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Πραγ ματοποιήθηκε η διεθν ής ημερίδα με θέμα «Κυκλ ική οικον ομία σ τις Μικρομεσ αίες Επιχ ειρήσ εις» που
σ υν διοργ άν ωσ αν η Περιφέρεια Κεν τρικής Μακεδον ίας και η Αν απτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε,
σ ε σ υν εργ ασ ία με το Εργ ασ τήριο Μετάδοσ ης Θερμότητας και Περιβαλ λ ον τικής Μηχ αν ικής, του τμήματος
Μηχ αν ολ όγ ων Μηχ αν ικών , της Πολ υτεχ ν ικής Σχ ολ ής του ΑΠΘ και το Σύν δεσ μο Βιομηχ αν ιών Βορείου
Ελ λ άδας σ το πλ αίσ ιο του έργ ου “CESME – Circular economy for SMEs “ που σ υγ χ ρηματοδοτείται από το
Πρόγ ραμμα Interreg Europe.
Όπως τόν ισ ε κατά τη διάρκεια της ομιλ ίας του, ο Περιφερειάρχ ης Κεν τρικής Μακεδον ίας Απόσ τολ ος
Τζιτζικώσ τας, «γ ια την Περιφέρεια Κεν τρικής Μακεδον ίας, η κυκλ ική οικον ομία αποτελ εί ταυτόχ ρον α
ευκαιρία και αν άγ κη τόσ ο σ ε οικον ομικό όσ ο και σ ε κοιν ων ικό επίπεδο, εν ώ ταυτόχ ρον α σ υν ισ τά όχ ημα
μέσ ω του οποίου η περιοχ ή μας θα έρθει ακόμα πιο κον τά σ το μεγ άλ ο σ τόχ ο της βιώσ ιμης αν άπτυξης».
Ο Περιφερειάρχ ης Κεν τρικής Μακεδον ίας αν έλ υσ ε τη σ ύγ χ ρον η προσ έγ γ ισ η της κυκλ ικής οικον ομίας
βάσ ει της οποίας «κάτι που θεωρείται ‘απόβλ ητο’ γ ια μια επιχ είρησ η, μπορεί ν α μετατραπεί σ ε πρώτη ύλ η
γ ια την ίδια ή γ ια κάποια άλ λ η.
Μέσ ω αυτής της διαδικασ ίας, οι Μικρομεσ αίες Επιχ ειρήσ εις της Περιφέρειας Κεν τρικής Μακεδον ίας θα
είν αι πλ έον σ ε θέσ η ν α κατασ τήσ ουν τα προϊόν τα τους, τις παραγ ωγ ικές τους διαδικασ ίες και τις
επιχ ειρηματικές τους πρακτικές πιο φιλ ικές προς το περιβάλ λ ον . Την ίδια σ τιγ μή, αυτή η αλ λ αγ ή του
τρόπου λ ειτουργ ίας ολ όκλ ηρης της οικον ομίας μπορεί ν α σ υμβάλ λ ει σ τη δημιουργ ία θέσ εων εργ ασ ίας και
την εν ίσ χ υσ η ν έων επεν δύσ εων .
«Ως διοίκησ η της Περιφέρειας Κεν τρικής Μακεδον ίας, αξιοποιούμε σ το μέγ ισ το βαθμό τις δυν ατότητες
που μας παρέχ ει το διακρατικό πρόγ ραμμα Interreg Europe. Μέσ α από τη σ υμμετοχ ή μας σ ε ευρωπαϊκά
προγ ράμματα, κάν ουμε τα πρώτα πολ ύ σ ημαν τικά βήματα αν τλ ών τας και τεχ ν ογ ν ωσ ία από χ ώρες που
έχ ουν ήδη θέσ ει σ ε εφαρμογ ή τα σ χ έδιά τους γ ια την κυκλ ική οικον ομία.
