμα είναι το «Τρέξιμο με τους ταύρους» 
– όπου όλη η πόλη είναι μια γιορτή, καθιερώθηκαν ως 
κανόνας η χρήση επαναχρησιμοποιήσιμων ποτηριών 
και οι εκδηλώσεις χωρίς πλαστικό. Το 2020 θα ήταν η 
τρίτη έκδοση αυτών των δημοφιλών εκδηλώσεων, χωρίς 
πλαστικό. 

Πιλοτικά προγράμματα Ζero Beach  
Αύξηση της ευαισθητοποίησης - ΜΚΟ

Το Zero Beach είναι ένα έργο που διαχειρίζεται η ΜΚΟ 
Rezero και ο οικολογικός σύνδεσμος για την προαγωγή 
στρατηγικών μηδενικών αποβλήτων στις παραλίες της 
περιοχής της Καταλονίας. Το καλοκαίρι του 2019, η 

Rezero και ο οικολογικός σύνδεσμος, σε συνεργασία με τη 
μητροπολιτική περιοχή της Βαρκελώνης και τους δήμους 
Καστελφέντελς, Ελ Πρατ και Γκαβά, διεξήγαγαν πιλοτικές 
μελέτες για τη μείωση της ρύπανσης από αποτσίγαρα και 
πλαστικά δοχεία στις παραλίες:

•  Οι συμμετέχουσες παραλίες δημιούργησαν για 
μια εβδομάδα ειδική περιοχή για μη-καπνιστές. 
Εγκαταστάθηκαν πινακίδες πληροφόρησης και 
σταχτοδοχεία περιμετρικά των σημείων πληροφόρησης 
προκειμένου να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των πολιτών.

•  Δόθηκε κίνητρο στους λουόμενους να επιστρέφουν 
δοχεία ποτών στο σημείο πληροφόρησης έναντι ποσού 
0,50 ευρώ για κάθε επιστρεφόμενο δοχείο.

•  Στις συμμετέχουσες παραλίες τοποθετήθηκαν αφίσες 
πληροφόρησης που παρουσίαζαν τις περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις που έχει η χρήση των πιο συνηθισμένων 
αντικειμένων μιας χρήσης που βρίσκουμε στις παραλίες, 
εξηγώντας ταυτόχρονα τις υφιστάμενες εναλλακτικές.

Οι δυο πρώτες μελέτες έλαβαν χώρα μόνο το καλοκαίρι 
του 2019, αλλά οι πινακίδες πληροφόρησης είναι μόνιμες. 
Ορισμένοι δήμοι ήθελαν να συνεχίσουν τις καμπάνιες 
ευαισθητοποίησης και να διατηρήσουν τις περιοχές 
μη-καπνιστών το καλοκαίρι του 2020, αλλά αυτές 
οι πρωτοβουλίες ανεστάλησαν λόγω της κρίσης του 
Covid-19.

Πράσινο δίκτυο Comerç Verd  
Μείωση της κατανάλωσης - ΜΚΟ

Το δίκτυο Comerç Verd ξεκίνησε από το Rezero στη 
Βαρκελώνη και άλλους δήμους στην Καταλονία με σκοπό 
τον προσδιορισμό και την προώθηση μικρών τοπικών 
επιχειρήσεων που προσφέρουν προϊόντα χύδην, τοπικά 
προϊόντα, επιστρεφόμενες και επαναχρησιμοποιήσιμες 
συσκευασίες και εναλλακτικές λύσεις για τις πλαστικές 
σακούλες μιας χρήσης. Τα καταστήματα του δικτύου 
εργάζονται δυναμικά και για την ελαχιστοποίηση των 
συσκευασιών, την μείωση των αποβλήτων και την 
εξοικονόμηση ενέργειας και ύδατος.

Τα καταστήματα που συμμετέχουν λαμβάνουν 
πιστοποιητικό Comerç Verd που πιστοποιεί τα πράσινα 
χαρακτηριστικά τους στους πελάτες τους, και έχουν 
πρόσβαση σε υποστήριξη και συμβουλές για καλές 
πρακτικές πρόληψης και μείωσης των αποβλήτων. Έχουν 
πιστοποιηθεί ήδη πάνω από 200 καταστήματα στην 
περιοχή της Καταλονίας. 

Καμπάνια για τα υγρά μαντηλάκια, Καταλονία  
Αύξηση της ευαισθητοποίησης - Δημόσιες αρχές

Το Generalitat de Cataluña, σε συνεργασία με το δημαρχείο 
και την πόλη της Βαρκελώνης, ανέπτυξαν μια καμπάνια για 

