
 
 
 

Προτάσεις για το νέο Σχέδιο Δράσης για την Κυκλική Οικονομία 

 

«Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) και ο επιχειρηματικός κόσμος των 
μικρομεσαίων μεταποιητικών επιχειρήσεων της περιφέρειας χαιρετίζουν με ιδιαίτερη 
ικανοποίηση το «Νέο Σχέδιο Δράσης της Ελλάδας για την Κυκλική Οικονομία – Οδικός 
Χάρτης» που θέσατε σε δημόσια διαβούλευση», αναφέρει σε  επιστολή του , την 
Παρασκευή 9 Απριλίου 2021, ο Πρόεδρος του ΣΒΕ κ. Αθανάσιος Σαββάκης , προς τον 
Γενικό Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος & Υδάτων, κ. Κ. Αραβώση.  

Στην επιστολή αναφέρεται ότι ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος, ως θεσμικά 
αναγνωρισμένος κοινωνικός εταίρος που εκπροσωπεί εκατοντάδες επιχειρήσεις 
εγκατεστημένες στην ελληνική περιφέρεια μπορεί να συμβάλλει, συμμετέχοντας 
ενεργά στις εργασίες των φορέων / δομών που έχουν αναλάβει την παρακολούθηση 
του νέου Σχεδίου Δράσης για την Κυκλική Οικονομία και ειδικότερα:  
• στο Εθνικό Συμβούλιο – Γνωμοδοτική Επιτροπή Φορέων Κυκλικής Οικονομίας και  
• στο Εθνικό Παρατηρητήριο Κυκλικής Οικονομίας. 

Η ένταξη του νέου Σχεδίου Δράσης στον κρατικό αναπτυξιακό σχεδιασμό παρέχει 
ιδιαίτερα σημαντική δυναμική στον μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας προς μια 
κυκλική οικονομία και αποτελεί ουσιαστικό εργαλείο εκσυγχρονισμού του 
παραγωγικού μοντέλου της χώρας. 

Επιπλέον, το νέο Σχέδιο Δράσης για την Κυκλική Οικονομία χαρακτηρίζεται από 
ολοκληρωμένη προσέγγιση του θέματος, είναι καλά δομημένο και με επαρκή κάλυψη, 
με δράσεις στους κύριους άξονες. Ιδιαίτερα θετικό είναι ότι αναγνωρίζεται η οικονομική 
διάσταση, γεγονός που αποτυπώνεται κυρίως στην ομάδα δράσεων για τη βιώσιμη 
παραγωγή και βιομηχανική πολιτική. 

Σε κάθε περίπτωση, οι προτάσεις που ακολουθούν αποσκοπούν στον εμπλουτισμό 
του Σχεδίου Δράσης, με στόχο την αποτελεσματική στροφή της ελληνικής οικονομίας 
προς το κυκλικό μοντέλο, όπου κοινό ζητούμενο παραμένει η ενίσχυση της εγχώριας 
μεταποιητικής δραστηριότητας και της ανάπτυξης νέων επενδυτικών ευκαιριών.  

Οι ειδικότερες προτάσεις του ΣΒΕ ακολουθούν τα κεφάλαια του «Σχεδίου Δράσης» και 
έχουν ως εξής: 

 

4.1. Δράσεις για βιώσιμη παραγωγή και βιομηχανική πολιτική 

Στη Δράση με Κωδικό Π.1 σχετικά με τα κίνητρα για τον σχεδιασμό και την παραγωγή 
προϊόντων να προστεθεί: Ανάπτυξη και μετασχηματισμός παραγωγικής βάσης που 
οδηγεί σε πρόληψη και μείωση της παραγωγής αποβλήτων. 

