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Αγαπητοί Φίλοι και Συνεργάτες, 

Σήμερα εγκαινιάζουμε μαζί σας μια νέα μορφή επικοινωνίας. Στόχος 

της επικοινωνίας μας αυτής είναι να σας κρατάμε ενήμερους για τις 

δραστηριότητες του Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης, αλλά και να σας 

παρέχουμε πληροφορίες για το πώς μπορεί να προωθείται η ιδέα της ανακύκλωσης και 

της κυκλικής οικονομίας στον τομέα μας.

Είναι γεγονός ότι η Ελλάδα έχει να επιδείξει παγκόσμια πρωτοπορία στον τομέα 

διαχείρισης των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων. Μέσω του ΣΕΔ της ΕΝΔΙΑΛΕ, η Ελλάδα 

είναι η μόνη χώρα στην Ε.Ε. που έχει θέσει στόχους συλλογής και αναγέννησης των 

ΑΛΕ σε όλους τους τομείς παραγωγής τους (οχήματα, βιομηχανία, ναυτιλία).

Το 2019 απετέλεσε μια ακόμη χρονιά κατά την οποία το ΣΕΔ πέτυχε τους στόχους του. 

Σύντομα θα δημοσιοποιήσουμε τα αποτελέσματα της λειτουργίας μας, ελπίζοντας ότι 

μέσα στο κλίμα συνεχούς βελτίωσης που υπάρχει, θα μπορέσουμε να συμβάλλουμε να 

κερδηθεί το μεγάλο στοίχημα της ανάπτυξης της Κυκλικής Οικονομίας στη χώρα μας.

Στις δύσκολες στιγμές που περνάμε λόγω του CoVID-19, αποκτά υψηλότερη 

προστιθέμενη αξία η μεταξύ μας ηλεκτρονική επικοινωνία. Με τη νότα αισιοδοξίας 

που περνά μέσα από τις σελίδες που ακολουθούν, συμμετέχουμε στην προσπάθεια 

τόνωσης του ηθικού που όλοι έχουμε ανάγκη, προκειμένου να αντεπεξέλθουμε στις 

μεγάλες προκλήσεις αυτής της περιόδου. 

Εκφράζουμε την ευχή η επόμενη μέρα να μας βρει όλους μαζί, ασφαλείς και υγιείς, 

δυνατούς και αποφασισμένους για συλλογική πρόοδο και ευημερία.

Καλή Ανάσταση!

O Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος

Γεώργιος Ε. Δεληγιώργης

Δίνουμε ένα χειροπιαστό 
παράδειγμα επιτυχίας

Editorial
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Αγαπητoί αναγνώστες του newsletter της ΕΝΔΙΑΛΕ. Το 2020 είναι για την 

κυβέρνησή μας έκτος σταθμός στα θέματα της ολοκληρωμένης διαχείρισης 

των αποβλήτων και της ανακύκλωσης ειδικότερα. Διότι μέσα στο 2020 

θα έχει ολοκληρωθεί ο Εθνικός Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων. Με 

αυτό το σχεδιασμό θέλουμε να σηματοδοτήσουμε την αλλαγή παραδείγματος που 

συντελείται σε αυτά τα ζητήματα στην Ελλάδα.

Θέλουμε η Ελλάδα να πάψει να είναι ουραγός. Όχι μόνο λόγω των προστίμων που 

μας επιβάλλονται από την Ευρωπαϊκή  Ένωση. Αλλά ακόμη περισσότερο διότι η 

ορθή διαχείριση των αποβλήτων είναι θέμα πολιτισμού. Είναι θέμα προστασίας της 

ποιότητας της ζωής μας και του περιβάλλοντος. Θέλουμε λοιπόν μέχρι το τέλος της 

θητείας αυτής της κυβέρνησης να έχει ανέβει σημαντικά το ποσοστό ανακύκλωσης 

στην Ελλάδα.

