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Περίληψη 

Η παρούσα Διπλωματική Εργασία μελετά το ζήτημα της Ανακύκλωσης και της Κυκλικής 

Οικονομίας. Παρουσιάζονται οι βασικές αρχές που διέπουν την Κυκλική Οικονομία αλλά και 

οι προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι χώρες οι οποίες επιλέγουν να 

υιοθετήσουν τη μετάβαση από το γραμμικό μοντέλο στο κυκλικό.  

Μελετώνται δύο βασικές ειδικές περιπτώσεις. Αρχικά, γίνεται ενασχόληση με τις αποφάσεις 

και τις δράσεις που έχουν ληφθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο με σκοπό τη μετάβαση στην 

Κυκλική Οικονομία. Επιπλέον, γίνεται η μελέτη της ειδικής περίπτωσης της Ελλάδας καθώς 

και των στρατηγικών και των δράσεων που υπάρχουν προς την κατεύθυνση αυτή. Τέλος, οι 

δύο ειδικές περιπτώσεις σχολιάζονται ως προς τις δράσεις τους. 

 

Λέξεις – Κλειδιά 

Κυκλική Οικονομία, Πρώτες Ύλες, Ανακύκλωση, Διαχείριση Αποβλήτων 

 

 

  



 
Ανακύκλωση και Κυκλική Οικονομία 

 

iv 
 

Abstract 

In this Master Thesis, we study Recycling and Circular Economy. The basic properties of the 

Circular Economy are presented as well as the challenges that will come up when the 

countries choose to adopt the transition from the linear to the circular model.  

Two basic special cases are studied. Firstly, we present the decisions and actions that have 

been taken at the European level in order to be true the transition to the Circular Economy. In 

addition, the special case of Greece is studied as well as the strategies and actions that already 

exist in this direction. Finally, we criticize the actions of these two special cases. 
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Εισαγωγή 

Στην παρούσα Διπλωματική Εργασία μελετάται η Ανακύκλωση και η Κυκλική Οικονομία. 

Οι σύγχρονες οικονομίες λειτουργούν βάσει γραμμικού μοντέλου όπου το προϊόν έχει 

συγκεκριμένο χρόνο ωφέλιμης και χρηστικής ζωής και μετά από το πέρας αυτού είναι ένα 

απόρριμμα. Η ανακύκλωση είναι κάτι που προσπαθεί να ανατρέψει κάτι τέτοιο αλλά δεν 

αρκεί. Η Κυκλική Οικονομία, που τα τελευταία χρόνια  όλο και συχνότερα αναφέρεται,  

είναι το επόμενο βήμα που πρέπει να κάνει η παγκόσμια οικονομία, ο καταναλωτής και οι 

επιχειρήσεις.  Η παρούσα εργασία είναι βιβλιογραφική και μελετώνται δύο ειδικές 

περιπτώσεις ενώ η δομή της είναι η ακόλουθη: 

Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι βασικοί ορισμοί της επικρατούσας Γραμμικής 

Οικονομίας αλλά  και της Κυκλικής Οικονομίας, τη μετάβαση στην οποία θέλουμε να 

υλοποιήσουμε. Παρουσιάζονται οι βασικές αρχές, οι οποίες διέπουν την Κυκλική Οικονομία 

καθώς και τα εμπόδια που αφενός παρουσιάζονται προς τη διαδικασία της μετάβασης σε μια 

Κυκλική Οικονομία και αφετέρου οφείλουν να αρθούν έτσι ώστε να υπάρχουν πιθανότητες 

επιτυχούς προσπάθειας. Οι αλλαγές που πρέπει να γίνουν είναι πολυεπίπεδες και αφορούν 

τόσο κοινωνικούς τομείς, ζητήματα αγορών, τεχνολογικές πρακτικές όσο και θεσμικές 

αλλαγές. Η προσπάθεια αυτή οφείλει να γίνει σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο μελετάται η ειδική περίπτωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  με τη 

στρατηγική που έχει χαράξει προς τη διαδικασία της μετάβασης αυτής. Η ίδια διαθέτει ήδη 

στη φαρέτρα της νομοθεσία κατάλληλα προσανατολισμένη προς την Κυκλική Οικονομία, 

τόσο με τη διαχείριση  γενικότερα των αποβλήτων αλλά και με ζητήματα ορίων των ρύπων 

στα πλαίσια ενός πράσινου μέλλοντος. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν θα χρειαστούν 

περαιτέρω κανονιστικές ρυθμίσεις και θεσμικές αλλαγές. Έχουν αποφασιστεί σχέδια 

δράσεων που αφορούν συγκεκριμένες κινήσεις που πρέπει να υλοποιηθούν, ενώ η πρόοδος 

κάθε κράτους θα τελεί υπό συνεχή παρακολούθηση. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στο παράδειγμα 

της Ολλανδίας, μιας χώρας η οποία υιοθέτησε άμεσα τη γενικότερη αυτή ιδέα και έθεσε ως 

βασικό σκοπό της τη μετάβαση αυτή. Οι μελέτες καθώς και οι πρακτικές της μπορούν να 

αποτελέσουν παράδειγμα προς μίμηση για μια γοργή και ελπιδοφόρα προσπάθεια προς την 

κατεύθυνση αυτή. 
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Στο τρίτο κεφάλαιο μελετάται η ειδική περίπτωση της χώρας μας. Η Ελλάδα, ως όφειλε, έχει 

δεσμευτεί και σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη μετάβαση αυτή. Ολοκληρωτικά στοχευμένο στην 

Κυκλική Οικονομία είναι το Νέο Σχέδιο Δράσης του 2021, με σαφείς και συγκεκριμένες 

δράσεις που πρέπει σε πρώτη φάση να υλοποιηθούν την επόμενη πενταετία. Έχουν ήδη 

υπάρξει σημαντικές πρωτοβουλίες σε εθνικό επίπεδο, οι οποίες μας υποδεικνύουν ότι η 

μετάβαση αυτή δεν είναι ένα ουτοπικό σχέδιο.  

Στο τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο βρίσκονται τα Συμπεράσματα. Ύστερα από μια μικρή 

ανασκόπηση των όσων έχουν παρουσιαστεί και μελετηθεί, σχολιάζονται οι στρατηγικές και 

τα σχέδια δράσης που έχουν αναπτυχθεί τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και σε εθνικό 

επίπεδο. 
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1. Ανακύκλωση και Κυκλική Οικονομία 

1.1 Βασικές έννοιες και διαφορές: Γραμμική Οικονομία vs Κυκλική Οικονομία 

Η Γραμμική Οικονομία είναι το οικονομικό μοντέλο βάσει του οποίου λειτουργεί η 

παγκόσμια οικονομία. Στα πλαίσια της επικρατούσας γραμμικής οικονομίας, η βασική αρχή 

στην οποία στηριζόμαστε είναι η «take-make-waste», δηλαδή το τρίπτυχο «παράγω-

καταναλώνω-απορρίπτω», όπου το τέλος της λειτουργικής ζωής ενός προϊόντος είναι 

νομοτελειακό (Υ.Π.ΕΝ., Νέο Σχέδιο Δράσης, 2021) ενώ αυτό που πλέον μελετάται είναι η 

μετάβαση σε ένα μοντέλο Κυκλικής Οικονομίας στο οποίο το κομβικό σημείο και η βασική 

αρχή είναι η μη άσκοπη καταστροφή των πόρων, χωρίς αυτό να περιορίζεται απλώς στη 

μείωση των απορριμμάτων (van Buren et al.,2016).  

Η Κυκλική Οικονομία, αν και αποκτά ιδιαίτερη δημοφιλία τον 21ο αιώνα, είναι έννοια που 

πρωτοεισήχθη τον περασμένο αιώνα. Ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 1970, οι βασικές 

αρχές της εμφανίζονται με ιδιαίτερη έμφαση στη Βιομηχανική Οικονομική, θεωρώντας μια 

οικονομία-βρόχο όπου θα γινόταν περιορισμός των αποβλήτων, αύξηση της αποδοτικότητας 

των πόρων και ταυτόχρονα δημιουργία θέσεων εργασίας (Geissdoerfer et. al, 2017). Ο 

βιβλιογραφικός εντοπισμός ενός ενιαίου ορισμού σχετικά με την έννοια της Κυκλικής 

Οικονομίας είναι δυνατόν να αποτελεί μια πρόκληση αφού υπάρχουν αρκετοί ορισμοί με 

επιμέρους μικροδιαφορές (Κirchherr et al., 2017). Στην παρούσα εργασία, θα υιοθετηθεί ο 

παρακάτω, περιγραφικός και πλήρης, ορισμός  (Κirchherr et al., 2017:224) παραφράζοντας 

ελάχιστα τη βιβλιογραφία: 

«Η Κυκλική Οικονομία είναι η περιγραφή ενός οικονομικού μοντέλου που στηρίζεται στην 

αντικατάσταση του τέλους ζωής ενός προϊόντος με την μείωση, εναλλακτική 

επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και ανακτηθείσες πρώτες ύλες στην παραγωγική 

διαδικασία, στην κατανομή και την κατανάλωση. Η αντικατάσταση αυτή αφορά όλα τα 

επίπεδα, από το μίκρο-επίπεδο, αυτό δηλαδή το επίπεδο των προϊόντων, των επιχειρήσεων 

και των καταναλωτών, στο μέσο-επίπεδο, αυτό των βιομηχανιών έως και το μάκρο-επίπεδο, 

όπου συμπεριλαμβάνονται οι πόλεις και τα έθνη. Ο σκοπός είναι η δημιουργία μιας βιώσιμης 

ανάπτυξης, στην οποία αναμένουμε μια καλύτερη περιβαλλοντική ποιότητα, οικονομική 

ευημερία και κοινωνική ισότητα». 
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 Τονίζεται ότι η κυκλική οικονομία δεν πρέπει να συγχέεται με την έννοια της ανακύκλωσης 

αφού η πρώτη είναι ευρύτερη έννοια και εστιάζει σε πολλά σημεία, αλλά ούτε μόνο με την 

έννοια της βιωσιμότητας.  

Οι βασικές αρχές της Κυκλικής Οικονομίας, βιβλιογραφικά, απαντώνται και ως τα 9 Rs,  

(Kirchherr et al., 2017:224-226 and van Buren et al., 2016). Έτσι λοιπόν έχουμε: 

1. Refuse-Reject, με την έννοια να εγκαταλείψουμε τη χρήση κάποιων προϊόντων που 

δεν είναι απαραίτητα ή να γίνει επαναπροσδιορισμός τους ώστε να μην χρειάζονται 

πια. Προς την κατεύθυνση αυτή, για παράδειγμα, είναι η μη εκτύπωση των 

χρεωστικών λογαριασμών για την κατανάλωση ρεύματος ή των πιστωτικών καρτών. 

2.  Rethink, με την έννοια οι επιχειρήσεις να μεταφέρουν υπηρεσίες αντί της 

ιδιοκτησίας ενός προϊόντος στους καταναλωτές, όπως για παράδειγμα με την κοινή 

χρήση του. 

