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IO3: Πλαίσιο υλοποίησης Κυκλικής 

Οικονομίας (πλαίσιο ΚΟ) 

 
Δήλωση αποποίησης ευθύνης: 

Συμφωνία έργου αριθ. 2020-1-EL01-KA202-078870 

 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν 

αποτελεί έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των 

συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των 

πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 
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Α. Λειτουργία 

Οι βιοτεχνίες που μόλις ξεκινούν να υλοποιούν πρωτοβουλίες ΚΟ, συνήθως 

επικεντρώνονται στις εσωτερικές διαδικασίες τους. Συνήθεις πρακτικές εισαγωγής στην 

κυκλικότητα για μια βιοτεχνία αποτελούν η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και ο 

μετριασμός των αποβλήτων που παράγονται κατά τη διάρκεια της φάσης παραγωγής.  

Σε επόμενο στάδιο, οι βιοτεχνίες μπορούν να αντικαταστήσουν τις γραμμικές πρώτες ύλες 

με κυκλικές και να αρχίσουν να διαχειρίζονται τα απόβλητα με βιώσιμο τρόπο. Αυτό 

σημαίνει είτε επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων στις δραστηριότητές τους είτε παροχή 

(ή ακόμη καλύτερα πώληση) ό,τι δεν μπορεί να υποστεί περαιτέρω επανεπεξεργασία σε 

άλλες επιχειρήσεις. Εντοπίζονται τρεις τομείς στους οποίους οι βιοτέχνες θα πρέπει να 

επικεντρωθούν στη πρώτη διάσταση του κυκλικού μετασχηματισμού. 

 Κυκλικές προμήθειες 

 Μείωση της ζήτησης ενέργειας 

 Εξάλειψη των αποβλήτων 

Κυκλικές προμήθειες 

Η παραγωγή γραμμικών πρώτων υλών οδηγεί σε εξάντληση των φυσικών πόρων και στην  

υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Από την άλλη πλευρά, η προμήθεια ανακυκλωμένων, 

βιοαποδομήσιμων, ανανεώσιμων και μη τοξικών υλικών όχι μόνο περιορίζει τη ζήτηση για 

παρθένους πόρους, αλλά διασφαλίζει ότι ό,τι εισέρχεται στο τελικό προϊόν της βιοτεχνίας 

θα διατηρήσει την αξία του ακόμη και μετά το τέλος της ζωής του προϊόντος. Οι 

ανανεώσιμες πρώτες ύλες περιορίζουν την σπατάλη μετά την περίοδο χρήσης και 

αποτελούν το θεμέλιο του επιχειρηματικού μοντέλου κυκλικών προμηθειών. Πάρτε για 

παράδειγμα το Zylo, μια ελληνική βιοτεχνία που χρησιμοποιεί δημιουργικά βιώσιμα υλικά 

για τη δημιουργία γυαλιών ηλίου. Τα κύρια υλικά που χρησιμοποιούνται είναι το ξύλο και 

το κερί μελισσών, τα οποία είναι φυσικά και βιοαποικοδομησιμα. Αλλά η Zylo δεν έχει 

σταματήσει εκεί, καθώς έχει ενσωματώσει και upcycled υλικά στα προϊόντα τους. Η Zylo 

διαθέτει δύο ειδικές συλλογές γυαλιών ηλίου, η μία από ξύλο που προέρχεται από 

ανακυκλωμένα αλιευτικά σκάφη και η άλλη από πατενταρισμένο υλικό θαλάσσιας 

βλάστησης.  
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Σχήμα 1. Γυαλιά ηλίου από ξύλο που ανακυκλώνεται από πλοίο (αριστερό) και υλικό θαλάσσιας 

βλάστησης (δεξιά) 

 

Μείωση της ζήτησης ενέργειας 

Μια σημαντική πηγή κατανάλωσης ενέργειας - και κόστους - για τις βιοτεχνίες προέρχεται 

από τις ανάγκες θέρμανσης ή ψύξης του χώρου εργασίας. Υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα 

όσον αφορά στο επενδυτικό κόστος για την πρόληψη της κατανάλωσης ενέργειας για 

σκοπούς ψύξης/θέρμανσης. Οι βιοτεχνίες μπορούν να ξεκινήσουν με αυτές που είναι απλές 

