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Σκοπός της παρουσίασης 

•  Η αλλαγή φιλοσοφίας  

από τη Γραμμική  

στην Κυκλική Οικονομία και  

• Οι προοπτικές επιχειρηματικής ανάπτυξης  

• Οι προοπτικές ανάπτυξης νέων θέσεων 
εργασίας.  

 



ΜΕΡΟΣ Α΄ 

Αλλαγή Νοοτροπίας 



Ορισμοί 

Αρχή σοφίας η των ονομάτων επίσκεψις 
(Αντισθένης ο κυνικός, 444-365 π.Χ.) 

 

Οι λέξεις πάνε κι’ έρχονται και εμείς χανόμαστε 
στη μετάφραση ! 

 

Εγώ σκόροδα σοι λέγω, συ δε κρόμμυα αποκρίνει.  
Αρχαία παροιμιακή φράση 



Ορισμοί 

. 

 

 

 

 

Όπως το safety και το security που τα λέμε και 
τα δύο ασφάλεια 

Αγγλικά Έννοια Ελληνικά 

Cyclical economy 
(Ελληνική ρίζα) 
 

Οικονομία που 
υπόκειται σε 
περιοδικές εξάρσεις 
και υφέσεις  

Κυκλική οικονομία 

Circular economy 
(Λατινική ρίζα) 
 

Οικονομία όπου η 
επαναχρησιμοποίηση 
υλικών αποτελεί την 
κεντρική προσέγγιση 

Κυκλική οικονομία 



Να ξεκαθαρίσουμε ! 

Κυκλική  οικονομία , για μας σήμερα, είναι η 
ενασχόληση με τη δραστική μείωση της 
σπατάλης μη ανανεώσιμων φυσικών πόρων. 

 

Είναι η εφαρμογή στην πράξη όλης εκείνης  της 
γνώσης που θα αλλάξει την νοοτροπία 
ολόκληρης της χώρας που βασίζεται στη 
ψευδαίσθηση της αφθονίας 



Γραμμική οικονομία 

• Παράγω 

• Χρησιμοποιώ 

• Πετώ 



 
«Κυκλική οικονομία»: Το οικονομικό 

μοντέλο του μέλλοντος 
 • Παράγω 

• Χρησιμοποιώ 

• Ανακυκλώνω 



Από την Γραμμική στην Κυκλική Οικονομία 

Γραμμική 
Οικονομία 

Οικονομία 
επαναχρησιμοποίησης 

Κυκλική 
 Οικονομία 

Α’ Ύλες 

Παραγωγή 

Χρήση 

Μη ανακυκλώσιμο 
απόβλητο 

Α’ Ύλες 

Παραγωγή 

Χρήση 

Μη ανακυκλώσιμο 
απόβλητο 



Το τρένο ξεκίνησε ! 

Πολύ σύντομα στην Ευρώπη θα ακούμε όλο και 
περισσότερο για τις πρακτικές της κυκλικής 
οικονομίας που σταδιακά θα αποκτήσουν 
υποχρεωτικό χαρακτήρα.  

 

H ΕΕ έχει ήδη τις Όδηγίες και σύντομα θα 
προχωρήσει στην έγκριση πακέτου δράσεων για 
τα επόμενα χρόνια. 



Τι το κοινό έχουν όλα τα προϊόντα και οι υπηρεσίες 
γενικά; 

Είναι ότι χρησιμοποιούν ορυκτά είτε σαν πρώτη ύλη είτε σαν καύσιμο.  Κάποτε 
άμεσα και πάρα πολύ συχνά, έμμεσα, σαν μέρος άλλων προϊόντων ή 
υπηρεσιών.  Υλικά που ήταν εκτός των κύκλων της ζωής τα ξεθάψαμε και τα 
βάλαμε πίσω με ένα καταστροφικό τρόπο.  Γενικά τα πάντα έχουν ένα 
«περιβαλλοντικό αποτύπωμα».  Αφήνουν δηλαδή το σημάδι τους στον 
πλανήτη.  

