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Με την ολοένα αυξανόμενη εξάντληση των φυσικών πόρων, το γραμμικό μοντέλο παραγωγής που 
επικρατεί σήμερα (εξαγωγή-κατασκευή-απόρριψη), στο οποίο βασίζεται η οικονομία μας δεν είναι 
πλέον βιώσιμο, έχει δε προξενήσει τεράστια περιβαλλοντική καταστροφή. Πρέπει λοιπόν άμεσα να 
σκεφτούμε και να εφαρμόσουμε ένα νέο μοντέλο καινοτόμο, αποτελεσματικό και φιλικό προς το 
περιβάλλον. Μιλάμε πλέον για την κυκλική οικονομία, που προκύπτει ως μια απάντηση του 
μέλλοντος, ενσαρκώνοντας το όνειρο μιας ιδανικής οικονομίας στην οποία τίποτα δεν θα χάνεται και 
τα πάντα θα ξαναδημιουργούνται. Αυτό το νέο μοντέλο προϋποθέτει νέους τρόπους σύλληψης, 
παραγωγής και κατανάλωσης, κυρίως δε απαιτεί την ενεργό συμμετοχή όλων των φορέων της 
οικονομικής ζωής (επιχειρήσεις-τοπικές κοινότητες-πολίτες καταναλωτές).  
 
Στη κοινωνία μας που μαστίζεται από τη κρίση η κυκλική  οικονομία εκτός από τα οφέλη στο 
περιβάλλον προσφέρει μια οικονομική, κοινωνική αλλά και επιχειρηματική ευκαιρία. Δημιουργεί 
θέσεις απασχόλησης, είναι πηγή ανάπτυξης και καινοτομίας. Εδώ τα Επιμελητήρια μπορούν να 
παίξουν σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση αυτής της στρατηγικής μέσα από κάποιες αλλαγές που 
πρέπει να υπάρξουν στη δομή και την λειτουργία τους [αναθεώρηση Επιμελητηριακής νομοθεσίας]. 
Είναι επιτακτική ανάγκη να προγραμματίσουμε την ενεργειακή  μας μετάβαση προς τη κατεύθυνση 
της πράσινης ανάπτυξης και να θέσουμε τη κυκλική οικονομία στο πυρήνα της αναπτυξιακής 
στρατηγικής της χώρας. Προς αυτή τη κατεύθυνση η Κ.Ε.Ε.Ε. σαν συμβουλευτικό και γνωμοδοτικό 
όργανο της  πολιτείας  έχει καταθέσει σειρά προτάσεων προς τη κυβέρνηση που σκοπό έχουν την 
βοήθεια της επίτευξης  αυτού του στόχου. 
 
Σαν Επιμελητήριο λοιπόν μας ενδιαφέρει πρωτίστως πως μέσα από τη κυκλική οικονομία θα 
δημιουργηθούν πράσινες θέσεις εργασίας για να υποστηριχθούν οι ΜΜΕ. Ενδεικτικά το 37% των 
ΜΜΕ της ΕΕ έχουν τουλάχιστον ένα πράσινο εργαζόμενο, ποσοστό που τα τελευταία χρόνια τείνει 
ραγδαίως αυξανόμενο και αυτό συμβαίνει κυρίως στις μικρές επιχειρήσεις σε αντίθεση με τις μεγάλες 
εταιρίες. Τα  οικονομικά κίνητρα θεωρούνται από τις ΜΜΕ ως το καλύτερο μέσο που μπορεί να τις 
βοηθήσει να γίνουν πιο οικολογικές στο τρόπο λειτουργίας τους. Αυτά μπορεί να είναι φορολογικές 
ελαφρύνσεις, επιδοτήσεις, χαμηλότοκα δάνεια, μείωση ασφαλιστικών εισφορών κλπ. Επίσης τεχνικές 
συμβουλές αλλά και απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών εκτιμάται ότι θα βοηθήσουν προς το 
σκοπό αυτό. Επίσης προτείνουμε την άμεση εμπλοκή των Επιμελητηρίων και των υπηρεσιών του 
ΓΕΜΗ στην κατάρτιση και λειτουργία του "Ηλεκτρονικού μητρώου αποβλήτων" σε συνδυασμό με το 
"Μητρώο παραγωγών" Θεσμοθέτηση πιστοποιητικού "περιβαλλοντικής ενημερότητας", το οποίο θα 
χορηγείται από τα Επιμελητήρια σε όλες τις υπόχρεες επιχειρήσεις, ως προϋπόθεση συμμετοχής σε 
διαγωνισμούς του Δημοσίου, πραγματοποίηση εισαγωγών, άσκηση επιτηδεύματος κλπ.  
 
