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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  
 

Η παρούσα έκθεση αποτελεί τη 4η  ετήσια έκθεση πεπραγμένων των «Φόρουμ 

Διαβούλευσης» όπως αυτό έχει προβλεφθεί και περιγραφεί αναλυτικά ως Δράση Β2 της 

σύμβασης (Grant Agreement) του έργου. Στο πλαίσιο την εν λόγω έκθεσης, 

περιλαμβάνονται αναλυτικά τα πρακτικά των Φόρουμ που πραγματοποιήθηκαν. 

Συνολικά, πραγματοποιήθηκαν 4 «Φόρουμ Διαβούλευσης»  για το έτος 2019 (2 της 

ολομέλειας και 2 θεματικά) με συνολικό αριθμό συμμετεχόντων στα Φόρουμ της 

ολομέλειας τα 554 άτομα από 208 διαφορετικούς φορείς και στα θεματικά Φόρουμ τα 

40 άτομα από 20 διαφορετικούς φορείς. 

Η ανταπόκριση των ενδιαφερομένων φορέων αναφορικά με τη συμμετοχή τους στα 

Φόρουμ Διαβούλευσης, κρίνεται ικανοποιητική και επιτυγχάνονται οι στόχοι οι οποίοι 

είχαν περιγραφεί στην σύμβαση του έργου (Grant Agreement). Oι στόχοι συμμετοχής 

υλοποιήθηκαν (αναφορικά με αριθμό ατόμων και φορέων που συμμετέχουν), ενώ, οι 

απαραίτητες διορθωτικές κινήσεις σχετικά με τον τρόπο πραγματοποίησης του κάθε 

Φόρουμ, υλοποιούνται στη διάρκεια υλοποίησης των μελλοντικών Φόρουμ. Ακολούθως,

 περιγράφονται λεπτομερώς τα πρακτικά κάθε Φόρουμ ξεχωριστά, όπως αυτά 

κατεγράφησαν στη διάρκεια υλοποίησής τους.
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EXECUTIVE SUMMARY 

described in Action B2 of the project’s Grant Agreement. In total 4 “Consultation Fora” (2 

Thematic Forum and 2 Open Consultation Fora) were organised and implemented during 

2019. In total 554 people from 208 different organisations participated the Open For a 

while 40 persons from 20 different stakeholders participated the 2 Thematic Fora. The 

participation of the public was considered to be quite satisfying taken into consideration 

the targets set in the Grant Agreement, while the necessary improvements in regard to 

the organization of the Fora are implemented during the organization of the future 

Forums. 

The minutes of each Consultation Forum are included in the following chapters. 

 
This is the annual report οn the Minutes of the “Consultation Fora” as this is foreseen and 
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1. ΠΡΑΚΤΙΚΑ 7ΟΥ ΦΟΡΟΥΜ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 

5ο  Ανοικτό Φόρουμ Διαβούλευσης 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

To 7ο Φόρουμ Διαβούλευσης και 5ο Ανοιχτό Φόρουμ κατά σειρά, πραγματοποιήθηκε στην 

Αίγλη Ζαππείου, στις 8 & 9 Απριλίου 2019. Το Φόρουμ συνδιοργανώθηκε με το 1ο Φόρουμ 

Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας. Στο Φόρουμ συμμετείχαν συνολικά 440 άτομα από 140 διαφορετικούς φορείς οι 

οποίοι προέρχονταν από όλη την Ελλάδα αλλά και από φορείς της Ευρωπαϊκής Έπιτροπής. 

Προκειμένου να πραγματοποιηθεί το 7ο  Φόρουμ Διαβούλευσης, εστάλη πρόσκληση σε 

ηλεκτρονική μορφή η οποία περιείχε ηλεκτρονική δήλωση/φόρμα συμμετοχής (Google 

Form) την οποία οι προσκεκλημένοι καλούνταν να συμπληρώσουν προκειμένου να 

δηλώσουν την συμμετοχή τους.  

Το ενημερωτικό υλικό, το οποίο περιλαμβάνει: το δημιουργικό, τις εκτυπώσεις, τις 

παραγωγές τις οργανωτικές δράσεις και το φωτογραφικό υλικό, παρατίθεται στο 

Παράρτημα Ι του παρόντος. Ακολουθεί το σύντομο πρακτικό του Φόρουμ. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

The 7th Consultation Forum and 5th Open Consultation Forum, was held at Zappeio on the 8th 

& 9th of April 2019. The Forum was co-organised along with the 1st Circular Economy Forum, 

in collaboration with the Ministry of Environment and Energy in Greece.  In total 440 

participants from 140 different organizations from Greece and the European Commission 

attended the event. In the framework of the 5st Open Consultation Forum, an official 

invitation was sent to the relevant stakeholders in electronic form. The invitation also 

contained a participation Google Form in which the interested parties had to fill in their 

personal data in order to be able to participate the event.  

The dissemination material produced includes: The creative material, printing material, 

production material, organisation material and photos. This material is included in Annex I of 

this report. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Σύντομο Πρακτικό





 

 

8 Απριλίου 2019 

09.00-09.45 Εγγραφές – Συμμετοχές  

10.00-12.00 Ολομέλεια – «Κυκλική Οικονομία : Ευκαιρία και ανάγκη για την Ελλάδα» 

Εναρκτήρια Ομιλία – Σωκράτης Φάμελλος, Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος & Ενέργειας 

Μήνυμα Franz Timmermans – Α’ Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

Daniel Calleja, Γενικός Διευθυντής Περιβάλλοντος Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Κυκλική Ανάπτυξη για την Ελλάδα 

και την Ευρώπη» 

Γεώργιος Βερνίκος, Πρόεδρος Οικονομικής & Κοινωνικής Επιτροπής Ελλάδος 

Carmen Duran, Ισπανικό Υπουργείο Περιβάλλοντος – «Η Ισπανική διϋπουργική εμπειρία συνεργασίας» 

Καθηγητής Jan Jonker, Radboud University Nijmegen – «Τι οικονομία θέλουμε;» 

Κεντρική Ομιλία – Γιάννης Δραγασάκης, Αντιπρόεδρος Κυβέρνησης και Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης 

12.00-12.30 Διάλειμμα 

12.30-14.30  Ολομέλεια - «Κεντρικές Πολιτικές για τη μετάβαση στην Κυκλική Οικονομία» 

 Joe Papineschi, EUNOMIA “the Full Loop” 

Στρογγυλό Τραπέζι  

Συντονιστής: Daniel Calleja, Γενικός Διευθυντής Περιβάλλοντος Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

 Αστέριος Πιτσιόρλας, Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας & Ανάπτυξης 

 Κώστας Φωτάκης, Αναπληρωτής Υπουργός Έρευνας & Καινοτομίας 

 Νεκτάριος Σαντορινιός, Αναπληρωτής Υπουργός Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής 

 Βασίλης Κόκκαλης, Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων 

 Σωκράτης Φάμελλος, Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος & Ενέργειας 

 Αθανάσιος Σαββάκης, Πρόεδρος Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος 

 Ευάγγελος Καλούσης, Πρόεδρος Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων 

 Βασίλειος Γούναρης, Πρόεδρος Συνδέσμου Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών 

 Ιωάννης Πανιάρας, Πρόεδρος Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη  

«Το επιχειρηματικό ενδιαφέρον για την Κυκλική Οικονομία στην Ελλάδα» 

14.30-15.30  Γεύμα 

15.30-17.30 1η παράλληλη Συνεδρία  «Διατηρώντας την αξία: Επιχειρηματικότητα και θέσεις Εργασίας» 

Συντονιστές: Peter Woodward και Άγγελος Σωτηρόπουλος 

 David Fitzsimons, European Remanufacturing Council “Putting the Economy in Circular Economy” 

 Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου, Γενικός Διευθυντής Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη                

«Στρατηγικές δυνατότητες για την Ελλάδα» 

 Jay Navarro, (Den Haag) JCP, “Collaborative economy the means, circular economy the end. How the 

collaborative economy can be employed to create circular impact” 

 Δημήτριος Πολιτόπουλος, Πρόεδρος Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης «Ν.4496/17-Ευκαιρίες 

απασχόλησης σε Δήμους και Κοινωνικές επιχειρήσεις» 

 Δημήτριος Κονταξής, Πρόεδρος Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Ανακύκλωσης & Ενεργειακής 

Αξιοποίησης (ΣΕΠΑΝ) : «Οι θέσεις του ΣΕΠΑΝ αναφορικά με την Κυκλική Οικονομία» 

  



 

 

Θετικές Πρακτικές – Παραδείγματα  

 Αφροδίτη Μπιζά, Αντιπρόεδρος Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Ν. Αττικής (ΕΔΣΝΑ)/ Όλγα Σκιάδη –  

«Το διαβαλκανικό πρόγραμμα SWAN με στόχο τη βιομηχανική συμβίωση» 

 Γιώργος Πρωτόπαπας: «Χρηματοδοτώντας τη Βιώσιμη Ανάπτυξη: Ανάπτυξη και επίδειξη μοντέλων 

πρόληψης και επαναχρησιμοποίησης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού».                     

Το παράδειγμα του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ. 

 Γεώργιος Δεληγιώργης, Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων (ΕΝΔΙΑΛΕ) – 

«Λιπαντικά Έλαια & Κυκλική Οικονομία: Πράσινες Δημόσιες Προμήθειες» μια θετική πρακτική                        

της χώρας μας» 

15.30-17.30 2η παράλληλη Συνεδρία «Αποκτώντας οικονομικά δικαιώματα για αποτελεσματική διαχείριση αποβλήτων» 

 Vanya Veras, Municipal Waste Europe “Moving up the waste hierarchy to where the Value is” 

 ΥΠΕΝ: «Η νέα Τιμολογιακή Πολιτική αναβάθμισης της ανακύκλωσης με Κίνητρα για τους ΟΤΑ» 

 Josep Maria Tost i Borràs,  Agencia de Residus de Catalunya “Sticks and Carrots: how Catalonia successfully 

incentivised waste management” 

 Kyriakos Parpounas – (EXPRA) European Extended Producer Responsibility Alliance “Implementing 

extended producer responsibility”. 

Στρογγυλό τραπέζι  

Συντονιστής: Μιχάλης Σπανός 

 Αλεξάνδρα Μέξα, Δ/νουσα Σύμβουλος Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης 

 GIZ - Eva Ringhof, Project Manager Τεχνικής Βοήθειας ΕΕ στην υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης 

Αποβλήτων στην Ελλάδα 

 Ιωάννης Ραζής, Γενικός Διευθυντής Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ) 

 Χαράλαμπος Χαραλαμπίδης, Αντιπρόεδρος Πανελληνίου Συνδέσμου Επιχειρήσεων Προστασίας 

Περιβάλλοντος (ΠΑΣΕΠΠΕ) 

 Φίλιππος Κυρκίτσος, Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης 

17.30 – 18.00 Διάλειμμα 

18.00- 19.30  Ολομέλεια – Οι πόλεις και η Κυκλική Οικονομία 

 Γιώργος Δημαράς, Υφυπουργός Περιβάλλοντος & Ενέργειας  

 Νικόλαος Μουσιόπουλος, Καθηγητής ΑΠΘ, μέλος Επιστημονικής Επιτροπής ECOCITY - "Circular Economy  

in Smart Cities: A Guidebook for Appropriate Action Steps"  

 Jay Navarro, (Den Haag) JCP,  “The Urban Agenda – Lessons from around Europe” 

 Γεώργιος Πατούλης, Πρόεδρος Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (KEΔE) 

 Κωνσταντίνος Αγοραστός, Πρόεδρος Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ENΠE) (TBC) 

 Βασίλης Λιόγκας, Συντονιστής διϋπουργικής Ομάδας Διοίκησης Έργου για την Κυκλική Οικονομία –            

«Η Εθνική Στρατηγική για την Κυκλική Οικονομία και οι πόλεις» 

 Γιώργος Ηλιόπουλος, Αντιπρόεδρος ΕΕΔΣΑ «Η σημασία συνεργασίας της αυτοδιοίκησης με 

παραγωγικούς/κοινωνικούς/επιστημονικούς & περιβαλλοντικούς φορείς για την υλοποίηση της εθνικής 

στρατηγικής σε τοπικό επίπεδο» 

19.30  ΛΗΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1ης Ημέρας 

  



 

 

9 Απριλίου 2019 

09.00-11.00 Ολομέλεια  «Από τη χρηματοδότηση της διαχείρισης αποβλήτων στη χρηματοδότηση της Κυκλικής 

Μετάβασης» 

Συντονιστές: Peter Woodward και Ανδρέας Ανδρεόπουλος 

 

 Willebrord Sluijters (Head of Unit) & Dimitra Kanellopoulou (Administrator) DG REGIO (Greece/Cyprus), 

European Commission “ERDF and Cohesion Fund funding for the circular economy – today and tomorrow” 

 Απόστολος Μακρυκώστας, Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας ΥΠΟΙΑΝ, “Παρουσίαση οικονομικών 

εργαλείων ενθάρρυνσης της Περιβαλλοντικής Βιομηχανίας και της Βιομηχανικής Συμβίωσης”  

 Jonas Byström Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, EIB (lead engineer and solid waste specialist) 

 Ανδρέας Κάρμης, ΥΠΟΙΑΝ/ Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ ΥΠΟΙΑΝ 

 Guillaume Le Bris & Sabina Dziurman, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD)  

 Αλέξανδρος Κατσιάμπουλας, Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΕΔΣΑ) 

11.00-11.30  Διάλειμμα 

11.30- 13.30 3η παράλληλη Συνεδρία «Κυκλικό δυναμικό για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» 

 Μαρία Συμεωνίδου-Σιδερή, Επιμελητήριο Ηρακλείου “How to boost the transition among SMEs” 

 Δημήτριος Τσέκερης, ΥΠΕΝ, «Οι ενεργειακές Κοινότητες σαν παράδειγμα Συνεργατικής Οικονομίας» 

 Peter Bartel, Circular Economy Solutions GmbH   

 Αιμίλιος Ορφανός, Revolta SPRL – Επαναχρησιμοποίηση μπαταριών : “How circular economy can help 

empower large-scale societal change”  

Στρογγυλό τραπέζι  

Συντονίζει: Peter Woodward 

 Οργανισμός Enterprise Greece (Greek Representative of the European Enterprise Network) 

 Μανώλης Ψαρουδάκης, Αντιπρόεδρος Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας 

 Γιώργος Βερνίκος, Γενικός Γραμματέας Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων 

 Δημήτριος Σύρμος, Πρόεδρος Συνδέσμου Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδος 

 Hara Xirou, Head of South East Europe, EUNOMIA 

11.30 – 13.30  4η παράλληλη Συνεδρία «Χωριστή συλλογή και η πρόκληση των Βιοαποβλήτων» 

 Vanya Veras, Secretary General of Municipal Waste Europe “Making separate collection work” 

 Χάρης Μαμουλάκης, Πρόεδρος ΕΣΔΑΚ: «Καινοτόμες Δράσεις Κυκλικής Οικονομίας από τον Ενιαίο 

Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης» 

 Enzo Favoino Zero Waste Europe – “Οperational and economic optimisation of separate collection of 

organics” 

 Αννα Φουλίδη, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: «Η πολιτική για τη μείωση των αποβλήτων 

τροφίμων» 

 Susana Lopes - LIPOR Porto – “Βiowaste collection and composting” 

Θετικές Πρακτικές – Παραδείγματα  

Συντονιστές: Μιχάλης Σπανός και Κάτια Λαζαρίδη 

 Βασιλική Παπαδημητρίου, Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων, “Η βιομηχανία τροφίμων           

και οι σύγχρονες προκλήσεις”  



 

 

 Δημήτρης Χαμπίδης, Πρόεδρος Κεντρικής Λαχαναγοράς Θεσσαλονίκης, «Το  Πρόγραμμα INTERREG “Social 

Plate”»  

 Γεράσιμος Λυμπεράτος, Καθηγητής ΕΜΠ, «Το Πρόγραμμα παραγωγής βιοκαυσίμων από βιοαπόβλητα 

(HORIZON2020) “Waste4Think”(Δήμος Χαλανδρίου)» 

 Ηλέκτρα Παπαδοπούλου, The Greek Bioeconomy forum 

13.30 – 14.30 Ολομέλεια - Conference Wrap up  

Ιδέες και πορίσματα από τις συνεδρίες (3λεπτες αναφορές) 

 Session 1: David Fitzsimons & Άγγελος Σωτηρόπουλος 

 Session 2: Josep Maria Tost i Borràs  & Έλενα Οικονόμου 

 Session 3: Hara Xirou & Ξενοφών Μπακούρας 

 Session 4: Enzo Favoino & Άννα Φουλίδη  

Κύρια μηνύματα από το συνέδριο 

 David Fitzsimons, European Remanufacturing Council 

 Dr Dominic Hogg, EUNOMIA 

 William Neale, EU /DG ENVIRONMENT 

 Βασίλης Λιόγκας, Συντονιστής ΟΔΕ Κυκλικής Οικονομίας 

Κλείσιμο και επόμενα βήματα υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής  

 Σωκράτης Φάμελλος, Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος & Ενέργειας 

14.30  ΛΗΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 









































































 
 

10:00-12:00 Ολομέλεια – «Κυκλική Οικονομία : Ευκαιρία και ανάγκη για την Ελλάδα» 

Χριστίνα Μπαριτάκη, Γενική Γραμματέας Περιβάλλοντος, ΥΠΕΝ  

Για να ξεκινήσουμε, η προσέλευση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

και την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδας που συνδιοργανώνουν αυτήν την 

εκδήλωση. Όλοι οι εκπρόσωποι αυτών των φορέων, νομίζω ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ 

ευχαριστημένοι από την πρώτη εικόνα αυτής της εκδήλωσης και πραγματικά από την συμμετοχή, 

το ενδιαφέρον, νομίζω ότι είναι η πρώτη ικανοποίηση και ο πρώτος στόχος του θέματος της 

κυκλικής οικονομίας να γίνει λίγο κτήμα όλων και να ασχοληθούμε όλοι με το πώς θα 

καταφέρουμε να την υλοποιήσουμε. Μετά λοιπόν την υιοθέτηση της στρατηγικής για την κυκλική 

οικονομία από το κυβερνητικό συμβούλιο οικονομικής πολιτικής, είμαστε εδώ στην πρώτη δράση 

που ουσιαστικά συντελεί στην έναρξη της εφαρμογής αυτής της στρατηγικής. Έχουμε μαζί μας 

εκπροσώπους της κυβέρνησης, αξιότιμους υπουργούς, εκπροσώπους από κυβερνήσεις άλλων 

χωρών, της ΕΕ και γειτονικών χωρών της Ελλάδας. Τους ευχαριστούμε πολύ για την συμμετοχή 

τους. Έχουμε μαζί μας εκπροσώπους της επιστημονικής κοινότητας για το θέμα της κυκλικής 

οικονομίας. Και έχουμε μαζί μας φυσικά και παραγωγικούς φορείς που χρειάζεται να εφαρμόσουν 

και να συμμετάσχουν και να συντελέσουν κι αυτοί στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής για 

την κυκλική οικονομία. Δεν θα ήθελα να σας καθυστερήσω περισσότερο. Θα δώσω το λόγο στον 

Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος κύριο Σωκράτη Φάμελλο για την εναρκτήρια ομιλία του σε 

αυτό το πρώτο Forum κυκλικής οικονομίας της Ελλάδας. Ευχαριστώ πολύ. 

Σωκράτης Φάμελλος, Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος & Ενέργειας 

Εναρκτήρια Ομιλία 

Νομίζω ότι αξίζει να ευχαριστήσουμε την Γενική Γραμματέα Περιβάλλοντος, την κυρία Μπαριτάκη, 

και όλα τα στελέχη και τους συνεργάτες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και όλους τους 

συνεργάτες μας για αυτήν την μεγάλη εκδήλωση. Γιατί πίσω από κάθε μεγάλη εκδήλωση υπάρχει 

πάντα πάρα πολλή εργασία. 

Κύριε Αντιπρόεδρε της Κυβέρνησης, 

Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί, 



 
 
 

Αξιότιμοι πρόεδροι των οικονομικών και παραγωγικών φορέων της Ελλάδας, 

Αξιότιμοι Υπουργοί των γειτονικών Βαλκανικών χωρών,  

Κύριε Υφυπουργέ της Σερβίας,  

Αξιότιμα μέλη του Ελληνικού κοινοβουλίου, 

Εκπρόσωποι των ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων,  

Εκπρόσωποι του παραγωγικού και του επιχειρηματικού κόσμου, 

Θα θέλαμε εκ μέρους του Υπουργείου Περιβάλλοντος αλλά και της διυπουργικής επιτροπής που 

συντονίζει τη δράση της κυκλικής οικονομίας να σας ευχαριστήσω γιατί είμαστε εδώ σε αυτό το 

κοινό ποιοτικό άλμα στην οικονομική ανάπτυξη και στην πρόοδο της χώρας μας. Να μην αμελήσω 

να ευχαριστήσω και τους εκπροσώπους του κόσμου της αυτοδιοίκησης, του κόσμου της επιστήμης 

της τοπικής αυτοδιοίκησης, και της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας, και των φορέων αυτής 

που είναι εδώ σήμερα μαζί μας. Η τρέχουσα οικονομική συγκυρία για την Ελλάδα χαρακτηρίζεται 

από δύο μεγάλα -αν θέλετε- συμβολικά ζητήματα: την έξοδο από τα Μνημόνια με θετική 

αξιολόγηση από τους οικονομικούς φορείς και από τα δημοσιονομικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, αλλά και από την παγκόσμια οικονομική κοινότητα, αλλά και τη νέα ισχυροποιημένη 

γεωπολιτική θέση της χώρα μας στα Βαλκάνια και την Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό το πλαίσιο 

ενθαρρύνει τη φυγή της Ελλάδας προς τα εμπρός, σε έναν νέο δρόμο παραγωγής, προόδου και 

εργασίας, σ’ ένα δρόμο που είναι δρόμος βιώσιμης ανάπτυξης, αλλά και δρόμος ειρήνης.  

Η Κυκλική Οικονομία αποτελεί συστατικό στοιχείο της νέας αναπτυξιακής στρατηγικής της 

Κυβέρνησης, μια ευκαιρία και μια ανάγκη· αποτελεί τη νέα πρόταση παραγωγής της χώρας μας, 

απόλυτα συμβατή με την αειφορία και την βελτιστοποίηση και την απόδοση των πόρων. Είναι η 

βέλτιστη, μακροπρόθεσμη βέβαια οδός για την πρόληψη της κρίσης, για να μην δημιουργηθεί 

ξανά οποιαδήποτε αδικία και ανισορροπία, για να έχουμε μια δίκαιη, βιώσιμη και οικονομικά και 

κοινωνικά και περιβαλλοντικά κοινωνία και οικονομία.  

Βέβαια, η κυκλική οικονομία και η οικονομία χαμηλού άνθρακα αποτελούν σε παγκόσμιο επίπεδο 

στοιχεία του υποχρεωτικού, θα έλεγα, πρότυπου οικονομικού μοντέλου. Διαφυλάττουν την 

πλανητική βιωσιμότητα με όρους οικονομικής ανάπτυξης. Δίνουν διέξοδο στην αδυναμία του 



 
 
 

σημερινού οικονομικού συστήματος να ανταπεξέλθει στις ανάγκες και ιδιαίτερα προλαμβάνουν 

την εκθετική κατασπατάληση των πόρων. Ενσωματώνουν, εκφράζουν και εξειδικεύουν όλες τις 

απαραίτητες πολιτικές που έχουν συμφωνηθεί από όλες τις χώρες και συνοψίζονται σε δύο 

κεντρικά πολιτικά κείμενα. Στη Συμφωνία των Παρισίων για την πρόληψη και την αντιμετώπιση 

της Κλιματικής Αλλαγής και στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2030 του ΟΗΕ. Δύο κείμενα 

τα οποία εμπεριέχουν σαφέστατα πολλά προοδευτικά στοιχεία για το μέλλον των κοινωνιών μας. 

Η βιώσιμη ανάπτυξη είναι προφανές και το γνωρίζουμε όλοι είναι ότι είναι στο επίκεντρο του 

ευρωπαϊκού εγχειρήματος εδώ και χρόνια. Οι ευρωπαϊκές κοινωνίες αντιμετωπίζουν πάρα πολλές 

προκλήσεις. Πολλά ζητήματα είναι ανοιχτά, πολλά ερωτήματα βιωσιμότητας, για την εργασία, 

ιδιαίτερα για την εργασία των νέων, για το δημογραφικό για την ουσιαστική κοινωνική συνοχή, για 

την πρόσβαση των πολιτών στα αγαθά της ζωής, για τη μετανάστευση, για τη δημοκρατία. Είναι 

γεγονός ότι υπάρχουν πολλά ερωτήματα για το πώς η Ευρώπη μπορεί να οικοδομήσει ένα πλαίσιο 

όπου η Οικονομική Ένωση θα συμβαδίζει με την κοινωνική ένωση, με την ουσιαστική Ευρώπη των 

πολιτών. Για το πώς η κρίση δεν θα πολλαπλασιάζει συνέπειες και ανισότητες, αλλά θα μικραίνει 

τα κενά. Για το πώς θα υπάρχει ένας ευρωπαϊκός κοινωνικός πυλώνας. Ερωτήματα για τις 

επενδύσεις. Όμως, μέσα σε όλα αυτά υπάρχει ένα ζητούμενο για όλες τις πολιτικές. Για το πώς 

μπορεί να υπάρχει ένα νέο επενδυτικό πρότυπο που να στηρίζεται στη βιωσιμότητα. Αλλά και για 

το πώς μπορεί να υπάρχει συντονισμένη δράση των χωρών στα πλαίσια της πολιτικής για την 

κλιματική αλλαγή. Το θεματολόγιο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη 

αποτελεί το υπόβαθρο πάνω στο οποίο μπορούν να διαμορφωθούν ολοκληρωμένες πολιτικές και 

στο εσωτερικό και στο εξωτερικό της ΕΕ. Βέβαια υπάρχει ένα ερώτημα, οι αλλαγές αυτές θα 

μείνουν μόνο στο επίπεδο της διατύπωσης πολιτικής από τα Υπουργεία Περιβάλλοντος και τα 

συμβούλια κορυφής των Υπουργών Περιβάλλοντος; Ή θα αποτελέσουν στοιχείο της πολιτικής των 

Υπουργείων Οικονομικών, των Υπουργείων Οικονομίας, των κεντρικών αποφάσεων της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής και βέβαια συνολικά του κόσμου. Είναι λοιπόν μια ευκαιρία, ενόψει και 

των Ευρωεκλογών, να ξανατοποθετηθεί η ευρωπαϊκή κοινωνία και η Ευρωπαϊκή Ένωση, και ίσως 

να επιλέξουμε κι εμείς -και γι’ αυτό θέλουμε και τη δική σας συμμετοχή- ένα νέο παραγωγικό και 

επενδυτικό πρότυπο. Ένα νέο κοινωνικό πρότυπο που προάγει τον οικολογικό μετασχηματισμό και 

δημιουργεί αν θέλετε μια νέα κοινωνική συμφωνία, που στηρίζεται στις αρχές της βιωσιμότητας. 

Χρειαζόμαστε λοιπόν ένα νέο οικονομικό και καταναλωτικό μοντέλο. Πρέπει να υπερβούμε 



 
 
 

παραγωγικές και καταναλωτικές συνήθειες και όλοι εμείς ως πολίτες ως πρόσωπα. Και είναι 

γεγονός ότι στο σύνολο της πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής συζήτησης μπαίνουν νέες αρχές. 

Η αρχή των μηδενικών αποβλήτων, η αρχή των μηδενικών εκπομπών, η αρχή της αειφορίας των 

πόρων. Το zero waste και zero carbon είναι ζητήματα που πλέον μπαίνουν καθημερινά σε όλες τις 

επιλογές. Και θα έλεγα όχι μόνο στις Ευρωεκλογές αλλά και στις τοπικές, αυτοδιοικητικές εκλογές 

που έρχονται στην Ελλάδα θα μπουν τέτοια ερωτήματα. Όμως πρέπει να περάσουμε από τα λόγια 

στην πράξη και γι’ αυτό πρέπει να συζητήσουμε για πολύ σημαντικά ζητήματα στο προϋπολογισμό 

και στο επενδυτικό σχέδιο της χώρα μας, της Ευρώπης, των Βαλκανίων, του κόσμου. Για μια 

ανάπτυξη με το περιβάλλον, γιατί δεν μπορεί να υπάρχει ανάπτυξη κόντρα στο περιβάλλον. Για 

μια ανάπτυξη με εργασία, γιατί δεν μπορεί να υπάρχει ανάπτυξη κόντρα στην εργασία. Για μια 

ανάπτυξη με προϊόν, γιατί δεν μπορεί να υπάρχει ανάπτυξη χωρίς προϊόν.  

Αυτό ουσιαστικά είναι και το στοίχημα της βιωσιμότητας, που μπαίνει από τη στρατηγική 

βιώσιμης ανάπτυξης και δεν στοχεύει μονόπλευρα στην ανάγνωση δημοσιονομικών δεικτών. Η 

χώρα μας πάλεψε για να αλλάξει σελίδα. Όμως σε αυτή την περίοδο που παλέψαμε και αλλάξαμε 

σελίδα και δημοσιονομικά και παραγωγικά και κοινωνικά, διατυπώσαμε και μια άλλη πρόταση 

μεταρρυθμιστική στον τομέα του περιβάλλοντος. Για ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις που αλλάζουν 

την λειτουργία της κοινωνίας και της οικονομίας. Παράδειγμα θα έχετε όλοι αναγνωρίσει και θα 

παρουσιαστεί στη συνέχεια και από τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης ότι το αναπτυξιακό σχέδιο 

της Ελλάδας έχει ειδικά κεφάλαια για τα ζητήματα της βιώσιμης ανάπτυξης. Η παραγωγική 

ανασυγκρότηση είναι στενά συνδεδεμένη με την κυκλική οικονομία και την κλιματική αλλαγή. 

Όμως υπάρχουν και πολλές άλλες ολιστικές προσεγγίσεις. Θα τις παρουσιάσω σε τίτλους γιατί, 

πραγματικά, δεν υπάρχει χρόνος και αργότερα στα τραπέζια που θα αναπτυχθούν, θα υπάρχει 

μεγαλύτερη ανάλυση. 

- Ένα νέο εθνικό σχέδιο αποβλήτων.  

- Ένα νέο εθνικό σχέδιο για την διαχείριση των λυμμάτων για όλους τους οικισμούς άνω των 

2.000 κατοίκων.  

- Τα σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμού.  

- Τα σχέδια διαχείρισης κινδύνου πλημμύρας.  

- Μια νέα πολιτική για την ανάλυση κόστους και την τιμολόγηση νερού με κοινωνικό 

περιβαλλοντικό τιμολόγιο και μείωση των απωλειών.  



 
 
 

- Το εθνικό σχέδιο για την ενέργεια και το κλίμα για το 2030 που προβλέπει διπλασιασμό των 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, έναν προϋπολογισμό που προβλέπει ένα ποσό 35 

δισεκατομμυρίων για τα επόμενα δέκα χρόνια και μια συμμετοχή στο άπιαστο ενεργειακό 

μείγμα της Ελλάδας περίπου 57 με 60% το 2030.  

- Έχει πλέον η Ελλάδα δασική στρατηγική που δεν είχε ποτέ, δασικούς χάρτες, κτηματολόγιο και 

ένα υπόβαθρο για την ανάπτυξη αλλά και για την ποιότητα του περιβάλλοντος, διατυπωμένα 

ψηφιακά υπόβαθρα για όλες τις περιοχές NATURA 2000 και επιτέλους φορείς διαχείρισης 

προστατευόμενων περιοχών σε όλη την Ελλάδα.  

- Εθνικό σχέδιο προσαρμογής για την κλιματική αλλαγή. Ειδικό νόμο περιφερειακά σχέδια που 

εκπονούνται τώρα.  

- Θαλάσσια στρατηγική  

- αλλά και μια πληθώρα, μια βεντάλια εργαλείων για τα στερεά απόβλητα και τη διαχείριση 

υλικών και πόρων, που ξεκινάει από το εθνικό σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων, το εθνικό 

σχέδιο μείωσης παραγωγής/διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων.  

- Αλλά και ειδικά μέτρα για τα πράσινα σημεία, για την πρόληψη και τη μείωση της 

κατανάλωσης της λευκής πλαστικής σακούλας, για την αλλαγή στην διαχείρηση και στην 

παραγωγή των πλαστικών μιας χρήσης και πολλά αλλά εργαλεία που θα συνεχίσουμε και θα 

παρουσιάσουμε κατά την διάρκεια της σημερινής διαδικασίας. 

Η κυκλική οικονομία από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποτέλεσε ένα κεντρικό πολιτικό 

διακύβευμα από το 2015. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επίσης τοποθετηθεί για την κυκλική οικονομία.  

Αφορά και στον τοπικό και αυτοδιοικητικο τομέα της κοινωνίας και της οικονομίας και ταυτόχρονα 

απαντάει στο ερώτημα ποιους φυσικούς πόρους έχουμε, πώς μπορούμε να μειώσουμε το κόστος 

των φυσικών πόρων και να βελτιώσουμε το ισοζύγιο συναλλαγών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην 

χώρα μας. Όμως καλό είναι να γνωρίσουμε και να ξεκαθαρίσουμε ότι η κυκλική οικονομία δεν 

αφορά μόνο τα στερεά απόβλητα. Δεν αφορά μόνο τον κόσμο της ανακύκλωσης, δεν αφορά μόνο 

τον κόσμο της αυτοδιοίκησης.  

Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα τελευταία χρόνια έχουμε επεξεργαστεί πολλές νέες νομοθεσίες για 

τα λιπάσματα, για τα απόβλητα, για τις πλαστικές ύλες, για την καινοτομία στις μεταφορές, για την 

βιοοικονομία. Αυτό όμως που καλό είναι να γνωρίζουμε όλοι και θέλω μέσα σε εισαγωγικά να το 

καταθέσω είναι ότι η κυκλική οικονομία και η κλιματική αλλαγή θα είναι προαπαιτούμενα θα είναι 



 
 
 

προαίρεση για τα χρηματοδοτικά εργαλεία του επόμενου προγραμματισμού. Για τον λόγο αυτό, το 

κυβερνητικό συμβούλιο κυβερνητικής πολιτικής έχει επεξεργαστεί σε μια περίοδο σχεδόν δύο 

χρόνων, αν δεν κάνω λάθος, μια πρώτη απόφαση για ένα πρώτο σχέδιο στρατηγικής για την 

κυκλική οικονομία, μια ευρεία διαβούλευση με όλους τους οικονομικούς και παραγωγικούς 

φορείς. Και μετά από την γνώμη, την αιτιολογημένη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής 

επιτροπής, που συνδιοργανώνουμε την σημερινή διαδικασία, έχουμε πλέον την στρατηγική της 

κυκλικής οικονομίας για την Ελλάδα, η οποία κατατέθηκε θεσμικά στην Ευρωπαϊκή επιτροπή και η 

Ελλάδα είναι μια από τις πρώτες χώρες που έχει στρατηγική για την κυκλική οικονομία και 

στηρίζεται σε ένα σχέδιο το οποίο είναι διυπουργικό. Θα δείτε στη συνέχεια σε μια συζήτηση 

πέντε υπουργών με τους επικεφαλής των παραγωγικών φορέων της χώρας, πώς μετουσιώνεται σε 

όλους τους κάθετους πολιτικούς άξονες μια οριζόντια πολιτική κυκλικής οικονομίας. Γιατί η 

κυκλική οικονομία και το περιβάλλον διατρέχουν όλες τις πολιτικές, τις συνδέουν και τις 

ενισχύουν. Δεν υπάρχει τομέας της ελληνικής πολιτικής και παραγωγής και κοινωνικής λειτουργίας 

που να μην ενισχύεται από την κυκλική οικονομία. Πρωτογενής, δευτερογενής και τριτογενής 

τομέας αποκτούν πλεονεκτήματα, νέα προϊόντα και νέα ανταγωνιστικότητα. Η κυκλική οικονομία 

σέβεται τους πόρους αλλά ταυτόχρονα δημιουργεί νέα εργασία και για τους νέους επιστήμονες 

που κινδυνεύαμε να τους χάσουμε στην Ελλάδα τα προηγούμενα χρόνια. Θα παρουσιαστεί κι από 

το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Τεχνολογίας μια μεγάλη πρωτοβουλία σύνδεσης της έρευνας 

με την παραγωγή στην κυκλική οικονομία. Και φυσικά, η κυκλική οικονομία δημιουργεί και μια 

αυτονομία στο τοπικό και στο εθνικό παραγόμενο προϊόν, μιας και μειώνει την εξάρτηση από τους 

εισαγόμενους πόρους. Και ταυτόχρονα κατορθώνει και ενισχύει και την μεγάλη 

επιχειρηματικότητα και την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, αλλά και την κοινωνική οικονομία. 

Το σχέδιο για την κυκλική οικονομία το οποίο παρουσιάζεται πλέον στο διαθέσιμο site, που είναι 

και το δικτυακό forum, είναι ένα σχέδιο το οποίο περιλαμβάνει έναν πρώτο άξονα 

μεταρρυθμίσεων, αλλαγών στη διοίκηση, στη νομοθεσία. Εργαλείων τα οποία βελτιώνουν την 

παραγωγή, την κατανάλωση και την αξιοποίηση δευτερογενών υλών, δευτερογενών μορφών 

υλικών, αλλά και τη διαχείριση των αποβλήτων. Ο δεύτερος άξονας είναι ο άξονας της 

χρηματοδότησης. Δουλέψαμε πολύ για να ετοιμαστούνε οικονομικά εργαλεία που πολλά θα 

παρουσιαστούν και στη συνέχεια για το πώς μπορεί να ενισχυθεί η μεταποίηση, η παραγωγή, η 

επεξεργασία των δευτερογενών υλικών και για το πώς μπορούμε να έχουμε βιομηχανική 



 
 
 

συμβίωση με νέα εργασία. Ο τρίτος άξονας είναι η γνώση που έχουμε και εδώ θέλουμε να 

δουλέψουμε πάρα πολύ. Θέλουμε το διαδικτυακό Forum κυκλικής οικονομίας με αυτό που 

σήμερα ξεκινάει σε φυσική μορφή να είναι διαρκώς ενεργά. Θα υπάρχει λοιπόν ένα forum 

κυκλικής οικονομίας που θα ξεκινήσει από τα παραδείγματα του σημερινού διημέρου το οποίο 

ξεκινήσαμε τώρα. Τα καλά παραδείγματα θα είναι ταυτόχρονα αναρτημένα αλλά και θα 

συζητούνται σε παράλληλα τραπέζια, τα οποία θα συμβαίνουν σε ετήσια βάση. Θα υπάρχει λοιπόν 

μια διαρκής πληροφορία για τα καινοτομικά εργαλεία κυκλικής οικονομίας που θα διατίθενται 

στην κοινωνία και στην παραγωγή σε πραγματικό χρόνο. Και βέβαια θα υπάρχει ταυτόχρονα η 

ενίσχυση της διακυβέρνησης στους τομείς αυτούς, με την διυπουργική επιτροπή που ήδη 

δουλεύει και που έχει την τιμή το Υπουργείο μας να συντονίζει.  

Ίσως πολλοί θα θέλατε να κάνουμε και μια αναφορά στα ειδικά εργαλεία του περιβάλλοντος που 

έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια για την κυκλική οικονομία. Δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο 

τώρα και θα μας δοθεί η δυνατότητα να το συζητήσουμε στη συνέχεια. Όμως θα ήθελα να 

αναφερθώ στον εθνικό σχεδιασμό διαχείρισης αποβλήτων που συνδέεται με ένα μεγάλο 

επιχειρησιακό σχέδιο χρηματοδότησης υποδομών της τάξης του 1,5 δις από πολλά χρηματοδοτικά 

εργαλεία. Με το νέο νόμο της ανακύκλωσης που ενισχύει τους πόρους για την αυτοδιοίκηση με 

βάση τα σχέδια του κάθε δήμου. Τον νόμο για τις ενεργειακές κοινότητες ή τα ειδικά νομοθετικά 

εργαλεία που έχουμε δημιουργήσει για τα πράσινα σημεία. Θα ήθελα να αναφερθώ στην 

πρωτοβουλία για την μείωση της πλαστικής σακούλας που έχει δημιουργήσει μια μεγάλη αλλαγή 

στις καταναλωτικές συνήθειες και ταυτόχρονα μια μεγάλη αλλαγή στη βιομηχανία πλαστικού και 

θέλουμε και τα δύο ταυτόχρονα να τα παρακολουθούμε. Και την αλλαγή στο πως λειτουργούμε 

ως πολίτες, αλλά και το πώς αλλάζει η οικονομία. Και βέβαια με τον τελευταίο νόμο, τον 

Κλεισθένη, τις μεγάλες αλλαγές που έγιναν στις αρμοδιότητες των δήμων, στα νέα εργαλεία που 

πήραν οι δήμοι για την διαχείριση αποβλήτων, αλλά ταυτόχρονα και στην υποχρεωτική διαλογή 

στη πηγή και διαλογή οργανικών βιοαποβλήτων που ισχύει πλέον για την Ελλάδα από 1/1/2019. 

Ήδη το σύνολο των δημόσιων φορέων έχουν ενημερωθεί, αντίστοιχες πρωτοβουλίες έχουν 

ξεκινήσει στο στρατό, στα λιμάνια, στα ξενοδοχεία, στο δημόσιο τομέα. Και πλέον υπάρχει ένα 

σύγχρονο νομοθετικό πλαίσιο που υποχρεώνει στη διαλογή στη πηγή και στην υποχρεωτική 

ανακύκλωση οργανικού. Με την ευκαιρία αυτή νομίζω ότι αξίζει να σας ενημερώσω ότι μετά τον 

44/96, το νόμο για την ανακύκλωση, από το Νοέμβριο του ’17, συζητάμε με την αυτοδιοίκηση και 



 
 
 

με τον τομέα της ανακύκλωσης για να μπορέσουμε να έχουμε νέα εργαλεία ως προς την πρόληψη 

της μεικτής συλλογής και της μεικτής διάθεσης αποβλήτων. Έτσι λοιπόν, μπορώ να σας πω ότι έχει 

υπογραφτεί από τον Αλέξη τον Χαρίτση, τον Υπουργό Εσωτερικών, και από μένα η απαραίτητη 

υπουργική απόφαση για την εφαρμογή των τιμολογιακών εργαλείων στη διαχείριση αποβλήτων 

και στις επόμενες 2-3 μέρες περιμένουμε τη δημοσίευση σε ΦΕΚ. Πρακτικά από φέτος οι φορείς 

διαχείρισης των αποβλήτων της αυτοδιοίκησης θα έχουν τιμολογιακή πολιτική η οποία θα 

εξαρτάται: Πρώτον με τη σειρά της κάθε μεθόδου επεξεργασίας στην πυραμίδα στερεών 

αποβλήτων. Άρα θα είναι πιο ακριβή η ταφή από όλες τις υπόλοιπες μεθόδους και θα υπάρχει 

λοιπόν ενσωματωμένο το περιβαλλοντικό κόστος σε όλες τις διεργασίες και τα τιμολόγια που 

διατίθενται στην αυτοδιοίκηση. Και δεύτερον, ο κάθε δήμος θα πληρώνει, μάλλον θα έχει 

εκπτώσεις στις τιμές αυτές με βάση τις παραμέτρους της ανακύκλωσης που επιτυγχάνει. Θα 

υπάρχουν τρεις άξονες – υλικών συσκευασίας, η ανακύκλωση και η επαναξιοποίηση οργανικών 

αποβλήτων και η συνολική εκτροπή από την ταφή. Ταυτόχρονα, τα αρμόδια υπουργεία έχουν 

ετοιμάσει νομοθετική πρωτοβουλία, η οποία κατατίθεται και αυτή, αυτή την εβδομάδα στην 

Βουλή, η οποία προβλέπει την κατάργηση του φόρου ταφής που δεν είχε εφαρμοστεί στη χώρα 

μας τα τελευταία χρόνια και την μετατροπή του σε εισφορά κυκλικής οικονομίας, η οποία θα έχει 

μικρότερο κατώφλι αλλά θα εφαρμοστεί με πολλά εργαλεία που προωθούν στην τοπική 

αυτοδιοίκηση την αδειοδότηση και την κατασκευή σύγχρονων μονάδων κυκλικής οικονομίας.  

Υπάρχουν πολλές νομοθετικές πρωτοβουλίες όμως ο χρόνος δεν είναι αρκετός για να τις 

περιγράψουμε όλες. Θα ήθελα να πω ότι επίκειται μια μεγάλη συζήτηση για το βιοαέριο, για τα 

λιπάσματα, για τη λάσπη των βιολογικών καθαρισμών, για την περιβαλλοντική βιομηχανία που ο 

Υπουργός θα μας πει πολλά περισσότερα στη συνέχεια, για την εισαγωγή κριτηρίων στον 

αναπτυξιακό νόμο, για την διαχείριση αποβλήτων φυτοφαρμάκων των τροφίμων, των 

δευτερογενών υλικών στη τσιμεντοβιομηχανία που όλα αυτά θα αποτελέσουν αντικείμενο 

συζήτησης τις επόμενες δύο μέρες.  

Είναι προφανές ότι συζητάμε για μια μεγάλη ευκαιρία αλλά και μια μεγάλη υποχρέωση υπάρχουν 

πολλές δυνατότητες οι οποίες στηρίζονται στο ελληνικό παραγωγικό μοντέλο και στα 

χαρακτηριστικά της χώρας. Οι φυσικοί πόροι που είναι διαθέσιμοι στην Ελλάδα και η έλλειψή τους 

πολλές φορές. Οι δυνατότητες ανάπτυξης που έχουμε εξαιτίας και της κρίσης, αλλά και του νέου 

παραγωγικού σχεδιασμού που έχουμε κάνει, το πλαίσιο της Ευρωπαϊκής επιτροπής που στηρίζει 



 
 
 

αυτές τις αλλαγές αλλά και η υπεραξία που κρύβεται στη γνώση των Ελλήνων, των Ελλήνων 

επιστημόνων και αξίζει να το πούμε αυτό, αλλά και της συνεργασίας που μπορεί να δημιουργηθεί 

τώρα στα Βαλκάνια. Γιατί η νέα γειτονιά αυτή της Ανατολικής Ευρώπης, της Ανατολικής 

Μεσογείου έχει πολύ περισσότερες δυνατότητες για μια ανάπτυξη στον τομέα της κυκλικής 

οικονομίας. Είναι μια σημαντική ευκαιρία και λόγω της πολίτικης περιόδου της χώρας και πρέπει 

να την εκμεταλλευτούμε. Γιατί δίνει τη δυνατότητα να αποκεντρωθεί η μεταποίηση, να 

αποκεντρωθεί η ανταγωνιστικότητα και η βιωσιμότητα, και αυτό ενδιαφέρει πάρα πολύ την 

Ελλάδα που η κρίση, ξέρετε, έπληξε ιδιαίτερα και την περιφέρεια.  

Σε αυτό το πλαίσιο εμείς σήμερα χαιρόμαστε πάρα πολύ που ξεκινάμε την συζήτηση με όλους 

τους τομείς της οικονομίας, τους τομείς της παραγωγής, τους τομείς της γνώσης και της 

αυτοδιοίκησης. Εκτιμάμε πάρα πολύ τον διάλογο που έχει αναπτυχτεί στα πλαίσια της 

οικονομικής και κοινωνικής επιτροπής και θέλουμε να συνεχίσουμε. Γι’ αυτό και το δηλώνουμε, 

έχουμε αποφασίσει -το ήθελε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κύριε Βερνίκο- αυτές οι διαδικασίες να 

γίνουν μαζί με την ΟΚΕ, μαζί με την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Θεωρούμε ότι το forum 

αυτό πρέπει να παραμείνει. Είναι μια πρώτη μέρα, αλλά είναι μια μέρα που θα διαρκέσει στην 

Ελλάδα, θα κρατήσει γιατί σήμερα πατάμε το κουμπί της κυκλικής οικονομίας και ξεκινάμε αυτή 

την σημαντική αλλαγή στη χώρα μας με ένα συμβολικό τρόπο. Όμως όπως καταλαβαίνετε τα 

νομοθετικά εργαλεία είναι ήδη έτοιμα και πολλά πιλοτικά έργα θα παρουσιαστούν γιατί δεν 

ξεκινάμε σήμερα. Έχουμε μπει πλέον σε έναν ασφαλή, σταθερό δρόμο κυκλικής οικονομίας. Και 

τέτοιες θετικές πρακτικές και πρωτοβουλίες στην κυκλική οικονομία νομίζω ότι θα χαρακτηρίζουν 

τις επόμενες περιόδους. Θέλουμε η κυκλική οικονομία να είναι το σήμα κατατεθέν για την Ελλάδα. 

Όπως το περιβάλλον είναι το σήμα κατατεθέν για την Ελλάδα. Γιατί η Ελλάδα είναι πασίγνωστη για 

το φυσικό της περιβάλλον και για την ιστορία της αλλά και για τους πόρους της. Και θέλουμε να 

αποτελέσει αυτό μια σταθερά πρωτοπορίας της Ελλάδας και σε τοπικό, αλλά και σε παγκόσμιο 

επίπεδο. Θέλουμε η γειτονιά των Βαλκανίων, η γειτονιά της Ανατολικής Μεσογείου που είναι πολύ 

τρωτή στα θέματα κλιματικής αλλαγής να αποτελέσει μια γειτονιά κυκλικής οικονομίας. Τα ίδια 

συζητάμε στις τριμερείς συνεργασίες με Κύπρο, με Ισραήλ, με Αίγυπτο, αλλά και πλέον και σε 

επίπεδο Βαλκανίων. Η βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων εξασφαλίζει μακροπρόθεσμα την 

επάρκειά τους, αλλά και τη βιωσιμότητα του πλανήτη. Η κυκλική οικονομία είναι ένα 

αναντικατάστατο κεφάλαιο στα θέματα βιωσιμότητας σε απολυτή συνάφεια με τη στρατηγική και 



 
 
 

την κλιματική αλλαγή. Δεν υπάρχει άλλο πλάνο επιβίωσης και προκοπής στον πλανήτη, δεν 

υπάρχει άλλο πλάνο προκοπής στην Ελλάδα. Δυστυχώς, η φύση έχει δεχτεί τεράστιες επεμβάσεις 

και μια υπερεκμετάλλευση, που τώρα όμως πλέον η πολιτική, η γνώση, η παραγωγή και η 

κοινωνία συναποφασίζουν να υπάρχει μια διαφορετική προοπτική. Η συμμαχία για το κλίμα, αλλά 

και η συμμαχία για την κυκλική οικονομία είναι μια προοδευτική συμμαχία για το μέλλον και 

προφανώς η Ελλάδα δεν μπορεί παρά να είναι στην πρώτη γραμμή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για 

τη συμμετοχή σας και όλους όσους δούλεψαν για αυτή την προσπάθεια. 

 

Χριστίνα Μπαριτάκη, Γενική Γραμματέας Περιβάλλοντος, ΥΠΕΝ  

Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τον 

συμπυκνωμένο λόγο του, για την συνολική παρουσίαση των θεμάτων που συνδέονται με την 

κυκλική οικονομία και την παραδοχή τελικά ότι τα πάντα συνδέονται με την κυκλική οικονομία. 

Αυτό που για πολλά χρόνια, ήδη από την διεθνή διάσκεψη του Ρίου το 1992, ήταν το ζητούμενο 

και που τώρα αρχίζουμε τελικά να το διαπιστώνουμε ότι γίνεται πράξη. Το ζητούμενο για την 

ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης σε όλες τις επιμέρους πολιτικές. Αυτό το ζητούμενο 

με αυτή την ευκαιρία της κυκλικής οικονομίας αρχίζει να παίρνει σάρκα και οστά και νομίζω ότι 

πραγματικά είναι μια πρόκληση, το σημείο που βρισκόμαστε, για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε 

και να αποδείξουμε ότι όντως εφαρμόζουμε πια και μπαίνουμε στην πράξη της ενσωμάτωσης της 

περιβαλλοντικής διάστασης σε όλες τις επιμέρους πολιτικές. Σε αυτό το σημείο θα 

παρακολουθήσουμε ένα μήνυμα από τον κύριο Timmermans τον Πρώτο Αντιπρόεδρο της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση με την κυκλική οικονομία. 

 

Μήνυμα Franz Timmermans, Α’ Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

Ι am really sorry that I cannot be with you in person, but I would like to take the opportunity to 

share a few thoughts. Never before has it been so important to put sustainable development at the 

very heart of everything we do, both in Europe and globally, for out habitat and our economy. 

Circular economy is a concrete way to move to a sustainable future, whilst creating jobs and profits. 

I would even say it’s THE way. And I believe Greece deserves high praise, for publishing its national 



 
 
 

circular economy strategy. I am inspired that the circular economy action plan that the Commission 

proposed has generated so much enthusiasm and captured strong business and popular support 

from across the political spectrum. The time is right. Take plastics for instance. Just ten days ago, 

the European parliaments adopted our directive to tackle single-use plastics that are destroying our 

seas, marine life and beaches, and threatening our health. Even before its adoption, this directive 

has already managed to inspire remarkable innovation, boost new business solutions and address 

the huge plastic waste problem. Our economies already undergoing fundamental changes, the 

question is whether we will be bystanders and victims to those changes or whether we take the 

lead and help build a new economy that works for all of us. Moving to a circular economy is a great 

opportunity for every EU member state, including Greece, precisely because it addresses several 

issues at once – creating value, competitiveness and jobs, while addressing the huge environmental 

challenges we face. Your national strategy will be essential for making the most of circular economy 

opportunities in Greece, including in important sectors such as tourism, construction and food 

production. But no strategy is self-executing. It will need the collective commitment and hard work 

of many of you in this room today, and the determined implementation of your strategy will be the 

key to the success of your economy. I do wish you a very fruitful day, and I hope that this first 

National Forum on circular economy will be the first of many. As I said, it’s time. 

 

Χριστίνα Μπαριτάκη, Γενική Γραμματέας Περιβάλλοντος, ΥΠΕΝ 

Ευχαριστούμε, λοιπόν, εξ αποστάσεως τον κύριο Timmermans για την αισιοδοξία του και τη 

σιγουριά ότι, ναι, θα τα καταφέρουμε. Αν ήταν παρών εδώ και έβλεπε τη συμμετοχή και τον κόσμο 

και το ενδιαφέρον νομίζω ότι θα επιβεβαιωνόταν ακόμα περισσότερο. Σε αυτό το σημείο θα 

παρακαλούσα τον κύριο Calleja, Γενικό Διευθυντή Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να 

αρχίσει την ομιλία του για την κυκλική ανάπτυξη για την Ελλάδα και την Ευρώπη. Ευχαριστούμε, 

κύριε Calleja. 

 

  



 
 
 

Daniel Calleja, Γενικός Διευθυντής Περιβάλλοντος Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

«Κυκλική Ανάπτυξη για την Ελλάδα και την Ευρώπη» 

Good morning. Καλημέρα. It is a great pleasure to be here today in Greece, in this important first 

ever circular economy forum. I want to thank all the ministers present today, all the authorities, 

ladies and gentlemen, your presence here for this important discussion. And I want to especially 

thank minister Famellos, not only for hosting us here, for co-organizing with this commission this 

event, but also for his leadership in environmental matters and the circular economy. When in 

December last year, he came to Brussels and he presented the national strategy for circular 

economy for Greece, I have to tell you that we were impressed in the Commission because Greece 

is one of the countries which is now taking the lead in this very important initiative. I want to 

provide to you the point of view from Brussels, but before that, I want to apologize for having 

brought some Brussels weather to Greece. It’s good for the country side. In my intervention, I 

would like to deal with three questions. The first question is: Why is the circular economy 

important? Why do we need circular economy? The second question is: Are there concrete 

opportunities coming out of the circular economy? And the third question I will address is: Can a 

country like Greece benefit from the circular economy? Let me start with the first one. The 

importance of the circular economy, minister Fammelos has said it, Vice President Timmermans has 

said it very clearly. We have no choice. The present linear economic model, where you produce, 

you consume and you throw away is no longer viable. It is broke. We need to move away from it 

because it is no longer sustainable. We have never generated more waste that we are doing right 

now. Every minute a truck of plastic garbage is spilled into the oceans. We are destroying the 

recourses. We are losing biodiversity. China has consumed more cement in the first ten years of the 

21st century than the US during the whole 20th century. So, we are in a situation which is not going 

to be sustainable. With the demographic challenges, with the loss of the biodiversity, with the 

increase of pollution -I think the minister was saying it very well- one planet will not be enough. So, 

we have to move away from this model, and we have to go for a more circular economy. And 

Europe is not a region of the world which has abandoned resources, neither raw materials nor 

energy. So, we have to be very clever. We have to maximize the value of the resources and we have 

to minimize waste. And we have to make sure through a life-cycle analysis that when we are 

extracting the resources, when we are transforming them, when we are consuming them, and then 



 
 
 

when we are recycling that we close the loop so that at the end of the day, if it were possible, we 

go to a zero-waste society. A society where every waste is a wasted opportunity, a society which 

maximizes the value of the resources because by doing so, by going in this direction, we can 

become, Europe has the possibility to become the most resource efficient region in the world. Now 

this is the only way forward but I come to my second point. The circular economy is also a great 

opportunity. European companies can save 6 hundred billion euros every year if they become more 

circular. Just by becoming more resource sufficient you can have an 8% additional turnover every 

year; and you will pollute less, you will reduce your emissions and this is also about the jobs, the 

skills, the innovation of the future. This is why the European Commission proposed a circular 

economy action plan. In December 2015, 54 measures trying to put in place a strategy for circular 

economy in Europe. Today the 54 measures have been presented by the Commission and in many 

cases even already adopted by the council or by the parliament. We have reformed our waste 

legislation. We have come with our plastic strategy. We have a strategy for eco-recycle. We are 

working with public procurement. We have to look at standards. We have to look at secondary raw 

materials. The circular economy is not just about waste. It is about waste but it is about many other 

things that can bring new business opportunities. It is about innovation, is about supporting 

startups. There are links with the collaborative economy. And all the sectors can benefit from 

construction to agriculture, to transport, to energy, to tourism. There are many opportunities which 

are changing the way we are behaving, the way we are consuming.  

I will give you a couple of examples. I was meeting with some entrepreneurs some days ago, I was 

telling yesterday the minister, and they have created a startup. What is the startup about? They are 

selling glasses. The startup is called Sea to Sea. They take the plastics from the sea and they 

manufacture plastic glasses in order to sell a product which is useful. They are transforming an 

environmental challenge into a business opportunity. We have business opportunities around the 

mobile phones. We have in the world 7,5 billion mobile phones, more than inhabitants, thrown 

away. In these, you have valuable materials which are very expensive to extract. We are spending a 

lot of money in extracting them to ending landfills. Are we becoming crazy? Recover, reuse, 

recycling, remanufacturing. Collecting valuable materials is another way forward. So, behind the 

circular economy, there are also great business opportunities. 



 
 
 

So, what about concrete opportunities for this country? We are in Greece in this circular economy 

forum and we know that after the crisis the Greek society has done big efforts to come out of it. 

You are in a better situation now, but there are still big environmental challenges. The rate of 

recycling is still low, there is a lot of landfilling. And therefore, we support the efforts of the Greek 

government in order to change the situation. There has to be an increase in recycling. We have a 

target by 2020 to reach the 20% and there is a lot that has to be done in Greece. But we need also 

to reduce significantly landfilling. And here I have to be very clear, it is very important for the 

municipalities to step up the measures. The cities around the country have a great role to play. 

Solutions start in the cities and it is essential that the cities in Greece see that waste is not 

something useless; waste is a resource. All the plastic that it is spilled in the oceans is a potential 

business of 105 billion euros that we are losing. So, there are business opportunities around waste, 

investing in recycling facilities, treatment, reducing landfilling with economic instruments is the way 

forward. And the European Union is ready to support with regional funding, with the innovation 

program; we have 8 billion euros for innovation and circular economy is the big priority. So that if 

the right strategies follow, we think we can actually gain some benefits. The circular economy is not 

for Nordic rich countries. The circular economy is not just high tech industries. Every sector, every 

company can benefit. I often tell companies don’t do it for the planet, do it in your own self-

interest. Because you will become stronger, you will become more competitive, you will offer jobs, 

you will innovate and you will, at the end of the day, do something very important. This is how the 

environment and the economy look at the same direction. The environment and the economy are 

not antagonistic; it is possible to reconcile economic opportunities with environmental protection, 

and this is what the circular economy is all about. We see that there are many opportunities in 

Greece in relation to the tourism sector – sustainability has to be the name of the game; textiles, 

food, construction, consumer goods. We think also we have to address the particular situation of 

islands. And the European Commission is ready to address the issue of insularity in its circular 

economy strategy. We understand the difficulties of islands in becoming more circular and we will 

work in this direction. I want to mention something very important we have a circular economy 

stakeholder platform, which you can see at the website of European Commission, to allow any 

business to get there to exchange business practices, to have information, to get together, to 



 
 
 

cooperate, to decide new business models, new business opportunities, new solutions to deal with 

the environment.  

And I want to conclude, and to conclude, being in Greece, I want to quote a Greek proverb which I 

read today in the hotel when I was going out. And the Greek proverb is very simple, it says “The 

beginning is half of every action”. I am confident that this first Circular Economy Forum can be the 

beginning of the economic, the environmental and the social transformation that we need in this 

country and across Europe towards the circular economy. Thank you very much. 

 

Χριστίνα Μπαριτάκη, Γενική Γραμματέας Περιβάλλοντος, ΥΠΕΝ 

Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Calleja, ειδικά για την χρησιμοποίηση του ρητού της Ελλάδας 

«η αρχή είναι το ήμισυ του παντός». Και όντως πραγματικά με τέτοια αρχή – που για μας βέβαια 

δεν είναι αρχή, γιατί δουλεύουμε συστηματικά αρκετά χρόνια τώρα για να φτάσουμε εδώ· είναι 

όμως η κοινοποίηση της αρχής για τους εκτός υπουργείου και εκτός της ομάδας αυτής που έχει 

ασχοληθεί πάρα πολύ στενά. Εγώ θα σημειώσω επίσης ότι από την ομιλία του κυρίου Calleja, 

σημείωσα τουλάχιστον έξι φορές τη λέξη society, τη λέξη κοινωνία, και με δεδομένο ότι ο 

επόμενος ομιλητής μας είναι ο κύριος Βερνίκος, ο Πρόεδρος της Οικονομικής και Κοινωνικής 

Επιτροπής, ο οποίος μας έκανε την τιμή να συμμετάσχει στην ελληνική αντιπροσωπεία την 

περασμένη χρονιά για την παρουσίαση της έκθεσης της Ελλάδας ως προς τους 17 στόχους της 

βιώσιμης ανάπτυξης, εκπροσωπώντας την κοινωνία και με αυτή την εμπειρία και την στενή 

συνεργασία και σε εκείνο το forum, χαιρόμαστε πραγματικά που τον έχουμε και σήμερα εδώ και 

θα θέλαμε να μας πει λίγο από την δική του την πλευρά την προσέγγιση της κυκλικής οικονομίας. 

Ευχαριστούμε, κύριε Βερνίκο. 

 

  



 
 
 

Γεώργιος Βερνίκος, Πρόεδρος Οικονομικής & Κοινωνικής Επιτροπής Ελλάδας 

Κύριε Αντιπρόεδρε της κυβέρνησης, κύριοι Υπουργοί, κύριοι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, αγαπητοί φίλοι, 

Γνωρίζουμε πως η Γη μόλις στην ηλικία των 42 ετών άρχισε να ανθεί. Οι δεινόσαυροι και τα 

μεγάλα ερπετά εμφανίστηκαν ακριβώς ένα χρόνο πριν, όταν ο άνθρωπος ήταν 45 ετών. […] Κατά 

τη διάρκεια της προηγούμενης ώρας έμαθε να καλλιεργεί το έδαφος και πριν από ένα λεπτό 

άρχισε η βιομηχανική επανάσταση. Στα τελευταία 60 δευτερόλεπτα, ο σύγχρονος άνθρωπος 

κατάφερε να μετατρέψει τη Γη και την ατμόσφαιρά της από παράδεισο σε χώρο που δύσκολα 

κατοικείται. Πολλαπλασιάστηκε ο ίδιος σε κλίμακα επιδημίας, προκάλεσε την εξαφάνιση 

αμέτρητων ζωικών ειδών, δημιούργησε απίστευτη ρύπανση και μόλυνση και επηρέασε ακόμη και 

το κλίμα. Κι ενώ βγήκε στο διάστημα για να αναζητήσει πρώτες ύλες, τώρα στέκεται σαν ανόητο 

παιδί, μπροστά στις φοβερές επιπτώσεις που προκάλεσε η μετέωρη άνοδός του στο χείλος μιας 

καταστροφής της όασης της ζωής στο ηλιακό μας σύστημα. Είναι πράγματι αξιοπερίεργο ότι ο 

άνθρωπος εάν δεν φτάσει στα όρια των επιπτώσεων από την απληστία του, δεν ανακόπτει την 

πορεία του όσον κι αν αυτή είναι αυτοκαταστροφική. Το διάβασα αυτό έτσι σαν μια εισαγωγή για 

να πω ότι τουλάχιστον για όσους έχουν μια ευαισθησία στα θέματα τα περιβαλλοντικά, τα θέματα 

που άπτονται, όπως τα θέματα της κυκλικής οικονομίας, είναι προφανώς ζωτικής σημασίας. Για να 

μην πω κιόλας ότι ιδιαίτερα όσοι ασχολούνται με το περιβαλλοντολογικό κίνημα εδώ και πολλά 

χρόνια έχουν εντοπίσει το θέμα. Και βέβαια δεν σας κρύβω ότι όταν μιλάμε για το περιβάλλον 

υπάρχουν θέματα soft, όπως είναι η κυκλική οικονομία που άπτεται περισσότερο θεμάτων 

πολιτισμού, παιδείας, δημόσιας υγείας και αυτονόητων θεμάτων, και σκληρά θέματα 

περιβαλλοντολογικά που επηρεάζουνε το κλίμα, όπως είναι τα ορυκτά καύσιμα, και γενικά 

θεωρούμε ότι τα θέματα των κλιματικών αλλαγών είναι το κυριότερο θέμα.  

