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Γηαδηθαζία 

 

Σηηο 2/5/2018, ν αλαπι. Υπνπξγφο Πεξηβάιινληνο θαη 

Δλέξγεηαο θ. Σ. Φάκειινο, ζην πιαίζην ηνπ Δζληθνχ Δπηρεηξεζηαθνχ 

Σρεδίνπ 2018-2019, δήηεζε απφ ηελ Ο.Κ.Δ. ηε Γλψκε ηεο γηα ηελ 

«Κπθιηθή Οηθνλνκία». 

Η Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηεο Ο.Κ.Δ., απνθάζηζε λα 

γλσκνδνηήζεη επί ηνπ παξαπάλσ ζέκαηνο θαη φξηζε Δπηηξνπή 

Δξγαζίαο, απνηεινχκελε απφ ηνπο θ.θ.. Γεώξγην Γσλησηάθε, 

Ισάλλε Παπαξγύξε, Μαλώιε Φαξνπδάθε, Φώηε Κνιεβέληε, 

Παλαγηώηε πξηόπνπιν θαη Πέηξν Φηιίππνπ. Πξφεδξνο ηεο 

Δπηηξνπήο Δξγαζίαο νξίζηεθε ν θ. Γεώξγηνο Γσλησηάθεο. Σηελ 

Δπηηξνπή ζπκκεηείραλ επίζεο σο εκπεηξνγλψκνλεο ε θα Υξηζηίλα 

Θενράξε θαη νη θ.θ. Κσλζηαληίλνο Κσλζηαληίλνπ, Μηράιεο 

κύξεο, Φίιηππνο Κπξθίηζνο θαη Αληώλεο Αγγειάθεο. Τνλ 

επηζηεκνληθφ ζπληνληζκφ ηνπ έξγνπ ηεο Δπηηξνπήο είρε ε Γξ 

Αθξνδίηε Μαθξπγηάλε επηζηεκνληθή ζπλεξγάηεο ηεο Ο.Κ.Δ.  

Η Οινκέιεηα ηεο Ο.Κ.Δ., αθνχ νινθιήξσζε ηε ζπδήηεζε γηα ην 

ζέκα ζηε ζπλεδξίαζε ηεο 11εο Οθησβξίνπ 2018, δηαηχπσζε ηελ ππ‟ 

αξηζκ. 322 Γλψκε ηεο. 

 

 

 

 

 

 



1. ΔΙΑΓΧΓΗ 

 

Σε έλα δηαξθψο κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ παγθφζκησλ 

πξνθιήζεσλ, ε “θπθιηθή νηθνλνκία”αλαδεηθλχεηαη σο εθείλν ην 

παξαγσγηθφ κνληέιν ην νπνίν, εθφζνλ αμηνπνηεζεί απφ ηηο 

επηρεηξήζεηο θαη γίλεη απνδεθηφ απφ ηελ θνηλσλία, ζα ζπκβάιιεη 

θαζνξηζηηθά ζηελ επηζηξνθή ζε δηαρεηξίζηκα επίπεδα ησλ 

παξαγφκελσλ απνβιήησλ, ζηελ νξζνινγηθή αλάισζε ησλ θπζηθψλ 

πφξσλ, ηελ αμηνπνίεζε ησλ απνβιήησλ σο ρξήζηκσλ πφξσλ θαη ζηε 

κείσζε εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ. 

 

H θπθιηθή νηθνλνκία ζηνρεχεη ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο ππεξαλάισζεο 

ησλ θπζηθψλ πφξσλ κέζα απφ ηελ αμηνπνίεζε αλαλεψζηκσλ πφξσλ, 

ηελ αλαθχθισζε, ηελ αλάθηεζε θαη επαλαρξεζηκνπνίεζε πξντφλησλ, 

ηε δηαηήξεζε ελφο πξντφληνο ζε θαιή ιεηηνπξγηθή θαηάζηαζε θαη ηελ 

ρξήζε δεπηεξνγελψλ πιηθψλ θαη θαπζίκσλ σο παξαγσγηθψλ πφξσλ 

θαη ρξήζηκσλ πιηθψλ. Οπζηαζηηθά πξφθεηηαη γηα κεηαηφπηζε απφ ην 

γξακκηθφ κνληέιν «παξαγσγήο, θαηαλάισζεο θαη απφξξηςεο» ζε 

έλα θπθιηθφ κνληέιν ην νπνίν ζηνρεχεη ζηελ αλάιεςε θάζε δπλαηήο 

αμίαο ζηνλ θχθιν δσήο ελφο πξντφληνο πξηλ θαη εάλ απηφ, ή κέξνο 

απηνχ, θαηαιήμεη ζε απφξξηςε. 

Πνιιά απφ ηα ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηεο θπθιηθήο νηθνλνκίαο 

ζπλαληνχληαη ζε δηάθνξα επίπεδα. Δληνχηνηο, ε ζπλχπαξμε 

παξαγφλησλ φπσο ε αλάγθε γηα βέιηηζηε αμηνπνίεζε ησλ πφξσλ ηνπ 

πιαλήηε, γηα πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη αληηκεηψπηζεο ηεο 

θιηκαηηθήο αιιαγήο αιιά θαη γηα αλάδπζε λέσλ κνξθψλ 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο, νδεγνχλ ζε κηα αλάγθε ζπλνιηθφηεξεο αιιαγήο 

ζε επίπεδν παξαγσγηθψλ δηεξγαζηψλ, επηρεηξεκαηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαη θνηλσληθννηθνλνκηθψλ νηθνζπζηεκάησλ. 

Σην ζρέδην δξάζεο γηα ηελ θπθιηθή νηθνλνκία ηεο Δπξσπατθήο 

Δπηηξνπήο1, ε θπθιηθή νηθνλνκία εμεγείηαη σο κηα νηθνλνκία «όπνπ ε 

αμία ησλ πξντόλησλ, ησλ πιηθώλ θαη ησλ πόξσλ παξακέλεη ζηελ 

νηθνλνκία όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξν, θαη ε παξαγσγή απνβιήησλ 

πεξηνξίδεηαη ζην ειάρηζην». 

Δίλαη επνκέλσο θαλεξφ φηη ε κεηάβαζε ζε κηα θπθιηθή νηθνλνκία 

ζπληζηά ηεξάζηηα επθαηξία γηα λα κεηαζρεκαηίζνπκε ηελ νηθνλνκία 

καο θαη λα ηελ θαηαζηήζνπκε πεξηζζόηεξν βηώζηκε, γηα λα 
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COM(2015) 614. 



ζπκβάινπκε ζηελ επίηεπμε ησλ θιηκαηηθώλ ζηόρσλ2 θαη ζηε 

δηαηήξεζε ησλ παγθόζκησλ πόξσλ, γηα λα δεκηνπξγήζνπκε 

ζέζεηο εξγαζίαο ζε ηνπηθό επίπεδν θαη αληαγσληζηηθά 

πιενλεθηήκαηα γηα ηελ Δπξψπε ζ‟ έλαλ θφζκν πνπ κεηαβάιιεηαη 

εθ βάζξσλ. 

 

 

2. ΚΤΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Η θπθιηθή νηθνλνκία φπσο αλαθέξζεθε ήδε εζηηάδεη ζηελ δηαρείξηζε 

ησλ απνβιήησλ, ηελ πξφιεςε παξαγσγήο απνβιήησλ, ηελ 

απνηειεζκαηηθή ρξήζε θαη απνδνηηθφηεηα ησλ πφξσλ θαη απνηειεί 

ππνζχλνιν ηεο πξάζηλεο νηθνλνκίαο ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη 

επίζεο ε αλζεθηηθφηεηα ησλ νηθνζπζηεκάησλ θαη ε αλζξψπηλε 

επεκεξία. 
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Η δηαδηθαζία «επαλαρξεζηκνπνηώ, επηζθεπάδσ, αλαθπθιώλσ», έρεη ζεκαληηθή ζπκβνιή θαη ζην 

παγθόζκηα δηαθύβεπκα ηεο αληηκεηώπηζεο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο γηα ην νπνίν ηα πξόζθαηα ζηνηρεία 

δελ είλαη ελζαξξπληηθά. 



 

Γηάγξακκα 1: Κπθιηθή θαη Πξάζηλε νηθνλνκία 

Δίλαη γλσζηφ φηη νη ηηκέο ησλ πφξσλ, ησλ πξψησλ πιψλ θαη ηεο 

ελέξγεηαο επεξεάδνπλ ήδε ηε δηάξζξσζε ηνπ θφζηνπο ηεο 

παξαγσγήο θαη ε παγθφζκηα δήηεζε γηα ηνπο πφξνπο απηνχο ζα 

ζπλερίζεη λα απμάλεηαη ιφγσ ηεο απμαλφκελεο θαηαλάισζεο ζηηο 

αλαδπφκελεο νηθνλνκίεο. Η ζηαδηαθή ζηξνθή πξνο κηα θπθιηθή 

νηθνλνκία κε απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ πφξσλ εθηηκάηαη φηη ζα 

απμήζεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα θαη ζα ηνλψζεη ηελ αλάπηπμε, 

δεκηνπξγψληαο παξάιιεια πεξηζζφηεξεο θαη εμεηδηθεπκέλεο αλά 

θιάδν επηρεηξήζεσλ ζέζεηο εξγαζίαο θαη λέεο επθαηξίεο εμέιημεο γηα 

ηνπο εξγαδφκελνπο θαη ηηο επηρεηξήζεηο. Σε κία πξψηε πξνζέγγηζε 

ππνινγίδεηαη φηη νη βειηηψζεηο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ζηε ρξήζε 

ησλ πφξσλ ζα κπνξνχζαλ λα κεηψζνπλ ηηο αλάγθεο εηζξνήο πιηθψλ 

θαηά 17% -24% έσο ην 2030 θαη ε θαιχηεξε ρξήζε ησλ πφξσλ ζα 

κπνξνχζε λα αληηπξνζσπεχεη έλα ζπλνιηθφ δπλακηθφ εμνηθνλφκεζεο 

630 δηζ. επξψ εηεζίσο γηα ηελ επξσπατθή βηνκεραλία.3 

Δπηπξφζζεηα ε επαλαρξεζηκνπνίεζε, ε αλαθχθισζε θαη άιιεο 

δξαζηεξηφηεηαο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ θπθιηθή νηθνλνκία 

αλακέλεηαη λα ζπκβάινπλ ζηελ αλάπηπμε κηαο ιεινγηζκέλεο 

θαηαλαισηηθήο ζπκπεξηθνξάο θηιηθήο πξνο ην πεξηβάιινλ κε 

απνηέιεζκα ηε κείσζε ησλ αξλεηηθψλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ 

απφ ηελ θαηαζπαηάιεζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ, θαη ηελ βειηίσζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο ησλ πνιηηψλ (θπζηθφ, θνηλσληθφ, νηθνλνκηθφ). 

Σχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Δ.Δ. κεηαμχ 2008 θαη 2016, ην πνζνζηφ 

αλαθχθισζεο ησλ αζηηθψλ απνβιήησλ απμήζεθε ζηελ ΔΔ απφ 37% 
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IP/14/765, EC, 2 July 2014 



ζε 46%4,5. Σηελ ρψξα καο παξφηη ε θαηά θεθαιή παξαγσγή αζηηθψλ 

απνβιήησλ είλαη πνιχ θνληά ζηνλ Μ.Ο. ηεο Δ.Δ.6, ην πνζνζηφ 

αλάθηεζεο είλαη κφιηο 17%, πνιχ καθξηά απφ ηνλ  εζληθφ ζηφρν γηα 

αλάθηεζε ηνπ 79% έσο ην 2020 (ΔΣΓΑ). 

Η αλαθχθισζε αζηηθψλ βηνινγηθψλ απνβιήησλ ζηελ ΔΔ ήηαλ 79 kg 

αλά θάηνηθν ην 2016, πνζνζηφ πνπ ζπληζηά αχμεζε θαηά 23 % ζε 

ζχγθξηζε κε ην 2007, ελψ ζηελ ρψξα καο παξακέλεη ρακειφ, ζηα 17 

kg αλά θάηνηθν7. 

Γηα ηελ αλαθχθισζε ησλ απνβιήησλ ειεθηξηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ 

εμνπιηζκνχ (ΑΗΗΔ), ηα ζηνηρεία δείρλνπλ φηη ην επίπεδν ζπιινγήο 

θαη αλαθχθισζεο πνηθίιιεη ζεκαληηθά ζηα δηάθνξα θξάηε-κέιε ηεο 

ΔΔ θαη φηη ππάξρεη ζεκαληηθφ πεξηζψξην γηα λα βειηησζεί ε 

απνδνηηθή ρξήζε ησλ πφξσλ θαη λα κεησζεί ε παξάλνκε ζπιινγή, 

επεμεξγαζία θαη απνζηνιή8. 

Τέινο, φζνλ αθνξά ηα απφβιεηα θαηαζθεπψλ θαη θαηεδαθίζεσλ, 20 

θξάηε-κέιε δήισζαλ φηη έρνπλ ήδε επηηχρεη ηνλ ζηφρν αλάθηεζεο 

ηνπ 70 %9 πνπ είρε νξηζηεί γηα ην 2020. Ωζηφζν, αμίδεη λα 

επηζεκαλζεί φηη ν ζηφρνο πεξηιακβάλεη ηελ επίρσζε10, δει. πξαθηηθή 

πνπ δελ δηαηεξεί ηελ αμία ησλ πιηθψλ κέζα ζηελ νηθνλνκία θαη, σο 

εθ ηνχηνπ, δελ ζπκβάιιεη ζηελ θπθιηθή νηθνλνκία. Δπηπιένλ, 

ππάξρνπλ κεγάιεο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ φζνλ αθνξά 

ηελ ππνβνιή ζηνηρείσλ. Με βάζε ηα ζηνηρεία ηεο EUROSTAT δελ 

ππάξρνπλ δεδνκέλα γηα ηελ ρψξα καο. 
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Πέληε θξάηε-κέιε αλαθπθιώλνπλ πεξηζζόηεξα από ηα κηζά αζηηθά ηνπο απόβιεηα, ελώ νξηζκέλεο 

ρώξεο πξνζεγγίδνπλ ηνλ ζηόρν αλαθύθισζεο ηνπ 65 % πνπ έρεη πξνηείλεη ε Δπηηξνπή γηα ην 2030. 