Τώρα πάμε λίγο στο τοπικό σχέδιο. Κατά τη γνώμη μας το σημαντικότερο όλων είναι η ενημέρωση 
και η ευαισθητοποίηση των δημοτών και των επιχειρήσεων, γιατί χωρίς τη συμμετοχή τους κάθε 
σχέδιο είναι καταδικασμένο να αποτύχει όσο φιλόδοξο κι αν είναι. Το σύνθημα είναι ότι "τα 
σκουπίδια είναι δικά μας και πρέπει να τα διαχειριστούμε εμείς", ήταν είναι και θα είναι μέρος της 
ζωής μας οπότε δεν υπάρχει κάποιος σοβαρός λόγος να τα αφήσουμε να πάνε εντελώς χαμένα, αλλά 
ούτε και να μας κάνουν τη ζωή δύσκολή. Απαιτείται διαρκής ενημέρωση των πολιτών για τεχνικά 
θέματα αλλά και για τα οφέλη που θα έχουν από τη συμμετοχή τους. Χρειάζεται πρόγραμμα 
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ενημέρωσης και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σε σχολεία, κοινότητες, συλλογικούς και 
επιχειρηματικούς φορείς. 
 
 
Τέλος προτείνουμε τη δημιουργία ενός "Χάρτη ανακύκλωσης του Δήμου Κέρκυρας" και τη διανομή 
του σε κάθε νοικοκυριό και κάθε επιχείρηση-παραγωγό απορριμμάτων, με ενημερωτικό περιεχόμενο 
για τα ρεύματα, τη διαλογή, τα πράσινα σημεία, άλλες υπηρεσίες, τηλέφωνα κλπ. Είναι ανάγκη ο 
Δήμος να περάσει άμεσα  σε ξεχωριστά ρεύματα ανακύκλωσης ώστε να έχει οικονομικό όφελος και 
να λειτουργήσει με ανταποδοτικό τρόπο στο δημότη για να του κεντρίσει το ενδιαφέρον και να 
αποτελέσει κίνητρο συμμετοχής. Τα πράσινα σημεία πρέπει άμεσα να χωροθετηθούν και να 
λειτουργήσουν με όλες τις σύγχρονες ευρωπαϊκές προδιαγραφές πρέπει να είναι σε χώρους εύκολα 
προσβάσιμους και με τη λειτουργία τους να δώσουν ένα τέλος στις άσχημες εικόνες που όλοι κατά 
καιρούς καταγγέλλουμε, κατηγορούμε και σχολιάζουμε αρνητικά. Η διαχείριση των απορριμμάτων 
είναι υπόθεση όλων των αρχών και των πολιτών και  επιβάλλεται, όπως όλοι, να αναλάβουν τις 
ευθύνες τους χωρίς χρονοτριβή. Τα αλλεπάλληλα κρούσματα ανεπαρκούς διαχείρισης των 
απορριμμάτων που έχουν πλήξει τελευταία το νησί μας έχουν αναδείξει πόσο καταστροφική είναι 
ευθυνοφοβία, η αναβολή και η αναποφασιστικότητα σε συνδυασμό με την έλλειψη 
εμπεριστατωμένης πρότασης των διοικούντων μέχρι τώρα. Ας δείξουμε ότι τουλάχιστον ότι στον 
τομέα των απορριμμάτων, ενός εσωτερικού ζητήματος το οποίο όμως επηρεάζει τα τελευταία χρόνια 
αρνητικά το τουρισμό την μοναδική μας πηγή εσόδων αλλά και τη ποιότητα ζωής των κατοίκων, δεν 
επαναλαμβάνουμε τα  λάθη του παρελθόντος και ότι αυτή τη φορά ενεργούμε  σωστά  και 
αποφασιστικά. Επιτέλους αν δεν μπορούμε να πρωτοπορήσουμε ας αντιγράψουμε δεν είναι κακό.  


