
FINAT Technical seminar

Ανακύκλωση σιλικονόχαρτου: 
Δημιουργώντας την δυναμική



• Τρέχουσα κατάσταση
• Πρόοδος
• Εμπόδια (Bottlenecks) 

• Πώς να προωθήσετε την αλλαγή;

• Τι μπορείτε να κάνετε;
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Τρέχουσα κατάσταση 

• Πρόοδος
• Πρόοδος: από <5% το 2010 μέχρι +/-10% την προηγούμενη χρονιά
• 30.000 ανακυκλωμένου σιλικονόχαρτου

Όμως: ποσοστά ανακύκλωσης για το χαρτί γενικώς στην 
Ευρώπη: πάνω από 70%!

Σημαντικό θέμα: Συμμετέχει μόνο 1 – 2% από τις μεγάλες 
φίρμες! (πηγή: FINAT AWA study 2016)
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Drivers

• Εσωτερική πίεση
– Εταιρική κοινωνική ευθύνη
– Δυνατότητα εξοικονόμησης σε σύγκριση με την υγειονομική 
ταφή

– Θέση έναντι εναλλακτικών τεχνολογιών

• Εξωτερική πίεση 
– Θέαση των προσπαθειών από άλλες εταιρείες
– Κανονισμοί EU 
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Εξωτερική πίεση

• Οι αντιλήψεις των καταναλωτών

• Πράσινες πρωτοβουλίες από τους 

     λιανοπωλητές
• Walmart – Μηδενικά απόβλητα έως το 2025

• Πράσινες πρωτοβουλίες από άλλες φίρμες
• Το 70% βλέπει τη βιωσιμότητα ως 

    ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
• Nestlé - Μηδενικός χώρος υγειονομικής ταφής 

   στο 22% των εγκαταστάσεων

• Δράσεις στον κλάδο μας - καθοδηγήστε 

    με το δικό σας παράδειγμα!!
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Νομοθετική πίεση: 
Πρόταση κυκλικής οικονομίας

Αυτή τη στιγμή στην ΕΕ συζητείται :
Στόχος για την προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση 
όλων των απορριμμάτων συσκευασίας:

 ● 2025  -  75% χαρτί και χαρτόνι, 50% πλαστικό
  ●  2030  -  85% χαρτί και χαρτόνι

ΧΥΤΑ

•Έναν δεσμευτικό στόχο υγειονομικής ταφής για τη μείωση του χώρου 
υγειονομικής ταφής σε ποσοστό έως 10% των αστικών αποβλήτων έως το 
2030.

•Απαγόρευση της υγειονομικής ταφής χωριστά συλλεγόμενων αποβλήτων
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liner under the packaging and 
packaging waste directive

• Κατάσταση σχετικά με τα σιλικονόχαρτα στο επίπεδο ΕΕ: δεν 
έχει ληφθεί απόφαση 

– Η κατάσταση στη συσκευασία θα σήμαινε πρόσθετες απαιτήσεις 
ανακύκλωσης, περιορισμό της πιθανής υγειονομικής ταφής / 
αποτέφρωσης

• Κατάσταση σε εθνικό επίπεδο: μεταβάλλεται /αλλάζει 
– France: not packaging

– Italy: not packaging

– Sweden: not packaging

– Germany: packaging

– UK: packaging

– Romania: packaging

– Austria: packaging (2014)

– Netherlands:packaging (2017)



Πρόοδος 

• Ανάπτυξη εμπορικών λύσεων:
- που παρέχουν εφοδιαστική
- και την ευκαιρία για εξοικονόμηση κόστους
 

Από λιγότερο από 5% ανακυκλωμένη επένδυση έως +/- 10% το 2016

+/- 30.000 τόνοι επενδύσεων και πλέγματος που ανακυκλώθηκαν 
το 2016
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Διαφορετικοί τύποι λύσεων

Διαφορετικές διαδικασίες

•Αφαιρέστε το σιλικονόχαρτο για να ανακυκλώσετε σε πολτό ή
•Κομματιάστε το σιλικονόχαρτο και ανακυκλώστε το σε μονωτικό 
υλικό

Διαχειριστικές επιλογές 
•Κεντρική εγκατάσταση ανακύκλωσης
•Μεταφορά στο εξωτερικό 
•Αποκεντρωμένη ανακύκλωση
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• Περιορισμένη συμμετοχή του ιδιοκτήτη μάρκας 
(φίρμας)
– Δεν δίνει προτεραιότητα
– Έλλειψη συνείδησης
– Απαιτείται ποσότητα προσπάθειας

• Προηγούμενες τεχνικές προκλήσεις 

    για την ανακύκλωση

Εμπόδια
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Ο ρόλος της FINAT

• Προωθήστε την εξερεύνηση, την ανάπτυξη και τη 
διαθεσιμότητα εναλλακτικών λύσεων δευτερογενών 
υλικών

• Συγκεντρώστε εμπειρογνωμοσύνη από το εσωτερικό 
και έξω από τη βιομηχανία

• Αυξήστε την ευαισθητοποίηση και τη δέσμευση της 
βιομηχανίας

• Δημιουργείστε σχέδιο και υποστήριξη για την 
εφαρμογή σε διάφορες χώρες σε ολόκληρη την 
Ευρώπη
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Πληροφορίες και ενημέρωση

• Πακέτο πληροφοριών
 για τη βιομηχανία
- Πύλη (Portal)
-  Πολύγλωσσο φυλλάδιο
-  Video με ανακύκλωση 
-  Ιστορίες επιτυχίας (Success stories)

      -  Στατιστική

•Ευαισθητοποίηση
- Βιομηχανικές εκδηλώσεις
- Ενώσεις Ετικετοποιών
- Βραβεία για την Ανακύκλωση 
- Άρθρα
- Συμμετοχή ιδιοκτητών σημάτων / ετικετοποιών
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Τρέχουσες ενέργειες της FINAT

• Επικεντρώστε & αυξήστε την επικοινωνία
– Infographics σχετικά με τα οφέλη
– Ομαδοποιημένες ιστορίες επιτυχίας
– Άρθρα που απευθύνονται σε μέσα μαζικής ενημέρωσης

• Προβολή στους ιδιοκτήτες εμπορικών σημάτων
– Video για την ανακύκλωση
– Διάλογος με τις ενώσεις τους 

• Αναγνωρίστε πρωτοβουλίες και ιστορίες επιτυχίας μέσω των 
βραβείων ανακύκλωσης της FINAT
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Τι μπορείτε να κάνετε ΕΣΕΙΣ;

• Διαδώστε το μήνυμα

• Διαδώστε την πρωτοβουλία

• Ξεκινήστε την ανακύκλωση
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