 

Αργήσαμε σαν ανθρωπότητα να αντιληφθούμε το κακό που κάναμε στο 
μοναδικό μας σπίτι.  Τα σημάδια υπήρχαν.  Οι περισσότεροι και να τα έβλεπαν 
δεν τα καταλαβαίνουν και όσοι τα καταλάβαιναν είτε σιωπούσαν είτε 
εξαναγκάζονταν να σιωπήσουν.  Έτσι κι αλλιώς δεν θα τους άκουγε και 
κανένας.  

 

 



Η άνοδος της θερμοκρασίας στη Κύπρο 
παρατηρείται για πάνω από ένα αιώνα 



Η μείωση της βροχόπτωσης στη Κύπρο 
παρατηρείται για πάνω από ένα αιώνα 



Το δις εξαμαρτείν ουκ ανδρός σοφού 

Αυτή η «φωνή του βοώντος εν τη ερήμω» τελικά ακούστηκε και έγινε 
Ευρωπαϊκή Οδηγία, Νόμοι και Κανονισμοί με τους οποίους πλέον η 
συμμόρφωση δεν θα είναι προαιρετική. 

 

 

 

 
Αφού κάθε αντικείμενο γύρω μας αργά ή γρήγορα θα γίνει απόβλητο 

 

ΑΣ ΑΠΑΛΛΑΓΟΥΜΕ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΣΩΣΤΑ 



Κάτι πρέπει να κάνουμε 

και …….όχι κάτι πρέπει να γίνει.  

Μόνο του δεν γίνεται τίποτε. 

 



Πρόληψη 

Επαναχρησιμοποίση 

Ανακύκλωση 

Ανάκτηση 

Απόρριψη 

Πιο επιθυμητή 
επιλογή 
 
 
 
 
 
 
 
Λιγότερο 
επιθυμητή 
επιλογή 
 

Η Ιεράρχηση των Αποβλήτων 



Δράσεις για Αποτροπή Δημιουργίας Αποβλήτων 

• Αυστηρή αποφυγή 

• Μείωση στην πηγή 

• Επαναχρησιμοποίηση προϊόντων 

 
Αποφυγή 

Μείωση 

Επαναχρησιμοποίηση  

Προετοιμασία για Επ/ση  

Ανακύκλωση 

Ανάκτηση 

Απόρριψη 

Μείωση 
αποβλήτων 

Αποτροπή 
Δημιουργίας 
Αποβλήτων 



 
Πριν, νυν και αεί ! 

 
Πενία τέχνας κατεργάζεται 

Η ανακύκλωση υλικών γινόταν από τα αρχαία 
χρόνια. Παραδείγματα: 

• Επαναχρησιμοποίηση υλικών οικοδομής μετά 
από σεισμό ή θεομηνία 

• Επαναχρησιμοποίηση μετάλλων 

• Επαναχρησιμοποίηση γιαλιού 

• Σίτιση οικόσιτων ζώων με υπόλοιπα τροφών 



Ανακύκλωση μέσα στους αιώνες 

• Παραδείγματα παλιά και πρόσφατα 



Παναγία η Αγγελόκτιστη - Κίτι 



 
ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΛΟΙΠΟΝ ; 

 
Πως μια οικονομία που βασίζεται πάνω στην 
ενθάρρυνση της κατανάλωσης μεταστρέφεται σε 
μια οικονομία που αποθαρρύνει την άκρατη 
κατανάλωση και την μείωση (έως και εξάλειψη) 
της σπατάλης; 

Η «μητέρα όλων των προκλήσεων» 
Τις επιχειρήσεις τις θέλουμε να είναι κερδοφόρες! 



Είναι στο χέρι μας !!! 

Οι καταναλωτές παγκόσμια αντιλαμβάνονται όλο και 
περισσότερο την επίδραση που έχουν οι αποφάσεις τους πάνω 
στον τρόπο παραγωγής προϊόντων. 

 

Αυτοί οι «ξύπνοι» καταναλωτές είναι που θα αλλάξουν την 
νοοτροπία από την γραμμική στην κυκλική οικονομία με την 
προσωπική τους στάση και συμπεριφορά. 



