
Η κυκλική οικονομία των ΜμΕ κλειδί
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Πραγματοποιήθηκε η διεθνής ημερίδα με θέμα «Κυκλ ική οικονομία στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» που

συνδιοργάνωσαν η  Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και η Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε,

σε συνεργασία με το Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλ λ οντικής Μηχανικής, του τμήματος

Μηχανολ όγων Μηχανικών, της Πολ υτεχνικής Σχολ ής του ΑΠΘ και το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου

Ελ λ άδας στο πλ αίσ ιο του έργου “CESME – Circular economy  for SMEs “ που συγχρηματοδοτείται από το

Πρόγραμμα Interreg Europe.

Όπως τόνισε κατά τη διάρκεια της ομιλ ίας του, ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολ ος

Τζιτζικώστας, «για την  Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, η κυκλ ική οικονομία αποτελ εί ταυτόχρονα

ευκαιρία και ανάγκη τόσο σε οικονομικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο, ενώ ταυτόχρονα συνιστά όχημα

μέσω του οποίου η περιοχή μας θα έρθει ακόμα πιο κοντά στο μεγάλ ο στόχο της βιώσιμης ανάπτυξης».

Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας ανέλ υσε τη σύγχρονη προσέγγιση της κυκλ ικής οικονομίας

βάσει της οποίας «κάτι που θεωρείται ‘απόβλ ητο’ για μια επιχείρηση, μπορεί να μετατραπεί σε πρώτη ύλ η

για την  ίδια ή για κάποια άλ λ η.

Μέσω αυτής της διαδικασίας, οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας θα

είναι πλ έον  σε θέση να καταστήσουν τα προϊόντα τους, τις παραγωγικές τους διαδικασίες και τις

επιχειρηματικές τους πρακτικές πιο φιλ ικές προς το περιβάλ λ ον. Την  ίδια στιγμή, αυτή η αλ λ αγή του

τρόπου λ ειτουργίας ολ όκλ ηρης της οικονομίας μπορεί να συμβάλ λ ει στη δημιουργία θέσεων εργασίας και

την  εν ίσχυση νέων επενδύσεων.

«Ως διοίκηση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, αξιοποιούμε στο μέγιστο βαθμό τις δυνατότητες

που μας παρέχει το διακρατικό πρόγραμμα Interreg Europe. Μέσα από τη συμμετοχή μας σε ευρωπαϊκά

προγράμματα, κάνουμε τα πρώτα πολ ύ σημαντικά βήματα αντλ ώντας και τεχνογνωσία από χώρες που

έχουν  ήδη θέσει σε εφαρμογή τα σχέδιά τους για την  κυκλ ική οικονομία.

Επιδίωξή μας είναι να οικοδομήσουμε σε στέρεες βάσεις ένα περιφερειακό σχέδιο για την  Κυκλ ική

Οικονομία. Ένα σχέδιο το οποίο δε θα μείνει στη θεωρία, αλ λ ά θα μπορεί να είναι εφαρμόσιμο.

Ενσωματώνουμε, λ οιπόν, δράσεις για την  εν ίσχυση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην  κυκλ ική

οικονομία στη στρατηγική μας για την  Έξυπνη Εξειδίκευση της Περιφέρειάς μας καθώς και στον

σχεδιασμό που έχουμε ξεκινήσει για τη νέα Προγραμματική Περίοδο 2021 -2027  και την  ενσωμάτωση των

ζητημάτων της κυκλ ικής οικονομίας στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας

της επόμενης προγραμματικής περιόδου», υπογράμμισε ο κ. Τζιτζικώστας.

Η ημερίδα διοργανώθηκε στο πλ αίσ ιο του έργου “CESME- Circular Economy  for SMEs”, που

χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg Europe και έχει στόχο την  προώθηση δράσεων κυκλ ικής

οικονομίας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μέσω της αξιοποίησης χρηματοδοτικών εργαλ είων.

