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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Με περισσότερες από 60 ομιλίες, ολοκληρώθηκε το βράδυ της Παρασκευής το
2ήμερο Συνέδριο που διοργάνωσε ο Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης
με θέμα «Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων - Πορεία προς την
Κυκλική Οικονομία», στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Ηρακλείου.
Υπ
ενθυμίζεται ότι το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης,
της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης και του Δήμου Ηρακλείου, καθώς και με την
υποστήριξη του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πολιτικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του
Πανεπιστημίου Κρήτης.
Ο Δήμαρχος Βιάννου και Αντιπρόεδρος του Ε.Σ.Δ.Α.Κ. Παύλος Μπαριτάκης αναφέρθηκε στο
Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων του Δήμου το οποίο είναι εναρμονισμένο με το
Περιφερειακό και Εθνικό σχέδιο αποβλήτων, και που ήδη έχει ξεκινήσει η υλοποίηση σου με
την έγκριση των περιβαλλοντολογικών όρων του Σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων
Δήμου Βιάννου, για τον οποίο άμεσα υποβάλλεται η πρόταση χρηματοδότησης από το
ΥΜΕΠΕΡΑΑ, καθώς και ο σχεδιασμός για την δημιουργία του Κεντρικού Πράσινου σημείου
για τον Δήμο.
Τόνισε επίσης ότι προβλέπεται η δημιουργία ενός ακόμη δορυφορικού πράσινου σημείου
καθώς και μονάδα επεξεργασίας γεωργικών υπολειμμάτων. Ευχαρίστησε την Διοίκηση και
τα στελέχη του Ε.Σ.Δ.Α.Κ. καθώς την Περιφέρεια Κρήτης τον Περιφερειάρχη και τα
στελέχη της, που ενεργά χρηματοδοτούν και ανέλαβαν τον σχεδιασμό του τοπικού σχεδίου
διαχείρισης αποβλήτων του Δήμου.
Σχετικά με την κυκλική οικονομία ο Δήμαρχος δήλωσε ότι η κυκλική οικονομία έρχεται να
ανταποκριθεί στην φιλοδοξία για αειφόρο ανάπτυξη στα πλαίσια της αυξανόμενης πίεσης
από την παραγωγή και κατανάλωση των πόρων και του περιβάλλοντος του πλανήτη.
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Η κυκλική οικονομία γίνεται καλύτερα κατανοητή εξετάζοντας τα φυσικά βιοσυστήµατα που
λειτουργούν µε βέλτιστο τρόπο διότι το καθένα από τα στοιχεία τους εντάσσεται στο
σύνολο. Τα προϊόντα σχεδιάζονται µε στόχο να εντάσσονται σε κύκλους υλικών, µε
αποτέλεσμα τα υλικά να μεταφέρονται µε τέτοιον τρόπο ώστε η προστιθέμενη αξία να
διατηρείται όσο το δυνατόν περισσότερο - ενώ τα υπολειµµατικά απόβλητα να
προσεγγίζουν το μηδέν.
Η μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία απαιτεί τη συμμετοχή και δέσμευση πολλών
διαφορετικών ομάδων ανθρώπων. Ο ρόλος των υπευθύνων χάραξης πολιτικής είναι να
παρέχουν τις βασικές προϋποθέσεις, την προσβλεψιμότητα και την αυτοπεποίθηση στις
επιχειρήσεις, να ενισχύουν το ρόλο των καταναλωτών, και να ορίζουν πώς οι πολίτες
μπορούν να εξασφαλίσουν τα οφέλη των αλλαγών που πραγματοποιούνται.
Ο επιχειρηματικός κόσμος είναι σε θέση να επανασχεδιάσει ολόκληρες αλυσίδες
προσφοράς, µε σκοπό την αποδοτικότητα των πόρων και την κυκλικότητα. Μια τέτοια
συστημική μετάβαση υποστηρίζεται από τις εξελίξεις στις τεχνολογίες της πληροφορίας
και της επικοινωνίας, αλλά και από την κοινωνική αλλαγή. Έτσι, η κυκλική οικονομία μπορεί
να δημιουργήσει νέες αγορές που θα ανταποκρίνονται στην απομάκρυνση της κατανάλωσης
από το παραδοσιακό ιδιοκτησιακό καθεστώς, και την προσέγγισή της στη χρήση, την
επαναχρησιμοποίηση και τον διαμοιρασμό προϊόντων, συμβάλλοντας παράλληλα στην
αύξηση και τη βελτίωση της απασχόλησης.
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