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Χαιρετισμός προέδρου
Αγαπητές και αγαπητοί αναγνώστες, 

σας καλωσορίζουμε στην 3η έκδοση του 
νέου ηλεκτρονικού περιοδικού της ΕΕΔΣΑ, 
μια νέα πρωτοβουλία που φιλοδοξούμε να 
εγκατασταθεί ως μια συστηματική και ουσι-
αστική πλατφόρμα ενημέρωσης στο χώρο 
μας. Το πρώτα τεύχη έτυχαν πολύ μεγάλης 
αποδοχής και αυτό μας δίνει το κίνητρο να 
γίνουμε ακόμη καλύτεροι.

Η νέα Πράσινη Συμφωνία της ΕΕ θέτει υψηλά 
στις προτεραιότητες της, την αντιμετώπιση 
της κλιματικής αλλαγής και την εφαρμογή 
της κυκλικής οικονομίας. Την ίδια στιγμή η 
χώρα μας οφείλει να επιταχύνει τις δράσεις 
της ώστε να πετύχουμε τους νέους φιλόδο-
ξους στόχους. Σε αυτό το περιβάλλον η ΕΕΔΣΑ ως επιστημονικός φορέας έχει κατα-
φέρει και λειτουργεί ως μια τεχνοκρατική δεξαμενή σκέψης με σκοπό να συνθέτει 
απόψεις και να προτείνει συγκεκριμένες δράσεις.

Σε αυτό το σκοπό ανταποκρίθηκε το 6ο Συνέδριο της ΕΕΔΣΑ που πραγματοποιήθη-
κε 27-28 Φεβρουαρίου στην Αθήνα (λίγες μόλις ημέρες πριν το ξέσπασμα της κρίσης 
του COVID-19). Σκοπός του ήταν η σύνδεση πολιτών, επιχειρήσεων, επιστημόνων 
κεντρικής και τοπικής διοίκησης, ώστε μαζί να συν-διαμορφώσουμε τις Προτεραι-
ότητες για την εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην ΕΛΛΑΔΑ του σήμερα και 
του αύριο. Η θεματολογία του ήταν ευρεία και συζητήσαμε όλες τις πτυχές του νέου 
μοντέλου. Επιπλέον των 70 επιστημονικών ομιλιών και τοποθετήσεων, τροφή για 
γόνιμη ανταλλαγή απόψεων και διαμόρφωση συμπερασμάτων-προτάσεων έδωσαν 
και τρία τραπέζια διαλόγου. Συμμετείχαν Έλληνες πολιτικοί, νυν και πρώην μέλη 
του Εθνικού και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά και 
εκπρόσωποι 11 φορέων με τους οποίους συνεργαστήκαμε συστηματικά. Στις επό-
μενες σελίδες θα βρείτε αναλυτικότερα τα 40 Συμπεράσματα & Προτάσεις από το 
Συνέδριο μας. 

Λίγες ημέρες μετά, στις 11 Μαρτίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε το Νέο Σχέ-
διο Δράσης για την Κυκλική Οικονομία, για μια πιο Καθαρή και πιο Ανταγωνιστική 
Ευρώπη και στο πλαίσιο της Πράσινης Συμφωνίας εξειδικεύοντας τη στρατηγική της 
ΕΕ με νέες δράσεις. 

Το εθνικό συμβούλιο για την κυκλική οικονομία του ΥΠΕΝ και στο οποίο η ΕΕΔΣΑ 
συμμετέχει ενεργά αναμένεται να προετοιμάσει το χρονοδιάγραμμα του Οδικού 
Χάρτη για την Κυκλική Οικονομία, με ορίζοντα ολοκλήρωσής του τον Ιούλιο του 
2020, μέσα από την επεξεργασία ενός Επιχειρησιακού Σχεδίου. Ο εθνικός σχεδια-
σμός διαχείρισης αποβλήτων βρίσκεται σε αναθεώρηση από το ΥΠΕΝ με στόχο να 
έχει ολοκληρωθεί έως τον Ιούνιο ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται και η ενσωμάτωση στο 
εθνικό δίκαιο των σχετικών ευρωπαϊκών οδηγιών.

Η επόμενη περίοδος λοιπόν θα είναι πλούσια σε θεσμικές αλλαγές τόσο σε ευρω-
παϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Η χώρα μας οφείλει να παρακολουθεί τις εξελίξεις 
και να περάσει γρήγορα από τη φάση του σχεδιασμού στην υλοποίηση έργων και 
δράσεων.

Καλώς ήρθατε και καλή ανάγνωση!

Αλέξανδρος Κατσιάμπουλας
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«ΕΛΛΑΔΑ 2020 – Προτεραιότητες Κυκλικής Οικονομίας: 
Συνδέοντας πολίτες, επιχειρήσεις & επιστήμονες»

Αθήνα, 27-28 Φεβρουαρίου 2020
Mε επιτυχία ολοκληρώθηκε το 6ο Συνέδριο της ΕΕΔΣΑ για την Κυκλική Οικονομία.

Τα συμπεράσματα συμβάλλουν στον Εθνικό Οδικό Χάρτη για τη μετάβαση 
στο νέο μοντέλο

Το 6ο Συνέδριο της ΕΕΔΣΑ με τίτλο 
ΕΛΛΑΔΑ 2020 – Προτεραιότητες 
Κυκλικής Οικονομίας: Συνδέοντας 
πολίτες, επιχειρήσεις & επιστήμονες 
πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία το 
διήμερο 27-28 Φεβρουαρίου στο ιστορικό 
κτίριο του ΕΜΠ στην Αθήνα, λίγες 
μόλις ημέρες πριν την ανακοίνωση του 
νέου σχεδίου δράσης της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για την κυκλική οικονομία 
ως μέρος της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας.

Στο Συνέδριο, το οποίο τελούσε υπό την Αιγίδα του Υπουρ-
γείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, της Ένωσης Περιφε-
ρειών Ελλάδας και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας 
και πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την ISWA, συμ-
μετείχαν περισσότεροι από 500 σύνεδροι από την Ελλά-
δα και το εξωτερικό, εκπροσωπώντας όλο το φάσμα των 
αρχών, φορέων και ιδιωτών κυκλικής οικονομίας, την Κυ-
βέρνηση, την Κεντρική Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση, 
την ακαδημαϊκή και επιστημονική κοινότητα, μελετητές, 
προμηθευτές, κατασκευαστές, διαχειριστές και νέα γενιά 
φοιτητών.
Σκοπός του 6ου Συνεδρίου της ΕΕΔΣΑ ήταν η σύνδεση πο-
λιτών, επιχειρήσεων, επιστημόνων κεντρικής και τοπικής 
διοίκησης, προκειμένου να συν-διαμορφωθούν οι προ-
τεραιότητες για την εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας 
στην ΕΛΛΑΔΑ του σήμερα και του αύριο. Η θεματολογία 
του ήταν ευρεία και συζητήθηκαν όλες οι πτυχές αυτού 
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του μοντέλου: το νέο θεσμικό πλαίσιο της ΕΕ, η αναθεώ-
ρηση του αντίστοιχου ελληνικού, οι επιπτώσεις της τα-
φής, οι βέλτιστες διαθέσιμες τεχνολογίες, τα συστήματα 
Διαλογής στην Πηγή (ΔσΠ), τα βιοαπόβλητα, η σύνδεση 
με την κλιματική αλλαγή αλλά και οι καινοτόμες ψηφια-
κές τεχνολογίες. 
Ο Πρύτανης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και οι-
κοδεσπότης, καθηγητής κ. Α. Μπουντουβής, κήρυξε την 
έναρξη των εργασιών του.
Εκ μέρους της Κυβέρνησης, οι καθ’ ύλην αρμόδιοι Γενικοί 
Γραμματείς Διαχείρισης Αποβλήτων Μ. Γραφάκος και Φυ-
σικού Περιβάλλοντος & Υδάτων Δρ Κ. Αραβώσης τοπο-
θετήθηκαν στο άνοιγμα και το κλείσιμο του Συνεδρίου, 
αντίστοιχα, και αναφέρθηκαν στις πρωτοβουλίες της Κυ-
βέρνησης σχετικά με την ενίσχυση της Διαχείρισης των 
Αποβλήτων και γενικότερα της Κυκλικής Οικονομίας.
Χαιρετισμός του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη ανα-
γνώστηκε στην έναρξη του Συνεδρίου ενώ συμμετείχε με 
ομιλία ο Ι. Σέγκος, Δήμαρχος Χερσονήσου, ως εκπρόσω-
πος της ΚΕΔΕ.
Επιπλέον των 70 επιστημονικών ομιλιών και τοποθετή-
σεων, τροφή για γόνιμη ανταλλαγή απόψεων και δια-
μόρφωση συμπερασμάτων-προτάσεων έδωσαν και τα 
τρία τραπέζια διαλόγου. Στο πρώτο συμμετείχαν Έλληνες 
πολιτικοί, νυν και πρώην μέλη του Εθνικού και του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου, και συγκεκριμένα οι Δ. Αυγερινο-
πούλου, Ν. Ανδρουλάκης, Π. Κόκκαλης και Γ. Μανιάτης. 
Διοργανώθηκαν δύο ακόμα τραπέζια με τη συμμετοχή 
εκπροσώπων παραγωγικών και περιβαλλοντικών φορέ-
ων: Δίκτυο ΦΟΔΣΑ, Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών 
Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ),  Πανελλήνιος Σύνδε-
σμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος (ΠΑΣΕΠ-
ΠΕ), Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, Σύνδεσμος 
Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδος, Σύνδεσμος Ελληνικών 
Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ), Σύνδεσμος Βιομηχανιών 
και Επιχειρήσεων Ανακύκλωσης και Ενεργειακής Αξιοποί-
ησης (ΣΕΠΑΝ), ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ, WWF και ECOCITY.
Σημαντικές τοποθετήσεις πραγματοποιήθηκαν την πρώ-
τη ημέρα από την Ευρωβουλευτή Μ. Σπυράκη και την 
εκπρόσωπο της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής Α. Χατζή, καθώς και από τους εκ-
προσώπους της ISWA. 
Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί ότι ο ρόλος των νέων τεχνο-
λογιών στη μετάβαση στην κυκλική οικονομία αποτέλεσε 
βασικό θέμα συζήτησης στο 6ο Συνέδριο της ΕΕΔΣΑ, ενώ 
ειδική εκδήλωση οργάνωσε ο Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύν-
δεσμος Νομού Αττικής – ΕΔΣΝΑ.
Διαπιστώσεις και κύρια συμπεράσματα του 6ου Συνεδρί-
ου της ΕΕΔΣΑ
    • Η νέα Πράσινη Συμφωνία της ΕΕ 2020 αποτελεί πραγ-
ματική ευκαιρία να γίνει η Ευρώπη η πρώτη κλιματικά ου-
δέτερη ήπειρος στον κόσμο. Με τις δράσεις της, η κυκλι-
κή οικονομία συμβάλλει ουσιαστικά στην αντιμετώπιση 
της κλιματικής αλλαγής και η σύνδεση των δύο πρέπει να 
αποτελέσει προτεραιότητα, όπως επιβεβαιώθηκε και με 
την ανακοίνωση του νέου σχεδίου δράσης της Ευρωπαϊ-
κής Επιτροπής για την κυκλική οικονομία στις 11 Μαρτίου 
2020. 
H χώρα μας κατατάσσεται στις τελευταίες θέσεις στην 
εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας στην ΕΕ καθώς και, 
ειδικότερα, στη διαχείριση των αποβλήτων. Αναδύεται, 
λοιπόν, για τη χώρα μας η ευκαιρία να συνδυαστεί αρμο-
νικά η μείωση των εκπομπών CO2 με τη διαχείριση απο-
βλήτων, αυξάνοντας την απασχόληση και καθιστώντας 