Στο εταιρικό σχήμα του έργου συμμετέχουν  10 φορείς από 6 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από την



Ελ λ άδα  συμμετέχουν  η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας – Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής

Μακεδονίας και η «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε».

Ο Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Περιβάλ λ οντος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Κώστας

Γιουτίκας επισήμανε ότι «στο επόμενο δίμηνο η Περιφέρεια θα ολ οκλ ηρώσει το Πλ ηροφοριακό Σύστημα

Χαρτογράφησης της Μεταποιητικής Δραστηριότητας στο νομό Θεσσαλ ονίκης. Μέσα στον  Μάρτιο

αναμένεται και το αντίστοιχο σύστημα για τις βιομηχανίες που παράγουν απόβλ ητα, επικίνδυνα και μη.

Πρόκειται για εργαλ εία που θα αποτελ έσουν το μέσο για την  προώθηση επιχειρηματικών συνεργασιών και

εφαρμογής των καλ ών πρακτικών της κυκλ ικής οικονομίας, που αποτελ εί βασικό πυλ ώνα επανίδρυσης

της τοπικής οικονομίας. Επόμενος στόχος είναι η ψηφιοποίηση αυτή να προχωρήσει σε επίπεδο

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».

Ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ Ευθύμιος Σαββάκης τόνισε ότι ήδη υπάρχουν επιτυχημένα παραδείγματα

επιχειρήσεων στην  Κεντρική Μακεδονία, που εφαρμόζουν  το μοντέλ ο της κυκλ ικής οικονομίας, ενώ

υπογράμμισε ότι νομοτελ ειακά στο μέλ λ ον  όλ ες οι επιχειρήσεις θα κλ ηθούν να εφαρμόσουν το μοντέλ ο,

προκειμένου να είναι βιώσιμες. «Η υιοθέτηση δράσεων κυκλ ικής οικονομίας από τις επιχειρήσεις μέλ η μας,

είναι ένα πολ ύ καλ ό παράδειγμα της αναπτυξιακής κατεύθυνσης προς την  οποία πρέπει να κινηθούν οι

επιχειρήσεις μας τόσο για την  αναζήτηση της βιωσιμότητας, όσο και για την  γενικότερη συμβολ ή τους

στη δημιουργία του νέου αναπτυξιακού υποδείγματος της χώρας. Η εξοικονόμηση νερού και ενέργειας, ο

περιορισμός της σπατάλ ης των τροφίμων, η φροντίδα των εδαφών, αλ λ ά και δράσεις που τελ ικά κρατούν

μακριά από τις χωματερές και τη θάλ ασσα σημαντικά προϊόντα του τεχνολ ογικού μας πολ ιτισμού όπως το

πλ αστικό και το πυρίτιο, είναι ενδεικτικές μόνον  δράσεις που μπορούν να ενταχθούν στο πλ αίσ ιο της

κυκλ ικής οικονομίας και της αειφορίας. Γιατί οι συγκεκριμένες δράσεις, για μας τους επιχειρηματίες

αποτελ ούνεκτός από προκλ ήσεις και σημαντικές επιχειρηματικές ευκαιρίες», εξήγησε ο κ. Σαββάκης.

Ο εκπρόσωπος του Υ πουργείου Περιβάλ λ οντος και Ενέργειας Βασίλ ειος Λιόγκας παρουσίασε το

ευρωπαϊκό πλ αίσ ιο και τις γενικές κατευθύνσεις του υπό διαμόρφωση Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την

Κυκλ ική Οικονομία.

