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Χαιρετισμός Γενικού Διευθυντή 

Ημερίδα για τις Κυκλικές Πόλεις 

Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2021 στις 08:30 π.μ. – 13:00 μ.μ στο Πολιτιστικό Κέντρο 

Στροβόλου 

Κυρίες/Κύριοι, 

Είναι με χαρά που σας καλωσορίζω στην Ημερίδα που διοργανώνεται από το Δήμο Στροβόλου σε 

συνεργασία με την Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ), το CSR Cyprus και το 

Δίκτυο Κυκλικής Οικονομίας Κύπρου, με θέμα τις «Κυκλικές Πόλεις». 

Οι πόλεις είναι κινητήρες της μετάβασης προς μια κυκλική οικονομία. Καθώς περίπου το 75% του 

ευρωπαϊκού πληθυσμού ζει σε αστικές περιοχές, το μεγαλύτερο μέρος της κατανάλωσης, της 

παραγωγής απορριμμάτων και των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, συμβαίνει στις πόλεις.  

Επιπλέον, οι ευρωπαϊκές πόλεις έχουν υψηλή πυκνότητα γνώσεων, δεδομένων και κεφαλαίων. Αυτή 

η συγκέντρωση επιτρέπει στις πόλεις να προωθήσουν την ατζέντα της κυκλικής οικονομίας και να 

ξεκλειδώσουν σχετικά οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη.  

Με τη δημιουργία κυκλικών πόλεων, οι πόλεις μπορούν να γίνουν ηγέτες και να οδηγήσουν στην 

εφαρμογή των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του 2030. Ειδικότερα οι κυκλικές πόλεις μπορούν να 

επιταχύνουν την εφαρμογή των SDG 11 (Βιώσιμες Πόλεις και Κοινότητες) και SDG 12 

(Υπεύθυνη Παραγωγή και Κατανάλωση), αλλά έμμεσα ωθούν τη δράση πολλών άλλων Στόχων 

Βιώσιμης Ανάπτυξης. 

Οι τοπικές αρχές έχουν βασικές ευθύνες σε τομείς που είναι σημαντικοί για την Κυκλική Οικονομία. 

Μπορούν να διευκολύνουν και να επιταχύνουν τη μετάβαση στην κυκλική καινοτομία και να 

διαμορφώσουν τον πολεοδομικό σχεδιασμό και την ανάπτυξη. Ακόμη και στην περίπτωση ανεπαρκούς 

δράσης για κυκλικότητα σε εθνικό επίπεδο, οι πόλεις μπορούν να μπουν στη δράση για τους Στόχους 

Βιώσιμης Ανάπτυξης 2030 και να γίνουν υποστηρικτές, διαμεσολαβητές και ενεργοποιητές της 

Κυκλικής Οικονομίας. 

Εκτός από τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης και των στόχων για το κλίμα, η μετάβαση σε μια κυκλική 

οικονομία θα υποστηρίξει τις τοπικές αρχές, καθώς ανταποκρίνονται σε πολλές από τις άλλες 

προτεραιότητές τους, π.χ. βελτιωμένα προγράμματα κοινωνικής στέγασης, πράσινες και κυκλικές 

επιχειρήσεις στην επικράτεια τους, σχέδια βιώσιμης κινητικότητας, βιώσιμο σύστημα τροφίμων και 

τοπική οικονομική ανάπτυξη.  

Η κυκλική οικονομία προσφέρει μια ευκαιρία να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις των αστικών πόρων 

αναθεωρώντας τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε υλικά, προϊόντα και περιουσιακά στοιχεία, 

οδηγώντας σε νέους τρόπους δημιουργίας αξίας για όλους. 

Οι πόλεις είναι σημαντικές στην κυκλική μετάβαση για τους εξής δύο λόγους: Οι πόλεις μπορούν να 

θεωρηθούν ως κυκλικές κοιτίδες και οικοσυστήματα στα οποία ξεκινούν και καλλιεργούνται κυκλικές 

λύσεις στα σύγχρονα  πιεστικά προβλήματα και προκλήσεις. Οι πόλεις είναι επίσης μοναδικά 

τοποθετημένες ως κόμβοι καινοτομίας και ως εκ τούτου χρησιμεύουν ως σημαντικοί κόμβοι στον 

κυκλικό μετασχηματισμό για την υποστήριξη της αειφόρου ανάπτυξης. 

Οι πόλεις μπορούν επίσης να θεωρηθούν ως κυκλικοί καταλύτες, καθώς οι τοπικές  αρχές μπορούν να 

οδηγήσουν και να επιταχύνουν τη μετάβαση. Μπορούν να δημιουργήσουν ένα κυκλικό όραμα και 
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στρατηγική, να βελτιστοποιήσουν τα δίκτυα υποδομής και logistics, να συνδέσουν τους 

ενδιαφερόμενους φορείς, να παρέχουν κίνητρα και να διευκολύνουν κυκλικές πρωτοβουλίες. 

Κυρίες/Κύριοι, 

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. Ήταν μία προσπάθεια τεσσάρων και πλέον 
ετών, που κατέληξε στη δημιουργία του Δικτύου μας με επιτυχία και όραμα προς επίτευξη της 
οικονομικής και κοινωνικής ανθεκτικότητας της Κύπρου, για ένα αειφόρο βιώσιμο μέλλον. 
 

Αντιλαμβάνεστε φίλοι και φίλες, γιατί σήμερα είμαι διπλά ικανοποιημένος, πρώτον γιατί η σημερινή 

εκδήλωση συνδιοργανώνεται από την ΟΕΒ και το Δίκτυο Κυκλικής Οικονομίας, αλλά αποτελεί και 

έμπρακτη απόδειξη σημαντικών δράσεων του Δικτύου μας σε ένα Δήμο που μας φιλοξενεί.  
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