ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Αθήνα,17.04.2018
Αριθ. Πρωτ. : 81
ΤΟ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Συνήλθε σε συνεδρίαση την 17η Απριλίου 2018 στα γραφεία της Αντιπροεδρίας
(Ζαλοκώστα 10, 8ος όροφος) κατόπιν συγκλήσεώς του από τον Πρόεδρό του και
Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, με την απαιτούμενη απαρτία και
Έχοντας υπόψη:
α. τις διατάξεις των άρθρων 15 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα Κυβερνητικά όργανα (Π.Δ. 63/2005, Α’ 98)
β. το Π.Δ. 73/2015(ΦΕΚ Α΄116/23-11-2015), διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης,
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.
γ. το Π.Δ. υπ' αριθμ. 125/2016 (ΦΕΚ Α΄210/5-11-2016), διορισμόςΥπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.
δ. την υπ. αριθμ. 37 ΠΥΣ/02.11.2015 (Α΄ 137/2015) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
ε. την υπ’ αριθμ. 55/09.05.2017 απόφαση ΚΥΣΟΙΠ (Θέμα 3ο).
στ. την υπ΄ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/2211/642/22.1.2018 υπουργική απόφαση « Σύσταση
και συγκρότηση Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) για την υποστήριξη της Διϋπουργικής
Επιτροπής Συντονισμού των δράσεων της Κυκλικής Οικονομίας»
ζ. τη σχετική από 12 Φεβρουαρίου 2018 εισήγηση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας η οποία κοινοποιήθηκε στα μέλη ηλεκτρονικά.
Αποφασίζει:
Α) Την έναρξη δημόσιου διαλόγου για το Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο 2018-2019, (ο
οποίος θα συντονιστεί, θα παρακολουθείται και τα αποτελέσματά του θα
αξιολογούνται από το ΥΠΕΝ) δομημένο στα εξής βασικά πεδία δράσεων :
1.

Σχεδιασμός και θέσπιση ρυθμιστικού πλαισίου και θεσμικών εργαλείων, καθώς

και άρση γραφειοκρατικών εμποδίων στην Παραγωγή, στην Κατανάλωση, στην
αξιοποίηση Δευτερογενών Πρώτων Υλών και στην Διαχείριση Αποβλήτων.
2.

Χρηματοδοτικά εργαλεία ενίσχυσης της κυκλικής οικονομίας.

3.

Ανάπτυξη γνώσης, καινοτομίας και δράσεων ενημέρωσης. Σύνδεση της

επιχειρηματικότητας και της κοινωνικής οικονομίας με την τεχνολογική καινοτομία.
4.

Βελτίωση της διακυβέρνησης του Σχεδίου για την Κυκλική οικονομία και

επιτάχυνση διαδικασιών.
Β) Την ανάληψη των κατωτέρω δράσεων ανά πεδίο :
ΠΕΔΙΟ 1.

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ.

1.1.

Ολοκλήρωση νομοθετικού πλαισίου διαχείρισης αποβλήτων.

1.2.

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την προώθηση των Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων

και την χάραξη εθνικής πολιτικής.
1.3:

Επεξεργασία προτάσεων για την μείωση απώλειας τροφίμων.

1.4:

Προσαρμογή πλαισίου κατασκευών δημοσίων και ιδιωτικών έργων.

1.5:

Αποσαφήνιση της διάκρισης μεταξύ αποβλήτου και προϊόντος για τη

διευκόλυνση της χρησιμοποίησης δευτερογενών πρώτων υλών.
1.6:

Επαναχρησιμοποίηση νερού και αξιοποίηση ιλύος ΕΕΛ

1.7:

Ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών και τεχνολογιών αιχμής για τη διαχείριση

αποβλήτων στο πλαίσιο της RIS3.
1.8:

Δείκτες κυκλικής οικονομίας (προσδιορισμός και συσχέτιση με επιχειρηματικές

δραστηριότητες).
1.9:

Ανάπτυξη μεθοδολογίας μέτρησης και παρακολούθησης των αποβλήτων

τροφίμων.
1.10:

Ανάπτυξη κριτηρίων οικολογικού σχεδιασμού.

1.11:

Εθνικά πρότυπα για το περιβάλλον και την κυκλική οικονομία.

1.12:

Ενσωμάτωση της διάστασης της κυκλικής οικονομίας στις αξιολογήσεις

μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων
1.13:

Κυκλική οικονομία και αδειοδότηση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και

υποδομών
1.14:

Προώθηση της χρήσης μεσιτείας σε επίπεδο περιφερειών ή πόλεων για την

προώθηση της κυκλικής οικονομίας.
1.15:

Δημιουργία

αστικών

χώρων

ως

«δημιουργικών

κέντρων

επαναχρησιμοποίησης», με αξιοποίηση των Πράσινων Σημείων/ ΚΑΕΔΙΣΠ – («Πράσινα
Κέντρα»)
1.16:

Προώθηση χρήσης αποβλήτων ως δευτερογενών καυσίμων στη βιομηχανία.

