
REFRAME – IO3: Circular Economy Implementation Framework (CE Framework) 
 

 

1 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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B. Προϊόντα & Υπηρεσίες 

Η δεύτερη διάσταση του κυκλικού μετασχηματισμού επικεντρώνεται στις κυκλικές 

απαιτήσεις που πρέπει να παρουσιάζουν τα βιοτεχνικά προϊόντα οι οποίες και στηρίζουν το 

μοντέλο επέκτασης ζωής προϊόντος. Τα προϊόντα των βιοτεχνιών πρέπει να σχεδιάζονται 

κατά τρόπον ώστε (α) να εξασφαλίζεται ότι θα χρησιμοποιηθούν για μεγάλο χρονικό 

διάστημα - ιδανικά επ’ αόριστο - και περιέχουν μόνο κυκλικά εξαρτήματα και (β) να 

διευκολύνεται η αποσυναρμολόγηση, διατηρώντας παράλληλα την αξία για τις 

δραστηριότητές είτε της ίδιας είτε άλλης επιχείρηση. Με αυτό τον τρόπο η ζωή των 

προϊόντων παρατείνεται όσο το δυνατόν περισσότερο και τα υλικά και εξαρτήματα 

παραμένουν σε κλειστό κύκλο. Η μετατροπή των προϊόντων από γραμμικά σε κυκλικά 

μπορεί να αποτελέσει πρόκληση για μια βιοτεχνία και η βιβλιογραφία έχει εντοπίσει 

τέσσερις τομείς στους οποίους πρέπει να δοθεί έμφαση: 

 Σχεδιασμός 

 Χρήση  

 Επέκταση χρήσης 

 Τέλος χρήσης 

Κάθε τομέας είναι αλληλένδετος με τους υπόλοιπους, για παράδειγμα, αυτό που συμβαίνει 

στο στάδιο του τέλους χρήσης ενός προϊόντος βιοτεχνίας επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τη 

φάση σχεδιασμού και αντιστρόφως. 

Σχεδιασμός 

Η κυκλικότητα ξεκινά με τη φάση σχεδιασμού του προϊόντος. Αυτό σημαίνει ότι αυτό που 

παράγεται από τη βιοτεχνία θα πρέπει να είναι σχεδιασμένο για να διαρκεί, να επιτρέπει 

την επισκευή, να διασφαλίζει τη συμβατότητα με τα υφιστάμενα προϊόντα, να εξυπηρετεί 

εναλλακτικούς στόχους χρήσης και να διευκολύνει την αποσυναρμολόγηση και την 

ανακύκλωση. Για το τελευταίο, οι βιοτέχνες πρέπει να αξιολογήσουν το σημερινό επίπεδο 

κυκλικότητας των προμηθειών τους και να το χρησιμοποιήσουν ως σημείο αναφοράς. Μετά 

την αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης, οι βιοτεχνίες πρέπει να εντοπίσουν πιθανές 

κυκλικές παρεμβάσεις που θα επιτρέψουν στα προϊόντα να παρατείνουν τον χρόνο χρήσης 

τους και να διατηρήσουν την αξία τους μετά το τέλος της περιόδου χρήσης.  

Χρήση  

Το στάδιο χρήσης του προϊόντος είναι κρίσιμο για τον συνολικό κύκλο ζωής του. Τα 

προϊόντα που παράγονται υπό το πρίσμα της ΚΟ θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με μέγιστο 

ρυθμό. Για να συμβεί αυτό, απαιτείται τα προϊόντα να μην εμφανίζουν βλάβες αλλά και να 

μπορούν να εξυπηρετούν πολλαπλούς σκοπούς. Έτσι, εάν το προϊόν δεν μπορεί να 

εξυπηρετήσει τον αρχικό του σκοπό, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάτι άλλο. Με αυτό τον 

τρόπο μεγιστοποιείται η αξία που προσφέρεται στους πελάτες. Κάνοντας ένα βήμα 
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παραπέρα, υπό το μοντέλο «προϊόν ως υπηρεσία», η αξία του προϊόντος χρησιμοποιείται 

πλήρως και μοιράζεται από διαφορετικούς πελάτες.  