ανταγωνιστική ενεργειακά τη χώρα μας. 
Η ελαχιστοποίηση της ταφής από το 80% σήμερα στο 
10% το 2035 ή ακόμη και το 2030, είναι αναγκαία, όχι μόνο 
τυπικά για την ικανοποίηση των ευρωπαϊκών στόχων και 
την αποφυγή των προστίμων, αλλά και για τη μείωση των 
αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον.
    • Προέχει, λοιπόν, η άμεση ενσωμάτωση όλων των 
νέων οδηγιών ΕΕ για την Κυκλική Οικονομία στο Εθνικό 
Δίκαιο έως 30/6/20, σύμφωνα και με την ανακοίνωση των 
ΓΓ Διαχείρισης Αποβλήτων και Φυσικού Περιβάλλοντος 
& Υδάτων του ΥΠΕΝ. Η ανακοίνωση του οδικού χάρτη 
για την εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας από το Εθνι-
κό Συμβούλιο Κυκλικής Οικονομίας έως τον Ιούνιο 2020 
και η υλοποίησή του αναμένεται να συνεισφέρει σημα-
ντικά, σύμφωνα και με την ανακοίνωση του ΓΓ Φυσικού 
Περιβάλλοντος & Υδάτων. Απαραίτητος κρίνεται ο σχε-
διασμός αποτελεσματικών συστημάτων Διαλογής στην 
Πηγή (ΔσΠ) για Χαρτί, Πλαστικό, Μέταλλο, Γυαλί, Φιάλη 
Pet και Βιοαποβλήτων με τους πλέον αποτελεσματικούς 
συνδυασμούς μοντέλων χωριστής συλλογής, λαμβάνο-
ντας υπόψη τις περιφερειακές και τοπικές συνθήκες.
    • Η δημιουργία ενός πλαισίου βιομηχανικής συμβίωσης 
θα διευκολύνει την αδειοδότηση, τις συνέργειες και την 
ενίσχυση της αγοράς δευτερογενών α’ υλών, όπως και 
η προώθηση πράσινων δημόσιων προμηθειών σε κρίσι-
μους κλάδους, σε συνδυασμό με τη διάδοση του οικολο-
γικού σχεδιασμού προϊόντων (eco-design).
    • Η άμεση αναθεώρηση του Εθνικού Σχεδίου Πρόληψης 
και Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΠΔΑ) και των ΠΕΣΔΑ, με 
δράσεις που προωθούν την κυκλική οικονομία, πρέπει να 
έχουν στόχο το 10% ταφή έως το 2035 το αργότερο (όπως 
προβλέπει η Οδηγία 2018/850/ΕΕ) ή ακόμη και το 2030, 
σύμφωνα με την ανακοίνωση του Γενικού Γραμματέα Δια-
χείρισης Αποβλήτων. Σε αυτό το πλαίσιο είναι απαραίτητη 
η προώθηση της ενεργειακής αξιοποίησης, τόσο του πα-
ραγόμενου βιοαερίου από την αναερόβια χώνευση των 
προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων, όσο και συμπληρωματι-
κά η ενεργειακή αξιοποίηση των υπολειμμάτων της επε-
ξεργασίας των αποβλήτων (μετά την απομάκρυνση των 
ανακυκλώσιμων), κατ’ αρχάς στις υφιστάμενες εγκατα-
στάσεις της ελληνικής ενεργοβόρου βιομηχανίας, και στη 
συνέχεια σε νέες μονάδες ενεργειακής αξιοποίησης (WtE) 
με συμπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας & θερμότητας αν 
και όπου απαιτείται.
    • Παράλληλα δεν πρέπει να καθυστερήσει η υλοποίη-
ση των ώριμων έργων ΜΕΑ, εξασφαλίζοντας ότι οι νέες 
μονάδες θα είναι ικανές να πετύχουν τους νέους στόχους 
των ευρωπαϊκών οδηγιών. 
    • Τα οικονομικά κίνητρα στη μετάβαση αυτή κρίνονται 
απαραίτητα, όπως και η θεσμοθέτηση ήδη από το 2020 
του ειδικού τέλους ταφής απορριμμάτων (ανεπεξέργα-
στων αλλά και υπολειμμάτων) ώστε όλοι να γνωρίζουν εκ 
των προτέρων ότι αυτό θα εφαρμόζεται σε κάθε τόνο που 
θα οδηγείται σε ταφή με εφαρμογή την ημερομηνία έναρ-
ξης λειτουργίας των νέων δρομολογημένων ΜΕΑ, δηλαδή 
από το 2023. 
Αναλυτικά τα 40 βασικά συμπεράσματα & προτάσεις 
που προέκυψαν από το Συνέδριο, με ομαδοποίηση 
ανά τομέα, μπορείτε να διαβάσετε στο συνημμένο 
Παράρτημα εδώ.
Για την υλοποίηση των προτάσεων αυτών, η ΕΕΔΣΑ εκτι-
μά ότι απαιτούνται πολύ τολμηρά βήματα και συνερ-
γασίες. Είμαστε αισιόδοξοι ότι οι προτάσεις μπορούν 
να μετατραπούν σε επιτεύξιμους στόχους, καθώς ήδη 
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πραγματοποιείται συστηματική συζήτηση και με τις δύο 
αρμόδιες Γενικές Γραμματείες του ΥΠΕΝ, αλλά και με τους 
εμπλεκόμενους φορείς στο Εθνικό Συμβούλιο Κυκλικής 
Οικονομίας. Η χώρα πρέπει να περάσει από την ανάλυ-
ση στον εξειδικευμένο σχεδιασμό και την υλοποίηση των 
απαραίτητων έργων και δράσεων.

Για να δείτε Φωτογραφίες από το Συνέδριο πατήστε εδώ

ΧΟΡΗΓΟΙ:
ΕΕΑΑ, ΗΛΕΚΤΩΡ, ΘΑΛΗΣ, ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ, 
QUALITYNET, ΟΜΙΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ, Α.Ε. 
ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ, AECOM, ΑΝΑΚΕΜ 
Α.Ε., COMBATT, N&K ΓΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 
Α.Ε., GREENIT, ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ, ΔΙΚΤΥΟ ΦΟΡΕΩΝ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, 
ΕΒΕΤΑΜ, ΕΝΔΙΑΛΕ, ENVIROPLAN, ΕΠΤΑ, 
POLYECO, PCAI, ΣΥΔΕΣΥΣ, VM&A, 
ΧΑΛΥΨ Α.Ε.

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
B2GREEN, ECOPRESS, ECOTEC, ENVI-
NOW, GLOBAL SUSTAIN, WATER&WASTE

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΕΔΣΑ
Η ΕΕΔΣΑ ιδρύθηκε το 2000 και είναι ένας επιστημονικός 
Οργανισμός που σήμερα αριθμεί άνω των 550 μελών και 
3.000 φίλων, μεταξύ των οποίων Καθηγητές Πανεπιστη-
μίων, στελέχη Υπουργείων και ΟΤΑ, επιμελητηρίων, επι-
χειρήσεις, περιβαλλοντικές Οργανώσεις, κα. 

Σκοπός της η προαγωγή της ορθολογικής Διαχείρισης 
Στερεών Αποβλήτων στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομί-
ας, την προστασία του περιβάλλοντος και την εξοικονό-
μηση ορυκτών πόρων και ενέργειας με απώτερο στόχο 
τη βιώσιμη ανάπτυξη. 
Το 2015 η ΕΕΔΣΑ έφερε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το 
θέμα της Κυκλικής Οικονομίας στη δημόσια συζήτηση. 
Μετά το προηγούμενο συνέδριο μας το 2017 προέκυψαν 
οι πρώτες προτάσεις μας οι οποίες ωρίμασαν και εμπλου-
τίστηκαν μέσα από εντατική διαβούλευση. Οι προτάσεις 
αυτές αποτέλεσαν τροφή για σκέψη για το διήμερο των 
εργασιών του 6ου συνεδρίου που στόχο είχε να διαμορ-
φώσει τις νέες προτεραιότητες για την Ελλάδα του 2020. 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΔΣΑ αποτελείται από 
τους Α. Κατσιάμπουλα, Πρόεδρο, 
Γ. Ηλιόπουλο, Αντιπρόεδρο και Πρόεδρο της Επιτροπής 
Συνεργασίας Φορέων, Α. Παπαδάκη, Γενικό Γραμματέα 
και Πρόεδρο Οργανωτικής Επιτροπής του 6ου Συνεδρί-
ου, Α. Ανδρεόπουλο, Μέλος ΔΣ και Πρόεδρο Επιστημονι-
κής Επιτροπής 6ου Συνεδρίου, Α. Λουκάτο, Εντεταλμένο 
Αντιπρόεδρο, 
Ν. Πασχάλη, Ταμία, Μ. Γεράνη, Μέλος ΔΣ & Πρόεδρο της 
Επιτροπής Βορείου Ελλάδος ΕΕΔΣΑ, 
Β. Μιχαλόπουλο, Μέλος και Β. Γεωργαλή, Μέλος.

Το στίγμα της έκδοσης
 
Του Γιώργου Ηλιόπουλου , Αντιπροέδρου ΕΕΔΣΑ , 
Επικεφαλής Συντακτικής Επιτροπής E-mag
 
To 3ο τεύχος του νέου διμηνιαίου e- mag της ΕΕΔΣΑ  CIRCULAR e3-News που δια-
βάζετε σήμερα στις οθόνες σας , πλέον αρχίζει και αποκτά σταθερό κοινό και έχει 
συγκεντρώσει τα θετικά σχόλια πολλών μελών και φίλων μας.

Στόχος μας η συνεχή βελτίωση τεύχος-τεύχος , ώστε όλα τα μέλη και οι φίλοι μας να 
έχουν ένα σύγχρονο, ελκυστικό, χρηστικό εργαλείο ενημέρωσης τους. 

Η επικαιρότητα του e-mag  αφορά στο Συνέδριο που οργάνωσε η ΕΕΔΣΑ με μεγάλη 
συμμετοχή και επιτυχία και ιδιαίτερα στα πολύ χρήσιμα συμπεράσματα του καθώς και στις εξελίξεις σε θέματα Κυκλι-
κής Οικονομίας και Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων στην Ελλάδα και Διεθνώς.

Μέσα από τις στήλες του CIRCULAR e3-News θα βρείτε πληροφορίες για την δραστηριότητα – θέσεις του ΔΣ , τα Νέα 
της ISWA, τα επικείμενα συνέδρια, ημερίδες, εκδηλώσεις.Επίσης θα βρείτε πληροφορίες από σημαντικές ειδήσεις του 
χώρου μας , που αφορούν σε δραστηριότητα φορέων της Πολιτείας (υπουργεία, οργανισμοί) αλλά και φορέων της 
κυκλικής οικονομίας εν γένει.

Ευχαριστούμε θερμά για την εθελοντική συνεισφορά τους την Συντακτική Επιτροπή και τους εξωτερικούς συνεργάτες 
της έκδοσης, τον Αντώνη Ζευγίτη (water-waste.com - επιμέλεια έκδοσης) και τον Αργύρη Δεμερτζή  (Ecopress.gr 
-δημοσιογραφική ενότητα έκδοσης)

Οι προτάσεις σας για βελτίωση της έκδοσης , ευπρόσδεκτες στο info@eedsa.gr

Γιώργος Ηλιόπουλος
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ΑΤΖΕΝΤΑ
Καθώς είμαστε κοντά στην αρχή της χρονιάς, αξίζει να 
δούμε από τώρα κάποια σημαντικά γεγονότα που έχουν ήδη 
προγραμματιστεί σχετικά με τη διαχείριση αποβλήτων

Εκδήλωση - Συνέδριο Ιστοσελίδα
4η Διεθνής Έκθεση Verdetec για Τεχνολογίες 
Περιβάλλοντος, Αθήνα, 29-31 Μαΐου 2020

www.verde-tec.gr 

XI International Symposium on 
Environmental Engineering

Τορίνο, Ιταλία, 30 Ιουνίου-3 Ιουλίου 2020

https://www.sidisa2020.it 

Protection and Restoration of the Environment
Καλαμάτα, 7-10 Ιουλίου 2020

https://prexv.gathernext.com 

THESSALONIKI 2020, 8th International Conference 
on Sustainable Solid Waste Management, 

Θεσσαλονίκη, 2-5 Σεπτεμβρίου 2020 
(Summer School: 31 Αυγούστου-1 Σεπτεμβρίου 2020)

www.thessaloniki2020.uest.gr

8th International Conference on Engineering for Waste 
and Biomass Valorisation

Guelph, Καναδάς, 13-16 Ιουλίου 2020  

http://www.wasteeng2020.org 

7th International Conference on 
Industrial & Hazardous Waste Management

Χανιά, 15-18 Σεπτεμβρίου 2020

http://hwm-conferences.tuc.gr 

Sixth International Symposium on Green Chemistry, 
Sustainable Development and Circular Economy

