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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ & 

ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ  

στο νησιωτικό χώρο 



Η ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ  

στη νησιωτική 

επιχειρηματικότητα: 

Προβλήματα & Προοπτικές 

   

Το παράδειγμα της Λέσβου  

Επιμελητηριακός ‘Ομιλος Αναπτυξης Ελληνικών Νησιών - Ε.Ο.Α.Ε.Ν. 



Επιμελητηριακός Όμιλος Ανάπτυξης 

Ελληνικών Νησιών - Ε.Ο.Α.Ε.Ν. 

 Προοίμιο Ε.Ο.Α.Ε.Ν. Ψήφισμα Βουλής 
των Ελλήνων 14/2/1992 για τα 
ακριτικά νησιά 

 Ο Ε.Ο.Α.Ε.Ν. ιδρύθηκε το 1994 ως 
Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία. 
Καταστατικό 1 Αυγούστου 1994 

 Έδρα στη Χίο 

 19 νησιωτικά επιμελητήρια 

 Εκπροσωπεί >200,000 νησιωτικές 
επιχειρήσεις 

 INSULEUR Ευρωπαϊκό Δικτυο ιδρυθηκε 
το 2000 με έδρα στη Χίο 

 Σκοπός είναι η κατοχύρωση της έννοιας 
τηε «νησιωτικόκτητας» στην ΕΕ 



Στο διάβα της 20ετίας που πέρασε... 

 Αγώνες, τόσο σε εθνικό όσο και ευρωπαϊκό 

επίπεδο, με στόχο την σχεδίαση, θέσπιση 

και υλοποίηση μια ολοκληρωμένης 

ευρωπαϊκής και εθνικής πολιτικής για τις 

νησιωτικές περιοχές, που θα επιτύχει μια 

αειφόρο νησιωτική ανάπτυξη, θα 

εξασφαλίζει ευημερία στους νησιώτες, με 

κοινωνική συνοχή και σεβασμό στο 

περιβάλλον και θα εξαλείψει της ανισότητες 

με τις ηπειρωτικές περιοχές της χώρας. 



Κατοχύρωση της «νησιωτικότητας»  

 Ευρωπαικό επίπεδο  

Η συμπερίληψη ειδικών διατάξεων υπέρ των νησιών στις 
Συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Άμστερνταμ και 
Λισσαβόνας), και το άρθρο 174 της Συνθήκης της ΕΕ  

 Στή Ελλάδα 

α) από το άρθρο 101 του Ελληνικού Συντάγματος,  

β) από τις διατάξεις του ν. 4150/2013 για εφαρμογή  
 1)της «ρήτρας νησιωτικότητας»   
 2)την σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Νησιωτικής 
Πολιτικής, και  3) την δημιουργία Νησιωτικού Παρατηρητηρίου  
 (Παραμένουν ανενεργά μέχρι σήμερα) 

 



Επετειακό Λεύκωμα Ε.Ο.Α.Ε.Ν 1994-2016 



Οδηγός Εξαγωγικών Επιχειρήσεων Ε.Ο.Α.Ε.Ν 

2017 – Υπό Έκδοση 



Υφιστάμενη Κατάσταση 

Η οικονομία των νησιών στηρίζεται κατά 

κύριο λόγο στον πρωτογενή και τριτογενή 

τομέα.  

Ανάπτυξη ιδιαίτερα στον κλάδο των 

τροφίμων (Ελαιόλαδο, ελιές, τυροκομικά) 

και ποτών (Ούζο, κρασί κ.α). 