Επιδίωξή μας είν αι ν α οικοδομήσ ουμε σ ε σ τέρεες βάσ εις έν α περιφερειακό σ χ έδιο γ ια την Κυκλ ική
Οικον ομία. Έν α σ χ έδιο το οποίο δε θα μείν ει σ τη θεωρία, αλ λ ά θα μπορεί ν α είν αι εφαρμόσ ιμο.
Εν σ ωματών ουμε, λ οιπόν , δράσ εις γ ια την εν ίσ χ υσ η επιχ ειρήσ εων που δρασ τηριοποιούν ται σ την κυκλ ική
οικον ομία σ τη σ τρατηγ ική μας γ ια την Έξυπν η Εξειδίκευσ η της Περιφέρειάς μας καθώς και σ τον
σ χ εδιασ μό που έχ ουμε ξεκιν ήσ ει γ ια τη ν έα Προγ ραμματική Περίοδο 2021 -2027 και την εν σ ωμάτωσ η των
ζητημάτων της κυκλ ικής οικον ομίας σ το Περιφερειακό Επιχ ειρησ ιακό Πρόγ ραμμα Κεν τρικής Μακεδον ίας
της επόμεν ης προγ ραμματικής περιόδου», υπογ ράμμισ ε ο κ. Τζιτζικώσ τας.
Η ημερίδα διοργ αν ώθηκε σ το πλ αίσ ιο του έργ ου “CESME- Circular Economy for SMEs”, που
χ ρηματοδοτείται από το πρόγ ραμμα Interreg Europe και έχ ει σ τόχ ο την προώθησ η δράσ εων κυκλ ικής
οικον ομίας σ τις μικρομεσ αίες επιχ ειρήσ εις, μέσ ω της αξιοποίησ ης χ ρηματοδοτικών εργ αλ είων .
Στο εταιρικό σ χ ήμα του έργ ου σ υμμετέχ ουν 1 0 φορείς από 6 χ ώρες της Ευρωπαϊκής Έν ωσ ης. Από την

Ελ λ άδα σ υμμετέχ ουν η Περιφέρεια Κεν τρικής Μακεδον ίας – Περιφερειακό Ταμείο Αν άπτυξης Κεν τρικής
Μακεδον ίας και η «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε».
Ο Αν τιπεριφερειάρχ ης Αν άπτυξης και Περιβάλ λ ον τος της Περιφέρειας Κεν τρικής Μακεδον ίας Κώσ τας
Γιουτίκας επισ ήμαν ε ότι «σ το επόμεν ο δίμην ο η Περιφέρεια θα ολ οκλ ηρώσ ει το Πλ ηροφοριακό Σύσ τημα
Χαρτογ ράφησ ης της Μεταποιητικής Δ ρασ τηριότητας σ το ν ομό Θεσ σ αλ ον ίκης. Μέσ α σ τον Μάρτιο
αν αμέν εται και το αν τίσ τοιχ ο σ ύσ τημα γ ια τις βιομηχ αν ίες που παράγ ουν απόβλ ητα, επικίν δυν α και μη.
Πρόκειται γ ια εργ αλ εία που θα αποτελ έσ ουν το μέσ ο γ ια την προώθησ η επιχ ειρηματικών σ υν εργ ασ ιών και
εφαρμογ ής των καλ ών πρακτικών της κυκλ ικής οικον ομίας, που αποτελ εί βασ ικό πυλ ών α επαν ίδρυσ ης
της τοπικής οικον ομίας. Επόμεν ος σ τόχ ος είν αι η ψ ηφιοποίησ η αυτή ν α προχ ωρήσ ει σ ε επίπεδο
Περιφέρειας Κεν τρικής Μακεδον ίας».
Ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ Ευθύμιος Σαββάκης τόν ισ ε ότι ήδη υπάρχ ουν επιτυχ ημέν α παραδείγ ματα
επιχ ειρήσ εων σ την Κεν τρική Μακεδον ία, που εφαρμόζουν το μον τέλ ο της κυκλ ικής οικον ομίας, εν ώ
υπογ ράμμισ ε ότι ν ομοτελ ειακά σ το μέλ λ ον όλ ες οι επιχ ειρήσ εις θα κλ ηθούν ν α εφαρμόσ ουν το μον τέλ ο,
προκειμέν ου ν α είν αι βιώσ ιμες. «Η υιοθέτησ η δράσ εων κυκλ ικής οικον ομίας από τις επιχ ειρήσ εις μέλ η μας,
είν αι έν α πολ ύ καλ ό παράδειγ μα της αν απτυξιακής κατεύθυν σ ης προς την οποία πρέπει ν α κιν ηθούν οι
επιχ ειρήσ εις μας τόσ ο γ ια την αν αζήτησ η της βιωσ ιμότητας, όσ ο και γ ια την γ εν ικότερη σ υμβολ ή τους
σ τη δημιουργ ία του ν έου αν απτυξιακού υποδείγ ματος της χ ώρας. Η εξοικον όμησ η ν ερού και εν έργ ειας, ο
περιορισ μός της σ πατάλ ης των τροφίμων , η φρον τίδα των εδαφών , αλ λ ά και δράσ εις που τελ ικά κρατούν
μακριά από τις χ ωματερές και τη θάλ ασ σ α σ ημαν τικά προϊόν τα του τεχ ν ολ ογ ικού μας πολ ιτισ μού όπως το
πλ ασ τικό και το πυρίτιο, είν αι εν δεικτικές μόν ον δράσ εις που μπορούν ν α εν ταχ θούν σ το πλ αίσ ιο της
κυκλ ικής οικον ομίας και της αειφορίας. Γιατί οι σ υγ κεκριμέν ες δράσ εις, γ ια μας τους επιχ ειρηματίες
αποτελ ούν εκτός από προκλ ήσ εις και σ ημαν τικές επιχ ειρηματικές ευκαιρίες», εξήγ ησ ε ο κ. Σαββάκης.
Ο εκπρόσ ωπος του Υ πουργ είου Περιβάλ λ ον τος και Εν έργ ειας Βασ ίλ ειος Λιόγ κας παρουσ ίασ ε το
ευρωπαϊκό πλ αίσ ιο και τις γ εν ικές κατευθύν σ εις του υπό διαμόρφωσ η Εθν ικού Σχ εδίου Δ ράσ ης γ ια την
Κυκλ ική Οικον ομία.
Στη σ υν έχ εια, η Προϊσ τάμεν η του Περιφερειακού Ταμείου Αν άπτυξης της Περιφέρειας Κεν τρικής
Μακεδον ίας Χρυσ άν θη Κισ κίν η, μετά από σ ύν τομη αν αφορά σ τη μεθοδολ ογ ία και σ τους σ τόχ ους του
έργ ου CESME, αν αφέρθηκε σ την σ τρατηγ ική επιλ ογ ή της Περιφέρειας Κεν τρικής Μακεδον ίας γ ια την
έν ταξης της Κυκλ ικής Οικον ομίας σ τον Περιφερειακό σ χ εδιασ μό της τρέχ ουσ ας αλ λ ά και της επόμεν ης
προγ ραμματικής περιόδου, με ιδιαίτερη αν αφορά σ την εν σ ωμάτωσ η δράσ εων κυκλ ικής οικον ομίας, σ το
πλ αίσ ιο της βελ τίωσ η της αν ταγ ων ισ τικότητας των μικρομεσ αίων επιχ ειρήσ εων μέσ ω του ΕΣΠΑ.
Ο Πρόεδρος του Ελ λ ην ικού Οργ αν ισ μού Αν ακύκλ ωσ ης Δ ημήτριος Πολ ιτόπουλ ος παρουσ ίασ ε το θεσ μικό
πλ αίσ ιο που διέπει τη διαχ είρισ η των ασ τικών αποβλ ήτων και την κυκλ ική οικον ομία και τους σ τόχ ους
που θέτει αυτό.
