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Η κυκλική οικονομία ως μοντέλο περιβαλλοντικής βιωσιμότητας. Όχημα ή 
τροχοπέδη για την ανάπτυξη; 

 
Η κυκλική οικονομία αποτελεί ένα πολλά υποσχόμενο οικονομικό μοντέλο με 

περιβαλλοντικές προεκτάσεις, που δύναται να προσφέρει λύσεις σε θέματα διαχείρισης 
ενέργειας και φυσικών πόρων, στοχεύοντας στην ανάπτυξη της οικονομίας. Η λειτουργία του 
μοντέλου βασίζεται στη δημιουργία κύκλων, μέσα στους οποίους οι πόροι είναι μόνο προσωρινά 
μέρη του προϊόντος. Στο τέλος της ζωής τους, αυτοί οι ίδιοι πόροι θα είναι διαθέσιμοι εκ νέου 
για τη χρήση τους σε νέα προϊόντα. Η ιδέα της κυκλικής οικονομίας ξεκινά από την ίδια τη 
φύση, όπου το απόβλητο ενός οργανισμού αποτελεί τροφή ενός άλλου. Με πιο απλά  λόγια, το 
μήλο που πέφτει από το δέντρο, αποσυντίθεται από τους μικροοργανισμούς του εδάφους 
αποτελώντας την τροφή τους, ώστε αυτοί με τη σειρά τους να επανεισάγουν την ενέργεια στο 
σύστημα κλείνοντας έτσι τον κύκλο. Σε μια κυκλική οικονομία δηλαδή, η αξία των προϊόντων 
και των υλών διατηρείται για όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο. 

  
Έρχεται, λοιπόν, το μοντέλο αυτό να αντικαταστήσει το ήδη υπάρχον γραμμικό, το οποίο 

περιορίζει τη διάρκεια χρήσης των προϊόντων και βασίζεται στο τρίπτυχο «παραγωγή-
κατανάλωση-απόρριψη». Το προϊόν δηλαδή, κατασκευάζεται μετά την εύρεση των 
κατάλληλων  πρώτων υλών  με στόχο την κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών. Όταν πάψει να 
καλύπτει τις ανάγκες του χρήστη, απορρίπτεται  χωρίς ωστόσο να έχει αξιοποιηθεί πλήρως. 
Αυτός είναι και ο λόγος που το μοντέλο φαίνεται να έχει αποτύχει. Οδηγώντας στην εξάντληση 
των φυσικών πόρων και στην υπερκατανάλωση ενέργειας, έχει ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση 
του περιβάλλοντος και των μέσων παραγωγής. Συνέπεια των παραπάνω είναι η δημιουργία ενός 
μη βιώσιμου περιβάλλοντος και η  υποθήκευση του μέλλοντος των επόμενων γενεών. 

 
Η περιβαλλοντική ανάπτυξη σχετίζεται με την εκπλήρωση των βασικών αναγκών μιας 

γενεάς χωρίς να στερεί από τις μελλοντικές το δικαίωμα να εκπληρώνουν τις δικές τους1. 
Ταυτιζόμενη με την αειφορία, έχει ως βασικά χαρακτηριστικά την ορθολογική διαχείριση των 
φυσικών πόρων και την κυκλικότητα. Όσον αφορά στην κυκλικότητα, αυτή ενυπάρχει στη φύση 
μέσω των ανανεώσιμων φυσικών πόρων και μέσω τεχνητών κύκλων, όπως η ανακύκλωση. Η 
κυκλική οικονομία  δημιουργεί συστήματα, τα οποία μιμούνται τη συμπεριφορά των 
συστημάτων της φύσης, χωρίς να υπάρχουν απώλειες στην ύλη, ενώ ταυτόχρονα μειώνονται 
σημαντικά και οι ενεργειακές απώλειες. Η αναγκαιότητα μετάβασης στο εναλλακτικό αυτό 
μοντέλο εντοπίζεται κυρίως στην επικρατούσα υποβάθμιση του περιβάλλοντος και την 
εξάντληση των φυσικών πόρων. 

