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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ & 

ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ  

στο νησιωτικό χώρο 



ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: 

 

 Ενέργεια και Περιβάλλον για την προώθηση 

της Επιχειρηματικότητας και της Τοπικής 

Ανάπτυξης στα μικρά νησιά. 

Ελευθέριος Κεχαγιόγλου 

 

Πρόεδρος Ελληνικού Δικτύου Μικρών Νησιών 

  

Αντιπρόεδρος Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Δικτύων 
Μικρών Νησιών 



















 1.Εξοικονόμηση 

πόσιμου Ύδατος 

 (8 Νησιά) 

2.prismi med 

(2 νησιά) 

3.Αποτύπωση 

κοινωνικής εικόνας 

στις ενέργειες( 4 

νησιά) 





Η κυκλική Οικονομία ως παράγοντας ανάπτυξης των 

μικρονησιωτικών κοινωνιών. Ικανές και αναγκαίες 

συνθήκες για την ανάπτυξη της κυκλικής Οικονομίας 

στα μικρά νησιά: Έχουμε εφαρμογή της κυκλικής 

οικονομίας στα μικρά νησιά κατά το παρελθόν; Η 

ενέργεια και το περιβάλλον στα μικρά νησιά πόσο 

εύθραυστα είναι; Μπορεί να αναπτυχθεί η Κυκλική 

Οικονομία σήμερα στα μικρά νησιά; 

 

Κυκλική Οικονομία VS ανακύκλωσης  



  

1. Σταθερό περιβάλλον 

 (Φορολογικό Επιχειρηματικό 

Κοινωνικό – Συγκοινωνίες κλπ) 

 

2.Έκφραση – Εκπαίδευση - 

Ευαισθητοποίηση κοινωνίας  

 

3.Εργαλεία  ( Ευρωπαϊκά Εθνικά 

Περιφερειακά Μικρονησιωτικά) 



Κυκλική Οικονομία: επαναχρησιμοποίηση  ενός 

προϊόντος η μιας υπηρεσίας με τη μικρότερη 

δυνατή παρέμβαση. Δημιουργώντας έτσι 

ενεργειακό όφελος μεγαλύτερο από ότι στην 

ανακύκλωση, μικρότερο κόστος χρήσης και 

μεγαλύτερο χρόνο ζωής στο αντικείμενο με την 

ελαχιστοποίηση χρήσης φυσικών πόρων και 

ενέργειας  

Η Ανακύκλωση αντιμετωπίζει τα προϊόντα ως 
μελλοντικά σκουπίδια. Στην κυκλική Οικονομία το 
ζητούμενο είναι να αυξηθεί ο χρόνος ζωής του 
προϊόντος με την επαναχρησιμοποίηση του. 



Η κυκλική οικονομία δεν μετατρέπει τα 

προϊόντα σε πρώτη υλη αλλά τα 

επαναχρησιμοποιεί με βάση την τελευταία 

τους κατάσταση 

 

 



 

Επαναχρησιμοποιημένο υλικό ως έργο 

τέχνης η ανάγκη επιβίωσης;  





Κυκλική οικονομία: Αχαρτογράφητα 

νερά. Μερικά υπολογιστικά 

υποθετικά οικονομικά μεγέθη: 

  

ΕΕ: 15 τόνοι υλικών ανά άτομο, 4,5 τόνοι απόβλητα, 
800 κιλά τρόφιμα και ποτά, 120 κιλά συσκευασίες, 20 
κιλά ρούχα και παπούτσια.  

Κύκλος εργασιών: 6,1 δισ. ευρώ έως το 2030 



Μικρά νησιά: Επιπλέον 

ενεργοβόρα: 

1. Κατασκευή υλικού 

2. Μεταφορά 

3. Ξανά μεταφορά ως 

ανακυκλωμένο υλικό. 

Ξεχωριστή Νησιωτική κουλτούρα 



Παράμετροι:  
1. Από την αρχική κατασκευή ενός προϊόντος να υπάρχει στον 

σχεδιασμό του και η προοπτική της επόμενης χρήσης του 

2. Η Κυκλική Οικονομία αφορά και προϊόντα και  

υπηρεσίες αλλά και μετατροπή προϊόντος στη δεύτερη ζωή του 

ως υπηρεσία 

3. τι ποσοστό υλικών που καταλήγουν για ανακύκλωση μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί στην κυκλική οικονομία; 

4.ενα υλικό πού πέρασε σε δεύτερη ζωή μέσω της κυκλικής 

οικονομίας, τι ενέργεια γλύτωσε; 

5. 2.000.000 θέσεις εργασίας μπορεί να δημιουργήσει η κυκλική 

οικονομία στην Ευρώπη. 

6. Αρνητικό: η κυκλική οικονομία διαταράσσει ισορροπίες στην 

παγκοσμιοποίηση, στην πολιτική, κλπ  

7. Αλλάζει το παραδοσιακό ιδιοκτησιακό υλικό του προϊόντος. 

 



8. Διαδικασία πιστοποίησης; από το ISO 

περνάμε σε ενεργειακό χάρτη. 

( ταυτότητα κυκλικού προϊόντος) 



Αλλά επειδή η κυκλική Οικονομία 

αγγίζει τα όρια εθνικής οικονομικής 

πολιτικής και χρειάζεται και την 

υποστήριξη των κοινωνιών, των 

ΜΚΟ, των επιχειρηματικών και 

καταναλωτικών οργανώσεων, των 

συνδικάτων, του ακαδημαϊκού και 

ερευνητικού κόσμου και… και… και 

είναι απαραίτητο η πολιτεία 

ΚΑΤΑΡΧΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΧΗΝ 

 ως μοχλός διευκόλυνσης να 

θεωρήσει ως πρώτες Ικανές και 

αναγκαίες συνθήκες τα:  



 1. Χρηματοδότηση 

 

2. Διακυβέρνηση σε όλη την 

αλυσίδα παραγωγής και 

ενίσχυσης μέσω των 

Τομεακών και περιφερειακών 

Προγραμμάτων 

 

3. Διάχυση της γνώσης και 

της εμπειρίας 



 «Ε»ΚΟ – «Μ»ΚΟ =  Ε-Μ = Ε.Ε.Κ. 

«Εθνική» Κυκλική Οικονομία – «Μικρονησιωτική 

«κυκλική Οικονομία = Επιπλέον Ενέργεια και 

Κόστη 



Κυκλική Οικονομία: το νέο στοίχημα 

της βιωσιμότητας των κοινωνιών. 

 Ας αποφύγουμε τα λάθη και τους 

δισταγμούς που κάναμε στην  

Κοινωνική Οικονομία ως χώρα και ως 

νησιά 

Σας ευχαριστούμε  

 

WWW.SMALLISLANDS.ORG 

PRESIDENT@SMALLISLAND.EU  

 

http://www.smallislands.org/
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