
Σρέδην Γξάζεο γηα ηελ θπθιηθή νηθνλνκία, ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 
θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη ηε βειηίσζε ησλ ππνδνκώλ 
 

Τελ αλάγθε ζρεδίνπ δξάζεο γηα ηελ θπθιηθή νηθνλνκία, ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 
θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη ηε βειηίσζε ησλ ππνδνκψλ κε ζηφρν ηελ ππνζηήξημε ηεο 
βηψζηκεο ρσξεηηθφηεηαο ησλ πξννξηζκψλ επηζήκαλε κεηαμχ άιισλ ν γεληθφο 
γξακκαηέαο ηνπ Σπλδέζκνπ Διιεληθψλ Τνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ θ. Γηψξγνο 
Βεξλίθνο ζπκκεηέρνληαο ζε Σηξνγγπιφ Τξαπέδη ζην πιαίζην ηεο δηνξγάλσζεο 
ηνπ 1νπ Φφξνπκ Κπθιηθήο Οηθνλνκίαο. 

Όπσο ζεκείσζε ν θ. Βεξλίθνο ν ηνπξηζκφο είλαη ε αηκνκεραλή ηεο ειιεληθήο 
νηθνλνκίαο κε 33 εθαη. δηεζλείο αθίμεηο θαη πεξηζζφηεξα απφ 16 δηζ. επξψ 
εηζπξάμεηο. Η άκεζε ζπλεηζθνξά ηνπ ηνπξηζκνχ ζην ΑΔΠ ππεξβαίλεη ην 10%, 
ελψ έκκεζα θαη άκεζα ππεξβαίλεη ην 25 %, ζπλεηζθέξνληαο ζεκαληηθά ζηηο 
ηνπηθέο θνηλσλίεο. Όκσο, ε ηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηαο -φπσο άιισζηε θη άιιεο 
δξαζηεξηφηεηεο-  δεκηνπξγεί πηέζεηο ζηνπο πξννξηζκνχο ιφγσ ηεο παξαγσγήο 
ησλ απνξξηκκάησλ, ηεο ρξήζεο ησλ πφξσλ ηνπ πεξηβαιινληηθνχ απνηππψκαηνο 
ησλ κεηαθνξψλ, ηε ζπλεηζθνξά ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή (αλ θαη δελ κπνξεί λα 
ραξαθηεξηζηεί σο πςειή). 

Σην ζρέδην δξάζεο γηα ηελ θπθιηθή νηθνλνκία ηεο ΔΔ ππνγξακκίδεηαη ε αλάγθε 
κεηάβαζεο ζε κηα «θπθιηθή» νηθνλνκία πνπ ζα βαζίδεηαη ζηνλ θχθιν δσήο, ζην 
πιαίζην ηεο νπνίαο γίλεηαη επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ πφξσλ ζε φζν ην δπλαηφλ 
κεγαιχηεξν βαζκφ θαη ηα ππνιεηκκαηηθά απφβιεηα θαζίζηαληαη ζρεδφλ κεδεληθά. 
Σηελ Διιάδα φκσο, ζχκθσλα κε ηελ ηειεπηαία έθζεζε ηεο ΔΔ γηα ηελ θαηάζηαζε 
ηνπ πεξηβάιινληνο ζε ζρέζε κε ηελ επξσπατθή λνκνζεζία ε θπθιηθή 
(δεπηεξνγελήο) ρξήζε πιηθψλ ζηελ Διιάδα ήηαλ κφλν 2,4 % ην 2014 (κέζνο 
φξνο ζηελ ΔΔ ησλ 28: 11,4 %) ελψ ζηα ζέκαηα δηαρείξηζεο απνβιήησλ 
ππάξρνπλ αξθεηά δνκηθά πξνβιήκαηα πνπ θξαηνχλ ηα πνζνζηά αλαθχθισζεο 
εμαηξεηηθά. Η Διιάδα έρεη ρακειφηεξεο επηδφζεηο απφ ηνλ κέζν φξν ηεο ΔΔ ησλ 
28 φζνλ αθνξά ηνλ αξηζκφ ησλ αηφκσλ πνπ απαζρνινχληαη ζηνλ ηνκέα ηεο 
θπθιηθήο νηθνλνκίαο (1,65% ηεο ζπλνιηθήο απαζρφιεζεο ην 2016 ζε ζχγθξηζε 
κε ηνλ κέζν φξν ηεο ΔΔ ησλ 28, ήηνη 1,73 %) 