Ωζηόζν, ην πνζνζηό πέληε θξαηώλ κειώλ εμαθνινπζεί λα θπκαίλεηαη θάησ από ην 25 %.COM(2015) 

595 final. 
5
Τα θξάηε κέιε ρξεζηκνπνηνύλ δηαθνξεηηθέο κεζόδνπο γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ πνζνζηώλ 

αλαθύθισζεο, θάηη πνπ κπνξεί λα εμεγήζεη ελ κέξεη ηηο δηαθνξέο. Η Δπηηξνπή πξόηεηλε θνηλή κέζνδν 

ζηε λνκνζεηηθή ηεο πξόηαζε γηα ηα απόβιεηα. 
6
497 vs 483 kg/capita GR vs EU28, EUROSTAT data 2016 

7
(EUROSTAT data 2016) 

8
Τν 2015, κόλν ηέζζεξα θξάηε-κέιε αλαθύθισζαλ πάλσ από ηα κηζά είδε ειεθηξηθνύ θαη 

ειεθηξνληθνύ εμνπιηζκνύ πνπ είραλ δηαηεζεί ζηελ αγνξά. 
9
Ο ζηόρνο δελ θαιύπηεη κόλν ηελ αλαθύθισζε αιιά θαη ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε θαη ηελ αλάθηεζε 

πιηθώλ κε άιινπο ηξόπνπο, θαζώο θαη ηελ επίρσζε κε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ θαηαζθεπώλ θαη 

θαηεδαθίζεσλ, εμαηξνπκέλσλ ησλ πιηθώλ πνπ απαληνύλ ζηε θύζε 
10

Γηαδηθαζία αλάθηεζεο θαηά ηελ νπνία ρξεζηκνπνηνύληαη θαηάιιεια απόβιεηα γηα 

εγγεηνβειηησηηθνύο ζθνπνύο ζε ρώξνπο όπνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί εθζθαθέο ή γηα ιόγνπο 

κεραληθήο ηζνξξνπίαο ζηελ αξρηηεθηνληθή ηνπίνπ. 



3. ΚΤΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΙΑ 

Η δνκηθή κεηαηφπηζε ηνπ ππάξρνληνο νηθνλνκηθνχ κνληέινπ πξνο 

ηελ θπθιηθή νηθνλνκία είλαη κηα πξόθιεζε θαη κηα επθαηξία γηα 

ηελ αγνξά εξγαζίαο. Δίλαη επξέσο απνδεθηφ φηη ε κεηάβαζε ζε κηα 

θπθιηθή νηθνλνκία ελέρεη ζεκαληηθή δπλακηθή γηα ηε δεκηνπξγία 

λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο (γηα παξάδεηγκα ζηελ δηαρείξηζε απνβιήησλ, 

ζηελ δηαρείξηζε πδάησλ, ζηελ αλάπηπμε πξάζηλσλ ππνδνκψλ, θ.ά). 

Σχκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζα κπνξνχζαλ λα 

δεκηνπξγεζνχλ πεξηζζφηεξεο απφ 178.000 λέεο άκεζεο ζέζεηο 

εξγαζίαο κέρξη ην 203011 (EC, 2015b). Δπίζεο ε αλάπηπμε ηεο 

θπθιηθήο νηθνλνκίαο ζα νδεγήζεη ζε αλαδηαξζξψζεηο ζην εζσηεξηθφ 

ηεο αγνξάο εξγαζίαο ζρεηηθά κε ηηο εξγαζηαθέο δεμηφηεηεο. 

Οξηζκέλεο ζέζεηο εξγαζίαο ζα ζηακαηήζνπλ λα πθίζηαληαη θαη άιιεο 

ζα επαλαπξνζδηνξηζηνχλ. 

Παξφκνηεο εθηηκήζεηο γηα θαζαξή δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο απφ 

ηελ αλάπηπμε ηεο θπθιηθήο νηθνλνκίαο έσο ην 2030 έρνπλ γίλεη θαη 

απφ αληίζηνηρεο κειέηεο γηα ην Ηλσκέλν Βαζίιεην (500.000 ζέζεηο 

εξγαζίαο ζα κπνξνχζαλ λα δεκηνπξγεζνχλ απφ ηελ αλάπηπμε ηεο 

θπθιηθήο νηθνλνκίαο, αλ θαη ζε νξηζκέλνπο ηνκείο ελδέρεηαη νη ζέζεηο 

εξγαζίαο λα κεησζνχλ - Morgan and Mitchell, 2015). Σχκθσλα κε 

ηελ πξναλαθεξφκελε κειέηε δελ ζα απμεζεί κφλν ν αξηζκφο ησλ 

ζέζεσλ εξγαζίαο αιιά δηαθνξεηηθέο θπθιηθέο ζηξαηεγηθέο ζα 

κπνξνχζαλ λα δεκηνπξγήζνπλ δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο ζέζεσλ 

εξγαζίαο12. 

 

Βέβαηα, φιεο νη πξναλαθεξφκελεο εθηηκήζεηο φζνλ αθνξά ηνλ αξηζκφ 

ησλ λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο απφ ηελ αλάπηπμε ηεο θπθιηθήο 

νηθνλνκίαο είλαη απιά ελδεηθηηθέο, ηφζν ιφγσ κεζνδνινγηθψλ 

πεξηνξηζκψλ φζν θαη ιφγσ πεξηνξηζκψλ ζηα δηαζέζηκα δεδνκέλα. Τν 

κφλν ζίγνπξν φκσο είλαη φηη φπσο ζε φιεο ηηο κεηαβαηηθέο 

δηαδηθαζίεο, ηα νθέιε δελ ζα θαηαλεκεζνχλ νκνηφκνξθα: νξηζκέλνη 
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Aπό ηελ ζεζκηθή πξόηαζε γηα ηελ βειηίσζε ησλ ζηόρσλ ζηελ δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ, ηελ 

απινπνίεζε ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο, ηελ θαιύηεξε παξαθνινύζεζε θαη ηελ δηάρπζε ησλ θαιώλ 

πξαθηηθώλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ απμεκέλσλ ζηόρσλ αλαθύθισζεο/πξνεηνηκαζίαο γηα 

επαλαρξεζηκνπνίεζε  γηα ηα νηθηαθά απνξξίκκαηα θαη ηηο ζπζθεπαζίεο, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ κείσζε 

ησλ αζηηθώλ απνβιήησλ πνπ θαηαιήγνπλ ζε ΦΥΤΑ (Φώξνο Υγεηνλνκηθήο Ταθήο) 
12

γηα παξάδεηγκα, ζηνπο ηνκείο εληάζεσο εξγαζίαο, όπσο ε πξνεηνηκαζία θαη ε δηαινγή πξντόλησλ θαη 

πιηθώλ γηα επαλαρξεζηκνπνίεζε ή αλαθύθισζε, ζα απνθέξεη θπξίσο ζέζεηο εξγαζίαο γηα άηνκα κε 

ρακειή εηδίθεπζε. Θέζεηο εξγαζίαο κεζαίαο εηδίθεπζεο αλακέλεηαη λα δεκηνπξγεζνύλ ζηελ 

αλαθύθισζε θαη αλαθύθισζε θιεηζηνύ βξόρνπ, ελώ ζέζεηο εξγαζίαο πςειήο εμεηδίθεπζεο αλακέλεηαη 

λα δεκηνπξγεζνύλ ζηελ βηνινγηθή επεμεξγαζία. 



παξαγσγηθνί ηνκείο, επηρεηξήζεηο, θαη εξγαδφκελνη ζα 

αληηκεησπίζνπλ αξλεηηθέο επηπηψζεηο, ελψ αληίζηνηρα άιινη ζα 

σθειεζνχλ (γηα παξάδεηγκα, ζα κπνξνχζαλ λα ραζνχλ ζέζεηο 

εξγαζίαο ζε βηνκεραλίεο πνπ παξάγνπλ θαηαλαισηηθά αγαζά 

ρακειήο πνηφηεηαο, κέζα απφ ηελ εθαξκνγή ζηξαηεγηθψλ θπθιηθήο 

νηθνλνκίαο). Η κεγηζηνπνίεζε επνκέλσο ησλ ζεηηθψλ επηπηψζεσλ 

ζηελ απαζρφιεζε εμαξηάηαη απφ ηελ ηαρχηεηα πξνζαξκνγήο ηνπ 

εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ζηηο λέεο δεμηφηεηεο πνπ έρεη αλάγθε ε θπθιηθή 

νηθνλνκία. 

Δθηηκήζεηο 

• Η βειηίσζε ηεο πξόιεςεο θαη ε νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε 

ησλ απνβιήησλ ζηελ ΔΔ ζα κπνξνύζε λα δεκηνπξγήζεη πεξηζζόηεξεο 

από 400.000 λέεο ζέζεηο εξγαζίαο θαη ε αλαζεώξεζε ηεο λνκνζεζίαο 

γηα ηα απόβιεηα πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή, επηπιένλ 178.000 λέεο 

ζέζεηο εξγαζίαο13. 

• Η αύμεζε θαηά 1% ηνπ ξπζκνύ αλάπηπμεο ηεο βηνκεραλίαο 

ύδαηνο (εμνηθνλόκεζε, αλαθύθισζε θιπ) ζηελ Δπξώπε κπνξεί λα 

δεκηνπξγήζεη κεηαμύ 10.000 θαη 20.000 λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο.14 

• Ο εζσηεξηθόο κεηαζρεκαηηζκόο θαη ν επαλαπξνζδηνξηζκόο 

ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο ζα ζπκβεί ζε ηνκείο κε πςειό πνζνζηό 

εθπνκπώλ (ελέξγεηα, κεηαθνξέο, γεσξγία, θηήξηα πνπ επζύλνληαη 

γηα ην 33%, 20%, 12% θαη 12% ησλ εθπνκπώλ αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ 

ηεο ΔΔ).15 

• Ο ηνκέαο ησλ θαηαζθεπώλ ζα κπνξνύζε λα δεκηνπξγήζεη 

400.000 λέεο ζέζεηο εξγαζίαο κέζα από ηελ δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο 

απνδνηηθώλ θηεξίσλ από ελεξγεηαθήο άπνςεο πνπ ζα πιεξνύλ ηηο 

απαηηήζεηο γηα ηελ ελεξγεηαθή απόδνζε16. 

 Σηελ επξύηεξε νηθνλνκία θαη ηηο κηθξόηεξεο επηρεηξήζεηο, 

κε ηελ αύμεζε ηεο απνδνηηθόηεηαο ησλ παξαγσγηθώλ δηαδηθαζηώλ, 

ηελ πηνζέηεζε θαηλνηόκσλ ιύζεσλ γηα ηελ εμνηθνλόκεζε πόξσλ, ηελ 

αλάπηπμε λέσλ επηρεηξεκαηηθώλ κνληέισλ ή ηελ παξνρή πην 

αεηθόξσλ πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ, αλακέλεηαη νη επηρεηξήζεηο 

απηέο κπνξνύλ λα επεθηείλνπλ ηηο αγνξέο ηνπο θαη λα 

δεκηνπξγήζνπλ λέεο ζέζεηο εξγαζίαο. Η παξαγσγηθόηεηα ησλ πόξσλ 

ζηελ ΔΔ απμήζεθε θαηά 20% ηελ πεξίνδν 2000-2011. Η δηαηήξεζε 

απηνύ ηνπ πνζνζηνύ ζα νδεγήζεη ζε πεξαηηέξσ αύμεζε θαηά 30% 
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έσο ην 2030 θαη ζα κπνξνύζε λα εληζρύζεη ην ΑΔγρΠ θαηά ζρεδόλ 

1%, δεκηνπξγώληαο παξάιιεια πάλσ από 2 εθαηνκκύξηα ζέζεηο 

εξγαζίαο.17 

 

4. ΔΤΡΧΠΑΙΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Η ζεκαζία ηεο θπθιηθήο νηθνλνκίαο γηα ηελ επξσπατθή βηνκεραλία 

ππνγξακκίζηεθε πξφζθαηα ζηελ αλαλεσκέλε ζηξαηεγηθή γηα ηε 

βηνκεραληθή πνιηηηθή ηεο ΔΔ18, ελψ ζεκαληηθή είλαη θαη ε ζπκβνιή 

ηεο ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο Αηδέληαο ηνπ 2030 γηα ηε βηψζηκε 

αλάπηπμε ηνπ ΟΗΔ19. 

Κάζε ρξφλν ζηελ Δ.Δ., 8 δηζεθαηνκκχξηα ηφλνη πιηθψλ 

κεηαηξέπνληαη, κέζσ επεμεξγαζίαο, ζε ελέξγεηα ή πξντφληα εθ ησλ 

νπνίσλ κφλν 0,6 δηζεθαηνκκχξηα ηφλνη πξνέξρνληαη απφ 

αλαθχθισζε. Η πιεπξά ησλ εθξνψλ δείρλεη φηη, απφ ηα 2,2 

δηζεθαηνκκχξηα ηφλνπο παξαγφκελσλ απνβιήησλ, κφλν ηα 0,6 

δηζεθαηνκκχξηα ηφλνη επαλεηζέξρνληαη ζην ζχζηεκα σο 

αλαθπθισκέλα πιηθά. Τα ππφινηπα πιηθά, πνπ ηζνδπλακνχλ κε 1,5 

δηζεθαηνκκχξηα ηφλνπο, είλαη απφβιεηα (ζηνηρεία 2014). 

 

 
https://ec.europa.eu/info/strategy/international-strategies/global-topics/sustainable-development-

goals/eu-approach-sustainable-development_el 

 

Σχκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ Ellen MacArthur Foundation, ηα 

εθηηκψκελα νθέιε απφ ηελ κεηάβαζε απφ ην γξακκηθφ ζην θπθιηθφ 

κνληέιν  πεξηιακβάλνπλ : αχμεζε ζην δηαζέζηκν εηζφδεκα ησλ 
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Σπγθεθξηκέλα ε δηαζθάιηζε βηώζηκσλ παξαγσγηθώλ θαη θαηαλαισηηθώλ κνληέισλ απνηειεί ηνλ 12
ν
 

από ηνπο 17 Σηόρνπο Βηώζηκεο Αλάπηπμεο πνπ πηνζεηήζεθαλ ηνλ Σεπηέκβξην ηνπ 2015, ζέηνληαο μαλά 

ζην πξνζθήλην ηηο παγθόζκηεο πξνθιήζεηο γηα ηελ θνηλσλία, ην πεξηβάιινλ θαη ηελ νηθνλνκία. 



θαηαλαισηψλ κέρξη θαη ηα 3.000 €, αχμεζε επελδχζεσλ ηεο ηάμεο 

ησλ 300 δηο επξψ κέρξη ην 2025, 3% αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο 

ησλ πφξσλ εηεζίσο πνπ ζπλεπάγεηαη  φθεινο γηα ηελ νηθνλνκία ηεο 

ηάμεο ηνπ 1,8 ηξηο € κέρξη ην 203020. 

