Αθήνα, 04 Δεκεμβρίου 2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο ΣΕΠΑΝ βάζει την Κυκλική Οικονομία στο επίκεντρο του δημοσίου διαλόγου
Συμμετοχή του ΣΕΠΑΝ στο 30ο Greek Economic Summit

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών και Επιχειρήσεων Ανακύκλωσης και Ενεργειακής Αξιοποίησης
Αποβλήτων (ΣΕΠΑΝ) συμμετείχε σε ειδική ενότητα του 30ού Greek Economic Summit του
Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, στο πλαίσιο της διαρκούς
προσπάθειάς του για την ανάδειξη της σημασίας της Κυκλικής Οικονομίας και την
προώθηση των απαραιτήτων, σχετικών δημοσίων πολιτικών. Συγκεκριμένα, ο Πρόεδρος
του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΠΑΝ κ. Δημήτρης Κονταξής συμμετείχε στη συζήτηση
με τίτλο «Η Κυκλική Οικονομία καταλύτης ανάπτυξης για την Ελλάδα», η οποία διεξήχθη
χθες Τρίτη, 3 Δεκεμβρίου 2019, πρώτη μέρα του Greek Economic Summit.
Κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής του, κ. Κονταξής αναφέρθηκε στα σημαντικά οφέλη,
που προκύπτουν για την οικονομία, το περιβάλλον, την απασχόληση και την κοινωνία,
από τη μετάβαση στο νέο οικονομικό μοντέλο της Κυκλικής Οικονομίας. Επεσήμανε,
βεβαίως, τον κομβικό ρόλο της βιομηχανίας στη μετάβαση αυτή, αλλά και την ευθύνη
της Πολιτείας τόσο για την εισαγωγή κινήτρων για την παραγωγή βιομηχανικών
προϊόντων με μεγαλύτερο κύκλο ζωής όσο και για τη θέσπιση του κατάλληλου θεσμικού
πλαισίου για την ανάπτυξη της Κυκλικής Οικονομίας, με την υιοθέτηση δεικτών
κυκλικότητας, την προώθηση «πράσινων» δημοσίων συμβάσεων, την προτυποποίηση
προϊόντων και διεργασιών ανακύκλωσης, την προώθηση της βιομηχανικής συμβίωσης,
την ενεργειακή αξιοποίηση τελικών υπολειμμάτων κ.α.
Στη συνέχεια ο κ. Κονταξής είχε την ευκαιρία να αναδείξει καλές πρακτικές Κυκλικής
Οικονομίας στη χώρα μας και να ανταλλάξει απόψεις και προβληματισμούς με τους
υπόλοιπους συμμετέχοντες στην ειδική ενότητα για την Κυκλική Οικονομία, οι οποίοι
ήταν ο κ. Γεώργιος Κρεμλής, σύμβουλος του Πρωθυπουργού για τους τομείς της
Ενέργειας, του Κλίματος, του Περιβάλλοντος και της Κυκλικής Οικονομίας, η κ. Σίσσυ
Ηλιοπούλου, διευθύντρια Δημοσίων Υποθέσεων, Επικοινωνίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης
της Coca-Cola Hellas και ο κ. Παναγιώτης Μούργος, Γενικός Διευθυντής της ΤΕΧΑΝ. Τη
συζήτηση συντόνισε ο δημοσιογράφος Νίκος Υποφάντης.
Με την ολοκλήρωση της ειδικής ενότητας για την Κυκλική Οικονομία, ο Πρόεδρος του
ΣΕΠΑΝ κ. Δημήτρης Κονταξής δήλωσε:
«Χαιρετίζω την σημερινή προσπάθεια του Ελληνο-Αμερικανικού Επιμελητηρίου να
αναδειχθεί η καταλυτική σημασία της Κυκλικής Οικονομίας για την χώρα μας. Στον

ΣΕΠΑΝ υποστηρίζουμε τεκμηριωμένα πως η μετάβαση στο νέο αυτό οικονομικό μοντέλο
είναι ανάγκη και ευκαιρία μαζί, καθώς συμβάλλει αποφασιστικά στην εξοικονόμηση
φυσικών πόρων, μειώνει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, αυξάνει τις επενδύσεις,
δημιουργεί ανάπτυξη και καλές θέσεις εργασίας και ενθαρρύνει την καινοτομία.
Ευελπιστώ η σημερινή συζήτηση να αποτελέσει το έναυσμα για πιο ουσιαστικό διάλογο
μεταξύ της Κυβέρνησης, των επιχειρήσεων και όλων των ενδιαφερόμενων φορέων για
την Κυκλική Οικονομία. Ο ΣΕΠΑΝ θα αναλάβει σύντομα σχετικές πρωτοβουλίες. Αν
θέλουμε πραγματικά να επιτύχουμε δυναμική ανάπτυξη με περιβαλλοντικό πρόσημο,
πρέπει να δράσουμε σήμερα, με τόλμη και αποφασιστικότητα».

Σχετικά με το ΣΕΠΑΝ
Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών και Επιχειρήσεων Ανακύκλωσης και Ενεργειακής Αξιοποίησης
Αποβλήτων (ΣΕΠΑΝ) συστάθηκε το 2010 από εταιρείες που ασκούν βιομηχανική
δραστηριότητα στην Ελλάδα στους τομείς της ανακύκλωσης και αξιοποίησης
αποβλήτων, υποπροϊόντων και δευτερογενών πρώτων υλών. Σήμερα ο ΣΕΠΑΝ
απαριθμεί 22 εταιρείες – μέλη, πρωτοπόρες βιομηχανίες οι οποίες έχουν ενώσει τις
δυνάμεις τους στο κοινό όραμα της προαγωγής της Κυκλικής Οικονομίας, του νέου
αυτού παραγωγικού οικονομικού μοντέλου που μπορεί να αποτελέσει καταλύτη
ανάπτυξης για την Ελλάδα.
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