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∆οµή παρουσίασης

• Προκλήσεις

• Προοπτικές

• Η Ευρωπαϊκή στρατηγική

• Εισαγωγή στην κυκλική οικονοµία

• Παραδείγµατα επιχειρηµατικών 
δραστηριοτήτων µε άξονα το κυκλικό 
µοντέλο

• Επιχειρηµατικά µοντέλα

• Οµαδική Εργασία/Προβληµατισµός

– Απόβλητα ξυλουργείων

• Online Quiz



Πρόκληση 1: Εκποµπές αερίων του 
θερµοκηπίου και δηµιουργία αποβλήτων

http://lacatholicworker.org/2017/11/10/the-great-acceleration-death-trapΠηγή: ING, Rethinking finance in a circular economy 
(2015)



Εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου ανά 
κάτοικο ανά χώρα (2015)
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Πηγή: Eurostat
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/graph.do?tab=graph&plugin=1&pcode=t2020_rd300&language=en&toolbox=data



Περιοχή της Μεσογείου
Αύξηση της θερµοκρασίας µεγαλύτερη από τον 
Ευρωπαϊκό µέσο όρο
Μείωση της ετήσιας βροχόπτωσης
Μείωσης της ετήσιας ροής ποταµών
Αύξηση του κινδύνου για µείωση της βιοποικιλότητας
Αύξηση κινδύνου της ερηµοποίησης

Αύξηση των αναγκών σε νερό για τη γεωργία
Μείωση των εκταρικών αποδόσεων στη γεωργία
Αύξηση των κινδύνων για πυρκαγιές
Αύξηση της εµφάνισης κυµάτων καύσωνα
Μείωση του δυναµικού υδροδυναµικής ενέργειας

Παρατηρούµενες επιπτώσεις από την κλιµατική αλλαγή σε 
περιοχές της ΕΕ

Κεντρική και ανατολική Ευρώπη
Αύξηση των θερµών ακραίων 
θερµοκρασιών
Μείωση της βροχόπτωσης κατά τη 
διάρκεια του καλοκαιριού
Αύξηση της θερµοκρασίας των υδάτων
Αύξηση της πιθανότητας πυρκαγιών των 
δασών
Μείωση της οικονοµικής αξίας των δασών

Ορεινές περιοχές 
Αύξηση της θερµοκρασίας
Μετανάστευση ειδών
Εξαφάνιση ειδών
∆ιάβρωση εδαφών

Βόρεια Ευρώπη
Αύξηση της θερµοκρασίας µεγαλύτερη από τον παγκόσµιο 
µέσο όρο
Μείωση της χιονόπτωσης
Αύξηση της ροής των ποταµών από το λιώσιµο των πάγων
Μείωση των εκταρικών αποδόσεων
Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας για τις ανάγκες 
θέρµανσης
Αύξηση του θερινού τουρισµού
Αύξηση κινδύνου για καταστροφές από χειµερινές καταιγίδες 

Αρκτική
Αύξηση της θερµοκρασίας µεγαλύτερη από τον 
παγκόσµιο µέσο όρο
Μείωση του ποσοστού κάλυψης µε πάγο των 
θαλασσών
Αύξηση του κινδύνου για µείωση της 
βιοποικιλότητας
Εντατικοποίηση της αλιείας και εκµετάλλευσης των 
πηγών πετρελαίου και φυσικού αερίου

Βορειοδυτική Ευρώπη
Αύξηση της χειµερινής βροχόπτωσης
Αύξηση της ροής των ποταµών
Μετανάστευση ειδών
Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας για τις 
ανάγκες θέρµανσης
Αύξηση κινδύνου για πληµµύρες ποτάµια και 
θαλάσσιες περιοχές

Παραθαλάσσιες περιοχές
Αύξηση του επιπέδου της 
στάθµης  της θάλασσας
Αύξηση της επιφανειακής 
θερµοκρασίας των υδάτων
Αύξηση της οξύτητας των 
ωκεανών
Μετανάστευση ειδών
Αλλαγές στο φυτοπλαγκτόν



