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Ελλάδα  εξέρχεται από μια περίοδο παρατεταμένης οικονομικής κρίσης 



Αναπτυξιακή στρατηγική  

όχι απλώς ένα στοιχείο της πορείας 

εξόδου από την κρίση 



ενθαρρύνοντας συνεργασίες, συνέργειες και επικοινωνία μεταξύ 
των ποικίλων εμπλεκόμενων φορέων της παραγωγής και της κοινωνίας  



Περιβάλλον  βασικός αναπτυξιακός πόρος της χώρας 



βιώσιμη ανάπτυξη  

 

η οικονομική παράμετρος 
επιχειρηματικότητα, ανταγωνιστικότητα, 
ορθολογική αξιοποίηση πόρων  

η κοινωνική παράμετρος και  

η περιβαλλοντική 
παράμετρος, τώρα και στο μέλλον 



ΚΥΚΛΙΚΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Τι είναι 
και 

Γιατί; 





Χρήση υλικών και εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου 

55-65% 
εκπομπών 
GHG έχει 
σχέση με την 
διαχείριση 
υλικών 

Πηγή:  OECD 
(2012), 
Greenhouse gas 
emissions and the 
potential for 
mitigation from 
materials 
management 
within OECD 
countries 



Global waste generation 

Global waste 
generation 
 predictions  
(Hoornweg, Bhada-Tata  
and Kennedy, 2013)  



SDG 12 Βιώσιμα πρότυπα Παραγωγής και Κατανάλωσης 

17 Στόχοι Βιώσιμης 
Ανάπτυξης ΟΗΕ. 
 
Ο ΣΒΑ12 καλεί τις χώρες να 
μειώσουν δραστικά τα 
απόβλητα με πρόληψη, 
επαναχρησιμοποίηση, 
ανακύκλωση, ως το 2030. 



Ενίσχυση της προστασίας και βιώσιμη διαχείριση του φυσικού κεφαλαίου 
ως βάση κοινωνικής ευημερίας και μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών 
εκπομπών άνθρακα (6 ύδατα, 7 βιώσιμη ενέργεια, 11 βιώσιμες πόλεις, 13 κλιματική 
αλλαγή, 14 θαλάσσιο περιβάλλον, 15 χερσαία βιοποικιλότητα)  



Η νέα κατεύθυνση της κοινής περιβαλλοντικής πολιτικής σχετίζεται με τις εισροές πόρων στην 

οικονομία, με τη βελτίωση της αποδοτικότητας των πόρων και με στρατηγικές για περιορισμό 

των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη διαχείρισή τους, ενώ προτεραιότητες είναι 

οικονομία χαμηλού άνθρακα, κλιματική αλλαγή, κυκλική οικονομία. 

 

 

 
 

Βασικά θεσμικά κείμενα διαμόρφωσης πολιτικής στην ΕΕ 

7ο Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον (2013-2020). Μετατροπή της Ε.Ε. σε μια πράσινη, ανταγωνιστική 

οικονομία χαμηλών επιπέδων εκπομπών CO2 και αποδοτικής χρήσης των πόρων. Κυκλική οικονομία. 

Στρατηγική «Ευρώπη 2020», που εντάσσει την εμβληματική πρωτοβουλία «Μια Ευρώπη που χρησιμοποιεί 

αποτελεσματικά τους πόρους» 

Χάρτης πορείας για την αποδοτικότητα των πόρων (έως 2020) 

Πρόγραμμα ΕΕ «Καθαρή Ενέργεια για όλους τους Ευρωπαίους-Ελευθερώνοντας το αναπτυξιακό δυναμικό» 

Δεσμεύσεις ΕΕ για αειφορία (2016) «Επόμενα βήματα για ένα βιώσιμο Ευρωπαϊκό μέλλον»  



Κυκλική Οικονομία : Επιστροφή στο Μέλλον 

2.000.000 θέσεις εργασίας στην Ευρώπη έως 2030 Τα προϊόντα δεν είναι μελλοντικά σκουπίδια. ΣΤΡΟΦΗ 
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Κυκλική Στρατηγική 

ΠΡΟΛΗΨΗ 
ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ 
ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 
ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ 
ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ 
ΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ 
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ 
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 
ΑΝΑΚΤΗΣΗ 



Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δράσης για την 
Κυκλική Οικονομία 

Δέσμη Μέτρων για διατήρηση αξιών προϊόντων, υλικών και πρώτων υλών και μείωση 
παραγωγής αποβλήτων: 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ. Έξυπνος Σχεδιασμός, Κίνητρα, Παραγωγική Διαδικασία, Καινοτόμες διαδικασίες 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ. Ενθάρρυνση επαναχρησιμοποίησης, ενεργειακή απόδοση, ecodesign, διάρκεια  

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. Αύξηση Ανακύκλωσης, Διαλογή στην Πηγή, Μείωση ταφής 

ΝΕΟΙ ΠΟΡΟΙ. Προώθηση αγοράς με δευτερογενείς πρώτες ύλες, βιομηχανική συμβίωση 

ΤΟΜΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: Πλαστικά, Τρόφιμα, Κρίσιμες πρώτες ύλες, ΑΕΚΚ, Βιομάζα 

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΔΡΑΣΗ: Καινοτομία, Χρηματοδότηση με 650 εκ. Horizon (διαχείριση αποβλήτων, 
σπατάλη τροφίμων, αειφόρες παραγωγικές διαδικασίες, ανακατασκευές, βιομ.συμβίωση) 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Επιδόσεις αποτελεσματικότητας, 
Επιδόσεις Πρώτων Υλών) από Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία και ΕΟΠ 

