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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ.vs. ΚΤΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Οηθνλνκηθή θξίζε  ππνβάζκηζε πεξηβάιινληνο  αλαζεψξεζε αξρψλ
θαη αμηψλ  ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο κπνξεί λα απνθέξεη
ζεκαληηθά νηθνλνκηθά νθέιε κέζα από ηελ πξνώζεζε ηεο πξάζηλεο
νηθνλνκίαο θαη ηωλ πξάζηλωλ ζέζεωλ εξγαζίαο

Εςπωπαϊκή επιδίωξη ε κεηάβαζε κέρξη ην 2050 ζε κηα θπθιηθή
νηθνλνκία, πνπ έρεη ωο άμνλεο:
 ηελ αλάιπζε ηνπ θύθινπ δωήο ηωλ πξνϊόληωλ,
 ηελ απνδνηηθή ρξήζε ηωλ πόξωλ,
 ηε κεδεληθή πξνζέγγηζε ζηελ παξαγωγή απνβιήηωλ,
 ηε κείωζε ηωλ αξλεηηθώλ επηπηώζεωλ ζην πεξηβάιινλ, ζηελ πγεία θαη
ζηελ πνηόηεηα δωήο
 ε δηάλνημε λέωλ αγνξώλ θαη ζέζεωλ εξγαζίαο.

ΤΠΟΛΟΓΙΖΕΣΑΙ ΟΣΙ ΑΝ ΔΕΝ
ΚΑΝΟΤΜΕ ΚΑΣΙ
ΔΙΑΥΟΡΕΣΙΚΟ !2050!

 8,5 Χ γη για να αφομοιϊςει θ ατμόςφαιρά τουσ τα
αζρια τθσ καφςθσ που κα παραχκοφν ζωσ τότε.

 6 Χ γη για να εξαςφαλιςτεί ο χάλυβασ που κα απαιτθκεί

 3,5 Χ γη, για να εξαςφαλιςτεί θ ξυλεία που κα
απαιτθκεί μζχρι τότε.

ΚΤΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Η κεηάβαζε ζε κηα πην θπθιηθή
νηθνλνκία είλαη νπζηψδεο γηα ηελ
πινπνίεζε ηεο αηδέληαο ηεο
απνδνηηθήο ρξήζεο ησλ πφξσλ,
πνπ θαηαξηίζηεθε ζην πιαίζην
ηεο ζηξαηεγηθήο Δπξψπε 2020
γηα έμππλε, δηαηεξήζηκε θαη
ρσξίο απνθιεηζκνχο αλάπηπμε
πνπ βαζίδεηαη πεξηζζφηεξν ζηελ
επαλαρξεζηκνπνίεζε
θαη
αλαθχθισζε πςειήο πνηφηεηαο
θαη
πνιχ
ιηγφηεξν
ζε
πξσηνγελείο
πξψηεο
χιεο.
ηφρνο είλαη οι μεγαλύηεπερ και
διαηηπήζιμερ βεληιώζειρ ζηιρ
επιδόζειρ αποδοηικήρ σπήζηρ
ηυν
πόπυν
οι
οποίερ
μποπούν
να
αποθέποςν
ζημανηικά οικονομικά οθέλη.

“Μoving away from our ‘take, make, consume
and dispose’ economies to a model based on
‘re-use, repair, refurbishing and recycling’’

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ ΚΤΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
















Μείσζε ηεο πνζφηεηαο ησλ πιηθψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ παξνρή
ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίαο (lightweighting)·
Δπηκήθπλζε ηεο σθέιηκεο δηάξθεηαο δσήο ησλ πξντφλησλ (αλζεθηηθφηεηα)·

