ΠΡΩΤΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Οδικός Χάρτης για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Το Παγκόσμιο Πρόβλημα

ΕΩΣ ΤΟ

2050

10 δισ.
ο παγκόσμιος
πληθυσμός

x3
Τριπλασιασμός
των αναγκών χρήσης
φυσικών πόρων

Απεξάρτηση
από
πεπερασμένους
ορυκτούς πόρους

50% αύξηση
της κατανάλωσης
ενέργειας

Η Ευρωπαϊκή Απάντηση

Η Κυκλική Οικονομία, ως νέο οικονομικό μοντέλο,
βρίσκεται στον πυρήνα της Πράσινης Συμφωνίας
για την ενίσχυση της ανάπτυξης, της
ανταγωνιστικότητας και της ηγετικής θέσης της ΕΕ
σε παγκόσμιο επίπεδο, συμβάλλοντας
καθοριστικά στην επίτευξη του στόχου για
κλιματική ουδετερότητα έως το 2050.

Η Ευρωπαϊκή Απάντηση

Αρχές Κυκλικής Οικονομίας
Διάγραμμα «πεταλούδα» του Ιδρύματος Ellen
MacArthur Foundation

Κυκλική Οικονομία - Ένα Νέο Οικονομικό Μοντέλο με Οφέλη για Όλους
ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ενισχύει:
 Τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
 Την Τεχνολογική Καινοτομία

 Την Ανταγωνιστικότητα της Οικονομίας

Κυκλική Οικονομία - Ένα Νέο Οικονομικό Μοντέλο με Οφέλη για Όλους
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ενισχύει:
 Τη Δημιουργία Θέσεων Εργασίας

Μειώνει:
 Την Περιβαλλοντική Επιβάρυνση

Κυκλική Οικονομία - Ένα Νέο Οικονομικό Μοντέλο με Οφέλη για Όλους
ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ενισχύει:
 Τη Βέλτιστη Χρήση Ενέργειας
και Φυσικών Πόρων

Μειώνει:
 Την Παραγωγή Αποβλήτων
και την Ταφή Αποβλήτων
 Τις Εκπομπές Αερίων του
Θερμοκηπίου

Τα Οφέλη σε Αριθμούς

Για την Ε.Ε:

 + 0,5% στο ΑΕΠ
 700.000 Θέσεις Απασχόλησης
 €465 Εξοικονόμηση από Λογαριασμούς Ενέργειας ανά έτος/νοικοκυριό
 500 εκ. τόνοι Μείωση των Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου μεταξύ
2015 και 2035
Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2018)

Τα Οφέλη σε Αριθμούς

Για την Ελλάδα:

 €2 δισ. Εκτιμώμενη Αύξηση του ΑΕΠ

 15.000 Θέσεις Απασχόλησης

Πηγή: Deloitte

Η Προστιθέμενη Αξία της Έκθεσης Κυκλικής Οικονομίας

Αποτυπώνει
την υφιστάμενη
κατάσταση στην
Ελλάδα.

Αξιολογεί την πρόοδο
προς μια πιο
Κυκλική Οικονομία
σε ετήσια βάση μέσω
της διαμόρφωσης
δεικτών επίδοσης.

Αναδεικνύει
καλές πρακτικές
Κυκλικής
Οικονομίας.

Διαμορφώνει
στοχευμένες
προτάσεις πολιτικής
(οριζόντιες και ανά
κλάδο) με μετρήσιμα
αποτελέσματα.

