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01 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΌ ΜΟΝΤΈΛΟ ΚΥΚΛΙΚΉΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΊΑΣ

Η κυκλική οικονομία δεν είναι απλώς μια τάση- έχει εξελιχθεί σε ένα εντελώς νέο όραμα που περιλαμβάνει και 
κινείται γύρω από την διαχείριση των πόρων, της ενέργειας, της δημιουργίας αξίας και της
επιχειρηματικότητας.

▪ Μη ανανεώσιμη
ενέργεια / 

ανανεώσιμΗ
▪ Χρήση τοξικών 

χημικών ουσιών
▪ Πολλά απόβλητα 

▪ Ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας

▪ Εξάλειψη των 
τοξικών χημικών 

ουσιών
▪ Μείωση των 

αποβλήτων 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΌ ΜΟΝΤΈΛΟ 
ΚΥΚΛΙΚΉΣ ΟΙΚΟΝΟΜΊΑΣ
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Πλαίσιο ReSOLVE

Αναγέννηση:
✓ η στροφή προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τα ανανεώσιμα υλικά
✓ η επιστροφή των ανακτημένων βιολογικών πόρων στη βιόσφαιρα
✓ Στόχος είναι η ανάκτηση, διατήρηση και αναγέννηση της υγείας των οικοσυστημάτων

Δράσεις μοιράσματος:
✓ μεγιστοποίηση της χρήσης των προϊόντων μέσω της κοινής χρήσης τους από τους χρήστες
✓ μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω της ομότιμης ανταλλαγής ιδιωτικών προϊόντων ή της δημόσιας ανταλλαγής μιας ομάδας 

προϊόντων
✓ επαναχρησιμοποίηση προϊόντων εφόσον είναι τεχνικά αποδεκτή η χρήση τους
✓ η παράταση της ζωής τους μέσω της συντήρησης, της επισκευής και της βελτίωσης της ανθεκτικότητας του σχεδιασμού τους

Εικονικοποίηση ενεργειών:
✓ υποθέτουν ότι παρέχουν 

συγκεκριμένη 
χρησιμότητα εικονικά 
αντί για υλικά

Ενέργειες βρόχου:
✓ Διατήρηση 

εξαρτημάτων και 
υλικών σε κλειστούς 
κύκλους

Βελτιστοποίηση δράσεων:
✓ αύξηση της απόδοσης/αποτελεσματικότητας ενός προϊόντος και μείωση της σπατάλης στη διαδικασία παραγωγής και στην

αλυσίδα εφοδιασμού
✓ αξιοποίηση των μεγάλων δεδομένων, της αυτοματοποίησης, της τηλεπισκόπησης και της οδήγησης.

6 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΈΣ ΔΡΆΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΩΝ ΑΡΧΏΝ ΤΗΣ ΚΥΚΛΙΚΉΣ ΟΙΚΟΝΟΜΊΑΣ:

Ενέργειες ανταλλαγής:
✓ αντικατάσταση παλαιών υλικών με προηγμένα μη ανανεώσιμα 

υλικά ή/και με την εφαρμογή νέων τεχνολογιών (π.χ. 
τρισδιάστατη εκτύπωση)

✓ επιλογή νέων προϊόντων και υπηρεσιών"



❑ Πρόταση αξίας - τα προϊόντα θα πρέπει να επαναχρησιμοποιηθούν ή να
ανακυκλωθούν πλήρως, γεγονός που απαιτεί συστήματα αντίστροφης
εφοδιαστικής, ή οι επιχειρήσεις θα πρέπει να στραφούν προς το σύστημα
υπηρεσιών προϊόντων (PSS) και να παρέχουν που σχετίζονται με τα
προϊόντα που εξυπηρετούνται.

❑ Δραστηριότητες, διεργασίες, πόροι και ικανότητες - τα προϊόντα πρέπει να
κατασκευάζονται με συγκεκριμένες διεργασίες, με ανακυκλωμένα υλικά
και συγκεκριμένους πόρους, γεγονός που μπορεί να απαιτεί όχι μόνο
συγκεκριμένες ικανότητες αλλά και τη δημιουργία συστημάτων
αντίστροφης εφοδιαστικής και τη διατήρηση σχέσεων με άλλες εταιρείες
και πελάτες για τη διασφάλιση του κλεισίματος των κύκλων υλικών.

