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Παράρτημα
40 υμπεράςματα & Προτάςεισ από το 6ο υνζδριο ΕΕΔΑ
Ρζμπτθ, 12 Μαρτίου 2020
Οδικόσ χάρτησ
1. Άμεςθ ενςωμάτωςθ ςτο Εκνικό Δίκαιο όλων των νζων οδθγιϊν τθσ ΕΕ για τθν Κυκλικι
Οικονομία (αποβλιτων, ςυςκευαςιϊν, ταφισ αλλά και πλαςτικϊν μιασ χριςθσ) ζωσ 30/6/20.
Η υλοποίθςθ τουσ πρζπει να γίνει ςυντεταγμζνα και με βάςθ τισ κατευκυντιριεσ οδθγίεσ τθσ
ΕΕ π.χ. άμεςθ υιοκζτθςθ τθσ Οδθγίασ για τον περιοριςμό των πλαςτικϊν μιασ χριςθσ για
εφαρμογι από το 2021 ςφμφωνα με τθν ΕΕ.
2. Οδικόσ χάρτθσ για τθν εφαρμογι τθσ κυκλικισ οικονομίασ από το Εκνικό Συμβοφλιο Κυκλικισ
Οικονομίασ ζωσ τον Ιοφνιο 2020.
3. Ραρακολοφκθςθ τθσ προόδου δράςεων του οδικοφ χάρτθ, μζςω δεικτϊν και ςχετικοφ
Ραρατθρθτθρίου.
4. Διαμόρφωςθ βιομθχανικισ ςτρατθγικισ με ζμφαςθ ςτθν κυκλικι οικονομία.
5. Ανάγκθ κεντρικοφ ςυντονιςμοφ για το ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ δράςεων Κυκλικισ
Οικονομίασ και Διαχείριςθσ Αποβλιτων τόςο ςε εκνικό όςο και περιφερειακό επίπεδο
(ΕΣΔΑ1 και ΡΕΣΔΑ2) με τθ ςφςταςθ ενόσ κεντρικοφ Οργανιςμοφ εποπτευόμενου από το ΥΡΕΝ.
Ορυκτοί πόροι - ςχεδιαςμόσ προϊόντων
6. Στοχευμζνθ ενίςχυςθ με χρθματοοικονομικά εργαλεία κλάδων για το ςχεδιαςμό ςυςκευαςιϊν
και προϊόντων με γνϊμονα τθν πλιρθ ανακυκλωςιμότθτα τουσ.
7. Ραραγωγι καινοτόμων προϊόντων με ζμφαςθ ςτον οικολογικό ςχεδιαςμό.
8. Ρρόςβαςθ των καταναλωτϊν ςτο περιβαλλοντικό αποτφπωμα των προϊόντων ϊςτε να
διευκολυνκεί θ επιλογι τουσ.
9. Διάδοςθ του οικολογικοφ ςχεδιαςμοφ προϊόντων (eco-design) και ςιμανςθ προϊόντων.
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Παραγωγή - μεταποίηςη
10. Ενςωμάτωςθ πρακτικϊν κυκλικισ οικονομίασ ςτισ Βζλτιςτεσ Διακζςιμεσ Τεχνικζσ των
βιομθχανικϊν κλάδων (Οδθγία Βιομθχανικϊν Εκπομπϊν 2010/75/ΕΕ).
11. Δθμιουργία πλαιςίου βιομθχανικισ ςυμβίωςθσ που κα διευκολφνει τθν αδειοδότθςθ, τισ
ςυνζργειζσ και τθν ενίςχυςθ τθσ αγοράσ δευτερογενϊν α’ υλϊν μζςω προτφπων και
προδιαγραφϊν.
12. Ρροϊκθςθ πρότυπων πάρκων κυκλικισ οικονομίασ ςτο νζο ΕΣΔΑ και ςτουσ ΡΕΣΔΑ.