 
Η κυκλική οικονομία αποτελεί όχημα για τη βιώσιμη ανάπτυξη καθώς τα οφέλη για το 

περιβάλλον που απορρέουν από αυτή είναι αδιαμφισβήτητα2. Πιο συγκεκριμένα, το πρωταρχικό 
πλεονέκτημά της έγκειται στην ελαχιστοποίηση των απορριμμάτων προς διαχείριση. Σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο βελτιώνεται η αποδοτικότητα των πόρων κατά 3% και εκτιμάται ότι θα 
μειωθούν οι εκπομπές των επιβλαβών για το περιβάλλον αερίων του θερμοκηπίου, όπως το 
διοξείδιο του άνθρακα (CO2), το μεθάνιο (CH4), το οξείδιο του αζώτου (N2O) και τα φθοριούχα 
αέρια κατά 25% μέχρι το 2030. Ακόμα, περιορίζεται η χρήση και η ρύπανση νερού και εδάφους, 

                                                            
1 Report of the World Commission on Environment and Development. (1987). Σε Our Common Future. Stockholm. 
United Nations. 
2 Rizos, V., et al., (2017). The Circular Economy. A review of definitions, processes and impacts. Brussels. CEPS. 
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όπως επίσης και τα απορρίμματα φαγητού. Λόγω της επαναχρησιμοποίησης των εξαρτημάτων 
των προϊόντων, προβλέπεται μείωση της κατανάλωσης πρωτογενών υλών κατά 32% μέχρι το 
2030 και κατά 53% μέχρι το  2050. Επιπλέον, περιορίζονται οι ενεργειακές ανάγκες, η εξάρτηση 
από ορυκτά καύσιμα και δίνεται έμφαση στη μετάβαση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με 
άμεση απόρροια τη μείωση του οικολογικού αποτυπώματος3. Τέλος, η επιβράδυνση της 
κλιματικής αλλαγής ως επακόλουθο της κυκλικής οικονομίας συμβάλλει στη διατήρηση της 
βιοποικιλότητας.  

 
Υπάρχουν ποικίλα στάδια στη γραμμή παραγωγής για τη μετάβαση στην κυκλική 

οικονομία. Αρχικά, προτείνεται ο επανασχεδιασμός των προϊόντων με στόχο την αυξημένη 
ανθεκτικότητα των υλικών για την επιμήκυνση του χρόνου ζωής τους. Ταυτόχρονα, τα αγαθά θα 
αποτελούνται από εξαρτήματα που εύκολα θα μπορούν να αντικατασταθούν ή να 
επιδιορθωθούν. Μετά το πέρας της χρήσης τους, τα προϊόντα προβλέπεται να αποτελέσουν 
πρώτες ύλες για την κατασκευή άλλων αντικειμένων. Αφού τα προϊόντα ολοκληρώσουν το 
σκοπό τους, έπεται το στάδιο της ανακύκλωσης και τέλος η ορθή διαχείριση αποβλήτων4. 
Επομένως, η κυκλική οικονομία εκτιμάται ότι θα έχει θετικά αποτελέσματα στο περιβάλλον 
συμφιλιώνοντας τους φαινομενικά συγκρουόμενους στόχους της οικονομικής μεγέθυνσης και 
ανάπτυξης μέσω της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας. 

 
Υπό το πρίσμα των στρεβλώσεων του παρόντος οικονομικού συστήματος, κρίνεται 

επιτακτική η ανάγκη για την εύρεση εναλλακτικών μεθόδων οικονομικής ανάπτυξης. Το 
βασικότερο πρόβλημα του υφιστάμενου συστήματος έγκειται στη γραμμικότητα5 του 
νεοκλασικού υποδείγματος6, που στοχεύει μονομερώς στην οικονομική μεγέθυνση, η οποία 
απευθύνεται κυρίως σε αναπτυγμένες οικονομίες. Αντίθετα, το μοντέλο της κυκλικής οικονομίας 
προσανατολίζεται σε ένα ευρύτερο πεδίο οικονομικής ανάπτυξης7, που συμπεριλαμβάνει και τις 
αναπτυσσόμενες. Επιπρόσθετα, ενισχύει τη θέση του ατόμου στην παραγωγική διαδικασία και 
αυξάνει την δυναμική των μικρομεσαίων επιχειρήσεων8 στο πλαίσιο του ελεύθερου 
ανταγωνισμού9. Από τη στιγμή που η κυκλική οικονομία σχετίζεται με την επαναχρησιμοποίηση 
πρώτων υλών, φυσικό επόμενο είναι η μείωση της υπερεκμετάλλευσης παραγωγικών 
συντελεστών και του κόστους εισροών πρώτης ύλης. Επομένως, προβλέπεται εξοικονόμηση 
ύψους 2,9 τρισ. δολαρίων παγκοσμίως10, ενώ μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) 400-600 δισ. 