Η Μέθοδος Εργασίας
Καθορισμός 8 βασικών κλάδων στην Κυκλική Οικονομία:

Κατασκευές και
Απόβλητα
Κατασκευών &
Κατεδαφίσεων

Τρόφιμα

Επαναχρησιμοποίηση
Νερού

Χάλυβας

Συσκευασίες

Πλαστικά

Αλουμίνιο

Λιπαντικά

Πρόοδος στην ενσωμάτωση των αρχών της Κυκλικής Οικονομίας στους 8 κλάδους
Έρευνα μέσω ερωτηματολογίων & συνεντεύξεων με:

Στελέχη Υπουργείων

Κλαδικούς φορείς

Μεμονωμένες Επιχειρήσεις

Ανάδειξη Προτεραιοτήτων:

Για το σύνολο της οικονομίας

Στοχευμένα για τους 8 υπό μελέτη κλάδους

Διαμόρφωση δεικτών προόδου:

Για το σύνολο της οικονομίας

Στοχευμένα για τους 8 υπό μελέτη κλάδους

Οδικός Χάρτης Μέτρων για την ταχεία μετάβαση της Ελλάδας σε μια πιο Κυκλική Οικονομία.

Η Υφιστάμενη Κατάσταση
Παραγωγή Αστικών Αποβλήτων στη Χώρα
3.3.1 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Παραγωγή αστικών αποβλήτων στη χώρα

Η Υφιστάμενη Κατάσταση
Ποσοστό Ανακύκλωσης Αστικών Αποβλήτων
3.3.1 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Απoγοητευτικό ποσοστό ανακύκλωσης αστικών αποβλήτων

Η Υφιστάμενη Κατάσταση
Ποσοστό Κυκλικότητας

Η Υφιστάμενη Κατάσταση
Ιδιωτικές Επενδύσεις, Θέσεις Εργασίας και Καθαρή Προστιθέμενη Αξία στην Κυκλική Οικονομία

Δείκτης στο πλαίσιο των Structural
Business Statistics, Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
Κανονισμός N° 250/2009
2017

Η Υφιστάμενη Κατάσταση
Βασικά Συμπεράσματα

- Υψηλή
αναπτυξιακή
δυναμική
- Πολύ χαμηλά
ποσοστά:
• Ανακύκλωσης
αστικών
αποβλήτων

• Κυκλικότητας

- Υστέρηση στην
εφαρμογή
πρακτικών
Κυκλικής
Οικονομίας

Κριτήρια Αξιολόγησης της εφαρμογής Κυκλικής Οικονομίας
στους 8 βασικούς κλάδους
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΚΥΚΛΙΚΟΤΗΤΑΣ

Επενδύσεις σε Υποδομές

Χρήση ανακ/νου περιεχομένου
και άλλων βιώσιμων υλικών

Αποφυγή Επικίνδυνων
Ουσιών

Ανακαίνιση και Ανακατασκευή

Επαναχρησιμοποίηση
ή/και Αναδιανομή

Ανακύκλωση

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Σχεδιασμός και Τεχνολογία

Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις

Επιχειρηματικά Μοντέλα
Κυκλικής Οικονομία.

Συνεργασία και Eθελοντικές
Συμφωνίες

Παρακολούθηση και
Καθορισμός Στόχων

Πολιτική και Ρυθμιστικό
Πλαίσιο

Βαθμός Υιοθέτησης Στοιχείων Κυκλικότητας
στους Επιμέρους Κλάδους

Βαθμός Ενεργοποίησης Στοιχείων Κυκλικότητας

Προτεινόμενοι Οριζόντιοι Δείκτες Κυκλικότητας
για περαιτέρω Αξιολόγηση

Δεδομένα για τα
Απόβλητα &
Ιχνηλασιμότητα

Στήριξη της
Κυκλικής
Επιχειρηματικότητας

Υγειονομική
Ταφή

Χρηματοδότηση
& Επενδύσεις
στην Ε&Α

Κίνητρα &
Αντικίνητρα

Κριτήρια
Προτυποποίησης
Αποβλήτων

Βιομηχανική
Συμβίωση

Υποχρεωτικές
Πράσινες
Δημόσιες
Συμβάσεις

Χωριστή
Συλλογή
& Διαλογή
Ανακυκλώσιμων
Υλικών

Εθελοντικές
Συμφωνίες
Προώθησης της
Κυκλικότητας
στους Κλάδους
Προτεραιότητας

Καλές Πρακτικές Κυκλικής Οικονομίας
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Πιλοτική εφαρμογή
προγραμμάτων διαλογής στην πηγή
βιοαποβλήτων και επιμέρους
ρευμάτων αποβλήτων από ΟΤΑ.

