
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ (ΟΕΒ) ΚΥΠΡΟΥ 
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην ΟΕΒ 

Τηλ. 22 643 000 fax: 22 666 661 e-mail:  mpirea@oeb.org.cy  

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ 

ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
 

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

 

 

 

 

 

 

 

 

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι κατάλληλα σχεδιασμένο ούτως ώστε 

να παρέχει τα κατάλληλα εφόδια στις Κυπριακές επιχειρήσεις Μέλη του 

Δικτύου Κυκλικής Οικονομίας Κύπρου, για την εφαρμογή των βασικών 

αρχών της κυκλικής οικονομίας και την κατανόηση της ανάγκης 

μετάβασης τους από τη γραμμική στην κυκλική οικονομία.  
 

Οι επιχειρήσεις θα έχουν την ευκαιρία να κατανοήσουν τα οφέλη από 

την εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας, την αποτελεσματική 

αξιοποίηση των πόρων, την αύξηση της αποδοτικότητας της χρήσης 

των πόρων, την εισαγωγή στις αρχές του κυκλικού σχεδιασμού και της 

κυκλικής παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών, πως λειτουργούν οι 

κυκλικές αλυσίδες εφοδιασμού, κυκλικές προμήθειες, και διαχείριση 

της μετάβασης μιας επιχείρησης σε μια κυκλική οικονομία. 
 

Μέσω του εκπαιδευτικού προγράμματος παρέχονται τα κατάλληλα 

εφόδια στους συμμετέχοντες ώστε να μεταμορφωθούν σε φορείς της 

αλλαγής για τη μετάβαση των επιχειρήσεων/ οργανισμών τους στην 

κυκλική οικονομία δημιουργώντας αξία και προσφέροντας λύσεις 

όπως:  

- Αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων 

- Αύξηση της αποδοτικότητας της χρήσης των πόρων 

- Εισαγωγή στις αρχές του κυκλικού σχεδιασμού και της κυκλικής 

παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών 

- Ενσωμάτωση των κυκλικών επιχειρηματικών μοντέλων στην 

επιχείρηση 

-   Κατανόηση πιστοποιήσεων κυκλικών προϊόντων και υπηρεσιών και 

διαθέσιμα εργαλεία εκτίμησης κυκλικότητας 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 

15, 16 και 21 Σεπτεμβρίου 2021  

Ξενοδοχείο THE LANDMARK – Λευκωσία  
 

Ώρες Διεξαγωγής: 08:30 – 16:45 

 
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει κατάρτιση 

διάρκειας 21 ωρών και υποχρεωτική ενδοεπιχειρισιακή 

κατάρτιση διάρκειας 7 ωρών. 

Με το τέλος του προγράμματος οι 

συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:  

• Αξιολογούν τη γραμμικότητα και την 

κυκλικότητα των προϊόντων και 

υπηρεσιών της επιχείρησης τους. 

• Εντοπίζουν την ανεκμετάλλευτη αξία 

της επιχείρησης τους, σε επίπεδο 

προϊόντων/υπηρεσιών και σε 

επίπεδο λειτουργίας. 

• Εντοπίζουν ευκαιρίες εφαρμογής 

των βασικών αρχών της κυκλικής 

οικονομίας σε προϊόντα και 

υπηρεσίες της επιχείρησης τους, σε 

επίπεδο σχεδιασμού, παραγωγής, 

επιλογής υλικών και προμηθευτών, 

της διαχείρισης πόρων μετά το 

τέλος της χρήσης/ζωής.  

• Εντοπίζουν και να αξιολογούν τους 

παράγοντες που εμποδίζουν τις 

επιχειρήσεις τους να μεταβούν σε 

μια κυκλική οικονομία. 

• Ελέγχουν και αντιλαμβάνονται το 

κόστος εφαρμογής όλων των 

ευκαιριών που εντοπίζονται για τη 

μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία. 

• Μπορούν να εφαρμόσουν τα 

επιχειρηματικά εργαλεία κυκλικής 

οικονομίας για την επιχείρηση στην 

οποία εργάζονται.   

