
 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ        ΔΣ15714042021 
ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 

Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.Ε. 
της 14ης Απριλίου 2021 

 
Στην Αθήνα σήμερα, 14 Απριλίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, συνήλθε, κατά 
τα προβλεπόμενα στις από 11 Μαρτίου 2020 (Α’ 55) και 14 Μαρτίου 2020 (Α’ 64) 
Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, τις, σε 
εφαρμογή αυτών, εγκυκλίους και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ, σε 
συνεδρίαση, διά τηλεδιάσκεψης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Κ.Ε.Δ.Ε., ύστερα από 
πρόσκληση του Προέδρου της, κ. Δημητρίου Παπαστεργίου, Δημάρχου Τρικκαίων και 
υπό την προεδρία του. 

Κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν οι Δήμαρχοι: Αναστασιάδης Φίλιππος Παγγαίου, 
Αποστολόπουλος Ηλίας Παπάγου-Χολαργού, Ερωτόκριτος Μιχαήλ Ηρωικής Νήσου 
Κάσου, Ιωακειμίδης Γεώργιος Νίκαιας-Αγ. Ιωάννη Ρέντη, Κακαλή Μαρία Αγίου 
Ευστρατίου, Καλογιάννης Απόστολος Λαρισσαίων, Κάρναβος Δημήτριος Καλλιθέας, 
Κουκάς Κωνσταντίνος Μυκόνου, Κουκοδήμος Κωνσταντίνος Κατερίνης, Κυρίζογλου 
Λάζαρος Αμπελοκήπων-Μενεμένης, Κωνσταντέλλος Γρηγόριος Βάρης-Βούλας-
Βουλιαγμένης, Λυμπέρης Ιωάννης Ήλιδας, Μαλούτας Λάζαρος Κοζάνης, Μελετίου 
Νικόλαος Ασπροπύργου, Μπακογιάννης Κώστας Αθηναίων, Παπαναστασίου Γιώργος 
Αγρινίου, Τσιρογιάννης Χρήστος Αρταίων, Υδραίου Μερώπη-Σπυριδούλα Κεντρικής 
Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, Χρυσάφης Αλέξανδρος Σερρών και οι Δημοτικοί 
Σύμβουλοι: Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος Ξάνθης, Καφαντάρης Δημήτριος Πύλου-
Νέστορος, Μαυραγάνης Αλέξιος Βριλλησίων, Μουράτογλου Ιωάννης Έδεσσας, 
Μπαρμπάκος Ευάγγελος Καλλιθέας, Μπίρμπας Δημήτριος Αιγάλεω, Τεντόμας 
Χρήστος Αθηναίων, Τσιάμης Ιωάννης Ορχομενού, Τσιαντής Δημήτριος Λίμνης 
Πλαστήρα, Τσιμπανάκος Δημήτριος Βόλου. 

Απών ο Δημοτικός Σύμβουλος Δομοκού Τζιαχρήστας Δημήτριος. 

Στη συνεδρίαση, επίσης, παρευρίσκονται ο κ. Π. Ζυγούρης, Νομικός Σύμβουλος της 
ΚΕΔΕ και η κα Θ. Αλεξίου, Δικηγόρος ΚΕΔΕ. 

Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία του Σώματος και γενομένης συζητήσεως, πάρθηκε η 
παρακάτω απόφαση: 
........................................................................................................................................ 

Απόφαση 157η 

ΘΕΜΑ: Συζήτηση επί του νέου Σχεδίου Δράσης της Ελλάδας για την Κυκλική 
Οικονομία. 

 

 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ άκουσε εισήγηση από τον κ. Γ. 
Παπαναστασίου, Πρόεδρο της Επιτροπής Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Διαχείρισης 
Απορριμμάτων της ΚΕΔΕ, σχετικά με το ανωτέρω θέμα και μετά από την αξιολόγηση 
του Σχεδίου Δράσης κατέληξε τα κάτωθι συμπεράσματα: 
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1. Η εκπόνηση του Σχεδίου Δράσης για την Κυκλική Οικονομία, όπως και του 
Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων, του νέου Εθνικού 
Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων, κ.ά,  αποτελεί άλλο ένα σημαντικό βήμα που 
κάνει η Χώρα στον τομέα των αποβλήτων και κατ’ επέκταση στην 
προστασία του περιβάλλοντος.  

2. Σε ορισμένα σημεία του Σχεδίου Δράσης για την Κυκλική Οικονομία εντοπίζονται 
προσεγγίσεις που έχουν ένα θεωρητικό χαρακτήρα και μόνο. 

3. Ορθά επισημαίνεται ότι η εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας στις πόλεις 
μπορεί να επιφέρει τεράστια, οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά 
οφέλη. Πεδία τα οποία διαχειρίζονται σε τοπικό επίπεδο και διαδραματίζουν 
σημαντικό ρόλο στη λειτουργία των πόλεων, όπως τα κτήρια, η κινητικότητα, τα 
προϊόντα, οι υπηρεσίες και κυρίως η διαχείριση των απορριμμάτων έχουν 
σημαντικές δυνατότητες κυκλικού μετασχηματισμού. 

