
 

«Διαλέξεις ΟΕΒ σε θέματα Ενέργειας και Περιβάλλοντος» 

 
«Από τη γραμμική στην κυκλική οικονομία – Νέες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις» 

Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2017, 16.00 - 17.30  

Κεντρικά Γραφεία Ομοσπονδίας Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ), Αίθουσα Α, Λευκωσία 

 

Περιεχόμενο διάλεξης: 

Είναι σαφές ότι το γραμμικό μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης στο οποίο βασιστήκαμε κατά το παρελθόν δεν 

είναι πλέον κατάλληλο για τις σημερινές ανάγκες των σύγχρονων κοινωνιών σε έναν παγκοσμιοποιημένο 

κόσμο. Δεν μπορούμε να οικοδομήσουμε το μέλλον μας πάνω σε ένα μοντέλο «λήψης-κατασκευής-

απόρριψης».  

Είναι επίσης προς το οικονομικό συμφέρον των επιχειρήσεων να κάνουν την καλύτερη δυνατή χρήση των 

πόρων τους. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η πρόληψη της παραγωγής αποβλήτων, ο οικολογικός 

σχεδιασμός, η επαναχρησιμοποίηση και παρόμοια μέτρα θα μπορούσαν να αποφέρουν καθαρή εξοικονόμηση 

600 δισ. ευρώ ή 8 % του ετήσιου κύκλου εργασιών για τις επιχειρήσεις στην ΕΕ, μειώνοντας παράλληλα τις 

συνολικές ετήσιες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 2 έως 4 %.  

Η κα Παναγιώτου θα αναφερθεί στα χαρακτηριστικά του νέου κυκλικού μοντέλου οικονομίας που προωθεί 

η Ευρωπαϊκή Ένωση και θα αναλύσει τα οφέλη και τις ευκαιρίες που προκύπτουν για τις επιχειρήσεις μέσα 

από την υιοθέτηση του νέου αυτού μοντέλου οικονομίας για εξοικονόμηση ενέργειας, χρημάτων και άλλων 

πόρων. 

 
Εισηγήτρια: Ιωάννα Παναγιώτου, Επίτροπος Περιβάλλοντος 

 Η κ. Ιωάννα Παναγιώτου είναι Βιολόγος, απόφοιτος του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου 

Θεσσαλονίκης με μεταπτυχιακό δίπλωμα στο Marketing από το Mediterranean Institute 

of Management (1979 – 1985). 

Από το 1986 μέχρι το 2013 εργαζόταν στη δική της εταιρεία, Ι.Π. Γαία Οινοτεχνική Λτδ 

Αγίου Αμβροσίου Λεμεσού.  

Aπό το 1996 μέχρι σήμερα έχει δώσει δεκάδες διαλέξεις για θέματα που αφορούν την 

προστασία του περιβάλλοντος, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την κυκλική οικονομία και πολλά άρθρα της έχουν 

δημοσιευθεί σε εφημερίδες και άλλα έντυπα.  

Ιδρυτικό μέλος του Κινήματος Οικολόγων Συνεργασία Πολιτών από το 1996  μέχρι σήμερα, είναι μέλος της 

Κεντρικής και Πολιτικής Επιτροπής. Τον Μάρτιο του 2009 εξελέγη Γενική Γραμματέας του Κινήματος 

Οικολόγων Περιβαλλοντιστών και τον Μάρτιο του 2013 διορίστηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στη 

θέση του Επιτρόπου Περιβάλλοντος. 

Είναι μέλος της Βιολογικής Εταιρείας Κύπρου, του Συνδέσμου Επιστημόνων και Μηχανικών Περιβάλλοντος, 

του Συνδέσμου Βιοκαλλιεργητών Κύπρου, της Οικολογικής Κίνησης, του Κυπριακού Κέντρου 

Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης (ΚΥ.Κ.Π.Ε.Ε.) καθώς  και άλλων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. 

 

 



 

 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

«Από τη γραμμική στην κυκλική οικονομία – Νέες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις» 

 

ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΕΙ ΣΤΟ ΦΑΞ:  22 666 661 μέχρι την Παρασκευή 06/10/2017 

 

Επιχείρηση/Οργανισμός: ……………………………….………………………..….……… 

Μέλος ΟΕΒ:          Ναι ☐                       Όχι ☐                                      

Συμμετέχων/ουσα: ……………………………….……………………………….…..……… 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: …………………………………………………………..………… 

Email: ……………………………….……………………………………………………………… 

Υπογραφή: …………………………………………….…………………………….…………… 

 

 

Σημείωση: *Η συμμετοχή στις διαλέξεις είναι δωρεάν μόνο για τα μέλη της ΟΕΒ. 

Για μη μέλη ΟΕΒ υπάρχει χρέωση 30€+ΦΠΑ για κάθε διάλεξη ή 70€+ΦΠΑ για συμμετοχή σε 
όλες τις διαλέξεις. 

 

 


