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Περίληψη  

H Κυκλική Οικονομία αποτελεί εκείνο το πρότυπο παραγωγής και κατανάλωσης το 
οποίο στοχεύει να αποτελέσει την ευρωπαϊκή αλλά και παγκόσμια απάντηση σε μια 
σειρά πιεστικών προκλήσεων, με σημαντικότερες την κλιματική κρίση, την αλόγιστη 
χρήση των υπαρχουσών πλουτοπαραγωγικών πηγών, την αύξηση του παγκόσμιου 
πληθυσμού και την καταστροφή των οικοσυστημάτων. Το κυκλικό μοντέλο παραγωγής 
και κατανάλωσης μπορεί να συμβάλει αποφασιστικά στη μείωση των αερίων του 
θερμοκηπίου, στην εξοικονόμηση των φυσικών πόρων και στην εν γένει προστασία 
των οικοσυστημάτων, μέσω της σχεδίασης και παραγωγής πράσινων προϊόντων, της 
αύξησης του χρόνου ζωής τους στο πλαίσιο της οικονομίας, της ορθής ανακύκλωσής 
τους και της επαναχρησιμοποίησης των πρώτων υλών που ανακτώνται για τη 
δημιουργία νέων πράσινων προϊόντων και υπηρεσιών.  

Ο δρόμος για την υλοποίηση του εγχειρήματος είναι δύσκολος και απαιτεί 
σημαντικές αποφάσεις, καθώς και ισχυρή δέσμευση σε παγκόσμιο επίπεδο. Η μελέτη 
αυτή, σε πρώτη φάση, επιχειρεί να αποτυπώσει την ουσία της Κυκλικής Οικονομίας 
μέσα από την εννοιολογική αποσαφήνιση και την οριοθέτησή της στο υπάρχον 
παραγωγικό και καταναλωτικό γίγνεσθαι. Σε δεύτερο στάδιο, γίνεται αποτύπωση της 
υπάρχουσας κατάστασης σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, προκειμένου να 
προσδιοριστεί το πλαίσιο ανάπτυξης και εξέλιξης του μοντέλου. Τέλος, στην τελευταία 
ενότητα γίνεται συνολική εκτίμηση των πλεονεκτημάτων και των ορίων του μοντέλου, 
με έμφαση στις προϋποθέσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξή του σε ευρωπαϊκό και εθνικό 
επίπεδο. 
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Σύνοψη Βασικών Συμπερασμάτων 

Βασικά οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη της Κυκλικής 
Οικονομίας

• Προστασία περιβάλλοντος, διατήρηση των υφιστάμενων πλουτοπαραγωγικών 
πηγών, μετριασμός της κλιματικής αλλαγής.  

• Συμβολή στην ανθεκτικότητα της οικονομίας και μείωση της ενεργειακής 
έντασης και εξάρτησης (μικρότερη εξάρτηση από εισαγωγές υλικών, 
προϊόντων και καυσίμων αλλά και μηδενική εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα).  

• Εν δυνάμει μείωση τους κόστους λειτουργίας των επιχειρήσεων και βελτίωση 
της παραγωγικότητας και της παραγωγικότητας πόρων (resource 
productivity).  

• Απελευθέρωση διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών για χρήσεις που 
αυξάνουν την ευημερία και τα επίπεδα ανθρώπινου/κοινωνικού κεφαλαίου 
(πολιτισμός, εκπαιδευτικές/μορφωτικές δραστηριότητες, υγεία/ευεξία,  
αναψυχή, κ.ο.κ.) 

• Δημιουργία νέων καινοτόμων και κυκλικών επιχειρηματικών μοντέλων, καθώς 
και θέσεων εργασίας υψηλής ειδίκευσης, με προοπτική αύξησης της 
απασχόλησης, λόγω της υψηλής έντασης γνώσης του εν λόγω μοντέλου. 

• Αντιστροφή του brain drain μέσω της επένδυσης στην Ε&Κ για την ανάπτυξη 
καινοτομιών και τεχνολογικών λύσεων προσαρμοσμένων στις ανάγκες της 
ευρωπαϊκής και ελληνικής οικονομίας.  

• Ενίσχυση της τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης μέσω της δημιουργίας 
τοπικών και περιφερειακών οικοσυστημάτων επιχειρήσεων που στηρίζονται 
στην συμπληρωματικότητα και συνεργασία των παραγωγικών φορέων.  

Αναγκαία βήματα και προϋποθέσεις για την αποτελεσματική υλοποίηση του 
κυκλικού μοντέλου

• Ανάγκη αποσαφήνισης των δυνατοτήτων/ορίων της Κυκλικής Οικονομίας σε 
όλα τα επίπεδα (κοινωνικοοικονομικά, περιβαλλοντικά και τεχνολογικά), 
προκειμένου η επένδυση στο εν λόγω μοντέλο να είναι ασφαλής. 

• Ολοκλήρωση συστήματος χαρτογράφησης υλικών και προϊόντων  και των 
αλυσίδων αξίας  για την αποτελεσματική ανάπτυξη του κυκλικού μοντέλου και 
την αποφυγή στρεβλώσεων. Η απουσία χαρτογράφησης σε συνδυασμό με την 
έλλειψη επαρκών στατιστικών στοιχείων για την εξέλιξη του εν λόγω μοντέλου 
αποτελούν δομικά εμπόδια.  
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• Ανάγκη καθολικής επέκτασης και αποδοτικότερης λειτουργίας του 
υπάρχοντος συστήματος ανακύκλωσης και ανάκτησης υλικών προκειμένου να 
αναπτυχθεί η  κυκλικότητα των προϊόντων. 

• Αλλαγή της καταναλωτικής κουλτούρας, υποβοηθούμενη από την κυκλοφορία 
σχεδόν αποκλειστικά πράσινων προϊόντων, σχεδιασμένων και πιστοποιημένων 
ώστε να παρέχουν υψηλή ποιότητα, να παρουσιάζουν αντοχή στο χρόνο και να 
έχουν τη δυνατότητα ουσιαστικής αναβάθμισης, επαναχρησιμοποίησης και 
ανακύκλωσης. 

• Καθολική ενσωμάτωση του μοντέλου σε όλες τις τρέχουσες και μελλοντικές 
ευρωπαϊκές και εθνικές πολιτικές. 

• Προτεραιοποίηση της τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης έναντι τη 
προσέγγισης της ανάπτυξης με αποκλειστικούς όρους εξωστρέφειας με στόχο  
την ευκολότερη, ταχύτερη και ουσιαστικότερη μετάβαση στο νέο μοντέλο 
βιώσιμης κυκλικής ανάπτυξης. 

• Ανάγκη ρύθμισης (σε παγκόσμιο επίπεδο) των επιχειρήσεων που καθορίζουν 
την τεχνολογική/εμπορική νόρμα σε αγορές όπως οι Τεχνολογίες της 
Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ICT) που εμποδίζει την αναβάθμιση, επισκευή, 
επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση των προϊόντων.  

• Υπέρβαση του περιοριστικού πλαισίου  που θέτει η χρήση της οικονομικής 
μεγέθυνσης ως αποκλειστικού δείκτη της ανάπτυξης. 
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1. Εισαγωγή  

H ανθρωπότητα βρίσκεται αντιμέτωπη με μια σειρά απειλών που προέρχονται από 
την ανθρώπινη ύπαρξη και δραστηριότητα, οι σημαντικότερες από τις οποίες είναι: 

• Η κλιματική κρίση, τόσο στο επίπεδο του μετριασμού της όσο και σε εκείνο της 
προσαρμογής σε αυτή (δηλ. αφενός της μείωσης των αερίων του θερμοκηπίου 
που προκαλούν/επιτείνουν το φαινόμενο και αφετέρου της προσαρμογής σε 
όλα τα επίπεδα, υπό το πρίσμα των νέων κλιματικών δεδομένων). 

• Η καταστροφή των οικοσυστημάτων και κατά συνέπεια των οικοσυστημικών 
υπηρεσιών  που προσφέρουν για το σύνολο του πλανήτη. 1

• Η εντατική και αλόγιστη χρήση του ορυκτού πλούτου και των φυσικών 
πλουτοπαραγωγικών πηγών.  

• To πρόβλημα του υπερπληθυσμού του πλανήτη, οι κάτοικοι του οποίου, έως το 
2050, αναμένεται να ανέλθουν περίπου στα τα 9,7 δισ. από 7,7 δισ. το 2019, 
σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ).  2

• Οι εντεινόμενες κοινωνικοοικονομικές ανισότητες, οι οποίες προκαλούν 
αναταραχές και πολέμους στην πιο ακραία τους μορφή. 

• Η βραδεία και περιορισμένη προσαρμογή/μετάβαση των κοινωνιών στα νέα 
περιβαλλοντικά, κοινωνικοοικονομικά και τεχνολογικά δεδομένα. 

• Η ανυπαρξία επαρκών, ρεαλιστικών και δεσμευτικών πρωτοβουλιών και 
συμφωνιών σε παγκόσμιο επίπεδο για την αντιμετώπιση των ανωτέρω.  