Στη συνέχεια, η Προϊστάμενη του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κεντρικής

Μακεδονίας Χρυσάνθη Κισκίνη, μετά από σύντομη αναφορά στη μεθοδολ ογία και στους στόχους του

έργου CESME, αναφέρθηκε στην  στρατηγική επιλ ογή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την

ένταξης της Κυκλ ικής Οικονομίας στον  Περιφερειακό σχεδιασμό της τρέχουσας αλ λ ά και της επόμενης

προγραμματικής περιόδου, με ιδιαίτερη αναφορά στην  ενσωμάτωση δράσεων κυκλ ικής οικονομίας, στο

πλ αίσ ιο της βελ τίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω του ΕΣΠΑ.

Ο Πρόεδρος του Ελ λ ηνικού Οργανισμού Ανακύκλ ωσης Δημήτριος Πολ ιτόπουλ ος παρουσίασε το θεσμικό

πλ αίσ ιο που διέπει τη διαχείριση των αστικών αποβλ ήτων και την  κυκλ ική οικονομία και τους στόχους

που θέτει αυτό.

Ο καθηγητής του Πανεπιστημίου της Μπολ όνια και του Οικονομικού Πανεπιστημίου των Αθηνών

Αναστάσιος Ξεπαπαδέας, παρουσίασε το θεσμικό πλ αίσ ιο της κυκλ ικής οικονομίας στην  Ιταλ ία, τις καλ ές

πρακτικές της Περιφέρειας Emilia Romana, καθώς και τις οικονομικές και περιβαλ λ οντικές επιδόσεις της

κυκλ ικής οικονομίας.

Η Σύμβουλ ος Ανάπτυξης της Περιφέρειας Βόρειας Δανίας Mette Schjøt Høj παρουσίασε το πρόγραμμα της

Βιομηχανικής Συμβίωσης που υλ οποιείται στη Δανία, το οποίο συνεισφέρει σημαντικά στην  προώθηση

της Κυκλ ικής Οικονομίας.

Ο Καθηγητής του Εργαστηρίου Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλ λ οντικής Μηχανικής του ΑΠΘ

Νικόλ αος Μουσιόπουλ ος δήλ ωσε ότι πολ λ απλ ά οφέλ η έχουν  οι επιχειρήσεις του αγροκτηνοτροφικού

τομέα στη χώρα μας από τη μετάβαση στην  κυκλ ική οικονομία, αφού όπως είπε ο τζίρος της βιο-

οικονομίας στη χώρα μας διαμορφώθηκε στα 27 ,14 δισ . ευρώ το 2014. Ο κ. Μουσιόπουλ ος αναφέρθηκε στο

πρόγραμμα Bioregio, που επίσης υλ οποιεί η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, με προϋπολ ογισμό 1 ,55 εκ.



ευρώ, με στόχο την  τόνωση της κυκλ ικής οικονομίας στο πεδίο των ρευμάτων οργανικών υπολ ειμμάτων αι

αποβλ ήτων.

Τέλ ος, ο Γενικός Διευθυντής της Αναπτυξιακής Εταιρείας ΟΤΑ Αν. Θεσσαλ ονίκης  «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ»

Ιάκωβος Σαρηγιάννης παρουσίασε τα επιχειρηματικά μοντέλ α της Κυκλ ικής Οικονομίας και παραδείγματα

καινοτόμων καλ ών πρακτικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Η ημερίδα ολ οκλ ηρώθηκε με τη διεξαγωγή θεματικών εργαστηρίων για τη διαχείριση αστικών αποβλ ήτων

και βιοαποβλ ήτων με στόχο την   κυκλ ική οικονομία. Στα παράλ λ ηλ α εργαστήρια παρουσιάστηκαν καλ ές

πρακτικές κυκλ ικής οικονομίας σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αφορούν στη διαχείριση αποβλ ήτων,

ενώ λ ειτούργησε και έκθεση καλ ών πρακτικών κυκλ ικής οικονομίας από επιχειρήσεις της Περιφέρειας

Κεντρικής Μακεδονίας και χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Η ημερίδα μαγνητοσκοπημένη μεταδίδεται από τον  ιστότοπο:

https://www.auth.gr/v ideo/25108


