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Κάθε χρόνο:

• -Οι Ευρωπαίοι παράγουν 25 εκατομμύρια
τόνους πλαστικών απορριμμάτων

• -Λιγότερο από το 30% αυτών προωθείται για
ανακύκλωση.

• -Τα πλαστικά υλικά αποτελούν το 85% των
απορριμμάτων στις παραλίες.

• Και αυτό είναι το αποτέλεσμα:
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Μάιος 2018: Νεκρή φάλαινα – στο στομάχι της 
βρέθηκαν πάνω από 60 πλαστικές σακούλες
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Δήλωση F. Timmermans:

"Εάν δεν αλλάξουμε τον τρόπο παραγωγής και χρήσης των
πλαστικών υλικών, το 2050 οι ωκεανοί θα περιέχουν
περισσότερο πλαστικό παρά ψάρια. Πρέπει να εμποδίσουμε
την είσοδο πλαστικών υλικών στο νερό, στα τρόφιμα, ακόμα
και στον οργανισμό μας. Η μόνη μακροπρόθεσμη λύση είναι η
μείωση των πλαστικών απορριμμάτων με αύξηση της
ανακύκλωσης και της επαναχρησιμοποίησης. Αυτή την
πρόκληση πρέπει να την αντιμετωπίσουμε όλοι μαζί – πολίτες,
βιομηχανίες και κυβερνήσεις."



Ιανουάριος 2018:

 Η Επιτροπή καταθέτει την πρώτη πανευρωπαϊκή 
στρατηγική για τα πλαστικά υλικά, στο πλαίσιο της 
μετάβασης σε μια πιο κυκλική οικονομία.



• -Καταστήσει την ανακύκλωση κερδοφόρο για τις 
επιχειρήσεις.

• -Περιορίσει τα πλαστικά απορρίμματα.
• -Τερματίσει την αποβολή απορριμμάτων στη 

θάλασσα.
• -Προσελκύσει επενδύσεις και καινοτομία.
• -Προωθήσει παρόμοιες αλλαγές σε ολόκληρο τον 

κόσμο.

Στόχοι της νέας στρατηγικής είναι 
να: 



Απώτερος στόχος:

• Το 2030 να διατίθενται πλέον μόνο
ανακυκλώσιμες πλαστικές συσκευασίες στην
αγορά της ΕΕ.



Μάιος 2018:

• Η Επιτροπή προτείνει νέους κανόνες για τα πλαστικά μιας 
χρήσης. Οι νέοι κανόνες  βάζουν στο στόχαστρο τα 10 
πλαστικά προϊόντα μιας χρήσης που συναντάμε περισσότερο 
στις παραλίες και τις θάλασσες της Ευρώπης, καθώς και τα 
απολεσθέντα και εγκαταλελειμμένα αλιευτικά εργαλεία.





Κύπρος:

• Το 2014 η Κύπρος
• παρήγαγε 15 822 τόνους 

απορριμμάτων
• πλαστικών συσκευασιών

• Πηγή: Eurostat





Δράσεις της Αντιπροσωπείας της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο: 



• Σε συνεργασία με το Δήμο Στροβόλου, θα 
μοιράσουμε (από τον  Ιούνιο έως τον Αύγουστο 
2018), 28,500 τσάντες για τα ψώνια.

• Οι τσάντες είναι από λινάτσα, και μπορούν να 
ξαναχρησιμοποιηθούν.



Τι μπορούν να κάνουν οι πολίτες:







•#PlasticsStrategy