Είναι γεγονός ότι το υπάρχον μοντέλο ανάπτυξης των ανεπτυγμένων αλλά και 
αναδυόμενων οικονομιών βασίζεται στη συνεχή παραγωγή και κατανάλωση νέων 
προϊόντων και υπηρεσιών (στον πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα) και 
άρα σε μια εντατική χρήση των υφιστάμενων πλουτοπαραγωγικών πηγών, 
προκειμένου να σημειώνεται «ανάπτυξη» (η οποία αποτιμάται συνήθως ως αύξηση 
του ΑΕΠ ). Ωστόσο, σύμφωνα με πρόσφατη ανοιχτή επιστολή 238 ακαδημαϊκών, η 3

αύξηση του ΑΕΠ δεν διασφαλίζει απαραίτητα συνθήκες βιώσιμης ανάπτυξης. 
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τους, οι οικονομίες και ο αυξητικός ρυθμός με τον οποίο 
αναπτύσσονται έχουν πλέον αρχίσει να διαδραματίζουν αρνητικό ρόλο στο 
περιβάλλον, την κοινωνία και την οικονομία, με αποτέλεσμα να είναι πλέον απαιτητή η 
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ανάγκη για προτεραιοποίηση της ευημερίας, ως συνολικής έννοιας, έναντι του ΑΕΠ, 
που αποτελεί ένα μερικό μέγεθος.  4

Στο πλαίσιο αυτό, η Κυκλική Οικονομία μπορεί να αποτελέσει τη βιώσιμη απάντηση 
της παγκόσμιας κοινότητας για την αντιμετώπιση της υπερκατανάλωσης αγαθών και 
του ορυκτού πλούτου, η οποία έχει προκαλέσει σε σημαντικό βαθμό την κλιματική 
κρίση και την καταστροφή των οικοσυστημάτων (αν δεν συνυπολογίσουμε τις φυσικές 
καταστροφές και απώλειες), τη διεύρυνση των κοινωνικοοικονομικών ανισοτήτων, 
καθώς και τη δυσκολία προσαρμογής της παγκόσμιας οικονομίας στα νέα 
κοινωνικοοικονομικά και περιβαλλοντικά δεδομένα.  

2. Κυκλική Οικονομία: Πού & πώς μπορεί να εφαρμοστεί 

Σαφής ορισμός του τι είναι η Κυκλική Οικονομία δεν υφίσταται. Ενδεικτικά, έχουν 
καταγραφεί τουλάχιστον 114 ορισμοί σε παγκόσμιο επίπεδο.   5

Ωστόσο, μπορούμε να περιγράψουμε τις βασικές αρχές και τον κεντρικό σκοπό της 
Κυκλικής Οικονομίας. Σε μια Κυκλική Οικονομία ένα προϊόν ή υλικό θα πρέπει να 
παραμένει όσο το δυνατόν περισσότερο σε χρήση μέσα στην οικονομία και στη 
συνέχεια, όταν αυτό φτάσει στο τέλος του κύκλου ζωής του, θα πρέπει είτε να 
επαναχρησιμοποιείται είτε να ανακυκλώνεται για την παραγωγή νέων υλικών ή 
προϊόντων, αυξάνοντας την προστιθέμενη αξία του σε όλη τη διάρκεια του κύκλου 
ζωής του (Σχήμα 1). Αυτό το μοντέλο μπορεί να αποφέρει σημαντικά 
κοινωνικοοικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη, συμβάλλοντας στην καινοτομία, την 
ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.  6
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�   
Σχήμα 1. Σχηματική απεικόνιση του μοντέλου της Κυκλικής Οικονομίας  7

Η Κυκλική Οικονομία ξεκινά από την αρχή της ζωής ενός προϊόντος. Τόσο η φάση 
της σχεδίασης όσο και οι μέθοδοι κατασκευής και παραγωγής ενός προϊόντος 
επηρεάζουν καθοριστικά τη διάρκεια ζωής του αλλά και την όλη επιτυχία του 
μοντέλου. Συνεπώς, τα βασικά στάδια τα οποία θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 
στον κύκλο ζωής του προϊόντος προκειμένου αυτό να καθίσταται «κυκλικό» είναι: 

• H Σχεδίαση: Η σωστή σχεδίαση ενός προϊόντος μπορεί να βελτιώσει την 
ανθεκτικότητά του και να διευκολύνει την επισκευή, την αναβάθμιση ή την 
ανακατασκευή του προκειμένου να μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί. 
Μπορεί, επίσης, να διευκολύνει τους φορείς ανακύκλωσης να το 
αποσυναρμολογήσουν ώστε να ανακτήσουν πολύτιμα υλικά και 
εξαρτήματα. Συνεπώς, μπορεί να συμβάλει στη σημαντική εξοικονόμηση 
πόρων σε κάθε επίπεδο. 
Επιπλέον, μπορεί να έχει θετικό κοινωνικοοικονομικό αντίκτυπο σε επίπεδο 
Έρευνας & Καινοτομίας (Ε&Κ) και παραγωγής, με δημιουργία πολλών νέων 
θέσεων απασχόλησης υψηλής εξειδίκευσης. 

• Η Κατασκευή και Παραγωγή: Ακόμη και αν η σχεδίαση ενός προϊόντος 
είναι άριστη, στο στάδιο της παραγωγής θα πρέπει να υπάρχει αποδοτική 
διαχείριση των διαθέσιμων πόρων, συμπεριλαμβανομένης της ενέργειας 
(ελάχιστη δυνατή χρήση πόρων και ενέργειας), με χρήση βιώσιμων πρώτων 
υλών, λαμβάνοντας υπόψη ιδιαίτερα τον περιβαλλοντικό και κοινωνικό 
αντίκτυπο της παραγωγής των υλών αυτών τόσο εντός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (ΕΕ) όσο και σε χώρες εκτός της ΕΕ.  
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• Η Κατανάλωση: Ένα προϊόν θα πρέπει να διατίθεται από τον παραγωγό 
και να επιλέγεται από τον καταναλωτή με κριτήρια περιβαλλοντικής και 
οικονομικής βιωσιμότητας. Αφού αγοραστεί ένα προϊόν, η διάρκεια ζωής 
του μπορεί να παραταθεί μέσω αναβάθμισης, επαναχρησιμοποίησης και 
επισκευής, ώστε να αποφεύγεται η άσκοπη κατανάλωση και σπατάλη 
πρώτων υλών.  
Με τον τρόπο αυτό, δύναται να απελευθερωθούν πόροι οι οποίοι θα 
συμβάλουν στη διάχυση της ευημερίας στην κοινωνία με τη διάθεση τους 
τόσο σε άλλες κοινωνικά και ατομικά ωφέλιμες δραστηριότητες (υγεία, 
παιδεία, πολιτισμός, εναλλακτικός τουρισμός κ.ο.κ.) όσο και στο περιβάλλον 
(προστασία της βιοποικιλότητας, του ορυκτού πλούτου κ.ο.κ.). 

• Η Διαχείριση και Επεξεργασία των Αποβλήτων: Ένα προϊόν θα πρέπει 
να χαρακτηρίζεται ως απόβλητο όταν δεν μπορεί να αναβαθμιστεί, 
επισκευαστεί ή επαναχρησιμοποιηθεί πλέον. Σήμερα, αντίθετα, για ένα 
μεγάλο εύρος προϊόντων είναι δύσκολη, οικονομικά ασύμφορη και 
αντιεμπορική σε πολλές περιπτώσεις η αναβάθμιση, επισκευή και 
επαναχρησιμοποίησή τους. Ο τρόπος διαχείρισης και επεξεργασίας των 
αποβλήτων θα πρέπει να οδηγεί σε υψηλά ποσοστά ανακύκλωσης, με 
ανάκτηση πολύτιμων πόρων για την οικονομία, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει 
σήμερα για την πλειοψηφία των αποβλήτων.  8

• Η Επανένταξη των Πρώτων Υλών στην Αγορά: Για να ολοκληρωθεί ο 
κύκλος, θα πρέπει οι ανακτημένες πρώτες ύλες να εισέρχονται στην αγορά 
με τρόπο περιβαλλοντικά και οικονομικά επωφελή, έτσι ώστε να μπορεί να 
επανεκκινήσει ο κύκλος ζωής για ένα νέο προϊόν.  

Συνεπώς, η μετάβαση προς το κυκλικό οικονομικό μοντέλο προϋποθέτει: 

• Από την πλευρά της προσφοράς, την παραγωγή προϊόντων τα οποία 
αντέχουν στο χρόνο μέσω της διατήρησής τους στην οικονομία για μεγάλο 
χρονικό διάστημα («make things last»).  9

Επιπλέον, είναι απαιτητή η ύπαρξη ουσιαστικής έρευνας και η αξιοποίηση 
επιστημόνων με νέες, καινοτόμες δεξιότητες οι οποίοι θα απαντούν στα 
σύγχρονα προβλήματα της βιώσιμης παραγωγής προϊόντων. 
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• Την ύπαρξη κατάλληλης κουλτούρας από την πλευρά της ζήτησης, με 
ισχυρή αποστασιοποίηση των καταναλωτών από το υπάρχον γραμμικό 
καταναλωτικό μοντέλο (παράγω – αγοράζω – καταναλώνω – πετάω),  10

προκειμένου να εξασφαλίζεται η συμμετοχή τους αλλά και η 
αποδοτικότητα/βιωσιμότητα του κυκλικού οικονομικού μοντέλου (Σχήμα 2). 

  
Σχήμα 2. Σχηματική απεικόνιση του τρέχοντος γραμμικού  

μοντέλου παραγωγής και κατανάλωσης  11

• Τη χαρτογράφηση, καταγραφή και αξιοποίηση των αλυσίδων αξίας σε 
παγκόσμιο επίπεδο, προκειμένου να υπάρξει έλεγχος των ροών πρώτων 
υλών, καθώς και των παραγόμενων προϊόντων, αλλά και σαφής εικόνα του 
«μεταβολισμού των πόλεων» (urban metabolism ). 12

• Την ορθή πιστοποίηση, σήμανση και έλεγχο των προϊόντων που 
κυκλοφορούν στις αγορές ως προς την κυκλικότητα και άρα τη βιωσιμότητά 
τους. 

• Την περαιτέρω ανάπτυξη, καθώς και τη μείωση του κόστους των υπηρεσιών 
επισκευής προϊόντων και πώλησης ανταλλακτικών, οι οποίες σήμερα δεν 
ανταποκρίνονται στις οικονομικές δυνατότητες των πολιτών, καθώς και στις 
σύγχρονες ανάγκες βιωσιμότητας των προϊόντων. 

