
 
Ακινα, 10.04.20 

 

ΘΕΜΑ: Νζο χζδιο Δράςησ ΕΕ για την Κυκλική Οικονομία - Πρόςκληςη για απόψεισ 

Η ΕΕΔΣΑ είναι επιςτθμονικόσ, μθ κερδοςκοπικόσ φορζασ, που ςτόχο ζχει τθν προαγωγι τθσ ορκολογικισ 

Διαχείριςθσ Στερεϊν Αποβλιτων ςτο πλαίςιο τθσ κυκλικισ οικονομίασ, τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ και 

τθν εξοικονόμθςθ ορυκτϊν πόρων και ενζργειασ με απϊτερο ςτόχο τθ βιϊςιμθ ανάπτυξθ.  

Τον Φεβρουάριο του τρζχοντοσ ζτουσ ολοκλθρϊκθκε με μεγάλθ επιτυχία το 6ο Συνζδριο τθσ ΕΕΔΣΑ, με τίτλο: 

«ΕΛΛΑΔΑ 2020 – Προτεραιότθτεσ Κυκλικισ Οικονομίασ: Συνδζοντασ πολίτεσ, επιχειριςεισ & επιςτιμονεσ», 

από το οποίο προζκυψαν προτάςεισ τισ οποίεσ εξειδικεφουμε ςτο παρόν κείμενο ωσ ςυνειςφορά ςτθ 

διαβοφλευςθ για το Νζο Σχζδιο Δράςθσ τθσ ΕΕ για τθν Κυκλικι Οικονομία. 

 
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. Πρόβλεψθ για εφαρμογι του νζου ςχεδίου μζςω εκνικϊν οδικϊν χαρτϊν. 

3. Παρακολοφκθςθ τθσ προόδου δράςεων του οδικοφ χάρτθ, μζςω δεικτϊν και ςχετικοφ Παρατθρθτθρίου. 

4. Διαμόρφωςθ  βιομθχανικισ ςτρατθγικισ με ζμφαςθ ςτθν κυκλικι οικονομία. 

 

Ορυκτοί πόροι - ςχεδιαςμόσ προϊόντων  

5. Στοχευμζνθ ενίςχυςθ με χρθματοοικονομικά εργαλεία κλάδων για το ςχεδιαςμό ςυςκευαςιϊν και 

προϊόντων με γνϊμονα τθν πλιρθ ανακυκλωςιμότθτα τουσ. 

6. Παραγωγι καινοτόμων προϊόντων με ζμφαςθ ςτον οικολογικό ςχεδιαςμό. 

7. Πρόςβαςθ των καταναλωτϊν ςτο περιβαλλοντικό αποτφπωμα των προϊόντων ϊςτε να διευκολυνκεί θ 

επιλογι τουσ. 

8. Διάδοςθ του οικολογικοφ ςχεδιαςμοφ προϊόντων (eco-design) και ςιμανςθ προϊόντων. 

 

Παραγωγή - μεταποίηςη  

9. Ενςωμάτωςθ πρακτικϊν κυκλικισ οικονομίασ ςτισ Βζλτιςτεσ Διακζςιμεσ Τεχνικζσ των βιομθχανικϊν 

κλάδων (Οδθγία Βιομθχανικϊν Εκπομπϊν 2010/75/ΕΕ). 

10. Δθμιουργία πλαιςίου βιομθχανικισ ςυμβίωςθσ που κα διευκολφνει τθν αδειοδότθςθ, τισ ςυνζργειζσ και 

τθν ενίςχυςθ τθσ αγοράσ δευτερογενϊν α’ υλϊν μζςω προτφπων και προδιαγραφϊν.  

11. Προϊκθςθ πρότυπων πάρκων κυκλικισ οικονομίασ. 

12. Σφνδεςθ των δράςεων τθσ κυκλικισ οικονομίασ με τθν αντιμετϊπιςθ τθσ κλιματικισ αλλαγισ ϊςτε οι 

δράςεισ να επιβραβεφονται και να κινθτοποιοφνται νζεσ.   

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ 
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Χρήςη προϊόντων, επιςκευή , επαναχρηςιμοποίηςη (Καταναλωτήσ –Πολίτησ) 

13. Ευαιςκθτοποίθςθ και επιβράβευςθ των πολιτϊν με ςυςτιματα “Reward As You Reduce” (RAYR) μζςα από 

μια μεγάλθ εκςτρατεία επικοινωνίασ. 