ΙΣΠΑΝΙΑ

https://www.ecologistasenaccion.org/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublogs/ceipcarmenalvarezdelarosa/files/2018/01/proyecto-arbol.pdf
https://www.terracycle.com/en-GB/brigades/bic-uk
https://www.terracycle.com/en-GB/brigades/bic-uk
http://aca.gencat.cat/es/laca/campanyes-i-divulgacio/campanyes/bones-practiques-en-sanejament/index.html
http://aca.gencat.cat/es/laca/campanyes-i-divulgacio/campanyes/bones-practiques-en-sanejament/index.html
https://www.barcelona.cat/en/what-to-do-in-bcn/bathing-and-beaches/beaches-without-waste
https://www.barcelona.cat/en/what-to-do-in-bcn/bathing-and-beaches/beaches-without-waste
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/es/residuo-cero/semana-europea-prevencion-residuos/plastico-cero
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/es/residuo-cero/semana-europea-prevencion-residuos/plastico-cero
https://www3.gobiernodecanarias.org/noticias/canarias-prohibira-los-plasticos-de-un-solo-uso-a-partir-del-2021/
https://www3.gobiernodecanarias.org/noticias/canarias-prohibira-los-plasticos-de-un-solo-uso-a-partir-del-2021/
https://www.boe.es/buscar/pdf/2019/BOE-A-2019-5577-consolidado.pdf
https://www.sanfermin.com/en/
http://www.ecounion.eu/wp-content/uploads/2019/01/ZeroBEACH_DOC_ENG161219_final.pdf
https://rezero.cat/en/campanyes/comerc-verd/
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Κόστος και φορολόγηση πλαστικών σακούλων  
Μείωση της κατανάλωσης - ΜΚΟ

Η Εταιρεία για την Προστασία της Φύσης συνεργάστηκε με 
τρεις μεγάλες αλυσίδες στην Σουηδία – μια φαρμακευτική 
και δυο λιανοπωλητές ενδυμάτων – για να εισάγει τέλος για 
τις πλαστικές σακούλες στα καταστήματά τους.

Τον πρώτο χρόνο της συνεργασίας, η Apotek Hjärtat, MQ, 
και η Joy μείωσαν τη χρήση τους σε πλαστικές σακούλες 
κατά 53–65%, ποσοστό που αντιπροσωπεύει περίπου 
12 εκατομμύρια πλαστικές σακούλες και 124 τόνους 
πλαστικού. Το 2020, η κυβέρνηση της Σουηδίας εισήγαγε 
φόρο στις πλαστικές σακούλες που εκτιμάται ότι θα φέρει 
δημοσιονομικά έσοδα ύψους 21 εκατομμυρίων ευρώ.  

 

Κίνητρα για να φέρετε το ποτήρι σας  
Αύξηση της ευαισθητοποίησης - Επιχειρήσεις

Η οργάνωση Håll Sverige Rent («Διατηρήστε τη Σουηδία 
καθαρή») διεξήγαγε μια επιτυχή καμπάνια για τη μείωση των 
ποτηριών μιας χρήσης μέσω της συνεργασίας της με δυο 
από τις μεγαλύτερες αλυσίδες παντοπωλείων της χώρας, 
συμπεριλαμβανομένης της 7-Eleven.

Πελάτες που έφερναν τα δικά τους ποτήρια, λάμβαναν 
έκπτωση στο κόστος του καφέ και άλλων ζεστών 
ροφημάτων. Στόχος της καμπάνιας ήταν να μειωθεί η 
κατανάλωση ποτηριών μιας χρήσης κατά 5%, ποσοστό που 
αντιπροσωπεύει 500.000 ποτήρια.

Παρά το γεγονός ότι η καμπάνια ήταν σύντομη, κατέδειξε 
ότι τα οικονομικά κίνητρα μπορούν να οδηγήσουν σε 
βιώσιμη καταναλωτική συμπεριφορά.

 

Βιώσιμες συμβάσεις στον τομέα της υγειονομικής 
περίθαλψης  
Μείωση της κατανάλωσης - Δημόσιες αρχές

Πολλές περιοχές στην Σουηδία εξετάζουν την επίπτωση 
της κλιματικής αλλαγής στα συστήματα υγειονομικής 
περίθαλψης και αναγνωρίζουν ότι η χρήση προϊόντων μιας 

χρήσης όπως πλαστικές σακούλες απορριμμάτων, γάντια 
και προστατευτικός ρουχισμός, αποτελούν τα βασικότερα 
προβλήματα. Στη νότια Σουηδία, περίπου 41% των 
εκπομπών εκτιμάται ότι προέρχονται από την παραγωγή και 
χρήση τέτοιων προϊόντων.

Στην περιοχή Όρεμπο, οι τοπικές αρχές συνεργάζονται 
για την προσαρμογή των εργασιακών διαδικασιών και των 
βιώσιμων αρχών που αφορούν σε συμβάσεις προμήθειας, 
έτσι ώστε να μειώσουν τη χρήση των προϊόντων μιας 
χρήσης στο σύστημα της υγειονομικής περίθαλψης. 
Ορισμένες κατηγορίες προϊόντων που εξετάζονται είναι 
τα ιατρικά κύπελλα, τα καλύμματα υποδημάτων και οι 
πλαστικές σακούλες απορριμμάτων.   

 

Leafymade πιάτα μιας χρήσης  
Μείωση της κατανάλωσης - Επιχειρήσεις

Η Leafymade στοχεύει στη μείωση της συμβατικής 
χρήσης πλαστικών και χάρτινων πιάτων μιας χρήσης 
προσφέροντας πιάτα που παρασκευάζονται από στρώσεις 
φύλλων πεπιεσμένων σε υψηλή θερμοκρασία. Η εταιρεία 
συγκέντρωσε σημαντικό κεφάλαιο μέσω της υπηρεσίας 
crowdfunding και έχει πλέον αναπτυχθεί αρκετά ώστε να 
ξεκινήσει συνεργασία με τα μεγαλύτερα σούπερ μάρκετ στη 
Σουηδία προκειμένου να διαθέτουν τα προϊόντα τους στους 
καταναλωτές.