Θεσσαλονίκη, 20-23 Σεπτεμβρίου 2020 

http://greenchem6.civil.auth.gr

ISWA World Congress,
Rotterdam, Ολλανδία, 28-30 Σεπτεμβρίου 2020

iswa2020.org  

RETASTE: Rethink Food Waste Conference, 
Αθήνα, 1-3 Οκτωβρίου 2020

https://retaste.gr 

9th IUPAC International Conference on Green 
Chemistry, Αθήνα, 18-22 Οκτωβρίου 2020

http://www.greeniupac2020.org

5th EurAsia Waste Management Symposium, 
Κωνσταντινούπολή, Τουρκία, 26-28 Οκτωβρίου 2020 

http://www.eurasiasymposium.com

8th international symposium on energy from biomass 
and waste 

Βενετία, 16-19 Νοεμβρίου 2020

https://www.venicesymposium.it 

Το πρόγραμμα ενδέχεται να έχει μεταβολές λόγω περιοριστικών μέτρων αντιμετώπισης κορωνοϊού.
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Εθνικό Συμβούλιο Κυκλικής Οικονομίας
Η 2η τακτική συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Κυκλικής Οικονομίας πραγματοποιήθηκε την 
Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου, μετά από σχετική πρόσκληση του Γενικού Γραμματέα Φυσικού 
Περιβάλλοντος & Υδάτων Καθηγητή κ. Κωνσταντίνου Αραβώση. Συμμετείχαν εκπρόσωποι από 12 
παραγωγικούς και κοινωνικούς φορείς που εκπροσωπούνται στο Συμβούλιο, συμπεριλαμβανομένης 
και της ΕΕΔΣΑ που εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό της.
Στην εισαγωγική του ομιλία ο Καθ. κ. Κ. Αραβώσης παρου-
σίασε κωδικοποιημένα τα θέματα που έχουν ως τώρα κα-
τατεθεί, καθώς και προτάσεις φορέων του Εθνικού Συμ-
βουλίου και ζήτησε η διαδικασία αυτή να ολοκληρωθεί 
έως το τέλος του Φεβρουαρίου. Συνόψισε τη διαδικασία 
της διαβούλευσης επισημαίνοντας πως κάθε συνεδρίαση 
πραγματοποιείται με τρόπο ώστε να συγκεντρώνονται 
όσο γίνεται πιο συστηματικά οι προτάσεις των εμπλεκό-
μενων φορέων. Ανέλυσε τη διαδικασία κατάρτισης και 
το χρονοδιάγραμμα του Οδικού Χάρτη για την Κυκλική 
Οικονομία, με ορίζοντα ολοκλήρωσής του τον Ιούλιο του 
2020, μέσα από την επεξεργασία Επιχειρησιακού Σχεδίου, 
λαμβάνοντας υπ’ όψη τις προτάσεις όλων των Φορέων 
που συμμετέχουν. Επίσης, το χρονοδιάγραμμα του Ειδι-
κού Επιχειρησιακού Σχεδίου για την εφαρμογή της Οδη-
γίας για τα Πλαστικά Μιας Χρήσης μέσα από έναν ευρύ 
κοινωνικό διάλογο. 
Έγινε επίσης ενημέρωση από τον συνεργάτη του Γενι-
κού Γραμματέα κ. Β. Λιόγκα, για την επεξεργασία από την 
Διϋπουργική Επιτροπή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για 
την προώθηση των Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων, 
με ορίζοντα έγκρισής του τον Ιούνιο, μετά από ευρεία 
διαβούλευση και επιλογή στοιχειωδών και αναλυτικών 
οικολογικών κριτηρίων για δέκα ομάδες προϊόντων με 
σταδιακούς στόχους τριετίας.
Οι παραγωγικοί και κοινωνικοί φορείς που συμμετέχουν 
στο Εθνικό Συμβούλιο ανέπτυξαν τις απόψεις τους. Από 
πλευράς ΕΕΔΣΑ, ο Πρόεδρος κ. Α. Κατσιάμπουλας τόνισε 
την αξία της συστηματοποίησης και ωρίμανσης των προ-
τάσεων και σημείωσε πως η διαδικασία αυτή είναι ευκαι-
ρία ώστε να ενσωματωθούν όλες οι οδηγίες της ΚΟ στο 
ελληνικό δίκαιο, ξεπερνώντας τη στενή παρακολούθηση 
ειδικών κατηγοριών προϊόντων (πχ πλαστικά). Ακόμη, 
ζήτησε να μην ληφθούν μέτρα απαγόρευσης πριν τον 
Ιούλιο του 2021, όπως εξάλλου προκρίνει και η σχετική 
οδηγία της ΕΕ, αλλά να υπάρξει μία ικανή περίοδος προ-
σαρμογής. Για τα περιεχόμενα του Οδικού Χάρτη, ξεχώ-
ρισε τα 12 σημεία ως χρήσιμους άξονες δράσεων για το 
επόμενο διάστημα. Συμπληρωματικά, ο κ. Γ. Ηλιόπουλος 
(Αντιπρόεδρος ΕΕΔΣΑ) δεν παρέλειψε να επισημάνει 
την αξία προδιαγραφής δεικτών παρακολούθησης της 
Κυκλικής Οικονομίας καθώς και δημιουργίας Παρατηρη-
τηρίου. Σημείωσε πως η συγκρότηση ενός ειδικού σχεδί-
ου Βιομηχανικής συμβίωσης είναι εξέχουσας σημασίας, 
όπως και εν γένει η σύνδεση της ΚΟ με δράσεις για την 
κλιματική αλλαγή, ενώ τόνισε πως η εφαρμογή οδηγιών 
της ΕΕ για ανάκτηση ενέργειας από απόβλητα, η καθιέ-
ρωση περιβαλλοντικού αποτυπώματος προϊόντων ανά 
κλάδο και οι Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις, δεν πρέπει 
να καθυστερήσουν. Ακολούθησαν οι τοποθετήσεις και 
προτάσεις των φορέων .
Συνοψίζοντας τις απόψεις που ακούστηκαν, ο Καθ. Κ. 
Αραβώσης αναφέρθηκε στην ανάγκη για την κατάρτι-
ση Σχεδίου Βιομηχανικής Συμβίωσης, την επεξεργασία 
μέτρων τόνωσης της αγοράς δευτερογενών υλικών, τη 
σύνδεση κλιματικής αλλαγής και κυκλικής οικονομίας 
και την υιοθέτηση κριτηρίων κυκλικότητας σε προϊόντα 

και εργασίες. Αναγκαία επίσης κρίνεται η εστίαση σε ει-
δικές κατηγορίες προϊόντων (όπως Πλαστικά, Τρόφιμα, 
Βιοαπόβλητα, Ιματισμός) και τομείς (Νησιά, Τουρισμός), 
η επεξεργασία σειράς θεσμικών ρυθμίσεων για τον απο-
χαρακτηρισμό αποβλήτων, την αξιοποίηση της ιλύος (λά-
σπης από τα λύματα), την επαναχρησιμοποίηση του επε-
ξεργασμένου νερού των Βιολογικών Καθαρισμών, καθώς 
καιοικονομικά κίνητρα για την ενίσχυση της πράσινης 
ανάπτυξης και της κυκλικής οικονομίας.

Διυπουργική Επιτροπή για την Κυκλική 
Οικονομία 
Η 2η τακτική συνεδρίαση της Διυπουργικής Επιτροπής 
για την Κυκλική Οικονομία πραγματοποιήθηκε τη Δευτέ-
ρα 10 Φεβρουαρίου. Στην Επιτροπή, εκτός από το Υπουρ-
γείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, συμμετέχουν επίσης 
εκπρόσωποι από τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων, Οικονομικών, Εσωτερικών, Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και 
Τουρισμού.
Η Διυπουργική Επιτροπή για την Κυκλική Οικονομία λει-
τουργεί παράλληλα με το Εθνικό Συμβούλιο για την Κυ-
κλική Οικονομία με κοινό στόχο ένα ρεαλιστικό σχέδιο 
πολιτικών του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα για τον 
μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας προς τα πρό-
τυπα κυκλικότητας, με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα 
επιμέρους στόχων μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους. 
Στη συνεδρίαση συζητήθηκε η διαδικασία κατάρτισης 
και το χρονοδιάγραμμα του Οδικού Χάρτη για την Κυ-
κλική Οικονομία, με ορίζοντα τον Ιούλιο του 2020, μέσα 
από την επεξεργασία Επιχειρησιακού Σχεδίου, λαμβάνο-
ντας υπ’ όψη τις προτάσεις των Γενικών Γραμματειών των 
Υπουργείων που συμμετέχουν.
Στην Επιτροπή συζητήθηκαν προτάσεις για τη βιομη-
χανική συμβίωση, τους δείκτες παρακολούθησης, την 
αειφορική διάσταση των επενδύσεων, τις πράσινες χρη-
ματοδοτήσεις, τα κριτήρια κυκλικότητας και την τόνωση 
της αγοράς των δευτερογενών υλικών. Τέλος, λήφθηκε η 
απόφαση εντατικής λειτουργίας της Επιτροπής, με την 
υποστήριξη υποεπιτροπών και θεματικών ομάδων.
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Εξαγγελίες Περιφέρειας Αττικής 
για τη διαχείριση αποβλήτων
Ο Περιφερειάρχη Αττικής, κ. Γιώργος Πατούλης, παρουσίασε το σχέδιο για 
την εφαρμογή ενός νέου μοντέλου διαχείρισης των στερεών αποβλήτων την 
Πέμπτη 30 Ιανουαρίου στο Ζάππειο παρουσία του Υπουργού Περιβάλλοντος 
κ. Κωστή Χατζηδάκη και του Υπουργού Εσωτερικών κ. Τάκη Θεοδωρικάκου.
Οι προτεραιότητες του νέου σχεδίου περιλαμβάνουν: 
 

 � Άμεση αναθεώρηση του Περιφερειακού Σχεδια-
σμού Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΠΕΣΔΑ) μετά την 
αναθεώρηση του Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης 
Απορριμμάτων (ΕΣΔΑ) από το Υπουργείο Περιβάλλο-
ντος.

 � Καθολική Κλιμακωτή Εφαρμογή Συστήματος Διαλο-
γής στην Πηγή. Αυτό σημαίνει πως πρέπει να υπάρχει 
χωριστή αποκομιδή για τα βιοαπόβλήτα (υπολείμματα 
τροφών & πράσινα απόβλητα κήπων) και τα ανακυκλώ-
σιμα υλικά (χαρτί, γυαλί, πλαστικά, μέταλλα).

 � Διατήρηση της λειτουργίας του ΧΥΤΑ Φυλής για όσο 
διάστημα απαιτηθεί, μέχρι να δημιουργηθούν οι νέες 
μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων. Κατασκευή και 
λειτουργία τριών νέων Μονάδων Επεξεργασίας Απορ-
ριμμάτων σε διαφορετικές περιοχές της Αττικής. Οι 
μονάδες θα εγκατασταθούν στη Φυλή, το Σχιστό και το 
Γραμματικό.

 � Κατασκευή νέων μονάδων διαχείρισης των βιοα-
ποβλήτων και των φυτικών υπολειμμάτων, οι οποίες 

μπορεί να γίνουν εντός των τριών νέων ΜΕΑ που θα 
κατασκευαστούν, αλλά και σε άλλες περιοχές, ώστε να 
υπάρξει μια δικαιότερη και περιβαλλοντικά ορθότε-
ρη κατανομή του βάρους της διαχείρισης. Αξιοποίηση 
ιδιωτικών κεφαλαίων και σύγχρονων χρηματοδοτικών 
εργαλείων για την κατασκευή και λειτουργία των νέων 
ΜΕΑ.

Χάλκη: απαλλάχθηκε από σκουπίδια επτά ετών 
και γυρίζει σελίδα
Σκουπίδια μίας επταετίας(! )απομακρύνθηκαν πρόσφατα από το νησί της Χάλκης. 

Η απίστευτη ποσότητα των δύο χιλιάδων τόνων σύμμεικτων απορριμμάτων, που αποτελούσε βραδυφλεγή βόμβα 
για το περιβάλλον του νησιού, ήταν στοιβαγμένη σε παλαιότερη παράνομη χωματερή που λειτουργούσε από το 
2013  και το 2018  έκλεισε κατόπιν εισαγγελικής παρέμβασης.