Κατά τη διάρκεια της 7ώρης 

Ενδοεπιχειρησιακής  συνάντησης οι 

συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία 

να καθορίσουν το πλάνο μετάβασης 

της επιχείρησής τους στην Κυκλική 

Οικονομία, μέσω επιχειρηματικής 

καθοδήγησης από τις εκπαιδεύτριες,.   
 

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΤΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 

Σε Διευθυντικά και επιστημονικά στελέχη των 

επιχειρήσεων οι οποίοι ασχολούνται με τη 

μελέτη / κατασκευή / παραγωγή και διάθεση 

προϊόντων/υπηρεσιών. Επίσης στο 

πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν 

Διευθυντικά και επιστημονικά στελέχη των 

επιχειρήσεων/ οργανισμών του κλάδου των 

υπηρεσιών οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την 

εφαρμογή και υλοποίηση των 

περιβαλλοντικών ελέγχων και επιδόσεων της 

επιχείρησης. 
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ 

ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
 

15, 16 & 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  
 

THE LANDMARK HOTEL  
 

ΛΕΥΚΩΣΙΑ  

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   

 

To πρόγραμμα έχει εγκριθεί από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού ως πρόγραμμα ζωτικής 

σημασίας, επιχορηγείται εξολοκλήρου από την ΑνΑΔ και ως εκ τούτου δεν υπάρχει οποιαδήποτε οικονομική 

επιβάρυνση για τις επιχειρήσεις. 
 

 

 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται ΜΟΝΟ σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς 

 Μέλη του Δικτύου Κυκλικής Οικονομίας και της ΟΕΒ 
 
 
 
 
 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

 

Ονοματεπώνυμο  Θέση Εργασίας  Αρ. Ταυτότητας 
 Αριθμός    Κιν. 

Τηλ. 
 

1.  
 

      

 

2.  
 

      

 

3.  
 

      

 
 

Στοιχεία Επιχείρησης  
 

Επιχείρηση: 
 

Αρ. Μητρ. Κοιν. 
Ασφαλίσεων: …………………………………………………… 

Αρμόδιο Άτομο 
για επικοινωνία:  Email:  

Ταχ. Διεύθυνση Οδός/Αρ):  Ταχ. Κώδικας:  

Ταχ. Θυρίδα:  Ταχ. Κώδικας:  Επαρχία:  

Τηλέφωνο:  Φαξ:  Αριθμός Εργοδοτουμένων:  

 

Τα πιο πάνω στοιχεία συμμετεχόντων διατηρούνται στο αρχείο της ΟΕΒ, για 7 χρόνια. Με την παρούσα δήλωση 

επιβεβαιώνουμε ότι ο/οι πιο πάνω συμμετέχοντας/ες είναι εργοδοτούμενος/οι στην επιχείρηση, έχουν ενημερωθεί και 
συμφωνούν με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων (ονοματεπώνυμο, θέση εργασίας, ταυτότητα και Αρ. 

Κινητού) για τους σκοπούς της ΑνΑΔ.  
 

…………………………………………………………………… 

Ονοματεπώνυμο και Υπογραφή Διευθυντή ή Εξουσιοδοτημένου προσώπου 
 

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ (ΟΕΒ) ΚΥΠΡΟΥ 
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην ΟΕΒ 

Τμήμα Μελετών, Κατάρτισης και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 
Τηλ. 22 643 000 fax: 22 666 661 e-mail:  mpirea@oeb.org.cy  

 

Παρακαλούμε σημειώστε τα κίνητρα συμμετοχής σας στο πρόγραμμα:    

  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ  
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Θεματολόγιο Προγράμματος  
 

