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Εξειδικευμένο Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την κυκλική
οικονομία στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις στην Κύπρο
Περιγραφή προγράμματος
Την τελευταία δεκαετία παρουσιάζεται επιτακτική η ανάγκη για μετάβαση της οικονομίας μας,
μέσω των επιχειρήσεων, σε ένα πιο κυκλικό μοντέλο, όχι μόνο από το όλο και πιο απαιτητικό
και αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο, αλλά και από τις εμφανείς επιπτώσεις του υφιστάμενου
γραμμικού οικονομικού μοντέλου στην οικονομία και κυρίως τις επιχειρήσεις. Επιπρόσθετα, ο
Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού των Ηνωμένων Εθνών (UNWTO) χαρακτηρίζει
τη μετάβαση στην πράσινη ανάπτυξη και την κυκλική οικονομία ως στρατηγική
ζωτικής σημασίας για την επανεκκίνηση του τουρισμού μετά την πανδημία COVID19.
Ο στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να παρέχει στα στελέχη ξενοδοχειακών
επιχειρήσεων, τα κατάλληλα εφόδια για να οδηγήσουν τις επιχειρήσεις τους σε ένα
πιο κυκλικό επιχειρηματικό μοντέλο, δίνοντας τους έτσι ένα σημαντικό ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα για την επίτευξη της βιωσιμότητα των επιχειρήσεων τους.
Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο ούτως ώστε να προάγει την καλλιέργεια μιας νοοτροπίας
αειφορίας και οικολογικά υπεύθυνης στάσης των επιχειρήσεων προς την κοινωνία. Η
τεχνολογική καινοτομία από μόνη της δεν είναι επαρκής για να επιτευχθούν οι συστημικές
αλλαγές που απαιτούνται για τη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία. Μια βιώσιμη μετάβαση
στην κυκλική οικονομία προϋποθέτει μια συλλογική υιοθέτηση των αρχών της.

Παροχή εξειδικευμένης επιχειρηματικής καθοδήγησης

Μετά τη συμμετοχή στο Εξειδικευμένο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για την κυκλική οικονομία, δύο
ξενοδοχειακές μονάδες, θα έχουν τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν ένα πρόγραμμα
επιχειρηματικής καθοδήγησης διάρκειας 6 ωρών, εξειδικευμένο στις δικές τους ανάγκες.
Με την καθοδήγηση των εκπαιδευτών, θα έχουν την ευκαιρία να εφαρμόσουν στις επιχειρήσεις
τους τις γνώσεις και δεξιότητες που ανέπτυξαν στο σεμινάριο, μέσω ενός διαγνωστικού
εργαλείου για τον εντοπισμό ευκαιριών για κυκλικές παρεμβάσεις, καθώς και να κατανοήσουν
πως να διαχειριστούν τη μετάβαση της ξενοδοχειακής επιχείρησης σε μια κυκλική οικονομία.
Οι συμμετέχοντες που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν θα συμπληρώσουν ένα σύντομο
ερωτηματολόγιο, όπου στη συνέχεια θα επιλεγούν οι δύο ξενοδοχειακές μονάδες που πληρούν
τα κριτήρια επιλογής.

Στόχοι προγράμματος

Μετά το τέλος του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

Σε επίπεδο γνώσεων
•
•
•
•
•

Ορίζουν τι είναι γραμμική και κυκλική οικονομία και τις βασικές αρχές της κυκλικής
οικονομίας.
Ορίζουν τι είναι ένα κυκλικό επιχειρηματικό μοντέλο και να διακρίνουν τις διάφορες
κατηγορίες μοντέλων.
Περιγράφουν τις βασικές αρχές της κυκλικής οικονομίας και της επιλογής κυκλικών
προμηθευτών.
Κατανοούν την αναγκαιότητα και τη σημασία της μετάβασης σε μία κυκλική οικονομία.
Κατανοούν τους άξονες προτεραιότητας του ξενοδοχειακού κλάδου στην κυκλική
οικονομία σε επίπεδο υλικών και τομέων οικονομικής δραστηριότητας.

•
•

Κατανοούν τις βασικές κυκλικές αρχές στο στάδιο του σχεδιασμού και της παραγωγής ενός
προϊόντος και μίας υπηρεσίας.
Κατανοούν πως γίνεται η επιτυχημένη διαχείριση της μετάβασης σε μια κυκλική οικονομία
από μια επιχείρηση.