Σχκθσλα κε ηνλ γεληθφ γξακκαηέα ηνπ ΣΔΤΔ ζηα ζεηηθά ηεο έθζεζεο, 
αλαγλσξίδνληαη σο ζεηηθά ηα παξαθάησ κέηξα: 

-Τν πξφζθαηα ζεζπηζζέλ εζληθφ ζρέδην δξάζεο γηα ηελ θπθιηθή νηθνλνκία, ζην 
νπνίν πξνβιέπνληαη βξαρππξφζεζκα κέηξα θαη καθξνπξφζεζκεο 
πξνηεξαηφηεηεο· 

-Ο λφκνο ηνπ 2017 γηα ηελ αλαθχθισζε, ν νπνίνο πξνζαξκφδεη ηελ ηζρχνπζα 
λνκνζεζία ζηηο αξρέο ηεο θπθιηθήο νηθνλνκίαο θαη θπζηθά 

-Τν παξφλ θφξνπκ γηα ηελ θπθιηθή νηθνλνκία, πνπ ελζαξξχλεη ηνλ δηάινγν 
κεηαμχ ησλ ζρεηηθψλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο αλάπηπμεο 
επηρεηξεκαηηθψλ κνληέισλ θαη θαηλνηνκηψλ πξνζαξκνζκέλσλ ζηελ θπθιηθή 
νηθνλνκία. 



Ο θ. Βεξλίθνο αλέθεξε φηη ην Ιλζηηηνχην ηνπ ΣΔΤΔ (ΙΝΣΔΤΔ), ζην πιαίζην ησλ 
δξάζεσλ ελεκέξσζεο ησλ κειψλ ηνπ ΣΔΤΔ ην 2018 θαη κε αθνξκή ηνλ  λέν 
λφκν ηεο αλαθχθισζεο, εθπφλεζε ζρεηηθή κειέηε θαη παξαγσγή εμεηδηθεπκέλσλ 
νδεγψλ κε ζέκα «Αλαθχθισζε θαη δηαρείξηζε ζηεξεψλ απνβιήησλ ζηηο 
ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο ηεο Διιάδαο» γηα ηηο μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο, ηηο 
καξίλεο θαη ηηο κεηαθνξέο. Σηε κειέηε πξνζδηνξίζηεθε ε πθηζηάκελε θαηάζηαζε 
θαη δνκήζεθαλ νδεγνί πνπ ζηφρν έρνπλ λα βνεζήζνπλ ηνπο επαγγεικαηίεο λα 
αλαθπθιψζνπλ, λα κεηψζνπλ ηα απφβιεηα ηνπο φπσο θαη λα ηα κεηαηξέςνπλ ζε 
αμηνπνηήζηκν πφξν. 

Η κεηαηξνπή ησλ απνβιήησλ ζε αμηνπνηήζηκν πφξν πξνυπνζέηεη: 

-Τε πιήξε εθαξκνγή ηεο ελσζηαθήο λνκνζεζίαο γηα ηα απφβιεηα, ε νπνία 
πεξηιακβάλεη ηελ ηεξάξρεζε ησλ απνβιήησλ, ηελ αλάγθε λα δηαζθαιηζηεί ε 
ρσξηζηή απνθνκηδή ησλ απνβιήησλ, ηνπο ζηφρνπο εθηξνπήο απφ ηελ 
πγεηνλνκηθή ηαθή θ.ιπ. 

-Τε κείσζε ηεο παξαγσγήο απνβιήησλ θαη ηεο θαηά θεθαιήλ παξαγσγήο 
απνβιήησλ ζε απφιπηνπο αξηζκνχο θαη 

-ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο αλάθηεζεο ελέξγεηαο ζηα κε αλαθπθιψζηκα πιηθά θαη 
ζηαδηαθή θαηάξγεζε ηεο πγεηνλνκηθήο ηαθήο ησλ αλαθπθιψζηκσλ ή 
αμηνπνηήζηκσλ απνβιήησλ. 

Σηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ν ηνπξηζηηθφο ηνκέαο παξάγεη 35 εθαη. ηφλνπο ζηεξεψλ 
απνβιήησλ ην ρξφλν, πνζφηεηα πνπ αληηζηνηρεί πεξίπνπ ζην 7% ηεο ζπλνιηθήο 
παξαγσγήο απνβιήησλ ηνπ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ. Αληίζηνηρα είλαη θαη ηα 
ζηνηρεία ζηελ Διιάδα, φπνπ ε κέζε παξαγσγή αλά δηαλπθηέξεπζε γηα θάζε 
άηνκν, θπκαίλεηαη απφ 1,7 έσο 2,5 θηιά. Έηζη ν μελνδνρεηαθφο ηνκέαο καδί κε ηελ 
θξνπαδηέξα ζηελ Διιάδα, εθηηκάηαη φηη παξάγεη κεηαμχ 400.000 θαη 550.000 
ηφλνπο ζηεξεά απφβιεηα, ελψ καδί κε ηελ εζηίαζε ε πνζφηεηα αλέξρεηαη κεηαμχ 
600.000 θαη 650.000 ηφλνπο ηνλ ρξφλν. Σε απηέο ηηο πνζφηεηεο ε δπλαηφηεηα γηα 
αλαθχθισζε ππνινγίδεηαη κεηαμχ 250.000 θαη 350.000 ηφλνπο, ελψ γηα ηα 
νξγαληθά κεηαμχ 200.000 θαη 250.000 ηφλνπο αλά έηνο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη 
παξαπάλσ παξαγφκελεο πνζφηεηεο, πξνέξρνληαη απφ ηελ επηάκελε θαηά κέζν 
φξν ιεηηνπξγία ησλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ. 

Καηά ηνλ γεληθφ γξακκαηέα ηνπ ΣΔΤΔ ε έλλνηα ηεο θπθιηθήο νηθνλνκίαο ηαηξηάδεη 
απφιπηα ζηε ιεηηνπξγία ησλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαζψο ηα πιηθά πνπ 
δηαθηλνχληαη είλαη θαζαξά θαη πιήξσο αμηνπνηήζηκα. Θέκαηα ελέξγεηαο, πφξσλ, 
πδάησλ θαη πιηθψλ αθνξνχλ ζηελ έλλνηα ηεο θπθιηθήο νηθνλνκίαο θαη ν 
ηνπξηζηηθφο ηνκέαο είλαη απφιπηα ζπκβαηφο θαη έηνηκνο λα ζπλεηζθέξεη. 

Ήδε ππάξρνπλ εμαηξεηηθά παξαδείγκαηα απφ ηελ Διιεληθή ηνπξηζηηθή 
βηνκεραλία ζε δξάζεηο θπθιηθήο νηθνλνκίαο ηα νπνία ελδεηθηηθά έρνπλ σο εμήο: 

-Η δηαρείξηζε ησλ νξγαληθψλ απνβιήησλ γηα ηελ παξαγσγή compost –κηα ζεηξά 
απφ κνλάδεο ζηελ Κξήηε αθνινπζνχλ ην πξφγξακκα food for feed θαη άιια. 



-Δπεμεξγαζκέλα πγξά απφβιεηα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα πφηηζκα –απηφ ζπκβαίλεη 
ζε πνιιέο εθηφο ζρεδίνπ κνλάδεο, ηχπνπ resort. 

-Πνιιέο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο ρξεζηκνπνηνχλ ζπζηήκαηα αλάθηεζεο 
ζεξκφηεηαο, εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο θ.α. 

-Μέζσ δσξεψλ πνιιά πιηθά, έπηπια θηι απνθηνχλ δεχηεξε δσή –ν ηνπξηζηηθφο 
ηνκέαο είλαη αθαλήο αξσγφο πνιιψλ θνηλσληθψλ δξάζεσλ. 

-Η ηνπξηζηηθή βηνκεραλία ήδε βξίζθεηαη έλα βήκα κπξνζηά κε ηε θαηάξγεζε ζε 
πνιιέο πεξηπηψζεσλ πιαζηηθψλ κηαο ρξήζεο, ελψ ππνζηεξίδεη ιχζεηο 
βηνδηαζπψκελσλ πιηθψλ. 

-Σεκαληηθφο αξηζκφο ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ είλαη πηζηνπνηεκέλεο κε έλα 
πξφηππν αεηθνξίαο. Ο ηνκέαο είλαη πνιχ θηιηθφο ζηηο πηζηνπνηήζεηο 
απνδεηθλχνληαο ηε ιεηηνπξγηθή ηνπ αξηηφηεηα. 

-Αλαδεηθλχνληαο ηε πνιηηηζηηθή θαη θνηλσληθή δηάζηαζε ηεο θπθιηθήο νηθνλνκίαο 
ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο αλαβηψλνπλ ηα ήζε θαη ηα έζηκα θαη θάλνπλ πινχζηεο 
θνηλσληθέο δξάζεηο κε ηε ζπκκεηνρή ησλ πειαηψλ ηνπο. 

