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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

02  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ

06 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

08 ΔΩΔΕΚΑ ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ

10 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ
ΤΡΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΚΤΟΥΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 
Τα πρώτα πλαστικά μιμούνταν το 
ελεφαντόδοντο και το μετάξι και είχαν 
αποσπάσει μικρό μερίδιο της αγοράς. Ύστερα 
ήρθε το PVC… Τα φτηνά πλαστικά σύντομα 
κατέκτησαν τον κόσμο.

14 ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΣΠΑΤΑΛΗΣ 
ΓΙΑΤΙ Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΒΟΥΛΙΑΖΕΙ ΣΤΑ 
ΠΛΑΣΤΙΚΑ
Τη δεκαετία του ’50 οι εταιρείες παραγωγής  
καταναλωτικών προϊόντων ανακάλυψαν τα 
πλεονεκτήματα των πολυμερών.  Ένας νέος 
τρόπος ζωής αναδείχθηκε και έφερε μαζί του 
τόνους απορριμμάτων.

18 ΧΡΗΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ
ΕΥΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΑ
Τα πλαστικά βρίσκονται παντού. Όμως, σχεδόν 
τα μισά από τα πλαστικά προϊόντα καταλήγουν 
στα σκουπίδια σε λιγότερο από έναν μήνα, και 
μόνο μικρό μέρος τους ανακυκλώνεται.

22 ΥΓΕΙΑ
ΧΗΜΙΚΑ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ
Οι επιπτώσεις της ανεξέλεγκτης παραγωγής 
πλαστικών στο περιβάλλον δεν μπορούν πλέον 
να αγνοηθούν. Οι συνέπειές της, όμως, στην 
ανθρώπινη υγεία είναι λιγότερο γνωστές.

26 ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΛΟΓΩ ΦΥΛΟΥ
ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΕΚΤΕΘΕΙΜΕΝΕΣ 
ΣΤΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ
Τα πλαστικά επιβαρύνουν περισσότερο 
τις γυναίκες απ’ ό,τι τους άντρες. Εν μέρει 
αυτό οφείλεται σε βιολογικούς λόγους: Ο 
οργανισμός τους αντιδρά διαφορετικά στις 
τοξίνες, ενώ και τα προϊόντα προσωπικής 
υγιεινής που χρησιμοποιούν οι γυναίκες, 
συχνά είναι μολυσμένα. Υπάρχουν όμως 
εναλλακτικές προτάσεις.

30 ΔΙΑΤΡΟΦΗ
ΠΟΣΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΤΡΩΜΕ;
Η βιομηχανία τροφίμων είναι τομέας στον 
οποίο χρησιμοποιείται πολύ πλαστικό. Οι 
μεμβράνες και οι αφρώδεις συσκευασίες 
έχουν στόχο να προστατεύουν το φαγητό, να 
το διατηρούν φρέσκο και να το κάνουν να 
φαίνεται πιο ελκυστικό. Η ωραία εικόνα όμως 
έχει ένα τίμημα: Το πλαστικό καταλήγει στα 
χωράφια και από εκεί στην τροφική αλυσίδα.

34 ΡΟΥΧΑ 
ΛΕΠΤΑ ΥΦΑΣΜΑΤΑ: ΒΟΛΙΚΑ ΑΛΛΑ 
ΕΠΙΒΛΑΒΗ
Εκ πρώτης όψεως, τα υφάσματα από 
συνθετικές ίνες έχουν πολλά πλεονεκτήματα. 
Είναι φθηνά, στεγνώνουν γρήγορα και 
προσαρμόζονται στο σώμα. Έχουν γίνει, όμως, 
αναλώσιμα και συμβάλλουν σημαντικά στην 
αλλαγή του κλίματος, ενώ μπορεί να είναι 
επιβλαβή και για την ανθρώπινη υγεία.

38 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΚΥΜΑ ΤΩΝ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ
Ηλιόλουστες παραλίες, φοίνικες που 
λικνίζονται από τον αέρα... Και ένα παχύ 
στρώμα σκουπιδιών στην ακτή, να φτάνει 
ως το γόνατο. Οι τουρίστες έρχονται να δουν 
την αψεγάδιαστη ομορφιά, αλλά συμβάλλουν 
στην καταστροφή της με την αμέλειά τους. 
Παράλληλα, τα συστήματα διαχείρισης 
αποβλήτων δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν 
στις ανάγκες που δημιουργεί η τουριστική 
βιομηχανία.

42 ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ
ΤΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΙΝΕΙ ΤΟΝ 
ΠΛΑΝΗΤΗ
Μερικές φορές τα πλαστικά θεωρούνται 
φιλικότερα προς το περιβάλλον σε σχέση με 
άλλα υλικά, κυρίως λόγω του μικρού τους 
βάρους. Κατά την παραγωγή τους, όμως, 
εκπέμπονται στην ατμόσφαιρα τεράστιες 
ποσότητες αερίων του θερμοκηπίου.

46 ΝΕΡΟ
ΟΛΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ;
Η θαλάσσια ρύπανση τροφοδοτείται κυρίως 
από σκουπίδια που φτάνουν από τα ποτάμια, 
όπως η αιθαλομίχλη τροφοδοτείται από 
τον καπνό που προέρχεται από πυρκαγιές 
και καπνοδόχους. Τα πλαστικά, όμως, δεν 
μένουν στη μέση των ωκεανών για πολύ. 
Μεταφέρονται προς τα ρηχότερα σημεία, 
βυθίζονται και φτάνουν στον πυθμένα ή 
ξεβράζονται στις ακτές.

52 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ  
ΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΦΤΑΙΝΕ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΠΑΝΣΗ 
– Η ΜΗΠΩΣ ΟΧΙ;
Οι εταιρείες πετροχημικών και οι παραγωγοί 
πλαστικών, ως άριστοι λομπίστες, στρέφουν 
την προσοχή στη διαχείριση των αποβλήτων 
και την ανακύκλωση, ώστε να αποφύγουν τις 
ευθύνες τους για το πραγματικό πρόβλημα: την 
αυξημένη παραγωγή πλαστικού.

56 ΑΦΘΟΝΙΑ
ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Η παγκόσμια οικονομική άνθηση μετά τον Β΄ 
Παγκόσμιο Πόλεμο δεν θα ήταν εφικτή χωρίς 
το πλαστικό. Τα πλαστικά είναι το αποτέλεσμα 
της παγκοσμιοποίησης και την ίδια στιγμή 
η κινητήρια δύναμή της. Σήμερα, σωροί 
σκουπιδιών δημιουργούνται εξαιτίας  των 
διαδικτυακών αγορών.

60 ΒΙΟΠΛΑΣΤΙΚΑ
ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ ΑΝΤΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ;  ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ 
ΛΥΣΗ…
Τα πλαστικά από ανανεώσιμες πρώτες 
ύλες υποτίθεται ότι είναι φιλικά προς το 
περιβάλλον. Αποικοδομούνται πιο γρήγορα, 
τουλάχιστον σύμφωνα με τις υποστηρικτές 
τους στη βιομηχανία. Μια προσεκτική ματιά, 
όμως, δείχνει ότι δημιουργούν καινούργια 
προβλήματα. 

64 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
H ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΔΕΝ ΦΤΑΝΕΙ ΓΙΑ 
ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΤΗΝ ΕΠΕΛΑΣΗ ΤΟΥ 
ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ
Υπάρχει μια ιδιαίτερα διαδεδομένη παρανόηση: 
Όσο διαχωρίζουμε τα απορρίμματά μας 
ανάλογα με το υλικό τους, δεν χρειάζεται 
να αλλάξουμε τις καταναλωτικές μας 
συνήθειες. Η πραγματικότητα είναι 
διαφορετική: Μεγάλο ποσοστό των πλαστικών 
απορριμμάτων δεν ανακυκλώνεται. Πολλά 
από αυτά αποτεφρώνονται ή καταλήγουν στο 
περιβάλλον.

68 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΧΩΜΑΤΕΡΕΣ ΤΕΛΟΣ!
Τι κάνεις με τα πλαστικά μπουκάλια και τις 
σακούλες που δεν θέλεις πια; Εύκολο: Τα 
στέλνεις αλλού. Μέχρι πρόσφατα, πολλά 
απόβλητα του ανεπτυγμένου κόσμου που 
δύσκολα ανακυκλώνονταν  στέλνονταν  στην 
Κίνα. Αυτή η επιλογή δεν υπάρχει πια. 

72 ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΞΕΔΙΑΛΕΓΟΝΤΑΣ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ
Σε πολλές φτωχές χώρες, οι συλλέκτες 
απορριμμάτων αναλαμβάνουν τα καθήκοντα 
των δημοτικών εγκαταστάσεων μεταφοράς και 
επεξεργασίας αποβλήτων και επαναφέρουν  
σημαντικό ποσοστό σκουπιδιών σε 
παραγωγικές μορφές.

76 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΛΑΘΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ
Δεν λείπουν συμφωνίες και πρωτοβουλίες 
για τη διαχείριση της κρίσης του πλαστικού. 
Σχεδόν όλες, όμως, κάνουν λόγο μόνο για 
τη διαχείριση των απορριμμάτων, δεν είναι 
συντονισμένες μεταξύ τους και απαλλάσσουν 
τους κατασκευαστές από τις ευθύνες τους.

80 ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΓΙΑ ΖΩΗ ΧΩΡΙΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 
ΞΕΣΚΕΠΑΖΕΙ ΤΟΥΣ ΚΟΛΟΣΣΟΥΣ 
Το παγκοσμίου βεληνεκούς κίνημα της 
κοινωνίας των πολιτών Break Free From 
Plastic εργάζεται για να σταματήσει μια για 
πάντα η ρύπανση από το πλαστικό. Το κίνημα 
ασκεί πίεση στις εταιρείες εκθέτοντας δημόσια 
τυχόν κακές πρακτικές τους και προωθώντας 
διαδικασίες διαφάνειας.

84 ΜΗΔΕΝΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
ΠΟΛΕΜΩΝΤΑΣ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 
ΣΤΗ ΡΙΖΑ ΤΟΥ
Η ανακύκλωση δεν αρκεί για να σταματήσει η 
επέλαση του πλαστικού. Χρειάζονται νέες ιδέες 
που θα στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. 
Ένα  κίνημα που αναπτύσσεται δείχνει 
πώς αυτό μπορεί να γίνει πράξη, και λίγες 
πρωτοπόρες πόλεις και κωμοπόλεις φωτίζουν 
τον δρόμο.

88 ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
 ΕΛΛΑΔΑ

ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΧΑΜΕΝΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ;
Υπάρχουν τόσο πολλά που πρέπει να 
πραγματοποιηθούν για να καταφέρει η Ελλάδα 
να γίνει μια χώρα πρωτοπόρος στον αγώνα 
κατά της πλαστικής ρύπανσης. Το χρονικό 
περιθώριο που έχουμε στη διάθεσή μας 
είναι μικρό, αλλά με τις κατάλληλες κινήσεις 
μπορούμε να τα καταφέρουμε.

92 ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
 ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ

96 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ
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Στη σημερινή εποχή, ερχόμαστε σε επαφή με πλαστικά συχνότερα απ’ ό,τι με τους αγαπη-
μένους μας. Τα πλαστικά είναι παντού: στον αέρα, στο νερό, στο έδαφος γύρω μας. Είναι 
το μέσο για την εφαρμογή της παγκοσμιοποίησης και η επιτομή του ανεξέλεγκτου καπι-
ταλισμού. Η χρήση τους, με σκοπό το κέρδος, έχει οδυνηρό τίμημα για τους ανθρώπους 
και το περιβάλλον. Ακόμα και για τον πιο ευσυνείδητο πολίτη, η επαφή με τα πλαστικά 

είναι αναπόφευκτη, ενώ η ζωή χωρίς αυτά απαιτεί συγκεκριμένα μέσα και προνόμια, τα οποία 
λίγοι στον κόσμο διαθέτουν.
Είμαστε ακόμα στην αρχή της διαδρομής για να συνειδητοποιήσουμε τις συνέπειες της παγκό-
σμιας εξάρτησής μας από το πλαστικό. Αυτό που το κάνει τόσο χρήσιμο είναι το ίδιο που το κάνει 
και βλαβερό: η αντοχή του. Φτιαγμένο από μονομοριακές αλυσίδες που είναι πολύ ανθεκτικές 
για να διασπαστούν με φυσικό τρόπο σε εύλογο χρονικό διάστημα, το πλαστικό είναι σχεδιασμέ-
νο να ξεγελάει την ίδια τη φύση. Η αποικοδόμησή του την επιβαρύνει, και μαζί της την ανθρω-
πότητα. 
Ακόμα και στα πιο μακρινά μέρη της Γης οι επιστήμονες βρίσκουν ίχνη πλαστικού, όχι μόνο στο 
περιβάλλον αλλά και στον ανθρώπινο οργανισμό. Ως είδος είμαστε μολυσμένοι από το πλαστικό, 
και μάλιστα όχι μόνο έμμεσα – π.χ. από την κατανάλωση ψαριών που έχουν καταπιεί υπολείμ-
ματά του. Το πλαστικό προκαλεί ρύπανση  σε όλα τα στάδια της ύπαρξής του, από την εξαγωγή 
πετρελαίου και αερίου που απαιτούνται για την παραγωγή του έως το τέλος του κύκλου χρήσης 
του, όταν τα απόβλητά του πετιούνται, καταλήγουν σε χώρους υγειονομικής ταφής, σε «κάθετη» 
ανακύκλωση ή καίγονται.
Τόσο η παραγωγή όσο και η χρήση πλαστικών έχουν αυξηθεί με ασύλληπτη ταχύτητα: Πάνω από 
τα μισά πλαστικά είδη που είναι σήμερα σε χρήση έχουν κατασκευαστεί μετά το 2005. Η αγο-
ρά ελέγχεται από λίγες πολυεθνικές εται- ρείες, οι οποίες επενδύουν συνολικά πάνω 
από 200 δισεκατομμύρια δολάρια ετησί-
ως για την παραγωγή ακόμα περισσότε-
ρων πετροχημικών, που στο μεγαλύτερο 
μέρος τους θα γίνει πλαστικό. Το σχέδιό 
τους είναι, αξιοποιώντας σχιστολιθικό 
αέριο από τις ΗΠΑ, να κατασκευάσουν 
περισσότερες από 300 νέες εγκαταστά-
σεις παραγωγής ή να επεκτείνουν άλ-
λες που υπάρχουν ήδη, με την ελπίδα να 
προσθέσουν 40% περισσότερο πλαστικό 
στο εμπόριο έως το 2025. Η προσφορά 
του πλαστικού υπερβαίνει κατά πολύ τη 
ζήτηση.
Ωστόσο, οι εταιρείες πλαστικών και πετροχημικών θορυβούνται όλο και περισσότερο από τη 
μάχη κατά του πλαστικού, η οποία διαρκώς ενισχύεται. Και παρόλο που κάποιες από αυτές αρχί-
ζουν τουλάχιστον να παραδέχονται τις ευθύνες τους για τη ρύπανση, οι περισσότερες υποστηρί-
ζουν ακόμα με ένταση ότι υπαίτιοι είναι οι καταναλωτές.
Ασφαλώς, αυτό έρχεται σε αντίθεση με την πραγματικότητα. Η αλήθεια είναι ότι οι εταιρείες πα-
ραγωγής καταναλωτικών προϊόντων επεκτείνονται επιθετικά στις αγορές νέων περιοχών, στην 
Ασία, την Αφρική, την Νότια Αμερική, μολονότι έχουν πλήρη επίγνωση ότι στα πιο πολλά από 
αυτά τα μέρη οι υποδομές αποβλήτων και τα συστήματα ανακύκλωσης υστερούν σε μεγάλο βαθ-
μό σε σχέση με τις περισσότερες χώρες του Βορρά. 
Σήμερα, 1.500 ομάδες από την Κοινωνία των Πολιτών σε όλο τον κόσμο συνεργάζονται υπό το 
σχήμα του κινήματος Break Free From Plastic, για να σταματήσει η ρύπανση από πλαστικό ορι-
στικά.
Το κίνημα Break Free From Plastic και το Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ με υπερηφάνεια παρουσιάζουν 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι πολίτες πρέπει να 
απαιτήσουν πραγματική 

δράση από τους υπεύθυνους 
χάραξης πολιτικής για να 
διατηρηθούν τα οικοσυστήματα 
και ο ανθρώπινος οργανισμός 
απαλλαγμένα από πλαστικά

„
„

την πρώτη διεθνή έκδοση του Plastic Atlas. Το Plastic Atlas περιέχει τα αδιαμφισβήτητα στοιχεία, 
τα δεδομένα και τους αριθμούς για να αποδείξει ότι η εκδοχή για το πλαστικό που υποστηρίζει 
η βιομηχανία είναι ένας μύθος. Απαιτείται επείγουσα και δραστική μείωση στην παραγωγή και 
την κατανάλωση πλαστικού, καθώς και νομοθεσία σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο η οποία 
θα αντιμετωπίζει το ζήτημα της ρύπανσης στην πηγή του. Οι λύσεις για την κρίση του πλαστικού 
πρέπει να επικεντρωθούν στην αποτροπή της εισαγωγής επιπλέον πλαστικού στις αγορές, στον 
σχηματισμό και την υποστήριξη κοινοτήτων και πόλεων με μηδενικά απόβλητα (Zero Waste), 
καθώς και σε εναλλακτικά συστήματα μεταφοράς και επαναχρησιμοποιήσιμα προϊόντα. Οι κυ-
βερνήσεις πρέπει να υποχρεώσουν τις εταιρείες να λογοδοτήσουν για το ότι συμβάλλουν στην 
κρίση του πλαστικού και επωφελούνται από αυτή. Και οι πολίτες με τη σειρά τους πρέπει να 
απαιτήσουν πραγματική δράση και λύσεις από τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής για να δια-
τηρηθούν τα οικοσυστήματα και ο ανθρώπινος οργανισμός απαλλαγμένα από πλαστικά και τα 
τοξικά πρόσθετά τους.

Barbara Unmüßig
Πρόεδρος, Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ

Stiv Wilson
Παραγωγός του The Story of Plastic (Η Ιστορία του Πλαστικού), Μέλος της διεθνούς 
Συντονιστικής Επιτροπής του Break Free From Plastic

Μιχάλης Γουδής
Διευθυντής Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Αγάπη-Ευαγγελία Τσαμπάζη
Υπέυθυνη προγραμμάτων Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Τα τελευταία χρόνια, η Ελλάδα, ακολουθώντας την Ευρωπαϊκή προσπάθεια αντιμετώπισης της 
πλαστικής ρύπανσης, κάνει τα πρώτα σταθερά βήματα προς την αλλαγή της «πλαστικής-μιας -χρή-
σης»  κουλτούρας. Το 2021 αποτελεί σημαντική χρονιά εξελίξεων. Γι’ αυτό επιλέξαμε αυτή τη συ-
γκυρία για να μεταφέρουμε στα ελληνικά μία από τις πιο σημαντικές διεθνείς εκδόσεις του Ιδρύ-
ματος Χάινριχ Μπελ, τον Άτλαντα του Πλαστικού.
Ο Άτλας φιλοδοξεί να ενημερώσει σωστά όποιον/α ενδιαφέρεται να αποτελέσει μέρος στην λύση 
του πλαστικού προβλήματος, παρέχοντας με συνοπτικό και εύληπτο τρόπο πληροφορίες σχετι-
κά με τις επιπτώσεις που έχει η συγκεκριμένη μορφή ρύπανσης σχεδόν σε όλους τους τομείς της 
ζωής μας και σε όλα τα στάδια της ύπαρξής του από τη δημιουργία, την επεξεργασία και τη χρήση 
του μέχρι το τέλος χρησιμότητας και την απόρριψή του. Μέσα από τις σελίδες αυτού του εντύ-
που ο/η αναγνώστης/τρια βαθμιαία θα αντιληφθεί τα προβλήματα που συνδέονται με το πλαστικό 
όπου έχουν μια κοινή πηγή, το μεγαλύτερο πλεονέκτημα και ταυτόχρονα το μεγαλύτερο μειονέ-
κτημα αυτού του υλικού: την ανθεκτικότητά του. 
Για μία πραγματικά προσαρμοσμένη έκδοση για το ελληνόφωνο κοινό και όχι μία απλή μετάφρα-
ση του Άτλαντα στην ελληνική γλώσσα, είχαμε το προνόμιο να συνεργαστούμε με τη WWF Ελλάς, 
τη Greenpeace Ελλάς και την Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης. Χάρη στη γνώση και την αφοσί-
ωση των οργανώσεων αυτών, το αποτέλεσμα της συνεργασίας μας εμπλουτίζει τη διεθνή έκδοση 
του Άτλαντα με στοχευμένες πληροφορίες για την ελληνική εμπειρία ανά κεφάλαιο, καθώς και με 
μία παρουσίαση του πλαισίου (νομοθετικού και όχι μόνο), εντός του οποίου θα χρειαστεί να γίνει 
η προσπάθεια για την απαλλαγή από τα πλαστικά μιας χρήσης.

Καλή ανάγνωση!



ΑΤΛΑΣ ΤΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ 20218 9ΑΤΛΑΣ ΤΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ 2021

ΔΩΔΕΚΑ ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Για το πλαστικό και τον πλανήτη
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Τα πλαστικά απόβλητα και τα μικροπλαστικά που 
πλέουν στους ωκεανούς είναι ένα πρόβλημα που 
συζητείται πολύ. Ωστόσο, λίγοι συνειδητοποιούν 
ότι η ρύπανση του εδάφους από το πλαστικό 
μπορεί να είναι από τέσσερις έως 23 φορές 
μεγαλύτερη από ό,τι της θάλασσας.

Το 2018 χρησιμοποιήθηκαν πάνω από 1,13 τρισεκατομμύρια 
συσκευασίες (οι περισσότερες πλαστικές) για τρόφιμα και 
ποτά, μόνο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι συσκευασίες, 
όμως, δεν είναι το μοναδικό πρόβλημα: Η γεωργία χρησιμοποιεί 
παγκοσμίως περίπου 6,5 εκατομμύρια τόνους πλαστικού κάθε 
χρόνο.

Το 1978 η Coca-Cola αποφάσισε να αντικαταστήσει τα θρυλικά 
γυάλινα μπουκάλια της με πλαστικά. Αναλώσιμα ποτήρια, 
πιάτα και διάφορα ανάλογα πλαστικά σκεύη έχουν γίνει 
πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της «βιαστικής» καθημερινότητάς 
μας.

Πολλοί κίνδυνοι για την υγεία προέρχονται από το πλαστικό. Χημικά 
συστατικά που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή πλαστικών προϊόντων 
για να τους προσδώσουν τις επιθυμητές ιδιότητες είναι επιβλαβή για την 
υγεία και συγκεντρώνονται στον αέρα των εσωτερικών χώρων και στη 
σκόνη του σπιτιού

Μεταξύ 1950 και 2017, παράχθηκαν 9,2 δισεκατομμύρια τόνοι 
πλαστικού, δηλαδή πάνω από ένας τόνος πλαστικού για κάθε 
κάτοικο στον πλανήτη σήμερα. Τα είδη μιας χρήσης και οι 
συσκευασίες αποτελούν το μεγαλύτερο ποσοστό των παραγόμενων 
πλαστικών προϊόντων, ενώ από όσα είδη έχουν παραχθεί, λιγότερο 
από 10% έχει ανακυκλωθεί ως σήμερα.

Η μαζική εξάπλωση του πλαστικού άρχισε το δεύτερο μισό 
του 20ού αιώνα, όταν ανακαλύφθηκε ότι τα απόβλητα της 
βιομηχανίας πετροχημικών μπορούσαν να αξιοποιηθούν 
για την παραγωγή πολυβινυλοχλωριδίου, του γνωστού PVC.
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12 Το παγκόσμιο κίνημα Break Free From Plastic θέτει 
προ των ευθυνών τους τις εταιρείες παραγωγής 
καταναλωτικών προϊόντων και τους παραγωγούς 
πλαστικών για τα απόβλητα με τα οποία επιβαρύνουν τον 
πλανήτη. Παράλληλα, στηρίζει τις κοινότητες μηδενικών 
αποβλήτων (Zero Waste) και τον ανάλογο τρόπο ζωής εν 
γένει. Στο κίνημα αυτό έχουν ήδη ενταχθεί πάνω από 1.500 
οργανώσεις και χιλιάδες άτομα.

Τα πλαστικά τροφοδοτούν την κλιματική κρίση. Εάν οι σημερινές 
τάσεις συνεχιστούν, τα πλαστικά θα έχουν δημιουργήσει περίπου 
56 γιγατόνους εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα έως το 2050. 
Η παραγωγή πλαστικών, δηλαδή, μπορεί να καλύψει από μόνη της 
10%-13% από το διοξείδιο του άνθρακα που έχει προϋπολογιστεί ότι 
απαιτείται για να αυξηθεί η θερμοκρασία του πλανήτη πάνω από 
1,5°C. 

Μια χούφτα πολυεθνικές ελέγχουν την παγκόσμια αγορά 
πλαστικού, η οποία πλημμυρίζει από φτηνό σχιστολιθικό 
αέριο από τις ΗΠΑ. Η Ineos, ο μεγαλύτερος παραγωγός 
πλαστικών στην Ευρώπη, επενδύει δισεκατομμύρια στην 
εισαγωγή πρώτων υλών από τις ΗΠΑ. 

Για δεκαετίες η βιομηχανία πλαστικού έχει αντισταθεί στις προσπάθειες 
να μειωθεί η παραγωγή αυτού του υλικού και, κατά συνέπεια, να 
περιοριστεί η βλάβη που προκαλεί. Αντίθετα, επενδύει δισεκατομμύρια 
δολάρια και πληρώνει στρατιές από λομπίστες για να αποσπά 
επιχορηγήσεις, να αποτρέπει ρυθμίσεις και να μεταθέτει την ευθύνη 
στους καταναλωτές και τις φτωχές ασιατικές χώρες.

Το 2018 η Κίνα απαγόρευσε τις εισαγωγές αποβλήτων πλαστικού, ενώ 
και άλλες χώρες αρνούνται να παίξουν τον ρόλο του σκουπιδοτενεκέ 
του πλανήτη και στέλνουν τα απόβλητα πίσω. Οι ΗΠΑ, η Ιαπωνία, 
η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο αποτελούν τους τέσσερις 
μεγαλύτερους εξαγωγείς αποβλήτων.

Φοράμε πλαστικό. Ο πολυεστέρας και άλλα 
συνθετικά υφάσματα κατασκευάζονται από 
παράγωγα πετρελαίου ή φυσικού αερίου. Για να 
φτιαχτεί ένα μπλουζάκι από πολυεστέρα θα 
παραχθούν 3,8-7,1 κιλά διοξειδίου του άνθρακα.
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Το πλαστικό αποτελεί μέρος της καθημερι-
νότητας δισεκατομμυρίων ανθρώπων και 
χρησιμοποιείται ευρέως από τη βιομηχα-
νία. Πάνω από 400 εκατομμύρια τόνοι πα-
ράγονται κάθε χρόνο παγκοσμίως. Όμως, 

τι ακριβώς είναι το πλαστικό; Ο όρος αναφέρεται 
σε μια ομάδα συνθετικών υλικών από υδρογονάν-
θρακες, τα οποία σχηματίζονται με πολυμερισμό: 

μια σειρά χημικών αντιδράσεων σε οργανικές πρώ-
τες ύλες (που περιέχουν άνθρακα), κυρίως φυσικό 
(ορυκτό) αέριο και αργό πετρέλαιο. Διάφοροι τύποι 
πολυμερισμού καθιστούν δυνατή την παραγωγή 
πλαστικών με συγκεκριμένες ιδιότητες: σκληρά ή 
μαλακά, διαφανή ή μη, εύκαμπτα ή άκαμπτα.
Το πρώτο πλαστικό παρουσιάστηκε στη Μεγάλη 
Έκθεση του Λονδίνου το 1862. Λεγόταν «Parkesine» 

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Τρία γράμματα κατακτούν τον κόσμο

Τα πρώτα πλαστικά μιμούνταν το ελεφαντόδοντο και το μετάξι 
και είχαν αποσπάσει μικρό μερίδιο της αγοράς. Τα πράγματα 
άλλαξαν μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο με την κυριαρχία του 
PVC. Τα φτηνά πλαστικά σύντομα κατέκτησαν τον κόσμο.

Οι σημαντικότεροι τύποι πλαστικών εφευρέθηκαν 
μεταξύ 1850 και 1950. Έκτοτε, έχουν βελτιωθεί, σε πολλές 

περιπτώσεις μέσω της ανάμειξής τους με τοξικά πρόσθετα.

από το όνομα του εφευρέτη του, Alexander Parkers 
(Αλεξάντερ Πάρκερς). Ο Πάρκερς είχε φτιάξει από 
κυτταρίνη αυτό το οργανικό υλικό, στο οποίο μπο-
ρούσε κανείς να αλλάξει σχήμα όταν το ζέσταινε, 
και το σχήμα αυτό διατηρούνταν όταν το υλικό κρύ-
ωνε. Μερικά χρόνια αργότερα, ο John Wesley Hyatt 
(Τζον Ουέσλι Χάιατ) ανέπτυξε τον κελλουλοΐτη, με-
τατρέποντας τη νιτροκυτταρίνη σε ένα παραμορ-
φώσιμο πλαστικό, μέσω επεξεργασίας της με θερ-
μότητα και πίεση, και προσθέτοντας καμφορά και 
αλκοόλη. Το υλικό αυτό αντικατέστησε το ελεφα-
ντόδοντο και το κέλυφος χελώνας που χρησιμοποι-
ούνταν στις μπάλες του μπιλιάρδου και τις χτένες, 
ενώ το μέλλον του στον χώρο του κινηματογράφου 
και της φωτογραφίας διαγραφόταν λαμπρό. Το 1884 
ο χημικός Hilaire de Chardonnet (Ιλέρ ντε Σαρντο-
νέ) κατοχύρωσε με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ένα συν-
θετικό ύφασμα γνωστό ως «μετάξι Chardonnet». Ο 
διάδοχός του, το ρεγιόν η βισκόζη, είναι ένα ημι-
συνθετικό πλαστικό κατασκευασμένο από χημικά 
επεξεργασμένη κυτταρίνη, το οποίο είναι φθηνότε-
ρο από φυσικά υφάσματα όπως το μετάξι.
Αυτά και άλλα πρώιμα πλαστικά κατασκευάστηκαν 
από φυσικές πρώτες ύλες.
Θα περνούσαν άλλα 40 χρόνια ωσότου να αναπτυ-
χθεί ένα πλήρως συνθετικό πλαστικό. Το 1907 ο Leo 

Hendrik Baekeland (Λίο Χένρι Μπάκελαντ) βελτί-
ωσε τις τεχνικές αντίδρασης φαινόλης-φορμαλδεΰ-
δης και εφηύρε τον «Μπακελίτη» (ή βακελίτη), το 
πρώτο πλαστικό που δεν περιείχε πλέον μόρια από 
τη φύση. Ο βακελίτης διατέθηκε στην αγορά ως κα-
λός μονωτής και ως υλικό ανθεκτικό στη θερμότη-
τα.
Πέντε χρόνια αργότερα, ο Fritz Klatte (Φριτζ Κλάτ-
τε) κατοχύρωσε με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ένα πλα-
στικό που ονομάζεται πολυβινυλοχλωρίδιο, περισ-
σότερο γνωστό ως PVC ή βινύλιο. Έως τα μέσα του 
20ού αιώνα τα πλαστικά κατείχαν μικρό κομμάτι 
της αγοράς. Αυτό που πυροδότησε τη μαζική εξά-
πλωση του PVC ήταν η ανακάλυψη ότι μπορούσε να 
παρασκευαστεί από ένα απόβλητο της χημικής βι-
ομηχανίας: Το χλώριο που προέκυπτε από την πα-
ραγωγή υδροξειδίου του νατρίου (της καυστικής 
σόδας) θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως φθηνή 
πρώτη ύλη.
Αυτό σηματοδότησε και την αρχή της ταχείας και 
αδιάκοπης αύξησης στην παραγωγή του PVC. Κατά 
τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, η ζήτηση 
αυξήθηκε σημαντικά, καθώς το υλικό χρησιμοποι-
ήθηκε για τη μόνωση καλωδίων σε πλοία. Παρόλο 
που γινόταν όλο και πιο γνωστό ότι η παραγωγή 
PVC ήταν επιβλαβής τόσο για το περιβάλλον όσο 

1850

1931
Πολυστυρένιο
IG Farben (Ε)

1910 19201830 1840 1860 1870 1880 1890 1900

1839
Λάστιχο
Charles Goodyear (Π)

1869
Κελλουλοΐτης
John Wesley Hyatt (Π)

1884
Συνθετικό μετάξι
Hilaire Bernigaud
de Grange, Count of
Chardonnet (Π)

1907
Βακελίτης
Leo Baekeland (Ε)

1910
Συνθετικό λάστιχο
Fritz Hofmann (Ε) 

1912
Πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC)
Fritz Klatte (Ε)

1908
Σελοφάν
Jacques E.
Brandenberger (Π)

1892
Ρεγιόν/Βισκόζη
Charles Cross,
Edward Bevan,
Clayton Beadle (Π)

1930

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ
Η ιστορία των σημαντικότερων πλαστικών.
Π = Παραγωγή, Ε = Εφεύρεση

1950 19551945

1954
Πολυπροπυλένιο
Guilio Natta (Ε)

1935
Πολυαιθυλένιο
χαμηλής
πυκνότητας HDPE
ICI UK (Π)

1938
Τεφλόν
Roy J. Plunkett,  
Rack Rebok (Ε)  

1935
Μελαμίνη
BASF (Π)

1937
Πολυουρεθάνη
Otto Bayer (Ε)

1946 
Ακρυλονιτρίλιο
- βουταδιένιο -
στυρόλιο
US Rubber Company 
(Π)

1954 
Πολυακρυλονιτρίλιο
Bayer (Π)

1952 
Πολυαιθυλένιο
χαμηλής πυκνό-
τητας, LDPE 
Karl Ziegler (Ε)

1953 
Πολυανθρακικό
Hermann  
Schnell (Ε)

1938
Perlon
Paul Schlack (Ε)

1949 
Διογκωμένο 
πολυστυρένιο
Fritz Stastny (Π)

1935 1940

 ΑΤΛΑΣ ΤΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ 2019 / BRAUN, FALBE



ΑΤΛΑΣ ΤΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ 202112 13ΑΤΛΑΣ ΤΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ 2021

και για την υγεία, η βιομηχανία πετροχημικών εκ-
μεταλλεύτηκε τις νέες δυνατότητες μετατροπής 
των αποβλήτων σε κέρδος. Το PVC έγινε το πιο ση-
μαντικό πλαστικό σε μια μεγάλη ποικιλία οικιακών 
και βιομηχανικών προϊόντων.
Εκτός από το PVC, το πολυαιθυλένιο είχε επίσης 
ευρεία αποδοχή. Εφευρέθηκε τη δεκαετία του ’30 
και με αυτό κατασκευάζονται μπουκάλια ποτών, 
σακούλες παντοπωλείου και δοχεία τροφίμων. Ο 
χημικός Giulio Natta (Τζούλιο Νάτα) ανέπτυξε το 
πολυπροπυλένιο, ένα πλαστικό με ιδιότητες παρό-
μοιες με εκείνες του πολυαιθυλενίου. Το πολυπρο-
πυλένιο έγινε δημοφιλές στη δεκαετία του ’50 και 
εξακολουθεί να χρησιμοποιείται σήμερα για διάφο-
ρα προϊόντα, όπως συσκευασίες, παιδικά καθίσμα-
τα και σωλήνες.
Εκείνη την εποχή, η θετική προβολή των πλαστικών 
συνέβαλε στην κατακόρυφη αύξηση της χρήσης 
τους. Τα πλαστικά θεωρούνταν καθαρά, μοντέρνα 
και χαρακτηριστικά μιας τάσης. Παραγκώνισαν τα 
συμβατικά προϊόντα και σταδιακά διείσδυσαν σε 
όλους σχεδόν τους τομείς της αγοράς. Σήμερα, το 
PVC, το πολυαιθυλένιο και το πολυπροπυλένιο εί-
ναι από τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα πλαστικά 
παγκοσμίως.
Για να βελτιωθούν οι ιδιότητές του, το πλαστικό 
αναμιγνύεται με χημικά πρόσθετα, όπως πλαστικο-
ποιητές, επιβραδυντές καύσης ή βαφές. Πολλά από 

αυτά τα πρόσθετα κάνουν το πλαστικό πιο εύκα-
μπτο ή ανθεκτικό. Είναι όμως επιβλαβή τόσο για το 
περιβάλλον όσο και για την υγεία, καθώς μπορούν 
να ξεφύγουν από το υλικό, να περάσουν στο νερό 
ή στον αέρα και τελικά να μπουν στην τροφή μας. 
Μπορούν επίσης να απελευθερωθούν κατά την 
ανακύκλωση των πλαστικών.
Σήμερα, μια νέα γενιά πλαστικών μπορεί να παρα-
χθεί από βιοπολυμερή, όπως το άμυλο αραβοσίτου. 
Μια νέα παραγωγική διαδικασία, για παράδειγμα, 
δίνει τη δυνατότητα να κατασκευαστεί βιοδιασπώ-
μενο πλαστικό από τα κελύφη των γαρίδων και άλ-
λων καρκινοειδών. Η διαδικασία αυτή τροποποιεί 
τη χιτίνη από τα κελύφη και παράγει ένα πολυμε-
ρές, τη χιτοζάνη. Οι υπεύθυνοι ανάπτυξης στο Πα-
νεπιστήμιο McGill στον Καναδά ελπίζουν σε ένα 
λαμπρό μέλλον, βασισμένο στους 6-8 εκατομμύρια 
τόνους αποβλήτων καρκινοειδών που παράγονται 
ετησίως. 
Αυτά και άλλα πλαστικά που βασίζονται σε φυσικές 
πρώτες ύλες χρησιμοποιούνται ήδη σε καλαμάκια, 
επιτραπέζια σκεύη μιας χρήσης, πλαστικές σακού-
λες και συσκευασίες τροφίμων. Ωστόσο, είναι αμφί-
βολο αν μπορούν να συμβάλλουν στην επίλυση της 
κρίσης του πλαστικού.

Διάφορα πλαστικά
(π.χ. PC, PA, PMMA,PUR, ABS, ASA,

SAN, άλλα θερμοπλαστικά)

Πολυτερεφθαλικός εστέρας
αιθυλενογλυκόλης

Ίνες πολυεστέρα,
μεμβράνες, συσκευασίες
φαγητού, μπουκάλια
ποτών

PET

1

Πλαστικά μπουκάλια,
δοχεία καθαριστικών,
σωληνώσεις αερίου
και πόσιμου νερού,
οικιακά αγαθά 
household goods

HDPE

2

Πολυβινυλοχλωρίδιο

Μπότες, κουρτίνες
μπάνιου, κουφώματα
παραθύρων, σωλήνες,
καλύμματα δαπέδων,
ηλεκτρικά καλώδια,
απομίμηση δέρματος

PVC

3

Πολυαιθυλένιο
χαμηλής

πυκνότητας Πλαστικές σακούλες, 
μεμβράνες, σακούλες 
απορριμμάτων, σωλήνες, 
επικαλύψεις χάρτινων 
κουτιών γάλακτος

LDPE

4Συσκευασίες φαγητού,
θήκες DVD, εσωτερική

επένδυση αυτοκινήτων,
προφυλακτήρες, παιδικά

καθίσματα

PP

5

Πολυστυρένιο

Συσκευασίες 
φαγητού,

υλικά συσκευασίας,
μόνωση

PS

6

OTHER

7

Πολυαιθυλένιο
υψηλής

πυκνότητας

Πολυπροπυλένιο

Βαλίτσες, CDs και
DVDs, ρούχα,
σχοινιά, αλεξίπτωτα,
τρίχες για
οδοντόβουρτσες,
παιχνίδια, οικιακές
ηλεκτρικές συσκευές

Το 2015 παράχθηκαν 407 εκατομμύρια τόνοι πλαστικού 
παγκοσμίως. Στη θεωρία, όλα θα έπρεπε να ανακυκλώνονται. 

Η πραγματικότητα, όμως, είναι διαφορετική.

Η «ΠΙΤΑ» ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ
Επτά κωδικοί ανακύκλωσης ορισμένοι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ποσοστό της συνολικής
ποσότητας που παράγεται παγκοσμίως, 2015
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ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΣΠΑΤΑΛΗΣ

Γιατί ο πλανήτης βουλιάζει στα πλαστικά

Έως τη δεκαετία του ’50 ο άνθρωποι αντιμετώπιζαν το πλαστικό με 
τον ίδιο σεβασμό που έδειχναν στο γυαλί και το μετάξι. Τότε, όμως, 
οι εταιρείες παραγωγής καταναλωτικών προϊόντων ανακάλυψαν τα 
πλεονεκτήματα των πολυμερών. Και κάπως έτσι αναδείχθηκε ένας νέος 
τρόπος ζωής, που γεννά τόνους απορριμμάτων.

Κάποτε τα πράγματα κατασκευάζονταν για 
να χρησιμοποιούνται μακροπρόθεσμα, και 
μόνο ένα μικρό μέρος τους πετιόταν. Τα 
τρόφιμα και τα ποτά πωλούνταν χύμα:  Αγό-
ραζε κανείς την ποσότητα που ήθελε. Οι 

συσκευασίες και οι φιάλες μπορούσαν να επανα-
χρησιμοποιηθούν ή να επιστραφούν. Οι μανάβηδες 
πουλούσαν τα λαχανικά χωρίς συσκευασία και οι 
κρεοπώλες τύλιγαν το κρέας σε λαδόχαρτο. Το γάλα 
το μοίραζαν στα σπίτια σε γυάλινα μπουκάλια, τα 
οποία κατόπιν οι καταναλωτές επέστρεφαν. Άλλα 
μπουκάλια πλένονταν για να ξαναχρησιμοποιη-
θούν και άλλα  λιώνονταν για να φτιαχτούν νέα. Οι 
φαρμακοποιοί φύλαγαν τα χάπια σε γυάλινα δοχεία 

και προμήθευαν τους πελάτες χωρίς τις γνωστές 
μας σήμερα καρτέλες. Όλα αυτά πωλούνται πλέον 
τυλιγμένα σε μεμβράνες ή σε συσκευασίες PET.

Μετά το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, όταν 
το πλαστικό μόλις είχε αρχίσει να διαδίδεται, οι άν-
θρωποι το μεταχειρίζονταν με προσοχή και ξανα-
χρησιμοποιούσαν τα πλαστικά προϊόντα· τα αντι-
μετώπιζαν, δηλαδή, όπως τα άλλα είδη και υλικά 
συσκευασίας. Στα τέλη της δεκαετίας του ’50, όμως, 
η οικονομία άλλαξε: Άρχισε να καθοδηγείται από 
την ανάγκη που γεννούσε η αυξανόμενη κατανά-
λωση πόρων. Η βιομηχανία εκμεταλλεύτηκε την 
ευκαιρία να εξοικονομήσει χρήματα και να απλο-
ποιήσει τις αλυσίδες εφοδιασμού, φυτεύοντας τον 
σπόρο για τη γέννηση της νοοτροπίας να πετιού-
νται τα προϊόντα ύστερα από μία χρήση. Ήδη έως 
τις αρχές της επόμενης δεκαετίας, δισεκατομμύρια 
πλαστικά αντικείμενα γέμιζαν τις χωματερές, τους 
χώρους υγειονομικής ταφής και τους αποτεφρωτές 
του δυτικού κόσμου. Η μεταστροφή προς τις ανα-
λώσιμες συσκευασίες αναπτύχθηκε σταδιακά έως 
τα τέλη της δεκαετίας του ’70, οπότε η χρήση τους 
εδραιώθηκε παγκοσμίως. Το 1978 η Coca-Cola εισή-
γαγε το πλαστικό μπουκάλι PET μιας χρήσης, με το 
οποίο θα αντικαθιστούσε το θρυλικό γυάλινο. Η αλ-
λαγή αυτή σηματοδότησε την αρχή μιας νέας επο-
χής στην κατανάλωση πόσιμων προϊόντων.
Έως τα μέσα της δεκαετίας του ’80 η ιδέα ότι η ανα-
κύκλωση μπορούσε να λύσει το εντεινόμενο πρό-
βλημα των πλαστικών μιας χρήσης ήταν ιδιαίτερα 
διαδεδομένη στον δυτικό κόσμο. Στα τέλη της ίδιας 
δεκαετίας, σχεδόν κάθε επαναχρησιμοποιούμενο 
μπουκάλι αναψυκτικού ή γάλακτος είχε εξαφανι-
στεί, δίνοντας τη θέση του σε αναλώσιμο πλαστικό. 
Αυτή η μέθοδος του μονόδρομου εφοδιασμού βοή-
θησε τους κατασκευαστές τροφίμων και πόσιμων 
ειδών να αποκτήσουν πρόσβαση σε μακρινές, νέες 
αγορές, ενώ την ίδια στιγμή οι αναπτυσσόμενες χώ-
ρες άρχισαν να ακολουθούν το πρωτοποριακό μο-
ντέλο της Δύσης. Ο τρόπος ζωής με προϊόντα μιας 

 Ο Γλάρος, το καρτούν της HELMEPA, στον αέρα στην 
ΕΡΤ το 1983 με το σύνθημα: «Όχι Σκουπίδια, όχι 

πλαστικά σε θάλασσες και ακτές». 
https://helmepa.gr/ 

χρήσης ήταν σημάδι προόδου και εκσυγχρονισμού.
Προς το τέλος του 20ού αιώνα, ο τρόπος ζωής έγινε 
πιο έντονος. Το ποσοστό των εργαζομένων αυξή-
θηκε, καθώς περισσότερες γυναίκες μπήκαν στην 
αγορά εργασίας. Οι πόλεις μεγάλωσαν και μαζί 
τους ο αριθμός όσων κατευθύνονταν σε αυτές. Οι 
απαιτήσεις για απασχόληση αυξήθηκαν και έτσι οι 
οικογένειες (ιδιαίτερα οι γυναίκες) είχαν όλο και λι-
γότερο χρόνο για μαγείρεμα, νοικοκυριό ή κηπου-
ρική. Το σπιτικό φαγητό, φτιαγμένο από φρέσκα 
υλικά, άρχισε να αντικαθίσταται από προμαγειρε-
μένα γεύματα, χάρη στα ψυγεία και τους φούρνους 
μικροκυμάτων.

