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ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καταλύτης ανάπτυξης με σημαντικά
οφέλη για Περιβάλλον Κοινωνία

Του Δημήτρη
Κονχαξή

Η
πανδημία του κορονοϊού Covid-19 επιδρά

καταιγιστικά στις κοινωνίες και τις
οικονομίες ανά τον κόσμο διαμορφώνοντας

μια νέα πραγματικότητα γεμάτη
αβεβαιότητες Ο παγκόσμιος διάλογος έχει εκ των
πραγμάτων στην ατζέντα του τα όρια της παγκοσμιοποίησης

τη σχέση της δημόσιας υγείας με την
παραγωγική δομή και την κλιματική αλλαγή Η
βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί τη μεγάλη πρόκληση
για το παρόν και το μέλλον Η ανάγκη για ένα νέο
οικονομικό μοντέλο με σεβασμό στο περιβάλλον
είναι πλέον πρόδηλη Αυτή είναι μία βεβαιότητα

μέσα στις τόσες αβεβαιότητες
που δημιουργεί η πανδημία

Η πρόκληση αυτή βρήκε
την Ελλάδα στα πρώτα βήματα

της ανάκαμψης από τη δεκαετή

οικονομική κρίση που
προηγήθηκε Ως εκ τούτου
απαιτείται ισχυρή αναπτυξιακή

ώθηση που μόνο μεγάλες
τομές στην παραγωγική

φυσιογνωμία της χώρας μπορούν

να εξασφαλίσουν Συνε
πώς ένα νέο αναπτυξιακό πρότυπο με έμφαση
στην ενδυνάμωση των πραγματικών δυνατοτήτων
της χώρας με όρους βιωσιμότητας καινοτομίας
εξωστρέφειας και κοινωνικής συνοχής αποτελεί
το μεγάλο στοίχημα

Στο νέο αυτό πρότυπο κομβική θέση οφείλει
να κατακτήσει η Κυκλική Οικονομία το νέο αυτό
οικονομικό μοντέλο το οποίο μπορεί ρεαλιστικά
να αποτελέσει καταλύτη ανάπτυξης και απασχόλησης

με περιβαλλοντικό πρόσημο και οφέλη για
όλους Η ανάπτυξη της βιομηχανίας ανακύκλωσης
και ενεργειακής αξιοποίησης αποβλήτων και η
προώθηση της σχετικής έρευνας και τεχνολογίας
αποτελούν οικονομικές και κοινωνικές προτεραιότητες

πρώτης γραμμής όπως αναδεικνύει
επώδυνα η πανδημία

Για να επιτευχθεί όμως η στροφή προς ένα
κυκλικότερο παραγωγικό μοντέλο το οποίο θα
διασφαλίζει την εξοικονόμηση φυσικών πόρων
θα συρρικνώνει την παραγωγή αποβλήτων θα
συμβάλλει θετικά στην αντιμετώπιση της κλιματικής

αλλαγής ενισχύοντας παράλληλα την απασχόληση

και την επιχειρηματικότητα κομβικός
είναι ο ρόλος της συνεργασίας του κράτους με τον
ιδιωτικό τομέα Η Ελλάδα πρέπει να σταματήσει
να είναι ουραγός στην ανακύκλωση και ενεργειακή

αξιοποίηση αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή
Ενωση Να σταματήσει να θάβει το 80 των αποβλήτων

που παράγει και να πληρώνει πρόστιμα
μη συμμόρφωσης στις Ευρωπαϊκές Οδηγίες

Αυτή την προβληματική κατάσταση οφείλουμε
να μετατρέψουμε σε ευκαιρία

Σε αντίθεση με το κοινό γνωστό τα καλά πα
ραδείγματα ήδη υπάρχουν αν και δεν είναι ιδιαίτερα

προβεβλημένα Η πανευρωπαϊκή πρωτιά
στην ανακύκλωση των απόβλητων λιπαντικών
ελαίων Η εξαιρετικά επιτυχημένη ανακύκλωση
μπαταριών η δυναμική ανακύκλωση μετάλλων

χαρτιού ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων
Την ίδια στιγμή το Ηλεκτρονικό Μητρώο

Αποβλήτων ΗΜΑ συνιστά πρότυπο συνεργασίας
μεταξύ της αγοράς και της αρμόδιας δημόσιας

Αρχής και έμπρακτο παράδειγμα της συνεισφοράς

των εταιρειών-μελών του ΣΕΠΑΝ που
επενδύουν στο μέλλον προς όφελος όλων Γι
αυτό και είναι εξαιρετικής σημασίας η συνεπής
εφαρμογή του για την αντικειμενική καταγραφή

και κατηγοριοποίηση-ποσοτικοποίηση των
παραγόμενων αποβλήτων στην Ελλάδα καθώς
και των προϊόντων από τη διαχείρισή τους

Είναι γεγονός ότι το κράτος έχοντας αντιληφθεί
την ανάγκη μετάβασης σε ένα κυκλικότερο