14. Eφαρμογι ςυςτθμάτων «Πλθρϊνω Όςο Πετάω» (Pay As You Throw - PAYT) με απ’ ευκείασ χρζωςθ των 

Δθμοτϊν (ςε αντικατάςταςθ τθσ οριηόντιασ χρζωςθσ των ανταποδοτικϊν τελϊν μζςω του λογαριαςμοφ 

τθσ ΔΕΗ).  

15. Προϊκθςθ Πράςινων Δθμόςιων Προμθκειϊν ςε κρίςιμουσ και τουσ πιο ϊριμουσ αρχικά κλάδουσ. 

 

Διαλογή αποβλήτων ςτη πηγή  

16. Σχεδιαςμόσ & Χρθματοδότθςθ από το ΕΣΠΑ και τα Συςτιματα Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ (ΣΕΔ) 

αποτελεςματικϊν ςυςτθμάτων Διαλογισ ςτθν Πθγι (ΔςΠ) για Χαρτί, Πλαςτικό, 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. 

17. Προϊκθςθ πράςινων ςθμείων και κζντρων επαναχρθςιμοποίθςθσ  

 

Διαχείριςη αποβλήτων  

18. Αξιοποίθςθ όλων των βζλτιςτων διακζςιμων μεκόδων & τεχνολογιϊν ςφμφωνα με τθ διεκνι εμπειρία 

αλλά και το ευρωπαϊκό δίκαιο. 

19. 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). 

20. Άμεςθ ανακεϊρθςθ των Εκνικϊν Σχεδίων Πρόλθψθσ και Διαχείριςθσ Αποβλιτων (ΕΣΠΔΑ), 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). 

21. Προϊκθςθ τθσ ενεργειακισ αξιοποίθςθσ τόςο με αξιοποίθςθ του παραγόμενου βιοαερίου από τθ 

χϊνευςθ προδιαλεγμζνων βιοαποβλιτων όςο και με ςυνεπεξεργαςία και άλλων αποβλιτων 

(κτθνοτροφικά κοκ).  

22. Συμπλθρωματικά, ενεργειακι αξιοποίθςθ των υπολειμμάτων τθσ επεξεργαςίασ των ΑΣΑ (μετά τθν 

απομάκρυνςθ των ανακυκλϊςιμων) κατ’ αρχάσ ςτισ υφιςτάμενεσ εγκαταςτάςεισ τθσ ευρωπαϊκισ 

ενεργοβόρου βιομθχανίασ, λαμβάνοντασ υπόψιν ςτο ςχεδιαςμό το μεγάλο δυναμικό τουσ π.χ. 

τςιμεντοβιομθχανία. 

23. Ίδρυςθ 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.   

24. Διαχείριςθ των αποβλιτων εντόσ των ΚΜ με βάςθ τθν αρχι τθσ εγγφτθτασ και ςτόχο τθν ενίςχυςθ τθσ 

ανταγωνιςτικότθτασ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ. 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. Παράδειγμα οι ζξυπνοι κάδοι για τον ζλεγχο πλθρότθτασ αλλά και εφαρμογι ρομποτικοφ 

διαχωριςμοφ ςτα ΚΔΑΥ. 

 



 

Κίνητρα- Αντικίνητρα και Οικονομικά Εργαλεία 

25. Εναρμόνιςθ ςτθν εφαρμογι ενιαίου τζλουσ ταφισ απορριμμάτων (τόςο των υπολειμμάτων όςο και των 

ανεπεξζργαςτων που υπόκεινται ςτθν ιςχφουςα περιβαλλοντικι ειςφορά κυκλικισ οικονομίασ) ϊςτε όλοι 

να γνωρίηουν εκ των προτζρων ότι αυτό κα εφαρμόηεται ςε κάκε τόνο που κα οδθγείται ςε ταφι.  

26.  Στιριξθ επενδφςεων κυκλικισ οικονομίασ μζςα από χρθματοδοτικά εργαλεία και με αξιολόγθςθ βάςθ 

ειδικϊν κριτθρίων αλλά και αναηιτθςθ δυνατοτιτων χρθματοδότθςθσ ςτο πλαίςιο του Green Deal. 

 