13. Απλοποίθςθ
και
επιτάχυνςθ
τθσ
περιβαλλοντικισ
αδειοδότθςθσ
(μοντζλο
ex-post) αξιοποιϊντασ τόςο τουσ ιδιϊτεσ αξιολογθτζσ όςο και με ενίςχυςθ των τακτικϊν
ελζγχων και με ιδιϊτεσ ελεγκτζσ.
14. Σφνδεςθ των δράςεων τθσ κυκλικισ οικονομίασ με τθν αντιμετϊπιςθ τθσ κλιματικισ αλλαγισ
(και ςε επόμενθ ανακεϊρθςθ του ΕΣΕΚ3) ϊςτε οι δράςεισ να επιβραβεφονται και να
κινθτοποιοφνται νζεσ.
Χρήςη προϊόντων, επιςκευή , επαναχρηςιμοποίηςη (Καταναλωτήσ –Πολίτησ)
15. Ενθμζρωςθ για τθ μείωςθ τθσ ςπατάλθσ τροφίμων τόςο των καταναλωτϊν όςο και των
μεγάλων παραγωγϊν όπωσ Ξενοδοχεία και Catering.
16. Ευαιςκθτοποίθςθ και επιβράβευςθ των πολιτϊν με ςυςτιματα “Reward As You Reduce”
(RAYR) μζςα από μια μεγάλθ εκςτρατεία επικοινωνίασ.
17. Θεςμοκζτθςθ δυνατότθτασ Διμων για τθν εφαρμογι ςυςτθμάτων «Ρλθρϊνω Πςο Ρετάω»
(Pay As You Throw - PAYT) με απ’ ευκείασ χρζωςθ των Δθμοτϊν (ςε αντικατάςταςθ τθσ
οριηόντιασ χρζωςθσ των ανταποδοτικϊν τελϊν μζςω του λογαριαςμοφ τθσ ΔΕΗ).
18. Ρροϊκθςθ Ρράςινων Δθμόςιων Ρρομθκειϊν ςε κρίςιμουσ και τουσ πιο ϊριμουσ αρχικά
κλάδουσ.
Διαλογή αποβλήτων ςτη πηγή
19. Σχεδιαςμόσ & Χρθματοδότθςθ από το ΕΣΡΑ και τα Συςτιματα Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ (ΣΕΔ)
αποτελεςματικϊν ςυςτθμάτων Διαλογισ ςτθν Ρθγι (ΔςΡ) για Χαρτί, Ρλαςτικό, Μζταλλο,
Γυαλί, Φιάλθ Pet και Βιοαποβλιτων με τουσ πλζον αποτελεςματικοφσ ςυνδυαςμοφσ μοντζλων
χωριςτισ ςυλλογισ, ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ των νζων ευρωπαϊκϊν Οδθγιϊν, λαμβάνοντασ
υπόψθ τισ περιφερειακζσ και τοπικζσ ςυνκικεσ αλλά και με ςτόχο τθν ανταποδοτικότθτα των
ειςφορϊν των υπόχρεων.
20. Υποχρεωτικι χριςθ καφζ κάδου ςυλλογισ ςτθ πθγι βιοαποβλιτων ςε καταςτιματα
υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ ςυγχρόνωσ με τθν ανάπτυξθ των απαραίτθτων υποδομϊν των
Διμων/ΦΟΔΣΑ.
21. Ανακεϊρθςθ Επιχειρθςιακϊν Σχεδίων ΣΕΔ για τθν ενίςχυςθ των επενδφςεων ςε εξοπλιςμό
Διαλογισ ςτθ Ρθγι, τθν πλιρθ εφαρμογι του ιςχφοντοσ κεςμικοφ πλαιςίου και τθ διερεφνθςθ
ζνταξθσ νζων προϊόντων ι δθμιουργίασ νζων ΣΕΔ (πχ για οριςμζνα προϊόντα πλαςτικϊν μιασ
χριςθσ).
