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I. Αστικό Θεματολόγιο για την ΕΕ 
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Αστικό Θεματολόγιο για την ΕΕ 
Τι και Γιατί 

• 70% των πολιτών στην ΕΕ ζουν σε πόλεις 

• 70% της νομοθεσίας της ΕΕ εφαρμόζεται στις πόλεις 

• 55% των χρηματοδοτικών πόρων της ΕΕ δαπανώνται 
στις πόλεις 

• 85% του ΑΕΠ της ΕΕ παράγεται στις πόλεις 

• 7/10 προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 
του Προέδρου κου Juncker για την περίοδο 2015-
2019 έχουν αστική διάσταση 
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Αστικό Θεματολόγιο για την ΕΕ 
Τι και Γιατί 

• Σκοπός: Συμπερίληψη της αστικής διάστασης στις πολιτικές 
(να βελτιωθεί η εφαρμογή των πολιτικών της ΕΕ και των Κρατών 
Μελών στο πεδίο, με τη συμμετοχή των πόλεων στο σχεδιασμό και 
την εφαρμογή πολιτικών που σχετίζονται με αστικές περιοχές, ώστε 
να καταστούν αποτελεσματικότερες, αποδοτικότερες και 
φθηνότερες.) 

• Αναμενόμενα αποτελέσματα: Σχέδια Δράσης για επιλεγμένα 
θέματα 
– Δράσεις που εστιάζουν σε τρεις άξονες: 

• να μπορέσουν να προσαρμοστούν οι υφιστάμενοι κανόνες και κανονισμοί 
της ΕΕ ώστε να καταστούν περισσότερο «αστικοί» (better regulation),  

• να βελτιωθεί η χρήση των υφιστάμενων χρηματοδοτικών μέσων της ΕΕ 
(better funding),  

• να βελτιωθούν τα υφιστάμενα δίκτυα ανταλλαγής δεδομένων και γνώσης 
(better knowledge) 

– Καλά έργα που μπορούν να επεκταθούν σε κλίμακα ΕΕ 
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Αστικό Θεματολόγιο για την ΕΕ 
Τι και Γιατί 

• Διακυβέρνηση: Συνεργασία στο πλαίσιο «Εταιρικής Σχέσης» 

– Θεσμοί της ΕΕ 

– Κράτη-Μέλη της ΕΕ 

– Αστικές Αρχές και Οργανισμοί  τους (πχ Eurocities, CEMR) 

– Κοινωνικο-οικονομικοί Φορείς (ΜΚΟ, Επιμελητήρια, Ερευνητικά 
Ιδρύματα, Σύμβουλοι-Εμπειρογνώμονες, κλπ) 

 

• 12 Θεματικές Προτεραιότητες 
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SECURITY IN 
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HERITAGS 



II. Σύμπραξη για την Κυκλική Οικονομία 
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Εταίροι της Σύμπραξης για την Κυκλική Οικονομία 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
(DG REGIO, DG ENV, DG CLIMA, 

DG GROWTH, DG RTD) 

 

4 Κράτη-Μέλη της ΕΕ 
(Ελλάδα, Φινλανδία, Σλοβενία, 

Πολωνία) 

 

Αστικές Αρχές/ Οργανισμοί 
• 5 Δήμοι (Όσλο, Πράτο, Χάγη, 

Πόρτο, Κάουνας) και 1 Περιφέρεια 

(Φλάνδρα) 

• EUROCITIES 

• CEMR (Council of European 

Municipalities and Regions) 

• EIB (European Investment Bank) 

• ACR+ (Association of Cities and 

Regions) 

• URBACT (Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα 

προώθησης της Βιώσιμης Αστικής 

Ανάπτυξης) 

• Εμπειρογνώμονες 
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Αντικείμενο του έργου της Σύμπραξης 

2017 

Καταγραφή-
απολογισμός 
υφιστάμενης 
κατάστασης 

Οριοθέτηση – 
εξειδίκευση των 

θεμάτων 

Εντοπισμός 
εμποδίων – 
περίγραμμα 

δράσεων 

2018 

Σύνταξη αρχικού 
Σχεδίου Δράσης 

Δημόσια 
διαβούλευση - 

ανάδραση 

Οριστικοποίηση του 
Σχεδίου Δράσης 

2019 

Υλοποίηση του 
Σχεδίου Δράσης 

Αξιολόγηση 
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Τέσσερις θεματικές περιοχές προς διερεύνηση 