ΜΕΡΟΣ Β’ 

Οι προοπτικές επιχειρηματικής 
ανάπτυξης μέσα από παραδείγματα 

 



Ιδού που μας έφερε η γραμμική 
οικονομία 



Ποιο το «κλειδί» ; 

Χρειαζόμαστε ένα πιο «οικολογικό» ορισμό της 
παραγωγικότητας. 

 

Δουλεύω πιο έξυπνα 

Δουλεύω με βάση μακροπρόθεσμο όραμα 

Δουλεύω με τη σκέψη στον πλανήτη (There is 
no planet B !!!) 



Τι μορφή θα πάρει η μεταστροφή; 

Η αγορά με την έννοια της ικανοποίησης αναγκών 
δεν θα αλλάξει. Εκεί θα μείνει διότι αυξάνεται ο 
πληθυσμός. Θα αυξηθούν όμως οι επιλογές. 

 

ΣΗΜΕΡΑ: Καινούριο  ή  Μεταχειρισμένο 

 

ΑΥΡΙΟ  :   Καινούριο  ή Ανακαινισμένο ή 
Ανακατασκευασμένο ή  Μεταχειρισμένο 



Αλλαγή προσανατολισμού 

Δεν θα μειωθεί η κατανάλωση στο σύνολό της.  

Ειδικά σε μια χρονική στιγμή που το κόστος των 
πρώτων υλών όχι μόνο δεν μπορεί να μειωθεί 
άλλο, αλλά αντίθετα αυξάνει, είναι φθηνότερο 
να δημιουργήσει κανείς υποδομές για την 
μεταποίηση παλαιότερων προϊόντων. 

 



Η Ανακύκλωση με άλλο φακό 
Μας έχουν συνηθίσει να πιστεύουμε ότι Ανακυκλώνω σημαίνει 
ότι βλέπουμε τα πράγματα σαν μελλοντικά σκουπίδια και όχι 
σαν μια ευκαιρία για να δημιουργήσουμε αξία.  
 
Θα πρέπει να αρχίσουμε να βλέπουμε τα πάντα γύρω μας σαν 
μια ευκαιρία για τη δημιουργία αξίας, όχι μόνο στο τέλος του 
κύκλου της ζωής τους αλλά σε κάθε φάση της χρήσης του κάθε 
προϊόντος. 
 
Το μοντέλο της ανακύκλωσης αντιμετωπίζει τα προϊόντα σαν 
μελλοντικά σκουπίδια. Στην κυκλική οικονομία το ζητούμενο 
είναι να αυξηθεί ο χρόνος ζωής κάθε προϊόντος με την 
επαναχρησιμοποίησή του 
.  



Ο θάνατος τους η ζωή μας 



Ένα παράδειγμα- Παντελόνια Jean 

Καινούρια Παλιά 



Άλλο Παράδειγμα- Παλέτα 

Καινούρια Παλιά 



32 32 32 

 
Σύστημα 

Παραγωγής 

Εκροές Εισροές 

ΕΚΡΟΕΣ  (€) 
ΕΙΣΡΟΕΣ (€)  

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ = 

 Πόσα € βγαίνουν για κάθε ένα € που βάζουμε; 

 Πόση παραγωγή σε (€)/άτομο; 

 Πόση παραγωγή σε (€)/ώρα; 

 

Πως μπορεί να μεγαλώσει αυτός ο αριθμός; 
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Η ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΚΑΘΕ ΜΟΡΦΗΣ ΣΠΑΤΑΛΗΣ 

ΥΛΙΚΩΝ 
 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
 
ΧΩΡΟΥ 
 
ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ 
 
ΧΡΟΝΟΥ 

ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ 
 
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ: 
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ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΞΑΛΕΙΨΗΣ ΚΑΘΕ ΜΟΡΦΗΣ ΣΠΑΤΑΛΗΣ 

ΥΛΙΚΑ : Χρήση 
ανακυκλωμένων 
υλικών 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ : 
Βελτίωση 
σχεδιασμού 
ΧΩΡΟΣ : 
Επαναδιάταξη 
ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ : 
Ένταση 
Τεχνολογίας 
ΧΡΟΝΟΣ : 
Προετοιμασία, 
Τυποποίηση 