22. Ρροϊκθςθ πράςινων ςθμείων και κζντρων επαναχρθςιμοποίθςθσ με πρωτοβουλία είτε των
Διμων είτε ιδιωτικϊν και κοινωνικϊν επιχειριςεων.
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Διαχείριςη αποβλήτων
23. Αξιοποίθςθ όλων των βζλτιςτων διακζςιμων μεκόδων & τεχνολογιϊν ςφμφωνα με τθ διεκνι
εμπειρία αλλά και το ευρωπαϊκό δίκαιο.
24. Ενθμζρωςθ των πολιτϊν ϊςτε οι τεχνολογίεσ διαχείριςθσ αποβλιτων να
αποδαιμονοποιθκοφν, να λειτουργιςουν ςυμπλθρωματικά και να ςυνειςφζρουν ςτισ ανάγκεσ
κάκε περιοχισ (αςτικι ι μι, νθςιωτικι ι θπειρωτικι κοκ).
25. Άμεςθ ανακεϊρθςθ του Εκνικοφ Σχεδίου Ρρόλθψθσ και Διαχείριςθσ Αποβλιτων (ΕΣΡΔΑ), με
δράςεισ που προωκοφν τθν κυκλικι οικονομία, ςφμφωνα με τθν Ευρωπαϊκι αλλά και τθν
Εκνικι Στρατθγικι αλλά και ζνα ςυγκεκριμζνο οδικό χάρτθ δράςεων προσ τον ςτόχο του 10%
ταφι ζωσ το 2035 το αργότερο (όπωσ προβλζπει θ Οδθγία 2018/850/ΕΕ).
26. Άμεςθ ανακεϊρθςθ των 13 ΡΕΣΔΑ με δράςεισ που προωκοφν τθν κυκλικι οικονομία και
μζριμνα για τομείσ ειδικοφ ενδιαφζροντοσ (πχ τουριςμόσ ςε νθςιωτικζσ περιφζρειεσ ι
καταςκευαςτικόσ κλάδοσ).
27. Εκςυγχρονιςμόσ και αναβάκμιςθ δυναμικότθτασ και αποτελεςματικότθτασ των ΚΔΑΥ4 αλλά και
τροποποίθςθ των υφιςτάμενων μονάδων επεξεργαςία ΑΣΑ5 (ΜΕΑ6) ϊςτε να μποροφν να
πετφχουν τουσ νζουσ δεςμευτικοφσ ςτόχουσ.
28. Ρροϊκθςθ τθσ ενεργειακισ αξιοποίθςθσ ςτον νζο ΕΣΔΑ τόςο με αξιοποίθςθ του παραγόμενου
βιοαερίου από τθ χϊνευςθ προδιαλεγμζνων βιοαποβλιτων όςο και με ςυνεπεξεργαςία και
άλλων αποβλιτων (κτθνοτροφικά κοκ).
29. Συμπλθρωματικά, ενεργειακι αξιοποίθςθ των υπολειμμάτων τθσ επεξεργαςίασ των ΑΣΑ (μετά
τθν απομάκρυνςθ των ανακυκλϊςιμων) κατ’ αρχάσ ςτισ υφιςτάμενεσ εγκαταςτάςεισ τθσ
ελλθνικισ ενεργοβόρου βιομθχανίασ, λαμβάνοντασ υπόψιν ςτο ςχεδιαςμό το μεγάλο
δυναμικό τουσ π.χ. τςιμεντοβιομθχανία.