 

Zero Waste Stockholm BYO  
Μείωση της κατανάλωσης - ΜΚΟ

Το Zero Waste Stockholm συνεργάζεται με 
καταστηματάρχες προκειμένου να αυξήσει την χρήση 
επαναχρησιμοποιήσιμων δοχείων φαγητών σε πακέτο όπως 
δοχεία, σακούλες, επαναχρησιμοποιήσιμα ποτήρια κλπ. 
Όλα τα καταστήματα που συμμετέχουν παρουσιάζονται 
στον ιστότοπο του Zero Waste Stockholms.

Η πρωτοβουλία ανέπτυξε τη δική της μάρκα και 
αυτοκόλλητα για την αναγνώριση των καταστημάτων όπου 
οι πελάτες μπορούν να φέρουν τα δικά τους δοχεία. Επί του 
παρόντος, 36 καταστήματα σε όλη την πόλη συμμετέχουν 
στην πρωτοβουλία.

ΣΟΥΗΔΙΑ

“ Τον πρώτο χρόνο της συνεργασίας, η Apotek Hjärtat, MQ, και 
η Joy μείωσαν τη χρήση τους σε πλαστικές σακούλες κατά 53–
65%, ποσοστό που αντιπροσωπεύει περίπου 12 εκατομμύρια 
πλαστικές σακούλες και 124 τόνους πλαστικού.”

https://globalportalen.org/artiklar/12-miljoner-farre-plastkassar-och-124-ton-mindre-plast-sedan-avgiften-infordes
https://hsr.se/
https://www.leafymade.shop/
https://zerowastestockholm.org/sv/projekt/bring-your-own-projekt/?fbclid=IwAR0wEvFsgaRtdbHM5ex-1nIjGwAon11y1mVoY4Khg_Rkc5nSdmDKyRNTzKA
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Δοχεία reCIRCLE  
Μείωση της κατανάλωσης + Επιχειρήσεις

Το επιχειρηματικό μοντέλο του reCIRCLE που αναπτύχθηκε 
αρχικά στην Ελβετία, προσφέρει ένα σύστημα επιστροφής 
χρημάτων για εστιατόρια, μπακάλικα ή ιδιώτες που 
βασίζεται σε επαναχρησιμοποιήσιμα μαχαιροπήρουνα και 
συσκευασίες τροφίμων ‘σε πακέτο’. Το 2020, απονεμήθηκε 
στο reCIRCLE ένα διακεκριμένο ελβετικό βραβείο που 
αναγνωρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που απέδειξαν 
ότι είναι οι καλύτερες στον τομέα τους κατά τους 
τελευταίους 12 μήνες.

Τα προϊόντα του περιλαμβάνουν:

 reCIRCLE BOXES

• Παρασκευάζονται από 70% τερεφθαλικό πολυβουτυλένιο 
(PBT) και 30% ίνες υάλου (PBT GF30)

• καπάκι από πολυπροπυλένιο (PP)

• χωρίς την επιβλαβή δισφαινόλη A (BPA), χωρίς υλικά 
ζωικής προέλευσης και με χρωστικές ουσίες ασφαλείς για 
τα τρόφιμα

reCIRCLE Spifes & forks

•  To Spife είναι ένα κουτάλι και μαχαίρι, δυο σε ένα

• παρασκευάζεται από τερεφθαλικό πολυβουτυλένιο (PBT)

 GOOD CUPS

• Παρασκευάζεται από προπυλένιο (PP)

• χωρίς BPA, χωρίς μελαμίνη, χωρίς πολυκυκλικούς 
αρωματικούς υδρογονάνθρακες (PAH)

Εξατομικευμένα reCIRCLE BOXES

Το πρόγραμμα είναι διαθέσιμο σε όλους, από 
επαγγελματίες τροφοδοσίας και εστιατόρια μέχρι ιδιώτες, 
υπηρεσίες γευμάτων, σχολικές καντίνες και αναψυκτήρια 
εταιρειών. Η εταιρεία έχει πάνω από 1.300 συνεργάτες και 
καταστήματα όπου μπορούν να επαναπληρωθούν τα δοχεία 
reCIRCLE. Συνολικά, η reCIRCLE υπολογίζει ότι η χρήση 
των προϊόντων της εξοικονομεί πάνω από 50.000 δοχεία 
μιας χρήσης ημερησίως.

Το σύστημα έχει δει μεγάλη επιτυχία και έχει υιοθετηθεί 
διεθνώς στη Γερμανία, τη Γαλλία, το Βέλγιο, τη Δημοκρατία 
της Τσεχίας και την Ιρλανδία.