 

 

 

 

«κυκλική» 
επιχειρηματι-

κότητα 

«Κυκλική» 
κατανάλωση 

 Διαχείριση 
αστικών πόρων 

 Διακυβέρνηση 



Κριτήρια επιλογής των δράσεων της Σύμπραξης 

1. Ανάγκες των αστικών περιοχών 

2. Συνάφεια με την έννοια της κυκλικής οικονομίας 

3. Δυναμικό βελτίωσης 

4. Εφικτότητα υλοποίησης 

5. Ύπαρξη εμπειρίας-γνώσης 

6. Προστιθέμενη αξία 
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IΙI. Σχέδιο Δράσης για την Κυκλική Οικονομία 
στο πλαίσιο του Αστικού Θεματολογίου 
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Οι Δράσεις στους βασικούς άξονες 
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Better Regulation 

Better Funding 

Better Knowledge 

Urban Circular 

Bioeconomy 

CE into the post 2020 EU 

Cohesion Policy 

Water 

Legislation 

Waste 

Legislation 

Circular City 

Funding Guide 

Circular City 

Portal 

Urban Resource 

Centres 

Roadmap for 

Urban Resource 

Management 

Knowledge pack for 

Collaborative Economy 

Re-use of buildings 

and spaces 
Circular City 

Indicators 

“Pay-As-You-Throw” 

toolkit 



Better Regulation   

Εμπόδια: 
• Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για τα στερεά απόβλητα 

επικεντρώνεται στην προστασία της δημόσιας υγείας και του 
περιβάλλοντος αλλά δεν ανταποκρίνεται στους στόχους μιας 
κυκλικής οικονομίας 

• Αφότου τα προϊόντα ή τα υλικά χαρακτηρισθούν ως απόβλητα, 
γίνεται πολύ δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να ανακατευθυνθούν στον 
οικονομικό κύκλο για επαναχρησιμοποίηση ή ανακύκλωση 

 
Δράση: 
• Διεξοδική αξιολόγηση των τρόπων εφαρμογής στην πράξη της 

ισχύουσας νομοθεσίας για τα στερεά απόβλητα 
• Αξιολόγηση της ανάγκης θέσπισης κανονιστικού πλαισίου που να 

ανταποκρίνεται καλύτερα στις απαιτήσεις της χρήσης 
δευτερογενών πόρων 
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1) Ανασκόπηση της νομοθεσίας στερεών αποβλήτων ώστε να 
μπορεί να στηρίξει την κυκλική οικονομία στις πόλεις 



Better Regulation   

Εμπόδια: 
• Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για τα νερά δεν ανταποκρίνεται επαρκώς στους 

στόχους μιας κυκλικής οικονομίας όσον αφορά την επαναχρησιμοποίηση των 
νερών στις πόλεις 

• Η έλλειψη ελάχιστων ποιοτικών απαιτήσεων για το νερό στις διάφορες χρήσεις και 
διαδικασίες διαχείρισής του, όπως τα διαφορετικά πρότυπα ποιότητας για το 
ανακυκλωμένο νερό, οδηγεί απλώς στην απαγόρευση της επαναχρησιμοποίησης 

• Η έλλειψη σαφούς αρμοδιότητας-υπευθυνότητας και οι κίνδυνοι που 
δημιουργούνται από κάθε παίκτη έχουν επιπτώσεις στη διασφάλιση της 
ποιότητας, την παρακολούθηση, τη συντήρηση, κλπ 

• Απροθυμία στο να επιτραπεί η εφαρμογή νέων τεχνολογιών (οι κανονισμοί 
τείνουν να επικεντρώνονται στην περιγραφή τεχνολογιών και όχι στην τήρηση των 
απαιτούμενων προτύπων) 

Δράση: 
• Προτάσεις βελτίωσης της ισχύουσας νομοθεσίας στον τομέα των υδάτων για την 

ενθάρρυνση και διευκόλυνση της επαναχρησιμοποίησης του νερού 
• Κάλεσμα για στροφή στην ευρωπαϊκή πολιτική ώστε να προσαρμοστεί καλύτερα 

στην κυκλική οικονομία αναφορικά με τη διαχείριση των υδάτων και την 
επαναχρησιμοποίηση του νερού 