                                                            
3 Οικολογικό αποτύπωμα: Από πλευράς ζήτησης, το οικολογικό αποτύπωμα καταμετρά τον οικολογικό αντίκτυπο, 
της παραγωγής και κατανάλωσης φυσικών πόρων και απορρόφησης των απορριμμάτων μιας ορισμένης ομάδας 
πληθυσμού. 
4 Hoornweg, D. & Bhada-Tata, P. (2012). What a waste. US: World Bank. 
5 Γραμμική οικονομία: Σε μια κλασσική ( γραμμική) οικονομία, παράγεται, καταναλώνεται και στη συνέχεια 
απορρίπτεται ότι έχει χρησιμποιηθεί στον προοριζόμενο κύκλο ζωής του.  
6 Νεοκλασικό υπόδειγμα οικονομικής μεγέθυνσης: Το υπόδειγμα του Solow αποτελεί σημείο αναφοράς στη 
θεωρία της οικονομικής μεγέθυνσης και πραγματεύεται για διαδικασία συσσώρευσης του φυσικού κεφαλαίου. 
7 Ρέππας, Π. (2012). Οικονομική Ανάπτυξη Θεωρίες και Στρατηγικές. Αθήνα: εκδ. Παπαζήσης. 
8 ELLEN MACARTHUR FOUNDATION. Διαθέσιμο σε: https://www.ellenmacarthurfoundation.org/circular-
economy (Ανακτήθηκε 16 Μαρτίου, 2018). 
9 Ανταγωνιστική Αγορά: Έχει πολλούς αγοραστές και πολλούς πωλητές στην αγορά. Τα αγαθά που προσφέρονται 
από τους διάφορους πωλητές είναι λίγο έως πολύ ομοιογενή. Οι επιχειρήσεις μπορούν να εισέλθουν στη αγορά και 
να την εγκαταλείψουν όποτε αυτές κρίνουν σκόπιμο, αν δεν χρειαστεί να διακανονίσουν πιθανά χρέη. 
10 Πλιάκος, Κ. (Ιανουάριος 2017). «Κυκλική οικονομία»: Το οικονομικό μοντέλο του μέλλοντος. CNN Greece. 
Διαθέσιμο σε: http://www.cnn.gr/focus/story/63121/kykliki-oikonomia-to-oikonomiko-montelo-toy-mellontos 
(Ανακτήθηκε 16 Μαρτίου, 2018). 
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δολαρίων ετησίως11. Έτσι, αρχικά, μειώνονται οι αρνητικές εξωτερικότητες12, αυξάνεται η 
ένταση εργασίας και κατά συνέπεια οι οικονομίες κλίμακας13. Ο άμεσος αντίκτυπος αυτών είναι 
η δημιουργία περίπου 15 εκατ. νέων θέσεων εργασίας σε παγκόσμιο επίπεδο14 και 2 εκατ. σε 
ευρωπαϊκό15. Με αυτόν τον τρόπο, δημιουργούνται συνθήκες ανταγωνισμού επιφέροντας έτσι 
τη μείωση των τιμών σε συγκεκριμένους κλάδους παραγωγής που θα αφομοιώσουν τις 
πρακτικές του κυκλικού μοντέλου. Η μείωση αυτή θα οδηγήσει σε αύξηση της κατανάλωσης 
των προϊόντων της οικονομίας.  

 
Από τα προαναφερθέντα προκύπτουν οι συνθήκες για μια ευρύτερη οικονομική 

ανάπτυξη που θα αποτελέσει πόλο έλξης για επενδύσεις. Πιο συγκεκριμένα, δημιουργούνται νέα 
παραγωγικά και καταναλωτικά πρότυπα με εκτιμώμενο ύψος επενδύσεων 550 δισ. ευρώ. στην 
ΕΕ. Συγχρόνως, σε ευρωπαϊκό επίπεδο εντοπίζονται αναξιοποίητες επενδύσεις ύψους 320 δισ. 
ευρώ αναφορικά με τις αγροτικές καλλιέργειες, τη διαχείριση αποβλήτων, τις μεταφορές, τις 
κατασκευές, την παραγωγή ενέργειας κλπ16. Επομένως, παρατηρείται ένας θετικός οικονομικός 
συσχετισμός μεταξύ οικονομικής ανάπτυξης και επενδυτικού στρατηγικού σχεδιασμού. 