Φιλοδοξούμε να σας έχουμε συνοδοιπόρους σε αυτήν την προσπάθεια να 

προχωρήσουμε μπροστά. Διότι μας αξίζει να μεταβούμε σε ένα μοντέλο πράσινης 

ανάπτυξης! Διότι η κυβέρνηση δεν σταματά για την επόμενη μέρα. Όταν θα έχουμε 

αφήσει πίσω μας την υγειονομική πρόκληση του κορωνοϊού. 

Καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα!

O Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας

 Κωστής Χατζηδάκης

Χαιρετισμός του Υπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας

κ. Κωστή Χατζηδάκη

www.endiale.gr                   email: endiale@endiale.gr



Η ΕΝΔΙΑΛΕ 
πρωτοπόρος στην αναγέννηση των ΑΛΕ

Η ΕΝΔΙΑΛΕ λειτουργεί ως εγκεκριμένο συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ) Αποβλήτων 
Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ) από τον Ιούνιο του 2004.  Εποπτεύουσα αρχή του ΣΕΔ είναι ο Ελληνικός Οργανισμός 
Ανακύκλωσης (Ε.Ο.Αν.).

Ο σύγχρονος τρόπος ζωής αφήνει ένα σοβαρά αρνητικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Τα Απόβλητα Λιπαντικά 
Έλαια (ΑΛΕ) είναι από τις πλέον χαρακτηριστικές περιπτώσεις του αποτυπώματος αυτού και των σοβαρών 
κινδύνων για το περιβάλλον και τον άνθρωπο. 

Απόβλητα Λιπαντικά Έλαια είναι τα χρησιμοποιημένα λιπαντικά κινητήρων εσωτερικής καύσης, τα υδραυλικά και 
βιομηχανικά έλαια, τα έλαια επεξεργασίας μετάλλων, έλαια μετασχηματιστών (χωρίς PCBs), ή όπως αναφέρεται 
στο άρθρο 2 του ΠΔ 82 «κάθε βιομηχανικό ή λιπαντικό έλαιο ορυκτής ή συνθετικής ή μικτής βάσης, το οποίο 
κατέστη ακατάλληλο για τη χρήση για την οποία προοριζόταν αρχικά». Τα ΑΛΕ είναι τοξικά και καρκινογόνα 
και έχουν κατηγοριοποιηθεί από την ΕΕ ως Επικίνδυνο Απόβλητο. 

Κάθε σοβαρό πρόβλημα αναζητεί μια σοβαρή λύση. Η ανάγκη εξοικονόμησης πρώτων υλών και ενέργειας σε 
συνδυασμό με την αναγκαιότητα λήψης συγκεκριμένων μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, έχουν 
αναγάγει διεθνώς την Κυκλική Οικονομία, ως ένα νέο μοντέλο παραγωγής και κατανάλωσης που εγγυάται 
τη βιώσιμη ανάπτυξη. Στο κέντρο αυτού του μοντέλου βρίσκεται η έννοια της επαναχρησιμοποίησης και η 
προστιθέμενη αξία που αυτή αποδίδει για την οικονομία και το περιβάλλον. 

Η διαχείριση των ΑΛΕ στην Ελλάδα, επιτυγχάνεται μέσω του Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης 
(ΣΕΔ) που έχει σχεδιάσει και υλοποιεί η ΕΝΔΙΑΛΕ.

ΝΑ ΣΥΣΤΗΘΟΥΜΕ
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Σύμφωνα με το ΣΕΔ, η διαδικασία 
ανακύκλωσης και επανένταξης των ΑΛΕ έχει 
ως εξής:

	 Παραγωγή Αποβλήτων Λιπαντικών 
Ελαίων στα Σημεία Συλλογής. 

	 Παράδοση σε αδειοδοτημένους 
Συλλέκτες. 

	 Διενέργεια ποιοτικού & ποσοτικού 
ελέγχου στα Κέντρα Συλλογής του ΣΕΔ. 