Ερχόμενος στα θέματα της κυκλικής οικονομίας και της βιώσιμης ανάπτυξης. Καταρχήν, θέλω να 

πω ότι στην διάρκεια της δικιάς μου προεδρίας από την πρώτη στιγμή υπήρξε μια συναντίληψη με 

τον αρμόδιο Υπουργό. Υπουργέ, σε ευχαριστούμε που στη διάρκεια αυτής της περιόδου 

μπορέσαμε να συνεργαστούμε, να αναδείξουμε τα θέματα, δεν είναι τυχαίο ότι βρεθήκαμε μαζί 

και στον ΟΗΕ το καλοκαίρι του ’18 μαζί με την εκπρόσωπο της Βουλής, και εμφανιστήκαμε η 

Κυβέρνηση, η Βουλή και η Κοινωνία των Πολιτών ότι βρίσκονται ταυτόσημα στην ανάπτυξη, όσον 



 
 
 

αφορά δηλαδή τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης. Και πράγματι οι στόχοι της βιώσιμης 

ανάπτυξης 2030 αποτελούνε θέματα που μας ενώνουνε, που δημιουργούν μια προοπτική κοινής 

συνεργασίας και είναι ευτύχημα ότι όλοι οι φορείς, όλα τα μέλη που συμμετέχουν και στην 

οικονομική και νομική επιτροπή, οι εργοδότες, οι εργαζόμενοι, οι περιβαλλοντολογικές 

οργανώσεις, οι επιστημονικοί φορείς, η τοπική αυτοδιοίκηση βρισκόμαστε ότι συμπλέουμε, ότι 

έχουμε κοινή αντίληψη. Περισσότερο είναι η αγωνία μας στο εάν αυτή την κοινή αντίληψη, η 

οποία απαιτεί δομικές αλλαγές στον τρόπο που σκεφτόμαστε, θα μπορέσουμε να την 

πραγματοποιήσουμε παρόλο το ότι συμφωνούμε. Σπάνια στόχοι όπως είναι οι στόχοι της 

βιώσιμης ανάπτυξης ή της κυκλικής οικονομίας συναντούν τόσο μεγάλη αποδοχή και μπορούμε 

μαζί να δουλέψουμε για να το πετύχουμε. Θέλω να πιστεύω ότι το επόμενο χρονικό διάστημα 

όπου η ανάγκη για συναινέσεις και συνεργασίες θα πρέπει να βρίσκονται πολύ ψηλά στην ατζέντα 

όλων μας, θέματα όπως η κυκλική οικονομία είναι θέματα που θα μας ενώνουν να εργαζόμαστε 

μαζί και στις λεπτομέρειες, ώστε να προχωρήσουμε μπροστά για μια πραγματικά βιώσιμη 

ανάπτυξη όπου η Ελλάδα μπορεί να πρωτοστατήσει. Δεν θέλω να υπεισέλθω σε λεπτομέρειες. Η 

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και παρακολούθησε όλη την δουλειά που κάνει το 

Υπουργείο και τις υπουργικές αποφάσεις που έχουν γίνει. Και τον Οκτώβριο του ’18 βγάλαμε 

σχετική γνώμη, που είναι ανακοίνωση κοινωνικών φορέων για την ανάπτυξη. Βρεθήκαμε πράγματι 

να υπάρχει μια συναντίληψη. […] Μέσα στους οποίους περιλαμβάνεται και η κυκλική οικονομία, 

θα αποτελεί βασικό μέλημα στο οποίο θα προσπαθούμε να συμβάλλουμε όσο μπορούμε. 

Ευχαριστώ. 

 

Χριστίνα Μπαριτάκη, Γενική Γραμματέας Περιβάλλοντος, ΥΠΕΝ 

Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Βερνίκο, Πρόεδρο της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής 

της Ελλάδας, για την προσέγγισή του και τη διαπίστωσή του για τη συναντίληψη που υπάρχει στα 

θέματα που έχουμε μπροστά μας. Στο θέμα της κυκλικής οικονομίας, όπως αναφέρθηκε και 

προηγουμένως από τους προηγούμενους ομιλητές, το στοίχημα αφορά και μια αλλαγή 

νοοτροπίας, μια αλλαγή στον τρόπο που ζούμε, σε απλά, μικρά πράγματα που μπορούμε να 

κάνουμε όλοι και μπορούν στη συνέχεια να οδηγηθούν σε μεγαλύτερα αποτελέσματα. Ως προς το 

κομμάτι όμως της διοίκησης και της κυβερνητικής προσέγγισης στο πώς επιτυγχάνονται οι στόχοι 



 
 
 

κυκλικής οικονομίας, και πώς ένα παράδειγμα σε επίπεδο κράτους και σε επίπεδο συνεργασίας 

κυβερνητικής, θα καλέσω στο βήμα την κυρία Carmen Duran, από το Ισπανικό Υπουργείο 

Περιβάλλοντος, για να μας δώσει την εμπειρία της στη διυπουργική συνεργασία στην ισπανική 

κυβέρνηση για τα θέματα κυκλικής οικονομίας. Κυρία Duran.  

 

Carmen Duran, Ισπανικό Υπουργείο Περιβάλλοντος 

«Η Ισπανική διϋπουργική εμπειρία συνεργασίας» 

Good morning, ladies and gentlemen. It is a pleasure to be here and to share our experience on 

circular economy. First of all, I would like to ask you: How can we make circular economy real? This 

is the first question that arose among the waste (δυσνόητο – 1:23:19) unit. And at first, it seems 

like a very simple and easy question to answer, but in reality, it turns out a very difficult question. 

Because we have a lot of experience on waste regulation, we have a lot of information or other 

details on waste operations like recycling, collection, landfilling. But we have never dealt with other 

policies, like economic or social policies, even not in a sustainable way. So, we have never worked 

on eco design or other items like production, distribution, consumption. So, therefore, we 

understood that we need a broad approach and we need also the experience of other authorities 

who have more knowledge, who have an experience in other policies. So, we invited them and we 

established a working group at a national level. This working group, it was not only to preserve 

nature and natural system, but also is to maintain materials and products in use. So, this group 

under the name of the Inter-ministerial Commission of Circular Economy is divided in two different 

groups. One is the Steering Committee, and in the Steering Committee, we are connected to all the 

ministries that have an important relationship to circular economy. So, we have here the Ministry 

of Economy, we have here the Ministry of Environment, and also we have here the Ministry of 

Science, Innovation and Universities. All these ministries are devoted to have the highest budget to 

circular economy. And also, have the highest compromise to disseminate ideas and principles of 

circular economy. On the other hand, we have another ten ministries. All these ministries have 

different missions and actions considered in our action plan. Many of them are developing at 

present. But that was not enough. Circular economy also involves citizens, so we need to narrow or 

work with other authorities, such as regional and local authorities. So, we created a new group and 



 
 
 

this group was with these authorities in a national level and depends on the waste commission. 

Also, besides we are involved in other groups as the network of environmental authorities, when 

we are considering all the circular criteria for applying to projects which are considered circular.  

So, I’m going back to the previous slide. And here, we have 13 ministers, that is more or less the 

equivalent to 39 units who are working in circular economy on a national level. That means more or 

less 42 persons who are tending all the meters and 31 deputies. Also, we follow up the circular 

economy issue, so we are monitoring all the indicators that we consider at circular economy. There 

are two sets of indicators; one that is very similar to the commission’s ones, and we have other 

indicators only to know how we are doing our action plan in circular economy.  

What we have done until now. The first thing that we have done is to work in the circular economy 

strategy and action plan. For doing that, we start with higher level event. In this higher level, we 

invite different stakeholders from private entities. Once we finish this, we are starting the public 

consultation. This public consultation was a very, very intensive one because we worked hard in 

disseminating the idea of circular economy. So, we collected more than 1,800 proposals, most of 

them from the national associations and industrial federation. And also, we finished our public 

consultation asking some comments to our special environment council that is named (δυσνόητο - 

1:28:13), and this body is named after the environmental concept. So, that means that we will not 

be considered ourselves in the strategy, but we will be considering a future in new regulations or in 

the policies. 

So, what’s the main conclusion of working together. The main conclusion is that we have a strong 

participation of all the correspondents, so that means that circular economy is a horizontal axe for 

all the policies. So, we are writing and working together in all kinds of documents, independently of 

the ministries who are backing us. We also have a better coordination working together. And also, a 

rewarding strategy. But not everything is simple. We have also had some difficulties, because 

getting a consensus is not always easy, so that means that it requires time for reflection, especially 

if we are talking about the same item with a different approach which is quite common in circular 

economy. And also, it means that we have additional work for all the units who are involved in 

circular economy. But at the end, a technical point of view, we obtained two different kinds of 



 
 
 

documents – we got this Strategy on Circular Economy and an Action Plan with more than 110 

missions.  

I would like to mention also that as a result of working all together, there are some samples that we 

have been working on in different kinds of documents. For example, we consider circular economy 

in the new Green Procurement Plan that was published in January, earlier this year. Also, we 

consider circular economy as a model for local entities, for municipalities. Also, we are considering 

circular economy in different economic issues. And recently, we have made some comments to all 

the documents, like the Spanish Urban Agenda or even in the artificial intelligence. 

 

Καθηγητής Jan Jonker, Radboud University Nijmegen  

«Τι οικονομία θέλουμε;» 

To be here as a simple Dutchman, I want to thank Mr. Vice President for being here. I have been 

asked to give twenty minutes on the business side of the circular economy. I have sort in 

production and then we focus on what the economy is at the circular economy, if everything works. 

Which is not the case. Which is not problematic, but I need to stand here.  

So, thank you very much for inviting me. The most important question is of course what kind of 

fundamental reasons do we have to address the circular economy. I had the time yesterday to walk 

around your fantastic, beautiful city and I think that the city of Athens is a classical example of 

eternal recycling. I think the way you use what you have in an eternal way is fantastic, but walking 

the streets of Athens also shows this… And if you look at this with a circular pair of eyes, you 

understand what the job is. Because this is just what you see and from my perspective, this is very 

strange because people throw away their money. Which as a Dutchman, you must understand. I 

don’t really understand.  

And if you go back in history, we started throwing in 1954 when the first American policy was 

saying “throw away and you’re happy” came in place. And if we do try to do one thing that is to 

change that policy we deliberately created. Because giving this policy our material extraction is 

rapidly and uncontrollably moving. This is our physical extraction reality, and it creates a number of 



 
 
 

fundamental problems. Namely, if more people eat from the same material and if we keep the 

same industrial production and we stick to the same economic growth we will rapidly focus on 

resource scarcity. We will have increasing climate problems and, if you want to have a nightmare, 

you can add another ten reasons.  

So, we should be very realistic, this is our society, this is what we use, what we consume and we 

only at present we reuse less than 10%. That is the challenge: organizing that in a way that it goes 

down. And don’t create illusions, it’s hardly possible to make a 100% circular economy, because we 

will use things. But at the same time, we should be aware that the way we operate also creates all 

kinds of fundamental problems. And as you know, 75% of the insects has gone down in the last 20 

years. So, that is very, very serious. So, if we talk about the circular economy, we talk about 

transition, we talk about a triple challenge. One of the first is we need to deal with the energy 

transition, we cannot uncouple circular economy without talking about the energy transition. 

Second, we need to combine the circular economy with the climate change, and yes, of course, 

evidently we need to combine with our material use. But let’s not make the mistake by saying “let’s 

focus only on the circular economy”, but we need to focus on the other two elements. For many 

people, this is how the circular economy looks like.  

On what part are we working, what is we should do? So, we should first of all have a clear 

understanding -I hope- from what the circular economy is. We come from a conventional throw 

away also called linear economy, in which we mine and we produce and we maintain what we 

have, and more recently we started to servitise, meaning that we started to maintain a little bit the 

value of what we have. And then, under this production process we got waste. And this for last 25-

35 years has been our focus: Can we still get some value out of that waste? And basically, waste is a 

resource; is waste if you treat it like that. In my country, we are now talking about a law where 

waste is no longer considered to be waste, but we consider the material as extended use. It might 

sound very funny, but it is very fundamental to this debate that we talk about these things.  

So, in essence, the circular economy is an economic challenge with ecological and social impact in 

preserving value. So, that is what it is all about. If we look at where we come from, we come from 

this economy, but this is not what we want. We don’t want a recycling. We have business-oriented 

economy and not a loop-oriented economy. And we can also talk about re-manufacturing, 



 
 
 

refurbishment and re- design. And it comes if we start really circularizing the material we have, if 

we design the material in a way that enables to make close loops.  

Finally, we have something called substitution. Substitution means we start looking for materials 

we can grow on trees or in the sea, or on other places. And it offers a fantastic schedule to recreate 

the economy from a conventional “repair and reuse” perspective.  

The question then is all very fine, all very nice conceptually. First of all, we need a strategy and it is 

fantastic to see that there is this strategy. Yes, I was given a copy yesterday, I read it Mr. Minister. It 

is about social value creation, it is about ecological value creation, it is about the participative 

economy, that’s what value creation is all about. And the question then is, how can we create 

business models that suit that model? I think there are three major avenues we can explore, and 

they are called capacity, community and commodity and all three are fitting, are linked together. 

So, I give you a brief overview of what is possible. This is our society at present which we’d like to 

change. We’d like to move from a linear to a circular economy in a society full of stuff we have 

around us. So, we don’t start from scratch. It would be fantastic, to rain 50 square kilometers of 

desert and start over again. That is not reality. Reality is we have to do it in our present society. And 

the first thing we can do is we can add digital technology or whatever you want to call it, I don’t 

which words you use here, but we call it digitalization, which is a word to what we have, and it 

means we can put a digital strategy in place to better use what we have. And there are many, many 

opportunities to combine resources. Because much of the resources we have, we hardly use. The 

famous car example – 96% of the time and every each car in Europe stands still, and if it drives you 

have paid three times. One by buying a car, don’t buy a car. Second, by having a car in front of your 

house, don’t buy a car. Third, by driving a car and the average use of petrol is around 92% waste. 

So, don’t use a car. It’s a very simple statement. But if you have one – If you haven’t you haven’t, I 

have two – then you can make smart combinations based on digitalization on, we call it, 

tokenization. And we have an enormous amount of possibilities there how we can use those 

resources. So, don’t only apply it to your car, but to your parking lot, or to your chair, or something 

close, or textile. 

So, the first one is organizational efficacity. Use what we have much better. Second, I think it is very 

important to engage not only with business, but also with people. Because if people do not start to 



 
 
 

move, we have only a business debate on circularity. And it is very important to value the strategies 

that are value for people. So, we developed something called a Community based Circular Business 

Model. Sorry for the word, but it means how can people engage in creating circularity, in getting 

value out of it. In other words, if you have a “throw as you pay” strategy, I would say “get paid as 

you throw” strategy. So, turn things upside down, and if people are decently working on recycling, 

on separation, on circulation, give them a benefit and they will engage. It’s very important to 

understand that those strategies need to be developed. So, it is all about organizing community 

involvement, creating value for the people involved. If we don’t, they stand aside. And yes, of 

course, we also have circular business models. There is a lot of talk about it. We did a national 

survey on circular business models for the government etc. and circular business models simply say 

we need to organize value preservation. But if you want to do so based on loops, the disadvantage 

is our actual institutional, fiscal, juridical system does not accommodate this way of thinking. So, for 

the ministries, there is a massive task to accommodate that way of thinking. Otherwise, you ask 

people to become circular, you ask businesses to become circular and then they are treated as they 

are linear. And that’s where the real challenge is. That’s a lot of work to get it done. 

So, if you about how this might work, this is an example from my country, where a city uses its food 

waste to create biogas, which they then use for public transport. It sounds a little bit complicated, 

but we are trying to understand how the loop might work and how we can benefit. Because then 

we get neutral public transport based on food waste. Well, since Greeks, you LOVE food -you are 

not Dutch, I like it- if you see the number of festering in this town, you probably can run a total 

public transport system based on biowaste. And the models are there. 

But also, we can do the same for plastic. The plastic cycle is much more complicated – I have not 

too many chemists in the room. We have what we call the diaper cycle, which is a fundamental 

problem in Europe. It is a serious question to think about diaper recycling among other things. Or, 

in one of the projects in which we are engaged, the CO2 Cycle. How can we turn CO2 from a 

hazardous gas into a business model? Not only, but how can we use it? How can we employ it in 

different ways? Can we use it for transportation? How could that work?  

So, the four examples I gave are all what we call scaled projects. So, we don’t start at the bottom, 

but we simply say we have a fundamental issue that comes from diapers or when it comes to 



 
 
 

concrete and all those things, and we organize the cycle of that material. Because then you get 

scaled and you have impact. Because in the end, if you develop business models, there should be 

accompanying revenue models and impact models. And if I look at the present discussion in 

Europe, we start at the policies for circular economy, but we really have to invest in the business 

models, the revenue models and the impact models, and the balance between the three. We wrote 

about it, and there is a book about it -which is for free, which I can disseminate afterwards- that’s 

what I do, I write books. 

And I come to a close. For me, the circular economy -if you want to have a simple title- is making 

recycling obsolete. That’s basically what it is: let’s get rid of recycling. And if you look at my country, 

this is the Dutch national material footprint. This has had a lot to understand our strategic focus. 

Namely, this is what we use. And if you look very seriously at this picture, you can see that despite 

all the talks we’ve had, we are not that good at recycling. We use much more stuff that we pretend 

to recycle. So, make a picture of your country to understand where the opportunities are, because 

if we look at our country -and this is research from February this year- you see that we are good at 

recycling, but we are not yet good at the circular economy.  

So, allow me, stubborn as I am, to give you -and you can throw it away, it’s a joke, sorry- some 

modest advice. Potential waste streams, I think that is a very fundamental thing, what we talk 

about. Where are the possibilities? That’s one. Second, I think that circular economy requires new 

knowledge. Not only research, but knowledge and innovation agendas. For a period of years – what 

kind of knowledge do we need 5 years from now? What kind of knowledge do we need 10 years 

from now? Because our educational institutes are slow institutes, and it’s very good that they are 

slow, but it means we need to say what kind of knowledge we have developed -what kind of 

projects- in 2025-26.  

It’s a very interesting question. I think what helps us well is to create local implementation circular 

economy academies. Local places where there is knowledge and experience, set up maybe with the 

help of the European Union, where there is concentration of bad practices, good practices, decent 

tools and system networks. Because otherwise, we invent the wheel over and over and over again. 

And Europe, as you know, is fantastic place, all kinds of things are happening – so, share this 

knowledge.  



 
 
 

I think we should be a bit more creative and engage with people, with students, with citizens 

towards these challenges. What would happen if we make a waste-free island, which is also 

energetically speaking our target? What would it look like? Can we do so, not in 10 years’ time, but 

let’s do it this summer. Then everybody starts freaking out by saying “this summer? That’s 

impossible!” But that’s exactly what a challenge is all about. Invite people from around the place 

and say “we have this challenge, we’d like not simply to say it’s going to be waste-free -because, 

with all due respect, that’s not that complicated- but let’s make it permanent.” And invite students 

from all around the place, make a movement. Invite 1,000 students and say, ok let’s do it in six 

weeks’ time. That’s what a challenge is all about. Maybe you should steal the idea of Green Deals. 

Green Deals mean you make specific agreements around waste streams. It works very well. Then 

what about funding all these things via CO2 taxes, tourist taxes and all the other possibilities.  

In the end, as a government, everything you do, everything you buy, could be either sustainable or 

circular, and that’s creating an enormous impact on this strategy. Sorry for providing these 

suggestions and thank you very much. 

 

Χριστίνα Μπαριτάκη, Γενική Γραμματέας Περιβάλλοντος  

Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον καθηγητή, τον κύριο Jonker, και ίσως το θερμό χειροκρότημα που 

απέσπασε να είναι και η απόδειξη ότι πολλοί από εμάς έχουμε αφήσει ίσως τις ακαδημαϊκές 

αίθουσες για κάποιο καιρό, αλλά και το πόσο ενδιαφέρον είχε η παρουσίαση και η προσέγγιση 

που μόλις μας είπε. Συνήθως σημειώνω τα βασικά, αυτά που λένε οι ομιλητές, εδώ στον καθηγητή 

δεν τα κατάφερα γιατί δεν μπορούσα να αποσπάσω την προσοχή μου παρακολουθώντας τον. 

Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εξαιρετική παρουσίαση. Και τώρα ήρθε η ώρα για την κεντρική 

ομιλία αυτής της ενότητας, θα καλέσω στο βήμα τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και τον 

Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, τον κύριο Γιάννη Δραγασάκη για την κεντρική ομιλία. Και στο 

τέλος θα σας πούμε για το επόμενο πρόγραμμα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αντιπρόεδρε. 

 

  



 
 
 

Γιάννης Δραγασάκης, Αντιπρόεδρος Κυβέρνησης και Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης 

Κεντρική Ομιλία  

Αξιότιμοι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των φιλικών κυβερνήσεων που είστε σήμερα 

εδώ, εκπρόσωποι κοινωνικών επιστημονικών φορέων, κύριες και κύριοι, 

Μερικές φορές είναι καλύτερο να είναι κανείς ακροατής παρά ομιλητής και τουλάχιστον εγώ 

σήμερα έτσι αισθάνθηκα. Είχα την χαρά να ακούσω ομιλίες, οι οποίες αυτές ήταν οι κεντρικές 

ομιλίες. Εγώ σαν εκπρόσωπος της κυβέρνησης αυτό που έχω να κάνω, νομίζω, είναι να πω με 

συντομία τι παραλάβαμε, τι κάναμε και τι σχεδιάζουμε για το μέλλον. Τι παραλάβαμε όχι με την 

έννοια για να δείξω πόσο κακοί ήταν οι προηγούμενοι, πόσο καλοί είμαστε εμείς. Αλλά επειδή η 

κληρονομιά στο θέμα που συζητάμε είναι κάτι του οποίου πρέπει να έχουμε συνείδηση, διότι 

πρέπει να την υπερβούμε.  

Πριν όμως από αυτό θα ήθελα να πω δύο λόγια για το χρόνο και για το θέμα, για το χρόνο κατά 

τον οποίο γίνεται αυτό το forum και το θέμα της κυκλικής οικονομίας φυσικά. Σε ότι αφορά το 

χρόνο, έχει μεγάλη σημασία που γίνεται αυτή την περίοδο, μια περίοδο δηλαδή που έχουμε πια 

απαλλαγεί από την βαριά επιτροπεία και από τα μνημόνια. Διότι αν το κάναμε αυτό πριν από 

κάποια χρόνια θα είχε και τότε μεγάλο ενδιαφέρον, αλλά τότε θα μιλούσαμε για ευχές. Ενώ 

σήμερα μπορούμε να μιλήσουμε για δεσμεύσεις. Διότι όσο ήμαστε στα μνημόνια δεν είχαμε την 

δυνατότητα, την πλήρη δυνατότητα να ορίζουμε εμείς τις προτεραιότητες. Προτεραιότητες ήταν 

τα μνημόνια. Βεβαίως κάποια πράγματα κάναμε και εκτός, ως παράλληλο πρόγραμμα. Αλλά αυτή 

είναι μια πραγματικότητα για την οποία πρέπει να έχουμε συνείδηση. Ότι η χρεοκοπία που ζήσαμε 

είχε βαρύτατες συνέπειες. Και πρέπει να το λέμε διαρκώς για να πάρουμε όλα εκείνα τα μέτρα 

που χρειάζονται ούτως ώστε να μην ξανασυμβεί στη χώρα μας στις επόμενες γενιές αυτή η 

περιπέτεια. Ο χρόνος λοιπόν έχει σημασία. Διότι σήμερα μπορούμε να ορίσουμε τις 

προτεραιότητές μας και κυρίως διότι σήμερα μπορούμε να λάβουμε πολιτικές δεσμεύσεις.  

Και στο μεταξύ βέβαια είδαμε ότι έχει προηγηθεί μια σημαντική δουλειά που έκανε το forum 

ώριμο για να παίξει αυτό τον ρόλο. Το δεύτερο που συνδέεται με τον χρόνο και θέλω να το 

αναφέρω είναι ότι αν τη συζήτηση αυτή την κάναμε πριν από λίγα χρόνια, ίσως κάποιοι θα είχαν 

το άλλοθι, τι να κάνουμε, οι ξένοι δεν μας αφήνουν. Το είπα ήδη εγώ πριν με άλλη έννοια. Τώρα 



 
 
 

λοιπόν όλη η ευθύνη είναι δική μας. Η ευθύνη του σχεδιασμού της χώρας, της ανάπτυξης της 

χώρας, η ευθύνη των προτεραιοτήτων που θα θέσουμε, η ευθύνη για τους νόμους που θα 

προτείνουμε είναι δική μας ευθύνη. Και αν βρίσκω κάτι πραγματικά ριζοσπαστικό, για να μην πω 

επαναστατικό, στο θέμα που συζητάμε, είναι ότι με τρόπο εντελώς καθαρό μάς κάνει να 

σκεφτούμε το ζήτημα ακριβώς της ευθύνης. Και να δούμε στο παράδειγμα της κυκλικής 

οικονομίας ότι δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα αν δεν διασφαλίσουμε την συνεργασία 

όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Και αυτή είναι από την κυβέρνηση, την αυτοδιοίκηση, τις 

επιχειρήσεις, τους φορείς της κοινωνίας. Προφανώς, ο πολίτης δεν μπορεί να κάνει πολλά 

πράγματα αν δεν έχει καθαρό το θεσμικό πλαίσιο που θα διέπει αυτές τις δραστηριότητες. Αλλά 

και οι οποίοι νόμοι ψηφιστούν, νομίζω φάνηκε και από τις μέχρι τώρα συζητήσεις, η υλοποίηση 

τους θα εξαρτηθεί από το τι θα κάνει η αυτοδιοίκηση, τι θα κάνει ο επιχειρηματικός κόσμος, τι θα 

κάνουν οι πολίτες, τα κινήματα, η Κοινωνία των Πολιτών κλπ. 

Σε ό,τι αφορά το θέμα είχα σκοπό να τονίσω λίγο ότι δεν πρόκειται για ένα τεχνητό θέμα όπου 

εμπλέκεται με τεχνολογίες, με διαδικασίες κλπ., αλλά είναι βαθύτατα πολιτικό. Νομίζω ότι και 

αυτό φάνηκε. Είναι το θέμα βαθύτατα πολιτικό διότι μιλούμε για την ζωή μας και την δική μας και 

των επόμενων γενεών. Είναι πολιτικό διότι μας φέρνει αντιμέτωπους με το κεντρικό ερώτημα της 

ανάπτυξης. Τι εννοούμε ανάπτυξη στην εποχή μας. Αν η ανάπτυξη είναι η διέξοδος, τότε γιατί 

εμείς χρεοκοπήσαμε; Δεν είχαμε ανάπτυξη πριν; Είχαμε, και μάλιστα ισχυρή. Άρα μας θέτει το 

πρόβλημα, μας θέτει το ερώτημα ποια οικονομία θέλουμε, ποια ανάπτυξη θέλουμε ή και έχουμε 

ανάγκη και μας υποχρεώνει να κάνουμε επιλογές. Δείτε την εικόνα που παρουσιάζουμε ως χώρα 

από την άποψη των δημόσιων συζητήσεων των μέσων ενημέρωσης. Από την μια ακούμε 

καθημερινά να μειώσουμε τους φόρους, να κάνουμε περισσότερες ιδιωτικοποιήσεις, να φέρουμε 

περισσότερες επενδύσεις. Ας υποθέσουμε τα κάναμε όλα αυτά. Αναιρέσαμε και κάποιες από τις 

αιτίες της κρίσης. Η άλλη μέθοδος είναι η αντίστροφη. Ξεκινάμε από το ποιοι είναι οι όροι της 

βιωσιμότητας της ανάπτυξης σήμερα και άρα με βάση αυτούς τους όρους, τι φορολογία πρέπει να 

κάνουμε, τι είδους επενδύσεις πρέπει να προσελκύσουμε κατά προτεραιότητα και ποιος θα είναι 

ο ρόλος του κράτους στην εποχή μας. Και ακριβώς το θέμα αυτό έχει την σημασία την ευρύτερη 

ότι μας καλεί να σκεφτούμε και να πάρουμε θέση και σε ότι αφορά τις αιτίες της κρίσης και 

κυρίως σε ότι αφορά την από εδώ και πέρα ανάπτυξη. Θα ήθελα λοιπόν να έρθω τώρα στο βασικό 

θέμα σε ό,τι αφορά δηλαδή τις αφετηρίες μας. 



 
 
 

Είναι προφανές ότι στην Ελλάδα ξεκινάμε από άποψη του θέματος που συζητάμε. Από μια θα 

έλεγα αρνητική αφετηρία και τούτο διότι πριν από την κρίση είχαμε ένα παραγωγικό υπόδειγμα, 

το οποίο ήταν χαμηλής προστιθέμενης αξίας εξαρτημένο από τις εισαγωγές, εξαρτημένο από το 

δανεισμό και  από την κατανάλωση. Δηλαδή δεν μπορούσε να αναπαραχθεί το σύστημα αν δεν 

έπαιρναν περισσότερα δάνεια το κράτος και οι ιδιώτες, εάν δεν κάναμε περισσότερες εισαγωγές, 

εάν δεν αυξάναμε την κατανάλωση. Την εισαγόμενη εν πολλοίς κατανάλωση. Άρα το μοντέλο που 

είχαμε στην Ελλάδα ήταν μια κρίση σε αναμονή. Το μοντέλο αυτό δεν ήταν βιώσιμο, είχαμε έναν 

τρόπο ανάπτυξης ενδογενώς μη βιώσιμο. Και για αυτό μίλησα πριν ότι έχει σημασία να έχουμε 

συνείδηση αυτού του γεγονότος για να εκτιμήσουμε αυτό που ήδη ελέχθη, ότι η μετάβαση σε ένα 

νέο υπόδειγμα αποτελεί στόχο, αποτελεί μονόδρομο, αλλά είναι και στόχος με πολλές απαιτήσεις. 

Η ίδια λοιπόν η εμπειρία δείχνει ότι αν υλοποιούμε την ανάπτυξη ερήμην των όρων που 

διασφαλίζουν την βιωσιμότητά της, η μόνη προοπτική θα είναι μια νέα κρίση. Εάν όμως η κρίση 

ανέδειξε την ανάγκη, δεν υπήρχαν οι πολιτικές προϋποθέσεις για να προχωρήσουμε πιο έγκαιρα 

σε αυτή την αλλαγή του παραγωγικού υποδείγματος. Μέχρι το 2015 δεν υπήρχε ούτε η πολιτική 

βούληση ούτε οι δυνατότητες οι θεσμικές οι οποίες απαιτούνται για αυτή τη μετάβαση. Ακριβώς 

γι’ αυτό, την περίοδο μετά το 2015 μπορούμε να τη χαρακτηρίσουμε ως περίοδο δημιουργίας των 

προϋποθέσεων. Θα ήθελα εδώ να ξεχωρίσω ορισμένες από τις κυβερνητικές ενέργειες που έχουν 

τον χαρακτήρα των προϋποθέσεων δηλαδή ορίζουν το γενικό πλαίσιο μέσα στο οποίο θα 

κινηθούμε ή κινούνται ήδη οι δράσεις οι οποίες συζητήθηκαν και θα συζητηθούν τις επόμενες 

μέρες. 

Η πρώτη πρωτοβουλία έχει να κάνει με τη διαμόρφωση της εθνικής αναπτυξιακής στρατηγικής. 

Δεν είχαμε ως χώρα πριν μια εθνική αναπτυξιακή στρατηγική και μάλιστα η ανάπτυξη με την 

βιώσιμη διάστασή της δεν ήταν καν ο στόχος όπως είπαμε. Πρέπει στο σημείο αυτό να πω ότι η 

διαμόρφωση της εθνικής στρατηγικής έγινε παράλληλα με συνεργασία, με συντονισμό παράλληλα 

με τις έκθεσης του ΟΗΕ για την βιώσιμη ανάπτυξη. Άρα η στρατηγική ανάπτυξης που έχουμε είναι 

εναρμονισμένη, λαμβάνει υπόψη της και προσπαθεί να αντιστοιχηθεί με τους λόγους της 

βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ. Η στρατηγική αυτή βέβαια δεν είναι στατική. Διαμορφώθηκε από το 

2016, παρουσιάστηκε το πρώτο σχέδιο στο υπουργικό συμβούλιο το 2017 και μετά μέσα από 

περιφερειακά συνέδρια που οργανώσαμε, όπως ίσως γνωρίζετε, σε όλη τη χώρα, καταλήξαμε στην 



 
 
 

τελική της μορφή. Η οποία και μετά από την έξοδο από τα μνημόνια αποτελεί το βασικό 

προγραμματικό κείμενο με το οποίο κινείται η κυβέρνηση. 

Το δεύτερο είναι το πλαίσιο της εθνικής αναπτυξιακής στρατηγικής. Συγγνώμη, το δεύτερο είναι το 

εθνικό σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία, είναι αυτό το οποίο παρουσιάστηκε στο 

ΚΥ.Σ.ΟΙ.Π με πρωτοβουλία του Υπουργού, του κυρίου Φάμελλου. Είναι αυτό για το οποίο 

ακούσαμε σήμερα θετικά σχόλια και ευχαριστούμε για αυτά. Είναι όμως και η δέσμευσή μας να το 

υλοποιήσουμε και να το αναπτύξουμε περαιτέρω. 

Τρίτον είναι η εθνική στρατηγική για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Ακολουθώντας την 

συνολική πολιτική της ΕΕ αλλά και τις απαιτήσεις της συμφωνίας των Παρισίων, προχωρήσαμε σε 

μια τέτοια στρατηγική, η οποία προβλέπει δραστική αλλαγή στο ενεργειακό μείγμα με αύξηση των 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Προβλέπει εξοικονόμηση ενέργεια σημαντική σε όλους τους 

κλάδους της οικονομίας και οι στόχοι αυτοί κατά έμμεσο τρόπο ασφαλώς συνδέονται και με το 

θέμα της κυκλικής οικονομίας. 

Τέταρτο θα ανέφερα το γεγονός ότι αυτές οι γενικές αρχές εξειδικεύονται, έχουν αρχίσει να 

εξειδικεύονται ανά υπουργείο. Στα τραπέζια από ότι είδα υπάρχουν εκπρόσωποι των υπουργείων 

και του δικού μας υπουργείου, με τον κύριο Πιτσιόρλα και τον γραμματέα, τον κύριο 

Μακρυκώστα. Θα αναφερθούν σε ήδη βήματα που κάνουμε στην κατεύθυνση της εξειδίκευσης. 

Μου έκανε όμως εντύπωση η πρόταση με την οποία έκλεισε  ο κύριος καθηγητής πριν, όπου καλεί 

τις κυβερνήσεις να αγοράζουν με κριτήριο ακριβώς την κυκλική οικονομία. Και θέλω να αναφέρω 

ότι στο υπουργείο ανάπτυξης ήδη έχουμε προχωρήσει στις λεγόμενες πράσινες συμβάσεις. Στην 

προσπάθεια δηλαδή όλες οι δημόσιες συμβάσεις να έχουν ως κριτήριό τους μεταξύ άλλων και το 

κριτήριο ακριβώς της οικολογικής διάστασης, της κυκλικότητας κλπ. 

