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Καταθέσαμε 6 στρατηγικές προτεραιότητες που μπορούν να 
συγκεντρώσουν σημαντικές επιχειρηματικές δυνάμεις με 

θετικά αποτελέσματα για την οικονομία και την απασχόληση 

Ολοκλήρωση των βασικών 
υποδομών διαχείρισης 

απορριμμάτων 

Αναδιοργάνωση του 
συστήματος της διαλογής 

στην πηγή

Δημιουργία μονάδων 
παραγωγής δευτερογενών 

υλικών

Συνεργασία ερευνητικών και 
επιχειρηματικών δυνάμεων

Αναβάθμιση του πλαισίου 
συνεργασίας δημόσιου και 

ιδιωτικού τομέα

Δημιουργία ανεξάρτητου 
συστήματος κοστολόγησης 

και τιμολόγησης της 
διαχείρισης των αστικών 

απόβλητων 
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Η προώθηση τους καθυστερεί με αποτέλεσμα να μην 
διευκολύνεται και η μετάβαση στην κυκλική οικονομία

Στις βασικές μονάδες διαχείρισης έχουν 
καταγραφεί περιορισμένα βήματα 
προόδου καθώς μόνο 2 έργα έχουν 
συμβολαιοποιηθεί, 4 βρίσκονται σε 

διαδικασία διαγωνισμού ενώ 4 έχουν 
ενταχθεί για χρηματοδότηση.

Η αναδιοργάνωση του συστήματος της 
διαλογής στην πηγή με βασική 

προτεραιότητα το διαχωρισμό του 
οργανικού δεν έχει επιτευχθεί μέχρι 

σήμερα καθώς δεν έχει προωθηθεί με 
βάση κάποιο ολοκληρωμένο σχέδιο. 

Η δημιουργία μονάδων παραγωγής 
δευτερογενών υλικών και ενεργειακής 

αξιοποίησης των υπολειμμάτων υστερεί, 
καθώς με εξαίρεση την προσαρμογή της 

τσιμεντοβιομηχανίας δεν έχει 
ενεργοποιηθεί κάποια γενικότερη τάση για 

επενδύσεις και ανάληψη σχετικών 
πρωτοβουλιών.

Η συνεργασία ερευνητικών και 
επιχειρηματικών δυνάμεων καθώς και η 

ενεργή στήριξη του κράτους για την 
προώθηση των εξαγωγών κινείται με 
αργούς ρυθμούς. Έχουν καταγραφεί 
περιορισμένες δραστηριότητες στο 

πλαίσιο συμπράξεων επιχειρήσεων και 
ερευνητικών κέντρων με αβέβαιο 

αναπτυξιακό αποτέλεσμα.

Η αναβάθμιση του πλαισίου συνεργασίας 
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με στόχο 

την ποιοτική αναβάθμιση των 
παρεχόμενων υπηρεσιών δεν δείχνει 

σημεία προόδου. Μόνο το ΣΔΙΤ της Ηλείας 
έχει υπογραφεί ενώ σε περιορισμένο 

αριθμό περιφερειών έχουν γίνει 
διερευνητικές προσεγγίσεις.

Η δημιουργία ανεξάρτητου συστήματος 
κοστολόγησης και τιμολόγησης της 

διαχείρισης των αστικών απόβλητων δεν 
έχει προωθηθεί. Καμιά πρόοδος δεν έχει 

καταγραφεί ούτε έχει καν τεθεί θέμα 
έναρξης μιας διερεύνησης από τις 

αρμόδιες κρατικές αρχές.

THALIS E.S-ΙΟΥΝΙΟΣ 2019



Σήμερα είναι η κατάλληλη στιγμή για την ανάληψη μιας 
πρωτοβουλίας επιτάχυνσης των διαδικασιών μετάβασης

Συγκέντρωση 
δραστηριοτήτων

Ανάπτυξη 
συνεργασιών 
μεταξύ 
δημόσιου και 
ιδιωτικού τομέα

Με 
πρωτοβουλία 
των ΦΟΔΣΑ -
Πάρκο Κυκλικής 
Οικονομίας
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Το Πάρκο Κυκλικής Οικονομίας φιλοξενεί κρίκους της 
αλυσίδας αξίας των αποβλήτων επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα 

εξοικονόμηση πόρων και ισχυρές οικονομίας κλίμακας

Μονάδα διαλογής 
ρευμάτων με εφαρμογή 
σύγχρονων τεχνολογιών 

(ΜΒΤ/ΚΔΑΥ).

Μονάδα αξιοποίησης του 
οργανικού κλάσματος. 

Μονάδα θερμικής 
επεξεργασίας υπολειμμάτων 
με παραγωγή ηλεκτρικής και 

θερμικής ενέργειας.

Μονάδα επεξεργασίας 
βιομηχανικής λάσπης καθώς 

και άλλων ρευμάτων.

Εγκαταστάσεις ΑΠΕ για την 
παραγωγή ενέργειας που 

απαιτείται για τη λειτουργία 
του συνόλου των μονάδων 

του Πάρκου .