Αυτός ο «εύκολος» τρόπος ζωής έχει στηριχθεί στα 
πλαστικά μιας χρήσης. Πλαστικά καλαμάκια, σα-
κούλες, πιάτα από πολυστυρένιο και συσκευασίες 
από πολυπροπυλένιο για έτοιμο φαγητό, αποτε-
λούν την υλική βάση της καθημερινότητας. Όλα 
μπορούν να αποκτηθούν γρήγορα, να καταναλω-
θούν εύκολα και ό,τι απομένει να πετιέται απλώς 
στα σκουπίδια. Τα προϊόντα μιας χρήσης έχουν πια 
γίνει το σύμβολο της καπιταλιστικής οικονομίας, 
και ένας τέτοιος τρόπος ζωής είναι ταυτόχρονα αι-
τία και συνέπεια της «φορτωμένης» και εντατικής 
σύγχρονης καθημερινότητας. 
Η νοοτροπία αυτή αποτυπώνεται και στους βασι-

ΣΩΡΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Απόβλητα από πλαστικές συσκευασίες,
σε τόνους / έτος

610 000

3 000 000

1 700 000

Παραγωγή που
αντιστοιχεί σε

167.000 μπουκαλια
το λεπτό

1η θέση: Coca-Cola
Ετήσια παραγωγή πλαστικών
μπουκαλιών μίας χρήσης
παγκοσμίως: 88.000.000.000
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Το 2019 η Coca-Cola μαζί με άλλες 31 εταιρείες δημοσίευσαν για πρώτη φορά τα στοιχεία 
τους σχετικά με τη χρήση πλαστικών. Τα δεδομένα έδειξαν πόσο πολλά απόβλητα 

δημιουργούνται από λίγες μόνο εταιρείες.

88 δισ. πλαστικά
μπουκάλια στη σειρά θα
έφταναν ως τη Σελήνη

και πίσω, 31 φορές.
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κούς τομείς της λαϊκής κουλτούρας, για παράδειγ-
μα σε αθλητικές και μουσικές εκδηλώσεις ή σε ται-
νίες του Χόλιγουντ. Από τα στιγμιότυπα σε πάρτι με 
πλαστικά πιάτα και ποτήρια μέχρι την εικόνα του 
ήρωα σε τηλεοπτικές σειρές, που πηγαίνει στη δου-
λειά με ένα πλαστικό ποτήρι καφέ στο χέρι, τα προϊ-
όντα μιας χρήσης έχουν μπει στη μικρή και τη μεγά-
λη οθόνη. Και από εκεί αυτή η εικόνα ταξιδεύει σε 
όλο τον κόσμο. Σε φτωχότερες περιοχές, θεωρείται 
ότι τα αναλώσιμα πλαστικά προϊόντα προσδίδουν 
υψηλό κύρος και γι’ αυτό χρησιμοποιούνται μαζικά. 
Οι εταιρείες, από την πλευρά τους, στηρίζουν και 
προωθούν ενεργά αυτή την τάση.
Σε φεστιβάλ και άλλες μεγάλες εκδηλώσεις συσσω-
ρεύονται φορτία σκουπιδιών που μπορούν μόνο να 
αποτεφρωθούν ή να απορριφθούν σε χώρους υγει-
ονομικής ταφής. Αυτή η κατάσταση, όμως, φαίνεται 
να έχει ενεργοποιήσει και έναν άλλον τρόπο σκέ-
ψης σε κάποιους από τους διοργανωτές τέτοιων εκ-
δηλώσεων. Μερικοί χρεώνουν ένα ποσό για τα πο-
τήρια, τα οποία οι πελάτες πρέπει να επιστρέψουν 
για να πάρουν πίσω τα χρήματα τους, ενώ το φα-
γητό σερβίρεται σε πιάτα που μπορούν να κομπο-
στοποιηθούν. Όλο και περισσότεροι προμηθευτές 
φαγητού και πόσιμων ειδών στο χέρι προσφέρουν 
στους πελάτες τους μια έκπτωση αν φέρουν τα δικά 
τους επαναχρησιμοποιούμενα σκεύη. Όμως, η νοο-
τροπία υπέρ των απορριμμάτων παραμένει κυρίαρ-
χη μέχρι σήμερα επειδή διευκολύνει ορισμένες πτυ-
χές της ζωής. Επιπλέον, τα έξοδα που προκύπτουν 
από τη διαχείριση των απορριμμάτων  δεν επιβαρύ-
νουν την τιμή των προϊόντων.
Διαφορετικοί μηχανισμοί εφαρμόζονται από χώρα 

σε χώρα. Σε πολλές αναπτυσσόμενες χώρες έχει παί-
ξει καθοριστικό ρόλο η απόφαση κολοσσών της βιο-
μηχανίας, όπως η Unilever και η Procter & Gamble, 
να προσφέρουν προϊόντα τους όπως σαμπουάν, 
απορρυπαντικά ή κέτσαπ, σε μικρά σφραγισμένα 
πλαστικά φακελάκια, διεκδικώντας μεγαλύτερο με-
ρίδιο στην ανάλογη αγορά. Οι εταιρείες υποστηρί-
ζουν ότι αυτός είναι ο μόνος τρόπος με τον οποίο 

οι καταναλωτές με χαμηλό εισόδημα μπορούν να 
αντέξουν οικονομικά την κατανάλωση τέτοιων 
προϊόντων. Η συνέπεια, ωστόσο, είναι περισσότερα 
σκουπίδια…
Η καταστροφική πτυχή αυτής της τακτικής είναι 
ότι υπάρχει δυσαναλογία μεταξύ της απαιτούμε-
νης συσκευασίας και του περιεχομένου ανά μο-
νάδα προϊόντος, ενώ παράλληλα, αυξάνεται κατά 
πολύ η κατανάλωση. Αυτό έχει τεράστιες συνέπει-

Η ΖΩΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΗ
Η μέση ωφέλιμη διάρκεια ζωής διαφόρων πλαστικών ειδών, ανά βιομηχανικό τομέα, σε χρόνια.
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Δεν είναι όλα τα πλαστικά ίδια. Ορισμένα προϊόντα χρησιμοποιούνται για 
δεκαετίες. Οι συσκευασίες, όμως, αντιπροσωπεύουν τη μεγαλύτερη ποσότητα και 

χρησιμοποιούνται μόνο για πολύ μικρό χρονικό διάστημα.

Στην Ελλάδα μετά τον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο, κυ-
ρίως τις δεκαετίες ’50 και ’60, είχαμε εκτεταμένη 
αστικοποίηση. Από τη δεκαετία του ’70 έρχεται η 
πλαστική σακούλα, και σταδιακά απομακρυνό-
μαστε από το επιστρεφόμενο γυαλί για το νερό, 
τα αναψυκτικά και άλλα προϊόντα καθημερινής 
χρήσης. Αντικαθιστούμε τα γυάλινα μπουκάλια 
με πλαστικές φιάλες μιας χρήσης. Έτσι, φτάνουμε 
στην σημερινή κατάσταση της μεγάλης εξάρτη-
σης από τα πλαστικά μιας χρήσης.
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Κύπρος, Ελλάδα, Λιθουανία, 
Μάλτα και Ρουμανία:
Στοιχεία για το 2015

κιλά /κάτοικο

  > 40

  30 – 39

  20 – 29

  10 – 19

  < 9

Μέσος όρος ΕΕ:

2015: 31 κιλά

2016: 24 κιλά

Το Λουξεμβούργο, η Ιρλανδία και η Εσθονία είναι οι 
πρωτοπόροι της Ευρώπης στην  παραγωγή απορριμμάτων 

από πλαστικές συσκευασίες. Το θετικό στοιχείο είναι η 
πτωτική τάση το 2016 σε σχέση με το 2015.

ες σε περιοχές όπου οι καταναλωτές δεν διαθέτουν 
επαρκείς ποσότητες πόσιμου νερού και πρέπει να 
το αγοράζουν σε πλαστικά μπουκάλια. Χωρίς λει-
τουργική διάθεση απορριμμάτων, οι περιοχές αυ-
τές πλημμυρίζουν από πλαστικά σκουπίδια, ενώ οι 
παραγωγοί δεν προσφέρουν λύσεις για τη διάθεση 
ή την ανακύκλωση των συσκευασιών. Τα απορρίμ-
ματα από είδη σε ατομικές συσκευασίες αποτελούν 

τεράστιο πρόβλημα για πολλές πόλεις αναπτυσσό-
μενων χωρών, καθώς δεν υπάρχει οικονομικό κίνη-
τρο για τη συλλογή τους και κανένας φιλικός προς 
το περιβάλλον τρόπος απόρριψής τους.

ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
Απόβλητα από πλαστικές συσκευασίες ανά άτομο στην ΕΕ, ανά χώρα, 
2016
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ΧΡΗΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ

Ευλογία και κατάρα

Το πλαστικό έχει γίνει απολύτως απαραίτητο. 
Βρίσκεται παντού, σε σακούλες, σε κινητά 
τηλέφωνα, σε ταμπλό αυτοκινήτων. Ωστόσο, 
σχεδόν τα μισά από τα πλαστικά προϊόντα 
καταλήγουν στα σκουπίδια σε λιγότερο από έναν 
μήνα μετά την πρώτη χρήση τους και μόνο ένα 
μικρό μέρος τους ανακυκλώνεται.

Μεταξύ 1950 και 2017, παράχθηκαν πε-
ρίπου 9,2 δισεκατομμύρια τόνοι πλα-
στικού,  περισσότερο από ένας τόνος 
ανά κάτοικο του πλανήτη σήμερα! Το 
περισσότερο πλαστικό παράγεται και 

καταναλώνεται σε τέσσερις περιοχές του κόσμου: 
Βορειοανατολική Ασία, Βόρεια Αμερική, Μέση Ανα-
τολή και Δυτική Ευρώπη.
Το πλαστικό είναι ανθεκτικό, ελαφρύ και εύπλα-
στο. Αυτές οι ιδιότητες το κάνουν ιδανικό τόσο για 
πολλά βιομηχανικά προϊόντα όσο και για αντικεί-
μενα καθημερινής χρήσης. Ωστόσο, σε αντίθεση με 
την αρχική πρόθεση να καθιερωθεί το πλαστικό ως 
υλικό υψηλής ποιότητας, σήμερα χρησιμοποιείται 
κυρίως για την κατασκευή υλικών συσκευασίας 
και ειδών μιας χρήσης. Πολλά καθημερινά προϊ-
όντα χρησιμοποιούνται μόνο μία φορά, συνήθως 
μόνο για μικρό χρονικό διάστημα, και στη συνέχεια 
καταλήγουν στα σκουπίδια. Η βασική ιδιότητα του 
πλαστικού, το ότι είναι πολύ ανθεκτικό, αποτελεί 
ευλογία και κατάρα μαζί, και είναι ο λόγος που 
αποικοδομείται πάρα πολύ αργά.
Τα πλαστικά είναι ιδιαίτερα δημοφιλής επιλογή για 
τις συσκευασίες φαγητού και άλλων προϊόντων. Οι 
λόγοι είναι πολλοί: Διατηρούν τα χαρακτηριστικά 
τους τόσο σε υψηλές όσο και σε χαμηλές θερμοκρα-
σίες και μπορούν να είναι εύκαμπτα ή άκαμπτα, 
αναλόγως με τη σύνθεσή τους. Το πολυαιθυλένιο 
χαμηλής πυκνότητας (LDPE), για παράδειγμα, εί-
ναι ανθεκτικό, ελαστικό και διαφανές. Έτσι, φτιά-

Τα πλαστικά μιας χρήσης έχουν γίνει σύμβολα της 
παγκόσμιας κρίσης. Μόνο σε λίγες περιοχές του 

κόσμου έχει περιοριστεί η παραγωγή τους.

ΕΝΑΣ ΚΟΣΜΟΣ ΓΕΜΑΤΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ
Κατανομή της παραγωγής πλαστικών μίας χρήσης,
ανά περιοχή, 2014

Μέση
Ανατολή

Αφρική

Ευρώπη
Βόρεια Αμερική

Κεντρική και 
Νότια Αμερική

Ασία
και

Ειρηνικός

Πρώην
ΕΣΣΔ
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38 %17 %

16 %

1 %

3 %

4 %

4 536

1 284

746

649

365

41Αυστραλία, Ωκεανία

Παγκόσμιος πληθυσμός, ανά ήπειρο, σε εκατομμύρια, 2018

Βόρεια Αμερική

Λατ. Αμερική, Καραϊβική

Ευρώπη

Αφρική
Ασία
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ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ
Ετήσια παραγωγή πλαστικού παγκοσμίως, σε εκατ. τόνους Πρόβλεψη
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56 %

Πάνω από τα μισά από όλα 
τα παραχθέντα πλαστικά 

κατασκευάστηκαν από το 
2000 και μετά.

Από το 2000 έχουν παραχθεί περισσότερα πλαστικά 
από όσα τα προηγούμενα 50 χρόνια. Και η 
παραγωγή τους εξακολουθεί να αυξάνεται.

χνουν από αυτό μεμβράνες. Το PET, από την άλλη, 
συγκρατεί και αέρια και υγρά, οπότε είναι η βασική 
ύλη για φιάλες πόσιμων ειδών. Το πολυπροπυλένιο 
έχει υψηλό σημείο τήξης και μπορεί να αντέξει σε 
επαφή με χημικές ουσίες, γεγονός που το καθιστά 
κατάλληλο για χρήση με ζεστά υγρά, ενώ το πολυ-
στυρένιο μπορεί να είναι άκαμπτο, εύθραυστο και 
διαυγές ή να μετατραπεί σε αφρώδες υλικό, απο-
τελώντας μια «ευέλικτη» ύλη για προστατευτικές 
συσκευασίες και δοχεία τροφίμων. Το πολυβινυλο-
χλωρίδιο, γνωστό ως PVC, μπορεί να χρησιμοποι-
ηθεί στην κατασκευή άκαμπτων ή εύκαμπτων συ-

σκευασιών, από τις οποίες δεν μπορεί να διαφύγει 
ούτε οξυγόνο ούτε νερό.
Τα πλαστικά χρησιμοποιούνται όλο και περισσό-
τερο στον τομέα των κατασκευών – σε επενδύσεις 
για δάπεδα, πόρτες, παράθυρα και σωληνώσεις. Τα 
υλικά αυτά διαρκούν πολύ, είναι εύκαμπτα, ανθε-
κτικά στη μούχλα και τη διάβρωση και έχουν στα-
θερή συνοχή. Σε σύγκριση με άλλα, είναι εύκολο 
να εγκατασταθούν και να συντηρηθούν. Επίσης, 
προστατεύουν από το κρύο και τη θερμότητα και 
έτσι συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας. Το 
πλαστικό που χρησιμοποιείται περισσότερο στον 
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κατασκευαστικό τομέα είναι το PVC. Όπως και στον 
τομέα των τροφίμων, το πλαστικό προσφέρει πολ-
λά πλεονεκτήματα για τις κατασκευές: τη διάρκεια 
και τη μηχανική του αντοχή από τη μια, το χαμηλό 
βάρος του από την άλλη. Οι σωλήνες υψηλής πυ-
κνότητας πολυαιθυλενίου (HDPE), για παράδειγμα, 
είναι υδατοστεγείς, ανθεκτικοί σε περιβαλλοντικές 
επιδράσεις, και δεν σκουριάζουν. Είναι επίσης εύ-
καμπτοι έτσι ώστε να περνούν μέσα από υπάρχο-
ντες αγωγούς.
Το πλαστικό έχει γίνει επίσης απαραίτητο για την 
κατασκευή οχημάτων, τρένων, αεροπλάνων και 
πλοίων. Και σε αυτές τις περιπτώσεις, οι λόγοι είναι 
η ανθεκτικότητα και η ελαφρότητα του υλικού, η 
ευελιξία του και η δυνατότητα ανακύκλωσής του. 
Επιπλέον, τα πλαστικά μέρη απαιτούν μικρή συντή-
ρηση και είναι αρκετά ελαστικά ώστε να αντέχουν 
τους συνεχείς κραδασμούς. Χωρίς πλαστικά, κανέ-
να από τα σημερινά αυτοκίνητα δεν θα μπορούσε 
να υπάρχει. Τα περισσότερα πλαστικά είναι στους 

προφυλακτήρες, την εσωτερική διακόσμηση, τα κα-
θίσματα, την ταπετσαρία, τα ηλεκτρονικά μέρη και 
το ταμπλό. 
Επίσης, η ανάγκη για ελαφρύτερα σκάφη, ώστε να 
μειώνεται η κατανάλωση καυσίμου,  εντάσσει στην 
κατασκευή πλοίων περισσότερα πλαστικά ενισχυ-
μένα με ίνες όπως το γυαλί ή το ανθρακόνημα. Τα 
υλικά αυτά δεν σκουριάζουν και το θαλασσινό νερό 
δεν μπορεί να τα βλάψει. Αυτό παρατείνει τα δια-
στήματα μεταξύ των αναγκαίων εργασιών συντή-
ρησης και μειώνει το λειτουργικό κόστος του πλοί-
ου.
Στην αεροδιαστημική βιομηχανία, τα υλικά πρέπει 
να ανταποκρίνονται σε ακραίες θερμοκρασίες, να 
είναι ανθεκτικά στη διάβρωση και σε καύσιμα και 
χημικά αεριωθούμενων αεροπλάνων. Τα πλαστικά 
όπως το PVC, το ακρυλικό και το πολυαμίδιο, έχουν 
καταστεί απαραίτητα για την κατασκευή αεροπλά-
νων και διαστημοπλοίων. Χρησιμοποιούνται με-
ταξύ άλλων για τα ταμπλό τους, τα διαχωριστικά 

τοιχώματα, τις τουαλέτες, τα ντουλάπια αποσκευ-
ών και τα καπάκια των δεξαμενών, αλλά και για 
τα τρόλεϊ μπαρ. Από τη δεκαετία του ’70, η χρήση 
πλαστικών στα αεροπλάνα έχει αυξηθεί από 4% σε 
περίπου 50%.
Η συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση πλαστικών έχει 
προκαλέσει πρόβλημα με την απόρριψη των απο-
βλήτων τους. Σύμφωνα με πρόσφατες εκτιμήσεις, 
περίπου 40% των πλαστικών προϊόντων πετιού-
νται στα σκουπίδια σε λιγότερο από ένα μήνα ζωής 
τους. Αυτός ο συνεχώς διογκούμενος σωρός πλαστι-
κών αποβλήτων προκαλεί σοβαρά περιβαλλοντικά 
προβλήματα. Η ανακύκλωση είναι μόνο η δεύτερη 

καλύτερη λύση για τη μείωσή του. Το 2025 η ετή-
σια παραγωγή πλαστικού αναμένεται να ξεπεράσει 
τους 600 εκατομμύρια τόνους, και τα σημερινά συ-
στήματα ανακύκλωσης δεν μπορούν να αντεπεξέλ-
θουν σε τόσο μεγάλο όγκο αποβλήτων. Μια ματιά 
στην Ιστορία δείχνει ότι από εννέα και παραπάνω 
δισεκατομμύρια τόνων πλαστικού που παράχθη-
καν από τη δεκαετία του ’50 και μετά έχει ανακυ-
κλωθεί μόνο το 10%. Η βέλτιστη λύση είναι εύκολο 
να διατυπωθεί, αλλά αμφισβητείται έντονα: Απλώς 
να μην παράγεται τόσο πολύ πλαστικό.

• Σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων  (ΕΣΔΑ, 2020), το 2018 στην Ελλάδα τα πλαστικά 
οικιακά απορρίμματα ξεπέρασαν τους 700.000 τόνους. Επιπλέον, την ίδια χρονιά, 50.000 τόνοι πλαστικών 
αποβλήτων οφείλονταν στη βιομηχανία. 

• Σύμφωνα με έκθεση του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ, 2018), από τους 814.700 τόνους συ-
σκευασιών, περίπου 202.000 τόνοι είναι πλαστικές συσκευασίες εκ των οποίων ανακυκλώθηκαν οι 80.400 
τόνοι.
• Σύμφωνα με την έκθεση και τον απολογισμό της Ελληνικής Εταιρίας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ) 
για τα έτη 2018 και 2019, οι πλαστικές συσκευασίες εταιριών συμβεβλημένων με το σύστημα του Μπλε Κά-
δου έφτασαν στους 97.000 τόνους και 107.000 τόνους αντίστοιχα.

Έτσι, το 2018 σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΣΔΑ(2020)  και με εκτιμήσεις της Οικολογικής Εταιρίας Ανακύκλω-
σης (ΟΕΑ), η κατά κεφαλήν κατανάλωση πλαστικού υπολογίζεται σε περίπου 70 κιλά.

Παγκοσμίως, παράγονται πάνω από 400 εκατομμύρια 
τόνοι πλαστικού κάθε χρόνο. Οι συσκευασίες 

αποτελούν περισσότερο από το ένα τρίτο των 
παραγόμενων πλαστικών.

ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ;
Χρήση ανά βιομηχανικό τομέα, συνολικά 438 εκατ. τόνοι. Κάθε σύμβολο αντιπροσωπεύει 1 εκατ. τόνους, 2017

Οικοδομές και κατασκευές 71

Συσκευασίες* 158

Βιομηχανικά μηχανήματα 3

Μεταφορές 29

Καταναλωτικά αγαθά 45

Κλωστοϋφαντουργία 62

Ηλεκτρικά / Ηλεκτρονικά 19  
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* Κυρίως μίας χρήσης

Άλλα 51

https://www.eoan.gr/wp-content/uploads/2020/10/%CE%A3%CE%A4%CE%91%CE%A4%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%91-%CE%95%CE%9B%CE%9B%CE%91%CE%94%CE%91%CE%A3_7%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1_20200924_WHITE_PAPER.pdf
http://www.herrco.gr/wp-content/uploads/2019/07/ANNUAL-EEAA_lin_new.pdf
http://www.herrco.gr/wp-content/uploads/2020/08/annual-report-2019.pdf
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ΥΓΕΙΑ

Χημικά στο σώμα μας

Οι επιπτώσεις της ανεξέλεγκτης παραγωγής πλαστικών στο 
περιβάλλον δεν μπορούν πλέον να αγνοηθούν. Παρ’ όλα αυτά, 
οι συνέπειές της στην ανθρώπινη υγεία είναι λιγότερο γνωστές. 

Tα περισσότερα πλαστικά είδη ξεκινούν τον 
κύκλο τους από το πετρέλαιο ή το φυσικό(ο-
ρυκτό) αέριο. Όταν το πετρέλαιο ή το αέριο 
εξάγονται από το έδαφος, ειδικά με την αμ-
φιλεγόμενη τεχνική της ρωγμάτωσης,  απε-

λευθερώνονται στον αέρα και το νερό τοξικές ου-
σίες. Πάνω από 170 από τις ουσίες που σχετίζονται 
με αυτή τη διαδικασία είναι γνωστό ότι προκαλούν 
καρκίνο, αναπαραγωγικές και αναπτυξιακές διατα-
ραχές ή βλάβες στο ανοσοποιητικό σύστημα. Οι άν-
θρωποι που ζουν κοντά σε πεδία ρωγμάτωσης επη-
ρεάζονται ιδιαίτερα από αυτές τις ουσίες, όπως και 
από τη ρύπανση που προκαλεί ο μεγάλος αριθμός 
πετρελαιοκίνητων φορτηγών που χρησιμοποιού-
νται για τις μεταφορές σε τέτοιες περιοχές: Για να 
αναπτυχθεί ένα μόνο πεδίο ρωγμάτωσης απαιτού-
νται έως και 6.000 φορτηγά με εξοπλισμό, νερό και 
χημικά. Οι έρευνες στις ΗΠΑ δείχνουν ότι οι μέλ-
λουσες μητέρες που ζουν κοντά σε περιοχές ρωγμά-
τωσης αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο να ανα-
πτύξουν επιπλοκές κατά την εγκυμοσύνη ή έχουν 
πρόωρο τοκετό.
Η μετατροπή του πετρελαίου σε πλαστικό σημαί-
νει διύλισή του και διάσπαση σε μικρότερα μόρια. 
Αυτά στη συνέχεια συνδυάζονται σε πολυμερή με 
μακρύτερες αλυσίδες, με προσθήκη χημικών και 
εφαρμογή θερμότητας και πίεσης. Ακολουθούν διά-
φορα πρόσθετα για να δώσουν στο υλικό τα επιθυ-
μητά χαρακτηριστικά. Οι πλαστικοποιητές μετα-
τρέπουν το άκαμπτο PVC σε εύκαμπτη μεμβράνη 
από την οποία φτιάχνονται, για παράδειγμα, παι-
δικές φουσκωτές πισίνες. Οι φθοριωμένες ενώσεις 
χρησιμοποιούνται σε αδιάβροχα μπουφάν, ενώ οι 
βρωμιωμένες ουσίες χρησιμεύουν ως επιβραδυντές 
καύσης σε ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα. Κατά 
μέσο όρο, τα πλαστικά προϊόντα περιέχουν περί-
που 7% τέτοια πρόσθετα. Σε μια μπάλα από PVC, 
οι πλαστικοποιητές μπορούν να αντιστοιχούν στο 
70% του συνολικού βάρους.

Πολλά από αυτά τα πρόσθετα είναι επιβλαβή για 
την υγεία. Δεδομένου ότι τα πρόσθετα δεν είναι 
σταθερά δεσμευμένα στο πλαστικό, διαφεύγουν με 
την πάροδο του χρόνου και συσσωρεύονται στον 
αέρα και τη σκόνη μέσα στα σπίτια. Μελέτη που 
έγινε στις ΗΠΑ δείχνει ότι τα μικρότερα παιδιά που 
τρώνε σε σταθερή βάση σχολικά γεύματα είναι πιο 
εκτεθειμένα σε φθαλικούς εστέρες, έναν πλαστικο-
ποιητή που χρησιμοποιείται σε δοχεία τροφίμων, σε 
σχέση με τα παιδιά που δεν καταναλώνουν τέτοια 
γεύματα. Άλλη μελέτη ανίχνευσε στο αίμα εγκύων 
Αμερικανίδων κατά μέσο όρο 56 διαφορετικά βιο-
μηχανικά χημικά. Πολλά προέρχονταν από πλαστι-
κά προϊόντα ή τις διαδικασίες που χρησιμοποιήθη-
καν για την παραγωγή τους. Ενδεχομένως υπήρχαν 
και άλλες ενώσεις, που απλώς δεν αναζητήθηκαν. 
Έρευνες στη Γερμανία, επίσης, διαπίστωσαν ότι 
τα παιδιά εκτίθενται ιδιαίτερα σε πλαστικοποιη-
τές που ενδέχεται να βλάψουν την αναπαραγωγική 
τους υγεία. Σε σχέση με το σωματικό τους βάρος, 
τα παιδιά αναπνέουν περισσότερο αέρα και έχουν 
υψηλότερο μεταβολικό ρυθμό από τους ενήλικους. 
Επιπλέον, είναι πιο κοντά στο έδαφος, συχνά παί-
ζουν στο πάτωμα και εκτίθενται σε περισσότερους 
ρύπους.
Ιδιαίτερα ανησυχία προκαλούν οι ουσίες που εί-
ναι ενδοκρινικοί διαταράκτες, ομάδα που περιλαμ-
βάνει πολλούς πλαστικοποιητές. Αυτές οι ενώσεις 
μιμούνται φυσικές ορμόνες και διαταράσσουν την 
ισορροπία στο ενδοκρινικό σύστημα του οργανι-
σμού. Πλήθος ασθενειών και διαταραχών, όπως 
καρκίνος του μαστού, στειρότητα, πρόωρη εφη-
βεία, παχυσαρκία, αλλεργίες και διαβήτης, σχετίζο-
νται με ορμονικά δραστικές ουσίες.
Κανείς δεν γνωρίζει την πλήρη έκταση των χημι-
κών ουσιών στις οποίες εκτίθενται οι καταναλωτές 
μέσω της χρήσης πλαστικών ειδών. Οι ίδιοι είναι 
σχεδόν αδύνατο να εντοπίσουν τα επικίνδυνα χη-
μικά που περιέχουν τα προϊόντα, ενώ οι περισσό-

ΑΟΡΑΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Πιθανές συνέπειες στην υγεία από την καθημερινή επαφή
με ορμονικής δράσης ουσίες στα πλαστικά

Υπερδραστηριότητα/Διαταραχή 
ελλειμματικής προσοχής, χαμηλό IQ

Άσθμα

Παχυσαρκία

Πρόωρη εφηβεία

Χαμηλό
βάρος

γέννησης

Αναπτυξιακές
διαταραχές του 

εμβρύου

Καρκίνος του
μαστού

Διαταραχές του
θυρεοειδούς

Διαβήτης

Παχυσαρκία

Στειρότητα

Καρκίνος του
προστάτη

Μείωση
σπερματοζωαρίων

Πολλές από τις χημικές ουσίες στο πλαστικό έχουν 
επίδραση στην ανθρώπινη υγεία. Οι συνέπειες μπορεί 

να είναι σοβαρές και μακροπρόθεσμες.
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τεροι λιανοπωλητές δεν έχουν ιδέα τι περιέχεται 
στα είδη που πωλούν. Οι πληροφορίες απλώς χάνο-
νται στον δρόμο μιας μακράς ελικοειδούς αλυσίδας 
εφοδιασμού ή συχνά αποκρύπτονται σκόπιμα από 
τους κατασκευαστές, επειδή είναι «εμπιστευτικές 
επιχειρηματικές πληροφορίες». Γεννιέται έτσι μια 
επείγουσα απαίτηση για δημόσια διαθέσιμες πλη-
ροφορίες σχετικά με τη χρήση χημικών στα πλαστι-
κά και για την ακριβή χημική σύνθεση των τελικών 
πλαστικών προϊόντων. 
Η κυκλική οικονομία θα επωφεληθεί από αυτή τη 
διαφάνεια. Η βιομηχανία επαναχρησιμοποιεί επί 
του παρόντος υλικά που δεν έχουν βελτιστοποιη-
θεί ώστε να είναι κατάλληλα για την υγεία του αν-
θρώπου και το περιβάλλον και τα μετατρέπει σε 
νέα αντικείμενα, όπως παιχνίδια και δοχεία τρο-
φίμων, που ενδέχεται να είναι ιδιαίτερα μολυσμέ-
να. Έρευνες περιβαλλοντικών οργανισμών από 19 
ευρωπαϊκές χώρες διαπίστωσαν ότι ένα στα τέσ-
σερα προϊόντα που κατασκευάζονται από ανακυ-
κλωμένο πλαστικό περιέχει επιβραδυντές καύσης 
επικίνδυνους για την υγεία. Οι περισσότερες τοξί-
νες στα προϊόντα ανακύκλωσης προέρχονται από 
ηλεκτρονικά απόβλητα. Η ανακύκλωση πλαστικών 
απορριμμάτων που περιέχουν επιβλαβείς ουσίες εί-
ναι ιδιαίτερα επικίνδυνη και για τους ανθρώπους 
οι οποίοι αναλαμβάνουν να διαχωρίσουν τα από-
βλητα. Ο τοξικός αυτός κύκλος θα μπορούσε να δι-
ακοπεί, αν οι παραγωγοί καθίσταντο υπεύθυνοι για 
τα απόβλητα. Μια γενική αρχή είναι ότι αυτό που 
μπαίνει στο ένα άκρο βγαίνει από το άλλο. Η χρήση 
τοξικών υλικών σε πλαστικό πρέπει να αποφεύγε-
ται εντελώς.
Σε παγκόσμιο επίπεδο, η ανακύκλωση πλαστικών 
παίζει πολύ μικρό ρόλο. Προς το παρόν δεν υπάρ-
χει ανακύκλωση πλαστικών, μόνο ανακύκλωση 
ανοικτού βρόχου ή «κάθετη» ανακύκλωση. Κάθε 
φορά που ένα κομμάτι πλαστικού ανακυκλώνεται, 
υποβαθμίζεται σε ποιότητα. Το πλαστικό μπορεί να 
ανακυκλωθεί μόνο ορισμένες φορές πριν να κατα-
λήξει στον χώρο υγειονομικής ταφής ή στον απο-
τεφρωτήρα. Έτσι, αυτό που ονομάζουμε ανακύκλω-
ση πλαστικού σημαίνει απλώς αναβολή της τελικής 
απόρριψης.
Στον αγώνα για τη διαχείριση της συνεχώς αυξα-
νόμενης ποσότητας πλαστικών απορριμμάτων, οι 
πόλεις και οι κυβερνήσεις στρέφονται στην απο-
τέφρωση. Αυτό όμως μετατοπίζει απλώς το πρό-
βλημα. Οι εκπομπές που σχετίζονται με την αποτέ-
φρωση περιλαμβάνουν διοξίνες και μέταλλα όπως 
ο υδράργυρος, ο μόλυβδος και το κάδμιο. Οι εργα-
ζόμενοι και οι γειτονικές κοινότητες επηρεάζονται 

ιδιαίτερα, αλλά οι τοξίνες μπορούν επίσης να ταξι-
δέψουν σε μεγάλες αποστάσεις και να αποτίθενται 
στο έδαφος και στο νερό πολύ μακριά. Επιπλέον, η 
αποτέφρωση πλαστικών παράγει ιδιαιτέρως τοξικά 
υποπροϊόντα, τα οποία καταλήγουν σε στάχτη ή λά-
σπη, δημιουργώντας έτσι ένα νέο πρόβλημα διάθε-
σης αποβλήτων. Αυτό το υλικό μπορεί να καταλήξει 
σε χώρους υγειονομικής ταφής, σπηλιές, χωράφια 
και υγροτόπους, δημιουργώντας μακροπρόθεσμη 
απειλή για το περιβάλλον και την υγεία. Η καύση 
σε εξωτερικούς χώρους είναι ακόμη πιο προβλημα-
τική. Γίνεται συχνά σε αναπτυσσόμενες χώρες και 
αγροτικές περιοχές που δεν έχουν πρόσβαση σε 
οργανωμένη διαχείριση αποβλήτων. Για να αντι-
μετωπιστούν οι επιπτώσεις από την παραγωγή, 
τη χρήση και την απόρριψη πλαστικών στην υγεία 
απαιτούνται δράσεις σε ολόκληρη την αλυσίδα εφο-
διασμού. Ένα πράγμα είναι σαφές: Η διαφάνεια θα 
είναι το κλειδί για την επιτυχία.
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ΚΑΝΕΝΑΣ ΤΡΟΠΟΣ ΝΑ ΤΟ ΑΠΟΦΥΓΟΥΜΕ
Είμαστε εκτεθειμένοι σε τοξικές χημικές ουσίες και μικροπλαστικά σε όλα τα στάδια του κύκλου ζωής των πλαστικών.
Οι ρύποι μπορούν να εισέλθουν στο σώμα μας με πολλούς τρόπους.

Άμεση επαφή

Αέρας

Χωράφια

Έκθεση στο περιβάλλον

Μικροπλαστικά
Εισπνοή

Κατάποση
Επαφή με το δέρμα

Χημικά

Εκπομπές: Περιλαμβάνουν βενζόλιο, πολυκυκλικούς 
αρωματικούς υδρογονάνθρακες και στυρένιο
Πιθανές επιπτώσεις στην υγεία: καρκίνοι, νευροτοξικότητα, 
τοξικότητα στην αναπαραγωγή, χαμηλό βάρος γέννησης, 
ερεθισμός των ματιών και του δέρματος

Εξαγωγή και μεταφορά

Ακόμα κι αν προσπαθείτε να αποφύγετε την επαφή με τα 
πλαστικά, θα συνεχίσετε να  εκτίθεστε σε αυτά. Το σώμα 

δεν διαθέτει κάποιο μηχανισμό για να προστατευθεί.

Διύλιση και κατασκευή

Καταναλωτική χρήση

Διαχείριση αποβλήτων

Γλυκά νερά και ωκεανοί

Εκπομπές: Περιλαμβάνουν βενζόλιο, πτητικές οργανικές 
ενώσεις και 170+ τοξικές ενώσεις στα υγρά ρωγμάτωσης
Πιθανές επιπτώσεις στην υγεία: Επηρεάζουν το ανοσοποιητικό 
σύστημα, τα αισθητήρια όργανα, το ήπαρ και τα νεφρά, 
καρκίνοι, νευρο-αναπαραγωγική και αναπτυξιακή τοξικότητα 

Εκπομπές: Περιλαμβάνουν βαρέα μέταλλα,έμμονους 
οργανικούς ρύπους, καρκινογόνες ουσίες, χημικές ουσίες 
που προκαλούν ενδοκρινικές διαταραχές, μικροπλαστικά
Πιθανές επιπτώσεις στην υγεία: Επηρεάζουν τα 
νεφρικά, καρδιαγγειακά, γαστρεντερικά, νευρολογικά, 
αναπαραγωγικά και αναπνευστικά συστήματα· καρκίνοι, 
διαβήτης και τοξικότητα για την ανάπτυξη

Εκπομπές: Περιλαμβάνουν βαρέα μέταλλα, διοξίνες και 
φουράνια, πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες, 
τοξική ανακύκλωση
Πιθανές επιπτώσεις στην υγεία: καρκίνοι, νευρολογικές 
βλάβες, βλάβες στο ανοσοποιητικό, αναπαραγωγικό, 
νευρικό και ενδοκρινικό σύστημα

Εκπομπές: μικροπλαστικά (π.χ. σκόνη ελαστικών, υφαντικές 
ίνες) και τοξικά πρόσθετα, συμπεριλαμβανομένων ανθεκτικών 
οργανικών ρύπων, χημικών που προκαλούν ενδοκρινικές 
διαταραχές, καρκινογόνων ουσιών, βαρέων μετάλλων
Πιθανές επιπτώσεις στην υγεία: Επηρεάζουν τα καρδιαγγειακά, 
νεφρικά, γαστρεντερικά, νευρολογικά, αναπαραγωγικά 
και αναπνευστικά συστήματα· καρκίνοι, διαβήτης, νευρο-
αναπαραγωγική και αναπτυξιακή τοξικότητα
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ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΛΟΓΩ ΦΥΛΟΥ

Οι γυναίκες περισσότερο εκτεθειμένες 
στο πλαστικό

Τα πλαστικά επιβαρύνουν περισσότερο τις γυναίκες απ’ 
ό,τι τους άντρες. Εν μέρει αυτό οφείλεται σε βιολογικούς 
λόγους: Ο οργανισμός τους αντιδρά διαφορετικά στις 
τοξίνες, ενώ και τα προϊόντα προσωπικής υγιεινής που 
χρησιμοποιούν οι γυναίκες, συχνά είναι μολυσμένα. 
Υπάρχουν όμως εναλλακτικές προτάσεις.

Οι τοξίνες που περιέχονται στα πλαστικά 
επηρεάζουν διαφορετικά τους άντρες 
και τις γυναίκες, τόσο στον χώρο εργα-
σίας τους όσο και στην καθημερινή τους 
ζωή. Αυτό οφείλεται, εν μέρει, στη βιο-

λογία, στις διαφορές δηλαδή στη σωματοδομή και 
στην αναλογία του λιπώδους ιστού. Οφείλεται όμως 
και στην κατανομή ρόλων μεταξύ των φύλων.
Οι γυναίκες έχουν περισσότερο σωματικό λίπος 
και ως εκ τούτου συσσωρεύουν στους ιστούς τους 
περισσότερες λιποδιαλυτές χημικές ουσίες, όπως 
οι φθαλικοί πλαστικοποιητές. Το γυναικείο σώμα, 
παράλληλα, είναι πιο ευαίσθητο στις τοξίνες σε κά-
ποιες φάσεις της ζωής, όπως η εφηβεία, η εγκυμο-
σύνη, η γαλουχία και η εμμηνόπαυση.
Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, αυτή η κατά-
σταση μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες για το 
έμβρυο. Χημικά τα οποία λειτουργούν όπως οι ορ-
μόνες, γνωστά ως ενδοκρινικοί διαταράκτες, απο-
τελούν πρόβλημα. Ο πλακούντας δεν είναι ένα 
αδιαπέραστο φράγμα, και τέτοιου τύπου χημικές 
ενώσεις ενδέχεται να διαταράξουν φάσεις ανάπτυ-
ξης του εμβρύου στη μήτρα, οι οποίες ελέγχονται 
από τις ορμόνες. Αυτό μπορεί να προκαλέσει δυσ-
λειτουργίες στα νεογέννητα, καθώς και ασθένειες ο 
οποίες εμφανίζονται σε μεγαλύτερη ηλικία. 
Οι ενδοκρινικοί διαταράκτες, πάντως, επηρεάζουν 
τους άντρες και τις γυναίκες στον ίδιο βαθμό. Ο 
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας υποψιάζεται ότι 
ενοχοποιούνται για την εμφάνιση καρκίνων που 
σχετίζονται με ορμόνες, όπως ο καρκίνος του μα-
στού και των όρχεων. Φαίνεται επίσης πιθανό να 
επηρεάζουν τη γονιμότητα και την ποιότητα του 

σπέρματος. Οι διαταράκτες αυτοί μπορεί να συμ-
βάλλουν στην παχυσαρκία, στην ανάπτυξη διαβή-
τη, σε νευρολογικές παθήσεις, στην πρόωρη έναρξη 
της εφηβείας και τις γεννητικές δυσπλασίες, όπως 
ο κρυπτορχιδισμός (απουσία ενός ή και των δύο όρ-
χεων από το όσχεο) και η υποσπαδία (δυσπλασία 
της αρσενικής ουρήθρας). Ο αριθμός των παιδιών 
που έχουν εκτεθεί σε ανάλογες επιβλαβείς ουσίες 
φαίνεται να αυξάνεται.
Οι γυναίκες εκτίθενται σε κινδύνους από πλαστι-
κά σε πολλά διαφορετικά μέρη. Περίπου 30% όσων 
εργάζονται στη βιομηχανία πλαστικών παγκοσμί-
ως είναι γυναίκες. Η επιδίωξη να παράγονται μαζι-
κά για την παγκόσμια αγορά φθηνά πλαστικά είδη 
έχει, μεταξύ άλλων, ως συνέπεια στις αναπτυσσό-
μενες χώρες να απασχολούνται γυναίκες σε βιομη-
χανικές μονάδες παραγωγής με χαμηλούς μισθούς, 
πολύ συχνά σε επικίνδυνες συνθήκες και χωρίς 
προστατευτικά ρούχα. Καναδική έρευνα έδειξε ότι 
οι γυναίκες που ασχολούνται με τα πλαστικά στον 
τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας είναι πέντε φο-
ρές πιο πιθανό να αναπτύξουν καρκίνο του μαστού.
Τα γυναικεία προϊόντα υγιεινής μπορεί επίσης να 
είναι προβληματικά. Η αναλογία του πλαστικού 
στα ταμπόν είναι έως και 6% και οι σερβιέτες απο-
τελούνται έως και κατά 90% από πλαστικό που έχει 
ως βάση το αργό πετρέλαιο. Και τα δύο παραπάνω 
προϊόντα μαζικής χρήσης είναι πιθανό να περιέ-
χουν τις ορμονικά δραστικές ουσίες δισφαινόλη Α 
(BPA) και δισφαινόλη S (BPS). Οι συσκευές εφαρ-
μογής ταμπόν περιέχουν επίσης συχνά φθαλικές 
ενώσεις. Στις ΗΠΑ, μια γυναίκα χρησιμοποιεί από 
12.000 έως 15.000 τέτοια προϊόντα στη διάρκεια της 

Στερεά απόβλητα: 
(LDPE*,κυτταρίνη,χαρτί)

Σερβιέτα

Τι εισέρχεται: Τι εξέρχεται:
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Η ΚΡΥΦΗ ΖΩΗ ΜΙΑΣ ΣΕΡΒΙΕΤΑΣ
Αξιολόγηση του κύκλου ζωής της ενέργειας και των υλικών
που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή της

Χαρτοβάμβακας

Ορυκτές πρώτες ύλες

Χαρτί
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LDPE*

Ηλεκτρική ενέργεια

Παραγωγή της σερβιέτας

*Πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας
**Οξείδιο του αζώτου

Η παραγωγή μιας σύγχρονης σερβιέτας είναι αδύνατη 
χωρίς τη χρήση ορυκτών πρώτων υλών και πλαστικών.

