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Σ
ε καταλύτη ανάπτυξης για την Ελλάδα 
μπορεί να μετατραπεί η Κυκλική Οικονο-
μία, υπό την προϋπόθεση της υιοθέτη-
σης του κατάλληλου θεσμικού πλαισίου, 
το οποίο θα υποστηρίξει αποτελεσμα-

τικά τη μετάβαση σε ένα πιο κυκλικό μοντέλο 
οικονομίας τόσο από την πλευρά της προσφοράς 
όσο και από την πλευρά της ζήτησης.

Στο συμπέρασμα αυτό κατέληξε η Πρώτη 
Εκθεσης Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα, 
η παρουσίαση της οποίας πραγματοποιήθηκε, 
παρουσία του υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, Κώστα Σκρέκα, σε ειδική εκδήλωση, 
Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου 2021, από τον Σύνδεσμο 
Βιομηχανιών και Επιχειρήσεων Ανακύκλωσης και 
Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων (ΣΕΠΑΝ). 
Η Εκθεση εκπονήθηκε από τη διεθνούς φήμης 
εξειδικευμένη μελετητική εταιρεία Eunomia 
και παρουσιάστηκε από την επικεφαλής Νοτι-
οανατολικής Ευρώπης, Eunomia Research & 
Consulting IKE, Χαρά Ξηρού.

Η Εκθεση φιλοδοξεί να καταγράφει σε ετήσια 
βάση την πρόοδο της χώρας στην επίτευξη των 
διακηρυγμένων στόχων της Ευρωπαϊκής Ενωσης 
για την Κυκλική Οικονομία, να αναδεικνύει καλές 
πρακτικές και να υποδεικνύει αναγκαίες και άμε-
σα εφαρμόσιμες προτάσεις πολιτικής προς αυτή 
την κατεύθυνση. Μεταξύ των καλών πρακτικών, 
ξεχωρίζει τη σημασία του Ηλεκτρονικού Μητρώ-
ου Αποβλήτων, στη διαμόρφωση και την ανα-
βάθμιση του οποίου συνέβαλε ενεργά ο ΣΕΠΑΝ 
και πλέον διαχειρίζεται το υπουργείο Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας, την εθελοντική Συμφωνία 
Συνεργασίας της Ενωσης Τσιμεντοβιομηχανιών 
για την αξιοποίηση δευτερογενών καυσίμων στο 
πλαίσιο της βιομηχανικής συμβίωσης, την εξαι-
ρετικά επιτυχημένη ανακύκλωση μπαταριών, 
τη δυναμική ανακύκλωση μετάλλων, χαρτιού, 
ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων και 
την πανευρωπαϊκή πρωτιά της ΕΝΔΙΑΛΕ, του 
Εθνικού Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής 
Διαχείρισης Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων.

Τα οφέλη

Ειδικότερα, όπως έχει σημειώσει μελέτη της 
Deloitte, η μετάβαση στην Κυκλική Οικονομία 
εγγυάται οφέλη για όλους, την κοινωνία, την οι-
κονομία και το περιβάλλον. Μάλιστα η υιοθέτηση 
ενός πιο κυκλικού μοντέλου για την ελληνική οι-
κονομία αναμένεται, μεταξύ άλλων, να συμβάλει 
καθοριστικά στην αύξηση του ΑΕΠ (2%), στη δη-
μιουργία περισσότερων καλών θέσεων απασχό-
λησης (15.000) και στη μείωση των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου.

Πρώτες ύλες τα απόβλητα

Οπως ανέφερε ο υπουργός Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας, «τα απόβλητα μπορούν να αποτε-
λέσουν τις πρώτες ύλες για την παραγωγή νέων 
προϊόντων, εφόσον ανακτηθούν και ανακυκλω-
θούν. Δεν γίνεται να συνεχίζουμε να θάβουμε 
το 80% των αστικών αποβλήτων, όταν ο μέσος 
όρος στην Ευρώπη είναι κοντά στο 20%. Με το 
νέο νομοθετικό πλαίσιο βάζουμε στο επίκεντρο 
την ανακύκλωση: εστιάζουμε στη χωριστή συλ-
λογή χαρτιού, γυαλιού, πλαστικών, μετάλλων 
και βιοαποβλήτων». Και πρόσθεσε ότι με πρωτο-
βουλία της κυβέρνησης επεκτείνεται «η διευρυ-
μένη ευθύνη του παραγωγού και η υποχρεωτική 
χωριστή συλλογή με πολλά νέα ρεύματα. Οπως 
για τα φύλλα θερμοκηπίου, σωλήνες άρδευσης, 
στρώματα, έπιπλα, ρουχισμό, αθλητικό εξοπλι-
σμό και παιχνίδια, φάρμακα, ηλεκτρικά πατίνια 
και ποδήλατα, αλιευτικά δίχτυα κ.λπ.»