• Ανάπτυξη εγγράφου θέσεων και συμβολή στις τρέχουσες νομοθετικές 
διαδικασίες στον τομέα των νερών 
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2) Ανασκόπηση της νομοθεσίας για τα νερά ώστε να μπορεί να 
στηρίξει την κυκλική οικονομία στις πόλεις 



Better Regulation   

Εμπόδια: 
• Ορισμένες τεχνολογικές, ρυθμιστικές, χρηματοοικονομικές και 

κοινωνικές πτυχές εμποδίζουν την ανάπτυξη της αλυσίδας αξίας 
για την παραγωγή προϊόντων βασισμένων στα αστικά βιολογικά 
απόβλητα 

• Η ανακύκλωση των βιολογικών αποβλήτων περιορίζεται γενικά σε 
μικρό αριθμό προϊόντων, όπως το λίπασμα και το βιοαέριο 

Δράση: 
• Ανάλυση της κύριας νομοθεσίας της ΕΕ που επηρεάζει την 

ανάπτυξη της αλυσίδας αξίας για την παραγωγή καινοτόμων 
προϊόντων βασισμένα στα αστικά βιολογικά απόβλητα (όπως βιο-
χημικά, λιπάσματα, πλαστικά, συστατικά ζωοτροφών, κλπ) 

• Τα αποτελέσματα της ανάλυσης θα διαβιβαστούν στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να βελτιωθεί η υφιστάμενη 
νομοθεσίας σε αυτόν τον τομέα πολιτικής 
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3) Ανάλυση των ρυθμιστικών εμποδίων και ανάδειξη των 
στοιχείων καθοδήγησης για την ενίσχυση της αστικής 
κυκλικής βιο-οικονομίας 



Better Funding 

Εμπόδια: 
• Έλλειψη ενημέρωσης σχετικά με τις υπάρχουσες πηγές χρηματοδότησης 

επενδύσεων κυκλικής οικονομίας και τις προϋποθέσεις πρόσβασης σε 
χρηματοδότηση 

• Έλλειψη ικανοτήτων αξιολόγησης, σχεδιασμού και ανάπτυξης 
προγραμμάτων/ σχημάτων χρηματοδότησης έργων κυκλικής οικονομίας, 
καθώς και μόχλευσης δημόσιας και ιδιωτικής χρηματοδότησης  
 

Δράση: 
• Εξέταση των αναγκών χρηματοδότησης επενδύσεων κυκλικής οικονομίας, 

αλλά και έργων τεχνικής υποστήριξης και ανάπτυξης ικανοτήτων. 
• Καταγραφή υφιστάμενων οδηγών και πόρων σχετικά με την «κυκλική» 

χρηματοδότηση με έμφαση στον αστικό χώρο 
• Εντοπισμός των διαθέσιμων πηγών και καναλιών χρηματοδότησης και 

εκτίμηση της σχετικής συνάφειας και καταλληλότητας τους 
• Προετοιμασία στρατηγικών/ σχεδίων κυκλικής οικονομίας 
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4) Προετοιμασία ενός Οδηγού Χρηματοδότησης έργων κυκλικής 
οικονομίας για «Κυκλικές Πόλεις» 



Better Funding 

Εμπόδια: 
• Το ρυθμιστικό πλαίσιο που διέπει τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και 

Επενδυτικά Ταμεία κατά την τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού 
(2014-2020) δεν υποστηρίζει ρητά τη στροφή προς μία κυκλική 
οικονομία 

• Η δημόσια χρηματοδότηση έργων κυκλικής οικονομίας στο πλαίσιο 
των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ είναι σχεδόν ανύπαρκτη και ανεπαρκής 
για τη δημιουργία της αναγκαίας ώθησης της συγκεκριμένης πολιτικής 
προτεραιότητας 

Δράση: 
• Χαρτογράφηση των υφιστάμενων ευκαιριών χρηματοδότησης για 

δράσεις κυκλικής οικονομίας (σε αστικό επίπεδο) 
• Καταγραφή των χρηματοδοτικών αναγκών και προσδιορισμός των 

κενών χρηματοδότησης για δράσεις κυκλικής οικονομίας 
• Προτάσεις προσαρμογής του κανονιστικού πλαισίου της πολιτικής 

συνοχής μετά το 2020 
• Προώθηση των αποτελεσμάτων/ προτάσεων στα ευρωπαϊκά θεσμικά 

όργανα και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς 
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5) Ενσωμάτωση της κυκλικής οικονομίας ως επιλέξιμου τομέα 
στην πολιτική συνοχής μετά το 2020 



