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«ΕΛΛΑΔΑ 2020 – Προτεραιότητεσ Κυκλικήσ Οικονομίασ:
υνδζοντασ πολίτεσ, επιχειρήςεισ & επιςτήμονεσ»
Αθήνα, 27-28 Φεβρουαρίου 2020
Mε επιτυχία ολοκληρώθηκε το 6ο υνζδριο τησ ΕΕΔΑ για την Κυκλική Οικονομία.
Σα ςυμπεράςματα ςυμβάλλουν ςτον Εθνικό Οδικό Χάρτη για τη μετάβαςη ςτο νζο μοντζλο
Αθήνα, 12 Μαρτίου 2020

Σο 6ο υνζδριο τθσ ΕΕΔΑ με τίτλο ΕΛΛΑΔΑ 2020 – Προτεραιότητεσ Κυκλικήσ Οικονομίασ:
υνδζοντασ πολίτεσ, επιχειρήςεισ & επιςτήμονεσ πραγματοποιικθκε με μεγάλθ επιτυχία το
διιμερο 27-28 Φεβρουαρίου ςτο ιςτορικό κτίριο του ΕΜΠ ςτθν Ακινα, λίγεσ μόλισ θμζρεσ πριν τθν
ανακοίνωςθ του νζου ςχεδίου δράςθσ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ για τθν κυκλικι οικονομία ωσ
μζροσ τθσ Ευρωπαϊκισ Πράςινθσ υμφωνίασ.
το υνζδριο, το οποίο τελοφςε υπό τθν Αιγίδα του Τπουργείου Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ, τθσ
Ζνωςθσ Περιφερειϊν Ελλάδασ και τθσ Κεντρικισ Ζνωςθσ Διμων Ελλάδασ και πραγματοποιικθκε ςε
ςυνεργαςία με τθν ISWA, ςυμμετείχαν περιςςότεροι από 500 ςφνεδροι από τθν Ελλάδα και το
εξωτερικό, εκπροςωπϊντασ όλο το φάςμα των αρχϊν, φορζων και ιδιωτϊν κυκλικισ οικονομίασ,
τθν Κυβζρνθςθ, τθν Κεντρικι Διοίκθςθ και Σοπικι Αυτοδιοίκθςθ, τθν ακαδθμαϊκι και επιςτθμονικι
κοινότθτα, μελετθτζσ, προμθκευτζσ, καταςκευαςτζσ, διαχειριςτζσ και νζα γενιά φοιτθτϊν.
κοπόσ του 6ου υνεδρίου τθσ ΕΕΔΑ ιταν θ ςφνδεςθ πολιτϊν, επιχειριςεων, επιςτθμόνων
κεντρικισ και τοπικισ διοίκθςθσ, προκειμζνου να ςυν-διαμορφωκοφν οι προτεραιότθτεσ για τθν
εφαρμογι τθσ Κυκλικισ Οικονομίασ ςτθν ΕΛΛΑΔΑ του ςιμερα και του αφριο. Η κεματολογία του
ιταν ευρεία και ςυηθτικθκαν όλεσ οι πτυχζσ αυτοφ του μοντζλου: το νζο κεςμικό πλαίςιο τθσ ΕΕ, θ
ανακεϊρθςθ του αντίςτοιχου ελλθνικοφ, οι επιπτϊςεισ τθσ ταφισ, οι βζλτιςτεσ διακζςιμεσ
τεχνολογίεσ, τα ςυςτιματα Διαλογισ ςτθν Πθγι (ΔςΠ), τα βιοαπόβλθτα, θ ςφνδεςθ με τθν
κλιματικι αλλαγι αλλά και οι καινοτόμεσ ψθφιακζσ τεχνολογίεσ.
Ο Πρφτανθσ του Εκνικοφ Μετςόβιου Πολυτεχνείου
κ. Α. Μπουντουβήσ, κιρυξε τθν ζναρξθ των εργαςιϊν του.