Μείσζε ηεο ρξήζεο ελέξγεηαο θαη πιηθψλ ζηηο θάζεηο παξαγσγήο θαη ρξήζεο
(απνδνηηθφηεηα)·
Μείσζε ηεο ρξήζεο πιηθψλ πνπ είλαη επηθίλδπλα ή ησλ νπνίσλ ε αλαθχθισζε
είλαη δχζθνιε ζε πξντφληα θαη δηεξγαζίεο παξαγσγήο (ππνθαηάζηαζε)·

Γεκηνπξγία αγνξψλ γηα ηηο δεπηεξνγελείο πξψηεο χιεο (αλαθπθιψζηκα πιηθά)
(κε βάζε ηα πξφηππα, ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο θ.ιπ.)·
ρεδηαζκφο πξντφλησλ ησλ νπνίσλ είλαη επθνιφηεξε ε ζπληήξεζε, ε επηζθεπή,
ε αλαβάζκηζε, ε αλαθαηαζθεπή ή ε αλαθχθισζε (νηθνινγηθφο ζρεδηαζκφο)·

Αλάπηπμε ησλ ζρεηηθψλ απαξαίηεησλ ππεξεζηψλ γηα ηνπο θαηαλαισηέο
(ππεξεζίεο ζπληήξεζεο / επηζθεπήο θ.ιπ.)·
Γηεπθφιπλζε ηεο νκαδνπνίεζεο δξαζηεξηνηήησλ, ψζηε ηα ππνπξντφληα λα κε
κεηαηξέπνληαη ζε απφβιεηα (βηνκεραληθή ζπκβίσζε)·

ΕΠΙΣΤΦΗΜΕΝΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΚΤΚΛΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ :
 δεκηνπξγήζεη πεξηζζφηεξεο απφ 180 000 άκεζεο ζέζεηο εξγαζίαο
ζηελ ΔΔ έσο ην 2030, επηπιένλ ησλ 400 000 ζέζεσλ εξγαζίαο
πνπ εθηηκάηαη φηη ζα δεκηνπξγεζνχλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο
ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο γηα ηα απφβιεηα.
 ηθαλνπνηήζεη κεηαμχ 10 - 40 % ηε δήηεζε πξψησλ πιψλ ζηελ ΔΔ,
 βνεζήζεη ζηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηεο ΔΔ γηα ηε κείσζε ησλ
εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαηά 40 % έσο ην 2030
(έσο ην 2030 ζα απνθεχγνληαη 62 MT ηζνδπλάκνπ δηνμεηδίνπ ηνπ
άλζξαθα εηεζίσο).

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΣΑ ΑΕKΚ
 Σα ΑΔΚΚ έρνπλ αλαγλσξηζηεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε σο έλα ξεχκα

