
 

Με την υποστήριξη: 

 
 

Ημερίδα για την «Κυκλική Οικονομία» στις επιχειρήσεις 
 
Τετάρτη, 11 Δεκεμβρίου 2019, 15:30 – 18:00  
Κεντρικά Γραφεία Ομοσπονδίας Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ), Αίθουσα Α, Λευκωσία.  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΛΕΞΗΣ  
Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) και η Πρεσβεία του Βασιλείου της Ολλανδίας 
στην Κύπρο, με την υποστήριξη του Τμήματος Περιβάλλοντος, Υπουργείο Γεωργίας, 
Αγροτικής Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος και η Υπηρεσία Βιομηχανίας, Υπουργείο Ενέργειας, 
Εμπορίου & Βιομηχανίας, διοργανώνουν ημερίδα με το επίκαιρο θέμα της κυκλικής 
οικονομίας.  
 
Η έννοια της κυκλικής οικονομίας αποτελεί έμπνευση στις επιχειρήσεις να αυξήσουν 
την αποδοτικότητα των πόρων τους. Παρέχει ένα νέο φακό στην επιχείρηση για να 
εξετάσει το επιχειρηματικό μοντέλο της 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 της επιχείρησης. Οι κυκλικές λύσεις μπορούν επίσης να 
δημιουργήσουν νέες αγορές.  

Προσκεκλημένη ομιλήτρια είναι η κα Suzanne Kuiper, Senior Sustainability Expert, 
KPMG Netherlands. Η εξαιρετική αυτή ομιλήτρια από την Ολλανδία είναι εξειδικευμένη 
στα θέματα κυκλικής οικονομίας και παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ένα ευρύ φάσμα 
πελατών από πολλούς διαφορετικούς κλάδους και βιομηχανίες.  
 
Η Ημερίδα απευθύνεται σε όλα τα στελέχη επιχειρήσεων που επιθυμούν να 
εμπνευστούν και να ενημερωθούν για τα θέματα της κυκλικής οικονομίας. 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

15:30-16:00 Προσέλευση/Καφές 

16:00-16:10 

Προγραμματισμοί για παρακίνηση επιχειρήσεων για την εφαρμογή 
κυκλικών επιχειρηματικών μοντέλων 
Κωνσταντίνος Καραγεώργης, Υπηρεσία Βιομηχανίας, Υπουργείο Ενέργειας, 
Εμπορίου & Βιομηχανίας 

16:10-16:30 
Παρουσίαση των στόχων της Κύπρου για την Κυκλική Οικονομία 
Έλενα Στυλιανοπούλου, Τμήμα Περιβάλλοντος, Υπουργείο Γεωργίας, 
Αγροτικής Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος 

16:30-16:40 
Ανάπτυξη διεθνούς προτύπου για την κυκλική οικονομία 
Ανθή Χαραλάμπους, Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων 
Μέλος Τεχνικής Επιτροπής ISO/TC για την κυκλική οικονομία 

16:40-17:20 
Linear vs Circular Economy 
Suzanne Kuiper, Senior Sustainability Expert, KPMG Netherlands 

17:20-18:00 Διάλογος 



 

Με την υποστήριξη: 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Παρακαλούμε όπως δηλώσετε το ενδιαφέρον σας για συμμετοχή στη διάλεξη μέχρι τις 10 
Δεκεμβρίου 2019, συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική δήλωση συμμετοχής στον ακόλουθο 
σύνδεσμο: https://forms.gle/YFQD4VWeps8767uK8   
 

ΚΥΡΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ  
 
Suzanne Kuiper, Senior Consultant, KPMG, Netherlands 

 Suzanne Kuiper is an experienced Senior Consultant at KPMG that has 
a passion for sustainability with a strong focus on the transition 
towards a circular economy. She has a broad experience in circular 
economy working with a wide array of industries. Suzanne has been 
involved in the development of a framework for circular metrics with 
the World Business Council for Sustainable Development (WBCSD). 
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