Εκπομπές:
NOX**, CO2
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Από τα τέλη της δεκαετίας του ’90, τα διπλώματα 
ευρεσιτεχνίας για τα προϊόντα γυναικείας υγιεινής 

έχουν αυξηθεί ραγδαία. Μια αιτία είναι η μαζική 
διαθεσιμότητα φθηνού πλαστικού.

1500

1400

1300

1200

1100

1000

900

800

700

600

500

400

300

200

100

0

Τα δεδομένα για το 2018 και το 2019 δεν είναι ολοκληρωμένα
γιατί κάποια διπλώματα δεν έχουν δημοσιευθεί ακόμα
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Κυκλοφορούν οι 
μεγάλες σερβιέτες 
με φτερά: Το προϊόν 
εστιάζει στην 
απορροφητική 
ικανότητα
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VI

Πρώτη 
μεγάλη
σερβιέτα
με 
αυτοκόλλητη
ταινία

Η Tampax 
αποκτά 
δίπλωμα 
ευρεσιτεχνίας 
για ταμπόν 
με συσκευή 
εφαρμογής

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
Διπλώματα ευρεσιτεχνίας για προϊόντα γυναικείας 
υγιεινής από το 1969

ζωής της. Εναλλακτικές λύσεις είναι τα πλενόμενα, 
επαναχρησιμοποιήσιμα προϊόντα ή τα επαναχρησι-
μοποιήσιμα κύπελλα εμμήνου ρύσεως.
Σε φτωχότερες περιοχές, πολλές γυναίκες και κο-
ρίτσια συχνά δεν μπορούν να αντέξουν οικονομι-
κά το να προμηθεύονται τέτοια προϊόντα υγιεινής 
ή δεν έχουν καμία πρόσβαση σε αυτά. Για τα κορί-
τσια, αυτό οδηγεί σε σχολικές απουσίες, κατά μέσο 
όρο για πέντε ημέρες τον μήνα, κατά τη διάρκεια 
της περιόδου τους. Φθηνότερα και ασφαλέστερα 
επαναχρησιμοποιήσιμα προϊόντα θα μπορούσαν 
να καλύψουν αυτό το κενό και να μειώσουν τη ρύ-
πανση και τα απόβλητα. Τα περισσότερα ανάλογα 
προϊόντα μιας χρήσης καταλήγουν σε χώρους υγει-
ονομικής ταφής, σε πηγές νερού και θάλασσες, ενώ 
μπλοκάρουν και τα συστήματα αποχέτευσης.
Τα καλλυντικά ενδέχεται επίσης να είναι πηγή επι-
βλαβών ουσιών. Το ένα τέταρτο των γυναικών στις 
δυτικές βιομηχανικές χώρες χρησιμοποιούν έως 
και 15 διαφορετικά προϊόντα κάθε μέρα. Δεν είναι 
ασυνήθιστο αυτά να περιέχουν έως και 100 χημικές 
ουσίες, μερικές από τις οποίες είναι επιβλαβείς για 
την υγεία. Επίσης, πολλά καλλυντικά περιέχουν μι-
κροπλαστικά, τα οποία μπορούν να φτάσουν στο 
έμβρυο μέσω του πλακούντα.
Τέλος, οι γυναίκες είναι συχνά υπεύθυνες για τις 
οικιακές εργασίες ή απασχολούνται σε εργασί-

ες καθαρισμού. Τα απορρυπαντικά που μπορεί να 
χρησιμοποιούν σε αυτές τις περιπτώσεις περιέχουν 
επίσης μικροπλαστικά και επιβλαβείς ουσίες, όπως 
οι επιφανειοδραστικές ουσίες ή οι διαλύτες. Μια 
προσεκτικότερη επιλογή και χρήση προϊόντων κα-
θαρισμού φιλικών προς το περιβάλλον ή συμβατι-
κών παραγόντων, όπως μαλακό σαπούνι ή κιτρικό 
οξύ, μπορούν να μειώσουν τις επιπτώσεις στους αν-
θρώπους και στο περιβάλλον. Ωστόσο, αυτές οι κα-
ταναλωτικές επιλογές δεν απαλλάσσουν τους παρα-
γωγούς από την ευθύνη τους να αντικαταστήσουν 
επιβλαβή συστατικά και τις επικίνδυνες πρώτες 
ύλες στα προϊόντα τους.
Όταν τα απόβλητα εξάγονται στις αναπτυσσόμενες 
χώρες, οι χώροι υγειονομικής ταφής γίνονται σημα-
ντικές πηγές εισοδήματος για τους φτωχούς. Εκα-
τομμύρια συλλέκτες απορριμμάτων σε όλο τον κό-
σμο, συχνά γυναίκες και παιδιά από τα φτωχότερα 
κοινωνικά στρώματα, αναζητούν εκεί ανακυκλώσι-
μα πλαστικά και ηλεκτρικά απόβλητα. Πολλές φο-
ρές το μοναδικό εισόδημα των οικογενειών τους 
προέρχεται από αυτές τις τόσο τοξικές περιοχές. 
Επίσης, συλλέκτες απορριμμάτων καίνε καλώδια με 
επικάλυψη από PVC για να αποσπάσουν τον χαλκό 
που περιέχουν.  Ο καπνός που παράγεται από αυτή 
την καύση περιέχει εξαιρετικά τοξικές διοξίνες που 
είναι επιβλαβείς για την αναπαραγωγή, βλάπτουν 
τα έμβρυα και μπορούν να προκαλέσουν καρκίνο. 
Κατά κύριο λόγο, γυναίκες αναλαμβάνουν να κά-
ψουν οικιακά απόβλητα σε αυλές ή να κάνουν τον 
διαχωρισμό μέσα σε τοξικά σκουπίδια.
Η πρόσβαση στη γνώση για τους κινδύνους από τα 
πλαστικά είναι μέχρι στιγμής άνισα κατανεμημέ-
νη στον πλανήτη. Οι γυναίκες αποτελούν σημαντι-
κή ομάδα την οποία πρέπει να προσεγγίσει κανείς 
για να επιδιώξει θεμελιώδεις αλλαγές στον τρόπο 
σκέψης και σε άλλες καθημερινές πρακτικές, και να 
προωθήσει το αίτημα για πολιτική δράση. Οι γυναί-
κες είναι πιο ευαισθητοποιημένες από τους άνδρες 
για διάφορες απειλές και είναι λιγότερο πρόθυμες 
να εκθέσουν τους ανθρώπους και το περιβάλλον 
σε κινδύνους, τόσο ως επιχειρηματίες όσο και ως 
καταναλωτές και διαχειρίστριες του νοικοκυριού 
τους. Σημαντικά στοιχεία δείχνουν ότι εκείνες 
δρουν με μεγαλύτερη περιβαλλοντική υπευθυνότη-
τα απ’ ό,τι οι άντρες. Πρωτοβουλίες οι οποίες στο-

Σε ένα μήνα 

25
Σε ένα χρόνο (= 13 εμμηνορροϊκοί κύκλοι)

325
Σε 10 χρόνια

3 250
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ΜΙΑ ΣΤΑΘΕΡΗ ΠΗΓΗ ΡΥΠΑΝΣΗΣ
Μέσος όρος χρήσης προϊόντων εμμηνόρροιας από γυναίκες στις δυτικές καταναλωτικές κοινωνίες

10 σερβιέτες/
ταμπόν

Σε 39 χρόνια*

12 675
σερβιέτες / ταμπόν 

Ίσο με

152 kg 
σε σερβιέτες και
ταμπόν

*Μέση διάρκεια ύπαρξης εμμήνου
ρύσεως στη ζωή μιας γυναίκας

Μια γυναίκα που χρησιμοποιεί αναλώσιμα προϊόντα 
εμμήνου ρύσεως έρχεται σε επαφή με επικίνδυνα 

πλαστικά για σχεδόν τέσσερις δεκαετίες.

χεύουν στη μείωση της χρήσης πλαστικών και την 
προστασία ανθρώπων και περιβάλλοντος από ρυ-
παντές ξεκινούν συχνά από γυναίκες. Τους αξίζει 
μια ισότιμη θέση στην πολιτική, τις επιχειρήσεις, 
την οικογένεια και την κοινότητα, ώστε να συμβάλ-

λουν ακόμη περισσότερο στη δημιουργία μιας κοι-
νωνίας και ενός περιβάλλοντος χωρίς πλαστικό και 
χωρίς τοξίνες.
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ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Πόσο πλαστικό τρώμε;

Η βιομηχανία τροφίμων είναι τομέας στον οποίο χρησιμοποιείται 
πολύ πλαστικό. Οι μεμβράνες και οι αφρώδεις συσκευασίες έχουν 
στόχο να προστατεύουν το φαγητό, να το διατηρούν φρέσκο και 
να το κάνουν να φαίνεται πιο ελκυστικό. Η ωραία εικόνα όμως 
έχει ένα τίμημα: Το πλαστικό καταλήγει στα χωράφια και από εκεί 
στην τροφική αλυσίδα.
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ΤΙ ΦΤΑΝΕΙ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ
Ανάλυση ενός χωραφιού στη βόρεια Βαυαρία της Γερμανίας. 
Έκταση που αναλύθηκε: Συνολικά 3.942 m2 (0,3942 εκτάρια)

PET 
Πολυτερεφθα-
λικός εστέρας
αιθυλενογλυ-
κόλης

PMMA 
Πολυμεθακρυλικό 
μεθύλιο 

PVC 
Πολυβινυλο-
χλωρίδιο

PP
Πολυ-
προπυλένιο 

PE 
Πολυ-
αιθυλένιο

Εύρος μεγέθους πλαστικών σωματιδίων στο έδαφος, σε 
χιλιοστά, κατανομή σε ποσοστό
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Αριθμός πλαστικών κομματιών ανά εκτάριο

PS 
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στυρένιο

28 5

10

20

140

3

2 – 5 mm Μικροπλαστικά

> 5 mm Μακροπλαστικά

%

Λίγη έρευνα έχει γίνει για το πόσα πλαστικά καταλήγουν 
στο έδαφος. Η ρύπανση στην ξηρά πιστεύεται ότι είναι 

4-23 φορές μεγαλύτερη από ό,τι στη θάλασσα.

Εσθονία
197

Φινλανδία
1 234

Αυστρία
890

Πολωνία
2 253

Ρουμανία
244

Ιταλία  
5 528

Ηνωμένο Βασίλειο
11 455

Γερμανία 
9 696

Γαλλία 
11 653

Πορτογαλία
1 579

Ισπανία
8 394

Σουηδία 
655

ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΑΝΤΟΥ
Τα μικροπλαστικά στη λυματολάσπη που ρίχνεται
στα χωράφια κάθε χρόνο, σε τόνους, 2016
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Αγγούρια τυλιγμένα σε μεμβράνη, σαλά-
τα κομμένη σε μπολάκια μιας χρήσης και 
έτοιμα γεύματα σε ατομικές συσκευασίες: 
Τα ράφια του σούπερ μάρκετ είναι φορτω-
μένα με τρόφιμα τυλιγμένα σε πλαστικό. 

Το υλικό αυτό κυριαρχεί όταν η πώληση τροφίμων 
απομακρύνεται από τους πάγκους της αγοράς σε 
κάθε περιοχή και μεταφέρεται στα σούπερ μάρκετ, 
όπου μπορεί πλέον να βρει κανείς πλούσιες ποικι-
λίες επεξεργασμένων τροφίμων από ολόκληρο τον 
κόσμο.
Τα σούπερ μάρκετ θέλουν να πωλούν λαχανικά όλο 

τον χρόνο, ανεξάρτητα από την εποχή και την πε-
ριοχή στην οποία βρίσκονται. Η συσκευασία εξα-
σφαλίζει ότι τα λαχανικά παραμένουν φρέσκα και 
μπορούν να μεταφερθούν από μακριά. Επιπλέον, 
πολλοί καταναλωτές του ανεπτυγμένου κόσμου 
θέλουν να ετοιμάζουν το φαγητό τους γρήγορα. Η 
ευκολία είναι ο κανόνας της εποχής. Έρευνα στη 
Γερμανία το 2019 έδειξε ότι το 48% των ερωτηθέ-
ντων θεωρεί σημαντικό να μπορεί να προετοιμάζει 
το γεύμα του εύκολα και γρήγορα. Η βιομηχανία 
τροφίμων ανταποκρίνεται σε αυτές τις απαιτήσεις 
προσφέροντας προτεμαχισμένα και προμαγειρεμέ-

Μικροπλαστικά σωματίδια τα οποία δεν μπορούν να διαχωριστούν στις  
εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων φτάνουν στα χωράφια μαζί με τη 

λυματολάσπη, που χρησιμοποιείται συνήθως ως λίπασμα.
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να προϊόντα, όλα τυλιγμένα σε πλαστικό.
Όλο και περισσότεροι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο 
ζουν σε πόλεις και αρκετοί ζουν μόνοι. Οι διατροφι-
κές συνήθειες της μεσαίας τάξης αλλάζουν. Αυτές 
οι τάσεις ενισχύουν το μερίδιο αγοράς των σούπερ 
μάρκετ, όπως και του κλάδου των συσκευασιών. 
Η ποσότητα των συσκευασιών που χρησιμοποι-
ούνται στη βιομηχανία τροφίμων αυξάνεται εδώ 
και χρόνια. Η αμερικανική οργάνωση Grand View 
Research υπολόγισε την αγοραία αξία της βιομηχα-
νίας συσκευασίας τροφίμων σε 277,9 δισεκατομμύ-
ρια δολάρια το 2017, με πρόβλεψη αύξησης άνω του 
5% για το 2018. Οι τάσεις στην Ευρώπη είναι παρό-
μοιες: Το 2018, η αντίστοιχη βιομηχανία χρησιμο-
ποίησε πάνω από 1,13 τρισεκατομμύρια συσκευα-
σίες. Οι περισσότερες από αυτές ήταν, φυσικά, από 
πλαστικό. Μια ανάλυση του Ινστιτούτου Ευρωπα-
ϊκής Περιβαλλοντικής Πολιτικής (IEEP) βεβαιώνει 
αυτά τα ευρήματα: Τα περισσότερα πλαστικά απορ-
ρίμματα στους ωκεανούς είναι συσκευασίες τροφί-
μων.
Ωστόσο, οι συσκευασίες δεν είναι ο μόνος ένοχος. 
Η γεωργία στην ΕΕ κατατάσσεται στην έκτη θέση 
όσον αφορά την κατανάλωση πλαστικού, με πε-
ρίπου 6,5 εκατομμύρια τόνους παγκοσμίως κάθε 
χρόνο. Η καλλιέργεια φρούτων και λαχανικών φαί-
νεται σχεδόν αδύνατη χωρίς πλαστικό, εφόσον τα 
συστήματα άρδευσης, τα θερμοκήπια και τα τού-
νελ καλλιέργειας είναι κατασκευασμένα από αυτό. 
Πλαστικά δίχτυα κρατούν τα πουλιά μακριά από τα 
οπωροφόρα δέντρα και τους θάμνους. Ολόκληρα 
χωράφια καλύπτονται με πλαστικό υλικό, ώστε το 
έδαφος να μπορεί να θερμανθεί και να παραταθεί 
η καλλιεργητική περίοδος. Έτσι, για παράδειγμα, η 
συγκομιδή του σπαραγγιού μπορεί να γίνεται νω-
ρίτερα.
Η συζήτηση για τα μικροπλαστικά στα εδάφη, 
στην κτηνοτροφία και τελικά στα τρόφιμα, είναι 
μόλις στην αρχή. Τα επιστημονικά ευρήματα σχε-
τικά με το πόσο τα πλαστικά και μικροπλαστικά 
καταστρέφουν το έδαφος είναι ακόμη πολύ περιο-
ρισμένα. Επιστήμονες του Ελεύθερου Πανεπιστη-
μίου του Βερολίνου (Freie Universität Berlin) και 
το Ινστιτούτο Leibniz για την Οικολογία του Γλυ-
κού Νερού και την Εσωτερική Αλιεία της Γερμα-
νίας (Leibniz-Institute of Freshwater Ecology and 
Inland Fisheries – IGB) υποστηρίζουν ότι η έρευνα 
για τα μικροπλαστικά στη θάλασσα είναι περίπου 
μια δεκαετία μπροστά σε σύγκριση με εκείνη για 
την ύπαρξή τους στο έδαφος. Σύμφωνα με εκτιμή-
σεις, από τους 400 εκατομμύρια τόνους πλαστικού 

που παράγονται κάθε χρόνο, περίπου το ένα τρίτο 
καταλήγει, με τη μία ή την άλλη μορφή, στο έδαφος 
ή στα υπόγεια ύδατα. Η ρύπανση του εδάφους μπο-
ρεί να είναι κατά τέσσερις έως 23 φορές μεγαλύτε-
ρη από ό,τι της θάλασσας, ανάλογα με το περιβάλ-
λον. Τα μικροπλαστικά αλλάζουν τόσο τη δομή του 
εδάφους όσο και τον βιότοπο των ζωντανών οργα-
νισμών (από τους μικροοργανισμούς έως τους γεω-
σκώληκες), που είναι τόσο σημαντικοί για τη γονι-
μότητα του εδάφους. Επιπλέον, τα μικροπλαστικά 
ενεργούν σαν μαγνήτες που προσελκύουν ορισμέ-
νους τύπους τοξικών ουσιών.
Κάθε χρόνο σε όλο τον κόσμο, αρκετές εκατοντά-
δες χιλιάδες τόνοι μικροπλαστικών εισέρχονται 
στο έδαφος μόνο με την εφαρμογή της λάσπης λυ-
μάτων ως λιπάσματος. Η λάσπη δημιουργείται όταν 
τα λύματα καθαρίζονται από τη βιομηχανία, τις 
πόλεις και τα χωριά. Στη Γερμανία, τα εργοστάσια 
επεξεργασίας φιλτράρουν εννέα στα δέκα πλαστι-
κά σωματίδια από τα λύματα, αφήνοντας τα υπό-
λοιπα στη λυματολάσπη. Το ένα τρίτο της αστικής 
λυματολάσπης χρησιμοποιείται στα χωράφια ως λί-
πασμα – έως και πέντε τόνοι ανά εκτάριο εντός πε-
ριόδου τριών ετών. Επίσης, τα πλαστικά σωματίδια 
μπορούν να μεταφερθούν μακριά μέσω του αέρα. 
Για παράδειγμα, οι επιστήμονες έχουν εντοπίσει 
μικροπλαστικά στο έδαφος σε απομακρυσμένες πε-
ριοχές των Άλπεων, τα οποία πιθανότατα έφτασαν 
εκεί από τον αέρα.
Οι πιθανές επιπτώσεις των μικροπλαστικών στον 
ανθρώπινο οργανισμό έχουν ερευνηθεί έως σήμε-
ρα σε πολύ μικρό βαθμό. Είναι όμως γνωστό ότι τα 
μικροπλαστικά εισέρχονται στο σώμα μέσω των 
όσων τρώμε ή πίνουμε. Μελέτη του 2019, από το 
Πανεπιστήμιο του Νιούκασλ της Αυστραλίας, εκτι-
μά ότι ένας άνθρωπος μπορεί να καταπίνει ως και 
5 γραμμάρια πλαστικού κάθε εβδομάδα· όσο το βά-
ρος, δηλαδή, μιας πιστωτικής κάρτας. Άλλη έρευνα, 
στον Καναδά, έδειξε ότι όσοι πίνουν νερό από πλα-
στικά μπουκάλια, πίνουν μαζί και περίπου 130.000 
σωματίδια μικροπλαστικού κάθε χρόνο. Μέσω του 
νερού βρύσης, η αντίστοιχη ποσότητα είναι 4.000 
σωματίδια. Τα νούμερα αυτά είναι ανησυχητικά, 
αλλά και πάλι δεν δείχνουν ποιες είναι οι πραγμα-
τικές συνέπειες στην ανθρώπινη υγεία. Δεν είναι 
γνωστό εάν τα απορροφούμενα πλαστικά μπορούν 
να εισέλθουν στην κυκλοφορία του αίματος και 
από εκεί στα εσωτερικά όργανα. Είναι πιθανό να 
αποβάλλονται από τον οργανισμό μέσω του πεπτι-
κού συστήματος.

Το 2018 οι εθελοντές της Greenpeace εγκαινίασαν το 
stopotirimou.gr, ένα δίκτυο επιχειρήσεων καφεστίασης 
που δίνει έκπτωση όταν ο πελάτης αγοράζει το ρόφημά 
του στο δικό του επαναχρησιμοποιούμενo ποτήρι. Στα 
τέλη του 2020, στο δίκτυο συμμετείχαν περισσότε-
ρες από 550 καφετέριες σε όλη την Ελλάδα, οι οποίες 
εδραιώνουν με τον τρόπο αυτό την κουλτούρα επανα-

χρησιμοποίησης στη χώρα. Οι Έλληνες καταναλώνουν 
καθημερινά σχεδόν 1.000.000 πλαστικά ποτήρια μόνο για 

τον καφέ τους, οπότε η επαναχρησιμοποίηση πρέπει να 
γίνει κανόνας και να πάψει να είναι εξαίρεση. 

 Α
ΤΛ

ΑΣ
 Τ

ΟΥ
 Π

ΛΑ
ΣΤ

ΙΚ
ΟΥ

 2
01

9 /
 M

AS
ON

ΑΟΡΑΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
Χαμηλότερος και υψηλότερος αριθμός πλαστικών σωματιδίων που βρέθηκαν, ανά λίτρο
εμφιαλωμένου νερού (τοποθεσία και μάρκα)

Μάρκα /  Κατασκευαστής

Nestlé  
Pure Life

Bisleri Gerolsteiner Aqua Epura Aquafina Minalba Wahaha Dasani Evian San  
Pellegrino

Bisleri  
Internat.

6 – 10
 390

0 – 5 230

9 – 5 16
0

0 – 4 713

0 – 2 267

2 – 1 2
95

0 – 863
1 – 731

2 – 335
0 – 256

0 – 74

Gerolsteiner 
Brunnen

Danone PepsiCo

Εξετάστηκαν 259 μπουκάλια από 11 μάρκες σε 9 χώρες
Το πλαστικό που βρέθηκε περιλάμβανε πολυπροπυλένιο, νάιλον και πολυτερεφθαλικό εστέρα αιθυλενογλυκόλης

PepsiCo Grupo 
Edson 
Queiroz

Hangzhou 
Wahaha 
Group

Coca-Cola Danone Nestlé

Μέσος όρος
πλαστικών κομματιών
για κάθε λίτρο νερού

που πουλήθηκε

325

Το εμφιαλωμένο νερό προωθείται ως υγιεινή εναλλακτική 
επιλογή αντί του νερού βρύσης. Όμως, αν και πάνω στα 

μπουκάλια πρέπει να αναγράφονται λεπτομερώς όσα συστατικά 
περιέχουν, τα μικροπλαστικά δεν αναφέρονται.

Nestlé

http://www.stopotirimou.gr/
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ΡΟΥΧΑ

Λεπτά υφάσματα: βολικά αλλά επιβλαβή

Εκ πρώτης όψεως, τα υφάσματα από συνθετικές ίνες έχουν 
πολλά πλεονεκτήματα. Είναι φθηνά, στεγνώνουν γρήγορα 
και προσαρμόζονται στο σώμα. Έχουν γίνει, όμως, αναλώσιμα 
και συμβάλλουν σημαντικά στην αλλαγή του κλίματος, ενώ 
μπορεί να είναι επιβλαβή και για την ανθρώπινη υγεία.

Πολλά από τα ρούχα που φοράμε είναι κα-
τασκευασμένα εν μέρει ή και εξολοκλή-
ρου από πλαστικό. Οι καταναλωτές συχνά 
αγνοούν ότι πίσω από όρους όπως πολυ-
αμίδιο, πολυεστέρας, ακρυλικό ή νάιλον, 

κρύβονται οι συνθετικές ίνες – με άλλα λόγια: το 
πλαστικό. Αυτά τα υλικά είναι δημοφιλή τόσο στους 
παραγωγούς όσο και τους καταναλωτές. Είναι ελα-
στικά και στεγνώνουν γρήγορα. Έχουν μαλακή 
αίσθηση, και τα ρούχα που φτιάχνονται από αυτά 
ζυγίζουν λιγότερο από παρόμοια με ύφασμα από 
φυσικές ίνες όπως το βαμβάκι.
Οι τεχνητές ίνες κατασκευάζονται από πολυμε-
ρή που χωρίζονται σε δύο ομάδες. Τα πολυμερή 
με βάση την κυτταρίνη, όπως η βισκόζη, παράγο-
νται συνήθως από ξύλο, ενώ τα συνθετικά πολυμε-
ρή, όπως ο πολυεστέρας, περνούν διάφορα στάδια 
παραγωγής, αλλά δεν παύουν να προέρχονται από 
το αργό πετρέλαιο ή το φυσικό (ορυκτό) αέριο. Το 
2017, περίπου 70% όλων των ινών που φτιάχτηκαν 
παγκοσμίως ήταν τεχνητές, με τον πολυεστέρα να 
αντιπροσωπεύει το υψηλότερο ποσοστό της παρα-
γωγής συνθετικών ινών (80%), που μάλιστα αυξά-
νεται συνεχώς. Υπολογίζεται ότι 53,7 εκατομμύρια 
τόνοι πολυεστέρα κυκλοφόρησαν στην αγορά το 
2017. Το 94% του υλικού παράγεται και μεταποιεί-
ται στην Ασία και ιδίως στην Κίνα. Περίπου οι μισές 
από τις ίνες πολυεστέρα που παράγονται χρησιμο-
ποιούνται στα ρούχα μας. Τα κλωστοϋφαντουργικά 
προϊόντα –περιλαμβανομένων των βιομηχανικών 
υφασμάτων– αντιπροσωπεύουν το 15% της ετήσιας 
παραγωγής πλαστικών παγκοσμίως.
Η βιομηχανία ενδυμάτων αποτελεί, επίσης, μια από 
τις σημαντικές αιτίες ρύπανσης των υπόγειων υδά-
των, των ποταμών και των θαλασσών. Χρησιμο-
ποιούνται 20.000-40.000 διαφορετικά χημικά για 
την επεξεργασία και τη βαφή των ρούχων. Πολλά 

από αυτά είναι καρκινογόνα, αλλάζουν τον γενετι-
κό μας κώδικα και βλάπτουν την αναπαραγωγική 
ικανότητα, ενώ ενοχοποιούνται για την πρόκληση 
αλλεργιών και επηρεάζουν το ορμονικό σύστημα. 
Γνωστά επιβλαβή πρόσθετα περιλαμβάνουν φορ-
μαλδεΰδη, τα επονομαζόμενα υπερφθοριωμένα χη-
μικά, επιβραδυντές καύσης, βαφές και άλλα πρό-
σθετα. Οι εργαζόμενοι στη βιομηχανία ενδυμάτων 
εκτίθενται σε τέτοιες μολυσματικές ουσίες σε πολ-
λά στάδια της αλυσίδας παραγωγής. Επιπλέον, αυτά 
τα συστατικά βλάπτουν τους κατοίκους που ζουν 
κοντά στις εγκαταστάσεις παραγωγής και ροής λυ-
μάτων.
Οι συνέπειες είναι εκτεταμένες: Πολλοί εργαζόμε-
νοι στη βιομηχανία κλωστοϋφαντουργικών προϊό-
ντων –περίπου 70% από αυτούς παγκοσμίως είναι 
γυναίκες– πάσχουν από ασθένειες που σχετίζονται 
με την εργασία τους. Έχει αποδειχθεί ήδη η σχέση 
μεταξύ της φορμαλδεΰδης και θανάτων από λευχαι-
μία. Οι γυναίκες που εργάζονται με συνθετικές ίνες 
σε εργοστάσια κλωστοϋφαντουργίας διατρέχουν 
υψηλό κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του μαστού, 
ενώ εκείνες που δουλεύουν στην υφαντουργία 
στην Κίνα και έρχονται σε επαφή με αυτές τις ίνες  
διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο αποβολής.
Ακόμη και μετά την παραγωγή τους, τα συνθετι-
κά ρούχα προκαλούν προβλήματα. Αφού πλυθούν, 
μικροπλαστικά σωματίδια που φεύγουν από αυτά 
εισέρχονται στο περιβάλλον. Μελέτες έχουν δείξει 
ότι ανά πλύση 5 κιλών ρούχων μπορούν να απελευ-
θερωθούν 6 εκατομμύρια μικροΐνες, ενώ η πλύση 
μίας μόνο συνθετικής ζακέτας φλις μπορεί να απε-
λευθερώσει 250.000 τέτοια σωματίδια. Λίγα είναι 
γνωστά για τον τρόπο με τον οποίο αυτά τα μικρο-
πλαστικά επηρεάζουν την ανθρώπινη υγεία. Ωστό-
σο, είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό το γεγονός ότι προ-
σελκύουν άλλους ρύπους σαν μαγνήτες. Αυτού του 
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ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ
Χρήση πλαστικών στην παραγωγή και διανομή ενδυμάτων
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Στη βιομηχανία της κλωστοϋφαντουργίας, τα πλαστικά δεν 
χρησιμοποιούνται μόνο στην παραγωγή, αλλά και για την 

προστασία των προϊόντων κατά τη διανομή και εμπορία τους.
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ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ
Εκπομπές αερίων θερμοκηπίου που προκαλούνται από την παραγωγή ινών πολυεστέρα

Γρήγορη μόδα:
50 κύκλοι τον χρόνο

Παραδοσιακή:
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Παγκόσμια παραγωγή ινών πολυεστέρα, σε εκατ. τόνους

= = = = =
706 δισ. κιλά
CO2e* το 2015

Ετήσια παροχή 
ηλεκτρικού

ρεύματος για 64 εκατ.
σπίτια Αμερικανών

Άνθρακας
αποθηκευμένος σε 234
εκατ. εκτάρια δάσους
σε έναν χρόνο: Όσο το
μέγεθος της Αλγερίας

1,6 δισ. βαρέλια 
πετρέλαιο.
Προμήθεια

πετρελαίου για τις ΗΠΑ 
για δύο χρόνια

Ετήσιες εκπομπές από
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Ετήσιες εκπομπές από
185 σταθμούς

παραγωγής ενέργειας
με καύση άνθρακα

Κύκλοι παραγωγής στις παραδοσιακές 
και γρήγορες βιομηχανίες μόδας

2015
Πρόβλεψη

* CO2e = Ισοδύναμο CO2. Μέτρο που υιοθετήθηκε από τη Διακυβερνητική Ομάδα για την Αλλαγή του Κλίματος για 
τη σύγκριση των επιπτώσεων των διαφόρων αερίων του θερμοκηπίου, όπως το CO2 και το μεθάνιο.

 ΑΤΛΑΣ ΤΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ 2019 / KIRCHHAIN, WRI

Ο τομέας της κλωστοϋφαντουργίας έχει λιγότερο εμφανείς επιπτώσεις 
στο κλίμα από την αυτοκινητοβιομηχανία. Όμως, η παραγωγή πολυεστέρα 

δημιουργεί ένα ευρύ φάσμα αερίων του θερμοκηπίου.

είδους οι ρύποι περιλαμβάνουν ανθεκτικές οργανι-
κές ενώσεις και άλλες τοξίνες με μεγάλη διάρκεια 
ζωής, που είναι ιδιαίτερα επιβλαβείς για την υγεία. 
Οι ουσίες αυτές εισέρχονται στην τροφική αλυσίδα 
μαζί με τα μικροπλαστικά: Έχουν ήδη ανιχνευθεί σε 
αλάτι, ψάρια, μύδια, ακόμη και σε ανθρώπινα πε-
ριττώματα. Μέχρι σήμερα, τα εργοστάσια επεξερ-
γασίας λυμάτων ή τα πλυντήρια δεν είναι σε θέση 
να φιλτράρουν τις μικροΐνες.
Πρέπει και οι ίδιοι οι καταναλωτές να αναλάβουν 
μέρος της ευθύνης για την κατάσταση. Ρούχα που 
μπορούν ακόμα να φορεθούν, καταλήγουν σε ποσο-
στό 64% συνήθως στα σκουπίδια. Στην ΕΕ, το 80% 
καταλήγει είτε στους αποτεφρωτές αποβλήτων είτε 
στους χώρους υγειονομικής ταφής. Μόνο 10%-12% 
μεταπωλούνται τοπικά, ενώ τα υπόλοιπα εξάγονται 
σε αναπτυσσόμενες χώρες, προκαλώντας ζημία 
στους εγχώριους παραγωγούς και πλήττοντας τις 
ντόπιες αγορές. Τα υφάσματα που καταλήγουν στη 
θάλασσα, επίσης, φτάνουν βαθύτερα σε σύγκριση 
με άλλα πλαστικά προϊόντα και μπορούν να δημι-
ουργήσουν προβλήματα στη θαλάσσια ζωή.
Μια από τις αιτίες του προβλήματος είναι η λεγό-
μενη βιομηχανία της γρήγορης μόδας. Οι εταιρεί-
ες ρίχνουν στην αγορά τεράστιο όγκο φθηνών εν-
δυμάτων. Τα τελευταία 20 χρόνια, η ποσότητα των 
ρούχων που πετιούνται κάθε χρόνο στις ΗΠΑ δι-
πλασιάστηκε από 7 σε 14 εκατομμύρια τόνους. Η 
βιομηχανία της γρήγορης μόδας έχει σημαντικό με-
ρίδιο στη ρύπανση του περιβάλλοντος και θέτει σε 
κίνδυνο την υγεία. Η «κουλτούρα του έξω», η οποία 
απαιτεί ρούχα όσο το δυνατόν πιο λειτουργικά, 
τροφοδοτεί επίσης την παραγωγή τεχνητών ινών.
Η ανακύκλωση ενδυμάτων αυξάνεται, αλλά δεν 
μεταβάλλει ιδιαίτερα την προβληματική κατάστα-
ση. Η παγκόσμια κατανάλωση ανακυκλωμένου πο-
λυεστέρα αυξήθηκε κατά 58% από το 2015 έως το 
2016. Για να είναι εφικτή η ανακύκλωση σε μεγάλη 
κλίμακα, οι διαφορετικές ίνες δεν πρέπει να ανα-
μιγνύονται, αλλά ο διαχωρισμός τους κατά τη δια-
δικασία ανακύκλωσης είναι ιδιαίτερα περίπλοκος. 
Επιπλέον, εκτός από την παραγωγή κατάλληλων 
προς ανακύκλωση υλικών, απαιτείται ένα σύστημα 
επιστροφής χρησιμοποιημένων ρούχων, το οποίο 
δεν έχει καν δημιουργηθεί σε πολλές χώρες. Ακό-
μα και αυτό, πάντως, είναι μια μάλλον επιφανεια-
κή και προσωρινή λύση. Χάρη στην ανακύκλωση οι 
συνθετικές ίνες χρησιμοποιούνται για περισσότερο 
καιρό, αλλά με κάθε νέα χρήση, η ποιότητά τους χει-
ροτερεύει, και στο τέλος καταλήγουν και πάλι στα 
σκουπίδια.

Ένα πιο βιώσιμο στυλ κατανάλωσης είναι απαραί-
τητο, αν κάποιος θέλει πραγματικά να περιορίσει 
τους κινδύνους για το περιβάλλον και την υγεία. Η  
ανταλλαγή ρούχων και η αγορά μεταχειρισμένων, 
για παράδειγμα, είναι καλοί τρόποι για να επιβρα-
δυνθεί η παραγωγή νέων. Οι παραγωγοί σήμερα 
δεν μπορούν να καλύψουν τη ζήτηση για ρούχα με 
ίνες από βιώσιμες πηγές, όπως το οργανικό βαμ-
βάκι. Υπάρχουν, βέβαια, οργανικά υφάσματα και 
αναπτύσσονται νέες προσεγγίσεις για τον μετα-
σχηματισμό φυσικών υλικών, όπως κελύφη οστρα-
κοειδών, δέντρα, κάνναβη, τσουκνίδες και λινάρι 
–ιδανικά από τοπικές πηγές προέλευσης– σε ίνες 
κατάλληλες για την κατασκευή υφασμάτων. Ωστό-
σο, και αυτές οι διαδικασίες πρέπει να εξεταστούν 
για τις περιβαλλοντικές, υγειονομικές και κοινω-
νικές επιπτώσεις τους. Για παράδειγμα, είναι ση-
μαντικό να αποφευχθούν οι μονοκαλλιέργειες, η 
χρήση χημικών ουσιών που είναι επιβλαβείς για 
την υγεία ή το περιβάλλον, καθώς και η αλόγιστη 
δασοκομία.
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ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Ενάντια στο κύμα των σκουπιδιών

Ηλιόλουστες παραλίες, φοίνικες που λικνίζονται από 
τον αέρα... Και ένα παχύ στρώμα σκουπιδιών στην 
ακτή, να φτάνει ως το γόνατο. Οι τουρίστες έρχονται 
να δουν την αψεγάδιαστη ομορφιά, αλλά συμβάλλουν 
στην καταστροφή της με την αμέλειά τους. 
Παράλληλα, τα συστήματα διαχείρισης αποβλήτων 
δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν στις ανάγκες που 
δημιουργεί η τουριστική βιομηχανία.

Τα τελευταία χρόνια, εικόνες από πλαστι-
κά να επιπλέουν στο νερό ή να έχουν ξε-
βραστεί στις παραλίες είναι ιδιαίτερα συ-
νηθισμένες στα ΜΜΕ. Εκατομμύρια τόνοι 
πλαστικών φτάνουν στους ωκεανούς κάθε 

χρόνο. Μεταφέρονται εκεί από τα ποτάμια, φτάνουν 
μέσω των υπονόμων, αδειάζονται από τα πλοία ή τα 
παρασέρνουν από τις ακτές τα κύματα. Τα πλαστι-
κά κατακλύζουν πια τις παραλίες σε όλο τον κόσμο,  
διώχνοντας τους τουρίστες και καταστρέφοντας τις 
χαρακτηριστικές εικόνες ειδυλλιακών τοποθεσιών, 
όπως τα νησιά της Καραϊβικής και το Μπαλί. 
Η τουριστική βιομηχανία πρέπει να δείξει προσοχή. 
Σε κάποια μέρη έχει ήδη αρχίσει να αναλαμβάνει 
τις ευθύνες της. Το 80% της τουριστικής δραστηρι-
ότητας αναπτύσσεται στις παράκτιες περιοχές, που 
επιβαρύνονται πολύ περισσότερο από τις δυνατό-
τητές τους να αντεπεξέλθουν στην τεράστια συρ-
ροή επισκεπτών που υποδέχονται κάθε χρόνο. Πα-
ράλληλα, οι τουριστικοί προορισμοί επιβαρύνονται 
με επιπλέον δαπάνες για τον καθαρισμό των περι-
οχών που προσπαθούν να  διατηρούν ελκυστικές.
Η ζημία εξαιτίας της ρύπανσης των ωκεανών από 
πλαστικά είναι τεράστια: Σύμφωνα με εκτίμηση 
του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το 
Περιβάλλον (UNEP), φτάνει στα 13 δισεκατομμύρια 
δολάρια τον χρόνο. Κάποιες από αυτές τις δαπάνες 
βαρύνουν άμεσα ορισμένες βιομηχανίες και παρά-
κτιες κοινότητες, ως κόστος καθαρισμού και απο-
μάκρυνσης απορριμμάτων. Άλλες αποτυπώνονται 
στην απώλεια εισοδημάτων που καταγράφουν η 
αλιεία και ο τουρισμός. Το κόστος είναι δύσκολο να 
μετρηθεί με ακρίβεια: Δεν γίνονται σχετικές έρευ-

νες, λείπουν δεδομένα και είναι αδύνατον να απο-
τιμηθούν οικονομικά στοιχεία όπως ο αντίκτυπος 
από τα χωροκατακτητικά είδη τα οποία ζουν στα 
πλαστικά υπολείμματα που παρασύρονται από τα 
ωκεάνια ρεύματα.
Ο τουρισμός, λοιπόν, δεν είναι μόνο αθώο θύμα της 
ρύπανσης από πλαστικά· είναι και μία από τις βα-
σικές αιτίες που την προκαλούν. Το περιβαλλοντι-
κό αποτύπωμα των τουριστών «επεκτείνεται» όσο 
εκείνοι ταξιδεύουν. Ένα ταξίδι σε εξωτικό προορι-
σμό, συνήθως με αυτοκίνητο ή αεροπλάνο, προκα-
λεί εκπομπές άνθρακα. Οι τουρίστες είναι πιθανό-
τερο να χρησιμοποιήσουν πιο πολλά πλαστικά μιας 
χρήσης και συσκευασίες: Οι υπηρεσίες εστίασης 
στα αεροδρόμια, τα αεροπλάνα, τα τρένα και τους 
σταθμούς αυτοκινήτων παρέχουν τα γεύματά τους 
σε συσκευασίες μιας χρήσης και πλαστικά μπου-
κάλια. Επίσης, όταν φτάνουν στους προορισμούς 
τους, οι ταξιδιώτες είναι ανοίκειοι με προϊόντα και 
συνθήκες. Έτσι, είναι πιο πιθανό να αγοράσουν συ-
σκευασμένο φαγητό και μπορεί να αγνοούν πώς να 
χρησιμοποιήσουν το τοπικό σύστημα ανακύκλω-
σης (εάν αυτό βέβαια υπάρχει). Πολλοί τουριστικοί 
προορισμοί δεν έχουν τις απαιτούμενες εγκαταστά-
σεις για τη συλλογή και διαχείριση των αυξανόμε-
νων όγκων αποβλήτων που παράγονται από τον 
μεγάλο αριθμό τουριστών που υποδέχονται. Την 
ίδια στιγμή, πολλοί ταξιδιώτες πετούν απρόσεκτα 
τα σκουπίδια τους, κάτι που πιθανώς δεν θα έκαναν 
στην πατρίδα τους. 
Σύμφωνα με τη Διεθνή Ένωση Αερομεταφορών 
(IATA), ο μέσος επιβάτης παράγει 1,4 κιλά αποβλή-
των ανά πτήση. Για το 2017 αυτό σήμαινε συνολικά 

ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΑΜΜΟΣ ΚΑΙ ΚΟΧΥΛΙΑ
Κύριοι τύποι απορριμμάτων στις παραλίες σε επιλεγμένες τοποθεσίες, ποσοστό μεριδίου ανά 100 μέτρα ακτής,
βάσει προβολών OSPAR*, 2013
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Βαλτική θάλασσαΒόρεια Θάλασσα

17 %

24 % Κομμάτια πλαστικό / πολυστυρένιο 2.5 – 50 cm

6 % Κομμάτια πλαστικό / 
πολυστυρένιο 2,5 – 50 cm

Άλλα 33 % 30 % Άλλα 

47 % Άλλα

Αποτσίγαρα 14 %

36 % Αποτσίγαρα

10 % Αποτσίγαρα

5 % Καπάκια, καλύμματα

Καπάκια, καλύμματα 14 % 9 % Μπουκάλια

5 % Σφουγγάρια

Μπουκάλια 12 % 

5 % Άλλα κεραμικά

4 % Σακούλες
(π.χ. για ψώνια)

Σακούλες (π.χ. για ψώνια) 5 % 

Μαύρη ΘάλασσαΜεσόγειος θάλασσα

 12 %

Κομμάτια πλαστικό / πολυστυρένιο 2.5 – 50 cm 18 %

Άλλα 41 %

14 %

Καπάκια, καλύμματα 7 % 

5 % Καπάκια, καλύμματα

5 % Κουτάκια αναψυκτικών

Άλλα υφάσματα 4 % 

Μπατονέτες 4 % 

Μπατονέτες 5 % 

9 % Συσκευασίες από
πατατάκια/ γλυκίσματα, 

πλαστικά στικς από 
γλειφιτζούρια

Σχοινιά και σπάγκοι

*Διεθνής σύμβαση για την προστασία της Βόρειας Θάλασσας και του Βορειοανατολικού Ατλαντικού

Κομμάτια πλαστικό / πολυστυρένιο 0 – 2.5 cm 

Μαχαιροπήρουνα,
δίσκοι, καλαμάκια

διάμετρος < 1 cm 

Τα πλαστικά μπουκάλια, τα καλαμάκια και οι σακούλες είναι εύκολο 
να εντοπιστούν. Στις παραλίες, όμως, υπάρχουν και σκουπίδια 

λιγότερο ορατά, όπως τα αποτσίγαρα και οι μπατονέτες.
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Παραγωγή απορριμμάτων

Διαχωρισμένα απορρίμματα

Εναπομένοντα απορρίμματα

ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΤΥΡΡΗΝΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΑ
Ξεχωριστή συλλογή απορριμμάτων στη Σαρδηνία, σε ποσοστά

Αλλαγές στην παραγωγή και διάθεση απορριμμάτων, σε κιλά ανά κάτοικο ετησίως

Στις αρχές της δεκαετίας του 2000, οι κάτοικοι της 
Σαρδηνίας δεν διαχώριζαν ιδιαίτερα τα απορρίμματά τους. 
Η ευαισθητοποίηση των πολιτών και οι μέθοδοι συλλογής 

έχουν αλλάξει ριζικά από τότε.