Τα καιρικά φαινόµενα αλλάζουν

Πότε, πού, πόσο συχνά, µε ποια ένταση…

Η µέση θερµοκρασία ανεβαίνει 

Περισσότερες /δριµύτερες βροχοπτώσεις 
και χιονοπτώσεις

Πληµµύρες, κατολισθήσεις…

Περισσότερη εξάτµιση
Ξηρασία, διάβρωση του εδάφους, καταστρεπτικές 
πυρκαγιές… 



‘Ενεργειακή Στρατηγική 2030’ Το πλαίσιο για 
την ενέργεια και το κλίµα

Η ΕΕ εξέδωσε τον Οκτώβριο του 2014 το Πλαίσιο πολιτικής για το 
κλίµα και την ενέργεια για το 2030

– 40% µείωση των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου σε 
σχέση µε τα επίπεδα του 1990

– Τουλάχιστον 27% µερίδιο των ΑΠΕ στην τελική ενεργειακή 
κατανάλωση (δεσµευτικός σε επίπεδο ΕΕ και όχι κ-µ).

– Τουλάχιστον 27% εξοικονόµηση ενέργειας σε σχέση µε το 
σενάριο αναµενόµενης εξέλιξης.

Στόχος για το 2050: 

� Μείωση των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου κατά 80-95% 
σε σύγκριση µε τα επίπεδα του 1990. Ο Ενεργειακός Χάρτης 
Πορείας 2050 δείχνει πώς µπορεί να επιτευχθεί ο στόχος αυτός.



Νέοι στόχοι για την κλιµατική δράση



∆ηµιουργία αποβλήτων

• http://www.stockholmresilience.org/4.36c25848153d54bdba384e77.html?topics=Planetary%20boundaries



∆ηµιουργία αποβλήτων στην ΕΕ ανά κλάδο και 
ανά τύπο



∆ηµιουργία αποβλήτων ανά κάτοικο στην ΕΕ



Πρόκληση 2: Αύξηση του παγκόσµιου 
πληθυσµού

Πηγή: ING, Rethinking finance in a circular economy (2015)



Πρόκληση 3: Μη βιώσιµο µοντέλο κατανάλωσης



Μη βιώσιµο µοντέλο κατανάλωσης

• https://www.researchgate.net/figure/a-and-b-Earth-system-and-socio-economic-trends_fig2_283966640



Πρόκληση 4: Ασφάλεια εφοδιασµού πρώτων 
υλών και εξισορρόπηση τιµών



Κατανάλωση πρώτων υλών ανά κάτοικο στην 
ΕΕ



Χώρες µε παραγωγή πρώτων υλών από τις 
οποίες εξαρτάται η ΕΕ



Πρόκληση 5: 
Βελτίωση της 
καινοτοµίας

Πηγή: https://ec.europa.eu/environment/ecoap/indicators/index_en



Πρόκληση 6: Βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών 
επιχειρήσεων

Η στροφή προς µια κυκλική οικονοµία θα 
µπορούσε να µειώσει τις καθαρές 
δαπάνες για πόρους στην ΕΕ κατά 600 
δισεκατοµµύρια ευρώ ετησίως, µε 
αποτέλεσµα τα συνολικά οφέλη να 
εκτιµώνται σε 1,8 τρισεκατοµµύρια ευρώ 
ετησίως από τη στιγµή που λογίζονται τα 
πολλαπλασιαστικά αποτελέσµατα. 
Επιπλέον, έρευνες δείχνουν ότι η 
αυστηρότερη περιβαλλοντική νοµοθεσία 
µπορεί να προσφέρει ανταγωνιστικό 
πλεονέκτηµα στις επιχειρήσεις.

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/publications/growth-
within-a-circular-economy-vision-for-a-competitive-europe



Think outside the box!



«Γραµµικό µοντέλο» οικονοµίας

• Σε µια κλασική (= γραµµική) οικονοµία, παράγουµε, καταναλώνουµε 
και στη συνέχεια πετάµε στα σκουπίδια όσα έχουµε ήδη 
χρησιµοποιήσει. 

• https://www.youtube.com/watch?v=zCRKvDyyHmI



«Κυκλική οικονοµία»: το ευρωπαϊκό σχέδιο 
ανακύκλωσης αποβλήτων

Οι στόχοι

Η αναθεωρηµένη νοµοθετική πρόταση σχετικά µε τα απόβλητα θέτει σαφείς 
στόχους για τη µείωση των αποβλήτων και την ανακύκλωση. 

