ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ (ΟΕΒ)

Διαλέξεις για την Ενέργεια και το Περιβάλλον
Εφαρμογές κυκλικής οικονομίας στις επιχειρήσεις Το πρωτοποριακό ολλανδικό παράδειγμα της FLOOW2
για την κοινή αξιοποίηση εξοπλισμού, υπηρεσιών, εγκαταστάσεων
και αποβλήτων
Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου 2018, 15:00 – 18:00
Κεντρικά Γραφεία Ομοσπονδίας Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ), Αίθουσα Α, Λευκωσία
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΙΑΛΕΞΗΣ
Η Ανθή Χαραλάμπους, Προϊστάμενη της Υπηρεσίας Ενέργειας και Περιβάλλοντος της ΟΕΒ θα
αναφερθεί στις αρχές της κυκλικής οικονομίας και τις ευκαιρίες και προκλήσεις για τις επιχειρήσεις
από το κλείσιμο του κύκλου, ενώ ο Kim Tjoa, συνιδρυτής της FLOOW2, θα εξηγήσει τον τρόπο
λειτουργίας της πλατφόρμας FLOOW2, η οποία βοηθά τις επιχειρήσεις να χρησιμοποιούν τους
πόρους τους με πιο αποδοτικό και βιώσιμο τρόπο, μέσω της κοινής αξιοποίησης εξοπλισμού,
υπηρεσιών, εγκαταστάσεων κλπ.
Μετά το τέλος των παρουσιάσεων θα ακολουθήσουν B2B συναντήσεις των εκπροσώπων της
FLOOW2 με τους παρευρισκόμενους, με σκοπό την αναζήτηση και την κατανόηση των ευκαιριών
που δημιουργούνται για τις επιχειρήσεις από την κοινή χρήση πόρων, εξοπλισμού και υπηρεσιών.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

15:00-15:30
15:30-16:30
16:30-18:00

Βασικές αρχές κυκλικής οικονομίας και οφέλη για τις επιχειρήσεις
Ανθή Χαραλάμπους, Υπηρεσία Ενέργειας και Περιβάλλοντος ΟΕΒ
Κυκλική Οικονομία: Το πρωτοποριακό ευρωπαϊκό παράδειγμα
της FLOOW2 από την Ολλανδία (*η παρουσίαση θα γίνει στα αγγλικά)
Kim Tjoa, FLOOW2
B2B συναντήσεις με τους εκπροσώπους της FLOOW2