3. Reduce, εννοώντας την επιταγή της μείωσης στην κατανάλωση, προφανώς φυσικών, 

πόρων που απαιτείται τόσο για την παραγωγή όσο και για τη χρήση ενός προϊόντος. 

Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τον αποτελεσματικό σχεδιασμό του προϊόντος σε κάθε 

στάδιο. 

4. Reuse, αναφερόμενοι στην επαναχρησιμοποίηση προϊόντων που βρίσκονται σε καλή 

κατάσταση από άλλους καταναλωτές. 

5. Repair, με την προφανή έννοια της επιδιόρθωσης των προϊόντων έτσι ώστε να γίνουν 

και πάλι λειτουργικά ως προς τον αρχικό σκοπό τους. 

6. Restore-Refurbish, εννοώντας την αποκατάσταση των προϊόντων αφού έχει κλείσει ο 

αρχικός κύκλος ζωής τους. 

7. Rebuild-Remanufacture, αναφερόμενοι στην αναδόμηση η οποία ξεκινά με την 

συλλογή των προϊόντων, την ανάλυση της κατάστασής τους, την αποσυναρμολόγησή 

τους, την αντικατάσταση ελαττωματικών εξαρτημάτων τους, την 

επανασυναρμολόγησή τους και τελικά τη μεταπώλησή τους με ένα σχεδόν 

καινούργιο label αλλά εκπληρώνοντας την ίδια ουσιαστικά λειτουργία. 

8. Redefine-Repurpose, με την έννοια του επαναπροσδιορισμού των προϊόντων που 

έχουν ολοκληρώσει τον αρχικό τους σκοπό και την επαναχρησιμοποίησή τους ως 

δευτερογενείς πρώτες ύλες με στόχο τη χρήση τους στην παραγωγή άλλων προϊόντων 

με άλλη λειτουργία. 
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9. Recycle, δηλαδή στην ανάκτηση των υλικών από απόβλητα, στην επεξεργασία τους 

και τη χρήση τους στην παραγωγή τόσο νέων προϊόντων όσο και νέων υλικών. 

Αρκετές φορές τα 9R συμπληρώνονται και με το Recover όπου γίνεται λόγος και για 

ανάκτηση ενέργειας. Τα τρία πρώτα αφορούν την πιο αποδοτική παραγωγή και χρήση 

των προϊόντων. Τα επόμενα πέντε αφορούν την επέκταση της λειτουργικής ζωής των 

προϊόντων καθώς και των μερών αυτών και ολοκληρώνοντας με το τελευταίο (μπορούμε 

να προσθέσουμε και το Recover εδώ) έχουμε την χρήσιμη εφαρμογή των υλικών. 

Επιπρόσθετα, ο βασικός πυρήνας τους μπορεί να κωδικοποιεί και σε τέσσερα βασικά 

σημεία, τα οποία ομαδοποιούν τα παραπάνω και τα οποία θα περιλαμβάνουν τις εξής 

έννοιες:  

 Reduce 

 Reuse 

 Recycle 

 Recover 

 

1.2 Πλεονεκτήματα της Κυκλικής Οικονομίας 

Η μετάβαση από τη Γραμμική Οικονομία στην Κυκλική είναι κομβικής σημασίας και τα 

αναμενόμενα οφέλη σπουδαία, τόσο ως προς  την προστασία του περιβάλλοντος όσο και ως 

προς την οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας. Αποτελεί μια αναγκαιότητα η οποία γίνεται 

ολοένα και πιο φανερή πλέον. 

 Τα περιβαλλοντικά οφέλη από τη μετάβαση στην Κυκλική Οικονομία είναι πολλά και 

ουσιώδη. Αρχικά, με την επαναχρησιμοποίηση των προϊόντων,  των δευτερογενών πόρων 

καθώς και των  πρώτων υλών που ανακτούμε από τα απόβλητα, οδηγούμαστε προφανώς στη 

μείωση της εξάρτησης από τις πρωτογενείς κρίσιμες πρώτες ύλες. Τελικά αυτό από τη μία 

πλευρά θα επιβραδύνει και ,από μια πιο αισιόδοξη οπτική, θα αποτρέψει την εξάντληση των 

φυσικών πόρων ενώ  από την άλλη πλευρά θα οδηγήσει στη μείωση της χρήσης μη 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η μείωση των αποβλήτων είναι ένα πάγιο αίτημα αλλά στο 

πλαίσιο μιας Κυκλικής Οικονομίας είναι εφικτή.  
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Επιπρόσθετα, η κυκλική οικονομία αποσκοπεί τόσο στη δημιουργία οικονομικής αξίας όσο 

και στη δημιουργία κοινωνικής αξίας.  (van Buren et al., 2016), αφού άλλωστε, η μετάβαση 

στην Κυκλική Οικονομία θα αποφέρει και σημαντικά οικονομικά οφέλη, μέσω της 

εξοικονόμησης των πόρων, αλλά και της δημιουργίας ανταγωνιστών προϊόντων υψηλής 

ποιότητας, ενώ νέες θέσεις εργασίας θα δημιουργηθούν. 

Η μετάβαση αυτή οφείλει να γίνει σε παγκόσμιο επίπεδο, έτσι ώστε τα περιβαλλοντικά 

τουλάχιστον οφέλη να είναι όσο το δυνατόν τα μεγαλύτερα. Προς την κατεύθυνση αυτή 

βρίσκεται ήδη η Κίνα (Geng et al., 2019) αλλά και η Ολλανδία (Cramer, 2020). 

 

1.3 Υλοποίηση και Πιθανά Προβλήματα 

Η μετάβασης σε μια Κυκλική Οικονομία είναι και θα είναι μακράς διαρκείας και δεν είναι 

εφικτό να υλοποιηθεί από τη μια στιγμή στην άλλη. Οι οικονομίες του πλανήτη έχουν 

υιοθετήσει το γραμμικό μοντέλο και μια ανατροπή στο κατεστημένο θα χρειαστεί πλήθος 

κινήσεων και υπερφαλάγγιση εμποδίων, αν  και το ορθό είναι η Κυκλική Οικονομία να 

θεωρηθεί ως μια θεμελιώδης συστημική αλλαγή και όχι ως μια ανατροπή του status quo 

(Kirchherr et al., 2017) αφού απαιτεί ουσιώδεις αλλαγές τόσο στην παραγωγή όσο και στο 

καταναλωτικό μοτίβο. Προς την κατεύθυνση αυτή θα εμφανιστούν πλήθος εμποδίων τα 

οποία μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε τέσσερες βασικούς τομείς (Kirchherr et. al., 2018 

και Corvellec et al., 2022): 

1.3.1 Νομοθετικές-Κανονιστικές Αλλαγές 

Στις χώρες που έχουν ξεκινήσει ήδη τις διαδικασίες για τη μετάβαση αυτή, έχουν προκύψει 

ζητήματα που αφορούν νομικά πλαίσια που πρέπει να αλλάξουν καθώς και κανονιστικές 

ρυθμίσεις που πρέπει να υλοποιηθούν. Ταυτόχρονα, οφείλουν να πραγματοποιηθούν 

θεσμικές αλλαγές έτσι ώστε να διευκολυνθεί η μετάβαση αυτή. Απαιτείται συνεργασία σε 

παγκόσμιο επίπεδο έτσι ώστε να υπάρχει ομοφωνία προς τέτοιου είδους ζητήματα και  να 

έχουμε, τελικώς, ένα συνολικά αποδεκτό θεσμικό πλαίσιο. 

1.3.2 Αγορές 

Αλλαγές απαιτούνται και στις αγορές που παρατηρείται έλλειψη από θέσπιση κριτηρίων και 

προδιαγραφών που πρέπει να έχουν τόσο τα προϊόντα όσο και οι αντίστοιχες παραγωγικές 

διαδικασίες. Αυτό δημιουργεί μια σύγχυση για το ποια standards τελικά θα πρέπει να πληροί 
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ένα προϊόν κυκλικού χαρακτήρα. Στο επίπεδο των αγορών θα πρέπει να μελετηθεί άλλο ένα 

βασικό εμπόδιο: τα κόστη επενδύσεων, τα οποία είναι ακόμα ιδιαίτερα υψηλά και 

αποτρεπτικά, ενώ υπάρχει περιορισμένη χρηματοδότηση για επιχειρηματικά μοντέλα 

Κυκλικής Οικονομίας. Τέλος, η Κυκλική Οικονομία απαιτεί ουσιαστικά τη δημιουργία νέων 

αγορών στις οποίες θα μπορούν να πωληθούν δευτερογενείς πρώτες ύλες. 

1.3.3 Τεχνολογία και Καινοτομία 

Αναμφισβήτητο είναι το γεγονός ότι σε μια τέτοια προσπάθεια θα χρειαστεί να αναπτυχθούν 

νέες τεχνολογικές πρακτικές. Από τον επανασχεδιασμό ενός προϊόντος έτσι ώστε να πληροί 

τις βασικές αρχές της Κυκλικής Οικονομίας έως και την παραγωγή του αλλά και την 

επεξεργασία και την ανάκτηση πόρων με δευτερογενή τρόπο θα απαιτηθούν νέες καινοτόμες 

τεχνολογίες, οι οποίες και αυτές με τη σειρά τους θα πρέπει να είναι συμβατές με τους 

σκοπούς της κυκλικότητας. Οι υπάρχουσες τεχνολογίες δεν είναι αρκετά ανταγωνιστικές και 

τα προϊόντα που παράγονται από κυκλικές διαδικασίες υστερούν ακόμα σε ζητήματα 

ποιότητας. Η έρευνα και η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών είναι ουσιώδης σημασίας για την 

υλοποίηση της Κυκλικής Οικονομίας και τα κράτη οφείλουν να δώσουν ιδιαίτερη βαρύτητα 

σε αυτό με τη στήριξη και την ενθάρρυνση των νέων επιστημόνων. 