Ο δήμαρχος Χάλκης κ. Βαγγέλης Φραγκάκης,  αναφέρει στο  ecopress πως ολοκληρώθηκε η διαδικασία της απομά-
κρυνσης: «Επρόκειτο για σκουπίδια που είχαν εναποτεθεί στην παράνομη χωματερή εδώ και επτά χρόνια και δεν 
είχαν σχέση με την τρέχουσα καθημερινή αποκομιδή που γίνεται κανονικά. Επικοινώνησα με τη Γενική Γραμματεία 
Διαχείρισης Αποβλήτων και ζήτηση τη βοήθειά τους. Περισσότερα https://ecopress.gr/?p=28432
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Μια σημαντικά αλλαγή έλαβε χώρα μέσα στη 
νέα χρονιά για την ISWA. Η έδρα της Γενικής 
Γραμματείας της ISWA μεταφέρθηκε από την 
Βιέννη της Αυστρίας στο Ρότερνταμ της Ολ-
λανδίας. Τα εγκαίνια της νέα έδρας πραγμα-
τοποιήθηκαν τη Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2020 
παρουσία του Προέδρου Αντώνη Μαυρόπου-
λου, του Δημάρχου του Ρότερνταμ κ.  Ahmed 
Aboutaleb και του νέου γενικού διευθυντή 
Marc Tijhuis. Ο τελευταίος αντικατέστησε τον 
προκάτοχό του κ. Arne Ragossnig. Σημειώνεται 
ότι όλοι οι διοικητικές αρμοδιότητες της ISWA 
διεκπεραιώνονται από τη Γενική Γραμματεία 
και φυσικά ο Γενικός Διευθυντής έχει σημα-
ντικό ρόλο για το σχεδιασμό, τη διαχείριση, το 
συντονισμό και την υποστήριξη όλων των δρά-
σεων της ISWA. Δεν είναι λοιπόν τυχαίο πως το 
επόμενο ISWA World Congress θα πραγματο-
ποιηθεί στο Ρότερνταμ στα τέλη του Σεπτεμ-
βρίου 2020.   
 
Τέλος, η ISWA τον Ιανουάριο του 2020 καλωσό-
ρισε τέσσερα νέα εθνικά μέλη στις τάξεις της 
από τέσσερα πολύ διαφορετικά σημεία του 
πλανήτη και πιο συγκεκριμένα την Λιβερία, τη 
Μογγολία, το Μεξικό και τα Ηνωμένα Αραβικά 
Εμιράτα.

Νέα της ISWA
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Προτεραιότητα στον καφέ κάδο και στη διαλογή 
στην πηγή βιοαποβλήτων

Tα βιοαπόβλητα (υπολείμματα τροφών και απόβλητα κήπων) 
αποτελούν περίπου το 40% των παραγόμενων αστικών στε-
ρεών αποβλήτων στη χώρα μας. Η ξεχωριστή συλλογή τους 
στην πηγή με τη βοήθεια του καφέ κάδου αποτελεί σήμερα 
μονόδρομο προκειμένου να επιτευχθεί η εκτροπή των βιοπο-
δομήσιμων από τους χώρους ταφής και να προχωρήσει απο-
τελεσματικά η ανακύκλωση. 

Το οργανικό από το σύμμεικτο σκουπίδι παράγει σήμερα στην 
Αττική κυρίως Compost Like Output (CLO) που δύναται να 
χρησιμοποιηθεί για αποκαταστάσεις λατομείων, αλλά όχι ως 
κόμποστ που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εδαφοβελτιωτικό. 
Το προδιαλεγμένο οργανικό είναι υπόστρωμα που μπορεί να 
δώσει κόμποστ με πολύ καλά χαρακτηριστικά και μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί σαν λίπασμα. 

Φυσικά, υπάρχει και η δυνατότητα να παραχθεί ενέργεια από 
μονάδες αναερόβιας χώνευσης, καθώς και άλλα βιοκαύσιμα 
και χημικές ενώσεις με την ωρίμανση νέων τεχνολογιών και 
την εφαρμογή βιοδιϋλιστηρίων. 

Άρα, είναι αναγκαίο να προχωρήσουν όλοι οι Δήμοι με την 
υιοθέτηση του καφέ κάδου, γεγονός που θα ενισχύσει και τα 
ποσοστά της καθαρότητας των υπόλοιπων ρευμάτων προς 
ανακύκλωση. 

Τα πρώτα βήματα γίνονται, αλλά τώρα είναι η ώρα να κινη-
θούμε πιο αποτελεσματικά και χωρίς άλλες καθυστερήσεις 
προς αυτήν την κατεύθυνση. 

Τα Βριλήσια έχουν εγκαταστήσει τον καφέ κάδο σε όλη την 
έκταση του Δήμου. Ακολουθούν και άλλοι Δήμοι προς την 
επιθυμητή κατεύθυνση, όπως Βάρη-Βούλα-Βουλιαγμένη, 
που ήδη παράγει πιστοποιημένο προϊόν από τα βιοαπόβλητα 
καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και νοικοκυριά 
κάποιων περιοχών του Δήμου σε συνεργασία με την εταιρεία 
Watt, και Χαλάνδρι που επίσης σχεδιάζει να το επεκτείνει σε 
όλη την έκταση του Δήμου στο προσεχές μέλλον. 

Έπονται και άλλοι Δήμοι με πιο δειλά βήματα, όπως Αγία Πα-
ρασκευή, Μαρούσι, Νέο Ηράκλειο, Νέα Ιωνία, Αιγάλεω, κτλ. 
Και ο Δήμος Αθηναίων φαίνεται να μπαίνει επίσης δυναμικά. 

Ξεκινώντας από την εμπειρία του LIFE Έργου ATHENS-
BIOWASTE σε Κυπριάδου και Γκάζι, στη συνέχεια έδωσε έμ-
φαση στις λαϊκές, ακολούθησαν επιπρόσθετοι μεγάλοι παρα-
γωγοί (ξενοδοχεία 4 και 5 αστέρων, νοσοκομεία) και συνεχίζει 
τώρα με την τοποθέτηση αρχικά 25 καφέ κάδων σε επιλεγ-
μένα σημεία στην περιοχή του Κολωνακίου, εξυπηρετώντας 
περισσότερα από 75 καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέρο-
ντος. 

Στο ίδιο μήκος κύματος και η Περιφέρεια Αττικής, που σκο-
πεύει να προχωρήσει στην προμήθεια 80 νέων απορριμμα-
τοφόρων και 9.000 καφέ κάδων εντός του πρώτου εξαμήνου 
του 2020 προκειμένου να δοθούν στους Δήμους για τη στο-
χευμένη διαλογή στην πηγή βιοαποβλήτων. 

Προς την κατεύθυνση αυτή αναμένεται να συμβάλει και η 
αναβάθμιση του ΕΜΑΚ στα Άνω Λιόσια προκειμένου να υπάρ-
χει η υποδομή για την καλύτερη αξιοποίηση του προδιαλεγ-
μένου οργανικού.   
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Επίκαιρα
Σήμερα στην Ελλάδα λειτουργούν 6 βασικές μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων. Αυτές είναι οι μονάδες σε Κοζάνη (το πρώ-
το ΣΔΙΤ στη χώρα), Χανιά, Ιωάννινα (το δεύτερο ΣΔΙΤ στη χώρα), Σέρρες συν το εργοστάσιο βιοξήρανσης στο Ηράκλειο και το 
Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης (ΕΜΑΚ) στη Φυλή. Για τις δυο τελευταίες μάλιστα υπάρχει ανάγκη 
αναβάθμισης. Παράλληλα, υπάρχουν 4 μονάδες υπό κατασκευή (Αλεξανδρούπολη, Θήβα, Ηλεία και Αμάρι στο Ρέθυμνο), ενώ 
μέσα στους επόμενους μήνες αναμένεται να ξεκινήσει η κατασκευή των τριών μονάδων σε Αρκαδία (που θα καλύψει τις ανάγκες 
σε Αρκαδία, Κορινθία και Αργολίδα), Μεσσηνία και Λακωνία που προβλέπει το ΣΔΙΤ της Πελοποννήσου. Επομένως, είναι σαφές πως 
υπάρχει ακόμα έλλειμα υποδομής στη χώρα ως προς τη διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων παρά τα σημαντικά βήματα 
που έχουν γίνει τελευταία προς τη σωστή κατεύθυνση.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και ειδικότερα η γενική γραμματεία διαχείρισης Αποβλήτων έχει ως στόχο να καλύψει αυτό το κενό 
αξιοποιώντας τα διαθέσιμα κεφάλαια του ΕΣΠΑ. Έτσι σήμερα ο στόχος είναι να ωριμάσουν και να δημοπρατηθούν μέσα στο 2020 
περίπου 25 μονάδες σε όλη τη χώρα. Από αυτές κάποιες έχουν ήδη δημοπρατηθεί ή θα δημοπρατηθούν μέχρι τον Ιούνιο του 2020 
(Καβάλα, Τρίκαλα, Ναύπακτος, Λέρος, Κέρκυρα, Ζάκυνθος, Ανατολική Θεσσαλονίκη) και άλλες επιδιώκεται να δημοπρατηθούν 
μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του έτους (Δυτική Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Βόλος, Λαμία, βόρειος Εβρος, Λέσβος, Χαλκίδα, Λάρισα, Ηρά-
κλειο, Αγρίνιο, Σητεία, Χερσόνησος, Μύκονος, Φωκίδα, Ανδρος, Τήνος, Κεφαλονιά). Εδώ χρειάζεται να προστεθούν και τα εργοστά-
σια της Αττικής που θα δημοπρατηθούν μέχρι το 2021. Το σύνολο των παραπάνω έργων θα πρέπει να συμβασιοποιηθεί μέχρι το 
τέλος του 2021. Το διαθέσιμο ποσό των πόρων του τρέχοντος ΕΣΠΑ για έργα διαχείρισης ΑΣΑ ανέρχεται σε 940 εκατομμύρια Ευρώ 
και θα απαιτηθούν και σημαντικά ιδιωτικά κεφάλαια, οπότε το μοντέλο των ΣΔΙΤ θα ακολουθηθεί για πολλές από τις παραπάνω 
περιπτώσεις.  

Το Υπουργείο φιλοδοξεί η χώρα να πιάσει το στόχο του 55% ανακύκλωση το 2030 (πέντε χρόνια αργότερα από το στόχο της ΕΕ) 
και να μειώσει το υπόλειμμα που θάβεται στο 10% από 80% που είναι σήμερα. Προς αυτήν την κατεύθυνση η πρόθεση είναι από 
φέτος να ενεργοποιηθεί το τέλος ταφής αποβλήτων (περιβαλλοντική εισφορά) για τους δήμους που δεν θα συμμορφωθούν με 
τους περιβαλλοντικούς κανόνες και τις αρχές της κυκλικής οικονομίας και θα συνεχίσουν να θάβουν τα απορρίμματά τους. Επι-
πρόσθετα, δίνεται έμφαση στην ενεργειακή αξιοποίηση των υπολειμμάτων. Η τελευταία θα περιληφθεί στα νέα έργα, μεταξύ των 
οποίων είναι και οι τρεις μονάδες ΣΔΙΤ που θα δημοπρατηθούν εντός του 2020-2021 στην Αττική (Σχιστό, Φυλή) και στο δυτικό 
τομέα της Θεσσαλονίκης. 

Εμείς θα ευχηθούμε η χώρα να αποκτήσει σύντομα την απαιτούμενη υποδομή για την ορθολογική διαχείριση και επεξεργασία των 
αποβλήτων. Παράλληλα όμως επισημαίνεται ότι ο σχεδιασμός των νέων έργων χρειάζεται να γίνει πάντα με βασικό άξονα τη δια-
λογή στην πηγή, την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση και οι νέες μονάδες να σχεδιαστούν και να διαστασιολογηθούν με 
ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να καλύπτουν τις πραγματικές ανάγκες που θα προκύπτουν μετά το σχεδιασμό και την υλοποίηση εκτε-
ταμένων και αποτελεσματικών προγραμμάτων διαλογής στην πηγή και ανακύκλωσης. Στόχος είναι να μεταβούμε σε μια πράσινη 
οικονομία, επιτυγχάνοντας όσο τη κατά το δυνατόν καλύτερη αξιοποίηση των προδιαλεγμένων οργανικών και υψηλά ποσοστά 
ανακύκλωσης, χωρίς το κόστος διαχείρισης να καταστεί υψηλό για τον πολίτη.

ΥΠΕΝ: η Άνδρος από «σκουπιδότοπος» παράδειγμα 
καλής πρακτικής
«Προσπαθούμε να μετατρέψουμε μια εθνική ντροπή σε μία περίπτωση καλής περιβαλλοντικής πρακτικής. Οφείλουμε 
να ξεπλύνουμε αυτή την ντροπή. Με όλα τα μέσα του υπουργείου», δήλωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
κ. Κωστής Χατζηδάκης, στη συνάντησή του με την αντιπροσωπεία των εταίρων που έχουν αναλάβει την πρωτοβουλία 
καθαρισμού του πυθμένα στη νότια περιοχή της Άνδρου.