1.17:

Δημιουργία

θεσμικού

ρυθμιστικού

πλαισίου

διευκόλυνσης

παραγωγής

βιομεθανίου (green gas) από οργανικά απόβλητα και έγχυσής του στο δίκτυο φυσικού
αερίου ή χρήσης του ως καυσίμου κίνησης
1.18:

Σύνταξη ΚΥΑ προδιαγραφών κομπόστ από προδιαλεγμένα οργανικά απόβλητα.

1.19:

Αξιοποίηση του θεσμικού πλαισίου ν.4513/2018 για τις Ενεργειακές Κοινότητες

σε τοπικό επίπεδο μέσω τεχνολογιών ΑΠΕ και βελτίωσης της Ενεργειακής
Αποδοτικότητας
1.20 : Διαχείριση, αξιοποίηση και επανάχρηση αποβλήτων προϊόντων.
1.21:

Ενσωμάτωση της ανάλυσης κύκλου ζωής στην κοστολόγηση προϊόντων και

δημόσιων και ιδιωτικών έργων
1.22:

Ενσωμάτωση των αρχών της κυκλικής και συνεργατικής οικονομίας στα Σχέδια

Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)
ΠΕΔΙΟ 2.

ΔΡΑΣΕΙΣ

ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ,

με

έμφαση

στη

μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και την κοινωνική οικονομία
2.1.

Δυνατότητες χρηματοδότησης δράσεων κυκλικής οικονομίας μέσω του ΕΣΠΑ

2.2.

Δυνατότητες

χρηματοδότησης

μέσω

διακρατικών

προγραμμάτων

(π.χ.

INTERREG, ESPON)
2.3.

Δυνατότητες

χρηματοδότησης

μέσω

ευρωπαϊκών

προγραμμάτων

χρηματοδότησης έρευνας (π.χ. HORIZON)
2.4.

Δυνατότητες χρηματοδότησης μέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας και άλλων

χρηματοδοτικών φορέων (π.χ. Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων)
2.5.

Διερεύνηση

ενσωμάτωσης

της

«κυκλικότητας»

στα

καθεστώτα

του

αναπτυξιακού νόμου.
2.6.

Θέσπιση φορολογικών κινήτρων για τα φυσικά και τα νομικά πρόσωπα που

δραστηριοποιούνται σε παραγωγικούς κλάδους της κυκλικής οικονομίας.
ΠΕΔΙΟ 3.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Αξιοποίηση, από την

κοινωνία, την διοίκηση, την αυτοδιοίκηση και την αγορά, της διεθνούς εμπειρίας και
πρωτοβουλιών σε εθνικό επίπεδο, με δημιουργία νέας γνώσης, καινοτομίας, ανταλλαγή
καλών πρακτικών και κατάρτιση.
3.1.

Δημιουργία FORUM για την ανάπτυξη της Κυκλικής Οικονομίας.

3.2.

Ανάπτυξη Οδηγού Κυκλικής Πόλης

3.3.

Ειδικά προγράμματα ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης κατά της σπατάλης

τροφίμων.

3.4.

Δημιουργία και προώθηση Οδηγών βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης στις

παραγωγικές διαδικασίες.
3.5.

Διαμόρφωση προτάσεων και μέτρων ενίσχυσης της γνώσης και ενημέρωσης

(βιομηχανική

συμβίωση,

αγορά

δευτερογενών

υλικών,

οικοσχεδιασμός,

επαναχρησιμοποίηση υλικών, επιδιορθωσιμότητα, αντοχή, ανακυκλωσιμότητα).
3.6.

Δράσεις ενημέρωσης και ενθάρρυνσης της Συνεργατικής Οικονομίας

ΠΕΔΙΟ 4.
4.1.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Σύσταση και λειτουργία Εκτελεστικής Γραμματείας υπό το Υπουργείο

Περιβάλλοντος & Ενέργειας
4.2.

Προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης των υπηρεσιών της κεντρικής

διοίκησης και αυτοδιοίκησης.
4.3.

Σύσταση

Παρατηρητηρίου

Κυκλικής

Οικονομίας

υπό

το

Υπουργείο

Περιβάλλοντος & Ενέργειας
ΑΘΗΝΑ 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ &ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ιωάννης Δραγασάκης

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Ευκλείδης Τσακαλώτος

ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

& ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Χρήστος Σπίρτζης

Γεώργιος Σταθάκης

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Παναγιώτης Κουρουμπλής

Ευάγγελος Αποστόλου

&

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΝ.ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Έλενα Κουντουρά

Αλέξανδρος Χαρίτσης

ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Γεώργιος Χουλιαράκης

Αλέξανδρος Φλαμπουράρης

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Χριστόφορος Βερναρδάκης