Πάλησο ν γεληθόο γξακκαηέαο ηνπ ΣΔΤΔ ηόληζε όηη ην κεγαιύηεξν δήηεκα 
παξακέλεη ε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ. Απηό άιισζηε πξνέθπςε θαη από 
ηα επξήκαηα ηεο κειέηεο. 

Γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο κειέηεο εθπνλήζεθαλ κέζσ 
εξσηεκαηνινγίσλ ζπλεληεχμεηο κε μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο δηαθνξεηηθψλ 
θαηεγνξηψλ θαη κεγέζνπο. Σθνπφο ηεο έξεπλαο ήηαλ λα δηεξεπλεζνχλ ηα 
πξνβιήκαηα ηεο αλαθχθισζεο ζηηο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο, φπσο θαη λα 
δηαηππσζνχλ πξνηάζεηο, πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί ε αλαθχθισζε ζηηο 
ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο ηεο Διιάδαο. Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο 
ζθηαγξαθήζεθαλ ηα βαζηθά δεηήκαηα ησλ μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ γηα ηελ 
εθαξκνγή κηαο απνηειεζκαηηθήο αλαθχθισζεο. Μεηαμχ ησλ δεηεκάησλ πνπ 
αλαδείρζεθαλ απφ ηελ έξεπλα είλαη ηα εμήο: 

-Η έιιεηςε απνηειεζκαηηθψλ πξνγξακκάησλ αλαθχθισζεο ζε ηνπηθφ θαη 
πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. 

-Η έιιεηςε ππνδνκψλ θαη ζεκαληηθέο ειιείςεηο ζηα ζπζηήκαηα θάδσλ. Τα 
πεξηνξηζκέλα ζπζηήκαηα θάδσλ, απνηξέπνπλ ηηο επηρεηξήζεηο απφ ην λα 
αλαθπθιψλνπλ ζσζηά ην ζχλνιν ησλ παξαγφκελσλ απνβιήησλ. 

-Τν κε ζηαζεξφ πξφγξακκα απνθνκηδήο κε απνηέιεζκα νη θάδνη αλαθχθισζεο 
λα «κεηαηξέπνληαη» ζε θάδνπο απνξξηκκάησλ. Οη μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο ζα 
πξέπεη λα γλσξίδνπλ έλα ζηαζεξφ πξφγξακκα απνθνκηδήο ησλ απνξξηκκάησλ 
θαη ηεο αλαθχθισζεο, πξνθεηκέλνπ λα νξγαλσζνχλ θαηάιιεια θαη λα 
«παξαδίδνπλ» πξαθηηθά ηα απνξξίκκαηα θαη ηελ αλαθχθισζε ζηα νρήκαηα 
ζπιινγήο. 

-Γελ εθαξκφδεηαη δηαινγή ζηελ πεγή, ελψ ην πθηζηάκελν ζχζηεκα δελ ιεηηνπξγεί 
πξνηξεπηηθά ζηε δηάδνζε ηεο αλαθχθισζεο. Τν ζρφιην απηφ ζεκαίλεη φηη 



απαηηείηαη θαιχηεξε ζήκαλζε θαη αλαδεηθλχεη ηελ αλάγθε γηα ηε δηαινγή ζηελ 
πεγή. 

-Η έιιεηςε ελεκέξσζεο θαη θαζνδήγεζεο απφ ηνπο θνξείο αλαθχθισζεο. Η 
νινθιεξσκέλε θαζνδήγεζε κπνξεί λα ζπκβάιεη νπζηαζηηθά ζηελ εθαξκνγή 
νινθιεξσκέλσλ πξνγξακκάησλ αλαθχθισζεο. 

Με βάζε ηα παξαπάλσ απαηηνχληαη κεξηθέο βαζηθέο πξνζαξκνγέο ψζηε λα 
δνζνχλ θαη ηα θαηάιιεια εξγαιεία ζηνλ ηνπξηζηηθφ θφζκν λα ελζσκαηψζεη 
θαιχηεξα ηηο πξαθηηθέο ηεο θπθιηθήο νηθνλνκίαο φπσο: 