ΕΛΒΕΤΙΑ

“ Η εταιρεία έχει πάνω από 
1.300 συνεργάτες και 
καταστήματα όπου μπορούν 
να επαναπληρωθούν τα 
δοχεία reCIRCLE. Συνολικά, 
η reCIRCLE υπολογίζει ότι 
η χρήση των προϊόντων 
της εξοικονομεί πάνω από 
50.000 δοχεία μιας χρήσης 
ημερησίως.”

https://www.recircle.ch/en/
https://www.recircle.ch/en/what
https://www.recircle.ch/en/rebox
https://www.recircle.ch/en/rebox
https://www.recircle.ch/en/rebox
https://www.recircle.ch/en/why
https://www.recircle.ch/assets/files/Basistext_reCIRCLE_mBildern_DE.pdf
https://www.recircle.ch/assets/files/Basistext_reCIRCLE_mBildern_DE.pdf
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Χαρτογράφηση τοποθεσιών επαναπλήρωσης νερού  
Μείωση της κατανάλωσης - ΜΚΟ

Η ΜΚΟ Refill με έδρα στο Μπρίστολ χαρτογραφεί σημεία 
όπου ο κόσμος μπορεί να γεμίσει φιάλες νερού παρέχοντας 
εύκολη πρόσβαση του κοινού στα δεδομένα.

Έχοντας ξεκινήσει το 2015 με στόχο τη μείωση της 
κατανάλωσης πλαστικών φιαλών μιας χρήσης, η ΜΚΟ 
ενθαρρύνει τα καταστήματα, τα εστιατόρια και τις εταιρείες 
να επαναπληρώνουν φιάλες χρησιμοποιώντας νερό 
βρύσης, χωρίς χρέωση. Όσοι το κάνουν, περιλαμβάνονται 
στην εφαρμογή Refill, και λαμβάνουν αυτοκόλλητο “Refill-
Station” που μπορούν περήφανα να εκθέσουν.

Ξεκίνησε με στόχο την παρουσίαση σε εθνικό επίπεδο, 
ωστόσο η καμπάνια μετατράπηκε σε διεθνές κίνημα, με 
τοπικά και διεθνή προγράμματα Refill να υπάρχουν πλέον 
σε πάνω από 20 χώρες σε όλο τον κόσμο (ΗΒ, Ισπανία, 
Ολλανδία, Γαλλία, Νορβηγία, Σουηδία, Φινλανδία, Δανία, 
Γερμανία, Ιταλία, Πορτογαλία, Ουγγαρία, Βουλγαρία, 
Ελλάδα, Ρουμανία, Πολωνία, Λετονία, Λιθουανία). 
Συμμετέχουν πάνω από 20.000 επιχειρήσεις. Όλα τα 
συμμετέχοντα καταστήματα παρουσιάζονται μέσω μιας 
εφαρμογής.

Επαναχρησιμοποιήσιμα ποτήρια CupClub  
Μείωση της κατανάλωσης - Επιχειρήσεις

To CupClub συστήθηκε το 2015 από ένα βραβευμένο 
αρχιτέκτονα, σχεδιαστή και οικολόγο, την Safia Qureshi, και 
τον Απρίλιο του 2018 ξεκίνησε με πρώτο μεγάλο πελάτη 
την Cushman & Wakefield. Η μικρομεσαία επιχείρηση 
συνεργάζεται με μάρκες, λιανοπωλητές και επιχειρήσεις 
έτσι ώστε τα ποτά σε πακέτο να γίνουν πιο βιώσιμα.

Τα δοχεία ποτών παρασκευάζονται από πιο βιώσιμα υλικά, 
και παραδίδονται και συλλέγονται καθημερινά για πλύση 
και επαναχρησιμοποίηση – έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν τουλάχιστον 1000 φορές. 
Παρέχονται υπηρεσίες σε καφετέριες λιανικής, καφετέριες 
εντός επιχειρήσεων, καντίνες, εστιατόρια, σημεία καφέ/
τσαγιού, σταθμούς αυτοεξυπηρέτησης και μηχανήματα 
πώλησης ροφημάτων.

Το επιχειρηματικό μοντέλο έχει πλέον πάρει διεθνείς 
διαστάσεις και ακολουθείται από μεγάλες μάρκες όπως 
οι Starbucks και McDonalds στο Σαν Φρανσίσκο της 
Καλιφόρνια με εξειδικευμένα πιλοτικά προγράμματα.

Dabbadrop φαγητά σε πακέτο χωρίς πλαστικά  
Μείωση της κατανάλωσης Επιχειρήσεις

Λονδίνο

Το Dabbadrop είναι μια βιώσιμη υπηρεσία παράδοσης 
τροφίμων στο Λονδίνο, χωρίς να χρησιμοποιεί πλαστικό. 
Τα γεύματα παραγγέλνονται εκ των προτέρων και 
παραδίδονται με ποδήλατα σε δοχεία από ανοξείδωτο 
ατσάλι.

Από το ξεκίνημά της, το Νοέμβριο του 2018, η εταιρεία 
εκτιμά ότι έχουν εξοικονομηθεί 17.820 πλαστικά δοχεία 
μέσω των παραδόσεών τους με την dabbas. Έχουν επίσης 
διανύσει 8.700 χλμ κάνοντας παραδόσεις με ποδήλατα με 
μηδενικές εκπομπές ρύπων.

