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Πλαίσιο μιας Εθνικής Στρατηγικής
 Διεθνές και εθνικό θεσμικό πλαίσιο – εξελίξεις – επικαιροποίηση

 Αναγκαιότητα πρότασης ενός νέου κυκλικού μοντέλου ανάπτυξης
 Στοιχεία μιας Εθνικής Στρατηγικής Κυκλικής Οικονομίας
 Καταγραφή θετικών πρακτικών και παραδειγμάτων (διεθνώς και στην Ελλάδα)
 Βάση δεδομένων Στρατηγικών Σχεδίων διεθνώς
 Πρόταση Κυκλικής Οικονομίας στα αστικά κέντρα
 Ανάλυση – εξειδίκευση Στρατηγικών

 Πρόταση Σχεδίου Δράσης σε τρία επίπεδα (Ρυθμίσεις – Χρηματοδότηση – Γνώση)
 Πρόταση Δεικτών Παρακολούθησης

Αποδοτική Χρήση των Πόρων

Εμπόριο (2011):
EΕ-27 και υπόλοιπος κόσμος

Εξαγωγή 568 εκ. τόνοι
Εισαγωγή 1629 εκ. τόνοι

Βασικά θεσμικά κείμενα διαμόρφωσης πολιτικής
Η νέα κατεύθυνση της ευρωπαϊκής πολιτικής για τα απόβλητα σχετίζεται με τις εισροές
πόρων στην οικονομία, με τη βελτίωση της αποδοτικότητας των πόρων και με στρατηγικές για
περιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη διαχείρισή τους, ενώ αναγνωρίζονται
όλο και περισσότερο, οι δυνατότητες εφαρμογής οικονομικών εργαλείων και κινήτρων για την
επίτευξη στόχων περιβαλλοντικής πολιτικής, επιπλέον των παραδοσιακών ρυθμίσεων.
Οδηγία-πλαίσιο 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα, που ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με το Νόμο 4042/2012.
Στρατηγική «Ευρώπη 2020», που εντάσσει την εμβληματική πρωτοβουλία «Μια Ευρώπη που χρησιμοποιεί
αποτελεσματικά τους πόρους»
7ο Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον (2013-2020). Μετατροπή της Ε.Ε. σε μια πράσινη, ανταγωνιστική
οικονομία χαμηλών επιπέδων εκπομπών CO2 και αποδοτικής χρήσης των πόρων. Κυκλική οικονομία.

Χάρτης πορείας για την αποδοτικότητα των πόρων (έως 2020). Μετατροπή αποβλήτων σε πόρο.

Από το Γραμμικό Μοντέλο Ανάπτυξης στη Κυκλική Οικονομία
Στην ΕΕ κάθε χρόνο:
Καταναλώνονται 7.3 δισ. τόνοι φυσικών
πόρων
Παράγονται 2.7 δισ. τόνοι αποβλήτων
98 εκατ. επικίνδυνα απόβλητα
89 εκατ. απόβλητα τροφίμων (179
kg/κεφαλή)
40% επαναχρησιμοποιείται ή
ανακυκλώνεται (υπόλοιπο ταφή ή καύση)
Οι αθροιστικές επιπτώσεις της στέγασης και των
υποδομών αντιπροσωπεύουν 15-30% των
περιβαλλοντικών πιέσεων που σχετίζονται με την
κατανάλωση στην Ευρώπη και συνεισφέρουν 2,5
τόνους ισοδυνάμου CO2/κεφαλή ετησίως

Η βελτιστοποίηση της ιεράρχησης μεθόδων
διαχείρισης θα επέφερε το 2020 :
• Μείωση 146-244 εκατ. τόνων αερίων
θερμοκηπίου άμεσα από τους ΧΥΤΑ και
έμμεσα από τα υλικά που ανακυκλώθηκαν και
δεν παράχθηκαν.
• Ισοδυναμεί με αφαίρεση 47 εκατ. ΙΧ από τους
δρόμους ετησίως και αντιστοιχεί στο 19-31%
των Ευρωπαϊκών στόχων.
• Θα συνεισέφερε επίσης στη μείωση της
θαλάσσιας επιφανειακής ρύπανσης.