5,7 εκατομμύρια τόνους αποβλήτων. Οι σακούλες 
σκουπιδιών που συγκεντρώνονται από το πλήρωμα 
των αεροπλάνων περιέχουν ένα μείγμα απορριμ-
μάτων τα οποία πετιούνται στον τόπο προορισμού 
κάθε πτήσης. Τα συστήματα διαχείρισης απορριμ-
μάτων διαφέρουν από τόπο σε τόπο και έτσι μικρό 
τμήμα τους ανακυκλώνεται τελικά.
Με την πάροδο των ετών, τα αεροπλάνα έχουν 
μετατραπεί σε εξαιρετικά βελτιστοποιημένο πε-
ριβάλλον, και το πλαστικό έχει γίνει βασικό υλι-
κό επιλογής. Οι κανονισμοί υγιεινής απαιτούν να 
συσκευάζονται σερβίτσια και τρόφιμα, ενθαρρύ-
νοντας περαιτέρω τη χρήση φθηνών πλαστικών 
ειδών. Επιπλέον, η μείωση του βάρους είναι σημα-
ντική για τις αεροπορικές εταιρείες, επειδή περιο-
ρίζει την κατανάλωση καυσίμων, το κόστος και τις 
εκπομπές άνθρακα. Έτσι, το ελαφρύ πλαστικό προ-
κρίνεται σε σχέση με άλλα υλικά, φιλικότερα προς 
το περιβάλλον αλλά βαρύτερα.
Κάποιες αεροπορικές εταιρείες υιοθετούν μια εναλ-

λακτική προσέγγιση και κάνουν τα πρώτα βήματα 
για πτήσεις χωρίς πλαστικά. Μεταχειρίζονται κο-
μποστοποιήσιμους και επαναχρησιμοποιούμενους 
δίσκους και σερβίτσια, καθώς και μαχαιροπίρουνα 
και συσκευασίες από χαρτί, μπαμπού ή ξύλο.
Σε άλλους τομείς του τουρισμού, η TUI Group, η με-
γαλύτερη εταιρεία ψυχαγωγίας, ταξιδιών και του-
ρισμού του κόσμου, είχε υποσχεθεί το 2018 ότι θα 
αφαιρούσε από τα ξενοδοχεία της, τα κρουαζιερό-
πλοια, τις πτήσεις, τους προορισμούς και τα γρα-
φεία της, 250 εκατομμύρια πλαστικά μιας χρήσης, 
έως το 2020.
Η εποχικότητα είναι μεγάλη πρόκληση για τις του-
ριστικές πόλεις, τα θέρετρα και τις περιβαλλοντι-
κές οργανώσεις. Τα πλαστικά απόβλητα φτάνουν 
στον ωκεανό όλο το χρόνο, αλλά τα μέτρα διαχεί-
ρισης αποβλήτων και οι υποδομές πρέπει να αντα-
ποκριθούν κυρίως την περίοδο αιχμής, όταν ο αριθ-
μός των τουριστών και η παραγωγή αποβλήτων 
πολλαπλασιάζονται. Η ποσότητα των πλαστικών 

απορριμμάτων που φτάνει στη Μεσόγειο αυξάνεται 
κατά 40% τους καλοκαιρινούς μήνες επιβεβαιώνο-
ντας την άμεση σύνδεση μεταξύ του τουρισμού και 
της ρύπανσης από πλαστικό.
Το νησί της Σαρδηνίας έχει δείξει πώς μπορούν να 
αλλάξουν τα δεδομένα στην παραγωγή και απόρ-
ριψη αποβλήτων σε τοπικό επίπεδο. Το 2003 μόνο 
3,8% των αποβλήτων διαχωριζόταν ανά είδος. Σή-
μερα το ποσοστό αυτό έχει φτάσει πάνω από 60%, 
και στόχος είναι να γίνει 80% έως το 2022. Αυτό 
επιτυγχάνεται χάρη στο ότι τα απορρίμματα συγκε-
ντρώνονται ξεχωριστά, πόρτα-πόρτα, και όχι όλα 
μαζί από κεντρικά σημεία συλλογής, όπως γίνεται 
σε άλλα μέρη της Ιταλίας. Ο φόρος για τη διαχείρι-
σή τους έχει αυξηθεί, και στους δήμους έχουν δοθεί 

οικονομικά κίνητρα για την επίτευξη κλιμακούμε-
νων στόχων, με προσδιορισμό ανταμοιβής ή ποι-
νών σε πόλεις και κωμοπόλεις, ανάλογα με την επί-
δοσή τους στη διαχείριση των αποβλήτων.

Στην Ελλάδα ο δείκτης τουρισμού (αριθμός επισκεπτών ετησίως προς μόνιμο πληθυσμό) φτάνει το 3,2 εί-
ναι δηλαδή αρκετά υψηλός συγκριτικά με άλλες μεγάλες, σε έκταση και πληθυσμό, χώρες του κόσμου. Μια 
αρνητική παράπλευρη συνέπεια είναι ότι η κατανάλωση πλαστικών τους καλοκαιρινούς μήνες γίνεται πολύ 
μεγαλύτερη. Ιδιαίτερα στα νησιά, ο τουρισμός είναι πολύ σημαντική πηγή πλαστικών απορριμμάτων, που 
καταλήγουν και στο περιβάλλον. 

Με βάση τις εκτιμήσεις της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης (ΟΕΑ), o μέσος κάτοικος στην Ελλάδα 
παράγει ημερησίως 1,1 κιλά απορρίμματα, από τα οποία περίπου 0,165 κιλά είναι πλαστικό. Αντίστοιχα, ο 
μέσος τουρίστας παράγει ημερησίως περίπου 3 κιλά απορρίμματα, από τα οποία τουλάχιστον μισό κιλό 
είναι μόνο πλαστικά.

https://insete.gr/wp-content/uploads/2020/10/20-10_X-Ray_2017-2019-1.pdf
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ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

Το πλαστικό υπερθερμαίνει τον πλανήτη

Μερικές φορές τα πλαστικά θεωρούνται φιλικότερα 
προς το περιβάλλον σε σχέση με άλλα υλικά, κυρίως 
λόγω του μικρού τους βάρους. Κατά την παραγωγή 
τους, όμως, εκπέμπονται στην ατμόσφαιρα τεράστιες 
ποσότητες αερίων του θερμοκηπίου.

ΤΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΑΠΕΙΛΕΙ ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ
Προβλεπόμενο μερίδιο εκπομπών CO2 από την παγκόσμια παραγωγή πλαστικών και μέγιστος 
προϋπολογισμός για την επίτευξη του στόχου θέρμανσης 1,5 °C* έως το 2050
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*Το 2015 η διεθνής κοινότητα συμφώνησε στη μείωση της θερμοκρασίας του πλανήτη αρκετά κάτω από 2 °C και και να συνεχιστούν οι προσπάθειες
για 1,5 °C συγκριτικά με την προ-βιομηχανική εποχή.
**Ισοδύναμα C02: Μονάδα μέτρησης για την τυποποίηση των κλιματικών επιπτώσεων των διαφόρων αερίων του θερμοκηπίου.

Σύνολο
420 – 570 δισ. τόνοι CO2

Πλαστικά
56 δισ. τόνοι CO2 e** = 10 – 13 %

Αν και λιγότερο γνωστές, οι επιπτώσεις 
από την παραγωγή, τη χρήση και την 
απόρριψη πλαστικών στο κλίμα είναι το 
ίδιο σημαντικές με τις συνέπειες στα θα-
λάσσια οικοσυστήματα, τις ακτές και την 

ανθρώπινη υγεία. 
Οι χώρες που υπέγραψαν τη Συμφωνία του Παρι-

σιού για την κλιματική κρίση το 2015 συμφώνησαν 
να συγκρατήσουν την αύξηση της μέσης θερμοκρα-
σίας του πλανήτη κάτω από τους 2°C σε σχέση με 
τα προβιομηχανικά επίπεδα και να συνεχίσουν τις 
προσπάθειες για να την περιορίσουν σε 1,5°C. Το 
2018 η Διακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματι-
κή Αλλαγή κατέληξε ότι για να συγκρατηθεί η υπερ-

Οι μεταφορές, η ενέργεια και η γεωργία είναι οι τρεις τομείς 
που κατηγορούνται συχνότερα για την κλιματική αλλαγή, ενώ 

οι εκπομπές από την παραγωγή πλαστικών ξεχνιούνται.

θέρμανση κάτω από το όριο του 1,5°C, πρέπει να 
μειωθούν οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου κατά 
45% έως το 2030 και να μηδενιστούν το αργότερο 
έως το 2050.
Η κλιματική πολιτική επικεντρώνεται στη μετάβα-

ση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και σε «καθα-
ρότερα» μέσα μεταφοράς. Και η βιομηχανία, όμως, 
είναι εξίσου σημαντική: Το 2010 ήταν υπεύθυνη για 
το 30% της παγκόσμιας εκπομπής αερίων θερμοκη-
πίου. Η παραγωγή πλαστικών είναι η μεγαλύτερη 

Η ρύπανση από τα
μικροπλαστικά μπορεί....

ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΒΥΘΟ
Πιθανή παρεμβολή μικροπλαστικών στην αντλία βιολογικού άνθρακα

Το φυτοπλαγκτόν
απορροφά CO2 και
δεσμεύει τον άνθρακα
μέσω της φωτοσύνθεσης

Το CO2 (διοξείδιο του
άνθρακα) διαλύεται
στην επιφάνεια του ωκεανού
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Αβαθή ύδατα

Ίζημα

Βαθύς ωκεανός

Το ζωοπλαγκτόν
τρώει το φυτοπλαγκτόν

Περιττώματα και νεκρό
πλαγκτόν βυθίζονται
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Φυτοπλαγκτόν Ζωοπλαγκτόν

Ο άνθρακας μένει 
παγιδευμένος
σε βαθύ ωκεανό για δεκαετίες
έως χιλιετίες

Μικροπλαστικά
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Οι ωκεανοί απορροφούν το ένα τέταρτο της ανθρώπινης παραγωγής αεριών 
θερμοκηπίου. Η ρύπανση από μικροπλαστικά μπορεί να θέσει τη βιολογική 

αντλία άνθρακα σε κίνδυνο. Περισσότερη έρευνα είναι αναγκαία.

... να μειώσει την ικανότητα 
του φυτοπλαγκτόν να 

δεσμεύει τον άνθρακα μέσω 
της φωτοσύνθεσης

… να μειώσει την ικανότητα του
ζωοπλαγκτόν να μεταφέρει 

τον άνθρακα, αλλοιώνοντας 
τη διατροφή, την επιβίωση 

ή την αναπαραγωγική 
αποτελεσματικότητα.
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και η ταχύτερα αυξανόμενη πηγή αυτού του είδους 
εκπομπών. Τα πλαστικά, μαζί με πολλά λιπάσματα, 
φυτοφάρμακα και συνθετικές ίνες, είναι πετροχη-
μικά τα οποία παράγονται από ορυκτέλαια και φυ-
σικό αέριο. Περισσότερο από 99% των πλαστικών 
προέρχονται από πρώτες ύλες ορυκτών καυσίμων, 
και τα πετροχημικά είναι ο ταχύτερα αυξανόμενος 
παράγοντας κατανάλωσης πετρελαίου παγκοσμί-
ως: O Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας προβλέπει ότι 
θα είναι υπεύθυνα για το 50% της επιπλέον ζήτησης 
για πετρέλαιο έως το 2050. 
Στις ΗΠΑ και αλλού, τα πλαστικά και τα άλλα πε-
τροχημικά προϊόντα αποτελούν μεγάλο και τα-
χύτατα αναπτυσσόμενο τομέα απορρόφησης σχι-
στολιθικού αερίου. Όσο η παραγωγή πλαστικών 
αυξάνεται, απαιτεί νέες υποδομές για τις ορυκτές 
πρώτες ύλες και πολλαπλασιάζει τις εκπομπές από 
τον εντοπισμό, την εξόρυξη, τη μεταφορά και τη δι-
ύλιση πετρελαίου, φυσικού αερίου και άνθρακα. Η 
παγκόσμια παραγωγή πλαστικών έχει αυξηθεί από 
2 εκατομμύρια τόνους το 1950 σε 400 εκατομμύρια 
τόνους το 2015. Τόσο η παραγωγή όσο και η χρή-
ση πλαστικών έχουν σχεδόν διπλασιαστεί τα τελευ-
ταία 20 χρόνια, ενώ αναμένεται να διπλασιαστούν 
ξανά στα επόμενα 20 χρόνια και να τετραπλασια-
στούν έως τις αρχές της δεκαετίας του 2050.
Το διοξείδιο του άνθρακα, το μεθάνιο και ένα σύ-
νολο άλλων αερίων θερμοκηπίου απελευθερώνο-
νται σε κάθε στάδιο της ζωής του πλαστικού: από 
την εξαγωγή και τη διύλιση των ορυκτών καυσί-
μων έως τις ενεργοβόρες διαδικασίες παραγωγής 
πλαστικών ρητινών, αλλά και την απόρριψη, την 
αποτέφρωση και την ενδεχόμενη απελευθέρωση 
πλαστικών αποβλήτων στο περιβάλλον. Αυτό επη-
ρεάζει και τις προσπάθειες να επιτευχθούν οι πα-
γκόσμιοι κλιματικοί στόχοι. Για να διατηρηθεί ο 
στόχος του 1,5°C, το σύνολο των εκπομπών πρέπει 
να παραμείνει κάτω από το προϋπολογισμένο (και 
γρήγορα εξαντλούμενο) όριο των 420-570 εκατομ-
μυρίων τόνων διοξειδίου του άνθρακα.
Το μη κερδοσκοπικό Κέντρο Διεθνούς Περιβαλλο-
ντικού Δικαίου (CIEL) εκτιμά ότι με τα σημερινά 
δεδομένα και τα υπολογισμένα ποσοστά αύξησής 
της, η παραγωγή πλαστικών μπορεί να απελευθε-
ρώσει από μόνη της 53,5 δισεκατομμύρια τόνους δι-
οξειδίου του άνθρακα έως το 2050. Εάν προστεθεί 
η αποτέφρωση των πλαστικών αποβλήτων, τότε οι 
εκπομπές φτάνουν σχεδόν τους 56 δισεκατομμύρια 
τόνους. Με απλά λόγια, τα πλαστικά από μόνα τους 
εξαντλούν 10%-13% από τον προϋπολογισμό παρα-
γωγής διοξειδίου του άνθρακα που θα επέτρεπε να 

επιτευχθεί ο στόχος του 1,5°C. Ακόμα κι αν υποτε-
θεί ότι η παραγωγή πλαστικών γίνεται με μικρότε-
ρο ρυθμό μετά το 2050 και ότι η αποτέφρωση δεν 
αυξάνεται καθόλου, οι εκπομπές που προκαλούνται 
από αυτές μπορούν να φτάσουν ένα σύνολο σχεδόν 
260 δισεκατομμυρίων τόνων ισοδύναμου διοξειδί-
ου του άνθρακα (CO2e) έως τα τέλη του αιώνα, κα-
ταναλώνοντας περισσότερο από το μισό του διαθέ-
σιμου προϋπολογισμού.
Ακόμα κι αυτοί οι αριθμοί, όμως, δεν αποκαλύ-
πτουν στο σύνολό τους τις επιπτώσεις που έχουν 
στο κλίμα τα πλαστικά. Λίγα πράγματα γνωρίζουμε 
για κάποιες εκφάνσεις της εξαγωγής, της μεταφο-
ράς και της διύλισης των ορυκτών πρώτων υλών 
για την παραγωγή πλαστικών. Στη Βόρεια Αμερι-
κή, για παράδειγμα, οι επίσημες εκτιμήσεις για τις 
εκπομπές που προέρχονται από την παραγωγή φυ-
σικού (ορυκτού) αερίου αποκλείουν συνήθως τις 
επιδράσεις από την εκκαθάριση των δασών και άλ-
λες διαταραχές της γης που απαιτούνται για νέες 
γεωτρήσεις και αγωγούς. Από τους αγωγούς και τις 
εγκαταστάσεις αερίου μπορεί να υπάρξει διαρροή 
σημαντικής ποσότητας μεθανίου, ενός ισχυρού αε-
ρίου θερμοκηπίου, αλλά οι εκτιμήσεις της Κυβέρνη-
σης και της βιομηχανίας για τον αριθμό αυτών των 
εγκαταστάσεων διαφέρουν σε τάξη μεγέθους. 
Οι εκπομπές των πλαστικών πάντως δεν παύουν 
όταν τα προϊόντα πεταχτούν. Τα προγράμματα 
παραγωγής ενέργειας από απόβλητα (waste-to-
energy), κατά τα οποία τα πλαστικά αποτεφρώνο-
νται, προτείνονται όλο και περισσότερο ως λύση 
για να περιοριστεί η ρύπανση από αυτά. Όμως, η 
αποτέφρωση απελευθερώνει σημαντική ποσότητα 
αερίων θερμοκηπίου,  και η ευρεία διάδοση της πα-
ραγωγής ενέργειας από απόβλητα μπορεί να οδη-
γήσει σε μεγάλη αύξηση των εκπομπών. Η ερευνη-
τική ομάδα Material Economics προβλέπει ότι στην 
Ευρώπη η αποτέφρωση αποβλήτων για τη μετατρο-
πή τους σε ενέργεια μπορεί να κάνει τα πλαστικά 
μια τεράστια πηγή εκπομπών, ενώ αυτά συνεχίζουν 
να απελευθερώνουν αέρια θερμοκηπίου και όσο 
αποικοδομούνται στο περιβάλλον. Η πραγματική 
έκταση αυτών των εκπομπών είναι άγνωστη.
Η επίδραση των εκπομπών μπορεί να είναι και 
έμμεση. Τα αυξανόμενα επίπεδα μικροπλαστικών 
υπολειμμάτων στους ωκεανούς μπορεί να επηρε-
άσουν τη βιολογική διαδικασία κατά την οποία το 
πλαγκτόν απορροφά διοξείδιο του άνθρακα στην 
επιφάνεια της θάλασσας και το οδηγεί στον πυθμέ-
να των ωκεανών. Αυτή η βιολογική αντλία άνθρα-
κα αποτελεί μέρος της «επεξεργασίας» του άνθρα-

κα στους ωκεανούς, συμβάλλοντας στην κλιματική 
ισορροπία της γης. Δεν έχουμε κατανοήσει επαρ-
κώς πώς και κατά πόσο τα μικροπλαστικά παρεμ-
βαίνουν σε αυτή την ισορροπία. Είναι όμως ιδιαιτέ-
ρως σημαντικό ζήτημα, και γι’ αυτό απαιτείται να 
ερευνηθεί περισσότερο. 
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ΞΕΧΑΣΤΕ ΤΟ ΑΥΡΙΟ
Επενδύσεις σε αμερικανικές υποδομές πλαστικών και
πετροχημικών, ωθούμενες από τη ρωγμάτωση, από
το 2010 (σε δισεκατομμύρια)
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Το φτηνό σχιστολιθικό αέριο από τις ΗΠΑ 
πλημμυρίζει την αγορά και τροφοδοτεί την κρίση 

του πλαστικού στον πλανήτη.
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ΝΕΡΟ

Όλα στη θάλασσα;

Η θαλάσσια ρύπανση τροφοδοτείται κυρίως από σκουπίδια που 
φτάνουν από τα ποτάμια, όπως η αιθαλομίχλη τροφοδοτείται από 
τον καπνό που προέρχεται από πυρκαγιές και καπνοδόχους. Τα 
πλαστικά, όμως, δεν μένουν στη μέση των ωκεανών για πολύ. 
Μεταφέρονται προς τα ρηχότερα σημεία, βυθίζονται και φτάνουν 
στον πυθμένα ή ξεβράζονται στις ακτές.

Κάθε χρόνο περίπου 10 εκατομμύρια τόνοι 
πλαστικών αποβλήτων καταλήγουν στους 
ωκεανούς – σαν να άδειαζε ένα φορτηγό 
κάθε λεπτό το φορτίο του. Τα πλαστικά που 
καταλήγουν στη θάλασσα συγκεντρώνο-

νται σε πέντε μεγάλες δίνες: από μία στον Βόρειο 
και τον Νότιο Ειρηνικό, στον Βόρειο και τον Νό-
τιο Ατλαντικό καθώς και μία στον Ινδικό Ωκεανό. 
Η δίνη του Βόρειου Ειρηνικού, επονομαζόμενη και 
«Great Pacific Garbage Patch» είναι η πιο γνωστή.
Όμως, αντίθετα με τις κοινές αντιλήψεις, αυτά δεν 
είναι σημεία στα οποία σχηματίζεται ενιαία μάζα 
πλαστικών αποβλήτων, αλλά μέρη όπου η συγκέ-
ντρωση τους είναι υψηλότερη. Στην πραγματικότη-
τα, τα μικροπλαστικά είναι διασκορπισμένα σε όλο 
το θαλάσσιο περιβάλλον· σχηματίζουν μια «ομίχλη» 
πλαστικού, όπως η ατμοσφαιρική ρύπανση σχημα-
τίζει την αιθαλομίχλη πάνω από τις μεγάλες πόλεις. 
Μπορούμε να φανταστούμε τα ποτάμια σαν οριζό-
ντιες καπνοδόχους που αντί καπνό απελευθερώ-
νουν πλαστικά στους ωκεανούς. Ακόμα και στις 
πιο απομακρυσμένες περιοχές, στα βάθη των ωκε-
ανών ή στην Αρκτική, πλέουν πλαστικά ή φτάνουν 
στις ακτές και τις ρυπαίνουν. Τα επίπεδα ρύπαν-
σης αυξάνονται με ταχύτατο ρυθμό: Μέσα σε μία 
δεκαετία, η ποσότητα σκουπιδιών στα βαθιά νερά 
του Αρκτικού Ωκεανού έχει εικοσαπλασιαστεί. Στις 
θαλάσσιες επιφάνειες επιπλέουν 15-52 τρισεκατομ-
μύρια πλαστικά, τα οποία ζυγίζουν 93.000-236.000 
τόνους.
Στη Μεσόγειο υπάρχει συγκέντρωση πλαστικών 
αντίστοιχη με αυτή των πέντε μεγάλων ωκεάνι-
ων δινών. Αποτελώντας λιγότερο από το 1% της 
θαλάσσιας επιφάνειας του πλανήτη, η Μεσόγειος 
«φιλοξενεί» περίπου 7% των μικροπλαστικών. Πε-
ριτριγυρισμένη από στεριά, «ανταλλάσσει» μικρή 
ποσότητα νερού –και πλαστικών– με τους ωκεα-

νούς, επιτρέποντας στα απόβλητα να συσσωρεύο-
νται στα νερά της. Μεγάλες συγκεντρώσεις πλαστι-
κού παρατηρούνται και σε άλλες θάλασσες: Σε κάθε 
τετραγωνικό χιλιόμετρο του βυθού της Βόρειας 
Θάλασσας υπάρχουν 11 κιλά θαλάσσιων απορριμ-
μάτων.
Τα σκουπίδια στις θάλασσες προέρχονται από διά-
φορες πηγές. Στη Μεσόγειο, τα περισσότερα προέρ-
χονται από την ελλιπή διαχείριση των απορριμμά-
των και την κατανάλωση πλαστικών μιας χρήσης 
στις παράκτιες περιοχές. Στη Βόρεια Θάλασσα, 
πάλι, πολλά απόβλητα προέρχονται από τη θαλάσ-
σια βιομηχανία και τις αλιευτικές και ναυτιλιακές 
δραστηριότητες, ενώ η Βαλτική επιβαρύνεται κυ-
ρίως από τα απόβλητα των τουριστών. Η σύνθεση 
των αποβλήτων εξαρτάται από τον τρόπο με τον 
οποίο «χρησιμοποιείται» η κάθε θάλασσα και από 
το είδος των οικισμών που υπάρχουν κατά μήκος 
των ακτών της.
Οι θαλάσσιες δραστηριότητες όπως η υδατοκαλλι-
έργεια, η αλιεία και η ναυτιλία, είναι πηγές μέρους 
από τα επιπλέοντα πλαστικά. Άλλα προέρχονται 
από τη στεριά: σκουπίδια από παραλίες και μικρο-
πλαστικά που μεταφέρονται από τον άνεμο. Τα πε-
ρισσότερα, όμως, καταλήγουν στις θάλασσες από 
τα ποτάμια. Οι εκτιμήσεις για την ποσότητά τους 
είναι δύσκολες εξαιτίας της έλλειψης δεδομένων 
και έχουν μεγάλο εύρος: από 0,41 εκατομμύρια έως 
και 12,7 εκατομμύρια τόνοι ετησίως. Δέκα μεγάλα 
ποτάμια, οκτώ από αυτά στην Ασία, πιστεύεται ότι 
αποτελούν την πηγή των περισσότερων από αυτά 
τα απόβλητα – μέρος τους είναι σκουπίδια που εξά-
γονται από τις ΗΠΑ και την Ευρώπη. Όμως και τα 
ποτάμια άλλων περιοχών μεταφέρουν σημαντικές 
ποσότητες αποβλήτων. Ο Ρήνος, για παράδειγμα, 
κουβαλάει μέσο φορτίο μικροπλαστικών 893.000 
σωματιδίων ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο. 

Στοιχεία δείχνουν ότι τα πλαστικά δεν μένουν στην 
επιφάνεια του νερού για πολύ. Τα ρεύματα, οι βιο-
λογικές διαδικασίες και η αποικοδόμηση δείχνουν 
ότι σταδιακά μετακινούνται αλλού: σε πιο ρηχά 
νερά, στον πυθμένα και στις ακτές. Από το σύνολο 
των πλαστικών στους ωκεανούς από τη δεκαετία 
του ’50, το 98,8% δεν βρίσκεται πλέον στην επιφά-
νεια. Τα περισσότερα έχουν διασπαστεί και έχουν 
βουλιάξει.

Χημικές διεργασίες, μηχανική διάβρωση και φωτο-
αποικοδόμηση μέσω του ηλιακού και του υπεριώ-
δους φωτός αποικοδομούν σταδιακά τα πλαστικά 
που επιπλέουν στην επιφάνεια ή κοντά σε αυτή, δι-
ασπώντας τα σε όλο και μικρότερα κομμάτια. Αλλά 
υπάρχουν πολύ λιγότερα ελάχιστου μεγέθους μι-
κροπλαστικά (δηλαδή σωματίδια με διάμετρο έως 
1 mm· γενικά, τα μικροπλαστικά ορίζονται ως σω-
ματίδια μικρότερα των 5 mm) απ’ ό,τι αναμενόταν. 

Μόνο ένα μικρό μέρος των πλαστικών σκουπιδιών παραμένει στην 
επιφάνεια της θάλασσας. Τα περισσότερα είτε ξεβράζονται στις 

ακτές είτε βυθίζονται. Δεν τα βλέπουμε, δεν τα σκεφτόμαστε.

ΓΕΥΜΑ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ
Ποσότητες πλαστικών που βρέθηκαν στο 
στομάχι ενός αρκτικού θυελλοπούλου και η 
αντίστοιχη ποσότητα για έναν άνθρωπο

Κατά μέσο όρο
34 κομμάτια,

0,31 γραμμάρια

Αντιστοιχούν
σε 31 γραμμάρια στον 

άνθρωπο

Αναζητώντας τροφή, πολλά πουλιά δεν μπορούν να 
ξεχωρίσουν τα ψάρια από τα γυαλιστερά κομμάτια 

πλαστικού που επιπλέουν στη θάλασσα.
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ΟΣΑ ΞΕΒΡΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΚΤΕΣ
Εκτιμώμενες ποσότητες πλαστικών σε μεγάλες θαλάσσιες περιοχές, συνολικά και κατά μέγεθος,
σε δισ. κομμάτια (στρογγυλοποιήμενοι αριθμοί)
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Μέγεθος των
πλαστικών
κομματιών*:

Μικρά μικροπλαστικά
0,33–1,00 mm

Μεγάλα μικροπλαστικά
1,01–4,75 mm

Μεσοπλαστικά
4,76–200 mm

Μακροπλαστικά
> 200 mm

Νότιος Ειρηνικός
491 δισ. κομμάτια

Βόρειος Ατλαντικός
930 δισ. κομμάτια

Νότιος Ατλαντικός
297 δισ. κομμάτια

Μεσόγειος θάλασσα
247 δισ. κομμάτια

Βόρειος Ειρηνικός
1.990 δισ. κομμάτια

Ινδικός ωκεανός
1.300 δισ. κομμάτια
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*Ορισμοί κατά τους συγγραφείς της μελέτης

Μόνο μικρό μέρος των πλαστικών σκουπιδιών παραμένει στην 
επιφάνεια της θάλασσας. Τα περισσότερα είτε ξεβράζονται στις ακτές 

είτε βυθίζονται: Δεν τα βλέπουμε, δεν τα σκεφτόμαστε.

Ειρηνικό καταναλώνουν περίπου 12.000-24.000 
τόνους μικροπλαστικών ετησίως, ενώ τα θαλασσο-
πούλια φαίνεται να καταναλώνουν περίπου 100 τό-
νους ετησίως.
Όσο τα πλαστικά γίνονται μικρότερα, είναι όλο και 
πιο απίθανο να εξαφανιστούν τελείως. Μια πρόσφα-
τη μελέτη σχετικά με τις θαλάσσιες μικροβιακές συ-
γκεντρώσεις σε μικροπλαστικά διαπίστωσε ότι τα 
βακτήρια δεν μπορούν να αποσυνθέσουν πλαστικό 
και ότι είναι απίθανο να αποκτήσουν αυτή την ικα-
νότητα μέσω της εξέλιξης.
Όπως συμβαίνει και με την επιφάνεια των ωκεα-
νών, ούτε τα ποτάμια είναι το τελικό μέρος παρα-
μονής των πλαστικών. Μια μελέτη σε ιζήματα πο-
ταμού στην βορειοδυτική Αγγλία, αποκάλυψε πάνω 
από 517.000 μικροπλαστικά σωματίδια ανά τετρα-
γωνικό μέτρο. Μετά τις εποχιακές βροχές, όμως, πε-
ρίπου 70% από αυτά μετακινήθηκε: Οι πλημμύρες 
τα μετέφεραν παρακάτω. Μια άλλη μελέτη έδειξε 
ότι τα μικροπλαστικά στα ποτάμια φιλοξενούν ένα 
ξεχωριστό σύνολο βακτηρίων, βοηθώντας τα να 
μεταφερθούν προς τη θάλασσα και να καταλήξουν 
εντός της.
Τα ψάρια και τα πουλιά είναι, επίσης, εκτεθειμένα 
στους κινδύνους από τα επιπλέοντα πλαστικά, κα-
θώς μπερδεύονται σε αυτά ή τα περνούν για φα-
γητό. Οι συσκευασίες και ειδικά τα πλαστικά «δα-
χτυλίδια» και οι ταινίες είναι ιδιαίτερα επικίνδυνα. 
Παγκοσμίως, τουλάχιστον 2.249 διαφορετικοί θα-
λάσσιοι οργανισμοί έρχονται σε επαφή με πλαστικά 
απόβλητα με κάποιο τρόπο. Πολλοί τραυματίζονται 
και έχουν κηρυχθεί απειλούμενα είδη. Από τα 120 
είδη θαλάσσιων θηλαστικών που βρίσκονται στην 
Κόκκινη Λίστα Απειλούμενων Ειδών της Διεθνούς 
Ένωσης Προστασίας της Φύσης (IUCN), πενήντα 
τέσσερα είναι γνωστό ότι τρώνε πλαστικά σκουπί-
δια ή έχουν παγιδευτεί σε αυτά.
Στο Χελγκόλαντ, ένα νησί στη Βόρεια Θάλασσα, 
για παράδειγμα, 97% των φωλιών της αποικίας της 
Σούλας (morus bassanus) περιείχε πλαστικά και 
ένα στα τρία από αυτά τα θαλασσοπούλια που βρέ-
θηκαν τραυματισμένα ή νεκρά ήταν παγιδευμένα 
σε πλαστικά. Μια ακόμα περίπτωση είναι τα αρκτι-
κά θυελλοπούλια (arctic fulmars). Αυτά αποτελούν 
καλούς «δείκτες» της ρύπανσης των ωκεανών από 
τα πλαστικά καθώς, πέρα από την περίοδο αναπα-
ραγωγής τους, ζουν αποκλειστικά στη θάλασσα και 
τρέφονται στην επιφάνειά της ή κοντά σε αυτή. Συ-
χνά, λοιπόν, περνούν τα πλαστικά για φαγητό. Το 
95% των πτηνών αυτών που βρέθηκαν νεκρά στις 
παραλίες της Βόρειας Θάλασσας είχαν πλαστικά στο 

Φαίνεται ότι τα σωματίδια αυτά δεν παραμένουν 
στην επιφάνεια αλλά μεταφέρονται αλλού. Μερι-
κά ξεβράζονται στις ακτές. Τα περισσότερα, όμως, 
βυθίζονται. Παύουν να επιπλέουν καθώς αποικο-
δομούνται, «κατοικούνται» από τους θαλάσσιους 
οργανισμούς και γίνονται βαρύτερα, ή καταναλώ-
νονται από τη θαλάσσια ζωή και κατόπιν απεκκρί-
νονται ως περιττώματα. Ψάρια τα οποία ζουν σε 
βάθος μεταξύ 200 και 1.000 μέτρων στον Βόρειο 

Με βάση μελέτη που πραγματοποίησε το Ελλη-
νικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), 
στον ανθρώπινο οργανισμό έχουν βρεθεί αρκε-
τά κομματάκια μικροπλαστικού. Όμως, επειδή 
έχουν μικρό χρόνο παραμονής στο ανθρώπινο 
σώμα, οι επιστήμονες δεν είναι ακόμη απόλυτα 
σίγουροι για τις αρνητικές επιπτώσεις τους στην 
ανθρώπινη υγεία. Είναι ένα θέμα για το οποίο η 
επιστημονική έρευνα πρέπει να φτάσει σε συ-
μπεράσματα τα επόμενα έτη.

Τα μικροπλαστικά όμως κοντεύουν να πνίξουν 
και τις θάλασσες. Μελέτη που έγινε στην Ελ-
λάδα από το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. έδειξε ότι στο 89% των 
βρώσιμων ψαριών τριών ειδών (γαύρος, κολιός, 
παλαμίδα) που εξετάστηκαν εντοπίστηκαν 6,36 
μικροΐνες πλαστικού.

Όπως αναφέρει το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. σε δύο έρευνες 
του 2018 και του 2019, η πιο βασική κατηγο-
ρία πλαστικών ρύπων που έχει αρχίσει να εγεί-
ρει ανησυχίες είναι τα νανοπλαστικά, σωματίδια 
με μήκος μικρότερο του ενός εκατομμυριοστού 
του μέτρου. Αυτά τα πάρα πολύ μικρά κομματά-
κια, τα οποία δεν μπορούμε να δούμε με γυμνό 
μάτι, σύμφωνα με νέα ευρήματα, σε αντίθεση 
με άλλες κατηγορίες μικροπλαστικών, μπορούν 
να περάσουν στους ιστούς κάποιων θαλάσσιων 
οργανισμών. Δεν είναι πλέον στο στομάχι, αλλά 
στο σώμα τους, οπότε οι επιστήμονες  δεν μπο-
ρούν να τα αφαιρέσουν. Τα πλαστικά, όταν βρί-
σκονται μέσα στο στομάχι, μπορούν δυνητικά 
να μεταφέρουν ρύπους είτε στο γαστρικό υγρό 
είτε στο έλαιο των ψαριών.

https://www.researchgate.net/publication/326177046_Microplastics_in_mussels_and_fish_from_the_Northern_Ionian_Sea
https://www.researchgate.net/publication/330852235_Determining_suitable_fish_to_monitor_plastic_ingestion_trends_in_the_Mediterranean_Sea
https://www.researchgate.net/publication/326177046_Microplastics_in_mussels_and_fish_from_the_Northern_Ionian_Sea
https://www.researchgate.net/publication/336497950_Boops_boops_as_a_bioindicator_of_microplastic_pollution_along_the_Spanish_Catalan_coast
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στομάχι τους. Όταν τα πουλιά καταπιούν πλαστικά, 
το πεπτικό τους σύστημα μπλοκάρεται, τραυματίζε-
ται ή μολύνεται, κι εντέλει πεθαίνουν από την πεί-
να.  
Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι στα επιπλέοντα 
πλαστικά συγκεντρώνονται τοξικές ουσίες όπως τα 

PCB και τα DDT. Έτσι, τα ζώα απορροφούν όχι μόνο 
τις βλαβερές ουσίες των ίδιων των πλαστικών αλλά 
και τις υψηλές συγκεντρώσεις αυτών των τοξικών 
ενώσεων.

Έρευνες στις ελληνικές θάλασσες έδειξαν ότι 
οι πλαστικές σακούλες αποτελούν το 30% των 
απορριμμάτων τόσο στο νερό όσο και στον 
πυθμένα. 

Στην Ελλάδα, μια χώρα με μεγάλη ακτογραμ-
μή και μεγάλο αριθμό ποταμών και παράκτιων 
υγροβιότοπων, όπου διαβιούν ενδημικά, σπά-
νια  ή/και προστατευόμενα είδη (π.χ. caretta 
caretta, monachus monachus), η προστασία 
των υδάτων και των φυσικών ενδιαιτημάτων 
από πλαστική ρύπανση είναι εξαιρετικά σημα-
ντική αλλά και δύσκολη υπόθεση.

Επιστημονική έρευνα (2020) που υλοποιήθηκε 
από τον οργανισμό Αρχέλων, τη Medasset, το 
ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. και το τμήμα κτηνιατρικής του ΑΠΘ, 
αποκάλυψε πως οι εφτά στις δέκα από τις θα-
λάσσιες χελώνες (caretta caretta) που εξετά-
στηκαν είχαν κομμάτια πλαστικών στον οισο-
φάγο τους, στο στομάχι τους ή στο έντερό τους. CR
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Χαβάη

ΜΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΔΙΝΗ
Σύγκριση του μεγέθους της Great 
Pacific Garbage Patch
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Γερμανία
357 386 km2

Great Pacific Garbage Patch
1,6 εκατ. km2 = 4,5 φορές
το μέγεθος της Γερμανίας

Η δίνη «Great Pacific Garbage Patch» πλέει 
έξω από τις ακτές της Καλιφόρνια. Εδώ, 
τα ρεύματα ενώνουν διαφορετικά είδη 

πλαστικών σκουπιδιών από όλο τον κόσμο.

Το θαλάσσιο περιβάλλον 
πλήττεται από την πλαστική 
ρύπανση  στην Ελλάδα

Τα τελευταία χρόνια έχουν δει το φως της 
δημοσιότητας πολλές μελέτες που, παρά τον 
αποσπασματικό χαρακτήρα τους, οδηγούν 
στο αδιαμφισβήτητο συμπέρασμα ότι το θα-
λάσσιο περιβάλλον πλήττεται από την πλαστι-
κή ρύπανση και στην Ελλάδα. 

• Σύμφωνα με το WWF (2019), στη Μεσό-
γειο επιπλέουν 247 δισ. κομμάτια πλαστι-
κού, ενώ καθημερινά ξεβράζονται σε κάθε 
χιλιόμετρο ακτής 5,1 κιλά πλαστικού. 

• Μελέτη του 2017 εκτιμά ότι στην Ελλά-
δα υπάρχουν 0,24 τμχ. σκουπιδιών ανά 
τετραγωνικό μέτρο ακτογραμμής (91% 
πλαστικό) και 850 τμχ. σκουπιδιών ανά 
τετραγωνικό χιλιόμετρο βυθού (89% πλα-
στικό). 

• Έκθεση του 2020, βασιζόμενη σε στοι-
χεία από καθαρισμούς ακτών, καταλήγει 
στο συμπέρασμα ότι κάθε χιλιόμετρο ελ-
ληνικής ακτογραμμής έχει ρυπανθεί από 
91 κιλά πλαστικών σκουπιδιών. 