Η Δπξσπατθή Σηξαηεγηθή θαη ην Σρέδην Γξάζεο γηα ηελ θπθιηθή 

νηθνλνκία  πνπ αλαθνηλψζεθε ήδε ζηα ηέιε ηνπ 2015, απνζθνπεί 

ζηελ αμηνπνίεζε απηνχ ηνπ ζεκαληηθνχ πεξηζσξίνπ βειηίσζεο, ήηνη 

ζηελ αχμεζε ηνπ κεξίδηνπ ησλ πιηθψλ πνπ αλαθπθιψλνληαη σο 

δεπηεξνγελείο πξψηεο χιεο θαη θαχζηκα θαζψο θαη ζηελ κείσζε ησλ 

παξαγφκελσλ απνβιήησλ. Γηα ηελ επίηεπμε ησλ θηιφδνμσλ απηψλ 

ζηφρσλ, ε Δ.Δ. κέζσ ηνπ “closing the loop” πξνβιέπεη δξάζεηο γηα 

φια ηα ζηάδηα ηνπ θχθινπ δσήο ελφο πξντφληνο : ηνλ ζρεδηαζκφ, ηελ 

παξαγσγή θαη ηελ ρξήζε ηνπ, κε απψηεξν ζηφρν λα εμαληινχληαη 

φιεο νη δπλαηφηεηεο αλάθηεζεο αμίαο πξηλ θαη αλ ηειηθά απηφ 

θαηαιήμεη ζε ηαθή. 

Δηδηθφηεξα ε E.E. πξνρψξεζε ζε δέζκε κέηξσλ γηα ηελ θπθιηθή 

νηθνλνκία δίλνληαο έλα ζαθέο κήλπκα φηη πξνσζεί ελεξγά ηνλ 

κεηαζρεκαηηζκφ ζην θπθιηθφ κνληέιν. Οη βαζηθέο δξάζεηο πνπ 

εγθξίζεθαλ πεξηειάκβαλαλ: 

 Φξεκαηνδφηεζε χςνπο άλσ ησλ 650 εθαη. επξψ ζην πιαίζην 

ηνπ πξνγξάκκαηνο «Οξίδνληαο 2020» θαη 5,5 δηζ. επξψ απφ ηα 

δηαξζξσηηθά ηακεία· 

 Γξάζεηο γηα ηε κείσζε ησλ απνξξηκκάησλ ηξνθίκσλ νη νπνίεο 

πεξηιακβάλνπλ κηα θνηλή κεζνδνινγία κέηξεζεο, βειηησκέλε 

επηζήκαλζε ηεο εκεξνκελίαο, θαη εξγαιεία γηα ηελ επίηεπμε ηνπ 

ζηφρνπ βηψζηκεο αλάπηπμεο γηα κείσζε ησλ απνξξηκκάησλ ηξνθίκσλ 

θαηά ην ήκηζπ σο ην 2030. 
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 Αλάπηπμε πξνηχπσλ πνηφηεηαο γηα δεπηεξνγελείο πξψηεο χιεο 

θαη θαχζηκα, πξνθεηκέλνπ λα απμεζεί ε εκπηζηνζχλε ησλ 

επηρεηξήζεσλ ζηελ εληαία αγνξά 

 Μέηξα ζην πξφγξακκα εξγαζίαο γηα ηνλ νηθνινγηθφ ζρεδηαζκφ 

2015-2017 γηα ηελ πξνψζεζε ηεο επηζθεπαζηκφηεηαο, ηεο 

αλζεθηηθφηεηαο θαη ηεο αλαθπθισζηκφηεηαο ησλ πξντφλησλ, πέξαλ 

ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο· 

 Αλαζεψξεζε ηνπ θαλνληζκνχ γηα ηα ιηπάζκαηα, πξνθεηκέλνπ λα 

δηεπθνιπλζεί ε αλαγλψξηζε ησλ νξγαληθψλ θαη παξαγφκελσλ απφ 

απφβιεηα ιηπαζκάησλ ζηελ εληαία αγνξά θαη λα ππνζηεξηρζεί ν 

ξφινο ησλ βηνινγηθψλ ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ· 

 Μηα ζηξαηεγηθή γηα ηηο πιαζηηθέο χιεο ζηελ θπθιηθή νηθνλνκία, 

γηα ηελ αληηκεηψπηζε δεηεκάησλ φζνλ αθνξά ηελ 

αλαθπθισζηκφηεηα, ηε βηναπνδνκεζηκφηεηα, ηελ παξνπζία 

επηθίλδπλσλ νπζηψλ ζηα πιαζηηθά, θαζψο θαη ηελ επίηεπμε ησλ 

ζηφρσλ βηψζηκεο αλάπηπμεο γηα ζεκαληηθή κείσζε ησλ ζαιάζζησλ 

απνξξηκκάησλ· 

 Μηα ζεηξά δξάζεσλ γηα ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε ηνπ λεξνχ, ζηηο 

νπνίεο πεξηιακβάλεηαη λνκνζεηηθή πξφηαζε ζρεηηθά κε ηηο ειάρηζηεο 

απαηηήζεηο γηα ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε ηνπ λεξνχ. 

Σηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο αλαζεσξεκέλεο πξφηαζεο γηα ηα απφβιεηα 

πεξηιακβάλνληαη επηπξφζζεηα ηα εμήο: 

 έλαο θνηλφο ελσζηαθφο ζηφρνο γηα ηελ αλαθχθισζε ηνπ 65% 

ησλ αζηηθψλ απνβιήησλ έσο ην 2030· 

 έλαο θνηλφο ελσζηαθφο ζηφρνο γηα ηελ αλαθχθισζε ηνπ 75% 

ησλ απνξξηκκάησλ ζπζθεπαζίαο έσο ην 2030· 

 έλαο δεζκεπηηθφο ζηφρνο ζρεηηθά κε ηελ πγεηνλνκηθή ηαθή 

γηα ηε κείσζε ηεο πγεηνλνκηθήο ηαθήο απνξξηκκάησλ ζην 10% θαηά 

ην κέγηζην φισλ ησλ απνβιήησλ σο ην 2030· 

 απαγφξεπζε ηεο πγεηνλνκηθήο ηαθήο ησλ ρσξηζηά 

ζπιιεγφκελσλ απνβιήησλ· 

 πξνψζεζε νηθνλνκηθψλ κέζσλ γηα ηελ απνζάξξπλζε ηεο 

πγεηνλνκηθήο ηαθήο· 

 απινπνίεζε θαη βειηίσζε ησλ νξηζκψλ θαη ελαξκφληζε ησλ 

κεζφδσλ ππνινγηζκνχ ησλ πνζνζηψλ αλαθχθισζεο ζε νιφθιεξε 

ηελ ΔΔ· 

 ζπγθεθξηκέλα κέηξα γηα ηελ πξνψζεζε ηεο 

επαλαρξεζηκνπνίεζεο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο βηνκεραληθήο ζπκβίσζεο 

- κεηαηξνπή ελφο ππνπξντφληνο κηαο βηνκεραλίαο ζε πξψηε χιε κηαο 

άιιεο βηνκεραλίαο· 



 νηθνλνκηθά θίλεηξα γηα ηνπο παξαγσγνχο πξνθεηκέλνπ λα 

δηαζέηνπλ πην πξάζηλα πξντφληα ζηελ αγνξά θαη λα ζηεξίδνπλ ηα 

πξνγξάκκαηα αλάθηεζεο θαη αλαθχθισζεο (π.ρ. γηα ζπζθεπαζίεο, 

κπαηαξίεο, ειεθηξηθφ θαη ειεθηξνληθφ εμνπιηζκφ, νρήκαηα). 

Σηελ έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηελ πινπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ 

δξάζεο γηα ηελ θπθιηθή νηθνλνκία ηεο 26εο Ιαλνπαξίνπ 2017 – 

COM(2017) 33 final -  πεξηιακβάλνληαη : 

 Η πξσηνβνπιία γηα δεκηνπξγία «Σηξαηεγηθήο γηα ηα 

πιαζηηθά», 

 Η αλάιπζε ησλ λνκηθψλ, ηερληθψλ ή πξαθηηθψλ πξνβιεκάησλ 

πνπ είλαη θνηλά ζηε λνκνζεζία γηα ηα ρεκηθά, γηα ηα πξντφληα θαη γηα 

ηα απφβιεηα, ηα νπνία κπνξνχλ λα παξαθσιχνπλ ηε κεηάβαζε ησλ 

αλαθπθισκέλσλ πιηθψλ ζηελ παξαγσγηθή νηθνλνκία.      Δηδηθφηεξα, 

ε Δπηηξνπή ζα εμεηάζεη δηάθνξεο επηινγέο γηα ηε βειηίσζε ηεο 

πιεξνθφξεζεο ζρεηηθά κε νπζίεο ζηα πξντφληα θαη ηα απφβιεηα νη 

νπνίεο πξνθαινχλ αλεζπρία θαη δηάθνξεο επηινγέο γηα λα 

δηεπθνιχλεη ηε δηαρείξηζε ησλ νπζηψλ πνπ πξνθαινχλ αλεζπρία θαη 

βξίζθνληαη ζηα αλαθπθισκέλα πιηθά. Ο ζηφρνο δελ είλαη κφλν ε 

πξνψζεζε κε ηνμηθψλ πιηθψλ αιιά θαη ε ελίζρπζε ηεο γεληθεπκέλεο 

ρξήζεο δεπηεξνγελψλ πξψησλ πιψλ θαη θαπζίκσλ. 

 Η ππνβνιή λνκνζεηηθήο πξφηαζεο γηα ειάρηζηεο απαηηήζεηο 

πνηφηεηαο, ψζηε λα πξναρζεί ε αζθαιήο επαλαρξεζηκνπνίεζε 

επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ, ελψ ζα εμαζθαιίδεηαη ε πγεία θαη ε 

πεξηβαιινληηθή αζθάιεηα απφ πξαθηηθέο επαλαρξεζηκνπνίεζεο ησλ 

πδάησλ θαη ην ειεχζεξν εκπφξην πξντφλησλ ηξνθίκσλ ζηελ ΔΔ. 

 Η παξνπζίαζε πιαηζίνπ πνπ ζα αμηνινγεί ηελ πξφνδν ηεο 

θπθιηθήο νηθνλνκίαο ζηελ ΔΔ θαη ηα θξάηε κέιε ηεο. Τν πιαίζην 

παξαθνινχζεζεο απνηειείηαη απφ έλα ζχλνιν βαζηθψλ, ρξήζηκσλ 

δεηθηψλ νη νπνίνη ζα απνηππψλνπλ ηα θχξηα ζηνηρεία ηεο θπθιηθήο 

νηθνλνκίαο. Τν πιαίζην απηφ βαζίδεηαη θαη ζπκπιεξψλεη ηνπο 

πθηζηάκελνπο πίλαθεο απνηειεζκάησλ γηα ηελ απνδνηηθή ρξήζε ησλ 

πφξσλ21 θαη γηα ηηο πξψηεο χιεο22, νη νπνίνη θαηαξηίζηεθαλ ηα 

ηειεπηαία ρξφληα απφ ηελ Δπηηξνπή. Σθνπφο ηνπ πιαηζίνπ 

παξαθνινχζεζεο είλαη λα κεηξεζεί ε πξφνδνο πνπ ζπληειείηαη πξνο 

ηελ θαηεχζπλζε ηεο θπθιηθήο νηθνλνκίαο θαηά ηξφπν πνπ λα 

πεξηιακβάλεη ηηο δηάθνξεο δηαζηάζεηο ηεο ζε φια ηα ζηάδηα ηνπ 

θχθινπ δσήο ησλ πφξσλ, ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. 
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http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/targets_indicators/scoreboard/index_en.htm.  
22

https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/1ee65e21-9ac4-11e6-868c-

01aa75ed71a1. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/DOC/?uri=CELEX:52017DC0033&from=ES


Σηελ πξάμε φκσο, ε παξαθνινχζεζε ηεο πξνφδνπ πξνο κηα θπθιηθή 

νηθνλνκία παξνπζηάδεη δπζθνιίεο. Πξφθεηηαη γηα κηα ζπζηεκηθή 

αιιαγή πνπ επεξεάδεη νιφθιεξε ηελ νηθνλνκία θαη αθνξά φια ηα 

πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο. Ιδαληθά, νη δείθηεο ζα πξέπεη πξσηίζησο 

λα απνηππψλνπλ ηηο ηάζεηο γηα ηε δηαθχιαμε ηεο νηθνλνκηθήο αμίαο 

ησλ πξντφλησλ, ησλ πιηθψλ θαη ησλ πφξσλ, θαζψο θαη ηηο ηάζεηο γηα 

ηελ παξαγσγή απνβιήησλ. 

 Η επηθέληξσζε πεξηζζφηεξν ζηελ θπθιηθή νηθνλνκία θαη ηελ 

απφδνζε ησλ πφξσλ πέξαλ ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο θαηά ηελ 

πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο εξγαζίαο γηα ηνλ νηθνινγηθφ 

ζρεδηαζκφ. 

 Η δεκνζίεπζε επίζεο ηνπ ειέγρνπ θαηαιιειφιεηαο γηα ηελ 

νηθνινγηθή εηηθέηα ηεο ΔΔ θαη ην EMAS. 

 Η δεκηνπξγία πιαηθφξκαο επηθνηλσλίαο γηα ηα εκπιεθφκελα 

ζηελ θπθιηθή νηθνλνκία κέξε. 

Έλαλ ρξφλν κεηά, ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2018 ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή 

πηνζέηεζε κηα λέα δέζκε κέηξσλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ: 

 Τελ Σηξαηεγηθή γηα ηα πιαζηηθά θαη ην παξάξηεκα απηήο, ψζηε 

λα πξνζαξκνζηεί ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ηα πιαζηηθά θαη ηα πιαζηηθά 

πξντφληα ζρεδηάδνληαη, παξάγνληαη, ρξεζηκνπνηνχληαη θαη 

αλαθπθιψλνληαη κε ηηο αξρέο ηεο θπθιηθήο νηθνλνκίαο. Μέρξη ην 

2030, φιεο νη ζπζθεπαζίεο πιαζηηθψλ πξέπεη λα είλαη 

αλαθπθιψζηκεο. Η ζηξαηεγηθή ππνγξακκίδεη επίζεο ηελ αλάγθε γηα 

ζπγθεθξηκέλα κέηξα κε ζηφρν ηε κείσζε ησλ επηπηψζεσλ ησλ 

πιαζηηθψλ κίαο ρξήζεο, ηδίσο ζηηο ζάιαζζεο θαη ηνπο σθεαλνχο. Γηα 

λα κεησζεί ε δηαξξνή πιαζηηθψλ ζην πεξηβάιινλ, ε Δπηηξνπή 

πηνζέηεζε λέα πξφηαζε γηα ηηο ιηκεληθέο εγθαηαζηάζεηο ππνδνρήο, 

ψζηε λα αληηκεησπηζηεί ε ζαιάζζηα ξχπαλζε θαη δεκνζίεπζε έθζεζε 

ζρεηηθά κε ηνλ αληίθηππν ηεο ρξήζεο νμνδηαζπψκελνπ πιαζηηθνχ. 

