Ομιλία προέδρου της ΟΕΒ, κου Αντώνη Αντωνίου
«Προώθηση της Κυκλικής Οικονομίας και της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, με
έμφαση στον ξενοδοχειακό κλάδο» // 20 Μαΐου 2021
Σας καλωσορίζω όλους στη σημερινή εκδήλωση η οποία πραγματοποιείται στα πλαίσια της
Ευρωπαϊκής Πράσινης Εβδομάδας 2021.
Η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ), το Ινστιτούτο Συνδέσμου Ελληνικών
Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ) και η Συμβουλευτική μη κερδοσκοπική εταιρεία adelphi,
συμμετέχουν στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Hotels4Climate, σκοπός του οποίου είναι η
διευκόλυνση μείωσης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στον ξενοδοχειακό τομέα σε Ελλάδα
και Κύπρο.
-----------Το έργο χρηματοδοτείται από τα Γερμανικά Ταμεία για το Κλίμα (European Climate Initiative
(EUKI)). Την όλη προσπάθεια συντονίζει η ΟΕΒ.
Το πρόγραμμα φιλοδοξεί να προσδιορίσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από τις
δραστηριότητες επιλεγμένων ξενοδοχείων τεσσάρων και πέντε αστέρων και να τους παρέχει τα
απαραίτητα εργαλεία (εκπαιδευτικά και οικονομικά) για δράσεις, με σκοπό τη μείωση των
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.
---------------Οι δράσεις του έργου περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την αποτύπωση της υφιστάμενης
κατάστασης του ξενοδοχειακού τομέα σε Κύπρο και Ελλάδα αναφορικά με τα θέματα
εξοικονόμησης ενέργειας, κατανάλωσης ενέργειας και εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.
Επίσης την επιλογή καλών πρακτικών, εργαστήρια ανάπτυξης ικανοτήτων και κατάρτισης
προσωπικού και τη δημιουργία βάσης ανταλλαγής πληροφοριών και πλατφόρμας καλών
πρακτικών. Πέραν τούτου, το έργο στοχεύει στην προώθηση της κυκλικής οικονομίας στον
ξενοδοχειακό κλάδο στην Κύπρο και στην Ελλάδα.
--------------------Στα πλαίσια αυτά διοργανώνουμε την σημερινή εκδήλωση σε συνεργασία με το Δίκτυο Κυκλικής
Οικονομίας Κύπρου και σε συνεργασία με την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην
Κύπρο.
Ευχαριστούμε θερμά τους ομιλητές μας, τον κο Ιερόθεο Παπαδόπουλο, Επικεφαλής της
Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο, και την κυρία Ανθή Χρίστου,
MINDHAUS, Ελλάδα.
------------------------------

Τέλος να κλίσω αναφέροντας πως παρακολουθώντας τις προκλήσεις των τελευταίων
ετών, τις αυξανόμενες απαιτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) για τη μετάβαση της
οικονομίας σε ένα κυκλικό αναπτυξιακό μοντέλο, καθώς και τα σημαντικά οφέλη που
προσφέρει η κυκλική οικονομία σε επιχειρήσεις και βιομηχανία, η Ομοσπονδία
Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) ανάλαβε την πρωτοβουλία, σε συνεργασία με
ακαδημαϊκούς και άλλους φορείς ζωτικής σημασίας, να δημιουργήσει υπό την αιγίδα της,
το Δίκτυο Κυκλικής Οικονομίας Κύπρου (Cyprus Circular Economy Network), το
πρώτο πρωτοποριακό Δίκτυο Κυκλικής Οικονομίας στην Κύπρο.
Ο απώτερος στόχος του Δικτύου Κυκλικής Οικονομίας, είναι να είναι αρωγός της μετάβασης
των καταναλωτών και κυπριακών επιχειρήσεων και κατά συνέπεια της κυπριακής οικονομίας, σε
μια κυκλική οικονομία
--------------------------------Σας ευχαριστώ και εύχομαι καλές εργασίες και ζωντανή συζήτηση και διάλογο.
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