 

Επαναχρησιμοποιήσιμα ποτήρια στο Πανεπιστήμιο του 
Μπράιτον  
Μείωση της κατανάλωσης - Σχολεία και πανεπιστήμια

Στο Πανεπιστήμιο του Μπράιτον, το πρόγραμμα 
επαναχρησιμοποιήσιμων ποτηριών My Cup ενθαρρύνει 
το προσωπικό, τους φοιτητές και τους επισκέπτες να 
αποφεύγουν τη χρήση ποτηριών καφέ μιας χρήσης. 
Στόχος του προγράμματος είναι η μείωση του αριθμού 
των ποτηριών μιας χρήσης κατά 125.000 ετησίως. Οι 
πελάτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν δικά τους ποτήρια 
ή να αγοράσουν στους χώρους του πανεπιστημίου ένα 
Ecoffee Cup, ένα επαναχρησιμοποιήσιμο ποτήρι βιολογικής 
προέλευσης, έναντι ποσού 6,95 λιρών Στερλινών. Με κάθε 
ποτήρι δίνεται δωρεάν ένα ρόφημα, ενώ συγκεντρώνοντας 
αυτοκόλλητα My Cup κάθε φορά που χρησιμοποιούν το 
ποτήρι, οι πελάτες κερδίζουν το ενδέκατο ρόφημα δωρεάν.

 

Πρώτο χωριό χωρίς πλαστικά  
Μείωση της κατανάλωσης - Δημόσιες αρχές

Άμπερπορθ

Το χωριό Άμπερπορθ, στις δυτικές ακτές της Ουαλίας, 
σκοπεύει να γίνει η πρώτη περιοχή της Ουαλίας χωρίς 
πλαστικά μιας χρήσης. Ο Gail Tudor, κάτοικος της περιοχής 
και παραγωγός ταινιών ξεκίνησε την καμπάνια μετά από 
μια διερευνητική περιοδεία στις ακτές της Βρετανίας για 
τις επιπτώσεις των πλαστικών στη θαλάσσια ζωή και τα 
παράλια.

Η παμπ του Άμπερπορθ άλλαξε τα πλαστικά καλαμάκια 
σε χάρτινα και αποφεύγει τα σακουλάκια καρυκευμάτων, 
ενώ το γάλα πωλείται σε γυάλινες φιάλες. Στο χωριό 
απαγορεύτηκαν, επίσης, τα πλαστικά μαχαιροπήρουνα. 
Μετά από μια σειρά δραστηριοτήτων για τη διασφάλιση 
χρημάτων, δημιουργήθηκε μια καμπάνια με αφίσες 
προκειμένου να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση μεταξύ των 
κατοίκων και των επισκεπτών.

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

“ Το επιχειρηματικό μοντέλο έχει πλέον πάρει διεθνείς 
διαστάσεις και ακολουθείται από μεγάλες μάρκες όπως οι 
Starbucks και McDonalds στο Σαν Φρανσίσκο της Καλιφόρνια 
με εξειδικευμένα πιλοτικά προγράμματα.”

https://refill.org.uk/
https://www.refillapp.com/
https://cupclub.com/
https://dabbadrop.co.uk/
https://eat.brighton.ac.uk/ethics/mycup/
https://eat.brighton.ac.uk/ethics/mycup/
https://ecoffeecup.com/
https://www.bbc.com/news/uk-wales-mid-wales-42395048
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reCIRCLE δοχεία τροφίμων σε πακέτο  
Μείωση της κατανάλωσης + Επιχειρήσεις

Το επιχειρηματικό μοντέλο του reCIRCLE που αναπτύχθηκε 
αρχικά στην Ελβετία, προσφέρει ένα σύστημα επιστροφής 
εγγύησης χρημάτων για εστιατόρια, μπακάλικα ή ιδιώτες 
που βασίζεται σε επαναχρησιμοποιήσιμα μαχαιροπήρουνα 
και συσκευασίες τροφίμων ‘σε πακέτο’. Η εταιρεία αξιολογεί 
την εξοικονόμηση σε περιβαλλοντικές πηγές που επιφέρει 
η χρήση των προϊόντων της, και τις ανακοινώνει στο κοινό.

Αυτό το φιλικό προς το χρήστη σύστημα 
επαναχρησιμοποιήσιμων δοχείων έχει πλέον υιοθετηθεί στη 
Γερμανία, τη Γαλλία, το Βέλγιο, τη Δημοκρατία της Τσεχίας 
και την Ιρλανδία. Για περισσότερες λεπτομέρειες για αυτό 
το πρόγραμμα, ανατρέξτε στην ενότητα της Ελβετίας.

Χαρτογράφηση τοποθεσιών επαναπλήρωσης νερού  
Μείωση της κατανάλωσης - ΜΚΟ

Η ΜΚΟ Refill με έδρα στο Μπρίστολ χαρτογραφεί σημεία 
όπου ο κόσμος μπορεί να γεμίσει φιάλες νερού παρέχοντας 
εύκολη πρόσβαση του κοινού στα δεδομένα.

Έχοντας ξεκινήσει το 2015 με στόχο τη μείωση της 
κατανάλωσης πλαστικών φιαλών μιας χρήσης, η ΜΚΟ 
ενθαρρύνει τα καταστήματα, τα εστιατόρια και τις εταιρείες 
να επαναπληρώνουν φιάλες χρησιμοποιώντας νερό 
βρύσης, χωρίς χρέωση. Όσοι το κάνουν, περιλαμβάνονται 
στην εφαρμογή Refill, και λαμβάνουν αυτοκόλλητο “Refill-
Station” που μπορούν περήφανα να εκθέσουν.