Ο νέος νόμος καθιστά υποχρεωτική την ανα-
βάθμιση των εγκαταστάσεων των ΚΔΑΥ, με προ-
σθήκη σύγχρονου εξοπλισμού, με στόχευση κυ-
ρίως στα πλαστικά και θέσπιση προδιαγραφών 
για τα ανακτώμενα υλικά, ανέφερε ο υπουργός 

Για τη μείωση της 
σπατάλης και την 
εμπέδωση της 
κουλτούρας της 
επαναχρησιμοποίησης 
προβλέπεται η μείωση 
των αποβλήτων 
τροφίμων κατά  
30% το 2030

Περιβάλλοντος και συνέχισε: «Για τη μείωση της 
σπατάλης και την εμπέδωση της κουλτούρας της 
επαναχρησιμοποίησης στοχεύουμε στη μείωση 
των αποβλήτων τροφίμων κατά 30% το 2030 σε 
σχέση με το 2022. Ενθαρρύνουμε τη χρήση αδιά-
θετων τροφίμων, κατάλληλων για ανθρώπινη κα-
τανάλωση, με την παροχή κινήτρων για τη δωρεά 
τους ή περαιτέρω με την προώθηση της χρήσης 
τους ως ζωοτροφής.

»Παράλληλα, εισάγουμε μια σειρά από οικο-
νομικά εργαλεία όπως η εφαρμογή από το 2023 
του συστήματος “Πληρώνω όσο Πετάω”, το τέλος 
ταφής, το τέλος για τα πλαστικά και “χάρτινα” πο-
τήρια και το τέλος για τα πλαστικά μπουκάλια με 

ετικέτα από PVC».
Παράλληλα ο κ. Σκρέκας σημείωσε ότι «ο Νό-

μος Πλαίσιο για τα Απόβλητα συμπληρώνεται 
από τη νέα ΚΥΑ για την υγειονομική ταφή, το 
Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης για τις Δημόσιες Συμ-
βάσεις, καθώς και από το νέο Εθνικό Πρόγραμμα 
Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων και το νέο 
Σχέδιο Δράσης για την κυκλική οικονομία που 
εγκρίθηκε πρόσφατα από το Υπουργικό Συμβού-
λιο.

»Το Σχέδιο Δράσης για την κυκλική οικονομία 
προβλέπει, μεταξύ άλλων, την ενεργειακή αξιο-
ποίηση του RDF στην τσιμεντοβιομηχανία, την 
προώθηση της επαναχρησιμοποίησης των επε-

Ο υπουργός Περιβάλλοντος  
και Ενέργειας Κ. Σκρέκας

Ο πρόεδρος του ΣΕΠΑΝ  
Δ. Κονταξής

Η επικεφαλής Νοτιοανατολικής 
Ευρώπης, Eunomia Research  
& Consulting IKE, Χαρά Ξηρού

ΣΕΠΑΝ: ΠΡΩΤΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

Κινητήρια δύναμη της ανάπτυ 



|      23-26 Δεκεμβρίου 2021Επιχειρήσεις 35

τασκευαστικό κλάδο, που είναι πολύ σημαντικός 
για την οικονομία της Ε.Ε. Υπενθυμίζεται ότι το 
μερίδιο της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας 
του κατασκευαστικού κλάδου στο ΑΕΠ ανέρχεται 
σε 16,9% (μέσος όρος Ε.Ε.-28), ενώ στην Ελλάδα 
το 2017 έφτασε το 19,0%, υψηλότερο από τον μέ-
σο όρο της Ε.Ε.-28. Για τον τομέα των κατασκευών 
και των κατεδαφίσεων, η ανάλυση εστιάζεται σε 
δυο επιλεγμένους υπο-τομείς με σημαντικό αντί-
κτυπο στην ελληνική οικονομία:
▪ Στη βιομηχανία τσιμέντου
▪ Στα απόβλητα κατασκευών και κατεδαφίσεων 
(AEKK)