Επέκταση Χρήσης  

Είναι απογοητευτικό προϊόντα να καταλήγουν σε χώρους υγειονομικής ταφής λόγω 

δυσλειτουργίας ή απαρχαίωσης. Κάθε φορά που ένα προϊόν καταλήγει σε χώρο 

υγειονομικής ταφής, χάνεται όλη η ενέργεια και οι πόροι που δαπανήθηκαν για την 

παραγωγή του. Οι βιοτεχνίες πρέπει να παρατείνουν τον χρόνο χρήσης των προϊόντων 

παρέχοντας υπηρεσίες συντήρησης ή επισκευής, οι οποίες μπορούν να επιτευχθούν με την 

αύξηση της ευαισθητοποίησης και την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης προϊόντων. Αυτό 

όχι μόνο διατηρεί τα προϊόντα στο σύστημα, αλλά και αυξάνει την αξία που λαμβάνουν οι 

πελάτες από τα προϊόντα, εδραιώνει την αφοσίωση, ενισχύει την εικόνα του brand και 

δημιουργεί πρόσθετες πηγές εισοδήματος. Μια άλλη στρατηγική που μια βιοτεχνία μπορεί 

να εφαρμόσει για να παρατείνει τη διάρκεια ζωής των προϊόντων της είναι μέσω της 

μεταπώλησης, συχνά σε δευτερογενείς αγορές όπως, για παράδειγμα, τα προγράμματα 

συλλογής και οι πλατφόρμες μεταπώλησης. 

Τέλος χρήσης 

Τέλος, θα πρέπει να υπάρχει ένα σχέδιο για το τέλος ζωής του προϊόντος. Οι βιοτεχνίες που 

χρησιμοποιούν ανακυκλώσιμα υλικά θα πρέπει να γνωστοποιούν και να υπογραμμίζουν 

αυτό το χαρακτηριστικό στους πελάτες τους. Είναι ακόμη πιο επωφελές αν τα προϊόντα 

επιστρέφονται για upcycling στις ίδιες βιοτεχνίες που παρήχθησαν. Η συλλογή προϊόντων 

στο τέλος της ζωής τους είναι ένα καλό πρώτο βήμα, αλλά είναι επίσης σημαντικό να 

βελτιστοποιηθεί η αξία των προϊόντων που επιστρέφονται. Η Salty Bag είναι ένα εξαιρετικό 

παράδειγμα διαχείρισης προϊόντων στο τέλος της ζωής τους, καθώς υποστηρίζει ενεργά την 

ανακύκλωση των χρησιμοποιημένων τσαντών της παρέχοντας εκπτώσεις και κίνητρα στους 

πελάτες που επιστρέφουν τις τσάντες τους. 

Οι επιχειρηματικές διαδικασίες που εμπλέκονται στο λειτουργικό κομμάτι είναι οι 

ακόλουθες (Lacy et al., 2020): 

 Σχεδιασμός και ανάπτυξη προϊόντων με βιώσιμα υλικά, επέκταση ζωής και 

αναπροσαρμογή της χρήσης στο τέλος ζωής των προϊόντων 

 Προμήθεια εναλλακτικών υλικών 

 Εμπορική προώθηση για τη διαμόρφωση αποτελεσματικών προτάσεων αξίας 

 Πωλήσεις για τη συμμετοχή πελατών και αγορών σε κυκλικές προσφορές, 

συμπεριλαμβανομένης της μετάβασης σε μοντέλα «προϊόν-ως-υπηρεσία» και 

επιστροφής 

 Αντίστροφη υλικοτεχνική υποστήριξη για τη δημιουργία ροών επιστροφής για 

προϊόντα που επιστρέφουν στο τέλος της χρήσης 
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 (Επανα)Κατασκευή για τη δημιουργία και διαχείριση νέων ροών που 

δημιουργούνται από τα επιστρεφόμενα προϊόντα ή/και μέρη  

 