ΑΥΞΗΣΗ 
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ 
 
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΤΡΟΠΟΣ 
ΕΞΑΛΕΙΨΗΣ: 
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Ένα ταξίδι χιλίων χιλιομέτρων αρχίζει με ένα βήμα. 
Λάο Τσε, 6ος αιώνας π.Χ., Κινέζος φιλόσοφος 

Ας αρχίσουμε από:- 

Το σπίτι μας 

Την εργασία μας 

Την επιχείρηση μας 

Τη γειτονιά μας 

Την πόλη μας 



Σχεδιασμός ενός τοπικού Σχεδίου Αποτροπής Δημιουργίας 
Αποβλήτων 

Evaluate LWPP Αξιολόγηση του Σχεδίου 

Monitor LWPP Παρακολούθηση του Σχεδίου 

Communicate 
LWPP 

Κοινοποίηση/δημοσιοποίηση του Σχεδίου 

Implement LWPP Εφαρμογή του τοπικού Σχεδίου Αποτροπής Δημιουργίας Αποβλήτων 

Write LWPP Σύνταξη ενός τοπικού Σχεδίου Αποτροπής Δημιουργίας Αποβλήτων 

Understand & 
Make the Case 

 

Απόκτηση πλήρους αντίληψης της κατάστασης και δημιουργία 

επιχειρηματολογίας για υιοθέτηση του Σχεδίου Δράσης  

 



Στόχοι SMART 

S 
• Specific 

• Συγκεκριμένος 

M 
• Measurable  

• Μετρήσιμος 

A 
• Achievable 

• Εφικτός 

R 
• Relevant  

• Σχετικός 

T 
• Time Bound  

• Χρονικά στοχευμένος 



Παλιές λαϊκές ρήσεις 

Το ακριβό είναι το φθηνό 

Η φτήνια τρώει τον παρά 

Σκέψου πριν αγοράσεις 

Εγιώ στραώνω τζιέ πουλώ, άνοιετα μάθκια σου 
τζιέ γόραζε !!! 



Εμπόδια και προκλίσεις 

Απουσία 
αντίληψης των 

λόγων της δράσης 

Έλλειψη γνώσης 
ολικού σχεδιασμού 

συστημάτων 

Έλλειψη 
γνώσεων και 

πληροφόρησης 

Ελλείψεις στον 
τρόπο σκέψης 
που αφορούν 
υπολογισμούς 

κόστους-οφέλους 

Λανθασμένες 
νοοτροπίες και 

αντιλήψεις 

Λειτουργικοί 
περιορισμοί 



Τι επηρεάζει την απόδοση: Οι «Παίκτες» 

Παίκτες - 
κλειδιά 

Νοικοκυριά Επιχειρήσεις 

Ο τομέας της 
επαναχρησιμο-

ποίησης 

Διαμορφωτές 
άποψης, 

πολιτικής, 
συμπεριφοράς 

χ Επιμόρφωση 
Συντονισμός 



41 

Καταστάσεις που πυροδοτούν νέες ιδέες και την 
καινοτομία 

 Απρόβλεπτα και προβλεπτά γεγονότα 
 Παράξενη κατάσταση («κάτι δεν πάει καλά εδώ») 
 Αλλαγές στην οικονομία, βιομηχανία, εμπόριο, νομοθεσία 
 Δημογραφικές αλλαγές 
 Αλλαγές αντίληψης 
 Νέες γνώσεις 
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Ιδέες υπάρχουν πάρα πολλές  

 

Καλές ιδέες υπάρχουν πολλές  

 

Πολύ καλές ιδέες είναι λίγες  

 

Μια θα είναι η ιδέα που θα επιλεγεί για 
εφαρμογή  

Επισήμανση και αξιολόγηση ιδεών και ευκαιριών 

Οι άγουρες ιδέες είναι πολλές και ίσως δωρεάν. 