Οπως αναφέρεται, η Ελλάδα αποτέλεσε τον 
9ο μεγαλύτερο παραγωγό τσιμέντου και κλίνκερ 
στην Ε.Ε. το 2013, με μερίδιο 3,3% στη συνολική 
παραγωγή, σε σύγκριση με το 2006 όταν είχε 
καταταχθεί στην 5η θέση με μερίδιο 6%. Οι δύο 
μεγαλύτεροι παίκτες στην τοπική βιομηχανία τσι-
μέντου είναι η Τσιμέντο TITAN (3 μονάδες) και η 
ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ-Lafarge Holcim (2 μονάδες). Η 
ΧΑΛΥΨ-Italcementi (1 μονάδα) είναι ο τρίτος πα-
ραγωγός τσιμέντου στην Ελλάδα, με μικρότερο 
μερίδιο αγοράς.

Σημειώνεται, δε, ότι το εγκριθέν ΕΣΔΑ 2020-
2030 θέτει διάφορους στόχους σχετικά με τα 
AEKK όπως: 70% προετοιμασία για επαναχρη-
σιμοποίηση, ανακύκλωση και ανάκτηση άλλων 
υλικών, συμπεριλαμβανομένων των εργασιών 
επίχωσης με χρήση αποβλήτων για την αντικα-
τάσταση άλλων υλικών έως το 2020, αύξηση της 
γεωγραφικής κάλυψης (μέσω συστημάτων εναλ-
λακτικής διαχείρισης, ΣΕΔ -Διευρυμένης Ευθύ-
νης Παραγωγού), επιβολή του νομικού πλαισίου 
ή των σχετικών διαδικασιών, όπου απαιτείται, 
όσον αφορά την υποχρεωτική ορθή διαχείριση 
των ΑΕΚΚ για ιδιωτικά και δημόσια έργα, και βελ-
τίωση της λειτουργίας και της οικονομικής από-
δοσης των συστημάτων EPR.

Στοιχεία και παράγοντες 
ενεργοποίησης

Η μελέτη εστιάζει στα στοιχεία κυκλικότητας 
που αφορούν την τσιμεντοβιομηχανία, έναν κλά-
δο ιδιαίτερα σημαντικό για τη χώρα, όπου βέβαια 
καταγράφεται σημαντική πρόοδος. Ετσι προτεί-
νονται τα εξής:

Χρήση εναλλακτικών υλικών. Συγκεκριμένα, 
η τοπική βιομηχανία τσιμέντου μπορεί να συν-ε-
πεξεργαστεί περαιτέρω ποσότητες αδρανών υλι-
κών από AEKK, αντικαθιστώντας τον ασβεστόλι-
θο (βασικό στοιχείο του κλίνκερ) και να επιτρέψει 
την ανάκτηση μεγαλύτερων ποσοτήτων AEKK 
που παράγονται στην Ελλάδα.

Χρήση εναλλακτικών καυσίμων. Στην Ελλάδα, 
τα ποσοστά ανακύκλωσης είναι προς το παρόν 
χαμηλά και θα πρέπει να βελτιωθούν σημαντικά 
τα επόμενα δεκαπέντε χρόνια. Η χρήση αποβλή-
των ως εναλλακτικού καυσίμου για την παραγω-
γή ενέργειας μπορεί να έχει νόημα εάν αυτά τα 
απόβλητα δεν μπορούν να ανακυκλωθούν και, 
στη συνέχεια, έχει νόημα μόνο εάν αυτό προσφέ-
ρει το καλύτερο περιβαλλοντικό αποτέλεσμα συ-
νολικά.

Ανακύκλωση AEKK

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, το ποσοστό ανακύ-
κλωσης των AEKK στην Ελλάδα κυμαινόταν με-
ταξύ 12% και 15% το 2015. Λαμβάνοντας υπόψη 
ότι η γεωγραφική κάλυψη των υπαρχόντων συ-
στημάτων εναλλακτικής διαχείρισης αυξάνεται 
σταδιακά από το 2015, αναμένεται ότι ο ρυθμός 
ανακύκλωσης των ΑΕΚΚ στην Ελλάδα είναι επί 
του παρόντος υψηλότερος από 15%, αλλά το τρέ-
χον ποσοστό ανακύκλωσης/επαναξιοποίησης 
δεν μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια, λόγω 
του γεγονότος ότι ο υπολογισμός των ποσοτή-
των ΑΕΚΚ που παράγονται στη χώρα βασίζεται 
σε εκτιμήσεις.