• Σε μελέτη του 2018, αναφέρεται ότι βρέ-
θηκαν μικροπλαστικά στο 96,66% των 
δειγμάτων επιφανειακού θαλασσινού νε-
ρού (μέσος όρος 0,2 μικροπλαστικά /τε-
τραγωνικό μέτρο), στο 100% των δειγμά-
των άμμου από την επιφάνεια παραλιών 
(56,7 μεγάλα μικροπλαστικά/τετραγωνικό 
μέτρο και 1760 μικρά μικροπλαστικά/τε-
τραγωνικό μέτρο) και στο 43,75% οργανι-
σμών που εξετάστηκαν (1,66 μικροπλαστι-
κά/ψάρι και 1,83 μικροπλαστικά/δίθυρο).

http://www.lifedebag.eu/wp-content/uploads/2019/Laymans%20Report_GR.pdf
https://www.researchgate.net/publication/340625773
https://www.archelon.gr/
https://www.wwf.fr/sites/default/files/doc-2019-06/20190607_Rapport_Stoppons_le_torrent_de_plastique_WWF-min.pdf
https://mio-ecsde.org/wp-content/uploads/2017/02/Final-MLA-pages_final.pdf
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2020-030-En.pdf
https://www.researchgate.net/publication/322102349_Microplastic_Abundance_and_Polymer_Types_in_a_Mediterranean_Environment
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ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Οι καταναλωτές φταίνε για 
τη ρύπανση – ή μήπως όχι;

Οι εταιρείες πετροχημικών και οι παραγωγοί πλαστικών, ως άριστοι 
λομπίστες, στρέφουν την προσοχή στη διαχείριση των αποβλήτων και την 
ανακύκλωση, ώστε να αποφύγουν τις ευθύνες τους για το πραγματικό 
πρόβλημα: την αυξημένη παραγωγή πλαστικού

Τα πλαστικά είναι το τελευταίο σκαλί μιας 
τεράστιας βιομηχανίας πετροχημικών, 
στην οποία κυριαρχούν μια χούφτα εταιρι-
κοί κολοσσοί. Περισσότερα από τα μισά πα-
ραγόμενα πλαστικά χρησιμοποιούνται για 

καταναλωτικά προϊόντα και κυρίως για συσκευ-
ασίες μιας χρήσης. Οι αναλύσεις των πλαστικών 
αποβλήτων από τους ωκεανούς ή αλλού τείνουν να 
εστιάζουν στις χώρες προέλευσής τους. Aν όμως 
προσεγγίσει κανείς το ζήτημα από άλλη σκοπιά, 
θα δει ότι οι πηγές σχεδόν όλων των «σκουπιδιών» 
είναι λίγες μόνο εταιρείες τροφίμων και κατανα-
λωτικών προϊόντων. Ακόμα λιγότερες πολυεθνικές 
κυριαρχούν στον τομέα των ρητινών, παράγοντας 
τα πολυμερή που μπαίνουν στα πλαστικά.
Ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του ’50, εταιρείες 
χημικών όπως η Dow και παραγωγοί πετροχημι-
κών όπως η Esso (πλέον ExxonMobil) διεξήγαγαν 
ιδιωτικές και δημόσιες συζητήσεις για το ζήτημα 
της επεκτεινόμενης ρύπανσης από τα πλαστικά, 
μερικές φορές μάλιστα συμμετείχαν σε αυτές και 
εκπρόσωποι των κυβερνήσεων. Ταυτόχρονα, όμως, 
οι ίδιες εταιρείες αντιστέκονται έντονα σε κάθε 
προσπάθεια να μειωθεί το παραγόμενο πλαστικό 
και να περιοριστεί η ζημία που αυτό προκαλεί. Συ-
χνά υιοθετούν μια διπλή στρατηγική: Aσκούν (πα-
ρασκηνιακά) πολιτική πίεση και παράλληλα, δια-
φημίζουν ευρέως ότι το πρόβλημα των σκουπιδιών 
προέρχεται από τη συμπεριφορά των καταναλω-
τών και ότι αρκεί η ανακύκλωση για να λυθεί. H 

Τα περισσότερα από τα πλαστικά 
προϊόντα στον πλανήτη παράγονται από 

λίγες μόνο μεγάλες εταιρείες. Κάποιες 
είναι πασίγνωστες, ενώ άλλες όχι τόσο.
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Παγκόσμιος ετήσιος κύκλος εργασιών, σε 
δισεκατομμύρια ευρώ
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Η ΣΑΚΟΥΛΑ ΣΤΑΜΑΤΑΕΙ ΕΔΩ
Πολιτειακοί περιορισμοί στις προσπάθειες των τοπικών Αρχών να μειώσουν ή να απαγορεύσουν
τη χρήση από τις πλαστικές σακούλες
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Όρεγκον

Μοντάνα

Άινταχο

Καλιφόρνια

Νεβάδα

Βόρεια
Ντακότα

Γουαϊόμινγκ

Γιούτα

Αριζόνα Νέο Μεξικό

Νότια
Ντακότα

Νεμπράσκα

Κάνσας

Οκλαχόμα

Μινεσότα

Αϊόβα

Ουισκόνσιν

Ιλινόις

Μισούρι

Άρκανσο

Λουϊζιάνα

Ιντιάνα
Οχάιο

Κεντάκι

Τενεσί

Μισισίπι

Πολιτειακός περιορισμός

Πολιτείες με τοπικούς νόμους για τις σακούλες και 
πρόσφατες απειλές για περιορισμό

Πολιτείες με αντιπεριοριστικό νομοσχέδιο να εκκρεμεί

Υπάρχοντες πολιτειακοί ή τοπικοί νόμοι για 
τις σακούλες

Πολιτείες με πρόσφατες απειλές περιορισμού

Η Πολιτεία έχει υιοθετήσει και 
ενσωματώσει τοπικούς νόμους αλλά ο 
περιορισμός προβάλλεται
(Κολοράντο: εκκρεμεί δίκη στη Φλόριντα)

Πολιτειακός περιορισμός μόνο στις 
απαγορεύσεις(Μινεσότα) ή μόνο στους 
φόρους (Ντέλαγουερ υπό τον νόμο 
περί ανακύκλωσης)

Αλαμπάμα
Τζόρτζια

Φλόριντα

Νότια Καρολίνα

Βόρεια Καρολίνα

Βιρτζίνια
Μέριλαντ

Νιου Τζέρσεϊ
Ντέλαγουερ

Πενσιλβάνια

Νέα Υόρκη

ΜέινΒερμόντ

Μασαχουσέτη

Κονέκτικατ
Ρόουντ Άιλαντ

Νιού Χάμσαϊρ

Δυτική 
Βιρτζίνια

Ουάσινγκτον

Αλάσκα

Χαβάη

ΗΠΑ

Κολοράντο

Μίσιγκαν

Τέξας*

*Τέξας: Ο περιορισμός στηρίζεται σε αντιδικία επί υπάρχουσας νομοθεσίας

Στις ΗΠΑ, προοδευτικές Πολιτείες και πόλεις στοχεύουν να περιορίσουν τη χρήση 
πλαστικής σακούλας. Οι λομπίστες του τομέα της βιομηχανίας συνεργάζονται με 

τις πιο συντηρητικές Πολιτείες για να αποτρέψουν τέτοιου είδους πρωτοβουλίες.
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καμπάνια «Κρατήστε την Αμερική Όμορφη» (Keep 
America Beautiful) είναι χαρακτηριστικό παρά-
δειγμα.
Τα συμφέροντα της βιομηχανίας ξεπερνούν κατά 
πολύ τους υποστηρικτές των υποχρηματοδοτού-
μενων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. Οι εται-
ρείες χρησιμοποιούν τους απεριόριστους πόρους 
τους για να εξασφαλίσουν συμφέροντες για αυτές 
Κανονισμούς, ώστε να διατηρούν την κερδοφορία 
τους και να ελαχιστοποιούν τις ευθύνες τους. Οι με-
γαλύτεροι παραγωγοί πλαστικών έχουν την έδρα 
τους σε λίγες μόνο χώρες (ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο, 
Σαουδική Αραβία, Ελβετία, Γερμανία, Ιταλία, Νό-
τια Κορέα), τα προϊόντα τους φτάνουν, όμως, σχε-
δόν σε κάθε μέρος του πλανήτη, και οι ίδιοι προ-
σλαμβάνουν λομπίστες ώστε να επηρεάζουν όσους 
διαμορφώνουν τις πολιτικές. Η βιομηχανία αυτή 
χρηματοδοτεί, επίσης, εκατοντάδες διεθνείς, περι-
φερειακές και τοπικές εμπορικές οργανώσεις. Το 
Αμερικανικό Συμβούλιο Χημείας (ACC), το οποίο 
εκπροσωπεί περισσότερους από 150 παραγωγούς 
χημικών και πλαστικών, έχει ξοδέψει από μόνο του 
πάνω από 100 εκατομμύρια δολάρια για λόμπινγκ 
από το 2009.
Κλειδί για την παραγωγή πλαστικών αποτελεί η 
υδραυλική ρωγμάτωση. Το 2005 η Αμερικανική Επι-
τροπή, αποτελούμενη από ρυθμιστικές Αρχές και 
λομπίστες της πετρελαϊκής βιομηχανίας, συνέτα-
ξε νομοθεσία ώστε να εξαιρεθεί η ρωγμάτωση από 
τον Νόμο Ασφαλούς Πόσιμου Νερού (Safe Drinking 
Water Act) χωρίς σημαντική δημόσια συμμετοχή 
στην συγκεκριμένη απόφαση. Οι μονάδες ρωγμά-
τωσης στη Λουιζιάνα, το Τέξας και άλλες πολιτείες 
εξαιρούνται από την καταβολή φόρων δισεκατομ-
μυρίων δολαρίων. Το 2017 η βρετανική εταιρεία 
πετροχημικών Ineos και οι «σύμμαχοί» της κατά-
φεραν τη Βρετανική Κυβέρνηση να την απαλλάξει 
από τέλη που προορίζονταν να χρηματοδοτήσουν 
τη μετάβαση από τα ορυκτά καύσιμα σε άλλες πη-
γές ενέργειας. Η Ineos και οι συνεργάτες της, λοι-
πόν, όχι μόνο δεν επενδύουν στην καθαρή ενέργεια 
αλλά γλιτώνουν περισσότερα από 100 εκατομμύρια 
λίρες από φόρους. Οι κανόνες και οι εξαιρέσεις που 
δημιουργούνται από τα λόμπι οδηγούν στην παρα-
γωγή πλαστικών δίνοντας τη δυνατότητα κέρδους 
εκεί που διαφορετικά δεν θα υπήρχε.
Στις ΗΠΑ, ένα σχέδιο δράσης που χρηματοδότησε 
η βιομηχανία και προώθησε το συντηρητικό Αμε-
ρικανικό Συμβούλιο Νομοθετικών Ανταλλαγών 
(ALEC) μηδενίζει την εξουσία των τοπικών Αρχών
να περιορίζουν τα πλαστικά, αποτρέποντάς τους, 

για παράδειγμα, να απαγορεύσουν τη χρήση της 
πλαστικής σακούλας. Κινήσεις όπως αυτή υπονο-
μεύουν την προληπτική μείωση αποβλήτων και δι-
αιωνίζουν τον μύθο ότι η καλύτερη διαχείρισή τους 
θα έδινε λύση στο πρόβλημα. 
Οι εταιρικοί λομπίστες κινούνται μεταξύ των κυ-
βερνήσεων και της βιομηχανίας και εξασφαλίζουν 
συνθήκες προνομιακής επικοινωνίας ανάμεσά 
τους. Για παράδειγμα, κατά τη διαδικασία έκδοσης 
της Στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα 
Πλαστικά το 2017, οι εταιρικοί εκπρόσωποι (μεταξύ 
των οποίων και αυτοί μιας βιομηχανικής ένωσης, 
της PlasticsEurope) είχαν σχεδόν τριπλάσια πρό-
σβαση στα μέλη της Επιτροπής από ό,τι οι ΜΚΟ.
Ακόμα και η γραμμή που χωρίζει τις ΜΚΟ και τους 
εκπροσώπους εταιρειών είναι θολή. Φαίνεται να 
έχει δημιουργηθεί μια διπλή στρατηγική: εταιρείες 
κάνουν μεγάλες δωρεές σε ήδη υπάρχουσες ΜΚΟ, 
ενώ ταυτόχρονα δημιουργούν και χρηματοδοτούν 
οργανισμούς που είναι μεν οργανωμένοι ως ΜΚΟ 
αλλά υπάρχουν κυρίως για να προωθήσουν τα βι-
ομηχανικά συμφέροντα. Στη στρατηγική του 2018 
της ΕΕ για τα πλαστικά, οι χρηματοδοτούμενες από 
τη βιομηχανία ΜΚΟ λειτουργούσαν ως μέσο εξα-
σφάλισης βιομηχανικών συμφερόντων.
Αυτή η ανισορροπία δυνάμεων οδηγεί σε Κανονι-
σμούς υπέρ των βιομηχανιών πετροχημικών και 
πλαστικών, υπονομεύοντας τα δικαιώματα των 
ανθρώπων και το περιβάλλον. Το βιομηχανικό λό-
μπι δημιουργεί πολιτικές προσανατολισμένες στην 
ανακύκλωση και τη συμπεριφορά των καταναλω-
τών (π.χ. να περιορίσουν τα  απορρίμματά τους), οι 
οποίες αγνοούν την ανάγκη να μειωθεί η ίδια η πα-
ραγωγή πλαστικών.

Ατλαντικός
ωκεανός

ΗΠΑ

Εγκαταστάσεις
Ineos

στο Γρέιντσμάουθ
της Σκωτίας:
Παραγωγή

πλαστικών pellets

Η μεγαλύτερη
δεξαμενή φύλαξης

αιθανίου στην
Ευρώπη8 πλοία, το καθένα ίσο με δύο 

γήπεδα ποδοσφαίρου, μπορούν 
να μεταφέρουν ως 800.000 
τόνους αιθανίου τον χρόνο

Κολονία
Γερμανία

Περαιτέρω
επεξεργασία του

αερίου 
ρωγμάτωσης
για παραγωγή
πετροχημικών

προϊόντων

Πάνω από 10.000
πλατφόρμες ρωγμάτωσης

στην Πενσυλβάνια
(ανεπτυγμένες από το 2005)

Εγκαταστάσεις
Ineos στο Ραφνς 
της Νορβηγίας:

Παραγωγή
πλαστικών pellets

Σύμφωνα με τα τρέχοντα 
σχέδια, η Ineos θα επενδύσει 3 
δισ. ευρώ στην επέκταση των 
υπαρχόντων εγκαταστάσεων 

καθώς και στην πρώτη 
εγκατάσταση διάσπασης 

αιθανίου στην Ευρώπη εδώ και 
20 χρόνια.

Αμβέρσα
Βέλγιο

Χιούστον - Τέξας
Το μεγαλύτερο

κέντρο
πετροχημικών

στον κόσμο

Σύνδεση μέσω του
αγωγού Mariner East 

με τον τερματικό 
σταθμό εξαγωγής 

Marcus Hook κοντά
στη Φιλαδέλφεια

ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ
Πώς η Ineos μεταφέρει αέριο ρωγμάτωσης (αιθάνιο, προπάνιο και βουτάνιο) 
στην Ευρώπη, από σχιστολιθικά πετρώματα στις ΗΠΑ.

Η «έκρηξη» σχιστολιθικού αερίου στις ΗΠΑ, αποτέλεσμα της τεχνικής της
ρωγμάτωσης, ενισχύει την υπερθέρμανση του πλανήτη. Τα αέρια ρωγμάτωσης
χρησιμοποιούνται επίσης ως πρώτες ύλες για την κατασκευή πλαστικών. Η Ineos είναι 
η μεγαλύτερη παραγωγός πλαστικών στην Ευρώπη. Έχει κατασκευάσει τη δική της 
υποδομή για να φέρνει το αέριο στην Ευρώπη από την Αμερική.

Η Ineos ιδρύθηκε το 1998 από έναν χημικό μηχανικό, 
τον Jim Ratcliffe, έναν από τους πλουσιότερους 

άντρες της Βρετανίας. Σκοπεύει να επεκτείνει την 
παραγωγή πλαστικών στην Ευρώπη.

 ΑΤΛΑΣ ΤΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ 2019 / FW 
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ΑΦΘΟΝΙΑ

Το προϊόν του παγκόσμιου εμπορίου

Η παγκόσμια οικονομική άνθηση μετά τον Β΄ Παγκόσμιο 
Πόλεμο δεν θα ήταν εφικτή χωρίς το πλαστικό. Τα πλαστικά 
είναι το αποτέλεσμα της παγκοσμιοποίησης και την ίδια 
στιγμή η κινητήρια δύναμή της. Σήμερα, σωροί σκουπιδιών 
δημιουργούνται εξαιτίας  των διαδικτυακών αγορών.

Μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, ο δυ-
τικός κόσμος βίωσε ασυνήθιστα γρή-
γορη ανάπτυξη για τα ιστορικά δεδο-
μένα. Η οικονομία μπήκε στη χρυσή 
εποχή: Η παραγωγικότητα αυξανόταν 

σταθερά, χάρη στην αναπτυσσόμενη αυτοματοποί-
ηση και τη χρήση ενέργειας από ορυκτά καύσιμα. 
Μεγάλο μέρος του πληθυσμού μπορούσε να απο-
λαμβάνει έναν βαθμό ευημερίας άγνωστο έως τότε. 
Το μέσο νοικοκυριό σύντομα απέκτησε αυτοκίνη-
το, πλυντήριο ρούχων και τηλεόραση. Η βιομηχα-
νία παρήγαγε σωρηδόν ολοένα και φθηνότερα 
καταναλωτικά προϊόντα, σε ολοένα μεγαλύτερες 
ποσότητες.
Το πλαστικό έπαιξε καθοριστικό ρόλο σε αυτό. Η τε-
χνολογική πρόοδος στη βιομηχανία πετροχημικών 
έκανε την παραγωγή πλαστικών τόσο φθηνή και 
ευέλικτη που μπορούσαν να αξιοποιούνται ως υλι-
κά τόσο για είδη μιας χρήσης όσο και για συσκευ-
ασίες. Έτσι πολλαπλασιάστηκαν τα προϊόντα και οι 
πωλήσεις τους. Για τους αγοραστές, αυτό σήμαινε 
ότι μπορούσαν να καταναλώνουν προϊόντα οπου-
δήποτε, ανά πάσα στιγμή, και κατόπιν να ξεφορτώ-
νονται απλώς τη συσκευασία. Ταυτόχρονα, οι αλυ-
σίδες εφοδιασμού γίνονταν όλο και μεγαλύτερες. 
Η μεταφορά, όμως, εμπορευμάτων σε μεγάλες απο-
στάσεις απαιτούσε και νέους τύπους συσκευασιών. 
Τα πλαστικά ήταν έτοιμα να εξομαλύνουν τον δρό-
μο προς αυτόν τον υπέροχο νέο κόσμο.
Από την εφεύρεση του βακελίτη (του πρώτου σύγ-
χρονου πλαστικού), το 1907, έως τη σημερινή ποι-
κιλία συνθετικών ενώσεων, τα πλαστικά έχουν 
κυριαρχήσει στην κατανάλωση. Εταιρείες όπως 
η Dow Chemical και η Mobil Corporation (πλέον 
ExxonMobil) τροφοδοτούν τη ζήτηση για πετρέ-
λαιο και φυσικό (ορυκτό) αέριο αναπτύσσοντας 
νέα προϊόντα. Την ίδια στιγμή, χημικοί κολοσσοί 
μετατρέπουν τα κύρια συστατικά των υδρογοναν-

θράκων σε ενδιάμεσα χημικά και, στη συνέχεια, σε 
πολυμερή που καταλήγουν σε τεράστια ποικιλία 
προϊόντων.
Ορισμένα υλικά και προϊόντα έχουν σχεδιαστεί για 
συγκεκριμένο σκοπό. Για άλλα, πρέπει να δημιουρ-
γηθούν πρώτα στην αγορά νέες ανάγκες. Με αυτόν 
τον τρόπο, η βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού 
(ορυκτού) αερίου, που απειλείται από τη μετάβαση 
στην πράσινη ενέργεια, προσπαθεί να διαφοροποι-
ήσει και να ενισχύσει τις αγορές της. Αυτό με τη 
σειρά του προκαλεί πίεση για να βρεθούν υλικά, 
που θα ικανοποιούν καινούργιες απαιτήσεις: τη 

Ένα καλό παράδειγμα για το πώς η νομοθε-
σία μπορεί να συμβάλλει στον περιορισμό των 
πλαστικών στο λιανεμπόριο, είναι και η πρό-
σφατη εναρμόνιση της Οδηγίας ΕΕ/2019/904 
στο ελληνικό Δίκαιο (ν. 4736/2020-ΦΕΚ 
200/Α’/20.10.2020), στην οποία προβλέπεται υπό 
όρους να μπορεί ο καταναλωτής να αγοράζει με 
έκπτωση χύμα κάποιες κατηγορίες προϊόντων, 
αρκεί να έχει μαζί του δική του συσκευασία.

μεταφορά τροφίμων σε μεγαλύτερες αποστάσεις, 
την ανάπτυξη πιο ελκυστικών ιδιοτήτων στις συ-
σκευασίες, τη μεγιστοποίηση της αντοχής για δεδο-
μένο βάρος κ.ά. Με αυτόν τον τρόπο, η βιομηχανία 
πλαστικών υλών έχει συνδεθεί βαθιά με τον τομέα 
του σχεδιασμού και της συσκευασίας προϊόντων. 
Εκτιμάται ότι η συσκευασία θα παραμείνει ο σημα-
ντικότερος τομέας χρήσης πλαστικών έως το 2025.
Η μαζική εξάπλωση των συσκευασιών μιας χρή-
σης είναι προϊόν της παγκοσμιοποίησης, αλλά εί-
ναι και η κινητήρια δύναμη του διεθνούς εμπορί-

  > 1.5 kg
  1–1.5 kg
  0.5–1 kg
  < 0.5 kg
  Χωρίς δεδομένα

ΑΦΘΟΝΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
Παραγωγή αποβλήτων ανά άτομο ημερησίως, 2016

Παραγωγή αποβλήτων και Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν
Κιλά ανά άτομο ετησίως, ΑΕΠ ανά άτομο σε δολάρια ΗΠΑ, 2016

 12 476 ή περισσότερο
 4 036 – 12 475  1 025 ή λιγότερο

 1 026 – 4 035
Μέσο εισόδημα σε δολάρια ΗΠΑ ανά άτομο ετησίως, ανά χώρα

Σχέση μεταξύ της παραγωγής αποβλήτων 
και του εισοδηματικού επιπέδου
Όλες οι χώρες, 2016
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Κατά μέσο όρο, κάθε άτομο στον πλανήτη παράγει 
0,74 κιλά απορριμμάτων κάθε μέρα. Η ποσότητα αυτή 
μεγαλώνει ανάλογα με την αύξηση των εισοδημάτων.
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1 899 *

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΧΡΗΜΑΤΑ, ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
Κατανάλωση πλαστικών στη Γερμανία, σε χιλιάδες τόνους
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Η πλημμύρα πλαστικών συνδέεται 
με την οικονομία. Η οικονομική 

ανάπτυξη οδηγεί σε μεγαλύτερη 
κατανάλωση, κάτι που σημαίνει 
περισσότερες συσκευασίες που 

πρέπει να απορριφθούν.

ου. Αν μια αλυσίδα εφοδιασμού διατρέχει ολόκληρο 
τον κόσμο και οι καταναλωτές απέχουν πολύ από 
τον τόπο παραγωγής του προϊόντος, η επιστροφή 
της συσκευασίας γίνεται δαπανηρή και πολύπλο-
κη. Γι’ αυτόν τον λόγο, στη δεκαετία του ’60, εται-
ρείες όπως η Coca-Cola και η PepsiCo άσκησαν πιέ-
σεις εναντίον νόμων περί επιστροφών, που θα τους 
ανάγκαζαν να παίρνουν πίσω τα γυάλινα μπουκά-
λια τους. Με την υπερπροσφορά πλαστικών πρώ-
των υλών τα πράγματα χειροτέρεψαν, καθώς ήταν 
πολύ βολικότερο και φθηνότερο να πακετάρονται 
τα προϊόντα σε  συσκευασίες μιας χρήσης. Αυτή η 
πρακτική επέτρεψε στις εταιρείες να απελευθερω-
θούν από τη μέριμνα και το κόστος της διαδικασίας 
επιστροφής και να αποφύγουν οποιαδήποτε ευθύ-
νη για το τι γίνονται οι συσκευασίες αφού χρησιμο-
ποιηθεί το περιεχόμενό τους.
Στην ψηφιακή εποχή, οι καταναλωτές έχουν υπο-
κύψει επίσης σε αυτή τη νοοτροπία. Για να εξοικο-
νομήσουν χρόνο, και επειδή είναι βολικό, όλο και 
περισσότεροι άνθρωποι ψωνίζουν διαδικτυακά. 
Με επικεφαλής τους γίγαντες της αγοράς, όπως η 
Amazon και η Alibaba  –οι εταιρείες με τη μεγαλύ-
τερη αξία στις ΗΠΑ και την Κίνα, σήμερα– το διαδι-
κτυακό λιανικό εμπόριο έχει καταλάβει σημαντικό 
μερίδιο στις αγορές των καταναλωτών, σημειώνο-
ντας πωλήσεις αρκετών εκατοντάδων δισεκατομ-
μυρίων δολαρίων τον χρόνο. Λόγω του τεράστιου 
αριθμού συσκευασιών, οι περιβαλλοντικές επιπτώ-
σεις από την παραγωγή και τη διάθεση πλαστικών 
και χαρτονιού έχουν γίνει τεράστιο ζήτημα. Οι κο-
ρυφαίες εταιρείες δέχονται όλο και μεγαλύτερη πί-
εση να χρησιμοποιούν ανακυκλώσιμα, επαναχρησι-
μοποιήσιμα ή κομποστοποιήσιμα υλικά. Στην Ινδία, 
η κρίση του πλαστικού το 2017 οδήγησε ακόμη και 
στην απαγόρευση ορισμένων πλαστικών ειδών 
μιας χρήσης.
Η εξάλειψη των πλαστικών και των συσκευασιών 
μιας χρήσης δεν είναι δυνατή χωρίς να αλλάξουν 
ριζικά οι μηχανισμοί του παγκόσμιου εμπορίου. 
Έχει αποδειχθεί ότι η ανακύκλωση πλαστικών δεν 
μπορεί να αντεπεξέλθει στο μέγεθος της οικολο-
γικής πρόκλησης. Ωστόσο, τα πλαστικά μιας χρή-
σης συνεχίζουν να κυριαρχούν και, μέχρι στιγμής, 
εναλλακτικές λύσεις χωρίς πλαστικό έχουν βρεθεί 
μόνο σε λίγες εξειδικευμένες αγορές. Δεν υπάρχουν 
κίνητρα για πραγματική αλλαγή παραδείγματος. 
Τα πλαστικά παραμένουν εξαιρετικά πρακτικά και 
εξαιρετικά φθηνά.
Αν μη τι άλλο, οι καταναλωτικές συνήθειες πρέ-
πει να αλλάξουν. Τα πρώτα σημάδια μιας τέτοιας 

αλλαγής είναι εμφανή: Η μη αναλώσιμη συσκευα-
σία παίζει σημαντικό ρόλο στα τοπικά τρόφιμα και 
άλλα ανάλογα είδη, μια αγορά που αναπτύσσεται 
αργά αλλά σταθερά. Πριν από λίγα χρόνια, άνοι-
ξαν τα πρώτα παντοπωλεία που απέχουν από τις 
συσκευασίες εντελώς: Πωλούν προϊόντα χύμα, και 
οι πελάτες φέρνουν τα δικά τους δοχεία. Όλο και 
περισσότερα καταστήματα που πωλούν τρόφιμα ή 
πόσιμα είδη στο χέρι προσφέρουν εκπτώσεις σε πε-
λάτες που φέρνουν τα δικά τους ποτήρια. Επιπλέ-
ον, οι απαγορεύσεις στις οποίες στοχεύει η ΕΕ σε 
ορισμένα πλαστικά είδη μιας χρήσης τουλάχιστον 
στέλνουν ένα μήνυμα σε διεθνές επίπεδο, ότι τα 
πράγματα πρέπει να αλλάξουν.
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ΒΙΟΠΛΑΣΤΙΚΑ

Αραβόσιτος αντί πετρέλαιο;  
Δεν είναι λύση…

Τα πλαστικά από ανανεώσιμες πρώτες ύλες 
υποτίθεται ότι είναι φιλικά προς το περιβάλλον. 
Αποικοδομούνται πιο γρήγορα, τουλάχιστον 
σύμφωνα με τις υποστηρικτές τους στη βιομηχανία. 
Μια προσεκτική ματιά, όμως, δείχνει ότι 
δημιουργούν καινούργια προβλήματα. 

Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα του πλαστικού 
είναι και το μεγαλύτερο πρόβλημα: Εφόσον 
παράγεται με τρόπο που το κάνει εξαιρετι-
κά ανθεκτικό, διατηρείται πράγματι σχε-
δόν για πάντα. Ανάλογα με τον τύπο του 

υλικού, μπορεί να χρειαστούν μερικές εκατοντάδες 
χρόνια για την φυσική αποσύνθεση του πλαστικού. 
Οι ανανεώσιμες πρώτες ύλες χρησιμοποιούνται ήδη 
σήμερα ως εναλλακτική λύση αντί για το αργό πε-
τρέλαιο, ως βάση για τα πλαστικά. Η υπόσχεση που 
συνδέεται με τα λεγόμενα «βιοπλαστικά» είναι ότι, 
σε αντίθεση με τα συμβατικά πλαστικά, αποικοδο-
μούνται γρηγορότερα. Στην πράξη, αυτό δεν ισχύει. 
Το ότι έχουν τον όρο «βίο» στην ονομασία τους δεν 
σημαίνει αυτομάτως ότι είναι και πιο φιλικά για το 
περιβάλλον. 
Υπάρχουν δύο κατηγορίες βιοπλαστικών: «βιολο-
γικά» και βιοαποικοδομήσιμα. Σήμερα, τα «βιολο-
γικά» πλαστικά χρησιμοποιούνται κυρίως ως PET 
και PE στον τομέα των συσκευασιών. Βασίζονται 
σε πρώτες ύλες όπως το ζαχαροκάλαμο, που καλ-
λιεργούνται κυρίως στη Βραζιλία. Το φυτό καλλι-
εργείται σε μονοκαλλιέργειες με σημαντική χρήση 
φυτοφαρμάκων, τα οποία προκαλούν τεράστια επι-
βάρυνση στον άνθρωπο και τη φύση. Ορισμένα από 
τα φυτοφάρμακα που χρησιμοποιούνται εκεί έχουν 
απαγορευθεί από την ΕΕ για να προστατευθεί η 
υγεία των ανθρώπων και των ζώων, ιδίως των με-
λισσών, από το δηλητήριό τους. Η παγκόσμια πίεση 
των τιμών και η κυριαρχία μερικών μόνο επιχειρή-
σεων στη Βραζιλία οδήγησαν σε χαμηλούς μισθούς 
και φτώχεια σε εκείνες τις περιοχές. Από το 2018 
επιτρέπεται επίσης στη Βραζιλία η καλλιέργεια γε-

νετικώς τροποποιημένου ζαχαροκάλαμου.
Άλλες πρώτες ύλες γεωργικής παραγωγής για βι-
οπλαστικά, όπως ο αραβόσιτος ή οι πατάτες, είναι 
επίσης προϊόντα εντατικής βιομηχανοποιημένης 
γεωργίας. Αυτές οι γεωργικά παραγόμενες πρώτες 
ύλες μεταποιούνται σε χημικές πρώτες ύλες σε βι-
ομηχανικές εγκαταστάσεις μεγάλης κλίμακας, και 
στη συνέχεια χρησιμοποιούνται στην παραγωγή 
συμβατικών πλαστικών. Ανάλογα με το τελικό προ-
ϊόν, το ποσοστό των ανανεώσιμων πρώτων υλών 
κυμαίνεται μεταξύ 20% και 100%. Τα υπόλοιπα 
αποτελούνται από ορυκτές πρώτες ύλες ή, όλο και 
περισσότερο, από ανακυκλωμένα υλικά.
Το 2017 η ικανότητα παραγωγής «βιολογικών» 
πλαστικών αφορούσε περίπου το 1% της συνολικής 
παραγωγής πλαστικών παγκοσμίως. Μόνο 0,02% 
της παγκόσμιας γεωργικής έκτασης χρησιμοποιεί-
ται προς το παρόν για την παραγωγή πρώτων υλών 
για βιοπλαστικά. Με μια πρώτη ματιά, μπορεί επο-
μένως να φαίνεται ότι η αντικατάσταση των ορυ-
κτών πρώτων υλών με γεωργικά προϊόντα στην 
παραγωγή πλαστικών δεν προκαλεί προβλήματα. 
Ωστόσο, το ποσοστό αυτό αναμένεται να αυξηθεί 
με γρήγορο ρυθμό τα επόμενα χρόνια. Αν ελέγξει 
κανείς τις προβλέψεις για την αύξηση της παραγω-
γής πλαστικών αφενός και τη χρησιμοποίηση της 
τρέχουσας καλλιεργούμενης γεωργικής γης από 
την άλλη, γίνεται γρήγορα σαφές ότι η πίεση στην 
παγκόσμια αρόσιμη γη θα αυξηθεί περαιτέρω. Σε 
κάποιες περιοχές, αυτή η πίεση οδηγεί ήδη σε λει-
ψυδρία, εξαφάνιση ειδών, απερήμωση και απώλεια 
φυσικών οικοτόπων. Η επέκταση της καλλιέργειας 
γεωργικών προϊόντων για να γίνουν πρώτες ύλες 

Ο όγκος των βιοπλαστικών που παράγονται 
παγκοσμίως είναι ακόμα μικρός. Γίνονται όμως 

όλο και πιο δημοφιλή, ως εναλλακτική στις 
ορυκτές πρώτες ύλες.
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ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΠΛΑΣΤΙΚΩΝ
Ικανότητα παραγωγής «βιολογικού» πλαστικού, σε ποσοστά, 2018 
(Σύνολο: 2,11 εκατ. τόνοι)

«Bιολογικά» πλαστικά ανά τομέα βιομηχανίας, σε χιλιάδες τόνους, 2018

Άκαμπτες συσκευασίες

Εύκαμπτες συσκευασίες
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Αυτοκίνητα και μεταφορές
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δεν αποτελεί επιλογή παραγωγής πλαστικού φιλι-
κού προς το περιβάλλον.
Η δεύτερη κατηγορία, τα βιοαποικοδομήσιμα πλα-
στικά, είναι σχεδιασμένα να αποικοδομούνται από 
μικροοργανισμούς υπό συγκεκριμένες συνθήκες. 
Αυτά τα πλαστικά μπορεί επίσης να είναι «βιολο-
γικά», αλλά δεν είναι απαραίτητο. Τα βιοαποικοδο-
μήσιμα πλαστικά χρησιμοποιούνται για τα πάντα, 
από κάδους κομποστοποίησης έως τις συσκευασί-
ες τροφίμων, όπως δοχεία γιαουρτιού, κύπελα  για 
καφέ στο χέρι και δίσκους γρήγορου φαγητού. Μια 
ειδικά σχεδιασμένη διεθνής ετικέτα υποτίθεται ότι 
πιστοποιεί ότι το αντικείμενο μπορεί να κομποστο-
ποιηθεί. Η πραγματικότητα, όμως, είναι διαφορετι-
κή.
Σύμφωνα με τα κριτήρια δοκιμής για την ετικέτα, 
το πλαστικό πρέπει να αποικοδομηθεί κατά 90% 
ύστερα από 12 εβδομάδες στους 60°C. Ωστόσο, οι 
περισσότερες εγκαταστάσεις κομποστοποίησης 
επιτρέπουν την αποσύνθεση των αποβλήτων για 
μόλις τέσσερις εβδομάδες. Η παράταση αυτής της 
περιόδου δεν είναι οικονομικά βιώσιμη. Στο τέ-
λος της διαδικασίας, απομένουν μόνο νερό, διο-
ξείδιο του άνθρακα και πρόσθετα ορυκτών, αλλά 
δεν υπάρχουν υλικά που μπορούν να σχηματίσουν 
χούμο. Επιπλέον, απελευθερώνεται θερμότητα που 
δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην περαιτέρω δια-
δικασία ανακύκλωσης. Για να φτιαχτεί ο επόμενος 
κάδος ή το επόμενο δοχείο γιαουρτιού, απαιτείται 
περισσότερη ενέργεια. Μιλώντας με αυστηρούς 
όρους, αυτή η διαδικασία δεν είναι κομποστοποίη-

ση, αλλά απλή απόρριψη. Η πλειονότητα των βιοα-
ποικοδομήσιμων πλαστικών της Ευρώπης καταλή-
γει σήμερα σε αποτεφρωτήρες. 
Ένα επιχείρημα που χρησιμοποιείται συχνά για να 
δικαιολογήσει τα «βιολογικά» και βιοαποικοδομή-
σιμα πλαστικά είναι ότι, λαμβάνοντας υπόψη όλο 
τον κύκλο ζωής τους, έχουν μικρότερο αντίκτυπο 
στο κλίμα από συγκρίσιμα, συμβατικά παραγόμε-
να πλαστικά. Ακόμη και αυτός ο ισχυρισμός υπονο-
μεύεται από τη συντριπτική όξυνση και τον ευτρο-
φισμό των εδαφών και των υδάτων, που προκαλεί 
κυρίως η συμβατική καλλιέργεια φυτών πρώτων 
υλών για «βιολογικά» πλαστικά. Και ακόμη και αυ-
τές οι εκτιμήσεις του κύκλου ζωής δεν λαμβάνουν 
υπόψη τις άμεσες και έμμεσες αλλαγές στη χρήση 
γης ή τις επιπτώσεις της χρήσης γενετικά τροπο-
ποιημένων καλλιεργειών. Οι συνέπειες για τη βι-
οποικιλότητα στις περιοχές που γίνονται καλλιέρ-
γειες για βιοπλαστικά δεν έχουν ακόμη μελετηθεί 
επαρκώς.
Η προσπάθεια προσομοίωσης βιολογικών κύκλων 
δεν θα είναι αρκετή για να σταματήσει η ροή πλα-
στικών αποβλήτων. Τα βιοπλαστικά απλώς αλλά-
ζουν το πρόβλημα και αποσπούν την προσοχή από 
τις πραγματικές λύσεις. 
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ΟΙ ΨΕΥΔΕΙΣ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ «ΒΙΟ» ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ
Παραγωγή και διάθεση PLA (πολυγαλακτικό οξύ)

Καλλιέργεια

Απαιτούνται πολλές καλλιέργειες, γη
και νερό ώστε να παραχθούν οι πρώτες

ύλες για μια «βιολογική» σακούλα
σκουπιδιών. Η παραγωγή ενός

τόνου PLA απαιτεί ...

Ανάλογα με το υλικό από το οποίο
κατασκευάζεται το βιοπλαστικό, μπορεί 
να χρειάζεται λιγότερη ενέργεια από ό,τι 

αν κατασκευαστεί από πετρέλαιο.

40 MJ / kg 
PLA

Οι βιοπλαστικές
σακούλες

χρησιμοποιούνται 
συχνά για την 

απόρριψη
οργανικών αποβλήτων.

Μη κομποστοποιήσιμα 
βιομηχανικά

Τα περισσότερα εργοστάσια 
δεν είναι εξοπλισμένα για 
κομποστοποίηση. Πολλά

βιοπλαστικά διαχωρίζονται 
και αποστέλλονται στον 

αποτεφρωτήρα.

Μη κομποστοποιήσιμα στο 
σπίτι

Υπό κανονικές συνθήκες, η 
διαδικασία κομποστοποίησης 

διαρκεί πάρα πολύ και δεν 
παράγει υλικό κατάλληλο για 

τον κήπο.

Δεν αποικοδομούνται στο 
έδαφος

Οι τρέχουσες χρήσεις, 
συμπεριλαμβανομένης αυτής 

στα χωράφια λαχανικών, 
εξακολουθούν να προκαλούν 

ρύπους από πλαστικό.

Δεν αποικοδομούνται στη 
θάλασσα

Δεν υπάρχει ακόμα πλαστικό 
που να αποικοδομείται αρκετά 
γρήγορα στο νερό. Τα πλαστικά 

προκαλούν τεράστια προβλήματα 
στους ωκεανούς.

80 MJ / kg
PE

2.39 τόννοι 
αραβοσίτου

0.37 εκτάρια 
γης

2 921 m³ 
κ.μ. νερού

Παραγωγή Χρήση Απόρριψη

Λιγότερο από 40%
των «βιολογικών» 

πλαστικών είναι
βιοαποικοδομήσιμο.

Τρέχουσες μέθοδοι απόρριψης βιοαποικοδομήσιμων πλαστικών

Μια σακούλα απορριμμάτων που κατασκευάζεται από 
ανανεώσιμες πρώτες ύλες υπονοεί έναν βιώσιμο κύκλο, αλλά 

δημιουργεί σημαντικά περιβαλλοντικά προβλήματα.
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

H ανακύκλωση δεν φτάνει για να 
σταματήσει την επέλαση του πλαστικού

Υπάρχει μια ιδιαίτερα διαδεδομένη παρανόηση: Όσο 
διαχωρίζουμε τα απορρίμματά μας ανάλογα με το υλικό 
τους, δεν χρειάζεται να αλλάξουμε τις καταναλωτικές 
μας συνήθειες. Η πραγματικότητα είναι διαφορετική: 
Μεγάλο ποσοστό των πλαστικών απορριμμάτων δεν 
ανακυκλώνεται. Πολλά από αυτά αποτεφρώνονται ή 
καταλήγουν στο περιβάλλον.

Από τότε που άρχισε η μαζική παραγωγή 
συνθετικών υλικών, τη δεκαετία του ’50, 
έχουν κατασκευαστεί 9,2 δισεκατομμύρια 
τόνοι πλαστικού. Από τα είδη αυτά, μόνο 
24% παραμένει σε χρήση, ενώ έχουν πα-

ραχθεί 6,3 δισεκατομμύρια τόνοι αποβλήτων. Και 
ακόμα δεν έχει βρεθεί τρόπος διαχείρισής τους που 
δεν προκαλεί περαιτέρω προβλήματα.
Οι συσκευασίες, οι οποίες αποτελούν το 40% όλων 
των πλαστικών αποβλήτων, προκαλούν ιδιαίτερες 
δυσκολίες. Οι περισσότερες είναι σχεδιασμένες να 
πετάγονται ύστερα από μία μόνο χρήση, αλλά είναι 
πολύ δύσκολο να ανακυκλωθούν, επειδή συνήθως 
αποτελούνται από πολλά στρώματα υλικών. Σε πα-
γκόσμια κλίμακα, ανακυκλώνεται το 14% των πλα-
στικών συσκευασιών – αν και αυτό συνήθως ση-
μαίνει «κάθετη ανακύκλωση» για τη δημιουργία 

προϊόντων κατώτερης ποιότητας. Το 40% καταλή-
γει σε χώρους υγειονομικής ταφής και 14% καίγε-
ται σε αποτεφρωτές. Το υπόλοιπο 32% βρίσκει δίο-
δο στο περιβάλλον: στις χωματερές, τα ποτάμια, τη 
θάλασσα ή ακόμα και τον αέρα που αναπνέουμε.
Πέρα από τα αμέτρητα πλαστικά μπουκάλια που 
βλέπουμε στις παραλίες ή τις σακούλες και τα περι-
τυλίγματα που παρασύρει ο αέρας στους δρόμους, 
τα πλαστικά απόβλητα που βρίσκουν δίοδο προς 
το περιβάλλον γεννούν χιλιάδες κινδύνους τόσο 
για το ίδιο όσο και για την υγεία μας. Προερχόμενο 
από απολιθωμένα ορυκτέλαια και αέριο, που ανα-
μειγνύονται στη συνέχεια με επικίνδυνα πρόσθετα, 
το πλαστικό έχει τη δυνατότητα να παραμείνει στη 
στεριά ή τους ωκεανούς για εκατοντάδες χιλιάδες 
χρόνια. Στο νερό, τα πλαστικά απορρίμματα απει-
λούν τους θαλάσσιους οργανισμούς, και ιδιαίτερα 

Στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ), το 2018 ανακυ-
κλώθηκε το 39,8% των πλαστικών συσκευασιών. Η έμφαση που δίνουμε ως κοινωνία στον ρόλο της ανα-
κύκλωσης για την αντιμετώπιση της πλαστικής ρύπανσης αποτυπώνεται και στις απόψεις των πολιτών. Σε 
έρευνα κοινού (Greenpeace Ελλάς) που έγινε στην Ελλάδα το 2019, το 73% των συμμετεχόντων απάντησε 
ότι η ανακύκλωση είναι το βασικότερο που μπορεί να κάνει ένας πολίτης για να βοηθήσει στην αντιμετώπι-
ση της πλαστικής ρύπανσης. Το 92% δήλωσε ότι πηγαίνει τα σκουπίδια του στην ανακύκλωση μία φορά την 
εβδομάδα. Ωστόσο, η ίδια έρευνα αποτύπωσε και το μεγάλο έλλειμα γνώσης των πολιτών για τη λειτουργία 
του συστήματος ανακύκλωσης συσκευασιών στην Ελλάδα, καθώς μόλις το 9,4% γνώριζε τη σωστή σημασία 
του συμβόλου Πράσινη Κουκίδα (Green Dot) στις συσκευασίες, ενώ ανάλογα μικρό ποσοστό (20%) γνώριζε 
ότι πολλές δημοφιλείς πλαστικές συσκευασίες δεν αποτελούνται από ένα μόνο είδος πλαστικού. 

τα ψάρια, τα θαλασσοπούλια και τα θαλάσσια θηλα-
στικά, ενώ στη στεριά ακόμα διερευνώνται οι πα-
ρενέργειες στην υγεία και οι άλλες επιπτώσεις του 
πλαστικού, το οποίο αποσυντίθεται σταδιακά και 
εισχωρεί στο υπέδαφος ή την τροφική αλυσίδα.
Η καύση σε εξωτερικό χώρο είναι ένας τρόπος 
απαλλαγής από τα πλαστικά, αλλά απελευθερώνει 
στην ατμόσφαιρα διοξείδιο του άνθρακα και πολλά 
άλλα τοξικά χημικά τα οποία περιέχονται σε αυτά. 
Πέρα από τη ρύπανση που προκαλεί στον αέρα που 
αναπνέουμε, είναι γνωστό ότι το κάψιμο υδρογο-
νανθράκων αποτελεί βασική αιτία της κλιματικής 
κρίσης. 
Η αποτέφρωση μεταφέρει την τακτική της καύσης 
σε βιομηχανικό επίπεδο. Οι εγκαταστάσεις απο-
τέφρωσης είναι διαφόρων τύπων: εγκαταστάσεις 
μετατροπής αποβλήτων σε ενέργεια (waste-to-
energy), συναποτέφρωσης σε βιομηχανικούς λέ-

βητες και κλίβανους τσιμέντου, καθώς και τεχνο-
λογιών όπως η αεριοποίηση και η πυρόλυση, που 
μετατρέπουν πλαστικά σε καύσιμα. Όπως και στην 
περίπτωση της καύσης σε εξωτερικούς χώρους, αυ-
τές οι «λύσεις» μετατρέπουν τα πλαστικά απόβλητα 
σε παράγοντες ρύπανσης του αέρα: ουσίες ερεθι-
στικές για το αναπνευστικό σύστημα, καρκινογό-
νες διοξίνες και φουράνια, βαρέα μέταλλα (μεταξύ 
αυτών υδράργυρος, κάδμιο, μόλυβδος), καθώς και 
αέρια του θερμοκηπίου. Ακόμα και οι προηγμένες 
μέθοδοι ελέγχου ρύπανσης δεν είναι ικανές να απο-
τρέψουν την απελευθέρωση όλων των ρύπων στον 
αέρα, ενώ οι δεσμευμένοι ρύποι, από την άλλη, συ-
γκεντρώνονται στη στάχτη που σχηματίζεται και 
στέλνεται στους χώρους υγειονομικής ταφής ή 
αναμειγνύονται με τσιμέντο και άλλα οικοδομικά 
υλικά. Και από εκεί, οι ρύποι μπορούν να περάσουν 
στο έδαφος και τα υπόγεια ύδατα.
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Πλαστικά στη ροή αστικών αποβλήτων των ΗΠΑ, σε χιλιάδες τόνους
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Πλαστικά 
34 500

Συνολικά αστικά στέρεα
απόβλητα 262 .430

5 350

26 010

3 140

34 500

Σε καύση με ανάκτηση ενέργειας

Θαμμένα σε χώρους υγειονομικής ταφής

Ανακυκλωμένα και κομποστοποιημένα

Παρά τον «θόρυβο» γύρω από το θέμα, μικρή ποσότητα 
πλαστικού ανακυκλώνεται στις ΗΠΑ: λιγότερο από το ένα δέκατο 
των παραγόμενων πλαστικών αποβλήτων. Το μεγαλύτερο μέρος 

καταλήγει στους χώρους υγειονομικής ταφής.

https://www.eoan.gr/wp-content/uploads/2020/10/ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ-ΕΛΛΑΔΑΣ_7ρευματα_20200924_WHITE_PAPER.pdf
https://www.greenpeace.org/static/planet4-greece-stateless/2019/10/0602f4c9-2019_greenpeace_erotimatologio_anakyklosis.pdf
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Επίσης, η αποτέφρωση είναι απαγορευτική από 
άποψη κόστους, τόσο εξαιτίας των απαιτήσεων 
επένδυσης και της συντήρησής της όσο και για τη 
μειωμένη χρηστικότητα των αποβλήτων ως καυ-
σίμων, αλλά και επειδή υπάρχει συνεχώς ανάγκη 
για πρώτη ύλη ώστε να διατηρείται το σύστημα 
λειτουργικό. Η καύση στερεών αποβλήτων είναι η 
επιβλαβέστερη για το περιβάλλον βιομηχανία στις 
ΗΠΑ, αναλογικά με το όφελος που παράγει. Την 
ίδια στιγμή, υπονομεύει την ανακύκλωση, καθώς 
«καταναλώνει» αξιοποιήσιμα υλικά ως πρώτη ύλη, 
και στερεί επενδύσεις από λύσεις πραγματικά ανα-

ΧΑΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Ενεργειακό ισοζύγιο αποβλήτων αποτέφρωσης,
ενέργεια σε mj/ kg
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Η ανακύκλωση σώζει μεγάλο μέρος της ενέργειας που 
περιέχεται στα πλαστικά απόβλητα. Δεν συμβαίνει 

το ίδιο και με την αποτέφρωση όπου το μεγαλύτερο 
ποσό ενέργειας χάνεται.