 Τελ αλάιπζε ησλ λνκηθψλ, ηερληθψλ ή πξαθηηθψλ 

πξνβιεκάησλ πνπ είλαη θνηλά ζηε λνκνζεζία γηα ηα ρεκηθά, γηα ηα 

πξντφληα θαη γηα ηα απφβιεηα, ηα νπνία κπνξνχλ λα παξαθσιχνπλ 

ηε κεηάβαζε ησλ αλαθπθισκέλσλ πιηθψλ ζηελ παξαγσγηθή 

νηθνλνκία23. 

 Τν πιαίζην παξαθνινχζεζεο ηεο επίδνζεο ζηελ θπθιηθή 

νηθνλνκία γηα ηελ ΔΔ θαη ηα Κξάηε – Μέιε24 πνπ πεξηιακβάλεη 10 

                                                     
23

(optionstoaddresstheinterfacebetweenchemical, productandwastelegislation) 
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COM(2018) 29 final 

COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN 
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http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm
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https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/com2018-0033-port-reception-facilities.pdf
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/27321


βαζηθνχο δείθηεο, νη νπνίνη θαηαηάζζνληαη ζε ηέζζεξα ζηάδηα θαη 

πηπρέο ηεο θπθιηθήο νηθνλνκίαο: 

1) παξαγσγή θαη θαηαλάισζε, 

2) δηαρείξηζε απνβιήησλ, 

3) δεπηεξνγελείο πξψηεο χιεο θαη 

4) αληαγσληζηηθφηεηα θαη θαηλνηνκία. 

Οη ζπγθεθξηκέλνη δείθηεο επηιέρζεθαλ γηα λα απνηππψζνπλ ηα 

θχξηα ζηνηρεία ηεο θπθιηθήο νηθνλνκίαο. Η δηαζεζηκφηεηα δεδνκέλσλ 

ήηαλ θξηηήξην γηα ηελ επηινγή ηνπο, κε βάζε ηνπο πίλαθεο 

απνηειεζκάησλ γηα ηελ απνδνηηθή ρξήζε ησλ πφξσλ θαη γηα ηηο 

πξψηεο χιεο. Οη δείθηεο βαζίδνληαη φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν ζηα 

ππάξρνληα δεδνκέλα, πεξηνξίδνληαο έηζη ηε δηνηθεηηθή επηβάξπλζε. 

Άιια θξηηήξηα βάζεη ησλ νπνίσλ αμηνινγήζεθαλ νη δείθηεο 

πεξηιακβάλνπλ ηε ζπλάθεηα, ηελ απνδνρή, ηελ αμηνπηζηία, ηελ 

επρξεζηία θαη ηελ αληηπξνζσπεπηηθφηεηα. 

                                                                                                                                                      
on a monitoring framework for the circular economy 

{SWD(2018) 17 final},  Strasbourg, 16.1.2018 

 



 

 

 

 

 

 



 
 

Πίλαθαο: Γείθηεο γηα ηελ θπθιηθή νηθνλνκία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην πιαίζην 

παξαθνινχζεζεο 

 

 Έθζεζε γηα ηηο 27 θξίζηκεο πξψηεο χιεο θαη ηελ θπθιηθή 

νηθνλνκία (ReportonCriticalRawMaterialsandthecircular 

economy). 

 

 Τέινο, έρεη ηεζεί ζε ιεηηνπξγία ε Δπξσπατθή πιαηθφξκα 

επηθνηλσλίαο γηα ηα εκπιεθφκελα κέξε ζηελ θπθιηθή νηθνλνκία, φπνπ 

κεηαμχ άιισλ ππάξρνπλ ήδε αλαξηεκέλεο 142 πξνηάζεηο ζηελ 

θαηεγνξία θαιέο πξαθηηθέο θαη 11 θείκελα ζηελ θαηεγνξία 

ζηξαηεγηθέο. 

Γηακνξθψλεηαη θαηά ζπλέπεηα έλα επξχ πιαίζην ππνρξεψζεσλ, ζην 

νπνίν ηα Κξάηε - Μέιε νθείινπλ λα αληαπνθξηζνχλ ζε επίπεδν 

ελζσκάησζεο ησλ Οδεγηψλ αιιά θαη εθαξκνγήο ηνπο, ψζηε λα 

επηηεπρζνχλ  νη πνζνηηθνί ζηφρνη. Τν πιαίζην παξαθνινχζεζεο ηεο 

πξνφδνπ ζα εμειίζζεηαη ζπλερψο θαη νη πιεξνθνξίεο ζα είλαη 

δηαζέζηκεο ζην site ηεο EUROSTAT. 

http://ec.europa.eu/eurostat/web/circular-economy/overview


Πξώηεο δηαπηζηώζεηο 

Οη δέθα δείθηεο ηνπ πιαηζίνπ παξαθνινχζεζεο παξέρνπλ κηα γεληθή 

εηθφλα ησλ βαζηθψλ ζεκείσλ ζηήξημεο πνπ ζα απμήζνπλ ηελ 

θπθιηθφηεηα ηεο νηθνλνκίαο ηεο ΔΔ, φπνπ φπσο δηαπηζηψζεθε 

ππάξρεη, αθελφο, κεγάιε αλάγθε θαη, αθεηέξνπ, ζεκαληηθφ 

δπλακηθφ γηα πεξαηηέξσ βειηίσζε ησλ επηδφζεσλ ηεο ΔΔ θαη ησλ 

θξαηψλ- κειψλ ηεο. 

Καη απηφ γηαηί θαηά ηε κεηάβαζε πξνο κηα πην θπθιηθή νηθνλνκία, ε 

παξαθνινχζεζε ησλ βαζηθψλ ηάζεσλ θαη πξνηχπσλ έρεη θαίξηα 

ζεκαζία, ψζηε λα θαηαλνεζεί ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ηα δηάθνξα 

ζηνηρεία ηεο θπθιηθήο νηθνλνκίαο αλαπηχζζνληαη κε ηελ πάξνδν ηνπ 

ρξφλνπ, λα δηεπθνιπλζεί ν πξνζδηνξηζκόο ησλ παξαγόλησλ 

επηηπρίαο ζηα θξάηε- κέιε θαη λα εθηηκεζεί αλ έρνπλ ιεθζεί 

επαξθή κέηξα. Τα απνηειέζκαηα ηεο παξαθνινχζεζεο ζα πξέπεη λα 

απνηειέζνπλ ηε βάζε γηα ηνλ θαζνξηζκό λέσλ πξνηεξαηνηήησλ 

πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ν καθξνπξόζεζκνο ζηόρνο ηεο 

θπθιηθήο νηθνλνκίαο. 

Τέινο, ε Δπηηξνπή επηρεηξεί λα βειηηψζεη ηε βάζε γλψζεσλ θαη ηε 

δηαζεζηκόηεηα δεδνκέλσλ γηα ηε κέηξεζε ηεο πξνφδνπ πξνο ηελ 

θπθιηθή νηθνλνκία θαη ζπγθεθξηκέλα: 

 Σπλερίδνληαη νη εξγαζίεο γηα ηελ αλάπηπμε κεζνδνινγηώλ 

θαη ζπιινγψλ δεδνκέλσλ πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη 

γηα ηνπο δείθηεο ζρεηηθά κε ηηο πξάζηλεο δεκφζηεο πξνκήζεηεο 

θαη ηα απφβιεηα ηξνθίκσλ, κε ζηφρν ηε δεκνζίεπζε ησλ 

δεδνκέλσλ ηα επφκελα έηε. Δλησκεηαμχ, ε Eurostat 

δεκνζηεχεη νξηζκέλεο πξνζσξηλέο εθηηκήζεηο γηα ηα απφβιεηα 

ηξνθίκσλ. 

 Σην πιαίζην ηεο δέζκεο κέηξσλ ηνπ 2015 γηα ηελ θπθιηθή 

νηθνλνκία θαη ησλ επξχηεξσλ πξνζπαζεηψλ ηεο Δπηηξνπήο γηα 

ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ζηαηηζηηθψλ ηεο ΔΔ ζρεηηθά κε 

ηα απφβιεηα, ε Δπηηξνπή πξνηείλεη λα ελαξκνληζηνύλ νη 

κεζνδνινγίεο γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ πνζνζηώλ 

αλαθύθισζεο ησλ αζηηθψλ απνβιήησλ θαη ησλ 

απνξξηκκάησλ ζπζθεπαζίαο. Οη ελ ιφγσ πξνηάζεηο, κφιηο 

εγθξηζνχλ απφ ην Σπκβνχιην θαη ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην 

θαη εθαξκνζηνχλ απφ ηα θξάηε κέιε, ζα νδεγήζνπλ ζε 

πεξηζζφηεξν αμηφπηζηα θαη ζπγθξίζηκα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία. 

5. Η ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 



5.1. Κπθιηθή Οηθνλνκία θαη Αλαπηπμηαθό Μνληέιν ηεο 

Διιάδα 

Δίλαη πξνθαλέο φηη ζηελ πνξεία κεηάβαζεο απφ ην γξακκηθφ ζην 

θπθιηθφ κνληέιν παξαγσγήο θαη θαηαλάισζεο δεκηνπξγνχληαη 

κεγάιεο επθαηξίεο γηα βηψζηκε αλάπηπμε.  Μία ηέηνηα εμέιημε δελ 

πξέπεη ε Διιάδα λα ηελ πξνζπεξάζεη, αιιά λα ηελ εληάμεη ζην 

λένΑλαπηπμηαθό ηεο Μνληέιν, φζν ην δπλαηφλ πην ζηξαηεγηθά θαη 

νπζηαζηηθά, ψζηε ε θπθιηθή νηθνλνκία λα απνηειέζεη δπλακηθφ κνριφ 

γηα ηελ αλάπηπμε ζε ζπλάξηεζε κε φιεο ηηο παξαγσγηθέο θιαδηθέο 

θαη δηα-θιαδηθέο δηαζπλδέζεηο ηνπ. 

Σε φινπο ηνπο θαίξηνπο ηνκείο ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο πξέπεη λα 

εληαρζνχλ δξάζεηο θαη έξγα ζην λέν πιαίζην ηεο Κ.Ο.. Η θπθιηθή 

νηθνλνκία ζαθψο ζα έρεη κεζν-καθξνπξφζεζκεο ζεηηθέο ζπλέπεηεο 

(πεξηβαιινληηθέο, νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο) ζπλνιηθά θαη απηφ 

πξνθχπηεη απφ ηνλ ίδην ηνλ νξηζκφ ηεο θπθιηθήο νηθνλνκίαο. Σήκεξα, 

ηα απφβιεηα πνπ παξάγνληαη απφ κία βηνκεραλία, κία επηρείξεζε, 

έλα λνηθνθπξηφ ή έλα δήκν δεκηνπξγνχλ κεγάιν θφζηνο δηαρείξηζεο 

θαη δηάζεζεο γηα ηνπο ίδηνπο ηνπο παξαγσγνχο, ην πεξηβάιινλ θαη 

ηελ θνηλσλία. Σηελ πνξεία ηεο θπθιηθήο νηθνλνκίαο ην θφζηνο απηφ 

κεηψλεηαη ή κπνξεί θαη λα κεδελίδεηαη ελψ παξάιιεια δηαζθαιίδεηαη 

θαζαξφηεξν πεξηβάιινλ θαη πνηνηηθφηεξε δηαβίσζε. Γηα παξάδεηγκα, 

είλαη απνδεδεηγκέλν φηηεάλ αληηθαηαζηήζνπκε ηε ζεκεξηλή ηαθή 

απνξξηκκάησλ κε άιινπο ηξφπνπο αμηνπνίεζεο ησλ πιηθψλ, ηφηε 

κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ πνιιέο ζέζεηο εξγαζίαο κεηψλνληαο θαη 

ην πεξηβαιινληηθφ απνηχπσκα ζηνλ πιαλήηε. 

Γχν πξνυπνζέζεηο επνκέλσο, πξέπεη λα ηθαλνπνηνχληαη γηα λα 

κπνξέζνπκε σο ρψξα λα έρνπκε ζε κεγάιε θιίκαθα απηά ηα νθέιε: 

α) Οη πνιίηεο θαη νη επηρεηξήζεηο λα ελεκεξσζνχλ γηα ηα νθέιε ηνπ 

λένπ θπθιηθνχ κνληέινπ, θαη 

β) λα δεκηνπξγεζνχλ δνκέο εηιηθξηλνχο δηαιφγνπ, ψζηε θνηλσλία, 

πνιηηεία θαη επηρεηξήζεηο λα πηνζεηνχλ ηηο βέιηηζηεο ιχζεηο κε 

θξηηήξηα πνπ λα ζηεξίδνπλ θαη ηνπο ηξείο ππιψλεο ηεο βηψζηκεο 

αλάπηπμεο (νηθνλνκία, πεξηβάιινλ, θνηλσλία). 

 

 

5.2 Οηθνλνκία – επελδύζεηο 



Σήκεξα ε Διιάδα αληηκεησπίδεη ηξεηο πξνθιήζεηο ζην ζέκα ησλ 

επελδχζεσλ: 

Η πξψηε είλαη πνζνηηθή θαη αθνξά ζηελ θάιπςε ηνπ επελδπηηθνχ 

θελνχ ζε ζρέζε κε ηελ επξσπατθή νηθνλνκία25. Οη επελδχζεηο σο 

πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ είλαη ζήκεξα ζην 12,6%, απφ 26% ην 2007, ελψ ν 

κέζνο φξνο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε είλαη 20%.  Τν επελδπηηθφ θελφ 

αγγίδεη ζήκεξα ηα 100 δηο € θαη ηα 150 δηο € ζπγθξηλφκελν κε ηνλ 

κέζν φξν θαη ηηο ρψξεο ηεο ΔΔ κε ηηο θαιχηεξεο επηδφζεηο αληίζηνηρα. 

Η δεχηεξε πξφθιεζε είλαη πνηνηηθή θαη αθνξά ζην κίγκα ησλ 

επελδχζεσλ απφ ην νπνίν ζα πξνθχςεη ην λέν παξαγσγηθφ κνληέιν 

ηεο ρψξαο. Με ηελ έμνδν απφ ηελ θξίζε είλαη ζεκαληηθφ ε ρψξα λα 

πξνζειθχζεη βηψζηκεο επελδχζεηο, φρη κφλν κε ηελ ζηελή νηθνλνκηθή 

έλλνηα. 

                                                     
25

 



Η ηξίηε πξφθιεζε αθνξά ζηε βειηίσζε ησλ επηδφζεσλ ηεο ρψξαο 

ζηνπο δηεζλείο δείθηεο αληαγσληζηηθφηεηαο26. Η επελδπηηθή θαη ε 

επηρεηξεκαηηθή αληαγσληζηηθφηεηα ηεο ρψξαο απνθιίλεη ζεκαληηθά 

απφ εθείλε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

Σην πιαίζην απηφ, ε θπθιηθή νηθνλνκία απνηειεί ζεκαληηθή επθαηξία 

κεηαζηξνθήο ηεο ειιεληθήο παξαγσγήο ζε θαηλνηφκα επηρεηξεκαηηθά 

κνληέια θαη θαηαλαισηηθά πξντφληα εθφζνλ αμηνπνηεζνχλ νη 

ζχγρξνλεο ηάζεηο θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο θαη ηεο 

θαηλνηνκίαο. 