Τα βασικά στοιχεία είναι τα εξής:

• Κοινός στόχος για όλη την ΕΕ για την ανακύκλωση του 65% των αστικών 
αποβλήτων ως το 2030.

• Κοινός στόχος για όλη την ΕΕ για την ανακύκλωση του 75% των απορριµµάτων 
συσκευασίας ως το 2030.

• ∆εσµευτικός στόχος σχετικά µε την υγειονοµική ταφή για τη µείωση της 
υγειονοµικής ταφής απορριµµάτων στο 10% κατά το µέγιστο όλων των 
αποβλήτων ως το 2030.

• Απαγόρευση της υγειονοµικής ταφής των χωριστά συλλεγόµενων αποβλήτων.

• Προώθηση οικονοµικών µέσων για την αποθάρρυνση της υγειονοµικής 
ταφής.

• Συγκεκριµένα µέτρα για την ενίσχυση της βιοµηχανικής «συµβίωσης» (industrial
symbiosis), δηλαδή τη µετατροπή ενός υποπροϊόντος µιας βιοµηχανίας σε 
πρώτη ύλη µιας άλλης βιοµηχανίας.

Πηγή: COM(2015) 614 final



Ορισµός της «κυκλικής οικονοµίας»

Κυκλική οικονοµία: 
οικονοµικό µοντέλο που 
βασίζεται, µεταξύ άλλων, στη 
χρηµατοδοτική µίσθωση, 
επαναχρησιµοποίηση, 
επισκευή και ανακύκλωση, 
σε έναν (σχεδόν) κλειστό
βρόχο, µε στόχο τη 
διατήρηση της υψηλότερης 
χρησιµότητας και αξίας των 
προϊόντων, των εξαρτηµάτων 
και των υλικών ανά πάσα 
στιγµή.



Επισκόπηση των παγκόσµιων ροπών και 
δυνάµεων που οδηγούν στην αλλαγή σκέψης

Πηγή: KPMG Netherlands (2012)





Οι 5 βασικές αρχές της κυκλικής οικονοµίας 
(1/3)

• Αρχή 1: «το απόβλητο είναι πρώτη ύλη». Αυτό σηµαίνει πως όλα τα 
υλικά και προϊόντα µπορούν να αντιµετωπισθούν ως πρώτες ύλες για 
νέα προϊόντα. 

• Αρχή 2: βιολογικά υλικά είναι ανανεώσιµα, τα τεχνολογικά όχι και θα 
πρέπει να εισαχθούν στον τεχνολογικό κύκλο. Για το λόγο αυτό θα 
πρέπει να υπάρχει σωστός διαχωρισµός τους.



• Αρχή 3: Η προσπάθεια 
επικεντρώνεται στην 
επαναχρησιµοποίηση προϊόντων 
και αποβλήτων, αν αυτό δεν είναι 
εφικτό τότε µέρη αυτών, και αν ούτε 
αυτό είναι εφικτό, τότε 
ανακυκλώστε. 

• Μεγαλύτερη αξία έχει ο µικρότερος 
κύκλος (5R: reduce, repair, reuse, 
refurbishing and recycling).

• Try to keep loops as small as 
possible

Οι 5 βασικές αρχές της κυκλικής οικονοµίας 
(2/3)



• Αρχή 4: Πρώτα µείωση, µετά 
επιδιόρθωση, 
επαναχρησιµοποίηση, 
ανακατασκευή και τέλος η 
ανακύκλωση. (5Rs: reduce, 
repair, reuse, refurbishing and 
recycling).

• Αρχή 5: Χρήση ΑΠΕ. Η κυκλική 
οικονοµία πρέπει να 
τροφοδοτείται µε ανανεώσιµη 
ενέργεια.

Οι 5 βασικές αρχές της κυκλικής οικονοµίας 
(3/3)

Μείωση

Επιδιόρθωση

Επαναχρησιµοποίηση

Ανακατασκευή

Ανακύκλωση



Οι 5 στρατηγικές κλεισίµατος του κύκλου

Μείωση της ποσότητας υλικών. Οι καταναλωτές µπορούν 
να µειώσουν τις καταναλισκόµενες ποσότητες υλικών και οι 
κατασκευαστές να µειώσουν τις ποσότητες υλικών που 
χρησιµοποιούν στα προϊόντα και την ποσότητα προϊόντων.

