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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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Γ. Εταιρική κουλτούρα  

Η εταιρική κουλτούρα ορίζεται ως το σύνολο των κοινών αξιών, στάσεων, συμπεριφορών 

και στόχων μιας επιχείρησης και των εργαζομένων της. Πρόκειται για ένα χαρακτηριστικό  

που παρουσιάζεται στον τρόπο με τον οποίο οι συνάδελφοι αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους, 

τις αξίες που μοιράζονται και τις αποφάσεις που λαμβάνουν. Η κουλτούρα μιας βιοτεχνίας 

μπορεί να καλλιεργηθεί άμεσα, ή μπορεί να είναι αποτέλεσμα συλλογικών αποφάσεων που 

λαμβάνονται. Η εταιρική κουλτούρα αποτελεί βασικό στοιχείο που καθορίζει την επιτυχία 

μιας πρωτοβουλίας εταιρικού μετασχηματισμού. Ως εκ τούτου, ο κυκλικός 

μετασχηματισμός δεν μπορεί να είναι επιτυχής αν δεν τον αγκαλιάσουν οι ίδιοι οι 

εμπλεκόμενοι. Η καλλιέργεια της κυκλικής κουλτούρας μπορεί να αναπτυχθεί μέσω της 

ενσωμάτωσης κυκλικών αρχών στο όραμα της βιοτεχνίας και της ενθάρρυνσης των 

ανθρώπων για κυκλική καινοτομία. Οι ακόλουθοι τομείς στους οποίους πρέπει να δοθεί 

έμφαση έχουν προσδιοριστεί ως οι πλέον κρίσιμοι για την τρίτη διάσταση 

μετασχηματισμού:  

 Όραμα  

 Καινοτομία 

 Άνθρωποι 

Όραμα 

Η δήλωση οράματος μιας εταιρείας εξηγεί πως σκοπεύει να εξελιχθεί ένας οργανισμός 

μακροπρόθεσμα. Περιγράφει επίσης τα κύρια χαρακτηριστικά του τρόπου με τον οποίο η 

επιχείρηση προτίθεται να το επιτύχει. Οι βιοτεχνίες που αποσκοπούν στον κυκλικό 

μετασχηματισμό θα πρέπει να θέσουν μακροπρόθεσμο στόχο την επίτευξη κυκλικότητας 

και να δηλώσουν τα σημαντικότερα ορόσημα αυτού του μετασχηματισμού. Σημαντικά 

ορόσημα θα ήταν, για παράδειγμα, η προμήθεια 100 % κυκλικών προμηθειών, η μείωση 

των αποβλήτων που παράγονται κατά τη διάρκεια εργασιών κάτω από ένα καθορισμένο 

όριο, κ.λπ. Είναι σαφές ότι μόλις καθοριστεί το όραμα και καταστεί σαφές σε όλα τα 

εμπλεκόμενα μέρη — πελάτες και εργαζομένους — τότε θα έχει παγιωθεί το θεμέλιο της 

κυκλικής αλλαγής. 

Καινοτομία 

Η κυκλική αλλαγή δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς καινοτομία. Με την καινοτομία, δεν 

νοείται απαραίτητα η τεχνολογική καινοτομία. Οι ανατρεπτικές τεχνολογίες και οι 

τεχνολογικές εξελίξεις μπορούν κάλλιστα να είναι επιταχυντές των στρατηγικών ΚΟ, αλλά η 

πραγματική καινοτομία προέρχεται από όλες τις μεθόδους και δράσεις που διευκολύνουν 

την κυκλικότητα σε μια βιοτεχνία. Καινοτόμες λύσεις μπορούν να προκύψουν από την 

αντικατάσταση καθιερωμένων γραμμικών προμηθειών με κυκλικές, η κατασκευή 

προϊόντων που εξυπηρετούν πολλαπλούς σκοπούς, την αναπροσαρμογή της διαχείρισης 
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των αποβλήτων κ.λπ. Η ενθάρρυνση της καινοτομίας αποτελεί πολύ σημαντική πτυχή της 

κουλτούρας μιας βιοτεχνίας που στοχεύει στον κυκλικό μετασχηματισμό. 

Άνθρωποι 

Τα άτομα που εργάζονται στη βιοτεχνία είναι εκείνα που είναι υπεύθυνα για την υιοθέτηση, 

την εφαρμογή, την προώθηση και την υποβολή προτάσεων για κυκλικές στρατηγικές σε μια 

βιοτεχνία. Ως εκ τούτου, για να μετασχηματιστεί η κουλτούρα της βιοτεχνίας και να 

διαχυθεί το όραμα μιας κυκλικής οικονομίας στο DNA των ανθρώπων, οι βιοτεχνίες θα 

πρέπει να παρέχουν κίνητρα που ενθαρρύνουν την κυκλική σκέψη μεταξύ των ανθρώπων 

της. Επιπλέον, μια βιοτεχνία μπορεί να εμπνεύσει ανθρώπους και να τους βοηθήσει να 

αναπτύξουν την κυκλική ευαισθητοποίηση, παρέχοντας τους επιπλέον κατάρτιση σχετικά 

με ζητήματα κυκλικής οικονομίας και τη βιωσιμότητας.  

Οι επιχειρηματικές διαδικασίες που εμπλέκονται στο λειτουργικό κομμάτι είναι οι 

ακόλουθες (Lacy et al., 2020): 

 Ανθρώπινοι πόροι για τη δημιουργία δομών παροχής κινήτρων και την ανάπτυξη 

προγραμμάτων διαχείρισης αλλαγών και επικοινωνίας 

 Μάρκετινγκ για την κοινοποίηση του οράματος και της στρατηγικής της εταιρείας 

σε εξωτερικούς φορείς, 

 Σχεδιασμός και ανάπτυξη για την προσαρμογή των διαδικασιών και την 

ενσωμάτωση της κυκλικότητας  

 Οικονομικό τμήμα για την πραγματοποίηση επενδύσεων στην καινοτομία  

 


