
Κυκλική 
Οικονομία 

Κλείσιμο του κύκλου –  
Το Σχέδιο Δράσης της ΕΕ 
για την Κυκλική Οικονομία 



Το Πακέτο Κυκλικής Οικονομίας της ΕΕ 

• Εγκρίθηκε στις 2 Δεκεμβρίου 2015 

  Ανακοίνωση του 
Σχεδίου Δράσης 

Λίστα των Πρωτοβουλιών  
(Παράρτημα) 

Νομοθετικές προτάσεις  
για τα απόβλητα 



 
Κυκλική Οικονομία 

Ενεργειακή 
Ένωση και 
Κλιματική  
Αλλαγή  

Θέσεις 
Εργασίας, 

Ανάπτυξη και 
Επενδύσεις 

Δημοκρατική 
Αλλαγή 

Καλύτερη 
Νομοθεσία  

Συνδέσεις με τις προτεραιότητες της 
Επιτροπής Juncker 

Η προστασία του περιβάλλοντος και η διατήρηση 
της ανταγωνιστικότητάς μας πρέπει να πρόκειται 
για ένα βιώσιμο μέλλον 



Κυκλική Οικονομία: ο δρόμος του μέλλοντος 

• Ανάπτυξη και δημιουργία 
θέσεων απασχόλησης - Έως + 
7% του ΑΕΠ  
- Έως 600 δισεκατομμύρια 

αποταμιεύσεις - 8% του ετήσιου 
κύκλου εργασιών για επιχειρήσεις στην 
ΕΕ  
- Πιθανές 170.000 άμεσες θέσεις 
εργασίας στους τομείς διαχείρισης 
αποβλήτων που δημιουργήθηκαν μέχρι 
το 2035 

• Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 
και της ασφάλειας του 
εφοδιασμού  

 

• Οικονομική και 
περιβαλλοντική ανθεκτικότητα 

 

• Προκαλώντας καινοτομία 

 

• Μείωση 600 εκατομμυρίων 
τόνων αερίων του 
θερμοκηπίου μεταξύ 2015 και 
2035  



Ποικιλία δράσεων - Παραδείγματα 

• Νέα ή αναθεωρημένη νομοθεσία: προτάσεις αποβλήτων, 
λιπάσματα, επαναχρησιμοποίηση νερού 

• Ενισχυμένη και συνεπέστερη εφαρμογή: στήριξη της 
συμμόρφωσης στην πολιτική για τα απόβλητα, πολιτική προϊόντων, 
καθοδήγηση σχετικά με τις βιομηχανικές εκπομπές, προστασία των 
καταναλωτών από αθέμιτες πρακτικές, διασύνδεση μεταξύ 
αποβλήτων, προϊόντων και χημικών ουσιών 

• Εθελοντικές προσεγγίσεις: Πράσινες δημόσιες συμβάσεις, EMAS, 
οικολογικό σήμα της ΕΕ, πρότυπα για δευτερογενείς πρώτες ύλες 
και ανάκτηση υλικών από ηλεκτρονικά απόβλητα, βιώσιμη 
προμήθεια, πιστοποίηση εγκαταστάσεων αποβλήτων 

• Καλύτερη χρήση των πληροφοριών: περιβαλλοντικό αποτύπωμα, 
συστήματα πληροφοριών πρώτων υλών, πλατφόρμες για τα 
απόβλητα τροφίμων, χρηματοδότηση 

• Συνδυασμός της χρηματοδότησης της ΕΕ (Ορίζοντας 2020, EFSI) 
και ιδιωτικής χρηματοδότησης 



Σχέδιο 
Δράσης 



 
 

5 Κύριοι Τομείς Δράσης 
54 Επιμέρους Δράσεις 

 
Παραγωγή 

Κατανάλωση  

Διαχείριση 
Αποβλήτων  

Δευτερογενείς 
Πρώτες Ύλες 

Καινοτομία 
&  

Επενδύσεις 



Παραγωγή 

Στόχοι 
• Κίνητρα για τον 

κυκλικό σχεδιασμό 
των προϊόντων 

 

• Καινοτόμες και 
παραγωγικές 
διαδικασίες 
αποδοτικές από 
πλευράς πόρων 

Βασικές ενέργειες  
• Ενίσχυση της δυνατότητας αποκατάστασης, 

ανθεκτικότητας και ανακύκλωσης στον 
οικολογικό σχεδιασμό (Ecodesign)(π.χ. 
τηλεοπτικές οθόνες) 

 

• Προώθηση των βέλτιστων πρακτικών 
διαχείρισης αποβλήτων και αποδοτικότητας 
των πόρων σε βιομηχανικούς τομείς. 
 

• Διευκόλυνση στη βιομηχανική συμβίωση 



Κατανάλωση 

Στόχοι 
• Επαναχρησιμοποίηση 

και επισκευή 
προϊόντων για την 
αποφυγή των 
αποβλήτων. 

 

• Ενθάρρυνση των 
καταναλωτών με 
αξιόπιστες 
πληροφορίες σχετικά 
με τις 
περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις των 
προϊόντων. 