Κυκλική Οικονομία

 Μείωση αναγκών εισροών
υλικών κατά 17-24 % (2030)
 Εξοικονόμηση 630 δις ευρώ
ετησίως στις βιομηχανίες (8%
κύκλου εργασιών)
 Ενίσχυση ΑΕΠ της ΕΕ έως 4 %
 Ετήσια μείωση των αερίων
θερμοκηπίου 2-4%

Κυκλική Οικονομία
Γραμμική Οικονομία
Εξόρυξη

Χρήση

Πρώτες
Ύλες

Διάθεση

Προϊόντα

Κυκλική Οικονομία

Είναι ευρέως αναγνωρισμένο
ότι στην Ευρώπη το κύριο
έως τώρα γραμμικό μοντέλο
οικονομικής ανάπτυξης που

στηρίζεται στην κατανάλωση
πόρων και τις εκπομπές ρύπων
δεν είναι βιώσιμο.

Κυκλική οικονομία είναι ένα
παγκόσμιο οικονομικό μοντέλο
που αποσυνδέει την οικονομική
Πρώτες Ύλες

Προϊόντα

ανάπτυξη από την κατανάλωση
των πεπερασμένων πόρων.

Εξαγωγή
πρώτων υλών

Ελαχιστοποίηση
στην…

 Μείωση αναγκών εισροών
υλικών κατά 17-24 % (2030)
 Εξοικονόμηση 630 δις ευρώ
ετησίως στις βιομηχανίες (8%
κύκλου εργασιών)
 Ενίσχυση ΑΕΠ της ΕΕ έως 4 %
 Ετήσια μείωση των αερίων
θερμοκηπίου 2-4%
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Διανομή
προϊόντων

Διαλογή στην Πηγή &
χωριστή συλλογή
απορριμμάτων

Ταφή απορριμμάτων

Χρήση προϊόντων

Απασχόληση στον κλάδο των περιβαλλοντικών
τεχνολογιών και υπηρεσιών στην ΕΕ
•
•
•
•

2,7 εκατ. εργαζόμενοι το 2008 και 3,4 εκατ. το 2012. Αύξηση 3% ετησίως.
Ενα τρισ. ευρώ κύκλος εργασιών οικοβιομηχανίας στην παγκόσμια αγορά. Διπλασιασμός ως το 2020.
Παγκόσμιο προβάδισμα στην ανακύκλωση και την ενεργειακή απόδοση.
Ενθάρρυνση οικοκαινοτομίας

Η πλήρης εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ για τα απόβλητα:
θα εξοικονομούσε 72 δις €
θα αύξαινε τον ετήσιο κύκλο εργασιών του κλάδου διαχείρισης αποβλήτων
και ανακύκλωσης της ΕΕ κατά 42 δις €
θα δημιουργούσε πάνω από 400.000 νέες θέσεις εργασίας έως το 2020.
Ισοτιμία-ευκαιρίες στην ενιαία αγορά για αειφόρες επενδύσεις και περιβαλλοντικά οφέλη
Για να καταστούν τα απόβλητα πόρος που ανατροφοδοτεί την οικονοµία ως πρώτη ύλη,
πρέπει να ενισχυθούν επαναχρησιµοποίηση και ανακύκλωση

Θέσεις εργασίας στην διαχείριση αποβλήτων
Θέσεις εργασίας/10.000 tn αποβλήτων:
 1 στην Αποτέφρωση
 6 στην Υγειονομική Ταφή
 36 στην Ανακύκλωση
 296 Επαναχρησιμοποίηση & Ανακαίνιση
US Environmental Protection Agency (2002) Resource conservation
challenge: campaigning against waste

Tellus Institute with Sound
Resource
Management
(2008) “More Jobs, Less
Pollution:
Growing
the
Recycling Economy in the
U.S.”