	 Μεταφορά σε συμβεβλημένες Μονάδες 
Αναγέννησης ΑΛΕ.

	 Αξιοποίηση, επαναδιύλιση & επανένταξη στην 
αγορά. 

Η τεχνογνωσία στη συλλογή και ανακύκλωση των ΑΛΕ, η συνέπεια και προσήλωση στους στόχους συλλογής 
και ανακύκλωσης που η Ελλάδα πρώτη έθεσε σε νομοθετικό επίπεδο, έφεραν την ΕΝΔΙΑΛΕ να έχει καταγραφεί 
σαν το ΣΕΔ μέσω του οποίου η χώρα μας έχει επιτύχει όχι μόνο πανευρωπαϊκά, αλλά και παγκόσμια να είναι 
πρωτοπόρος στην αναγέννηση των ΑΛΕ επιτυγχάνοντας το απόλυτο 100%, έχοντας, μέχρι σήμερα, 
συλλέξει και οδηγήσει αποκλειστικά και μόνο σε αναγέννηση πλέον των 450.000 τόνων ΑΛΕ.
Με 8 Κέντρα Συλλογής ΑΛΕ σε όλη την Ελλάδα και στρατηγικές συνεργασίες με:
- 40.000 Σημεία Παραγωγής Αποβλήτων, 
- 44 αδειοδοτημένους Συλλέκτες, 
-  8 εταιρείες Αναγέννησης λιπαντικών, 
η ΕΝΔΙΑΛΕ είναι σε θέση να καλύψει οποιαδήποτε ανάγκη διαχείρισης ΑΛΕ.

Η λειτουργία της ΕΝΔΙΑΛΕ ανέδειξε σημαντικές ευκαιρίες για μεγαλύτερη ανάπτυξη του τομέα της ανακύκλωσης 
των λιπαντικών και ουσιαστική συμβολή στην εδραίωση του μοντέλου της Κυκλικής Οικονομίας.

Σήμερα στο κατώφλι μιας νέας δεκαετίας, ως  κύριοι άξονες στρατηγικής δράσης προκρίνονται η περαιτέρω 
ανάπτυξη της διαχείρισης αποβλήτων λιπαντικών που παράγονται στον τομέα της ναυτιλίας και η προώθηση 
της χρήσης λιπαντικών που προέρχονται από ανακύκλωση σε όλους τους τομείς οικονομίας, ξεκινώντας από το 
καθεστώς των Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων. 

Επιπλέον δίνεται ειδική βαρύτητα στην εκπαίδευση και την ενημέρωση. Με την εκπαίδευση της νέας γενιάς 
σε πρακτικές εξοικονόμησης πόρων, προστασίας του περιβάλλοντος και περιορισμού χρήσης υλικών που το 
επιβαρύνουν, κυρίως μέσα στο σχολείο αλλά και την έμπρακτη εφαρμογή τους στην οικογένεια, αναπτύσσεται 
περιβαλλοντική συνείδηση. Εκεί λοιπόν έρχεται και η ευθύνη όλων όσων ασχολούνται με το περιβάλλον 
(κρατικοί φορείς, ΣΕΔ, περιβαλλοντικές οργανώσεις κ.α.) να ενημερώσουν το κοινωνικό σύνολο πάνω στα 
ζητήματα αιχμής που το αφορούν και να αναδείξουν καινοτόμες λύσεις και εφαρμογές.   