 
Από την παραπάνω ανάλυση, συνάγεται το συμπέρασμα της κατάρριψης των 

νεοκλασικών επιχειρημάτων περί αύξησης  της ανεργίας και του πληθωρισμού17. Επιπλέον, 
πολλές εφαρμοζόμενες πρακτικές, όπως ο τρόπος διαχείρισης αποβλήτων, κοστίζουν πολύ 
περισσότερο από ότι αν εφαρμόζονταν πολιτικές κυκλικής οικονομίας. Για παράδειγμα, η 
αξιοποίηση οικιακών σκουπιδιών με τη μέθοδο της αναερόβιας χώνευσης18 για την παραγωγή 
ενέργειας19 θα αποφέρει στη βιομηχανία 700 δισ. δολάρια ετησίως.  

 
Συμπερασματικά, παρά τον μεγάλο όγκο επενδυτικού κεφαλαίου που απαιτείται για τη 

μετάβαση στο κυκλικό μοντέλο, τα πολλαπλασιαστικά οφέλη που θα επιφέρει στην οικονομία 
μακροπρόθεσμα υπερκαλύπτουν την οποιαδήποτε βραχυπρόθεσμη ζημία. Τελικώς, το κυκλικό 

                                                            
11 Sariatli, F. (2017). Linear Economy versus Circular Economy: A Comparative and Analyser Study for 
Optimization of Economy for Sustainability. [χ.τ.]: Szent Istvant University. 
12 Εξωτερικότητες: Είναι η επίπτωση που έχουν οι πράξεις ενός ή περισσοτέρων ατόμων στην ευμάρεια ενός 
άλλου ή άλλων ατόμων γενικότερα. Οι επιδράσεις των εξωτερικοτήτων αυτών στην οικονομία μπορούν να είναι 
είτε θετικές είτε αρνητικές, αναλόγως το πως η αγορά μεγιστοποιεί τα συνολικά οφέλη των παραγωγών και των 
καταναλωτών 
13 Οικονομίες Κλίμακας: Είναι η τάση του μακροχρόνιου μέσου κόστους να μειώνεται όταν αυξάνεται η ποσότητα 
παραγωγής. Επιπρόσθετα το μέσο συνολικό κόστος είναι το άθροισμα του συνολικού και του μεταβλητού κόστους. 
Οι αποδόσεις κλίμακας χωρίζονται σε σταθερές, αύξουσες και φθίνουσες, αναλόγως τη δυναμική παραγωγής. 
14 Wilson, D., Rodic, L., Modak, P. & Soos, R. ,.et.al.,([χ.χ.]). Global Waste Management Outlook: Summary for 
desicion makers. United Nations: [χ.ε.]. 
15 European Commission. (2014). Towards a circular economy: A zero waste programme for Europe. 
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE 
EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS. Brussels: 
European Commission. 
16 Ναι στην κυκλική οικονομία (όχι στην ανακύκλωση εσφαλμένων πολιτικών)!. (4 Ιανουαρίου 2018). Σύνδεσμος 
Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, σελίδα 1. 
17 Berndtsson, M. (2015). Circular Economy and Sustainable Development. Upssala: Upssala University. 
18 Αναερόβια Χώνευση: Η διεργασία κατά την οποία η οργανική ύλη μετατρέπεται σε βιοαέριο με τη συνδυασμένη 
δράση μεικτού πληθυσμού μικροοργανισμών και έλλειψης οξυγόνου. 
19 Πλιάκος, Κ. (Ιανουάριος 2017). «Κυκλική οικονομία»: Το οικονομικό μοντέλο του μέλλοντος. CNN Greece. 
Διαθέσιμο σε: http://www.cnn.gr/focus/story/63121/kykliki-oikonomia-to-oikonomiko-montelo-toy-mellontos 
(Ανακτήθηκε 16 Μαρτίου, 2018). 
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μοντέλο καταρρίπτει δύο από τις βασικές θέσεις του νεοκλασικισμού αναφορικά με τη 
μεγιστοποίηση της χρησιμότητας20 και το κόστος ευκαιρίας21, καθώς η κατανάλωση αυξάνεται 
μέσω της επαναχρησιμοποίησης των πρώτων υλών στον κύκλο παραγωγής. 