-Βειηίσζε θαη επέθηαζε ηεο ρσξηζηήο ζπιινγήο απνβιήησλ, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ βηνινγηθώλ απνβιήησλ. Θέζπηζε ειάρηζησλ 
πξνηχπσλ ππεξεζηψλ γηα ηε ρσξηζηή ζπιινγή (π.ρ. ζπρλφηεηα ζπιινγήο, είδε 
θάδσλ θ.ιπ.) ζηνπο δήκνπο, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδνληαη πςειά πνζνζηά 
ζπιινγήο αλαθπθιψζηκσλ απνβιήησλ. Σήκεξα ζρεδφλ θαλέλαο δήκνο ηεο 
πφιεο δε δηαζέηεη δπλαηφηεηα δηαρείξηζεο ησλ νξγαληθψλ απνβιήησλ –ζχζηεκα 
θαθέ θάδνπ 

-Αμηνπνίεζε ησλ δηαζέζηκσλ νηθνλνκηθψλ κέζσλ, π.ρ. ζπζηήκαηα «πιεξσκήο 
θαηά ηελ απφξξηςε» θαη ππνρξεσηηθνί ζηφρνη αλαθχθισζεο γηα δήκνπο, κε 
θπξψζεηο γηα ηε κε ζπκκφξθσζε (π.ρ. πξφζηηκα). Ηάκεζε πηνζέηεζε ηνπ 
κνληέινπ PAYT (pay as you throw) ή αληίζηνηρα ζηα ειιεληθά «Πιεξώλσ 
Όζν Πεηάσ» (ΠΟΠ) κε αληίζηνηρε κείσζε ησλ δεκνηηθώλ ηειώλ γηα ηηο 
επηρεηξήζεηο πνπ εθαξκόδνπλ πξνγξάκκαηα αλαθύθισζεο γηα ηελ 
παξνρή θηλήηξσλ ζα απνγεηώζεη ηα πνζνζηά αλαθύθισζεο θαη ζα κεηώζεη 
ηελ ηαθή – Η εθαξκνγή κεραληζκψλ δίθαηεο ρξέσζεο απφ ηνπο Γήκνπο, 
γλσζηνί σο «Pay- As- You- Throw» (PAYT) ή αληίζηνηρα ζηα ειιεληθά 
«Πιεξψλσ Όζν Πεηάσ» (ΠΟΠ), είλαη έλα εξγαιείν πνπ κπνξεί λα δψζεη ιχζε 
ζην πξφβιεκα ηεο δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ, ην νπνίν έρεη νηθνλνκηθή, 
θνηλσληθή, πεξηβαιινληηθή θαη λνκηθή δηάζηαζε. Σε φιε ηελ ειιεληθή επηθξάηεηα 
εθαξκφδεηαη αθφκα ν παξαδνζηαθφο ηξφπνο ρξέσζεο ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ 
φπνπ ην θφζηνο ηεο δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ θαιχπηεηαη απφ δεκνηηθά ηέιε 
βάζεη ησλ ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ ηεο θάζε επηρείξεζήο. Απηφο ν παιαηφο ηξφπνο 
ρξέσζεο ηεο δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ αδηθεί ηηο επηρεηξήζεηο, πνπ παξάγνπλ 
ιίγα ζθνππίδηα, είηε επεηδή θάλνπλ αλαθχθισζε, είηε επεηδή δελ 
ππεξθαηαλαιψλνπλ θαη δελ δίλεη θίλεηξα. Πεπνίζεζή καο είλαη φηη ην κέηξν 
ηνπ PAYT ζα ζπλεηζθέξεη νπζηαζηηθά ζηελ εθαξκνγή ηνπ λφκνπ ηεο 
αλαθχθισζεο θαη ηελ επίηεπμε ησλ επξσπατθψλ ζηφρσλ (50% αλαθχθισζε ην 
2020) 

-Η πξόβιεςε γηα κειινληηθή ππνρξεσηηθή θαηαγξαθή ησλ νξγαληθώλ 
απνβιήησλ ζην Ηιεθηξνληθό κεηξών απνβιήησλ θαη άιισλ ζηνηρείσλ 
πνπ αθνξνύλ ζηελ θπθιηθή νηθνλνκία όπσο θαηαγξαθή επεμεξγαζκέλσλ 
πγξώλ απνβιήησλ ζα βνεζνύζε επίζεο ζεκαληηθά. Με ηνλ ηξφπν απηφ ζα 
ειεγρζεί θαιχηεξα ε παξαγσγή ηνπ ηξφθηκνπ απνβιήηνπ, ελψ ζα 
δεκηνπξγεζνχλ νη ζπλζήθεο γηα ηνλ έιεγρν θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ ελψ ζα 
εληζρπζεί ν ξφινο ηνπ κεηξψνπ γηα ηηο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ 
αγθαιηάζεη απηή ηε λνκηθή ππνρξέσζε απφ ηε πξψηε εκέξα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. 



