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Στθν εποχι τθσ Κυκλικισ Οικονομίασ μπαίνει από ςιμερα θ Ελλάδα 

"Αξίηουν ζπαινοι ςτθν Ελλάδα, διότι είναι από τισ πρϊτεσ χϊρεσ τθσ Ευρωπαϊκισ 
Ζνωςθσ που ςυνζταξε Εκνικι Στρατθγικι για τθν Κυκλικι Οικονομία, που είναι καίριασ 
ςθμαςίασ για τθ βιϊςιμθ ανάπτυξθ τθσ χϊρασ. Θ αποφαςιςτικότθτα ςτθν εφαρμογι 
τθσ Κυκλικισ Οικονομίασ κα είναι το κλειδί για τθν επιτυχία τθσ οικονομίασ ςασ. Τϊρα 
είναι θ ϊρα", τόνιςε ο Α' Αντιπρόεδροσ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, Franz Timmermans, 
ςτο βιντεοςκοπθμζνο μινυμά του, ςιμερα, πρϊτθ θμζρα των εργαςιϊν του 1ου Forum 
Κυκλικισ Οικονομίασ ςτθν Ελλάδα, που διεξάγεται ςτθν Αίγλθ Ηαππείου και 
ςυνδιοργανϊνεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ, τθν Ευρωπαϊκι 
Επιτροπι και τθν Οικονομικι και Κοινωνικι Επιτροπι (ΟΚΕ). 

Επίςθσ, τθν πολιτικι επιλογι τθσ Ελλάδασ να κζςει ψθλά ςτον αναπτυξιακό τθσ 
ςχεδιαςμό τθν Κυκλικι Οικονομία εξιρε ο Daniel Calleja, Γενικόσ Διευκυντισ 
Περιβάλλοντοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, μιλϊντασ για τθν Κυκλικι Ανάπτυξθ για 
τθν Ελλάδα και τθν Ευρϊπθ. "Θ Ελλάδα ζχει μια μεγάλθ ευκαιρία με τθν Κυκλικι 
Οικονομία και κυρίωσ τθν αυτοπεποίκθςθ να προχωριςει μπροςτά και να επιτφχει. 
Συνθκίηουμε να λζμε ότι θ αρχι είναι το ιμιςυ του παντόσ. Εςείσ ςιμερα, εδϊ, κάνατε 
το μιςό ταξίδι. Είμαι ςίγουροσ ότι κα είναι ζνα απόλυτα επιτυχθμζνο ταξίδι", 
επεςιμανε, προςκζτοντασ ότι θ βιϊςιμθ ανάπτυξθ αποτελεί και μία τεράςτια ευκαιρία 
όχι μόνον προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ διαχείριςθσ τθσ κλιματικισ αλλαγισ, αλλά και για 
τθν οικονομία, τθν εργαςία, τθν επιχειρθματικότθτα. 

Από τθν πλευρά του, ο Αναπλθρωτισ Υπουργόσ Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ, 
Σωκράτθσ Φάμελλοσ, αφοφ καλωςόριςε και ευχαρίςτθςε όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ, 
υπογράμμιςε ςτθν εναρκτιρια ομιλία του πωσ το ςτοίχθμα τθσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ 
είναι να περάςουμε από τα λόγια ςτθν πράξθ. Όπωσ είπε χαρακτθριςτικά, "ςιμερα 
ςθματοδοτείται το πζραςμα τθσ Ελλάδασ ςτθν εποχι τθσ Κυκλικισ Οικονομίασ. Δεν 
υπάρχει ανάπτυξθ χωρίσ περιβάλλον και περιβάλλον χωρίσ ανάπτυξθ, οφτε ανάπτυξθ 
χωρίσ δθμιουργία νζου προϊόντοσ και νζασ εργαςίασ". Επιπλζον, ειςιγαγε μια νζα 
παράμετρο ςτθ ςυηιτθςθ για τθν Κυκλικι Οικονομία, αναφζροντασ ότι θ Κυκλικι 
Οικονομία και θ κλιματικι αλλαγι κα είναι προαίρεςθ για τα χρθματοδοτικά εργαλεία 
του επόμενου ςτρατθγικοφ πλαιςίου. 