Σε κηα θπθιηθή νηθνλνκία, ε ζεκεξηλή αγνξαζηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ 

θαηαλαισηψλ κεηαβάιιεηαη πξνο ηελ θαηεχζπλζε πξνηίκεζεο 

πξντφλησλ πνπ πιεξνχλ θξηηήξηα «θπθιηθφηεηαο», ελψ ε πξφζβαζε 

θαη ρξήζε ελφο πξντφληνο απνθηά δπλακηθή έλαληη ηεο  απφθηεζεο 

απηνχ. 

Γηα ηε κείσζε επνκέλσο ηνπ ζεκεξηλνχ επελδπηηθνχ θελνχ ζηελ 

ρψξα κπνξνχλ εθφζνλ δεκηνπξγεζεί ην θαηάιιειν πιαίζην λα 

αμηνπνηεζνχλ επελδπηηθά νη πξνθιήζεηο θαη επθαηξίεο ηεο θπθιηθήο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο πνπ εληάζζνληαη ζε πέληε 5 θαηεγνξίεο – 

επηρεηξεκαηηθά κνληέια (Accenture 2015): i) θπθιηθέο πξνκήζεηεο27, 

ii) αλάθηεζε πφξσλ28, iii) Παξάηαζε θχθινπ δσήο πξντφληνο29, iv) 

πιαηθφξκεο θνηλήο ρξήζεο30 θαη v) πξντφλ σο ππεξεζία31. 

                                                     

26  
27

πεξηιακβάλεη ζέκαηα κεηάβαζεο ζηελ νξζνινγηθή ρξήζε ησλ πόξσλ θαη ησλ πξώησλ πιώλ γηα ηελ 

παξαγσγή πξντόλησλ 
28

πεξηιακβάλεη ζέκαηα  ειαρηζηνπνίεζεο απνβιήησλ, αλάθηεζεο θάζε δπλαηήο ππνιεηπόκελεο αμίαο 

από πξντόληα ή ππνπξντόληα πνπ έρνπλ θζάζεη ζην ηέινο ηεο δσήο ηνπο 
29

Πεξηιακβάλεη ζέκαηα επηζθεπήο, αλαθαίληζεο ή επαλαθαηαζθεπήο ώζηε λα παξαηαζεί ν θύθινο δσήο 

ηνπ πξντόληνο πξηλ θαη αλ ηειηθά απηό, ή κέξνο απηνύ, θαηαιήμεη σο απόβιεην 
30

Πεξηιακβάλεη ζέκαηα κεγηζηνπνίεζεο ηνπ βαζκνύ αμηνπνίεζεο πθηζηάκελσλ δνκώλ ή εμνπιηζκνύ, 

από όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξνπο ρξήζηεο.  

file://zeus/data/users/kkonstantinou/CE%20_%20ΚΥΚΛΙΚΗ%20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ/national%20strategy/OKE%20position/1%20Accenture%20Strategy,%202014,%20Circular%20Advantage%20Innovative%20Business%20Models%20and%20Technologies%20to%20Create%20Value%20in%20a%20World%20without%20Limits%20to%20Growth,%20Accenture


 

5.3. Κπθιηθή νηθνλνκία θαη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο 

Μεηά ζρεδφλ απφ κηα δεθαεηία νηθνλνκηθήο θξίζεο, νη επηπηψζεηο ηεο 

νπνίαο έρνπλ κεηαβάιιεη ην ηνπίν ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ζε 

δηαθνξεηηθά επίπεδα, ν δηάινγνο γηα ηελ θαηάζηαζε ησλ κηθξψλ 

επηρεηξήζεσλ, ην βαζκφ θαη ηα πεδία εμεηδίθεπζεο ηνπ παξαγσγηθνχ 

ηζηνχ, ην επίπεδν απαζρφιεζεο θαη ηηο δεμηφηεηεο ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ, είλαη πην επίθαηξνο απφ πνηέ. 

Σε έλα νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, φπνπ ε αλάθακςε θαίλεηαη λα 

ιακβάλεη ραξαθηεξηζηηθά αξγήο θαη αζχκκεηξεο επαλφδνπ, 

αλαγλσξίδεηαη επξχηεξα ε αλάγθε λα εληζρπζεί ε δπλακηθή θαη ην 

επίπεδν εμεηδίθεπζεο ησλ παξαγσγηθψλ κεραληζκψλ ηεο νηθνλνκίαο 

–πνιχ βαζηθφο εθ ησλ νπνίσλ είλαη θαη νη κηθξέο επηρεηξήζεηο- λα 

βειηησζεί ην επίπεδν ησλ δεμηνηήησλ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη 

λα αληηκεησπηζζνχλ θαηλφκελα ειιείςεσλ, πζηεξήζεσλ θαη 

αζπκκεηξηψλ ζε ζέκαηα παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ θαη κεραληζκψλ 

ππνζηήξημεο ηεο κηθξνκεζαίαο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 

Παξάιιεια κε ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, 

νη εμειίμεηο ζε επξσπατθφ θαη δηεζλέο επίπεδν είλαη θαζνξηζηηθά θαη 

αλαηξεπηηθά ξαγδαίεο, ηφζν ππφ ηε δηάζηαζε ηεο ηερλνινγηθήο 

αιιαγήο φζν θαη ππφ ην πξίζκα ησλ δηεζλψλ εκπνξηθψλ ζρέζεσλ, 

παξαγσγηθψλ κεηαβνιψλ θαη νηθνλνκηθψλ ζπζρεηηζκψλ. Γηα 

παξάδεηγκα, νη ξηδνζπαζηηθέο ηερλνινγηθέο αιιαγέο, ν ςεθηαθφο 

κεηαζρεκαηηζκφο θαη ε ιεγφκελε 4ε Βηνκεραληθή Δπαλάζηαζε, 

δεκηνπξγνχλ κηα λέα δηεζλή ηερλνινγηθή θαη νηθνλνκηθή 

πξαγκαηηθφηεηα πνπ αζθεί λέεο πηέζεηο θαη ζέηεη λέεο πξνθιήζεηο 

ζηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, ηδηαίηεξα ζε επίπεδν κηθξήο 

επηρεηξεκαηηθήο θιίκαθαο. 

Οη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο ηεο ρψξαο κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ 

βαζηθφ ππιψλα ηεο πξνψζεζεο ηεο «θπθιηθήο νηθνλνκίαο» ηφζν ζε 

επίπεδν αλάπηπμεο λέσλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, φζν θαη 

ζε επίπεδν ηερληθψλ επαγγεικάησλ θαη εμεηδηθεχζεσλ πνπ άιισζηε 
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Πεξηιακβάλεη ζέκαηα ρξήζεο ηνπ πξντόληνο αληί ηεο απόθηεζήο ηνπ.  

 

 

 



ζπληζηνχλ πξνυπφζεζε ελζσκάησζεο ηεο έλλνηαο ηεο θπθιηθφηεηαο 

ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία. 

 

5.4. Ο ξόινο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο γηα ηελ 

θπθιηθή νηθνλνκία 

 

Τα πξνεγνχκελα ρξφληα ζρεδφλ φιεο νη Πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο 

ςήθηζαλ ηνπο Πεξηθεξεηαθνχο Σρεδηαζκνχο Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ 

(ΠΔΣΓΑ) θαη ζηελ ζπλέρεηα έγηλε λφκνο ηνπ θξάηνπο ν Δζληθφο 

Σρεδηαζκφο Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ (ΔΣΓΑ), ν νπνίνο είλαη 

πξνζαξκνζκέλνο ζε φιεο ηηο επξσπατθέο νδεγίεο ζηε ινγηθή ηεο 

ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ φπσο απηή έρεη 

αλαδεηρζεί απφ ηηο αξρέο ηεο θπθιηθήο νηθνλνκίαο. 

 

Τα πξναλαθεξφκελα είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθά θαζψο πξνυπφζεζε 

γηα λα κπνξέζεη λα εθαξκνζηεί ην κνληέιν ηεο θπθιηθήο νηθνλνκίαο, 

απνηειεί ε απνθεληξσκέλε νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε ησλ 

απνξξηκκάησλ ε νπνία ζηεξίδεηαη ζηηο βαζηθέο αξρέο ηεο εγγχηεηαο 

θαη ηεο κηθξήο θιίκαθαο, πνπ απνηεινχλ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε 

κηαο νηθνλνκηθήο θαη θηινπεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο, ζε φθεινο 

ησλ πνιηηψλ θαη ηεο θνηλσλίαο. 

 

Καζνξηζηηθφ ξφιν ζηε ζπγθεθξηκέλε δηαρείξηζε έρνπλ νη βαζηθέο 

αξρέο πνπ δηέπνπλ ηα ηξία πξψηα ζηάδηα α) πξφιεςε, β) 

επαλαρξεζηκνπνίεζε, γ) αλαθχθισζε. Δλψ παξάιιεια πηνζεηείηαη ε 

αξρή φηη ε κεηάβαζε ζε νπνηαδήπνηε βαζκίδα ηεο δηαρείξηζεο 

πξνυπνζέηεη  ηε  ρξήζε  θαη  ηελ  εμάληιεζε  ησλ  δπλαηνηήησλ  ηεο 

ζπκκεηνρήο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ ζεζκηθψλ 

θνξέσλ. 

 

Δπηγξακκαηηθά ζην ζεκείν απηφ αλαθέξνπκε φηη, γηα ηα ζηάδηα ηεο 

πξφιεςεο, επαλαρξεζηκνπνίεζεο θαη αλαθχθισζεο πξνβιέπνληαη: 

 Δθζηξαηείεο ελεκέξσζεο & επαηζζεηνπνίεζεο 

 Πξφγξακκα πξνψζεζεο ηεο βηψζηκεο θαηαλάισζεο πξντφλησλ 

 Υινπνίεζε πηινηηθνχ ζπζηήκαηνο „Πιεξψλσ φζν Πεηάσ‟ 

 Δλεκεξσηηθέο εθζηξαηείεο γηα ηα νηθνινγηθά ζήκαηα ησλ 

πξντφλησλ κε έκθαζε ζε απηά πνπ παξάγνληαη ζηελ Αηηηθή κέζσ 

ησλ επηκειεηεξίσλ 

 δεκηνπξγία δηθηχνπ επαλαρξεζηκνπνίεζεο πξντφλησλ 

 Πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο ζηειερψλ 

 Αλάπηπμε δηθηχνπ πξάζηλσλ ζεκείσλ 



 θαη ηέινο ε ζεκαληηθφηεξε δξάζε πνπ είλαη ε αλάπηπμε ηνπ θαθέ 

θάδνπ γηα ηελ μερσξηζηή ζπιινγή ησλ βηναπνβιήησλ, θαζψο 

ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο αθνξά ην 42% ησλ αζηηθψλ απνβιήησλ 

 

Γηα φιν ηνλ παξαπάλσ πξνγξακκαηηζκφ απφ ηελ πνιηηεία έρνπλ 

πξνβιεθζεί θαη ηα αληίζηνηρα ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία είηε απφ 

Δζληθνχο είηε απφ Δπξσπατθνχο πφξνπο θαη ζήκεξα ε ρψξα καο 

βξίζθεηαη ζηε θάζε νξγάλσζεο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε απηψλ ησλ 

πξνγξακκάησλ. 

 

Απνηειεί φκσο πιένλ αλάγθε λα επαλεμεηαζηνχλ νη ζηφρνη θαη νη 

πξνβιέςεηο ηνπ ΔΣΓΑ κε λέα αμηφπηζηα θαη ζχγρξνλα ζηνηρεία 

παξαγσγήο απνβιήησλ θαη λα ηεζεί λέν ρξνλνδηάγξακκα κείσζεο 

πνζνζηνχ απνβιήησλ πνπ θαηαιήγνπλ  ζε ηαθή, ψζηε λα επηηεπρζεί 

ν λένο ζηφρνο ηεο Δ.Δ. (10%κεηά ην 2040). 

 

6. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ ΚΤΒΔΡΝΗΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ 

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΚΤΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Καη‟αξράο έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία λα επηζεκαλζεί φηη ε χπαξμε 

εζληθήο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο Κπθιηθήο Οηθνλνκίαο 

απνηειεί έλα πξψην θαη ζεκαληηθφ βήκα πξνο ηελ θαηεχζπλζε 

αμηνπνίεζεο ηεο δπλακηθήο ηεο. Σεκεηψλεηαη φηη ε έξεπλα, ε 

θαηλνηνκία θαη φιεο νη επελδχζεηο ζε φινπο ηνπο θιάδνπο ηεο 

νηθνλνκίαο πξέπεη ζηαδηαθά λα ελζσκαηψζνπλ ηηο αξρέο θαη ηνπο 

ζηφρνπο ηεο Κ.Ο. θαη νη πξνηάζεηο ηεο δηππνπξγηθήο είλαη ε αξρή 

Σηε ζπλέρεηα θαη ζε επίπεδν γεληθνχ ζρνιηαζκνχ, εληνπίδεηαη ε 

αλάγθε δηακφξθσζεο εηδηθψλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ, φπσο 

άιισζηε πξνβιέπεηαη θαη ζην θείκελν32 : 

α) δξάζεσλγηαηαπιαζηηθά33, 

ζεζπκθσλίακεηηοππνδείμεηοηνπΠαξαξηήκαηνοΙΙ - Communication 

from the Commission to the European Parliament, the Council, the 

European Economic and Social Committee and the Committee of the 

Regions A European Strategy for Plastics in a Circular Economy 

                                                     
32 ΕΙΗΓΗΗ ΣΟ ΚΤ..ΟΙ.Π  «ΚΤΚΛΙΚΉ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» Τπουργείο Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ, 
Φεβρουάριοσ 2018. 
33Αναφορά ςτα πλαςτικά γίνεται ςτο ςημείο 5 των ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΩΝ τησ ΕΙΗΓΗΗ ΣΟ ΚΤ..ΟΙ.Π  
«ΚΤΚΛΙΚΉ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» του Τπουργείου Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ, όπου προβλζπεται 
περαιτζρω εξειδίκευςη προτάςεων για τουσ τομείσ προτεραιότητασ ςυμπεριλαμβανομζνων των 
Πλαςτικών. 
 

http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/plastics-strategy-annex.pdf
http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/plastics-strategy-annex.pdf
http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/plastics-strategy-annex.pdf
http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/plastics-strategy-annex.pdf


β) δξάζεσλ πνπ λα απνζθνπνχλ ζηελ εμνηθνλφκεζε θξίζηκσλ 

πξψησλ πιψλ34 

γ) αλαθνξάο ζε δηαρείξηζε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ, π.ρ. ηα 

επηθίλδπλα νηθηαθά απφβιεηα ζα πξέπεη λα ζπιιέγνληαη ρσξηζηά έσο 

ην 2022. 