Η πέμπτη πρωτοβουλία που θεωρώ σημαντική από την άποψη της συζήτησης που κάνουμε είναι η 

στρατηγική για την Βαλκανική στην ανάπτυξη. Πρόκειται για μια στρατηγική η οποία αποσκοπεί 

στο να δούμε την ανάπτυξή μας, σε συνάρτηση από κοινού θα έλεγα με την ανάπτυξη των 

γειτονικών χωρών. Απορρίπτουμε δηλαδή το δόγμα της περίκλειστης χώρας. Θέλουμε την χώρα 

μας μια χώρα ανοικτή με ενεργητική παρουσία και δράση για την επίλυση των προβλημάτων της 

περιοχής. Και πολύ περισσότερο στα Βαλκάνια που τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα είναι κοινά, 

αυτό αποτελεί και μια ανάγκη, αλλά και ένα παράγοντα της αναπτυξιακής δυναμικής και σε εμάς 



 
 
 

και στις άλλες χώρες. Και ακριβώς η επίλυση του θέματος με τους γείτονές μας, με την γείτονα 

χώρα, η συμφωνία των Πρεσπών δηλαδή, θα έλεγε κανείς ότι λειτουργεί καταλυτικά ούτως ώστε 

να ενεργοποιηθούν αδρανούσες δυνάμεις οι οποίες ενδιαφέρονται για τον ίδιο στόχο. Άρα νομίζω 

και τα θέματα της κυκλικής οικονομίας, ή κάποια από αυτά, πρέπει να τα δούμε σε έναν ορίζοντα 

όχι στενά μόνο εθνικό, αλλά και περιφερειακό τουλάχιστον, ευνοώντας και παροτρύνοντας σε 

συνεργασίες όχι μόνο σε κυβερνητικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο φορέων αυτοδιοίκησης, 

επιχειρηματικών φορέων και άλλων. 

Η δεύτερη ενότητα πρωτοβουλιών στην οποία θα ήθελα να κάνω μια σύντομη αναφορά είναι το 

πεδίο των χρηματοδοτικών εργαλείων. Αυτό είναι διεθνώς γνωστό ως πρόβλημα. Στην Ελλάδα 

είναι οξύτερο διότι το παραδοσιακό τραπεζικό σύστημα -ας το πω έτσι- λόγω των προβλημάτων 

που δημιουργήθηκαν στο παρελθόν, αλλά λόγω και του βάρους των μη εξυπηρετούμενων 

δανείων, αλλά και του τρόπου που λειτουργούν οι τράπεζες, δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι 

έχουν την θέληση ή την βούληση ή την δυνατότητα να ανταποκριθούν πλήρως στα χρηματοδοτικά 

κενά που περιέχει όχι μόνο η κυκλική οικονομία, το θέτω ευρύτερα, η μετάβαση στο νέο πρότυπο 

ανάπτυξης. Ακριβώς γι’ αυτό, εμείς από την αρχή πρέπει να πω ως κυβέρνηση αναπτύξαμε αυτό 

που ονομάζουμε συμπληρωματικό χρηματοδοτικό σύστημα. Το οποίο μαζί με τις τράπεζες και 

μέσω των τραπεζών πολλές φορές μπορεί να καλύπτει χρηματοδοτικά κενά. Το πρώτο εδώ είναι η 

αναπτυξιακή τράπεζα, η δημιουργία της αναπτυξιακής τράπεζας η οποία ολοκληρώνεται με την 

κατάθεση σύντομα του σχετικού νομοσχεδίου στην Βουλή. Γιατί επιμένουμε σε αυτήν, διότι με την 

αναπτυξιακή τράπεζα μπορούμε να κάνουμε εύκολα εξειδικευμένα προγράμματα, στοχευόμενα 

προγράμματα. Αυτό που κάνουμε και σήμερα ως  E.ΤΕ.ΑΝ, μπορούμε να βγάλουμε ένα 

πρόγραμμα ειδικά για την κυκλική οικονομία. Είτε να δίνει δάνεια είτε να δίνει εγγυήσεις, είτε να 

δίνει κεφάλαια συμμετοχών.  

Ορισμένες πρωτοβουλίες, είναι σε εξέλιξη θα πω δύο λόγια γι’ αυτές. Αλλά αυτό που τώρα 

κάνουμε σποραδικά και με διάφορες διαδικαστικές τεθλασμένες γραμμές να το πω έτσι, ο θεσμός 

της αναπτυξιακής τράπεζας διεθνώς και στην Ευρώπη είναι ακριβώς ότι σε διευκολύνει και 

διεθνώς εκτός των άλλων να κάνεις και τέτοια εργαλεία ευέλικτα και στοχευμένα. Το δεύτερο 

είναι η απελευθέρωση πόρων του πράσινου ταμείου αφορά το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Ίσως θα 

γίνει και μια ειδική αναφορά σε αυτό. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι η καλύτερη οργάνωση του 

ταμείου που ήδη έχει δρομολογηθεί και η προσπάθεια απελευθέρωσης πόρων προς χρήση, αυτό 



 
 
 

το ταμείο μπορεί να το μετατρέψει σε ένα βασικό χρηματοδότη δράσεων για την κυκλική 

οικονομία. Το τρίτο είναι, όπως είπα ήδη, το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης και ειδικά στη 

Γραμματεία Βιομηχανίας γίνεται καιρό τώρα η επεξεργασία δύο χρηματοδοτικών εργαλείων, 

προβλέπεται εντός του Μαΐου να βγουν οι σχετικές προκηρύξεις. Το ένα θα αφορά 

χρηματοδότηση υποδομών, σύγχρονων εγκαταστάσεων, υποδομών και εξοπλισμού και το δεύτερο 

θα αφορά την ενίσχυση αποκλειστικά μεταποιητικών επιχειρήσεων, οι οποίες δρουν στον τομέα 

της κυκλικής οικονομίας 

Με αυτές τις δράσεις και με άλλες που μπορούν να διαμορφωθούν, και το τραπεζικό σύστημα 

στην συνέχεια οπωσδήποτε θα πιεστεί ή θα προσελκυστεί να παίξει έναν πιο ενεργητικό ρόλο. 

Επομένως, με αυτές τις δύο ομάδες πρωτοβουλιών και άλλες ειδικότερες, νομίζω ότι 

διαμορφώνουμε ένα θεσμικό περιβάλλον, το οποίο επιτρέπει να συνεχίσουμε σε συγκεκριμένες 

δράσεις και παρόλο που ο δρόμος θα είναι μακρύς. Μπορούμε, όπως πράγματι ελέχθη, επειδή η 

αρχή είναι το ήμισυ του παντός, μπορούμε τώρα να τρέξουμε για να καλύψουμε τον χαμένο 

χρόνο. Ας το πω έτσι, σε ό,τι αφορά τις προοπτικές, νομίζω ότι εντός, τα άμεσα βήματα, είναι να 

αξιοποιήσουμε αυτό το θεσμικό περιβάλλον. Να το μετατρέψουμε σε συγκεκριμένα σχέδια, 

δράσεις και πρωτοβουλίες προς υλοποίηση. Και ταυτόχρονα παράλληλα πρέπει να προχωρήσουμε 

γρήγορα και σε ένα δεύτερο στόχο που είναι ο σχεδιασμός της δεύτερης δεκαετίας. Είναι ο 

σχεδιασμός της νέας προγραμματικής περιόδου στη γλώσσα του ΕΣΠΑ που σημαίνει 21-27. Αλλά 

αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι το 2019 είναι κρίσιμος χρόνος. Εμείς ήδη στο υπουργείο ετοιμάσαμε, 

θα βγει η προκήρυξη προς τα υπουργεία. Αλλά σημασία έχει να ανοίξει μια συζήτηση για το τι 

προτεραιότητες θέλουμε να έχουμε στην επόμενη προγραμματική περίοδο και προφανώς μεταξύ 

αυτών, θα είναι τα θέματα που συζητάμε σήμερα. Πώς θα ωριμάσουν όμως έργα και δράσεις 

ούτως ώστε να ενταχθούν, έτσι ώστε να κάνουμε τη δεκαετία 2020-30 τη δεκαετία του μεγάλου 

μετασχηματισμού και της μετάβασης στο νέο πρότυπο βιώσιμης, δίκαιης και χωρίς αποκλεισμούς 

ανάπτυξης; Σας ευχαριστώ πολύ. 

 

  



 
 
 

Χριστίνα Μπαριτάκη, Γενική Γραμματέας Περιβάλλοντος, ΥΠΕΝ 

Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, ειδικά γι’ αυτό το κλείσιμο το 

οραματικό, το εξαιρετικό και με όλα τα λόγια που χρησιμοποιήθηκαν με ισορροπημένη βαρύτητα 

μεταξύ τους. Να τολμήσω να κάνω ένα μικρό κλείσιμο στην πρώτη αυτή ενότητα, λοιπόν.  

Με δεδομένα όλα αυτά που ακούσαμε και με τα πολύ ενδιαφέροντα, πραγματικά, που 

ακούστηκαν μέχρι τώρα, θα ήθελα να πω ότι η αίσθηση που μένει σε μένα είναι ότι αν αυτό το 

θέμα της κυκλικής οικονομίας θεωρήσουμε ότι η κυκλικότητα, τα loop που μας είπε ο κύριος 

καθηγητής προηγουμένως, έχει το Υπουργείο Περιβάλλοντος μια λίγο μεγαλύτερη συνεισφορά και 

εμπλοκή, τότε με τη συμμετοχή και την ομιλία του κύριου Δραγασάκη, ως Υπουργού Οικονομίας 

και Ανάπτυξης, καλύπτουμε και τη δεύτερη λέξη του τίτλου, την οικονομία. Που χωρίς αυτή τη 

συμμετοχή, δε θα μπορούσαμε να έχουμε τέτοια αισιοδοξία ως προς την συνέχιση των πραγμάτων 

και των θεμάτων που καλούμαστε να ασχοληθούμε όλοι.  

Θα κάνουμε τώρα ένα μικρό διάλειμμα. Μετά από αυτό, θα ακολουθήσει στρογγυλό τραπέζι με τη 

συμμετοχή των Υπουργών που είναι παρόντες, από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, από 

το Υπουργείο Ναυτιλίας, από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ο Αναπληρωτής Υπουργός 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας φυσικά, με το συντονισμό του κυρίου Calleja, θα συζητήσουν για το 

επόμενο θέμα μας που είναι οι κεντρικές πολιτικές για τη μετάβαση στην κυκλική οικονομία.  

Σας περιμένουμε σε μισή ώρα για να συνεχίσουμε το Forum. Ευχαριστούμε πολύ. 

 

12:20-14:30 Ολομέλεια - «Κεντρικές Πολιτικές για τη μετάβαση στην Κυκλική Οικονομία» 

Παρουσιαστής: Peter Woodward 

Good afternoon, ladies and gentlemen. This is a day of new beginnings and of freshness. And part 

of that freshness is for that second part, you have a fresh moderator. My name is Peter Woodward. 

I’m an independent moderator, I have a passion for that journey towards sustainable development 

and I am always excited to be in a space that is really trying to make the change, make the 

difference and move forwards. So, it is my privilege to be with you for this session and for further 

sessions as we explore that journey towards our virtual circles. 



 
 
 

In this session, we got three things we would like to do. We want to develop a conversation about 

that journey towards circularity. Everyone is engaged at the process. We also have an opportunity 

to hear from key ministries and industry stakeholders on their commitment to the journey forward. 

In a moment, I will invite them, to come on at a time and give that pledge of commitment to that 

move forwards. But first of all, we really just wanted to explore exactly what the challenges, but 

more particularly, the opportunities that face yourselves in Greece on taking sharp, immediate 

action towards a circular economy.  

And to offer us one or two insights and thoughts and clues for you, I am delighted to welcome to 

the platform someone who has been very much involved in research around circular economy, 

particularly in Greece, and has done quite a bit of work in this area. Please, welcome to the 

platform, Joe Papineschi. 

 

Joe Papineschi, EUNOMIA “the Full Loop” 

Good afternoon, everybody, and I also happen to be an example of a 46-year-old man, but that’s a 

complete coincidence, I don’t think that’s the main reason why I’ve been invited. I think that is 

probably that you know I carried out the work for the commission under the “Early Warning” 

process over the last couple of years. And that has obviously identified some significant gaps and 

challenges for Greece in compliance with EU requirements.  

Having said that, although compliance is important, what I’m really here to talk about are the 

opportunities presented by moving Greece and the economy of Greece towards a more circular 

model. And that’s partly reflected from our point of view as an usher. Me, in our recent investment 

in our first branch elsewhere in EU, so hopefully, everyone here will be attending a quick drink after 

this day’s conference, to launch our office in Athens, which reflects our confidence in the 

opportunities for circular economy in Greece. 

Just to put it into the big picture context, we talked a bit about climate change already today. 

Obviously, we have some huge challenges and we almost have to throw everything at the challenge 

of climate change. The commitments we’ve already made are not enough to achieve the objectives 

that we’ve set in Paris, so we have to harness every tool in the circular economy and resort 



 
 
 

sufficiency are incredibly important when doing that. This just shows an example of analysis of how 

much impact resort sufficiency can have versus more conventional approaches on tackling climate 

change. And just in terms of how important it is, the more circular we make things, the greater the 

benefit. This just shows you for different materials, the disproportionate impact we get from 

prevention and reuse versus simply recycling material.  

But just starting with recycling, it’s obviously something we looked at a lot in our work in Greece, 

under the Early Warning report. This just shows the disproportionate impact, when you’re looking 

just at recycling, of very high recycling rates. How the kind of above exponential improvement in 

resource efficiency you get when we aim for these high recycling rates that seem incredibly 

challenging. 

I’m going to talk very briefly about the challenge for Greece of reaching these levels of recycling, 

but also the feasibility of it and the opportunity it presents. And this is just an analysis we did last 

year, showing the trajectory of Wales. Wales is an autonomous region within the UK, which is 

almost catching up with Germany. So, effectively in 10 years, Wales is gone pretty much to where 

Greece needs to go to in the next 10 years. And Wales is a small economy, it has many economic 

challenges. It’s one of the most economically deprived regions in the UK. One of the things that 

they’ve done is that they really focused on their circular economy policy on quality of material. And 

they are very focused on both separation of material at source and how they collect, and producing 

very high quality material that can be recycled within the Welsh economy. So, over 60% of all the 

material that is collected through this standardized collection system in Wales is actually 

reprocessed into new finished products within the Welsh economy. And it’s also very focused on 

job creation. And Greece obviously has a particular issue, particularly with youth or unemployment 

rates in younger people, and there was a similar situation in Wales. And so, a lot of way that the 

system has been designed there has been around creating job opportunities for younger people. 

And I think the other big thing that approach had -which is very relevant to Greece as well- is that it 

really helped build public confidence in the way that recycling is being done there.  

Part of the opportunity we have now is around leveraging the opportunities of (δυσνόητο – 

2:58:11) particular political interest like, for instance, plastics to drive the very significant levels of 

social changing behavior that is required. One of the things I’m very interested in is whether Greece 



 
 
 

can tackle the challenge of social norming the level of behavior change that is required. And part of 

that for me is about saturating the streets, the places of work and retail establishment, the 

transport hubs and places of pleasure, obviously including the coastal communities and beaches 

etc. with messages that make resort sufficiency part of second nature. 

One of the very interesting projects we worked in recently is looking how we can apply the 

experience of from across Europe to the lower performing countries in Europe. And this just shows 

you some examples from Italy and from Denmark. I think a very interesting one that has been used 

increasingly in Copenhagen is using the caretakers in apartment buildings to facilitate simple things 

like participation in separation of materials. But also, to begin to facilitate more circular models, 

such as the aspects of the sharing economy. How do we get people within small communities to 

share resources and products more efficiently? And we know that the sharing economy is 

something that is kind of upon us and kind of uncontrollable at the moment.  

This is a picture I took on my way to the conference this morning. I think six months ago or 

something like that, these scouters were rolled out in Brussels where I live, and I was very skeptical 

as to whether they would be widely adopted. You now see hundreds of them in use every day. I’m 

not sure anyone is making any money out of them yet. I’m quite skeptical about that. But having 

said that, I can remember how skeptical I was 25 years ago about e-commerce, and we’ve seen the 

transformation over a relatively short time of the way that economy has worked. And I think 

harnessing technology to drive behavior change and to make these circular systems work efficiently 

is incredibly powerful. And Greece can accelerate ahead of money countries, which have very kind 

of established systems around how they manage their end of life resources.  

So, this is just an example of a very low cost way of adding a deposit or operating a (δυσνόητο – 

3:01:30) type system maybe in apartment buildings, obviously a big challenge for a city like Athens, 

much more cheaply than the systems that are used in Northern Europe. I think one of the big things 

that we found looking at the 14 lower performing countries around recycling, and then comparing 

them to countries which had achieved higher performance was that often the regular policy 

framework can get overcomplicated. And actually, a relatively small number of very clear powerful 

long-term instruments, which creates a sense of certainty that the private sector can invest in, that 

actually allow us to have the visibility of the opportunities ahead, make a huge difference. Here, 



 
 
 

you can see an example of the impacts of the landfill tax in the UK. At the time, it was very clear. 

There were lots and lots of instruments being used, but the only one that was really having a major 

impact was this one. That’s not to particularly recommend this approach here, but to just keep very 

focused on a small number of instruments that you take a genuine long-term view on, that can 

provide certainty.  

And I think it’s time to raise the issue of making sure that you take a holistic approach to that policy 

as well, and focus on circularity. Focus on keeping material and products in use as efficiently as 

possible. And one of the issues that the landfill tax caused in the UK was that we show a big rush to 

developing MBT and incineration capacity, and it now looks like there is a real danger that we will 

end up with an overcapacity. So, focusing higher up the hierarchy and investing in the things that 

maybe you are a little less capital intensive, that are a bit more decentralized, and rely more on the 

action of SMEs, is likely to be able to allow Greece to move forward much more quickly.  

I think another really big lesson is around creating the right environment around how the market 

operates. And that very often is around creating clear standards that are backed by evidence that 

you can actually use to persuade many actors in the economy that are used to using primary 

materials or resources to adopt secondary materials. And this is an example around anaerobic 

digestion and the ability to role that technology out much more easily, if you have the standards, 

and the kind of promotion of those standards, in this case, with farmers in particular.  

And that’s obviously an enormous opportunity through the social economy and SMEs as well. And I 

think one of the things which would be very interesting to see in Greece are economic instruments 

that move away from focusing on incentivizing investment in big infrastructure and are much more 

focused on how we facilitate the development of the replication of business models that would 

work at a local level around reuse or refurbishment. And one thing in which I’m personally very 

interested in is the idea of revolving loan funds that you don’t risk throwing a lot of money into are 

programs which are unsuccessful, but you keep funding circulating and reinvesting in new SME and 

social enterprise schemes. And I think one of the most interesting things in the moment is that 

Greece is an economy which imports a lot of manufactured goods. We ’re seeing now the 

beginnings of a policy framework coming from the EU, the way durability and repair ability and 

refurbish ability of those products is starting to-, we see in the private sector the big manufacturers 



 
 
 

of these products starting to adapt their business models and their manufacturing approaches. And 

I think that Greece needs to be ready to provide the instruments that will incentivize the 

development of these new businesses. And it’s again something which I think is a very good root for 

tackling unemployment of younger people, something we know from elsewhere in Europe, this is 

an area around which there is a huge amount of interest among younger people. 

And finally, just thinking about your very large businesses as well, and the things that they’re doing 

that can help you as a country to move forward and to incentivize these things happening in 

Greece. This is an example from Coca Cola, which is a big player in Greece as well, of a new business 

model they’re developing, essentially using these very high tech kind of vending machines 

combined with a reusable drink container with a chip in the container, which allows you to 

effectively buy your drink without needing even a card or a phone; you’ve got a virtual wallet and 

you’re buying your product with no packaging and with a much more efficient transaction. And 

obviously, not wanting to forget their big competitor, PepsiCo last year, or the year before last, 

spent 4 billion dollars acquiring Soda Stream, another effectively reuse-based business model. And 

these are businesses which I think the Greek government can be engaging with directly and looking 

for opportunities particularly around examples of hospitality industry, particularly in coastal areas 

and island communities, ports and shipping. These are areas where Greece is the perfect testbed 

globally, and where there will be a huge amount of global interest in initiatives that can happen in 

Greece. And I see a lot of interest from other EU member states that have similar problems but on 

smaller scale, and would be very interested to work collaboratively with Greece. 

So just in terms of some brief conclusions, I think focusing your efforts as a government on a small 

number of powerful instruments that can provide a level of certainty for investment from the 

private sector. And that’s not just big business, that’s thinking very much about how you create a 

market which allows SMEs to innovate and to operate freely; to focus very much on circularity 

rather than on infrastructure. So, when you are thinking about recycling, really focus on high quality 

material. It requires less processing; you can add more value to it more easily within the Greek 

economy. You are not having to export it somewhere else, where they’re going to carry out more 

complex processes. And then when you’re thinking higher up the waste hierarchy, looking at how 

to retain as much value within the Greek economy through effectively adding as many layers of 

service to those manufacturing goods as possible. And I think learning from others, there are 



 
 
 

obviously huge opportunities across the EU on things like collection. Everything that you can 

possibly think of has been tried, and lots of things haven’t worked. So, there’s lots of opportunities 

to learn from basic things like that. But also, don’t be afraid to innovate and be a leader. I think that 

there are genuine opportunities. We’re doing work in Scandinavia at the moment, where the 

Scandinavian governments and cities are really struggling to work out how to reach 60% recycling, 

because of the investments they’ve made on infrastructure, that was the right thing at the time, 

but is now going to hold them back. You’ve got a much more “green field” situation and some 

opportunities in certain areas to be a global leader very quickly. There’s no need to wait until 2035 

for your transformation. In the next 10 years, really an enormous amount can happen. Thank you 

very much. 

 

Peter Woodward  

Joe, thank you very much. These are really interesting creative thoughts and ideas. And I think my 

observation is, once you get it, once you get circularity, the imagination can run riots in thinking 

how you can convert that, in all sorts of spheres into action. And as Joe said it, it’s not 2035. It’s 

now, it’s starting today, even starting in your own household. One of the other key things is that 

clearly it’s not the job of the environment department or whatever; all of us have a role in this 

transition and it will benefit all. It’s a win-win-win…win. Everyone can, but only through 

collaboration. It’s only when different sectors, different ministries, different perspectives pull their 

thinking that we really get that engine of change taking place. I delighted this morning, well it is 

afternoon now. We’re going to hear briefly from five ministries, five of the Greek ministries who are 

themselves understanding circularity and we hope also are making pledges towards action now and 

in the future. What we are going to invite is each of those representatives from each of those 

ministries to offer us just a few words of commitment to the circularity cause, and we hope also 

pledges for immediate action. So, I am going to start right from the start with the Alterative 

Minister of Economy and Development. Please, welcome to the platform Asterios Pitsiorlas. 

 

 



 
 
 

Αστέριος Πιτσιόρλας, Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας & Ανάπτυξης 

Έχω δύσκολο όνομα είναι γεγονός. Καταρχήν θα ήθελα να συγχαρώ τον Σωκράτη Φάμελλο, το 

Υπουργείο για την πρωτοβουλία, να καλωσορίσω τον κύριο Καλίκα και τους υπόλοιπους. Είναι 

εξαιρετικό ότι είμαστε εδώ όλοι σήμερα και συζητάμε ένα τόσο, μα τόσο ενδιαφέρον θέμα. Η 

Ελλάδα μπήκε στην πολύ μεγάλη κρίση το 2010 και βγήκαμε το 2018. Ο κόσμος τότε ήταν τελείως 

διαφορετικός το 2010 όταν μπήκαμε στην κρίση και τελείως διαφορετικός σήμερα που έχουμε 

βγει και συζητάμε αυτά που συζητάμε. Σε αυτά τα 8 χρόνια, σε όλο τον κόσμο άλλαξαν πάρα 

πολλά. Στην Ευρώπη όμως δρομολογήθηκε μια αλλαγή πάρα πολύ σημαντική και πάρα πολύ 

καθοριστική για το μοντέλο οικονομίας το οποίο προβλέπει στο μέλλον. Ξεκινώντας από τις 

ανάγκες που επιβάλλει η κλιματική αλλαγή και από τη στρατηγική να φτάσουμε το 2050 σε μια 

περιβαλλοντικά ουδέτερη οικονομία, ξεκινώντας από αυτή την επιλογή πάρα πολλά πράγματα 

αλλάζουν. Όπως επίσης και από την ανάγκη να παρακολουθήσουμε τις εξελίξεις στον τομέα της 

τεχνολογίας, την 4η Βιομηχανική Επανάσταση και να την ενσωματώσουμε στην οικονομία μας. 

Αυτά τα χρόνια τα οκτώ που οι υπόλοιπες χώρες, που η πλειοψηφία των χωρών ασχολείτο με αυτά 

και έτρεχε, εμείς είχαμε  άλλες προτεραιότητες, είχαμε τεράστιες δυσκολίες να ξεπεράσουμε και 

μείναμε αρκετά πίσω. Άρα οφείλουμε να τρέξουμε πολύ παραπάνω σήμερα και το παράδειγμα 

του Υπουργείου Περιβάλλοντος είναι χαρακτηριστικό αυτής της ταχύτητας που πρέπει να έχουμε 

για να μπορέσουμε να προλάβουμε την ευρωπαϊκή οικογένεια, να παρακολουθούμε τα βήματα 

και να μπορέσουμε κι εμείς να ωφεληθούμε από αυτήν την συνολική πορεία. 

Θέλω να μιλήσω για την βιομηχανία για λίγα λεπτά. Αλλά πριν μιλήσω για τη βιομηχανία θέλω να 

πω ότι το πρώτο που πρέπει να αλλάξουμε είναι η αντίληψη που έχουμε ως λαός και ως οικονομία 

για τα πράγματα. Η κουλτούρα που έχουμε γι’ αυτά.   

Μιλώντας λοιπόν για τη βιομηχανία, θέτοντας ως κεντρικό στόχο να είναι  η βιομηχανία μας 

ανταγωνιστική, το πρώτο που πρέπει να εμπεδώσουμε σε όλους είναι αυτό ακριβώς που είπε ο 

κύριος Daniel Calleja. Ότι το περιβάλλον και η κυκλική οικονομία δεν είναι βάρος, είναι μια 

ευκαιρία. Μπορεί να προσφέρει τεράστιες επιχειρηματικές ευκαιρίες. Και έτσι πρέπει να 

αντιμετωπιστεί.  Αυτό όμως απέχει πολύ από την κρατούσα αντίληψη. Μέχρι τώρα, παραδοσιακά  

αντιμετωπίζαμε την ανάγκη περιβαλλοντικής προστασίας ή την ανάγκη όλων αυτών που συζητάμε 



 
 
 

σήμερα, τα αντιμετωπίζαμε  ως βάρος. Όλοι θεωρούσαν ότι όλα αυτά έρχονται σε αντιπαράθεση, 

σε ανταγωνισμό με την ανταγωνιστικότητα.  

 Και τώρα αν δείτε την κριτική που γίνεται στην ελληνική κυβέρνηση σε πολλά θέματα και τώρα όχι 

μόνο από την αξιωματική αντιπολίτευση και τα άλλα κόμματα, αλλά και από πολλούς κοινωνικούς 

φορείς, θα δείτε ότι μιλώντας για μεγάλα έργα, μιλώντας για επενδύσεις μάς ασκείται μια πολύ 

έντονη κριτική, όταν προσπαθούμε να πάρουμε μέτρα που διαφυλάσσουν για παράδειγμα τον 

αρχαιολογικό μας πολιτισμό. Όταν προσπαθούμε να πάρουμε μέτρα που διασφαλίζουν την 

προστασία του περιβάλλοντος κλπ. Αυτό είναι κάτι το οποίο οφείλουμε να γνωρίζουμε, αν 

θέλουμε αυτά που λέμε να τα κάνουμε πράξη. Πρέπει λοιπόν να ξεκινήσουμε από το Α. Και το Α 

είναι να περάσει στην ελληνική κοινωνία αυτό το νέο μοντέλο οικονομίας που οραματιζόμαστε και 

προς το οποίο πρέπει να κινηθούμε, γιατί αν δεν κινηθούμε, θα μείνουμε στο περιθώριο. Άρα 

λοιπόν το σημερινό φόρουμ θα πρέπει να είναι η αφετηρία ενός τέτοιου διαλόγου που θα πρέπει 

να συνεχιστεί σε πάρα πολλά επίπεδα.  

Το δεύτερο που θα πρέπει να δούμε και να ξεκινήσουμε από αυτό και θα πρέπει να 

συντονιστούμε όλα τα υπουργεία, έχουμε μια πολύ βαριά θεσμική και νομική κληρονομιά που 

δημιουργεί πάρα, μα πάρα πολλά εμπόδια. Άρα λοιπόν θα πρέπει να οργανώσουμε τον έλεγχο 

βήμα προς βήμα του θεσμικού πλαισίου και να εντοπίσουμε όλα τα εμπόδια που αυτό το θεσμικό 

πλαίσιο  προβάλλει.  Και σας διαβεβαιώνω ότι είναι πάρα, μα πάρα πολλά. Για παράδειγμα, τα 

βιοκαύσιμα που πρέπει να παράγουμε, δεν είναι βέβαιο ότι μπορούν να πωληθούν στην αγορά 

την ενεργειακή, δεν μπορούμε να αξιοποιήσουμε εάν παράγουμε βιομεθάνιο από την αγροτική 

μας παραγωγή ότι αυτό δεν θα μπορεί να μπει στο δίκτυο. Δεν είναι καθόλου βέβαιο, μάλλον 

είναι βέβαιο ότι δεν θα μπει. Υπάρχουν λοιπόν τεράστια προβλήματα σε όλο το φάσμα του 

θεσμικού πλαισίου και αυτό θέλει τεράστια, μα τεράστια προσπάθεια. 

Τώρα εμείς, όπως αναφέρθηκε και ο υπουργός στην αρχή, ως Βιομηχανία, έχουμε ετοιμάσει δυο 

δράσεις μεγάλες για το άμεσο μέλλον για τις υποδομές και για την περιβαλλοντική βιομηχανία. 

Ταυτόχρονα, δουλεύουμε στον τομέα των προτύπων με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς πάρα πολύ. 

Θα ήθελα να καταθέσω μια ακόμα σκέψη. Αυτά είναι τα πρώτα προγράμματα που προωθούμε, 

όμως θεωρώ ότι τώρα είμαστε στην αρχή. Νομίζω ότι χρειάζεται να σκεφτούμε πάρα πολύ μια 

ιδέα που ακούστηκε και προηγούμενα για την συνεργασία των επιχειρήσεων. Για την κυκλική 



 
 
 

οικονομία και για το μεταξύ των επιχειρήσεων. Και το αναφέρω διότι τελευταίως έχουμε 

ασχοληθεί πάρα πολύ με τα επιχειρηματικά, βιομηχανικά πάρκα και νομίζω ότι πρέπει να βρούμε 

τον τρόπο, τα πάρκα αυτά να αποτελέσουν τους φορείς κυκλικής οικονομίας και το μοντέλο 

συνεργασίας των επιχειρήσεων καταρχάς μεταξύ τους. Και υπάρχουν πολύ, μα πολύ μεγάλα 

προβλήματα που μπορούμε να λύσουμε με τον τρόπο αυτό για την επαναχρησιμοποίηση υλικών, 

για την επαναχρησιμοποίηση πόρων. Στα θέματα της συμβίωσης αυτό όμως πρέπει να γίνει ένα 

πρόγραμμα πολύ συγκεκριμένο. Και πιστεύω ότι είναι στις δυνατότητες μας και μπορούμε να 

προχωρήσουμε.  

Και θέλω να κλείσω μιλώντας για αυτό με μια αναφορά  σε ζητήματα που αφορούν το ευρωπαϊκό 

πλαίσιο. Νομίζω ότι η Ελλάδα ειδικά για να μπορέσει να παρακολουθήσει τις διαδικασίες και να 

ενισχύσει της κυκλικές οικονομίες, αλλά κυρίως για να μπορέσει να παρακολουθήσει την επίτευξη 

των στόχων των ενεργειακών, αντιμετωπίζει και προβλήματα από το ευρωπαϊκό πλαίσιο. Και θα 

κάνω πιο συγκεκριμένο τι εννοώ. Ο χάρτης των περιφερειακών ενισχύσεων διαμορφώνεται με ένα 

κριτήριο που για την Ελλάδα αποτελεί εμπόδιο πλέον. Δηλαδή αν το μόνο κριτήριο είναι το κατά 

κεφαλήν εισόδημα στις περιφέρειες για να καθοριστεί το ποια περιφέρεια ενισχύεται και πώς, 

αυτό αποτελεί τεράστιο εμπόδιο για την Αττική. Γιατί η Ελλάδα έχει τις μικρότερες, τις λιγότερες 

ενισχύσεις όπου μπορεί να τις δώσει στην Περιφέρεια της Αττικής. Στην Αττική όμως έχουμε τη 

μεγαλύτερη  συγκέντρωση μεταποιητικής δραστηριότητας, στην Αττική ως σύνολο έχουμε τις 

μεγαλύτερες ποσότητες αποβλήτων κάθε είδους, επομένως δεν είναι δυνατόν να 

χρηματοδοτήσουμε όπως πρέπει τις δράσεις αυτές σε αυτή τη περιοχή. Άρα λοιπόν τα κριτήρια θα 

πρέπει να διαφοροποιηθούν. Αυτό είναι προϋπόθεση για να μπορέσουμε να είμαστε 

αποτελεσματικοί και να μπορέσουμε να ενισχύσουμε αυτά που πρέπει να ενισχύσουμε. 

 Το δεύτερο είναι πάρα πολύ καλό ότι πρέπει να ενισχύσουμε και θα πρέπει διαρκώς να 

ενισχύουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Όμως και για να αλλάξουμε και το μοντέλο που σας 

έλεγα στην αρχή, την κουλτούρα που σας έλεγα, την εικόνα που έχει η κοινωνία και οι 

επιχειρηματίες, οι επιχειρήσεις, θα πρέπει να υπάρξουν τα θετικά παραδείγματα. Αναφέρθηκε το 

παράδειγμα της Coca Cola προηγούμενα. Τέτοια θετικά παραδείγματα τουλάχιστον σε πρώτη 

φάση και σοβαρές πρωτοβουλίες μπορούν να δώσουν κατά προτεραιότητα οι μεγάλες 

επιχειρήσεις. Δεν τα φέρνω σε αντιδιαστολή, όμως χρονικά, η εικόνα θα αρχίσει να αλλάζει από 



 
 
 

θετικά παραδείγματα τα οποία μπορούν να υλοποιήσουν μεγάλες επιχειρήσεις και οι μεγάλες 

επιχειρήσεις όμως δεν μπορούν να ενισχυθούν. Άρα αυτό πρέπει να αλλάξει. 