1.3.4 Αλλαγή Κουλτούρας 

Η αλλαγή νοοτροπίας και κουλτούρας αφορά τόσο τον καταναλωτή όσο και τις ίδιες τις 

επιχειρήσεις. Ως προς τους καταναλωτές παρατηρείται έλλειψη ενδιαφέροντος, η οποία 

πηγάζει κυρίως από την άγνοιά τους για τα ζητήματα αυτά αλλά και από μια γενικότερη 

στρεβλή στάση ζωής. Ως προς τις επιχειρήσεις παρατηρείται δισταγμός ως προς την αλλαγή 

αυτή είτε από έλλειψη πληροφόρησης είτε από τον φόβο για καθετί νέο και άγνωστο. Αυτό 

σε συνδυασμό με την περιορισμένη θέληση για συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις στα 

πλαίσια ενός κακώς εννοούμενου ανταγωνισμού μπορεί να αποτελέσει σημαντικό εμπόδιο. 
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2. Η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση υπήρξε ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη σε θέματα που αφορούν την 

προστασία του περιβάλλοντος θέτοντας στόχους αντίστοιχους, αναλαμβάνοντας κατάλληλες 

δράσεις, υλοποιώντας προγράμματα και διαθέτοντας πλήθος σημαντικών νομοθετικών 

πλαισίων που έχουν θεσπιστεί προς την κατεύθυνση αυτή. Η Συνθήκη του Παρισιού για την 

κλιματική αλλαγή το 2015 υπήρξε σημείο αναφοράς για τις σύγχρονες στρατηγικές που 

έχουν χαρακτεί αλλά και οι δεσμεύσεις της στην ατζέντα 2030 του Οργανισμού Ηνωμένων 

Εθνών. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιλαμβανόμενη τις σύγχρονες εξελίξεις έχει μπει ήδη σε μια 

μεταβατική περίοδο για την υιοθέτηση μιας Κυκλικής Οικονομίας τόσο σε επίπεδο 

νομοθετικών  μεταρρυθμίσεων και θεσμικών αλλαγών, όσο και με κατάλληλα σχέδια 

δράσης. Η προσπάθεια όμως πρέπει να αποκτήσει γρηγορότερους ρυθμούς έτσι ώστε αυτό το 

μοντέλο ανατροφοδότησης να καταφέρει ιδανικά να επιστρέφει στον πλανήτη μας 

περισσότερα από αυτά που τελικά του αφαιρεί (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Νέο Σχέδιο Δράσης, 

2020). 

2.1 Η Βασική Νομοθεσία 

Τα βασικά νομοθετικά έγγραφα που αφορούν την προώθηση καθώς και την εφαρμογή της 

Κυκλικής Οικονομίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι τα εξής (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, last 

access 2022): 

 η υπ’ αριθμόν 2008/98/ΕΚ Οδηγία για τα απόβλητα καθώς και κάποιες προτάσεις 

που αφορούν αναθεώρηση κάποιων επιμέρους οδηγιών, 

 η υπ’ αριθμόν 2006/66/ΕΚ  Οδηγία  που αφορά τις ηλεκτρικές στήλες και αντίστοιχα 

τους συσσωρευτές καθώς και την ανακύκλωσή τους, 

 η υπ’ αριθμόν 2012/19/ΕΕ Οδηγία που αφορά τα απόβλητα που προκύπτουν από 

ηλεκτρικούς-ηλεκτρονικούς εξοπλισμούς, 

 η υπ’ αριθμόν 2001/81/ΕΚ Οδηγία που αφορά τα ανώτατα όρια εκπομπής ρύπων. 

2.1.1 Διαχείριση Αποβλήτων  

Βασικός πυλώνας της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την Κυκλική 

Οικονομία θεωρείται η υπ΄ αριθμόν 2008/98/ΕΚ  Οδηγία, η οποία αφορά τα απόβλητα καθώς 

και τη διαχείρισή τους. Βάσει της οδηγίας αυτής, η οποία έπεται της Οδηγίας 2006/12/ΕΚ 
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που αφορούσε τις βασικές αρχές της διαχείρισης των αποβλήτων με σκοπό την προστασία 

του περιβάλλοντος, λαμβάνει χώρα η δημιουργία νομικού πλαισίου καθώς και η θέσπιση 

μέτρων για την επεξεργασία των αποβλήτων με σκοπό την περαιτέρω προστασία τόσο της 

ανθρώπινης υγείας όσο και του περιβάλλοντος. Στην οδηγία αυτή αφού έχουν οριστεί 

πλήρως και σαφώς οι βασικοί όροι, παρουσιάζεται και θεσπίζεται η ιεράρχηση αυτών ως 

προς την αντιμετώπιση (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Οδηγία 2008/98/ΕΚ, 2008). 

2.1.2 Ηλεκτρικές Στήλες-Συσσωρευτές και Ανακύκλωση 

Η υπ’ αριθμόν 2006/66/ΕΚ  Οδηγία ασχολείται με ζητήματα που προκύπτουν από τις 

ηλεκτρικές στήλες και αντίστοιχα τους συσσωρευτές καθώς και με θέματα συλλογής τους 

και ανακύκλωσης. Αρχικά θεσπίζονται ορισμένοι κανόνες που αφορούν τη διάθεσή τους, 

απαγορεύοντας την ελεύθερη διάθεση αυτών που φέρουν επικίνδυνες ουσίες καθώς και 

κανονισμούς σχετικά με την συλλογή τους, την επεξεργασία τους, την ανακύκλωσή τους και 

γενικότερα τη διάθεση των αποβλήτων τους. Προωθείται η έρευνα και η ανάπτυξη 

ηλεκτρικών στηλών οι οποίες θα περιέχουν λιγότερες ποσότητες από επικίνδυνες ουσίες. Οι 

χώρες μέλη έχουν την υποχρέωση να κάνουν τις απαραίτητες αλλαγές και να λάβουν 

κατάλληλα μέτρα έτσι ώστε να διευκολυνθεί η συλλογή των αποβλήτων τέτοιου τύπου και 

τελικά να γίνει εφικτή η ανακύκλωσή τους. Η επεξεργασία αυτών οφείλει να γίνεται πάντοτε  

βάσει των κοινοτικών οδηγιών με σεβασμό στο περιβάλλον και φυσικά στην ανθρώπινη 

υγεία. Κάθε χώρα οφείλει να ενθαρρύνει την περαιτέρω ανάπτυξη τεχνολογιών τόσο στον 

τομέα της ανακύκλωσης όσο και της επεξεργασίας αυτών.  Κομβικές θα είναι οι έρευνες που 

θα παραγάγουν  μεθοδολογίες τόσο φιλικές προς το περιβάλλον όσο και αποδοτικές σε 

σχέση με το απαιτούμενο κόστος (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Οδηγία 2006/66/ΕΚ, 2006). 

2.1.3 Απόβλητα προκύπτοντα από ηλεκτρικούς-ηλεκτρονικούς εξοπλισμούς 

Η Οδηγία 2012/19/ΕΕ περιλαμβάνει μέτρα που αφορούν τόσο την πρόληψη όσο και τη 

μείωση αρνητικών συνεπειών που προκύπτουν από την παραγωγή και τη διαχείριση των εν 

λόγω αποβλήτων με βασικό γνώμονα την ανθρώπινη υγεία και την προστασία του 

περιβάλλοντος στοχεύοντας και στην αειφόρο ανάπτυξη. Ταυτόχρονα, αναφέρεται και στην 

ενθάρρυνση που πρέπει να υπάρξει ως προς τον επανασχεδιασμό τέτοιων εξοπλισμών έτσι 

ώστε να γίνεται πιο εύκολη η οποιαδήποτε  επαναχρησιμοποίησή τους αλλά και η ανάκτηση 

των υλικών κατασκευής τους (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Οδηγία 2012/19/ΕΕ, 2012). 
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2.1.4 Όρια Ρύπων 

Η υπ’ αριθμόν 2001/81/ΕΚ  Οδηγία αφορά  τα ανώτατα επιτρεπτά όρια εκπομπής για 

κάποιους συγκεκριμένους ρύπους. Ο διαρκής στόχος της συγκεκριμένης Οδηγίας είναι ο 

περιορισμός και η μείωση των εκπομπών κάποιων ατμοσφαιρικών ρύπων. Η Οδηγία αυτή 

είναι προσανατολισμένη κυρίως στους ρύπους οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για πρόκληση 

οξίνισης, ήτοι της αλλαγής του pH, και τον ευτροφισμό του εδάφους δηλαδή της υπέρμετρης 

αύξησης των θρεπτικών ουσιών. Και τα δύο αυτά ζητήματα μπορούν να προκαλέσουν 

σοβαρά προβλήματα κυρίως στη βιοποικιλότητα. Η Οδηγία αυτή αναφέρεται στις εκπομπές 

ρύπων εντός της επικράτειας των χωρών μελών καθώς και των αποκλειστικών οικονομικών 

τους ζωνών, αλλά τα όρια αυτά δεν καλύπτουν εκπομπές που αφορούν διεθνή ναυσιπλοΐα ή 

εκπομπές που σχετίζονται με αεροπορικά ταξίδια πέρα από την προσγείωση και την 

απογείωση των αεροσκαφών. Τα κράτη μέλη έχουν φυσικά την υποχρέωση σύνταξης 

εκθέσεων σε τακτά χρονικά διαστήματα πάντα με περιθώρια αναθεώρησης λόγω των 

τεχνολογικών εξελίξεων. Τέλος,  απαραίτητη είναι η συνεργασία μεταξύ τρίτων χωρών και 

διεθνών οργανισμών, επιδιώκοντας διμερείς ή και πολυμερείς συμφωνίες  (Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, Οδηγία 2001/81/ΕΚ, 2001). 

2.2 Το Πρώτο Σχέδιο Δράσης σχετικά με την Κυκλική Οικονομία 

Το Δεκέμβριο του 2015, η Ευρωπαϊκή Ένωση  υιοθετεί επίσημα το Πρώτο Σχέδιο Δράσης 

για την Κυκλική Οικονομία με κεντρικό μήνυμα την παράταση της  παραμονής, προφανώς, 

στην παραγωγική διαδικασία τόσο των υλικών όσο και των πόρων  και με τη μείωση της 

παραγωγής των όποιων αποβλήτων, έτσι ώστε να επιτευχθεί η απαιτούμενη μεταμόρφωση 

της οικονομίας. Προς την κατεύθυνση αυτή, τονίζεται ότι θα πρέπει να υπάρξει κανονιστικό 

πλαίσιο και τα όποια νομοθετικά εμπόδια να αρθούν. Αυτό το Πρώτο Σχέδιο περιείχε σειρά 

δεσμεύσεων σχετικά με τον οικολογικό επανασχεδιασμό αλλά και στρατηγικές τόσο για τις 

πλαστικές ύλες όσο και για χημικά προϊόντα. Το θεματολόγιο είναι πλούσιο και προτείνονται 

συγκεκριμένες δράσεις που αφορούν την επανασχεδίαση των προϊόντων, τη διαχείριση  των 

αποβλήτων,  την επαναχρησιμοποίηση του νερού, το πρόβλημα της σπατάλης των τροφίμων, 

τις ύλες και τους πόρους που μπορεί να προκύψουν από κατεδαφίσεις,  αλλά και ζητήματα 

σχετικά με τη βιομάζα. Επιπλέον, συνιστάται στροφή προς οικολογικές δημόσιες συμβάσεις, 

αφού οι δημόσιες συμβάσεις  των προμηθειών καταλαμβάνουν μεγάλο ποσοστό στην 

κατανάλωση. Σημαντικό τμήμα του Σχεδίου καταλαμβάνουν οριζόντιες δράσεις και μέτρα 

στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας καθώς και στις επενδύσεις, ενώ η 
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παρακολούθηση τόσο των δεικτών όσο και της γενικότερης προόδου των χωρών μελών θα 

υποδείξει σε ποια σημεία θα πρέπει να γίνουν αναθεωρήσεις και απαραίτητες διορθωτικές 

κινήσεις. 

