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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ
«ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ»
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 18/02/2019 στο Επιμελητήριο Κέρκυρας, η ενημερωτική εκδήλωση που
διοργάνωσε το Επιμελητήριο Κέρκυρας, σε συνεργασία με το Δίκτυο Νησιωτικών Επιμελητηρίων Ευρωπαϊκής Ένωσης
(INSULEUR) και την Ένωση Ξενοδόχων Κέρκυρας, με θέμα «Κυκλική οικονομία και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στην
Κέρκυρα».
Κεντρικός Εισηγητής της εκδήλωσης ήταν ο Διευθυντής επί τιμή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Υπεύθυνος για θέματα
Κυκλικής Οικονομίας στα Ευρωπαϊκά νησιά και Πρόεδρος της Σύμβασης Espoo, κ. Γεώργιος –Σταύρος Κρεμλής. Κατά την
διάρκεια της εκδήλωσης έγινα παρεμβάσεις μέσω SKYPE από το Ευρωεπιμελητήριο από τους κ.κ. Clemens Rosenmayer και
Valerio Burlizzi. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με ερωτήματα και τοποθετήσεις από το κοινό και τους εκπροσώπους
Κερκυραϊκών Φορέων. Συντονιστής της εκδήλωσης ήταν ο κ. Γεώργιος Ασωνίτης, Ειδικός Επιστήμων, Κεντρική Ένωση
Επιμελητηρίων Ελλάδος, Μέλος Τεχνικής Επιτροπής INSULEUR.
Ο κ. Κρεμλής αναφέρθηκε στην έννοια της κυκλικής οικονομίας και της μελέτης των διαδικασιών μετάβασης που αφορούν
επιχειρήσεις και καταναλωτές. Επίσης αναφέρθηκε σε ιδέες και ευκαιρίες που προκύπτουν από την κυκλική οικονομία.
Όπως σημείωσε η κυκλική οικονομία είναι ένα νέο μοντέλο οικονομίας σε αντίθεση με την γραμμική οικονομία, η οποία
αντλεί πόρους του πλανήτη κατά τρόπον αλόγιστο, παράγει μικρής διάρκειας προϊόντα τα οποία στην συνέχεια διατίθενται ως
απόβλητα. Σε αντίθεση με το μοντέλο αυτό της γραμμικής οικονομίας η κυκλική οικονομία σέβεται τους πόρους του πλανήτη,
τους διαχειρίζεται κατά τρόπο ορθολογικό, με μέτρο και παράγει προϊόντα μεγαλύτερης διάρκειας ζωής τα οποία είναι
επισκευάσιμα και τα οποία στο τέλος του κύκλου της ζωής τους δίνουν δευτερογενή προϊόντα ή πρώτες ύλες που θα μπουν
ξανά στον κύκλο της οικονομίας. Η σκέψη της κυκλικής οικονομίας είναι να διαχειριζόμαστε τα απόβλητα ως προϊόντα,
δηλαδή να μειωθεί ο όγκος αποβλήτων και αυτό το οποίο παράγεται να μπορεί να αξιοποιηθεί ως προϊόν.
Υπάρχει στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επεσήμανε ο κύριος Κρεμλής, ο οποίος είναι δεσμευτικός για όλα τα κράτη-μέλη,
ώστε μέχρι το 2030 οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας να αυξηθούν από το 20% τουλάχιστον στο 32%, σε σχέση με αυτό που
θα είναι το 2020. Επίσης, θα υπάρχουν νομοθετικές πρωτοβουλίες που θα υποχρεώνουν όλη την Ε.Ε. ώστε η εξοικονόμηση
ενέργειας να αυξηθεί από το 20% στο 32,5%, οι οποίες βελτιώνουν το κλίμα καθώς το περιβαλλοντικό και το κλιματικό
αποτύπωμα κυρίως των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι σχεδόν μηδενικό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στην νέα Ευρωπαϊκή
περίοδο 2021-2027 δεν θα χρηματοδοτήσει εργοστάσια μηχανικής διαλογής και ΧΥΤΑ ή ΧΥΤΗ αλλά ούτε την
αποκατάσταση τους. Θα χρηματοδοτήσει μόνο έξυπνα συστήματα ανακύκλωσης, διαλογή στην πηγή, μικρά εργοστάσια
κομποστοποίησης των οργανικών και την ανακύκλωση.
Η κυκλική οικονομία προϋποθέτει στο μέλλον ότι οι στόχοι της ανακύκλωσης θα περάσουν από το Εθνικό επίπεδο σε επίπεδο
Περιφερειακό και σε επίπεδο Τοπικό. Η Ελλάδα αυτήν την στιγμή βρίσκεται στο 13% σε ανακύκλωση και 4% σε
κομποστοποίηση ενώ ο στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 45% κατά μέσο όρο, ενώ ο στόχος μέχρι το 2020 είναι 50%. Η
Ευρωπαϊκή Ένωση το στόχο θα τον επιτύχει το 2020, ενώ η Ελλάδα με το 13% θα πρέπει να καταβάλει μια τιτάνια
προσπάθεια διότι δεν μπορεί να επιτευχτεί ο στόχος αυτός εάν δεν γίνει διαλογή στη πηγή, εάν δεν τοποθετηθούν κάδοι
διαφορετικών χρωμάτων, σπιτάκια ανακύκλωσης με οικονομικό εργαλείο το κουπόνι το οποίο θα λαμβάνει ο ανακυκλωτής
και εάν δεν γίνουν κάποια έξυπνα συστήματα ανακύκλωσης.
Ευχαριστούμε θερμά τον κ. Κρεμλή για την τιμή που μας έκανε να παρευρεθεί στο νησί μας και να μας ενημερώσει για την
τεράστια σημασία της κυκλικής οικονομίας στο μείζον θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων.
Θα συνεχιστούν οι προσπάθειες ευαισθητοποίησης και πληροφόρησης όσων εμπλέκονται, άμεσα ή έμμεσα, στον σχεδιασμό
και στην εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας, καθώς και στη διαχείριση αποβλήτων.
Τέλος ευχαριστούμε, τους χορηγούς επικοινωνίας της εκδήλωσης, CORFULAND, CORFU CHANNEL, CORFUPRESS, Η
ΚΕΡΚΥΡΑ ΣΗΜΕΡΑ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ και START FM 88,8.
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