Better Knowledge 

Εμπόδια: 
• Έλλειψη ολιστικής και περιεκτικής στρατηγικής για την κυκλική 

οικονομία που να κινείται πέρα από την παραδοσιακή διαχείριση 
των αποβλήτων στις περισσότερες πόλεις 

• Οι τοπικοί φορείς χάραξης πολιτικής δεν διαθέτουν τεχνογνωσία 
σχετικά με τον τρόπο πραγματοποίησης της μετάβασης στην 
κυκλική οικονομία στο πεδίο 
 

Δράση: 
• Ανάπτυξη online πλατφόρμας που παρέχει σημείο εισόδου για 

πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την προώθηση της κυκλικής 
οικονομίας στις πόλεις 

• Διευκόλυνση της ανταλλαγής και αξιοποίησης πληροφοριών, 
εργαλείων, καθοδήγησης και τεχνογνωσίας μεταξύ των πόλεων 

• Οδηγός DIY (Do-It-Yourself) 
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6) Προετοιμασία ενός προ-σχεδίου Portal για «Κυκλικές Πόλεις» 



Better Knowledge 

Εμπόδια: 
• H κοινωνική και συμπεριφορική πλευρά της μετάβασης προς την κυκλική 

οικονομία και ο τρόπος με τον οποίο οι πολίτες θα συμμετάσχουν στη 
διαδικασία αυτή εξακολουθεί να μην αντιμετωπίζεται επαρκώς σε τοπικό 
επίπεδο 

• Δεν υπάρχουν επαρκείς γνώσεις μεταξύ των καταναλωτών και των πολιτών για 
την πρόληψη των αποβλήτων, τη βιώσιμη κατανάλωση και τον τρόπο με τον 
οποίο μπορεί να αποφευχθεί  η δημιουργία αποβλήτων στην καθημερινή  ζωή 

• Οι πληροφορίες και οι γνώσεις σχετικά με τις υπηρεσίες επισκευής και 
επαναχρησιμοποίησης στην πόλη είναι περιορισμένες 

Δράση: 
• Χρήση εργαλείων καινοτομίας και συν-δημιουργίας για τη διευκόλυνση 

φυσικών κέντρων διαθέσιμων στους πολίτες, όπου θα δίνεται έμφαση στην 
πρόληψη, επαναχρησιμοποίηση και επισκευή των αποβλήτων και η 
προτεραιότητα της ιεραρχίας των αποβλήτων θα υλοποιείται σε τοπικό 
επίπεδο 

• Έρευνα/ ταξινόμηση των κέντρων αστικών πόρων, Ενεργοποίηση 
πλατφορμών ανταλλαγής γνώσεων, Εξασφάλιση βιώσιμης οργάνωσης των 
κέντρων 
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7) Προώθηση κέντρων αστικών πόρων για την πρόληψη, την 
επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση 



Better Knowledge 

Εμπόδια: 
• Οι περισσότερες πόλεις επικεντρώνονται στην απομάκρυνση των 

αποβλήτων από την πόλη, όχι στη χαρτογράφηση και στην 
προσπάθεια να «κλείσει ο κύκλος» μέσα στην πόλη 
 

Δράση: 
• Καθιέρωση ενός πρακτικού χάρτη πορείας που επιτρέπει στις 

πόλεις να αναπτύξουν σχέδια διαχείρισης των αστικών πόρων 
• Χαρτογράφηση πόρων και ροών πόρων στις πόλεις 
• Δημιουργία δομών μεσιτείας για τη γεφύρωση του χάσματος 

μεταξύ προσφοράς και ζήτησης πόρων 
• Τρόπος παρακολούθησης των αποτελεσμάτων 
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8) Ανάπτυξη ενός χάρτη πορείας για τις πόλεις σχετικά με τη 
διαχείριση των «κυκλικών» πόρων 



Better Knowledge 

Εμπόδια: 
• Εμφανίζεται ένα νέο οικονομικό παράδειγμα, το οποίο 

υποτιμάται και παρερμηνεύεται. 
• Προς το παρόν, η ευρέως διαδεδομένη σημασία της 

οικονομίας διαμοιρασμού ή συνεργατικής οικονομίας 
περιορίζεται κυρίως σε διεθνείς κεντρικές ψηφιακές 
πλατφόρμες διαμοιρασμού όπως οι AirBnB, Uber, κλπ.  