και

οικοδεςπότθσ,

κακθγθτισ

Εκ μζρουσ τθσ Κυβζρνθςθσ, οι κακ’ φλθν αρμόδιοι Γενικοί Γραμματείσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων
Μ. Γραφάκοσ και Φυςικοφ Περιβάλλοντοσ & Τδάτων Δρ Κ. Αραβώςησ τοποκετικθκαν ςτο άνοιγμα
και το κλείςιμο του υνεδρίου, αντίςτοιχα, και αναφζρκθκαν ςτισ πρωτοβουλίεσ τθσ Κυβζρνθςθσ
ςχετικά με τθν ενίςχυςθ τθσ Διαχείριςθσ των Αποβλιτων και γενικότερα τθσ Κυκλικισ Οικονομίασ.
Χαιρετιςμόσ του Περιφερειάρχθ Αττικισ Γ. Πατοφλη αναγνϊςτθκε ςτθν ζναρξθ του υνεδρίου ενϊ
ςυμμετείχε με ομιλία ο Ι. ζγκοσ, Διμαρχοσ Χερςονιςου, ωσ εκπρόςωποσ τθσ ΚΕΔΕ.
Επιπλζον των 70 επιςτθμονικϊν ομιλιϊν και τοποκετιςεων, τροφι για γόνιμθ ανταλλαγι απόψεων
και διαμόρφωςθ ςυμπεραςμάτων-προτάςεων ζδωςαν και τα τρία τραπζηια διαλόγου. το πρϊτο
ςυμμετείχαν Ζλλθνεσ πολιτικοί, νυν και πρϊθν μζλθ του Εκνικοφ και του Ευρωπαϊκοφ
Κοινοβουλίου, και ςυγκεκριμζνα οι Δ. Αυγερινοποφλου, Ν. Ανδρουλάκθσ, Π. Κόκκαλθσ και
Γ. Μανιάτθσ. Διοργανϊκθκαν δφο ακόμα τραπζηια με τθ ςυμμετοχι εκπροςϊπων παραγωγικϊν και
περιβαλλοντικϊν φορζων: Δίκτυο ΦΟΔΑ, Ινςτιτοφτο του υνδζςμου Ελλθνικϊν Σουριςτικϊν
Επιχειριςεων (ΙΝΕΣΕ), Πανελλινιοσ φνδεςμοσ Επιχειριςεων Προςταςίασ Περιβάλλοντοσ
(ΠΑΕΠΠΕ), υμβοφλιο ΕΒ για τθ Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ, φνδεςμοσ Βιομθχανιϊν Πλαςτικϊν Ελλάδοσ,
φνδεςμοσ Ελλθνικϊν Βιομθχανιϊν Σροφίμων (ΕΒΣ), φνδεςμοσ Βιομθχανιϊν και Επιχειριςεων
Ανακφκλωςθσ και Ενεργειακισ Αξιοποίθςθσ (ΕΠΑΝ), ΤΝΕΡΓΕΙΑ, WWF και ECOCITY.
θμαντικζσ τοποκετιςεισ πραγματοποιικθκαν τθν πρϊτθ θμζρα από τθν Ευρωβουλευτι
Μ. πυράκθ και τθν εκπρόςωπο τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Περιβάλλοντοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ
Α. Χατηι, κακϊσ και από τουσ εκπροςϊπουσ τθσ ISWA.

Αξίηει, επίςθσ, να ςθμειωκεί ότι ο ρόλοσ των νζων τεχνολογιϊν ςτθ μετάβαςθ ςτθν κυκλικι
οικονομία αποτζλεςε βαςικό κζμα ςυηιτθςθσ ςτο 6ο υνζδριο τθσ ΕΕΔΑ, ενϊ ειδικι εκδιλωςθ
οργάνωςε ο Ειδικόσ Διαβακμιδικόσ φνδεςμοσ Νομοφ Αττικισ – ΕΔΝΑ.
Διαπιςτώςεισ και κφρια ςυμπεράςματα του 6ου υνεδρίου τησ ΕΕΔΑ


Η νζα Πράςινθ υμφωνία τθσ ΕΕ 2020 αποτελεί πραγματικι ευκαιρία να γίνει θ Ευρϊπθ θ
πρϊτθ κλιματικά ουδζτερθ ιπειροσ ςτον κόςμο. Με τισ δράςεισ τθσ, θ κυκλικι οικονομία
ςυμβάλλει ουςιαςτικά ςτθν αντιμετϊπιςθ τθσ κλιματικισ αλλαγισ και θ ςφνδεςθ των δφο
πρζπει να αποτελζςει προτεραιότθτα, όπωσ επιβεβαιϊκθκε και με τθν ανακοίνωςθ του νζου
ςχεδίου δράςθσ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ για τθν κυκλικι οικονομία ςτισ 11 Μαρτίου 2020.
H χϊρα μασ κατατάςςεται ςτισ τελευταίεσ κζςεισ ςτθν εφαρμογι τθσ κυκλικισ οικονομίασ ςτθν
ΕΕ κακϊσ και, ειδικότερα, ςτθ διαχείριςθ των αποβλιτων. Αναδφεται, λοιπόν, για τθ χϊρα μασ
θ ευκαιρία να ςυνδυαςτεί αρμονικά θ μείωςθ των εκπομπϊν CO2 με τθ διαχείριςθ αποβλιτων,
αυξάνοντασ τθν απαςχόλθςθ και κακιςτϊντασ ανταγωνιςτικι ενεργειακά τθ χϊρα μασ.
Η ελαχιςτοποίθςθ τθσ ταφισ από το 80% ςιμερα ςτο 10% το 2035 ι ακόμθ και το 2030, είναι
αναγκαία, όχι μόνο τυπικά για τθν ικανοποίθςθ των ευρωπαϊκϊν ςτόχων και τθν αποφυγι των
προςτίμων, αλλά και για τθ μείωςθ των αρνθτικϊν επιπτϊςεων ςτο περιβάλλον.