Ξεκίνησε με στόχο την παρουσίαση σε εθνικό επίπεδο, 
ωστόσο η καμπάνια μετατράπηκε σε διεθνές κίνημα, με 
τοπικά και διεθνή προγράμματα Refill να υπάρχουν πλέον 
σε πάνω από 20 χώρες σε όλο τον κόσμο (ΗΒ, Ισπανία, 
Ολλανδία, Γαλλία, Νορβηγία, Σουηδία, Φινλανδία, Δανία, 
Γερμανία, Ιταλία, Πορτογαλία, Ουγγαρία, Βουλγαρία, 
Ελλάδα, Ρουμανία, Πολωνία, Λετονία, Λιθουανία). 
Συμμετέχουν πάνω από 20.000 επιχειρήσεις. Όλα τα 
συμμετέχοντα καταστήματα παρουσιάζονται μέσω μιας 
εφαρμογής.

Ocean Friendly Restaurants  
Μείωση της κατανάλωσης + ΜΚΟ

Το Ocean Friendly Restaurants είναι ένα πρόγραμμα 
πιστοποίησης που έχει στόχο να βοηθήσει τη βιομηχανία 
παροχής υπηρεσιών τροφίμων να κάνει την ‘πράσινη 
μετάβαση’. Ξεκίνησε από την ΜΚΟ Surfrider Foundation 
στις Ηνωμένες Πολιτείες και προσαρμόστηκε στα 
ευρωπαϊκά δεδομένα από την Surfrider Foundation Europe.  

Το πρόγραμμα εξέθεσε σειρά οδηγιών, τις οποίες 
μπορούν να ακολουθήσουν οι ιδιοκτήτες εστιατορίων 
στην Ευρώπη προκειμένου να λάβουν πιστοποίηση. Το 
πρόγραμμα καθοδηγεί τους ιδιοκτήτες εστιατορίων προς 
τη βιωσιμότητα και τους βοηθάει να μειώσουν τις αρνητικές 
επιδράσεις που προκαλούν στο περιβάλλον, παρέχοντας 
ταυτόχρονα στους πελάτες περισσότερη διαφάνεια και 
την ευκαιρία να επιλέγουν εστιατόρια που έχουν κοινές με 
αυτούς αξίες.

Από τα οκτώ κριτήρια που πρέπει να πληρούν τα 
εστιατόρια προκειμένου να λάβουν πιστοποίηση Ocean-
friendly, ορισμένα είναι άμεσα συνδεδεμένα με την 
καταπολέμηση της ρύπανσης από πλαστικά: απαγορεύεται 
η χρήση διογκωμένου πολυστυρενίου ή πλαστικών μιας 
χρήσης, απαγορεύεται η πώληση πλαστικών φιαλών για 
ποτά που καταναλώνονται επιτόπου και είναι υποχρεωτική 
η παροχή στους καπνιστές σταχτοδοχείων ή ειδικών 
δοχείων απόρριψης έξω από το εστιατόριο για την 
εναπόθεση των αποτσίγαρων.

 

Καταστήματα χωρίς συσκευασίες  
Αύξηση της ευαισθητοποίησης - ΜΚΟ

Η έκθεση καταστημάτων στην Ευρώπη χωρίς συσκευασίες 
που διεξήχθη το 2019 από την εταιρεία συμβούλων 
Eunomia σε συνεργασία την Réseau Vrac και το δίκτυο Zero 
Waste Europe παραθέτει το καθεστώς αναφορικά με τις 
πωλήσεις χύδην και τις εναλλακτικές χωρίς συσκευασία σε 
όλη την ΕΕ.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ  
ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Το Ocean Initiatives ξεκίνησε πρόσφατα συνεργασία με την 
Ευρωπαϊκή Περιβαλλοντική Υπηρεσία και προκαλεί τους 
διοργανωτές να αναφέρουν δεδομένα μέσω της εφαρμογής 
Marine Litter Watch. 

Litterati - παγκόσμια εφαρμογή για τα απορρίμματα  
Αύξηση της ευαισθητοποίησης - επιχειρήσεις

Η Litterati είναι μια εφαρμογή που επιτρέπει στους χρήστες 
της – ιδιώτες, επιχειρήσεις, βιομηχανία και δημόσιες 
αρχές – να βγάζουν φωτογραφίες απορριμμάτων με 
γεωσήμανση. Στη συνέχεια, τα δεδομένα καταγράφονται, 
χαρτογραφούνται και χρησιμοποιούνται ως οδηγός για την 
ανάπτυξη και εφαρμογή αποτελεσματικών λύσεων.

Η κοινότητα Litterati διευρύνθηκε περιλαμβάνοντας πάνω 
από 160.000 άτομα σε 165 χώρες. Η εφαρμογή είναι 
προσβάσιμη από όλους όσοι θέλουν να βοηθήσουν στην 
παρακολούθηση της ρύπανσης από πλαστικά, την αύξηση 
της ευαισθητοποίησης και να βοηθήσουν στον καθαρισμό 
της Γης απλά καταφορτώνοντας την εφαρμογή Litterati σε 
οποιαδήποτε έξυπνη συσκευή και βγάζοντας φωτογραφίες 
απορριμμάτων.