Αποτέφρωση απορριμμάτων 
στην Ελλάδα
Τα μέχρι τώρα δεδομένα στην Ελλάδα για την 
καύση των πλαστικών ή τη χρήση τους ως 
εναλλακτικού καυσίμου έχουν ως εξής: Εργο-
στάσια καύσης απορριμμάτων (άρα και πλα-
στικών) δεν υπάρχουν στην Ελλάδα, διότι 
κρίθηκαν πολύ ακριβά και θα προκαλούσαν 
περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήματα. 
Αντίθετα, τα τελευταία χρόνια, μικρές ποσό-
τητες υπολειμμάτων (κάποιος τύπος καύσιμου 
υλικού που περιέχει και πλαστικό) ξεχωρίζονται 
από Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών 
ή από Μονάδες Επεξεργασίας Απορριμμάτων 
και οδηγούνται στη βιομηχανία για ενεργεια-
κή αξιοποίηση μέσω καύσης. Για παράδειγμα, 
το 2017 κατέληξαν στην τσιμεντοβιομηχανία 
12.600 τόνοι πλαστικών συσκευασιών που ανα-
κτήθηκαν εντός της χώρας. Επίσης, στην τσι-
μεντοβιομηχανία κατευθύνονται και ποσότητες 
χρησιμοποιημένων ελαστικών (14.000 τόνοι το 
2018, ΕΣΔΑ 2020). Μικρότερες ποσότητες ελα-
στικών εξήχθησαν σε τσιμεντοβιομηχανίες γει-
τονικών χωρών, όπου χρησιμοποιήθηκαν ως 
εναλλακτικό καύσιμο.

Όμως με το νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Απο-
βλήτων (2020-2030), τίθεται πάλι το θέμα της 
δημιουργίας τουλάχιστον τεσσάρων μεγάλων 
μονάδων καύσης, και μάλιστα προκρίνεται η 
καύση ως το βασικό εργαλείο για να καταφέρει 
η Ελλάδα να περιορίσει την ταφή των απορ-
ριμμάτων της στο 10% το έτος 2030. Οι οικο-
λογικές οργανώσεις στην Ελλάδα υποστηρί-
ζουν ότι η χρήση εναλλακτικών καυσίμων στην 
τσιμεντοβιομηχανία μπορεί να μειωθεί μέχρι 
μηδενισμού, και ότι η καύση απορριμμάτων 
(άρα και πλαστικών) δεν είναι αναγκαία για την 
επίτευξη των στόχων της ΕΕ, με δεδομένο το 
μεγάλο κόστος της αλλά και εξαιτίας των πε-
ριβαλλοντικών και κοινωνικών προβλημάτων 
που προκαλεί.  

νεώσιμων πηγών ενέργειας και μηδενικής παρα-
γωγής αποβλήτων.
Αν και η ανακύκλωση είναι προτιμότερη από την 
αποτέφρωση, δεν λείπουν και σε αυτή την περί-
πτωση σημαντικά οικονομικά και τεχνικά ζητήμα-
τα. Για αυτόν τον λόγο μόνο 10% όλων των πλαστι-
κών απορριμμάτων ανακυκλώνεται. Διαφορετικοί 
τύποι πλαστικών απαιτούν ξεχωριστή επεξεργασία, 
και ακόμα και η πιο προηγμένη τεχνολογία μπορεί 
να ανακτήσει μόνο μικρές ποσότητες υλικών που 
να είναι τόσο καλά όσο τα καινούργια. Από την 
ανακύκλωση, συνήθως, παράγονται «μη καθαρά» 
πλαστικά χαμηλής ποιότητας, τα οποία μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν σε επίσης χαμηλής ποιότητας 
προϊόντα, όπως οι βάσεις των φωτεινών σηματοδο-
τών κυκλοφορίας. 
Η αγορά τέτοιων προϊόντων είναι περιορισμέ-
νη. Οι κατασκευαστές προτιμούν να χρησιμοποι-
ούν καινούργια πλαστικά παρά χαμηλής ποιότη-
τας ανακυκλωμένα υλικά. Η τόσο χαμηλή τιμή του 
καινούργιου πλαστικού και δαπανηρή διαδικασία 
διαλογής και επεξεργασίας των ήδη χρησιμοποι-
ημένων έχουν ως αποτέλεσμα να στέλνονται στο 
εξωτερικό μεγάλες ποσότητες πλαστικών αποβλή-
των. Τον Ιανουάριο του 2018 η Κίνα, ο κύριος εισα-
γωγέας τέτοιων αποβλήτων, εγκατέλειψε αυτή την 
πρακτική αναγκάζοντας τις αγορές να βρουν άλ-
λους προορισμούς για τα απόβλητά τους. Στις ΗΠΑ, 
η Φιλαδέλφεια στέλνει πλέον τα προς καύση ανα-
κυκλώσιμά της σε μια γειτονική πόλη, το Τσέστερ.
Η αποκαλούμενη «χημική ανακύκλωση» δεν θεω-
ρείται καλύτερη. Η διαδικασία αυτή μετατρέπει τα 
πλαστικά σε καύσιμα και αέρια. Όμως, η προσπά-
θεια να διασπώνται τα απόβλητα στα βασικά τους 
συστατικά και αυτά να μετατρέπονται σε καινούρ-
γιο πλαστικό έχει αποδειχθεί μη πρακτική λύση σε 
ευρεία κλίμακα. Τα προβλήματα που γεννά αφο-
ρούν τις προκαλούμενες εκπομπές, τα τοξικά παρα-
προϊόντα και τη σημαντική κατανάλωση ενέργειας, 
ενώ σχετικές απόπειρες έχουν συνοδευτεί από με-
γάλες αποτυχίες, πυρκαγιές, εκρήξεις και οικονο-
μικές απώλειες. Η Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλ-
λοντος των ΗΠΑ θεωρεί ότι η εν λόγω διαδικασία 
προκαλεί κινδύνους για την υγεία παρόμοιους με 
την συμβατική αποτέφρωση.
Όλες οι τρέχουσες διαδικασίες για τη χρήση πλα-
στικών αποβλήτων με άλλους τρόπους δεν «προ-
λαβαίνουν» τους τεράστιους όγκους νέων υλικών 
που παράγονται. Και καθώς η κατανάλωση συνε-
χίζει να αυξάνεται, ακόμα και η υψηλής ποιότητας 
ανακύκλωση δεν μπορεί να μειώσει την ποσότητα 
πετρελαίου και αερίου που καταναλώνεται για την 

ΟΙ ΑΙΤΙΕΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
Παγκόσμια παραγωγή, χρήση και 
απόρριψη πλαστικών από το 1950 έως το 
2017, σε εκατ. τόνους
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Απόβλητα Σε χρήση Αποτεφρωμένα Ανακυκλωμένα
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Περίπου 9.200 εκατ. τόνοι
πλαστικού παράχθηκαν
από το 1950 έως το 2017

Μια ματιά στις ροές πλαστικών από τη δεκαετία του 
’50 και μετά δείχνει ότι η ανακύκλωση είναι μέρος 

του προβλήματος και όχι της λύσης

κατασκευή καινούργιων πλαστικών. Ο πιο απο-
τελεσματικός τρόπος να περιοριστεί η ζημιά που 
προκαλείται από τα πλαστικά, όταν αυτά ολοκλη-
ρώσουν τον χρηστικό τους ρόλο, είναι να μειωθεί 
απευθείας η ποσότητα παραγωγής τους από την 
ίδια την πηγή. Και το πρώτο βήμα είναι να εξαλει-
φθούν τα πλαστικά μιας χρήσης.

*Από αυτά, τα μισά είναι ανακυκλωμένα ξανά

https://www.eoan.gr/wp-content/uploads/EOAN_EKTHESEIS/%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97-%CE%95%CE%9A%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%97-EOAN-2019.pdf
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ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Χωματερές τέλος!

Τι κάνεις με τα πλαστικά μπουκάλια και τις σακούλες που δεν 
θέλεις πια; Εύκολο: Τα στέλνεις αλλού. Μέχρι πρόσφατα, πολλά 
απόβλητα του ανεπτυγμένου κόσμου που δύσκολα ανακυκλώνονταν  
στέλνονταν  στην Κίνα. Αυτή η επιλογή δεν υπάρχει πια. 

εως το 2018 η Κίνα ήταν ο κύριος προορι-
σμός για τα πλαστικά απόβλητα άλλων 
χωρών (κυρίως των G7) ώστε να ανακυ-
κλωθούν. Από το 1988, περίπου τα μισά 
πλαστικά απόβλητα του πλανήτη στέλνο-

νταν εκεί για να λιώσουν και να μετατραπούν σε 
pellet. Η πρακτική αυτή άλλαξε άρδην, όταν η Κίνα 
ανακοίνωσε ότι θα δέχεται μόνο πλαστικά δεμάτια 
τα οποία θα φέρουν λιγότερο από 0,5% ρύπανση 
από μη ανακυκλώσιμα υλικά, όριο πολύ αυστηρό-
τερο σε σχέση με το προηγούμενο του 1,5%. Αυτή η 
νέα προδιαγραφή είναι σχεδόν αδύνατο να ικανο-
ποιηθεί, δεδομένου ότι τα υλικά που φτάνουν στις 
εγκαταστάσεις ανακύκλωσης των ΗΠΑ μπορεί να 
φέρουν 15%-20% ρύπανση από μη ανακυκλώσιμα 
υλικά. Ο νέος κανόνας απέκλεισε απευθείας το με-
γαλύτερο μέρος εισαγωγών πλαστικών απορριμμά-
των και αποτέλεσε κομβική αλλαγή για τις διεθνείς 
αγορές ανακύκλωσης.
Η Κίνα είχε πολλούς λόγους να κλείσει την πόρτα 
στα εισαγόμενα απόβλητα.
Στις εγκαταστάσεις ανάκτησης πλαστικού (MRF) 
των ανεπτυγμένων χωρών γίνεται διαχωρισμός 
των πολύτιμων υλικών (όπως ο πολυτερεφθαλι-
κός εστέρας αιθυλενογλυκόλης, γνωστός ως PET, 
ή το πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας, γνωστό 
ως HDPE) ώστε να ανακυκλωθούν σε τοπικό επί-
πεδο, και τα υπόλοιπα χαμηλότερης ποιότητας υλι-
κά αποστέλλονται στην Κίνα. Αυτού του είδους τα 
απόβλητα περιέχουν μια ποικιλία υλικών, χημικών 
πρόσθετων και χρωστικών, τα οποία κάνουν την 
ανακύκλωση σχεδόν αδύνατη. Οι εργάτες οι οποί-
οι απασχολούνται σε αυτά τα φορτία συχνά εκτίθε-
νται σε επικίνδυνα χημικά. Τα πλαστικά τα οποία 
δεν μπορούν να ανακυκλωθούν καταλήγουν στους 
αποτεφρωτές, τους χώρους υγειονομικής ταφής ή 
τις χωματερές, μολύνοντας τον αέρα, το χώμα και 
τις θάλασσες. Αυτές οι επιπτώσεις στο περιβάλλον 
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ΜΙΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΑΝΑΤΕΛΛΕΙ
Εξαγωγές πλαστικών σκουπιδιών 
στην Κίνα, σε τόνους ανά μήνα

01 / 2016 01 / 2017 01 / 2018

Χονγκ Κονγκ*Σύνολο

Γερμανία

Ιαπωνία
Ταϊλάνδη

ΗΠΑ
Ηνωμένο Βασίλειο
Νότια Κορέα

Η Κίνα θέτει 
αυστηρότερους
όρους για εισαγωγές
πλαστικών 
αποβλήτων

* Τα νούμερα για το Χονγκ Κονγκ είναι αυξημένα γιατί αποτελεί σημείο 
μεταφόρτωσης παγκόσμιων αποβλήτων.

Το 2016, οι μηνιαίες εξαγωγές πλαστικών 
αποβλήτων στην Κίνα ξεπέρασαν τους 600.000 

τόνους. Έως το 2018 είχαν συρρικνωθεί σε 
λιγότερο από 30.000 τόνους.
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Μαλαισία 102.088

Μαλαισία 200.022

Ινδονησία 71.929

Ινδία 121.907

Κάτω Χώρες 49.415

Ταϊλάνδη 101.632

Τουρκία 80.247

Καναδάς** 123.579

Ταϊβάν 50.044

Χονγκ Κονγκ* 115.310

Χονγκ Κονγκ* 39.784

Βιετνάμ 74.496

Πολωνία 36.204

Ταϊβάν 50.685

ΗΠΑ  
787.631 τόνοι

ΗΒ
429.711 τόνοι

ΣΕ ΠΟΙΑ ΜΕΡΗ ΣΤΕΛΝΟΥΝ ΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ Η ΒΡΕΤΑΝΙΑ ΚΑΙ Η ΑΜΕΡΙΚΗ
Συνολικές εξαγωγές πλαστικών αποβλήτων
και οι επτά μεγαλύτεροι προορισμοί, σε τόνους, 2018

* Τα νούμερα για το Χονγκ Κονγκ είναι αυξημένα γιατί
αποτελεί σημείο μεταφόρτωσης παγκόσμιων
αποβλήτων. **Κυρίως σε κοντινές εγκαταστάσεις
επεξεργασίας στα σύνορα του Καναδά

και την κοινωνία οδήγησαν τη χώρα στην παύση 
των εισαγωγών, αλλάζοντας δραστικά τις ροές πλα-
στικών αποβλήτων παγκοσμίως.
Με τον κύριο εισαγωγέα πλαστικών αποβλήτων 
εκτός παιχνιδιού, οι χώρες εξαγωγής άρχισαν να 
στέλνουν αυξανόμενες ποσότητες σκουπιδιών στη 
Νοτιοδυτική Ασία. Στην Ταϊλάνδη, οι αντίστοιχες 
εισαγωγές αυξήθηκαν σχεδόν 70 φορές τους πρώ-

τους τέσσερις μήνες του 2018 σε σχέση με την ίδια 
περίοδο του 2017 και στη Μαλαισία πάνω από έξι 
φορές. Την ίδια περίοδο, οι εισαγωγές στην Κίνα 
μειώθηκαν κατά 90%. Η τεράστια ποσότητα των ει-
σαγόμενων σκουπιδιών κατέκλυσε τα λιμάνια και 
προκάλεσε απότομη αύξηση στις παράνομες εργα-
σίες ανακύκλωσης και αποστολής αποβλήτων. Τον 
Μάιο του 2018 ένας μεγάλος βιετναμέζικος λιμένας 

Η Βρετανία και οι ΗΠΑ είναι ανάμεσα στους κορυφαίους εξαγωγείς 
πλαστικών αποβλήτων. Το μεγαλύτερο μέρος αυτών που φτάνουν 

στην Ασία είναι σχεδόν αδύνατο να ανακυκλωθεί.
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σταμάτησε προσωρινά να δέχεται απόβλητα τέ-
τοιου είδους, αφού είχε δεχτεί έως τότε πάνω από 
8.000 κοντέινερ γεμάτα πλαστικό και χαρτί. Στη 
Μαλαισία στήθηκαν περίπου 40 παράνομα εργο-
στάσια ανακύκλωσης, ρίχνοντας τοξικά απόβλητα 
στο νερό και μολύνοντας τον αέρα με καπνό από 
καμένα πλαστικά. Σε έναν μόνο έλεγχο, οι επιθεω-
ρητές στην Ταϊλάνδη βρήκαν 58 τόνους πλαστικού 
που είχε εισαχθεί παράνομα.
Οι επιπτώσεις στο περιβάλλον και την ανθρώπινη 
υγεία οδήγησαν πολλές άλλες χώρες εισαγωγής να 
περιορίσουν ή ακόμα και να απαγορεύσουν την 
εισαγωγή πλαστικών αποβλήτων. Το 2018 τόσο η 
Ταϊλάνδη όσο και η Μαλαισία ανακοίνωσαν απαγο-
ρεύσεις στις εισαγωγές πλαστικών απορριμμάτων 
έως το 2021, ενώ το 2019 η Ινδία και το Βιετνάμ 
ακολούθησαν την ίδια πρακτική. Η Ινδονησία κά-
νει περιορισμένες εισαγωγές μη ανακυκλώσιμων 

αποβλήτων.
Οι χώρες αυτές λαμβάνουν αυστηρότερα μέτρα και 
για τα μολυσμένα εξωχώρια απόβλητα: Τα στέλ-
νουν πίσω. Τον Μάιο του 2019 οι Φιλιππίνες πέτυ-
χαν να υποχρεώσουν τον Καναδά να πάρει πίσω τα 
απόβλητα που είχαν χαρακτηριστεί με λανθασμέ-
νη σήμανση και είχαν απορριφθεί εκεί έξι χρόνια 
νωρίτερα. Τον ίδιο μήνα η Υπουργός Περιβάλλο-
ντος της Μαλαισίας, Yeo Bee Yin, ανακοίνωσε ότι 
η χώρα, έως το τέλος του έτους, θα επέστρεφε σε 
χώρες όπως οι ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο 3.000 
τόνους αποβλήτων (ισοδυναμούν με το περιεχόμε-
νο περίπου 50 κοντέινερ).
Η Ινδονησία, δύο μήνες αργότερα, τον Ιούλιο του 
2019, ανακοίνωσε την επιστροφή 49 κοντέινερ από 
το λιμάνι Μπατάμ στην Αυστραλία, τη Γαλλία, τη 
Γερμανία, το Χονγκ Κόνγκ και τις ΗΠΑ, επειδή το 
περιεχόμενό τους παραβίαζε τους νόμους εισαγω-

γών για τα επικίνδυνα και τοξικά απόβλητα. Και 
τον ίδιο μήνα έγινε ακόμα μία ανακοίνωση: Η Κα-
μπότζη διακήρυξε ότι «δεν ήταν σκουπιδοτενεκές» 
για τα ξένα απόβλητα και θα έστελνε πίσω 1.600 τό-
νους σκουπιδιών.
Αντιμέτωπες με σωρούς πλαστικών απορριμμάτων 
και με την παγκόσμια αγορά ανακύκλωσης υπό 
κατάρρευση, οι χώρες που συνήθιζαν να κάνουν 
εξαγωγές στρέφονται τώρα στους χώρους υγειο-
νομικής ταφής ή στην καύση των ανακυκλώσιμων 
υλικών. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, χιλιάδες τόνοι δια-
φόρων πλαστικών, που είχαν αρχικά συγκεντρωθεί 
για ανακύκλωση, καταλήγουν στους αποτεφρωτές. 
Στις ΗΠΑ, πολιτείες όπως η Φλόριντα, η Πενσυλ-
βάνια και το Κονέκτικατ αποτεφρώνουν τα ανα-
κυκλώσιμα υλικά τους, ενώ άλλοι δήμοι της χώρας 
στέλνουν στους χώρους υγειονομικής ταφής όσα 
δεν μπορούν να αποθηκεύουν. Η Αυστραλία ανα-
κοίνωσε την απαγόρευση εξαγωγών ανακυκλώσι-
μων αποβλήτων προς αποφυγή της θαλάσσιας ρύ-
πανσης και εξετάζει το ενδεχόμενο αποτέφρωσης 

των πλαστικών απορριμμάτων. Η αποτέφρωση, 
όμως, παράγει μονοξείδιο του άνθρακα, νιτρικό 
οξύ, αιωρούμενα σωματίδια, διοξίνες, φουράνια και 
άλλους ρύπους, που συνδέονται με εμφάνιση καρ-
κίνου, ασθένειες του αναπνευστικού, διαταραχές 
του νευρικού συστήματος και γενετικές ανωμαλίες. 
Αυτού του είδους οι εκπομπές απειλούν τις γειτονι-
κές κοινότητες. Επιπλέον, η στάχτη που μένει μετά 
την αποτέφρωση καταλήγει να μολύνει το χώμα και 
τους υδροφόρους ορίζοντες.
Οι απαγορεύσεις και οι περιορισμοί των ασιατικών 
χωρών, σε συνδυασμό με το εντεινόμενο πρόβλη-
μα των πλαστικών αποβλήτων, έχουν οδηγήσει σε 
προτάσεις για μεταβολή του παγκόσμιου συστήμα-
τος εμπορίας αποβλήτων. Τον Μάιο του 2019, 187 
χώρες συμφώνησαν στην τροποποίηση της Σύμ-
βασης της Βασιλείας (η οποία διέπει την εμπορία 
επικίνδυνων αποβλήτων) ώστε να υποβάλλονται 
οι αποστολές πλαστικών αποβλήτων σε αυστηρότε-
ρους ελέγχους με μεγαλύτερη διαφάνεια. Η εν λόγω 
τροποποίηση, η οποία θα τεθεί σε ισχύ το 2021, θα 

Η Ελλάδα εξάγει πλαστικά απορρίμματα, όπως οι συσκευασίες Tetrapak, άλλες μικτές συσκευασίες, σύν-
θετα πλαστικά πολυμερή από Απόβλητα Ηλεκτρικού-Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) ή άλλα απόβλητα 
(π.χ. ελαστικά), σε χώρες εντός και εκτός Ευρώπης, που διαθέτουν ειδικές εγκαταστάσεις επεξεργασίας και 
ανάκτησης. Σύμφωνα με τη βάση δεδομένων για το εμπόριο των Ηνωμένων Εθνών, την περίοδο 2013-2018 
η Ελλάδα εξήγαγε κάθε χρόνο κατά μέσο όρο 42.000 τόνους πλαστικού σκραπ. Κύριες χώρες προορισμού 
ήταν η Βουλγαρία, η Τουρκία, η Ολλανδία, η Ρουμανία, η Ιταλία και η Μαλαισία, όπως και η Κίνα, αλλά η 
εξαγωγή προς αυτήν τη χώρα μειώθηκε πολύ δραστικά μετά το 2017.
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΡΟΕΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ
Οι 5 μεγαλύτερες μεταξύ Ιανουαρίου και Νοεμβρίου 2018, σε ποσοστό

Εξαγωγείς

Εισαγωγείς

Μαλαισία10,7

Ταϊλάνδη5,5

Βιετνάμ5,2

Χονγκ Κονγκ*4,7

ΗΠΑ4,2

ΗΠΑ 16,2

Ιαπωνία 15,3

Γερμανία 12,7

Ηνωμένο Βασίλειο 9,5

Βέλγιο 6,9

* Τα νούμερα για το Χονγκ Κονγκ είναι αυξημένα γιατί αποτελεί σημείο μεταφόρτωσης παγκόσμιων αποβλήτων.

 Ο χώρος της βιομηχανίας είναι υπεύθυνος για τις περισσότερες εξαγωγές πλαστικού. 
Οι μεγαλύτεροι εισαγωγείς βρίσκονται στην Ασία, ενώ τα περισσότερα απόβλητα 

αποτελούνται από δοχεία, μεμβράνες και φύλλα πλαστικού.

ενισχύσει το καθεστώς λογοδοσίας σχετικά με την 
εμπορία πλαστικών αποβλήτων, προλαμβάνοντας 
τις αρνητικές τους συνέπειες και ανοίγοντας τον 
δρόμο για πιο ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις.
Και όσο ο πλανήτης παλεύει να διαχειριστεί την 
πλημμύρα πλαστικών, η βιομηχανία σχεδιάζει να 
αυξήσει την παραγωγή τους κατά 40% την επόμε-
νη δεκαετία. Το αυξανόμενο κόστος των πλαστικών 
αποβλήτων αναγκάζει τις κυβερνήσεις να λάβουν 
μέτρα. Σε εθνικό και τοπικό επίπεδο επιβάλλονται 
απαγορεύσεις, τέλη και άλλοι περιορισμοί στις συ-
σκευασίες μιας χρήσης, σε μια προσπάθεια να αλ-
λάξουν οι παραγωγοί τις επιχειρηματικές τους 
πρακτικές. Ο κόσμος αρχίζει να καταλαβαίνει ότι η 

ανακύκλωση δεν αρκεί για αποφευχθεί η ρύπανση 
από το πλαστικό: Πρέπει να παράγονται λιγότερα 
πλαστικά είδη.

https://comtrade.un.org/
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ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Ξεδιαλέγοντας τα σκουπίδια

Σε πολλές φτωχές χώρες, οι συλλέκτες απορριμμάτων 
αναλαμβάνουν τα καθήκοντα των δήμων ως προς την 
μεταφορά και επεξεργασία αποβλήτων και επαναφέρουν  
σημαντικό ποσοστό σκουπιδιών σε παραγωγικές μορφές.

Οι συλλέκτες απορριμμάτων επιβιώνουν 
ξεδιαλέγοντας σκουπίδια για να πουλή-
σουν αντικείμενα με κάποια αξία: γυα-
λί, χαρτί, χαρτόνι, μέταλλο, καθώς και 
πλαστικές συσκευασίες, μπουκάλια και 

σακούλες. Η παρουσία τους είναι συνηθισμένη σε 
πόλεις της Αφρικής, της Λατινικής Αμερικής και της 
Ασίας, αλλά τους συναντά κανείς επίσης στους δρό-
μους της Βόρειας Αμερικής και της Ευρώπης. Δεν εί-
ναι γνωστό πόσοι είναι, αν και τοπικοί οργανισμοί 

στην Λατινική Αμερική εκτιμούν ότι περίπου 4 εκα-
τομμύρια άνθρωποι, ανάμεσά τους πολλές γυναί-
κες και πολλά κορίτσια, εργάζονται σε αυτόν τον 
τομέα. Σε έρευνα μεταξύ 763 συλλεκτών στην Αφρι-
κή, την Ασία και τη Λατινική Αμερική, το 65% των 
ερωτηθέντων είπε ότι το μεγαλύτερο μέρος του ει-
σοδήματός του προέρχεται από τη συλλογή και πώ-
ληση απορριμμάτων.
Η συλλογή απορριμμάτων συνδέεται άρρηκτα με 
τη διεύρυνση της κοινωνικής και οικονομικής ανι-

ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΣΤΑ ΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ
Σύγκριση ποσοτήτων αποβλήτων στον ανεπίσημο και 
επίσημο τομέα σε έξι πόλεις, σε τόνους, 2010
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ΚΑΪΡΟ
Αίγυπτος

Ανεπίσημος τομέας

Επίσημος τομέας

ΚΛΟΥΖ 
Ρουμανία

ΛΙΜΑ 
Περού

ΛΟΥΣΑΚΑ 
Ζάμπια

ΠΟΥΝΕ 
Ινδία

ΚΕΖΟΝ 
Φιλιππίνες

979.400
τόνοι

433.000
τόνοι

14.6008.900

9.400 529.400

5.400

12.000

117.0000

141.80015.600

Ο ανεπίσημος τομέας των συλλεκτών απορριμμάτων διαδραματίζει 
τεράστιο ρόλο στη διατήρηση των σκουπιδιών υπό έλεγχο, ιδίως σε 

πόλεις με μικρή υποδομή ανακύκλωσης ή διάθεσης αποβλήτων.

ΖΩΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
Κατανομή επαγγελμάτων στον ανεπίσημο τομέα
αποβλήτων σε έξι πόλεις, 2010
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Συλλογή 
αποβλήτων 
71 %

* Περιλαμβάνει πλανόδιους εμπόρους απορριμμάτων, μη εγγεγραμμένους συλλέκτες απορριμμάτων,
εργάτες εμπόρων απορριμμάτων, συλλέκτες με φορτηγά.

Συλλογή από
τους δρόμους 
73 %

Συλλογή από
τους δρόμους 
30 %

Συλλογή από
τις χωματερές

42 %

Εξουσιοδοτη-
μένη συλλογή 
28 %

Συλλογή από
τους δρόμους 
37 %

Άλλα
43 %*

Άλλα
18 %*

Άλλα
 48 %*

Άλλα
37 %*

Παραγωγή
μικρής

κλίμακας 
25 %

Συλλογή από
τις χωματερές

27 %

Συλλογή από
τους δρόμους

με τρίκυκλα
27 %

Συλλογή από
τους δρόμους 
40 %

Παλιατζίδικα και
ανακύκλωση

24 %

Συλλογή από
τις χωματερές

26 %

Άλλα
4 %*

Κλουζ
Ρουμανία

Πουνέ
Ινδία

Λίμα
Περού

Κάιρο
Αίγυπτος

Λουσάκα
Ζάμπια

Κεζόν
Φιλιππίνες

ΚΛΟΥΖ ΛΙΜΑ

ΛΟΥΣΑΚΑ ΠΟΥΝΕ ΚΕΖΟΝ

ΚΑΪΡΟ

Υπάρχει ένα ευρύ δίκτυο ανεπίσημων επιχειρήσεων συλλογής 
απορριμμάτων. Όλοι στηρίζονται στην επεξεργασία και την 

πώλησή τους ως βασική πηγή εισοδήματος.
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σότητας. Άνθρωποι χωρίς πρόσβαση σε εκπαίδευ-
ση, στέγαση, υπηρεσίες υγείας, ακόμα και τροφή, 
δεν έχουν άλλη επιλογή από το να βγάζουν τα προς 
το ζην από τα απορρίμματα των άλλων. Πολλές οι-
κογένειες συλλεκτών απορριμμάτων –μερικές από 
τις οποίες εκτείνονται σε τρεις γενιές– ζουν σε χω-
ματερές και δίπλα σε ανοιχτούς λάκκους. Παγιδευ-
μένοι σε έναν κύκλο φτώχειας, αντιμετωπίζουν 
αναρίθμητα προβλήματα υγείας από την επαφή με 

μολυσμένα υλικά, την κατανάλωση χαλασμένου 
φαγητού και τη ρύπανση από ασθένειες προερχό-
μενες από μύγες, αρουραίους και κατσαρίδες. Οι 
χωματερές είναι από τη φύση τους επικίνδυνες. Δεν 
είναι ασυνήθιστο για αυτούς τους ανθρώπους να 
πεθαίνουν προσπαθώντας να φτάσουν στα «πολυ-
τιμότερα» υλικά που φέρνουν εκεί τα σκουπιδιάρι-
κα. Κάποιοι συλλέκτες απορριμμάτων είναι άστεγοι 
ή ζουν πολύ μακριά από τις εύπορες οικιστικές ή 
εμπορικές περιοχές που γεννούν αυτά τα απορρίμ-
ματα. Σέρνουν ως εκεί χειράμαξες για να μαζέψουν 
σκουπίδια από τους κάδους και τις άκρες των δρό-
μων, και κατόπιν να τα μεταφέρουν στην έδρα τους 
για να τα διαχωρίσουν και να πουλήσουν το ανακυ-
κλώσιμο μέρος.
Πολλοί συλλέκτες απορριμμάτων έχουν οργανω-
θεί σε ενώσεις, συνεταιρισμούς ή κοινοτικές ομά-
δες. Αυτές μπορούν να κερδίσουν πρόσβαση για τα 
μέλη τους σε απορρίμματα με μεγαλύτερη εμπορι-
κή αξία και να παλέψουν για λιγότερη ρύπανση και 
ασφαλέστερες συνθήκες εργασίας. Συγκεντρώνο-
ντας μεγαλύτερες ποσότητες υλικών, μπορούν να 
αξιοποιήσουν τη διαπραγματευτική τους δύναμη 
και να εξασφαλίσουν υψηλότερες τιμές από τους 
αγοραστές. Μπορούν, επίσης, να υποστηρίξουν 
εθνικές και τοπικές πολιτικές οι οποίες εγγυώνται 
δικαιώματα για καλύτερες συνθήκες εργασίας, 
ασφαλέστερο εξοπλισμό, μέσα προσωπικής προ-

στασίας και υψηλότερο εισόδημα. Για παράδειγ-
μα, σε πολλές χώρες, οι συλλέκτες απορριμμάτων 
συγκεντρώνουν και διαχωρίζουν υλικά στις κατη-
γορίες που θέλει η βιομηχανία ανακύκλωσης και 
πραγματοποιούν δραστηριότητες περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης, δείχνοντας σε κατοίκους πώς να δι-
αχωρίζουν σωστά τα ανακυκλώσιμα απορρίμματα 
ώστε αυτά να μπορούν να πουληθούν.
Αυτοί οι εργάτες περνούν περισσότερο χρόνο από 
οποιονδήποτε άλλον με τα απομεινάρια της παγκό-
σμιας καταναλωτικής οικονομίας και έτσι γνωρί-
ζουν πάρα πολλά για τη σύνθεση και τη φύση των 
κατάλοιπων των πλαστικών προϊόντων και των συ-
σκευασιών. Βγάζοντας τα προς το ζην πουλώντας 
σε δευτερογενείς αγορές υλικά που έχουν πεταχτεί, 
έχουν μάθει να ξεχωρίζουν ποια αντικείμενα έχουν 
αξία και ποια όχι. Τα πλαστικά προϊόντα είναι συνή-
θως τα πιο προβληματικά στη συλλογή και τη μετα-
πώληση εξαιτίας τόσο του σχεδιασμού τους όσο και 
των συνθηκών της αγοράς. Σε κάποια μέρη, τα πε-
ρισσότερα πλαστικά απόβλητα δεν έχουν μεταπω-
λητική αξία, ενώ σε άλλα μόνο λίγα προϊόντα είναι 
ανακυκλώσιμα. Στη Λατινική Αμερική, οι συλλέ-
κτες απορριμμάτων βρίσκουν άξιους επεξεργασίας 
μόνο τρεις από τους επτά τύπους πλαστικών: PET 
(πολυτερεφθαλικός εστέρας αιθυλενογλυκόλης), 
HDPE (πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας) και 
LDPE (πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας).
Οι συλλέκτες απορριμμάτων συχνά είναι οι μόνοι 
που μπορούν να «μεταφέρουν» επαναχρησιμοποι-
ούμενα υλικά από τους χώρους υγειονομικής ταφής 
και τις χωματερές στη δευτερογενή αγορά, γεφυ-
ρώνοντας το κενό και δημιουργώντας μια κυκλι-
κή οικονομία. Στη Λατινική Αμερική, οι εταιρείες 
ανακύκλωσης στηρίζονται στους συλλέκτες απορ-
ριμμάτων για την προμήθεια του 25%-50% των 
ανακυκλώσιμων υλικών. Οι προσπάθειές τους συμ-
βάλλουν στη μείωση της ανάγκης για εξαγωγή και 
επεξεργασία πρώτων υλών και στον περιορισμό 
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, ενώ παρέ-
χουν περιβαλλοντικά οφέλη στην κοινότητα.
Οι συλλέκτες απορριμμάτων, λοιπόν, βρίσκονται 

Στην Ελλάδα, εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, ο 
αριθμός των συλλεκτών απορριμμάτων εκτιμάται 
ότι έχει αυξηθεί σημαντικά την τελευταία δεκαε-
τία και ανέρχεται πια σε μερικές χιλιάδες ανθρώ-
πων σύμφωνα με τα στοιχεία της Οικολογικής 
Εταιρίας Ανακύκλωσης (ΟΕΑ, 2020).

στην πρώτη γραμμή αναγνώρισης των πλαστι-
κών ως προβληματικών υλικών. Παράλληλα, συ-
γκεντρώνοντας και ταξινομώντας διαφορετικούς 
τύπους απορριμμάτων, το δίκτυό τους μπορεί να 
εκτιμήσει τις ροές πλαστικών στον κύκλο απορ-
ριμμάτων καλύτερα από ό,τι μεμονωμένα σχήμα-
τα. Οι αμοιβές που δίνονται για τα πλαστικά είναι 
πολύ χαμηλότερες σε σχέση με αυτές για το χαρτί, 
το χαρτόνι και τα μέταλλα. Η ζήτηση για πλαστικό, 
από την άλλη,  είναι συνήθως εποχιακή και έτσι δεν 
παρέχει σταθερό εισόδημα. Ο διαχωρισμός πλαστι-
κών, όπως των μη ανακυκλώσιμων από αυτά που 
έχουν κάποια αξία, είναι χρονοβόρος και μεγάλες 
ποσότητες συγκεντρωμένων και διαχωρισμένων 
πλαστικών μένουν συχνά απούλητες.
Οι συλλέκτες απορριμμάτων ανά τον κόσμο συ-
χνά περιθωριοποιούνται, και οι προσπάθειες τους 
δεν αναγνωρίζονται. Η νομοθεσία πρέπει να τους 
αναγνωρίσει και να ενισχύσει τη θέση τους ως ει-

δικών οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες ζωτικής ση-
μασίας. Η χρηματοδότηση χώρου, εγκαταστάσεων, 
εξοπλισμού, φορτηγών και άλλων μέσων υποστήρι-
ξης μπορεί να κάνει τη διαφορά για την κοινότη-
τά τους, καθορίζοντας αν θα παλεύει να επιβιώσει 
ή θα ευημερεί. Πρωτοβουλίες, επίσης, μπορούν να 
στηρίξουν τους συλλέκτες απορριμμάτων και τις 
οικογένειές τους βελτιώνοντας τις συνθήκες εργα-
σίας τους και παρέχοντας υπηρεσίες στέγασης και 
υγείας. Ένα πρόγραμμα στις Φιλιππίνες, για πα-
ράδειγμα, προσφέρει υποτροφίες ώστε τα παιδιά 
να παραμένουν στο σχολείο αντί να μαζεύουν και 
εκείνα απορρίμματα μαζί με την υπόλοιπη οικογέ-
νειά τους. Οι παραγωγοί από την πλευρά τους μπο-
ρούν να σχηματίσουν κυκλικές οικονομίες φτιά-
χνοντας επαναχρησιμοποιούμενα ή ανακυκλώσιμα 
προϊόντα και εφαρμόζοντας συστήματα «εκτεταμέ-
νης ευθύνης του παραγωγού», τα οποία να αποζημι-
ώνουν κατάλληλα τους συλλέκτες απορριμμάτων.

ΖΩΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ
Αναλογία μεταξύ επίσημων και ανεπίσημων εργαζομένων συλλογής
αποβλήτων και ετήσιο εισόδημα εκείνων του ανεπίσημου τομέα, 2010
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Ανεπίσημος τομέας

Μέσο εισόδημα εργαζομένων στον ανεπίσημο τομέα, σε ευρώ ετησίως

Επίσημος τομέας

2.721 ευρώ
:

:
2.070 ευρώ

:
1.767 ευρώ

:
586 ευρώ

:
1.667 ευρώ

 Για πολλές από τις φτωχότερες οικογένειες του αναπτυσσόμενου 
κόσμου, η μοναδική πηγή εισοδήματος είναι η διαλογή απορριμμάτων 

και η πώλησή τους σε εταιρείες ανακύκλωσης.

ΚΑΪΡΟ
Αίγυπτος

ΚΛΟΥΖ 
Ρουμανία

ΛΙΜΑ 
Περού

ΛΟΥΣΑΚΑ 
Ζάμπια

ΚΕΖΟΝ 
Φιλιππίνες
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Λύσεις για το λάθος μέρος 
του προβλήματος

Δεν λείπουν συμφωνίες και πρωτοβουλίες για τη 
διαχείριση της κρίσης του πλαστικού. Σχεδόν όλες, όμως, 
κάνουν λόγο μόνο για τη διαχείριση των αποβλήτων, δεν 
είναι συντονισμένες μεταξύ τους και απαλλάσσουν τους 
κατασκευαστές από τις ευθύνες τους.

Υπάρχουν προσεγγίσεις σε διάφορα επίπεδα 
για τη ρύθμιση της παραγωγής πλαστικών 
προϊόντων και τη διαχείριση των αποβλή-
των τους μετά τη λήξη της χρηστικότητάς 
τους. Όλες τους, όμως, έχουν κάτι κοινό: 

δεν είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικές. Αυτό από τη 
μία οφείλεται στο ότι οι δεσμευτικές διεθνείς συμ-
φωνίες και οι εθελοντικές πρωτοβουλίες έχουν 
αναπτυχθεί ανεξάρτητα οι μεν από τις δε και δεν 
είναι συντονισμένες μεταξύ τους. Από την άλλη, οι 
τρέχουσες συμφωνίες περιορίζουν το πρόβλημα 
των πλαστικού στο μέρος που αφορά τα απόβλητά 
του. Αυτό απαλλάσσει τους συντάκτες τους από την 
υποχρέωση να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της 
χρήσης πλαστικών στο σύνολό τους.
Υπάρχουν άφθονα σχετικά παραδείγματα. Η Διε-
θνής Σύμβαση για την Πρόληψη της Ρύπανσης από 
τα Πλοία (MARPOL) υπογράφτηκε τη δεκαετία του 
’70 ώστε να αποτραπεί η ρύπανση των ωκεανών, 
ενώ η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δί-
καιο της Θάλασσας (UNCLOS) του 1982 ρυθμίζει τη 
ρίψη αποβλήτων στη θάλασσα. Επιπλέον, υπάρχουν 
σήμερα 18 διαφορετικές περιφερειακές Συμβάσεις, 
οι οποίες καλύπτουν 12 περιφερειακές θαλάσσιες 
και παραθαλάσσιες περιοχές. Κάποιες από αυτές 
αφορούν θαλάσσιες πηγές πλαστικών αποβλήτων, 
κάποιες εστιάζουν σε χερσαίες πηγές και κάποιες 
αφορούν και τις δύο. Μια ακόμη Σύμβαση, αυτή 
της Στοκχόλμης για τους Έμμονους Οργανικούς Ρύ-
πους, απαγορεύει τη χρήση συγκεκριμένων επιβλα-
βών χημικών στα πλαστικά, όπως των πλαστικοποι-
ητών. Κάποιες διεθνείς Συμβάσεις είναι φιλόδοξες, 
αλλά είναι τόσο περιοριστικά σχεδιασμένες που 
δεν μπορούν να είναι πλήρως αποτελεσματικές.

Οι πιο πρόσφατες συμφωνίες κάνουν προσπάθει-
ες για μια ολιστική προσέγγιση του ζητήματος της 
θαλάσσιας ρύπανσης. Η γλώσσα η οποία χρησιμο-
ποιήθηκε στα σχέδια δράσης των G7 και G20 για τη 
θαλάσσια ρύπανση και τα σκουπίδια, καθώς και η 
απόφαση της Τρίτης Συνόδου της Συνέλευσης των 
Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον (UNEA-3) τον 
Δεκέμβριο του 2017, έδωσαν τουλάχιστον την εντύ-
πωση ότι υπάρχει μεγάλη πίεση για να αναπτυχθεί 
δράση. Καμία όμως από αυτές τις συμφωνίες δεν εί-
ναι δεσμευτική για τα συμμετέχοντα μέλη.
Παρ’ όλα αυτά, παρατηρείται κάποια πρόοδος, αν 
και με αργά βήματα. Όπως συμφωνήθηκε στην 
Τέταρτη Σύνοδο της Συνέλευσης των Ηνωμένων 
Εθνών για το Περιβάλλον (UNEA-4) τον Μάρτιο του 
2019, ομάδα ειδικών οργανώνει ιδέες για δράσεις 
βασισμένες στην απόφαση της Συνόδου. Κάτι τέ-
τοιο ενδέχεται να οδηγήσει σε μια δεσμευτική διε-
θνή Σύμβαση για την αντιμετώπιση των πλαστικών 
και να ορίσει παγκόσμιους στόχους μείωσής τους, 
υπό τη μορφή διεθνούς νομοθεσίας, υποχρεώνο-
ντας έτσι τα κράτη να αναλάβουν τις ευθύνες τους 
σε περίπτωση που δεν θα επιτύχουν τους στόχους 
που προβλέπονται. 
Παράλληλα, τον Μάιο του 2019, τα μέλη της Σύμ-
βασης της Βασιλείας για τον Έλεγχο της Διασυνορι-
ακής Διακίνησης Επικίνδυνων Αποβλήτων και της 
Διάθεσής τους υιοθέτησαν αυστηρότερους κανόνες 
για τη διαχείριση των πλαστικών αποβλήτων. Μια 
νέα κατηγοριοποίηση στοχεύει να διασφαλίσει ότι 
τα επικίνδυνα και μολυσμένα πλαστικά απόβλητα 
θα μεταφέρονται μόνο ύστερα από συναίνεση τόσο 
των χωρών που τα εισάγουν όσο και αυτών που τα 
εξάγουν. Κάτι τέτοιο θα κάνει πιο δύσκολο για τις 

χώρες που έχουν χαλαρότερα περιβαλλοντολογικά 
πρότυπα να ξεφορτώνονται τα πλαστικά τους από-
βλητα.
Τον Ιανουάριο του 2018 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
πρότεινε μια στρατηγική η οποία αναγνωρίζει τρία 
βασικά προβλήματα. Πρώτον, τα χαμηλά ποσοστά 
ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης, δεύτε-
ρον, την εισχώρηση των πλαστικών στο περιβάλ-
λον, και τρίτον, την εκπομπή διοξειδίου του άνθρα-
κα κατά την παραγωγή πλαστικών. Βασικός στόχος 

αυτής της στρατηγικής είναι όλες οι πλαστικές συ-
σκευασίες να είναι 100% ανακυκλώσιμες έως το 
2030. Τον Δεκέμβριο του 2018 το Ευρωπαϊκό Συμ-
βούλιο, το Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
τα τρία κύρια όργανα λήψης αποφάσεων της ΕΕ, 
εισήγαγαν απαγορεύσεις για πλαστικά αντικείμε-
να μιας χρήσης, συμπεριλαμβάνοντας τα καλαμά-
κια και τα μαχαιροπίρουνα. Επίσης, συμφώνησαν 
σε μια σειρά άλλων μέτρων, όπως τη χρήση ανακυ-
κλωμένου υλικού στα μπουκάλια PET σε ποσοστό 
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Σωρευτικά

ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ
Πολιτικές σε εθνικό και υποεθνικό επίπεδο κατά της χρήσης πλαστικής 
σακούλας, σε Βόρειο και Νότιο Ημισφαίριο, νέοι Κανονισμοί ανά χρόνο.