Βασικές ενέργειες  
• Ανάπτυξη κανόνων για την ενθάρρυνση των 

δραστηριοτήτων επαναχρησιμοποίησης (π.χ. 
πρόταση για τα απόβλητα) 

 

• Οικολογικός σχεδιασμός για την εξασφάλιση 
διαθεσιμότητας ανταλλακτικών 

 

• Καλύτερη επιβολή εγγυήσεων και ανάληψη 
δράσης για ψευδείς πράσινους ισχυρισμούς 

 

• Έμφαση στα κριτήρια ΕE για τις Πράσινες Δημόσιες 
Συμβάσεις. 

 

• Καλύτερη επισήμανση (labelling): οικολογικό σήμα 
της ΕΕ, περιβαλλοντικό αποτύπωμα. 



Διαχείριση Αποβλήτων 

Στόχοι 
• Βελτίωση της 

διαχείρισης 
αποβλήτων 
σύμφωνα με την 
ιεράρχηση των 
αποβλήτων της ΕΕ 

 

• Αντιμετώπιση των 
υφιστάμενων κενών 
εφαρμογής 

 

• Παροχή 
μακροπρόθεσμων 
στόχων και στόχων 
για την καθοδήγηση 
των επενδύσεων 

Βασικές ενέργειες  
• Αναθεωρημένες νομοθετικές προτάσεις για τα 

απόβλητα 
 

• Συνέχιση της συνεργασίας με τα κράτη μέλη 
για τη βελτίωση της εφαρμογής, 
συμπεριλαμβανομένης της αποφυγής της 
πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας στην 
επεξεργασία αποβλήτων (αποτέφρωση και 
μηχανική βιολογική επεξεργασία) 

 

• Εξασφάλιση συνοχής μεταξύ των επενδύσεων 
για τα απόβλητα στο πλαίσιο της πολιτικής 
συνοχής της ΕΕ με γνώμονα την ιεράρχηση 
των αποβλήτων της ΕΕ. 



Αγορά για Δευτερογενείς Πρώτες Ύλες 

Στόχοι 
• Αύξηση της χρήσης 

δευτερογενών πρώτων υλών. 
 

• Αύξηση της χρήσης των 
ανακυκλωμένων θρεπτικών 
ουσιών και επαναχρησιμοποίηση 
των επεξεργασμένων λυμάτων. 

 

• Ασφαλής διαχείριση των 
κινδύνων των χημικών ουσιών 
που προκαλούν ανησυχία. 

 

• Βελτίωση της γνώσης των 
υλικών αποθεμάτων και ροών. 

Βασικές ενέργειες  
• Ανάπτυξη προτύπων ποιότητας για 

τις δευτερογενείς πρώτες ύλες. 
 

• Αναθεωρημένος κανονισμός της ΕΕ 
για τα λιπάσματα. 

 

• Νομοθετική πρόταση σχετικά με τις 
ελάχιστες απαιτήσεις για 
επαναχρησιμοποίηση νερού 

 

• Ανάλυση σχετικά με τη διασύνδεση 
μεταξύ της νομοθεσίας για τα 
χημικά προϊόντα και τα απόβλητα. 

 

• Πανευρωπαϊκό ηλεκτρονικό 
σύστημα διασυνοριακών 
μεταφορών αποβλήτων. 



Καινοτομία & Επενδύσεις 

Στόχοι 
• Κατάλληλο 

περιβάλλον για 
καινοτομία και 
επενδύσεις. 

Βασικές ενέργειες  
• € 650 εκατ. στο Πρόγραμμα Horizon 2020 για 

την πρωτοβουλία “Βιομηχανία 2020 στην ΕΕ”. 
 

• Πιλοτικές "συμφωνίες καινοτομίας" για την 
αντιμετώπιση πιθανών ρυθμιστικών εμποδίων 
για τους καινοτόμους. 

 

• Στοχευμένη χρηματοδότηση της ΕΕ, όπως 
μέσω του Ταμείου Συνοχής και για τις ΜΜΕ. 

 

• Νέα πλατφόρμα για τη χρηματοδότηση της ΕΕ 
με την ΕΤΕ και τις εθνικές τράπεζες. 



Πλαστικά 
Σπατάλη 
τροφίμων 

Πρώτες Ύλες 
Κρίσιμης 
Σημασίας 

Κατασκευή & 
Κατεδαφίσεις  

Βιομάζα & 
προϊόντα 

βιολογικής 
προέλευσης 

Τομείς προτεραιότητας 



Πώς θα παρακολουθήσουμε την πρόοδο;  

• Αξιοποίηση των υφιστάμενων δεικτών από τον πίνακα 
αποτελεσμάτων σχετικά με την αποτελεσματικότητα των πόρων 
(Resource Efficiency Scoreboard) και τον πίνακα αποτελεσμάτων 
για τις πρώτες ύλες (Raw Materials Scoreboard)  

 

• https://ec.europa.eu/eurostat/web/circular-economy/indicators 
 

• Ανάπτυξη πλαισίου παρακολούθησης για την κυκλική οικονομία σε 
στενή συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος 
(ΕΟΠ) 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/circular-economy/indicators
https://ec.europa.eu/eurostat/web/circular-economy/indicators
https://ec.europa.eu/eurostat/web/circular-economy/indicators
https://ec.europa.eu/eurostat/web/circular-economy/indicators


Το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ 
αναγνωρίζει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως 

πρωταθλητή στην κυκλική οικονομία 

15 