Η βιώσιμη ανάπτυξη δεν είναι ουτοπία. Η λειτουργία και τα αποτελέσματα της ΕΝΔΙΑΛΕ αποδεικνύουν στην 
πράξη πως είναι ρεαλιστική δυνατότητα. 
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

«Το  Εθνικό Συλλογικό  Σύστημα  Εναλλακτικής Διαχείρισης Απόβλητων Λιπαντικών 
Ελαίων έχει πανευρωπαϊκή πρωτιά και συνιστά βέλτιστη πρακτική Κυκλικής Οικονομίας 
για την Ελλάδα» τονίζει στη συνέντευξη που παραχώρησε ειδικά για το πρώτο τεύχος 
του newsletter της ΕΝΔΙΑΛΕ, ο κ. Δημήτρης Κονταξής, Πρόεδρος του Συνδέσμου 
Βιομηχανιών και Επιχειρήσεων Ανακύκλωσης και Ενεργειακής Αξιοποίησης. Ο κ. 
Κονταξής, με πολυετή  εμπειρία στην αγορά των πετρελαιοειδών και ιδιαίτερα στην 
εμπορία καυσίμων και την παραγωγή και εμπορία λιπαντικών, επισημαίνει πως 
«με την Κυκλική Οικονομία έχουμε την ευκαιρία να αναδείξουμε μια νέα  καλύτερη 
Ελλάδα» και υπογραμμίζει ότι «η Κυκλική Οικονομία μπορεί να αναδειχθεί μεγάλος 
αναπτυξιακός πρωταγωνιστής κατά την μεταπανδημική περίοδο.»

Αναλυτικά η συνέντευξη:

1. Εν μέσω μιας παγκόσμιας πανδημίας που στοιχίζει ζωές και σοβαρές απώλειες στην οικονομία, 
πώς βλέπετε το μέλλον της Κυκλικής Οικονομίας;

Όλες οι αναλύσεις συμφωνούν πως ο κόσμος δεν θα είναι ίδιος μετά από αυτή την παγκόσμια περιπέτεια. 
Είναι σημαντικό λοιπόν να δώσουμε κατεύθυνση στα πράγματα, να σκεφτούμε δημιουργικά έτσι ώστε αυτή 
η υγειονομική κρίση να γίνει αφετηρία για ένα πιο αποδοτικό, αλλά παράλληλα υγιές και πιο φιλικό προς το 
περιβάλλον και τη δημόσια υγεία οικονομικό μοντέλο. Ειδικά για τη χώρα μας θα σας έλεγα πως η Κυκλική 
Οικονομία μπορεί να αναδειχθεί μεγάλος αναπτυξιακός πρωταγωνιστής κατά την μεταπανδημική περίοδο.

2. Γιατί,  κ. Κονταξή,  έχει κρίσιμη σημασία η στροφή στην Κυκλική Οικονομία γενικά και ειδικότερα 
για την Ελλάδα;

Υπάρχει ένα παγκόσμιο πρόβλημα μπροστά στο οποίο δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια, υποκρινόμενοι 
πως δεν υφίσταται. Έως το 2050 ο  παγκόσμιος πληθυσμός θα έχει φτάσει τα 10 δισεκατομμύρια κι αυτό 
μεταφράζεται σε τριπλασιασμό των αναγκών χρήσης φυσικών πόρων και τουλάχιστον 50% αύξηση της 
κατανάλωσης ενέργειας. Η αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού και της κατανάλωσης έχει ως αποτέλεσμα 
οι φυσικοί και ενεργειακοί πόροι να εξαντλούνται και η περιβαλλοντική επιβάρυνση να επιδεινώνεται. Ο 
πλανήτης βρίσκεται μπροστά σε μια δύσκολη εξίσωση βιωσιμότητας. Για να την επιλύσουμε χρειαζόμαστε 
ένα νέο πρότυπο ανάπτυξης ώστε αυτή να είναι βιώσιμη. Κι αυτό είναι το μοντέλο της Κυκλικής 
Οικονομίας. Μοντέλο που συνιστά πλέον στρατηγική προτεραιότητα για την Ε.Ε καθώς ενισχύει τη βιώσιμη 
ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα, την απασχόληση και την ίδια στιγμή συμβάλλει στην απεξάρτηση της 
Ε.Ε. από εισαγόμενες πρώτες ύλες και στη βέλτιστη χρήση ενέργειας και φυσικών πόρων, μειώνοντας το 
περιβαλλοντικό αποτύπωμα της ευρωπαϊκής οικονομίας. Μείωση στην παραγωγή αποβλήτων, στην ταφή 
αποβλήτων και στις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου καθώς ο ευρωπαϊκός στόχος είναι μηδενικές εκπομπές 
άνθρακα έως το 2050. Η Ελλάδα, μετά την οδυνηρή εμπειρία της κρίσης, έχει κάθε λόγο να βγει μπροστά 
στην Κυκλική Οικονομία. Να δώσει ώθηση σε αυτό το νέο αναπτυξιακό μοντέλο που φέρνει επενδύσεις, 
καινοτομία, νέες τεχνολογίες, θέσεις απασχόλησης και ταυτόχρονα προστατεύει το περιβάλλον που είναι 
μοναδικό συγκριτικό πλεονέκτημα για τη χώρα. Άμεσα στροφή λοιπόν. Σήμερα το 80% των αποβλήτων πάει 
προς ταφή και θα πρέπει ως το 2030, δηλαδή μέσα στη νέα δεκαετία, να πετύχουμε το 80% να γίνει 10%. 