Σε επίπεδο δεξιοτήτων
•
•
•
•
•
•

Αναγνωρίζουν κυκλικές πρακτικές και κυκλικά επιχειρηματικά μοντέλα στους άξονες
προτεραιότητας.
Εντοπίζουν ευκαιρίες δημιουργίας κυκλικού επιχειρηματικού μοντέλου σε μια επιχείρηση.
Διακρίνουν την πραγματική «αξία» των αποβλήτων, των δευτερογενών υλικών και των
προϊόντων.
Ερμηνεύουν τις βασικές αρχές της κυκλικής οικονομίας και της επιλογής κυκλικών
προμηθευτών.
Αναγνωρίζουν μελλοντικές προκλήσεις που πιθανών να αντιμετωπίζει μια επιχείρηση κατά
τη μετάβαση σε μία κυκλική οικονομία.
Υποβοήθηση της ξενοδοχειακής μονάδας, να ξεχωρίσει να διακριθεί και να πιστοποιηθεί αν
το επιθυμεί.

Σε επίπεδο ικανοτήτων
•
•
•
•
•

Εντοπίζουν ευκαιρίες εφαρμογής των βασικών αρχών της κυκλικής οικονομίας σε διάφορα
προϊόντα και υπηρεσίες, σε επίπεδο σχεδιασμού, παραγωγής, επιλογής υλικών, της
διαχείρισης μετά το τέλος της χρήσης/ζωής.
Εντοπίζουν την ανεκμετάλλευτη αξία της επιχείρησης τους, σε επίπεδο
προϊόντων/υπηρεσιών και σε επίπεδο λειτουργίας.
Παρουσιάζει σε άλλους ενδιαφερόμενους την έννοια της κυκλικής οικονομίας, την ανάγκη
για μετάβαση και τα οφέλη της μετάβασης σε μία κυκλική οικονομία.
Εντοπίζουν και να αξιολογεί τους παράγοντες που εμποδίζουν τις επιχειρήσεις και τους
διάφορους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων να μεταβούν σε μια κυκλική οικονομία.
Μπορούν να εφαρμόσουν τα επιχειρηματικά εργαλεία κυκλικής οικονομίας για την
επιχείρηση στην οποία εργάζονται

Οφέλη από τη συμμετοχή
Θέλετε να συμβάλλετε σε μια πιο βιώσιμη κοινωνία; Να αποκτήσετε την ικανότητα και τις
απαραίτητες δεξιότητες ώστε να μπορείτε να αντιμετωπίστε τις προκλήσεις που θα
συναντήσετε κατά τη μετάβαση προς μια κυκλική οικονομία; Αυτό το πρόγραμμα είναι
σχεδιασμένο, πέρα από το να παρέχει τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις σχετικά με την
κυκλική οικονομία, να προάγει την καλλιέργεια μιας νοοτροπίας αειφορίας και οικολογικά
υπεύθυνης στάσης έξω από τις αίθουσες διδασκαλίας.
Με την παρακολούθηση του προγράμματος, τα στελέχη των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων θα
κατανοήσουν τι σημαίνει η κυκλική οικονομία και πως εφαρμόζεται στις λειτουργίες και τις
υπηρεσίες που παρέχουν, καθώς επίσης να ενημερωθούν για τις υφιστάμενες και τις νέες
νομοθετικές εξελίξεις, γιατί είναι απαραίτητο για τη βιωσιμότητα του κλάδου να μεταβεί σε ένα
πιο κυκλικό μοντέλο, ποια θα είναι τα οφέλη και το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τις
επιχειρήσεις από την εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας.
Επιπρόσθετα, στα πλαίσια του σεμιναρίου αυτού, το Cyprus International Institute of
Management προσφέρει στο προσωπικό των ξενοδοχειακών μονάδων που θα συμμετέχουν
μια πλήρη υποτροφία και 2 υποτροφίες του 50 % επί των διδάκτρων στο Μεταπτυχιακό
Πρόγραμμα MSc in Business Management.

Ωρολόγιο Πρόγραμμα (Τοποθεσία Crowne Plaza Limassol)
01 Ιουλίου 2021 (Διάρκεια: 7,5 ώρες)
Κυκλικά Ξενοδοχεία – Εισαγωγή στην Κυκλική Οικονομία
Ώρα

9:00-9:30

Θέμα

Καλωσόρισμα/Καφές

Από τη γραμμική στην κυκλική οικονομία – Νέες ευκαιρίες για τις
επιχειρήσεις
9:30-9:40

Εισαγωγή στο έργο Hotels4Climate

9:40-10:00

Η γραμμική οικονομία και η ανεκμετάλλευτη αξία

10:00-10:40

Κινητήριες δυνάμεις αλλαγής και προκλήσεις - Γιατί να στραφούμε προς μια
κυκλική οικονομία;