Επισκευή και συντήρηση των προϊόντων που τα διατηρεί σε 
κύκλο υψηλής αξίας και αντικαθίστανται µόνο τµήµατα τα 
οποία χρειάζεται να βελτιωθούν και να αναβαθµιστούν.

Προϊόντα µπορούν να επαναχρησιµοποιηθούν µεταξύ των 
χρηστών ή να επαναδιανεµηθούν σε παρόχους υπηρεσιών.

Ανακαίνιση/αναβάθµιση/ανακατασκευή είναι η διαδικασία  
µε την οποία το προϊόν επανέρχεται σε καλή κατάσταση µε 
την αντικατάσταση κυρίως µερών του, τα οποία έχουν 
καταστραφεί ή σχεδόν καταστραφεί. Παρέχεται εγγύηση 
από τον κατασκευαστή (επισκευαστή).

Ανάκτηση υλικών από τµήµατα ενός προϊόντος. Από αυτά 
ένα νέο προϊόν παράγεται. ∆ιατηρείται η αξία ωστόσο 
δηµιουργείται ένα νέο προϊόν.



Πηγή: Median lifespan for household products (2015), Bakker C.A., Wang F.



One mobile phone charger for all campaign
Στο παρελθόν, τα κινητά τηλέφωνα ήταν συµβατά µόνο µε 
συγκεκριµένους φορτιστές κινητών τηλεφώνων. 
Υπολογίζεται ότι 500 εκατοµµύρια κινητά τηλέφωνα 
χρησιµοποιούνταν το 2009 σε όλες τις χώρες της ΕΕ.

Οι φορτιστές που χρησιµοποιούνταν ποίκιλαν ανάλογα µε 
τον κατασκευαστή και το µοντέλο και περισσότερα από 30 
διαφορετικά είδη φορτιστή ήταν στην αγορά. Εκτός από την 
ενόχληση στον καταναλωτή, αυτό δηµιούργησε άχρηστα 
ηλεκτρονικά απόβλητα.

Σχεδόν κάθε νοικοκυριό πιστεύεται ότι είχε συγκεντρώσει 
αρκετούς παλιούς φορτιστές - εκτιµάται ότι παράγονταν 
περισσότεροι από 51 000 τόνους ηλεκτρονικών αποβλήτων 
ετησίως στην ΕΕ.

Πως το αντιµετώπισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Τον Ιούνιο του 2009, υπογράφηκε µνηµόνιο συµφωνίας 
(ΜΣ), στο οποίο οι κατασκευαστές κινητών τηλεφώνων 
συµφώνησαν να εναρµονίσουν τους φορτιστές για νέα 
µοντέλα φορητών συσκευών που κυκλοφόρησαν στην 
αγορά από το 2011.
Ως αποτέλεσµα, οι µεγάλοι κατασκευαστές κινητών 
τηλεφώνων της Ευρώπης συµφώνησαν να υιοθετήσουν ένα 
καθολικό φορτιστή για τα κινητά τηλέφωνα µε δυνατότητα 
µεταφοράς δεδοµένων που πωλούνται στην ΕΕ. Το µνηµόνιο 
συµφωνίας δεσµεύτηκε από τη βιοµηχανία να παράσχει 
συµβατότητα φορτιστή µε βάση τη θύρα micro-USB.

Ωστόσο, αυτές οι ρυθµίσεις δεν αποτελούν λύση για αντιµετώπιση στο πρόβληµα!



Renault- recycling /remanufacturing

Η Renault εφαρµόζει την κυκλική οικονοµία σε όλα τα στάδια του κύκλου
ζωής των προϊόντων του οµίλου, µετατρέποντας τα εξαρτήµατα και τα
οχήµατα στο τέλος της ζωής σε έναν πόρο παραγωγής και συντήρησης
οχηµάτων, µε σκοπό τη µείωση της κατανάλωσης πρώτων υλών.

https://group.renault.com/en/news/blog-renault/renault-actively-developing-circular-economy-throughout-vehicles-life-cycle/



Renault- recycling /remanufacturing



Αλλαγές στο παγκόσµιο επιχειρηµατικό 
περιβάλλον

Οι παγκόσµιες ροπές δηµιουργούν ένα 
πολύπλοκο και αβέβαιο επιχειρηµατικό 
περιβάλλον.
• ∆ιακυµάνσεις τιµών πρώτων υλών