Η μετάβαση σε μια Κυκλική Οικονομία δεν είναι έργο αποκλειστικά κάποιου φορέα αλλά 

πρόκειται για πολυδιάστατη δράση που απαιτεί συνεργασία μεταξύ των χωρών, των 

περιφερειών και των δήμων, των επιχειρήσεων και των πολιτών. Το ζήτημα της 

κυκλικότητας έχει, αναμφισβήτητα, και παγκόσμιο χαρακτήρα κάτι που γίνεται ιδιαίτερα 

φανερό στην ατζέντα του 2030 του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα ζητήματα της 

αειφόρου ανάπτυξης. Για την τήρηση των δεσμεύσεων σπουδαίο ρόλο θα παίξει η πολιτική 

συνοχή  τόσο των εσωτερικών δράσεων όσο και των εξωτερικών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης(Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Σχέδιο Δράσης, 2015). 

2.3 Το Νέο Σχέδιο Δράσης του Μαρτίου του 2020 

Τον Μάρτιο του 2020 εκδόθηκε το Νέο Σχέδιο Δράσης σχετικά με την Κυκλική Οικονομία, 

η οποία αφορά άμεσα τόσο τις επιχειρήσεις όσο και τους πολίτες. Οι επιχειρήσεις, με τη 

συνεργασία για τη δημιουργία πλαισίου σχετικά με βιώσιμα προϊόντα, θα αποκτήσουν νέες 

ευκαιρίες και οι πολίτες θα έχουν στη διάθεσή τους προϊόντα ασφαλή και ποιοτικά και 

οικονομικώς προσιτά. Το Νέο Σχέδιο παρέχει ένα πλούσιο θεματολόγιο προς την 

κατεύθυνση της διευκόλυνσης της μετάβασης αυτής. Η διευκόλυνση αυτή θα επιτευχθεί και 

από την βελτιστοποίηση και διόρθωση του κανονιστικού πλαισίου. Ασφαλώς  θα πρέπει να 

είναι ισχυρό και το πλαίσιο παρακολούθησης της προόδου των κρατών. 

Ένα από τα βασικότερα σημεία αποτελεί ο σχεδιασμός προϊόντων τα οποία θα είναι βιώσιμα 

αλλά και «πιο κυκλικά». Ήδη αρκετές νομοθεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πραγματεύονται 

το ζήτημα αυτό, αλλά στο Νέο Σχέδιο, στο πλαίσιο νομοθετικών πρωτοβουλιών, μελετάται η 

θέσπιση ορισμένων αρχών βιωσιμότητας έτσι ώστε οι μελλοντικές γενικότερες πολιτικές 

εξελίξεις και νομοθετικές αλλαγές να διέπονται από αυτές. Στην κατεύθυνση μιας 

αποτελεσματικής εφαρμογής του πλαισίου που θα αφορά τα βιώσιμα προϊόντα, έμφαση θα 

δοθεί στη δημιουργία ενός κοινού ευρωπαϊκού χώρου με τα κατάλληλα δεδομένα αλλά οι 

συντονισμένοι έλεγχοι σχετικά με την επιβολή αυτών των απαιτήσεων της βιωσιμότητας. 

Έμφαση δίνεται, επίσης,  στην ενθάρρυνση του καταναλωτή μέσω ευκαιριών και 

εξοικονόμησης κόστους αλλά και με την αξιόπιστη πληροφόρησή τους σχετικά με τα 

προϊόντα που πρόκειται να προμηθευτούν. Κατ’ αυτόν τον τρόπο  ο καταναλωτής θα 
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αποκτήσει εμπιστοσύνη και θα ενισχυθεί-προστατευτεί περαιτέρω από φαινόμενα 

«ψευδοπράσινης» ταυτότητας με τη θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων στα λογότυπα. 

Προβλέπεται κυκλικότητα όχι μόνο στο προϊόν αλλά και γενικότερα στις μεθόδους 

παραγωγής, οι οποίες θα ενισχυθούν και με ψηφιακές τεχνολογίες. Βασικός μας στόχος θα 

πρέπει να είναι μια λειτουργική κυκλικότητα τόσο για τους πολίτες, όσο και για τις 

περιφέρειες και τις πόλεις. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου θα δοθούν 

κίνητρα και θα προωθηθούν επενδύσεις και σε συστήματα κατάρτισης. Η θεματολογία του 

Σχεδίου είναι πλούσια περιγράφοντας συγκεκριμένες δράσεις αλλά και τονίζοντας την 

ανάγκη συνεχούς παρακολούθησης της προόδου από αρμόδιες αρχές και επιτροπές.  

Το Νέο Σχέδιο Δράσης, συν τοις άλλοις, αποτελεί και ένα κάλεσμα στα θεσμικά όργανα 

καθώς και στους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό την ενεργό συμμετοχή 

τους στην επίτευξη των στόχων που τίθενται και στην εφαρμογή του. Επιπροσθέτως, 

ενθαρρύνει τα κράτη να επικαιροποιήσουν τις εθνικές στρατηγικές τους και να προβούν στις 

κατάλληλες αλλαγές (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Νέο Σχέδιο Δράσης, 2020) 

2.4 Το 8ο Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον 

Στις 6 Απριλίου του 2022, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θεσπίζει ένα γενικό 

πρόγραμμα δράσεων σχετικά με το περιβάλλον, γνωστότερο ως το 8ο Πρόγραμμα Δράσης 

για το Περιβάλλον ή το 8ο EAP, το οποίο προφανώς έπεται της λήξης του αντίστοιχου 7ου 

Προγράμματος. Βάσει της νέας αυτής απόφασης (της υπ΄αριθμόν 2022/591), καθορίζονται οι 

νέοι στόχοι που θα αποτελέσουν προτεραιότητα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς 

παρακολουθείται η πρόοδος των χωρών ως προς τη μετάβασή τους σε μια Κυκλική 

Οικονομία, μέχρι το τέλος του έτους 2030. Βέβαια, οι μακροπρόθεσμοι στόχοι που είχαν 

τεθεί από το προηγούμενο πρόγραμμα για το 2050 δεν ανατρέπονται και δεν αναιρούνται. 

Σκοπός είναι να γίνει πράξη μια οικονομία η οποία θα είναι αρχικά πράσινη και βιώσιμη, ενώ 

θα χαρακτηρίζεται από κλιματική ουδετερότητα. Παράλληλα ζητείται η προσδοκώμενη 

οικονομία  να έχει τα στοιχεία της ανταγωνιστικότητας ενώ διατηρεί την αποδοτικότητά της 

ως προς τη χρήση πόρων. Η αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών θεωρείται αναγκαία καθώς 

βασικό μέλημα παραμένει η προστασία αλλά και η αποκατάσταση του φυσικού 

περιβάλλοντος. 

Η πρόοδος που έχει σημειωθεί στην προσπάθεια αυτή δεν είναι ακόμα ικανοποιητική κυρίως 

σε κάποιους τομείς της πολιτικής. Στο προηγούμενο πρόγραμμα δεν είχαν εξεταστεί επαρκώς 
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κοινωνικά ζητήματα που ανακύπτουν, για παράδειγμα, πιθανές ανισότητες οι οποίες  

προκύπτουν σε ευάλωτες ομάδες. Επιπρόσθετα, στην απόφαση αυτή τονίζεται ότι η μη 

εφαρμογή των νόμων σχετικά με το περιβάλλον καταλήγει τελικά να κοστίζει οικονομικά 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση γύρω στα 55 δισεκατομμύρια ευρώ! Το νέο αυτό Πρόγραμμα θέτει 

έξι βασικούς στόχους από τη περαιτέρω μείωση των εκπομπών ρύπων και αερίων, τη σωστή 

και ιεραρχημένη διαχείριση αποβλήτων έως και την αποκατάσταση της βιοποικιλότητας 

τόσο της θαλάσσιας όσο και της χερσαίας.  Το 8ο Πρόγραμμα έχει πλήθος δράσεων 

συγκεκριμένων και κατάλληλα προσανατολισμένων ως προς τους τιθέμενους στόχους και τις 

βασικές αρχές. Ταυτόχρονα, ενθαρρύνεται η συνεργασία των χωρών με σκοπό την ανάπτυξη 

και την εφαρμογή στρατηγικών, πιθανών θεσμικών αλλαγών και νομοθεσίας με τη 

διασφάλιση συμμετοχής των αρχών τόσο σε περιφερειακό όσο και σε τοπικό επίπεδο. 

Μεγάλης αξίας αποτελεί και η προώθηση της συνεργασίας όλων των θεσμικών οργάνων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Ενδιαφέρον αποτελεί το γεγονός ότι το Πρόγραμμα, μεταξύ άλλων, αναφέρεται στα 

υποκείμενα αίτια των πανδημιών, τα οποία είναι οι ίδιες οι περιβαλλοντικές αλλαγές που 

έχουν δημιουργήσει προβλήματα στη βιοποικιλότητα αλλά και η κλιματική αλλαγή. Έτσι, οι 

κακές πρακτικές του παρελθόντος σε συνδυασμό με  την αλόγιστη χρήση της γης, την 

εντατικοποίηση του εμπορίου και της γεωργίας δημιουργούν συνθήκες ευνοϊκές για 

εξάπλωση ασθενειών. Η αδράνεια όμως έχει πολύ υψηλότερο κόστος σε σχέση με την άμεση 

εφαρμογή πράσινων στρατηγικών.   

Στην απόφαση αυτή αναφέρεται ρητά και ξεκάθαρα το πλαίσιο της παρακολούθησης του 

Προγράμματος και της διακυβέρνησης. Έτσι, η Επιτροπή έχοντας τη στήριξη του 

Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος και σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 

των Χημικών Προϊόντων (αλλιώς, τον ECHA) θα είναι σε θέση να παρακολουθεί και φυσικά 

να αξιολογεί την πρόοδό των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης  τόσο ως προς τους 

θεσπισμένους στόχους, όσο και ως προς τη γενικότερη συστημική αλλαγή που τελικά 

προσδοκάται. Αμέριστη θα είναι στο έργο αυτό και η συμπαράσταση του Ευρωπαϊκού 

Στατικού Συστήματος, το οποίο θα παρέχει τα στοιχεία, τα δεδομένα και τους κατάλληλους 

δείκτες. Η ανάπτυξη νέων εργαλείων τόσο ποσοτικών όσο και ποιοτικών  ή η δημιουργία 

προγνωστικών μοντέλων μπορεί να συνεισφέρει σε μεγάλο βαθμό στην προσπάθεια αυτή  

(Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Απόφαση 2022/591, 2022). 
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2.5 Το παράδειγμα της Ολλανδίας 

Η Ολλανδία και δη το Άμστερνταμ θεωρείται, ως ένα εξαιρετικό παράδειγμα προς μίμηση. Η 

ολλανδική πρωτεύουσα είναι  μία από τις πρώτες πόλεις που υποστήριξαν ενεργά τη 

μετάβαση από τη γραμμική οικονομία στην κυκλική. Αντιλαμβανόμενοι πλήρως οι Ολλανδοί 

την αναγκαιότητα μιας τέτοιας μετάβασης, προχώρησαν σε διάφορες δράσεις προς αυτήν την 

κατεύθυνση και ήδη πολλοί δήμοι έχουν θέσει ως βασική προτεραιότητά τους τη μετάβαση 

αυτή. Πλήθος δημοσιευμάτων έχουν έρθει στο φως και πλήθος μελετών έχουν εκπονηθεί 

προς την κατεύθυνση αυτή. Ενδεικτικά, αναφέρονται κάποια ζητήματα που έχουν κληθεί και 

αντιμετωπίζουν οι Ολλανδοί με γνώμονα την Κυκλική Οικονομία. Προφανώς οι Ολλανδοί 

δεν έχουν περιοριστεί στα δύο αυτά ζητήματα αφού έχουν υλοποιήσει πλήθος δράσεων που 

αφορούν τη γενικότερη διαχείριση των απορριμμάτων τους και την επεξεργασία των 

αποβλήτων τους, ενώ η ανάκτηση σημαντικών πρώτων υλών από την αποτέφρωση αυτών 

είναι μια πραγματικότητα. Τέλος, ήδη μελετώνται και εφαρμόζονται συγκεκριμένοι κανόνες 

δόμησης και κατασκευών συγκεκριμένων προδιαγραφών που εκμεταλλεύονται και 

δευτερογενείς πρώτες ύλες (Williams, 2022).  