❑ Μοντέλα εσόδων - πώληση υπηρεσιών βασισμένων σε προϊόντα με
χρέωση ανάλογα με τη χρήση τους

❑ Πελάτες ή διεπαφές με τους πελάτες - η πώληση "κυκλικών" προϊόντων ή
υπηρεσιών μπορεί να απαιτεί προηγούμενες αλλαγές στις συνήθειες των
πελατών ή, αν αυτό δεν είναι δυνατό, ακόμη και αλλαγές στους πελάτες.

03 ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΕΝΌΣ ΠΙΟ ΚΥΚΛΙΚΟΎ ΜΟΝΤΈΛΟΥ 

Σύμφωνα με τον Mentink, οι 

αλλαγές των στοιχείων του 

επιχειρηματικού μοντέλου 

που απαιτούνται για την 

ανάπτυξη ενός πιο κυκλικού 

μοντέλου είναι οι εξής:



Παραδείγματα "παραδοσιακών" επιχειρηματικών 
μοντέλων
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Αυτά τα "παραδοσιακά" επιχειρηματικά μοντέλα έχουν δοκιμαστεί και αξιολογηθεί μέσω διαφόρων 
επιχειρηματικών εγχειρημάτων και έχουν καθιερωθεί ως χρήσιμα εργαλεία για την επιχειρηματικότητα. Μερικά 
παραδείγματα ευρέως διαδεδομένων επιχειρηματικών μοντέλων είναι τα εξής:

❑ Μοντέλο Κατασκευαστή

❑ Μοντέλο διανομέα

❑ Μοντέλο Franchise

❑ Μοντέλο λιανοπωλητή

❑ Μοντέλο συνδρομής

❑ Μοντέλο ομαδοποίησης

❑ Μοντέλο από προϊόν σε υπηρεσία

❑ Μοντέλο Freemium 



05 Πώς να δημιουργήσετε ένα νέο κυκλικό 
επιχειρηματικό μοντέλο

❖ Όλα αυτά τα μοντέλα δεν αναπτύχθηκαν ως κυκλικά και/ή βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα, οπότε δεν μπορούν 
να εξυπηρετήσουν πλήρως τον σκοπό της κυκλικότητας και ιδίως στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων.

❖ Είναι απαραίτητο να συγκεντρωθούν και να αποκτηθούν ολοκληρωμένες γνώσεις για το σχεδιασμό και την 
εφαρμογή κυκλικών επιχειρηματικών μοντέλων, διότι τα υφιστάμενα επιχειρηματικά μοντέλα έχουν 
περιορισμένη μεταδοτικότητα.

❖ Για τη δημιουργία νέων και καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων για την κυκλική οικονομία, θα πρέπει να 
υπάρξει συνδυασμός της έρευνας που έχει διεξαχθεί μέχρι σήμερα και της προσωπικής εμπειρίας στον τομέα.

❖ Οι ομάδες θα αποτελούνται από φοιτητές πανεπιστημίων με αντικείμενο σπουδών τον τομέα της γεωργίας.



06 ΠΡΟΤΕΙΝΌΜΕΝΑ ΚΥΚΛΙΚΆ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΆ 
ΜΟΝΤΈΛΑ: (1)

Δραστηριότητα 1: World Café

Πρόκειται για μια καλή, απλή, 

αποτελεσματική και ευέλικτη άσκηση για 

το διάλογο σε μεγάλες ομάδες, καταιγισμού

ιδεών και προώθησης της δημιουργίας 

ομάδων.
Θα χρειαστείτε: μικρά, στρογγυλά τραπέζια, καρέκλες, χαρτιά, σημειώσεις post-it, χρωματιστά στυλό και καφέ.

1. Σκοπός αυτής της δραστηριότητας είναι ο καταιγισμός ιδεών σχετικά με το περιεχόμενο και τη μορφή των κυκλικών

επιχειρηματικών μοντέλων.

2. Ο εκπαιδευτής θα χωρίσει τους συμμετέχοντες σε ομάδες των 4-5 ατόμων.

3. Κάθε ομάδα θα έχει στη διάθεσή της ένα τραπέζι, ένα χαρτί, σημειώσεις post-it, χρωματιστά στυλό και καφέ.

4. Κάθε ομάδα πρέπει να βρει μια νέα επιχειρηματική ιδέα ή να προτείνει μια υπάρχουσα. Η ιδέα αυτή πρέπει να περιλαμβάνει

στοιχεία κυκλικής οικονομίας και να ανήκει στον τομέα της προμήθειας τροφίμων. Με βάση την ιδέα που επιλέχθηκε, τα μέλη της

ομάδας πρέπει να αναφέρουν ποια χαρακτηριστικά και τμήμα θα έχει το νέο επιχειρηματικό μοντέλο. Μπορούν να χρησιμοποιήσουν

τις γνώσεις τους από άλλα επιχειρηματικά μοντέλα ή/και από τα προηγούμενα μέρη.