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ FLOOW2
Η πλατφόρμα FLOOW2 World Reset Button (www.floow2.com) είναι μια πρωτοποριακή
ηλεκτρονική πλατφόρμα, η οποία παρέχει τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις, βιομηχανίες και
δημόσιους οργανισμούς να μοιράζονται εξοπλισμό, υπηρεσίες, εγκαταστάσεις, απόβλητα, υλικά και
προσωπικό.
Η πλατφόρμα FLOOW2 φέρνει κοντά επιχειρήσεις προσφέροντας τους μια μοναδική ευκαιρία για να
εκμεταλλευτούν αποδοτικότερα τις πλεονάζουσες παραγωγικές τους δυνατότητες, να δικτυωθούν
και να επωφεληθούν οικονομικά από την ενοικίαση ή πώληση εξοπλισμού, πόρων ή υπηρεσιών.
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Μέσω της πλατφόρμας FLOOW2, μια επιχείρηση έχει την ευκαιρία να ενοικιάσει ή να πωλήσει
περιουσιακά στοιχεία τα οποία ίσως δε χρησιμοποιεί πλέον ή να αναζητήσει και να ενοικιάσει
εξοπλισμό που προσφέρουν άλλες επιχειρήσεις. Η πλατφόρμα FLOOW2 προωθεί μια οικονομία
κοινής χρήσης και αξιοποίησης αγαθών και υπηρεσιών, δημιουργώντας νέες πηγές εσόδων και
τρόπους μείωσης του κόστους των επιχειρήσεων. Ταυτόχρονα η λειτουργία της πλατφόρμας
συνεισφέρει στη δημιουργία μιας τοπικής, αειφόρου και κυκλικής οικονομίας, όπου οι πόροι
χρησιμοποιούνται αποδοτικότερα και για περισσότερο χρονικό διάστημα.
Η
πλατφόρμα
FLOOW2
λειτουργεί σε 11 γλώσσες, έχει
μέχρι στιγμής 35.000 χρήστες
και
συνεργάτες
από
Αυστραλία, Ηνωμένο Βασίλειο,
Ολλανδία, Βέλγιο, Κίνα και τις
χώρες της Σκανδιναβίας.
ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
Η
πλατφόρμα
FLOOW2
συμπεριλαμβάνεται στις καλές
πρακτικές της Πλατφόρμας
Κυκλικής Οικονομίας για τις
βιομηχανίες
του
δικτύου
Business Europe και αποτελεί μία από τις 13 λύσεις από όλη την Ευρώπη που έχουν επιλεγεί από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως καλές πρακτικές που μπορούν να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις στη
μετάβαση προς μια πιο κυκλική οικονομία.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Η συμμετοχή στις διαλέξεις είναι δωρεάν για τα μέλη της ΟΕΒ ή μέλη Συνδέσμων ΟΕΒ.
Για μη Μέλη ΟΕΒ, το τέλος συμμετοχής ανέρχεται στα 100 ευρώ +ΦΠΑ για συμμετοχή σε όλες τις
διαλέξεις ή 15 ευρώ + ΦΠΑ για κάθε διάλεξη.
Η παρακολούθηση των διαλέξεων από φοιτητές/τριες και εργαζόμενους/ες στο δημόσιο και
ευρύτερο δημόσιο τομέα είναι δωρεάν.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Παρακαλούμε όπως δηλώσετε το ενδιαφέρον σας για συμμετοχή στη διάλεξη μέχρι τις 26
Οκτωβρίου 2018, συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική δήλωση συμμετοχής στον ακόλουθο
σύνδεσμο: https://goo.gl/forms/qdXCo4RJ5lYFQD682

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ
Kim Tjoa, Συνιδρυτής της FLOOW2
Ο Kim Tjoa σπούδασε ολλανδικό και διεθνές δίκαιο στο Πανεπιστήμιο του
Άμστερνταμ και άσκησε το επάγγελμα του δικηγόρου από το 1994 έως το 2012.
Το πάθος του Kim Tjoa για μια οικονομία κοινής αξιοποίησης αγαθών και την
ανάπτυξη συνεργασίας και εμπιστοσύνης μεταξύ επιχειρήσεων, τον ώθησε το
2012 στην ίδρυση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας FLOOW2 World’s Reset Button.
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Σήμερα είναι υπεύθυνος για την αναπτυξιακή στρατηγική της εταιρείας. Παρακολουθεί με
προσοχή τις τάσεις για την προώθηση μιας οικονομίας κοινής αξιοποίησης αγαθών και τις
εφαρμόζει στον τομέα που εξειδικεύεται, την ανταλλαγή και κοινή χρήση περιουσιακών
στοιχείων, υπηρεσιών και αποβλήτων μεταξύ επιχειρήσεων.
Ανθή Χαραλάμπους, Προϊστάμενη Υπηρεσίας Ενέργειας και Περιβάλλοντος ΟΕΒ
Η Ανθή Χαραλάμπους είναι Χημικός Μηχανικός, απόφοιτη του Εθνικού
Μετσόβιο Πολυτεχνείου (ΕΜΠ), με εξειδίκευση MSc στην Περιβαλλοντική
Μηχανική, κάτοχος Μάστερ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) και
Μεταπτυχιακού Διπλώματος στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Διαχείριση
Ενέργειας. Από το 1997 ασχολείται επαγγελματικά με θέματα ενέργειας και
περιβάλλοντος. Επιμορφώθηκε για τα θέματα κυκλικής οικονομίας από
εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μέσω διαδικασίας επιλογής.
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