• Την αποδοτική περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά ανακύκλωση των 
προϊόντων στο τέλος του κύκλου ζωής τους. 
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3. Κυκλική Οικονομία: Πλεονεκτήματα & Όρια 

3.1. Βασικά πλεονεκτήματα της Κυκλικής Οικονομίας 

Η υιοθέτηση και διεύρυνση του μοντέλου της Κυκλικής Οικονομίας μπορεί, μεταξύ 
άλλων, να έχει τα ακόλουθα θετικά αποτελέσματα για την κοινωνία, την οικονομία, την 
απασχόληση και το περιβάλλον: 

1. Καλύτερο περιβάλλον για τον πλανήτη και τους έμβιους οργανισμούς: 
Το κλίμα, η βιοποικιλότητα, η ποιότητα του αέρα, το έδαφος και τα ύδατα8 
δύναται να προστατευτούν ουσιαστικά, μιας και περίπου το 62% των αερίων 
του θερμοκηπίου εκτιμάται ότι προέρχονται από τις διαδικασίες ανάπτυξης και 
παραγωγής των προϊόντων, ενώ το 38% από τη χρήση αυτών. Συνεπώς, η 
προώθηση και επέκταση του κυκλικού μοντέλου θα μπορούσε να συμβάλει 
δραστικά στο μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και στην επίτευξη των στόχων 
της Συμφωνίας των Παρισίων για περιορισμό της θέρμανσης του πλανήτη 
κάτω του 1,5o C.  13

2. Διατήρηση υφιστάμενων πλουτοπαραγωγικών πηγών – συμπεριλαμβανο -
μένων πηγών με περιορισμένα αποθέματα ή πηγών στις οποίες παρουσιάζεται 
μεγάλη αυξομείωση στις τιμές (π.χ. χρυσός, ίνδιο, γάλλιο κ.ο.κ.). 
Υποδειγματικά, αναφέρεται ότι η λήψη μετάλλων από τα Απόβλητα Ηλεκτρικού 
και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (AHHE), θα μπορούσε να οδηγήσει σε μείωση 
της ζήτησης χρυσού από τα ορυχεία και στην ανάπτυξη νέων μοντέλων 
βιώσιμης ανάπτυξης στις τοπικές κοινωνίες. To urban-mining, δηλαδή η 
εντατική ανάκτηση υλικών από απόβλητα/απορρίμματα σε επίπεδο πόλης, θα 
μπορούσε να οδηγήσει στη διατήρηση των υφιστάμενων πλουτοπαραγωγικών 
πηγών μέσω της διακίνησης και επανάχρησης πρώτων υλών. 

3. Eν δυνάμει μείωση τους κόστους λειτουργίας και ενίσχυση της 
ανθεκτικότητας (resilience) των επιχειρήσεων: Mέσω της χρήσης 
αποβλήτων για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών των επιχειρήσεων ή ως 
πρώτης ύλης για την παραγωγή προϊόντων μπορεί να επιτευχθεί μείωση του 
κόστους λειτουργίας των επιχειρήσεων. Ως παράδειγμα θα μπορούσε να 
αναφερθεί η χρήση υπολειμμάτων μιας βιομηχανίας από μια άλλη για την 
παραγωγή προϊόντων, μια πρακτική που έχει ονομαστεί «βιομηχανική 
συμβίωση». Η νέα αυτή μορφή παραγωγικής συνεργασίας μπορεί να οδηγήσει 
στη δημιουργία οικοσυστημάτων επιχειρήσεων με διττό σκοπό: τη μείωση του 
κόστους λειτουργίας τους και την αύξηση της οικονομικής και περιβαλλοντικής 
τους βιωσιμότητας. 
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Επιπλέον, η κυκλικότητα στη χρήση υλικών προσφέρει προστασία και ασφάλεια 
στις επιχειρήσεις απέναντι στις διακυμάνσεις των τιμών, καθώς και στην 
έλλειψη πρώτων υλών, ενισχύοντας την ανθεκτικότητα του παραγωγικού 
συστήματος.  14

4. Δημιουργία νέων επιχειρηματικών μοντέλων, καθώς και θέσεων 
εργασίας – Δημιουργία και χτίσιμο μιας νέας γενιάς κυκλικών επιχειρήσεων οι 
οποίες θα είναι βιώσιμες και θα παράγουν πράσινα προϊόντα και υπηρεσίες με 
το μικρότερο δυνατό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Απώτερο αποτέλεσμα 
δύναται να είναι η δημιουργία νέων, υψηλής εξειδίκευσης, θέσεων εργασίας. 
Τέτοιο παράδειγμα αποτελούν οι επιχειρήσεις συνεταιριστικής μορφής που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα της Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας 
(Κ.ΑΛ.Ο.) και οι οποίες, υποδειγματικά, θα μπορούσαν να παρέχουν υπηρεσίες 
διαχείρισης και επεξεργασίας αποβλήτων ή ανάκτησης υλικών και επισκευής, 
με πολλαπλά κοινωνικοοικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη. 
Η Κυκλική Οικονομία έχει, επίσης, τη δυνατότητα να συνεισφέρει με 
ουσιαστικό τρόπο στην περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, συμβάλλοντας στην 
αποκέντρωση και στην ενδυνάμωση και διασύνδεση των τοπικών οικονομιών.8 

5. Δημιουργία ευκαιριών κοινωνικής ένταξης και συνοχής: Η ανάπτυξη της 
πρακτικής της δωρεάς και ανταλλαγής αγαθών (ιδιαίτερα σε ευαίσθητες 
κοινωνικές ομάδες και όχι μόνο), δηλαδή υλικών τα οποία δεν είναι χρήσιμα 
πλέον σε κάποιους ανθρώπους, θα μπορούσε να αποτελέσει εργαλείο 
κοινωνικής αλληλεγγύης προς ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και τόνωσης της 
κοινωνικής συνοχής.8 
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3.2. Τα όρια της Κυκλικής Οικονομίας 

Η Κυκλική Οικονομία ωστόσο παρουσιάζει και σημαντικές δυσκολίες ως προς την 
προώθηση και υλοποίησή της, οι οποίες θέτουν όρια στην επέκταση και αποδοτική 
χρήση του μοντέλου. Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Περιβάλλοντος (EEA), η οποία έγινε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταγράφηκαν 
οι παρακάτω δυσκολίες: 

• Απουσία ολοκληρωμένου συστήματος χαρτογράφησης υλικών και 
προϊόντων: Η χρήση υλικών απαιτεί ένα ευρύ και πολύπλοκο πολλές φορές 
σύστημα ελέγχου των διαδικασιών δημιουργίας και διακίνησης προϊόντων, 
καθώς και εκτεταμένη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών. Ολόκληρος ο 
κύκλος ζωής του προϊόντος –συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού, της 
παραγωγής, της κατανάλωσης και της απόρριψης των προϊόντων– θα πρέπει 
να γίνεται με οργανωμένο και συνεκτικό τρόπο. Επί του παρόντος, το πεδίο 
αυτό παραμένει χαοτικό σε ευρωπαϊκό επίπεδο.  

• Απουσία γνώσης των δυνατοτήτων/ορίων της Κυκλικής Οικονομίας: Δεν 
έχει γίνει κατανοητό σε ευρωπαϊκό επίπεδο ποιες είναι οι πλήρεις δυνατότητες 
αλλά και τα όρια της κυκλικότητας των προϊόντων, ώστε να ενισχυθούν σωστά 
νέα επιχειρηματικά και οικονομικά μοντέλα. Το γεγονός αυτό οφείλεται τόσο 
στην πολυπλοκότητα των ίδιων προϊόντων, των υλικών και των μεθόδων 
κατασκευής/παρασκευής όσο και σε τεχνολογικές/επιστημονικές αδυναμίες, οι 
οποίες περιορίζουν, προς ώρας, την περαιτέρω διεύρυνση της γνώσης στο 
πεδίο αυτό. Συνέπεια είναι η παραγωγή «tailored made» λύσεων ανά προϊόν ή 
ομάδα προϊόντων, διαδικασία η οποία ωστόσο δεν ευνοεί τη συστηματική 
επιχειρηματική ανάπτυξη στο πλαίσιο της Κυκλικής Οικονομίας και των 
απαιτήσεών της. 

• Χαμηλά ποσοστά ανάκτησης υλικών: Επί του παρόντος, μόνο το 10% των 
υλικών της ευρωπαϊκής οικονομίας ανακτάται ή επαναχρησιμοποιείται. 
Μάλιστα, σε ορισμένα υλικά όπως το λίθιο και η σιλικόνη το ποσοστό αυτό 
είναι της τάξης του 1%, ενώ για υλικά όπως το ασήμι και ο μόλυβδος το 
ποσοστό ξεπερνά το 50%. Η ενίσχυση του σταδίου της ανάκτησης 
παρουσιάζει συνεπώς στρατηγικό χαρακτήρα για την ανάπτυξη του κυκλικού 
μοντέλου.  

• Απουσία επαρκών στατιστικών στοιχείων: Προκειμένου να υπάρξει 
περιορισμός της δημιουργίας αποβλήτων, δηλαδή πρόληψη, έχει οργανωθεί 
και προωθηθεί μια σειρά ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών και οδηγιών στους τομείς 
σχεδιασμού, παραγωγής, επισκευής, επαναχρησιμοποίησης και κατανάλωσης 
προϊόντων. Ωστόσο, αφενός μεν σε πολλά κράτη-μέλη δεν έχουν εφαρμοστεί 
επαρκώς ή και καθόλου και αφετέρου τα υφιστάμενα στατιστικά στοιχεία σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο δεν μπορούν να αποτυπώσουν την απόδοση των εν λόγω 
μέτρων με ποσοτικά σαφή μεγέθη ή/και αξιόπιστη καταγραφή της εξέλιξης 
των τομέων που απαρτίζουν την Κυκλική Οικονομία, δυσκολεύοντας και 
περιορίζοντας έτσι την εφαρμογή και επέκτασή τους. 