30. Κδρυςθ νζων μονάδων ενεργειακισ αξιοποίθςθσ (WtE) με ςυμπαραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ
& κερμότθτασ αν και όπου απαιτείται μετά από αναλυτικό επιχειρθςιακό ςχζδιο. Θα πρζπει να
εξετάηεται θ τεχνικοοικονομικά και περιβαλλοντικά βζλτιςτθ λφςθ κατά περιοχι ςε
ςυνδυαςμό με το περιβαλλοντικό αποτφπωμα κάκε επιλογισ (π.χ. διαχείριςθ τζφρασ από
μονάδεσ WtE, κόςτοσ επζνδυςθσ κλπ.). Η ςυνεπεξεργαςία ςτθν τςιμεντοβιομθχανία αλλά και θ
ςυμπαραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ-κερμότθτασ (WtE) από νζεσ μονάδεσ μποροφν να είναι
ςυμπλθρωματικζσ λφςεισ ςτθ χϊρα όπωσ και ςτισ περιςςότερεσ χϊρεσ τθσ ΕΕ, όπου θ
τςιμεντοβιομθχανία αξιοποιεί εναλλακτικά καφςιμα με βάςθ τισ προδιαγραφζσ του
ευρωπαϊκοφ προτφπου ΕΝ15359ενϊ ςτισ μονάδεσ WtE οδθγείται το πλεονάηον υλικό.
31. Διαχείριςθ των αποβλιτων εντόσ τθσ χϊρασ με βάςθ τθν αρχι τθσ εγγφτθτασ και ςτόχο τθν
ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ. Σχεδιαςμόσ οικονομιϊν κλίμακασ
καλφπτοντασ όπου είναι δυνατόν περιςςότερεσ Ρεριφζρειεσ όπωσ για παράδειγμα ο
ςχεδιαςμόσ του ΦΟΔΣΑ Κεντρικισ Μακεδονίασ για τθν Εγνατία Διαχείριςθ Απορριμμάτων.
32. Άμεςθ υλοποίθςθ των ϊριμων ζργων ΜΕΑ. Στο πλαίςιο του νζου ΕΣΔΑ και των ΡΕΣΔΑ είναι
ςθμαντικό να εξαςφαλίςουμε ότι οι νζεσ μονάδεσ κα είναι τεχνολογικά και λειτουργικά ικανζσ
να πετφχουν τουσ νζουσ ςτόχουσ των ευρωπαϊκϊν οδθγιϊν ϊςτε να μθν «κλειδϊςουμε» τθ
χϊρα ςε επενδφςεισ που επιτυγχάνουν απλϊσ τουσ παλιοφσ ςτόχουσ. Ρρζπει να αποφευχκεί ο
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κίνδυνοσ λάκοσ διαςταςιολόγθςθσ των νζων ΜΕΑ. Ο ςχεδιαςμόσ τουσ πρζπει να ςτοχεφει ςτθν
ελαχιςτοποίθςθ των υπολειμμάτων προσ ταφι - με παραγωγι προϊόντων και ενεργειακι
αξιοποίθςθ των υπολειμμάτων.
33. Διείςδυςθ ψθφιακϊν τεχνολογιϊν όπωσ θ τεχνθτι νοθμοςφνθ, θ ανάλυςθ μεγάλου όγκου
δεδομζνων και το Internet of Things, ςτθν παραλαβι και τροφοδοςία των αποβλιτων, ςτισ
παραγωγικζσ διαδικαςίεσ, ςτθ μείωςθ των εκπομπϊν, ςτθν αποκομιδι απορριμμάτων.
Ραράδειγμα οι ζξυπνοι κάδοι για τον ζλεγχο πλθρότθτασ αλλά και εφαρμογι ρομποτικοφ
διαχωριςμοφ ςτα ΚΔΑΥ.
Κίνητρα- Αντικίνητρα και Οικονομικά Εργαλεία
34. Άμεςθ εφαρμογι τθσ ειςφοράσ κυκλικισ οικονομίασ που ζχει ιδθ κεςπιςτεί το 2019 (ξεκινά
από 10ευρϊ/τν το 2020 και αυξάνεται κατά 5 ευρϊ/ζτοσ ζωσ τα 35 ευρϊ/τν). Κάτι τζτοιο είναι
ζνα κετικό πρϊτο βιμα αλλά αφορά μόνο τα ανεπεξζργαςτα απορρίμματα που κάβονται ςε
ΧΥΤΑ και ςυνεπϊσ δεν καλφπτει τα υπολείμματα των ΜΕΑ ενϊ και το φψοσ του δεν κρίνεται
ικανοποιθτικό για τθν εκτροπι των αποβλιτων από τθν ταφι.