Χώροι εγκατάστασης 
ιδιωτικών επενδύσεων 

επεξεργασίας των ρευμάτων 
για την παραγωγή 

δευτερογενών προϊόντων 
και υπηρεσιών υποστήριξης.

Εργαστήρια έρευνας και 
καινοτομίας, πειραμάτων 

και πιλοτικών εφαρμογών.

Χώροι ευαισθητοποίησης 
του κοινού και ανάπτυξης 
κοινωνικών καινοτομιών. 
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Την πρωτοβουλία για τη δημιουργία των Πάρκων μπορούν να 
αναλάβουν οι ΦΟΔΣΑ και απαιτούνται πέντε βασικά βήματα

Πρώτο βήμα, απαιτείται 
μια ορθολογική επιλογή 
του κατάλληλου χώρου

Δεύτερο βήμα, 
αξιοποιείται ο θεσμός του 
ειδικού χωρικού σχεδίου 

(ΕΧΣ)

Τρίτο βήμα, εκπονείται 
τεχνική μελέτη των έργων 

υποδομής

Τέταρτο βήμα, 
θεσμοθετούνται ειδικά 

κίνητρα για την ανάπτυξη 
της επιχειρηματικότητας 

Πέμπτο βήμα, εκπονείται 
επιχειρησιακό σχέδιο 

διοίκησης διαχείρισης του 
Πάρκου
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Η χωρική συγκέντρωση των επενδύσεων ενισχύει την 
βιωσιμότητα των δραστηριοτήτων και δημιουργεί το 

κατάλληλο περιβάλλον για την ανάπτυξη συνεργασιών

Ταχεία ανάπτυξη της πράσινης 
οικονομίας με σημαντική 

επίδραση στο ΑΕΠ

Δημιουργία βέλτιστης 
πρακτικής η οποία θα μπορεί 

να εξαχθεί σε άλλα κράτη

Υψηλή απόδοση 
επενδεδυμένου κεφαλαίου σε 
σχέση με το παραγόμενο ΑΕΠ

Βέλτιστη απόδοση στον κύκλο 
περιβάλλοντος 

καθώς ελαχιστοποιείται το 
κόστος μεταφορών

Βέλτιστη αξιοποίηση της 
παραγόμενης ενέργειας καθώς 

ελαχιστοποιούνται οι 
απώλειες δικτύου

Εφαρμογή σύγχρονων 
περιβαλλοντικών τεχνολογιών 

καθώς η σχετική επένδυση 
διευκολύνεται από τη 

συγκέντρωση δραστηριοτήτων 
λόγω μεγέθους.

Δυνατότητα καλύτερου 
περιβαλλοντικού ελέγχου 

αφού όλες οι δραστηριότητες 
θα είναι συγκεντρωμένες 

Μεγάλη αύξηση της 
απασχόλησης σε υψηλής 

εξειδίκευσης επιστημονικό και 
εργατικό προσωπικό

Δυνατότητα ανάπτυξης 
τεχνολογίας και καινοτομιών 

που θα προσδώσουν 
πρόσθετη αξία στα προϊόντα

Ευαισθητοποίηση των πολιτών 
και εξοικείωση τους με την 

πράσινη οικονομία 

Δυνατότητα πραγματικής 
μέτρησης της επίτευξης των 

στόχων
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Οι απαιτούμενοι χρηματοδοτικοί πόροι μπορεί να 
εξασφαλιστούν από πολλές πηγές αρκεί να υπάρχει βιώσιμο 

επιχειρησιακό σχέδιο

• Η προετοιμασία και ωρίμανση των Πάρκων μπορεί να 

χρηματοδοτηθεί από το Πράσινο Ταμείο. 

• Η χρηματοδότηση της υλοποίησης των έργων μπορεί να 

αναζητηθεί αρχικά στις υφιστάμενες πιστώσεις από το ΕΣΠΑ και το 

ΠΔΕ καθώς και από ιδιωτικούς πόρους με στήριξη και από το 

πακέτο Γιούγκερ και την ΕΤΕπ.  

• Τέλος, από το νέο ΕΣΠΑ 2021-27 μπορούν να προκύψουν 

πρόσθετες χρηματοδοτήσεις για την ολοκλήρωση των πάρκων 

κυκλικής οικονομίας.
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Η THALIS ES στηρίζει ενεργά την μετάβαση στην κυκλική 
οικονομία και την αντιμετώπιση των προκλήσεων που 

προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή 

Η THALIS E.S. S.A. ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗ DEVISE ENGINEERING S.A. ΚΑΙ ΤΗΝ ENVIN Α.Ε.

ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ  ΔΟΚΙΜΑΣΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ
ΜΕΙΩΣΗ 

ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΣΤΑ 
ΔΙΚΤΥΑ

ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

ΑΕΡΟΒΙΑ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

ΗΛΙΑΚΗ ΞΗΡΑΝΣΗ 
ΙΛΥΟΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΑΝΑΚΤΗΣΗ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ 

ΙΧΝΟΥΣ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΕΔΑΦΩΝ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΧΑΔΑ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΜΟΛΥΣΜΕΝΩΝ 

ΕΔΑΦΩΝ
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Ευχαριστούμε για το χρόνο σας


