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Η φιλοσοφία μας

Η Βιώσιµη Ανάπτυξη είναι µία συνεχής πορεία αλλαγής και προσαρµογής και όχι

 µία στατική κατάσταση, µε στόχο την ικανοποίηση των αναγκών του παρόντος,
 

χωρίς όµως να µειώνεται η δυνατότητα των µελλοντικών γενεών να ικανοποιήσουν

 και τις δικές τους ανάγκες, µέσα από την ισόρροπη και ισότιµη επιδίωξη και των
 

τριών πυλώνων της Βιώσιµης Ανάπτυξης: Οικονοµία – Περιβάλλον – Κοινωνία και 
της Βιο-οικονομίας.
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ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
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ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

12/20/2021



Ο ΣΚΟΠΟΣ
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Στην Πράσινη οικονομία, το προϊόν και η υπηρεσία  σχεδιάζεται 
εξαρχής, έτσι ώστε να μπορεί να γίνεται  ανακατασκευή και 
επαναμεταποίηση, για να επαναχρησιμοποιηθεί ως καινούργιο.

Το μοντέλο της πράσινης οικονομίας 
προϋποθέτει νέους τρόπους 
σύλληψης και σχεδιασμού προϊόντων 
και υπηρεσιών αλλά και εσωτερικών 
διαδικασιών.

Διαδικασίες, αλυσίδες αξίας, επιχειρηματικά 
μοντέλα παραγωγής και κατανάλωσης, σχεδιάζονται 
εξαρχής με γνώμονα την ανακατασκευή, την 
επαναμεταποίηση, επισκευή και την επανάχρηση 
υφιστάμενων υλικών και προϊόντων ..
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Πράσινη Οικονομία: Ένα οικονομικό μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης
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Τα σημερινά 
δεδομένα και 
προσκλήσεις.

η κλιματική αλλαγή

χρηματοπιστωτικές 
κρίσεις

 η έκρηξη της 
πανδημίας

‘Εχουν δημιουργήσει 
μεγάλες πιέσεις τόσο 

στα δημόσια 
συστήματα και στις 

κυβερνήσεις, όσο και 
στις ίδιες τις 
επιχειρήσεις

Από τις κρίσεις όμως γεννιούνται και 
ευκαιρίες. 
Σήμερα περισσότερο από ποτέ, έχουμε μια 
πραγματική ευκαιρία να καταστήσουμε τον κόσμο 
μας καλύτερο, πιο δίκαιο και περισσότερο βιώσιμο 
για τις μελλοντικές γενεές. 
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ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ.
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Το Όραμα 
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Η υποστηρικτική δράση και 
σύνδεση του Δήμου Στροβόλου , 
με την πραγματική οικονομία  των 
επιχειρήσεων της Περιφερειάς του.

Η υποστήριξη των Επιχειρήσεων, 
προς την πορεία μετάβασης στην 

πράσινη επιχειρηματικότητα απο τις 
συνδυαστικές ενέργειες και 

συμβουλεύτικες υπηρεσιες των 
Δημοτικών Υπαλλήλων,  των 

ακαδημαικών, των φοιτητών και 
των επαγγελματιών συμβούλων 
του CIIM Bioeconomia Centre.
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ΚΕΝΤΡΟ 

ΔΗΜΟΣ 
ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ

CIIM 

CIIM 
Bio-economia 

Centre

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
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Το Κέντρο

Το Κέντρο  δημιουργείται με σκοπό να 
υποστηρίξει τις επιχειρήσεις των δημοτών 
μας, εντάσσοντας και εδραιώνοντάς αυτές 
σωστά στην αγορά, προσφέροντάς τους 

ολοκληρωμένη οικονομοτεχνική και 
συμβουλευτική στα πλαίσια της βιώσιμης 

και αειφόρου ανάπτυξης.

Επιδιώκουμε την ανάπτυξη της 
υπεύθυνης επιχειρηματικότητας, με 
σκοπό να γίνει καταλύτης αλλαγών 

στη πραγματική οικονομία.

Αξιοποιούμε αποτελεσματικά, συνεργασίες 
με  πανεπιστημιακούς φορείς και ιδρύματα, 

ομάδες πολιτών και  καταξιωμένα 
επιχειρηματικά μοντέλα και επαγγελματίες. 
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Στόχος

Έχοντας επενδύσει σε ανθρώπινο 
δυναμικό, με πολύχρονη πείρα και 

τεχνογνωσία, παρακολουθώντας τις τάσεις 
της αγοράς και εφαρμόζοντας καινοτόμες 
μεθόδους, θέσαμε ως στόχο την παροχή 
υπηρεσιών υψηλής ποιότητας αλλά και τη 
δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης με 

επιχειρήσεις της περιφέρειας του 
Δήμου Στροβόλου.

Βασικός στόχος είναι η ενισχύση και 
ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων 
των στελεχών των επιχειρήσεων στην 
πράσινη οικονομία, μέσω σεμιναρίων, 

εργαστηρίων και επιχειρηματικής 
καθοδήγησης (business coaching).
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Πώς καταλήξαμε σε αυτή την στρατηγική.
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• ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Η ΙΔΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

2019
ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕ 
ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ  17 ΣΤΟΧΟΥΣ 

ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 

ΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ.

• ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ 
• ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ -ΔΗΜΟΤΕΣ
• ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ, ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
• ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 4 ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ 

50 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ,ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟ ΚΕΝΤΡΟΥ.

 2020-2021
ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΙ ΠΡΑΣΙΝΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ Η 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ.

12/20/2021



Υπηρεσίες

Επιχειρηματική Πράσινη 
Συμβουλευτική 

Ενεργειακές &
Πράσινες υποδομές
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Εκπαίδευση & συνέδρια
Ακαδημία πράσινης  
επιχειρηματικότητας

Εταιρική κοινωνική 
ευθύνη-ΔΕΙΚΤΕΣ ESG
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Nicosia Campus: 21, Akademias Avenue, Aglandjia, P.O. 
Box 20378 

Tel: (+357) 77 77 24 46 ,  99 685890
Fax: (+357) 22 33 11 21

Email: manager@bio-economia.org
cbc@ciim.ac.cy  Web: https://execedu.ciim.ac.cy/
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