35. Εφαρμογι του νζου Κανονιςμοφ Τιμολογιακισ Ρολιτικισ που κεςπίςτθκε το 2019 με ΚΥΑ7 και
προςφζρει χαμθλότερα τιμολόγια ςτουσ Διμουσ που ανακυκλϊνουν και ωσ εκ τοφτου
μποροφν να μειϊςουν τα ζξοδα τουσ και να προβοφν ςε επενδφςεισ κυκλικισ οικονομίασ είτε
ςε επιβράβευςθ των πολιτϊν τουσ.
36. Ραράλλθλα είναι απαραίτθτθ θ κεςμοκζτθςθ το 2020 του τζλουσ ταφισ απορριμμάτων
(ανεπεξζργαςτων αλλά και υπολειμμάτων) ϊςτε όλοι να γνωρίηουν εκ των προτζρων ότι αυτό
κα εφαρμόηεται ςε κάκε τόνο που κα οδθγείται ςε ταφι με εφαρμογι τθν θμερομθνία
ζναρξθσ λειτουργίασ των νζων δρομολογθμζνων ΜΕΑ του ΕΣΡΑ 2014-2020, δθλαδι από το
2023. Με τον τρόπο αυτό θ ταφι δεν κα είναι πλζον θ πιο φτθνι επιλογι και κα
κινθτοποιθκοφν λφςεισ ΔςΡ8, ελαχιςτοποίθςθσ του υπολείμματοσ και ανάκτθςθσ υλικϊν και
ενζργειασ. Τα ζςοδα του κα υποςτθρίηουν ζργα κυκλικισ οικονομίασ με ωφελοφμενουσ τουσ
Διμουσ αλλά και τουσ πολίτεσ. Σθμειϊνεται το παράδειγμα από τθν ISWA για τθ γριγορθ
μετάβαςθ τθσ Μεγάλθσ Βρετανίασ από 70 ςε 17% ταφι μζςω εφαρμογισ τζλουσ ταφισ πάνω
από 100 ευρϊ /τν.
37. Στιριξθ επενδφςεων κυκλικισ οικονομίασ μζςα από χρθματοδοτικά εργαλεία και με
αξιολόγθςθ βάςθ ειδικϊν κριτθρίων όπωσ για παράδειγμα θ εξειδίκευςθ κριτθρίων ςτο
πλαίςιο του Αναπτυξιακοφ Νόμου, φορολογικϊν απαλλαγϊν (π.χ. ΦΡΑ) αλλά και αναηιτθςθ
δυνατοτιτων χρθματοδότθςθσ ςτο πλαίςιο του Green Deal.
Εμπιςτοςφνη
38. Ανάπτυξθ εμπιςτοςφνθσ των πολιτϊν με διαφάνεια και επικοινωνία μεταξφ όλων των
εμπλεκόμενων μερϊν. Οι εντατικοί και ςυςτθματικοί ζλεγχοι και μζςω ιδιωτϊν επικεωρθτϊν
ςφμφωνα με τθν ανακοίνωςθ του Γενικοφ Γραμματζα Φυςικοφ Ρεριβάλλοντοσ & Υδάτων
αναμζνεται να ςυνειςφζρουν ουςιαςτικά.
39. Συνεχισ ζλεγχοσ των εκπομπϊν των παραγωγικϊν διαδικαςιϊν και δθμοςίευςθ τουσ ςτο
διαδίκτυο ϊςτε να ενθμερϊνεται ο κάκε ενδιαφερόμενοσ πολίτθσ.
40. Ρροϊκθςθ κλαδικϊν εκελοντικϊν ςυμφωνιϊν ςυνεργαςίασ με αμοιβαίεσ δεςμεφςεισ προσ τθν
εφαρμογι του νζου μοντζλου τθσ κυκλικισ οικονομίασ._
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