• Νέοι Νόµοι και Κανονισµοί

• Αλλαγές στο κλίµα και στις καιρικές συνθήκες

• Αλλαγές στις προτιµήσεις των πελατών

• Περιορισµοί στη διαθεσιµότητα των πρώτων 
υλών

• https://www.youtube.com/watch?v=TtR1ibE8Z
t0



Η οικονοµία 
της ΕΕ 

εξαρτάται 
από την 

εισαγωγή 
πρώτων 
υλών και 

πόρων (και 
της 

Κύπρου)



• Πρόσβαση σε νέα χρηµατοδοτικά 
προγράµµατα ειδικά σχεδιασµένα 
για ΜµΕ

• Προστασία του περιβάλλοντος

• Μειωµένη έκθεση  στις διαρκώς 
αυξανόµενες τιµές πρώτων υλών και 
πόρων

• Κατάλληλη στιγµή/ τέλειος 
συγχρονισµός

• Ανοίγονται νέες αγορές και ευκαιρίες 
για ανάπτυξη των επιχειρηµατικών 
ιδεών

• ∆ηµιουργία πράσινης εικόνας της 
επιχείρησης

• Βελτίωση  προϊόντων και 
υπηρεσιών µέσω της ανάπτυξης 
καινοτόµων ιδεών

Τα πλεονεκτήματα των ΜμΕ στην κυκλική οικονομία

• Αύξηση της εµπιστοσύνης 
των πελατών και πιο 
σταθερές ροές εσόδων



Βελτίωση  προϊόντων και υπηρεσιών µέσω της 
ανάπτυξης καινοτόµων ιδεών

Η έννοια της κυκλικής οικονοµίας αποτελεί 
έµπνευση στις επιχειρήσεις να αυξήσουν την 
αποδοτικότητα των πόρων τους. Παρέχει ένα νέο 
φακό για να εξετάσει το επιχειρηµατικό µοντέλο 
µιας επιχείρησης και τις λειτουργίες της. 

Η εξέταση αυτού του φακού µπορεί να προσφέρει 
νέες ιδέες και έτσι να τονωθεί η καινοτοµία και 
ταυτόχρονα η µακροχρόνια βιωσιµότητα. 



ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ: Ολλανδική Εταιρία ΒΑΜ
Για παράδειγµα, σε αναζήτηση ΝΈΟΥ τρόπου 
µείωσης της ποσότητας των υλικών που 
χρησιµοποιούνται στην κατασκευή κτιρίων, η 
ολλανδική κατασκευαστική εταιρεία BAM 
εφεύρε νέα υλικά από πλαστικά απόβλητα.
Η BAM απασχολεί περίπου 19.500 υπαλλήλους 
και είναι εισηγµένη στο Euronext Amsterdam.

Αποτελεί αποστολή της BAM να δηµιουργεί 
περιβάλλον που βελτιώνει τη ζωή των 
ανθρώπων, επιτρέποντας στους κατάλληλους 
ανθρώπους να αξιοποιούν τις σύγχρονες 
γνώσεις, τους πόρους και τις ψηφιακές 
τεχνολογίες, παρέχοντας λύσεις σε ολόκληρο 
τον κύκλο ζωής των κατασκευών για τους 
πελάτες και τους πελάτες του Οµίλου µέγιστη 
αξία για τους ενδιαφερόµενους.

https://www.bam.com/en/about-bam



Μειωµένη έκθεση  στις διαρκώς αυξανόµενες 
τιµές πρώτων υλών και πόρων

Μη ανανεώσιµοι φυσικοί πόροι (π.χ. ορυκτά 
καύσιµα, µέταλλα και υδρογονάνθρακες)  
καθίστανται όλο και πιο σπάνια λόγω της 
εξάντλησης των αποθεµάτων,
- αυξηµένη ζήτηση λόγω των αυξηµένων 
επιπέδων προστασίας και παγκοσµιοποίησης και 
τον αυξανόµενο παγκόσµιο πληθυσµό. 
Αυτό έχει ως αποτέλεσµα την αύξηση των τιµών 
των πόρων και την αστάθεια των τιµών που έχει 
ως αποτέλεσµα υψηλότερες τιµές αγοράς των 
υλικών για τις επιχειρήσεις.
Με την υιοθέτηση στρατηγικών και πρακτικών της 
κυκλικής οικονοµίας µπορεί να µειωθεί η 
ποσότητα των υλικών που απαιτούνται για την 
παραγωγή / για την κάλυψη των αναγκών της 
παραγωγής τους και των πελατών τους. 
Με αυτόν τον τρόπο µειώνουν την έκθεσή τους 
στον κίνδυνο αυξανόµενων και ασταθών τιµών.



