
 

    Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2020 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Η Κυκλική Οικονομία απάντηση στις περιβαλλοντικές και οικονομικές προκλήσεις 

Συμμετοχή του  ΣΕΠΑΝ στο Εθνικό Αναπτυξιακό Συνέδριο για το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027 

 

Τις θέσεις του Συνδέσμου Βιομηχανιών και Επιχειρήσεων Ανακύκλωσης και Ενεργειακής 

Αξιοποίησης Αποβλήτων (ΣΕΠΑΝ) για τα σημαντικά οφέλη για την κοινωνία, την 

οικονομία και το περιβάλλον από τη μετάβαση στο νέο οικονομικό μοντέλο της Κυκλικής 

Οικονομίας είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει ο Πρόεδρος του Συνδέσμου κ. Δημήτρης 

Κονταξής στο πλαίσιο του Εθνικού Αναπτυξιακού Συνεδρίου για το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027. 

Ο Πρόεδρος του ΣΕΠΑΝ αναφέρθηκε, επίσης, στις προτάσεις του Συνδέσμου για την 

προώθηση της Κυκλικής Οικονομίας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην υιοθέτηση 

δεικτών κυκλικότητας, την προώθηση «πράσινων» δημοσίων συμβάσεων, την 

προτυποποίηση προϊόντων και διεργασιών ανακύκλωσης, την προώθηση της 

βιομηχανικής συμβίωσης και την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης. 

Μετά το πέρας του συνεδρίου, ο Πρόεδρος του ΣΕΠΑΝ κ. Δημήτρης Κονταξής δήλωσε: 

«Ο ιδιωτικός τομέας είναι έτοιμος να αναλάβει δράσεις που θα προωθήσουν μια φιλική 

προς το περιβάλλον ανάπτυξη, θα συμβάλλουν στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων, θα 

δημιουργήσουν νέες καλές θέσεις εργασίας και θα ενδυναμώσουν την 

ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας, όπως ξεκάθαρα αναδείχθηκε στο Εθνικό 

Αναπτυξιακό Συνέδριο – μία εξαιρετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων. Η μετάβαση προς την Κυκλική Οικονομία δίνει τεκμηριωμένα την 

απάντηση στις περιβαλλοντικές και οικονομικές προκλήσεις του σήμερα. Για να 

μπορέσει, όμως, η Κυκλική Οικονομία να προσφέρει τα μέγιστα στην κοινωνία, την 

απασχόληση, την οικονομία, το περιβάλλον, χρειάζεται η Πολιτεία να θεσπίσει το 

κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο. Εμείς στον ΣΕΠΑΝ θα αναλάβουμε σύντομα πρωτοβουλίες 

προς αυτήν την κατεύθυνση.» 

 

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.   

 

Στοιχεία επικοινωνίας (για τους εκπροσώπους των ΜΜΕ): 

Σοφία Μιχαλάκη 

Τηλ.: 210 3616100, 6945 9548484 

E-mail: smichalaki@rd-a.com  
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