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Διήμερο Workshop 

Ανακύκλωση & Κυκλική Οικονομία 

 

Εισαγωγή | Στόχος 

Ο τρόπος που πολίτες και επιχειρήσεις διαχειριζόμαστε τα ζητήματα που αφορούν το 

περιβάλλον αλλάζει και θα αλλάξει ριζικά τα επόμενα χρόνια. Η ορθολογική διαχείριση 

των αποβλήτων αποτελεί προτεραιότητα της περιβαλλοντικής πολιτικής σε κοινοτικό 

και εθνικό επίπεδο, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται όλο και μεγαλύτερη αξιοποίηση των 

περιεχόμενων πόρων, καλύτερη προστασία του περιβάλλοντος και βελτίωση της 

ποιότητας ζωής. 

Οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης για κλιματική ουδετερότητα έως το 2050 και για 

στροφή σε πράσινη και κυκλική οικονομία, με σχεδιασμό προϊόντων που 

μετατρέπονται σε απόβλητα μετά από όλο και μεγαλύτερο συνολικό χρόνο ζωής και 

μέγιστη αξιοποίηση των αποβλήτων που τελικά παράγονται ως δευτερογενών 

πρώτων υλών, συνεπάγονται σημαντικές αλλαγές στη ζωή των πολιτών και στο 

επιχειρείν.  

Νέες καταναλωτικές απαιτήσεις και πρακτικές των αγορών αναδύονται, και μαζί τους 

νέες υποχρεώσεις αλλά και ευκαιρίες, ενώ η επικράτηση της απαίτησης συμμόρφωσης 

σε κριτήρια ESG επιβάλλει στις επιχειρήσεις προσαρμογές.  

Στόχος του διήμερου Workshop είναι η εμβάθυνση στις νέες σημαντικές πτυχές της 

προστασίας του περιβάλλοντος που αφορούν στην ανακύκλωση και την κυκλική 

οικονομία: 

 Ποιο το megatrend για το μέλλον όσον αφορά την κυκλικότητα 

 Τι αλλάζει για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις 

 Νέες υποχρεώσεις, ευκαιρίες και κίνδυνοι 

 Καλές πρακτικές μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος μέσω της 

κυκλικότητας (επαναχρησιμοποίηση, συσκευασία,…) 

Σκοπός είναι τα στελέχη που θα παρακολουθήσουν το Workshop να εξοικειωθούν με 

τα νέα διακυβεύματα και να εμπλουτιστούν με παραδείγματα και καλές πρακτικές που 

θα τους είναι χρήσιμα σε επιχειρησιακό επίπεδο. 

Ομιλητές και συμμετέχοντες στο workshop θα είναι εκπρόσωποι θεσμικών φορέων και 

ειδικοί διακεκριμένοι στο αντικείμενο, ενώ έμφαση θα δοθεί στις εμπειρίες των 

επιχειρήσεων, τόσο από την πλευρά αυτών που δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά 

στο αντικείμενο, όσο και με καλές πρακτικές μελών μας στην κυκλική χρήση των υλών. 
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Γενικές Πληροφορίες 

 Η εκδήλωση θα συνδιοργανωθεί από τους φορείς: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, 

Ε.ΕΝ.Ε και ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ 

 Format: 2 διαδικτυακά Webinars διάρκειας 2-3 ωρών 

 Προσωρινές ημερομηνίες: Τρίτη 4 και Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2022 

 Για όσους το επιθυμούν, την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου στις 8.30μμ θα διοργανωθεί 

δείπνο για τα Μέλη των τριών Φορέων με προσκεκλημένους τους Ομιλητές σε 

εστιατόριο (με ατομική χρέωση). 

 

Προσωρινό πρόγραμμα 

1η Ημέρα  

Ενότητα 1 | Εισαγωγή 

Εισαγωγή για τις νέες τάσεις (κυκλική οικονομία, περιβαλλοντικό αποτύπωμα, 

διαχείριση αποβλήτων, νέα σχήματα,...) που θα επικρατήσουν στην ΕΕ και σε 

παγκόσμιο γίγνεσθαι τα επόμενα χρόνια.  

 Panel από senior policy experts και θεσμικούς φορείς, με παρουσία εκπροσώπων 

των επιχειρήσεων 

Ενότητα 2 | Ο ρόλος των επιχειρήσεων  

Ο ρόλος των επιχειρήσεων στην ανακύκλωση, τη διαχείριση αποβλήτων και την 

κυκλική οικονομία:  

 Καλές πρακτικές και εμπειρίες (ευκαιρίες και προβλήματα) από τις Επιχειρήσεις 

Μέλη (μείωση αποτυπώματος μέσω ανακύκλωσης, ζητήματα αδειοδοτήσεων 

κ.λπ.) 

 Zero waste concept στον επιχειρηματικό κλάδο / Από τη θεωρία στην πράξη 

 Διαχείριση αποβλήτων και αποτύπωμα άνθρακα: υφιστάμενη κατάσταση - 

προετοιμασία για το αύριο, ολιστική αξιολόγηση αποτυπώματος άνθρακα 

προϊόντων και συσκευασιών 

 Κυκλική Οικονομία: αξιοποίηση των αποβλήτων ως δευτερογενών πρώτων υλών 

στη βιομηχανία 

 Η αξία της χωριστής συλλογής για την ποιότητα των δευτερογενών πρώτων υλών 

 Ενημέρωση για τις προβλέψεις του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου που 

ισχύει στην Ελλάδα (EUROCERT) 
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2η Ημέρα  

Ενότητα 3 | Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων (ΣΕΔΑ) 

Ποιο το υφιστάμενο πλαίσιο για τα ΣΕΔΑ, ποιες οι τάσεις για το μέλλον, 

επιχειρηματικές υποχρεώσεις και ευκαιρίες: 

 Εισφορές (Χρεώσεις), νομικό καθεστώς και υποχρεώσεις για τις επιχειρήσεις  

 Ανταποδοτική ανακύκλωση 

 ΣΕΔΑ για άλλα υλικά πλην συσκευασιών  

Ενότητα 4 | Υλικά συσκευασίας  

Τα υλικά συσκευασίας αποτελούν σημαντικό σκέλος της προσπάθειας 

περιβαλλοντικής ουδετερότητας, ενώ ειδικά στις B2C αγορές η ευαισθησία των 

καταναλωτών είναι αυξημένη και θα ενταθεί. 

Θα καλυφθούν ζητήματα όπως: 

 Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας 

 Σχεδιασμός υλικών συσκευασίας για βέλτιστη επαναχρησιμοποίηση / ανακύκλωση 

 Σήμανση των προϊόντων με βάση την ανακυκλωσιμότητα των υλικών 

Ενότητα 5 | Συζήτηση – Συμπεράσματα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