Στις Δράσεις με Κωδικούς Π.1 και Π.2 σχετικά με τα κίνητρα για τον σχεδιασμό και την 
παραγωγή προϊόντων και την προώθηση της βιομηχανικής συμβίωσης να 
προστεθούν μεταξύ των κινήτρων και άλλα, όπως ενδεικτικά:  
• επιχορηγήσεις, 
• υπεραποσβέσεις,  
• χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου μέσω ταμείου συμμετοχών,  
• μειωμένο μη μισθολογικό κόστος (επιπλέον του ήδη μειούμενου σε όλους τους 

απασχολούμενους του ιδιωτικού τομέα) 

Να προστεθεί Δράση με Κωδικό Π.8 με στόχο τη διαμόρφωση ειδικού πλαισίου για 
Στρατηγικές Επενδύσεις Κυκλικής Οικονομίας, σύμφωνα με το οποίο οι 



 
 
 
προβλεπόμενες απαιτήσεις για ένταξη αναφορικά με τις νέες ετήσιες μονάδες εργασίας 
(ΕΜΕ) και τον προϋπολογισμό να είναι μειωμένες (ενδεικτικά κατά 30%)  σε σύγκριση 
με τις γενικώς ισχύουσες, ώστε να επιτευχθεί στοχευμένη υποστήριξη της στροφής 
προς την κυκλική οικονομία, συνεκτιμώντας και τον ρόλο των μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων στο εγχείρημα.  

 

4.3 Δράσεις για λιγότερα απόβλητα με μεγαλύτερη αξία  

Στη Δράση με Κωδικό Α8  

 να είναι σαφέστερη η διατύπωση της υπο-Δράσης Α.8.1. Προτείνεται η 
επαναδιατύπωση ως εξής: 1) τελών – εισφορών υπέρ του Δημοσίου ως κίνητρα 
για μείωση αποβλήτων είτε ως αντικίνητρα για παραγωγή αποβλήτων (και όχι 
αντικίνητρα για μείωση αποβλήτων, όπως αναγράφεται) 

 ορθά καταγράφεται η σημασία του τέλους ταφής υπο-Δράση Α.8.2, ωστόσο  για 
να λειτουργήσει αποτελεσματικά πρέπει να είναι κατάλληλου ύψους, της τάξης 
ενδεικτικά των εβδομήντα ευρώ (70€) 

 να προστεθεί υπο-Δράση Α.8.5, με οικονομικές ποινές (πρόστιμο) σε Συστήματα 
Εναλλακτικής Διαχείρισης που δεν επιτυγχάνουν τους στόχους ανακύκλωσης που 
έχουν θέσει σύμφωνα με τα εγκεκριμένα Επιχειρησιακά Σχέδια τους. Ενδεικτικά, 
στην περίπτωση των αποβλήτων συσκευασίας το πρόστιμο μπορεί να 
υπολογίζεται ως εξής: (Ποσότητα (σε τόνους) απόκλισης από τον στόχο) Χ  (τέλος 
ταφής + 50€). 

 

4.4 Οριζόντιες Δράσεις 

Να προστεθεί Δράση Ο.22 με στόχο τη θεσμοθέτηση κανόνων προκειμένου να 
υπολογίζεται αν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι ανακύκλωσης (σύμφωνα με το ευρωπαϊκό 
και το εθνικό θεσμικό πλαίσιο), σε εναρμόνιση με την Απόφαση 2019/1004 της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

 

4.5 Ειδικές Δράσεις σε βασικά προϊόντα που πρέπει να αντιμετωπιστούν κατά 
προτεραιότητα 

Στις Δράσεις με κωδικούς Ε.6.1 και Ε.6.5: 

 σε ότι αφορά την αποκατάσταση εγκαταλελειμμένων βιομηχανιών / ρυπασμένων 
βιομηχανικών εκτάσεων θα ήταν επωφελής η  καθιέρωση διενέργειας 
γεωπεριβαλλοντικής διερεύνησης εκτάσεων ρυπασμένων / υποβαθμισμένων 
εδαφών και η ταυτόχρονη θέσπιση κριτηρίων ποιότητας εδάφους & υπεδάφους, 
και 

 για την αξιοποίηση εγκαταλελειμμένων βιομηχανικών κτιρίων, θεωρείται 
απαραίτητη  η καθιέρωση της διενέργειας καταγραφής επικίνδυνων υλικών (πχ 
αμιαντούχων) τα οποία ενδέχεται να βρίσκονται σε αυτά.  

 