Προζχει, λοιπόν, θ άμεςθ ενςωμάτωςθ όλων των νζων οδθγιϊν ΕΕ για τθν Κυκλικι Οικονομία
ςτο Εκνικό Δίκαιο ζωσ 30/6/20, ςφμφωνα και με τθν ανακοίνωςθ των ΓΓ Διαχείριςθσ
Αποβλιτων και Φυςικοφ Περιβάλλοντοσ & Τδάτων του ΤΠΕΝ. Η ανακοίνωςθ του οδικοφ χάρτθ
για τθν εφαρμογι τθσ κυκλικισ οικονομίασ από το Εκνικό υμβοφλιο Κυκλικισ Οικονομίασ ζωσ
τον Ιοφνιο 2020 και θ υλοποίθςι του αναμζνεται να ςυνειςφζρει ςθμαντικά, ςφμφωνα και με
τθν ανακοίνωςθ του ΓΓ Φυςικοφ Περιβάλλοντοσ & Τδάτων. Απαραίτθτοσ κρίνεται ο ςχεδιαςμόσ
αποτελεςματικϊν ςυςτθμάτων Διαλογισ ςτθν Πθγι (ΔςΠ) για Χαρτί, Πλαςτικό, Μζταλλο, Γυαλί,
Φιάλθ Pet και Βιοαποβλιτων με τουσ πλζον αποτελεςματικοφσ ςυνδυαςμοφσ μοντζλων
χωριςτισ ςυλλογισ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ περιφερειακζσ και τοπικζσ ςυνκικεσ.



Η δθμιουργία ενόσ πλαιςίου βιομθχανικισ ςυμβίωςθσ κα διευκολφνει τθν αδειοδότθςθ, τισ
ςυνζργειεσ και τθν ενίςχυςθ τθσ αγοράσ δευτερογενϊν α’ υλϊν, όπωσ και θ προϊκθςθ
πράςινων δθμόςιων προμθκειϊν ςε κρίςιμουσ κλάδουσ, ςε ςυνδυαςμό με τθ διάδοςθ του
οικολογικοφ ςχεδιαςμοφ προϊόντων (eco-design).



Η άμεςθ ανακεϊρθςθ του Εκνικοφ χεδίου Πρόλθψθσ και Διαχείριςθσ Αποβλιτων (ΕΠΔΑ) και
των ΠΕΔΑ, με δράςεισ που προωκοφν τθν κυκλικι οικονομία, πρζπει να ζχουν ςτόχο το 10%
ταφι ζωσ το 2035 το αργότερο (όπωσ προβλζπει θ Οδθγία 2018/850/ΕΕ) ι ακόμθ και το 2030,
ςφμφωνα με τθν ανακοίνωςθ του Γενικοφ Γραμματζα Διαχείριςθσ Αποβλιτων. ε αυτό το
πλαίςιο είναι απαραίτθτθ θ προϊκθςθ τθσ ενεργειακισ αξιοποίθςθσ, τόςο του παραγόμενου
βιοαερίου από τθν αναερόβια χϊνευςθ των προδιαλεγμζνων βιοαποβλιτων, όςο και
ςυμπλθρωματικά θ ενεργειακι αξιοποίθςθ των υπολειμμάτων τθσ επεξεργαςίασ των
αποβλιτων (μετά τθν απομάκρυνςθ των ανακυκλϊςιμων), κατ’ αρχάσ ςτισ υφιςτάμενεσ
εγκαταςτάςεισ τθσ ελλθνικισ ενεργοβόρου βιομθχανίασ, και ςτθ ςυνζχεια ςε νζεσ μονάδεσ
ενεργειακισ αξιοποίθςθσ (WtE) με ςυμπαραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ & κερμότθτασ αν και
όπου απαιτείται.



Παράλλθλα δεν πρζπει να κακυςτεριςει θ υλοποίθςθ των ϊριμων ζργων ΜΕΑ, εξαςφαλίηοντασ
ότι οι νζεσ μονάδεσ κα είναι ικανζσ να πετφχουν τουσ νζουσ ςτόχουσ των ευρωπαϊκϊν οδθγιϊν.



Σα οικονομικά κίνθτρα ςτθ μετάβαςθ αυτι κρίνονται απαραίτθτα, όπωσ και θ κεςμοκζτθςθ
ιδθ από το 2020 του ειδικοφ 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, δθλαδι από το 2023.