Ο καθηγ ητής του Παν επισ τημίου της Μπολ όν ια και του Οικον ομικού Παν επισ τημίου των Αθην ών
Αν ασ τάσ ιος Ξεπαπαδέας, παρουσ ίασ ε το θεσ μικό πλ αίσ ιο της κυκλ ικής οικον ομίας σ την Ιταλ ία, τις καλ ές
πρακτικές της Περιφέρειας Emilia Romana, καθώς και τις οικον ομικές και περιβαλ λ ον τικές επιδόσ εις της
κυκλ ικής οικον ομίας.
Η Σύμβουλ ος Αν άπτυξης της Περιφέρειας Βόρειας Δ αν ίας Mette Schjøt Høj παρουσ ίασ ε το πρόγ ραμμα της
Βιομηχ αν ικής Συμβίωσ ης που υλ οποιείται σ τη Δ αν ία, το οποίο σ υν εισ φέρει σ ημαν τικά σ την προώθησ η
της Κυκλ ικής Οικον ομίας.
Ο Καθηγ ητής του Εργ ασ τηρίου Μετάδοσ ης Θερμότητας και Περιβαλ λ ον τικής Μηχ αν ικής του ΑΠΘ
Νικόλ αος Μουσ ιόπουλ ος δήλ ωσ ε ότι πολ λ απλ ά οφέλ η έχ ουν οι επιχ ειρήσ εις του αγ ροκτην οτροφικού
τομέα σ τη χ ώρα μας από τη μετάβασ η σ την κυκλ ική οικον ομία, αφού όπως είπε ο τζίρος της βιοοικον ομίας σ τη χ ώρα μας διαμορφώθηκε σ τα 27 ,1 4 δισ . ευρώ το 201 4. Ο κ. Μουσ ιόπουλ ος αν αφέρθηκε σ το
πρόγ ραμμα Bioregio, που επίσ ης υλ οποιεί η Περιφέρεια Κεν τρικής Μακεδον ίας, με προϋπολ ογ ισ μό 1 ,55 εκ.

ευρώ, με σ τόχ ο την τόν ωσ η της κυκλ ικής οικον ομίας σ το πεδίο των ρευμάτων οργ αν ικών υπολ ειμμάτων αι
αποβλ ήτων .
Τέλ ος, ο Γεν ικός Δ ιευθυν τής της Αν απτυξιακής Εταιρείας ΟΤΑ Αν . Θεσ σ αλ ον ίκης «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ»
Ιάκωβος Σαρηγ ιάν ν ης παρουσ ίασ ε τα επιχ ειρηματικά μον τέλ α της Κυκλ ικής Οικον ομίας και παραδείγ ματα
καιν οτόμων καλ ών πρακτικών μικρομεσ αίων επιχ ειρήσ εων .
Η ημερίδα ολ οκλ ηρώθηκε με τη διεξαγ ωγ ή θεματικών εργ ασ τηρίων γ ια τη διαχ είρισ η ασ τικών αποβλ ήτων
και βιοαποβλ ήτων με σ τόχ ο την κυκλ ική οικον ομία. Στα παράλ λ ηλ α εργ ασ τήρια παρουσ ιάσ τηκαν καλ ές
πρακτικές κυκλ ικής οικον ομίας σ ε μικρομεσ αίες επιχ ειρήσ εις που αφορούν σ τη διαχ είρισ η αποβλ ήτων ,
εν ώ λ ειτούργ ησ ε και έκθεσ η καλ ών πρακτικών κυκλ ικής οικον ομίας από επιχ ειρήσ εις της Περιφέρειας
Κεν τρικής Μακεδον ίας και χ ωρών της Ευρωπαϊκής Έν ωσ ης.
Η ημερίδα μαγ ν ητοσ κοπημέν η μεταδίδεται από τον ισ τότοπο:
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