Όπωσ ςθμείωςε, το Σχζδιο τθσ χϊρασ περιλαμβάνει δράςεισ ςε τρεισ άξονεσ: 
μεταρρυκμίςεισ, χρθματοδότθςθ και γνϊςθ. "Το 1ο Forum Κυκλικισ Οικονομίασ είναι 
μόνον θ αρχι, κακϊσ θ ενθμζρωςθ κα είναι διαρκισ και κάκε χρόνο κα 
διοργανϊνονται διεκνείσ ςυναντιςεισ για ανταλλαγι απόψεων και εμπειριϊν. 
Θζλουμε θ Κυκλικι Οικονομία να είναι το ςιμα κατατεκζν, κζλουμε να αποτελζςει 
ςθμείο αναφοράσ ςτα Βαλκάνια και τθν Ανατολικι Μεςόγειο. Δεν υπάρχει άλλο πλάνο 
επιβίωςθσ και προκοπισ για τον πλανιτθ. Θ ςυμμαχία για το κλίμα είναι θ προοδευτικι 
ςυμμαχία για το μζλλον", είπε. 



Στθν πρϊτθ ενότθτα του Forum τοποκετικθκαν οι κ. Γ. Βερνίκοσ, Πρόεδροσ τθσ ΟΚΕ 
Ελλάδασ, C. Duran, εκ μζρουσ του Ιςπανικοφ Υπουργείου Περιβάλλοντοσ και J. Jonker, 
Κακθγθτισ Radbound University Nijmegen. 

Στθ ςυνζχεια ο Αντιπρόεδροσ τθσ Κυβζρνθςθσ και Υπουργόσ Οικονομίασ και 
Ανάπτυξθσ, Γ. Δραγαςάκθσ, ζκανε τθν κεντρικι ομιλία με βαςικοφσ άξονεσ τισ νζεσ 
πολιτικζσ και τισ χρθματοδοτιςεισ για τθν Κυκλικι Οικονομία, ολοκλθρϊνοντασ το 
πρϊτο μζροσ τθσ εκδιλωςθσ. 

Στο ςτρογγυλό τραπζηι του δεφτερου μζρουσ, που ςυντόνιςε ο Daniel Calleja, με κζμα 
τισ κεντρικζσ πολιτικζσ για τθ μετάβαςθ ςτθν Κυκλικι Οικονομία, πιραν μζροσ, εκτόσ 
από τον Αν. ΥΠΕΝ, Σ. Φάμελλο, οι κ. Α. Πιτςιόρλασ, Αναπλθρωτισ Υπουργόσ 
Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ, Ν. Σαντορινιόσ, Αναπλθρωτισ Υπουργόσ Ναυτιλίασ και 
Νθςιωτικισ Πολιτικισ, Κ. Φωτάκθσ, Αναπλθρωτισ Υπουργόσ Ζρευνασ και 
Καινοτομίασ, Β. Κόκκαλθσ, Υφυπουργόσ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων, Ακ. 
Σαββάκθσ, Πρόεδροσ Συνδζςμου Βιομθχανιϊν Ελλάδασ, Ευάγγ. Καλοφςθσ, Πρόεδροσ 
Συνδζςμου Ελλθνικϊν Βιομθχανιϊν Τροφίμων, Β. Γοφναρθσ, Πρόεδροσ Συνδζςμου 
Ελλθνικϊν Χθμικϊν Βιομθχανιϊν και Ι. Πανιάρασ, Πρόεδροσ Συμβουλίου ΣΕΒ για τθ 
Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ. 

Επίςθσ, παραβρζκθκαν θ Κ. Ιγγλζηθ, Πρόεδροσ τθσ Επιτροπισ Περιβάλλοντοσ τθσ 
Βουλισ, ωσ εκπρόςωποσ του Προζδρου τθσ Βουλισ, θ Χ. Καφαντάρθ, Πρόεδροσ τθσ 
Επιτροπισ Παραγωγισ και Εμπορίου τθσ Βουλισ, ο Ivan Karic, Γενικόσ Γραμματζασ 
Υπουργείου Περιβάλλοντοσ τθσ Σερβίασ, Βουλευτζσ, μζλθ τθσ ακαδθμαϊκισ κοινότθτασ, 
κακϊσ και εκπρόςωποι οικονομικϊν, κοινωνικϊν και παραγωγικϊν φορζων. 

Το 1o Forum Κυκλικισ Οικονομίασ ςυνεχίηει τισ εργαςίεσ του με παράλλθλεσ κεματικζσ 
ςυνεδρίεσ και κα ολοκλθρωκεί αφριο το μεςθμζρι. 
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