 

Σε φ,ηη αθνξά ζε εηδηθφηεξεο παξαηεξήζεηο επηζεκαίλεηαη φηη : 

α) ε Δθηειεζηηθή Γξακκαηεία (Ο.Γ.Δ) έρεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 

πινπνίεζε ηνπ Δζληθνχ Σρεδίνπ γηα ηελ Κπθιηθή Οηθνλνκία. Τν 

γεγνλφο απηφ ζε ζπλδπαζκφ κε ην κέγεζνο ηνπ εγρεηξήκαηνο 

επηβάιιεη ηελ ζεζκνζέηεζε δεκηνπξγίαο νκάδαο από ηνπο 

θνηλσληθνύο εηαίξνπο πνπ ζα ιεηηνπξγεί ζπκβνπιεπηηθά πξνο ηελ 

δηππνπξγηθή επηηξνπή θαη επηθνπξηθά ηεο εθηειεζηηθήο γξακκαηείαο 

(Ο.Γ.Δ.). 

β) Σε φηη αθνξά ηα πνζνηηθά ραξαθηεξηζηηθά, ε Δζληθή ζηξαηεγηθή 

πεξηιακβάλεη ηξηάληα ηξείο (33) δξάζεηο κέρξη ηα ηέιε ηνπ 

2019, εθ ησλ νπνίσλ νη είθνζη ηέζζεξηο (24) έρνπλ 

πξνζδηνξηζηεί λα πινπνηεζνύλ εληόο ηνπ 2018. Ο ζηόρνο 

απηόο θξίλεηαη εμαηξεηηθά θηιόδνμνο, αλ όρη αλέθηθηνο. Ήδε  

ηα ρξνληθά πεξηζώξηα γηα ηηο 6 δξάζεηο κε νξίδνληα 

νινθιήξσζεο ην πξώην εμάκελν ηνπ 2018, έρνπλ ήδε 

παξέιζεη, κεηαθέξνληαο ηηο πξώηεο εθθξεκόηεηεο ζην κέιινλ. 

γ) Σε φηη αθνξά ζηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά, επηζεκαίλεηαη φηη ζε 

πνιιέο δξάζεηο δελ θαζνξίδεηαη ζαθώο ην παξαδνηέν – 

ελδεηθηηθό παξάδεηγκα ε δξάζε 1.4 (Πξνζαξκνγή πιαηζίνπ 

θαηαζθεπώλ δεκνζίσλ θαη ηδησηηθώλ έξγσλ)  – θαζηζηώληαο 

ηελ δξάζε γεληθή θαη θαηά ζπλέπεηα θαη ακθίβνιεο 

απνηειεζκαηηθόηεηαο ζηελ επίηεπμε πξαγκαηηθήο πξνφδνπ πξνο 

ηελ θπθιηθή νηθνλνκία. 

δ) Τν πθηζηάκελν θξηηήξην ηεξάξρεζήο ησλ δξάζεσλ είλαη ν ρξφλνο 

πινπνίεζεο. Κξίλεηαη ζθόπηκν λα επαλαμηνινγεζνύλ κε 

θξηηήξηα όπσο ε πθηζηάκελε εηνηκόηεηα πινπνίεζεοθαη ην 

                                                     
34Αναφορά ςτισ κρίςιμεσ πρώτεσ φλεσ γίνεται ςτη Δράςη 4.1 τησ ΕΙΗΓΗΗ ΣΟ ΚΤ..ΟΙ.Π  «ΚΤΚΛΙΚΉ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» του Τπουργείου Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ,όπου ςτα άμεςα καθήκοντα τησ 
Εκτελεςτικήσ γραμματείασ ςυμπεριλαμβάνονται ωσ αντικείμενα ειδικών επιχειρηςιακών 
προγραμμάτων. 
 



αλακελόκελν απνηέιεζκα θάζε δξάζεο.  Γηα ηηο δξάζεηο 

πςειήο πξνηεξαηόηεηαο, άξα πςειήο εηνηκόηεηαο θαη 

απνηειεζκαηηθόηεηαο, είλαη ζεκαληηθό λα ηεζνύλ 

πνζνηηθνπνηεκέλνη ζηόρνη. 

ε) Πξέπεη λα απινπνηεζνύλ θαη εμνξζνινγηζηνύλ νη 

δηαδηθαζίεο αδεηνδόηεζεο αληί ηεο πξφβιεςεο λέσλ δξάζεσλ 

φπσονη Γξάζεηο 1.12 (ελζσκάησζε ηεο δηάζηαζεο ηεο θπθιηθήο 

νηθνλνκίαο ζηηο αμηνινγήζεηο κειεηψλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ) 

θαη 1.13 (θπθιηθή νηθνλνκία θαη αδεηνδφηεζε επηρεηξεκαηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαη ππνδνκψλ). Άιισζηε ε Κπθιηθή Οηθνλνκία δελ 

απνηειεί επίπησζε, ε αληηκεηψπηζε ηεο νπνίαο πξέπεη λα 

πεξηγξάθεηαη ζε Μ.Π.Δ θαη λα πξνζδηνξίδεηαη κε Α.Δ.Π.Ο. - ζηνλ 

αληίπνδα Μ.Π.Δ πνπ ελζσκαηψλνπλ αξρέο θπθιηθήο νηθνλνκίαο ζηε 

δηαρείξηζε απνβιήησλ πξέπεη λα αμηνινγνχληαη ζεηηθά απφ ηηο 

αδεηνδνηνχζεο αξρέο. 

ζη) Η ξύζκηζε γηα ηνλ «κεζίηε πόξσλ» ζα πξέπεη λα 

απνζπξζεί θαη λα κεηαηξαπεί ζε ζπκβνπιεπηηθή κε 

ακεηβόκελε ππεξεζία (Γξάζε 1.14- Πξνψζεζε ηεο ρξήζεο 

κεζηηείαο ζε επίπεδν πεξηθεξεηψλ ή πφιεσλ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο 

θπθιηθήο νηθνλνκία). 

δ) Δπηζεκαίλεηαη φηη νη θιάδνη νη νπνίνη είηε είλαη ππφρξενηέλαληη ηνπ 

λφκνπ πνπ αθνξά ζηελελεξγεηαθή απφδνζε, είηε εθαξκφδνπλ 

Βέιηηζηεο Γηαζέζηκεο Πξαθηηθέο, ή εκπίπηνπλ ζηελ λνκνζεζία ηνπ 

Σπζηήκαηνο Δκπνξίαο Γηθαησκάησλ Δθπνκπψλ, είλαη ήδε ππφρξενη 

ζε εθαξκνγή δηαδηθαζηψλ βειηίσζεο ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο θαη 

θαηά ζπλέπεηα ζα πξέπεη λα εμαηξεζνχλ απφ ηε δξάζε 3.4 

 

7. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ-ΠΡΟΣΑΔΙ 

Τν κνληέιν ηεο θπθιηθήο νηθνλνκίαο ζθηαγξαθεί έλα λέν παξαγσγηθφ 

θαη θαηαλαισηηθφ νηθνλνκηθφ κνληέιν ην νπνίν απαληά ζηηο 

ζχγρξνλεο πξνθιήζεηο, θπξίσο ζηελ έιιεηςε πφξσλ θαη ζηελ 

δηαρείξηζε απνβιήησλ, ζηνρεχνληαο ζηελ ηερλνινγηθή αιιαγή θαη 

ζηελ θαηλνηνκία, ζηηο λέεο αγνξέο θαη ζηηο κεηαβνιέο ησλ 

παξαγσγηθψλ θαη θαηαλαισηηθψλ πξνηχπσλ. 

Βέβαηα γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο αλζξψπνπο ε ηδέα ηεο θπθιηθήο 

νηθνλνκίαο εμαθνινπζεί λα απνηειεί κηα αθεξεκέλε, αλ φρη 

εμαηξεηηθά κεγαιφπλνε έλλνηα. Παξφηη απμάλεηαη δηαξθψο ην 

ελδηαθέξνλ ησλ πνιηηψλ ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν γηα ηελ ελίζρπζε 



ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, νη πεξηζζφηεξνη δελ έρνπκε 

ζπλεηδεηνπνηήζεη αθφκε ηηο επξχηεξεο αιιαγέο πνπ ζα πξέπεη λα 

γίλνπλ ζηνλ ηξφπν δσήο καο πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζνπκε έλα 

βηψζηκν κέιινλ θαη ηε καθξνπξφζεζκε επεκεξία καο. Η ρξήζε ησλ 

πφξσλ, έηζη φπσο γίλεηαη επί ηνπ παξφληνο, δελ είλαη βηψζηκε. 

Καηαλαιψλνπκε θαη εμνξχζζνπκε πεξηζζφηεξεο πξψηεο χιεο απφ 

απηέο πνπ είλαη ζε ζέζε λα καο δψζεη ν πιαλήηεο γηα λα θαιχςνπκε 

ηηο αλάγθεο καο καθξνπξφζεζκα. 

Ο ζχγρξνλνο ηξφπνο δσήο έρεη σο παξελέξγεηα ηελ πξφθιεζε 

ζεκαληηθψλ θαη ελίνηε κε αλαζηξέςηκσλ βιαβψλ ζην πεξηβάιινλ. 

Αξθεί λα ζθεθζνχκε γηα παξάδεηγκα ηε ρξήζε ησλ πιαζηηθψλ: δελ 

γίλεηαη επαξθήο αλαθχθισζε θαη πνιιά πιαζηηθά πξντφληα 

θαηαιήγνπλ ζηνπο σθεαλνχο θαη ηηο ζάιαζζέο καο, ηηο νπνίεο 

ξππαίλνπλ ελψ νδεγνχλ ζην ζάλαην ηελ παλίδα. 

Υπάξρνπλ ζαθείο ελδείμεηο φηη απμάλεηαη δηαξθψο ε επαηζζεηνπνίεζε 

ηνπ θνηλνχ γηα ην πξφβιεκα ππεξαλάισζεο πφξσλ θαη φηη 

αλαπηχζζνληαη λέα κνληέια παξαγσγήο θαη θαηαλάισζεο ηα νπνία 

ζα επηθέξνπλ ξηδηθέο αιιαγέο ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν παξάγνπκε 

θαηαλαιψλνπκε θαη δνχκε θαη ζα αληηθαηαζηήζνπλ ην γξακκηθφ 

κνληέιν «παξάγσ – ρξεζηκνπνηψ - απνξξίπησ». 

Σήκεξα, ηξία ζρεδφλ ρξφληα κεηά ηελ αλαθνίλσζε ηεο Δπξσπατθήο 

ζηξαηεγηθήο θαη ηνπ αληίζηνηρνπ Σρεδίνπ Γξάζεο, ε θπθιηθή 

νηθνλνκία απνθηά φιν θαη κεγαιχηεξε δπλακηθή, παξακέλνπλ φκσο 

ζεκαληηθέο πξνθιήζεηο πνπ πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ ψζηε απηή λα 

πηνζεηεζεί επξέσο. 

Οη πξνθιήζεηο απηέο αθνξνχλ ζην λνκνζεηηθφ πιαίζην, ηελ 

απαηηνχκελε ηερλνινγηθή θαηλνηνκία, ηελ ελεκέξσζε θνηλσλίαο θαη 

ησλ επηρεηξήζεσλ, θαζψο θαη ηε δηακφξθσζε αγνξψλ γηα «θπθιηθά» 

πξντφληα θαη ππεξεζίεο, ζπλζέηνληαο έλα ζχλζεην πιαίζην 

κεηάβαζεο. 

Καζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο θπθιηθήο νηθνλνκίαο 

ζηελ πξάμε είλαη ε αλάπηπμε ησλ απαξαίηεησλ γλώζεσλ, ε 

παξαθνινύζεζε ηεο πξνόδνπ θαη ε κέξηκλα, ψζηε νη ππεχζπλνη 

ράξαμεο πνιηηηθήο λα έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο ηα πνξίζκαηα, ηα 

ζηνηρεία θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα ζπκβάινπλ ζηε 

ράξαμε ππνζηεξηθηηθψλ θαη επέιηθησλ πνιηηηθψλ. Δπίζεο είλαη 

δσηηθήο ζεκαζίαο λα έρνπλ φιεο νη επηρεηξήζεηο θαη φινη νη πνιίηεο 



ζηε δηάζεζή ηνπο ηηο ζσζηέο πιεξνθνξίεο θαη ιχζεηο γηα λα 

πξαγκαηνπνηεζεί ε αλαγθαία κεηάβαζε. 

Η ζηαδηαθή ελζσκάησζε ηεο θπθιηθήο νηθνλνκίαο ζε λνκνζεηηθφ, 

επηρεηξεκαηηθφ αιιά θαη θαηαλαισηηθφ επίπεδν, ζπληζηά ζεκαληηθή 

επθαηξία, αθελφο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ρξνληδφλησλ πξνβιεκάησλ 

ζηελ δηαρείξηζε απνβιήησλ ζηε ρψξα καο αιιά θαη ζηελ αλάδεημε 

λέσλ αγνξψλ θαη επελδπηηθψλ επθαηξηψλ, ζπκβάιινληαο κε ηνλ 

ηξφπν απηφ ζηελ θάιπςε ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ θαη ηα πςειά 

πνζνζηά αλεξγίαο πνπ θαηαγξάθνληαη. 

Η «θπθιηθή νηθνλνκία» ηξνθνδνηεί ζήκεξα, θαη‟αξράο, ηνλ 

πξσηνγελή θαη ην δεπηεξνγελή ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο (θαη ελ 

ζπλερεία θαη ηνλ ηξηηνγελή), ελψ παξάιιεια ζηεξίδεηαη ζηελ 

νηθνλνκία ηεο γλψζεο θαη ηεο εμεηδίθεπζεο πξνζηαηεχνληαο 

παξάιιεια ηνπο θπζηθνχο θαη πεξηβαιινληηθνχο πφξνπο. Δπηπιένλ, 

πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη πξαθηηθέο θπθιηθήο νηθνλνκίαο κπνξνχλ λα 

ζπκβάιινπλ ζηε κείσζε ηεο εμάξηεζεο απφ ηηο εηζαγσγέο κέζσ ηεο 

δεκηνπξγίαο ησλ θαηάιιεισλ εγρψξησλ δηαζπλδέζεσλ κεηαμχ 

θιάδσλ θαη παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. 

Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή, ε ΟΚΔ ζεσξεί φηη νη λνκνζεηηθέο 

παξεκβάζεηο πνπ πξνσζνχληαη σο πξνο ηε δεκηνπξγία ελφο εληαίνπ 

πιαηζίνπ δεκφζηαο πνιηηηθήο γηα ηελ Κπθιηθή Οηθνλνκία είλαη 

θξίζηκεο θαη αλαγθαίεο ηφζν σο πξνο ηε δεκηνπξγία ησλ 

πξνυπνζέζεσλ αλάδεημεο θαη εθθίλεζεο λέσλ θαηλνηνκηθψλ 

πξσηνβνπιηψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ, φζν θαη σο πξνο ηνλ πεξηνξηζκφ 

ζρεηηθψλ εκπνδίσλ γηα ηελ αλάιεςε ζρεηηθψλ δξάζεσλ. 

Οη πξνσζνχκελεο παξεκβάζεηο πξέπεη λα ζπκβάιινπλ θαζνξηζηηθά 

ζηελ απνξξφθεζε ηεο κέγηζηεο δπλαηήο αμίαο θαη ρξήζεο απφ ηηο 

πξψηεο χιεο, ηα πξντφληα θαη ηα απφβιεηα, αιιά θαη ζηελ πξνψζεζε 

ηεο εμνηθνλφκεζεο θπζηθψλ πφξσλ. 

Δηδηθφηεξα, ε ΟΚΔ ζεκεηψλεη φηη ε δηεπζέηεζε ησλ θαλνληζηηθψλ θαη 

λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ, φπσο απηή πξνσζείηαη κε ην λέν ζεζκηθφ 

πιαίζην θαη ηελ Δζληθή ζηξαηεγηθή, απνηειεί πξνυπνηηζέκελε 

ζπλζήθε γηα ηε δηεπθφιπλζε ζρεδηαζκνχ θαη αλάπηπμεο ζρεηηθψλ 

δξάζεσλ. Αληίζηνηρα, ε αλάπηπμε δξάζεσλ βειηίσζεο ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο ε νπνία ζα ζπκπεξηιάβεη θαη ηε κηθξνκεζαία 

επηρεηξεκαηηθφηεηα ζπληζηά θαζνξηζηηθή παξάκεηξν πνπ ζα 

δηεπθνιχλεη ηελ έληαμε θαη ηελ ζπκκεηνρή ησλ επηρεηξήζεσλ 

αλεμαξηήηνπ κεγέζνπο ζε ζρεηηθά θαζεζηψηα ρξεκαηνδφηεζεο. 



Δπηπξφζζεηα επηζεκαίλεηαη φηη ε δηακφξθσζε ελφο πιαηζίνπ 

αλάπηπμεο δξάζεσλ ηερλνγλσζίαο θαη ελεκέξσζεο θαη ζρεηηθψλ 

δξάζεσλ δηαθπβέξλεζεο ζα θεθαιαηνπνηήζεη θαη ζα νξηνζεηήζεη ην 

ζχλνιν ησλ πξσηνβνπιηψλ θαη ζα ζεζπίζεη έλα ζύζηεκα 

ζρεδηαζκνύ παξαθνινύζεζεο, δηάρπζεο ηεο πιεξνθνξίαο θαη 

εμνηθείσζεο ησλ ζρεηηθώλ θνξέσλ, ηεο θνηλσλίαο θαη ησλ 

επηρεηξήζεσλ κε ηηο ζρεηηθέο πξσηνβνπιίεο θαη ην αληηθείκελν 

ελ γέλεη. 

Ιδηαίηεξε έκθαζε επίζεο πξέπεη λα δνζεί ζε ζπγθεθξηκέλεο πξψηκεο 

δξάζεηο θηλεηνπνίεζεο πνπ ζα δηεπθνιχλνπλ, κεηαμχ άιισλ, ηελ 

ελεξγεηηθή ελεξγνπνίεζε θαη εκπινθή ησλ κηθξνκεζαίσλ θαη κηθξψλ 

θαη πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ ζε εγρεηξήκαηα θαη πξσηνβνπιίεο 

θπθιηθήο νηθνλνκίαο θαη ζα ζπκβάιινπλ ζηελ ηζρπξνπνίεζε ηεο 

παξαγσγηθήο βάζεο ηεο ρψξαο. 

Υπφ απηφ ην πξίζκα, ε ΟΚΔ ζεσξεί φηη επηβάιιεηαη ε αλάδεημε ησλ 

παξαθάησ ζεκείσλ θαη θαηεπζχλζεσλ, φπσο κέξνο απηψλ 

πεξηγξάθεηαη θαη ζην ππφ δηαβνχιεπζε ζρέδην πιαηζίνπ δεκφζηαο 

πνιηηηθήο γηα ηελ Κπθιηθή Οηθνλνκία. Πην ζπγθεθξηκέλα, ρξήδνπλ 

ηδηαίηεξεο αλάδεημεο ηα παξαθάησ ζεκεία: 

 Άκεζε ελίζρπζε ησλ δξάζεσλ ελεκέξσζεο θαη 

επαηζζεηνπνίεζεο35, κε ζθνπφ ηελ θηλεηνπνίεζε παξαγσγηθνχ 

δπλακηθνχ θαη ηελ θαηάξηηζε θαηαλαισηψλ, παξαγσγψλ θαη 

ρξεζηψλ ζε ζρεηηθά ζέκαηα. Η νινθιεξσκέλε θαη θαηάιιειε 

ελεκέξσζε απνηειεί πξνυπφζεζε γηα επηρεηξεκαηηθή επαλέληαμε 

επαγγεικάησλ, επηρεηξήζεσλ θαη θιάδσλ πνπ έρνπλ ππνζηεί ηηο 

ζπλέπεηεο ηεο δεθαεηνχο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη πξνζθέξεη 

παξαγσγηθή δηέμνδν, ζέηνληαο παξάιιεια ηηο πξνυπνζέζεηο γηα έλαλ 

αλαπηπμηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ. 

 Πξνψζεζε λέσλ κνξθώλ ζπλεξγαηηθήο νηθνλνκίαο36 ζε 

επίπεδν θαηλνηφκσλ εθαξκνγψλ ζηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή 

δξαζηεξηφηεηα, φπσο γηα παξάδεηγκα ελζάξξπλζε λέσλ 

επηρεηξεκαηηθψλ κνληέισλ βαζηζκέλσλ ζηε ρξήζε ππεξεζηψλ αληί 

αγνξάο πξντφλησλ (productas – a – service) θαη ζηελ αλάπηπμε 

«απνθεληξσκέλσλ «επηζθεπαζηηθψλ αιπζίδσλ» κε ηε ζπκκεηνρή  

κηθξψλ επηρεηξήζεσλ θαη απηφ – απαζρνινχκελσλ, κε ζηφρν ηε 

                                                     
35 Δράςεισ ενημζρωςησ-ευαιςθητοποίηςησ περιλαμβάνονται και ςτο κείμενο τησ Ειςήγηςησ ςτο 
ΚΤ..ΟΙ.Π. «Κυκλική Οικονομία» του Τπουργείου Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ (Δράςεισ 3.1-3.6) 
36 Η Δράςη 3.6. του κειμζνου τησ Ειςήγηςησ ςτο ΚΤ..ΟΙ.Π. «Κυκλική Οικονομία» του Τπουργείου 
Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ αφορά τη υνεργατική Οικονομία. 



ζπληήξεζε ή εθζπγρξνληζκφ θηεξηαθνχ απνζέκαηνο εμνπιηζκνχ θαη 

πξντφλησλ (π.ρ. επηζθεπέο, επηδηνξζψζεηο). Πξνο απηή ηελ 

θαηεχζπλζε, θξίλεηαη σο πνιχ ζεκαληηθή πξνυπφζεζε ε 

δηακφξθσζε επέιηθησλ δηαδηθαζηψλ δεκηνπξγίαο ζχγρξνλσλ θαη 

θαηλνηφκσλ ζπλεξγαηηθψλ θαη ζπλεηαηξηζηηθψλ ζρεκάησλ πνπ ζα 

δεκηνπξγήζνπλ ηηο αλαγθαίεο νηθνλνκίεο θιίκαθαο θαη ζα 

δηεπθνιχλνπλ ηελ αληαιιαγή  ζχκκεηθησλ γλψζεσλ. 

 Γεληθφηεξε ελίζρπζε θαη πξνώζεζε λέσλ επηρεηξεκαηηθώλ 

κνληέισλ ζε επίπεδν πεξηβαιινληηθήο θαηλνηνκίαο, κε ζθνπφ ηελ 

αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ,  ηερλνινγηψλ θαη κνληέισλ νξγάλσζεο. 

Όπσο αλαθέξζεθε, ηδηαίηεξε ζεκαζία απνθηάεη πιένλ ε αλαδήηεζε 

θαη δεκηνπξγία λέσλ αγνξψλ θαη πεξηνρψλ ελδηαθέξνληνο ζηε βάζε 

πψιεζεο πξντφλησλ βαζηζκέλσλ ζε θηελφηεξεο πξψηεο χιεο φζν θαη 

ηελ πψιεζε ππεξεζηψλ θαη ηελ αλάπηπμε επηρεηξεµαηηθψλ µνληέισλ 

βαζηζµέλσλ ζηε µίζζσζε, ηνλ θαηαµεξηζµφ, ηελ επηζθεπή, ηελ 

αλαβάζµηζε ή ηελ αλαθχθισζε επηµέξνπο ζηνηρείσλ. 

 ρεδηαζκόο θαηπινπνίεζε ζρεηηθώλ πηινηηθώλ δξάζεσλ 

πνπ ζα ιεηηνπξγήζνπλ σο ηεθκήξηα εθαξκνγήο πξαθηηθψλ θαη ζα 

ζπκβάινπλ ζε έλαλ πιεξέζηεξν θχθιν δσήο ησλ πξντφλησλ κέζσ 

ηεο αλαθχθισζεο θαη επαλαρξεζηκνπνίεζήο ηνπο θαζψο θαη 

πινπνίεζε δξάζεσλ δηαζχλδεζεο παξαγσγηθψλ ππνζπζηεκάησλ 

κέζα απφ ζηνρεπκέλε δηθηχσζε θαη δηαζχλδεζε (π.ρ. ζηνρεπκέλεο 

δξάζεηο δηθηχσζεο θιάδσλ θαη επηρεηξήζεσλ). Τέηνηεο δξάζεηο 

κπνξνχλ λα βαζηζηνχλ θαη λα ζπλδεζνχλ κε ηε δηάζηαζε ηεο 

βηνκεραληθήο ζπκβίσζεο θαη λα ελζσκαηψζνπλ ηε ζπκκεηνρή θαη 

ζχλδεζε κηθξψλ θαη πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ ζε ζρεηηθέο 

πξσηνβνπιίεο θαη αιπζίδεο αμίαο (π.ρ. δψλεο θαηλνηνκίαο, clusters). 

Ταπηφρξνλα, ν εληνπηζκφο ζρεηηθψλ πηινηηθψλ δξάζεσλ κπνξεί λα 

ζπλδεζεί κε ηελ αλάγθε αληηκεηψπηζεο ζπλνιηθψλ νηθνλνκηθψλ, 

παξαγσγηθψλ θαη θνηλσληθψλ πξνθιήζεσλ (π.ρ. ελεξγεηαθή 

απνδνηηθφηεηα θηεξίσλ, θιηκαηηθή αιιαγή, δηαρείξηζε απνβιήησλ 

απφ επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, επαλα-ρξεζηκνπνίεζε πδαηηθψλ 

πφξσλ). 

 ρεδηαζκόο θαη αλάπηπμεζρεηηθώλ πξνγξακκάησλ 

θαιιηέξγεηαο θαη ελδπλάκσζεο δεμηνηήησλ, κε έκθαζε ζε 

ζρεηηθνχο θιάδνπο πνπ άπηνληαη ηεο ρξήζεο πξαθηηθψλ θαη 

ηερλνινγηθψλ ζπζηνηρηψλ «θπθιηθήο νηθνλνκίαο» θαζψο θαη αλάδεημε 

ησλ ζπλαθψλ ηερληθψλ επαγγεικάησλ. 

 Πξνζαξκνγή έμππλσλ θαη ζπλδπαζηηθώλ 

ρξεκαηνδνηηθώλ εξγαιείσλγηα ηηο επηρεηξήζεηο αλεμαξηήησο 

κεγέζνπο αιιά θαη κέξηκλα γηα ηηοαλάγθεο θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ 



κηθξψλ επηρεηξήζεσλ ζε ζπλδπαζκφ κε δξάζεηο θαζνδήγεζεο θαη 

ππνζηήξημεο ηνπο σο πξνο ηελ αμηνπνίεζε ηνπο ππφ ηελ νπηηθή ηεο 

ελζσκάησζεο λέσλ πξαθηηθψλ, λέσλ ηερλνινγηψλ ή ζπλνιηθνχ 

επηρεηξεκαηηθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ. 

 Σερληθή ππνζηήξημε θαη παξνρή ηερληθήο βνήζεηαογηα ηηο 

επηρεηξήζεηο αλεμαξηήησο κεγέζνπο αιιά θαη εηδηθφηεξε κέξηκλα 

γηα ηηο κηθξέο επηρεηξήζεηο γηα ην ζρεδηαζκφ εμεηδηθεπκέλσλ 

ιχζεσλ, νινθιεξσκέλσλ έξγσλ θαη ζπλεξγαηηθψλ ζρεκάησλ 

πνπ πεξηιακβάλνπλ ζπλδπαζκφ αληηθεηκέλσλ, παξαγσγηθψλ 

εμεηδηθεχζεσλ θαη δξάζεσλ ζην πεδίν ηεο θπθιηθήο νηθνλνκίαο 

(π.ρ. ζχλδεζε αγξνδηαηξνθήο, θηελνηξνθίαο θαη αμηνπνίεζε 

εθξνψλ γηα παξαγσγή βηνελέξγεηαο). 

 Αλάδεημε παξακέηξσλ θαη δεηθηώλ κέηξεζεο ησλ 

αλακελόκελσλ σθειεηώλ, ηφζν γηα ην πεξηβάιινλ φζν θαη γηα 

ηελ νηθνλνκία, κε αλαθνξά ζε επίπεδν θιάδσλ, επαγγεικάησλ 

θαη πεξηθεξεηψλ. 

 Πεξαηηέξσ αλάπηπμε, ζπληνληζκόο νξγάλσζε θαη 

ζπλεξγαζία ησλ πθηζηάκελσλ δνκώλ δηαθπβέξλεζεο θαζώο 

θαη δεκηνπξγία κεζνδνινγηθώλ εξγαιείσλ γηα ηε δηεπθφιπλζε 

ηεο κεηάβαζεο πξνο ηελ θπθιηθή νηθνλνκία, γηα ηνλ θαιχηεξν 

ζπληνληζκφ ησλ πνιηηηθψλ θαη ηελ εμαζθάιηζε ζπλεθηηθήο 

παξαθνινχζεζεο ησλ κεηαξξπζκηζηηθψλ κέηξσλ. 