• Τα λανθασμένα καταναλωτικά πρότυπα: Το μεγαλύτερο εμπόδιο στα 
κυκλικά επιχειρηματικά μοντέλα έγκειται στην τρέχουσα καταναλωτική 
νοοτροπία (τύπου «black Friday»), που ενθαρρύνει την αγορά καινούργιων 
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προϊόντων ως τη μόνη αξιόπιστη, συμφέρουσα και κοινωνικά αποδεκτή νόρμα. 
Στο πλαίσιο αυτό, αναγκαία είναι, επίσης, η ανάπτυξη διαδικασιών που θα 
διασφαλίσουν την αξιοπιστία και την ασφάλεια των επισκευασμένων προϊόντων 
και υλικών, ώστε να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη του καταναλωτικού κοινού προς 
αυτά.  

• Εστίαση νομοθετικών πρωτοβουλιών σε επιμέρους τομείς: Οι 
υπάρχουσες νομοθετικές πρωτοβουλίες σε επίπεδο κρατών-μελών εστιάζουν 
περισσότερο στο τέλος του κύκλου ζωής των προϊόντων, σε θέματα 
διαχείρισης αποβλήτων και παραγωγής ενέργειας και όχι στις κρίσιμες φάσεις 
του σχεδιασμού ή της παραγωγής τους.  

• Μη επαρκής αλληλεπίδραση των ευρωπαϊκών πολιτικών: Παρά το 
γεγονός ότι πλέον υπάρχει αναγνώριση της αλληλεπίδρασης αλλά και της 
απόλυτης διασύνδεσης ανάμεσα στα μεγάλα θέματα που απασχολούν τον 
πλανήτη και την ανθρωπότητα όπως είναι ο μετριασμός της κλιματικής 
αλλαγής, η προστασία της βιοποικιλότητας και η κυκλική χρήση των υλικών, 
απαιτείται μεγαλύτερη συνοχή στις ασκούμενες πολιτικές σε αυτούς τους 
τομείς.  15

• Τεχνολογικές δυσκολίες (Technological Bottlenecks) – Σε κάποια ζητήματα η 
τεχνολογική πρόοδος δεν έχει καταφέρει ακόμη να προσφέρει λύσεις σε 
επιμέρους προβλήματα που επιβραδύνουν τη μετάβαση στο μοντέλο της 
κυκλικότητας της οικονομίας. 

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι τα Απόβλητα Κατασκευών και Κατεδαφίσεων 
(ΑΕΕΚ), τα οποία προέρχονται από κατεδαφίσεις κτιρίων, υποδομών κ.ο.κ. και 
τα οποία αποτελούνται κυρίως από τσιμέντο, σίδηρο κ.ο.κ., δεν μπορούν να 
ανακτηθούν σε ικανοποιητικά ποσοστά (βιβλιογραφικά καταγράφεται ως 
μέγιστο επίπεδο ανάκτηση της τάξης του 20%), με αποτέλεσμα η πλειοψηφία 
αυτών να απορρίπτεται σε χώρους διάθεσης ΑΕΕΚ ή και ανεξέλεγκτα. 

Στο πεδίο της βιοοικονομίας, πάλι, αναφέροντας εκείνα τα τμήματα της 
οικονομίας που χρησιμοποιούν ανανεώσιμους βιολογικούς πόρους από την 
ξηρά και τη θάλασσα (όπως είναι οι καλλιέργειες, τα δάση, τα ψάρια, τα ζώα 
και οι μικροοργανισμοί) για την παραγωγή τροφίμων, υλικών και ενέργειας, η 
έρευνα σε πλήθος περιπτώσεων βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα ετοιμότητας 
(Technology Readiness level-TRL).  Ως αποτέλεσμα, οι επιλογές μετάβασης 16

σε αυτό το μοντέλο παραμένουν στην πραγματικότητα περιορισμένες σε 
πολλούς τομείς της οικονομίας. Επιπλέον, ο ανταγωνισμός με τις διατροφικές 
καλλιέργειες και την προστασία της βιοποικιλότητας περιορίζει περαιτέρω τη 
βιώσιμη μετάβαση. 

Λόγω της έλλειψης γνώσης, αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι και η λαθεμένη 
πολλές φορές επένδυση/κατεύθυνση των ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων 
στην καινοτομία, που εστιάζει σε τεχνολογίες ή τεχνικές οι οποίες απλά δεν 
μπορούν να προχωρήσουν περαιτέρω. 
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4. Κυκλική Οικονομία: Διεθνείς και Εθνικές Διαστάσεις 

4.1. Υπάρχουσα κατάσταση σε ευρωπαϊκό επίπεδο 

• Σε παγκόσμιο επίπεδο και σύμφωνα με εκτιμήσεις στο πλαίσιο του Circularity Gap 
report,9 μόνο το 9% της παγκόσμιας οικονομίας έχει κυκλικό χαρακτήρα. Ωστόσο, 
τονίζεται ότι τα στοιχεία της εν λόγω έρευνας δεν μπορούν να αποδώσουν την 
πλήρη και πραγματική εικόνα λόγω απουσίας επαρκών στοιχείων, δεικτών και 
στατιστικών σε όλα τα επίπεδα.  

• Στα τέλη του 2015 η ΕΕ υιοθέτησε ένα φιλόδοξο σχέδιο δράσης για την 
προώθηση της Κυκλικής Οικονομίας, το οποίο περιλαμβάνει μέτρα που θα 
συμβάλουν στη μετάβαση της Ευρώπης στο νέο αυτό μοντέλο, στην ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητ;aς της, στην προώθηση της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης και 
στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. 

• Τον Οκτώβριο του 2018, τρία χρόνια μετά την εκπόνηση του αρχικού σχεδίου, η 
ΕΕ προχώρησε σε περαιτέρω εξειδίκευσή του με την υιοθέτηση «Ευρωπαϊκής 
Στρατηγικής για τις Πλαστικές Ύλες σε μια Κυκλική Οικονομία». 

• Τον Μάρτιο του 2019 δημοσιεύθηκε η πρώτη έκθεση αποτίμησης της υλοποίησης 
του Σχεδίου Δράσης για την Κυκλική Οικονομία,  η οποία ωστόσο αναφέρεται σε 17

στοιχεία του 2016, καθιστώντας έτσι πρόωρη την όποια ορθή και πλήρη 
αποτίμηση. 

• Η Κυκλική Οικονομία αναφέρεται και σε μια σειρά πολιτικών της ΕΕ της τελευταίας 
δεκαετίας όπως είναι η υπό εκπόνηση Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τη Βιομηχανία, η 
Ευρωπαϊκή Στρατηγική για το Κλίμα, η Eυρωπαϊκή Στρατηγική για τη Βιοοικονομία 
κ.ο.κ. 

• Η Κυκλική Οικονομία και η ανάπτυξή της σε ευρωπαϊκό επίπεδο αποτελεί 
πρωταρχική προτεραιότητα στο υπό διαμόρφωση European Green Deal.  18
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Σε επίπεδο ΕΕ δεν υφίσταται ένας συνθετικός δείκτης για την αποτύπωση της 
μετάβασης της ευρωπαϊκής οικονομίας προς την Κυκλική Οικονομία. Η Eurostat 
παρακολουθεί 4 βασικούς τομείς σχετικά με την εξέλιξη της Κυκλικής Οικονομίας, οι 
οποίοι εξειδικεύονται σε 10 βασικούς και ακόμη περισσότερους δευτερεύοντες 
δείκτες: 

1. Παραγωγή και κατανάλωση

• Επάρκεια πρώτων υλών σε επίπεδο ΕΕ 
• Πράσινες δημόσιες συμβάσεις 
• Παραγωγή αποβλήτων 
• Διατροφικά απορρίμματα 

2. Διαχείριση αποβλήτων

• Ποσοστά ανακύκλωσης 
• Ανακύκλωση/Ανάκτηση συγκεκριμένων ροών αποβλήτων 

3. Tα δευτερογενή υλικά

• Συμβολή των ανακυκλωμένων υλικών στη ζήτηση πρώτων υλών 
• Εμπορία ανακυκλώσιμων υλικών 

4. Η ανταγωνιστικότητα και καινοτομία

• Ιδιωτικές επενδύσεις, θέσεις εργασίας και ακαθάριστη προστιθέμενη 
αξία που σχετίζονται με τους τομείς της Κυκλικής Οικονομίας 

• Αριθμός διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας σχετικά με την ανακύκλωση και τις 
δευτερογενείς πρώτες ύλες.8 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι σε αρκετές περιπτώσεις, εξαιτίας του 
μικρού ακόμη εύρους διαθέσιμων προς χρήση δεικτών ή και της όχι πάντα αξιόπιστης 
μεθοδολογίας συλλογής στοιχείων, η επίτευξη υψηλών επιδόσεων δεν συνεπάγεται και 
την προώθηση της Κυκλικής Οικονομίας. Συνεπώς, υπάρχει ανάγκη τόσο 
ενσωμάτωσης και άλλων δεικτών όσο και αναβάθμισης των μεθοδολογικών 
πρακτικών, ώστε να παρέχονται αντιπροσωπευτικά, αξιόπιστα και ολοκληρωμένα 
αποτελέσματα.  
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4.2. Υφιστάμενη κατάσταση σε εθνικό επίπεδο 

4.2.1 Οι επιδόσεις της Ελλάδας στο πεδίο της Κυκλικής Οικονομίας 

Ακολουθεί η κατάταξη της χώρας μας σε σχέση με τα υπόλοιπα κράτη μέλη για το 
2018 (με σημείο αναφοράς το 2014) με βάση του ευρωπαϊκούς δείκτες 
παρακολούθησης της Κυκλικής Οικονομίας. Συγκριτικά, σε γενικές γραμμές 
βρισκόμαστε σε χαμηλές θέσεις σε σχέση με τα υπόλοιπα κράτη-μέλη. 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Aστικά 

απόβλητα 

(ανά έτος 

ανά άτομο)

Διατροφικά 

απορρίμματα 

(ανά έτος ανά 

άτομο)

Ποσοστά 

ανακύκλωσης 

σε Δήμους

Ποσοστό 

εμπορεύσιμων 

αγαθών τα οποία 

είναι ανακυκλώ-

σιμες πρώτες 

ύλες

Ποσοστό 

επαναχρησιμοποίησης 

υλικών

Διπλώματα 

ευρεσιτεχνίας 

σχετικά με την 

κυκλική 

οικονομία 

(από το 2000)

Επενδύσεις σε 

τομείς της 

κυκλικής 

οικονομίας

                       

Αυστρία 564 kg 209 kg 58% 0,32% 9% 122 € 3,5 
εκατ.