Δημήτρης Κονταξής, Πρόεδρος ΣΕΠΑΝ:

Βέλτιστη πρακτική για την 
Κυκλική Οικονομία η ΕΝΔΙΑΛΕ
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Η απόσταση που πρέπει να διανύσουμε είναι μεγάλη αλλά μπορούμε 
να τα καταφέρουμε. Αρκεί να μην χάσουμε ούτε λεπτό, ούτε ευρώ. 

3. Πώς αποτιμάτε τη λειτουργία του Εθνικού Συλλογικού 
Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Απόβλητων 
Λιπαντικών Ελαίων-ΕΝΔΙΑΛΕ;

Η ΕΝΔΙΑΛΕ καταφέρνει μια πολύ μεγάλη επιτυχία που ξεπερνάει τα εθνικά σύνορα. Το  Εθνικό Συλλογικό 
Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Απόβλητων Λιπαντικών Ελαίων έχει πανευρωπαϊκή πρωτιά και συνιστά 
βέλτιστη πρακτική Κυκλικής Οικονομίας για την Ελλάδα,  με την επαναδιύλιση και αναγέννηση του 100% 
των συλλεγόμενων ΑΛΕ. Δείχνει στην πράξη τι είναι η Κυκλική Οικονομία και πόσα πολλά μπορεί να 
δώσει για την οικονομία - ειδικά μάλιστα για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις - αλλά και για το περιβάλλον. 
Ταυτόχρονα είναι η αδιάψευστη απόδειξη πως όταν δουλεύουμε συστηματικά και οργανωμένα, με γνώση 
του αντικειμένου και σχέδιο, τότε τα αποτελέσματα είναι πάντα θετικά. 

4. Με βάση αυτή την επιτυχία, πιστεύετε πως η Ελλάδα μπορεί να γίνει πρωτοπόρος στην Κυκλική 
Οικονομία;

