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Circular economy: The new economic model ensuring 

sustainability and climate neutrality. 
 
Τίτλος πάνελ: The role of companies in driving green growth  
(Ο ρόλος των εταιρειών οδηγεί την πράσινη ανάπτυξη) 

 
Η μετάβαση στην «Πράσινη Οικονομία» αποτελεί μια θεμελιώδη παράμετρο του 
ελληνικού Σχεδίου Ανάκαμψης.  
 

Η χώρα μας διαθέτει πολύ μεγάλα περιθώρια πράσινης ανάπτυξης σε μια σειρά από 
τομείς. 
 
Είναι στο χέρι της Ελλάδας να χαράσσει πολιτικές και να θεσπίζει κανόνες για να 
προσελκύει το αυξανόμενο ενδιαφέρον για πράσινες επενδύσεις & ταυτόχρονα να 
αξιοποιεί τα σημαντικά διαθέσιμα κεφάλαια (σε ευρωπαϊκό επίπεδο), για την 
ενίσχυση της πράσινης ανάπτυξης. 
 
Πράγματι, η Κυβέρνηση έχει θέσει σε εφαρμογή ένα στρατηγικό σχέδιο που 
περιλαμβάνει τόσο την προσέλκυση νέων ξένων άμεσων επενδύσεων (FDIs), όσο και 

τη δημιουργία νέων πράσινων θέσεων εργασίας.  
 
Η ανάπτυξη της σωστής μεθόδου ανακύκλωσης στην Ελλάδα αποτελεί 
σίγουρα μία από τις προτεραιότητες που έχει η Κυβέρνηση στο στρατηγικό 
της σχεδιασμό.  
 
Σε αυτό το πλαίσιο, η επένδυση της TEXAN και της Αμερικανικής εταιρείας Envipco 
με το 1ο εργοστάσιο κατασκευής αυτόματων μηχανημάτων ανακύκλωσης 
αμερικάνικης τεχνολογίας εκτός των συνόρων των ΗΠΑ, φέρνει την Ελλάδα ένα 

βήμα πιο κοντά στο στόχο αυτό. 
 
Πρόκειται για μια σημαντική αμερικάνικη επένδυση που πραγματοποιήθηκε 
στην Ελλάδα κατόπιν των ενεργειών του Πρέσβη των ΗΠΑ κου Geoffrey R. 
Pyatt και με την καθοριστική συνεισφορά του Έλληνα Πρωθυπουργού  κου 
Κυριάκου Μητσοτάκη. 
 

Σε μία περίοδο που η Ελλάδα χρειάζεται νέες επενδύσεις, ξεκίνησε μία σημαντική 
άμεση επένδυση στη χώρα μας, που έχει εξαιρετική σημασία καθώς: 
 

• η Ελλάδα επιλέχθηκε για την πραγματοποίηση της εν λόγω επένδυσης σε ένα 
διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον 

• δημιουργήθηκαν νέες θέσεις εργασίας 



• έγινε στον τομέα της ανακύκλωσης και της κυκλικής οικονομίας, τομείς άμεσου 
ενδιαφέροντος για την χώρα μας προκειμένου να επιτευχθούν οι εθνικοί 
ποσοτικοί στόχοι ανακύκλωσης ( που έχει ορίσει η Ε.Ε.) 

• ενισχύσει σημαντικά τις εξαγωγές της Ελλάδας προς άλλες ευρωπαϊκές χώρες 

• η επένδυση αυτή προέρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, έναν 
γεωστρατηγικό σύμμαχο της χώρας μας  

 

Οι δύο εταιρείες ΤΕΧΑΝ & Envipco επενδύουν στην προστασία του 

περιβάλλοντος, καθιστώντας την Ελλάδα κεντρικό κόμβο για όλη την Ευρώπη, 
μέσα από την κατασκευή, τοποθέτηση, λειτουργία και συνολική διαχείριση των 
«Ολοκληρωμένων Κέντρων Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης» υψηλής 
τεχνολογίας. 
 