Επομένως, πρέπει να γίνουν αλλαγές και στα θέματα της λογικής  διαμόρφωσης του χάρτη  

περιφερειακών ενισχύσεων και επίσης πρέπει να γίνουν αλλαγές στον τομέα του τι είδους 

επιχειρήσεις επιδοτούμε και πόσο μπορούμε ως κράτος να ενισχύσουμε επιχειρήσεις. Το θέμα 

των κρατικών ενισχύσεων δηλαδή, και σε αυτό πρέπει να γίνουν κάποιες διορθώσεις για να 

μπορέσουμε να απελευθερωθούμε ούτως ώστε μεγάλες αλλαγές προσανατολισμού στην 

οικονομία μας και ιδιαίτερα στην βιομηχανία να μπορούμε να τις πριμοδοτήσουμε, τουλάχιστον 

στην αρχή. 

Στην Ελλάδα, υπήρχε μια κακή παράδοση στην βιομηχανία της. Επαναλαμβάνω, θεωρούσε ότι 

είναι σε βάρος του ανταγωνισμού οτιδήποτε άλλο συζητιόταν. Και τώρα επειδή παίρνουμε και 

εμείς ως βιομηχανία πρωτοβουλίες διαλόγου για όλα αυτά, αυτό που αντιμετωπίζω είναι μεν μια 

θετική αντιμετώπιση για τις πρωτοβουλίες, ταυτόχρονα όμως μου λένε «καλά όλα αυτά, όμως δεν 

συζητάμε τώρα για αυτά που μας καίνε πιο πολύ;» που είναι το κόστος της ενέργειας και τα 

φορολογικά. Αυτά τα δύο είναι τα θέματα που απασχολούν. Όλα τα άλλα θα τα ακούσουν και θα 

μπορέσουν να τα σκεφτούν και να είναι μικροδημιουργικοί, εφόσον λυθούν αυτά. Βλέπω τον 

Πρόεδρο Βιομηχάνων Βορείου Ελλάδας, με κοιτάει. Έτσι είναι όμως, η πραγματικότητα είναι αυτή. 

Προφανώς, θα πρέπει να βρούμε τρόπο σε αυτή τη μετάβαση της βιομηχανίας να την 

ενισχύσουμε. Με το ισχύον καθεστώς δεν μπορούμε να την ενισχύσουμε. Άρα λοιπόν αυτό θέλω 

να επισημάνω μόνο για να μη σας κουράσω πολύ. Κλείνοντας θέλω να πω ότι ανοίγουμε μια 

συζήτηση σήμερα πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Το παράδειγμα της Ισπανίας για το συντονισμό είναι 

εξαιρετικό, νομίζω ότι αυτό περιγράφεται και στην στρατηγική που έχει επεξεργαστεί το 

Υπουργείο. Θα πρέπει να το ακολουθήσουμε και πιστεύω ότι θα έχουμε σύντομα αποτελέσματα 

υπό την προϋπόθεση ότι λύνουμε τουλάχιστον ορισμένα από τα ζητήματα που έθεσα. Σας 

ευχαριστώ πάρα πολύ. 

 

  



 
 
 

Peter Woodward  

Thank you very much, some important messages there. And we now move forward. Clearly, 

researching innovation is part of that engine and drive of change. I’m delighted to welcome to the 

platform, and if I can reiterate just a few key comments and maybe a pledge, invite Alternative 

Minister of Research and Innovation, Kostas Fotakis, to the platform. 

 

Κώστας Φωτάκης, Αναπληρωτής Υπουργός Έρευνας και Καινοτομίας 

Ok, I can speak in broken English, but I will try in Greek. Αλλά έχω ορισμένες διαφάνειες στα 

αγγλικά για τη διευκόλυνση της συνάντησης.  

Κύριε πρόεδρε, κύριε Calleja, κυρίες και κύριοι, 

θα επικεντρωθώ στο τι μπορεί να κάνει η έρευνα και η καινοτομία στην κυκλική οικονομία και θα 

ξεκινήσω με το περίφημο ελληνικό παράδοξο. Τι είναι αυτό το παράδοξο; Η Ελλάδα βρίσκεται 

αρκετά ψηλά, στον κόσμο θα έλεγα, όσον αφορά τις επιστημονικές επιδόσεις. Και όχι μόνο αυτό, 

57% των ελληνικών επιχειρήσεων σύμφωνα με στοιχεία του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και της 

Eurostat μπορούν να χαρακτηριστούν καινοτομικές. Αυτό είναι πάνω από τον μέσο όρο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από την άλλη μεριά όμως, υπάρχει ένα σοβαρό χάσμα καινοτομίας και η 

χώρα μας διαχρονικά κατατάσσεται μαζί με την ομάδα των χωρών που θεωρούνται moderate 

innovators στην ΕΕ. Να μην σας κουράσω τώρα με τα σκορ του innovation scoreboard. Και βέβαια 

εδώ πέρα μπαίνει άμεσα το ζήτημα της συσχέτισης της καινοτομίας με την ανταγωνιστικότητα, 

που αναπόφευκτα συνδέεται και με το θέμα της κυκλικής οικονομίας που θα μιλήσουμε σήμερα. 

Λοιπόν, το πρώτο που θα ήθελα να επισημάνω είναι το εξής, ότι όσον αφορά την καινοτομία που 

όλος ο κόσμος τώρα μιλάει και επικαλείται συνέχεια, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία ο τύπος της 

καινοτομίας για τον οποίο συζητάμε. Γιατί η καινοτομία που έχει μεγάλη προστιθέμενη αξία είναι 

αυτή η καινοτομία που λέμε προϊόντων ή διαδικασιών, είναι ουσιαστικά η γνώση και η καινοτομία 

που προκύπτουν από την επιστημονική έρευνα. Υπάρχουν και άλλες καινοτομίες εσωτερικής 

οργάνωσης μιας εταιρείας, marketing κλπ. Εκεί η προστιθέμενη αξία είναι χαμηλότερη. Το 

δεύτερο, εδώ σταχυολογώ ορισμένα μόνο από τα βασικά σημεία, είναι ότι λείπουν τα εργαλεία, 

ούτως ώστε να υπάρξει στήριξη πρωτοβουλιών καινοτομικών που έχουν υψηλό επιχειρηματικό 



 
 
 

ρίσκο. Υψηλό επιχειρηματικό ρίσκο, αλλά εν δυνάμει και μεγάλη προστιθέμενη αξία. Μέχρι 

πρόσφατα δεν υπήρχαν τέτοια εργαλεία και αυτό έχει οδηγήσει σε φαινόμενα σαν κι αυτό που 

λέω εγώ εδώ, το “innovate here, explorer elsewhere”. Γίνεται εδώ η καινοτομία, γίνεται όλη η 

δουλειά, αλλά η αξιοποίησή της γίνεται αλλού, όπου υπάρχουν τέτοιου τύπου εργαλεία και άλλες 

δομές. Και γενικά θα έλεγα, το χάσμα που έχει να κάνει με την ανταγωνιστικότητα, είναι ότι στις 

περισσότερες ελληνικές επιχειρήσεις, όχι σε όλες, υπάρχει μέτρια ή χαμηλή συμμετοχή, αυτό που 

λέμε έντασης γνώσης. Σε αυτό λοιπόν, στην πολιτική που έχουμε διαμορφώσει στον τομέα 

έρευνας και καινοτομίας στο υπουργείο, αυτό λοιπόν το πρόβλημα προσπαθούμε να 

αντιμετωπίσουμε και πιστεύω ότι γίνονται θετικά βήματα προς την κατεύθυνση αυτή.  

Και βέβαια ο τρόπος που προσπαθούμε να το αντιμετωπίσουμε είναι κάτι που αποτελεί κλειδί 

στην αναπτυξιακή πολιτική της χώρας την μεταμνημονιακή εποχή, είναι η διαμόρφωση ενός νέου 

μοντέλου ανάπτυξης που θα βασίζεται σε αυτό που λέμε οικονομία της γνώσης. Βέβαια εδώ, αυτό 

το μοντέλο στις σύγχρονες επιταγές αναπόφευκτα συνδέεται και με το θέμα της λεγόμενης 

τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης. Είναι μια buzz word αυτή, πολλοί μιλάνε γι’ αυτό, ελάχιστοι 

πιστεύω καταλαβαίνουν για το τι συζητάνε. Πάντως αυτό είναι και θα σας δείξω κάποια στοιχεία.  

Το πρώτο, ποια είναι η γνώση στην οικονομία της γνώσης. Εδώ έχουμε δύο άξονες πάνω στους 

οποίους στηρίζεται η ερευνητική μας πολιτική. Πρώτον, στηρίζουμε την έρευνα που προκύπτει 

από τη ζήτηση. Αυτό που λέμε demand-driven research. Όταν κάνουμε αυτή τη δουλειά στο 

demand-driven research ουσιαστικά στηρίζουμε την οικονομία που υπάρχει σήμερα. Και βέβαια 

τα αποτελέσματα είναι συνήθως ορατά σε μικρό χρονικό διάστημα. Από την άλλη, υπάρχει και 

ένας άλλος άξονας που πολλές φορές παραμελείται σε πολλές χώρες, όχι μόνο της Ευρώπης αλλά 

και άλλες. Είναι αυτό που λέμε, η έρευνα που προέρχεται από την επιστημονική περιέργεια και 

που ουσιαστικά δημιουργεί την προσφορά, το supply-side research. Και βέβαια αυτού του τύπου η 

έρευνα έχει μακροπρόθεσμο χαρακτήρα και οδηγεί στον μετασχηματισμό της οικονομίας, 

διαμορφώνει την οικονομία του αύριο. Μάλιστα εγώ θα έλεγα ότι είμαστε και κάπως φιλόδοξοι 

εδώ, γιατί εκείνο που προσμένουμε στα επόμενα χρόνια είναι ορισμένα άλματα πρωτοπορίας σε 

κάποιους τομείς, σε κάποιους, που πραγματικά θα τραβήξουν τη χώρα μπροστά. Και εδώ πέρα θα 

πρέπει να πω ότι η επιδίωξη της επιστημονικής ποιότητας, η επιδίωξη της αριστείας είναι μια 

δυναμική διεργασία. Η αριστεία δεν είναι κάτι στατικό που όπως λένε κάποιοι την επικαλούνται 



 
 
 

συνεχώς και βρίσκονται στον αντίποδά της. Είναι μια απαραίτητη συνθήκη όσον αφορά την 

επιτυχία στις δράσεις μας σε αυτούς τους δύο άξονες.  

Παρά τις συνθήκες της κρίσης, από την αρχή αυτής της διακυβέρνησης, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση 

έμπρακτα στην διαμόρφωση της οικονομίας της γνώσης. Θα σας δείξω στοιχεία που έχουμε από 

την Eurostat για το 2017, πρέπει να χρησιμοποιήσω λέιζερ. Το 2017 το GDP ήταν 180 δις, τα έξοδα 

για έρευνα ξεπέρασαν τα 2 δις για πρώτη φορά και φτάσανε το 1,13% του GDP σε συνθήκες, όπως 

σας είπα, κρίσης. Για να σας πω τι σημαίνει ότι ακολουθούμε ένα νέο πρότυπο ανάπτυξης, θα σας 

δείξω στοιχεία από το 2004. Μια εποχή παχιών αγελάδων, μια εποχή «ευμάρειας» -σε εισαγωγικά 

έχω βάλει την ευμάρεια- την εποχή του χρηματιστηρίου, των Ολυμπιακών Αγώνων, όλα αυτά. 

2004, 194 δις το GDP, τα έξοδα για R&D τα μισά 1,07 δις, 0,53%. Είναι εμφανής εδώ με αυτά τα 

στοιχεία η σημασία που δίνεται πλέον σήμερα, στο θέμα οικονομία της γνώσης ένα άλλο πρότυπο 

ανάπτυξης απαλλαγμένο από τις πρακτικές του παρελθόντος. Θα έλεγα εδώ κρατικοδίαιτες και 

παρασιτικές εν πολλοίς. Και κάτι άλλο που είναι πολύ ενδιαφέρον. Ο ιδιωτικός τομέας κατά τα 

τρία τελευταία χρόνια έχει δείξει μια σταθερή σημαντική αύξηση όσον αφορά τα έξοδα R&D κατά 

30% ετησίως, πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί αυτή η αύξηση προέρχεται από ίδιες δαπάνες, δεν 

προέρχεται από προγράμματα ή κάτι άλλο και τι σημαίνει αυτό, αυτό σημαίνει πλέον ότι ο 

ιδιωτικός τομέας επενδύει στην έρευνα που για μας έχει να κάνει με δύο στοιχεία. Πρώτα απ’ όλα, 

το πλαίσιο που έχει διαμορφωθεί ευνοεί αυτή την κατάσταση, αλλά και κάτι άλλο: σημαίνει 

εμπιστοσύνη προς τις προοπτικές που διαγράφονται για την ελληνική οικονομία. Δεν ξέρω 

κανέναν που θα πάει να επενδύσει σε κάτι που είναι θνησιγενές.  

Τώρα ένα σημαντικό ζήτημα εδώ, είναι το δυναμικό, το κτίσιμο, η οικοδόμηση και η διατήρηση 

του δυναμικού. Και όταν λέμε δυναμικό μιλάμε για ανθρώπους και υποδομές. Δεν θα πω πολλά 

πράγματα, αλλά το brain drain και το brain waste είναι βασικά προβλήματα της χώρας που έχουν 

δεκαπλασιαστεί κατά τα χρόνια της κρίσης και εμείς προσπαθούμε να το αντιμετωπίσουμε αυτό 

με μια σειρά, με ένα τρίπτυχο μέτρων. Καταρχήν με τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας, 

ταυτόχρονα και στον δημόσιο αλλά και στον ιδιωτικό τομέα, τονίζω και τα δύο. Αυτό όμως δεν 

φτάνει, είναι αναγκαία συνθήκη αλλά δεν είναι ικανή. Χρειάζεται και κάτι άλλο. Τι είναι αυτό το 

άλλο; Χρειάζεται να υπάρχουν ελκυστικά περιβάλλοντα, περιβάλλοντα που θα λειτουργούν σαν 

πόλοι έλξης για νέους επιστήμονες και για καταξιωμένους επιστήμονες. Και χρειάζεται και κάτι 

τρίτο. Χρειάζεται να υπάρχουν προοπτικές που εμπνέουν. Η έμπνευση είναι πολύ μεγάλο ζήτημα 



 
 
 

για να προσελκύσεις ιδιαίτερα νέους επιστήμονες. Θα έλεγα πολύ πιο σημαντικό από το θέμα των 

μισθών, όπως λένε πολλοί. Και εδώ θα ήθελα να πω ότι όσον αφορά το εξειδικευμένο 

επιστημονικό προσωπικό -σε αυτό μόνο αναφέρομαι εδώ- από τις δράσεις της Γενικής 

Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας αλλά και του Ειδικού Ιδρύματος Τεχνολογίας, το οποίο 

ιδρύθηκε το 2016, 10 χιλιάδες νέες ποιοτικές θέσεις εργασίας κατά τα τέσσερα αυτά χρόνια 

αναμένεται να δημιουργηθούν για ιδιαίτερα εξειδικευμένο προσωπικό.  

Πέρα από αυτό χρειάζονται και υποδομές. Η πρόσβαση στις ερευνητικές υποδομές και στην ΕΕ και 

εδώ και σε εθνικό επίπεδο είναι σημαντικό. Έχουμε φτιάξει 28 ερευνητικές υποδομές πυρήνα, 

όπως λέμε, σε πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα της χώρας, από τις οποίες οι 8 αφορούν την 

ενέργεια και το περιβάλλον και την κυκλική οικονομία. Θα σας δώσω κάποια στοιχεία. Έχουν 

χρηματοδοτηθεί με 31,5 εκατομμύρια ευρώ. Πέρα όμως από αυτό, ξεκινάμε μια μεγάλη δράση 

εμβληματική, πάνω στα ζητήματα της κλιματικής αλλαγής με ένα ποσό ύψους 64 εκατομμυρίων 

ευρώ. Εδώ περιλαμβάνεται και η προμήθεια ενός, είναι πολύ σημαντικό αυτό, ενός νέου 

ερευνητικού ωκεανογραφικού σκάφους για το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε, για το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων 

Ερευνών, και βέβαια εξοπλισμός και άλλα στο δίκτυο αυτό, που συγκεντρώνει όλες τις δυνάμεις 

της χώρας με συντονιστή το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Και επίσης το άλλο είναι το εξής, ότι 

ενθαρρύνουμε την συμμετοχή ελληνικών ομάδων σε ερευνητικές υποδομές που είναι υποδομές 

του ESFRI όπως λέμε, του European Strategy Forum for Research Infrastructure.  

Λοιπόν εδώ μπαίνει ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, το οποίο και στην Commission το βλέπουμε στα 

συμβούλια υπουργών, συνεχώς το ρωτάνε. Είναι το θέμα των συνεργειών, συνέργειες μεταξύ 

διαδικασιών έρευνας και περιφερειακής πολιτικής. Εδώ θα ήθελα να πω το εξής, υπάρχει μια 

αντίφαση. Η έρευνα ξεκινάει και καταλήγει στην επιδίωξη της αριστείας, που είναι μια place blind 

process. Από την άλλη μεριά, οι περιφερειακές πολιτικές έχουν να κάνουν με την επιδίωξη της 

σύγκλισης που είναι μια αναπόφευκτα place focused process. Αυτό είναι μια αντίφαση που δεν 

έχει επιλυθεί. Εμείς εκείνο που κάνουμε, έχουμε αναπτύξει ένα πρόγραμμα περιφερειακής 

αριστείας -μέσα στην εβδομάδα αυτή πρέπει να ανακοινωθεί- ύψους 45 εκ. ευρώ για να 

αντιμετωπιστεί αυτό το θέμα.  

Εδώ θα ήθελα να πω και διάφορα άλλα που γίνονται. Δεν έχω πολύ καιρό απ’ ό,τι μου λέει ο 

πρόεδρος, αλλά κάτι που θα ήθελα, μιας και υπάρχουνε εδώ από τον επιχειρηματικό κόσμο, μια 



 
 
 

πρόσφατη αναφορά της Deloitte του ’19 για το τι έγινε το ’18, κοιτάχτε, λέει πράγματα τα οποία 

συνήθως τα αγνοούν πολλοί, ιδιαίτερα από τον ιδιωτικό τομέα και αυτό μας λυπεί επίσης 

ιδιαίτερα. “Greece encourages innovation, capital expansion and employment opportunities 

through a wide range of government incentive programs.” Δεν έχω καιρό να μπω σε αυτά τα 

government incentive programs, αλλά υπάρχουν σημαντικά κίνητρα επιχορηγήσεων, 

φοροαπαλλαγών, στοχευμένων, όχι οριζόντιων. Ένα άλλο, το πρόγραμμα Ερευνώ-Δημιουργώ-

Καινοτομώ το 2018 συμβασιοποιήθηκαν. Πρώτη φορά έχει γίνει αυτό στα χρονικά της Ελλάδας και 

δεν ξέρω αλλού σε πόσες χώρες. 606 ερευνητικά προγράμματα, στα οποία μετέχουν 414 

συνεργασίες μεταξύ ιδιωτικών φορέων, επιχειρήσεων, πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων. 

Αναμένουμε συνολικά 4.000 νέες θέσεις εργασίας και 80 εκ. από αυτά έχουν να κάνουν με 

δράσεις της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης και 42 εκ. εστιάζονται σε δράσεις που έχουν να 

κάνουν με την κυκλική οικονομία. Δηλαδή εδώ μιλάμε για συγκεκριμένα ποσά. Και το νέο 

πρόγραμμα, ο νέος κύκλος που έχει προκηρυχτεί εδώ και δέκα μέρες αποσκοπεί στην στήριξη 

τμημάτων έρευνας και ανάπτυξης επιχειρήσεων και δράσεων της κυκλικής οικονομίας. Δεν θα 

μπω σε πολλές λεπτομέρειες. Εδώ βλέπετε τους αναπτυξιακούς άξονες της χώρας σύμφωνα με το 

σχέδιο ανάπτυξης που έχει προετοιμάσει το Υπουργείο Οικονομίας. Η κυκλική οικονομία βρίσκεται 

εδώ και από την άλλη μεριά έχουμε τομείς που συνδέονται με την βιομηχανική επανάσταση -όχι 

μόνο η τεχνική νοημοσύνη, φωτονική, νανοτεχνολογία, βιοτεχνολογία- οι οποίοι διασχίζουν 

οριζόντια αυτές τις δράσεις και στα σημεία τομής είναι εκεί που αναμένουμε να υπάρξει 

προστιθέμενη αξία, σε κάποιες από αυτές, ίσως όχι σε όλες. Και αυτό θα καθορίσει το ρόλο του 

πώς θα κινηθεί η χώρα, στο θέμα αυτό που λέγεται τέταρτη βιομηχανική επανάσταση.  

Και προχωράμε. Λοιπόν ένα νέο εργαλείο το οποίο το ξέρετε, δεν έχει ακόμα λειτουργήσει στο 

επίπεδο που θα θέλαμε, ήταν το Equifund. Ένα εργαλείο για την παροχή συμμετοχών, κεφαλαίων 

σποράς σε νέες επιχειρήσεις μέσα από ένα ταμείο που είναι κάτω από αυτό το Equifund, το 

λεγόμενο ταμείο καινοτομίας. To Equifund ξεκίνησε με 300 εκ. 200 εκ. προέρχονται από την 

πολιτεία και ήδη αποτελεί πρότυπο για παρόμοιες δράσεις σε άλλες χώρες. Αλλά ήταν πολύ 

μεγάλο fund, το οποίο ξεκίνησε το ’16 και τώρα είναι σε πλήρη δράση και απομένει να δούμε πώς 

θα πάει. Ουσιαστικά αποτελεί μια ολιστική και βήμα προς βήμα προσέγγιση προς αυτό που λέμε 

οικονομία της γνώσης για επενδύσεις υψηλού ρίσκου. Το τονίζω αυτό, γιατί σε πολλά από τα 

funds που κυκλοφορούνε τριγύρω αυτό το αποφεύγουν.  



 
 
 

Θα κλείσω με τα περίφημα τεχνολογικά πάρκα νέου τύπου όπου πιστεύω ότι η κυκλική οικονομία 

μπορεί να παίξει ένα κεντρικό ρόλο. Σαν θεματικό πάρκο, όπου από την μια μεριά έχεις τον 

ιδιωτικό τομέα, ο οποίος κάνει την διαχείριση του πάρκου, παρέχει τις υπηρεσίες, coaching, 

mentoring όλα αυτά, αλλά κυρίως, και αυτό είναι το πολύ σημαντικό, παρέχει και χρηματοδότηση 

στις εταιρείες που επιλέγει και έρχονται στο πάρκο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το 

καταλάβουμε για να μην εκφυλιστεί το πάρκο, όπως έχει γίνει σε πολλές χώρες του κόσμου και 

στη δική μας. Από την άλλη μεριά, υπάρχει ο δημόσιος τομέας που στηρίζει υποδομές κτιριακές, 

το θεσμικό πλαίσιο και κυρίως εργαστηριακές δομές όπου οι εταιρείες εδώ πέρα μπορεί να 

κάνουνε, να χρησιμοποιούν για την ανάπτυξη πρωτοτύπων και άλλα κοινά. Λοιπόν, το όραμά μας 

είναι να δημιουργηθεί μια ισχυρή οικονομία της γνώσης για τη χώρα, σαν ένας αναπτυξιακός 

μοχλός τα επόμενα χρόνια και βέβαια εδώ πέρα η κυκλική οικονομία, είναι θα έλεγα μια 

εξαιρετική περίπτωση για να δείξουμε ότι τα πράγματα μπορούν να δουλέψουν. Ευχαριστώ. 

 

Peter Woodward 

It is exciting news that the ministers have much to say in the pursuit of the circular economy 

objective. Greece, wonderful collection of islands, a unique opportunity to develop certain aspects 

of the circular economy. I would like to welcome to the platform now the Deputy Minister for 

Insular Policy, Nectarios Santorinios, and to offer us a few comments. 

 

Νεκτάριος Σαντορινιός, Αναπληρωτής Υπουργός Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής 

Να σας καλωσορίσω κι εγώ στην Ελλάδα. Να συγχαρώ το συνάδελφο, όχι μόνο υπουργό αλλά και 

χημικό μηχανικό, το Σωκράτη το Φάμελλο, για την πρωτοβουλία να διοργανωθεί αυτό το πρώτο 

Forum για την κυκλική οικονομία. Εγώ θα μιλήσω από την πλευρά των testbeds, και νομίζω δεν 

υπάρχει καλύτερο testbed από ένα κλειστό γεωγραφικό χώρο όπως είναι τα νησιά μας. Η κυκλική 

οικονομία πιστεύω ότι πρέπει να αποτελέσει βασικό στόχο ανάπτυξης των νησιωτικών περιοχών. 

Όπως γνωρίζεται,  η  Ελλάδα είναι η πλέον πολυνησιακή χώρα, διαθέτοντας πάνω από 6.000 νησιά 

και νησίδες, είναι μεγάλο το νούμερο. Από αυτά, τα 117 είναι κατοικήσιμα, ενώ τα 79 έχουν 

πληθυσμό άνω των 100 κατοίκων.  



 
 
 

Αυτή η ποικιλομορφία είναι τέτοια που δεν μπορεί κανείς να πει ότι θα έχουμε ένα μοναδικό 

τρόπο με τον οποίο θα αναπτύξουμε τα νησιά και ένα μοναδικό υπόδειγμα. Γι’ αυτό και εμείς 

συνηθίζουμε να μιλάμε για διπλή και τριπλή νησιωτικότητα. Υπάρχουν νησιά με μεγάλο πληθυσμό 

που υπερβαίνουν τους 25.000 κατοίκους και αυτά τα νησιά θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχουν 

την δυνατότητα να είναι αναπτυξιακά αυτόνομα, αλλά υπάρχουν και νησιά τα οποία είναι μικρά 

και τα οποία είναι σε εξάρτηση από μεγαλύτερα ή από την γειτονική ηπειρωτική χώρα.  

Ωστόσο, η έννοια της νησιωτικότητας αποτελεί την κοινή συνισταμένη όλων των νησιών. Και τι 

είναι αυτό; Είναι η περιορισμένη έκταση, όπως είπα πριν, είναι η απομόνωση, είναι ο χαμηλός 

βαθμός προσβασιμότητας. Αλλά και ταυτόχρονα το μοναδικό φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον, 

καθώς και ο βαθμός αλληλεπίδρασης όλων αυτών των χαρακτηριστικών. Συνηθίζω να λέω ότι δεν 

υπάρχουν όμορφα και άσχημα νησιά. Και το λέω για τους ξένους φίλους μας που βρίσκονται εδώ. 

Τους προσκαλώ να τα επισκεφτούν όλα, γιατί έχουμε κάθε νησί μας είναι πιο όμορφο από το 

προηγούμενο που θα δείτε και σας το υπόσχομαι αυτό. Για να ξαναγυρίσω λοιπόν.  

Η χάραξη, λοιπόν, συνεκτικών πολιτικών που θα οδηγήσουν σε μια ισόρροπη ανάπτυξη και θα 

καταστήσουν τα νησιά βιώσιμα για όλες τις μέρες του χρόνου, θα πρέπει να είναι τέτοια που να 

λαμβάνει υπόψη της και τις ανωτέρω ιδιομορφίες. Σε αυτήν την κατεύθυνση πρέπει να κινηθούν 

και οι άξονες της κυκλικής οικονομίας για τα νησιά. Τα νησιά αποτελούν τα καλύτερα κλειστά 

συστήματα για την ανάπτυξη και εξειδίκευση μοντέλων κυκλικής οικονομίας. Η διαχείριση των 

φυσικών πόρων αλλά και των αποβλήτων, στερεών και υγρών, η παραγωγή ενέργειας και η 

διασύνδεση των νησιών με τα υπόλοιπα νησιά αλλά και την ηπειρωτική χώρα, αποτελούν 

μοναδικές προκλήσεις για κάθε ένα από αυτά. 

Σε επίπεδο υδατικής αυτονομίας των νησιών, και ιδιαίτερα των μικρών νησιών, επί πολλές 

δεκαετίες υπήρχε το «επιτυχημένο» μοντέλο, που ήταν η μεταφορά νερού με υδροφόρα πλοία. Η 

απόλυτη κυκλική οικονομία όπως καταλαβαίνετε. 

Η πρακτική αυτή στοίχιζε  5 εκ. € το χρόνο και 12,5 €/κ.μ. νερού, στοίχιζε στο κράτος. Για πρώτη 

φορά φέτος, αυτή η κυβέρνηση μετά από συντονισμένη προσπάθεια εγκατάστασης αφαλατώσεων 

και αξιοποίησης φραγμάτων, διότι όσα φράγματα είχαν φτιαχτεί σε αυτά τα νησιά, είτε δεν τα 

χρησιμοποιούσαν είτε είχαν κατασκευαστεί λάθος, ολοκληρώνεται ο στόχος της υδατικής 

αυτονομίας των νησιών και της εξοικονόμησης οικονομικών και περιβαλλοντικών πόρων. Το 



 
 
 

επόμενο στάδιο φυσικά είναι η σύνδεση των αφαλατώσεων και όλες αυτές τις εγκαταστάσεις με 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για να μειώσουμε και το  περιβαλλοντικό αποτύπωμα και το κόστος 

για τις μονάδες αυτές. 

Στο πλαίσιο της υδατικής αυτονομίας των νησιών πρέπει να αναπτυχθούν τεχνολογίες 

επανάχρησης των υγρών αποβλήτων, με την αξιοποίηση του παραγόμενου υδατικού ρεύματος για 

άρδευση και προφανώς την ενεργειακή αξιοποίηση της ιλύος.  

Ταυτόχρονα πρέπει να προωθήσουμε την αξιοποίηση του δευτερογενούς υδατικού ρεύματος –

«γκρι νερά» το λέει ο Σωκράτης αν δεν κάνω λάθος, grey water λοιπόν- των ξενοδοχειακών 

μονάδων για τις αρδευτικές ανάγκες αυτών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι γνωστό ότι στα 

περισσότερα νησιά μας ο τουρισμός είναι η βασική μορφή οικονομίας και επομένως πρέπει και ο 

τουρισμός να συμμετέχει σε τέτοιες δράσεις κυκλικής οικονομίας. 

Σταδιακά, όλο και περισσότερα νησιά εντάσσονται σε προγράμματα ανακύκλωσης για τη μείωση 

των υπολειμμάτων που οδηγούνται σε ταφή. Ωστόσο, ο περιορισμένος γεωγραφικός χώρος των 

νησιών καθιστά δυσχερή την εξεύρεση κατάλληλων χώρων για τη διαχείριση των απορριμμάτων 

και τη λειτουργία χώρων ανακύκλωσης. Δεδομένου ότι στα περισσότερα νησιά η σύσταση των 

απορριμμάτων, ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες, περιλαμβάνει μεγάλο κλάσμα ειδών συσκευασίας 

από συγκεκριμένους παραγωγούς (όπως είναι τα ξενοδοχεία και τα εστιατόρια) διευκολύνεται 

αλλά και απαιτείται η συλλογή των ανακυκλώσιμων ειδών στην πηγή.  

Ταυτόχρονα, πρέπει να δημιουργήσουμε δίκτυα συλλογής και αξιοποίησης των ανακυκλώσιμων 

υλικών μεταξύ των νησιών. Για να γίνει όμως αυτό θα πρέπει να γίνουν και αρκετές τροποποιήσεις 

στο θεσμικό πλαίσιο μεταφοράς τέτοιων υλικών, το οποίο όμως σ’ ένα βαθμό απαγορεύεται με 

πλοία. Και έχουμε αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα και το έχουμε αντιμετωπίσει, ελπίζω 

επιτυχώς, για κάποιες περιπτώσεις σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και το 

Σωκράτη. 

Εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι το κόστος μεταφοράς των ανακυκλώσιμων υλικών σε μονάδες 

επεξεργασίας -που προφανώς δεν βρίσκονται στα νησιά- δημιουργούσε σημαντικά προβλήματα 

βιωσιμότητας σε τέτοια εγχειρήματα. Με την εφαρμογή του μέτρου του μεταφορικού ισοδυνάμου 

και την επιδότηση του κόστους μεταφοράς προϊόντων από και προς τα νησιά, άρα και των 

ανακυκλώσιμων υλικών, έχει βελτιωθεί σημαντικά η δυνατότητα εφαρμογής προγραμμάτων 



 
 
 

ανακύκλωσης και πιστεύω ότι θα έχουμε ακόμα περισσότερες πρωτοβουλίες στα νησιά μας το 

επόμενο χρονικό διάστημα. 

Από την άλλη είναι τα λιμάνια, τα οποία αποτελούν για τα περισσότερα νησιά της χώρας την 

καρδιά της ανάπτυξης και της ζωής. Εξυπηρετούν τις αναγκαίες διασυνδέσεις μεταξύ τους και με 

την ηπειρωτική χώρα.  

Στα πλαίσια των αρχών της κυκλικής οικονομίας, αλλά και στα πλαίσια της ανάγκης μείωσης του 

περιβαλλοντικού αποτυπώματος των ακτοπλοϊκών μεταφορών, έχουμε ήδη προχωρήσει στην 

εκπόνηση μελέτης για την ανανέωση του ακτοπλοϊκού στόλου με πλοία που θα χρησιμοποιούν 

εναλλακτικά καύσιμα, όπως πλοία με χρήση LNG, υβριδικά και ηλεκτρικά πλοία. Αυτή η 

ανανέωση, αυτή μπορεί να γίνει με όρους PPP (Public Private Partnership), με την αξιοποίηση 

πολυετών συμβάσεων εξυπηρέτησης άγονων γραμμών, αξιοποίησης χρηματοδοτικών εργαλείων 

για την επιδότηση του περιβαλλοντικού μέρους του πλοίου, του machinery δηλαδή, και τη 

δανειοδότηση για την κατασκευή του πλοίου. Ήδη η μελέτη αυτή έχει ολοκληρωθεί. Tην έχουμε 

συζητήσει και με κάποιους φορείς της ΕΕ. Δεν είχαμε μιλήσει με τον κύριο Calleja, αλλά  έχουμε 

ήδη μιλήσει με φορείς της ευρωπαϊκής ένωσης -έχουμε μιλήσει με τον κύριο Ristori και την κυρία 

Κρέτσου- και σύντομα θα στείλουμε αυτή τη μελέτη για να δούμε κατά πόσο θα μπορέσουμε να 

δημιουργήσουμε τέτοια συνεργατικά σχήματα χρηματοδότησης. Θα θέλαμε και την βοήθεια σας. 