• Δεν υπάρχει καθολικά αποδεκτός ορισμός της συνεργατικής 
οικονομίας, η οποία αναφέρεται επίσης από μια σειρά 
συνωνύμων 
 

Δράση: 
• Επιτόπια έρευνα που ακολουθείται από μια βήμα προς βήμα 

προσέγγιση για την εξειδίκευση και διάδοση της 
αποκτηθείσας γνώσης, με σκοπό τη δημιουργία ενός 
ολοκληρωμένου πακέτου γνώσεων για την συνεργατική 
οικονομία 
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9) Ανάπτυξη ενός πακέτου γνώσης για τις πόλεις σχετικά με τη 
συνεργατική οικονομία 



Better Knowledge 

Εμπόδια: 
• Τα κύρια εμπόδια για τις τοπικές αρχές για μια αυξημένη 

επαναχρησιμοποίηση κενών κτιρίων και χώρων σχετίζονται 
συνήθως με τη νομοθεσία και τη γνώση. Πρόκειται για ένα νέο 
μοντέλο στο οποίο οι αστικές αρχές πρέπει να εντοπίζουν τον 
εγκαταλελειμμένο/ ανεπαρκώς χρησιμοποιούμενο χώρο ή 
κτίριο και να δημιουργούν τις προϋποθέσεις για προσωρινή 
επαναχρησιμοποίηση ή μόνιμο μετασχηματισμό 
 

Δράση: 
• Ανάπτυξη εγχειριδίου για τη διαχείριση της επαναχρησιμο-

ποίησης κτιρίων και χώρων σε μια κυκλική οικονομία, ως 
εργαλείο για την εφαρμογή στρατηγικής καινοτόμων αστικών 
μοντέλων 
 

22 

10) Διαχείριση της επαναχρησιμοποίησης κτιρίων και χώρων στο 
πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας 



Better Knowledge 

Εμπόδια: 
• Οι περισσότερες πόλεις δεν διαθέτουν σύνολο δεικτών για την 

παρακολούθηση και αξιολόγηση των στρατηγικών κυκλικής 
οικονομίας 

• Οι περισσότεροι δείκτες αναφέρονται στο επίπεδο του κράτους 
 

Δράση: 
• Ανάπτυξη πλαισίου παρακολούθησης και αξιολόγησης για τη 

μετάβαση σε κυκλικές πόλεις 
• Ανάπτυξη οδηγού με ένα σύνολο δεικτών κατάλληλων για τη 

μέτρηση της κυκλικής απόδοσης 
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11) Ανάπτυξη δεικτών κυκλικής οικονομίας για τις πόλεις 



Better Knowledge 

Εμπόδια: 
• Ένας παράγοντας στη νομοθεσία για τα απόβλητα που περιπλέκει τα 

πράγματα είναι ότι τα απόβλητα είναι κατά κύριο λόγο δημοτικό 
πρόβλημα, ενώ τόσο η ευθύνη του παραγωγού όσο και η (φορολογική) 
νομοθεσία καθορίζονται συνήθως σε εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο. 

• Ανησυχίες σχετικά με το κόστος για τις τοπικές αρχές και τα νοικοκυριά 
• Εξασφάλιση επαρκών εσόδων για την κάλυψη του κόστους του 

συστήματος 
• Έλλειψη εκτεταμένων υποδομών ανακύκλωσης 
• Περιορισμένη ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με τον τρόπο 

αλλαγής των αγοραστικών τους συνηθειών 
• Επιβολή ξεχωριστού τέλους για ανακύκλωση 
Δράση: 
• Δημιουργία εργαλείου PAYT για την υποστήριξη των πόλεων και 

διασύνδεση των ενδιαφερομένων μέσω παροχής οδηγιών, εργαστηρίων, 
βοήθειας για τον ορισμό του σωστού επιπέδου τιμών και συστημάτων 
παρακολούθησης, ώστε να μπορεί να εγκατασταθεί το PAYT για μέγιστη 
αποτελεσματικότητα 
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12) Οικονομικά κίνητρα κυκλικής οικονομίας: Ανάπτυξη ενός 
εργαλείου "Pay-As-You-Throw" 



Ευχαριστώ για την προσοχή σας 
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Βασίλης Λιόγκας, 
Συνεργάτης ΑνΥΠΕΝ 

vliogkas@mou.gr  
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