οικονομικό μοντέλο σχεδιάζει πολιτικές προς
την ορθή κατεύθυνση Ομως αυτό που τώρα
απαιτείται είναι η αποφασιστικότητα να εφαρμοστούν

συγκεκριμένα και στοχευμένα μέτρα
για την προώθηση της Κυκλικής Οικονομίας
στην Ελλάδα Ο ΣΕΠΑΝ προτείνει στοχευμένα
μέτρα όπως τη θέσπιση οικονομικών κινήτρων
για κυκλικά προϊόντα τη διενέργεια δημόσιων
συμβάσεων με προτίμηση σε κυκλικά προϊόντα

την προτυποποίηση αποβλήτων και διεργασιών

ανακύκλωσης την παροχή κινήτρων για
την ενίσχυση δευτερογενών αγορών ανακυκλωμένων

προϊόντων τη θέσπιση υψηλού ειδικού
τέλους ταφής ως αντικίνητρο στην καταστροφική

σημερινή πρακτική και βεβαίως τπν αξιοποίηση
του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων για

τη διενέργεια ελέγχων όπου υπάρχουν ενδείξεις
παράνομης διαχείρισης

Επιπλέον των πολιτικών που έχουμε ανάγκη
ως χώρα να εφαρμόσουμε για την προώθηση ενός
κυκλικότερου παραγωγικού μοντέλου εξίσου
σημαντικό ρόλο έχει και η ενημέρωση Η ορθή
ενημέρωση των πολιτών για την ανακύκλωση και
ιδίως την ενεργειακή αξιοποίηση των αποβλήτων
ως εναλλακτικής της ταφής θα συμβάλει στη διάλυση

των μύθων και την αναγνώριση των πολύ
σημαντικών ωφελειών για το περιβάλλον την

Η ανάπτυξη
της βιομηχανίας
ανακύκλωσης
η ενεργειακή
αξιοποίηση
αποβλήτων και
η προώθηση της
σχετικής έρευνας
και τεχνολογίας
αποτελούν
οικονομικές
και κοινωνικές
προτεραιότητες
πρώτης γραμμής

οικονομία και την κοινωνία Η διαμόρφωση συνείδησης

ανακύκλωσης είναι ιδιαίτερης σημασίας
καθώς πολιτικές για τους πολίτες χωρίς τους πολίτες

δεν είναι δυνατόν ούτε να θεσπιστούν ούτε
να υλοποιηθούν επιτυχημένα

Ο ΣΕΠΑΝ έχοντας μέλη του τις ηγέτιδες εταιρείες

στους τομείς της ανακύκλωσης και ενεργειακής

αξιοποίησης αποβλήτων στο πλαίσιο
της θεσμικής αποστολής του αξιοποιεί κάθε δυνατότητα

για να συμβάλει εποικοδομητικά στη
βιώσιμη ανάπτυξη με λόγο υπεύθυνο με συγκεκριμένες

θέσεις και τεκμηριωμένες προτάσεις για
τπν υιοθέτηση καλών πρακτικών Κυκλικής Οικονομίας

Προς αυτήν την κατεύθυνση εργαζόμαστε
διαρκώς Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στη φάση
ολοκλήρωσης της πρώτης ετήσιας Εκθεσης για
την Κυκλική Οικονομία στην Ελλάδα η οποία θα
μας προσφέρει το απαραίτητο benchmarking θα
αναδείξει τις καλές πρακτικές και θα μας δείξει τον
δρόμο προς το μέλλον

Στον ΣΕΠΑΝ πιστεύουμε ακράδαντα ότι η Ελλάδα

αξίζει ένα καλύτερο μέλλον Και η Κυκλική
Οικονομία προσφέρει μια μεγάλη ευκαιρία προς
αυτήν την κατεύθυνση Ευκαιρία για ανασυγκρότηση

του παραγωγικού προτύπου της χώρας με
όρους βιωσιμότπτας και πραγματική σύγκλιση με
το ευρωπαϊκό βιοτικό επίπεδο για να επωφεληθεί
η κοινωνία ο κάθε πολίτης τα μέγιστα σε όρους
ανάπτυξης και προστασίας του περιβάλλοντος Ο
ΣΕΠΑΝ και οι επιχειρήσεις που εκπροσωπεί υπηρετούν

καθημερινά και με συνέπεια το όραμα μιας
Ελλάδας που θα είναι υπόδειγμα βιώσιμης ανάπτυξης

Μιας Ελλάδας που θα πρωταγωνιστήσει
ωφελούμενη τα μέγιστα από το Green Deal της Ε Ε
και τους πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης

Σε αυτό το όραμα συνεχίζουμε να επενδύουμε
με τόλμη και υψηλό αίσθημα ευθύνης

Πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών και Επιχειρήσεων
Ανακύκλωσης και ΕνεργειακήςΑΕ,ιοποίησηςΑποβλή

των ΣΕΠΑΝ
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