Στο κάθε υψηλής τεχνολογίας Πολυκέντρο Ανακύκλωσης οι πολίτες μπορούν να 
επιστρέφουν απευθείας τα προς ανακύκλωση υλικά. 
 
Με το Πολυκέντρο Ανακύκλωσης «Envipco – ΤΕΧΑΝ», που αποτελεί τον πλέον 

εξελιγμένο εξοπλισμό ανακύκλωσης συσκευασιών, η ανακύκλωση περνά στο νέο 
στάδιο παγκόσμιας εξέλιξής της και οι Έλληνες πολίτες πλέον ανακυκλώνουν με τον 
πιο εύκολο και γρήγορο τρόπο στον κόσμο. 
 
Σημειώνεται ότι ο Πολυχώρος Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης αποτελεί 
σημείο υψηλής παραγωγικότητας. 
 
Πρόκειται δε για τις βέλτιστες λύσεις ανακύκλωσης, όχι μόνο προς τη χώρα 
μας, αλλά και προς την κοινωνία και τους πολίτες της Ελλάδας.  
 

Γιατί με τη συμμετοχή όλων στη διαδικασία της ανακύκλωσης, προωθείται η 
περιβαλλοντική συνείδηση ως τρόπος ζωής και ταυτόχρονα εφαρμόζεται η 
αποτελεσματική επαναχρησιμοποίηση των περιορισμένων πόρων του 
πλανήτη μέσα από ένα ολοκληρωμένο μοντέλο κυκλικής οικονομίας.  
 
Τα «Σπιτάκια της Ανακύκλωσης» που διαθέτουν την υψηλή αυτή τεχνολογία 
έχουν ήδη ξεκινήσει να τοποθετούνται σε ακόμα περισσότερα σημεία της 
χώρας.  
 

Γιατί όπως σημείωσε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός μας, ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, η 
ανακύκλωση δεν είναι πια τάση, είναι μονόδρομος για τα κράτη και πρέπει να γίνει 
καθημερινότητα και συνήθεια για την κοινωνία, τους φορείς, τις επιχειρήσεις.  
  
Αποτελεί βασικό βήμα για τη στροφή στη βιώσιμη ανάπτυξη και απαραίτητη 
προϋπόθεση για να συνεχίσει να αναπτύσσεται η κοινωνία μας και να 
αναβαθμίζεται το βιοτικό επίπεδο.  
 
Μέσα από τη σωστή ανακύκλωση εξασφαλίζεται και η επάρκεια φυσικών πόρων, αφού 
προωθείται ένα νέο οικονομικό μοντέλο ανάπτυξης που αφενός περιορίζει τα 

απόβλητα, αλλά την ίδια στιγμή μειώνει το περιβαλλοντικό και οικονομικό κόστος από 
την άντληση νέων πόρων.  



 
Η ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ στο πυρήνα της αναπτυξιακής και επενδυτικής 
στρατηγικής των κρατών είναι λοιπόν καίριας σημασίας.  
 
Προσφέρει πολλαπλά οφέλη στην οικονομία και την κοινωνική ευημερία 

καθώς: 
- συμβάλλει στην εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας και την ορθολογικότερη 

χρήση των φυσικών πόρων 
- περιορίζει τη ρύπανση της ατμόσφαιρας, του εδάφους και των υδάτων 
- είναι βασικό βήμα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής 
- συμβάλει στην κοινωνική και οικονομική ευημερία, δημιουργώντας θέσεις 

απασχόλησης 
- αποτελεί πηγή ανάπτυξης και καινοτομίας 

 
 

Μέσα από διαρκείς επενδύσεις λοιπόν σε πράσινη καινοτομία και 
τεχνολογίες, θέτουμε γερές βάσεις για ένα αειφόρο και βιώσιμο μέλλον για 
όλους μας. 