Ανοίγονται νέες αγορές και ευκαιρίες για 
ανάπτυξη των επιχειρηµατικών ιδεών

Οι κυκλικές λύσεις µπορούν επίσης να 
δηµιουργήσουν νέες αγορές. 
Για παράδειγµα, στον τοµέα της 
κλωστοϋφαντουργίας υπάρχουν 
διάφορες επιχειρήσεις που παράγουν 
νήµατα από απορριπτόµενα ρούχα ή 
από απόβλητα υφάσµατα. 
∆εδοµένου ότι οι καταναλωτές 
αναζητούν «βιώσιµα» ρούχα, 
αναπτύχθηκε µια ξεχωριστή παράλληλη 
αγορά που υπάρχει δίπλα στην τακτική 
αγορά υφασµάτων.



ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ: Pure Waste Textiles
Το Pure Textile Products παράγει ανακυκλωµένα 
ρούχα και νήµατα από τα απόβλητα άλλων 
κατασκευαστών κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων, ταξινοµεί τα απόβλητα αυτά µε το 
χρώµα τους, διαλύει τα απόβλητα σε ακατέργαστο 
βαµβάκι, περιστρέφει το βαµβάκι σε νήµατα και 
µετατρέπει τα νήµατα σε υφάσµατα προϊόντα. 
Το τελικό προϊόν τους είναι πλήρως 
κατασκευασµένο από υλικά που θα µπορούσαν να 
µην χρησιµοποιηθούν ποτέ και να οδηγηθούν στις 
χωµατερές.
Με την εξέταση του προϊόντος και της βιοµηχανίας, 
από µια γωνία κυκλικότητας  η Pure Textile Products, 
ήταν σε θέση να υιοθετήσουν µια καινοτοµία που 
τους επέτρεψε να παράγουν ανακυκλωµένα 
προϊόντα µε µικρότερο περιβαλλοντικό αντίκτυπο, 
επειδή απαιτείται λιγότερη βαφή δεδοµένου ότι τα 
κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα έχουν ταξινοµηθεί 
κατά χρώµα.
https://purewastetextiles.com/



Αύξηση της εµπιστοσύνης των πελατών και πιο 
σταθερές ροές εσόδων

Η καθιέρωση περισσότερης κυκλικότητας µπορεί να 
διευκολυνθεί µε την υιοθέτηση ενός διαφορετικού 
επιχειρηµατικού µοντέλου. 
Για παράδειγµα, παραµένοντας ο ιδιοκτήτης του
µεταποιηµένου προϊόντος αντί να το πουλάτε (π.χ. 
να πληρώνεστε ανά πλύση αντί για την πώληση 
πλυντηρίων ρούχων) βοηθά στο να είστε σε θέση 
να ανακτήσετε τα µέρη και τα υλικά στο προϊόν κατά 
τη λήξη της περιόδου χρήσης. 
Η υιοθέτηση αυτών των επιχειρηµατικών µοντέλων 
έχει το
πλεονέκτηµα στο να επωφελείστε από την αύξηση 
της εµπιστοσύνης των πελατών και την παροχή 
περισσότερων υπηρεσιών σταθερές ροές εσόδων. 
Ένα µειονέκτηµα είναι ότι τέτοια µοντέλα γενικά 
απαιτούν περισσότερη αρχική χρηµατοδότηση 
(ωστόσο υπάρχουν χρηµατοδοτικές λύσεις οι 
οποίες θα αναπτυχθούν πιο κάτω).



