
 
 

Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου2021 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Παρουσίαση της «Πρώτης Έκθεσης Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα» 

 

Σε καταλύτη ανάπτυξης για την Ελλάδα μπορεί να μετατραπεί η Κυκλική Οικονομία υπό την 

προϋπόθεση της υιοθέτησης του κατάλληλου θεσμικού πλαισίου, το οποίο θα υποστηρίξει 

αποτελεσματικά τη μετάβαση σε ένα πιο κυκλικό μοντέλο οικονομίας τόσο από την πλευρά της 

προσφοράς όσο και από την πλευρά της ζήτησης. 

Στο συμπέρασμα αυτό κατέληξε η Πρώτη Έκθεσης Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα, η παρουσίαση 

της οποίας πραγματοποιήθηκε σε ειδική εκδήλωση σήμερα, Τετάρτη, 15 Δεκεμβρίου 2021, από τον 

Σύνδεσμο Βιομηχανιών και Επιχειρήσεων Ανακύκλωσης και Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων 

(ΣΕΠΑΝ). 

Την εκδήλωση τίμησε με χαιρετισμό ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κώστας Σκρέκας.  

Η Έκθεση εκπονήθηκε από τη διεθνούς φήμης εξειδικευμένη μελετητική εταιρεία Eunomia και 

παρουσιάστηκε από την Επικεφαλής Νοτιοανατολικής Ευρώπης, Eunomia Research & Consulting IKE κ. 

Χαρά Ξηρού. 

Η Έκθεση αποτυπώνει την υφιστάμενη κατάσταση στη χώρα, διαμορφώνει δείκτες επίδοσης για την 

αντικειμενική αξιολόγηση της προόδου της χώρας στην επίτευξη των διακηρυγμένων στόχων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κυκλική Οικονομία, αναδεικνύοντας καλές πρακτικές τόσο του ιδιωτικού 

τομέα όσο και της συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, και προτείνει άμεσα εφαρμόσιμες 

λύσεις πολιτικής για την ταχύτερη μετάβαση σε μια πιο Κυκλική Οικονομία.  

Μετά το πέρας της εκδήλωσης, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΠΑΝ κ. Δημήτρης 

Κονταξής έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Σήμερα είναι μια πολύ ξεχωριστή στιγμή για τον ΣΕΠΑΝ, καθώς 

παρουσιάζουμε την Πρώτη Έκθεση Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα. Συνεισφέρουμε ενεργητικά στο 

δημόσιο διάλογο, καταγράφοντας το πού βρισκόμαστε σήμερα σε σχέση με την Κυκλική Οικονομία και 

αναδεικνύοντας προτάσεις δημόσιας πολιτικής για το πώς θα επιταχύνουμε από εδώ και πέρα τον 

βηματισμό μας. Η μετάβαση στην Κυκλική Οικονομία εγγυάται οφέλη για όλους – την κοινωνία, την 

οικονομία και το περιβάλλον. Γι’ αυτό, με πρωταγωνιστή τον ιδιωτικό τομέα, πρέπει να ενώσουμε όλοι 

τις δυνάμεις μας,  για να φέρουμε γρήγορα, χειροπιαστά και μετρήσιμα αποτελέσματα.» 

 

Η εκτενής περίληψη της Έκθεσης βρίσκεται εδώ. 

 

Το αρχείο της παρουσίασης και το πλήρες κείμενο της ομιλίας του Προέδρου του ΣΕΠΑΝ 

επισυνάπτονται. 

https://sepan.gr/images/file/ekthesi-kyklikis-oikonomias-stin-ellada-epiteliki-perilipsi.pdf


 
Σχετικά με τον ΣΕΠΑΝ 

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών και Επιχειρήσεων Ανακύκλωσης και Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων 

(ΣΕΠΑΝ) συστάθηκε το 2010 από εταιρείες που ασκούν βιομηχανική δραστηριότητα στην Ελλάδα στους 

τομείς της ανακύκλωσης και αξιοποίησης αποβλήτων, υποπροϊόντων και δευτερογενών πρώτων υλών. 

Σήμερα ο ΣΕΠΑΝ απαριθμεί 21 εταιρείες – μέλη, πρωτοπόρες βιομηχανίες οι οποίες έχουν ενώσει τις 

δυνάμεις τους στο κοινό όραμα της προαγωγής της Κυκλικής Οικονομίας, του νέου αυτού παραγωγικού 

οικονομικού μοντέλου που μπορεί να αποτελέσει καταλύτη ανάπτυξης για την Ελλάδα με οφέλη για 

όλους.   

 

Στοιχεία επικοινωνίας (για τους εκπροσώπους των ΜΜΕ): 

Σοφία Μιχαλάκη 

Τηλ.: 210 3616100, 694 9548484 

E-mail:smichalaki@rd-a.com 
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