Βέλγιο 420 kg 345 kg 54% 0,22% 17% 105 € 2,8 
εκατ.

Βουλγαρί
α

404 kg 105 kg 32% 0,11% 3% 10 € 0,5 
εκατ.

Κροατία 403 kg 91 kg 21% 0,23% 5% 4 € 0,6 
εκατ.

Κύπρος 640 kg 327 kg 17% 0,13% 3% 4 € 0.1 
εκατ.

Τσεχική 
Δημοκρατ
ία

339 kg 81 kg 34% 0,25% 7% 72 -

Δανία 777 kg 146 kg 48% 0,31% 10% 53 € 2,3 
εκατ.

Εσθονία 376 kg 265 kg 28% 0,26% 11% 3 -

Φινλανδία 504 kg 189 kg 42% 0,06% 7% 111 €2 εκατ. 

Γαλλία 511 kg 136 kg 42% 0,24% 18% 542 €21,3 
εκατ. 

Γερμανία 627 kg 149 kg 66% 0,25% 11% 1260 € 28,7 
εκατ.

Ελλάδα 498 kg 80 kg 17% 0.14% 1% 5 € 0,6 
εκατ.

Ουγγαρία 379 kg 175 kg 35% 0,23% 5% 36 € 0,9 
εκατ.

Ιρλανδία 563 kg 216 kg 41% 0,18% 2% 38 -

Ιταλία 497 kg 179 kg 45% 0,19% 19% 294 € 17,8 
εκατ.

Λετονία 410 kg 110 kg 25% 0,18% 3% 11 € 0.2 
εκατ.

Λιθουανία 444 kg 119 kg 48% 0,15% 4% 19 € 0,4 
εκατ.

——————————                                                        �                                                               ————————— 18



ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ	 	                    
ΕΝΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ______________________________________________________________________________________ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΝΑ
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Λουξεμβο
ύργο

614 kg 175 kg 48% 0,97% 11% 24 -

Μάλτα 621 kg 76 kg 7% 0,12% 10% 1 -

Ολλανδία 520 kg 541 kg 53% 0.17% 27% 169 € 5.2 
εκατ.

Πολωνία 307 kg 247 kg 44% 0,18% 13% 298 € 4,7 
εκατ.

Πορτογαλί
α

461 kg 132 kg 31% 0,26% 2% 22 € 1,4 
εκατ.

Ρουμανία 261 kg 76 kg 13% 0,13% 2% 34 € 1,1 
εκατ.

Σλοβακία 348 kg 111 kg 23% 0,15% 5% 10 € 0,6 
εκατ.

Σλοβενία 466 kg 72 kg 58% 0,41% 8% 8 € 0,5 
εκατ.

Ισπανία 443 kg 135 kg 30% 0,20% 8% 210 € 11 εκατ.

Σουηδία 443 kg 212 kg 49% 0,19% 7% 49 € 4,1 
εκατ.

Ηνωμένο 
Βασίλειο

483 kg 236 kg 44% 0,35% 15% 292 € 31 εκατ.

  

Aστικά 

απόβλητα 

(ανά έτος 

ανά άτομο)

Διατροφικά 

απορρίμματα 

(ανά έτος ανά 

άτομο)

Ποσοστά 

ανακύκλωσης 

σε Δήμους

Ποσοστό 

εμπορεύσιμων 

αγαθών τα οποία 

είναι ανακυκλώ-

σιμες πρώτες 

ύλες

Ποσοστό 

επαναχρησιμοποίησης 

υλικών

Διπλώματα 

ευρεσιτεχνίας 

σχετικά με την 

κυκλική 

οικονομία 

(από το 2000)

Επενδύσεις σε 

τομείς της 

κυκλικής 

οικονομίας

——————————                                                        �                                                               ————————— 19

 Politico, 2018. ‘Ranking how EU countries do with the circular economy. Ηλεκτρονικά διαθέσιμο: https://www.politico.eu/article/19

ranking-how-eu-countries-do-with-the-circular-economy/

https://www.politico.eu/article/ranking-how-eu-countries-do-with-the-circular-economy/


ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ	 	                    
ΕΝΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ______________________________________________________________________________________ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΝΑ

Συγκεκριμένα: 

• Σε ό,τι αφορά τις ποσότητες παραγωγής αστικών αποβλήτων (άτομο/έτος), η 
Ελλάδα κατατάσσεται στην 11η θέση, γεγονός που επιβεβαιώνει την κυριαρχία 
του υπερκαταναλωτικού προτύπου.  

• Το πρόβλημα είναι λιγότερο έντονο στην παραγωγή διατροφικών αποβλήτων 
ανά άτομο/έτος, όπου η χώρα βρίσκεται στην 23η θέση. 

• Οι επιδόσεις στα ποσοστά ανακύκλωσης των δήμων είναι εξαιρετικά 
απογοητευτικές (24η θέση). 

• Ως προς τα ποσοστά εμπορεύσιμων αγαθών τα οποία είναι εμπορεύσιμες 
πρώτες ύλες, η χώρα μας βρίσκεται στην 22η θέση, ενώ σε ποσοστά 
επαναχρησιμοποίησης υλών βρισκόμαστε στην τελευταία θέση σε σύνολο 27 
κρατών-μελών.  

• Τέλος, η Ελλάδα κατατάσσεται στις τελευταίες 5 θέσεις στην παροχή 
διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας σχετικά με την Κυκλική Οικονομία και στη μέση 
περίπου της κατάταξης σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις σε σχετικούς τομείς. 

Από τα προαναφερθέντα συνάγεται ότι, παρότι επενδύουμε στον τομέα της 
Κυκλικής Οικονομίας, αυτό δεν αποδίδει τα αναμενόμενα, καθώς αφενός μεν τα 
ποσοστά ανακύκλωσης σε επίπεδο δήμων παραμένουν πολύ χαμηλά, αφετέρου μόλις 
το 1% των υλών που ανακτώνται (σε χαμηλό ωστόσο ποσοστό) επανακυκλοφορούν 
στην αγορά (κλείνουν δηλαδή τον κύκλο). 

Τονίζεται εκ νέου ότι η αξιοπιστία των εν λόγω αριθμών τίθεται εν αμφιβόλω, 
καθώς πολλοί από τους δείκτες οι οποίοι χρησιμοποιούνται προκειμένου να εξαχθούν 
τα στατιστικά στοιχεία είναι προϊόν εκτιμήσεων και όχι απευθείας μετρήσεων. 

Η χώρα μας ωστόσο προχώρησε σε σημαντικά και αναγκαία βήματα τα τελευταία 
χρόνια, προκειμένου να εκκινήσει τη μετάβαση στο νέο πλαίσιο που διαμορφώνεται 
κυρίως σε νομοθετικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο εκπόνησης στρατηγικών.  
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4.2.2 Εγχώριες εξελίξεις σε επίπεδο άσκησης πολιτικής για την Κυκλική Οικονομία 

1. Διαμορφώθηκε για πρώτη φορά στη σύγχρονη ιστορία της χώρας η «Εθνική 
Αναπτυξιακή Στρατηγική για τη Βιώσιμη και Δίκαιη Ανάπτυξη» με ορίζοντα το 
2030, η οποία περιέχει απτούς δεσμευτικούς στόχους και δράσεις σε 
επιχειρησιακό επίπεδο σχετικούς με την προώθηση της Κυκλικής Οικονομίας 
στην Ελλάδα.  20

2. Διαμορφώθηκε και βρίσκεται στην τελική φάση έγκρισης το Εθνικό Σχέδιο για 
την Ενέργεια και το Κλίμα (Ε.Σ.Ε.Κ.), το οποίο περιέχει συγκεκριμένους στόχους 
για τη σταδιακή αποδέσμευση της χώρας από τα ορυκτά καύσιμα, κάτι που 
αναμένεται να δώσει περαιτέρω ώθηση στην Κυκλική Οικονομία της χώρας. 

3. Έχει συνταχθεί και βρίσκεται υπό υλοποίηση η «Εθνική Στρατηγική για την 
Κυκλική Οικονομία»,  η οποία εγκρίθηκε από το Κυβερνητικό Συμβούλιο 21

Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥ.Σ.ΟΙ.Π.) τον Φεβρουάριο του 2018. Το σχέδιο 
περιλαμβάνει δράσεις σε 4 άξονες: 

• Κανονιστικές και νομοθετικές ρυθμίσεις 

• Δράσεις βελτίωσης χρηματοδότησης 

• Δράσεις τεχνογνωσίας και ενημέρωσης 

• Δράσεις διακυβέρνησης 

Στόχος του σχεδίου είναι η επιτάχυνση των δράσεων κυκλικής οικονομίας και η 
απελευθέρωση αναπτυξιακού δυναμικού.  