Κυκλική Στρατηγική
ΠΡΟΛΗΨΗ
ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ
ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ
ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ
ΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
ΑΝΑΚΤΗΣΗ

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δράσης για την
Κυκλική Οικονομία
Δέσμη Μέτρων για διατήρηση αξιών προϊόντων, υλικών και πρώτων υλών και μείωση
παραγωγής αποβλήτων:
ΠΑΡΑΓΩΓΗ. Έξυπνος Σχεδιασμός, Κίνητρα, Παραγωγική Διαδικασία, Καινοτόμες διαδικασίες
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ. Ενθάρρυνση επαναχρησιμοποίησης, ενεργειακή απόδοση, ecodesign, διάρκεια

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. Αύξηση Ανακύκλωσης, Διαλογή στην Πηγή, Μείωση ταφής
ΝΕΟΙ ΠΟΡΟΙ. Προώθηση αγοράς με δευτερογενείς πρώτες ύλες, βιομηχανική συμβίωση
ΤΟΜΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: Πλαστικά, Τρόφιμα, Κρίσιμες πρώτες ύλες, ΑΕΚΚ, Βιομάζα

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΔΡΑΣΗ: Καινοτομία, Χρηματοδότηση με 650 εκ. Horizon (διαχείριση αποβλήτων,
σπατάλη τροφίμων, αειφόρες παραγωγικές διαδικασίες, ανακατασκευές, βιομ.συμβίωση)
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Επιδόσεις αποτελεσματικότητας,
Επιδόσεις Πρώτων Υλών) από Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία και ΕΟΠ

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δράσης για την
Κυκλική Οικονομία – Τι έχει γίνει ως τώρα (1)
Δέσμη Μέτρων για διατήρηση αξιών προϊόντων, υλικών και πρώτων υλών και μείωση
παραγωγής αποβλήτων:
 ΣΧΕΔΙΟ ΟΔΗΓΙΑΣ για τροποποίηση του πακέτου 6 Οδηγιών Αποβλήτων
 Επικαιροποίηση Οδηγού για αθέμιτες εμπορικές πρακτικές (ψευτοοικολογικών
προϊόντων)
 Κριτήρια για Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις σε περισσότερα από 20 προϊόντα
 Πρόσκληση «Industry 2020 and the circular economy» στο πλαίσιο του Horizon 2020
 Πρόταση Κανονισμού για τα Λιπάσματα
 Συμπερίληψη των βέλτιστων πρακτικών επαναχρησιμοποίησης των υδάτων στα BREF

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δράσης για την
Κυκλική Οικονομία – Τι έχει γίνει ως τώρα (2)
 Εθελοντικό πρωτόκολλο για την ανακύκλωση αποβλήτων ΑΕΚΚ

 Πιλοτικό έργο "Προσφορές καινοτομίας“
 Πλατφόρμα για τα απορρίμματα τροφίμων (Food waste platform)
 Ανακοίνωση για την ανάκτηση ενέργειας από τα απόβλητα (Waste to Energy)
 Πλατφόρμα χρηματοδότησης Κυκλικής Οικονομίας με την ΕΤΕπ.
 Πλατφόρμα Κυκλικής Οικονομίας (EU Circular Economy stakeholders Platform)

Παραγωγικότητα των πόρων 2003 – 2015

Αποτελεσματικότητα με την οποία μια οικονομία χρησιμοποιεί τις πρώτες ύλες στην παραγωγική διαδικασία.
Πόσος πρόσθετος πλούτος παράγεται €/kg χρησιμοποιούμενης πρώτης ύλης

ΑΕΠ/DMC : Λόγος μεταξύ
Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος
και Εγχώριας κατανάλωσης υλών

Πηγή : Eurostat, Οκτ. 2016

Πίνακας Οικοκαινοτομίας 2015 (ΕΕ = 100)

Πηγή : Παρατηρητήριο οικοκαινοτομίας
https://ec.europa.eu/environment/ecoap/scoreboard_en

Διαχείριση δημοτικών αποβλήτων στην Ελλάδα

«Επισκόπηση Περιβαλλοντικής Εφαρμογής στην Ελλάδα», DG ENVI
Πηγή : Eurostat

Ανακύκλωση οικιακών αποβλήτων στην Ελλάδα
«Επισκόπηση Περιβαλλοντικής Εφαρμογής στην Ελλάδα», DG ENVI
Πηγή : Eurostat