Σην ζεκείν απηφ αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ήδε πνιιέο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο 
εθαξκφδνπλ πξνγξάκκαηα κείσζεο food waste. 

-Η επέθηαζε θνξνινγηθώλ θηλήηξσλ όπσο απηνύ ηεο ελεξγεηαθήο 
απνδνηηθόηεηαο ΠΟΛ 1221/2018 θαη ζε ζέκαηα θπθιηθήο νηθνλνκίαο κε ηε 
δπλαηόηεηα ηεο αγνξάο εμνπιηζκνύ αλαθύθισζεο θηι.Σήκεξα ε ΠΟΛ 
1221/2018 αθνξά απνθιεηζηηθά επελδχζεηο ελεξγεηαθνχ εμνπιηζκνχ θαη ζα ήηαλ 
εμαηξεηηθά ρξήζηκν λα πεξηιακβάλεη θαη εμνπιηζκφ αλαθχθισζεο ή θπθιηθήο 
νηθνλνκίαο. 

-Απαηηείηαη άκεζε ιύζε ζε όινπο ηνπο Γήκνπο λα κπνξνύλ λα 
δηαρεηξηζηνύλ ηα πξάζηλα απόβιεηα, θιαδηά, θηι κε θαηάιιειν εμνπιηζκό. 
Οη Γήκνη ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ θιαδνηεκαρηζηέο θαη ζρεηηθή πιηθνηερληθή 
ππνδνκή. 

-Να δίλεηαη ε δπλαηόηεηα κεηαθνξάο θζελνύ επεμεξγαζκέλνπ λεξνύ από 
δεκόζηνπο βηνινγηθνύο γηα πόηηζκα ρσξίο πεξαηηέξσ αλάγθε 
επεμεξγαζίαο από ηηο επηρεηξήζεηο. Η γεηηνληθή Κύπξνο ην θάλεη 
απνηειεζκαηηθά. 

-Πξνώζεζε θαιώλ πξαθηηθώλ ηνπ ηνκέα ζε ζπλεξγαζία κε φινπο ηνπ 
ζρεηηθνχο θνξείο. Ήδε ππάξρνπλ εμαηξεηηθά παξαδείγκαηα, αιιά είλαη ζεκαληηθφ 
λα ζεζκνζεηεί ζεζκφο βξαβείσλ θπθιηθήο νηθνλνκίαο απφ ην Υπνπξγείν. 

-Τέινο, απαηηείηαη ε γξήγνξε ελζσκάησζε ηεο απόθαζεο ηεο Δ.Δ γηα ηελ 
θαηάξγεζε ησλ πιαζηηθώλ κηαο ρξήζεο κε αληηθαηάζηαζε κε λέα πιηθά, 
βηώζηκα, ίζεο θαη θαιύηεξεο ιεηηνπξγηθόηεηαο. 

Κιείλνληαο ηε ηνπνζέηεζε ηνπ ν γεληθφο γξακκαηέαο ηνπ ΣΔΤΔ ηφληζε φηη «ηα 
νθέιε απφ ηελ εθαξκνγή αεηθφξσλ πξαθηηθψλ δηαρείξηζεο απνβιήησλ – 
αλαθχθισζεο, πγξψλ απνβιήησλ θαη πιηθψλ ζηνλ ηνπξηζηηθφ ηνκέα, είλαη 
πεξηβαιινληηθά, θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά. Η βηψζηκε δηαρείξηζε ησλ πφξσλ ππφ 
ην πξίζκα ηεο θπθιηθήο νηθνλνκίαο κπνξεί λα ζπκβάιεη νπζηαζηηθά ζηελ 
αλαβάζκηζε ηεο εκπεηξίαο ησλ πειαηψλ, ζηελ πξνζηαζία ηεο θχζεο θαη ησλ 
θπζηθψλ πφξσλ, ζηε κείσζε ηεο ξχπαλζεο, αιιά θαη ζε ζεκαληηθέο 
εμνηθνλνκήζεηο ρξεκάησλ θαη κείσζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ξίζθνπ, κέζσ ηεο 
απνηειεζκαηηθήο ηήξεζεο ηεο λνκνζεζίαο. Ο ηνπξηζηηθφο ηνκέαο είλαη έηνηκνο θαη 
δείρλεη έκπξαθηα ηηο θαιέο ηνπ πξαθηηθέο».  

 


