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Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα απόβλητα 

• Παραδείγματα: Οδηγίες και κανονισμοί με στόχους και 
απαιτήσεις καταγραφής για τα ρεύματα των αποβλήτων, 
Συστήματα Διευρυμένης Ευθύνης Παραγωγού, Eco-design 

Νομοθεσία 

• Παραδείγματα: Επενδύσεις για υποδομές συλλογής, 
επενδύσεις για R&D Οικονομικά κίνητρα 

• Παραδείγματα: φόρος για την πλαστική σακούλα, 
σύστημα Pay as you Throw Εργαλεία της αγοράς 

• Παραδείγματα: πληροφορίες πάνω στις συσκευασίες με 
αποδέκτη τον καταναλωτή Απαιτήσεις ενημέρωσης 

• Παραδείγματα: Εκστρατείες ενημέρωσης, οικολογικός 
σχεδιασμός, εθελοντικές συμφωνίες.  Εθελοντικά εργαλεία 



Οδηγία 2008/98/ΕΚ  
• «…μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης 

υγείας εμποδίζοντας ή μειώνοντας τις αρνητικές επιπτώσεις της 
παραγωγής και της διαχείρισης αποβλήτων, και περιορίζοντας τον 
συνολικό αντίκτυπο της χρήσης των πόρων και βελτιώνοντας την 
αποδοτικότητά της. 

Οδηγία 2011/65/ΕΕ  
• περιορισμός της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και 

ηλεκτρονικό εξοπλισμό  (ΗΗΕ)  

• περιβαλλοντικώς αβλαβή ανάκτηση και διάθεση των αποβλήτων ΗΗΕ 

Οδηγία 2012/19/ΕΕ   
• αντιμετώπισης του ταχέως αυξανόμενου ρεύματος αποβλήτων 

•  ενίσχυση της πρόληψης και της προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση 
των ΑΗΗΕ 

• KYA  Η.Π. 23615/651/Ε.103 : ελληνική νομοθεσία σε εναρμόνιση με την 
Οδηγία 2012/19/ΕΕ 

“7ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ”   
• Μείωση των παραγόμενων αποβλήτων 

• Μεγιστοποίηση της επαναχρησιμοποίησης 

• Περιορισμός της ταφής σε μη ανακυκλώσιμα και μη ανακτώμενα υλικά 

Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Υφιστάμενη κατάσταση 
διαχείρισης 

Στόχος νομοθεσίας 



Οι δύο προκλήσεις  της Ευρωπαϊκής πολιτικής για τα απόβλητα 

Μείωση της παραγωγής αποβλήτων  

Τα οφέλη της πρόληψης αποβλήτων υπερτερούν από τις 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις οποιασδήποτε άλλης 
επιλογής για τη διαχείριση αποβλήτων. Ωστόσο, το ρεύμα 
των αστικών αποβλήτων εξακολουθεί να αυξάνεται στο 
1/3 των κρατών-μελών της ΕΕ.  

Παρότι σχεδόν όλα τα κράτη – μέλη έχουν υιοθετήσει 
μέτρα για την πρόληψη αποβλήτων, τα 2/3 εξ αυτών 
αφορούν την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του 
κοινού, ενώ σχεδόν όλα προσανατολίζονται σε νοικοκυριά 
και αγνοούν τους άλλους τομείς.  

 

 Ευθυγράμμιση των αντικειμενικών σκοπών της 
διαχείρισης αποβλήτων με εκείνων της Κυκλικής 
Οικονομίας 

Circular Economy Action Plan 

Υλικό Πρόληψη  
(kg CO2 e/t που 
αποφεύχθηκαν) 

Ανακύκλωση 
(kg CO2 e/t που 
αποφεύχθηκαν) 

Γυαλί 920 390 

Χαρτόνι 1.600 1.080 

Πλαστική 
μεμβράνη 

2.630 1.080 

Μέταλλα 12.000 3.300 

Πηγή: EC, 2016 



Από τη γραμμική προσέγγιση της οικονομίας στην… κυκλική 

ΦΥΣΙΚΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

ΕΞΟΡΥΞΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 

ΑΠΟΒΛΗΤΑ 
ΑΠΟΒΛΗΤΑ 
ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

Περιορισμοί της γραμμικής οικονομίας 

• Απώλεια της αξίας των υλικών και των προϊόντων 
• Εξάντληση των πόρων 
• Τιμές των πόρων 
• Απόβλητα 
• Μη σταθερή διαθεσιμότητα πρώτων υλών 
• Περιβαλλοντική υποβάθμιση και κλιματική αλλαγή 

 
 



Από τη γραμμική προσέγγιση της οικονομίας στην… κυκλική 

ΑΠΟ ΑΠΟΒΛΗΤΑ, 
ΠΟΡΟΙ  

ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Τα οφέλη της κυκλικής οικονομίας 

• Η αξία των πόρων, υλικών και των 
προϊόντων διατηρείται στο πλαίσιο της 
οικονομίας για μεγαλύτερο διάστημα 

• Μειωμένη παραγωγή αποβλήτων 

• Δημιουργία νέων επιχειρηματικών 
ευκαιριών, με την εισαγωγή νέων 
προϊόντων και υπηρεσιών 

• Βελτιώνει τους περιβαλλοντικούς, 
κοινωνικούς και οικονομικούς δείκτες. 

 

 



Η διαχείριση αποβλήτων στην Κυκλική Οικονομία 

Το Σχέδιο Δράσης για την Κυκλική Οικονομία στοχεύει στην 
ενσωμάτωση της έννοιας της κυκλικότητας σε όλα τα 
διαφορετικά στάδια του κύκλου ζωής των προϊόντων.  