 
 



Υπολογισμός C02 που μειώνονται λόγω 
επαναχρησιμοποίησης, π.χ. Επαναχρησ. ενός παντελ. 

http://reutilizayevitaco2.aeress.org/en 



ενθαρρύνοντας κυκλική επιχειρηματικότητα προωθώντας 

“βιομηχανική συμβίωση” και συνεργασίες επιχειρήσεων με 

συγχρηματοδότηση μέσω ΕΠΑΝΕΚ – Πρόσκληση 40 εκ. ευρώ  



Η Επόμενη μέρα - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 
 Διϋπουργική Ομάδα – Επιτροπή Παραγωγικών Φορέων 

 Επιχειρησιακό Σχέδιο με Χρονοδιάγραμμα και Στόχους (όπως): 

  Κριτήρια Πράσινων και Κυκλικών Δημόσιων Συμβάσεων για 5 ομάδες 

προϊόντων άμεσα και 20% συνόλου Δημ. Συμβάσεων 

  Κίνητρα σε επιχειρήσεις που επενδύουν σε κυκλική οικονομία και 

βιομηχανική συμβίωση. 

  Επαναχρησιμοποίηση Νερού & Ιλύος Βιολογικών Καθαρισμών 

  Οικολογικός Σχεδιασμός (Ανάλυση Κύκλου Ζωής, πλαστικά) 

  Οδηγός Κυκλικής Πόλης (συνεργασία με ΕΕΤΑΑ) 

 Αξιοποίηση LIFE IP Circular Economy Implementation, 8 έτη, 16 Μ€  



Στόχοι ΕΕ της Στρατηγικής για τις Πλαστικές Ύλες 

 Προώθηση καλύτερου σχεδιασμού προϊόντων 

 Επέκταση και βελτίωση του συστήματος χωριστής συλλογής πλαστικών 

 Τόνωση της ζήτησης για ανακυκλωμένα πλαστικά 

 Όλες οι πλαστικές συσκευασίες είτε να επαναχρησιμοποιούνται 

είτε να είναι ανακυκλώσιμες  

 55% των πλαστικών απορριμμάτων να ανακυκλώνονται  

 Δυνατότητα διαλογής και ανακύκλωσης    X 4 (έναντι 2015) 

 2030 



Πλαστικά Μιας Χρήσης (SUP) – Οδηγία 2019/904/ΕΕ 

 Στόχος η μείωση της θαλάσσιας ρύπανσης 

από SUP και αλιευτικά εργαλεία 

 Ορισμένες προτάσεις : 

o Μείωση κατανάλωσης ορισμένων SUP 

o Απαγόρευση διάθεσης άλλων 

o Θέσπιση ειδικών απαιτήσεων 

o Δημιουργία ΣΕΔ για διακριτά ρεύματα 

o προώθηση των συστημάτων επιστρεφόμενων 

συσκευασιών (DRS) 

 Πρόληψη, Επαναχρησιμοποίηση, Ανάκτηση 

 Ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίκαιο εντός 2020 



Μέτρα Διαχείρισης πλαστικών Αποβλήτων ΕΕ 

 Χωριστή Συλλογή 

 77% των πλαστικών φιαλών 2025 (DRS – EPR) και 90% το 2030 

 55% ανακύκλωση πλαστικών συσκευασιών 

 Υψηλή ποιότητα ανακτώμενων και δευτερογενών υλικών 

 Διευρυμένη ευθύνη παραγωγού 

o Για διακριτά πλαστικά προϊόντα μιας χρήσης 

o Οικονομική ευθύνη παραγωγών για συλλογή και επεξεργασία, απορρύπανση, 

ευαισθητοποίηση 

o Απαιτήσεις νέας Οδηγίας 2018/851/ΕΕ για ΣΕΔ 

o Καθορισμός από τα ΚΜ στόχων για ΣΕΔ και επίπεδο ποιότητας 



Νέοι κανόνες για τα απόβλητα 
στόχοι ανακύκλωσης για τα αστικά απόβλητα 

Έως το 2025 Έως το 2030 Έως το 2035 

2030 

(Ελλάδα) 

2035 

(Ελλάδα) 
2040 (Ελλάδα) 

55 % 60 % 65 % 

Σταδιακή κατάργηση της υγειονομικής ταφής  
Έως το 2035, η ποσότητα των αστικών αποβλήτων που καταλήγουν σε χώρους υγειονομικής ταφής 

πρέπει να μειωθεί στο 10 % ή λιγότερο της συνολικής ποσότητας των παραγόμενων αστικών 

αποβλήτων. 
 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 

ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΩΣ 31/12/2023 



Χρονοδιάγραμμα δράσης για Πλαστικά Μιας Χρήσης 

 Σχέδιο Νόμου (ή ΚΥΑ) για Πλαστικά Μιας Χρήσης 

 Δημιουργία DRS εγγυοδοσίας για πλαστικές φιάλες  

 Επιστροφή περιβαλλοντικού τέλους σακούλας σε Δήμους 

 30.06.2020 

 Διάλογος με φορείς 

 Επεξεργασία πρότασης για νομοθετική ρύθμιση και για 

 Κίνητρα στις επιχειρήσεις του χώρου για προσαρμογή τους 

στην κυκλική οικονομία με εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού 

και επανακατάρτιση των εργαζομένων. 

 31.12.2019 



Ευχαριστώ για την προσοχή σας 