 Έληαμε ησλ ζεκάησλ πνπ άπηνληαη ηεο κεηάβαζεο ζηελ 

θπθιηθή νηθνλνκία ζηνλ θνηλσληθφ δηάινγν πνπ ιακβάλεη ρψξα ζην 

πιαίζην ηεο ΟΚΔ  γηα κηα δίθαηε κεηάβαζε, κεηξηάδνληαο ηηο 

θνηλσληθέο επηπηψζεηο. 

 Έληαμε ζεκάησλ πνπ άπηνληαη ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο 

παξαδνζηαθήο πξνο κηα θπθιηθή νηθνλνκία ζηελ ζπιινγηθή 

δηαπξαγκάηεπζε. Σεκεησηένλ φηη ζηελ ΔΓΣΣΔ37 ηνπ 2018 ζην 

Άξζξν 6  αλαθέξεηαη:«Τα ζπκβαιιόκελα κέξε ζα ζπλεξγαζζνύλ 

ζηελ δηακόξθσζε πνιηηηθήο θαη δξάζεσλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ 

επηπηώζεσλ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο ζηε ρώξα, θαη εηδηθόηεξα απηώλ 

πνπ αθνξνύλ ζηε δηαδηθαζία κεηάβαζεο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζε κηα νηθνλνκία ρακειόηεξσλ εθπνκπώλ αεξίσλ ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ, δηαδηθαζία πνπ άιισζηε είλαη αλαγθαία δεδνκέλεο ηεο 

δέζκεπζεο ηεο ρώξαο ζηνπο ζηόρνπο ηεο βηώζηκεο αλάπηπμεο ηνπ 

ΟΗΔ (Αηδέληα 2030). Τα ζπκβαιιόκελα κέξε απνδέρνληαη ηνλ όξν 

ηεο Γίθαηεο Μεηάβαζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζε κηα νηθνλνκία ρακειώλ 

εθπνκπώλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ, ε νπνία ζα εμαζθαιίδεη ηελ 

                                                     
37 ΕΓΕ: Εθνική Γενική υλλογική φμβαςη Εργαςίασ  
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απαξαίηεηε ππνζηήξημε όηαλ ζα ππάξμεη αλάγθε αλαδηάηαμεο, 

επαλαθαηάξηηζεο θαη αλαθαηαλνκήο ηνπο. Γίθαηα κεηάβαζε είλαη ν 

ζπλδπαζκόο ζρεδίσλ, πνιηηηθώλ θαη επελδύζεσλ πνπ επηηξέπνπλ 

ζηηο επηρεηξήζεηο λα αλαπηπρζνύλ κε νηθνλνκηθά απνδνηηθό ηξόπν, 

αληηκεησπίδνληαο θαη κεηξηάδνληάο ηηο ώζηε λα δηαζθαιηζζεί ε 

βηώζηκε αλάπηπμε ζηε ρώξα, πνπ είλαη ην δεηνύκελν, ζε ζπκθσλία 

κε ηνπο Σηόρνπο ηεο Βηώζηκεο Αλάπηπμεο ηνπ ΟΗΔ.» 

 Πεξαηηέξσ ελίζρπζε ησλ πθηζηακέλσλ εξγαιείσλ θαη δηθηχσλ 

πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηηο απαηηνχκελεο δεμηφηεηεο γηα ηελ 

θαιύηεξε πξόβιεςε θαη παξαθνινύζεζε ησλ εμειίμεσλ ζηνπο 

ηνκείο θαη ηα επαγγέικαηα πνπ ζπλδένληαη κε ηελ θπθιηθή 

νηθνλνκία. 

 Αλάπηπμε ζηξαηεγηθήο γηα ηελ αληηζηνίρηζε ηεο εθπαίδεπζεο, 

ηεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη ησλ παξαγνκέλσλ 

δεμηνηήησλ κε ηηο ζέζεηο εξγαζίαο ζηνπο ππφ αλάπηπμε ή 

κεηαζρεκαηηζκφ ηνκείο ηεο θπθιηθήο νηθνλνκίαο. 

 Γηαζθάιηζε φηη ηα πξνγξάκκαηα θαη νη πνιηηηθέο 

ρξεκαηνδόηεζεοηεο ΔΔ ζα εθαξκνζηνχλ ζηελ Διιάδα 

ππνζηεξίδνληαο ηελ αλάπηπμε θαη ηε δεκηνπξγία ζέζεσλ 

εξγαζίαο ζηελ θπθιηθή νηθνλνκία. 

 

Δπίζεο ε ΟΚΔ επηζεκαίλεη ηα κεγάια πεξηζώξηα εθαξκνγήο ησλ 

πξαθηηθώλ ηεο θπθιηθήο νηθνλνκίαο ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα 

ηεο ρώξαο καο θαζώο θαη ηα ζεκαληηθά θαη άθξσο 

απαξαίηεηα νηθνλνκηθά νθέιε γηα ηηο αγξνηηθέο επηρεηξήζεηο 

ηεο. Δλδεηθηηθά ζεκεηψλνληαη: 

 ε δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο ηεο δαζηθήο βηνκάδαο (εθηίκεζε γηα 

εηήζηα παξαγσγή 40 εθαη. ηφλσλ ζηε ρψξα καο) κε ζθνπφ 

ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο. 

 ε πεξαηηέξσ αμηνπνίεζε ησλ θιαδεκάησλ (θαχζηκε χιε, 

pellets θιπ) 

 ε αμηνπνίεζε γηα παξαγσγή ελέξγεηαο ησλ άρπξσλ ηνπ ξπδηνχ  

 ε αμηνπνίεζε ησλ απνβιήησλ ησλ κνλάδσλ παξαγσγήο ρπκνχ 

(εζπεξηδνεηδή, ξνδάθηλα θιπ) γηα ηελ παξαγσγή δσνηξνθψλ, 

αηζέξησλ ειαίσλ, ιηπαζκάησλ 

 ε αλαθχθισζε ησλ ρξεζηκνπνηεκέλσλ πιαζηηθψλ ησλ 

ζεξκνθεπίσλ κε ηελ πξνυπφζεζε ηεο δηαζθάιηζεο ηεο 

θαηάιιειεο ζχζηαζεο θαη ζήκαλζεο θαη δηαθίλεζήο ηνπο (έρεη 

πινπνηεζεί ζρεηηθφ δηαθξαηηθφ πξφγξακκα ηεο Δ.Δ) 

 ε αμηνπνίεζε ηνπ παξαγφκελνπ ηπξνγάιαθηνο ζηηο κνλάδεο 

παξαγσγήο θέηαο γηα ηελ παξαγσγή πξσηετλψλ αιιά θαη 



βηναεξίνπ αληί ηεο απφξξηςεο θαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθήο 

πεξηβαιινληηθήο επηβάξπλζεο  

 ε αμηνπνίεζε ησλ απνβιήησλ ησλ ρνηξνηξνθηθψλ 

πηελνηξνθηθψλ θαη αγειαδνηξνθηθψλ κνλάδσλ γηα ηελ 

παξαγσγή βηναεξίνπ κε ηαπηφρξνλε απνηξνπή ησλ δπζκελψλ 

πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ απφ ηελ αλππαξμία δηαρείξηζήο 

ηνπο. 

 ε ηεξάζηηα εμνηθνλφκεζε πφξσλ (γιπθφ λεξφ, ειεθηξηθή 

ελέξγεηα, πεηξέιαην θιπ) κε κηθξή βειηίσζε ηεο πθηζηάκελεο 

δηαρείξηζεο ηνπ αξδεπηηθνχ λεξνχ38 

 

Η Οηθνλνκηθή βησζηκφηεηα θαη ε αλάπηπμε ησλ παξαπάλσ 

εθαξκνγψλ πξνυπνζέηνπλ θαιφ ζπληνληζκφ, απνηειεζκαηηθή 

δηαρείξηζε θαη νηθνλνκίεο θιίκαθαο, άξα ηε ιεηηνπξγία αμηόπηζησλ 

θαη ηθαλνπνηεηηθά ζηειερσκέλσλ ζπλεηαηξηζηηθώλ 

Οξγαλώζεσλ. 

 

Τέινο, θαη επεηδή ππάξρεη μεθάζαξα ε αλάγθε δηακφξθσζεο 

θαηάιιεινπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ θαη επαξθψλ ειέγρσλ εθαξκνγήο 

ηνπ, ψζηε λα επηηεπρζνχλ νη Δπξσπατθνί ζηφρνη γηα ηελ θπθιηθή 

Οηθνλνκία ε ΟΚΔ πξνηείλεη ηελ πινπνίεζε ησλ παξαθάησ 

πξνηάζεσλ πξνο ηελ  θαηεύζπλζε άξζεο αδπλακηώλ ή 

ζηξεβιώζεσλ ηνπ πθηζηάκελνπ λνκηθνύ πιαηζίνπ : 

 Γηακφξθσζε θξηηεξίσλ γηα αμηνπνίεζε ηνπ επελδπηηθνχ λφκνπ 

ζηελ πξνψζεζε επελδχζεσλ θπθιηθήο νηθνλνκίαο (Ν. 4399/16). 

 Δλεξγνπνίεζε ηεο γλσκνδνηηθήο επηηξνπήο γηα 

«απνραξαθηεξηζκφ απνβιήησλ» φπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 40 

ηνπ Ν.4042/12, κε βάζε ηα θξηηήξηα πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ 

4042/12 , άξζξα 12 θαη 13 (by-product θαη απνραξαθηεξηζκφο 

αληίζηνηρα). 

 Δληνπηζκφο ησλ κε αλαθπθιψζηκσλ ξεπκάησλ, εηδηθφηεξα 

απηψλ γηα ηα νπνία ήδε θαηαβάιινληαη εηζθνξέο θαη κέξηκλα 

δηαρείξηζήο ηνπο. Πξνηείλεηαη λα δηεξεπλεζνχλ απφ ηνπο αξκφδηνπο 

θνξείο (π.ρ. ΔΟΑΝ) ε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο λέσλ Σπζηεκάησλ 

Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο (ΣΔΓ) γηα ξεχκαηα πξντφλησλ, ζην πιαίζην 

ηεο Δπζχλεο ηνπ Παξαγσγνχ, φπσο ηα νξγαληθά πιηθά, ν ξνπρηζκφο, 
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Επιςημαίνεται ότι ςειρά ςημαντικών πρωτοβουλιών ζχει αναπτυχθεί τον τελευταίο χρόνο από το 
Τπουργείο (Κανονιςμόσ νεροφ – αντιμετώπιςη διαρροών). 
 



ηα έπηπια, ηα επηθίλδπλα νηθηαθά θ.α.). Ήδε, ν λένο λφκνο γηα ηελ 

αλαθχθισζε (λ. 4496/2017) πξνβιέπεη απηή ηελ δπλαηφηεηα). 

 Δθαξκνγή ηνπ εηδηθνχ ηέινπο ηαθήο (άξζξν 43 Ν. 4042/12). 

 Δζεινληηθή εθαξκνγή γηα ηνπο δήκνπο ηνπ «Πιεξψλσ Όζν 

Πεηάσ – ΠΟΠ» (PayAsYouThrow – PAYT), ψζηε ε απφξξηςε 

απνξξηκκάησλ λα πάςεη λα είλαη ε θζελφηεξε επηινγή.  

 Δπηθαηξνπνίεζε ΔΣΓΑ θαη ΔΣΓΔΑ ζηηο επηηαγέο θαη δπλαηφηεηεο 

ησλ Δπξσπατθψλ Οεδγηψλ γηα ηελ Κπθιηθή Οηθνλνκία. 

 Γηεπθφιπλζε ηεο βηνκεραληθήο ζπκβίσζεο κέζσ αληηθαηάζηαζεο 

ηεο ππνρξέσζεο επαλππνβνιήο θαθέινπ Μ.Π.Δ.ζην ζηάδην δνθηκήο 

λένπ Δ.Κ.Α. κε ηεθκεξησκέλν ηερληθφ ππφκλεκα. 

 Υινπνίεζε ησλ ΠΔΣΓΑ, κε ηαπηφρξνλε ελεξγνπνίεζε νηθνλνκηψλ 

θιίκαθαο κέζσ αμηνπνίεζεο απνξξηκάησλ γεηηνληθψλ 

πεξηθεξεηψλ, φπνπ απηφ θξίλεηαη απαξαίηεην γηα ηελ βέιηηζηε 

αμηνπνίεζε ησλ κνλάδσλ επεμεξγαζίαο 

 Δλίζρπζε ειέγρσλ ζηελ αγνξά39 κέζσ έθδνζεο θαη πινπνίεζεο 

ΠΓ γηα ηδηψηεο επηζεσξεηέο. Πξνηείλεηαη λα μεθηλήζεη δηαδηθαζία 

δηαβνχιεπζεο επί ηεο παιαηφηεξεο λνκνπαξαζθεπαζηηθήο  

επεμεξγαζίαο (ηνπ 2012)πνπ ππάξρεη ζηηο ππεξεζίεο ησλ 

Δπηζεσξεηψλ Πεξηβάιινληνο. 

 Πιήξεο εθαξκνγή θαη αμηνπνίεζε ησλ ζπιιεγφκελσλ ζηνηρείσλ 

ζην Ηιεθηξνληθφ Μεηξψν Απνβιήησλ (ΗΜΑ) γηα ηνλ εληνπηζκφ 

παξαβαηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ αθελφο θαη αθεηέξνπ γηα ηελ 

αλάπηπμε αγνξψλ δεπηεξνγελψλ πιηθψλ, φπσο πξφζθαηα 

αλαθνηλψζεθε40. Γηα ηελ θαιχηεξε αμηνπνίεζε ηνπ ΗΜΑ 

πξνηείλεηαη λα πξνζηεζεί θαη πεδίν/α θαηαρψξεζεο φγθνπ 

παξαγσγήο πξντφλησλ. 

 

 

 

                                                     
39Επιςημαίνεται ότι ήδη ξεκίνηςε η λειτουργία του Ηλεκτρονικοφ Περιβαλλοντικοφ Μητρώου (ΗΠΜ) 
με ηλεκτρονική διαφανή εξζλιξη όλησ τησ διαδικαςίασ περιβαλλοντικήσ αδειοδότηςησ 
 
40Επιςημαίνεται ότι ήδη εξελίςςονται ενζργειεσ : 

- αναβάθμιςησ του ΗΜΑ και διαςφνδεςήσ του με το ΗΠΜ και το Ολοκληρωμζνο 
Πληροφορικό φςτημα Διαχείριςησ τερεών Αποβλήτων 

- ςτο ΗΜΑ ζχουν καταχωρηθεί 30.000 επιχειρήςεισ (από 1.800 προ ΗΜΑ) 
-  ςτο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) του ΕΟΑΝ υπήρξε αφξηςη 25% από Νοζμβριο 

2017 
 