Παραγωγικότητα των πόρων = Δείκτης Βιώσιμης Ανάπτυξης
Αποτελεσματικότητα με την οποία μια οικονομία χρησιμοποιεί τις πρώτες ύλες στην παραγωγική διαδικασία.
Πόσος πρόσθετος πλούτος παράγεται €/kg χρησιμοποιούμενης πρώτης ύλης

ΔΕΙΚΤΗΣ (Στοιχεία EUROSTAT)

ΕΛΛΑΔΑ

ΕΕ28

ΕΛΛΑΔΑ/ΕΕ

2,1

76 %

2030 ΣΤΟΧΟΙ
Βάσει του ΕΕ πακέτου

Πόροι
Παραγωγικότητα πόρων (€/kg) – 2014. Παραγωγή
οικονομικής αξίας (ΑΕΠ σε ΜΑΔ) ανά kg κατανάλωσης
πρώτων υλών

ΒΕΛΓΙΟ
ΔΑΝΙΑ
ΓΕΡΜΑΝΙΑ

1,6

Στόχος η αύξηση

Οικονομίες πιο παραγωγικές ή λιγότερο παραγωγικές
2,5
Πιο παραγωγικές οικονομίες – Παράγουν μεγαλύτερη
2,3
υπεραξία απ’ ό,τι η Ευρωπαϊκή Οικονομία
2,2

ΕΛΒΕΤΙΑ

5,2

Η ένταξη στο ευρώ δεν επηρεάζει την παραγωγικότητα των
χρησιμοποιούμενων πόρων σε μια εθνική οικονομία

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

0,3

Χαμηλή παραγωγικότητα πόρων = Σπατάλη εθνικ. πλούτου

ΣΟΥΗΔΙΑ

1,9

Σπαταλούν περισσότερους εγχώριους εθνικούς πόρους

Ενδεικτικοί Δείκτες Κυκλικής Οικονομίας

Elen MacArthur Foundation’s publication “Delivering the Circular Economy – A toolkit for policymakers”

ΔΕΙΚΤΗΣ (Στοιχεία EUROSTAT)

ΕΛΛΑΔΑ

2030 ΣΤΟΧΟΙ

ΕΕ28

ΕΛΛΑΔΑ/ΕΕ

2,1

76 %

Μη διαθέσιμος

Βάσει του ΕΕ πακέτου

Πόροι
Παραγωγικότητα πόρων (€/kg) – 2014.
Παραγωγή οικονομικής αξίας (ΑΕΠ σε ΜΑΔ) ανά kg
κατανάλωσης πρώτων υλών

1,6
Απόβλητα

Παραγωγή ΑΣΑ (kg/κατ. έτος) - 2013

509

477

107 %

Μη διαθέσιμος

ΑΣΑ προς ΧΥΤΑ ως μέρος του συνόλου (2012)

75 %

22 %

341 %

20 %

4%

36 %

11 %

Μη διαθέσιμος

0,2 %

4,4 %

5%

Μη διαθέσιμος

Ανακύκλωση ως μέρος του συνόλου (2013)

19,3 %

42,3 %

46 %

60 %

Ανακύκλωση συσκευασιών (2012)

58,6 %

64,6 %

91 %

75 %

Ανάκτηση πλην ενέργειας/σύνολο (2012)
Ανάκτηση ενέργειας/σύνολο (2012)

Ενδεικτικοί Δείκτες Κυκλικής Οικονομίας

Elen MacArthur Foundation’s publication “Delivering the Circular Economy – A toolkit for policymakers”

ΔΕΙΚΤΗΣ (Στοιχεία EUROSTAT)