2.5.1 Λύματα 

Οι Ολλανδικές αρχές ύδρευσης , στα πλαίσια μιας Κυκλικής Οικονομίας, δεν αντιμετωπίζουν 

πια τα λύματα ως απόβλητα που πρέπει να τα διαχειριστούν ή και να τα επεξεργαστούν αλλά 

τόσο ως μια πολύτιμη πηγή ανανεώσιμης ενέργειας  όσο και ως πηγή πρώτων υλών ή και 

πηγή καθαρού νερού. Προς την κατεύθυνση αυτή, τα Ολλανδικά Πανεπιστήμια σε 

συνεργασία με επιχειρήσεις επενδύουν ιδιαίτερα στην επιστημονική έρευνα σχετικά με την 

ανάπτυξη και την εφαρμογή νέων τεχνολογιών που θα οδηγήσουν σε μια 

αποτελεσματικότερη επεξεργασία των λυμάτων. Η ετοιμότητα των αρχών είναι ιδιαίτερα 

μεγάλη, σε βαθμό που μόλις αναπτυχθεί μια πολλά υποσχόμενη τεχνολογία, πέραν των 

απαραίτητων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, σπεύδουν να τη χρησιμοποιήσουν καταλλήλως 

στην πράξη.   

Η ανάκτηση πόρων από τα λύματα μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους.  Σήμερα 

εστιάζουν κυρίως στην ανάκτηση κυτταρίνης, βιοπλαστικών αλλά και φωσφορικών αλάτων. 

Η κυτταρίνη που ανακτάται από τα λύματα, λόγω της ύπαρξης χαρτιού υγείας, μπορεί να 

αποτελέσει πρώτη ύλη στην οδοποιία. Προς το παρόν, η ανακτηθείσα κυτταρίνη δεν 

αποφέρει μεγάλα κέρδη αλλά, βάσει μελετών, υπολογίζεται ότι μέχρι το 2030 θα μπορούσε 

να αποφέρει σημαντικά ετήσια έσοδα. Τα ανακτηθέντα, από τη λυματολάσπη, βιοπλαστικά 
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μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία νέων βιοπλαστικών, ενώ τα 

ανακτηθέντα φωσφορικά άλατα είναι κατάλληλα για τη δημιουργία λιπασμάτων. Χρειάζεται 

όμως περαιτέρω ανάπτυξη τόσο τεχνολογιών που θα επιτρέψουν αποδοτικότερη ανάκτηση 

όσο και των αγορών για την πώληση των πόρων αυτών (Van Leeuwen et al., 2018). 

2.5.2 Η Βιομηχανία των Logistics και η Κυκλική Οικονομία 

Το Συμβούλιο Περιβάλλοντος και Υποδομών της Ολλανδίας (το Raad voor de 

Ieeformgeving en infrastructuur, ήτοι το RIi) είναι ένα ανεξάρτητο συμβούλιο το οποίο έχει 

ρόλο συμβουλευτικό για την κυβέρνηση για θέματα βιώσιμης ανάπτυξης. Ήδη προέβη σε 

στρατηγική διερεύνηση του αντίκτυπου της μετάβασης αυτής στον τομέα των logistics αλλά 

και της βιομηχανίας. Στα πλαίσια των μεταφορών, προωθείται η συνεργασία μεταξύ των 

επιχειρήσεων έτσι ώστε να γίνεται κοινή χρήση των μεταφορικών μέσων και, εν τέλει, να 

αποφεύγονται οι περιττές μεταφορές. Επιπροσθέτως, μια από την στρατηγικές που μελετάται 

είναι η μετάβαση του Ρόττερνταμ από ένα απλό λιμάνι σε έναν κεντρικό ευρωπαϊκό κόμβο 

Κυκλικής Οικονομίας, το οποίο θα αποτελεί κέντρο κυκλικών δραστηριοτήτων που θα 

αφορούν για παράδειγμα την ανακύκλωση αλλά και την ανάπτυξη μιας εναλλακτικής αγοράς 

δευτερογενών πρώτων υλών  (van Buren et al., 2016). 
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3. Ελλάδα και Κυκλική Οικονομία 

Η Ελλάδα με τη σειρά της έχει δείξει ήδη την ευαισθητοποίησή της σε ζητήματα που 

αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος. Εναρμονισμένη πλήρως με τις αποφάσεις της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ελληνικό Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και δη, η 

Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, στελεχωμένη από έμπειρους 

ειδικούς επιστήμονες, έχει αναλάβει τον ρόλο συντονιστή στα ζητήματα που αφορούν την 

Κυκλική Οικονομία. Ο επικεφαλής αυτής της Γραμματείας εκπροσωπεί την Ελλάδα στο 

Διοικητικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (Υ.Π.ΕΝ., last access 

07-01-2022). 

 Η Ελλάδα ήδη από το 2018, είχε πάρει πρωτοβουλίες θέτοντας στην καρδιά της 

αναπτυξιακής μας στρατηγικής την Κυκλική Οικονομία, με τους βασικούς 

μακροπρόθεσμους στόχους να τίθενται στο «Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο της διετίας 2018-

19», το οποίο δεν είχε τον κατάλληλο ρυθμό υλοποίησης με τους δείκτες της χώρας μας να 

υπολείπονται των ευρωπαϊκών μέσων όρων. Για παράδειγμα, στον τομέα της διαχείρισης 

αποβλήτων και πιο συγκεκριμένα στην ανακύκλωση βιοαποβλήτων το 2018 να μας βρίσκει 

στην 23η θέση σε σύγκριση με τους 28 της Ευρώπης, με 21 κιλά ανά κάτοικο με τον 

ευρωπαϊκό μέσο όρο να βρίσκεται στα 82!  Από το 2019 μέχρι και το 2021, νέες θεσμικές 

πρωτοβουλίες αναλαμβάνονται μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται:  προτεινόμενο 

νομοθετικό πλαίσιο για μια εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων, νομοθετικό πλαίσιο που 

αφορά τα μιας χρήσεως πλαστικά, προώθηση πράσινων δημόσιων συμβάσεων, αλλά θέσπιση 

σημαντικών μέτρων στον τομέα της πρόληψης σπατάλης διατροφικών αγαθών, της 

επαναχρησιμοποίησης αλλά και επανασχεδιασμού προϊόντων, χωριστής συλλογής 

απορριμμάτων,  και κατάλληλων κινήτρων-αντικινήτρων με βασικό σύνθημα «ο ρυπαίνων 

πληρώνει» (Υ.Π.ΕΝ., Νέο Σχέδιο Δράσης, 2021). 

Οι ρυθμοί όμως παραμένουν χαμηλοί. Έτσι, τον Μάρτιο του 2021, το Υπουργείο 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας της χώρας μας, μαζί με Διυπουργική Επιτροπή και το Εθνικό 

Συμβούλιο Κυκλικής Οικονομίας, εκδίδει το Νέο Σχέδιο Δράσης για την Κυκλική 

Οικονομία. Η επεξεργασία αυτού του Νέου Σχεδίου Δράσης ήταν πολύμηνη, με τη 

συνεργασία φορέων και τεχνικών συμβούλων με σκοπό την προσεκτική κατάρτισή του και 

την ευρεία αποδοχή του, η έγκριση του οποίου έρχεται λίγους μήνες μετά με Πράξη 

Υπουργικού Συμβουλίου. 
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3.1 Το Νέο Σχέδιο Δράσης 

Στα πλαίσια της πλήρους εναρμόνισης της χώρας μας με τους στόχους της Κυκλικής 

Οικονομίας που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση προέκυψε η ανάγκη δημιουργίας ενός  Νέου 

Σχεδίου Δράσης προσανατολισμένου σε ένα πράσινο, ανταγωνιστικό, μέλλον. Το Νέο αυτό 

Σχέδιο, όπως αναφέρουν και οι ιθύνοντες, αποτελεί έναν οδικό χάρτη, ο οποίος 

περιλαμβάνει, 66 το πλήθος, συγκεκριμένες δράσεις η υλοποίηση των οποίων προβλέπεται 

στο χρονικό διάστημα από το  2021 έως και το 2025. Οι δράσεις αυτές καλύπτουν κεντρικά 

ζητήματα της Κυκλικής Οικονομίας και παρέχουν μια λίστα κατηγοριών προϊόντων που με 

σειρά προτεραιότητας πρέπει να αντιμετωπιστούν με επιτυχή τρόπο. Στο Σχέδιο αυτό 

υπάρχει ειδική μέριμνα για ζητήματα που ενδεχομένως προκύψουν τόσο σε νομοθετικό 

επίπεδο όσο και σε αυτό της διακυβέρνησης. Το Νέο Σχέδιο Δράσης αφορά τόσο τις 

επιχειρήσεις, στις οποίες θα είναι ιδιαίτερα βοηθητικό αίροντας υφιστάμενα εμπόδια και 

προσφέροντας καινοτόμες τεχνολογίες, όσο και τους απλούς πολίτες, οι οποίοι θα 

απολαμβάνουν μια καλύτερης και αναβαθμισμένης ποιότητας ζωή. Πέραν των νέων, 

ανασχεδιασμένων κατάλληλα, και ταυτόχρονα οικονομικών προϊόντων στα οποία θα έχουν 

πρόσβαση, κατά τη διάρκεια της μετάβασης της χώρας μας στην Κυκλική Οικονομία νέες 

θέσεις εργασίας θα προκύψουν. Τα οφέλη της Κυκλικής Οικονομίας θα είναι φανερά τόσο σε 

οικονομικό επίπεδο, όσο και σε κοινωνικό και περιβαλλοντικό ενώ  με το Νέο Σχέδιο 

παρέχονται τα κατάλληλα εργαλεία για συνέργειες σε τοπικό, περιφερειακό και προφανώς 

κεντρικό επίπεδο. 