4. Θεσμοθετήθηκε νέο πλαίσιο σχετικά με τη λειτουργία των Ο.Τ.Α., ΦΟ.ΔΣΑ. και 
των ενεργειακών κοινοτήτων με το ν. 4555/2018 (Κλεισθένης Ι). Επιπλέον, 
θεσμοθετήθηκε υποχρεωτική διαλογή για όλους τους ΟΤΑ οι οποίοι όφειλαν, 
εντός του 2018, να εφαρμόσουν τη διαλογή στην πηγή για όλο το οργανικό 
τμήμα των απορριμμάτων (τρόφιμα και πράσινα απόβλητα κήπων). 
Αναμένονται νέες κανονιστικές παρεμβάσεις σχετικά με την ανακύκλωση 
υλικών κ.ο.κ. 

5. Με το ν. 4496/2017 επιβλήθηκε περιβαλλοντικό τέλος για τις λεπτές πλαστικές 
σακούλες μεταφοράς, προκειμένου να μειωθεί η κατανάλωση και να ευνοηθεί 
η χρήση επαναχρησιμοποιήσιμων. 
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6. Θεσμοθετήθηκε νέο πλαίσιο σύστασης και λειτουργίας των επιχειρήσεων 
Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.) με το ν. 4430/2016, ο οποίος 
αποτελεί μια πρώτη προσπάθεια ανάπτυξης της οικονομίας προς αυτή την 
κατεύθυνση. Οι Κ.ΑΛ.Ο. μπορούν να αποτελέσουν σημαντική κινητήρια δύναμη 
για της επίτευξη Κυκλικής Οικονομίας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.  22

7. Έχει εκκινήσει και προχωρά η υλοποίηση του χωρικού σχεδιασμού και των 
δασικών χαρτών, δράσεις οι οποίες αναμένεται να ξεκαθαρίσουν το τοπίο 
σχετικά με τις χρήσεις γης, προκειμένου να προωθηθεί με ασφάλεια το κυκλικό 
μοντέλο. 

8. Διαμορφώθηκε η Εθνική Στρατηγική για τα Δάση με ορίζοντα το 2038. 

9. Ιδρύθηκε η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα η οποία, μεταξύ άλλων, έχει ως 
προτεραιότητα τη χρηματοδότηση και προώθηση της Κυκλικής Οικονομίας σε 
εθνικό επίπεδο. 

5. Κυκλική Οικονομία: Γιατί καθυστερήσαμε στην Ελλάδα 

Η εθνική προσπάθεια για την καθιέρωση και ανάπτυξη του κυκλικού μοντέλου της 
οικονομίας δεν έχει στεφθεί με επιτυχία μέχρι στιγμής. Αντιθέτως, βρίσκεται σε 
πρώιμο στάδιο, κάτω από τις εξαιρετικά δύσκολες κοινωνικοοικονομικές και 
περιβαλλοντικές συνθήκες που προκάλεσε η κρίση, προσπαθώντας να ανακτήσει τον 
χαμένο χρόνο υπό συνθήκες κλιματικής κρίσης, η οποία εκδηλώνεται ήδη και στη 
χώρα μας. Παρά τις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί τα τελευταία χρόνια στην 
κατεύθυνση αυτή, πολλά μένουν να υλοποιηθούν προκειμένου να μπορούμε να μιλάμε 
πραγματικά για μια προοπτική επιτυχούς μετάβασης. Φυσικά το πρόβλημα δεν είναι 
μόνο εθνικό. Είναι και ευρωπαϊκό και παγκόσμιο και ως εκ τούτου η λύση της 
μετάβασης φαίνεται να έχει μακρύ δρόμο ακόμη. 
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Τα σοβαρότερα προβλήματα ή και ελλείψεις που θα μπορούσαν να καταγραφούν είναι: 

1. Μη αποδοτική υλοποίηση των υφιστάμενων Στρατηγικών και Σχεδίων 
Δράσης και απουσία κανονιστικού πλαισίου, γεγονός που οφείλεται τόσο 
στη φτωχή ή ελλιπή συσχέτιση/διασύνδεση των στρατηγικών μεταξύ τους όσο 
και στην έλλειψη επιχειρησιακής ετοιμότητας για την υλοποίηση των εν λόγω 
σχεδιασμών. Για παράδειγμα, μια στρατηγική για τα δάση θα πρέπει να 
λαμβάνει υπόψη στο μέγιστο βαθμό το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το 
Κλίμα, την Εθνική Στρατηγική για την Κυκλική Οικονομία, την Εθνική 
Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα, την Εθνική Στρατηγική Προσαρμογής στην 
Κλιματική Αλλαγή κ.ο.κ. Αυτό δεν γίνεται αποδοτικά ούτε σε εθνικό ούτε σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως καταγράφεται στην αντίστοιχη μελέτη του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος.10 Επιπλέον, για κάθε στρατηγική ή 
σχέδιο δράσης θα πρέπει να υπάρχουν –ως ελάχιστη απαίτηση– αποσαφήνιση 
του ύψους της χρηματοδότησης και των πηγών της, πρόβλεψη λειτουργικής 
ομάδας έργου, συγκεκριμένες δράσεις σε επιχειρησιακό επίπεδο με άμεση 
διασύνδεση με τους στόχους, απτοί δείκτες ελέγχου της πορείας υλοποίησης 
και εντατικός έλεγχος της υλοποίησης σε κάθε επίπεδο. 

2. Έλλειψη κανονιστικού πλαισίου στην αγορά. Υποδειγματικά αναφέρεται 
ότι μια κοινωνική επιχείρηση μπορεί πλέον να συσταθεί στον τομέα διαχείρισης 
των αποβλήτων, ωστόσο δεν μπορεί να λειτουργήσει νόμιμα (τουλάχιστον σε 
ξεκάθαρο και ασφαλές πλαίσιο), καθώς δεν υπάρχει κανονιστικό πλαίσιο 
παραλαβής αποβλήτων, πρότυπα επισκευών, παραγωγής και διακίνησης 
τελικών προϊόντων, γεγονός που καθιστά προβληματική και ριψοκίνδυνη την 
επένδυση στον τομέα αυτό. 

3. Ανυπαρξία καταγραφής των ροών υλικών, ώστε να μπορούν να 
ποσοτικοποιηθούν για να καταστεί δυνατός ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός 
σχετικά με την εκμετάλλευσή τους. Αυτή η έλλειψη επιτείνεται από την 
ανεπάρκεια των διαθέσιμων στατιστικών στοιχείων και βάσεων δεδομένων. 
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι δεν γνωρίζουμε την ποσότητα και ποιότητα του 
συνόλου των παραγόμενων αποβλήτων σε ροές (έχουμε εκτιμήσεις σε 
αρκετές περιπτώσεις), με αποτέλεσμα να καθίσταται προβληματικός τόσο ο 
σχεδιασμός για τη διαχείριση όσο και η μετέπειτα επεξεργασία τους. Πρακτικά, 
προκειμένου να μπορέσει να υπάρξει μετάβαση στο κυκλικό μοντέλο, θα 
πρέπει να δρομολογηθεί η πλήρης καταγραφή των ροών υλικών και προϊόντων 
(των αξιακών τους αλυσίδων), ώστε να καταστεί βιώσιμη η επιχειρηματική 
στροφή στο εν λόγω μοντέλο αλλά και να αποφεύγεται η διάθεση, κυκλοφορία 
και πώληση υλικών και αγαθών τα οποία αντιβαίνουν στις αξίες της Κυκλικής 
Οικονομίας. Αυτό θα πρέπει να γίνεται τουλάχιστον σε επίπεδο δήμου ή 
περιφέρειας, προκειμένου να είναι γνωστό τι μεταβολίζεται σε αυτούς τους 
σχηματισμούς στο πλαίσιο των έξυπνων πόλεων. 
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4. Σημαντική καθυστέρηση στην ορθή διαχείριση όλων των ροών 
αποβλήτων. Η Ελλάδα βρίσκεται στην προτελευταία  θέση πανευρωπαϊκά 23

και σε σύνολο 28 κρατών-μελών στον τομέα αυτό, καθώς το 81% κ.β. περίπου 
των αποβλήτων θάβονται σε Χώρους Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων 
(Χ.Υ.Τ.Α). Τα μεγάλα έργα έχουν καθυστερήσει σημαντικά, οι περιφέρειες και 
οι δήμοι (με ελάχιστα θετικά παραδείγματα) δεν έχουν κάνει το χρέος τους 
στο σκέλος της διαλογής στην πηγή , ενώ η έλλειψη επαρκών 
χρηματοδοτήσεων και τεχνογνωσίας σε επίπεδο ΟΤΑ για τη διαχείριση των 
αποβλήτων επιδεινώνει την κατάσταση.  

Στο σημείο αυτό τονίζεται πως, σε ό,τι αφορά τα ποσοστά διαχείρισης, 
πρόκειται για εκτιμήσεις, καθώς δεν έχει αναπτυχθεί αξιόπιστο πληροφοριακό 
σύστημα καταγραφής όλων των ροών αποβλήτων, με αποτέλεσμα να μη 
γνωρίζουμε ούτε την ποιότητα ούτε την ποσότητα των επιμέρους ροών, 
στοιχείο απαραίτητο για την κυκλικότητα. Συνεπώς, η κατάσταση μπορεί να 
είναι και σημαντικά χειρότερη. 

