
Κυκλική Οικονομία : Ευκαιρίες και προκλήσεις

Ζάππειο 08 Απριλίου 2019

Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου

Γενικός Διευθυντής Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη



Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Στόχοι του Συμβουλίου είναι:

• Η ολοκληρωμένη προώθηση θεμάτων Βιώσιμης Ανάπτυξης στις επιχειρήσεις, η 
ανταλλαγή γνώσεων, εμπειριών και η ανάδειξη καλών πρακτικών

• Η ανάδειξη του ρόλου που μπορεί να διαδραματίσει ο ιδιωτικός τομέας προς 
την κατεύθυνση της Βιώσιμης Ανάπτυξης.

• Η συμμετοχή στον δημόσιο διάλογο, ως εκπρόσωπος της επιχειρηματικής 
κοινότητας, σε θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης

Για την κυκλική οικονομία :

• ειδική μελέτη – παρουσίαση συμπερασμάτων στο Βιομηχανικό Συνέδριο ΣΕΒ 
«Η Ελλάδα πέρα από την κρίση» - Μάϊος 2016

• Διοργάνωση/Συντονισμός ειδικής ενότητας για την κυκλική οικονομία στο 
επενδυτικό συνέδριο ΣΕΒ – Απρίλιος 2018

• Συμμετοχή στην διαβούλευση – Παρουσίαση θέσεων στην Ειδική Μόνιμη 
επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής
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Νέες προκλήσεις…
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… αλλά και δεσμεύσεις
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Μια νέα Ευρωπαϊκή πραγματικότητα:

 In 2016, sectors relevant to the circular
economy employed more than four million 
workers, a 6% increase compared to 2012.

 In 2016, circular activities such as repair, 
reuse or recycling generated almost €147 
billion in value added while standing for
around €17.5 billion worth of iinvestments 

 Recycling of municipal waste during the 
period 2008-2016 has increased and the 
contribution of recycled materials to the 
overall materials demand shows continuous 
improvement. 

 Over the 2016-2020 period, the Commission 
has stepped up efforts totalling more than 
€10 billion in public funding to the transition

Source : Report on the implementation of the Circular Economy Action Plan, 
Brussels, 4.3.2019 COM(2019) 190 final 



Προϋποθέσεις :
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Συμπεριφορές : 

Επιχειρηματική κουλτούρα
Καταναλωτικά πρότυπα

Επέκταση στην αλυσίδα αξίας

Κόστος : 

Δυσκολίες χρηματοδότησης
Τιμή κλασσικών πρώτων υλών

Απουσία προδιαγραφών

Ρυθμιστικό πλαίσιο : 

Υιοθέτηση νέων Οδηγιών
Άρση υφιστάμενων εμποδίων

«Πράσινες» Δημόσιες Προμήθειες
Έλεγχος αγοράς



Προτεραιότητες:

 Υιοθέτηση Ευρωπαϊκών Οδηγιών, Εξυγχρονισμός
νομοθετικού πλαισίου (Δράσεις 1.1, 1.5)

 Δείκτες μέτρησης, κυκλικά φορολογικά κίνητρα και 
κριτήρια για την χρηματοδότηση επενδύσεων (Δράσεις 1.8 
και 2.1, 2.2) 

Προδιαγραφές δευτερογενών υλικών (Δράση 1.11)

Πράσινες Δημόσιες προμήθειες (Δράση 1.2)

 Ενημέρωση καταναλωτών, διάλογος για την προώθηση του 
κυκλικού μοντέλου παραγωγής (Δράσεις, 3.1,3.3, 3.5, 3.6)

 Έλεγχος – εποπτεία αγοράς (Δράση 1.1, 4.1)
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Ευχαριστώ για την προσοχή σας.

http://www.sevbcsd.org.gr/

http://www.sevbcsd.org.gr/