5. Όλες οι ομάδες θα μοιραστούν τις ιδέες τους.

6. Στο τέλος, όλοι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να συμφωνήσουν στα στοιχεία που πρέπει να υπάρχουν σε ένα κυκλικό

επιχειρηματικό μοντέλο.



07 ΠΡΟΤΕΙΝΌΜΕΝΑ ΚΥΚΛΙΚΆ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΆ 
ΜΟΝΤΈΛΑ: (2)

Δραστηριότητα 2: 

Βρείτε τις τιμές σας από Μαύρο σε 

Κενό

Θα χρειαστείτε: κλασσικά κενά χαρτιά, χαρτιά Α3, μαρκαδόρους, παρουσίαση του εκπαιδευτή.

1.  Σκοπός αυτής της δραστηριότητας είναι οι συμμετέχοντες να οπτικοποιήσουν την ιδέα τους και να παρουσιάσουν 

στους συναδέλφους τους τις πρώτες προτάσεις αξίας για το κυκλικό επιχειρηματικό τους μοντέλο.

2.  Ο εκπαιδευτής θα χωρίσει τους συμμετέχοντες σε ομάδες των 4-5 ατόμων.

3.  Οι συμμετέχοντες θα κληθούν να διπλώσουν ένα χαρτί Α3 έτσι ώστε να δημιουργήσουν 8 τμήματα και στη συνέχεια 

θα έχουν 10΄ για να δημιουργήσουν εικόνες που απεικονίζουν τις πιο σημαντικές αξίες για αυτούς.

4.  Όλοι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να αρχίσουν να ανταλλάσσουν τις προσωπικές τους αξίες και τις αξίες που 

σχετίζονται με την επιχείρησή τους με την ομάδα τους.

5.  Αφού τελειώσει, κάθε συμμετέχων θα έχει 3΄ για να παρουσιάσει στην ομάδα του το storyboard του με τις 3 πιο 

σημαντικές αξίες γι' αυτόν/αυτήν, και στη συνέχεια η ομάδα θα δει όλες τις ιδέες μαζί και θα προσπαθήσει να καταλήξει 

σε ένα κοινό Όραμα - Αποστολή - Αξία μέσα σε 15΄ χρόνου.

6. Μετά από αυτό, θα χρησιμοποιήσουν τον πίνακα flipchart και θα προσπαθήσουν να σχηματίσουν την ιδέα τους. Θα 

έχουν στη διάθεσή τους 20΄ γι' αυτό, και στο τέλος κάθε ομάδα θα την παρουσιάσει στην τάξη.



08 ΠΡΟΤΕΙΝΌΜΕΝΑ ΚΥΚΛΙΚΆ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΆ 
ΜΟΝΤΈΛΑ: (3)

Δραστηριότητα 3: 

Μάθετε το προφίλ των 

πελατών σας!

Θα χρειαστείτε: χαρτιά Α4, στυλό, το εκτυπωμένο υπόδειγμα του Χάρτη Ενσυναίσθησης.

Χρήσιμο υλικό: Χάρτης ενσυναίσθησης πελατών - YouTube

1.  Ο εκπαιδευτής θα χωρίσει τους συμμετέχοντες σε ομάδες των 4-5 ατόμων.

2.  Κάθε ομάδα θα πάρει ένα χαρτί και ένα πρότυπο του Χάρτη Ενσυναίσθησης.

3. Με βάση την προηγούμενη επιχειρηματική ιδέα, κάθε ομάδα πρέπει να καταγράψει τα χαρακτηριστικά των δυνητικών 

πελατών της, χρησιμοποιώντας τον χάρτη ενσυναίσθησης για να συμπληρώσει το προφίλ των πελατών της.

4.  Όλες οι ομάδες θα παρουσιάσουν το προφίλ των πελατών τους και τον χάρτη τους στις υπόλοιπες ομάδες.



