
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  
 

Γνωμοδοτική Επιτροπή Παραγωγικών Φορέων για την Κυκλική Οικονομία, 
εναρκτήρια συνεδρίαση  

 
 
Την Τρίτη 26/11/19 η ΕΕΔΣΑ συμμετείχε στην 1η Συνεδρίαση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Παραγωγικών  
Φορέων Κυκλικής Οικονομίας, κατόπιν πρόσκλησης του ΓΓ Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του ΥΠΕΝ 
κ. Κωνσταντίνου Αραβώση.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Ο πρόεδρος της ΕΕΔΣΑ κ. Αλέξανδρος Κατσιάμπουλας κατέθεσε τις ώριμες προτάσεις της ΕΕΔΣΑ, για την 
επιτάχυνση της μετάβασης της Ελλάδας στο νέο αναπτυξιακό μοντέλο της Κυκλικής Οικονομίας, σε 4 πυλώνες:  
 
(1) Οδικός Χάρτης– Κανονιστικό Πλαίσιο που θα περιλαμβάνει: 

- Άμεση ενσωμάτωση των νέων οδηγιών ΕΕ της Κυκλικής Οικονομίας στο Εθνικό Δίκαιο 
- Χρονοδιάγραμμα μείωσης της ταφής στο 10% το 2035 
- Οικολογικό σχεδιασμό προϊόντων 
- Ενίσχυση της βιομηχανικής συμβίωσης και της δημιουργίας δευτερογενών αγορών μέσω της 

ανάπτυξης προτύπων δευτερογενών α’ υλών και του αποχαρακτηρισμού αποβλήτων 
- Πράσινες Δημόσιες Προμήθειες 
- Εντοπισμό μη ανακυκλώσιμων ρευμάτων προς αξιοποίηση και επανασχεδιασμός Συστημάτων. 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
 
Επιστημονικός μη κερδοσκοπικός Οργανισμός Συμβολής στη Βιώσιμη Ανάπτυξη 
National Member of the International Solid Waste Association 
Ε:    info@eedsa.gr W:   http://www.eedsa.gr 
Τ:    698 43 01 831 

 



(2) Κίνητρα και Αντικίνητρα 
- Κριτήρια κυκλικότητας για τις επιδοτήσεις επιχειρήσεων (π.χ. Αναπτυξιακός Νόμος) 
- Άμεση εφαρμογή περιβαλλοντικής εισφοράς (1/1/2020) με διεύρυνση πεδίου εφαρμογής και στα 

υπολείμματα των ΜΕΑ.  
- Θεσμοθέτηση ειδικού τέλους ταφής με εφαρμογή αμέσως μετά την ολοκλήρωση των νέων μονάδων 

(π.χ. 2023) και για κάθε υλικό που οδηγείται σε ταφή 
- Εφαρμογή συστημάτων επιβράβευσης της ανακύκλωσης (π.χ. Pay as you throw) με τελικούς 

ωφελούμενους τους πολίτες / επιχειρήσεις που ανακυκλώνουν στην πηγή 
- Ποσοτικοποίηση συνεισφοράς κυκλικής οικονομίας στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και 

επιβράβευση δράσεων. 
 

(3) Επιτάχυνση υλοποίησης ΕΣΔΑ και ΠΕΣΔΑ, με δράσεις προτεραιότητας: 
- Άμεση διακοπή λειτουργίας ΧΑΔΑ, αποκατάσταση και αποφυγή δημιουργίας νέων 
- Επικαιροποίηση ΕΣΔΑ και των 13 ΠΕΣΔΑ με νέα αξιόπιστα στοιχεία και γνώμονα τις νέες Οδηγίες της 

κυκλικής οικονομίας. 
- Κεντρικός συντονισμός, παρακολούθηση και επιδίωξη οικονομιών κλίμακας 
- Έμφαση στη Διαλογή στην Πηγή (ΔσΠ) των βιοαποβλήτων 
- Ενθάρρυνση μετατροπής CLO σε χρήσιμο SRF 
- Προώθηση της ενεργειακής αξιοποίησης ως συμπληρωματική λύση με έμφαση στη  συν-επεξεργασία 

στην εγχώρια βιομηχανία, αλλά και στις νέες μονάδες αξιοποίησης υπολειμμάτων για την παραγωγή 
ενέργειας όπου απαιτείται. 
 

(4) Διάδοση Τεχνογνωσίας και αποκατάσταση εμπιστοσύνης Πολιτείας – Πολιτών - Επιχειρήσεων 
- Προώθηση καινοτομίας στην εποχή της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης  
- Περιβαλλοντική Δήλωση Προϊόντων 
- Προώθηση Εθελοντικών Κλαδικών Συμφωνιών Συνεργασίας με το ΥΠΕΝ 
- Εκπαίδευση κοινωνίας, διοίκησης και επιχειρήσεων  
- Ανάπτυξη συνεργατικών δράσεων. 

 
Στην Επιτροπή, πλην της ΕΕΔΣΑ, συμμετέχουν και οι φορείς: Ελληνικός Σύνδεσμος Παραγωγών Βιοαερίου, 
Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ), Οικονομική & Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδας (ΟΚΕ), 
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας περιβάλλοντος (ΠΑΣΕΠΠΕ), Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη 
Ανάπτυξη, Σύνδεσμος Εξαγωγέων (ΣΕΒΕ), Σύνδεσμος Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδος (ΣΒΠΕ), Σύνδεσμος 
Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ), Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), Σύνδεσμος 
Βιομηχανιών Παραγωγής Υλικών Συσκευασίας (ΣΥΒΙΠΥΣ), Σύνδεσμος Βιομηχανιών & Επιχειρήσεων 
Ανακύκλωσης & Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων (ΣΕΠΑΝ), Το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη, Το 
Κοινωφελές Ίδρυμα «Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση – WWF Ελλάς» και η ΓΓ Συντονισμού Κυβέρνησης. 
Από το ΥΠΕΝ συμμετείχαν τόσο ο αρμόδιος ΓΓ όσο και ο συντονιστής κ. Βασίλης Λιόγκας.  

Η ΕΕΔΣΑ συγχαίρει τους συντελεστές της πρωτοβουλίας και δεσμεύεται να συνεισφέρει σε ένα γόνιμο 
διάλογο. 
 
 