Η Παγκόσμια Βάση Δεδομένων Απορριμμάτων της Litterati 
χρησιμοποιείται για την ενημέρωση των πολιτικών των 
κυβερνήσεων, τη μετάβαση σε συσκευασίες πιο φιλικές 
προς το περιβάλλον και την έμπνευση περισσότερης 
προσωπικής ευθύνης μεταξύ των πολιτών.

 

Οδηγός για πόλεις χωρίς πλαστικές φιάλες  
Αύξηση της ευαισθητοποίησης - ΜΚΟ

Το Surfrider Foundation Europe, ανέπτυξε αυτό τον 
οδηγό που παρέχει στους φορείς λήψης αποφάσεων έναν 
κατάλογο με 20 πρωτοβουλίες και βέλτιστες πρακτικές 
που μπορούν να εμπνεύσουν τοπικά μέτρα για την 
καταπολέμηση της ρύπανσης από τις πλαστικές φιάλες.

Κάθε χρόνο καταναλώνονται στην Ευρώπη κατά μέσο 
όρο 52 δισεκατομμύρια πλαστικές φιάλες νερού. Αν και 
συνήθως χρησιμοποιείται για λιγότερο από 24 ώρες, κάθε 
φιάλη χρειάζεται πάνω από 1.000 χρόνια για να αποδομηθεί 
στο περιβάλλον. Ο οδηγός εστιάζει σε πέντε δράσεις-
κλειδιά που έχουν προτεραιότητα: μείωση στην πηγή, 
προώθηση εναλλακτικών, βελτίωση σχεδιασμού, βελτίωση 
‘τέλους ζωής’, και πληροφόρηση των πολιτών και αύξηση 
της ευαισθητοποίησης.

Ο οδηγός βέλτιστων πρακτικών είναι ένα από τα 
παραδοτέα και μια δραστηριότητα της τρέχουσας 
καμπάνιας του Surfrider Foundation Europe, ‘Break the 
Plastic Wave’. Η καμπάνια αυτή κινητοποιεί τους πολίτες, 
τις επιχειρήσεις, τα δημόσια ιδρύματα και τις κυβερνήσεις 

BYO στα σούπερ μάρκετ Carrefour   
Μείωση της κατανάλωσης - Επιχειρήσεις

Από το 2019, οι πελάτες των σούπερ μάρκετ Carrefour 
μπορούν να φέρουν τα δικά τους δοχεία όταν αγοράζουν 
τρόφιμα από το κρεοπωλείο, το ιχθυοπωλείο και το τμήμα 
μαναβικής σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες όπως η Γαλλία, 
το Βέλγιο, η Πολωνία και η Ισπανία. Θα ακολουθήσουν 
και άλλες χώρες, αλλά η υλοποίηση του προγράμματος 
υπόκειται σε τροποποιήσεις σε εθνικό επίπεδο.

Αυτή η πρωτοβουλία είναι μέρος της πολύ ευρύτερης 
καμπάνιας για καλύτερα τρόφιμα, της Act for food 
που ξεκίνησε το Carrefour το 2018. Αν και η καμπάνια 
θεωρήθηκε ουσιαστικά μια άσκηση για τη διαμόρφωση μιας 
εταιρικής εικόνας, εάν οι επιλογές ‘φέρε το δικό σου’ ήταν 
διαθέσιμες σε όλα τα καταστήματα Carrefour, η αντίστοιχη 
μείωση των συσκευασιών μιας χρήσης θα ήταν τεράστια. 
Μέχρι το 2022, τα μέτρα του Act for food προγραμματίζεται 
να έχουν εφαρμοστεί σε 30 χώρες.

 

Καθαρισμοί παραλιών Ocean Initiatives  
Αύξηση της ευαισθητοποίησης - ΜΚΟ

Το πρόγραμμα Ocean Initiatives – που γιόρτασε τα 25α 
γενέθλιά του το 2019 – αποτελεί μέρος των προσπαθειών 
της Surfrider Foundation Europe για αύξηση της 
ευαισθητοποίησης για τη θαλάσσια ρύπανση μέσω της 
επιτόπου συγκέντρωσης δεδομένων και της επιστήμης του 
πολίτη.

Το 2019, οργανώθηκαν 2.279 δράσεις περισυλλογής 
απορριμμάτων σε 54 χώρες, φέρνοντας κοντά 83.417 
άτομα του προγράμματος επιστήμης των πολιτών. 
Χάρη στις πληροφορίες που συλλέχθηκαν, η Surfrider 
μπόρεσε να ειδοποιήσει τα αρμόδια όργανα και τις 
επιχειρήσεις σχετικά με την επείγουσα ανάγκη επίλυσης 
του προβλήματος της ρύπανσης από μικροπλαστικά 
και πλαστικά, υποστηρίζοντας τα επιχειρήματά της με 
αριθμητικά δεδομένα και παρέχοντας παραδείγματα των 
αντικειμένων που προκαλούν τη μεγαλύτερη ρύπανση στις 
ευρωπαϊκές ακτές και τη θαλάσσια ζωή.