Στα πλαίσια αυτά απαιτείται όμως και η ανάπτυξη κατάλληλων υποδομών και στα λιμάνια για να 

μπορέσουνε να υποστηρίξουνε τέτοιου είδους πλοία και ιδιαίτερα την ηλεκτροφόρτιση των 

πλοίων. Και επειδή πρέπει να είμαι σύντομος, θέλω να συνοψίσω τις προτεραιότητες του 

Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής  που έχουν στόχο την κυκλική οικονομία στα 

νησιά: 

1. Ανάπτυξη στρατηγικού πλαισίου κυκλικής οικονομίας για κάθε ομάδα νησιών. Μίλησα για 

διπλή και τριπλή νησιωτικότητα, άρα δεν μπορείς να μιλάς γενικά για κυκλική οικονομία, 

για αυτά τα νησιά που έχουν κοινά αναπτυξιακά χαρακτηριστικά. Κατόπιν την εξειδίκευση 

των μέτρων αυτών ανά νησί, με ιδιαίτερη μέριμνα για τις ξεχωριστές αναπτυξιακές 

δυνατότητες του κάθε νησιού. 

2. Ανάπτυξη αυτόνομων ενεργειακά και υδατικά νησιών με την αξιοποίηση των ανανεώσιμων 



 
 
 

πηγών ενέργειας. Και σε αυτό είμαστε σε συνεννόηση με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και 

προχωράμε σε κάποιες πιλοτικές εφαρμογές. 

3. Εισαγωγή νέων τεχνολογιών περιβαλλοντικά φιλικών στην ακτοπλοΐα και προετοιμασία 

των λιμανιών για την αξιοποίηση αυτών των τεχνολογιών. 

4. Εφαρμογή της ρήτρας Νησιωτικότητας σε όλες τις πολιτικές και τα χρηματοδοτικά εργαλεία 

της ΕΕ. Αναφέρθηκε ο Στέργιος στον χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων. Αντίστοιχα, επειδή 

το νότιο Αιγαίο έχει το ίδιο ύψος εισοδήματος λόγω τουρισμού με την Αττική και εκεί οι 

χρηματοδοτήσεις είναι πάρα πολύ μικρές, άρα για να μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε 

έτσι όπως πρέπει τέτοιες δράσεις είναι ένα μεγάλο ζήτημα. 

5. Διερεύνηση των τρόπων βέλτιστης ενσωμάτωσης και υλοποίησης της κυκλικής οικονομίας 

στα λιμάνια, σε όλες τις φάσεις του σχεδιασμού, της λειτουργίας και ανάπτυξής τους, αλλά 

και σε κάθε τομέα ή πεδίο της λιμενικής δραστηριότητας.  

6. Και τέλος, βελτίωση του θεσμικού πλαισίου και του συστήματος παραλαβής και 

διαχείρισης αποβλήτων στα λιμάνια, που είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι στο οποίο 

μπορεί να εφαρμοστεί κυκλική οικονομία και τα οποία  παράγονται κατά τα λιμενικά έργα, 

αλλά και τη λιμενική λειτουργία.  

Εγώ θα κλείσω έτσι όπως ξεκίνησα. Είμαι σίγουρος ότι η κυκλική οικονομία αποτελεί όρο 

ανάπτυξης για τα νησιά και για τη νησιωτική χώρα. Εκεί μπορούμε να κάνουμε πολλά. Σας καλώ 

όλους να βοηθήσουμε πραγματικά και, επειδή είναι testbeds όπως είπαμε, να δοκιμάσουμε νέες 

τεχνολογίες και να κάνουμε αρκετά πράγματα στα νησιά μας. Ευχαριστώ, να είστε καλά. 

 

Peter Woodward 

Thank you very much indeed. Some very exciting initiatives and ideas developing there. Food and 

agriculture, huge opportunities for making progress in terms of circularity. I’m delighted to 

welcome to the platform the alternative Minister of Agriculture Development and Food, Vasilios 

Kokkalis, to offer us some words. 



 
 
 

 

Βασίλης Κόκκαλης, Υφυπουργός Ανάπτυξης & Τροφίμων 

Καταρχήν, να εκφράσω τα συγχαρητήριά μου στο Υπουργείο Περιβάλλοντος αλλά και στην 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη διοργάνωση του πρώτου Forum κυκλικής οικονομίας. Θα αναφερθώ 

σε τομείς τους οποίους, σε δύο βασικά κεφάλαια που ασχολείται το Υπουργείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης και τα οποία έχουν σχέση με την κυκλική οικονομία. Το πρώτο έχει να κάνει με τη 

διαχείριση των κενών συσκευασιών. Επιτρέψτε μου και εκτός πρωτοκόλλου και εκτός κειμένου να 

εκφράσω το παράπονό μου. Έλειπε η κουλτούρα από τον αγρότη. Και έλειπε η κουλτούρα διότι 

έλειπε η εκπαίδευση. Μια αυτονόητη υποχρέωση. Ποια; Να πάρει το μπουκάλι με το 

φυτοφάρμακο το άδειο που έχει βέβαια κάποια υπολείμματα και να το πετάξει στον κάδο. Αυτό 

ακριβώς δυστυχώς δεν υπήρχε και δεν υπήρχε γιατί δεν υπήρχε η κουλτούρα και η εκπαίδευση 

του αγρότη. Το εθνικό σχέδιο δράσης ως πιλοτικό πρόγραμμα ξεκίνησε το 2013 και έληξε το 2017. 

Την περίοδο αυτή την οποία διανύουμε βρίσκεται σε εξέλιξη η αναθεώρηση του εθνικού σχεδίου 

δράσης για την ορθολογική χρήση των φυτοφαρμάκων. Και στο πλαίσιο αυτό καταρτίζεται το 

ολοκληρωμένο πλέον σχέδιο διαχείρισης των κενών συσκευασιών φυτοπροστατευτικών 

προϊόντων από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, από τον Ελληνικό Σύνδεσμο Φυτοπροστασίας και το 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Στόχος μας είναι να δημιουργηθεί ένα διακριτό 

σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης, όπως γίνεται σε πολλές χώρες της ΕΕ. Βασισμένο αυτό το 

σύστημα στην πάγια, στη βασική αρχή ότι ο ρυπαίνων πληρώνει. Η διαχείριση θα γίνει με ευθύνη 

και συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων, έτσι ώστε να καταστεί αποτελεσματικότερη η 

εφαρμογή του σε εθνικό επίπεδο. Με βάση τα δεδομένα που έχουμε από το πιλοτικό πρόγραμμα 

του 2013. Εξετάζεται και θα γίνει ευρεία διαβούλευση για την παροχή κινήτρων σε όσους 

συμμετέχουν και αντικινήτρων σε όσους αδιαφορούνε. Ελπίζουμε σε λίγες ημέρες, Σωκράτη, θα 

είμαστε έτοιμοι. Ως υπουργείο, θα χρησιμοποιήσουμε τις δυνατότητες που μας προσφέρει το 

σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης των γεωργικών φαρμάκων. Το οποίο ουσιαστικά 

ξεκίνησε από 1/1/2019, μέσω του οποίου και με τις κατάλληλες μικρές τροποποιήσεις θα 

μπορούμε να εξάγουμε βάσιμες πληροφορίες για την εύρυθμη λειτουργία του συστήματος 

εναλλακτικής διαχείρισης των συσκευασιών.  

Ένα άλλο σημαντικό θέμα είναι και η σπατάλη τροφίμων. Αναμφισβήτητα, η σπατάλη των 

τροφίμων αποτελεί ένα παγκόσμιο πρόβλημα, με πτυχές οικονομικές αλλά και περιβαλλοντικές. 



 
 
 

Αποτελεί ταυτόχρονα ένα τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα, εάν αναλογιστούμε την επισιτιστική 

ανασφάλεια και την πείνα, καθώς και ότι περίπου 800 εκατομμύρια άνθρωποι υποφέρουν από 

χρόνιο υποσιτισμό. Περίπου 88 εκ. τόνοι τροφίμων εκτιμάται ότι σπαταλώνται στην ΕΕ σε ετήσια 

βάση, αξίας 143 δις €, ενώ σε παγκόσμιο επίπεδο, χάνονται περίπου 1,3 δισεκατομμύρια τόνοι 

ετησίως. Η ανάγκη, συνεπώς, μείωσης της σπατάλης των τροφίμων καθίσταται επιτακτική, αν 

λάβουμε υπόψη ότι η παγκόσμια αύξηση για τρόφιμα αναμένεται να αυξηθεί σε ποσοστό 

τουλάχιστον 60% λόγω της αύξησης του πληθυσμού, του διαθέσιμου εισοδήματος και των 

αλλαγών στα καταναλωτικά προϊόντα. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων βρίσκεται 

σε στενή συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς προκειμένου να σχεδιάσει από κοινού 

και να υλοποιήσει επιτυχώς την πολιτική για την απώλεια και τη σπατάλη των τροφίμων». 

Ειδικότερα, υπάρχει Ομάδα Εργασίας, έργο της οποίας είναι:  

 η υποβολή προτάσεων για την διαμόρφωση της εθνικής στρατηγικής για τη μείωση αυτής 

της σπατάλης, στο πλαίσιο της αναθεωρημένης Οδηγίας 2008/98/ΕΚ 

 η υποβολή προτάσεων για την βελτίωση/θέσπιση νομοθετικού πλαισίου  της εθνικής 

νομοθεσίας για την απώλεια και τη σπατάλη τροφίμων 

 η υποβολή προτάσεων σχετικά με  την ορθή αποτύπωση του προσδιορισμού του μεγέθους 

της απώλειας τροφίμων και την αξιολόγηση των ενδεδειγμένων τρόπων παρέμβασης που 

θα υιοθετηθεί σε επίπεδο ΕΕ 

 η εξέταση δεδομένων και οποιασδήποτε άλλης τεκμηρίωσης από δημόσιους οργανισμούς 

και φορείς 

 η υποβολή προτάσεων σχετικά με την προώθηση της ανάπτυξης εθελοντικών συμφωνιών 

σε όλα τα επίπεδα διαπίστωσης απωλειών τροφίμων, από την πρωτογενή παραγωγή έως 

την τελική διάθεση τροφικών προϊόντων. 

Σε περίπου δύο μήνες θα έχουμε και την διαβούλευση της βιομηχανίας τροφίμων σχετικά με την 

εθνική στρατηγική για την σπατάλη των τροφίμων. Κλείνοντας, να πω ότι η κυκλική οικονομία έχει 

πολλά να προσφέρει στη χώρα μας. Η κυκλική οικονομία έχει πολλά να προσφέρει στην οικονομία 

αλλά και στη κοινωνία. Και πάλι συγχαρητήρια στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο Υπουργείο 

Περιβάλλοντος. Ευχαριστώ πολύ. 

 

 



 
 
 

Peter Woodward 

Thank you very much. We’ve heard from four ministries about their ideas and their actions, and 

quite a lot of information, which is great. In view of the time, what we want to do, and also because 

we have Daniel Calleja with us – and you have to leave this afternoon. So, it’s a good opportunity to 

have a discussion and an interchange. What I am going to do is change the format here, so that we 

have a panel of our ministers and also key people from federations, business federations, and 

Daniel will open a further conversation about how we collaborate and move forward in an effective 

manner. The choreography of this will take about two minutes. So, what I would like you to do is 

one thing, this is to take a big risk, but moving to circularity is about taking risks. I just like you for 

two minutes to look to left or right, or in front or behind and make a connection with someone 

you’ve never meet before in your life and forge a new circular linkage. Take the risk now. 

 

Στρογγυλό Τραπέζι  

 

Συντονιστής: Daniel Calleja, Γενικός Διευθυντής Περιβάλλοντος Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

May I ask the panelists to come to the stage? Mr. Asterios Pitsiorlas, Minister of the Economy and 

Development; Mr. Kostas Fotakis, Minister of Research; Mr. Nectarios Santorinios, Minister for 

Insular Policy; Mr. Vasilios Kokkalis, Minister for Agriculture; Mr. Socratis Famellos; Mr. Athanasios 

Savakis, Chairman of Federation of Industries of Northern Greece; Evangelos Kalousis, Chairman of 

Federation of Greek Food Industries; Mr. Vasilios Gounaris and Mr. Giannis Paniaras. 

So, I think we are ready to start the discussion. We have listened to the presentations of four 

ministries of the Greek government. From the different perspectives they have highlighted, the 

importance of research, the economy, insularity, agriculture. And we are now going to engage into 

a more interactive discussion. Because we have heard that the circular economy is about dialogue 

between government and business. Circular economy is about engaging in concrete solutions. It is 

not about speeches or measures. It is about concrete examples. And we are here in Greece today to 

indentify concrete examples, concrete practices. And from the European Commission, I am in a very 

difficult position because I am squeezed between the government and business. But don’t worry, 

because the Commission always navigates very well. Now I am going to start, and I will start with 

minister Famellos because he didn’t speak from the pontium, and what I want to ask him is, of all 



 
 
 

the things that you mentioned in your speech today, of all the measures that your colleagues from 

industrial symbiosis to the knowledge community, to insularity, to food sector, what are the 

concrete measures that, what are the concrete examples that you like-? If you are looking in the 

coming years, what you will to like to implement in Greece? And then I will ask industry to react. So, 

listen very carefully because you may have the possibility to agree or disagree. Socratis, you now 

have the floor. 

 

Σωκράτης Φάμελλος, Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος & Ενέργειας 

Θα μιλήσω στα ελληνικά, πιστεύω ότι ο Daniel θα προλάβει να βάλει τα ακουστικά του μέχρι να 

πω αυτή τη μικρή εισαγωγή. Για μένα είναι πολύ σημαντικό το ότι σήμερα πιστεύω ότι το 

καθολικό ποσοστό της ελληνικής παραγωγής και βιομηχανίας είναι εδώ μαζί μας. Και αυτή η 

συζήτηση γίνεται σε επίπεδο παραγωγής, σε επίπεδο πραγματικής οικονομίας. Και θεωρώ και το 

λέω εισαγωγικά ότι παρότι ήταν στην αρχή και έχω δει κάποια στελέχη εδώ της αυτοδιοίκησης, 

αυτή η κουβέντα πρέπει να συνεχιστεί και να ενισχυθεί πάρα πολύ στο επίπεδο της αυτοδιοίκησης 

και της κοινωνίας. Από εκεί πρέπει να προέλθουν οι πόροι για να τροφοδοτήσουμε και την 

οικονομία. Και δεν μπορεί να είναι μια κουβέντα που θα μείνει μόνο σε κάποιο κομμάτι της ζωής 

μας. Είναι μια συνολική συζήτηση. 

Προφανώς από το Υπουργείο Περιβάλλοντος θα ακούσετε κάποια περιβαλλοντικά παραδείγματα 

και υποσχέθηκα στον Daniel ότι θα δώσω κάποια τέτοια ως ερέθισμα. Πριν από περίπου ένα 

χρόνο και δύο μήνες, αν κάποιος παρακολουθούσε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων θα διάβαζε 

χάος στα super market, πανικός με τη σακούλα, καινούργιο χαράτσι, τρίζει το Υπουργείο 

Περιβάλλοντος. Πού βρισκόμαστε σήμερα; Το μέτρο για τον περιορισμό της πλαστικής σακούλας 

ήταν κάτι που μας ταλαιπώρησε πάρα πολύ επί της ουσίας, όχι εξαιτίας της δημοσιότητας. Ο 

Σύνδεσμος Βιομηχανίας Πλαστικού ξέρει πολύ καλά ότι συζητάγαμε ενάμιση χρόνο πριν και 

συζητάγαμε ενάμιση χρόνο μετά και θα συνεχίσουμε να συζητάμε για το πώς θα 

προσαρμοστούμε.  

Προσαρμοστήκαμε όμως; Ας ακούσουμε νούμερα. Το πρώτο τρίμηνο του 2018 οι Έλληνες μέσα 

από το μέτρο αυτό καταγράψαμε κατανάλωση 6,28 τεμαχίων λεπτής πλαστικής σακούλας το 

μήνα. Στο τέλος του 2018, με το ίδιο σύστημα καταγραφής απόλυτα συγκριτικό δεδομένο 4,04. Η 



 
 
 

μείωση εντός του 2018 από το πρώτο στο τέταρτο τρίμηνο ήταν 36%. Η Ελλάδα σήμερα έχει 

καταγράψει ένα σύνολο εσόδων, που στο σύνολό τους θα επιστρέψουν στην κυκλική οικονομία 

ως μέσα μεταφοράς προϊόντων αλλά πολλαπλών χρήσεων 19,4 εκ ευρώ. Αυτό αντιστοιχεί σε 650 

εκ. λεπτής πλαστικής σακούλας μέσα από το σύστημα καταγραφής. Προφανώς, είμαι σίγουρος ότι 

υπάρχουν και λεπτές πλαστικές σακούλες που δεν έχουν καταγραφεί. Εξάλλου η νομοθεσία έδωσε 

το περιθώριο στις λαϊκές αγορές και τα περίπτερα να λειτουργούν προς το παρόν εκτός, όμως 

αυτό ακόμα και αν είναι το διπλάσιο στο επίπεδο της καταγραφής, διπλάσια κατανάλωση από την 

καταγραφή μάς δίνει ένα νούμερο περίπου 120 σακούλες ανά άτομο το χρόνο. Κάτι που είναι 

πολύ κοντά στους ευρωπαϊκούς στόχους, που θα τους πιάσουμε το 2019, αλλά είναι το 1/3 αυτού 

που εκτιμούσαμε ότι έχουμε σαν Ελλάδα. Άρα σίγουρα έχουμε μια μείωση χρήσης 70%, πετύχαμε 

εξάλλου ένα 35% μέσα στην πρώτη χρονιά. 

Δεύτερο παράδειγμα. Ο Daniel δυστυχώς δεν έχει μόνο καλές ειδήσεις για την Ελλάδα, ξέρει ότι 

κάποια στιγμή αναγκάζεται να υπογράψει και πρόστιμα. Τα πρόστιμα του Ευρωπαϊκού 

Δικαστηρίου. Ας δούμε λοιπόν κάποιους αριθμούς. Ξέρω ότι δεν είναι ευτυχισμένος γι’ αυτό γιατί 

θέλει να υπογράφει μόνο χρηματοδοτήσεις, μου το έχει πει πολλές φορές. Το 2015, η χώρα 

ξεκίνησε με ένα καταγραμμένο ρεκόρ περίπου 293, 300 χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης 

απορριμμάτων. Τα πρόστιμα που πλήρωσε η Ελλάδα ήταν 54 εκ. ευρώ. Σήμερα λειτουργούν μόνο 

οι 17 από αυτούς, και μάλιστα από αυτές τις χωματερές έχουμε σε επίπεδο αποκατάστασης 

άλλους είκοσι. Το πρόστιμο από εκεί που ήταν 14,5 εκ. το εξάμηνο, τώρα είναι 2,5. Και υπάρχει 

ήδη προκήρυξη στο Φιλόδημο για να ενταχθούν εντός του πρώτου εξαμήνου του ’19 όλοι οι 

ανεξέλεγκτοι χώροι διάθεσης απορριμμάτων και να τελειώσει αυτή η ιστορία για την Ελλάδα. 

Είναι και αυτό επίσης νούμερα. 

Τρίτο παράδειγμα. Το 2018 νομοθετήθηκε η υποχρεωτική διαλογή στην πηγή του οργανικού. Θα 

μου πείτε, και τι μ’ αυτό, ποιος ξεκίνησε; Το 2018 τα Χριστούγεννα ξεκινήσαμε στη Θεσσαλονίκη 

να κάνουμε ένα πείραμα. Να απαγορευτεί η διάθεση χριστουγεννιάτικων δέντρων στους ΧΥΤΑ και 

σε ένα βαθμό το πετύχαμε. Υπήρξε μια πολύ καλή συνεργασία καταρχήν πέντε δήμων ή έξι με τα 

δασαρχεία της περιοχής. Τεμαχίστηκαν όλα τα χριστουγεννιάτικα δέντρα και σπάρθηκαν ξανά ως 

θρεπτικό που επέστρεψε σε ορεινές περιοχές και έτσι είχαμε στην πράξη προφύλαξη και των 

μεμβρανών των χώρων υγειονομικής ταφής. Το οργανικό όμως δεν μένει μόνο στα πιλοτικά 

παραδείγματα. Θέλω να σας πω ότι έχει ήδη ανακοινωθεί ότι από το ΕΣΠΑ δημιουργείται ειδικός 



 
 
 

κλάδος χρηματοδότησης για τον καφέ κάδο, τα αντίστοιχα απορριμματοφόρα και τους 

καδοτεμαχιστές, με αποτέλεσμα να επεκταθεί η χρηματοδότηση και μάλιστα να ενισχυθεί 

ιδιαίτερα ο κλάδος της Αττικής που μόνο 29 από τους δήμους είχαν μπει. Άρα θα μπουν όλοι οι 

δήμοι της Αττικής στον καφέ κάδο. Και έχει σταλεί μια επιστολή από το Υπουργείο Περιβάλλοντος 

για να επιταχύνουν τα περιφερειακά προγράμματα τη χρηματοδότηση του καφέ κάδου. 

Όμως υπάρχουν και περιοριστικά μέτρα. Υπάρχει πλέον εντολή σε όλες τις αδειοδοτούσες αρχές 

ώστε οι εγκρίσεις περιβαλλοντικών όρων, και του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, να έχουν 

υποχρεωτικά ενσωματωμένη σαν περιβαλλοντικό όρο την πρόβλεψη της χωριστής συλλογής 

ανακυκλώσιμων, αλλά και της χωριστής συλλογής οργανικού. Αυτό είναι κάτι που ευνοεί πιθανά, 

και είμαι σίγουρος και τη βιομηχανία, διότι δημιουργεί υλικά τα οποία θα εισέρχονται ξανά στον 

τομέα της παραγωγής. Και βέβαια αυτό που αξίζει να πω ως επόμενο βήμα είναι ότι τα συστήματα 

εναλλακτικής διαχείρισης μπαίνουν σε ένα νέο περιβάλλον γιατί τώρα κρίνονται τα επιχειρησιακά 

τους σχέδια.  

Θα σας δώσω κάποια παραδείγματα. Ο οικολογικός σχεδιασμός πλέον θα είναι υποχρεωτικό ότι 

θα επηρεάζει τα τέλη των υπόχρεων. Δεν θα έχουν π.χ. όλα τα υλικά της διευρυμένης διάθεσης 

του παραγωγού το ίδιο τιμολόγιο. Θα τροποποιούνται με βάση το οικολογικό αποτύπωμα και 

αυτό θα μπει στα σχέδια δράσης των συστημάτων. Έτσι ταυτόχρονα θα επιτευχθεί, όχι μόνο με 

αυτό το μέτρο βέβαια, μια μεγάλη αύξηση των πόρων με ταυτόχρονη αύξηση του 

προϋπολογισμού των συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης. Γιατί πρέπει να ομολογήσουμε ότι 

και στο επίπεδο των εσόδων είμαστε πάρα πολύ χαμηλά ως ευρωπαϊκή χώρα σε σχέση με τις 

άλλες χώρες της Ευρωζώνης. Που εκτός από αύξηση των πόρων θα καταπολεμήσει σε έναν πολύ 

μεγάλο βαθμό και την εισφοροδιαφυγή. Διότι πλέον υπάρχουν υποχρεωτικά εργαλεία για να μην 

διαφεύγει κανείς εκ του συστήματος αυτού.  

Πώς γίνεται; Πρώτον, με το ηλεκτρονικό μητρώο αποβλήτων το οποίο το κάναμε μαζί με τον κόσμο 

της παραγωγής. Το ηλεκτρονικό μητρώο αποβλήτων καταγράφει πλέον σε πραγματικό χρόνο όλες 

τις ροές των αποβλήτων στην Ελλάδα. Το οποίο είναι σημαντικό και για την οικονομία για να 

βρίσκει πόρους αλλά και για την αδειοδότηση. Και στο ηλεκτρονική μητρώο αποβλήτων θα 

συνδεθεί και η αυτοδιοίκηση. Μάλλον το σωστό: είναι έχει συνδεθεί, αλλά πρέπει να κάνει 

βήματα. Έτσι λοιπόν το «πληρώνω όσο πετάω» και το κίνητρο της ανακύκλωσης που ανέφερα 



 
 
 

στην εισαγωγή, δηλαδή οι εκπτώσεις στα τιμολόγια στερεών αποβλήτων λόγω της ανακύκλωσης, 

θα προκύπτουν από τα δεδομένα που οι φορείς διαχείρισης των αποβλήτων και οι δήμοι περνάνε 

στο ηλεκτρονικό μητρώο αποβλήτων.  

Αυτό βέβαια συνδέεται και με το περιβαλλοντικό μητρώο, το οποίο επίσης ζητούσε ο κόσμος της 

παραγωγής πολύ. Δηλαδή όλες οι αδειοδοτήσεις πλέον υποχρεωτικά περνάνε στο ηλεκτρονικό 

περιβαλλοντικό μητρώο. Άρα υπάρχει και ηλεκτρονικό πρωτόκολλο και τηρείται μια διαδικασία 

και μια σειρά, αλλά το σημαντικότερο, στο ίδιο περιβαλλοντικό μητρώο καταγράφονται όλες οι 

περιβαλλοντικές επιδόσεις, άρα και οι καλές επιδόσεις, αλλά και η διαφάνεια στα αποτελέσματα. 

Έτσι ώστε και η κοινωνία και η οικονομία να γνωρίζει την πραγματικότητα σχετικά με την 

περιβαλλοντική επίδοση και να συναγωνίζεται ίσως και επί αυτής. Γιατί αυτό αποτελεί και για τη 

βιομηχανία αλλά και για την κοινωνία ένα ζητούμενο.  

Εξάλλου ένα  από  αυτά που έχουμε μπροστά μας, δύσκολο από τη μεριά της οικονομίας και θα 

κλείσω με αυτό, είναι η αξιοπιστία όσον αφορά την περιβαλλοντική απόδοση. Γνωρίζουν πάρα 

πολύ καλά οι φίλοι από τον χώρο της παραγωγής ότι οι περισσότερες συγκρούσεις που δίνονται 

στο επίπεδο της κοινωνίας, είναι σχετικά με την αποκατάσταση της αξιοπιστίας, την 

περιβαλλοντική επίδοση και την διαφάνεια στα αποτελέσματα και την αν θέλετε την πραγματική 

απεικόνιση της λειτουργίας αν θέλετε της δευτερογενούς αγοράς. Η δευτερογενής αγορά αυτή 

πρέπει να έχει απόλυτη αξιοπιστία και μόνο με βάση τα δεδομένα αυτά μπορεί να επιδοτείται. Θα 

το πω συμπέρασμα γιατί είναι και το μεγάλο άγχος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, εισέρχονται 

πλέον πολύ σημαντικοί πόροι στην αγορά των αποβλήτων και σε όλη την κυκλική οικονομία, είναι 

ξεκάθαρο ότι η αξιοπιστία κ μέρους της πολιτείας προς την οικονομία και προς την κοινωνία θα 

στηριχτεί στο ότι μόνο η πραγματική ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση θα επιδοτείται. Η 

εισφορά κυκλικής οικονομίας που είναι η επόμενη μέρα του φόρου ταφής αλλά και όλοι οι πόροι 

των συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης θα πηγαίνουν μόνο στην πραγματική 

επαναχρησιμοποίηση. Δεν υπάρχει δυνατότητα εμπορικής διαδικασίας επαναχρησιμοποίησης να 

επιδοτούνται. Διότι εμείς θέλουμε να δημιουργηθεί ελληνική βιομηχανία ανακύκλωσης. Μπορεί 

να είναι πολύ σημαντική η ανακύκλωση σε επίπεδο πρώτων υλών, να είναι σημαντικό να έχουμε 

διαλογή στην πηγή, όμως εμείς θέλουμε αυτό να δίνει δουλειά στην ελληνική βιομηχανία γιατί 

θέλουμε να υπάρχει ελληνική εργασία και ελληνική υπεραξία. Το μεγάλο πρόβλημα πολλές φορές 

που θα συζητήσουμε με τον Daniel -και τώρα θα κλείσω ειλικρινά, χωρίς να πω ξανά ότι τελειώνω- 



 
 
 

είναι ότι στο επίπεδο της Ευρώπης, θα άξιζε να κάνουμε μία συζήτηση σχετικά με τα στατιστικά 

της ανακύκλωσης και σχετικά με την πραγματική συνοχή. Αυτό όμως, δεν αφορά την ελληνική 

συζήτηση, αλλά την ευρωπαϊκή. Δε θα υποτιμήσω λοιπόν την ευκαιρία της ελληνικής συζήτησης. 

Ας μιλήσουμε για το πώς η Ελλάδα αρχίζει την κυκλική οικονομία, διότι εμείς προτιμούμε να 

βελτιώνουμε την πραγματική επίδοση της ανακύκλωσης. Αλλά να υπενθυμίσουμε στην Ευρώπη 

ότι το μεγάλο μας σπίτι δεν μπορεί να στηριχθεί, έστω και για την κυκλική οικονομία, σε 

διαδικασίες που μεγαλώνουν τα κενά. Εμείς θέλουμε να μικρύνουμε το κενό στην Ευρώπη, να 

μικρύνουμε το κενό Βορρά-Νότου, και ξέρουμε ότι έχουμε πολύ καλούς συμμάχους και από την 

μεριά της οικονομίας και από τη μεριά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και από τη μεριά της Κοινωνίας 

των Πολιτών, και φυσικά η κυβέρνηση αυτό πρέπει να εκπροσωπεί, την καθολικότητα. Γιατί 

κουραστήκαμε να γίνονται πολιτικές για λίγους. Είναι καιρός να γίνονται πολιτικές για πολλούς 

στην Ελλάδα. Ευχαριστώ πολύ.  

 

Daniel Calleja, Γενικός Διευθυντής Περιβάλλοντος Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

Thank you very much. Thank you very much, minister, and thank you for being so concrete. You 

have mentioned a certain number of very concrete economic instruments in relation to plastic, in 

relation to landfill, mandatory measures, separate collection, eco design. You are talking also about 

reliability, transparency. I would like to ask very directly the representatives of industry: Do you 

agree that this is the way forward, do you think that economic instruments such us the minister has 

mentioned, go in the direction of promoting circular economy? Are you missing some instruments, 

are there things that could also be integrated? Or the kind of instruments that minister Famellos 

has mentioned would go in the direction? So, we will start with the chairman of the industries of 

Northern Greece, Mr. Savakis, followed by Mr. Kalousis of food industries. 

 

Αθανάσιος Σαββάκης, Πρόεδρος Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος 

Ευχαριστώ πολύ. Θα συνεχίσω στα ελληνικά και θα ευχαριστήσω το υπουργείο και το Σωκράτη το 

Φάμελλο για την πρόσκληση μέχρι να βάλει ο moderator τα ακουστικά της μετάφρασης. 

Καταρχήν, θα ήθελα να κάνω μια παρατήρηση ή παραίνεση. Θα πρέπει να υπάρχει μια ξεκάθαρη 



 
 
 

οπτική για την κυκλική οικονομία, τον όρο και το ρόλο της και να μην υπάρχει αυτή η συγκεχυμένη 

οπτική που υπήρξε κατά καιρούς για τον όρο της καινοτομίας. Και ξαφνικά μιλάμε για την 

καινοτομία, αλλά δεν καταλαβαίνουμε για ποιο πράγμα μιλάμε. Συνεπώς, πρέπει να υπάρχει μια 

ξεκάθαρη οριοθέτηση -αν θέλετε- της κυκλικής οικονομίας, του ρόλου της και των μέτρων που θα 

πρέπει να ληφθούν. Εγώ θα ήθελα να ξεκινήσω διαβάζοντας μια δήλωση, η οποία νομίζω ότι θα 

μας δώσει μια ουσιαστική κατεύθυνση.  