∆ηµιουργία πράσινης εικόνας της επιχείρησης
Οι καταναλωτές, οι επιχειρήσεις και οι 
κυβερνήσεις είναι όλο και περισσότερο 
ευαισθητοποιηµένοι, έχοντας επίγνωση 
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των 
προϊόντων που χρησιµοποιούν. 
Οι καταναλωτικές προτιµήσεις 
αλλάζουν.
Εποµένως, είναι περισσότερο 
συντονισµένες µε την αειφορία όταν 
λαµβάνουν αποφάσεις για τις αγορές 
τους. 
Με την υιοθέτηση στρατηγικών και 
πρακτικών κυκλικής οικονοµίας, οι 
επιχειρήσεις µπορούν να µειώσουν το 
περιβαλλοντικό αποτύπωµα των 
προϊόντων τους και έτσι να 
διαφοροποιηθούν από τους 
ανταγωνιστές τους.



Προστασία του περιβάλλοντος

Η υιοθέτηση στρατηγικών και πρακτικών 
κυκλικής οικονοµίας δεν είναι µόνο 
επωφελής για την επιχείρηση σας, αλλά 
και το περιβάλλον. 
Από τότε που έχουν εισαχθεί νέες 
νοµοθετικές απαιτήσεις, οι εταιρείες 
µειώνουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις 
από τις δραστηριότητες τους µέσω:
• της µείωσης της χρήσης πρώτων υλών 
• της µείωση της κατανάλωσης ενέργειας 
και χρήση πράσινης ενέργειας.
• της µείωση της κατανάλωσης  νερού.
Με αποτέλεσµα να έχουν και οικονοµικά 
οφέλη.



H&M στρατηγική 
ανάκτησης/επαναχρησιµοποίησης

Η H&M Hennes & Mauritz είναι µια 
κορυφαία εταιρεία παγκόσµιας µόδας µε 
περισσότερα από 3.600 καταστήµατα σε 
61 αγορές παγκοσµίως και ηλεκτρονικές 
αγορές σε 23 χώρες.

Το 95% των ρούχων που απορρίφθηκαν 
θα µπορούσαν να αναχρησιµοποιηθούν
ή να ανακυκλωθούν.

Το 2013 η H&M ξεκίνησε  την 
πρωτοβουλία συλλογής ενδυµάτων 
παγκοσµίως. Μπορεί ο κάθε ένας να 
αφήσει τα κλωστοϋφαντουργικά 
προϊόντα σας - ανεξάρτητα από το 
εµπορικό σήµα ή την κατάστασή τους -
σε ένα από τα καταστήµατα της H & M σε 
όλη την υδρόγειο. 

Από τότε που ξεκίνησε η πρωτοβουλία 
συλλογής ενδυµάτων το 2013, 
συγκεντρώθηκαν  περισσότεροι από  
55.000 τόνους ενδυµάτων και 
επαναχρησιµοποιήθηκαν.



Το παράδειγµα της ecovative

• Είναι µία αµερικάνικη 
εταιρεία η οποία παράγει 
υλικά συσκευασίας 
χρησιµοποιώντας 
µανιτάρια και γεωργικά 
απόβλητα. Μετά τη 
χρήση τους µπορούν να 
επιστρέψουν στον 
βιολογικό κύκλο, χωρίς 
να ρυπαίνουν

• Τα προϊόντα της 
εταιρείας και οι τιµές 
δίνονται στον σύνδεσµο

• https://shop.ecovatived
esign.com/?ref=ecovati
vedesignhomepage

https://www.ecovativedesign.com/how-it-works



On line platform to close loops

https://www.floow2.com/sharing-marketplace.html



• Πρόκειται για µία διαδικτυακή πλατφόρµα αναζήτησης προϊόντων, 
κυρίως χρησιµοποιηµένων και υπηρεσιών.

• Αυτή τη στιγµή δραστηριοποιείται στη Γερµανία, Ολλανδία και Βέλγιο

• Οι εταιρείες µπορούν να βρουν εξοπλισµό σε χαµηλότερες τιµές και να 
µειώσουν το αρχικό κόστος επένδυσης σε νέο εξοπλισµό.

• Μπορούν να αγοράσουν εξειδικευµένες υπηρεσίες χωρίς να επέλθουν 
σε σχέση εργαζόµενου-εργοδότη.

On line platform to close loops



Turntoo: 
∆εν αγοράζω προϊόν αλλά υπηρεσία

http://turntoo.com/en/

Σκεφτείτε άλλα παραδείγµατα!