Πιστεύω ακράδαντα πως μπορούμε. Όσο πιο πολύ χώρο δώσουμε στην ιδιωτική οικονομία και όσο περισσότερο 
περιορίσουμε νοοτροπίες του παρελθόντος που οδηγούσαν σε ατελέσφορες κρατικιστικές διαδικασίες και 
έτσι χάσαμε χρόνο, τόσο ταχύτερα μπορούμε να κινηθούμε και να βγούμε δυναμικά μπροστά. Στο βαθμό 
που η Κυκλική Οικονομία μπορέσει να ξεδιπλώσει τις δυνατότητές της, που παραμένουν ανεκμετάλλευτες, 
μελέτες δείχνουν ότι θα αυξήσει τουλάχιστον κατά 2 δισ ευρώ το ελληνικό ΑΕΠ, θα δημιουργήσει 15.000 
θέσεις εργασίας και θα δημιουργήσει νέες ευκαιρίες ανάπτυξης αλλά και εξοικονόμησης κεφαλαίων για τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είναι και η ραχοκοκαλιά του ελληνικού επιχειρείν. Αν όλοι είμαστε στην ίδια 
γραμμή, κοιτάζουμε προς την ίδια κατεύθυνση και καταβάλλουμε κοινή προσπάθεια, τα αποτελέσματα θα μας 
δικαιώσουν. Ο ΣΕΠΑΝ και οι εταιρείες μέλη του που εκπροσωπεί αποδεικνύουν πως έχουμε όλες τις δυνατότητες 
να πετύχουμε, αν όλοι δούμε την Κυκλική Οικονομία στην ουσία της. Πρώτον, η αξία των προϊόντων και των 
υλικών διατηρείται όσο δυνατόν περισσότερο. Δεύτερον, η δημιουργία αποβλήτων και η χρήση πρώτων υλών 
ελαχιστοποιείται. Τρίτον, όταν ένα προϊόν φτάσει στο τέλος ζωής του επαναχρησιμοποιείται ή ανακυκλώνεται 
δημιουργώντας προστιθέμενη αξία. Η Κυκλική Οικονομία δημιουργεί νέες αξίες.  

5. Ο ΣΕΠΑΝ, ως κύριος εκπρόσωπος της Κυκλικής Οικονομίας στη χώρα μας, πού θα επικεντρώσει 
τις δράσεις του τα επόμενα χρόνια; 

Με την Κυκλική Οικονομία έχουμε την ευκαιρία να δείξουμε μια νέα καλύτερη Ελλάδα. Ακριβώς γι’ αυτό και ο 
ΣΕΠΑΝ βάζει νέους υψηλότερους στόχους και ξεκινάμε νέες δράσεις, νέες παρεμβάσεις, ακόμη μεγαλύτερη 
κινητικότητα προκειμένου να αναδείξουμε τα οφέλη της  Κυκλικής Οικονομίας και στην επιχειρηματική 
κοινότητα και στα κέντρα λήψης των αποφάσεων και στην κοινή γνώμη. Σε αυτήν την κατεύθυνση έχουμε 
επεξεργαστεί τεκμηριωμένες προτάσεις σε τρείς άξονες. Ο πρώτος αφορά στη θέσπιση κινήτρων για την 
προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών συμβατών με τις αρχές της Κυκλικής Οικονομίας, όπως οι Δείκτες 
Κυκλικότητας, η Ενίσχυση Δευτερογενών Αγορών, οι Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις και το Υψηλό Ειδικό 
Τέλος Ταφής που θα λειτουργεί ως αντικίνητρο. Ο δεύτερος άξονας αφορά σε νομοθετικές ρυθμίσεις που 
είναι αναγκαίες όπως η Εφαρμογή Ιεράρχησης Διαχείρισης Αποβλήτων, η Προτυποποίηση Αποβλήτων, 
Προϊόντων Ανακύκλωσης και Διεργασιών, η  προώθηση της Ανακύκλωσης και της Ενεργειακής αξιοποίησης 
Υπολειμμάτων Ανακύκλωσης, η απλοποίηση της Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης και η προώθηση 
Βιομηχανικής Συμβίωσης. Τρίτος άξονας η εμπέδωση της διαφάνειας, παντού και για όλους. 
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Η ΕΝΔΙΑΛΕ στο «WASTE 2019: Στερεά και Υγρά Απόβλητα»
Η Κυκλική Οικονομία είναι ευκαιρία και ανάγκη για τη χώρα, τόνισε ο Πρόεδρος και Διευθύνων 
Σύμβουλος της ΕΝΔΙΑΛΕ, κ. Γεώργιος Ε. Δεληγιώργης, μιλώντας στο  Συνέδριο του ΤΕΕ, με τίτλο 
«WASTE 2019: Στερεά και Υγρά Απόβλητα», που διοργάνωσε η τεχνοοικονομική ιστοσελίδα 
economix.gr,  υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας. Ο κ. Δεληγιώργης 
παρουσίασε τη λειτουργία του Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Λιπαντικών 
Ελαίων υπογραμμίζοντας πως η χώρα μας πρωτοπορεί σε Ευρωπαϊκό επίπεδο φθάνοντας στο 
100% των στόχων. Πετυχαίνει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά συλλογής, συμπεριλαμβανομένων 
και των λιπαντικών ναυτιλίας, με το φθηνότερο κόστος για τον καταναλωτή στα 20 ευρώ ανά τόνο. 
Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Δεληγιώργης, «Αυτό το success story πρέπει να κοινοποιηθεί. 
Δεν είμαστε η μικρή Ελλάδα που κάθεται στη γωνία, αλλά η Ελλάδα που πρωτοπορεί». 