Η οικοδόμηση μιας κυκλικής οικονομίας για την Ευρώπη, αποτελεί καίρια προτεραιότητα για την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε σημειώσει ικανοποιητική πρόοδο και σχεδιάζουμε την ανάγνωση 

νέων πρωτοβουλιών εντός του 2017. Ενισχύουμε την διασύνδεση ανάμεσα στο σχεδιασμό, την 

παραγωγή, την κατανάλωση και την διαχείριση των αποβλήτων και κατ’ αυτόν τον τρόπο 

δημιουργούμε μια πράσινη, κυκλική και ανταγωνιστική Ευρώπη. Αυτή η δήλωση ανήκει στον 

κύριο Franz Timmermans, αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και υπεύθυνο για την βιώσιμη 

ανάπτυξη, και έγινε το 2017. Είμαστε εδώ το 2019 και ξεκινάει μια πολύ σημαντική συζήτηση για 

την κυκλική οικονομία και το ρόλο της στην χώρα. Και θεωρώ ότι δεν χρειάζεται να ανακαλύψουμε 

τον τροχό, αυτές οι αρχές που αναφέρονται σε αυτή την πολύ ξεκάθαρη δήλωση του κυρίου 

Timmermans νομίζω ότι είναι αυτές που μπορούν να μας βοηθήσουν να σχεδιάσουμε τα μέτρα 

που πρέπει, για μια σωστή εφαρμογή και μετάβαση στην κυκλική οικονομία. Μερικές 

παρατηρήσεις. Κυκλική οικονομία, ναι. Αλλά πρώτα απ’ όλα διαμόρφωση του κατάλληλου 

περιβάλλοντος για την υλοποίηση δράσεων κυκλικής οικονομίας. Άρα το νούμερο ένα θέμα που 

θα πρέπει να συζητηθεί, αν θέλετε, είτε στην εκδήλωση αλλά και γενικότερα να είναι στις 

προτεραιότητες της πολιτείας. Συνέργειες μεταξύ μέτρων που στοχεύουν στην ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας, άρα δηλαδή με τις τρέχουσες πολιτικές, με αυτά τα μέτρα που αφορούν την 

κυκλική οικονομία. Αναφέρθηκε σε αυτό το conflict λίγο και ο κύριος Φωτάκης προηγουμένως 

στην παρουσίασή του. Μέτρων δηλαδή ανταγωνιστικότητας με μέτρα έρευνας και ανάπτυξης, και 

το conflict που υπάρχει μεταξύ τους. Θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι μιλάμε για μια διπλή 

στρατηγική. Δηλαδή μιλάμε για μια στρατηγική κατεύθυνση αξιοποίησης πάσης φύσεως πόρων, 

αλλά και αξιοποίηση αυτών σε επιχειρηματικό επίπεδο, και όπως πολύ σωστά είπε ο κύριος 

υπουργός, για τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας, νέων επιχειρηματικών ευκαιριών και εντέλει 

καλώς αμειβόμενων θέσεων εργασίας. Εργαλείο βασικό το ΕΣΠΑ και οι χρηματοδοτήσεις, και 

φυσικά και η πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Χωρίς τραπεζικό σύστημα, χρηματοδοτήσεις δεν 



 
 
 

υπάρχουν. Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, το οποίο επίσης πρέπει να δούμε είναι το κομμάτι των 

αδειοδοτήσεων για τις σχετικές επενδύσεις. Στην Ευρώπη σχεδιάζονται αντίστοιχες επενδύσεις 

περίπου 550 δις. Είναι ένας τεράστιος αριθμός· και αν αναλογιστούμε το δρόμο που έχουμε χάσει 

σε σχέση με τους υπόλοιπους εταίρους μας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θεωρώ ότι είναι ίσως 

προτεραιότητα να θέσουμε ένα φιλικό πλαίσιο αδειοδοτήσεων και αντιστοίχων ενισχύσεων. Αυτά 

εν ολίγοις για να βοηθήσω τη συζήτηση. Νομίζω ότι στη συνέχεια θα έχουμε και άλλη ευκαιρία να 

προχωρήσουμε παραπάνω. Ευχαριστώ. 

 

Daniel Calleja, Γενικός Διευθυντής Περιβάλλοντος Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

Thank you very much. I ask you to applaud because it was a very good intervention and you were 

rightly drawing our attention; we need a comprehensive approach. Circular economy appears in a 

context where you need investment, where you need banking, a system to work, where you need 

framework conditions. And a country like Greece with all the efforts of getting out of the economic 

crisis is important to have this intermixture. What about the perspective from the Greek food 

industries? It is a very important sector for Greece. Do you really think that the circular economy is 

an opportunity? 

 

Ευάγγελος Καλούσης, Πρόεδρος Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων 

Well, thank you very much. Θα συνεχίσω κι εγώ στα ελληνικά. Επειδή μιλάμε για έναν κλάδο, 

σύμφωνα με την ερώτηση θα πω δυο-τρία πράγματα για το τι κάνουμε σε αυτό τον τομέα. 

Καταρχάς, η ελληνική βιομηχανία τροφίμων, όπως ξέρετε, είναι ένας κλάδος δυναμικός, 

ανταγωνιστικός, εξωστρεφής και παίζει έναν κύριο ρόλο στην ελληνική οικονομία. 

Αντιπροσωπεύει το 25%  περίπου της μεταποίησης, της βιομηχανίας. Ο ΣΕΒΤ εκπροσωπεί τη 

βιομηχανία τροφίμων και είναι και μέλος της Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας Τροφίμων, με μια θέση στο 

διοικητικό συμβούλιο στις Βρυξέλλες. Οπότε είμαστε σε μεγάλη επαφή με το ευρωπαϊκό γίγνεσθαι 

και με όλες τις πρωτοβουλίες που λαμβάνονται σε επίπεδο Ευρώπης. Θα ήθελα να πω ότι ο 

κλάδος αντιμετωπίζει αυτή την στιγμή σε παγκόσμιο επίπεδο, διάλεξα την διατροφική επάρκεια 

που έρχεται να συνδεθεί με την αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού· και τα προβλήματα με τους 



 
 
 

διαθέσιμους πόρους – πρώτες ύλες, νερό, ενέργεια όπως έχει αναφερθεί· η συμβολή της 

διατροφής στην ευζωία και βέβαια η κλιματική αλλαγή επιπτώσεις στο περιβάλλον και η αειφόρος 

ανάπτυξη είναι από τις κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε στην βιομηχανία τροφίμων. Άρα 

στρατηγική επιλογή της βιομηχανίας τροφίμων και του ΣΕΒΤ είναι η βιώσιμη ανάπτυξη και ο 

σχεδιασμός μιας μακροχρόνιας περιβαλλοντικής στρατηγικής σε αυτό τον τομέα. Αυτό που μας 

ενδιαφέρει για την βιομηχανία μας είναι η εφαρμογή ενεργειακά αποδοτικών τεχνολογιών, η 

αύξηση της χρήσεως των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και η πρόληψη της σπατάλης των 

τροφίμων, όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως. Και για να μη μείνω σε γενικότητες, θα ήθελα να 

παρουσιάσω γρήγορα αυτό που κάνουμε σε τρεις άξονες. Στον άξονα της βελτίωσης των 

περιβαλλοντικών επιδόσεων της βιομηχανίας τροφίμων, στην προώθηση της πολιτικής για τις 

πλαστικές ύλες και τα πλαστικά μιας χρήσης, και βέβαια στην μείωση της σπατάλης των τροφίμων, 

είναι κάτι που μας απασχολεί πάρα πολύ. Για την βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων της 

βιομηχανίας τροφίμων, θα έλεγα πρώτα,  έχουμε κάνει μια βάση δεδομένων για την 

περιβαλλοντική νομοθεσία. Έτσι όλα τα μέλη μας, όλες οι βιομηχανίες μπορούν να μπουν σε αυτό 

το site και να έχουν την τελευταία πληροφόρηση για την–, όλες τις πληροφορίες για την 

ευρωπαϊκή και την ελληνική νομοθεσία για τα θέματα του περιβάλλοντος. Έχουμε κάνει μια 

σύνταξη ενός οδηγού για την διεξαγωγή ενεργειακών ελέγχων στο πλαίσιο της οδηγίας για την 

ενεργειακή απόδοση. Συμμετέχουμε σε πολλά ευρωπαϊκά έργα, θα ανέφερα το Life Footprint για 

τη μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα, μέρος του προγράμματος το οποίο 

κάνουμε και στην Ελλάδα. Επίσης, μια πολύ καλή συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Έργο PEFMED για 

δοκιμή της μεθοδολογίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του 

άνθρακος στην βιομηχανία τροφίμων. Και σε συνεργασία με το ΙΟΒΕ στο πλαίσιο του PEFMED, η 

εκπόνηση μιας έρευνας για το τι συμβαίνει ακριβώς, ποιο είναι το αποτύπωμα στην Ελλάδα στις 

διάφορες βιομηχανίες και πώς αυτό γίνεται. Στον τομέα της πολιτικής για τις πλαστικές ύλες και τα 

πλαστικά μιας χρήσης είμαστε τελείως online με το τι συμβαίνει στην Ευρώπη, με τις αποφάσεις, 

με την οδηγία. Και αυτό που κάνουμε είναι να παρακολουθούμε τις εξελίξεις και να 

ενημερώνουμε τα μέλη μας για τους στόχους και για να τους διευκολύνουμε ό,τι μπορούν να 

κάνουν. Και το τρίτο που ανέφερε και ο κύριος Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης είναι η σπατάλη 

των τροφίμων. Ναι, γύρω στα 80 εκατομμύρια τόνοι τροφίμων χάνονται στην Ευρώπη τη στιγμή 



 
 
 

που υπάρχουν άνθρωποι που τα έχουν απόλυτη ανάγκη. Στην Ελλάδα υπολογίζουμε ότι αυτό είναι 

2 εκατομμύρια τόνοι, μιλάμε για μια αξία 200 εκατομμυρίων ευρώ.  

 

Σωκράτης Φάμελλος, Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος & Ενέργειας 

Τον χρόνο, την ημέρα, τι εννοείτε; 

 

Ευάγγελος Καλούσης, Πρόεδρος Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων 

Το χρόνο. Ναι, και μια εκτίμηση γύρω στα 200 εκατομμύρια τρόφιμα χάνονται κάθε χρόνο. Αυτό το 

έχουμε πάρει πάρα πολύ σοβαρά. Και πρώτον έχουμε μια μεγάλη συνεργασία και στήριξη της 

Τράπεζας Τροφίμων. Δεν ξέρω αν ξέρετε πώς λειτουργεί. Ένας μεγάλος τομέας που χάνονται 

τρόφιμα είναι αυτά που πλησιάζουν στη λήξη ή αυτά στα οποία ετικέτες κτλ. έχουν προβλήματα. 

Υπάρχει μια ευρωπαϊκή οργάνωση και διεθνής οργάνωση, η Τράπεζα των Τροφίμων. Ζητούμε από 

τους βιομηχάνους δύο ή τρεις μήνες πριν τα προϊόντα λήξουν, και από τα super market, να τα 

δωρίσουν στην Τράπεζα Τροφίμων και η Τράπεζα Τροφίμων τα διανείμει και είναι με απόλυτη 

διαφάνεια και με μια πάρα πολύ καλή οργάνωση. Γιατί καταλαβαίνετε ότι η βιομηχανία δεν θέλει 

να φτάσει ληγμένο προϊόν στην αγορά με τον άλφα ή βήτα τρόπο. Και η τράπεζα τροφίμων μετά 

δίδει αυτά τα τρόφιμα σε 140 οργανισμούς συστηματικά. Και μιλάμε ότι αυτοί οι οργανισμοί 

ετοιμάζουν γύρω στις 20 χιλιάδες μερίδες φαγητά κάθε μέρα. Άρα το παίρνουμε πολύ σοβαρά 

πώς μπορούμε να σταματήσουμε. Συνεργαζόμαστε μαζί με το «ΜΠΟΡΟΥΜΕ» και στην 

πρωτοβουλία για τη δημιουργία εθνικής συμμαχίας. Και, ναι, ανταποκριθήκαμε θετικά στην 

πρόσκληση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για συμμετοχή στην εθνική 

επιτροπή για την καταπολέμηση της σπατάλης των τροφίμων. Τελικά, θα ήθελα να πω ότι έχουμε 

μια καλή συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, με τις υπηρεσίες του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Ανάπτυξης και Βιομηχανίας. Και βέβαια Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων. Και άρα υπάρχει ο διάλογος και δεν είναι κάτι που ακούμε μόνο σήμερα. Ευχαριστώ. 

 

Daniel Calleja, Γενικός Διευθυντής Περιβάλλοντος Ευρωπαϊκής Επιτροπής 



 
 
 

Thank you very much. Thank you, Mr. Kalousis, and thank you for the commitment of the food 

industry. Because it’s very important, it’s very strategic, you are participating in product 

environmental footprint, fighting against food waste. I want to pay tribute to all the excellent work. 

But from food we have to move to the chemical industries. Because we know that chemicals for the 

environment, for human health are critical. But the chemical sector is also crucial for Europe’s 

competitiveness. So, I would like to invite Mr. Gounaris, chairman of the Federation of the 

Chemicals Industries to present his views. 

 

 Βασίλειος Γούναρης, Πρόεδρος Συνδέσμου Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών 

Θα ακολουθήσω το πρωτόκολλο μιλώντας ελληνικά όπως και οι υπόλοιποι συνάδελφοι. 

Εκπροσωπώ τη χημική βιομηχανία. Χημική βιομηχανία σημαίνει 13 χιλιάδες εργαζόμενοι, ένας 

κύκλος εργασιών πάνω 2,2 δις, εξαγωγικός κλάδος πάνω από το 50%, μεγάλη συμμετοχή στο ΑΕΠ, 

παρότι τα τελευταία χρόνια υπήρξαν προβλήματα με την κρίση. Θα πρέπει να τονιστεί η 

ανταγωνιστικότητα της ελληνικής χημικής βιομηχανίας. Γι’ αυτό το λόγο, κάναμε και μια μελέτη με 

το ΙΟΒΕ για το αποτύπωμα αλλά και τα πολλαπλασιαστικά οφέλη της χημικής βιομηχανίας για 

τους υπόλοιπους κλάδους της οικονομίας, όπως γεωργία, τρόφιμα, μέταλλα και τουρισμός. Και  

θα ήθελα να αναφερθώ σε δύο παραδείγματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά και δείχνουν την 

πρόθεση της χημικής βιομηχανίας περνώντας από την πρόνοια στη δράση. Φέτος λοιπόν τον 

Ιανουάριο ανακοινώθηκε η δημιουργία μιας παγκόσμιας συμμαχίας 30 περίπου εταιρειών από την 

παγκόσμια αλυσίδα αξίας πλαστικών και καταναλωτικών αγαθών, μεταξύ των οποίων η BSF, η 

Total, η Dove, η Procter & Gamble, η Henkel, η Shell και άλλες, με στόχο την προώθηση λύσεων 

που θα μειώσουν και τελικά μπορούν να εξαλείψουν τα πλαστικά απόβλητα στο περιβάλλον και 

ιδιαίτερα στις θάλασσες. Η συμμαχία για την εξάλειψη της ρύπανσης από πλαστικά απόβλητα έχει 

δεσμεύσει πάνω από ένα δισεκατομμύριο δολάρια σε πρώτη φάση, με στόχο να επενδύσει 

ενάμισι δισεκατομμύριο δολάρια τα επόμενα πέντε χρόνια. Κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Για να 

αναπτυχθούν και να εφαρμοστούν νέες λύσεις για τα χρησιμοποιούμενα πλαστικά. Τελικός στόχος 

είναι η ελαχιστοποίηση και η σωστή διαχείριση των πλαστικών αποβλήτων. Τα πλαστικά είναι 

αποτελεσματικά, υλικά που μπορούν να εξοικονομήσουν πόρους και να εξασφαλίσουν οφέλη για 

την κοινωνία, όπως υγεία, ασφάλεια και ευκολία. Αυτά τα οφέλη ωστόσο έχουν αντίστροφο 



 
 
 

αποτέλεσμα αν τα πλαστικά και τα απόβλητά τους που δεν χρησιμοποιούνται, δεν απορρίπτονται 

και δεν ανακυκλώνονται υπεύθυνα. Η συμμαχία θα δρομολογήσει δράσεις όπου υπάρχει 

περισσότερη ανάγκη και θα εστιάσει σε τέσσερις βασικούς τομείς. Βελτίωση υποδομών για τη 

συλλογή και τη διαχείριση αποβλήτων και την αύξηση της ανακύκλωσης· καινοτομία για να 

αναπτυχθούν και να εφαρμοστούν νέες τεχνολογίες που διευκολύνουν την ανάκτηση και την 

ανακύκλωση των πλαστικών· εκπαίδευση και δέσμευση των κυβερνήσεων, των επιχειρήσεων, των 

κοινοτήτων να αναλάβουν δράση σε συνεργασία με κυβερνήσεις ώστε να πάρει επιτυχή στόχο 

αυτή η προσπάθεια· καθαρισμός περιοχών όπου υπάρχει συσσώρευση πλαστικών και κοινές 

δράσεις με ΜΚΟ, ειδικότερα στους καλύτερους αγωγούς αποβλήτων, όπως τα ποτάμια, όπου 

μεταφέρουν τα απόβλητα από την στεριά στη θάλασσα. Επίσης, ένα άλλο βήμα το οποίο είναι 

πολύ σημαντικό και στο οποίο υπάρχει ισχυρή παρουσία από την εταιρεία μου είναι το Project 

ChemCycling, που ξεκίνησε πρόσφατα η BSF μαζί με τους πελάτες της και τους συνεργάτες της, 

ανέπτυξε και παρασκεύασε τα πρότυπα προϊόντα που βασίζονται σε χημικώς ανακυκλωμένα 

πλαστικά απόβλητα. Η χημική ανακύκλωση αποτελεί έναν καινούργιο τρόπο 

επαναχρησιμοποίησης των πλαστικών αποβλήτων που μέχρι στιγμής δεν ανακυκλώνονται, όντας 

στα μεικτά ή ακάθαρτα πλαστικά. Η δε χημική ανακύκλωση προσφέρει μια εναλλακτική λύση με 

τη χρήση θερμοχημικών διεργασιών. Η ανακυκλωμένη πρώτη ύλη που θα προκύψει μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για την διαδικασία παραγωγής πάλι. Αυτά ήθελα να πω από την πλευρά μου. 

Υπάρχουν και άλλα, όπως είπαν οι προηγούμενοι ομιλητές και οι υπουργοί, η οικονομία της 

Ελλάδας είναι πρωτογενής τομέας και τουρισμός, συνδυασμός των δύο. Υπάρχουν πάρα πολλά 

project για την κυκλική οικονομία. Τα κενά συσκευασίας, το θέμα των βιοκαυσίμων, θέλουμε εδώ, 

κύριε υπουργέ, να περάσουμε ομαλά από τα πρώτης γενιάς στα δεύτερης γενιάς. Γιατί και τα 

πρώτης γενιάς έχουν ωφέλειες για τους αγρότες, όπως είναι cost-plus δηλαδή έχουν 

εξασφαλισμένο εισόδημα, για λόγους αμειψισποράς χρειάζονται, ενισχύουν τις τοπικές 

οικονομίες. Είναι κυκλική οικονομία, δεν πετιέται τίποτα από τα ενεργειακά φυτά. Χρειάζεται 

λοιπόν κάποιο διάστημα προσαρμογής για το πώς θα γίνει αυτή η μετάβαση. Και πολλά άλλα 

project τα οποία θα συζητήσουμε με τους φίλους υπουργούς στη συνέχεια. Να ευχαριστήσω. 

 

Daniel Calleja, Γενικός Διευθυντής Περιβάλλοντος Ευρωπαϊκής Επιτροπής 



 
 
 

Thank you very much and I have to tell you from the European Commission’s perspective, I am very 

encouraged because I was expecting a big clash and I see a lot of convergence. I want to thank the 

commitment of the chemical industry, your pledges of plastics innovation. I think, I see a lot of 

common and good will on both sides, government and business, to succeed in this challenge. But 

we still need to hear from the Business Council for Sustainable Development, Mr. Paniaras, who is 

the chairman of the Business Council for Sustainable Development. And I want to ask him if there is 

a business case for circular economy in Greece. 

 

Ιωάννης Πανιάρας, Πρόεδρος Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη 

Thank you, Mr. Director-General. Θα απαντήσω κι εγώ στα ελληνικά. Αφού συγχαρώ το υπουργείο 

για αυτή την εξαιρετική διοργάνωση, θα ξεκινήσω από την τελευταία ερώτηση που μου τέθηκε, αν 

υπάρχει business case για την κυκλική οικονομία. Προφανώς και ναι, και αυτός είναι και ο λόγος 

για τον οποίο στηρίζουμε και ως Συμβούλιο του ΣΕΒ για την Βιώσιμη Ανάπτυξη και ως 

επιχειρήσεις-μέλη μας αυτή τη μετάβαση. Και την στηρίζουμε, θέλω να πω, απ’ όταν 

ανακοινώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτό το πακέτο, κάνοντας μια από τις πρώτες 

μελέτες για την υλοποίηση της κυκλικής οικονομία, την οποία παρουσιάσαμε και παραδώσαμε 

στο υπουργείο σαν μια συνδρομή για την δημιουργία της εθνικής στρατηγικής για την κυκλική 

οικονομία.  

Ποιο είναι το business case; Το business case, νομίζω, μπορεί να το δει κανείς σε τρεις-τέσσερις 

άξονες. Το πρώτο κομμάτι είναι ότι η κυκλική οικονομία ανοίγει νέους ορίζοντες, νέους ορίζοντες 

για την καινοτομία, νέους ορίζοντες για την δημιουργία ανταγωνιστικότητας και ορίζοντες 

ανάπτυξης. Το δεύτερο κομμάτι είναι ότι η κυκλική οικονομία βοηθάει στο να μειωθεί το κόστος. 

Μειώνεται το ενεργειακό αποτύπωμα, μειώνεται το περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Ένα τρίτο βασικό 

κομμάτι που κάνει το business case είναι ότι δημιουργούμε με αυτό τον τρόπο πολύ πιο ασφαλείς 

εφοδιαστικές αλυσίδες. Και τέλος, μας δίνεται η ευκαιρία μέσω αυτού να συμβάλουμε και εμείς 

στην παγκόσμια προσπάθεια για βιώσιμη ανάπτυξη. Με βάση αυτά, τα οποία είναι η θεωρία, 

υπάρχουν και πάρα πολλά παραδείγματα επιχειρήσεων οι οποίες έχουν ήδη μεταβεί σε αυτό ή 

έχουν δώσει τις προϋποθέσεις για να γίνει κάτι τέτοιο. Αναφέρθηκε ο κύριος υπουργός στο 

ηλεκτρονικό μητρώο και απλώς επειδή δεν εκπροσωπούνται εδώ, νομίζω είναι πρέπον να 



 
 
 

αναφέρουμε ότι αυτό είναι μια κοινή δράση με κάποιον άλλον οργανισμό, ο οποίος λέγεται 

ΣΕΠΑΝ και νομίζω θα μιλήσει αργότερα σήμερα και θα το αναπτύξει περισσότερο. Συγκεκριμένοι 

κλάδοι έχουν ήδη μιλήσει για τα τρόφιμα, δεν εκπροσωπείται εδώ ο κλάδος των ηλεκτρονικών, 

αλλά έχουμε πάρα πολύ καλά παραδείγματα, όχι μόνο για recycling, για reuse, για extending of 

product lifetime, τα οποία ήδη βλέπουμε και τα βλέπουμε και όλοι εμείς εδώ σαν  καταναλωτές. 

Επίσης, ο κλάδος από τον οποίο εγώ προέρχομαι, οι κατασκευές και τα δομικά υλικά, έχουν κάνει 

πολλά και έχουμε επενδύσει και είμαστε έτοιμοι να στηρίξουμε ακόμα περισσότερο προσπάθειες 

που θα γίνουν στο να μειωθούν τα προϊόντα τα οποία οδηγούνται ακόμα δυστυχώς σε πάρα πολύ 

μεγάλα ποσοστά σε ταφή. Ρωτήσατε, κύριε Γενικέ, αν λείπει κάτι από αυτά που ανέφερε ο 

υπουργός όσον αφορά τα μέτρα. Πρέπει να πούμε ότι η εθνική στρατηγική καλύπτει όλες τις 

προτεραιότητες, οι οποίες πιστεύουμε ότι χρειάζονται για την ταχεία μετάβασή μας στην κυκλική 

οικονομία. Καλύπτει τις ανάγκες για ρυθμιστικές ανανέωσης, καλύπτει κίνητρα για την κυκλική 

οικονομία και αντικίνητρα για την ταφή, καλύπτει εκπαίδευση, παιδεία, ενημέρωση του 

καταναλωτή και της κοινωνίας για την ανάγκη μετάβασης στην κυκλική οικονομία. Και επίσης, 

πάρα πολύ σημαντικά, καλύπτει τον έλεγχο της αγοράς για να βεβαιωθούμε ότι τηρούνται αυτά 

που λέμε και ότι κινούμαστε όλοι μέσα στο ίδιο πλαίσιο. Αυτό που λείπει, το ένα πράγμα που θα 

έλεγα ότι λείπει είναι η ταχύτητα στην υλοποίηση, πρέπει όλοι μας -και αυτό δεν είναι θέμα 

υπουργείου- πρέπει όλοι μας να βεβαιωθούμε ότι αυτή η στρατηγική δε θα μείνει στα χαρτιά. 

Χρειαζόμαστε συγκεκριμένες δράσεις, συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση και έναν 

έλεγχο και προτροπή από την κεντρική διοίκηση για την υλοποίηση. Εμείς σαν επιχειρήσεις 

είμαστε εδώ, στηρίζουμε, ενημερώνουμε και συνεργαζόμαστε για να μπορέσουμε να 

υλοποιήσουμε αυτή τη στρατηγική το συντομότερο δυνατό. Σας ευχαριστώ πολύ. 

 

Daniel Calleja, Γενικός Διευθυντής Περιβάλλοντος Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

 So, I don’t know if it is because you were all speaking the same language, Greek, but the content of 

the interventions was very, very convergent. I think there is no disagreement that we are 

confronted with a major challenge. We have to ensure the transformation of our economies. We 

have to change the way we produce, the way we consume. We have to evolve, at the same time 

that we do so, we have to preserve the competitiveness. Because we have to ensure economic 



 
 
 

growth, but decouple growth from the negative environmental impact. In doing so, there is a great 

opportunity because it has been said competitiveness and sustainability are not incompatible. They 

are two sides of the same coin. There is no competitive business which is not sustainable. You can 

speculate but you will not be able to compete, you will not be durable if you do not integrate 

sustainability in your business model. And Mr. Paniaras in his intervention, he was saying that there 

is a sense of emergency. Because we have to act, we have very little time. So, we are coming to the 

end of the panel and I would like to ask a question for all the speakers but they have to reply very, 

very concisely. This is not a television program; you are not allowed to reply like a minister. You 

have to reply very directly. What is missing, what do we need to do. If you have to put on the table 

one measure, one issue, one sense of direction in which we should go to be successful in this 

transformation, even in a sense of urgency, from your different perspectives from the perspectives 

of the islands, from the perspective of knowledge, of agriculture, of the economy, the environment, 

from the different sectors of industry. What would it be, what is needed so that Greece does this 

jump and succeeds in this great challenge of the circular economy. I understand it’s very simplistic; 

it’s very reductionista, we say in Spanish. Anyway, in the Commission, sometimes we are 

reductionista, so, I am challenging you, and I would like very short sentence, phrase: What is the 

sense of direction? And I don’t know who would like to start answering this question. I see the 

industries more keen, so we start with industry and we go to this way. So, the food sector. 

 

Ευάγγελος Καλούσης, Πρόεδρος Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων 

In two words, I would like to inform and involve the people.  

 

Daniel Calleja, Γενικός Διευθυντής Περιβάλλοντος Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

Inform and involve, yes. I think that is an answer. 

 

Ευάγγελος Καλούσης, Πρόεδρος Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων 

And the industrialist system.  



 
 
 

 

Daniel Calleja, Γενικός Διευθυντής Περιβάλλοντος Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

The chemical sector. 

 

Βασίλειος Γούναρης, Πρόεδρος Συνδέσμου Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών 

Συνεργασία όλων των φορέων, όλων των stakeholders με την πολιτεία και ένα οδικό χάρτη με 

προορισμό πού μπορούμε να φτάσουμε σε χρονικά διαστήματα. 

 

Daniel Calleja, Γενικός Διευθυντής Περιβάλλοντος Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

So, inform, involve, cooperation in a road map with targets. 

 

Αθανάσιος Σαββάκης, Πρόεδρος Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος 

Και για να το κάνουμε λίγο πιο τεχνοκρατικό, δημιουργία ενός συντονιστικού οργάνου υπό το 

υπουργείο περιβάλλοντος όπου από κοινού η πολιτεία, οι κοινωνικοί εταίροι, οι φορείς 

υποστήριξης της επιχειρηματικότητας, η ακαδημία θα συνεργαστούν ούτως ώστε να δημιουργηθεί 

το κατάλληλο πλαίσιο και να προταθούν και συγκεκριμένες δράσεις για τη μετάβαση, την πιο 

γρήγορη μετάβαση της χώρας μας στην κυκλική οικονομία και στις αρχές της. 

 

Daniel Calleja, Γενικός Διευθυντής Περιβάλλοντος Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

I take note that industry is proposing a new body, to promote entrepreneurship. So, you said a little 

bit technocratic, but it’s good because you need to coordinate all this action. President of 

Sustainable Industries. 

 

 

 



 
 
 

Ιωάννης Πανιάρας, Πρόεδρος Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη  

Πιστεύω ότι είναι μια ερώτηση-παγίδα, δεν υπάρχει ένα πράγμα. Νομίζω ακούσαμε σήμερα πολύ 

πειστικά πόσο μεγάλη είναι η πρόκληση που έχουμε μπροστά μας. Μιλάμε να αλλάξουνε 

κουλτούρες δεκαετιών και περισσότερο. Άρα δεν θα προτείνω ένα, θα ευχηθώ μόνο η ενέργεια 

που υπάρχει σήμερα εδώ και σε αυτό το πάνελ και στους συμμετέχοντες να συνεχίσει και να 

μπορέσουμε να την αξιοποιήσουμε για να φτάσουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα στην κυκλική 

οικονομία. Ευχαριστώ. 

 

Daniel Calleja, Γενικός Διευθυντής Περιβάλλοντος Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

Thank you and you made a very good contribution, change of minds. So, we go to Μinister of 

Εconomy. 

 

Αστέριος Πιτσιόρλας, Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας & Ανάπτυξης 

Εγώ θα έλεγα να είμαστε ειλικρινείς σε αυτό που λέμε και να έχουμε συνείδηση των 

συνεπαγωγών της συμφωνίας μας σε μια στρατηγική. Εάν εδώ κάναμε μια συζήτηση και λέγαμε 

ποιοι είναι υπέρ των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα ήμασταν όλοι υπέρ, 100%. Εάν πηγαίναμε 

σε μια άλλη συζήτηση στο νησί μας και λέγαμε τη γνώμη μας για το αν θα πρέπει να 

τοποθετηθούν ανεμογεννήτριες, οι μισοί θα ήμασταν με το όχι. Φοβάμαι, λοιπόν, ότι 

ωραιοποιούμε λίγο τα πράγματα. Είναι καλό ότι συμφωνούμε έστω και στα λόγια, αυτό έχει 

συνεπαγωγές σκληρές όμως. Σε αυτό το στάδιο έχουμε δρόμο για να φτάσουμε και νομίζω ότι 

αυτό είναι το επίδικο σήμερα. Από τη σκοπιά, λοιπόν, της βιομηχανίας να φέρω ένα παράδειγμα, 

δεν θα είναι μεγάλο. Ναυπηγεία Σύρου. Τώρα που ξεκίνησε η επαναλειτουργία τους, βρήκαμε ότι 

στο κέντρο, στην αυλή του ναυπηγείου ήταν συσσωρευμένοι 80 χιλιάδες τόνοι σκουριάς από την 

αμμοβολή. 80 χιλιάδες τόνοι, δεν πάρθηκαν ποτέ από εκεί, από τη στιγμή που ξεκίνησε να 

λειτουργεί. Τώρα μεταφέρονται στην τσιμεντοβιομηχανία και χρησιμοποιούνται. Αυτό έχει ένα 

κόστος όμως. Αυτό το κόστος δεν το αναλάμβαναν ποτέ οι επιχειρηματίες του ναυπηγείου μέχρι 

τώρα. Τώρα το αναλάβανε. Άρα λοιπόν επιμένω να είμαστε ειλικρινείς σε αυτό που συμφωνούμε, 



 
 
 

να συνειδητοποιήσουμε τις συνεπαγωγές και να κάνουμε πρόγραμμα ούτως ώστε να άρουμε όλα 

τα εμπόδια. 

 

Daniel Calleja, Γενικός Διευθυντής Περιβάλλοντος Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

Thank you very much for mentioning the point. 

 

Κώστας Φωτάκης, Αναπληρωτής Υπουργός Έρευνας & Καινοτομίας 

Με δύο λέξεις. Κάτι που νομίζω ότι λείπει ή θέλει μάλλον περισσότερη ενδυνάμωση. Θα το πω στα 

αγγλικά: be inclusive. Involve and mobilize the society in whatever policies you formulate. More 

and more. Without this, it’s going to be much more difficult to implement any of these polices in an 

effective manner. So, be inclusive. 

 

Daniel Calleja, Γενικός Διευθυντής Περιβάλλοντος Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

Thank you very much. 

 

Νεκτάριος Σαντορινιός, Αναπληρωτής Υπουργός Ναυτιλίας & Νησιωτική πολιτικής 

Νομίζω ότι αυτό που είπα από την αρχή είναι ότι τα νησιά μπορούν να πρωτοπορήσουν 

τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι της κυκλικής οικονομίας ως κλειστοί χώροι. Όμως σε ένα 

ευρύτερο επίπεδο, θα έλεγα ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπαμε, και η συνεργασία μεταξύ 

των φορέων και αυτό που είπε και ο Υπουργός Οικονομίας, η αξιοπιστία των συμφωνηθέντων. Δεν 

μπορούμε να λέμε πράγματα και να κάνουμε άλλα πράγματα. Και μια και που μιλάμε και για 

αμεσότητα δράσης, εγώ θα κάνω μια πρόταση στον Πρόεδρο της Χημικής Βιομηχανίας. Έχουμε 

πολλές ακτές, θα προχωρήσουμε σε δράσεις καθαρισμού αλλά θα έλεγα ότι το σημαντικότερο 

είναι αυτό που ανέφερα και στην ομιλία μου, όντας τα νησιά περιοχές που έχουν υψηλό ποσοστό 

συσκευασίας, άρα υψηλό βαθμό ανακύκλωσης, πάμε να ενημερώσουμε και να δουλέψουμε με 

τους παραγωγούς, τα ξενοδοχεία και τα εστιατόρια. 



 
 
 

 

Daniel Calleja, Γενικός Διευθυντής Περιβάλλοντος Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

Thank you very much. Agriculture Minister. 

 

Βασίλης Κόκκαλης, Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. 

Νομίζω ότι για την επίτευξη των στόχων της κυκλικής οικονομίας δύο είναι τα απαραίτητα. 

Πρώτον, η ενημέρωση των πολιτών για την αλλαγή της κουλτούρας μέσα από την  εκπαίδευση. 

Ενδεικτικό θα ήταν μια δημοσκόπηση – πόσοι γνωρίζουν τι σημαίνει κυκλική οικονομία; Και 

δεύτερον, η πιο στενή συνεργασία των εμπλεκομένων φορέων. Ευχαριστώ. 