Σε κάθε περίπτωση, η επιτυχημένη εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας δεν μπορεί παρά 
να έχει ως αφετηρία της την ίδια την κοινωνία, η οποία θα είναι και ο αποδέκτης των θετικών 
αποτελεσμάτων  του νέου οικονομικού μοντέλου. 

 
Σε πρώτο στάδιο, απαιτείται αλλαγή του συστήματος αξιών. Η ανάγκη για κατανάλωση, 

υπερβολή και πλούτο, στοιχεία στα οποία στηρίζεται το γραμμικό οικονομικό μοντέλο, θα 
πρέπει να αναθεωρηθούν και να υιοθετηθούν αξίες όπως η λιτότητα, η αυτάρκεια, το μέτρο και 
ο σεβασμός22. Θα πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι ο πλανήτης δεν ανήκει σε κανέναν άνθρωπο, 
αλλά υπάρχει για να φιλοξενεί κάθε μορφή ζωής. Γι’ αυτό κάθε γενεά πρέπει να μεριμνήσει, 
ώστε και η επόμενη να έχει ίσες ευκαιρίες διαχείρισης και εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων. 
Έπειτα, αναγκαία προϋπόθεση είναι η κοινωνική δικαιοσύνη· μόνο αν υπάρχει ισότιμη 
κατανομή μέσων και αγαθών, διεθνώς και διαγενεακά, θα είναι εφικτή η τήρηση μιας υπεύθυνης 
στάσης από την ανθρωπότητα  στο σύνολό της23. Για παράδειγμα, με το κυκλικό μοντέλο μια 
βιομηχανικά ισχυρή χώρα, όπως η Γερμανία, δε «δικαιούται» να κατασπαταλά περισσότερους 
φυσικούς πόρους από μία αναπτυσσόμενη χώρα της Αφρικής. Ομοίως, απαιτείται να αναπτυχθεί 
το αίσθημα της κοινωνικής αλληλεγγύης και της ισότητας, καθώς όλοι δικαιούνται αξιοπρεπή 
διαβίωση και οι πράξεις όλων έχουν επιπτώσεις σε αυτήν. Η σπουδαιότερη, ωστόσο, αλλαγή 
πρέπει να συντελεστεί σε ατομικό επίπεδο με τη μετάβαση στον τρόπο σκέψης: από 
«καταναλωτής» σε «χρήστης», από «ιδιοκτήτης» σε «συμμέτοχος». Αυτό θα επιτευχθεί 
καθιστώντας τις επιλογές κατανάλωσης με αειφόρο πρόσημο, πιο προσβάσιμες, ελκυστικές και 
οικονομικές για όλους τους καταναλωτές. Συγκεκριμένα, η οικογένεια, το σχολείο, τα μέσα 
μαζικής ενημέρωσης και κοινωνικής δικτύωσης, που επηρεάζουν άμεσα τις αποφάσεις καθενός 
από εμάς, διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο σε αυτήν την προσπάθεια, με το να εμφυσήσουν τις 
αξίες αυτές και να μυήσουν τον άνθρωπο σε έναν «πράσινο» τρόπο ζωής. 

 
Με αυτήν την αλλαγή προσανατολισμού, έχοντας επιτύχει την ισορροπία οικονομίας-

περιβάλλοντος-κοινωνίας, θα επέλθει  κοινωνική ευημερία και βελτίωση της ποιότητας ζωής. 
Μέσω των νέων οικονομικών δραστηριοτήτων που θα δημιουργηθούν, για να πραγματώσουν το 
νέο μοντέλο, θα αποκατασταθούν οι κοινωνικές ανισότητες, στις οποίες οδήγησε το υφιστάμενο 
οικονομικό σύστημα. Επιπροσθέτως, με τη χρήση παραγωγικών μεθόδων που είναι φιλικές προς 
το περιβάλλον θα αποτραπεί η επιδείνωση της κλιματικής αλλαγής, ενώ με την μείωση των 
εκπομπών αέριων ρύπων θα βελτιωθεί η σύσταση του ατμοσφαιρικού αέρα και συνακόλουθα θα 