10:40-11:40

Τι είναι η κυκλική οικονομία και πώς λειτουργεί - Επιχειρηματική αξία σε μια
κυκλική οικονομία

11:40-12:00

Διάλειμμα για καφέ

12:00-12:30

Οφέλη κυκλικής οικονομίας και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τις επιχειρήσεις

12:30-13:00

Νομοθετικό πλαίσιο, Ευρωπαϊκές και Εθνικές στρατηγικές, πολιτικές & στόχοι για
τη κυκλική οικονομία
Ευκαιρίες χρηματοδότησης και Κίνητρα νέων επιχειρηματικών μοντέλων
κυκλικής οικονομίας

13:00-14:00

Διάλειμμα για μεσημεριανό

Κυκλική οικονομία και ξενοδοχειακός κλάδος

14:00-15:45

Το μοντέλο της κυκλικής οικονομίας – Γρήγορος οδηγός για επιχειρηματικές
στρατηγικές κυκλικής οικονομίας
• Κυκλικές αλυσίδες αξίας – κλείνοντας τον κύκλο
• Διαμόρφωση νέων επιχειρηματικών μοντέλων για κυκλική οικονομία
• Πώς η τεχνολογία ξεκλειδώνει νέα αξία από την κυκλική οικονομία
• Διευκολυντές και Επιταχυντές της μετάβασης – ξεπερνώντας τα εμπόδια και
τους φραγμούς

15:45-16:00

Διάλειμμα

16:00-16:30

Κυκλική οικονομία και αλυσίδες εφοδιασμού - Οι κυκλικές προμήθειες θα
μπορούσαν να κάνουν τη διαφορά

Ωρολόγιο Πρόγραμμα (Τοποθεσία Crowne Plaza Limassol)
06 Ιουλίου 2021 (Διάρκεια: 6,5 ώρες)
Κυκλικά Ξενοδοχεία – Υφιστάμενη κατάσταση και μετάβαση
Ώρα

9:00-9:30

Θέμα

Καλωσόρισμα/Καφές

Υφιστάμενη κατάσταση της κυκλικής οικονομίας στον Κυπριακό ξενοδοχειακό τομέα
9:30-10:30

Ποια είναι η υφιστάμενη κατάσταση της κυκλικής οικονομίας στον
ξενοδοχειακό τομέα στην Κύπρο – ανάγκες, προκλήσεις και ευκαιρίες για
μετάβαση

Άξονες προτεραιότητας - Ευκαιρίες καινοτομίας και ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος

10:30-12:30

Άξονες προτεραιότητας των ξενοδοχείων στην Κύπρο για μετάβαση τους στην
κυκλική οικονομία – Ευκαιρίες καινοτομίας και ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος
• Πλαστικά και συσκευασίες
• Απόβλητα τροφίμων
• Κατασκευές και ανακαινίσεις
• Χημικά υλικά
• Ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός
• Έπιπλα και κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα

12:30-13:30

Διάλειμμα για μεσημεριανό

Κυκλικό Ξενοδοχείο – εφαρμογή των αρχών της κυκλικής οικονομίας
13:30-15:30

Τι είναι ένα κυκλικό ξενοδοχείο - δημιουργία ενός νέου, κυκλικού και βιώσιμου
ξενοδοχείου

Εκπαιδευτές προγράμματος
Η κα 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.
Έχει εξειδικευτεί σε θέματα κυκλικής οικονομίας τα τελευταία
χρόνια και συμμετέχει στην Εθνική αντιπροσωπεία της Κύπρου
(εκπροσωπώντας τον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης) στην
Διεθνή Επιτροπή ISO/TC 323 με στόχο την ανάπτυξη του
διεθνούς προτύπου για την κυκλική οικονομία. Επιπρόσθετα
είναι Διευθύντρια του Δικτύου Κυκλικής Οικονομίας Κύπρου.
Διαθέτει είκοσι τρία χρόνια (23) επαγγελματικής εμπειρίας σε πολλές θέσεις και χώρες σε θέματα
ενέργειας και περιβάλλοντος, εκ των οποίων:
•

δεκαοκτώ χρόνια (18) ισχυρή εμπειρία στους τομείς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας,
της ενεργειακής απόδοσης και της κλιματικής δράσης (4 χρόνια στην Ομοσπονδία
Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) ως Διευθύντρια του Τμήματος Ενέργειας και
Περιβάλλοντος, 8 χρόνια ως Διευθύντρια του Ενεργειακού Γραφείου Κύπρου, 1 έτος στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γενική Διεύθυνση Ενέργειας (DG ENER), 3 χρόνια ως Ακόλουθος για
θέματα ενέργειας της Κύπρου στις Βρυξέλλες και 3 χρόνια στο Ίδρυμα Ενέργειας Κύπρου
(Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου & Βιομηχανίας).