Η Κυκλική Οικονομία στις προτεραιότητες του ΥΠΕΝ
H υιοθέτηση αρχών της Κυκλικής Οικονομίας στην αγορά και τη δημόσια διοίκηση είναι ανάμεσα 
στις κυριότερες δράσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το 2020, όπως 
ανακοινώθηκε κατά τη συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με την ηγεσία του 
Υπουργείου στις 18.2.2020, στο πλαίσιο της τακτικής αποτίμησης του κυβερνητικού έργου και 
του προγραμματισμού μελλοντικών δράσεων. Κύριο εργαλείο σε αυτή την κατεύθυνση, σύμφωνα 
με σχετική ανακοίνωση του ΥΠΕΝ, θα είναι η ενσωμάτωση σχετικών ευρωπαϊκών Οδηγιών, ενώ 
εξαγγέλθηκε η κατάρτιση Εθνικού Σχεδίου για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις. 

1 δισ. Ευρώ σε «πράσινες» επενδύσεις από την Ελληνική 
Αναπτυξιακή Τράπεζα
Εντός του Μαρτίου 2020 πρόκειται να εκδοθεί η πρόσκληση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας 
(ΕΑΤ) σε εταιρείες επιχειρηματικών κεφαλαίων (Venture Capital Funds, Private Equity Funds) 
προκειμένου να υποβάλουν τις προτάσεις τους, και κατόπιν να αξιολογηθούν, για τη διαχείριση 
και επένδυση 400 εκατ. ευρώ σε  επιχειρήσεις και projects που αφορούν στην παραγωγή και τις 
τεχνολογίες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), στην εξοικονόμηση ενέργειας, στη βιώσιμη 
ανάπτυξη και την κυκλική οικονομία. 
«Τα 400 εκατ. ευρώ της Τράπεζας θα μοχλεύσουν επιπλέον τουλάχιστον 600 εκατ. ευρώ ιδιωτικά 
κεφάλαια τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό για συνεπένδυση στα υπό δημιουργία 
funds και έτσι το συνολικό διαθέσιμο για «πράσινες» επενδύσεις ποσό πρόκειται να ξεπεράσει 
το 1 δισ. ευρώ», επισήμανε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Γιάννης Τσακίρης, σε 
δηλώσεις του.
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ

5 πράγματα που πρέπει να ξέρουμε
για την Κυκλική Οικονομία

Η «γραμμική» οικονομία ακολουθεί το μοντέλο «παραγωγή – κατανάλωση – απόρριψη».  Με αυτή τη διαδικασία, 
το 90% των πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή μετατρέπεται σε απόβλητα προτού το προϊόν 
εγκαταλείψει το εργοστάσιο, ενώ το 80% των προϊόντων που παράγονται απορρίπτονται ως σκουπίδια μέσα 
στους πρώτους έξι μήνες της χρήσης τους. Αντιλαμβανόμαστε έτσι τόσο τη μεγάλη σπατάλη πόρων σε ένα ήδη 
επιβαρυμένο φυσικό και αστικό περιβάλλον -με ημερομηνία λήξης ούτως ή άλλως στην παροχή πρώτων υλών- 
αλλά και το δυσθεώρητο οικονομικό κόστος. Υπάρχει εναλλακτική; Ναι, υπάρχει! Είναι η Κυκλική Οικονομία! 