Υπενθυμίζεται ότι το 2011 στο νησί, λόγω πολύ έντονων βροχοπτώσεων, τόνοι απορριμμάτων κατρακύλησαν στη θά-
λασσα, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μια υποθαλάσσια χωματερή στον πυθμένα της. 
Περισσότερα https://ecopress.gr/?p=28467
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Γιατί να γίνεις μέλος
Πιστεύουμε ότι ο μελλοντικός επιστήμονας 
/ επαγγελματίας / μελετητής (σημερινός 
φοιτητής), που ενδιαφέρεται για τη ΔΣΑ ή 
για την Κυκλική Οικονομία, έχει όφελος από 
τη συμμετοχή του στην ΕΕΔΣΑ. 

Να είναι μέλος της αναπτυσσόμενης αυτής οικογένειας. Να επικοι-
νωνεί από τώρα με τους μηχανικούς της δράσης. Εκτός αυτού, η 
συμβολή των νέων επιστημόνων στον επιστημονικό αυτό φορέα 
είναι ιδιαιτέρως σημαντική.

Τα τακτικά μέλη της ΕΕΔΣΑ δικαιούνται
    

 � Να έχουν μειωμένη δαπάνη συμμετοχής σε εκδηλώσεις που 
οργανώνει η Εταιρεία

 � Να λαμβάνουν δωρεάν τις δημοσιεύσεις της Εταιρείας και να 
έχουν έκπτωση στην αγορά εκδόσεων, εντύπου ή ηλεκτρονικής 
μορφής, της Εταιρείας.

 � Να έχουν πρόσβαση στις συλλογές και τη βιβλιοθήκη της Εται-
ρείας καθώς και στους καταλόγους των μελών

 � Να λαμβάνουν τεχνική βοήθεια και πληροφορίες από τη Γραμ-
ματεία

 � Να συμμετέχουν σε Ομάδες Εργασίας
 � Να έχουν πρόσβαση σε όλες τις ενότητες της ιστοσελίδας της 

ΕΕΔΣΑ

Οι φορείς - μέλη της ΕΕΔΣΑ δικαιούνται επιπλέον
    

 � Να ορίζουν δύο υπαλλήλους τους ως τακτικά (φυσικά πρόσωπα) 
μέλη της Εταιρείας.

 � Να υποδεικνύουν υποψήφια μέλη των Ομάδων Εργασίας (από 
τους υπαλλήλους που έχουν οριστεί ως φυσικά πρόσωπα-μέλη) 
 
Τα οφέλη των Φοιτητών από την ΕΕΔΣΑ

 � Ενημέρωση για εκδηλώσεις (ημερίδες / συνέδρια) που σχετίζονται 
με τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων.

 � Επικοινωνία / Επαφές με τα μέλη της εταιρείας (καθηγητές ΑΕΙ και 
ΤΕΙ, μελετητές, κατασκευαστές, καθώς και στελέχη υπουργείων, δημο-
σίων οργανισμών, Ο.Τ.Α., βιομηχανιών, ιδιωτικών επιχειρήσεων).

 � Πρόσβαση σε γνώση και εμπειρία που σχετίζεται με όλο το φάσμα 
της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων.

Εάν επιθυμείτε να εγγραφείτε ως μέλος στην ΕΕΔΣΑ, 
μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: 
https://eedsa.gr/site/?page_id=1197 , 
να κατεβάσετε την Αίτηση Εγγραφής και  να την 
αποστείλετε συμπληρωμένη στο info@eedsa.gr

Χορηγική υποστήριξη του 
Προγράμματος Επικοινωνίας της 
ΕΕΔΣΑ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΚΛΗΗ  
 

Χορηγικήσ Τποςτήριξη του Προγράμματοσ Επικοινωνίασ τησ ΕΕΔΑ 
 

 
Η ΕΕΔΣΑ ζχει με επιτυχία προχωριςει ςτθν αναβάκμιςθ των εργαλείων ενθμζρωςθσ των μελών και φίλων 
τθσ, μζςα από τθν λειτουργία τθσ νζασ Ιςτοςελίδασ www.eedsa.gr και του νζου e-magazine.  
Προςκαλοφμε τουσ ιδιωτικοφσ και δθμόςιουσ φορείσ, μζλθ και φίλουσ ΕΕΔΣΑ να ςυμμετζχουν ςτο 
πρόγραμμα χορθγιών και να ςυμβάλλουν  μζςω αυτοφ ςτθν κοινι  προςπάκεια. 

Η εκδιλωςθ ενδιαφζροντοσ για χορηγική υποςτήριξη θα διαρκζςει εωσ 30/1/2020. 
 

Τι περιλαμβάνει το Χορθγικό Πρόγραμμα ΕΕΔΣΑ Δεκ 2019 - Νοε 2020 

Εμφάνιςη  
Roll over εμφάνιςθ του Λογοτφπου τθσ εταιρείασ / φορζα ςτθν κεντρικι ςελίδα ςε μεγάλθ διάςταςθ  
(δείτε www.eedsa.gr)    
Δελτίο Τφπου τθσ εταιρείασ / φορζα ςασ  ςτθν ενότθτα Δραςτθριότθτα Χορθγών  με δυνατότθτα προκικθσ νζου 
κάκε μινα (δείτε www.eedsa.gr/site/δραςτθριότθτα-χορθγών/) 
Εμφάνιςθ Επωνυμίασ Λίςτασ Χορθγών με hyperlink ςτθν ιςτοςελίδα  τουσ (δείτε www.eedsa.gr/site/χορθγοί/ ) 
Εμφάνιςθ του Λογότυπου τθσ εταιρείασ ςε 2 τεφχθ του e-mag από τον Φεβρουάριο του 2020. 

Εναλλακτικζσ 
Προαγορά Πακζτο 6μθνο  = 350,00 ςυν ΦΠΑ ςυνολικά 
Προαγορά Πακζτο  12μθνο  = 600,00 ςυν ΦΠΑ ςυνολικά 

 ημειώςεισ 
 Τα χορθγικά προγράμματα ςε εκδθλώςεισ /θμερίδεσ / ςυνζδρια είναι ανεξάρτθτα 
 Το χορθγικό πρόγραμμα αφορά κατά μζγιςτο 15  χορθγοφσ .  

Σρόποσ Καταβολήσ-Προαγοράσ Πακζτου: με κατάκεςθ ςε Τραπεηικό Λογαριαςμό ΕΕΔΣΑ ALPHA BANK   
(Αρικμόσ Λογαριαςμοφ: 858.00.2002.001979, ΙΒΑΝ: GR0301408580858002002001979) 

Σρόποσ εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ :   
Αποςτολι email ςτο info@eedsa.gr με τα ακόλουκα ςτοιχεία: 

 Επιλογι μεταξφ του 6μθνου ι 12μινου προγράμματοσ.  
 Αποςτολι του λογοτφπου ςε θλεκτρονικι μορφι κακώσ και τθν δ/νςθ τθσ εταιρικισ ιςτοςελίδασ 
 Τα ςτοιχεία επικοινωνίασ του αρμοδίου από τθν εταιρεία. 

Επικοινωνία με ΕΕΔΑ 6984 301 831 
 
Ευελπιςτοφμε ςτθν κετικι ανταπόκριςθ ςασ και ςασ ευχαριςτοφμε για τθν εμπιςτοςφνθ προσ τθν ΕΕΔΣΑ. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ  
ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ 
 
Επιςτθμονικόσ μθ κερδοςκοπικόσ Οργανιςμόσ Συμβολισ ςτθ Βιώςιμθ Ανάπτυξθ 
National Member of the International Solid Waste Association 
Ε:    info@eedsa.gr W:   http://www.eedsa.gr  
Σ:    698 43 01 831 
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Συνάντηση ΕΕΔΣΑ με στελέχη 
του τομέα Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας του ΣΥΡΙΖΑ, για την 
Κυκλική Οικονομία
Στις 20 Φεβρουαρίου του 2020, κλιμάκιο του Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΔΣΑ 
πραγματοποίησε συνάντηση με τα στελέχη του τομέα Περιβάλλοντος και Ενέργειας του 
ΣΥΡΙΖΑ. Κύριο θέμα της συνάντησης ήταν οι μεταρρυθμίσεις που έχουν θεσπισθεί στον 
τομέα της ανακύκλωσης και διαλογής στην πηγή, καθώς και τα κίνητρα και αντικίνητρα 
και το θεσμικό πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας.
Στη συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε στη Βουλή, εκ μέ-
ρους του ΣΥΡΙΖΑ συμμετείχαν οι Σ. Φάμελλος και 
Χ. Καφαντάρη, Τομεάρχης και η Αν. Τομεάρχης Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, και 
η Ρ. Δούρου, Τομεάρχης Κλιματικής Αλλαγής, Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ από την ΕΕΔΣΑ συμμετείχαν ο 
Πρόεδρος Α. Κατσιάμπουλας, ο Αντιπρόεδρος, Γ. Ηλιόπουλος, 
και τα μέλη του ΔΣ, Ευ. Μιχαλόπουλος και Β. Γεωργαλή.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, διαπιστώθηκαν οι κοινές 
απόψεις των δύο πλευρών όσον αφορά τις απαραίτητες αλλα-
γές στο θεσμικό και λειτουργικό πλαίσιο διαχείρισης απορριμ-
μάτων της χώρας και κυρίως αναφορικά στη λειτουργία των 
φορέων διαχείρισης απορριμμάτων, ΦΟΔΣΑ και ΟΤΑ.
Κοινή αφετηρία των συμμετεχόντων είναι ότι, όσο η νοοτρο-
πία της ταφής απορριμμάτων παραμένει, η Ελλάδα καθυστε-
ρεί τόσο σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, όσο και σε θέματα 
κυκλικής οικονομίας, με αρνητικές επιπτώσεις σε θέματα 
ανταγωνιστικότητας και σε θέματα ποιότητας ζωής και δη-
μόσιας υγείας. Με δεδομένο ότι σήμερα μόνο τρεις (3) χώρες 
της Ευρ. Ένωσης δεν εφαρμόζουν οικονομικά εργαλεία και 
αντικίνητρα για την ταφή απορριμμάτων, γίνεται σαφές ότι η 
εφαρμογή της μεταρρύθμισης του παραπάνω νομοθετικού 
πλαισίου, που ισχύει στη χώρα μας, αποτελεί καλή πρακτική, 
την οποία και η Ελλάδα οφείλει να ακολουθήσει.
Από την πλευρά του ο ΣΥΡΙΖΑ, επισήμανε την ανάγκη εφαρ-
μογής, το συντομότερο δυνατό, του υφιστάμενου πλαισίου 
διαχείρισης απορριμμάτων, που διαμορφώθηκε επί κυβέρνη-
σης ΣΥΡΙΖΑ, όπως η στρατηγική κυκλικής οικονομίας και οι με-
ταρρυθμίσεις στον τομέα της ανακύκλωσης (Ν. 4496/2017, Ν. 
4555/2018, Ν. 4609/2019, ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΔΑΠΠ/31606/930-ΦΕΚ 
Β’ 1277/15.04.2019). Το σύνολο αυτών των ρυθμίσεων, όπως 
υπογράμμισε η αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ, δεν εφαρμόζεται, 
παρότι είχε ολοκληρωθεί και συζητηθεί στο Forum Κυκλικής 
Οικονομίας, όπου συμμετείχε η ΕΕΔΣΑ, οι ΟΤΑ, ΦΟΔΣΑ και η 
ελληνική βιομηχανία. Από πλευράς ΕΕΔΣΑ, επισημάνθηκε η 
ανάγκη εφαρμογής ακόμα τολμηρότερων οικονομικών εργα-
λείων που θα προωθούν τη διαχείριση των αποβλήτων σύμ-
φωνα με την ιεράρχηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ΕΕΔΣΑ 
είχε επικροτήσει τις εν λόγω μεταρρυθμίσεις, αλλά παραμένει 
πάγια θέση της είναι ότι η εισφορά της κυκλικής οικονομίας 
πρέπει να επεκταθεί ως προς το ύψος της και ως προς το εύ-
ρος των αποβλήτων προς ταφή (τη χρέωση δηλαδή και για τα 
υπολείμματα των ΜΕΑ).
Τους συμμετέχοντες στη συζήτηση απασχόλησε επίσης η 
ανάγκη αναθεώρησης του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Απο-
βλήτων (ΕΣΔΑ), για το οποίο έχει αναλάβει πρωτοβουλία η νέα 
κυβέρνηση, της οποίας πρέπει να προηγηθεί η ενσωμάτωση 
των νέων ευρωπαϊκών οδηγιών για τα στερεά απόβλητα ώστε, 
να υπάρχει σαφής μακροχρόνια στόχευση του Εθνικού, αλλά 
και των Περιφερειακών Σχεδιασμών.
Στο ίδιο πλαίσιο, οι συμμετέχοντες υπογράμμισαν την ανά-
γκη άμεσης εφαρμογής της τιμολογιακής πολιτικής σε 
όλους τους ΦΟΔΣΑ με βάση τις προβλέψεις της ΚΥΑ ΥΠΕΝ/
ΔΔΑΠΠ/31606/930 (ΦΕΚ Β’ 1277/15.04.2019), η οποία και έπρε-

πε να είχε εφαρμοστεί από 01/01/2020 και ότι θα πρέπει να 
επικαιροποιηθούν αντίστοιχα, οι προϋπολογισμοί και των 
ΦΟΔΣΑ και των ΟΤΑ, για να καλυφθούν όλες εκείνες οι περι-
πτώσεις όπου μέχρι σήμερα δεν έχουν τηρηθεί οι προβλέψεις 
του θεσμικού πλαισίου.
Και οι δύο πλευρές σημείωσαν ότι ο έλεγχος των προϋπολο-
γισμών ΦΟΔΣΑ και ΟΤΑ από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, 
πρέπει να γίνεται με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, το οποίο 
περιλαμβάνει την υποχρεωτική εφαρμογή κινήτρων και αντι-
κινήτρων, και ότι πρέπει να υπάρξει μέριμνα και στοχευμένη 
παρέμβαση των αρμόδιων Υπουργείων Εσωτερικών και Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας για την εφαρμογή αυτού του πλαι-
σίου.