Αναλυτικά τα 40 βαςικά ςυμπεράςματα & προτάςεισ που προζκυψαν από το υνζδριο, με
ομαδοποίθςθ ανά τομζα, μπορείτε να διαβάςετε ςτο ςυνθμμζνο Παράρτθμα.
Για τθν υλοποίθςθ των προτάςεων αυτϊν, θ ΕΕΔΑ εκτιμά ότι απαιτοφνται πολφ τολμθρά βιματα
και ςυνεργαςίεσ. Είμαςτε αιςιόδοξοι ότι οι προτάςεισ μποροφν να μετατραποφν ςε επιτεφξιμουσ
ςτόχουσ, κακϊσ ιδθ πραγματοποιείται ςυςτθματικι ςυηιτθςθ και με τισ δφο αρμόδιεσ Γενικζσ
Γραμματείεσ του ΤΠΕΝ, αλλά και με τουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ ςτο Εκνικό υμβοφλιο Κυκλικισ
Οικονομίασ. Η χϊρα πρζπει να περάςει από τθν ανάλυςθ ςτον εξειδικευμζνο ςχεδιαςμό και τθν
υλοποίθςθ των απαραίτθτων ζργων και δράςεων.
ΧΟΡΗΓΟΙ:
ΕΕΑΑ, ΗΛΕΚΣΩΡ, ΘΑΛΗ, ΜΕΟΓΕΙΟ, QUALITYNET, ΟΜΙΛΟ ΗΡΑΚΛΗ, Α.Ε. ΣΙΜΕΝΣΩΝ ΣΙΣΑΝ,
AECOM, ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε., COMBATT, N&K ΓΚΟΛΙΟΠΟΤΛΟ Α.Ε., GREENIT, ΔΗΜΟΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ
ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ, ΔΙΚΣΤΟ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ, ΕΒΕΣΑΜ, ΕΝΔΙΑΛΕ,
ENVIROPLAN, ΕΠΣΑ, POLYECO, PCAI, ΤΔΕΤ, VM&A, ΧΑΛΤΨ Α.Ε.
ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:
B2GREEN, ECOPRESS, ECOTEC, ENVINOW, GLOBAL SUSTAIN, WATER&WASTE

ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΗΝ ΕΕΔΑ
Η ΕΕΔΑ ιδρφκθκε το 2000 και είναι ζνασ επιςτθμονικόσ Οργανιςμόσ που ςιμερα αρικμεί άνω των
550 μελών και 3.000 φίλων, μεταξφ των οποίων Κακθγθτζσ Πανεπιςτθμίων, ςτελζχθ Τπουργείων
και ΟΣΑ, επιμελθτθρίων, επιχειριςεισ, περιβαλλοντικζσ Οργανϊςεισ, κα.
κοπόσ τθσ θ προαγωγι τθσ ορκολογικισ Διαχείριςθσ τερεϊν Αποβλιτων ςτο πλαίςιο τθσ κυκλικισ
οικονομίασ, τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ και τθν εξοικονόμθςθ ορυκτϊν πόρων και ενζργειασ
με απϊτερο ςτόχο τθ βιϊςιμθ ανάπτυξθ.
Σο 2015 θ ΕΕΔΑ ζφερε για πρϊτθ φορά ςτθν Ελλάδα το κζμα τθσ Κυκλικισ Οικονομίασ ςτθ
δθμόςια ςυηιτθςθ. Μετά το προθγοφμενο ςυνζδριο μασ το 2017 προζκυψαν οι πρϊτεσ προτάςεισ
μασ οι οποίεσ ωρίμαςαν και εμπλουτίςτθκαν μζςα από εντατικι διαβοφλευςθ. Οι προτάςεισ αυτζσ
αποτζλεςαν τροφι για ςκζψθ για το διιμερο των εργαςιϊν του 6ου ςυνεδρίου που ςτόχο είχε να
διαμορφϊςει τισ νζεσ προτεραιότθτεσ για τθν Ελλάδα του 2020.
Σο Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ ΕΕΔΑ αποτελείται από τουσ Α. Κατςιάμπουλα, Πρόεδρο,
Γ. Ηλιόπουλο, Αντιπρόεδρο και Πρόεδρο τθσ Επιτροπισ υνεργαςίασ Φορζων, Α. Παπαδάκθ, Γενικό
Γραμματζα και Πρόεδρο Οργανωτικισ Επιτροπισ του 6ου υνεδρίου, Α. Ανδρεόπουλο, Μζλοσ Δ και
Πρόεδρο Επιςτθμονικισ Επιτροπισ 6ου υνεδρίου, Α. Λουκάτο, Εντεταλμζνο Αντιπρόεδρο,
Ν. Παςχάλθ, Σαμία, Μ. Γεράνθ, Μζλοσ Δ & Πρόεδρο τθσ Επιτροπισ Βορείου Ελλάδοσ ΕΕΔΑ,
Β. Μιχαλόπουλο, Μζλοσ και Β. Γεωργαλι, Μζλοσ.