09 ΠΡΟΤΕΙΝΌΜΕΝΑ ΚΥΚΛΙΚΆ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΆ 
ΜΟΝΤΈΛΑ: (4)

Δραστηριότητα 4: 

Ανάλυση PEST

Θα χρειαστείτε: έγχρωμα στυλό, εκτυπωμένο πρότυπο ανάλυσης PEST

Χρήσιμο υλικό: PEST Analysis - YouTube, Εισαγωγή στην ανάλυση PEST (με παραδείγματα PEST)

1. Σκοπός αυτής της δραστηριότητας είναι η δημιουργία της ανάλυσης PEST για την επιχειρηματική ιδέα.

2. Ο εκπαιδευτής θα χωρίσει τους συμμετέχοντες σε ομάδες των 4-5 ατόμων.

3. Οι ομάδες πρέπει να παρακολουθήσουν το βίντεο και να ελέγξουν το παράδειγμα! Στη συνέχεια, ο εκπαιδευτής θα δώσει 

κάποιες πληροφορίες ή/και βοήθεια για τον τρόπο ολοκλήρωσης της ανάλυσης.

4. Με βάση την επιχειρηματική ιδέα που έχει συζητηθεί μέχρι στιγμής, κάθε ομάδα θα πάρει έγχρωμα στυλό και ένα πρότυπο 

ανάλυσης PEST για να συμπληρώσει τα κενά κουτάκια του προτύπου, λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα κατάσταση στον τομέα 

τους και το γεγονός ότι το επιχειρηματικό τους μοντέλο αντιμετωπίζει την κυκλική οικονομία.

7. Κάθε ομάδα πρέπει να παρουσιάσει την εργασία της και να προσπαθήσει να πείσει τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας γιατί 

πρέπει να ψηφίσουν υπέρ της ανάλυσης PEST.

8. Όλες οι ομάδες πρέπει να ψηφίσουν την πιο καλά δομημένη ανάλυση PEST.



10 ΠΡΟΤΕΙΝΌΜΕΝΑ ΚΥΚΛΙΚΆ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΆ 
ΜΟΝΤΈΛΑ: (5)

Δραστηριότητα 5: 

Αξιολογήστε το χθες σας!

Θα χρειαστείτε: κενά χαρτιά, παραδείγματα υφιστάμενων επιχειρηματικών μοντέλων

1.  Ο εκπαιδευτής θα χωρίσει τους συμμετέχοντες σε ομάδες των 4-5 ατόμων.

2.  Σε κάθε ομάδα θα δοθούν έγγραφα και 2-3 διαφορετικές περιπτώσεις επιχειρηματικών μοντέλων.

3.  Η ομάδα συζητά τα μοντέλα που της ανατέθηκαν και κρατά σημειώσεις σχετικά με το ποια στοιχεία μπορούν να 

διατηρηθούν στα νέα κυκλικά επιχειρηματικά μοντέλα και ποια πρέπει να προσαρμοστούν, με βάση την επιχειρηματική ιδέα 

που συζητήθηκε, τα χαρακτηριστικά της κυκλικής οικονομίας και την αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων.

4. Κάθε ομάδα θα παρουσιάσει τις τελικές λίστες με τα προτεινόμενα χαρακτηριστικά για τα νέα κυκλικά επιχειρηματικά

μοντέλα, σύμφωνα με τα επιχειρηματικά μοντέλα που διερεύνησε.

5.   Θα δημιουργηθεί ένας τελικός κατάλογος χαρακτηριστικών με τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά από κάθε ομάδα.



11 FutureLearn 

Το FutureLearn προσφέρει ένα πολύ ενδιαφέρον μάθημα σχετικά με τα κυκλικά επιχειρηματικά μοντέλα: Circular
Business Models for Sustainable Urban Food Systems- Κυκλικά Επιχειρηματικά Μοντέλα για τα Βιώσιμα Αστικά
Τροφικά Συστήματα.

❑ Πρόκειται για ένα δωρεάν μάθημα 4 εβδομάδων, το οποίο προσφέρει και αναγνώριση.

❑ Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να διερευνήσουν την κυκλική οικονομία και τις αρχές της, καθώς και τη
μετάβαση σε βιώσιμα αστικά συστήματα τροφίμων.

❑ Θα αναγνωρίσουν και θα αξιολογήσουν τις
προκλήσεις και τις ευκαιρίες κατά το σχεδιασμό
κυκλικών συστημάτων τροφίμων και θα εμπλακούν
στη διαδικασία ανάπτυξης και πρόσβασης σε κυκλικά
επιχειρηματικά μοντέλα, αναπτύσσοντας έτσι
δεξιότητες και πρακτικά εργαλεία για αυτόν τον
τομέα.
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