 



Προβλήματα Νησιωτικών Επιχειρήσεων 

 Νησιωτικότητα 

 Υψηλό μεταφορικό κόστος 

 Απόσταση από τις μεγάλες αγορές 

 Έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού 

 Γεωγραφική και κοινωνική απομόνωση 

 Μικρή περίοδος λειτουργικής δραστηριότητας - Τουρισμό 

+ 18% στο τελικό κόστος σε σχέση με αντίστοιχες επιχειρήσεις 

ηπειρωτικής Ελλάδας 



Στρατηγική 

 Σχέδιο Ανάπτυξης Κάθε Νησιού Χωριστά 

 Ποιοτική, βιώσιμη και έξυπνη ανάπτυξη 

 Πράσινη αειφόρο ανάπτυξη 

 Δημιουργία ίσων όρων ανταγωνισμού  

 Ανάδειξη συγκριτικού πλεονεκτήματος κάθε 

νησιού 

 



Πολιτικές 

 Διαφοροποίηση των παραγωγικών δραστηριοτήτων 

 Έμφαση στον εναλλακτικό ή θεματικό τουρισμό 

 Έμφαση στη μεταποίηση του πρωτογενή τομέα με εξαγωγικό 

προσανατολισμό 

 Σύνδεση  των τοπικών προϊόντων   με το παρεχόμενο 

τουριστικό προϊόν 

 Έμφαση στις καινοτομικές επιχειρήσεις των νησιών 



Διεκδικήσεις 

 Θέσπιση Ευρωπαϊκού Ταμείου Νησιωτικής Συνοχής και 

Επιχειρηματικότητας» (Insularity Cohesion & 

Entrepreneurship Fund) 

 Μεταφορικό Ισοδύναμο 

 Μέτρα για τη μείωση λειτουργικού κόστους επιχειρήσεων 

 Φορολογικά και Αναπτυξιακά Κίνητρα 

 Μειωμένο ΦΠΑ 

 



Κυκλική Οικονομία στα Νησιά 

 Μέχρι σήμερα η ανάπτυξη βασιζόταν σε ένα 

οικονομικό μοντέλο  εντατικής χρήσης των 

διαθέσιμων φυσικών  και με τα κόστη 

παραγωγής και  τιμές πώλησης  των πόρων 

να αυξάνονται διαρκώς. 

 Η αλλαγή που προτείνεται να γίνει μέσω της 
προσέγγισης της Κυκλικής Οικονομίας βασίζεται 
στη μεγιστοποίηση της απόδοσης των 
υπαρχόντων φυσικών πόρων και υλικών  και 
στη μείωση των απωλειών κατά τη χρήση. 

 



Κυκλική Οικονομία στα Νησιά 

 Mεταστροφή από το γραμμικό μοντέλο 

«προμήθεια, παραγωγή, κατανάλωση, 

απόρριψη» στο μοντέλο κυκλικής 

οικονομίας που δίνει έμφαση στη «μείωση, 

επαναχρησιμοποίηση, επισκευή, 

ανακύκλωση, ανάκτηση» 

 Το 2017 είναι έτος της κυκλικής οικονομίας 

για την Ευρώπη 

 



Προκλήσεις 
 Η μετάβαση προς την κυκλική οικονομία 

υποστηρίζεται πλέον παγκόσμια  

 Σήμερα το 80% αυτών των προϊόντων καταλήγουν 

σε σκουπιδότοπους, ή λήμματα.  

 Εφαρμόζοντας σταδιακά της αρχές της κυκλικής 

οικονομίας το ποσοστό αυτό μπορεί να πέσει μέχρι 

το 50%.  

 Σύμφωνα με τις προβλέψεις της ΕΕ η κυκλική 

οικονομία μπορεί να δημιουργήσει στην Ευρώπη 

δύο εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας 

 Σύμφωνα με μελέτη του ιδρύματος Ellen McArthur  



Εμπόδια 

 Έλλειψη ευαισθητοποίησης, γνώσης 

 Υπάρχουσα κρατούσα καταναλωτική συμπεριφορά 

 Πιέσεις από πολυεθνικές  λόγω φόβου μειώσεων των κερδών 

 Τα υφιστάμενα συστήματα, οι υποδομές, τα επιχειρηματικά 

μοντέλα και η τεχνολογία λειτουργούν συχνά σε ένα γραµµικό 

μοντέλο.  