και δεν απαιτούν επενδυτικά κεφάλαια, όπως η μη χρήση θερμαντήρων/ψυκτών όταν δεν 

υπάρχει ανάγκη, η διασφάλιση ότι οι θερμαντήρες/ψύκτες δεν θα λειτουργούν όταν οι 

άνθρωποι εγκαταλείπουν τις εγκαταστάσεις, η θερμότητα που προέρχεται από τα 

θερμαντικά σώματα δεν είναι μπλοκαρισμένη από αντικείμενα κ.λπ. Επιπλέον, μέτρα που 

μπορεί να συνεπάγονται υψηλότερο επενδυτικό κόστος μπορεί να είναι η μόνωση πορτών 

και παραθύρων ή ακόμη και η συνολική μόνωση του χώρου εργασίας.  

Μια άλλη κοινή πηγή κατανάλωσης ενέργειας είναι ο φωτισμός του χώρου εργασίας. Και 

πάλι, υπάρχουν λύσεις μηδενικού κόστους για τη μείωση της ενέργειας που απαιτείται για 

τον φωτισμό, όπως η διασφάλιση ότι τα φώτα σβήνουν όταν δεν υπάρχει ανάγκη να είναι 

αναμμένα, η αναδιάταξη του χώρου εργασίας για τη διευκόλυνση της εισόδου φυσικού 

φωτός στον χώρο εργασίας κ.λπ. Οι λύσεις υψηλότερου κόστους που περιορίζουν την 

κατανάλωση ενέργειας είναι η αντικατάσταση των λαμπτήρων πυρακτώσεως με LED ή CLF, 

η αναβάθμιση παλαιού ενεργοβόρου εξοπλισμού με νέο κ.λπ. 

Εξάλειψη αποβλήτων 

Οι βιοτεχνίες πρέπει να εξετάσουν τη ροή των αποβλήτων τους και να αξιολογήσουν τις 

δυνατότητες μείωσης των αποβλήτων ή χρήσης τους με εναλλακτικό τρόπο. Ένας καλός 

τρόπος εκτίμησης του υπάρχοντος επιπέδου παραγωγής αποβλήτων που θα βοηθήσει να 

αποκαλυφθούν οι κύριες πηγές είναι ένας ο έλεγχος των ίδιων των αποβλήτων. Κατά 

κανόνα, οι βιοτεχνίες δεν παράγουν μεγάλες ποσότητες αποβλήτων και πολλές φορές τα 

απόβλητα που παράγουν είναι ανακυκλώσιμα ή βιοαποικοδομήσιμα. Ωστόσο, υπάρχουν 

ακόμη περιθώρια βελτίωσης. Για παράδειγμα, η λιγότερη εκτύπωση εγγράφων, η αποφυγή 

υλικών μίας χρήσης, η δημιουργία κάδων ανακύκλωσης και η αφαίρεση των περιττών 

συσκευασιών από τα προϊόντα τους αποτελούν στρατηγικές μείωσης των αποβλήτων 

ελάχιστου κόστους που προάγουν την κυκλικότητα και μειώνουν αυτό που καταλήγει στους 

χώρους υγειονομικής ταφής. 

Επιπλέον, πολλά από τα υποπροϊόντα που μπορεί να παράγει μια βιοτεχνία μπορούν να 

διατηρήσουν την αξία τους και να χρησιμοποιηθούν δημιουργικά με άλλους τρόπους. Ως 

εκ τούτου, είναι σημαντικό οι υπεύθυνοι για την προμήθεια των υλικών να βρουν πρώτα 
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εναλλακτικές χρήσεις των υποπροϊόντων στην παραγωγή τους και, εάν αυτό δεν είναι 

εφικτό, να συνεργαστούν με άλλες επιχειρήσεις που μπορεί να ενδιαφέρονται για τέτοιου 

είδους υλικά.  

Οι επιχειρηματικές διαδικασίες που εμπλέκονται σε λειτουργίες είναι οι ακόλουθες (Lacy 

et al., 2020): 

 Προμήθεια για την πηγή ανανεώσιμων και ανακυκλωμένων εισροών 

 Δράσεις για την υλοποίηση πρωτοβουλιών σε χώρους της παραγωγής, διανομής και 

λιανικής πώλησης 

 Μάρκετινγκ για την κοινοποίηση των πρωτοβουλιών και των επιπτώσεών τους  

 