Προσφορά
χρηματοδοτικών
εργαλείων για την
προώθηση επενδύσεων
Kυκλικής Oικονομίας.

Δρομολόγηση υποδομών
επεξεργασίας
βιοαποβλήτων και
πράσινων σημείων.

Επαναχρησιμοποίηση
επεξεργασμένων
αστικών λυμάτων στη
γεωργία.

Προσφορά
χρηματοδοτικών
προγραμμάτων για τους
ΟΤΑ για τη διακριτική
συλλογή αποβλήτων.

Προώθηση Πράσινων
Δημόσιων Συμβάσεων μέσω του
σχετικού Εθνικού Σχεδίου, του Εθνικού
Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας
Αποβλήτων και του Οδικού Χάρτη
για την Kυκλική Oικονομία.

Καλές Πρακτικές Κυκλικής Οικονομίας
ΙΔΙΩΤΙΚΟ Σ ΤΟΜΕΑΣ

Συνεργασία Ιδιωτικού Τομέα με την Πολιτεία

Ηλεκτρονική
πλατφόρμα
για την καταχώριση
στοιχείων διαχείρισης
και υποβολή ετήσιων
εκθέσεων αποβλήτων,
η ανάπτυξη της οποίας
υποστηρίχθηκε και
χρηματοδοτήθηκε από
τον ΣΕΠΑΝ.

Εθελοντική Συμφωνία
Συνεργασίας Υ.Π.ΕΝ.
και της Ένωσης
Τσιμεντοβιομηχανιών
Ελλάδας για την
αξιοποίησης
δευτερογενών καυσίμων
από την
τσιμεντοβιομηχανία
στο πλαίσιο της
βιομηχανικής
συμβίωσης.

Αναγέννηση 100% των
συλλεγόμενων ΑΛΕ της
χώρας από το Συλλογικό
Σύστημα Εναλλακτικής
Διαχείρισης Απόβλητων
Λιπαντικών Ελαίων μοναδικό επίτευγμα
Κυκλικής Οικονομίας σε
Παγκόσμιο επίπεδο, το
οποίο κατατάσσει την
Ελλάδα πρώτη σε
ποσοστό αναγέννησης
λιπαντικών στην ΕΕ.

Καλές Πρακτικές Κυκλικής Οικονομίας
ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Χρήση υλικών & τεχνολογιών φιλικών προς το περιβάλλον

Σχεδιασμός & ανάπτυξη
προϊόντων φιλικών προς
το περιβάλλον με χρήση
ανακυκλωμένων υλικών.

Παραγωγή προϊόντων
υψηλής ποιότητας με
χρήση υψηλού ποσοστού
ανακυκλωμένων υλικών
(π.χ. μεταλλουργία).

Εισαγωγή βιώσιμων
υλικών στη γραμμή
παραγωγής συσκευασιών
και αντικατάσταση
περιεκτών τροφίμων που
δεν μπορούν να
ανακυκλωθούν.

Χρήση rPET από βιομηχανίες
εμφιάλωσης σε δοχεία αναψυκτικών και
νερού, ελαχιστοποίηση αποβλήτων που
οδηγούνται προς ταφή
(zero landfill plants), μμείωση του
υλικού συσκευασίας (χαμηλό βάρος.

Καλές Πρακτικές Κυκλικής Οικονομίας
ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Προώθηση τεχνολογιών αιχμής στην ανακύκλωση αποβλήτων

Ανακύκλωση σε
υπερσύγχρονες
υποδομές.

Συλλογή και προώθηση
προς ανακύκλωση
πλαστικών φιλμ
θερμοκηπίου.

Χρήση ή/και αύξηση του
ανακυκλωμένου περιεχομένου
για τα ενδιάμεσα και τα
τελικά προϊόντα και εφαρμογή
αρχών κυκλικότητας.

Ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών
(π.χ. υπηρεσία in the loop για τη
συλλογή πλαστικών και
προετοιμασία για ανακύκλωση).

Εφαρμογή
αντιρρυπαντικών
μέτρων και ασφαλής
αξιοποίηση
δευτερογενών υλικών.

Επαναχρησιμοποίηση
βιομηχανικών λυμάτων
στη βιομηχανία (π.χ. στην
τσιμεντοβιομηχανία).

Καλές Πρακτικές Κυκλικής Οικονομίας
ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Ενεργειακή αξιοποίηση αποβλήτων και μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος

Ενεργειακή
αξιοποίηση
υπολειμμάτων
ανακύκλωσης.

Προώθηση
καινοτομίας
στην αξιοποίηση
αποβλήτων
πετρελαίου.

Μετατροπή βιομάζας
σε προϊόντα
προστιθέμενης αξίας.

Εξοικονόμηση
ενέργειας στη
βιομηχανική
παραγωγή.

Χρήση επαγωγικών
κλιβάνων για τη μείωση
εκπομπών άνθρακα
και την εξοικονόμηση
ενέργειας.

Υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων για τη μείωση
εκπομπών αέριων ρύπων με αντικατάσταση των ορυκτών
καυσίμων με προηγμένα βιοκαύσιμα, καθώς και την
προώθηση πρωτοβουλιών Κυκλικής Οικονομίας με
επίκεντρο τη βιομάζα (π.χ. CIRCforBIO ).

Προτάσεις Πολιτικής
Π Ρ Ο ΤΑ Σ Ε Ι Σ Ε Ν Ι Σ Χ Υ Σ Η Σ Τ Η Σ Π Ρ Ο Σ ΦΟ ΡΑ Σ

Διαφάνεια - Διασφάλιση
υψηλής ακρίβειας
δεδομένων για τα
απόβλητα και την
ιχνηλασιμότητά τους:

 Εφαρμογή και αξιοποίηση του Ηλεκτρονικού Μητρώου
Αποβλήτων για την αντικειμενική καταγραφή και τον έλεγχο
της διαχείρισης των παραγόμενων αποβλήτων στην Ελλάδα.

Επιβολή ορθολογικoύ και
αποτελεσματικού τέλους
υγειονομικής ταφής:

 Καθιέρωση ορθολογικoύ και αποτελεσματικού ειδικού τέλους
ταφής τουλάχιστον €70/τν για τα ανεπεξέργαστα απόβλητα για
την αποφυγή της υγειονομικής ταφής και την επίτευξη του
στόχου ταφής του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων
(ΕΣΔΑ).

Ευρύτερα οικονομικά
κίνητρα και αντικίνητρα:

 Υποστήριξη των διαδικασιών παραγωγής ενέργειας από
απόβλητα, σύμφωνα με την ιεράρχηση των αποβλήτων
μέσω της ενθάρρυνσης κυκλικών επιλογών διαχείρισης.
 Προώθηση παραγωγής και αξιοποίησης δευτερογενών
προϊόντων μέσω π.χ. μειωμένων φορολογικών
συντελεστών.

Προτάσεις Πολιτικής
Π Ρ Ο ΤΑ Σ Ε Ι Σ Ε Ν Ι Σ Χ Υ Σ Η Σ Τ Η Σ Π Ρ Ο Σ ΦΟ ΡΑ Σ

Προώθηση της χωριστής συλλογής και διαλογής των ανακυκλώσιμων υλικών:
o

Βελτίωση και συνεπής εφαρμογή του συστήματος Διευρυμένης Ευθύνης Παραγωγού (EPR).

o

Λήψη μέτρων για τη μείωση των φαινομένων εισφοροδιαφυγής.

o
o

Εξορθολογισμός των εισφορών των παραγωγών σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει».
Επιβολή οικονομικών κυρώσεων για τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης που δεν
επιτυγχάνουν τους στόχους: (ποσότητα απόκλισης από τον ποσοτικό στόχο για το υλικό σε
τόνους) x (τέλος ταφής ανά τόνο αστικών αποβλήτων + € 50) ανεξαρτήτως από το αν το υλικό
περιλαμβάνεται σε σύστημα εγγυοδοσίας.