Ο Οδικός αυτός Χάρτης χωρίζεται σε 5 βασικούς άξονες: στη βιώσιμη παραγωγή και την 

βιομηχανική πολιτική, στη βιώσιμη κατανάλωση, στη μείωση των αποβλήτων τα οποία 

έχουν μεγαλύτερη αξία, σε οριζόντιες δράσεις και τέλος σε ειδικές δράσεις που αφορούν 

βασικά προϊόντα, η αντιμετώπιση των οποίων, όπως προαναφέρθηκε, θα γίνει με σειρά 

προτεραιότητας (Υ.Π.ΕΝ., Νέο Σχέδιο Δράσης, 2021).  

3.1.1 Βιώσιμη Παραγωγή και Βιομηχανική Πολιτική 

Στον πρώτο άξονα που αφορά τη βιώσιμη παραγωγή και την βιομηχανική πολιτική, το Νέο 

Σχέδιο στοχεύει, μέσω οικολογικού σχεδιασμού, στη βελτίωση των προϊόντων και των 

παραγωγικών τους διαδικασιών, το οποίο με τη σειρά του θα αυξήσει την αποδοτικότητα των 

πόρων. Σχεδιάζονται, με τη βοήθεια του Υπουργείου Οικονομικών, δράσεις που αφορούν τη 

δημιουργία κινήτρων τόσο για τον κατάλληλο σχεδιασμό όσο και για την παραγωγή των 

προϊόντων. Τέτοιου είδους κίνητρα θα είναι οικονομικά και όχι μόνο και θα 



 
Ανακύκλωση και Κυκλική Οικονομία 

 

18 
 

συμπεριλαμβάνουν φορολογικές ελαφρύνσεις, διάφορες επιδοτήσεις αλλά και διευκολύνσεις 

στις απαραίτητες άδειες, στοχεύοντας έτσι στον μετασχηματισμό της παραγωγικής βάσης 

προς την κατεύθυνση της Κυκλικής Οικονομίας, προωθώντας νέα, οικολογικού σχεδιασμού, 

προϊόντα, καθώς και προϊόντα που δημιουργούνται από δευτερογενείς πρώτες ύλες ή με 

λιγότερες κρίσιμες πρωτογενείς. Ταυτόχρονα μελετάται η θέσπιση κάποιου μηχανισμού 

στήριξης των μέσων ενημέρωσης με σκοπό τη διάδοση των καλών πρακτικών. Κίνητρα θα 

υπάρξουν και για την προώθηση της «βιομηχανικής συμβίωσης», δηλαδή προώθηση της 

συνέργειας μεταξύ των επιχειρήσεων καθώς και για την υιοθέτηση αρχικά των διαθέσιμων 

τεχνικών στις επιχειρήσεις που έχουν ήδη σημαντικό αποτύπωμα σε χρήση πόρων όπως για 

παράδειγμα νερό. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας μαζί με το Υπουργείο 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων αναλαμβάνουν τη δημιουργία ενός κατάλληλου κανονιστικού 

πλαισίου με σκοπό την πλήρη εναρμόνιση με τις ευρωπαϊκές οδηγίες έτσι ώστε να υπάρξει 

υποχρεωτική σήμανση σε κάθε προϊόν της αγοράς για την πιθανότητα επαναχρησιμοποίησής 

του, τη διαχείρισή του ως απόβλητο και για τα βασικά περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά του 

όπως το αν παράγεται από δευτερογενείς πρώτες ύλες. Τέλος, το Νέο Σχέδιο Δράσης 

αναφέρεται στην υποχρεωτικότητα, βάσει των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά με 

τη μείωση των πλαστικών μας αποβλήτων που προέρχονται από βασικά προϊόντα αλλά και 

στην επικέντρωσή μας στο ανακυκλωμένο πλαστικό (Υ.Π.ΕΝ., Νέο Σχέδιο Δράσης, 2021). 

3.1.2 Βιώσιμη Κατανάλωση 

Ο δεύτερος άξονας, αυτός της βιώσιμης κατανάλωσης, είναι ιδιαίτερα σημαντικός αφού στη 

φάση αυτή μπορεί να υπάρξει ουσιαστική χρήση των προϊόντων. Σχεδιάζεται να δοθούν 

κίνητρα με σκοπό τη δημιουργία, κυρίως σε τοπικό επίπεδο, διαφόρων κέντρων, των 

επονομαζόμενων Κέντρων Δημιουργικής Επαναχρησιμοποίησης Υλικών.  Ήδη στην Δυτική 

Μακεδονία έχουν ξεκινήσει τη οργάνωση τέτοιων κέντρων όπου εκεί θα λαμβάνει χώρα 

ανταλλαγή προϊόντων, πιθανή επισκευή τους ή επαναχρησιμοποίησή τους με τη συμμετοχή 

των απλών πολιτών. Παρέχοντας επιπλέον κίνητρα σχετικά με την προώθηση και την 

ενθάρρυνση της αγοράς μεταχειρισμένων προϊόντων μπορούμε να πετύχουμε καλύτερα 

αποτελέσματα και κάτι τέτοιο είναι ουσιώδες για τη χώρα μας αφού ακόμα δεν έχει 

ενσωματωθεί σε ικανοποιητικό βαθμό στην ελληνική κουλτούρα. Επιπρόσθετα, στον άξονα 

αυτό εντάσσεται και η θεσμοθέτηση κάποιων υποχρεωτικών κριτηρίων σχετικά με τις 

Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις, όπως αυτά περιγράφονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς 

και τους αντίστοιχους υποχρεωτικούς στόχους. 
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3.1.3 Λιγότερα, μεγάλης αξίας, Απόβλητα 

Ο τρίτος άξονας αφορά την ύπαρξη λιγότερων αποβλήτων τα οποία έχουν μια μεγαλύτερη 

αξία, και ουσιαστικά αναφέρεται στην κατάλληλη επεξεργασία τους με σκοπό την μετατροπή 

τους σε πόρους και πρώτες ύλες, τη βασικότερη αρχή της ίδιας της Κυκλικής Οικονομίας. 

Μια από τις βασικές δράσεις και στον άξονα αυτό είναι η εφαρμογή της ευρωπαϊκής 

νομοθεσίας, η οποία έχει ήδη ενσωματωθεί στον εθνικό μας δίκαιο καθώς και η όποια 

απαιτούμενη νέα νομοθεσία χρειάζεται να ενσωματωθεί στον εθνικό νομικό κορμό. Το 

Υπουργείο Περιβάλλοντος σε συνεργασία με τους Δήμους και με τους Φορείς Διαχείρισης 

Στερεών Αποβλήτων θα προβεί σε αναθεωρήσεις τόσο του στρατηγικού σχεδίου που αφορά 

την πρόληψη της δημιουργίας των αποβλήτων όσο και των σχεδίων διαχείρισης αποβλήτων 

σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο βάσει των δεσμεύσεών μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα 

αναπτυχθούν  νέα χρηματοδοτικά προγράμματα που θα αφορούν δημιουργία νέων υποδομών 

ανακύκλωσης και κατάλληλης αξιοποίησης αυτών όπως αξιοποίηση της βιομάζας και 

εγκαταστάσεις που αφορούν την χημική ανακύκλωση. Μια επιμέρους δράση στον άξονα 

αυτό στοχεύει στη δημιουργία και αδειοδότηση καινούργιων Κέντρων-Συστημάτων 

Εναλλακτικής Διαχείρισης που θα αφορούν πληθώρα προϊόντων από κλωστοϋφαντουργικά 

και ανταλλακτικά αυτοκινήτων έως και φάρμακα των οποίων έχει παρέλθει η ημερομηνία 

λήξης. Βασικός σκοπός του ελληνικού κράτους αποτελεί και η θεσμοθέτηση ενός συνολικού 

πλαισίου που θα συμπεριλαμβάνει οικονομικά κίνητρα και αντικίνητρα για τη μείωση των 

αποβλήτων  όπως για παράδειγμα  επιπλέον τέλη ως αντικίνητρο αλλά και συστήματα 

επιβράβευσης για την ανακύκλωση σε ειδικά σημεία. Αντίστοιχα μελετώνται τέλη που θα 

αφορούν τους ίδιους τους Δήμους. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στοχεύει στη 

δημιουργία ενός νέου ρυθμιστικού πλαισίου που θα αφορά την παραγωγή βιομεθανίου και 

θα μελετήσει τη δυνατότητα χρήσης του στα υπάρχοντα δίκτυα μεταφοράς που 

χρησιμοποιούνται για το φυσικό αέριο. Προς την κατεύθυνση αυτή, θα προβεί στη 

διαδικασία του εντοπισμού όλων των νομοθετικών εμποδίων με σκοπό προφανώς την άρση 

τους και σε συνεργασία με διάφορους φορείς θα υπάρξουν οι κατάλληλες νομοθετικές 

ρυθμίσεις όπου εντοπιστούν νομοθετικά κενά (Υ.Π.ΕΝ., Νέο Σχέδιο Δράσης, 2021). 

3.1.4 Οριζόντιες Δράσεις 

 Η γρήγορή μετάβαση της χώρας μας στην Κυκλική Οικονομία θα αποτελέσει 

πραγματικότητα με τη βοήθεια οριζόντιων δράσεων-ο τέταρτος άξονας- οι οποίες αφορούν 

ζητήματα διακυβέρνησης, δράσεις με νομοθετικό, κανονιστικό και οργανωτικό χαρακτήρα. 
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Σκοπός είναι η δημιουργία ενός συντονιστικού οργάνου σχετικά με την Κυκλική Οικονομία. 

Στις οριζόντιες δράσεις υπάρχει πρόβλεψη για τη διαμόρφωση περαιτέρω ειδικών δράσεων 

που αφορούν τη μείωση της σπατάλης τροφίμων, τη Γαλάζια Τουριστική Ανάπτυξη, τη 

βιομηχανική συμβίωση και τη βιοοικονομία. Όλες αυτές οι ειδικές δράσεις θα είναι 

σύμφωνες με τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα συμπεριλαμβάνουν και τα 

απαραίτητα νομοθετικά πλαίσια. Θα πρέπει να γίνει ο κατάλληλος καθορισμός ενός πλαισίου 

πολιτικής, τόσο για την εκπαίδευση και την κατάρτιση για την Κυκλική Οικονομία, όσο και 

για την προώθηση της καινοτομίας και της έρευνας που θα διευκολύνουν την πρακτική της 

εφαρμογή. Για την τριετία 2022-2025 προβλέπεται η δημιουργία ενός χρηματοδοτικού 

προγράμματος με σκοπό την ανάπτυξη εφαρμογών και υπηρεσιών τα οποία θα είναι 

υποστηρικτικά προς τα μοντέλα της Κυκλικής Οικονομίας. Τέτοιου είδους εφαρμογές θα 

μπορούσαν να έχουν σκοπό την ευαισθητοποίηση των καταναλωτών αλλά και την 

εκπαίδευσή τους, ενώ η δημιουργία συμβουλευτικών υπηρεσιών τόσο προς επιχειρήσεις όσο 

και προς δημόσιες αρχές θα μπορούσαν να συνεισφέρουν στην κατάλληλη προετοιμασία 

αυτών. Επιπρόσθετα, μια ειδική οριζόντια δράση είναι αυτή της παροχής κινήτρων 

οικονομικών και μη έτσι ώστε να αυξηθεί η συμμετοχή των πολιτών και των φορέων σε 

δραστηριότητες κυκλικού χαρακτήρα (Υ.Π.ΕΝ., Νέο Σχέδιο Δράσης, 2021). 