 Οι τιμές συχνά δεν αντανακλούν το πραγματικό κόστος της 

χρήσης των πόρων και της ενέργειας για την κοινωνία.  



Ευρωπαϊκό Πλαίσιο 2-12-2015 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει σήμερα 
προτεραιότητα στην υιοθέτηση των αρχών της 
κυκλικής οικονομίας  με σκοπό : 

 Την εξοικονόμηση των πόρων, 

 Οφέλη για το περιβάλλον 

 την τόνωση της ανταγωνιστικότητας 

 τη δημιουργία θέσεων εργασίας 

 την προώθηση της ανάπτυξης. 

 

 



Ευρωπαϊκό Πλαίσιο 2-12-2015 

Για την προώθηση της Κυκλικής 

Οικονομίας καίριο ρόλο παίζει η 

έρευνα και η καινοτομία και γι αυτό, 

όπως διακήρυξε ΕΕ τα θέματα αυτά θα 

προωθηθούν ακόμη περισσότερο μέσω 

του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» 

 



Προτάσεις για την Ελληνική πραγματικότητα 

 Ανάγκη νομοθετικής και κανονιστικής μεταρρύθμισης στο 

πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας  

 Ελλιπής κατανόηση και εφαρμογή κυκλικών μοντέλων, με 

έμφαση στη φάση του τέλους ζωής των προϊόντων και όχι στη 

φάση του σχεδιασμού  

 Ανάγκη σημαντικής βελτίωσης της διαχείρισης των 

απορριμμάτων τροφίμων, της διαχείρισης των αποβλήτων 

εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. Η ανάγκη 

εφαρμογής του νομοθετικού πλαισίου, ειδικότερα σε θέματα 

επικίνδυνων αποβλήτων  

  Διείσδυση δευτερογενών καυσίμων σε ορισμένες 

βιομηχανικές χρήσεις  

Βασισμένο στη μελέτη του ΣΕΒ με τίτλο «Πού θα επενδύσω: Η Κυκλική 

Οικονομία, Ευκαιρία για Βιώσιμη Ανάπτυξη»  



Πολιτικές στα Νησιά για την Ανάπτυξη της 

Κυκλικής Οικονομίας 

 Ενθάρρυνση της πρόληψης και της ανακύκλωσης 

 Ανάπτυξη των ΑΠΕ καθώς και άλλων ενεργειακών καυσίμων LNG 

 Καλλιέργεια για αλλαγή της καταναλωτικής συμπεριφοράς. 
Εισαγωγή στην  εκπαίδευση και στην αλλαγή κουλτούρας των 
πολιτών.  

 Αποτελεσματική αξιοποίηση των υφισταμένων πόρων 

 Η επαναχρησιμοποίηση ή επισκευή υλικού ή μέρος αυτού είναι 
μια ευκαιρία για να ανοίξει ένας νέος κύκλος ζωής για το 
συγκεκριμένο υλικό 

 Τα μέσα μεταφοράς να χρησιμοποιούνται απο περισσότερους 
ανθρώπους  με συνδυασμένες μεταφορές  

 

 



ΣΤΟΧΟΥΣ 

 Αειφορία και βιωσιμότητα των 

περιορισμένων φυσικών πόρων των νησιών  

 Διατήρηση της βιοποικιλότητας των νησιών  

 Ζήτηση για νέες επιχειρηματικές υπηρεσίες-

ευκαιρίες κέρδους 

 Ανάπτυξη - αύξηση του τοπικού ΑΕΠ  

  Διατήρηση και δημιουργία νέων θέσεων 

εργασίας 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 

 