 

Daniel Calleja, Γενικός Διευθυντής Περιβάλλοντος Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

Socratis, you have the last word. 

 

Σωκράτης Φάμελλος, Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος & Ενέργειας 

Nαι, αλλά εγώ έχω πάντα ένα πρόβλημα, δεν μπορώ να πω λίγα. Αυτό το ξέρουν όλοι όσοι με 

ξέρουν. Έχω ένα μεγάλο πρόβλημα τώρα. Με το ζόρι όταν είμαστε με τον Daniel μιλάω τρία λεπτά 

μόνο στο συμβούλιο υπουργών, είναι πολύ δύσκολο για μένα. Θα μου επιτρέψετε να δώσω 

κάποιες απαντήσεις που είναι πολύ σημαντικές στα ζητήματα που μπήκανε. Καταρχήν, θέλω να 

πω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί φορείς της παραγωγής, οι οποίοι δεν μπόρεσαν να είναι στο πρώτο 

πάνελ. Εμείς συνεργαζόμαστε πολύ στενά. Βλέπω εδώ πέρα π.χ. τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο 

Εταιρειών Περιβάλλοντος, ήταν μαζί μας πριν δύο εβδομάδες στη Σερβία με είκοσι επιχειρήσεις. Ο 

Σύνδεσμος Βιομηχανιών Πλαστικού που είναι εδώ, ο ΣΕΠΑΝ που αναφερθήκατε. Η Ελληνική 

Εταιρεία Διαχείρισης των Αποβλήτων που είναι όλος ο επιστημονικός κόσμος, ο σύνδεσμος των 

ΦΟΔΣΑ, των φορέων διαχείρισης των αποβλήτων. Θα μπουν σε άλλα τραπέζια, καταλαβαίνετε ότι 

έπρεπε να έχουμε ένα πρώτο τραπέζι που να προχωρήσει τη συζήτηση. Όσον αφορά τη διοίκηση 

του έργου. Η διοίκηση του έργου έχει ήδη αποφασιστεί, ότι υπάρχει ήδη διυπουργική επιτροπή, οι 

μισοί υπουργοί της διυπουργικής είμαστε εμείς, οι άλλοι μισοί είναι σήμερα σε κάποιες άλλες 



 
 
 

υποχρεώσεις αλλά λειτουργεί, και υπάρχει και τεχνική γραμματεία, ομάδα διοίκησης έργου 

δηλαδή, συγκροτημένη θεσμικά με απόφαση του κυβερνητικού συμβουλίου οικονομικής 

παραγωγής. Η οποία στο κομμάτι της επικοινωνίας, της εξωστρέφειας και της οργάνωσης έχει 

αποφασίσει ότι είναι μαζί με την ΟΚΕ. Δηλαδή η οικονομική κοινωνική επιτροπή και η διϋπουργική 

επιτροπή είναι ήδη συντεταγμένες μαζί. Άρα τα εργαλεία δουλεύονται από κοινού. Μάλιστα 

συμφωνήσαμε το forum είτε το σημερινό είτε το διαδικτυακό -το ιντερνετικό, πέστε το όπως 

θέλετε- να συνυπογράφονται από το Υπουργείο και την ΟΚΕ, έτσι ώστε -μάλιστα το δέχτηκε και το 

ζήτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή- γιατί δεν θέλουμε να είναι μια αποκλειστικά κυβερνητική επιλογή. 

Είναι έτσι και αλλιώς ανοιχτό, γι’ αυτό και δουλεύουμε μαζί τα οικονομικά εργαλεία. Το δεύτερο 

πρόβλημα που θα είχε η χώρα μας να βάλει ως πρώτο είναι οι πόροι. Καταλαβαίνετε ότι αυτή η 

αλλαγή χρειάζεται πόρους και οικονομικούς και ανθρώπινους. Σε ένα μεγάλο βαθμό τους 

ανθρώπινους τούς διαμορφώνουμε μαζί εδώ. Δεν ξέρω αν έχει γίνει κατανοητό, αλλά 

δημιουργούμε μια κοινωνική συμφωνία που αφορά όλους, έχει σχεδόν καθολικά χαρακτηριστικά, 

και αυτή η κοινωνική συμφωνία δημιουργεί και μια δεσμευτικότητα. Αυτό που θέλουμε να 

προκύψει από το πρώτο forum είναι μια δεσμευτικότητα όλων ότι θα υπηρετήσουμε αυτές τις 

αρχές. Γιατί ξέρουμε ότι οι πόροι δεν είναι απεριόριστοι και ξέρουμε ότι στο κοινωνικό επίπεδο 

ισχύει αυτό που είπε ο Στέργιος ο Πιτσιόρλας. Εγώ θα σας πω ένα άλλο παράδειγμα, το οποίο το 

ανέφερα στην αρχή της ομιλίας μου. Αν κάνουμε ένα γκάλοπ εδώ πέρα μέσα, το 100% είναι υπέρ 

της ανακύκλωσης. Όμως ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι τα στατιστικά της ΕΕ μας δίνουν 18% 

συνολική εκτροπή από την ταφή. Άρα εμείς εδώ που είμαστε μέσα σε αυτή την αίθουσα, αν δεν 

θάβουμε το 82%, θάβουμε το 80% των υλικών που καταναλώνουμε, που διαχειριζόμαστε στην 

καθημερινότητα μας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα χρειαζόμαστε λοιπόν τη δέσμευση και 

αυτή η δεσμευτικότητα της σημερινής συμφωνίας, της σημερινής συζήτησης είναι υποχρεωτική 

για να εκπέμπουμε όλοι από κοινού την ίδια συμφωνία, αλλά θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι 

εμείς από την μεριά μας πρέπει να κάνουμε κάτι παραπάνω. Άρα έχουμε ήδη καταλήξει ότι αυτό 

το Forum που θα επαναλαμβάνεται, θα πρέπει να δημιουργήσει ορισμένα πιλοτικά έργα που θα 

επιβραβεύουν αυτή την δεσμευτικότητα. Συζητήσαμε λοιπόν από χθες το βράδυ με το Γενικό 

Διευθυντή. Ένα πρώτο θα είναι ίσως το σήμα της κυκλικής οικονομίας που θα δίνεται στις 

επιχειρήσεις, οι οποίες πραγματικά θα έχουνε πλήρη εφαρμογή του Zero Waste/Zero Carbon, που 

μπορεί να είναι και ο τουρισμός, μπορεί να είναι το πρωτογενές προϊόν, μπορεί να είναι το 



 
 
 

τρόφιμο και είμαστε ανοικτοί σε αυτή τη συζήτηση. Το δεύτερο είναι ότι αυτό το forum θα πρέπει 

να έχει και ένα διαγωνισμό ιδεών. Θα ακούσετε στη συνέχεια των δύο ημερών αρκετά 

παραδείγματα, καλά παραδείγματα επιχειρήσεων, και ελληνικών και ευρωπαϊκών, που έχουνε και 

στο μικρομεσαίο επίπεδο, δηλαδή ακόμα και ατομικές επιχειρήσεις που έχουν καλά 

παραδείγματα, και μεγάλες. Εγώ θα έλεγα να έχουμε δύο βραβεία, αν το θέλετε έτσι, μάλλον ένα 

χώρο επίδειξης δεν είναι ανάγκη να δώσουμε βραβεία γιατί δεν συμπαθώ ιδιαίτερα την απονομή 

βραβείων σε έναν. Θα πρέπει να κάνουμε σε αυτό το Forum ένα πάνελ καλών ιδεών και ένα 

δεύτερο πάνελ καλών πρακτικών. Θέλουμε και τα δύο. Θέλουμε να ξυπνήσουμε αυτό το επίπεδο, 

αν θέλετε του πιλοτικού. Δε θέλω να χρησιμοποιήσω λέξεις όπως ηγεσία ή leadership, όμως 

χρειάζεται να βγάλουμε μπροστά πολύ καλές ιδέες οι οποίες να είναι ανταγωνιστικές. Άρα 

καλούμε τον τομέα γνώση, τον τομέα έρευνα, τον τομέα παραγωγή, αλλά και τη νέα γενιά να μας 

καταθέσει και τα καλύτερα συνθήματα, πρωτοβουλίες κοινωνικές που δεν έχουν κόστος, αλλά 

είναι πρωτοβουλίες κυκλικής οικονομίας. Αλλά και τα καλά παραδείγματα επιχειρηματικότητας 

που είναι όμως Zero Waste/Zero Carbon. Που συμφωνούν με αυτόν τον μεγάλο κανόνα, που είναι 

κανόνας ζωής. Θεωρώ ότι αυτές οι καλές πρακτικές θα μας δώσουν τη δυνατότητα να λύσουμε και 

το θέμα της αξιοπιστίας. Θα κλείσω πάλι μ’ αυτό. Δεν μπορώ να αποδεχτώ ούτε ως επιστήμων, 

ούτε ως ενεργός πολίτης, πολύ δε περισσότερο ως πολιτικό πρόσωπο το ότι μπορούμε να 

δεχόμαστε σε κάποιες περιοχές να διατίθενται ανεξέλεγκτα κτηνοτροφικά απόβλητα στους 

δρόμους, στα ρέματα, στα χωράφια, αλλά να μην δεχόμαστε χωροθέτηση μονάδων βιοαερίου. Για 

μένα είναι κάτι το οποίο δεν έχει κάποια σχέση με τη λογική ούτε με την πρόοδο, ούτε με το 

περιβάλλον. Επίσης, δεν μπορώ να δεχτώ ότι η Ελλάδα δεν έχει ακόμα χώρους διαχείρισης 

βιομηχανικών και επικίνδυνων αποβλήτων και χρειάζεται να πληρώνουμε ένα μεγάλο κόστος 

μεταφοράς στο εξωτερικό. Διότι αυτά τα υλικά μπορεί με αδρανοποίηση να δώσουν και νέα 

εργασία και σίγουρα να δώσουν ανάπτυξη του δευτερογενούς τομέα. Αυτά είναι δύσκολα 

παραδείγματα τα οποία όμως πρέπει να τα αναλάβουμε. Να τα αναλάβουμε προφανώς με το 

χωροταξικό σχεδιασμό, με κτηματολόγιο, δασικούς χάρτες, την προστασία του περιβάλλοντος και 

της ζωής, αλλά με χρήσεις γης οργανωμένες. Αυτό γίνεται την τελευταία περίοδο. Υπάρχουν πολύ 

μεγάλοι τρανταγμοί από αυτές τις αλλαγές. Δεν τις καταλαβαίνει πολύ εύκολα η Commission, τα 

θεωρεί ευρωπαϊκή κανονικότητα, αλλά εδώ είναι αλλαγή εκ βάθρων, μια μεταρρύθμιση 

ουσιαστικά της λειτουργίας μας. Αλλά όπως σας είπα, εγώ λέω πολλά, αλλά αυτό που είναι 



 
 
 

σημαντικό είναι ότι μπορούμε να το πετύχουμε. Είμαστε βαθιά πεπεισμένοι. Θέλουμε την 

αυστηρή κριτική από όλους παρότι ακούσαμε, έχουμε πετύχει την δέσμευση, την έχουμε πετύχει 

εδώ και ενάμιση χρόνο. Αλλά τώρα πρέπει να πετύχουμε την εφαρμογή, αυτό ζητάμε από όλους 

εσάς. Να αρχίσουμε να εφαρμόζουμε. Κι εμείς σας βεβαιώνουμε ότι θα είμαστε αξιόπιστοι ως 

προς το αποτέλεσμα. Θα επιβραβεύουμε μόνο το αποτέλεσμα. Γιατί αυτό πρέπει να γίνεται 

επιτέλους, να επιβραβεύεται μόνο το πραγματικό αποτέλεσμα. Σας ευχαριστώ πάντως πάρα πολύ 

και για τη συνεργασία, για το ότι είστε εδώ. H Commission, η Επιτροπή στήριξε από την πρώτη 

μέρα και χρηματοδότησε ένα μεγάλο μέρος αυτού του συνεδρίου. Έχει φέρει πολύ καλούς 

εισηγητές, είναι πολύ καλοί συνεργάτες αυτοί που είναι μαζί μας και τους ευχαριστούμε ιδιαίτερα 

γιατί είναι ένα πραγματικό partnership.Όπως πρέπει να είναι η ευρωπαϊκή οικογένεια. 

 

Daniel Calleja, Γενικός Διευθυντής Περιβάλλοντος Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

Thank you very much. We are coming, we come now to the end of our panel. I think there is a very 

powerful message; Greece has a great opportunity with the circular economy and around the very 

good ideas which were mentioned – inform, involve, cooperate, change of mindset, be honest, 

increase awareness, education, mobilize, be inclusive, awareness raising. It’s about resources, it’s 

also about incentives, it’s about doing together this transition in a spirit of partnership, in a spirit of 

cooperation, and it is also about self-confidence. And I think from what I detect, this country has 

the confidence to move forward and to succeed. And I started this morning saying that the 

beginning of every action is half of the journey. Something like this, it’s not very well then, half of 

the total journey. I was speaking about self-sufficiency, self-confidence. Let me end with an African 

proverb I learned in Nairobi, when I was with the minister there in the last UNEA. Some minister 

said, African minister said, if you need a helping hand, look at the end of your arm. If Greece wants 

to go forward in the circular economy, it is up to you. You can do it and I am confident that you will 

do it. Thank you. 
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2. ΠΡΑΚΤΙΚΑ 8ΟΥ ΦΟΡΟΥΜ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 

       3ο ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 



                                                                                                    

10   

Περίληψη 

 

Το 3ο Θεματικό Φόρουμ Διαβούλευσης συνδιοργανώθηκε από κοινού με τη 2η ημερίδα 

του Ευρωπαϊκού Έργου LIFE MATHER (LIFE16 ENV/IT/000211)  στο ξενοδοχείο Royal Olympic 

στις 24/10/2019. Στο 3ο Θεματικό Φόρουμ Διαβούλευσης συμμετείχαν συνολικά 20 άτομα 

από 12 διαφορετικούς φορείς. Προκειμένου να πραγματοποιηθεί το 3ο Θεματικό Φόρουμ 

Διαβούλευσης, εστάλη πρόσκληση σε ηλεκτρονική μορφή η οποία περιείχε ηλεκτρονική 

δήλωση/φόρμα συμμετοχής (Google Form) την οποία οι προσκεκλημένοι καλούνταν να 

συμπληρώσουν. Για τις ανάγκες του 3ου Θεματικού Φόρουμ Διαβούλευσης, σχεδιάστηκαν 

και αναπαράχθηκαν τα ακόλουθα από κοινού με την ομάδα εργασίας του έργου LIFE 

MATHER: Πόστερ, παρουσιάσεις, φωτογραφικό υλικό. Τα αρχεία αυτά παρατίθενται στο 

Παράρτημα IΙ του παρόντος. Συνολικά, μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας συμμετοχής, 

προεγγράφηκαν 40 άτομα από 20 διαφορετικούς φορείς. Η επαφή με τα ενδιαφερόμενα 

μέρη, πραγματοποιήθηκε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου αλλά και με κάτ.’  

ιδίαν συναντήσεις.  
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Executive Summary 

The 3rd Thematic Consultation Forum was jointly organized with LIFE MATHER (LIFE16 

ENV/IT/000211) 2nd Workshop and was held at the Royal Olympic Hotel in Athens on the 24th 

of October 2019. In total 20 individuals representing 12 organisations participated the 

common event.  

In the framework of the 3rd Thematic Consultation Forum, an official invitation was sent to 

the relevant stakeholders in electronic form. The invitation contained a participation form 

“Google Form” in which the interested parties had to fill in their personal data in order to be 

able to participate the event. For the needs of the 3rd Consultation Forum, the following were 

produced and reproduced: Poster, Forum presentations, and photographs. All these data are 

included in Annex ΙI of this report. 

In total 40 people from 20 organizations completed the online participation form. All 

interested parties were contacted via emails, phone calls and personal meetings. The results 

as they were recorded after the end of the 3nd Thematic Consultation Forum are considered 

to be satisfactory.  
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-

ΑΤΖΕΝΤΑ 

 

 

 

 



 

PRESENTATION: 

 

 

 

National Technical University of Athens in partnership with Whirlpool EMEA and with 

t2i-Technology Transfer and Innovation is pleased to invite you to the 2nd Workshop 

organized for the LIFE MATHER project: ‘Full material and chemical monitoring data and 

disclosure for the protection of the human health and environment’, entitled: 

 

ICT Applications for Monitoring 

Electrical & Electronic Appliances 

Environmental Friendly & Sustainable Life Cycle  
 

The event is co-organised along with the 6th Consultation Forum of the LIFE REWEEE 

project: ‘Development and demonstration of Waste Electrical and Electronic 

Equipment (WEEE) prevention and reuse paradigms’ which is implemented by the Green 

Fund, Ecological Recycling Society, Appliances Recycling SA, Harokopio University, 

Hellenic Recycling Agency and RREUSE. 

 

The event will focus on the use of web-based ICT applications for the environmental friendly 

and sustainable monitoring of Electrical & Electronic Appliances entire life cycle from the 

stage of production up to their end-of-life management. 

 

 



 

The event will take place on: 

 

24th October 2019 from 10:00 a.m. to 16:30 p.m. at Royal Olympic Hotel (Conference 

Ground Floor)  

Add.: 28-34 Athanasiou Diakou Str. 11743 Athens, GREECE.  

Tel.: +30 210 9288400  

Fax.: +30 210 9233317  

E-mail: info@royalolympic.com  

Website: http://www.royalolympic.com 

 

HOW TO PARTICIPATE: 

Participation is free. For organizational needs, booking is required through the form on the 

internet page here.  

 

Participation will be subject to confirmation by the organizers. 

mailto:info@royalolympic.com
mailto:info@royalolympic.com
mailto:info@royalolympic.com
mailto:info@royalolympic.com
mailto:info@royalolympic.com
http://www.royalolympic.com/
http://www.royalolympic.com/
http://www.royalolympic.com/
http://www.royalolympic.com/
http://www.royalolympic.com/
http://www.royalolympic.com/
http://www.royalolympic.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdS7qMlsgAjVIdM72UcHhpUI4xZ3NO2FtrMsZqq8KbdwJcz9g/viewform


AGENDA: 

 

10:00 Registration and Welcome Coffee 

10:30 Welcome Address by the Organizers 

 

The LIFE Programme 

Dimitris Ηomatidis - Green Fund (GR LTF Environment Officer) 

The use of LCA Into a Business Opportunity Using a Forward Screening 

Approach  

Prof. Antonis Kokossis – NTUA - IPSEN 

The LIFE MATHER Project: Full material and chemical monitoring data and 

disclosure for the protection of the human health and environment 

Paola Basta – Whirlpool EMEA 

The LIFE REWEEE Project: Development and demonstration of Waste 

Electrical and Electronic Equipment (WEEE) prevention and reuse 

paradigms 

Haris Agelakopoulos – Appliances Recycling SA 

12:00 Coffee Break 

 

LIFE MATHER Platform – How It Works? 

Melina Psycha – NTUA 

The RE(W)EEE Platform – A Web-Based Platform for EEE Donation and/or 

Exchange 

Dr. Christina Chroni – Harokopio University 

Open Innovation Platform to Stimulate the Business and Innovation 

Potential of the Bio-Based Sector in Europe 

Dr. Athanassios Nikolakopoulos – NTUA - IPSEN 

13:30 Buffet Lunch  

14:30 
Forum: Environmental Friendly & Sustainable Design, Management and 

Treatment of EEE Products 

16:30 Thanks and Conclusions 

 

 



HOW TO REACH Royal Olympic Hotel Athens: 

 

The workshop will take place at Royal Olympic Hotel Athens (Conference Ground 

Floor). 

 

By METRO / UNDERGROUND 

You will board the Metro from the Airport’s Station and get off at Syntagma Station. At 

Syntagma Station you switch lines in the direction of Elliniko and get off at the first Station, 

the "Acropolis Station". From Acropolis Station the Hotel is 100m away, walking along Ath. 

Diakou Street. 

  

By TAXI 

We can arrange transportation from the Airport to the Hotel and vice versa for the dates you 

wish, with 1 a/c Mercedes taxi and an English speaking driver, upon arrival.  

 Cost one way, between 06:00 - 23:00 is 60€. 

 Cost one way, between 23:00 - 06:00 is 70€. 

 

 

Direction to reach the Royal Olympic Hotel from Athens International Airport:  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
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3. ΠΡΑΚΤΙΚΑ 9ΟΥ ΦΟΡΟΥΜ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 

        4ο ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 
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Περίληψη 

 

Το 4ο Θεματικό Φόρουμ Διαβούλευσης συνδιοργανώθηκε από κοινού με την Ημερίδα 

ECO-ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ Κυκλικής Οικονομίας στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο στις 12 

Νοεμβρίου 2019. Στο 4ο Θεματικό Φόρουμ Διαβούλευσης συμμετείχαν συνολικά 20 άτομα 

από 8 διαφορετικούς φορείς. Προκειμένου να πραγματοποιηθεί το 4ο Θεματικό Φόρουμ 

Διαβούλευσης, εστάλη πρόσκληση σε ηλεκτρονική μορφή η οποία περιείχε ηλεκτρονική 

δήλωση/φόρμα συμμετοχής (Google Form) την οποία οι προσκεκλημένοι καλούνταν να 

συμπληρώσουν. Για τις ανάγκες του 4ου Θεματικού Φόρουμ Διαβούλευσης, σχεδιάστηκαν 

και αναπαράχθηκαν τα ακόλουθα από κοινού με την ομάδα του ECO-ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ 

Κυκλικής Οικονομίας: Πόστερ, παρουσιάσεις, φωτογραφικό υλικό. Τα αρχεία αυτά 

παρατίθενται στο Παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος. Συνολικά, μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας 

συμμετοχής, προεγγράφηκαν 82 άτομα από 40 διαφορετικούς φορείς. Η επαφή με τα 

ενδιαφερόμενα μέρη, πραγματοποιήθηκε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου 

αλλά και με κάτ.’ ιδίαν συναντήσεις.  
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Executive Summary 

The 4th Thematic Consultation Forum was jointly organized with ECO PARATIRITIRIO and 

was held at Harokopio University in Athens on the 12th of November 2019. In total 20 

individuals representing 8 organisations participated the common event.  

In the framework of the 4th Thematic Consultation Forum, an official invitation was sent to 

the relevant stakeholders in electronic form. The invitation contained a participation form 

“Google Form” in which the interested parties had to fill in their personal data in order to be 

able to participate the event. For the needs of the 4rd Consultation Forum, the following were 

produced and reproduced: Poster, Forum presentations, and photographs. All these data are 

included in Annex IΙΙ of this report. 

In total 82 people from 40 organizations completed the online participation form. All 

interested parties were contacted via emails, phone calls and personal meetings. The results 

as they were recorded after the end of the 3nd Thematic Consultation Forum are considered 

to be satisfactory.  
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-

ΑΤΖΕΝΤΑ 

 

 

 

 



  

                                                                                

 Ημερίδα ECO-ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ Κυκλικής Οικονομίας  
12 Νοεμβρίου 2019 Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Καλλιθέα, Αίθουσα Τελετών Πανεπιστημίου 

30 Χρόνια Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης  

με Προτάσεις για το Παρόν και το Μέλλον της Ανακύκλωσης και της ΔΣΑ 

Συντονισμός: Κυρκίτσος Φίλιππος, ECO-ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ 

 

 
• Κωστής Χατζηδάκης, Υπουργός Περιβάλλοντος & Ενέργειας  
• Γιώργος Πατούλης, Περιφερειάρχης Αττικής 
• Ρόζυ Χαριτοπούλου, Διευθύντρια Εναλλακτικής Διαχείρισης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης 

(ΕΟΑΝ) 
• Νίκος Χαραλαμπίδης, Διευθυντής Ελληνικού Γραφείου της Greenpeace 
• Δημήτρης Καραβέλλας ή Θεοδότα Νάντσου*, WWF Ελλάς 
• Βαγγέλης Κουκιάσας Εκπρόσωπος του Δικτύου Μεσόγειος SOS  
• Εκπρόσωποι πολιτικών κομμάτων 
 

12:00-12:15 Πρώτη Ενότητα: Κεντρική εισήγηση από ECO-ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ 
 

Η Ανακύκλωση και η ΔΣΑ σήμερα και ποιες είναι οι προκλήσεις για το άμεσο μέλλον 
 
Φίλιππος Κυρκίτσος, Δρ. Περιβαλλοντολόγος Εκ μέρους του ECO-ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ Πρόεδρος της 
Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης 
 

12:15-12:30 Δεύτερη Ενότητα: Βράβευση διακριθέντων διαχειριστών στην Ανακύκλωση - 
Εναλλακτική Διαχείριση 

 
Βραβεύσεις από ECO-ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ διαχειριστών της Εναλλακτικής Διαχείρισης, που διακρίθηκαν στην 
εφαρμογή των Βέλτιστων Καλών Πρακτικών στη διαχείριση βασικών υλικών ή προϊόντων που υπάγονται 
στους νόμους 2939 και 4496 
 
 

10:30-11:00 Εγγραφή 
11:00-11:05 Καλωσόρισμα από το ECO-ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ 

11:05-11:10 Καλωσόρισμα από την Κάτια Λαζαρίδη, Αντιπρύτανις και Καθηγήτρια του 
Χαροκόπειου Πανεπιστήμιου 

11:10-12:00 Χαιρετισμοί 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                   

12:30-14:15 Τρίτη Ενότητα: Στρογγυλό Τραπέζι – Συζητάμε για το πως θα αντιμετωπίσουμε τις 
προκλήσεις της ΔΣΑ και της Ανακύκλωσης υπό το πρίσμα της Κυκλικής Οικονομίας 

 

Συμμετέχουν με ολιγόλεπτες τοποθετήσεις: 

• Μανώλης Γραφάκος, Γενικός Γραμματέας ΥΠΕΝ Αρμόδιος για θέματα Διαχείρισης Αποβλήτων 

• Κωνσταντίνος Αραβώσης, Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος & Υδάτων  

• Γιάννης Σιδέρης, Διευθύνων Σύμβουλος του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) 

• Γιάννης Ραζής, Εκπρόσωπος των Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ)  

• Νίκος Χαραλαμπίδης, Διευθυντής του Ελληνικού Γραφείου της GREENPEACE 
 

Συντονισμός: Φίλιππος Κυρκίτσος, ECO-ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ Πρόεδρος της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης 

Ακολουθούν παρεμβάσεις και συζήτηση. 
 

14:15-15:00 Οικολογικό γεύμα  
 

  
Με τη συνεργασία του 

 
 

ΧΟΡΗΓΟΙ ΗΜΕΡΙΔΑΣ: 
 

              
 
 
 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ: 
 

       

      



 

                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                   

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                          
 

 
 

 
 
 
 

7Ο FORUM LIFE REWEEE 
Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2019 

15:00-16:00 Πρώτη ενότητα  

Παρουσίαση των πρώτων αποτελεσμάτων λειτουργίας των 2 Κέντρων Διαλογής και Ταξινόμησης 
Αποβλήτων ΑΗΗΕ στο πλαίσιο του έργου LIFE RE-WEEE 
Εκπρόσωπος της Ανακύκλωσης Συσκευών A.E. 
 
15:50-16:00     Συζήτηση 

16:00-17:00 Δεύτερη ενότητα 

Παρουσίαση της πρώτης πλατφόρμας Δωρεάς/Ανταλλαγής ηλεκτρικών ειδών στην     Ελλάδα 
Εκπρόσωπος του Χαροκόπειου Πανεπιστήμιου 

16:50-17:00    Συζήτηση 

Χαροκόπειο  
Πανεπιστήμιο 
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ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 
 



 

  

 

 

 

 

 

 

Πρακτικά 10ου Ανοικτού Φόρουμ 

Διαβούλευσης 



 

  

Περίληψη 
 

Το 6ο ανοικτό φόρουμ διαβούλευσης, συνδιοργανώθηκε από κοινού με το συνέδριο 
του έργου HORIZON2020 με τίτλο ‘COLLECTORS’ στις 11 Δεκεμβρίου του 2019 στη 
Θεσσαλονίκη. Στο πλαίσιο του φόρουμ συμμετείχαν 114 άτομα από 60 
διαφορετικούς φορείς, ενώ, στις 10 Δεκεμβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη 
στο ΚΔΤ αποβλήτων ΑΗΗΕ το οποίο λειτουργεί στον Δήμο Ωραιοκάστρου από 
εκπροσώπους φορέων οι οποίοι συμμετείχαν στο φόρουμ. Προκειμένου να 
πραγματοποιηθεί το 6ο ανοικτό φόρουμ διαβούλευσης εστάλη πρόσκληση σε 
ηλεκτρονική μορφή η οποία περιείχε ηλεκτρονική δήλωση/φόρμα συμμετοχής 
(Google Form) την οποία οι προσκεκλημένοι καλούνταν να συμπληρώσουν. Για τις 
ανάγκες του Φόρουμ Διαβούλευσης, σχεδιάστηκαν και αναπαράχθηκαν τα 
ακόλουθα από κοινού με την ομάδα έργου ‘COLLECTORS’: Πρόσκληση, 
παρουσιάσεις, φωτογραφικό υλικό. Τα αρχεία αυτά παρατίθενται στο Παράρτημα ΙV 
του παρόντος.  

 
Executive Summary 

 
The 6th Open consultation forum was co-organized with the conference of the 
HORIZON2020 project ‘COLLECTORS’ on December 11th, 2019 in Thessaloniki. The 
forum was attended by 114 people from 60 different organizations, while, on 
December 10, 2019, a visit was made to the WEEE SSC which operates at the 
Municipality of Oreokastro for representatives of the organizations participating in the 
forum. In order to hold the 6th Open consultation forum, an invitation was sent in 
electronic form which contained an electronic application / participation form (Google 
Form). 
For the needs of the Consultation Forum, the following were designed and reproduced 
jointly with the COLLECTORS project team: Invitation, presentations, photographic 
material. These files are listed in Annex IV of this deliverable report. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΑGENDA 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Η Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε. και το έργο LIFE RE-WEEE σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό 

Πρόγραμμα Η2020 COLLECTORS σας προσκαλούν στη διήμερη εκδήλωση με τίτλο: 

Διαχείριση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων στην Κυκλική Οικονομία 

Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2019, επίσκεψη στο Κέντρο Προετοιμασίας για Επαναχρησιμοποίηση του 

έργου LIFE RE-WEEE, ώρα 11:00 έως 14:00 

Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2019, ημερίδα στην αίθουσα Μανόλης Αναγνωστάκης του 

Δημαρχιακού Μεγάρου Θεσσαλονίκης, ώρα  09:00 έως 16:00 

Η εκδήλωση υποστηρίζεται από το Δήμο Θεσσαλονίκης. Η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι 

δωρεάν, όμως είναι απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής. Οι λεπτομέρειες της μεταφοράς προς 

το Κέντρο θα σταλούν σε ξεχωριστό email. 

Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα. 

Δήλωση συμμετοχής εδώ 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNgJ-1ECVg6OinJ4JMe4Tw2iULAMcSKOu7dFFZfLnMu2TAyQ/viewform


Agenda 

  

9:00 Registration of participants 

9:30 

Welcoming words 

 Introduction by Mayor Konstantinos Zervas 
 Presentation of Thessaloniki’s waste management strategy by Nikolaos Zeimpekis, City 

Councilor responsible for Waste Management, municipality of Thessaloniki 

9:50 Presentation of the COLLECTORS project by Tjerk Wardenaar, PNO Consultants 

10:00 

  

  

  

  

Why do we need to move forward with waste management? 
Why do we need to improve waste management across Europe?  What are the current challenges 
and opportunities in Europe, and in Greece? 
Keynote speech: COLLECTORS’ perspective on the EU targets, environmental impact, and economic 
feasibility – Bernhard Steubing, LDE & Twan van Leeuwen, PNO Consultants 

Presentation by Marina Papadaki, Hellenic Recycling Agency (HRA) 

Panel discussion with the following participants: 

 Tsiftelidis Dimitrios, Anatoliki SA 

 Catherine Van Nieuwenhove, Brussels Environment (Belgium) 

 A representative of the regional FODSA Central Macedonia 

Discussion moderated by Jean-Benoit Bel, ACR+Discussion moderated by Jean-Benoit Bel, ACR+ 

11:30 Coffee Break 

12:00 

  

  

  

  

Improving waste management practices – challenges and good practices on paper and packaging 
waste, and WEEE 
What are the challenges faced by local players for implementing successful waste collection systems? 
What lessons can be learnt for good practices across Europe? Extended producer responsibility 
organisations and municipalities discuss the challenges and solutions toward high performances. 
Keynote speech: presentation of the COLLECTORS case studies  – Kevin Le Blevennec, VITO 

Panel discussion with the following participants: 

 Dimitris Papasotiriou, Head of Marketing & Communication with the Local Authorities, 
Hellenic Recovery Recycling Corporation (HERRCO) 

 Haris Angelakopoulos, Technical & Environmental Manager, Appliances Recycling SA 
 Eifion Williams, Circular Economy Wales CIC 
 Liliana Nichita, Federation of Intercommunity Development Associations, Romania 
 Kostas Stamboulis, Municipality of Thessaloniki 

Discussions moderated by Katia Lasaridi, Professor at Harokopio University of Athens 

13:30 Lunch break 

14:30 

  

  

  

Waste collection toward the circular economy 
How to shift toward a circular economy strategy? What are the current limitations of waste 
collection systems? How to better align waste collection systems with the standards of reuse 
organisations and recyclers? 
Keynote speech: the role of waste collection system in the recycling value chain and how to improve 
it – Dirk Nelen, Vito 



  Panel discussion with the following participants: 

 Haris Angelakopoulos, Technical & Environmental Manager, Appliances Recycling SA 
 Antigone Dalamaga, Ecological Recycling Society, RREUSE 
 Herman Van Roost, President, PLAREBEL (Belgium) 
 Violetta Koutsogiannopoulou, PLASTECO Project 

Discussions moderated by Dirk Nelen, Vito 

16:00 Conclusion 

 



 

 

 

 

 

 

 

ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

 

 

 

 

 

 



















 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 

 