3.1.5 Ειδικές κατηγορίες 

Τέλος, ο πέμπτος άξονας ειδικεύεται σε κατηγορίες προϊόντων που υπάρχει μεγάλη χρήση 

πόρων αλλά και υψηλή δυναμική κυκλικότητας. Οι δράσεις αυτές στοχεύουν στα 

ηλεκτρονικά προϊόντα, στις ηλεκτρικές στήλες και τα οχήματα, στις συσκευασίες, στα 

πλαστικά, στα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, στις κατασκευές και στα κτήρια, στα τρόφιμα 

και το νερό. Σε κάθε μια από τις παραπάνω κατηγορίες, αναλύονται συγκεκριμένες δράσεις 

που αφορούν χαράξεις νέων στρατηγικών, αλλαγές και προσθήκες σε νομικό πλαίσιο με 

πλήρη εναρμόνιση στις ευρωπαϊκές οδηγίες, εφαρμογή και υλοποίηση των ήδη υπαρχόντων 

νομοθεσιών, θεσμοθετήσεις πλαισίων με κίνητρα και αντικίνητρα, βελτιώσεις που αφορούν 

τόσο την συλλογή όσο και την επεξεργασία τους 

Στο Νέο αυτό Σχέδιο Δράσης γίνεται ιδιαίτερη μνεία στην συνεχή παρακολούθηση κάθε 

δράσης  αλλά και της συνολικής προόδου, η οποία στοχεύει στην επιτυχή υλοποίησή του. 

Αρχικά, η συνολική μέριμνα αποτελεί βασικό ρόλο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας, το οποίο είναι ο Συντονιστής αυτής της Δράσης και σε συνεργασία με την 

Διυπουργική Επιτροπή θα προτείνει πιθανές βελτιώσεις.  Στην προσπάθεια αυτή ενεργό ρόλο 



 
Ανακύκλωση και Κυκλική Οικονομία 

 

21 
 

θα έχουν και άλλες δομές όπως το Εθνικό Συμβούλιο. Στο Νέο Σχέδιο Δράσης υπάρχει 

πρόβλεψη για την συγκρότηση Εθνικού Παρατηρητηρίου Κυκλικής Οικονομίας, το οποίο  

λειτουργώντας συνεργατικά με φορείς τόσο παραγωγικούς όσο και κοινωνικούς θα συλλέγει 

και θα επεξεργάζεται στοιχεία καθώς και  θα εξάγει συμπεράσματα και προτάσεις που 

αφορούν την πορεία της μετάβασης στην Κυκλική Οικονομία. Η παρακολούθηση της 

εξέλιξης θα διευκολυνθεί με τη χρήση νέων δεικτών και κριτηρίων που ήδη αναπτύσσονται 

(Υ.Π.ΕΝ., Νέο Σχέδιο Δράσης, 2021). 

3.2 Καλές Πρακτικές 

Πέρα από τις Δράσεις που μελετώνται και παρουσιάζονται στο Νέο αυτό Σχέδιο Δράσης, οι 

οποίες αφορούν τα έτη 2021 έως και 2025, η χώρα μας ήδη έχει ενδιαφέροντα παραδείγματα 

τέτοιων πρακτικών που αφορούν την Κυκλική Οικονομία. Οι πρακτικές αυτές  

εναρμονίζονται με τις αρχές της ίδιας της Κυκλικής Οικονομίας σε ερευνητικό επίπεδο αλλά 

ταυτόχρονα την ενσαρκώνουν και σε ένα πρακτικό επίπεδο εφαρμογών της (Υ.Π.ΕΝ., Νέο 

Σχέδιο Δράσης, 2021). Ενδεικτικά αναφέρονται κάποιες από αυτές, ενώ το ελπιδοφόρο 

μήνυμα για τη χώρα μας είναι ότι πια υπάρχουν αρκετές δράσεις προσανατολισμένες στην 

Κυκλική Οικονομία. 

3.2.1 INVALOR 

H INVALOR (ήτοι, Research Infrastructure for Waste Valorization and Sustainable 

Management of Resources) αποτελεί μια ερευνητική υποδομή που αφορά τόσο την 

αξιοποίηση των αποβλήτων όσο και τη γενικότερη διαχείριση  των φυσικών πόρων.  Βασικός 

άξονάς της είναι η δημιουργία σώματος νέων γνώσεων και η γενικότερη δημιουργία 

«κοινωνίας γνώσης», η οποία θα στοχεύει στη βιώσιμη ανάπτυξη έχοντας βασική 

προϋπόθεση τον σεβασμό στο περιβάλλον. Κεντρική της αρχή στην οποία στηρίζονται οι 

δράσεις της  είναι η αντιμετώπιση των βιομηχανικών αποβλήτων ως πρώτες ύλες, απλά σε 

μια επεξεργασμένη μορφή και τα οποία είναι δυνητικά πόροι, είτε σε εθνικό είτε σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο. Η δράση της Υποδομής αποτιμά την παρούσα κατάσταση, μελετά και 

ερευνά  εναλλακτικές τεχνολογίες που αφορούν την κατάλληλη και ολιστική αξιοποίηση των 

παραπροϊόντων και τέλος μπαίνει στη διαδικασία της  συγκριτικής αξιολόγησης των 

εναλλακτικών τεχνολογιών. Τα  απόβλητα που μελετώνται είναι είτε οργανικά είτε 

ανόργανα, ενώ οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για την αξιοποίηση αυτών είναι είτε 

φυσικοχημικές είτε βιοχημικές και βιολογικές. 
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Έχοντας  αναλάβει 7 βασικά υποέργα, η Υποδομή διαθέτει μέλη τα οποία είναι εξαίρετοι 

επιστήμονες προερχόμενοι από τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας μας και 

διάφορους επιστημονικούς φορείς. Βασικός συντονιστής του πρώτου υποέργου ως κεντρικός 

πόλος είναι το Πανεπιστήμιο Πατρών. Το υποέργο αυτό μελετά αξιοπρόσεκτο πλήθος 

ερευνητικών αντικειμένων από την παραγωγή δομικών υλικών μέσω της αξιοποίησης 

ανόργανων παραπροϊόντων μέχρι και την προσπάθεια ανάκτησης θρεπτικών συστατικών με 

πηγή προέλευσης ρεύματα αποβλήτων. Το δεύτερο υποέργο αφορά τη διαχείριση 

συγκεκριμένου είδους αποβλήτων και  υλοποιείται από το Εθνικό και Καποδιστριακό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών. Το τρίτο υποέργο ασχολείται με την αξιοποίηση των 

αγροτοβιομηχανικών αποβλήτων και με μεθοδολογίες πoυ στοχεύουν στην παραγωγή  

βιοπροϊόντων και βιοκαυσίμων, με υπεύθυνο φορέα υλοποίησης το Ινστιτούτο Τεχνολογίας 

και Έρευνας και συγκεκριμένα το Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής. Το τέταρτο 

κατά σειρά υποέργο αφορά τον περιφερειακό πόλο που υπάγεται στην εποπτεία του 

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Σε αυτή τη δράση μελετάται η επεξεργασία 

αποβλήτων με σκοπό την ανάκτηση χρωμίου από αυτά στοχεύοντας στην 

επαναχρησιμοποίηση του, η εκμετάλλευση ανόργανων παραπροϊόντων βιομηχανικής 

προέλευσης σε έργα υποδομής και η αξιοποίηση της βιομάζας καθώς και διάφορων 

αγροτικών παραπροϊόντων με σκοπό τη δημιουργία καυσίμων και χημικών. Υπεύθυνος 

φορέας υλοποίησης για το πέμπτο υποέργο είναι το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών με 

βασικό αντικείμενο μελέτης την ανάπτυξη πρωτοποριακών βιοδιυλιστηρίων με την 

εκμετάλλευση κατάλληλων αποβλήτων. Το Πολυτεχνείο Κρήτης μελετά στο έκτο υποέργο 

διάφορες περιβαλλοντικές εφαρμογές που αφορούν την Περιφέρεια Κρήτης, μία εξ αυτών να 

είναι η αξιοποίηση των αποβλήτων που προέρχονται από την παραγωγή του ελαιολάδου. 

Τελειώνοντας, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης έχει αναλάβει την υλοποίηση του 

έβδομου υποέργου το οποίο αφορά τόσο την παραγωγή βιοαερίου προερχόμενου από ζωικής 

προέλευσης υπολείμματα όσο και την αξιοποίηση διάφορων υπολειμμάτων που προκύπτουν 

από την καλλιέργεια του ηλίανθου  (INVALOR, last access 2022). 

3.2.2 Το Eco Park της Κρήτης 

Ο Δήμος Ηρακλείου σε συνεργασία με τον Ενιαίο Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων 

Κρήτης πρόκειται να δημιουργήσουν ένα Πάρκο σε ήδη υπάρχουσες εγκαταστάσεις, οι 

οποίες θα εκσυγχρονιστούν έκτασης τουλάχιστον 270 στρεμμάτων με σκοπό την προώθηση 

της Κυκλικής Οικονομίας στη Μεγαλόνησο της Κρήτης. Η Δράση αυτή θα αφορά ένα 
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επισκέψιμο, από σχολεία, απλούς πολίτες αλλά και φορείς, πάρκο το οποίο θα προωθεί την 

ενημέρωση και την καινοτομία σε ζητήματα Κυκλικής Οικονομίας καθώς και θα ειδικεύεται 

σε ζητήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης.  

Ειδικότερα, αναμένεται να υπάρξει σημαντικός εκσυγχρονισμός στον υπάρχοντα Σταθμό 

Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων, ο οποίος θα υποδέχεται βιοαπόβλητα καθώς επίσης και στο 

Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών. Στο Πάρκο αυτό θα γίνεται και κάποιου είδους 

προεπεξεργασία των Ογκωδών και Πράσινων αποβλήτων, εννοώντας των μεγάλων 

διαστάσεων απορριμμάτων αλλά και των υπολειμμάτων της κηπουρικής φροντίδας, που θα 

προέρχονται από το Δήμο Ηρακλείου. Επιπρόσθετα, στο Πάρκο αυτό θα λαμβάνουν χώρα 

Δράσεις πιλοτικού χαρακτήρα στα πλαίσια Ευρωπαϊκών ή και επιστημονικών ερευνητικών 

προγραμμάτων. Η δημιουργία του Πάρκου αυτού θα αναβαθμίσει την περιοχή  σε 

περιβαλλοντικό επίπεδο, ενώ σε επίπεδο απασχόλησης θα δημιουργηθούν περίπου 250 

θέσεις εργασίας. Η πλήρης ανάπτυξη όλων των έργων του Πάρκου αναμένεται να 

αποτελέσει πραγματικότητα το 2025 (ΕΣΔΑΚ, last access 2022). 