•

Πέντε (5) χρόνια εξειδικευμένης εμπειρίας στην Κύπρο και διεθνώς, στη διαχείριση
περιβάλλοντος, τη διαχείριση και επεξεργασία υγρών αποβλήτων, τη διαχείριση και
επεξεργασία στερεών αποβλήτων, τον έλεγχο της βιομηχανικής ρύπανσης και της
εκπόνησης Μελετών Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον.

Κατέχει πολυετή εμπειρία ως εκπαιδεύτρια ενηλίκων. Συμμετείχε σε περισσότερα από 100
σεμινάρια / εκπαιδευτικά προγράμματα κατάρτισης ενηλίκων που καλύπτουν περισσότερες από
1000 ώρες παροχής επαγγελματικής κατάρτισης σε διάφορα θέματα ως εκπαιδεύτρια. Η
εξειδίκευση της καλύπτει θέματα όπως τη διαχείριση της ενέργειας, τις ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας, την επαλήθευση αερίων θερμοκηπίου, την κυκλική οικονομία και τη διαχείριση
στερεών και υγρών αποβλήτων. Κατέχει πιστοποιητικό εκπαιδευτή για εκπαίδευσης ενηλίκων
Επιπέδου 3 από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της Κύπρου που είναι
πανευρωπαϊκά αναγνωρισμένο.

Η κ. Άντρη Κωνσταντίνου εργάζεται για περισσότερα από 8
χρόνια στον τομέα της αειφορίας, ειδικεύοντας τα τελευταία 4
χρόνια στην κυκλική οικονομία. Η Άντρη Κωνσταντίνου είναι
Χημικός, απόφοιτη του Πανεπιστημίου Κύπρου και κάτοχος
μεταπτυχιακού τίτλου MSc στην Πράσινη Χημεία και στις
Βιώσιμες Βιομηχανικές Τεχνολογίες.
Ξεκίνησε την επαγγελματική της πορεία το 2012, με ερευνητική
δραστηριότητα σχετική με τη βιώσιμη βιομηχανική παραγωγή
και τον τρόπο μέτρησης της βελτιστοποίησης της παραγωγικής
διαδικασίας στο Κέντρο Αριστείας Πράσινης Χημείας στην Υόρκη ΗΒ, αναπτύσσοντας ένα
ολιστικό μετρητικό εργαλείο με εφαρμογές σε επιχειρήσεις στη φαρμακοβιομηχανία. Εργάστηκε
επίσης στην ανάπτυξη βιο-διαλυτών και την εμποροποίηση τους και τις εφαρμογές τους στις
επιχειρήσεις. Στη συνέχεια εργάστηκε ως λειτουργός αειφορίας στην Πυροσβεστική Υπηρεσία
του Λονδίνου, στη διαχείριση των περιβαλλοντικών επιπτώσεών και στην εφαρμογή των αρχών
αειφορίας και κυκλικής οικονομίας στη δομή του οργανισμού, καθώς και στις πρακτικές που
εφαρμόζονταν στις προμήθειες. Στη συνέχεια ξεκίνησε να εργάζεται ως Σύμβουλος κυκλικής
οικονομίας στην Advance London ReLondon, παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες και
business coaching σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις με έδρα το ευρύτερο Λονδίνο για την ανάπτυξη
των υφιστάμενων κυκλικών προϊόντων ή υπηρεσιών μιας επιχείρησης ή τη μετάβαση σε πιο
κυκλικά επιχειρηματικά μοντέλα.
Εργάστηκε ως Σύμβουλος Επιχειρήσεων στην PwC Κύπρου, προσφέροντας υπηρεσίες για
πιστοποίηση με συστήματα διαχείρισης (π.χ. ISO 14001, ISO9001), σε θέματα εταιρικής
κοινωνικής ευθύνης και δημιουργία στρατηγικών προμήθειας. Από τον Ιούνιο του 2020 ήταν
εξωτερικός συνεργάτης της ΟΕΒ για θέματα κυκλικής οικονομίας και αειφορίας και τον Απρίλιο
του 2021 εντάχθηκε στο Τμήμα Ενέργειας & Περιβάλλοντος της ΟΕΒ και του Δικτύου Κυκλικής
Οικονομίας Κύπρου.