                                                            
20 Μεγιστοποίηση Χρησιμότητας Καταναλωτή: Είναι μια έννοια στα οικονομικά που παρέχει ένα τρόπο 
σύγκρισης της ικανοποίησης που λαμβάνει ένα άτομο από διάφορα επίπεδα κατανάλωσης διαφορετικών αγαθών. Η 
χρησιμότητα ενός αγαθού ή μιας υπηρεσίας πηγάζει από τη δυνατότητα που έχει να ικανοποιήσει μια ανθρώπινη 
ανάγκη, δηλαδή να προσφέρει ικανοποίηση στο χρήστη του. 
21 Κόστος Ευκαιρίας: Είναι το κόστος που προκύπτει από τη θυσία ενός αγαθού για τη παραγωγή κάποιου άλλου. 
Είναι δηλαδή  θυσία κάποιων άλλων αγαθών που θα μπορούσαν να παραχθούν με τους ίδιους παραγωγικούς 
συντελεστές που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή το συγκεκριμένου αγαθού. 
22 Κυβέλλου, Σ. (2017). Βιώσιμη Ανάπτυξη και Βιωσιμότητα. Αθήνα: Κριτική. 

23 Μέλλιου, Κ. (2015). Εισαγωγή στη Βιώσιμη Ανάπτυξη. [χ.τ.]: [χ.ε.] 
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ελαχιστοποιηθούν οι απειλές για την ανθρώπινη ζωή και υγεία24. Έτσι, οι σύγχρονες και οι 
επόμενες γενεές θα διασφαλίσουν την ευημερία τους, μέσα σε ένα υγιεινό περιβάλλον. 

 
Η ανάγκη για τη σταδιακή μετάβαση στο μοντέλο της κυκλικής οικονομίας 

αναδεικνύεται, πέρα από τους θεωρητικούς προβληματισμούς και τις τυχόν πρακτικές, μέσω της 
θέσπισης μέτρων στο πλαίσιο διαφόρων εννόμων τάξεων αναφορικά με την επίτευξη των 
σκοπών αυτών. Σε διεθνές επίπεδο, συναντάμε, αρχικά, τους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης 
του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ)25. Άμεσα συσχετιζόμενος με την κυκλική οικονομία 
είναι ιδίως ο στόχος 12, «Υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή», ο οποίος επιδιώκει κυρίως τη 
λελογισμένη χρήση των φυσικών πόρων καθώς και την περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση των 
αποβλήτων26. 

 
Επίσης, η Συμφωνία των Παρισίων, η οποία έχει ως μακροπρόθεσμο στόχο τη 

συγκράτηση της αύξησης της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη κάτω από τους 2o C σε σχέση με 
τα προβιομηχανικά επίπεδα, αποτελεί όχημα για τη μετάβαση στην κυκλική οικονομία27. 
Ακολούθως, η χάραξη της διεθνούς περιβαλλοντικής πολιτικής από τις επτά οικονομικά 
ισχυρότερες χώρες του πλανήτη (G7-Βologna roadmap) εστιάζει στην επέκταση του κύκλου 
ζωής των προϊόντων, στη διαχείριση της σπατάλης του φαγητού, στην ψηφιοποίηση της 
παραγωγής και στον περιορισμό της χρήσης πλαστικού28. Σε συνάρτηση με τη δράση αυτών, η 
Κίνα, η οποία αποτελεί τη δεύτερη ισχυρότερη οικονομία σε παγκόσμιο επίπεδο, έχει εξίσου 
υιοθετήσει νομοθετικό πλαίσιο για την κυκλική οικονομία ήδη από το 200829.Υπό άλλο  πρίσμα, 
στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (ΗΠΑ), στον τομέα της κυκλικής οικονομίας κυριαρχεί η μη 
κρατική πρωτοβουλία, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το ίδρυμα Ellen MacArthur, το οποίο 
συνεργάζεται με την κυβέρνηση και τις επιχειρήσεις, ασκώντας  παράλληλα  πίεση για την 
εδραίωση του συστήματος αυτού30. 
    
