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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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Δ. Οικοσύστημα 

Οι βιοτεχνίες δεν είναι ξεχωριστές από το περιβάλλον τους, δεδομένου ότι και οι δύο 

επηρεάζουν και επηρεάζονται από αυτό. Ως εκ τούτου, για να επιτευχθεί μια ολιστική 

προσέγγιση για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και να επεκταθούν οι κυκλικές πρωτοβουλίες, οι 

βιοτεχνίες θα πρέπει να αναλάβουν δράση για να συνεργαστούν με το εξωτερικό 

περιβάλλον και να διευκολύνουν την επικοινωνία με φορείς που ενδέχεται να έχουν 

κοινούς κυκλικούς στόχους. Αυτό σημαίνει ότι οι βιοτεχνίες θα πρέπει να γεφυρώνουν τους 

προμηθευτές, τους πελάτες, τους κυβερνητικούς οργανισμούς, ακόμη και τους 

ανταγωνιστές, ώστε να επιτύχουν το υψηλότερο δυναμικό κυκλικότητας. Απώτερος στόχος 

για μια βιοτεχνία είναι να γίνει μέλος ενός πλήρως συνδεδεμένου οικοσυστήματος που 

επιτρέπει την ΚΟ σε μια  ολόκληρη την αλυσίδα αξίας. Για την τέταρτη διάσταση του 

πλαισίου εφαρμογής προσδιορίστηκαν τρεις βασικοί τομείς στους οποίους πρέπει να δοθεί 

έμφαση: 

 Κοινή χρήση 

 Συνεργασία 

 Πολιτική 

Παρόλο που η διάσταση του οικοσυστήματος μπορεί να μοιάζει με το τελευταίο στάδιο του 

κυκλικού μετασχηματισμού, η διάσταση αυτή μπορεί να ξεκινήσει από την αρχή ενός 

κυκλικού ταξιδιού.  

Κοινή χρήση 

Η κοινή χρήση αναφέρεται στην αμοιβαία ανταλλαγή πληροφοριών, μάθησης και γνώσεων 

για την προώθηση της κυκλικής σκέψης και τη βελτίωση των επιδόσεων με μη 

ανταγωνιστικό τρόπο. Οι βιοτεχνίες θα πρέπει να συνδέονται με το εξωτερικό περιβάλλον 

τους και να αναπτύσσουν αμοιβαίες συμφωνίες για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που 

αντιμετωπίζουν κατά τη διάρκεια του κυκλικού μετασχηματισμού, αλλά και να παρέχουν 

πληροφορίες σε άλλα ενδιαφερόμενα μέρη που μπορεί να αντιμετωπίζουν παρόμοιες 

δυσκολίες. Η ανταλλαγή πληροφοριών βελτιώνει τις συνολικές περιβαλλοντικές επιδόσεις, 

μπορεί να μειώσει το κόστος παραγωγής και είναι ο μόνος τρόπος για την αναβάθμιση της 

κυκλικότητας μεταξύ των διαφόρων μερών.  

Συνεργασία 

Η συνεργασία μπορεί να είναι η συνέχιση της κοινής χρήσης. Αναφέρεται στη συνεργασία 

διαφόρων φορέων για την εφαρμογή κυκλικών πρωτοβουλιών. Πάρτε για παράδειγμα το 

Toast Ale που συνεργάζεται με τοπικά αρτοποιεία για να προμηθευτεί τα υλικά που 

χρειάζεται ή την Salty Bag που συνεργάζεται με πελάτες και ιστιοπλόους για να 

προμηθευτεί το ιστιοπλοϊκό πανί που χρησιμοποιεί για να φτιάξει τις τσάντες της. Η 
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συνεργασία μπορεί να είναι αμοιβαία ευνοϊκή για τα εμπλεκόμενα μέρη, δεδομένου ότι 

μπορεί να μειώσει το κόστος, να αυξήσει τα έσοδα και να ενισχύσει το εμπορικό σήμα.   

Πολιτική 

Οι βιοτεχνίες πρέπει να παρακολουθούν τις τοπικές και εθνικές πολιτικές ώστε να είναι σε 

θέση να συμμετέχουν και να στηρίζουν πρωτοβουλίες που σχετίζονται με την κυκλική 

οικονομία. Ένα  παράδειγμα μιας τέτοιας πρωτοβουλίας είναι η πρωτοβουλία για την 

πράσινη βιοτεχνία (GCI) που βρίσκεται στη Σκωτία, η οποία συγκεντρώνει βιοτεχνίες για να 

τις υποστηρίξει στο ταξίδι τους για τη μείωση των περιβαλλοντικών τους επιπτώσεων. Τα 

μέλη του GCI έχουν πρόσβαση σε ευρύ φάσμα ψηφιακών πόρων και περιπτωσιολογικών 

μελετών που βοηθούν στην εκπλήρωση των πράσινων δεσμεύσεων τους, ενώ τους 

επιτρέπουν να λαμβάνουν συμβουλές για τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να καταστήσουν 

τις δραστηριότητές τους πιο βιώσιμες.  

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

et al., 2020): 

 Εφοδιασμός για την ανάπτυξη σχέσεων και πρωτοβουλιών σε ολόκληρη τη βάση 

εφοδιασμού 

 Ανθρώπινοι πόροι για την προώθηση μιας κουλτούρας ανοικτής στη συνεργασία και 

τη μάθηση  

 Μάρκετινγκ για την επικοινωνία εταιρικών σχέσεων, πρωτοβουλιών και τον 

αντίκτυπο σε ευρύτερα ενδιαφερόμενα μέρη 

 Εταιρικές σχέσεις για τη δημιουργία αποτελεσματικών σχέσεων μεταξύ των 

ενδιαφερόμενων μερών  

 Οικονομικών για τη μόχλευση επενδύσεων σε κοινά έργα καινοτομίας  

 