Η Γερμανία και η Δανία εισήγαγαν φόρους στις πλαστικές 
σακούλες στην αρχή της δεκαετίας του ’90. Από το 2004 οι 

αναπτυσσόμενες χώρες έχουν εισαγάγει επιπλέον περιορισμούς.
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ΕΝΑ ΜΙΚΡΟ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ
Κανονισμοί για τα πλαστικά, κατάσταση Δεκεμβρίου 2018

(Μερική) απαγόρευση των αναλώσιμων
πλαστικών προϊόντων π.χ. στην
παραγωγή, διάθεση και εισαγωγή τους.

(Μερική) απαγόρευση ή κανονισμοί
για τις πλαστικές σακούλες, π.χ. για
την παραγωγή, διάθεση και εισαγωγή τους.

(Μερική) απαγόρευση των
μικροπλαστικών που προστίθενται
στα προϊόντα.

Τα μέτρα διαφέρουν σημαντικά: Η Βόρεια Αμερική έχει ρυθμίσεις 
για τα μικροπλαστικά, ενώ πολλές χώρες στην Αφρική και την 

Ασία έχουν απαγορεύσει τις πλαστικές σακούλες.

25% από το 2025 και έπειτα. Η αποφυγή πλαστικών 
αντικειμένων μιας χρήσης είναι ιδιαίτερα σημαντι-
κή. Μαζί με τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία και την Κίνα, η ΕΕ 
είναι από τους μεγαλύτερους παραγωγούς πλαστι-
κών αποβλήτων.
Σε εθνικό επίπεδο, οι σχετικές κινήσεις έχουν περι-
οριστεί στο ερώτημα πώς να συγκεντρώνονται και 
να ανακυκλώνονται τα πλαστικά απόβλητα, και η 
ιδέα της «εκτεταμένης ευθύνης του παραγωγού» 
αφορά κυρίως αυτό. Από το 1991 οι παραγωγοί συ-
σκευασιών στη Γερμανία, για παράδειγμα, οφεί-
λουν να πληρώνουν για τη συγκέντρωση και την 
ανακύκλωση των απορριπτόμενων συσκευασιών, 
στο πλαίσιο του συστήματος διαχωρισμού απορ-
ριμμάτων «Grüne Punkt» (Πράσινη Κουκκίδα): Ένα 

σύμβολο, τυπωμένο σε κάθε συσκευασία, ενημερώ-
νει τον καταναλωτή για το αν αυτή μπορεί να ανα-
κυκλωθεί.
Την ίδια στιγμή, όλο και περισσότερες χώρες προ-
σπαθούν να μειώσουν τη χρήση αντικειμένων όπως 
είναι οι πλαστικές σακούλες, επιβάλλοντας κανό-
νες και απαγορεύσεις. Οι περισσότεροι από αυτούς 
τους κανόνες, όμως, είναι πολύ περιοριστικά δια-
μορφωμένοι: Είτε ορίζουν το πάχος του υλικού από 
το οποίο κατασκευάζονται οι σακούλες –και έτσι 
απαγορεύονται μόνο συγκεκριμένοι τύποι τους– 
είτε επιβάλλουν φόρους στη χρήση τους. Πιο εκτε-
ταμένες απαγορεύσεις για τις πλαστικές σακούλες 
συναντά κανείς μόνο στο Νότιο Ημισφαίριο, εκεί 
όπου οι πιέσεις προς τις Κυβερνήσεις να λάβουν 

μέτρα είναι ιδιαίτερα μεγάλες, εξαιτίας της φρα-
γής των καναλιών αποστράγγισης από πλαστικές 
σακούλες (όπως συμβαίνει συχνά στην Ινδία και το 
Μπαγκλαντές). Αν, όμως, δεν υπάρχουν φτηνές και 
βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις, ελλοχεύει ο κίνδυ-
νος να αναπτυχθεί μια μαύρη αγορά γύρω από τις 
πλαστικές σακούλες.
Διάφορες χώρες έχουν κάνει προσπάθειες να ελέγ-
ξουν την προσθήκη μικροπλαστικών στα καλλυ-
ντικά και τη χρήση αναλώσιμων πλαστικών προ-
ϊόντων όπως τα κουτιά από πολυστυρένιο και τα 
πλαστικά μαχαιροπίρουνα. Κάποιες πρωτοπόροι, 
όπως η Κόστα Ρίκα και η Ινδία, παλεύουν για γενι-
κή απαγόρευση των πλαστικών μιας χρήσης.
Όλες αυτές οι προσεγγίσεις δεν αντιμετωπίζουν 
το βασικό πρόβλημα. Στο σύνολό τους οι Κανονι-
σμοί ασχολούνται με το κομμάτι που αφορά στην 
αποβολή των αποβλήτων και ρίχνουν το βάρος της 
ευθύνης στους καταναλωτές. Είναι πολύ λίγοι οι 
κανόνες που υποχρεώνουν τους παραγωγούς να 
μειώσουν την παραγωγή πλαστικών προϊόντων ή 

να αναπτύξουν άλλα, τα οποία να μπορούν να ανα-
κυκλωθούν ευκολότερα. Επιπλέον, οι σημερινοί 
Κανονισμοί δεν καλύπτουν μεγάλο μέρος των κα-
τηγοριών πλαστικών ή μικροπλαστικών, τα οποία 
καταλήγουν στο περιβάλλον. Τα τριμμένα κομμά-
τια από τα ελαστικά των αυτοκινήτων είναι ένα 
χαρακτηριστικό παράδειγμα: Σύμφωνα με υπολο-
γισμούς, αποτελούν το ένα τρίτο των αποβαλλόμε-
νων μικροπλαστικών στη Γερμανία.

Στην Ελλάδα από τον Ιανουάριο του 2018 (ΦΕΚ 2812/Β’/10.8.2017) οι λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφο-
ράς επιβαρύνονται με περιβαλλοντικό τέλος 0,04€/τεμ. Από 01.01.2021 το τέλος αυτό (Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 
92/Α’/7.5.2020)), που έγινε 0,09€/τεμάχιο, θα επεκταθεί σε όλες τις πλαστικές σακούλες, ανεξαρτήτως πά-
χους, με εξαίρεση τις βιοαποικοδομήσιμες και λιπασματοποιήσιμες. Μέχρι σήμερα το μέτρο έχει οδηγήσει 
σε σημαντική μείωση της χρήσης της πλαστικής σακούλας (εκτιμήθηκε σε 54% για το 2018 – ΟΕΑ, 2019), 
ωστόσο δεν επιτεύχθηκε ο στόχος του 2019 για κατανάλωση 90 τεμάχια/κάτοικο/έτος (ΟΕΑ, 2020). Με βάση 
τα υπάρχοντα δεδομένα, δεν θα επιτευχθεί και ο στόχος του 2025 για κατανάλωση 40 τεμάχια/κάτοικο/
έτος. Χρειάζονται ακόμη σημαντικά πρόσθετα μέτρα (π.χ. επιβολή του τέλους και στα περίπτερα και στις 
λαϊκές αγορές) και πρέπει ταυτόχρονα να ξεκινήσει η συζήτηση για την πλήρη απαγόρευση της πλαστικής 
σακούλας μεταφοράς μιας χρήσης.
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

Το κίνημα για Ζωή Χωρίς Πλαστικό 
ξεσκεπάζει τους κολοσσούς 

Το παγκοσμίου βεληνεκούς κίνημα της κοινωνίας 
των πολιτών Break Free From Plastic εργάζεται 
για να σταματήσει μια για πάντα η ρύπανση από 
το πλαστικό. Το κίνημα ασκεί πίεση στις εταιρείες 
εκθέτοντας δημόσια τυχόν κακές πρακτικές τους και 
προωθώντας διαδικασίες διαφάνειας
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ΟΙ ΔΕΚΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΗΓΕΣ
Αποτελέσματα 484 «ελέγχων επωνυμίας» (καταμέτρηση 
απορριμμάτων), σε τεμάχια πλαστικών απορριμμάτων
και αριθμός χωρών στις οποίες βρέθηκαν, 2019

Το 2019 οι έλεγχοι για ταύτιση εταιρικών επωνυμιών που διενεργήθηκαν 
από το κίνημα Break Free From Plastic συγκέντρωσαν 476.423 κομμάτια 

πλαστικών αποβλήτων από ολόκληρο τον κόσμο.

σε 37 χώρες σε 31 χώρες σε 28 χώρες σε 21 χώρες σε 17 χώρες σε 18 χώρες

σε 18 χώρες

σε 17 χώρες

σε 23 χώρες σε 20 χώρες

Ας υποθέσουμε ότι μπαίνουμε σε ένα μαγα-
ζί της γειτονιάς μας και αγοράζουμε κάτι 
να φάμε ή να πιούμε. Το πιθανότερο είναι 
ότι θα βρίσκεται σε πλαστική συσκευασία, 
την οποία μετά θα πρέπει κάτι να την κά-

νουμε. Το ίδιο συμβαίνει με πολλά προϊόντα. Είναι 
σπάνιο να αγοράσουμε οτιδήποτε, μεγάλο ή μικρό, 
χωρίς να μας μείνει μετά μια πλαστική συσκευασία 

στα χέρια, η οποία θα καταλήξει στα σκουπίδια. Και 
ενώ οι καταναλωτές είναι εκείνοι που κατηγορού-
νται για το πρόβλημα με αυτά τα απορρίμματα, ένα 
νέο κίνημα προσπαθεί να δείξει ποιος πραγματικά 
φταίει: η παγκόσμια βιομηχανία, η οποία παράγει 
και χρησιμοποιεί πλαστικά. 

Για δεκαετίες, ο τομέας της βιομηχανίας έχει χαρα-
κτηρίσει το ζήτημα της ρύπανσης από πλαστικά ως 
πρόβλημα που αφορά τα απόβλητα και τη διαχείρι-
σή τους. Αυτός ο χαρακτηρισμός προωθείται ιδιαί-
τερα σε παγκόσμιο επίπεδο και γίνεται αποδεκτός 

χωρίς αμφισβητήσεις, τόσο από τις κυβερνήσεις 
όσο και από τους πολίτες. Επιτρέπει έτσι στις εται-
ρείες να παράγουν ασταμάτητα συσκευασίες και 
πλαστικά προϊόντα μιας χρήσης και ρίχνει στους 
καταναλωτές την ευθύνη για την παραγωγή πλα-
στικών απορριμμάτων και στις τοπικές Αρχές  για 
τη διαχείρισή τους.
Οι απλοί πολίτες, όμως, και οι περιβαλλοντικές ορ-
γανώσεις σε όλο τον κόσμο έχουν αρχίσει να ενώ-
νονται, με κοινό σκοπό να εκθέσουν τη βιομηχανία 
πλαστικού και να την αντιμετωπίσουν. Από την ί-
δρυσή του το 2016 το παγκόσμιο κίνημα Break Free 
From Plastic (BFFP), μέλη του οποίου είναι η Οικο-
λογική Εταιρία Ανακύκλωσης και η Greenpeace 
Ελλάς, έχει ενώσει πάνω από 1.500 οργανώσεις 
και χιλιάδες υποστηρικτές σε όλο τον κόσμο, που 
προσπαθούν να βάλουν τέλος στη ρύπανση από τα 
πλαστικά απαιτώντας μαζικές μειώσεις στην παρα-
γωγή και τη χρήση τους. Δείχνοντας στον κόσμο 
πώς η ρύπανση από τα πλαστικά είναι συστημικό 
πρόβλημα το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί στην 
πηγή του, αυτές οι ομάδες στέκονται απέναντι στις 
βιομηχανίες πλαστικών και ζητούν διαφάνεια, λο-
γοδοσία και πράξεις.
Το BFFP είναι το πρώτο κίνημα στο οποίο μέλη από 
όλο τον κόσμο, ασχολούμενα με διαφορετικά στά-
δια της ύπαρξης των πλαστικών, ενώνονται κάτω 
από το ίδιο όνομα και συνεργάζονται για έναν κοι-
νό σκοπό. Ο στόχος είναι να επιτευχθεί ουσιαστι-
κή αλλαγή μέσω της αντιμετώπισης της ρύπανσης 
κατά μήκος ολόκληρης της αλυσίδας πλαστικών, 
εστιάζοντας στην πρόληψη παρά στη θεραπεία, και 
προωθώντας σταθερές λύσεις.
Η πρόκληση είναι τεράστια. Η παραγωγή, η διάθε-
ση και η απόρριψη των πλαστικών αφορά κάποιες 
από τις μεγαλύτερες εταιρείες του κόσμου, μετα-
ξύ των οποίων πετρελαϊκές όπως η ExxonMobil, 
η Chevron, η Shell και η Total, εταιρείες χημικών 
όπως η DowDuPont (πλέον χωρισμένη σε Dow, 
DuPont και  Corteva Agriscience), η BASF, η SABIC 
και η Formosa Plastics. Η πολύ μεγάλη λίστα περι-
λαμβάνει επίσης κολοσσούς παραγωγής κατανα-
λωτικών προϊόντων, όπως η Procter & Gamble, η 
Unilever, η Nestlé, η Coca-Cola και η PepsiCo, κα-
θώς και εταιρείες διαχείρισης αποβλήτων όπως η 
SUEZ και η Veolia. Αν όχι όλες, οι περισσότερες από 
αυτές τις εταιρείες αντιστέκονται στις εκκλήσεις 
για μείωση της παραγωγής πλαστικών: Μια τέτοια 
κίνηση θα τις ανάγκαζε να εγκαταλείψουν τις αισι-
όδοξες αναπτυξιακές τους προβλέψεις, να αναβαθ-
μίσουν τις βαθιά παγιωμένες επιχειρηματικές πρα-

Τον Σεπτέμβριο του 2018 η Greenpeace με τη βο-
ήθεια 100 εθελοντών συνέλεξε από την παραλία 
Χάρακα, στη Νότια Εύβοια, πάνω από μισό τόνο 
σκουπιδιών, πλαστικά στο συντιπριπτικά μεγα-
λύτερο μέρος τους. 

Η καταγραφή της εταιρικής ταυτότητας 3.000 
πλαστικών σκουπιδιών ανέδειξε ως βασικούς 
υπεύθυνους για την πλαστική ρύπανση της συ-
γκεκριμένης παραλίας τις εταιρείες Coca-Cοla Co, 
ΒΙΚΟΣ Α.Ε., Nestle, ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ, Unilever, ΔΙΡΦΥΣ 
Α.Ε., Danone και Vivartia. 
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κτικές τους, που εξαρτώνται από τα πλαστικά μιας 
χρήσης, και να δεχτούν μικρότερα κέρδη. Αντίθε-
τα, οι εν λόγω εταιρείες παλεύουν να διατηρήσουν 
τα προϊόντα αυτά στη ζωή των καταναλωτών.
Το BFFP μάχεται τη βιομηχανία σε τέσσερα μέτω-
πα: Πρώτον, πιέζει τις επιχειρήσεις να μειώσουν 
την παραγωγή και τη κατανάλωση πλαστικών μιας 
χρήσης. Δεύτερον, ξεσκεπάζει τη βιομηχανική ρη-
τορική για τα πλαστικά και αποκαλύπτει την αλή-
θεια. Τρίτον, προωθεί την ύπαρξη πόλεων με μη-
δενική αποβολή αποβλήτων, κυρίως στην Ασία. 
Τέταρτον, συνεχίζει να οικοδομεί και να ενισχύει 
το κίνημα για Ζωή Χωρίς Πλαστικό.
Το BFFP οργανώνει καμπάνιες ώστε να πείσει τους 
κατασκευαστές που έχουν «μεταβιβάσει» στους 
καταναλωτές το πρόβλημα της ρύπανσης που οι 
ίδιοι προκαλούν να αλλάξουν αυτή την πρακτική 

τους. Μαζί με τους συνεργάτες του διενεργεί «ελέγ-
χους επωνυμίας», κατά τους οποίους τα απόβλητα 
συλλέγονται και ταξινομούνται σύμφωνα με το 
εμπορικό σήμα της εταιρείας από την οποία προ-
έρχονται. Από το 2017 το κίνημα έχει διεξαγάγει 
πολυάριθμους τέτοιους ελέγχους σε όλο τον κόσμο 
(Ασία, Ευρώπη, Αφρική, Αυστραλία, Βόρεια και Νό-
τια Αμερική), κάνοντας γνωστό τον όρο «επώνυμα 
σκουπίδια» και οδηγώντας τις εταιρείες καταναλω-
τικών προϊόντων σε θέση απολογίας. Όταν οι επω-
νυμίες τους συσχετίστηκαν άμεσα με συγκεκριμένα 
σκουπίδια, πολλές πολυεθνικές άρχισαν να δεσμεύ-
ονται με στόχους για να εξαλείψουν ορισμένους 
προβληματικούς τύπους προϊόντων και να εντεί-
νουν τη συλλογή και ανακύκλωση των συσκευασι-
ών τους. Είναι μια πρόοδος, αλλά τέτοιες δεσμεύ-
σεις δεν αρκούν για να μειωθεί αρκετά η ποσότητα 
των πλαστικών μιας χρήσης που παράγεται.
Εστιάζοντας στα προβληματικά και περιττά πλα-
στικά που παράγουν συνεχώς οι εταιρείες, αυτοί 
οι έλεγχοι εκθέτουν όσους πραγματικά βρίσκονται 
πίσω από τη ρύπανση και συμβάλλουν στην κατάρ-
ριψη του μύθου που καλλιέργησε η βιομηχανία, ότι 
το πρόβλημα οφείλεται στους καταναλωτές και τα 
συστήματα διαχείρισης αποβλήτων (κυρίως αυτά 
των φτωχών ασιατικών χωρών).
Οι έλεγχοι επωνυμιών στα απόβλητα δεν ασκούν 
μόνο κριτική, βοηθούν και στη βελτίωση των λύσε-
ων. Στην Ασία, πολλές οργανώσεις, μέλη του BFFP, 
συνεργάζονται με πόλεις ώστε χρησιμοποιώντας 
δεδομένα των ελέγχων να αναπτυχθούν σε αυτές 
συστήματα διαχείρισης αποβλήτων φιλικά προς το 
περιβάλλον και τους κατοίκους. Τουλάχιστον 26 
τοπικές Κυβερνήσεις στην περιφέρεια, μέσω του 
BFFP, έχουν δεσμευτεί να γίνουν πόλεις με μηδε-
νική αποβολή αποβλήτων. Τόσο στην Ευρώπη όσο 
και την Ασία, μέλη του BFFP επιτρέπουν πρωτοπο-
ριακές αλλαγές πολιτικής ενάντια στην κουλτούρα 
προϊόντων μιας χρήσης και της απόρριψής τους 
την οποία προωθεί η βιομηχανία.
Τον Ιανουάριο του 2019 και έπειτα από εντεινόμε-
νη πίεση, η βιομηχανία δημιούργησε τη Συμμαχία 
για το Τέλος των Πλαστικών Αποβλήτων (Alliance 
to End Plastic Waste – AEPW). Οι πρώτες 30 εται-
ρείες που συμμετείχαν δεσμεύτηκαν να διαθέσουν 
1,5 δισεκατομμύρια δολάρια για διαχείριση απο-
βλήτων και εγκαταστάσεις απόρριψής τους, κυρί-
ως στην Ασία. Οι ίδιες εταιρείες, όμως, θα επενδύ-
σουν πάνω από 89,3 δισεκατομμύρια δολάρια σε 
έργα επέκτασης των πλαστικών έως το 2030, πα-
γιώνοντας περαιτέρω την παραγωγή τους με βάση 
τα ορυκτά καύσιμα.

Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις αποτελούν την 
κύρια έκφραση της κοινωνίας πολιτών, ειδικά στα 
ζητήματα που αφορούν το πλαστικό. Τόσο με την 
ακτιβιστική δράση τους όσο και με τη συμμετοχή 
τους σε θεσμικές διαδικασίες, όπως οι δημόσιες 
διαβουλεύσεις, συχνά διαδραματίζουν καθορι-
στικό ρόλο στη διαμόρφωση φιλοπεριβαλλοντι-
κών πολιτικών ή αποτρέπουν αντιπεριβαλλοντικά 
μέτρα. Κόμματα του πράσινου πολιτικού χώρου 
εκπροσωπούνται, αλλά όχι σταθερά, στο Ελληνι-
κό Κοινοβούλιο.

Πλήθος οργανισμών
  > 100
  60 – 100
  30 –60
  < 30

 Εκπροσωπεί 10 οργανισμούς

*ΕΕ = Αυστρία (9), Βέλγιο (17), Βουλγαρία (1), Κροατία (5), Κύπρος (2), Τσεχική Δημοκρατία (3), Δανία (4), Εσθονία (2), Γαλλία (24), Γερμανία (44), Ελλάδα (7), Ουγγαρία (5), Ιρλανδία
(14), Ιταλία (17), Λετονία (1), Λιθουανία (1), Μάλτα (3), Κάτω Χώρες (30), Πολωνία (8), Πορτογαλία (11), Ρουμανία (7), Σλοβενία (10), Ισπανία (68), Σουηδία (9), Ηνωμένο Βασίλειο (110)
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Νέα Ζηλανδία 30

Φιλιππίνες 52

Ινδονησία 70

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
Χώρες και περιφέρειες με τις περισσότερες 
οργανώσεις-μέλη στο κίνημα Break Free From Plastic

Νότια Αφρική 20

ΗΠΑ 448

ΕΕ* 412

Αυστραλία 60

Ινδία 56

Καναδάς 52

Πάνω από 1.500 οργανώσεις από όλο τον κόσμο είναι μέλη του 
Break Free From Plastic. Οι περισσότερες βρίσκονται στη Βόρεια 

Αμερική, την Ευρώπη και την Νοτιοανατολική Ασία.

Μεξικό 20

Μαλαισία 17

Η οικοδόμηση και η ενίσχυση του BFFP είναι ζωτι-
κής σημασίας για την αντιμετώπιση των πολυεθνι-
κών. Το κίνημα έχει λίγα χρόνια παρουσίας, αλλά η 
εμβέλειά του αυξάνεται δραστικά, δημιουργώντας 
ένα δίκτυο αντίστασης στις φιλοδοξίες της βιομη-

χανίας πλαστικού και συμβάλλοντας στην ύπαρξη 
ενός κόσμου απαλλαγμένου από την πλαστική ρύ-
πανση. 
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ΜΗΔΕΝΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

Πολεμώντας το πρόβλημα στη ρίζα του

Η ανακύκλωση δεν αρκεί για να σταματήσει η 
επέλαση του πλαστικού. Χρειάζονται νέες ιδέες 
που θα στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. 
Ένα  κίνημα που αναπτύσσεται δείχνει πώς αυτό 
μπορεί να γίνει πράξη, και λίγες πρωτοπόρες 
πόλεις και κωμοπόλεις φωτίζουν τον δρόμο.

Το κίνημα με την ονομασία Zero Waste (Μη-
δενικά Απόβλητα) έχει στόχο να σταματή-
σει την πλημμύρα από πλαστικά στην πηγή 
της. Αυτό σημαίνει τα προϊόντα, οι συσκευ-
ασίες και τα υλικά να παράγονται, να κα-

ταναλώνονται και να ανακυκλώνονται με υπευ-
θυνότητα. Με αυτόν τον τρόπο, καμιά ποσότητα 
αποβλήτων δεν αποτεφρώνεται, και τα τοξικά υλι-
κά δεν καταλήγουν στο έδαφος, το νερό ή τον αέρα. 
Οι κοινότητες, οραματιστές που σχεδιάζουν πολιτι-
κές και καινοτόμοι επιχειρηματίες, αποδεικνύουν 
ότι είναι εφικτό να χρησιμοποιούνται οι πόροι απο-
τελεσματικά, το περιβάλλον να διατηρείται υγιές, 
η κατανάλωση να γίνεται σε φυσιολογικά επίπεδα 
και την ίδια στιγμή να δημιουργούνται νέες θέσεις 
εργασίας.
Περίπου 400 δήμοι στην Ευρώπη και όλο και πε-
ρισσότερες τοπικές Αρχές σε όλο τον κόσμο υιοθε-
τούν Zero Waste στρατηγικές. Πρόκειται για μια 
προσπάθεια σταδιακής κατάργησης των αποβλή-
των, όχι μέσω της καύσης ή της υγειονομικής τα-
φής αλλά με τη δημιουργία συστημάτων που δεν 
παράγουν απόβλητα εξαρχής. Η μάχη ενάντια στα 
πλαστικά απόβλητα ξεκινά από την πηγή: Αυτό ση-
μαίνει την εξάλειψη των πλαστικών μιας χρήσης 
και την προώθηση εναλλακτικών συστημάτων δια-
νομής και παράδοσης προϊόντων. Σημαίνει, ακόμα, 
να καλλιεργείται και να ενισχύεται το ενδιαφέρον 
για τον Zero Waste τρόπο ζωής.
Το Καπανόρι, στη βόρεια Τοσκάνη της Ιταλίας, ήταν 
η πρώτη πόλη της Ευρώπης που εφάρμοσε μια Zero 
Waste στρατηγική το 2007, με δέσμευση για μηδε-
νική παραγωγή αποβλήτων προς απόρριψη έως το 
2020. Ο δήμος αυτός έχει αναπτύξει μια ολοκληρω-
μένη προσέγγιση: Στοχεύει στη μεγιστοποίηση της 

ανάκτησης υλικών συλλέγοντας ξεχωριστά τα δια-
φορετικά είδη αποβλήτων και παρέχοντας οικονο-
μικά κίνητρα για τη μείωση των αποβλήτων στην 
πηγή. Στο Καπανόρι προσπαθούν να μειώσουν τα 
κατάλοιπα αποβλήτων με ποικίλους τρόπους. Για 
παράδειγμα, λειτουργούν εκεί καταστήματα τα 
οποία πωλούν τοπικά προϊόντα χωρίς συσκευα-
σίες. και έχουν εγκαταστήσει δημόσιες πηγές πό-
σιμου νερού για να εξαλείψουν την ανάγκη για 
χρήση πλαστικών μπουκαλιών. Επίσης, λειτουργεί 
κέντρο επαναχρησιμοποίησης, όπου όποιος θέλει 
μπορεί να αφήσει ρούχα, παπούτσια και παιχνίδια 
τα οποία δεν χρειάζεται πια. Αυτά που συγκεντρώ-
νονται εκεί επιδιορθώνονται και πωλούνται σε αν-
θρώπους με χαμηλό εισόδημα. Άλλες πρωτοβουλίες 
στην περιοχή είναι να επιδοτούνται οι πλενόμενες 
πάνες και να διοργανώνονται διαγωνισμοί με στό-
χο την πρόκληση μηδενικών αποβλήτων για να εν-
θαρρύνουν τους πολίτες να αποδεχθούν αυτές τις 
προσεγγίσεις και να υιοθετήσουν νέες συνήθειες.
Τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά. Στη δεκαετία 
2004-2014 τα απόβλητα στο Καπανόρι μειώθηκαν 
κατά 39% – από 1,92 κιλά σε 1,18 κιλά ανά άτομο/
ημέρα. Ακόμα πιο εντυπωσιακό είναι το γεγονός 
ότι η αναλογία των κατάλοιπων αποβλήτων ανά 
άτομο μειώθηκε από 340 κιλά τον χρόνο το 2006, σε 
μόνο 146 κιλά το 2011 (περιορισμός 57%). Τον ίδιο 
χρόνο, ένας μέσος άνθρωπος στη Δανία πέταξε 409 
κιλά απορριμμάτων.
Στον αναπτυσσόμενο κόσμο, η διάδοση παρόμοι-
ων προσεγγίσεων είναι το κλειδί για τη διασφάλι-
ση της ορθής μετάβασης σε μια οικονομία χωρίς 
πλαστικό. Ένα παράδειγμα: Το 2018 η πόλη του Σαν 
Φερνάντο στις Φιλιππίνες απέτρεψε να καταλήξει 
το 80% των αποβλήτων της στους χώρους υγειονο-

ΚΑΠΑΝΟΡΙ, IT
 

Πρώτη Zero Waste πόλη στην 
Ευρώπη: Απαγορεύσεις
και οικονομικά κίνητρα 
από το 2007. Δεδομένα 

συγκεντρωμένα από 
κέντρο ερευνών.

ΛΙΟΥΜΠΛΙΑΝΑ SI 

Καμπάνιες για την
αποφυγή αποβλήτων και

την προώθηση
της ανακύκλωσης από το 2014.

Σήμερα η πιο επιτυχημένη 
πρωτεύουσα με Zero Waste 

πολιτική στην Ευρώπη.

ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ 
DE

Πρόγραμμα σε όλη την
πόλη για ποτήρια καφέ

πολλαπλών χρήσεων
σε περισσότερα από

100 καταστήματα.
Κάθε ποτήρι μπορεί να

χρησιμοποιηθεί 400
φορές.

ΜΠΕΡΚΛΕΪ US 

Από το 2019 έχει έναν
από τους πιο φιλόδοξους
κανονισμούς αποφυγής

πλαστικών στις ΗΠΑ. Μόνο 
κομποστοποιήσιμες 

συσκευασίες.

ΣΑΝ 
ΠΕΔΡΟ ΛΑ

ΛΑΓΚΟΥΝΑ GT 
Απαγόρευση πλαστικών

μίας χρήσης το 2016.
Αντικαταστάθηκαν από
υπηρεσίες παράδοσης
με χρήση τοπικών και

παραδοσιακών 
υλικών.

ΒΑΑΛΠΑΡΚ ZA  

Το κέντρο ανακύκλωσης 
άνοιξε το 2014 και 3.200 

οικογένειες μπορούν να στείλουν 
εκεί τα συγκεντρωμένα 
απορρίμματά τους για

ανακύκλωση.

ΝΤΑΡ ΕΣ
ΣΑΛΑΜ TZ 

Στρατηγικές Zero Waste 
και καμπάνιες ενημέρωσης

μετά την αύξηση των
αποβλήτων από πλαστικές
σακούλες και φακελάκια*.

DE=Γερμανία, SI=Σλοβενία, IT=Ιταλία, US=Ηνωμένες Πολιτείες, PH=Φιλιππίνες, GT=Γουατεμάλα, ZA= Νότια Αφρική, TZ=Τανζανία
* Συσκευασίες για μικρές ποσότητες σαμπουάν, κέτσαπ και απορρυπαντικού, πολύ συνηθισμένες, ειδικά στην Ασία  Α
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ΔΙΚΤΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: ΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ZERO WASTE ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟ
Επισκόπηση των πρωτοποριακών προσεγγίσεων για τον περιορισμό της πλημμύρας των σκουπιδιών

ΣΑΝ ΦΕΡΝΑΝΤΟ, PH 
Καμπάνια ενημέρωσης, 

απαγόρευση στις πλαστικές 
σακούλες. Το ποσοστό

διαχωρισμού αποβλήτων 
αυξήθηκε από 12% σε 

80% σε 6 χρόνια.

Η ιδέα του Zero Waste εξαπλώνεται σε ολόκληρο τον 
κόσμο. Κάποιες τοπικές Αρχές μάχονται την κρίση του 

πλαστικού από την αρχή της χιλιετίας.
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* Συσκευασίες για μικρές ποσότητες σαμπουάν, κέτσαπ και απορρυπαντικού,
πολύ συνηθισμένες, ειδικά στην Ασία
** Πλαστικές σακούλες που χρησιμοποιούνται για φρέσκα τρόφιμα  Α
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ΠΩΣ Η ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΣΑΝ ΦΕΡΝΑΝΤΟ ΠΟΛΕΜΑΕΙ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ
Εκτιμώμενος αριθμός πλαστικών αντικειμένων που χρησιμοποίησε 
κάθε άτομο ετησίως, 2014

Μεταβολές στα ποσοστά διαχωρισμού αποβλήτων
μεταξύ 2012 και 2018

Σαν Φερνάντο

80 %
76 %

69 %
73 %73 %

55 %

Φακελάκια*
1 = 25

Σακούλες για ψώνια

174

591

76

Σακουλάκια «Labo»**

Αναλώσιμες πάνες

12 %

ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ

Μανίλα

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Έναρξη
προγράμματος
Zero Waste

Απαγόρευση στις πλαστικές 
σακούλες για ψώνια και 
τα δοχεία φαγητού από 
πολυστυρένιο.

163

Το Σαν Φερνάντο υπολόγιζε τα καθημερινά παραγόμενα απόβλητά του. Τα δεδομένα 
που συγκέντρωσε τα χρησιμοποίησε για να σχεδιάσει το Zero Waste πρόγραμμά 

του: από τη μείωση έως τον αποτελεσματικό διαχωρισμό των αποβλήτων.

μικής ταφής αναθέτοντας σε έναν συνεταιρισμό να 
τα ανακυκλώσει.
Η πόλη έχει κάνει σειρά κινήσεων για να μειώσει 
περισσότερο το πλαστικό της αποτύπωμα: Έχει 
απαγορεύσει τις πλαστικές σακούλες για ψώνια, 

επηρεάζοντας 9.000 επιχειρήσεις. Έχει επιβάλλει 
εισφορά στις συσκευασίες μιας χρήσης έχοντας, 
όμως, παράλληλα διασφαλίσει την ύπαρξη διαθέσι-
μων εναλλακτικών λύσεων. Έχει επιτύχει ποσοστό 
συμμόρφωσης 85% μεταξύ των κατοίκων, χάρη σε 

συνεχείς προσπάθειες να εξηγηθεί η προσέγγιση: 
Πληροφόρηση από σπίτι σε σπίτι, τακτική ραδιο-
φωνική εκπομπή για το θέμα, διάλογος με επιχει-
ρηματικές ομάδες και μεμονωμένες συναντήσεις με 
εμπορικά κέντρα που παράγουν πολλά απόβλητα 
ήταν κάποια από τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν.
Η εξέλιξη αυτή έχει ωφελήσει και την οικονομική 
κατάσταση της πόλης. Το ετήσιο κόστος μεταφοράς 
των στερεών αποβλήτων στους χώρους υγειονομι-
κής ταφής, περίπου 40 χιλιόμετρα μακριά, έχει μει-
ωθεί κατά 82%. Τα χρήματα που έχουν εξοικονο-
μηθεί αξιοποιούνται στην πρόσληψη εργατών που 
απασχολούνται στα απόβλητα καθώς και στη βελτί-

ωση των εγκαταστάσεων της διαχείρισής τους.
Το Καπανόρι και το Σαν Φερνάντο αποδεικνύουν 
ότι το μονοπάτι προς τον μηδενισμό αποβλήτων 
ανοίγεται τόσο με «σκληρά» όσο και «χαλαρά» μέ-
τρα. Τα «σκληρά» μέτρα αφορούν το ίδιο το σύ-
στημα διαχείρισης αποβλήτων, όπως την οργανική 
διαχείρισή τους, την ξεχωριστή συγκέντρωση δια-
φορετικών ειδών απορριμμάτων, τα αποκεντρωμέ-
να και χαμηλής τεχνολογίας μοντέλα, τα οικονομικά 
κίνητρα, τις απαγορεύσεις συγκεκριμένων υλικών 
και τις πολιτικές και πρακτικές ελαχιστοποίησης 
των αποβλήτων εν γένει. Τα «χαλαρά» μέτρα, από 
την άλλη, περιλαμβάνουν τη συμμετοχή πολιτών 
και επιχειρήσεων σε όλα τα στάδια ανάπτυξης της 
εν λόγω πολιτικής. Αυτό συμβάλλει στη δημιουρ-
γία νέων επιχειρηματικών μοντέλων, καθώς και σε 
εξοικονόμηση η οποία επιστρέφει στην κοινότητα.

Τα πλαστικά έχουν κατακλύσει τον πλανήτη σε τέ-
τοιο βαθμό που δεν είναι ρεαλιστικό να περιμένου-
με να βρεθεί μια μαγική λύση. Η επίλυση του προ-
βλήματος απαιτεί μια ολιστική προσέγγιση. Μόλις 
αυτή βρεθεί, τίθεται σε κίνηση ένας κύκλος αυτο-ε-
νίσχυσης. Όταν οι πολίτες ανεβάζουν στα μέσα κοι-
νωνικής δικτύωσης φωτογραφίες με φρούτα και 
λαχανικά τυλιγμένα σε πλαστικό με την ετικέτα 
(στα ισπανικά) #DesnudaLaFruta και (στα αγγλι-
κά) #UndressTheFruit («Ελευθερώστε τα φρούτα»), 
προωθούν μια νέα νόρμα απελευθέρωσης από τα 
πλαστικά. Οι καινοτόμοι επιχειρηματικοί ηγέτες 
από την πλευρά τους βοηθούν να επικρατήσουν 
μορφές κατανάλωσης που δεν παράγουν απόβλη-
τα. Αρκεί να αρχίσουμε να αμφισβητούμε πράγμα-
τα που έχουμε αποδεχτεί ως φυσιολογικά.Στην Ελλάδα λειτουργούν ακόμα τα παραδοσιακά 

μανάβικα και μπακάλικα, που ανέκαθεν πουλού-
σαν χύμα προϊόντα. Επιπλέον, τα τελευταία χρό-
νια έχουν ανοίξει πολλά καταστήματα που προ-
σφέρουν εναλλακτικές επιλογές στα είδη ευρείας 
κατανάλωσης, διαθέτοντας αντίστοιχα προϊόντα 
είτε χωρίς συσκευασία είτε με επαναχρησιμο-
ποιούμενες/επαναπληρούμενες συσκευασίες. 
Ταυτόχρονα, έχουν δημιουργηθεί δίκτυα κατα-
στημάτων που προωθούν τη λογική της επανα-
χρησιμοποίησης για την κατανάλωση καφέ στο 
χέρι (δίκτυο stopotirimou.gr) και την πρόσβαση 
των πολιτών σε νερό βρύσης (εφαρμογή refill), 
ώστε να αποφευχθεί η αγορά εμφιαλωμένου νε-
ρού. 

http://www.stopotirimou.gr/
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ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Βρισκόμαστε στο 2020. Σύμφωνα με έρευ-
να που διενεργήθηκε για λογαριασμό του 
WWF Ελλάς, εκτιμάται ότι η Ελλάδα παρά-
γει σήμερα περίπου 700.000 τόνους πλα-
στικών απορριμμάτων ετησίως. Αλλιώς: 

68 κιλά πλαστικών ανά κάτοικο. Μόνο το 8%-10% 
του συνόλου των πλαστικών απορριμμάτων ανα-
κυκλώνεται, εξαιτίας των προβληματικών ιδιοτή-
των των υλικών, των χαμηλών ποσοστών διαλογής, 
των δυσκολιών στην ανάκτηση των πλαστικών από 
μικτά ρεύματα απορριμμάτων και των περιορισμέ-
νων υποδομών ανακύκλωσης. Το μεγαλύτερο μέ-
ρος των πλαστικών καταλήγει σε χωματερές. 
Σύμφωνα με την ίδια έρευνα, κάθε χρόνο διαρρέ-
ουν στο περιβάλλον της χώρας σχεδόν 40.000 τόνοι 
πλαστικών απορριμμάτων. Από αυτά 11.500 τόνοι 
καταλήγουν στις ελληνικές θάλασσες. Είναι σαν 
να ρίχνουμε κάθε μέρα στη θάλασσα περισσότερα 
από 1,2 εκατομμύρια μεγάλα πλαστικά μπουκάλια 
νερού. Η ελληνική οικονομία εκτιμάται ότι χάνει 
περίπου 26 εκατ. ευρώ ετησίως εξαιτίας της πλα-
στικής ρύπανσης,  που επηρεάζει την τουριστική, 
τη ναυτιλιακή αλλά  και την αλιευτική δραστηρι-
ότητα.
Το σύστημα παραγωγής, χρήσης και τελικής διά-
θεσης των πλαστικών στην Ελλάδα διέπεται από 
αδιαφάνεια και αναποτελεσματικότητα. Τα συστή-
ματα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού για τη 
διαχείριση των πλαστικών συσκευασιών δεν λει-
τουργούν αποτελεσματικά. Οι επιχειρήσεις που 
παράγουν, διακινούν ή χρησιμοποιούν πλαστικές 
συσκευασίες πληρώνουν σήμερα ελάχιστα για την 
κατοπινή διαχείρισή τους ως αποβλήτων. Τα πλα-
στικά που ανακυκλώνονται με μεγαλύτερη ευκολία 
(πχ. φιάλες PET) έχουν την ίδια χρέωση με πλαστικά 
που είναι σχεδόν αδύνατο να ανακυκλωθούν (πχ. 
λεπτή μεμβράνη τροφίμων, μαύρα δοχεία). Η ει-
σφοροδιαφυγή μεταξύ των υπόχρεων παραγωγών, 
δηλαδή η παράνομη διάθεση πλαστικών συσκευα-
σιών στην αγορά χωρίς να καταβάλλονται τέλη, εί-
ναι πολύ μεγάλη και πιθανώς ξεπερνά το 40%. 
Σήμερα δεν υπάρχουν στην Ελλάδα προγράμματα 
ανάκτησης για πλαστικά απορρίμματα εκτός συ-
σκευασίας. Για τα πλαστικά συσκευασίας η συλλο-
γή γίνεται μαζί με άλλα υλικά, ενώ δυνατότητα δι-

Ευρώπη
Ένα πρώτο βήμα για την 

καταπολέμηση της πλαστικής 
ρύπανσης πραγματοποιήθηκε το 

2015 έκδοση της Οδηγίας 2015/720/
ΕΕ «για την τροποποίηση της 

Οδηγίας 1994/62/ΕΚ με σκοπό τη 
μείωση της κατανάλωσης λεπτών 

πλαστικών συσκευασιών μεταφοράς». 
Η Οδηγία στόχευσε στη μείωση της 

κατανάλωσης της πλαστικής σακούλας 
μιας χρήσης με θέσπιση κατάλληλων 

μέτρων στις χώρες μέλη της ΕΕ.

Ελλάδα
Η Οδηγία 2015/720/ ΕΕ μεταφέρθηκε 

στην εθνική νομοθεσία της Ελλάδας με 
την Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ΄ αριθμ. 

180036/952/2017 (ΦΕΚ 2812/Β’/10.8.2017) και 
τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ Αριθμ. ΥΠΕΝ/
ΔΔΑ/40480/886 (ΦΕΚ 1639/Β’/30.4.2020) το 

2020.

Αποτέλεσμα
Η χρήση της πλαστικής σακούλας μειώθηκε 

κατά 54% το έτος 2018, σύμφωνα με εκτιμήσεις 
της Οικολογικής Εταιρίας Ανακύκλωσης (ΟΕΑ) 
τo 2019. Η επέκταση του τέλους σε πλαστικές 

σακούλες οποιουδήποτε πάχους από το 2021 (Ν. 
4685/2020) εκτιμάται ότι θα μειώσει λίγο ακόμη την 

κατανάλωσή τους.

Όμως, λόγω των εξαιρέσεων που προβλέπονται 
(εξαιρούνται του τέλους οι λαϊκές αγορές και τα 
περίπτερα) και της έλλειψης ευαισθητοποίησης 
και ενημέρωσης, δεν επιτεύχθηκε (ΟΕΑ,2020) ο 
στόχος της Οδηγίας του 2019 (90 τεμάχια κατά 

κεφαλή μέγιστη ετήσια κατανάλωση) και τίθεται σε 
αμφισβήτηση η επίτευξη του στόχου για το 2025. 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ
Πλαστική σακούλα

Μία ακόμη χαμένη ευκαιρία;
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αλογής στην πηγή δεν έχει δοθεί σε μεγάλο μέρος 
του πληθυσμού της χώρας.  Επιπρόσθετα, ακόμα 
και σήμερα, δεν υπάρχουν αξιόπιστα δεδομένα για 
την ακριβή ποσότητα πλαστικών που διακινούνται 
στην αγορά και καταλήγουν έπειτα απόβλητα. Πρό-
κειται αναμφίβολα για μια ιδιαίτερα προβληματική 
κατάσταση.
Τον Οκτώβριο του 2020, η Ελλάδα ενσωμάτωσε στο 
εθνικό δίκαιο (ν. 4736/2020 - ΦΕΚ 200/Α’/20.10.2020) 
την Οδηγία (ΕΕ) 2019/904 για τα πλαστικά μιας χρή-
σης. Μια σειρά από προβλέψεις, όπως η χωριστή 
διαλογή για πλαστικές φιάλες ποτών, η θέσπιση ει-
σφοράς για πλαστικά κύπελα και σκεύη τροφίμων, 
η εφαρμογή νέων συστημάτων διευρυμένης ευθύ-
νης παραγωγού για αλιευτικά εργαλεία, μαντιλά-
κια, αποτσίγαρα κ.ά., θα αρχίσουν να εφαρμόζονται 
σταδιακά από τον Ιούλιο του 2021 με στόχο τον πε-
ριορισμό της πλαστικής ρύπανσης. 
Η έγκαιρη ενσωμάτωση της Οδηγίας είναι αναμ-
φίβολα θετική εξέλιξη, που όμως από μόνη της δεν 
πρόκειται να αντιστρέψει το κύμα των πλαστικών. 
Ιδιαίτερα αν λάβουμε υπόψη ότι με το νέο Εθνικό 
Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ), που δη-
μοσιεύτηκε τον Σεπτέμβριο του 2020 (ΦΕΚ 185/
Α΄/29.09.2020), δίνονται κίνητρα για την καύση 
των πλαστικών απορριμμάτων, εις βάρος των μέ-
τρων περιορισμού της χρήσης.  
Σήμερα, θα πρέπει να καταβληθεί τιτάνια προσπά-
θεια για να αντιστραφεί το αρνητικό κλίμα και να 
περιοριστούν αποτελεσματικά τα πολλά περιττά 
πλαστικά που κατακλύζουν την καθημερινότητά 
μας. Σε πολλούς τομείς διαπιστώνει κανείς σημα-
ντικές ελλείψεις, οι οποίες συνοψίζονται στα εξής: 

• Δεν έχει δοθεί η απαιτούμενη έμφαση στην 
πρόληψη που θα περιόριζε την παραγωγή πλα-
στικών απορριμμάτων. Λείπει η αντίληψη που 
θα προκρίνει την επιλογή της επανάχρησης και 
θα τη στηρίξει με οικονομικά κίνητρα.  