4. Ορθά επισημαίνεται ότι ο ρόλος των Δήμων, ως φορέων προγραμματισμού 
της ανάπτυξης της περιοχής τους, ως συντονιστών τοπικών υποθέσεων αλλά και 
ως καταναλωτών πόρων και αγαθών, έχει μεγάλη βαρύτητα και επηρεάζει 
τους εθνικούς ρυθμούς στην κυκλική μετάβαση. Στο πλαίσιο αυτό καθίσταται 
σαφής η απαίτηση για διαρκή ενίσχυση των Δήμων με τους αναγκαίους 
πόρους (π.χ. ανθρώπινο δυναμικό, οικονομικοί πόροι, κ.λπ.), ώστε να 
συνεχίσουν να συμβάλλουν με όλες τους τις δυνάμεις στην προστασία του 
περιβάλλοντος και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής. 

5. Μας βρίσκει σύμφωνους ότι το Σχέδιο Δράσης για την Κυκλική Οικονομία θα 
πρέπει να αποτελέσει εργαλείο προκειμένου να ενισχυθούν οι Δήμοι, αφού 
προβλέπει μια σειρά από Δράσεις που αφορούν καινοτομίες στον σχεδιασμό, στα 
επιχειρηματικά μοντέλα και στην ψηφιακή τεχνολογία σε καθέναν από τους 
λειτουργικούς τομείς και δραστηριότητες που σχετίζονται με την κυκλική 
οικονομία. 

6. Μας βρίσκουν σύμφωνους οι αναφορές συμμετοχής των Δήμων σε Δράσεις για τη 
επίτευξη της Κυκλικής Οικονομίας, μεταξύ των οποίων και η συμμετοχή της ΚΕΔΕ 
σε συνεργασία με το ΥΠΕΝ και ΥΠΕΣ στην οριζόντια δράση 0.13 για τη 
δημιουργία εργαλειοθήκης – πλατφόρμας τεχνικής υποστήριξης Δήμων για 
καινοτόμες δράσεις κυκλικής οικονομία και ανάπτυξη «Οδηγού κυκλικής πόλης». 

7. Η κυκλική οικονομία θα πρέπει να ξεκινάει από την αρχή του κύκλου και να έχει 
μετρήσιμα αποτελέσματα. Συμφωνούμε επίσης ότι η κυκλική οικονομία απαιτεί μια 
βαθύτερη και εκτενέστερη έρευνα και γνώση, ώστε να μπορούν να αποτιμώνται 
ορθότερα οι διάφορες περιπτώσεις που συναξιολογούνται. Επίσης, μας βρίσκουν 
σύμφωνους οι εξής προτάσεις του Δήμου Χερσονήσου: α) ότι τα τέλη και η 
θεσμοθέτησή τους θα πρέπει να είναι βιώσιμα ώστε να αποτελούν κίνητρο, β) ότι 
η μετάβαση στην κυκλική οικονομία προϋποθέτει χρηματοδοτικά εργαλεία που θα 
πρέπει να ενισχύουν μεταξύ άλλων και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, γ) ότι η 
κυκλική οικονομία απαιτεί συνέργειες, δ) ότι οι πόλεις μπορούν να 
διαδραματίσουν ουσιαστικό ρόλο στην ανάπτυξη της κυκλικής οικονομίας και τον 
κύριο ρόλο και βάρος αυτού έχουν οι Δήμοι, και ε) ότι θα πρέπει να υπάρχει 
άμεση σύνδεση της κυκλικής οικονομίας με τη μείωση των εκπομπών των αερίων 
του θερμοκηπίου και την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας. 
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8. Αναδεικνύουμε την άποψη ότι στις Οριζόντιες Δράσεις (0.14 και 0.15) η 
συμμετοχή της ΚΕΔΕ στους φορείς συντονισμού κρίνεται απαραίτητη, καθώς 
αφορούν τις χρηματοδοτικές διαδικασίες και επηρεάζουν άμεσα την υλοποίηση 
των έργων των Δήμων. Επίσης, επισημαίνουμε την γνωστή αναφορά, που 
διατυπώνεται και από το Δήμο Δωρίδας, ότι τα έργα που έχουν προταθεί και θα 
χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης θα πρέπει, ανάμεσα στα αλλά, να 
συμμορφώνονται με την αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης», όπως 
περιγράφεται στο κείμενο του Κανονισμού για τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας. 

Τέλος, αφού επεσήμανε ότι η επιτυχής μετάβαση στο νέο μοντέλο της 
κυκλικής οικονομίας απαιτεί μια σημαντική κινητοποίηση οικονομικών πόρων 
από διαφορετικά χρηματοδοτικά εργαλεία, τονίζοντας ότι θα πρέπει να ληφθεί 
υπόψη ότι οι Δήμοι είναι οι κύριοι επιταχυντές αυτής της μετάβασης. 

ύστερα από διαλογική συζήτηση 
 
 
 

Αποφασίζει ομόφωνα 
 
 
 

Εγκρίνει την εισήγηση ως ανωτέρω. 

..………………………………………………………………………………………….……… 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Ο Γενικός Γραμματέας της Κ.Ε.Δ.Ε. 
 
 
 

Δημήτριος Καφαντάρης 
Δημοτικός Σύμβουλος Πύλου-Νέστορος 

Ο Γενικός Διευθυντής της Κ.Ε.Δ.Ε. 
 
 
 

Ιωάννης Καραγιάννης 