ΕΛΛΑΔΑ

2030 ΣΤΟΧΟΙ

ΕΕ28

ΕΛΛΑΔΑ/ΕΕ

7,6

8,2

93 %

Μη διαθέσιμος

15,3 %

16 %

96 %

20 %

Βάσει του ΕΕ πακέτου

Ενέργεια
Παραγωγικότητα ενέργειας (€/kg ισοδ.πετρ.)
ΑΕΠ/κατανάλωση ενέργειας 2014: Δείχνει την
παραγωγικότητα ενεργειακής κατανάλωσης

ΑΠΕ επί συνόλου ενεργ. Κατανάλωσης 2014

Αέριες εκπομπές
Ενταση αερίων θερμοκηπίου λόγω
κατανάλωσης ενέργειας (βάση το 2000 = 100)

Εκπομπές αερίων θερμοκηπίου (τόνοι
ισοδυνάμου CO2 ανά κάτοικο) - 2013

95,7

89,8

107 %

Μη διαθέσιμος

9,6

8,8

109 %

Μη διαθέσιμος

100

66 %

Μη διαθέσιμος

Καινοτομία
Δείκτης οικο-καινοτομίας (2013)
16 δείκτες από 8 συντελεστές σε 5 περιοχές

66

Δείκτες παρακολούθησης (πρόταση)
Παραγωγή και κατανάλωση

1
2

Αυτάρκεια Ελλάδας σε κρίσιμες πρώτες ύλες
Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις επί συνόλου Δημοσίων Συμβάσεων χώρας

3 α-γ

Παραγωγή αποβλήτων : (α) ΑΣΑ κατά κεφαλή και έτος, (β) Σύνολο αποβλήτων εκτός εξορυκτικών ανά μονάδα ΑΕΠ, (γ)
Σύνολο αποβλήτων εκτός εξορυκτικών ανά μονάδα εγχώριων πρώτων υλών που καταναλώθηκαν

4

Σπατάλη τροφίμων

5 α-β

Διαχείριση αποβλήτων
Ποσοστά ανακύκλωσης : (α) ΑΣΑ, (β) Σύνολο αποβλήτων εκτός εξορυκτικών

6 α-στ

7
8

9 α-γ
10

Ποσοστά ανακύκλωσης για ειδικά ρεύματα : (α) υλικά συσκευασίας, (β) πλαστικά συσκευασίας, (γ) ΑΗΗΕ, (δ) ξύλινη
συσκευασία, (ε) βιοαπόβλητα, (στ) ΑΕΚΚ
Δευτερογενείς πρώτες ύλες
Συνεισφορά ανακυκλωμένων υλικών σε ζήτηση πρώτων υλών
Εμπόριο ανακυκλωμένων πρώτων υλών (στην Ελλάδα και με τον υπόλοιπο κόσμο)
Ανταγωνιστικότητα – Καινοτομία
Επενδύσεις, θέσεις εργασίας, προστεθείσα αξία ΑΕΠ : (α) τομέας
επαναχρησιμοποίησης
Αριθμός ευρεσιτεχνιών σχετικών με ανακύκλωση και δευτερογενή υλικά

Ανακύκλωσης,

(β)

τομέας

επισκευής

και

Η Κυκλική Οικονομία, δημόσια πολιτική
 Το ΚΥ.Σ.ΟΙ.Π ενέκρινε το πρόγραμμα δράσης για την προώθηση της κυκλικής οικονομίας έπειτα από σχετική εισήγηση
του Αναπληρωτή Υπουργού Ενέργειας & Περιβάλλοντος Σωκράτη Φάμελλου.
 Αποφασίστηκε να κατατεθεί στο ΚΥ.Σ.ΟΙ.Π., προς έγκριση, αναλυτική εισήγηση που θα καθορίζει συγκεκριμένους
ποσοτικούς στόχους προς επίτευξη, θα καταγράφει τα κατάλληλα εργαλεία πολιτικής για την ικανοποίηση των εν λόγω στόχων
(π. χ «πράσινες» δημόσιες συμβάσεις, φορολογικά κίνητρα κλπ.) και θα περιγράφει το ρόλο που καλούνται να διαδραματίσουν
όλοι οι αρμόδιοι Φορείς (Κράτος, αυτοδιοίκηση, επιχειρήσεις, κοινωνία των πολιτών κλπ).

