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Σε μια κυκλική οικονομία, η απόδοση των πόρων μεγιστοποιείται και η παραγωγή αποβλήτων 
ελαχιστοποιείται προκειμένου να επιτευχθεί μια πιο βιώσιμη οικονομία. Η επιτυχής μετάβαση στην κυκλική 
οικονομία πρέπει να έχει πλήρη υποστήριξη από τις κυβερνήσεις (Loiseau et al. 2016; Geissdorfer et al. 2017). 
Συνεπώς, απαιτούνται προσπάθειες σε διαφορετικές κλίμακες για την επίτευξη μιας συστημικής και ολιστικής 
προσέγγισης: τοπικά, περιφερειακά και εθνικά (Geng et al. 2012; Su et al. 2012; EC 2015; Ghisellini et al. 2016). 
Οι προσπάθειες μακροοικονομικού επιπέδου για τη στήριξη αυτής της μετάβασης αναφέρονται σε αλλαγές 
πολιτικής σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. 

Η σημερινή κατάσταση των πολιτικών της κυκλικής οικονομίας από την πλευρά των εθνικών και επιλεγμένων 
περιφερειακών στρατηγικών στη Φινλανδία, τη Γαλλία, την Ελλάδα, τη Ρουμανία, τη Σλοβακία και την Ισπανία 
παρουσιάζεται στον Πίνακα 1. Η σημασία της μετάβασης προς την κυκλική οικονομία αναγνωρίστηκε στην 
πλειονότητα των πολιτικές και στρατηγικές που μελετήθηκαν, τόσο σε περιφερειακό όσο και σε εθνικό 
επίπεδο. Πολλές στρατηγικές κυκλικής οικονομίας έχουν ήδη οριστικοποιηθεί, ενώ άλλες βρίσκονται στο 
στάδιο της επικύρωσης.  

Πίνακας 1. Η σημερινή κατάσταση των εθνικών και περιφερειακών πολιτικών κυκλικής οικονομίας στις χώρες 
που μελετήθηκαν στο έργο BIOREGIO (9/2019). 

 



 
Κυκλική Οικονομία που αναδύεται στις εθνικές πολιτικές 

Η ανάπτυξη πολιτικών που σχετίζονται με την κυκλική οικονομία εξαρτάται από την κατάσταση κάθε χώρας 
εταίρου και, επιπλέον, ποικίλλει σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο (εικόνα 1). Σε εθνικό επίπεδο, σε όλες 
τις χώρες, εκτός από την Ελλάδα, η κυκλική οικονομία περιλαμβάνεται στις σχετικές εθνικές πολιτικές. Στη 
Φινλανδία, ο χάρτης πορείας για την κυκλική οικονομία τέθηκε σε ισχύ ήδη από το 2016 και αναθεωρήθηκε 
το 2019. Στη Σλοβακία, το Πρόγραμμα Διαχείρισης Αποβλήτων περιλαμβάνει ήδη την κυκλική οικονομία. 
Ομοίως, στη Γαλλία, ο νόμος σχετικά με την ενεργειακή μετάβαση για την πράσινη ανάπτυξη περιλαμβάνει 
κυκλική οικονομία και αναμένεται ειδικός νόμος περί κυκλικής οικονομίας το 2019. Στην Ελλάδα και την 
Ισπανία αναμένεται μια συγκεκριμένη στρατηγική κυκλικής οικονομίας το 2020. Στη Ρουμανία στο πρώτο 
σχέδιο της εθνικής στρατηγικής το 2019 προβλέπεται η κυκλική οικονομία. 

 

  
Εικόνα 1. Κατάσταση των πολιτικών κυκλικής οικονομίας σε εθνικό επίπεδο στις χώρες που μελετήθηκαν στο 
έργο BIOREGIO (9/2019). 
 