απνβιήησλ κε πξνηεξαηφηεηα δηαρείξηζεο.
 Απφ ηα πην βαξηά θαη νγθψδε απφβιεηα πνπ παξάγνληαη ζηελ Δπξσπατθή
Έλσζε.
 Αληηπξνζσπεχνπλ ην 25% - 30% πεξίπνπ ηνπ ζπλφινπ ησλ παξαγφκελσλ
απνβιήησλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη απνηεινχληαη απφ πιηθά, φπσο
ζθπξφδεκα, ζίδεξν, ηνχβια, γχςν, μχιν, γπαιί, κέηαιια, πιαζηηθά, ακίαλην
θαη ρψκα, πιηθά πνπ κπνξνχλ λα αλαθπθισζνχλ.
 Τπάξρεη έλα πςειφ δπλακηθφ γηα ηελ αλαθχθισζε θαη επαλαρξεζηκνπνίεζε
ησλ ΑΔΚΚ, δεδνκέλνπ φηη νξηζκέλα απφ ηα πιηθά απηά έρνπλ κεγάιε αμία.
 Δηδηθφηεξα, ππάξρεη κηα λέα αγνξά γηα ρξήζε αδξαλψλ πιηθψλ πνπ
πξνέξρνληαη απφ ΑΔΚΚ γηα δηάθνξα θαηαζθεπαζηηθά έξγα.
 Η ηερλνινγία γηα ην δηαρσξηζκφ θαη ηελ αλάθηεζε ησλ απνβιήησλ
θαηαζθεπψλ θαη θαηεδαθίζεσλ είλαη θαιά εδξαησκέλε, εχθνια πξνζβάζηκε
θαη γεληθά ρακεινχ θφζηνπο.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ EΕ-ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΠΟΡΩΝ –
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΣΟΜΕΑ (ΠΡΟΣΑΗ ΚΤΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ)
 O νηθνδνκηθφο ηνκέαο είλαη απφ ηνπο ηνκείο πνπ θαηαλαιψλνπλ ηα πεξηζζφηεξα πιηθά
(απνξξνθά 1/2 ζπλνι. ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο, 1/2 εμνξπρζέλησλ πιηθψλ, 1/3 λεξνχ, θιπ)
 ηόσορ πποηεινόμενυν μέηπυν: είλαη ν επεξεαζκφο ζρεηηθψλ απνθάζεσλ γηα ηνλ θχθιν
δσήο ησλ θηηξίσλ θαη αχμεζε ηεο ρξήζεο αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ ζηνλ θαηαζθεπαζηηθφ
ηνκέα.
 Πποηεινόμενο μέηπο: πηνζέηεζε δεηθηψλ γηα αμηνιφγεζε θηηξίσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θχθινπ
δσήο ηνπο.
 Πποβλήμαηα: έλλειτη δεδομένυν γηα θαηάξηηζε θξηηεξίσλ γηα νηθνινγηθφ απνηχπσκα
(ήκεξα, ιηγφηεξν απφ 1% ησλ θηηξίσλ αμηνινγνχληαη γηα ηελ πεξηβαιινληηθή απνδνηηθφηεηα).
 Δμπόδια: ζηελ αχμεζε ρξήζεο αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ: - δελ πεξηιακβάλεηαη ην
πεξηβαιινληηθφ θφζηνο ζην ηέινο πγεηνλνκηθήο ηαθήο νχηε ζην θφζηνο ησλ πξσηνγελψλ
πιηθψλ (ηα αλαθπθιψζηκα είλαη πην αθξηβά απφ ηα πξσηνγελή, νπφηε πξνηηκάηαη ε επίρσζε ή
ε πγεηνλνκηθή ηαθή)
 -δηραζκφο θηλήηξσλ ζηελ αμηαθή αιπζίδα ησλ ΑΔΚΚ (νθέιε ζην ζηάδην ηεο παξαγσγήο
αιιά θφζηνο θαηά ηελ απνμίισζε)
 Οθέλη: λέεο ζέζεηο εξγαζίαο γηα απνζπλαξκνιφγεζε θαη αλαθχθισζε νηθνδνκηθψλ πιηθψλ.

ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ – ΒΑΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕ
ΕΘΝΙΚΟΤ ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ
Ο ΠΔΡΙ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ
ΝΟΜΟ

Ο ΠΔΡΙ ΤΚΔΤΑΙΩΝ
ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ
ΤΚΔΤΑΙΩΝ ΝΟΜΟ

Γημιοςπγία κπαηικήρ ζηπαηηγικήρ –
επίηεςξη ζηόσυν

ΔΤΘΤΝΗ ΣΟΤ ΠΑΡΑΓΩΓΟΤ –ΤΣΗΜΑΣΑ

Δπιβολή Νομοθεζίαρύζηημα Αδειοδόηηζηρ/ Δπιθεώπηζηρ

ΕΙΔΙΚΟΣΕΡΑ ΓΙΑ ΑΕΚΚ-ΕΘΝΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ
Α) Οι περί Αποβλήηφν Νόμοι ηοσ 2011 μέτρι 2015