5. Ανυπαρξία προδιαγραφών και φορέων πιστοποίησης για μια σειρά από 
προϊόντα που προέρχονται από απόβλητα όπως: το κομπόστ (compost), το 
μεθάνιο για διάφορες χρήσεις του, η ανάμεικτη βιομάζα (mixed biomass), τα 
επισκευασμένα προϊόντα, μια σειρά βιοκαυσίμων πλέον του μεθανίου κ.ο.κ. 
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα παραγόμενα ή επισκευασμένα προϊόντα να μην 
μπορούν να πιστοποιηθούν σε εθνικό επίπεδο, αυξάνοντας έτσι το κόστος 
διαχείρισης και διακίνησής τους (κάνοντάς την πρακτικά αδύνατη), ενώ σε 
αρκετές περιπτώσεις τα προϊόντα αυτά δεν μπορούν να διακινηθούν στην 
αγορά, κι έτσι χάνουν την αξία τους και υπονομεύουν την επιχειρηματική 
πρωτοβουλία.  

6. Ανυπαρξία στρατηγικής για τη μετάβαση του πρωτογενούς τομέα στα 
νέα δεδομένα. H γεωργία και αλιεία θα πρέπει να επικεντρώνονται στην 
παραγωγή προϊόντων με χρήση ελάχιστων ποσοτήτων εξωτερικών 
παραγόντων (λιπάσματα, τροφές, νερό κ.ο.κ.) και ενέργειας, ανακτώντας τις 
θρεπτικές ουσίες και μειώνοντας τις αρνητικές απορρίψεις στο περιβάλλον (με 
τη μορφή αποβλήτων και εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου). 

7. Ανυπαρξία προδιαγραφών κατασκευής προϊόντων που κυκλοφορούν 
στην ελληνική αγορά. Ένα προϊόν θα πρέπει να μπορεί να αναβαθμίζεται, να 
επαναχρησιμοποιείται και να ανακυκλώνεται στον μέγιστο δυνατό βαθμό, 
προκειμένου να έχει προστιθέμενη αξία στο πλαίσιο της Κυκλικής Οικονομίας. 
Ωστόσο, η κυκλοφορία μεγάλης μάζας προϊόντων, κατασκευασμένων από 
φθηνά υλικά στο πλαίσιο του υπάρχοντος καταναλωτικού μοντέλου, χωρίς 
έλεγχο ως προς την κυκλικότητά τους σχετικά με τη δυνατότητα επανάχρησής 
τους, έχει ως αποτέλεσμα την ύπαρξη μεγάλης μάζας προϊόντων/υλικών με 
μειωμένο δυναμικό αναβάθμισης, επισκευής, επανάχρησης και ανακύκλωσης. 

8. Λανθασμένα καταναλωτικά πρότυπα, τα οποία στηρίζονται στην παραγωγή 
και υπερκατανάλωση προϊόντων και άρα πρώτων υλών, με αποτέλεσμα να μην 
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υπάρχουν σε αξιακό και κοινωνικό επίπεδο οι προϋποθέσεις για την ανάπτυξη 
του εγχειρήματος της κυκλικότητας. Η ύπαρξη της εύκολης και πάντα 
διαθέσιμης λύσης της αγοράς ενός νέου προϊόντος αποτελεί μια 
πραγματικότητα που θέτει αντικειμενικά όρια στην εμβέλεια του εγχειρήματος, 
αν δεν προβλεφθούν δράσεις και ισχυρά κίνητρα για τη ριζική αλλαγή των 
καταναλωτικών συνηθειών.  

9. Ακριβές υπηρεσίες και υψηλού κόστους και μη ποιοτικά ανταλλακτικά 
αναβάθμισης και επισκευής προϊόντων των οποίων οι τιμές είναι 
απαγορευτικές, με αποτέλεσμα ένας καταναλωτής να προτιμά την αγορά 
ενός νέου φθηνότερου προϊόντος από την επισκευή του. Ενδεικτικά 
αναφέρεται ότι η επισκευή ενός laptop πολλές φορές υπερβαίνει την αγορά 
ενός νέου, γεγονός το οποίο απαγορεύει την περαιτέρω πορεία του στην 
οικονομία, θέτοντάς το εκτός αγοράς σε σύντομο χρονικό διάστημα.  

Επιπλέον, τονίζεται ότι η δυνατότητα αναβάθμισης της πλειοψηφίας των 
υφιστάμενων προϊόντων είναι εξαιρετικά χαμηλή. Για παράδειγμα, είναι 
ελάχιστες οι εταιρίες οι οποίες προσφέρουν ουσιαστική αναβάθμιση ενός 
κινητού τηλεφώνου ως προς τα τεχνικά του χαρακτηριστικά, με αποτέλεσμα 
το καταναλωτικό κοινό να προσανατολίζεται στην αγορά ενός νέου, 
προηγμένου κινητού, και μάλιστα σε πολύ χαμηλό κόστος, λόγω των φθηνών 
υλικών τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί. 

10. Χαμηλά ποσοστά ανακύκλωσης και επανάχρησης υλικών. Η Ελλάδα, 
ουραγός στα ποσοστά ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης υλικών, επί του 
παρόντος δεν μπορεί να προσβλέπει σε ανάπτυξη κυκλικότητας στην 
οικονομία της. 

11. Απουσία στρατηγικής και σχεδίου δράσης σε τομείς-κλειδιά όπως η 
βιοοικονομία και η «γαλάζια ανάπτυξη». Μόλις πρόσφατα (Οκτώβριος 
2018),  υπήρξε επικαιροποίηση της υπάρχουσας από το 2012 Στρατηγικής για 24

τη Βιοοικονομία με σαφή διασύνδεσή της με το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης για 
την Κυκλική Οικονομία (Circular Economy Action Plan), την επιτάχυνση της 
Kαινοτομίας στην Kαθαρή Eνέργεια (Communication on Accelerating Clean 
Energy Innovation) και τη Στρατηγική για τη Βιομηχανία (Ιndustrial policy 
Strategy). Ομοίως αναφέρεται ως παράδειγμα η ανυπαρξία Στρατηγικής για τη 
«γαλάζια ανάπτυξη» (blue growth). Φυσικά προκειμένου να γίνει κάτι τέτοιο 
απαιτείται προεργασία, ολοκλήρωση των δασικών χαρτών και του χωρικού 
σχεδιασμού, καταγραφή των δεδομένων στους εν λόγω τομείς (π.χ. 
κατάσταση αγροδιατροφικού τομέα, τουρισμού κ.ο.κ.) και διερεύνηση λύσεων 
στο πλαίσιο του εθνικού αναπτυξιακού μοντέλου, το οποίο θα πρέπει να 
συγκεκριμενοποιηθεί. 

——————————                                                        �                                                               ————————— 25

 European Commission, 2019. Research and Innovation. Bioeconomy. Διαθέσιμο ηλεκτρονικά: https://ec.europa.eu/research/24

bioeconomy/index.cfm?pg=policy&lib=strategy

https://ec.europa.eu/research/bioeconomy/index.cfm?pg=policy&lib=strategy
https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/blue_growth_en


ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ	 	                    
ΕΝΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ______________________________________________________________________________________ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΝΑ

6. To μέλλον της Κυκλικής Οικονομίας στην Ευρώπη και στην Ελλάδα 

Η καθιέρωση της Κυκλικής Οικονομίας ως βασικού μοντέλου σε ευρωπαϊκό και 
εθνικό επίπεδο αποτελεί σίγουρα μια μεγάλη πρόκληση. Το γεγονός αυτό οφείλεται 
στην απουσία σαφώς προσδιορισμένων και επαρκών επιχειρησιακά πολιτικών στην 
κατεύθυνση αυτή, σε συνδυασμό με την κοινωνικοοικονομική, περιβαλλοντική και 
τεχνολογική πολυπλοκότητα του κυκλικού μοντέλου και την ήδη διαμορφωθείσα 
κατάσταση τόσο από την πλευρά της προσφοράς (χαρακτηριστικά τρέχοντος 
οικονομικού μοντέλου) όσο και από την πλευρά της ζήτησης (στρεβλά καταναλωτικά 
πρότυπα).  

Παγκόσμιες πρωτοβουλίες όπως οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) του ΟΗΕ  25

αναδεικνύουν τη διασύνδεση της Κυκλικής Οικονομίας με διαφορετικούς Στόχους, 
συμπεριλαμβανομένων των 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, γεγονός που συνηγορεί υπέρ 
της σημασίας που έχει η υιοθέτηση του κυκλικού μοντέλου για την παγκόσμια 
οικονομία. 

H πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και η δήλωση κατάστασης έκτακτης 
ανάγκης για το κλίμα, καθώς και το European Green Deal, αποτελούν κινήσεις σε 
θετική κατεύθυνση, οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν, υπό προϋποθέσεις, στην 
επιτάχυνση της μετάβασης στο νέο μοντέλο, καθώς το 62% των εκπομπών εκτιμάται 
ότι προέρχεται από την παραγωγή και διακίνηση αγαθών μέσω του υπάρχοντος 
γραμμικού μοντέλου. 

Ωστόσο, η μετάβαση δεν θα είναι εύκολη υπόθεση. 

Συγκεκριμένα: 

Α. Στο επικρατούν οικονομικό και καταναλωτικό μοντέλο η συνεχής παραγωγή και 
κατανάλωση «επιβάλλεται», προκειμένου να υπάρξει οικονομική μεγέθυνση. 

Η Κυκλική Οικονομία προϋποθέτει μια ριζική αλλαγή στα παραγωγικά και 
καταναλωτικά πρότυπα, στις επικρατούσες νοοτροπίες και συνήθειες σε όλο το 
φάσμα των κοινωνικών και οικονομικών δραστηριοτήτων. Κυρίως όμως προϋποθέτει 
σεβασμό και ουσιαστική προστασία αυτών που μας περιβάλλουν. 