Οι ΦΟΔΣΑ πρέπει να ολοκληρώσουν άμεσα επίσης, τις απαι-
τούμενες διαδικασίες ώστε να αποδώσουν εμπρόθεσμα την 
εισφορά της κυκλικής οικονομίας, για το πρώτο εξάμηνο του 
2020, όπως προβλέπει το άρθρο 55 του Ν. 4609/2019.
Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στην ανάγκη επιτάχυνσης της 
εισαγωγής του καφέ κάδου με υποχρεωτική και τάχιστη εφαρ-
μογή στις περιοχές που ήδη εξυπηρετούνται από Μονάδες 
Επεξεργασίας Αποβλήτων και Μονάδες Επεξεργασίας Βιοαπο-
βλήτων, μιας και το μέτρο αυτό είναι υποχρεωτικό ήδη από 
τον Ιούλιο του 2018.
Τέλος, οι συμμετέχοντες αναγνώρισαν ότι η διαλογή στην 
πηγή και ιδιαίτερα τα θέματα των αποβλήτων συσκευασίας 
αποτελούν θέματα άμεσης προτεραιότητας, ότι ο ΕΟΑΝ οφεί-
λει να αξιολογήσει τα επιχειρησιακά σχέδια των Συστημάτων 
Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ), έτσι ώστε, εντός του 2020, να 
παραδοθεί εξοπλισμός ανακύκλωσης στους ΟΤΑ.
Για τα θέματα των σχεδίων των ΣΕΔ σημειώθηκαν οι κάτωθι 
προτάσεις:
• Οι πόροι των ΣΕΔ θα πρέπει να είναι εμπροσθοβαρείς, προ-
κειμένου να επιταχυνθεί η απόδοση εξοπλισμού ανακύκλω-
σης στους ΟΤΑ.
• Χρειάζεται άμεση εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4496/17 
για καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής,
• Η εφαρμογή της διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού πε-
ριλαμβάνει υποχρεωτικά την αξιολόγηση της πραγματικής 
ανακύκλωσης από τα ΣΕΔ και την αξιοποίηση/ανάκτηση των 
υλικών συσκευασίας στην κυκλική οικονομία,
• Οι εισφορές των υπόχρεων θα πρέπει να υπολογιστούν με 
βάση τον οικολογικό σχεδιασμό των προϊόντων.
Είναι σαφές ότι πρέπει να καταβληθεί ιδιαίτερη προσπάθεια 
για να υπάρχουν αξιόπιστα και διαφανή δεδομένα και αποτε-
λέσματα ανακύκλωσης για όλους τους ΟΤΑ, με τυποποίηση 
του συστήματος αναφοράς και μετρήσεων.
Από την πλευρά της ΕΕΔΣΑ, διατυπώθηκε η εκτίμηση ότι οι 
αλληλεπιδράσεις αυτές είναι εξαιρετικά γόνιμες και ότι θα 
επιδιώξει τη συνέχιση και την επέκτασή τους, ώστε με τη 
συμβολή όλων των συντελεστών και σε κλίμα συναίνεσης, να 
προσεγγισθεί ταχύτερα και αποτελεσματικότερα ο κοινός μας 
στόχος για μια κοινωνία με ορθολογική διαχείριση αποβλή-
των, στο πλαίσιο των καθιερωμένων πια αρχών της Κυκλικής 
Οικονομίας.
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞH ΒΑΓΓΕΛΗ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΔΣ ΕΕΔΣΑ 
ΣΤΟ ECOPRESS

Τα έργα και τα οικονομικά 
εργαλεία διαχείρισης των 
απορριμμάτων

Εφαρμογή του τέλους ταφής, «κλείδωμα» κάδων, που θα 
οδηγήσει στην ουσιαστική επιβράβευση των πολιτών που 
μειώνουν την παραγωγή απορριμμάτων και ανακυκλώ-
νουν με ορθό τρόπο, καθώς και καθολική εφαρμογή της 
αρχής  «Πληρώνω μόνον για όσα πετάω»….

Αυτές   είναι μερικές από τις βασικές συντεταγμένες που 
προτείνει ο Δρ. Χημικός Μηχανικός κ. Βαγγέλης Μιχαλό-
πουλος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής 
Εταιρείας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΕΔΣΑ) και τε-
χνικός σύμβουλος του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου 
Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ).

Πρόκειται για παρεμβάσεις, που πρέπει να υιοθετηθούν σε 
ένα βιώσιμο μοντέλο διαχείρισης στερεών αποβλήτων,  το 
οποίο θα αντιμετωπίσει με βιώσιμο και ορθολογικό τρόπο  
τις ανοιχτές προκλήσεις της Αττικής, όσον αφορά τη δια-
χείριση και αξιοποίηση των απορριμμάτων που παράγο-

νται στη μεγαλύτερη Περιφέρεια της χώρας μας.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο ecopress, ο κ. Μιχα-
λόπουλος αναφέρεται αναλυτικά στα οικονομικά εργαλεία 
που πρέπει να χρησιμοποιηθούν. Επίσης, υπογραμμίζει τη 
μεγάλη αναγκαιότητα να αντιμετωπισθούν «ασθένειες του 
παρελθόντος» , γι αυτό επισημαίνει ότι ο νέος σχεδιασμός 
για τη διαχείριση των απορριμμάτων πρέπει να αποτελεί 
ένα λεπτομερές , σαφές ως προς τα χρονοδιαγράμματα 
καικοστολογημένο σχέδιο. Και όχι ένα ευχολόγιο, όπως 
συνέβη με το σημερινό Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης 
Απορριμμάτων (ΠΕΣΔΑ) Αττικής που ψηφίσθηκε το 2016, 
το οποίο τελεί ήδη υπό τη διαδικασία της αναθεώρησης, 
ακριβώς γιατί κρίθηκε ανέφικτο και αναποτελεσματικό.

H συνέντευξη στου Βαγγέλη Μιχαλόπουλου στη 
Ντίνα Kαράτζιου έχει ως εξής: 
https://ecopress.gr/?p=28491
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ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΑΣ 
ΕΕΔΣΑ 2020 σε συνεργασία με τον ΠΑΣΕΠΠΕ
Με μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου 
2020, η εκδήλωση κοπής πρωτοχρονιάτικης πίτας της Ελληνικής Εταιρείας 
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. 
Η εκδήλωση έλαβε χώρα στην Αίγλη Ζαππείου  και πραγματοποιήθηκε από 
κοινού με τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος 
«ΠΑΣΕΠΠΕ».
Ο κος Α. Παπαδάκης, ως υπεύθυνος της ροής και συντο-
νιστής της εκδήλωσης, παρουσίασε τους ομιλητές  και 
ανακοίνωσε τους νικητές της λαχειοφόρου αγοράς και 
των πλούσιων δώρων της.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι Εκπρόσωποι των 
Φορέων ευχήθηκαν το νέο Έτος να αποφέρει, μεταξύ 
άλλων, περισσότερα έργα και δράσεις στην κατεύθυνση 
της προστασίας του περιβάλλοντος, της βιώσιμης ανά-
πτυξης, της καινοτομίας και της κυκλικής οικονομίας. 
Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυναν ο Γενικός Γραμ-
ματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων κος Κων-
σταντίνος Αραβώσης, ο Σύμβουλος του Πρωθυπουρ-
γού σε θέματα ενέργειας, κλίματος, περιβάλλοντος και 
κυκλικής οικονομίας κος Γεώργιος Κρεμλής, ο πρώην 
Υπουργός Περιβάλλοντος κος Ιωάννης Μανιάτης, και ο 
αντιπρόεδρος ΚΕΔΕ και Δήμαρχος Αμπελοκήπων – Με-
νεμένης κος Λ. Κυρίζογλου.

Την εκδήλωση τίμησαν επίσης με την παρουσία τους: ο 
Δήμαρχος Μοσχάτου - Ταύρου κος Ανδρέας Ευθυμίου, ο 
Αντιδήμαρχος Αθηναίων κος Νίκος Αβραμίδης, o Αντι-
δήμαρχος Βριλησσίων κος Αλέξανδρος Μαυραγάννης, 
ο Πρόεδρος ΦοΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας κος Μιχάλης 
Γεράνης, ο Γενικός Διευθυντής του Συμβουλίου ΣΕΒ για 
τη Βιώσιμη Ανάπτυξη κος Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου, 
από το ΥΠΕΝ ο κος Βασίλης Λιόγκας, ο κος Πέτρος Βαρε-
λίδης, η κ. Αναστασία Αρφανάκου, η Αντιπρόεδρος του 
Συνδέσμου Ελληνικών Γραφείων Μελετών κα Δέσποινα 
Καλλιδρομίτου, ο τ. Γενικός Διευθυντής του Ελληνικού 
Οργανισμού Ανακύκλωσης κος Αδαμάντιος Σκορδίλης, 
ο Πρόεδρος ΕΟΑΝ κος Νίκος Χιωτάκης, ο Γενικός Γραμ-
ματέας ΚΕΔΕ κος Δημήτρης Καφαντάρης, ο Πρόεδρος 
του Πανελλήνιου Συλλόγου Διπλωματούχων Μηχανι-
κών Περιβάλλοντος κος Αντώνης Σαμιωτάκης, καθώς 
και πληθώρα προσκεκλημένων από το ΥΠΕΝ, τη Γενική 
Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, τον 
πανεπιστημιακό, επιχειρηματικό και πολιτικό χώρο, με-
λετητές και στελέχη επιχειρήσεων.

Παρόντες στην εκδήλωση ήταν επίσης μέλη ΔΣ τόσο 
της ΕΕΔΣΑ, όσο και του ΠΑΣΕΠΠΕ, ενώ ενδεικτικά ανα-
φέρονται οι εταιρείες/φορείς μέλη των φορέων που εκ-
προσωπήθηκαν στην εκδήλωση (αλφαβητικά):
ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ Α.Ε., ΑΡΒΙΣ Α.Ε., ΑΡΒΙΣ ΣΟΛΑΡ ΕΠΕ, 
ECOELASTICA, ENVITEC A.E., ΕΠΤΑ Α.Ε., EPSILON A.E, 
HEC S.A., POLYECO A.E., RESTITUO ENVIRONMENTAL 
SERVICES, A.E. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ, Κ.ΚΡΕΜΑΛΗΣ, 
Ν. & Κ. ΓΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε., ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, 
SCHNEIDER ELECTRIC A.E, VM&A A.E.

Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΔΣΑ σε ένα 
ευχάριστο κλίμα προώθησης των συνεργατικών δράσε-
ων, ευχαρίστησαν όλους όσοι παρευρέθησαν στην εκ-
δήλωση κοπής πίτας και ευχήθηκαν σε μέλη και φίλους 
ένα υγιές, δημιουργικό και ευτυχισμένο νέο έτος.