Διακήρυξη για τη 
σύσταση Ευρωπαϊκού 
Ομίλου Εδαφικής 
Συνεργασίας για την 
Κυκλική Οικονομία στις 
Νησιωτικές Περιοχές της 
Μεσογείου, 
υπογράφηκε  στο 
Ηράκλειο, με 
πρωτοβουλία της 
Περιφέρειας Κρήτης 

 



Προβλήματα Νησιών για την Ανάπτυξη 

Κυκλικής Οικονομίας 

 ΝΕΡΟ 

Σειρά νομοθετικών μέτρων για 
την χρησιμοποίηση θαλάσσιου 
νερού ή την διευκόλυνση της 
επαναχρησιμοποίησης του 
νερού 

 
 ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ 

Αβέβαιη και μακροχρόνια διαδικασία 
αδειοδότησης των εργοστασίων 
ανακύκλωσης, παραγωγης ενέργειας από 
ΑΠΕ  και περιβαλλοντικής διαχείρισης  

(Πχ ΛΕΣΒΟΣ απόβλητα 
Κατσίγαρος,Τυρόγαλος) 

 

 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Προώθηση του ενεργειακού 
σχεδιασμού αντικατάστασης 
συμβατικής ενέργειας από 
ανανεώσιμες σε κάθε νησί με την 
ενεργό συμμετοχή της  τοπικής  
κοινωνίας και των φορέων της 

 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 

Η μέχρι σήμερα ελληνική εμπειρία 
καταδεικνύει τα κενά στην 
υιοθέτηση της κυκλικής οικονομίας, 
εστιάζοντας κυρίως στην ταφή των 
αποβλήτων και δευτερευόντως  
στην ανακύκλωση. 

 



Ειδικά Προβλήματα 

Επίπτωσης της 

έκρηξης των 

προσφυγικών 

ροών δημιούργησε 

προβλημα στη 

διαχείριση του 

πολλαπλάσιου 

όγκου αποβλήτων  



Προτάσεις της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής 

• Διαφοροποίηση των χρηματοδοτικών 
συνεισφορών(κίνητρα) που 
καταβάλλονται στους παραγωγούς 
που εφαρμόζουν μεθόδους κυκλικής 
οικονομίας  

• Δράση για τις πράσινες δημόσιες 
συμβάσεις (ΠΔΣ) 

• Περισσότερη έρευνα και καινοτομία 
προκειμένου να ενισχυθεί η 
ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας  

• Απαραίτητες οι δημόσιες και 
ιδιωτικές επενδύσεις 

Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020», το COSME, τα διαρθρωτικά και 

επενδυτικά ταμεία, το Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων και άλλα 

προγράμματα της ΕΕ θα αποτελέσουν σημαντικά μέσα στήριξης που 

περιλαμβάνει μια σημαντική πρωτοβουλία «Βιομηχανία 2020» στην 

κυκλική οικονομία», με χρηματοδότηση ύψους άνω των 650 εκατ. ευρώ   



Επίλογος 

 Κατά τη γνώμη μας, στο νέο πλαίσιο 

αναπτυξιακού σχεδιασμού  για την κυκλική 

οικονομία να διαμορφωθεί ένα ειδικό 

κεφάλαιο με σαφείς ρυθμίσεις και διατάξεις 

για το κάθε νησιωτικό χώρο να 

διαφοροποιείτε ουσιαστικά από την 

ηπειρωτική χώρα. 

 

 



Ευχαριστώ! 

Επιμελητηριακός ‘Ομιλος Αναπτυξης Ελληνικών Νησιών - Ε.Ο.Α.Ε.Ν. 

Θρασύβουλος Καλογρίδης: Πρόεδρος Δ.Σ. Του Ε.Ο.Α.Ε.Ν. 

E.O.A.E.N. 

Μιχαήλ Λιβανού 52, 82100 Χίος  

Τηλ: 22710 41170 Fax: 22710 44722 

Email: eoaen@chi.forthnet.gr , thrasoskal@gmail.com 
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