1. Η Κυκλική Οικονομία (Κ.Ο), είναι ένα νέο οικονομικό μοντέλο ανάπτυξης. Πρόκειται ουσιαστικά για τη 
μετάβαση από το παραδοσιακό γραμμικό μοντέλο παραγωγής και διάθεσης προϊόντων, σε ένα κυκλικό μοντέλο 
όπου τα υλικά παραμένουν στην αγορά μέσω επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης, αξιοποίησης, για όσο το 
δυνατό περισσότερο, εξοικονομώντας πόρους και μεγιστοποιώντας την αξία τους. 

2. Η Κυκλική Οικονομία βρίσκεται ήδη στο επίκεντρο των επιλογών της ΕΕ αλλά και της Ελλάδας. 
Ενισχύει τη βιώσιμη ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα, την απασχόληση, την ανεξαρτησία της ΕΕ από εισαγόμενες 
πρώτες ύλες καθώς και την βέλτιστη χρήση ενέργειας και φυσικών πόρων. Επιπλέον επιφέρει σημαντικότατα 
οφέλη στο περιβάλλον, όπως τη μείωση της παραγωγής αποβλήτων και των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, 
βελτιώνοντας σημαντικά το περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

3. Η Κυκλική Οικονομία είναι πρότυπο οικονομικό μοντέλο ανάπτυξης και όχι περιβαλλοντική ή 
κοινωνική πολιτική. Η εφαρμογή δράσεων Κυκλικής Οικονομίας προϋποθέτει την ενεργή συμμετοχή του 
ιδιωτικού τομέα μέσω της επιχειρηματικότητας, με παράλληλη ωφέλεια στην κοινωνία και το περιβάλλον, την 
απασχόληση, εξοικονομώντας φυσικούς και ενεργειακούς πόρους. Προϋποθέτει την ανάπτυξη επενδύσεων που 
ενσωματώνουν προηγμένες τεχνολογίες, καινοτομίες και επιχειρηματικότητα, παράγοντες που συνυπάρχουν 
στον ιδιωτικό τομέα. 

4. Η Κυκλική Οικονομία δεν προσφέρεται για ανάπτυξη κρατικών επιχειρηματικών δράσεων.  Οι 
επιδοτούμενες από τον κρατικό προϋπολογισμό και με μονοπωλιακή στόχευση δράσεις οδήγησαν στα παλαιά 
γνωστά και αποτυχημένα μοντέλα διαχείρισης αποβλήτων, φυσικών και ενεργειακών πόρων. Όμως ο ρόλος 
του κράτους είναι σημαντικός δεδομένου ότι ρυθμίζει και ελέγχει την αγορά καθώς και ως προς την παροχή 
κινήτρων για την υλοποίηση των προϋποθέσεων για την ανάπτυξη της Κυκλικής Οικονομίας. 

5. Η Κυκλική Οικονομία προωθείται ενεργά στην Ελλάδα από τον ΣΕΠΑΝ. Ο Σύνδεσμος εκπροσωπεί 
σχεδόν το σύνολο των ελληνικών και πολυεθνικών εταιρειών, οι οποίες ασκούν βιομηχανική δραστηριότητα 
στον τομέα της ανακύκλωσης και αξιοποίησης αποβλήτων, υποπροϊόντων και δευτερογενών πρώτων υλών, 
δηλαδή των εταιρειών που δραστηριοποιούνται ενεργά στην Κυκλική Οικονομία.
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