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε δέσμη μέτρων για την κυκλική 
οικονομία. Αυτά αναφέρονται ιδίως: (α) στη διαχείριση των αποβλήτων και στη μετατροπή τους 
σε πόρους προκειμένου να μειωθεί η άντληση φυσικών πόρων, (β) στην αύξηση της 
ανακύκλωσης (κυρίως του πλαστικού) και τη μείωση της υγειονομικής ταφής, (γ) στην 
αντιμετώπιση της σπατάλης των τροφίμων και στην αποφυγή απόρριψης βρώσιμων τροφών, (δ) 
στη διαχείριση των υλικών βιολογικής προέλευσης, και (ε) στον τομέα κατασκευών και 
κατεδαφίσεων, δεδομένου ότι τα απόβλητα που παράγονται από τις συγκεκριμένες διαδικασίες 

                                                            
24 European Enviroment Agency. Διαθέσιμο σε: https://www.eea.europa.eu/el/themes/air/intro (Ανακτήθηκε 16 
Μαρτίου, 2018). 
25 United Nations. Διαθέσιμο σε: http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/ 
(Ανακτήθηκε 16 Μαρτίου, 2018). 
26 UNRIC. Διαθέσιμο σε: https://www.unric.org/el/index.php?option=com_content&view=article&id=27350:sdg-
12&catid=36:sgds-2016&Itemid=72 (Ανακτήθηκε 16 Μαρτίου, 2018). 
27 Ευρωπαϊκο Συμβούλιο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διαθέσιμο σε: 
http://www.consilium.europa.eu/el/policies/climate-change/timeline/ (Ανακτήθηκε 16 Μαρτίου, 2018). 
28 ITALIAN G7 PRESIDENCY 2017. Διαθέσιμο σε: http://www.g7italy.it/en/environment-ministerial-meeting 
(Ανακτήθηκε 16 Μαρτίου, 2018). 
29 PUBLIC-PRIVATE-PARTNERSHIP IN INFRASTRUCTURE RESOURCE CENTER. Διαθέσιμο σε: 
https://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/library/china-circular-economy-promotion-law (Ανακτήθηκε 
16 Μαρτίου, 2018). 
30 ELLEN MACARTHUR FOUNDATION. Διαθέσιμο σε: https://www.ellenmacarthurfoundation.org/about 
(Ανακτήθηκε 16 Μαρτίου, 2018). 
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φτάνουν έως και τα 500 εκατ. τόνους ανά έτος στην ΕΕ31. Την υλοποίηση των μέτρων αυτών 
διευκολύνει το ήδη υφιστάμενο πλαίσιο οδηγιών, κανονισμών, αποφάσεων και συστάσεων με 
τις οποίες συμμορφώνονται τα κράτη-μέλη32. Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημανθεί ότι η ΕΕ 
είχε ήδη θέσει ως στόχο μεταξύ άλλων, την εφαρμογή πολιτικής για τα μηδενικά απόβλητα33. 
Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα επίτευξης του στόχου αυτού εντοπίζεται στη Σουηδία, όπου η 
ανακύκλωση των αποβλήτων κατά το έτος 2010 έφτασε το 49%, δηλαδή μόλις 1% μακριά από 
τον στόχο της ΕΕ για το 202034, ο οποίος αναμένεται σήμερα να έχει ξεπεραστεί κατά πολύ. 
Αξίζει να επισημανθεί πως το ισχύον θεσμικό πλαίσιο της ΕΕ απευθύνεται τόσο στα κράτη-
μέλη, όσο στις επιχειρήσεις, αλλά και στους πολίτες αυτής. 