Β. Επί του παρόντος, οι εφαρμοζόμενες πολιτικές σε ευρωπαϊκό και εθνικό 
επίπεδο δεν διαθέτουν την απαιτούμενη αλληλεπίδραση ή την αναγκαία διασύνδεση 
για τη μετάβαση στο νέο μοντέλο, ενώ παρουσιάζουν «επιχειρησιακά κενά», τα οποία 
δεν βοηθούν την υιοθέτησή τους από τα κράτη-μέλη. 

Η Κυκλική Οικονομία προϋποθέτει βαθιά κατανόηση των επιμέρους προκλήσεων 
και στοχεύσεων ανά κλάδο και προϊόν, την ολιστική προσέγγιση αλλά και την 
ουσιαστική διασύνδεση των πολιτικών, προκειμένου να εφαρμοστεί και να μην 
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παραμείνει ένα σύνθημα. Κάθε πολιτική στο πεδίο αυτό θα πρέπει να συνοδεύεται 
από εκείνα τα επιχειρησιακά εργαλεία τα οποία θα εξασφαλίσουν την υλοποίησή της. 

Γ. Επί του παρόντος οι εφαρμοζόμενες πολιτικές σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο 
έχουν στόχο την εξωστρέφεια της οικονομίας και την αύξηση του ΑΕΠ. 

Η Κυκλική Οικονομία δεν προϋποθέτει την αύξηση του ΑΕΠ, ενώ ευνοείται κυρίως 
από την περιφερειακή ανάπτυξη, καθώς και την ανάπτυξη των τοπικών οικονομιών, 
προκειμένου να υπάρξει ουσιαστική αυτάρκεια και κυκλικότητα υλικών και αγαθών. 

Δ. Επί του παρόντος υπάρχει περιορισμένη τεχνολογική γνώση σε ό,τι αφορά την 
κυκλική διαχείριση ορισμένων υλικών όπως τα ΑΕΕΚ και τα επικίνδυνα απορρίμματα, 
τα οποία δεν μπορούν να ανακυκλωθούν αποδοτικά ή και καθόλου.  

Η Κυκλική Οικονομία, προκειμένου να επιτύχει ως μοντέλο, προϋποθέτει την είσοδο 
στο σύστημα πρώτων υλών και αγαθών τα οποία μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν 
και να ανακυκλωθούν. Για το λόγο αυτό, είναι απαραίτητη η συνεχής επένδυση σε 
Ε&Κ. 

Ε. Επί του παρόντος τομείς της Κυκλικής Οικονομίας όπως η βιοοικονομία απέχουν 
τόσο σε επίπεδο ετοιμότητας (TRL) σε σχέση με τεχνολογίες χρήσης ορυκτών πόρων 
όσο και σε επίπεδο κοινωνικοοικονομικής βιωσιμότητας. 

Η Κυκλική Οικονομία προϋποθέτει υψηλή τεχνολογική ετοιμότητα, καθώς και 
επαρκή κοινωνικοοικονομική βιωσιμότητα, προκειμένου να μπορέσει να αναπτυχθεί η 
επιχειρηματικότητα αλλά και να υπάρξει η απαιτούμενη κοινωνική αποδοχή για τη 
μετάβαση στο κυκλικό μοντέλο. 

ΣΤ. Επί του παρόντος τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία της εξάπλωσης και 
απόδοσης του κυκλικού μοντέλου είναι ανεπαρκή. 

Προκειμένου να καταστεί δυνατή η ασφαλής και ουσιαστική μετάβαση στο νέο 
μοντέλο, θα πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένοι, αξιόπιστοι και μετρήσιμοι δείκτες 
παρακολούθησης. 

Ζ. Επί του παρόντος η οικονομική κρίση και οι κοινωνικές ανισότητες θέτουν σε 
δεύτερο ρόλο τη μετάβαση αυτή σε πολλές χώρες ανά την υφήλιο. 

Η μετάβαση προς την Κυκλική Οικονομία προϋποθέτει επαρκή χρηματοδότηση και 
ισχυρή πολιτική δέσμευση για τη διαμόρφωση συνθηκών δίκαιης μετάβασης. 

Η Ελλάδα θα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί ότι διαθέτει ιστορική μνήμη και 
εμπειρία σε ό,τι αφορά την έννοια της Κυκλικής Οικονομίας, η οποία προέρχεται από 
το παρελθόν. Σίγουρα υπάρχουν ακόμη οι μνήμες και οι αναφορές για πωλήσεις 
προϊόντων «χύμα» από τα παραδοσιακά παντοπωλεία της γειτονιάς, χωρίς τη χρήση 
συσκευασιών οποιουδήποτε τύπου παρά μόνο με τη χρήση καλαθιού ή ψάθινης 
σακούλας.  
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Ποιος δεν έχει ακούσει αναφορές για το πλήθος των τσαγκαράδικων και των 
εργαστηρίων επισκευής ρούχων τα οποία παρείχαν υπηρεσίες επιδιόρθωσης 
(υπάρχουν ακόμη φυσικά, αλλά σε σαφώς μικρότερο βαθμό), καθώς δεν υπήρχε 
πάντοτε η δυνατότητα αγοράς νέων προϊόντων ένδυσης και υπόδησης. Επιπλέον, δεν 
μπορεί να λησμονηθεί η ουσιαστική συμμετοχή του πρωτογενούς τομέα (γεωργία, 
αλιεία και δασοκομία) στην περιφερειακή ανάπτυξη και τις τοπικές οικονομίες κατά το 
παρελθόν. 

Οι παραπάνω περιγραφές ανταποκρίνονται στις αντίξοες κοινωνικοοικονομικές 
συνθήκες της εποχής εκείνης και στην αναπτυξιακή υστέρηση που τη χαρακτήριζε, 
καθώς σημαντικό τμήμα του πληθυσμού αποτελούνταν από αγροτικούς πληθυσμούς ή 
και λαϊκά στρώματα με περιορισμένη δυνατότητα πρόσβασης στη μαζική παραγωγή 
υλικών και αγαθών. Η αναπτυξιακή πορεία της Ελλάδας στη διάρκεια των τελευταίων 
δεκαετιών μέχρι και την κρίση είχε σίγουρα ως αποτέλεσμα τη σταδιακή αντιμετώπιση 
των συνθηκών υλικής στέρησης και φτώχειας σημαντικών τμημάτων του πληθυσμού. 
Από ένα σημείο και έπειτα, όμως, η πορεία αυτή έλαβε στρεβλά χαρακτηριστικά, 
υπερβαίνοντας τις αρχές και το πλαίσιο που ορίζει η οικονομία των αναγκών, με 
αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός αδιέξοδου και μη βιώσιμου οικονομικά, 
περιβαλλοντικά και κοινωνικά μοντέλου, το οποίο οδηγήθηκε σε κατάρρευση. 

Προφανώς ζητούμενο δεν είναι η «ρομαντική» αναπόληση ενός παρελθόντος 
ιδιαίτερα δύσκολων συνθηκών – η επιστροφή σε αυτό άλλωστε δεν είναι ούτε 
επιθυμητή ούτε δυνατή. Επιδίωξη όμως πρέπει να είναι η εκλεκτική υιοθέτηση σήμερα 
παραγωγικών και καταναλωτικών αρχών και αξιών που τότε προέκυπταν ως απόρροια 
της ανάγκης και στις ημέρες μας μπορούν να αποτελέσουν επιλογή-απάντηση στις 
προκλήσεις του μέλλοντος.  

Σήμερα, σε ένα περιβάλλον κλιματικής κρίσης και αυξημένων κοινωνικών 
ανισοτήτων, η χώρα καλείται να μάθει από τα λάθη του πρόσφατου παρελθόντος της, 
προκειμένου να θέσει σε απόλυτη προτεραιότητα τη μετάβαση σε ένα νέο μοντέλο 
ανάπτυξης, το οποίο θα συνδυάζει την ευημερία με τη βιωσιμότητα και το οποίο θα 
στηρίζεται στις πραγματικές ανάγκες και δυνατότητες της χώρας: στην αξιοποίηση 
του υψηλού επιπέδου ανθρώπινου δυναμικού και στην περαιτέρω εξειδίκευσή του για 
την προώθηση σύγχρονων πρακτικών Κυκλικής Οικονομίας έντασης γνώσης και 
τεχνολογίας, στις εξαιρετικές δυνατότητες του πρωτογενούς τομέα, που αποτελεί 
προνομιακό πεδίο εφαρμογής κυκλικών πρακτικών, στην ισχυροποίηση των τοπικών 
κοινωνιών και οικονομιών βάσει των σημαντικών παραγωγικών πλεονεκτημάτων τους 
και στην υποστήριξη της Ε&Κ για τη δημιουργία καινοτομιών που θα ενισχύσουν την 
πρακτική εφαρμογή και διάχυση της κυκλικότητας στην οικονομία.   
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 Σίγουρα η κλιματική κρίση, τα οικονομικά δεδομένα και οι τρέχουσες 
κοινωνικοοικονομικές, τεχνολογικές και γεωπολιτικές συνθήκες δεν ευνοούν αυτή τη 
μετάβαση. Η τελευταία αποτελεί ωστόσο μονόδρομο αν η Ελλάδα επιθυμεί να 
εισέλθει σε μια μακροπρόθεσμη πορεία βιώσιμης ευημερίας. Πρόκειται για μια 
ευκαιρία η οποία, λόγω τόσο της αύξησης του παγκόσμιου πληθυσμού όσο και της 
βίαιης καταστροφής του περιβάλλοντος, της ανεξέλεγκτης κατανάλωσης των 
υφιστάμενων πλουτοπαραγωγικών πηγών και της κλιματικής κρίσης, ίσως είναι και η 
τελευταία. Γι’ αυτό και πρέπει να πετύχει. 
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