 

Οι ευκαιρίες προέρχονται από μελετημένες ιδέες και 
δεν είναι δωρεάν.  

Οι ιδέες πρέπει 

να δημιουργηθούν 

να αξιολογηθούν  

να μελετηθούν  

να εφαρμοστούν 

(ενδεχομένως)  
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Επισήμανση ευκαιριών  

από προσωπικές γνώσεις και παρατηρήσεις  

από κάθε αλλαγή κατάστασης ή καθεστώτος  

από δημογραφικές διαφοροποιήσεις  

από την δημιουργία αναγκών!  

η καινοτομία δεν συμβαίνει σε κενό 
 

Αξιολόγηση ιδεών  

Μελέτη αγοράς 

Μελέτη δυνατοτήτων του περιβάλλοντος  

Μελέτη SWOT (Δυνατότητες, Αδυναμίες, Ευκαιρίες, Απειλές) 

 

 Επιλογή και ιεράρχηση ιδεών/ευκαιριών  

Τεχνοοικονομική Μελέτη  

 

Υλοποίηση της Ιδέας  

Επιχειρηματικό Σχέδιο (ποίος, πότε, που, πως) 

 



Αξιολόγηση καινοτόμων προτάσεων 

* Πλεονεκτήματα.  
 Εμπορικά πλεονεκτήματα. 
 
** Επιχειρηματική δεινότητα.  

Προσωπικότητα.  
Χαρακτήρας (ακεραιότητα, 
ομαδικό πνεύμα, 
επικοινωνιακή ικανότητα, 
ειλικρίνεια). 

 

! 
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Υψηλή Χαμηλή 

Ποιότητα Επινοητή ** 



Η καινοτομικότητα και ο ζήλος είναι η βασικές 
αφετηρίες της δημιουργίας οικονομικού πλούτου 

 

  

  

 

  

  

 

Η γέννηση ιδεών θέλει τρέλα! 
Η αξιολόγηση ιδεών θέλει 

σοβαρότητα! 



ΤΑ ΚΑΛΑ ΚΟΠΟΙΣ ΚΤΩΝΤΑΙ 

 

 

Η συστηματικη καινοτομια προϋποθέτει προθυμία να 

βλέπουμε την αλλαγή σαν ευκαιρια 

 

Peter Drunker 
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Πρόβλημα ή Ευκαιρία 

Τα άχρηστα απορρίμματα 
είναι μπελάς; 

                  ή 

Αξιοποιήσιμη Α΄ ύλη; 

 



Αντίσταση στην αλλαγή 

 Η μεγάλη διαφορά μεταξύ αισιόδοξων και 
απαισιόδοξων είναι ότι οι πρώτοι βρίσκουν μια 
λύση στο κάθε πρόβλημα ενώ οι δεύτεροι 
βρίσκουν πρόβλημα στην κάθε λύση. 



Πρόβλημα ή Ευκαιρία 

• Η ιδέα της κυκλικής οικονομίας μπορεί να 
είναι πολύ πιο δημιουργική αν ψάχνεις για 
ευκαιρίες σε και κάθε τομέα της καθημερινής 
ζωής 

• Έχει εκτιμηθεί ότι στην Ευρώπη η κυκλική 
οικονομία μπορεί να δημιουργήσει δύο 
εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας  

 



Παραδείγματα- παλιές ιδέες 
προσαρμοσμένες στην κυκλική οικονομία 

Remarketer: είναι ένας έμπορος ή εξαγωγέας που αγοράζει αγαθά και υπηρεσίες απευθείας 
από τον παραγωγό, συσκευάζει και επισημαίνει τα προϊόντα σύμφωνα με τις δικές του 
προδιαγραφές. Οι μεταπωλητές θα πουλήσουν αυτά τα αγαθά και τις υπηρεσίες στο εξωτερικό 
μέσω των επαφών τους με δικά τους ονόματα και θα αναλάβουν όλους τους κινδύνους. 