Άρθρο13(4): Μέσπι ηο 2020 πξέπεη λα επηηεπρζεί -

ΣΟΥΟ, ΣΡΟΠΟ
ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ

(β) όζνλ αθνξά ηελ πποεηοιμαζία για ηην επανασπηζιμοποίηζη, ηην ανακύκλωζη και ηην ανάκηηζη άλλων
ςλικών, πεξηιακβαλνκέλωλ ηωλ εξγαζηώλ πγεηνλνκηθήο ηαθήο όπνπ γίλεηαη ρξήζε απνβιήηωλ γηα ηελ
ππνθαηάζηαζε άιιωλ πιηθώλ, κε επηθίλδπλωλ απνβιήηωλ θαηαζθεπώλ θαη θαηεδαθίζεωλ, εμαηξνπκέλωλ ηωλ
πιηθώλ πνπ απαληώληαη ζηε θύζε θαη ηα νπνία νξίδνληαη ζηελ θαηεγνξία 17 05 04 ηνπ θαηαιόγνπ απνβιήηωλ,
ε αύμεζε ηωλ εξγαζηώλ απηώλ καη’ ελάσιζηο ζηο εβδομήνηα ηοιρ εκαηόν (70%) ωρ ππορ ηο ζςνολικό
βάπορ.

Β) Οι περί Σηερεών και Δπικίνδσνφν Αποβλήηφν Κανονιζμοί ηοσ 2011
(Κ.Γ.Π. 159/2011)
ΔΤΘΤΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΤ

Γ) Οι περί Αποβλήηφν (Δθνικό Πρόγραμμα Πρόληυης Γημιοσργίας
Αποβλήηφν 2015-2021) Κανονιζμοί
ΓΡΑΔΙ ΓΙΑ ΜΔΙΩΗ ΑΔΚΚ
Γ) Καλνληζκνί γηα ρέδην Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ (πιελ νηθηαθψλ, ππφ
εηνηκαζία) Πεξηιακβάλεη θαη ηα ΑΔΚΚ
ΓΡΑΔΙ/ ΜΔΣΡΑ ΓΙΑ ΔΠΙΣΔΤΞΗ ΣΟΥΟΤ

ΜΕΣΑΥΟΡΑ ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΩΝ
Απόθαζη Υποςπγικού Σςμβοςλίος
(Ππόηαζη με Απ.1034/2015, ημεπ.26.8.15)
Μεηαθνξά Αξκνδηνηήησλ ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ πνπ πξνλννχληαη ζην
πεξί Απνβιήησλ Νφκν (185(Ι)/2011) ζηνλ Τπνπξγφ Γεσξγίαο, Αγξνηηθήο
Αλάπηπμεο θαη Πεξηβάιινληνο πνπ αθνξνχλ:
 Σξνπνπνίεζε ηεο ρεηηθήο λνκνζεζίαο
 Μεηαθνξάο κέξνπο ηνπ πξνζσπηθνχ απφ ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ ζηνλ
Τπνπξγείν ΓΑΑΠ
 Ρχζκηζε ησλ έξγσλ γηα δηαρείξηζε δεκνηηθψλ απνβιήησλ

 Μεηαθνξά θνλδπιίσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ απφ Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ
ζηνλ Τπνπξγείν ΓΑΑΠ

ΕΤΘΤΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΤ
Τηνζέηεζε ηεο Αξρήο «ν ξππαίλσλ πιεξψλεη»: Οη
παξαγσγνί πξντφληνο έρνπλ ηελ επζχλε
δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ ησλ πξντφλησλ
απηψλ θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο δηαρείξηζεο
ηνπο. (πζθεπαζίεο, ειεθηξηθφο θαη ειεθηξνληθφο
εμνπιηζκφο, κπαηαξίεο, ειαζηηθά, ΑΔΚΚ,
νρήκαηα)

ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΣΗΗ
Νέα έξγα ππνδνκήο/ δηαρείξηζεο απνβιήησλ
• Μειέηε εθηίκεζεο επηπηψζεσλ ζην πεξηβάιινλ- Αμηνιφγεζε
Μειέηεο Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ απφ ηελ θαηαζθεπή θαη
ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ δηαρείξηζεο απνβιήησλ- Δμέηαζε αίηεζεο απφ
Σκήκα Πεξηβάιινληνο , παξνπζίαζε ζηελ αξκφδηα Δπηηξνπή,
έθδνζε γλσκάηεπζεο
• Δμαζθάιηζε πνιενδνκηθήο άδεηαο
• Δμαζθάιηζε άδεηαο νηθνδνκήο
• Αίηεζε γηα έθδνζε Άδεηαο Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ (παξαιαβή θαη
εμέηαζε αηηήζεσλ απφ ην Σκήκα Πεξηβάιινληνο, εηνηκαζία φξσλ
Άδεηαο, παξνπζίαζε ζηελ ΔΓΑ θαη ππνγξαθή αδεηψλ απφ
Τπνπξγφ ΓΑΑΠ.
 Δπηζεσξήζεηο/ Δηδνπνηήζεηο Βειηίσζεο/ Δμψδηθα /Πνηλέο

Μέτρα για απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών & κατεδαφίσεων
Οι περί Αποβλήτων (Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης Δημιουργίας
Αποβλήτων 2015-2021)
Το Πρόγραμμα αφορά τον κακοριςμό μζτρων πρόλθψθσ δθμιουργίασ αποβλιτων
μεταξφ άλλων ρεφματων αποβλιτων και για εκςκαφζσ, καταςκευζσ και
κατεδαφίςεισ με ςτόχο τθν μείωςθ και ςυμβολι τθσ επίτευξθσ του ςτόχου τα
οποία περιλαμβάνουν:
-Εκςτρατεία

ενημζρωςησ / ευαιςθητοποίηςησ

"Ενημζρωςη και ευαιςθητοποίηςη εμπλεκομζνων ςχετικά με τα οφζλη από την ορθολογική διαχείριςη

αποβλήτων εκςκαφών και κατεδαφίςεων μζςω:
-Ενημζρωςησ κατευθείαν ςε εργολάβουσ
-Ηλεκτρονικών εκδόςεων
-Ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών μζςων
-Οργάνωςησ ςεμιναρίων / εργαςτηρίων
-Εδραίωςησ γραμμήσ επικοινωνίασ»

-Κατάρτιςη εμπλεκομζνων
«Εκπαίδευςη όςων εμπλζκονται ςτη διαχείριςη των αποβλήτων κτιριακών καταςκευών, κατεδαφίςεων
μζςω ςεμιναρίων κλπ»
«Ετοιμαςία οδηγοφ καλών πρακτικών για την κατεδάφιςη κτιρίων με ςκοπό την απομάκρυνςη όςον
περιςςότερων υλικών είναι εφικτό ςτην αρχική τουσ κατάςταςη»

Μέτρα για απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών & κατεδαφίσεων
Οι περί Αποβλήτων (Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης Δημιουργίας
Αποβλήτων 2015-2021)

Το πρόγραμμα ζχει θζςει ωσ ςτόχο με την υλοποίηςη δράςεων/ μζτρων
μζχρι την ολοκλήρωςη του το 2021 :
-Υποχρεωτική πριν την κατεδάφιςη κάθε κτιρίου η απομάκρυνςη όςο
το δυνατόν περιςςότερων υλικών / αντικειμζνων.
«Πριν τθν κατεδάφιςθ είναι εφικτόσ ο διαχωριςμόσ και θ
απομάκρυνςθ πόρτων, παρακφρων, αλουμινίων, τηαμιϊν, επίπλων,
ξφλινων καταςκευϊν, θλεκτρολογικϊν εγκαταςτάςεων (πρίηεσ,
καλϊδια), λαμπϊν, φωτιςτικϊν, θλεκτρονικϊν και θλεκτρικϊν
ςυςκευϊν και χαλιϊν»

Δπραξηζηψ γηα ηελ πξνζνρή ζαο!