• O οικολογικός σχεδιασμός προϊόντων και υπη-
ρεσιών είναι ελλιπής. Η καθιέρωση προτύπων 
για τις πλαστικές συσκευασίες και για την δια-
φοροποίηση των εισφορών που πρέπει να πλη-
ρώνουν οι παραγωγοί ανάλογα με την ανακυ-
κλωσιμότητα ενός πλαστικού είδους πρέπει να 
βελτιωθεί. 

• Το μέτρο Πληρώνω Όσο Πετάω (ΠΟΠ) έχει μεί-
νει στάσιμο. Το ίδιο και τα  κίνητρα ή αντικίνη-
τρα για την πρόληψη και την αποτελεσματική 

διαλογή στην πηγή, με στόχο τον δραστικό πε-
ριορισμό των προς επεξεργασία απορριμμάτων. 

• Αγνοείται η από το 2015 διατυπωμένη ευρω-
παϊκή απαίτηση για στοχευμένα ή/και χωριστά 
ρεύματα συλλογής πλαστικών απορριμμάτων. 

• Δεν έχει επιβληθεί τέλος στο παρθένο πλαστικό 
ώστε να αποτραπεί η αλόγιστη παραγωγή νέων 
πλαστικών συσκευασιών και προϊόντων. 

• Λείπει χρονοδιάγραμμα για την οριστική κα-
τάργηση της πλαστικής σακούλας μέσα στο 
2021, χωρίς ημίμετρα όπως η επιβολή του ανα-
ποτελεσματικού τέλους των 7 λεπτών (+ΦΠΑ) 
ανά τεμάχιο. 

• Λείπει η κατάλληλη σήμανση στα πλαστικά και 
γενικότερα στις συσκευασίες, ώστε να είναι σα-
φές στους πολίτες τι μπορεί να ανακυκλωθεί εύ-
κολα ή δύσκολα και τι όχι, και να αποτελέσει ένα 
από τα κριτήρια επιλογής του καταναλωτή. 

• Δεν υπάρχουν  κίνητρα για τη δημιουργία συ-
στημάτων επαναχρησιμοποίησης που θα λει-
τουργούν μέσω εγγυοδοσίας, ώστε να κάνουν 
αυτή τη επιλογή όσο το δυνατόν περισσότεροι.

• Λείπουν οι εθελοντικές συμφωνίες με επιχειρή-
σεις που επιθυμούν να προχωρήσουν ταχύτερα 
στην ενσωμάτωση καινοτόμων λύσεων, στη μεί-
ωση ή την αντικατάσταση των πλαστικών που 
χρησιμοποιούν. 

• Λείπει ένας μηχανισμός διαφάνειας και ελέγ-
χου για την καταπολέμηση των παρανομιών και 
των κακών πρακτικών στον πολύπαθο χώρο της 
διαχείρισης στερεών αποβλήτων. 

• Λείπει η διαφάνεια στις μεγάλες εταιρίες πα-
ραγωγής και διάθεσης προϊόντων ευρείας κα-
τανάλωσης, σχετικά με το ετήσιο πλαστικό τους 
αποτύπωμα και τους στόχους μείωσης με συγκε-
κριμένο χρονοδιάγραμμα.

• Δήμοι και κλάδοι επιχειρήσεων είναι ελλιπώς 
καταρτισμένοι σχετικά με  πρωτοβουλίες πε-
ριορισμού των πλαστικών και γενικότερα των 
απορριμμάτων και την ορθή διαχείριση των 
αποβλήτων που προκύπτουν. 

https://www.wwf.fr/sites/default/files/doc-2019-06/20190607_Rapport_Stoppons_le_torrent_de_plastique_WWF-min.pdf
https://www.wwf.fr/sites/default/files/doc-2019-06/20190607_Rapport_Stoppons_le_torrent_de_plastique_WWF-min.pdf


ΑΤΛΑΣ ΤΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ 202190 91ΑΤΛΑΣ ΤΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ 2021

Τα τελευταία χρόνια το πρόβλημα της ρύπανσης από το πλαστικό τέθηκε στο επίκεντρο της περιβαλλοντικής 
πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πέρα από την υιοθέτηση ενός θεσμικού πλαισίου για την ολοκληρωμένη 
διαχείριση αποβλήτων και τη θέσπιση νομικά δεσμευτικών στόχων για την ανακύκλωση, κεντρικό ρόλο στην 
πολιτική της ΕΕ διαδραματίζει η πρόληψη ώστε να μη δημιουργούνται  πλαστικά απορρίμματα, αλλά και η 
ευθύνη των παραγωγών και των εισαγωγέων πλαστικών συσκευασιών. 

Ευρώπη
Tον Ιούνιο του 2019 εκδόθηκε η Οδηγία 
904/2019/ΕΕ «σχετικά με τη μείωση των 

επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων 
στο περιβάλλον» ή όπως είναι ευρέως 
γνωστή, η Οδηγία για τα πλαστικά μιας 

χρήσης.  Βασικός στόχος της Οδηγίας είναι η 
προστασία του περιβάλλοντος και ιδιαίτερα 
των θαλασσών από την πλαστική ρύπανση. 

Έμφαση δίνεται στον περιορισμό της χρήσης 
των πλαστικών μιας χρήσης και αλιευτικών 

εργαλείων που αποτελούν την πλειοψηφία των 
θαλάσσιων απορριμμάτων. Η Οδηγία θέτει μια 
σειρά από περιορισμούς και απαγορεύσεις για 
την παραγωγή ή την κατανάλωση διαφόρων 
κατηγοριών πλαστικών μιας χρήσης, ανάλογα 

και με τη διαθεσιμότητα εναλλακτικών 
προϊόντων. Ακόμα, τίθενται συγκεκριμένοι 
στόχοι σχετικά με τη χωριστή συλλογή σε 
πλαστικές φιάλες ποτών για ανακύκλωση, 

77% έως το 2025 και 90% έως το 2029. Επίσης, 
η Οδηγία περιλαμβάνει ρυθμίσεις και για 

τα βιοπλαστικά και τα βιοαποικοδομήσιμα 
πολυμερή.

Ελλάδα
Η Ελλάδα από τον Οκτώβριο του 2020 έχει 

εναρμονιστεί με την Οδηγία για τα πλαστικά 
μιας χρήσης (με το ν. 4736/2020 - ΦΕΚ 

200/Α’/20.10.2020), όπου έχει υιοθετήσει 
και το μέτρο της εγγυοδοσίας (DRS) για την 

χωριστή συλλογή σε πλαστικές φιάλες ποτών. 

• Δεν έχει δοθεί η απαραίτητη προσοχή στην 
αποτροπή της ρύπανσης από μικροπλαστικά, 
είτε με την απαγόρευση κυκλοφορίας κάποιων 
προϊόντων (π.χ. καλλυντικά με μικροσφαιρίδια 
πλαστικού, ρουχισμός με μικροΐνες), είτε με την 
εγκαθίδρυση αποτελεσματικότερων συστημά-
των καθαρισμού των λυμάτων.

• Λείπει η ολοκληρωμένη και σωστή ενημέρωση 
της κοινωνίας για κάθε μέτρο ώστε να μην αντι-
μετωπίζεται το κοινωνικό σύνολο αποκλειστικά 
ως ο παθητικός αποδέκτης της εφαρμογής του 
αλλά ως ο βασικότερος συντελεστής για την επι-
τυχία κάθε προσπάθειας.

Υπάρχουν τόσο πολλά που πρέπει να πραγματο-
ποιηθούν για να καταφέρει η Ελλάδα να γίνει μια 
χώρα πρωτοπόρος στον αγώνα κατά της πλαστικής 
ρύπανσης. Το χρονικό περιθώριο που έχουμε στη 
διάθεσή μας είναι μικρό. Όλες οι παραπάνω ελλεί-
ψεις πρέπει να αποκατασταθούν το αργότερο μέσα 
σε πέντε χρόνια από σήμερα. Αλλιώς, το 2030 θα μι-
λάμε απογοητευμένοι για μια ακόμη χαμένη ευκαι-
ρία και θα στηλιτεύουμε την Ελλάδα σαν μια από 
τις τελευταίες χώρες της ΕΕ όπου τα πλαστικά μιας 
χρήσης ζουν, βασιλεύουν και εξακολουθούν να ρυ-
παίνουν τις θάλασσες, τα οικοσυστήματα και τον 
αέρα που αναπνέουμε. 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ
Πλαστικά μίας χρήσης
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Ευρώπη

Tο 2018, στο πλαίσιο του 
σχεδίου δράσης της ΕΕ για την 

Κυκλική Οικονομία, υιοθετήθηκε η 
Στρατηγική για τα Πλαστικά υλικά και τη 

μετάβαση προς μια πιο κυκλική οικονομία. 
Κύριος σκοπός της Στρατηγικής ήταν η προστασία 

του περιβάλλοντος από την πλαστική ρύπανση μέσα 
από ριζικές αλλαγές στον σχεδιασμό, την παραγωγή, 
την ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίηση των 

πλαστικών υλικών, αλλά και με την  προώθηση 
ενός νέου κυκλικού παραγωγικού μοντέλου στην 

Ευρώπη.  Σύμφωνα με τη νέα στρατηγική, έως 
το 2030 τα πλαστικά που διατίθενται εντός 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να 
είναι επαναχρησιμοποιήσιμα ή 

ανακυκλώσιμα.

Ελλάδα
Η Ελλάδα βρίσκεται 

σε διαδικασία 
ενσωμάτωσης και των 
δύο αυτών Οδηγιών, 
που προβλέπεται να 

ολοκληρωθεί μέσα στο 
2021.

Αποτέλεσμα
Ήδη, το υπό διαβούλευση 

νομοσχέδιο υιοθετεί για πρώτη 
φορά στην Ελλάδα και πολύ θετικά 

μέτρα όπως: Η εφαρμογή του Πληρώνω 
Όσο Πετάω, η χωριστή συλλογή σε 

χώρους μεγάλης συγκέντρωσης πολιτών, 
η ανταποδοτικότητα του Τέλους Ταφής, η 
εγγυοδοσία για τα αλουμινένια κουτάκια, 

πολεοδομικές ρυθμίσεις στα νέα κτίρια για 
χωριστή συλλογή υλικών,  προώθηση 

των επαναχρησιμοποιήσιμων 
συσκευασιών σε μη 

συσκευασμένα τρόφιμα 
και ποτά κ.ά. 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ
Ανακύκλωση πλαστικών

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ
Κυκλική οικονομία

Ευρώπη
Το 2018 εκδόθηκαν δύο 

Οδηγίες που επικαιροποίησαν 
και εκσυγχρόνισαν το θεσμικό πλαίσιο 

διαχείρισης αποβλήτων γενικώς, και ειδικά 
για απόβλητα συσκευασιών. Αυτές ήταν  η Οδηγία 

Πλαίσιο για τα απόβλητα 851/2018/ΕΕ (τροποποίηση 
της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ) και η Οδηγία 852/2018/ΕΕ 

(τροποποίηση της Οδηγίας 94/62/ΕΚ) για τις συσκευασίες 
και τα απορρίμματα συσκευασίας.  

Η πρώτη προβλέπει την υποχρέωση ξεχωριστής 
συλλογής και στόχους ανακύκλωσης για τα δημοτικά 
απόβλητα, ενώ η δεύτερη περιλαμβάνει στόχους για 

την ανακύκλωση των αποβλήτων συσκευασιών. 
Συγκεκριμένα για το πλαστικό, στην Οδηγία 

852/2018 προβλέπεται η υποχρέωση 
ανακύκλωσης τουλάχιστον του 50% των 

πλαστικών συσκευασιών έως το 2025 
και τουλάχιστον του 55% έως 

το 2030.
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10-13 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ
ΤΡΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΚΤΟΥΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 
των Alexandra Caterbow και Olga Speranskaya
σ. 10, 11: Braun, D.: Kleine Geschichte der 
Kunststoffe, Hanser, Munich 2017; Falbe, J.; Regitz, 
M. (Eds): Römpp Lexikon Chemie, Georg Thieme 
Verlag, Stuttgart 1999
σ. 13: Yeo, Jayven et al.: Recent advances in 
the development of biodegradable PHB-based 
toughening materials: Approaches, advantages and 
applications. ResearchGate 01.11.2017, 
https://bit.ly/2kD0ErE

14-17 ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΣΠΑΤΑΛΗΣ
ΓΙΑΤΙ Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΒΟΥΛΙΑΖΕΙ ΣΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ
της Camille Duran
σ. 15: Ellen MacArthur Foundation: New plastics 
economy global commitment report, 13.03.2019, 
https://bit.ly/2T7QZ7w
σ. 16: Geyer, R.: Production, use, and fate of 
synthetic polymers. In: Letcher, T.M. (ed.): Plastic 
waste and recycling, Academic Press, Cambridge, 
MA, 2019, https://bit.ly/2qqLhW6
σ. 17: Statista. Das Statistik-Portal. “So viel 
Plastikmüll verursachen die EU-Bürger”, 
20.12.2018, https://bit.ly/2J7Hh53

18-21 ΧΡΗΣΗ
ΕΥΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΑ
των Alexandra Caterbow και Olga Speranskaya
σ. 18: United Nations Environment Programme: 
Single-use plastics. A roadmap for sustainability, 
2018, p. 4, https://bit.ly/2LtehRN; Statista. 
Das Statistik-Portal. Weltbevölkerung nach 
Kontinenten Mitte des Jahres 2018, 
https://bit.ly/2IN9aiH
σ. 19: Geyer, R.: Production, use, and fate of 
synthetic polymers. In: Letcher, T.M. (ed.): Plastic 
waste and recycling, Academic Press, Cambridge, 
MA, 2019, https://bit.ly/2qqLhW6
σ. 21: Geyer, R.: Production, use, and fate of 
synthetic polymers. In: Letcher, T.M. (ed.): Plastic 
waste and recycling, Academic Press, Cambridge, 
MA, 2019, https://bit.ly/2qqLhW6

σ. 20: Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης, 
2020, Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης 

Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α.), ΦΕΚ 185 τεύχος Α’ της 
29ης Σεπτεμβρίου 2020, Διαθέσιμο στο: http://www.
et.gr/

Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.), Η 
Ανακύκλωση στην Ελλάδα σύμφωνα με τα στοιχεία 
έτους 2018, Διαθέσιμο στο: https://www.eoan.gr

Ελληνική Εταιρία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης 
(ΕΕΑΑ), Ετήσια Έκθεση 2018, 18.7.2019 , Διαθέσιμη 
στο: https://www.herrco.gr/

Ελληνική Εταιρία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης 
(ΕΕΑΑ), Ετήσιος Απολογισμός 2019, 3.8.2020, 
Διαθέσιμος στο: https://www.herrco.gr/

22-25 ΥΓΕΙΑ 
ΧΗΜΙΚΑ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ
των Ulrike Kallee, David Azoulay και Manuel  
Fernandez
σ. 23: Health and Environment Alliance (HEAL): 
Infographic: Low doses matter, 13.03.2019, 
https://bit.ly/2ZuwBBS
σ. 25: Center for International Environmental Law 
(CIEL): Plastic and health: The hidden costs of a 
plastic planet, 19.02.2019, p. 8, 
https://bit.ly/2TYZrXT

26-29 ΦΥΛΟ
ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΕΚΤΕΘΕΙΜΕΝΕΣ ΣΤΟ 
ΠΛΑΣΤΙΚΟ
της Johanna Hausmann
σ. 27: DocPlayer: Comparative life cycle 
assessment of sanitary pads and tampons, 
22.05.2006, p. 6, https://bit.ly/2YkGnWa
σ. 28: ClearviewIP, Femtech & IP, 20.03.2018, εικ. 4, 
https://bit.ly/2HclS8l
σ. 29: Women’s Environmental Network (WEN), 
https://bit.ly/2JzyasG; calculations: Lynn, H. (WEN)

30-33 ΔΙΑΤΡΟΦΗ 
ΠΟΣΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΤΡΩΜΕ;
των Christine Chemnitz και Christian Rehmer
σ. 30: Piehl, S. et al.: Identification and 
quantification of macro- and microplastics on 
an agricultural farmland. In: Nature: Scientific 
reports, 18.12.2018, εικ. 2, 3, 
https://go.nature.com/2VDIwLK
σ. 31: Nizzetto, L.; Futter, M.; Langaas, S.: Are 
agricultural soils dumps for microplastics of 
urban origin? In: ACS Publications/Environmental 
Science and Technology, 29.9.2016, εικ. 1,
https://bit.ly/2YhgNRC
σ. 33: Mason, Sherri A. et al.: Synthetic polymer 
contamination in bottled water. Fredonia State 
University of New York/Orb Media, 
https://bit.ly/2pdRNf2

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ

34-37 ΡΟΥΧΑ 
ΛΕΠΤΑ ΥΦΑΣΜΑΤΑ: ΒΟΛΙΚΑ ΑΛΛΑ ΕΠΙΒΛΑΒΗ
των Alexandra Caterbow και Olga Speranskaya
σ. 35: Frommeyer, B.; von Gehlen, K.; 
Koch, J.; Schmiemann, L.; Schewe, G.: 
Kunststoffverpackungen in der textilen Lieferkette 
– Forschungsbericht der Forschungsstelle für 
allgemeine und textile Marktwirtschaft der 
Universität Münster, 2019, p. 8, 
https://bit.ly/2sRtV5H
σ. 36: Kirchhain, R.; Olivetti, T.; Miller, T.R.; Greene, 
S.: Sustainable apparel materials, MIT Material 
Systems Laboratory, Cambridge, 22.9.2015, pp. 16, 
17, https://bit.ly/2Vt2fBF; World Resource Institute: 
The apparel industry’s environmental impact in 6 
graphics, https://bit.ly/2xLX4ii

38-41 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΚΥΜΑ ΤΩΝ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ
της Camille Duran
σ. 39: European Commission. JRC Technical 
Reports. Marine beach litter in Europe – Top items. 
A short draft summary, 2016, p. 2, 
https://bit.ly/2UWfyt5
σ. 40: Zero Waste Europe. The story of Sardinia. 
Case study 10, p. 6, https://bit.ly/2Vqoftnz

σ. 41: Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών 
Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ), 
Εξέλιξη τουριστικών μεγεθών και δεικτών 

εισερχόμενου τουρισμού στην Ελλάδα ανά 
εξεταζόμενη αγορά, 2017-2019, Οκτώβριος 2020, 
Διαθέσιμο στο: https://insete.gr/

42-45 ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ
ΤΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΙΝΕΙ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ
των Steven Feit και Carroll Muffett
σ. 42: International Panel on Climate Change 
(IPCC): Special report: Global warming of 1.5 °C, 
https://bit.ly/2zKhcT1; Center for International 
Environmental Law (CIEL): Plastic & climate: The 
hidden costs of a plastic planet, 2019, 
https://bit.ly/2PWBmzP
σ. 43: Center for International Environmental Law 
(CIEL): Plastic & climate: The hidden costs of a 
plastic planet, 2019, https://bit.ly/2PWBmzP
σ. 45: American Chemistry Council: US chemical 
industry investment linked to shale gas reaches 
$200 billion, 11.09.2018, https://bit.ly/2NjYPNg
 

46-51 ΝΕΡΟ
ΟΛΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ;
των Nadja Ziebarth, Dorothea Seeger και 
Marcus Eriksen
σ. 47: Van Franeker, J.A.: Fulmar Litter EcoQO 
monitoring in the Netherlands – Update 2014. 
IMARES Report C123/15. IMARES, Texel, 2015, 
https://bit.ly/2WzMTYr
σ. 48: Lebreton, L. et al.: Plastic pollution in the 
world’s oceans. More than 5 trillion plastic pieces 
weighing over 250,000 tons afloat at sea, 
https://bit.ly/2lNNGHy
σ. 51: Nature: Scientific Reports. Evidence 
that the Great Pacific Garbage Patch is rapidly 
accumulating plastic, 22.03.2018, εικ. 3, 
https://go.nature.com/2GgMpl9; Statistische Ämter der 
Länder und des Bundes. Gemeinsames Statistik-
Portal. Fläche und Bevölkerung nach Ländern, 
26.01.2014, https://bit.ly/2JlpRRR

σ.49: Digka, Nikoletta & Tsangaris, 
Catherine & Torre, Michele & 
Anastasopoulou, Aikaterini (Katerina) 

& Zeri, Christina. (2018). Microplastics in 
mussels and fish from the Northern Ionian 
Sea. Marine Pollution Bulletin. 135. 10.1016/j.
marpolbul.2018.06.063.

Bray, Laura & Digka, Nikoletta & Tsangaris, 
Catherine & Camedda, Andrea & Gambaiani, 
Delphine & de Lucia, Giuseppe & Matiddi, Marco & 
Miaud, Claude & Palazzo, Luca & Pérez-del-Olmo, 
Ana & Raga, Juan & Silvestri, Cecilia & Kaberi, 
Helen. (2019). Determining suitable fish to monitor 
plastic ingestion trends in the Mediterranean Sea. 
10.1016/j.envpol.2019.01.100.

Garcia-Garin, Odei & Vighi, Morgana & Aguilar, 
Alex & Tsangaris, Catherine & Digka, Nikoletta 
& Kaberi, Helen & Borrell, Asunción. (2019). 
Boops boops as a bioindicator of microplastic 
pollution along the Spanish Catalan coast. 
Marine Pollution Bulletin. 149. 110648. 10.1016/j.
marpolbul.2019.110648.

σ. 50: LIFE DEBAG “Ολοκληρωμένη
εκστρατεία ενημέρωσης &
ευαισθητοποίησης για τη μείωση της

πλαστικής σακούλας στο θαλάσσιο 
περιβάλλον”
(LIFE14 GIE/GR/001127), Layman’s Report, 2019,
Διαθέσιμο στο: http://www.lifedebag.eu/

Digka, Nikoletta & Bray, Laura & Tsangaris,
Catherine & Andreanidou, Konstantina & Kasimati,
Eirini & Kofidou, Evangelia & Komnenou,

https://bit.ly/2kD0ErE
https://bit.ly/2T7QZ7w
https://bit.ly/2qqLhW6
https://bit.ly/2J7Hh53
https://bit.ly/2IN9aiH
https://bit.ly/2qqLhW6
https://bit.ly/2qqLhW6
http://www.et.gr/
http://www.et.gr/
https://www.eoan.gr
https://www.herrco.gr/
https://www.herrco.gr/
https://bit.ly/2ZuwBBS
https://bit.ly/2TYZrXT
https://bit.ly/2YkGnWa
https://bit.ly/2HclS8l
https://bit.ly/2JzyasG
https://go.nature.com/2VDIwLK
 https://bit.ly/2YhgNRC
https://bit.ly/2pdRNf2
https://bit.ly/2sRtV5H
https://bit.ly/2Vt2fBF
https://bit.ly/2xLX4ii
https://bit.ly/2UWfyt5
https://bit.ly/2Vqoftnz
https://insete.gr/
https://bit.ly/2zKhcT1
https://bit.ly/2PWBmzP
https://bit.ly/2PWBmzP
https://bit.ly/2NjYPNg
https://bit.ly/2WzMTYr
https://bit.ly/2lNNGHy
https://go.nature.com/2GgMpl9
https://bit.ly/2JlpRRR
http://www.lifedebag.eu/
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Anastasia & Kaberi, Helen. (2020). Evidence of
ingested plastics in stranded loggerhead sea turtles
along the Greek coastline, East Mediterranean Sea. 
Environmental Pollution. 263. 114596. 10.1016/j. 
envpol.2020.114596.

σ. 51: Dalberg Advisors, WWF 
Mediterranean Marine Initiative , 
2019 “Stop the Flood of Plastic: How 

Mediterranean countries can save their sea” 
Διαθέσιμο στο: https://www.wwfmmi.org/

Vlachogianni, Th., Anastasopoulou, A., Fortibuoni, 
T., Ronchi, F., Zeri, Ch., 2017. Marine Litter 
Assessment in the Adriatic and Ionian Seas. IPA-
Adriatic DeFishGear Project, MIO-ECSDE, HCMR 
and ISPRA. pp. 168 (ISBN: 978-960-6793-25-7), 
Διαθέσιμο στο: https://mio-ecsde.org/

Boucher, J. & Bilard, G. (2020). The Mediterranean: 
Mare plasticum. Gland, Switzerland: IUCN. x+62 pp

Digka, Nikoletta & Tsangaris, Catherine & 
Kaberi, Helen & Adamopoulou, Argyro & Zeri, 
Christina. (2018). Microplastic Abundance and 
Polymer Types in a Mediterranean Environment. 
10.1007/978-3-319-71279-6_3.

52-55 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΦΤΑΙΝΕ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΠΑΝΣΗ – Η 
ΜΗΠΩΣ ΟΧΙ;
της Jane Patton
σ. 52: Polymer properties database. Crow’s top 10 
plastics and resins manufacturers, 2018, 
https://bit.ly/2Wy7Zqd
σ. 53: Romer, Jennifer: Shades of preemption, 
16.08.2019, https://bit.ly/2kD82TU
σ. 55: Food and Water Europe Issue Brief: The 
trans-Atlantic plastics pipeline. How Pennsylania’s 
fracking boom crosses the Atlantic, 05.2017, p. 4, 
https://bit.ly/2tPASC5

56-59 ΑΦΘΟΝΙΑ
ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
της Camille Duran
σ. 57: World Bank: What a waste: An updated 
look into the future of solid waste management, 
20.09.2018, p. 7, p. 19ff. https://bit.ly/2QP7rKe
σ. 58: Umweltbundesamt: Aufkommen und 
Verwertung von Plastikabfällen in Deutschland in 
2016, Texte 58/2018, p. 52, https://bit.ly/2OkYR4G

60-63 «ΒΙΟΠΛΑΣΤΙΚΑ»
ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ ΑΝΤΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ;  ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΛΥΣΗ…
του Christoph Lauwigi
σ. 61: European Bioplastics. Report: Bioplastics 
market data 2018, pp. 3, 4, https://bit.ly/2VbBe0C
σ. 63: Biopolymers – Facts and statistics 2018. 
Production capacities, processing routes, feedstock, 
land and water use. Institut für Biokunststoffe 
und Bioverbundwerkstoffe (IfBB) 2018, p. 9, 
https://bit.ly/2PXfNzq; Hauptmann, M.: Neue 
Einsatzpotentiale naturfaserbasierter Materialien 
in der Konsumgüterproduktion durch die 
technologische Entwicklung des Ziehverfahrens 
am Beispiel der Verpackung. Habilitationsschrift, 
TU Dresden, 2017, 06.02.2017 p. 26, https://bit.
ly/2JzGIA9; Bundesumweltamt: Untersuchungen 
der Umweltwirkungen von Verpackungen aus 
biologisch abbaubaren Kunststoffen, 52/2012, p. 45, 
https://bit.ly/2VqfjaH; Zero Waste Europe 
infographics: Why “bioplastics” won’t solve plastic 
pollution, 2018, https://bit.ly/2uD1SE3

64-67 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
H ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΔΕΝ ΦΤΑΝΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ 
ΤΗΝ ΕΠΕΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ 
των Doun Moun και Chris Flood
σ. 65: United States Environmental Protection 
Agency: Advancing sustainable materials 
management: 2015 tables and figures, 07.2015, 
Πίνακες 1–4, https://bit.ly/2KGqNyJ
σ. 66: Bund für Umwelt und Naturschutz 
Deutschland (BUND): BUND-Hintergrund. 
Ressourcenschutz ist mehr als Rohstoffeffizienz, 
06.08.2015, p. 33, https://bit.ly/2Ha2CYU
σ. 67: Geyer, R.: Production, use, and fate of 
synthetic polymers. In: Letcher, T.M. (ed.): Plastic 
waste and recycling, Academic Press, Cambridge, 
MA, 2019, https://bit.ly/2qqLhW6

σ. 64: Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης 
(Ε.Ο.ΑΝ.), Η Ανακύκλωση στην Ελλάδα 

σύμφωνα με τα στοιχεία έτους 2018, 
Διαθέσιμο στο: https://www.eoan.gr

Διαδικτυακό ερωτηματολόγιο της Greenpeace 
στο οποίο απάντησαν 6.631 άνθρωποι, κατά την 
περίοδο Μάιος-Σεπτέμβριος 2019. Διαθέσιμο στο: 
https://www.greenpeace.org/greece/

σ. 66: Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης 
(Ε.Ο.ΑΝ.), Προγραμματισμός έτους 2019, 

Απρίλιος 2019, 
Διαθέσιμο στο: https://www.eoan.gr
Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης, 2020, Εθνικό 
Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α.), ΦΕΚ 185 
τεύχος Α’ της 29ης Σεπτεμβρίου 2020, Διαθέσιμο 
στο: http://www.et.gr/

68-71 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΧΩΜΑΤΕΡΕΣ ΤΕΛΟΣ!
της Claire Arkin
σ. 68,69,71: Greenpeace: Data from the global 
plastics waste trade 2016–2018 and the offshore 
impact of China’s foreign waste import ban, 
23.04.2019, https://bit.ly/2J2BuNx

σ.70: Βάση δεδομένων στατιστικών διεθνούς 
εμπορίου των Ηνωμένων Εθνών. 
Διαθέσιμη στο: https://comtrade.un.org/

72-75 ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΞΕΔΙΑΛΕΓΟΝΤΑΣ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ
των Elisabeth Grimberg και Chris Flood
σ. 72,73,75 Gesellschaft für technische 
Zusammenarbeit (GIZ): The economics of the 
informal sector in solid waste management, 
04.2011, pp. 15, 13, 22, https://bit.ly/2hP5nSx

76-79 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 
ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΛΑΘΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ
των Linda Mederake, Stephan Gürtler και Doris 
Knoblauch
σ. 77: Knoblauch, D., Mederake, L., Stein, U.: 
Developing countries in the lead—What drives the 
diffusion of plastic bag policies?, 27.04.2018, https://
bit.ly/2kscQvo
σ.78: UN Environment, Legal limits on single-
use plastics and microplastics: A global review 
of national laws and regulations, Key findings, 
11.12.2018, https://bit.ly/2PUAGuL

σ. 79: Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης, 
2017, Καθορισμός μέτρων και κανόνων 

για τη μείωση της κατανάλωσης πλαστικών 
σακουλών μεταφοράς, σε συμμόρφωση με την 
οδηγία 2015/720/ΕΕ «για την τροποποίηση της 
οδηγίας 1994/62/ΕΚ με σκοπό τη μείωση της 
κατανάλωσης λεπτών πλαστικών σακουλών 
μεταφοράς» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 
29ης Απριλίου 2015, ΦΕΚ 2812 τεύχος Β’ της 10ης 
Αυγούστου 2017, Διαθέσιμο στο: http://www.et.gr/

Νόμος 4685/2020, Φύλλο Εφημερίδας 
της Κυβέρνησης, 2020, Εκσυγχρονισμός 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην 
ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 
2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις, ΦΕΚ 92 τεύχος Α’ 
της 7ης Μαΐου 2020, Διαθέσιμο στο: http://www.et.gr/

80-83 ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΓΙΑ ΖΩΗ ΧΩΡΙΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΞΕΣΚΕΠΑΖΕΙ 
ΤΟΥΣ ΚΟΛΟΣΣΟΥΣ
των Von Hernandez και Leo Guerrero
σ. 80: Break Free From Plastic Branded. In search 
of the world’s top corporate plastic producers, 
2018, p. 29, https://bit.ly/2RoYEif
σ. 83: Data from Break Free From Plastic, 2019

46-47 ΜΗΔΕΝΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
ΠΟΛΕΜΩΝΤΑΣ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗ ΡΙΖΑ ΤΟΥ
του Esra Tat
σ. 85: Έρευνα του Zero Waste Europe, Βρυξέλλες
σ. 86: Global Alliance for Incinerator Alternatives 
(GAIA): Plastics exposed: How waste assessments 
and brand audits are helping Philippine cities fight 
plastic pollution, 05.2019, pp. 25, 31, 
https://bit.ly/2Jh9sy1

88-91 ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΛΛΑΔΑ
ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΧΑΜΕΝΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ;

των Φίλιππου Κυρκίτσου Οικολογική 
Εταιρία Ανακύκλωσης, Αχιλλέα Πληθάρα WWF 
Ελλάς και Άλκη Καφετζή Greenpeace Ελλάς
σ. 88: Dalberg Advisors, WWF Mediterranean 
Marine Initiative , 2019 “Stop the Flood of Plastic: 
How Mediterranean countries can save their sea” 
Διαθέσιμο στο: https://www.wwfmmi.org/

Η πιο πρόσφατη επίσκεψη όλων των διαδικτυακών 
πηγών ήταν τον Μάιο του 2019 και για τις 
προσθήκες που αφορούν την Ελλάδα τον Δεκέμβριο 
2020.

Διατίθεται ηλεκτρονικά στο https://gr.boell.org/
Για παραγγελίες απευθυνθείτε στο 
info@gr.boell.org

https://www.wwfmmi.org/
https://mio-ecsde.org/
https://bit.ly/2Wy7Zqd
https://bit.ly/2kD82TU
https://bit.ly/2tPASC5
https://bit.ly/2QP7rKe
https://bit.ly/2OkYR4G 
https://bit.ly/2VbBe0C
https://bit.ly/2PXfNzq
https://bit.ly/2JzGIA9
https://bit.ly/2JzGIA9
https://bit.ly/2VqfjaH
https://bit.ly/2uD1SE3 
https://bit.ly/2KGqNyJ
https://bit.ly/2Ha2CYU
https://bit.ly/2qqLhW6
https://www.eoan.gr
https://www.greenpeace.org/greece/
https://www.eoan.gr
http://www.et.gr/
https://bit.ly/2J2BuNx
https://comtrade.un.org/
https://bit.ly/2hP5nSx
https://bit.ly/2kscQvo
https://bit.ly/2kscQvo
https://bit.ly/2PUAGuL
 http://www.et.gr/ 
 http://www.et.gr/
https://bit.ly/2RoYEif
https://bit.ly/2Jh9sy1 
https://www.wwfmmi.org/
https://gr.boell.org/
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Προώθηση της δημοκρατίας και προάσπιση 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δράση για την 
πρόληψη της καταστροφής του παγκόσμιου 
οικοσυστήματος, προώθηση της ισότητας με-
ταξύ γυναικών και ανδρών, διασφάλιση της 
ειρήνης μέσω της πρόληψης συγκρούσεων σε 
ζώνες κρίσης και υπεράσπιση της ελευθερίας 
των ατόμων έναντι κάθε κατάχρησης κρατι-
κής και οικονομικής εξουσίας: Αυτοί είναι οι 
στόχοι που καθοδηγούν τις ιδέες και τις δρά-
σεις του Ιδρύματος Χάινριχ Μπελ.

Αν και το Ίδρυμα διατηρεί στενούς δεσμούς με 
το γερμανικό Πράσινο Κόμμα, λειτουργεί ανε-
ξάρτητα και καλλιεργεί ένα ανοιχτό πνεύμα. 
Σήμερα, το Ίδρυμα διατηρεί ένα παγκόσμιο δί-
κτυο με 32 γραφεία. Συνεργάζεται με τα κρα-
τικά του ιδρύματα σε όλα τα ομόσπονδα κρα-
τίδια της Γερμανίας, υποστηρίζει μαθητές και 
ακαδημαϊκούς με κοινωνική και πολιτική συμ-
μετοχή στη Γερμανία και στο εξωτερικό, και 
επιδιώκει να διευκολύνει την κοινωνική και 
πολιτική συμμετοχή των μεταναστών.

Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ, 
Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Αριστοτέλους 3, 
54624, Θεσσαλονίκη
https://gr.boell.org/

ΙΔΡΥΜΑ ΧΑΪΝΡΙΧ ΜΠΕΛ

Το Break Free From Plastic είναι ένα παγκό-
σμιο κίνημα που οραματίζεται ένα μέλλον χω-
ρίς ρύπανση από πλαστικά. Από την ίδρυσή 
του, τον Σεπτέμβριο του 2016, πάνω από 1.500 
οργανώσεις από όλο τον κόσμο έχουν εντα-
χθεί σε αυτό, για να απαιτήσουν μαζικές μει-
ώσεις πλαστικών μιας χρήσης και να πιέσουν 
για λύσεις διαρκείας στην κρίση της ρύπανσης 
από πλαστικά. Αυτές οι οργανώσεις μοιράζο-
νται τις κοινές αξίες της προστασίας του πε-
ριβάλλοντος και της κοινωνικής δικαιοσύνης, 
οι οποίες καθοδηγούν το έργο τους σε επίπε-
δο κοινότητας και αντιπροσωπεύουν ένα πα-
γκόσμιο, ενιαίο όραμα. Εγγραφείτε στο www.
breakfreefromplastic.org. 

Πιστεύουμε σε έναν κόσμο όπου η γη, ο ουρα-
νός, οι ωκεανοί και το νερό είναι γεμάτα με 
ζωή και όχι με πλαστικά, και ο αέρας που ανα-
πνέουμε, το νερό που πίνουμε και το φαγητό 
που τρώμε δεν περιέχουν τοξικά υποπροϊόντα 
εξαιτίας της ρύπανσης από πλαστικό. 

Σε αυτό τον κόσμο η κυβερνητική πολιτική 
καθοδηγείται από τις αρχές της περιβαλλοντι-
κής δικαιοσύνης, της κοινωνικής δικαιοσύνης, 
της δημόσιας υγείας και των ανθρωπίνων δι-
καιωμάτων και όχι από τα αιτήματα των ελίτ 
και των εταιρειών. Αυτό είναι ένα μέλλον στο 
οποίο πιστεύουμε και το δημιουργούμε μαζί.

Break Free From Plastic
www.breakfreefromplastic.org

BREAK FREE FROM PLASTIC

https://gr.boell.org/
http://www.breakfreefromplastic.org
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WWF ΕΛΛΑΣ

Το WWF είναι ένα παγκόσμιο δίκτυο ανθρώπων, επιστημόνων, εθελοντών 
και πολιτών, που δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 100 χώρες. 
Η διεθνής παρουσία του και οι 5.000.000 υποστηρικτές του το καθι-
στούν μία από τις μεγαλύτερες διεθνείς οργανώσεις για την προστα-
σία του περιβάλλοντος. Το WWF Ελλάς είναι το εθνικό γραφείο του 
WWF στην Ελλάδα.

Αποστολή του είναι να σταματήσει την υποβάθμιση του φυσικού 
περιβάλλοντος, να προστατέψει τη βιοποικιλότητα, να διασφαλίσει 
τη βιώσιμη χρήση των ανανεώσιμων φυσικών πόρων και να προω-
θήσει τη μείωση της ρύπανσης και της σπάταλης κατανάλωσης. Οι-
κοδομεί και προωθεί λύσεις για τον άνθρωπο, το περιβάλλον και το 
κλίμα, με απώτερο στόχο την αρμονική συνύπαρξη με τη φύση και την 
ευημερία. 
 
https://www.wwf.gr/

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Η ΟΕΑ είναι μια μη κερδοσκοπική, μη κυβερνητική οργάνωση, που από το 1989 
υλοποιεί δράσεις και έργα για την ολοκληρωμένη διαχείριση των αποβλήτων στην 
Ελλάδα και το εξωτερικό. Από την ίδρυσή της, είναι η βασική ΜΚΟ στην 
Ελλάδα που ασχολείται με καινοτόμα θέματα σχετικά με τη βιώσιμη 
διαχείριση των αποβλήτων και προάγει με ποικίλες δράσεις την 
πρόληψη στη δημιουργία αποβλήτων, την επαναχρησιμοποίηση, 
την ανακύκλωση, την κομποστοποίηση, καθώς και δράσεις που 
υποστηρίζουν την κυκλική και κοινωνική οικονομία σε τοπι-
κό και διεθνές επίπεδο. Η ΟΕΑ συμμετέχει σε σχετικά εθνικά, 
ευρωπαϊκά και διεθνή δίκτυα, υλοποιεί ετησίως ένα τεράστιο 
περιβαλλοντικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε σχολεία, έχει υλο-
ποιήσει πολλές τοπικές, περιφερειακές και εθνικές καμπάνιες 
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης κι έχει οργανώσει και διεξα-
γάγει πολλά συνέδρια και εργαστήρια, για να προωθήσει στοχευ-
μένες δράσεις επικοινωνίας και διάδοσης της αειφόρου διαχείρισης 
αποβλήτων. Η βασική επιδίωξη της ΟΕΑ είναι η κοινή δράση και ο συντο-
νισμός όλων των εμπλεκομένων (πολίτες, Αυτοδιοίκηση, πολιτεία και επιχειρηματι-
κός κόσμος), ώστε να δημιουργηθούν στο ορατό μέλλον Πόλεις Χωρίς Σκουπίδια και 
να εφαρμοστούν ολοκληρωμένες δράσεις της Κυκλικής Οικονομίας.

https://www.ecorec.gr/

GREENPEACE ΕΛΛΑΣ

Η Greenpeace είναι ανεξάρτητη περιβαλλοντική οργάνωση, η οποία μέσα από ειρηνικές και 
δημιουργικές δράσεις αναδεικνύει κρίσιμα περιβαλλοντικά ζητήματα και προωθεί τις λύσεις 
που θα φέρουν ένα πιο οικολογικό και ειρηνικό μέλλον. Στον πυρήνα της οργάνωσης βρί-
σκονται οι αρχές της μη βίας και της οικονομικής ανεξαρτησίας. Δημιουργήθηκε το 1971 από 
μια μικρή ομάδα ακτιβιστών στον Καναδά, που αποφάσισε να διαμαρτυρηθεί ενάντια στις 
πυρηνικές δοκιμές στον Ειρηνικό Ωκεανό. Σήμερα αποτελείται από 27 ανεξάρτητα εθνικά 
και περιφερειακά γραφεία, με δράση σε περισσό-
τερες από 55 χώρες.
 
Το ελληνικό γραφείο της Greenpeace ιδρύθηκε το 
1991, και η πρώτη δράση του αναπτύχθηκε στον 
Κορινθιακό Κόλπο με σκοπό να ακυρωθεί η επέκταση των εργασιών της ΠΕΤΡΟΛΑ. Από τότε, 
συνεχίζει να παρεμβαίνει δυναμικά σε τρία κυρίως ζητήματα: το κλίμα και την ενέργεια, την 
προστασία των θαλασσών και τη βιώσιμη γεωργία. Η αντιμετώπιση της πλαστικής ρύπανσης 
είναι εκστρατεία της οργάνωσης από το 2017, με στόχο να αναδειχθεί η έκταση του προβλή-
ματος, η άμεση ανάγκη προληπτικής αντιμετώπισης του και οι λύσεις που θα σταματήσουν 
να ρίχνουν το βάρος αποκλειστικά στην κοινωνία και τον πολίτη και θα το μεταφέρουν στις 
εταιρίες παραγωγής και διάθεσης προϊόντων ευρείας κατανάλωσης. 

https://www.greenpeace.org/greece/

https://www.wwf.gr/
http://www.ecorec.gr/ecorec/index.php?lang=en
https://www.greenpeace.org/greece/
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Από το 2000 έχουν παραχθεί περισσότερα πλαστικά από όσα τα 
προηγούμενα 50 χρόνια.

Χρήση των πλαστικών, σελίδα 19

Τα περισσότερα από τα πλαστικά προϊόντα στον πλανήτη παράγονται 
από λίγες μόνο μεγάλες Εταιρείες.

Εταιρείες, σελίδα 52

Tα πλαστικά από μόνα τους εξαντλούν 10%-13% από τον 
προϋπολογισμό παραγωγής διοξειδίου του άνθρακα που θα επέτρεπε 

να επιτευχθεί ο στόχος του 1,5°C.
Κλιματική κρίση, σελίδα 44

Πολλές από τις χημικές ουσίες στο πλαστικό έχουν επίδραση 
στην ανθρώπινη υγεία. Οι συνέπειες μπορεί να είναι σοβαρές και 

μακροπρόθεσμες.
Υγεία, σελίδα 23

Αρκεί να αρχίσουμε να αμφισβητούμε πράγματα που έχουμε 
αποδεχτεί ως φυσιολογικά.

Μηδενικά απόβλητα, σελίδα 87