 
Συνοψίζοντας την παραπάνω ανάλυση, σε έναν πλανήτη που έχει ήδη δεχθεί αλόγιστες 

παρεμβάσεις και οι φυσικοί πόροι έχουν «αφαιμαχθεί», η κυκλική οικονομία φαντάζει ως το 
μοναδικό μοντέλο που δύναται να προσφέρει μία λύση, τόσο στο θέμα της προστασίας του 
περιβάλλοντος, όσο και στο θέμα του οικονομικού αδιεξόδου. Το νέο αυτό σύστημα μέσω του 
περιορισμού της κατασπατάλησης των πόρων στοχεύει κυρίως στην ενεργειακή επάρκεια και 
κατ’ επέκταση στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Εξασφαλίζοντας, λοιπόν, την 
επανατροφοδότηση του οικονομικού κύκλου, μέσω της επαναχρησιμοποίησης των πρώτων 
υλών, το κόστος παραγωγής μειώνεται ενισχύοντας την κατανάλωση. Επιπλέον, με την 
ανάπτυξη των νέων κλάδων που απαιτεί το οικονομικό μοντέλο, δημιουργούνται νέες θέσεις 
εργασίας, ενώ συγχρόνως θα απορροφηθεί και η μερίδα του ανθρώπινου δυναμικού που 
ενδέχεται να πληγεί λόγω της μετάβασης στην κυκλική οικονομία. Η νέα οικονομία δεν θα 
κινείται πλέον αποκλειστικά γύρω από τα βιομηχανικά κέντρα. Αντιθέτως, θα αφορά σε κάθε 
επίπεδο, από τοπικό σε παγκόσμιο, από μικρές έως μεγάλες επιχειρήσεις, από ιδιώτες έως 
οργανισμούς. Όλα αυτά είναι άρρηκτα συνδεδεμένα και με την κοινωνία, καθώς αναγκαίο 
συμπλήρωμα του νέου μοντέλου είναι η στροφή προς τη συλλογικότητα και η μετάβαση από το 
                                                            
31 EUROPEAN COMMISSION Press Release Database. Διαθέσιμο σε: http://europa.eu/rapid/press-
release_MEMO-15-6204_el.htm (Ανακτήθηκε 16 Μαρτίου, 2018). 
32 Οδηγία 2012/19/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012 , σχετικά με τα 
απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ). 
Οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008 , για τα 
απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών. 
Οδηγία 94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 1994 για τις 
συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας. 
2013/179/ΕΕ: Σύσταση της Επιτροπής, της 9ης Απριλίου 2013, σχετικά με τη χρήση κοινών μεθόδων για τη 
μέτρηση και τη γνωστοποίηση των περιβαλλοντικών επιδόσεων κατά τον κύκλο ζωής των προϊόντων και των 
οργανισμών Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ 
Οδηγία (EE) 2015/720 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2015, σχετικά με 
την τροποποίηση της οδηγίας 94/62/ΕΚ με σκοπό τη μείωση της κατανάλωσης λεπτών πλαστικών σακουλών 
μεταφοράς. 
Οδηγία 85/339/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 1985 για τις συσκευασίες υγρών τροφίμων. 
Οδηγία 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009 , για τη 
θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού όσον αφορά τα συνδεόμενα με την 
ενέργεια προϊόντα. 

33 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 
Προς μια κυκλική οικονομία: πρόγραμμα μηδενικών αποβλήτων για την Ευρώπη. 

34 European Environment Agency. (2013). Municipal waste management in Sweden. EEA. Copenhagen: [χ.ε.]. 
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ιδιοκτησιακό στο συμμετοχικό καθεστώς. Στο πλαίσιο αυτό, ευνοείται η ισότιμη κατανομή και 
εκμετάλλευση των μέσων και των αγαθών από κάθε χώρα, γεγονός που συνολικά θα επιφέρει 
κοινωνική ευημερία. Σε κάθε περίπτωση, για την επίτευξη των παραπάνω στόχων απαιτείται το 
αντίστοιχο θεσμικό πλαίσιο, τόσο σε διεθνές, ενωσιακό, όσο και σε εθνικό επίπεδο. Οι στόχοι 
και οι κατευθυντήριες γραμμές έχουν ήδη τεθεί, καθοριστικό, όμως, ρόλο θα διαδραματίσει η 
καθολική και αποτελεσματική υιοθέτηση και εφαρμογή του υπάρχοντος ρυθμιστικού 
πλαισίου.  Είναι εύλογο ότι μία τέτοια μετάβαση δεν είναι απλή, ούτε μπορεί να υλοποιηθεί από 
την μία μέρα στην άλλη, ωστόσο, όπως προκύπτει και από τα ανωτέρω, η μετάβαση στο 
μοντέλο της κυκλικής οικονομίας κρίνεται αναγκαία και όλοι θα πρέπει να έχουμε ενεργό ρόλο 
σε αυτή. 
  
  
 
 
 
 

 