Όπως και πέρυσι, η εκδήλωση περιελάμβανε πλούσια 
δώρα τα οποία κληρώθηκαν για τους παρευρισκόμε-
νους.

Από αριστερά:  O αντιπρόεδρος ΚΕΔΕ και Δήμαρχος 
Αμπελοκήπων – Μενεμένης κος Λάζαρος Κυρίζογλου, ο 
Πρόεδρος ΦοΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας κος Μ. Γερά-
νης, ο Πρόεδρος ΕΕΔΣΑ κος Α. Κατσιάμπουλας, ο Γενικός 
Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων 
κος Κ. Αραβώσης, ο πρώην Υπουργός Περιβάλλοντος 
κος Ι. Μανιάτης, ο Σύμβουλος του Πρωθυπουργού σε θέ-
ματα ενέργειας, κλίματος, περιβάλλοντος και κυκλικής 
οικονομίας κος Γ. Κρεμλής, ο Πρόεδρος ΠΑΣΕΠΠΕ κος Κ. 
Γκολιόπουλος,
Μπορείτε να δείτε φωτογραφίες της εκδήλωσης πατώ-
ντας εδώ.
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Ερωτήσεις και απαντήσεις: 
Ένα νέο σχέδιο δράσης για την κυκλική 
οικονομία με στόχο μια πιο καθαρή και πιο 
ανταγωνιστική Ευρώπη
Τι περιλαμβάνει το νέο σχέδιο δράσης της 
ΕΕ για την κυκλική οικονομία;

Το νέο σχέδιο δράσης περιλαμβάνει πρωτοβουλίες για ολό-
κληρο τον κύκλο ζωής των προϊόντων, από τον σχεδιασμό 
και την κατασκευή έως την κατανάλωση, την επισκευή, την 
επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση και την επαναφο-
ρά των πόρων στην οικονομία. Εισάγει νομοθετικά και μη 
νομοθετικά μέτρα και στοχεύει σε τομείς στους οποίους 
η δράση σε επίπεδο ΕΕ προσφέρει προστιθέμενη αξία. Το 
σχέδιο δράσης βρίσκεται στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής 
Πράσινης Συμφωνίας, η οποία αποτελεί τον χάρτη πορείας 
της ΕΕ προς την κλιματική ουδετερότητα. Οι μισές από τις 
συνολικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου οφείλονται 
στην εξόρυξη και την επεξεργασία των πόρων. Δεν είναι 
δυνατόν να επιτευχθεί έως το 2050 ο στόχος της κλιματι-
κής ουδετερότητας χωρίς μετάβαση σε μια πλήρως κυκλι-
κή οικονομία.
Στόχος του σχεδίου δράσης είναι η μείωση του ενωσιακού 
αποτυπώματος κατανάλωσης και ο διπλασιασμός της κυ-
κλικής χρήσης των υλικών στην ΕΕ την επόμενη δεκαετία, 
με παράλληλη τόνωση της οικονομικής μεγέθυνσης. Αυτό 
θα πραγματοποιηθεί σε πλήρη συνεργασία με τα ενδιαφε-
ρόμενα μέρη και τις επιχειρήσεις. Η εφαρμογή φιλόδοξων 
μέτρων για την κυκλική οικονομία στην Ευρώπη μπορεί να 
αυξήσει το ΑΕΠ της ΕΕ κατά επιπλέον 0,5  % έως το 2030 
και να δημιουργήσει περίπου 700 000 νέες θέσεις εργασίας.

Ποια μέτρα προβλέπονται για τα 
προϊόντα;
Επί του παρόντος, πολλά προϊόντα παθαίνουν βλάβη υπερ-
βολικά γρήγορα, δεν μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, 
να επισκευαστούν ή να ανακυκλωθούν, ή μπορούν να χρη-
σιμοποιηθούν μόνο μία φορά. Αυτό το γραμμικό μοντέλο 
παραγωγής και κατανάλωσης («αγορά-παραγωγή-χρή-
ση-απόρριψη») δεν παρέχει στους παραγωγούς κίνητρα 
για να καταστήσουν τα προϊόντα τους περισσότερο βιώ-
σιμα. Το πλαίσιο πολιτικής για βιώσιμα προϊόντα έχει ως 
στόχο να αλλάξει αυτή την κατάσταση με δράσεις που θα 
καταστήσουν τα πράσινα προϊόντα συνήθη πρακτική. Οι 
κανόνες θα έχουν επίσης ως στόχο να ανταμείβουν τους 
κατασκευαστές προϊόντων με βάση τις επιδόσεις τους ως 
προς τη βιωσιμότητα και να συνδέουν τα υψηλά επίπεδα 
επιδόσεων με κίνητρα.
Το νέο πλαίσιο πολιτικής για βιώσιμα προϊόντα περιλαμβά-
νει τρεις βασικές συνιστώσες —δράσεις για τον σχεδιασμό 
των προϊόντων, για την ενδυνάμωση των καταναλωτών και 
για την ενίσχυση της βιωσιμότητας των μεθόδων παραγω-
γής.

Ποια μέτρα προβλέπονται όσον αφορά 
τον σχεδιασμό;
Η Επιτροπή θα δρομολογήσει νομοθετική πρωτοβουλία για 
βιώσιμα προϊόντα. Στον πυρήνα της εν λόγω πρωτοβουλί-
ας θα βρίσκεται η διεύρυνση της οδηγίας για τον οικολο-
γικό σχεδιασμό πέρα από τα συνδεόμενα με την ενέργεια 
προϊόντα. Η προσέγγιση αυτή συνίσταται στην εφαρμογή 
του πλαισίου οικολογικού σχεδιασμού στο ευρύτερο δυνα-
τό φάσμα προϊόντων και στην επίτευξη της κυκλικότητας.
Στο πλαίσιο αυτής της νομοθετικής πρωτοβουλίας, και, 
κατά περίπτωση, μέσω άλλων μέσων, η Επιτροπή θα εξετά-
σει το ενδεχόμενο θέσπισης αρχών βιωσιμότητας. Οι νέοι 
κανόνες θα καλύψουν ιδίως την ανάγκη για βελτίωση της 
ανθεκτικότητας και της δυνατότητας επαναχρησιμοποί-
ησης, αναβάθμισης και επισκευής των προϊόντων, με την 
αντιμετώπιση της παρουσίας επικίνδυνων χημικών ουσιών 
στα προϊόντα και με την αύξηση του ανακυκλωμένου περι-
εχομένου στα προϊόντα. Θα επιδιώξουμε επίσης να περιο-
ρίσουμε τα προϊόντα μιας χρήσης καθώς και την πρόωρη 
απαξίωση προϊόντων. Η θέσπιση απαγόρευσης της κατα-
στροφής απώλητων αγαθών διαρκείας θα αποτελέσει επί-
σης μέρος των μέτρων.
Η Επιτροπή θα δρομολογήσει έναν νέο Ευρωπαϊκό Χώρο 
Δεδομένων για την κυκλική οικονομία με σκοπό την κινη-
τοποίηση του δυναμικού ψηφιοποίησης των πληροφοριών 
των προϊόντων, π.χ. με την εισαγωγή ψηφιακών διαβατηρί-
ων για τα προϊόντα.

Ποιες δράσεις προβλέπονται για τους 
καταναλωτές και τους αγοραστές του 
δημόσιου τομέα;
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Η Επιτροπή θα καταβάλει προσπάθειες για την ενίσχυση 
της δυνατότητας επισκευής των προϊόντων. Στόχος είναι 
να ενσωματωθεί το «δικαίωμα επισκευής» στις πολιτικές 
της ΕΕ για τους καταναλωτές και τα προϊόντα έως το 2021.
Το σχέδιο προβλέπει επίσης δράσεις για να δοθούν στους 
καταναλωτές πιο αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με τα 
προϊόντα στο σημείο πώλησης, μεταξύ άλλων σχετικά με 
τη διάρκεια ζωής τους καθώς και άλλες περιβαλλοντικές 
επιδόσεις. Η Επιτροπή θα προτείνει οι εταιρείες να τεκμη-
ριώνουν τους περιβαλλοντικούς ισχυρισμούς τους χρησι-
μοποιώντας μεθοδολογίες περιβαλλοντικού αποτυπώμα-
τος. Θα προταθούν αυστηρότεροι κανόνες για τη μείωση 
της προβολής ψευδοπράσινης ταυτότητας και πρακτικών 
όπως η προγραμματισμένη απαξίωση.
Τα νέα μέτρα, όπως η θέσπιση ελάχιστων υποχρεωτικών 
οικολογικών κριτηρίων ή στόχων για τις δημόσιες συμβά-
σεις, θα αυξήσουν τη χρήση οικολογικών δημόσιων συμ-
βάσεων.
Με ποιον τρόπο η μετάβαση σε μια 
κυκλική οικονομία θα ωφελήσει την 
οικονομία μας και θα συμβάλει στην 
επίτευξη του στόχου της κλιματικής 
ουδετερότητας έως το 2050;
Μεταξύ του 1970 και του 2017 η παγκόσμια εξόρυξη και 
επεξεργασία υλικών όπως η βιομάζα, τα ορυκτά καύσιμα, 
τα μέταλλα και τα ορυκτά τριπλασιάστηκε —και συνεχίζει 
να αυξάνεται, προκαλώντας εκπομπές αερίων του θερμο-
κηπίου, απώλεια βιοποικιλότητας και πίεση στους υδάτι-
νους πόρους.
Το μοντέλο κυκλικής οικονομίας, στο πλαίσιο του οποίου 
η αξία και οι πόροι διατηρούνται στην οικονομία για όσο 
το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και η παρα-
γωγή αποβλήτων ελαχιστοποιείται, μειώνει τις πιέσεις επί 
των φυσικών πόρων.
Η κυκλική οικονομία μπορεί να συμβάλει αποφασιστικά 
στην απαλλαγή της οικονομίας μας από τις ανθρακούχες 
εκπομπές. Τα τελευταία χρόνια, αρκετές μελέτες έχουν 
καταδείξει το σημαντικό δυναμικό της κυκλικότητας ως 
εργαλείου για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής.
Η Επιτροπή θα ενισχύσει τις συνέργειες μεταξύ της επίτευ-
ξης της κυκλικότητας και της κλιματικής ουδετερότητας. 
Όλες οι ενέργειες που περιλαμβάνονται στο σχέδιο δρά-
σης θα συμβάλουν στη μείωση του αποτυπώματος άν-
θρακα και του αποτυπώματος υλικού της ΕΕ. Παράλληλα, 
η Επιτροπή θα συνεργαστεί με τα κράτη μέλη για την προ-
ώθηση της κυκλικότητας σε μελλοντικές αναθεωρήσεις 
των εθνικών σχεδίων για την ενέργεια και το κλίμα (ΕΣΕΚ), 
καθώς και σε άλλες πολιτικές για το κλίμα.

Τι προτείνει το σχέδιο:
• Ηλεκτρονικά προϊόντα και ΤΠΕ
Το σχέδιο δράσης προτείνει τη δρομολόγηση «πρωτοβου-
λίας για την κυκλικότητα των ηλεκτρονικών προϊόντων» 
με στόχο την προώθηση της μεγαλύτερης διάρκειας ζωής 
των προϊόντων μέσω της δυνατότητας επαναχρησιμοποί-
ησης και επισκευής, καθώς και της δυνατότητας αναβάθ-
μισης των εξαρτημάτων και του λογισμικού, ώστε να απο-
φεύγεται η πρόωρη απαξίωση.
Ο τομέας αυτός θα αποτελέσει τομέα προτεραιότητας για 
την εφαρμογή του «δικαιώματος επισκευής». Η Επιτροπή 
σκοπεύει να θεσπίσει νέα κανονιστικά μέτρα για τα κινητά 
τηλέφωνα, τις ταμπλέτες και τους φορητούς υπολογιστές 

στο πλαίσιο της οδηγίας για τον οικολογικό σχεδιασμό, 
καθώς και νέα κανονιστικά μέτρα για τους φορτιστές κινη-
τών τηλεφώνων και παρόμοιων συσκευών. Θα εξεταστεί 
επίσης το ενδεχόμενο να τεθεί σε εφαρμογή σύστημα επι-
στροφής ή επαναπώλησης παλαιών κινητών τηλεφώνων, 
ταμπλετών και φορτιστών σε επίπεδο ΕΕ.

• Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα
Το σχέδιο δράσης περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο πλαί-
σιο πολιτικής που θα έχει ως στόχο την ενίσχυση της βι-
ομηχανικής ανταγωνιστικότητας και καινοτομίας, την 
ώθηση στην αγορά της ΕΕ για βιώσιμα και κυκλικά κλω-
στοϋφαντουργικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένης της 
αγοράς επαναχρησιμοποιημένων κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων, και τη δημιουργία νέων επιχειρηματικών μο-
ντέλων. 
Τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα αποτελούν την τέταρ-
τη κατηγορία υψηλότερης πίεσης όσον αφορά τη χρήση 
πρωτογενών πρώτων υλών και νερού, και την πέμπτη 
όσον αφορά τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Αυτή 
η μελλοντική στρατηγική θα ενισχύσει την αγορά για βιώ-
σιμα και κυκλικά κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, συμπε-
ριλαμβανομένης της αγοράς επαναχρησιμοποιημένων 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων. Θα στηρίξει νέα πρό-
τυπα κατανάλωσης και επιχειρηματικά μοντέλα. Η Επι-
τροπή θα δώσει επίσης οδηγίες για τη χωριστή συλλογή 
αποβλήτων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, την οποία 
πρέπει τα κράτη μέλη να επιτύχουν έως το 2025.
Η Επιτροπή θα συνεργαστεί με τους παράγοντες της βιο-
μηχανίας και της αγοράς για τον εντοπισμό των εμποδίων 
στην κυκλικότητα των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων 
και την τόνωση της καινοτομίας στην αγορά.

• Πλαστικές ύλες
Το σχέδιο δράσης βασίζεται στη στρατηγική του 2018 
για τις πλαστικές ύλες και επικεντρώνεται στην αύξηση 
του ποσοστού περιεχομένου ανακυκλωμένης πλαστικής 
ύλης. Θα προταθούν υποχρεωτικές απαιτήσεις για το ανα-
κυκλωμένο περιεχόμενο σε τομείς όπως οι συσκευασίες, 
τα δομικά υλικά και τα οχήματα.
Το σχέδιο δράσης εξετάζει επίσης τις προκλήσεις που 
σχετίζονται με τα μικροπλαστικά και τον εφοδιασμό και 
τη χρήση πλαστικών υλών βιολογικής προέλευσης και 
βιοαποδομήσιμων πλαστικών υλών. Όσον αφορά τα 
μικροπλαστικά, η Επιτροπή θα περιορίσει τη σκόπιμη 
προσθήκη μικροπλαστικών. Θα εργαστεί επίσης για την 
αντιμετώπιση της ακούσιας απελευθέρωσή τους, με την 
περαιτέρω ανάπτυξη και εναρμόνιση μεθόδων μέτρησης, 
την εφαρμογή μέτρων επισήμανσης, πιστοποίησης καθώς 
και κανονιστικών μέτρων, και θα εξετάσει μέτρα για την 
αύξηση της δέσμευσης μικροπλαστικών στα λύματα.

• Κατασκευές και κτίρια
Ο κατασκευαστικός τομέας καταναλώνει περίπου το 50 % 
του συνόλου των εξορυσσόμενων υλικών και είναι υπεύ-
θυνος για πάνω από το 35  % της συνολικής παραγωγής 
αποβλήτων της Ένωσης.
Η Επιτροπή θα εγκρίνει μια νέα ολοκληρωμένη στρατη-
γική για ένα βιώσιμο δομημένο περιβάλλον με σκοπό 
την προώθηση των αρχών της κυκλικότητας καθ’ όλη τη 
διάρκεια του κύκλου ζωής των κτιρίων. Η Επιτροπή θα 
προτείνει την αναθεώρηση του κανονισμού για τα δομικά 
προϊόντα, στο πλαίσιο της οποίας ενδέχεται να συμπερι-
ληφθούν απαιτήσεις ανακυκλωμένου περιεχομένου για 
ορισμένα δομικά προϊόντα.
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• Συσκευασίες
Η ποσότητα των υλικών που χρησιμοποιούνται για συ-
σκευασία αυξάνεται διαρκώς και το 2017 τα απορρίμματα 
συσκευασίας στην Ευρώπη ανήλθαν σε 173 kg ανά κάτοι-
κο —επίπεδο υψηλότερο από ποτέ.
Η Επιτροπή θα προτείνει μέτρα για να διασφαλιστεί ότι η 
αύξηση της παραγωγής απορριμμάτων συσκευασίας θα 
αντιστραφεί κατά προτεραιότητα, μεταξύ άλλων με τον 
καθορισμό στόχων και άλλων μέτρων για την πρόληψη 
της δημιουργίας αποβλήτων.
Στόχος της Επιτροπής είναι να καταστήσει όλες τις συ-
σκευασίες που διατίθενται στην αγορά της ΕΕ επαναχρη-
σιμοποιήσιμες ή ανακυκλώσιμες με οικονομικά βιώσιμο 
τρόπο έως το 2030. Η Επιτροπή θα προτείνει την ενίσχυ-
ση των υποχρεωτικών ουσιωδών απαιτήσεων για όλες τις 
συσκευασίες που διατίθενται στην αγορά της ΕΕ.

•  Ηλεκτρικές στήλες και οχήματα
Η Επιτροπή θα προτείνει νέο κανονιστικό πλαίσιο για τις 
ηλεκτρικές στήλες. Αυτό θα περιλαμβάνει μέτρα για τη 
βελτίωση των ποσοστών συλλογής και ανακύκλωσης 
όλων των ηλεκτρικών στηλών και τη διασφάλιση της 
ανάκτησης πολύτιμων υλικών, απαιτήσεις βιωσιμότητας 
για τις ηλεκτρικές στήλες, το επίπεδο ανακυκλωμένου 
περιεχομένου σε νέες ηλεκτρικές στήλες και την παροχή 
πληροφοριών στους καταναλωτές.
Η Επιτροπή θα προτείνει την αναθεώρηση των κανόνων 
για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, προκει-
μένου να βελτιωθεί η αποδοτικότητα της ανακύκλωσης, 
καθώς και κανόνες για τη βιώσιμη επεξεργασία των απο-
βλήτων ορυκτελαίων.

• Τρόφιμα
Εκτιμάται ότι στην ΕΕ το 20  % του συνόλου των παρα-
γόμενων τροφίμων χάνεται ή απορρίπτεται. Στο πλαίσιο 
της ενωσιακής στρατηγικής «Από το αγρόκτημα στο πιά-
το», η Επιτροπή θα προτείνει στόχο για μείωση των απο-
βλήτων τροφίμων. Η εν λόγω στρατηγική θα καλύπτει 
ολόκληρη την αξιακή αλυσίδα των τροφίμων, ώστε να 
εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα του τομέα, με την ενίσχυση 
των προσπαθειών για την αντιμετώπιση της κλιματικής 
αλλαγής, την προστασία του περιβάλλοντος και τη δια-
τήρηση της βιοποικιλότητας.
Η Επιτροπή θα ξεκινήσει εργασίες ανάλυσης για τον κα-
θορισμό του πεδίου εφαρμογής νομοθετικής πρωτοβου-
λίας για την επαναχρησιμοποίηση ώστε να αντικαταστα-
θούν οι συσκευασίες τροφίμων, τα επιτραπέζια σκεύη και 
τα μαχαιροπήρουνα μίας χρήσης από επαναχρησιμοποι-
ούμενα προϊόντα στις υπηρεσίες τροφίμων.

Ποια μέτρα προβλέπονται για τα 
απόβλητα;
Ουσιαστικής σημασίας είναι η πρόληψη της δημιουργίας 
αποβλήτων. Εφόσον δημιουργηθούν απόβλητα, αυτά θα 
πρέπει να μετατραπούν σε πόρους υψηλής ποιότητας.
Η Επιτροπή, μεταξύ άλλων δράσεων, θα προτείνει στό-
χους μείωσης των αποβλήτων για πιο σύνθετες ροές και 
θα ενισχύσει την εφαρμογή των απαιτήσεων που θεσπί-
στηκαν πρόσφατα για τα προγράμματα διευρυμένης ευ-
θύνης του παραγωγού.
Η Επιτροπή θα συνεχίσει τον εκσυγχρονισμό της νομο-
θεσίας της ΕΕ σχετικά με τα απόβλητα. Οι κανόνες για τις 
μεταφορές αποβλήτων θα αναθεωρηθούν ώστε να διευ-
κολυνθεί η ανακύκλωση ή η επαναχρησιμοποίησή τους 
εντός της ΕΕ. Η αναθεώρηση αυτή θα έχει επίσης ως στό-

χο τον περιορισμό των εξαγωγών αποβλήτων που προ-
καλούν αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και στην 
υγεία σε τρίτες χώρες, θέτοντας στο επίκεντρο τις χώρες 
προορισμού, τις προβληματικές ροές αποβλήτων και τις 
σχετικές με τα απόβλητα δραστηριότητες.
Η Επιτροπή θα εξετάσει επίσης τον τρόπο με τον οποίο 
θα βοηθήσει τους πολίτες να διαχωρίζουν τα απόβλητά 
τους μέσω ενός εναρμονισμένου σε επίπεδο ΕΕ μοντέλου 
για τη χωριστή συλλογή των αποβλήτων και την επισή-
μανση.

Πώς στηρίζει το σχέδιο την καινοτομία 
και τις επενδύσεις;
Πολλά κονδύλια της ΕΕ θα κινητοποιηθούν για τη στή-
ριξη της μετάβασης σε μια κυκλική οικονομία —από τα 
ταμεία συνοχής της ΕΕ, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερει-
ακής Ανάπτυξης και το πρόγραμμα LIFE μέχρι τη χρημα-
τοδότηση στο πλαίσιο των κοινωνικών, ερευνητικών και 
καινοτόμων προγραμμάτων. 
Το σχέδιο δράσης περιλαμβάνει επίσης δράσεις για την 
κινητοποίηση ιδιωτικής χρηματοδότησης προς στήριξη 
της κυκλικής οικονομίας μέσω χρηματοδοτικών μέσων 
της ΕΕ, όπως το InvestEU.

Πώς θα προωθηθεί η κυκλική οικονομία 
σε διεθνές επίπεδο;
Το σχέδιο δράσης προτείνει τη δρομολόγηση μιας πα-
γκόσμιας συμμαχίας για την κυκλική οικονομία προκει-
μένου να διερευνηθεί ο ορισμός του «ασφαλούς χώρου 
λειτουργίας» και την έναρξη συζητήσεων σχετικά με 
ενδεχόμενη διεθνή συμφωνία για τη διαχείριση των φυ-
σικών πόρων. Επιπλέον, η Επιτροπή θα ηγηθεί προσπα-
θειών σε διεθνές επίπεδο για την επίτευξη παγκόσμιας 
συμφωνίας για τις πλαστικές ύλες, και για την προώθηση 
της υιοθέτησης της ενωσιακής προσέγγισης σχετικά με 
την κυκλική οικονομία όσον αφορά τις πλαστικές ύλες.
Η ΕΕ θα συνεχίσει να προάγει την κυκλική οικονομία 
στις συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών που συνάπτει, 
στους διμερείς, περιφερειακούς και πολυμερείς διαλό-
γους πολιτικής της και στις διεθνείς και πολυμερείς περι-
βαλλοντικές συμφωνίες της —για παράδειγμα μέσω των 
αποστολών προώθησης της κυκλικής οικονομίας σε χώ-
ρες-εταίρους. Η Επιτροπή θα εντείνει τη συνεργασία και 
με άλλες περιοχές, όπως η Αφρική.

Πώς θα παρακολουθείται η μετάβαση 
προς μια κυκλική οικονομία;
Το 2021 η Επιτροπή θα επικαιροποιήσει το υφιστάμενο 
πλαίσιο παρακολούθησης με δείκτες που σχετίζονται με 
το τρέχον σχέδιο δράσης και αντικατοπτρίζουν τις δια-
συνδέσεις μεταξύ της κυκλικότητας, της κλιματικής ου-
δετερότητας και της φιλοδοξίας για μηδενική ρύπανση. 
Επίσης, θα αναπτυχθούν περαιτέρω δείκτες για τη χρήση 
των πόρων, μεταξύ αυτών και δείκτες για το αποτύπωμα 
κατανάλωσης και υλικού. Η Επιτροπή θα ενισχύσει επίσης 
την παρακολούθηση των εθνικών σχεδίων για την κυκλι-
κή οικονομία, καθώς και άλλων εθνικών μέτρων για την 
κυκλική οικονομία, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο των προ-
σπαθειών επαναπροσανατολισμού της διαδικασίας του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου με σκοπό την ενσωμάτωση ισχυ-
ρότερης παραμέτρου βιωσιμότητας.