Η Ελλάδα 
αποτέλεσε τον 
9ο μεγαλύτερο 
παραγωγό 
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παραγωγή

ξεργασμένων λυμάτων και την υιοθέτηση του 
κατάλληλου ρυθμιστικού πλαισίου που θα επι-
τρέψει την έγχυση του βιομεθανίου στο δίκτυο 
του φυσικού αερίου.

»Στόχος μας είναι η κυκλική οικονομία να με-
τατραπεί από αφηρημένη έννοια σε απτές δρά-
σεις και σε κινητήριο μοχλό για τον πράσινο με-
τασχηματισμό της οικονομίας, σύμφωνα με την 
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία».

Ο ιδιωτικός τομέας

Με αφορμή την Πρώτη Εκθεση Κυκλικής 
Οικονομίας στην Ελλάδα ο πρόεδρος του διοι-
κητικού συμβουλίου του ΣΕΠΑΝ, Δημήτρης Κο-
νταξής, αφού αναφέρθηκε στη συνεισφορά του 
κλάδου στον δημόσιο διάλογο, τόνισε ότι «η με-
τάβαση στην Κυκλική Οικονομία εγγυάται οφέλη 
για όλους – την κοινωνία, την οικονομία και το 
περιβάλλον. Γι’ αυτό, με πρωταγωνιστή τον ιδιω-
τικό τομέα, πρέπει να ενώσουμε όλοι τις δυνάμεις 
μας για να φέρουμε γρήγορα, χειροπιαστά και 
μετρήσιμα αποτελέσματα».

Οι προτάσεις

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Εκθεση καταλήγει σε 
συγκεκριμένες προτάσεις πολιτικής, υπογραμμί-
ζοντας την αναγκαιότητα για την άμεση:
● Αξιοποίηση του Ηλεκτρονικού Μητρώου Απο-
βλήτων για την αντικειμενική καταγραφή και τον 
έλεγχο της διαχείρισης των παραγόμενων απο-
βλήτων στην Ελλάδα.

● Επιβολή ορθολογικού τέλους ταφής ως αντι-
κινήτρου στην πρακτική της ταφής αποβλήτων.
● Υποστήριξη των διαδικασιών παραγωγής ενέρ-
γειας από απόβλητα, σύμφωνα με την ιεράρχηση 
των αποβλήτων μέσω της ενθάρρυνσης κυκλι-
κών επιλογών διαχείρισης.
● Προώθηση παραγωγής και αξιοποίησης δευτε-
ρογενών προϊόντων μέσω μειωμένων φορολογι-
κών συντελεστών.
● Προώθηση της χωριστής συλλογής και διαλο-
γής των ανακυκλώσιμων υλικών.
● Προτυποποίηση των αποβλήτων και των προϊ-
όντων ανακύκλωσης.
● Διαμόρφωση του φορολογικού πλαισίου, ώστε 
να προσφέρει κίνητρα στις επιχειρήσεις που δρα-
στηριοποιούνται στην Κυκλική Οικονομία και 
αντικίνητρα στη χρήση πρωτογενών υλών.
● Προώθηση των υποχρεωτικών Δημοσίων Πρά-
σινων Συμβάσεων.
● Διαμόρφωση προγραμμάτων βιομηχανικής 
συμβίωσης.
● Ενίσχυση των επενδύσεων στην Ερευνα και 
Ανάπτυξη και αξιοποίηση των χρηματοδοτικών 
εργαλείων και των προγραμμάτων της Ε.Ε. για 
την αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό της βιομη-
χανίας για την εφαρμογή κυκλικών πρακτικών 
στην παραγωγική διαδικασία.

Ο κλάδος κατασκευών  
και το τσιμέντο

Ειδική μνεία στην Εκθεση γίνεται για τον κα-

υ ξης το νέο θεσμικό πλαίσιο