• Νομοθετικό πλαίσιο Κυκλικής Οικονομίας 

• Ευρωπαϊκοί Στόχοι και στρατηγικές κυκλικής 

οικονομίας  

• Ορισμός της Γραμμικής και Κυκλικής 

Οικονομίας 

Αρχές και Έννοιες της Κυκλικής και Γραμμικής 

Οικονομίας  

Εφαρμογή βασικών αρχών κατά το σχεδιασμό, 

παραγωγή, επιλογή υλικών, διαχείριση στο 

τέλος ζωής 

• Κυκλική Οικονομία, ουδετερότητα του κλίματος 

και οι Παγκόσμιες ροπές  

Λόγοι που οδηγούν στη μετάβαση και 

προκλήσεις  

• Κυκλική Οικονομία και Συστήματα Ροών  

Τεχνολογικά Συστήματα  

Βιολογικά Συστήματα  

• Κατανόηση πιστοποιήσεων κυκλικών 

προϊόντων και υπηρεσιών και διαθέσιμα 

εργαλεία εκτίμησης κυκλικότητας 

• Άξονες προτεραιότητας στην κυκλική 

οικονομία και καινοτομία υλικών  

Αλυσίδες Αξίας σε προτεραιότητα  

• Επιχειρηματικά μοντέλα κυκλικής 

οικονομίας  

• Επιχειρηματική Αξία στην κυκλική οικονομία 

και εντοπισμός ευκαιριών από τη 

δημιουργία κυκλικού επιχειρηματικού 

μοντέλου  

• Ανάπτυξη επιχειρηματικού πλάνου 

μετάβασης στην κυκλική στρατηγική 

• Καθορισμός δράσεων σε επίπεδο 

επιχείρησης  

• Ανάπτυξη κυκλικής στρατηγικής και 

σχεδίων δράσεις στην επιχείρηση  

• Πρακτική Άσκηση – Μελέτη Περίπτωσης 

Κυκλικής Οικονομίας  

 

Εκπαιδεύτριες του εκπαιδευτικού προγράμματος  
 
 

Ανθή Χαραλάμπους, Διευθύντρια Τμήματος Ενέργειας & Περιβάλλοντος ΟΕΒ 

 

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. Στην αρχή της καριέρας της (1997) εργάστηκε στο εξωτερικό 

σε περιβαλλοντικά έργα, μελέτες εκτίμησης επιπτώσεων στο περιβάλλον, στη διαχείριση και 

επεξεργασία υγρών και στερεών αποβλήτων.  

Από το 2001 ξεκίνησε να εργάζεται στον τομέα της ενέργειας, σε σημαντικούς οργανισμούς 

στην Κύπρο και το εξωτερικό όπως το Ίδρυμα Ενέργειας Κύπρου, στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία 

της Κύπρου στην ΕΕ στις Βρυξέλλες, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη Γενική Διεύθυνση Ενέργειας. 

Την περίοδο 2009 έως 2016 διορίσθηκε η Διευθύντρια του Ενεργειακού Γραφείου Κυπρίων 

Πολιτών. Από τον Οκτώβριο του 2016 εντάχθηκε στο ανθρώπινο δυναμικό της ΟΕΒ. Είναι Διευθύντρια του Τμήματος 

Υπηρεσίας Ενέργειας & Περιβάλλοντος της ΟΕΒ και Ηγετικό Στέλεχος του Δικτύου Κυκλικής Οικονομίας Κύπρου . Συμμετείχε 

σε πληθώρα συνεδρίων στην Κύπρο και στο εξωτερικό ως προσκεκλημένη ομιλήτρια και έχει αρκετές δημοσιεύσεις στο 

ενεργητικό της. 
 

Άντρη Κωνσταντίνου, Λειτουργός Τμήματος Ενέργειας & Περιβάλλοντος ΟΕΒ  

Η κα 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. Τα 

τελευταία χρόνια εργάζεται ως Σύμβουλος κυκλικής οικονομίας, παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες 

και business coaching σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις για την ανάπτυξη των υφιστάμενων κυκλικών 

προϊόντων ή υπηρεσιών μιας επιχείρησης ή τη μετάβαση σε πιο κυκλικά επιχειρηματικά μοντέλα. Έχει στο 

ενεργητικό της 4 επιστημονικές δημοσιεύσεις και ένα κεφάλαιο σε βιβλίο μέσα στα πλαίσια της πράσινης 

χημείας, της βιωσιμότητας και της κυκλικής οικονομίας. 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 είναι καθοδηγήτρια επιχειρήσεων Μελών του Δικτύου Κυκλικής Οικονομίας 

Κύπρου. 

 