Σε περιφερειακό επίπεδο, σε όλες τις περιοχές που μελετήθηκαν, εκτός από την Κεντρική Μακεδονία, η 
κυκλική οικονομία συμπεριλαμβάνεται στους στρατηγικούς σχεδιασμούς. Στην Φινλανδία στην περιφέρεια 
Päijät-Häme, η περιφερειακή στρατηγική κυκλικής οικονομίας καθορίστηκε ήδη από το 2017 και 
αναθεωρήθηκε το 2018. Στη Σλοβακία, η στρατηγική της κυκλικής οικονομίας συμπεριλήφθηκε πρόσφατα 



στο Σχέδιο Δράσης για το Πρόγραμμα Οικονομικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας της Nitra για 
την περίοδο 2019- 2021. Στην Γαλλία, στην περιφέρεια, Pays de la Loire, και στην Ισπανία, στην περιφέρεια 
Castilla-La Mancha, οι περιφερειακές στρατηγικές αναμένεται να επικυρωθούν το 2019 και 2020 αντίστοιχα. 
Επίσης στην Ρουμανία, στην περιφέρεια South Muntenia, η διαδικασία ανανέωσης της περιφερειακής 
στρατηγικής είναι σε εξέλιξη.  Τέλος στην Ελλάδα τα περιφερειακά στρατηγικά σχέδια θα ακολουθήσουν τις 
κατευθυντήριες γραμμές της εθνικής στρατηγικής όταν αυτή θα ανακοινωθεί. Σε όλες τις χώρες, η ενεργός 
επικοινωνία μεταξύ του εθνικού και του περιφερειακού επιπέδου (ομάδες εργασίας, δικτύωση, εφαρμογή 
πρακτικών και διαφόρων μέτρων κ.λπ.) είναι διαρκής. 

 
Ειδικές στρατηγικές κυκλικής οικονομίας αναπτύσσονται στις περιφέρειες 
 

Η συστημική αλλαγή απαιτεί κατανόηση των διαφόρων δυνατοτήτων και ανάπτυξη μιας συνολικής 
προσέγγισης της κυκλικής οικονομίας. Αυτοί είναι οι βασικοί παράγοντες για την προώθηση της κυκλικής 
οικονομίας ώστε να αποτελέσει αναπόσπαστο μέρος των εθνικών και περιφερειακών πολιτικών. Οι εμπειρίες 
έχουν δείξει ότι τόσο η συγκεκριμένη δράση όσο και η υποστήριξη από διαφορετικά επίπεδα πολιτικής είναι 
θεμελιώδεις στη διαδικασία μετάβασης. Η διαπεριφερειακή συνεργασία, η ανταλλαγή ορθών πρακτικών και 
οι δεσμοί μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα μπορούν να προωθήσουν την ολοκλήρωση της κυκλικής 
οικονομίας στα κράτη μέλη. 

Η παρούσα μελέτη είναι αποτέλεσμα του τρέχοντος προγράμματος INTERREP EUROPE BIOREGIO, στο 
πολιτικές σχετικά με την κυκλική οικονομία και τη βιο-οικονομία αναπτύσσονται μέσω της μεταφοράς καλών 
πρακτικών. Διαβάστε περισσότερα στο: www.interregeurope.eu/bioregio  

Το παρόν υπόμνημα πολιτικής βασίζεται στην αφίσα που παρουσιάστηκε στην εκδήλωση της Ευρωπαϊκής 
Ημέρας για τη Βιώσιμη Κυκλική Οικονομία που πραγματοποιήθηκε στο Ελσίνκι της Φινλανδίας στις 30.9.-
1.10.2019. 

Η αρχική έκδοση του υπομνήματος πολιτικής είναι στην αγγλική γλώσσα και είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα 
του έργου BIOREGIO: https://www.interregeurope.eu/bioregio/library/#folder=1289 
 
Το υπόμνημα πολιτικής αντικατοπτρίζει τις απόψεις των συγγραφέων. Οι αρχές του προγράμματος Interreg Europe δεν 
είναι υπεύθυνες για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο. 
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