Το πρόγραμμα δημοσιεύει μια ετήσια έκθεση για την 
επισήμανση των δέκα αντικειμένων που παρουσιάζονται 
συχνότερα στην Ευρώπη και ανά θαλάσσια λεκάνη, και 
κοινοποιεί δυναμικές ιστορίες για την κινητοποίηση 
κατά των θαλασσίων αποβλήτων. Σύμφωνα με την 
περιβαλλοντική έκθεση για το 2019, η οποία εκδόθηκε το 
2020, το ένα απόρριμμα που παρουσιάστηκε πιο συχνά στις 
παραλίες για το 2019 ήταν τα αποτσίγαρα. Συλλέχθηκαν 
συνολικά 4.027.435 αποτσίγαρα, που αντιστοιχούν σε 400 
φορές το ύψος του Πύργου του Άιφελ.

https://www.recircle.ch/en/
https://refill.org.uk/
https://www.refillapp.com/
https://surfrider.eu/en/our-missions/marine-litter/ocean-friendly-restaurants-70182.html
https://zerowasteeurope.eu/library/packaging-free-shops-in-europe-an-initial-report/
https://www.initiativesoceanes.org/en/
https://www.eea.europa.eu/themes/water/europes-seas-and-coasts/assessments/marine-litterwatch
https://www.litterati.org/
https://surfrider.eu/wp-content/uploads/2019/08/guidebonnespratiques_en_web.pdf
https://www.bioalaune.com/fr/actualite-bio/37280/zero-dechet-apporter-contenants-chez-carrefour
https://actforfood.carrefour.eu/fr/nos-actions/Acte-9
https://foodfakty.pl/przynies-swoje-opakowanie-do-marketu-carrefour-zaprasza-na-zakupy-z-wlasnymi-opakowaniami-do-sklepow-w-calym-kraju
https://www.laverdad.es/sociedad/trae-propio-taper-20190313122938-nt.html?ref=https://www.google.com/
https://www.carrefour.com/en/group/food-transition
https://www.initiativesoceanes.org/en/
https://www.initiativesoceanes.org/2019/BILAN/bilan_surfrider_2019_engl_WEB.pdf


να αλλάξουν τον τρόπο που παράγουμε και καταναλώνουμε 
έτσι ώστε να καταπολεμήσουμε τη ρύπανση από πλαστικά 
και να διατηρήσουμε τον ωκεανό καθαρό. 

Απαγόρευση πλαστικών σακούλων - οδηγός για τοπικές 
αρχές  
Απαγορεύσεις - ΜΚΟ

Το Surfrider Foundation Europe, ανέπτυξε αυτό τον οδηγό 
που απευθύνεται στις τοπικές αρχές που επιθυμούν να 
μειώσουν την κατανάλωση πλαστικών σακούλων μιας 
χρήσης στην περιοχή τους. Επισημαίνοντας 20 βέλτιστες 
πρακτικές ή πρωτοβουλίες για την καταπολέμηση της 
ρύπανσης από πλαστικές σακούλες σε διάφορα μέρη του 
πλανήτη, σκοπός της έκθεσης είναι:

•  να καθοδηγήσει τους δήμους που ασχολούνται με τη 
μείωση της κατανάλωσης πλαστικών σακούλων μιας 
χρήσης

•  να ενδυναμώσει τη σχέση μεταξύ τοπικών αρχών, πολιτών, 
συνδέσμων και επιχειρήσεων που έχουν εφαρμόσει 
πρωτοβουλίες ή επιθυμούν να συμμετάσχουν

•  να επισημάνει και να κοινοποιήσει θαρραλέες και 
ενδιαφέρουσες εμπειρίες, και

•  να προσκαλέσει και να πείσει άλλες τοπικές αρχές να 
απαγορεύσουν τις πλαστικές σακούλες μιας χρήσης.

Δίνει, επίσης, ιδέες και συμβουλές για αρχές υψηλότερου 
επιπέδου, επιχειρήσεις, πολίτες ή ομάδες που θέλουν να 
υλοποιήσουν δράσεις κατά των πλαστικών σακούλων μιας 
χρήσης. 

Απαγόρευση πλαστικών σακούλων - οδηγός για 
καταστηματάρχες  
Απαγορεύσεις - ΜΚΟ

Σκοπός αυτού του οδηγού που ανέπτυξε το Surfrider 
Foundation Europe είναι να παρασχεθεί υποστήριξη στους 
Ευρωπαίους λιανοπωλητές κατά τη μεταμόρφωσή τους 
σε καταστήματα χωρίς πλαστικές σακούλες. Μέσα από 
επτά προκλήσεις, αυτός ο οδηγός συγκεντρώνει όλα τα 
ερωτήματα που έθεσαν οι λιανοπωλητές όσον αφορά στην 
πιθανότητα ενός μέλλοντος χωρίς πλαστικές σακούλες 
για το κατάστημά τους, από εναλλακτικές λύσεις μέχρι 
βέλτιστες πρακτικές που ήδη χρησιμοποιούνται από 
άλλους λιανοπωλητές. Παρέχει στους λιανοπωλητές 
τα εργαλεία που χρειάζονται για την υλοποίηση των 
προτεινόμενων λύσεων, από κοινού με τους πελάτες τους, 
προάγοντας ταυτόχρονα την εικόνα του καταστήματός 
τους χωρίς πλαστικές σακούλες.
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Η συλλογή των δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν για 
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Των βέλτιστων πρακτικών επαναχρησιμοποίησης BFFP που 
είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο We Choose Reuse
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