Προτυποποίηση αποβλήτων & προϊόντων ανακύκλωσης:
o

Ανάπτυξη κριτηρίων για τον αποχαρακτηρισμό των αποβλήτων (End of Waste).

o

Εναρμόνιση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα για την αξιοποίηση των παραγόμενων προϊόντων &
δευτερογενών υλικών.
Σήμανση προϊόντων ανάλογα με το περιεχόμενό τους σε ανακυκλωμένα υλικά και τη
δυνατότητα ανακύκλωσής τους.

o
o

Παροχή οικονομικών κινήτρων για τον σχεδιασμό συσκευασιών, ώστε να περιέχουν
μεγαλύτερο ποσοστό ανακυκλωμένων υλικών και να ανακυκλώνονται ευκολότερα.

Προτάσεις Πολιτικής
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Τ ΗΣ ΖΗΤ ΗΣΗΣ

Εθελοντικές συμφωνίες για την προώθηση της κυκλικότητας:
o

Διαμόρφωση εθελοντικών συμφωνιών με τη βιομηχανία (Κατασκευές & Κατεδαφίσεις, Συσκευασίες,
Πλαστικά) με κατάρτιση μέτρων Διευρυμένης Ευθύνης Παραγωγού (EPR), ώστε να βελτιωθεί:
- η αποδοτικότητα των πόρων
- η ενσωμάτωση των αρχών της Κυκλικής Οικονομίας σε κλάδους προτεραιότητας.

Υποστήριξη επιχειρήσεων Κυκλικής Οικονομίας:
 Αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων & προγραμμάτων της ΕΕ για την αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό
της βιομηχανίας με στόχο την εφαρμογή κυκλικών πρακτικών στην παραγωγική διαδικασία.
 Διαμόρφωση προγραμμάτων & χρηματοδοτικών εργαλείων ανάπτυξης και ενίσχυσης επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την Κυκλική Οικονομία.
 Ενίσχυση της συνεργασίας των επιχειρήσεων με την ανταλλαγή καλών πρακτικών και know-how.
 Προώθηση συνεργασιών στις αξιακές αλυσίδες.

Διαμόρφωση Προγράμματος Βιομηχανικής Συμβίωσης:
 Το πρόγραμμα να υποστηρίζει ενεργά τη συνεργασία των επιχειρήσεων για την ανταλλαγή πόρων με
στόχο τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση αποβλήτων, υλικών και ενέργειας για την εξοικονόμηση υλικών και
οικονομικών πόρων.

Προτάσεις Πολιτικής
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Τ ΗΣ ΖΗΤ ΗΣΗΣ

Κατάλληλη διαμόρφωση Φορολογικού Πλαισίου:
o

o

Φορολογικά κίνητρα στις επιχειρήσεις επισκευής προϊόντων και προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση,
με σκοπό την τόνωση της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους.
Αντικίνητρα στη χρήση πρωτογενών υλικών.

Υποχρεωτικές Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις:
o

Εισαγωγή υποχρεωτικής:
- Κοστολόγησης του Κύκλου Ζωής (LCC).
- Χρήσης πράσινων κριτηρίων στις Δημόσιες Συμβάσεις.

o

Τακτική παρακολούθηση εφαρμογής πράσινων κριτηρίων στις Δημόσιες Συμβάσεις σε όλα τα επίπεδα
Διοίκησης.

Χρηματοδότηση & επενδύσεις στην Έρευνα & Ανάπτυξη:
o

Προαγωγή της γνώσης και εφαρμογή λύσεων για τη μετάβαση προς κυκλικές ροές πόρων σε τομείς με
υψηλή προστιθέμενη αξία, καθώς και στις αλυσίδες εφοδιασμού.
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