 

Reverse logistics Η αντίστροφη εφοδιαστική αφορά  όλες τις εργασίες που σχετίζονται με την 
επαναχρησιμοποίηση προϊόντων και υλικών. Είναι "η διαδικασία μεταφοράς εμπορευμάτων 
πίσω από τον τυπικό τελικό προορισμό τους με σκοπό τη συλλογή αξίας ή την κατάλληλη 
διάθεση τους. 

 



Παραδείγματα – νέες ιδέες 

Refurbishment Η ανακαίνιση είναι η διαδικασία επισκευής και καθαρισμού του 
εξοπλισμού έτσι ώστε η κατάστασή του να είναι σαν καινούργια 

 
Remanufacturing  είναι η ανακατασκευή ενός προϊόντος σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές του αρχικού κατασκευασμένου προϊόντος με τη χρήση ενός 
συνδυασμού επαναχρησιμοποιούμενων, επισκευασμένων και νέων εξαρτημάτων. 
Απαιτεί την επισκευή ή την αντικατάσταση των φθαρμένων ή παρωχημένων 
εξαρτημάτων και δομοστοιχείων. 

 



«Πρασινες» ιδέες 

Ό πίνακας που ακολουθεί περιέχει κάποιες 
«πράσινες» ιδέες. 

 

Πάρα πολλές δεν είναι καθόλου νέες. Απλά το 
κίνητρο ήταν το οικονομικό όφελος. Το 
περιβαλλοντικό όφελος δεν το αντιλαμβανόταν 
κανένας. Τώρα το περιβαλλοντικό όφελος 
έρχεται στο προσκήνιο. Σύντομα θα μπει και 
στους ισολογισμούς σαν ξεχωριστή μερίδα. 



Πράσινες ιδέες 

  

α/α 

  

«Πράσινη» επιχειρηματική δραστηριότητα/ιδέα 

Υπάρχει 

στην Κύπρο; 

1 Κοινόχρηστα αυτοκίνητα ΟΧΙ 

2 Επισκευές κάθε είδους  ΝΑΙ* 

3 Ανακατασκευές ΟΧΙ 

4 Ανακαινίσεις ΝΑΙ 

5 Αναγομώσεις μελανιών εκτυπωτών ΝΑΙ 

6 Μάζεμα ρεύματος οργανικών αποβλήτων** ΝΑΙ 

7 Αξιοποίηση περισσευμάτων τροφών** ΝΑΙ 

8 Βιοδιασπόμενα πανάκια  ΟΧΙ 

9 Επιστροφές συσκευασιών με αντίτιμο ΑΚΟΜΑ 

10 Εδώδιμα πλαστικά ΟΧΙ 

11 Εμπόριο μεταχειρισμένων εξαρτημάτων αυτοκινήτων ΝΑΙ 

12 Αντιγραφή δισεύρετων εξαρτημάτων* ΝΑΙ 

13 Ενοικίαση εργαλείων και μηχανημάτων  ΝΑΙ 



Παραδείγματα- παλιές ιδέες προσαρμοσμένες 
στην κυκλική οικονομία 

H χρηματοδοτική μίσθωση (Αγγλικά: leasing) είναι μια 
σύγχρονη μέθοδος μεσο-μακροπρόθεσμης 
χρηματοδότησης επιχειρήσεων και επαγγελματιών για 
την απόκτηση παγίων στοιχείων εξοπλισμού για 
επαγγελματική χρήση. Με αυτήν ο μισθωτής μισθώνει 
από μια εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης πράγμα 
κινητό ή ακίνητο για συγκεκριμένη χρονική περίοδο και 
στο τέλος της περιόδου αυτής μπορεί να το αγοράσει σε 
προσυμφωνημένο τίμημα. Το μίσθωμα είναι έτσι 
υπολογισμένο, ώστε στο διάστημα της μίσθωσης να 
καλυφθούν τα έξοδα αγοράς και το κέρδος της εταιρείας 
χρηματοδοτικής μίσθωσης. 



Μια καλή ιδέα με προοπτική και 
άμεση εφαρμογή – απού προλάβει! 