 

Προσφέρει σταθερό έδαφος για τη δημιουργία προτάσεων για 
τη βελτίωση των κανονισμών, μέσω νέων στόχων και 
αντικειμενικών σκοπών, σε 5 ρεύματα αποβλήτων: 

Αστικά απόβλητα 

Aπόβλητα συσκευασίας 

Aπόβλητα τροφών και τροφίμων 

Bιοαπόβλητα, και 

Critical raw materials - Υλικά κρίσιμης μάζας, όσον αφορά στη 
διαθεσιμότητα (ανάκτηση) 

Circular 
Economy 



Το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (HUA) είναι ένα δυναμικό ΑΕΙ 
που ειδικεύεται σε θέματα που αφορούν στην ποιότητα 
ζωής και την αειφορία, συμπεριλαμβανομένων όλων των 

πτυχών της διαχείρισης αποβλήτων.  
  

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 

WASP TOOL PROJECT LIFE10 ENV/GR/622 

LIFE F4F  

Η ομάδα που τα χειρίζεται & υλοποιεί, έχει 

μεγάλη εμπειρία σε θέματα αποβλήτων, 

εκτεταμένη ερευνητική εμπειρία,  

με περισσότερα από 30 έργα. 

A2U Food 



Το έργο LIFE  



Η αξιολόγηση μιας καινοτόμου διεργασίας (μέσα από μια πιλοτική εφαρμογή), με την 
αξιοποίηση απλών τεχνολογιών, με χαμηλές εκπομπές ρύπων κατά την παραγωγική 
διαδικασία. Η διεργασία αυτή θα επιτρέπει την ασφαλή μετατροπή των προδιαλεγμένων 
στην πηγή τροφικών υπολειμμάτων, κυρίως από τον τομέα της εστίασης (ξενοδοχεία, 
εστιατόρια) σε ζωοτροφή, με τη χρήση της διαδικασίας ηλιακής ξήρανσης 

Ξενοδοχεία 
[Παραγωγή/κα

τανάλωση 
τροφών] 

Παραγωγή 
Αποβλήτων 

Τροφών 

Ξεχωριστή 
διαλογή 

Χειροδιαλογή/ 
Ηλιακή 

Ξήρανση/ 
Παστερίωση 

Συμπλήρωμα 
ζωοτροφής 

Το έργο LIFE F4F  



Συντονιστής Εταίρος: 

ΕΣΔΑΚ (Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης) 
Συμμετέχοντες Εταίροι: 
1. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
2. Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Βερολίνου 
3. Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 
4. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης 
 

 Διάρκεια προγράμματος: 1/9/2016 έως 28/2/2020 

 Προϋπολογισμός: 2.580.619,00€ (60% χρηματοδότηση από το Life) 

 Περιοχή παρέμβασης: Ηράκλειο Κρήτης 

Το έργο LIFE F4F  



1. Ανάπτυξη συστήματος συλλογής των προδιαλεγμένων στην πηγή τροφικών 
υπολειμμάτων 

2. Ανάπτυξη πιλοτικής μονάδας έργου 

3. Λειτουργία και βελτιστοποίηση του συστήματος F4F 

4. Αξιολόγηση του παραγόμενου προϊόντος ως ζωοτροφή σε χοίρους και όρνιθες 

5. Αξιολόγηση του παραγόμενου προϊόντος ως ζωοτροφή σε κατοικίδια  

6. Έρευνα αγοράς, τεχνοοικονομική και περιβαλλοντική αξιολόγηση, επαναληψιμότητα 
και  δυνατότητα μετάβασης της διεργασίας σε εμπορική κλίμακα 

7. Σύνδεση, αξιολόγηση και ενσωμάτωση του έργου σε σχέση με την Ευρωπαϊκή 
Στρατηγική για τα απόβλητα  

8. Παρακολούθηση του αντίκτυπου του έργου 

9. Δράσεις επικοινωνίας και διάδοσης των αποτελεσμάτων του έργου  

 

Οι Δράσεις του έργου LIFE F4F  



The area of the 

targeted 4 and 5 star 

hotels 

Τα 4 συνεργαζόμενα με το έργο ξενοδοχεία 

1. Creta Maris Beach Resort (Χερσόνησος) 

2. Aquila Atlantis Hotel (Ηράκλειο) 

3. Galaxy Hotel (Ηράκλειο), και 

4. Olive Green Hotel (Ηράκλειο) 

Η περιοχή υλοποίησης του έργου LIFE F4F  



Κάδοι F4F 
Διανομή κάδων στα ξενοδοχεία 

Κάδοι συλλογής τροφικών υπολειμμάτων ξενοδοχείων  



Ανάλυση σύστασης 



Η πιλοτική μονάδα 



Η πιλοτική μονάδα 



www.life-f4f.gr 

https://twitter.com/LifeF4FCrete 

www.facebook.com/Life-4F-Crete 

Για διαρκή πληροφόρηση… 



Αποφευκτέα και Μη 
Τροφικά Υπολείμματα: 
Μια Ολιστική Προσέγγιση 
Διαχείρισης για Αστικές 
Περιοχές» με ακρωνύμιο 
«A2UFood» 







Εκστρατεία ενημέρωσης για την πρόληψη αποβλήτων τροφών & τροφίμων 
https://a2ufood.gr 

https://foodsaveshare.gr  
 

https://a2ufood.gr/
https://foodsaveshare.gr/




Ευχαριστώ για την προσοχή σας 
 