 Η στροφή προς το μοντέλο της κυκλικής οικονομίας εντάσσεται στον συνολικότερο αναπτυξιακό σχεδιασμό της
Κυβέρνησης καθώς μπορεί να τροφοδοτήσει ένα ποιοτικό άλμα στην οικονομία με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και
νέων επαγγελμάτων, την ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και της κοινωνικής οικονομίας που είναι ακόμα σε
χαμηλό επίπεδο στην Ελλάδα και τη μείωση της εξάρτησης από εισαγωγές. Παράλληλα ανταποκρίνεται στην ανάγκη για
αειφόρο ανάπτυξη καθώς στοχεύει στη συνεχή ένταξη των φυσικών πόρων στον οικονομικό κύκλο, χρησιμοποιώντας τα
απόβλητα ή υποπροϊόντα μιας επιχείρησης σαν πρώτες ύλες σε μια άλλη.
 Για την επιτάχυνση των δράσεων της κυκλικής οικονομίας και την υπέρβαση των εμπλοκών που παρατηρούνται λόγω του
διατομεακού χαρακτήρα πολλών ενεργειών, αποφασίστηκε η συγκρότηση διυπουργικής ομάδας συντονισμού με τη συμμετοχή
των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Παιδείας, Οικονομικών, Υποδομών και
Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Πρόταση μιας πολιτικής Κυκλικής Οικονομίας
Τομείς δράσης
 Παραγωγή
 Κατανάλωση
 Διαχείριση Αποβλήτων
 Δευτερογενείς πρώτες ύλες

Στρατηγικές
 Αειφόρος Διαχείριση Πόρων
 Κυκλική Κατανάλωση
 Ενθάρρυνση Κυκλικής Επιχειρηματικότητας

Επιστροφή στο Μέλλον
 Ανάγκη ενός Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Κυκλικής Οικονομίας
 Ανάγκη αναμόρφωσης νομοθεσίας & κανονιστικών διατάξεων στην κατεύθυνση της Κυκλικής
Οικονομίας.
 Κρίσιμοι τομείς προτεραιότητας, τα βιοαπόβλητα/υπολείμματα τροφών και η ανακύκλωση και
ανάκτηση υλικών κατασκευών και κατεδαφίσεων .
 Δημιουργία αγοράς δευτερογενών πρώτων υλών. Προώθηση ανακυκλωμένων υλικών στις
δημόσιες συμβάσεις, καθιέρωση φορολογικών κινήτρων, μείωση κόστους ανακυκλωμένων.
 Αποχαρακτηρισμός αποβλήτων και οικοσχεδιασμός.
 Βιομηχανική συμβίωση, ανάκτηση ενέργειας και υλικών.
 Αναπτυξιακός Νόμος: Αύξηση εθνικής παραγωγικότητας χρησιμοποιούμενων πόρων και
πρώτων υλών (134.558.520 τον) – ΑΕΠ 177.563.422.992 € (μετρήσ. Στόχος +105.211.306.788)
συγκαταλέγεται «ο σεβασμός στους περιβαλλοντικούς πόρους»

Στοιχεία ενός Σχεδίου Δράσης Κυκλικής Οικονομίας
 Κανονιστικές και Νομοθετικές Ρυθμίσεις
 Δράσεις βελτίωσης Χρηματοδότησης
 Δράσεις βελτίωσης Γνώσης – Τεχνογνωσίας – Ενημέρωσης
 Ρυθμίσεις Διακυβέρνησης
Βιομάζα

 Χρονοδιάγραμμα
 Διαβούλευση
 Δείκτες
 Παρακολούθηση υλοποίησης

Βιολογικά
προϊόντα

Πλαστικά

Υπολείμματα
τροφίμων

ΑΕΚΚ
Κρίσιμες
πρώτες
ύλες

Ευχαριστώ για την προσοχή σας

«Κάνε άλμα πιο γρήγορο από τη φθορά»
Οδυσσέας Ελύτης - «Σηματολόγιον» (1977)