Η εταιρεία turntoo σε συνεργασία µε 
τη Philips lighting, έχουν ξεκινήσει 
ένα πρόγραµµα µε το οποίο 
πουλούν υπηρεσία φωτισµού. 
Έχουν αναπτύξει την υπηρεσία 
«pay-per-lux» προσαρµοσµένη 
στις απαιτήσεις φωτισµού κάθε 
πελάτη. 

Ο πελάτης πληρώνει ένα µηνιαίο 
τέλος στην εταιρεία στην οποία 
ανήκουν οι λαµπτήρες µέχρι το 
τέλος ζωής τους, και όταν 
φθάσουν στο τέλος ζωής τις 
παραδίδουν στη Philips για 
ανακύκλωση.

Στην περίπτωση βλάβης πριν από 
την προσυµφωνηµένη διάρκεια 
ζωής, η Philips αντικαθιστά δωρεάν 
τους λαµπτήρες.

Turntoo: 
∆εν αγοράζω προϊόν αλλά υπηρεσία

http://www.lighting.philips.nl/systemen/circular-lighting#



Το παράδειγµα της MUD JEANS
Lease a Jeans!

Μίσθωση ενός τζιν µέχρι να το βαρεθείτε ή να έχει καταστραφεί. 
Ανακύκλωση από τη MUD JEANS των κατεστραµµένων. 

«Γιατί να έχετε ιδιοκτησία στα τζιν σας; Με το «Lease A Jeans» φοράτε 
πάντα καινούργια, στη µόδα τζιν χωρίς να είστε ιδιοκτήτης. Απλά 
φορέστε τα και µετά από ένα χρόνο, ή όταν τα τζιν σας είναι τελείως 
φθαρµένα, µπορείτε να τα στείλετε στη MUD JEANS . Μπορείτε να 
µεταβείτε σε ένα νέο τζιν. Ανακυκλώνουµε τα παλιά».

Watch this video: recycling tour

https://www.youtube.com/watch?v=KZjswM0Qiq8



Το παράδειγµα της MUD JEANS
Lease a Jeans!

http://www.mudjeans.eu/lease-a-jeans/



adidas

adidas and parley launch 3D printed shoe made from collected ocean 
plastic waste
https://www.adidas-group.com/en/sustainability/products/sustainability-innovation/

https://www.designboom.com/design/adidas-parley-3d-printed-ocean-plastic-shoe-12-10-2015/



Puma - incycle collection
• Το 2013 η Puma παρουσίασε τη συλλογή του InCycle. Μια 

συλλογή υποδηµάτων και ενδυµάτων που είναι είτε 
ανακυκλώσιµα είτε βιοαποικοδοµήσιµα. Προκειµένου να είναι 
σε θέση να παράγει ένα βιοαποικοδοµήσιµο προϊόν, η Puma
έπρεπε να επαναξιολογήσει και να επανασχεδιάσει την 
παραγωγική διαδικασία.

• Προερχόµενο από πλαστικές φιάλες µετά την κατανάλωση, το 
Puma InCycle track jacket διαθέτει σύνθεση 98% πολυεστέρα 
PET για µέγιστη ανακυκλωσιµότητα. Στο τέλος της ωφέλιµης 
ζωής του, το σακάκι µπορεί να επανέλθει σε πολυεστερικό 
κοκκώδες υλικό, το οποίο στη συνέχεια χρησιµεύει ως 
δευτερογενής πρώτη ύλη για µελλοντικά προϊόντα. Οµοίως, ο 
σακίδιο Puma InCycle, ο οποίος αποτελείται από 
πολυπροπυλένιο, και µετά τον κύκλο ζωής του χρησιµοποιείται 
για να παράγει νέα σακίδια.



Net-works

Watch the video http://net-works.com/



http://cypruscircular.oeb.org.cy/



EU circular economy platform

• https://circulareconomy.europa.eu/platform/en/map-search?type=All&key_area=All&title=&submit=Search



Quiz on Circular Economy

• Download Kahoot! Application

• https://play.kahoot.it/#/lobby?quizId=9f919cb6-d9bf-4a06-92e5-
69a38b81f18e&randomiseAnswerOrder=true&gameMode=ghost&sta
rtTime=1522140707368



Ευχαριστώ για την προσοχή σας

Ανθή Χαραλάµπους

Προϊστάµενη Υπηρεσίας Ενέργειας & Περιβάλλοντος ΟΕΒ

acharalambous@oeb.org.cy 

59595959