3.2.3 Κέντρα Δημιουργικής Επαναχρησιμοποίησης Υλικών 

Τα Κέντρα Δημιουργικής  Επαναχρησιμοποίησης Υλικών είναι ολοκληρωμένες 

εγκαταστάσεις που στοχεύουν στην πρόληψη παραγωγής αποβλήτων αλλά και στην πιθανή 

επαναχρησιμοποίησή τους καθώς και σε ενημερωτικές δράσεις. Στα Κέντρα αυτά θα 

λαμβάνει χώρα, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, ανταλλαγή αντικειμένων μεταξύ πολιτών έτσι 

ώστε να αποφεύγεται περαιτέρω παραγωγή αποβλήτων  και να καθίσταται δυνατή η 

επαναχρησιμοποίησή τους. Τέτοιου είδους κέντρα αυτή τη στιγμή στοχεύεται να 

κατασκευαστούν σε προϋπάρχουσες Τοπικές Μονάδες Διαχείρισης Απορριμμάτων στην 

ευρύτερη περιοχή της  Δυτικής Μακεδονίας.  Ενδεικτικά αναφέρουμε την Τοπική Μονάδα 

της Καστοριάς και της Κοζάνης (Υ.Π.ΕΝ., Νέο Σχέδιο Δράσης, 2021).  

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει ήδη από τον Ιούνιο του 2021 αναρτήσει 

κατάλληλο σχέδιο νόμου το οποίο τιτλοφορείται ως «Ολοκληρωμένο Πλαίσιο για τη 

Διαχείριση Αποβλήτων», το 18ο άρθρο του οποίου αναφέρεται στην δημιουργία των εν λόγω 

Κέντρων και για τις προϋποθέσεις δημιουργίας τέτοιων Κέντρων, ενώ στην 3η παράγραφο 

αναλύεται η  πιθανή υποχρεωτικότητα ύπαρξης των  Κέντρων αυτών σε πόλεις με πληθυσμό 

άνω των 20.000 κατοίκων μέχρι το τέλος του έτους 2023 (Υ.Π.ΕΝ., Διαδικτυακός Τόπος 

Διαβουλεύσεων, last access 2022). 
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4. Συμπεράσματα 

Οι οικονομίες των χωρών λειτουργούσαν με βάση το γραμμικό σχήμα «παράγω, 

καταναλώνω και τελικά απορρίπτω», όπου όλα τα προϊόντα είχαν μια ημερομηνία λήξης και 

κάποια στιγμή έφταναν στο τέλος της ζωής τους. Αυτό πρακτικά σήμαινε ότι κάποτε 

κατέληγαν και χαρακτηρίζονταν ως απορρίμματα. Όμως κάτι τέτοιο αναπόφευκτα οδηγούσε 

διαρκή αύξηση των απορριμμάτων και των αποβλήτων,  σε συνεχή χρήση πρωτογενών 

πρώτων υλών με σκοπό την παραγωγή νέων προϊόντων και τελικά σε μόνιμη εξόρυξη πόρων. 

Η ανακύκλωση ήρθε για να βοηθήσει τον περιορισμό τέτοιων δυσμενών καταστάσεων αλλά 

και αυτή από μόνη της δεν είναι ικανή να σταματήσει αυτή την υπερβολική και κοστοβόρα 

κατασπατάληση των πρώτων υλών και των πόρων. 

Με βάση τον επανασχεδιασμό των προϊόντων, έτσι ώστε αφενός να έχουν μεγαλύτερη 

διάρκεια στη χρήση τους και αφετέρου όταν κλείσει ο κύκλος ζωής τους να είναι δυνατό είτε 

να επαναχρησιμοποιηθούν είτε να ανακυκλώνονται και από αυτά να επανακτώνται, 

δευτερογενώς, πρώτες ύλες, η Κυκλική Οικονομία αποτελεί τη νέα ρεαλιστική και 

απαραίτητη πρακτική. Η μετάβαση στην Κυκλική Οικονομία αποτελεί αδήριτη ανάγκη και 

για το λόγο αυτό οι χώρες του αναπτυγμένου κόσμου έχουν ξεκινήσει τις διαδικασίες 

μετασχηματισμού των οικονομιών τους. Η διαδικασία αυτή είναι μακράς διαρκείας και προς 

την κατεύθυνση αυτή απαιτείται η χάραξη στρατηγικών που θα έχουν ως σκοπό τον 

οικολογικό κυκλικό σχεδιασμό των προϊόντων, την αποδοτική επεξεργασία των αποβλήτων, 

τη δημιουργία κατάλληλων αγορών για την εκμετάλλευση των δευτερογενών πρώτων υλών 

και την ριζική αλλαγή στην καταναλωτική συμπεριφορά των ανθρώπων. Προς την 

κατεύθυνση αυτή απαιτούνται ταυτόχρονα νομοθετικές και θεσμικές αλλαγές. 

Στα πλαίσια μιας τέτοιας μετάβασης έχει κινηθεί εδώ και κάποια χρόνια και η Ευρωπαϊκή 

Ένωση. Ανέκαθεν η Ένωση έδειχνε ιδιαίτερη ευαισθησία σε θέματα που άπτονταν της 

προστασίας και της σωτηρίας του περιβάλλοντος. Η Κυκλική Οικονομία είναι η επόμενη 

κίνηση που πρέπει να υιοθετηθεί εμπράκτως από τις χώρες μέλη. Θα καταφέρουμε να 

προστατέψουμε επαρκώς το περιβάλλον μας και ταυτόχρονα θα επιτευχθεί ο σκοπός της 

βιώσιμης ανάπτυξης. Ας μην λησμονούμε ότι μακροπρόθεσμα θα σημειωθούν και διόλου 

ευκαταφρόνητα  οικονομικά οφέλη. Έχουν ήδη εκδοθεί Οδηγίες και Αποφάσεις που 

αφορούν ένα πράσινο μέλλον και έχουν δρομολογηθεί οι κατάλληλες νομοθετικές ρυθμίσεις 

και μεταρρυθμίσεις καθώς και τα απαραίτητα χρηματοδοτικά πλαίσια. Στην κατεύθυνση 
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αυτή είναι καταδήλως και το πιο πρόσφατο Σχέδιο Δράσης, το οποίο δίνει έμφαση στην 

καινοτομία και την ανάπτυξη αλλά και στην παρακολούθηση της προόδου, της υλοποίησης 

δηλαδή όλων των δεσμεύσεων. Παραδείγματα που να επιβεβαιώνουν ότι όταν υπάρχει 

θέληση και συνεργασία ο ρυθμός της μετάβασης σε μια Κυκλική Οικονομία μπορεί να γίνει 

γοργός, υπάρχουν. Μια εξαιρετική περίπτωση είναι αυτή της Ολλανδίας, όπου η 

κυκλικότητα χαρακτηρίζει κάθε πρωτοβουλία και δεν σπαταλείται χρόνος. 

Το Νέο Σχέδιο της Ελλάδας είναι ιδιαιτέρως σημαντικό και μεγαλόπνοο. Περιγράφει 

αναλυτικά τις δράσεις που πρέπει να υλοποιηθούν με σκοπό τη μετάβαση της χώρας μας σε 

μια Κυκλική Οικονομία με συγκεκριμένο τρόπο. Η υλοποίησή του όμως θα είναι μια 

διαδικασία κοπιώδης και μακράς διαρκείας. Τα νομοθετικά πλαίσια της Ελλάδας θα 

χρειαστούν αλλαγές και τροποποιήσεις και φυσικά απαραίτητο στοιχείο θα είναι η ομαλή 

συνεργασία πολλών φορέων και οργανισμών. Η διαθέσιμη τεχνογνωσία για ζητήματα 

αποδοτικότερης επεξεργασίας θα χρειαστεί περαιτέρω ανάπτυξη όχι μόνο σε εθνικό και 

ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά σε παγκόσμιο έτσι ώστε να μην είναι ενεργειακά κοστοβόρα. Με 

σκοπό τη δημιουργία όλων των απαιτούμενων κέντρων και υποδομών θα χρειαστούν να 

αναπτυχτούν και να εφαρμοστούν πολλά χρηματοδοτικά προγράμματα. 

 Το βασικότερο, και αυτό που αποτελεί μεγάλη πρόκληση, είναι η αλλαγή της κουλτούρας 

του καταναλωτή και των επιχειρήσεων. Αυτό θα επιταχυνθεί μέσω της κατάλληλης 

εκπαίδευσης, την απόκτηση οικολογικής συνείδησης και της ορθής λογικής συμπεριφοράς, 

χωρίς μυωπικές συμπεριφορές που «βλέπουν» μόνο το άμεσο και εύκολο οικονομικό κέρδος. 

Η παρακολούθηση των δεικτών και της συνολικής προόδου είναι απαραίτητη και τα 

προγράμματα κινήτρων και αντικινήτρων είναι αρκετά βοηθητικά και υποστηρικτικά προς 

την κατεύθυνση αυτή. Αλλά δεν αρκεί ένα επιπρόσθετο τέλος να αλλάξει μια στρεβλή 

καταναλωτική συμπεριφορά ή η ύπαρξη κάποιων προστίμων και κυρώσεων για να 

σημειώσουμε σημαντική πρόοδο. Αν δεν γίνει συνειδητή αλλαγή στάση ζωής, τότε οι 

αναθεωρήσεις θα αφορούν μόνο τις χρονικές καθυστερήσεις που θα εντοπίζονται ως προς 

την υλοποίηση των προγραμμάτων και των δράσεων, ενώ οι όποιες δεσμεύσεις μας στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα είναι αρκετές για να σημειώσουμε βήματα προόδου. Οφείλουμε 

όλοι να διαχειριστούμε και να συμπεριφερθούμε στον Πλανήτη μας όπως του αρμόζει για να 

καταστεί δυνατή η επιβίωσή του. Για το λόγο αυτό απαιτείται να δοθεί πολύ μεγάλη σημασία 

και προσοχή στην εκπαίδευση των ανθρώπων και δη των νέων γενεών για να μην 

επαναλάβουν τα λάθη των παλαιοτέρων έτσι ώστε να αναγεννηθεί η ελπίδα ενός καλύτερου 
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μέλλοντος. Τα Σχέδια Δράσεων οφείλουν να συμπεριλαμβάνουν συγκεκριμένα σημεία που 

θα αφορούν την υποχρεωτική συμμετοχή σχολείων  σε κυκλικές δράσεις και τα αντίστοιχα 

Υπουργεία Περιβάλλοντος να συνεργάζονται με τα αντίστοιχα Υπουργεία Παιδείας. 
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