Υπηρεσία διαλογής απορριμμάτων στην πηγή  

στα MALL 

• Πολύ καθαρά πριν συμπιεστούν 

• Περιέχουν πολύ  
– Πλαστικό 

– Χαρτί/χαρτόνι/χαρτοκιβώτιο 

– Μέταλλα (αλουμίνιο, σίδερο) 

– Γυαλί 

– Οργανικά 
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Αν δεις το σύκο σήκωσ’ το μεν το σηκώσει άλλος 

     

                                                            (Λαϊκή Ρήση) 

Ευκαιρίες 



ΜΕΡΟΣ Γ΄ 

Οι προοπτικές ανάπτυξης νέων 
θέσεων εργασίας.  



Τι λένε οι μελέτες 

Σειρά μελετών τόσο στην Ευρώπη όσο και την 
Αμερική δείχνουν ότι η Κυκλική Οικονομία θα 
δημιουργήσει εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας. 

 

Ενδεικτικά για κάθε 1000 τόνους υλικού 
δημιουργούνται: 

70-80 θ.ε. για οικιακές συσκευές και έπιπλα 

 > 200 θ.ε. για ηλεκτρονικές συσκευές 



Ποίοι οι τομείς που εμπλέκονται 
άμεσα 

Οι τομείς που εμπλέκονται άμεσα στην Κυκλική 
Οικονομία είναι:- 

Επιδιορθώσεις 

Διαχείριση αποβλήτων και ανακύκλωση 

Ενοικιάσεις και χρηματοδοτική μίσθωση 

Εξειδικευμένες μελέτες 



Μικτές οι επιλογές μας 

 Η Κύπρος, σαν κατεξοχήν εισαγωγική χώρα, δεν 
έχει πολλές επιλογές στον επηρεασμό του 
σχεδιασμού των προϊόντων που εισάγει. Έχει 
όμως επιλογές στις προδιαγραφές και την 
ποιότητα του τι αγοράζει. 

Αναμφίβολα όμως όταν κάτι θα θέλει επισκευή 
θα βρίσκεται ήδη στην Κύπρο και είναι εδώ που 
θα πρέπει να έχουμε τις δεξιότητες και τα μέσα 
να το επισκευάσουμε. 



Ποιες δεξιότητες/ειδικότητες θα 
χρειαστούν 

Η σύντομη απάντηση είναι: ΟΛΕΣ 

 

Οι κάθε οικογένεια προϊόντων θέλει την δική 
της τεχνογνωσία συντήρησης και επισκευής. 
Άρα χρειάζονται όλες οι ειδικότητες που έχουν 
σχέση με την δομή και λειτουργία μιας 
συσκευής. Για να είναι συμφέρουσα η ύπαρξη 

συνεργείων όμως θα πρέπει να υπάρχει και ο 
όγκος εργασίας. 



Επιπρόσθετα …..  

Αυξημένες ανάγκες θα παρουσιαστούν και: 

 Στις υποδομές τεχνικής κατάρτισης των 
ατόμων που θα απαιτηθούν 

 Στις υποδομές μεταφορών 

 Στις υποδομές επιμόρφωσης ατόμων σε 
θέσεις λήψης αποφάσεων 



Επιπρόσθετα …..  

Αυξημένες ανάγκες θα παρουσιαστούν επίσης 
και: 

 Στις υποδομές επιστημονικής και 
εφαρμοσμένης έρευνας 

 Στις υποδομές σχεδιασμού και δοκιμής 
προϊόντων, υλικών και μεθόδων 

 Στις υποδομές ανάκτησης υλικών 



Εν κατακλείδι 

• Επιβάλλεται η αλλαγή φιλοσοφίας  ώστε να 
επέλθει μεταστροφή από τη Γραμμική στην 
Κυκλική Οικονομία   

• Υπάρχουν προοπτικές επιχειρηματικής 
ανάπτυξης  

• Υπάρχουν οι προοπτικές για ανάπτυξη νέων 
θέσεων εργασίας.  

• Θα πρέπει να οργανωθούμε και να 
συγχρονίσουμε τις δράσεις μας 

 



??? 

 Διευκρινήσεις 

 Ερωτήσεις 

 Συζήτηση 



ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!!! 
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