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01 Πώς λειτουργεί η κυκλική οικονομία 

Χρήση πόρων και 
δημιουργία 
προϊόντωνΓραμμικά 

επιχειρηματικά 
μοντέλα 

Κυκλικά 
επιχειρηματικά 

μοντέλα

Παραγωγή 
αποβλήτων

Ακολουθήστε τις 
θεμελιώδεις αρχές της 

κυκλικής οικονομίας για 
την εφαρμογή τους.  
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ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΏΝ ΜΟΝΤΈΛΩΝ ΚΥΚΛΙΚΉΣ ΟΙΚΟΝΟΜΊΑΣ 

➢ Η ανάπτυξη και η εφαρμογή επιχειρηματικών μοντέλων κυκλικής οικονομίας απαιτεί επίσης ορισμένες αρχές που αποτελούν
κλάδους της κυκλικής οικονομίας και καθοδηγούν τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς που θέλουν να ακολουθήσουν έναν
βιώσιμο τρόπο λειτουργίας:

1. Προμήθεια προϊόντων και υλικών
από την οικονομία, όχι από τα
οικολογικά αποθέματα

Για την ενίσχυση της κυκλικής
οικονομίας και της βιωσιμότητας, οι
επιχειρήσεις οφείλουν να επιλέγουν
υλικά, προϊόντα και εξοπλισμό που
ήδη υπάρχουν και πιθανώς
χρησιμοποιούνται στην οικονομία,
αντί να χρησιμοποιούν
νεοπαραγόμενα υλικά από νέες
πηγές.

2. Δημιουργία αξίας για τους πελάτες
με την προσθήκη αξίας στα
υπάρχοντα προϊόντα και υλικά
Η αξία δεν δημιουργείται μόνο από
νέα προϊόντα ή υπηρεσίες. Οι
επιχειρήσεις μπορούν να προσφέρουν
αξία στους πελάτες προσθέτοντας
οικονομική αξία σε προϊόντα ή/και
υλικά που υπάρχουν ήδη στην αγορά.
Η αναβάθμιση, η ανακύκλωση, η
επισκευή, η διαλογή, η επεξεργασία
είναι μερικές από τις διαδικασίες που
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη
μετατροπή των υφιστάμενων
προϊόντων, ώστε να αυξηθεί η αξία
τους.

3. Δημιουργήστε πολύτιμες εισροές
για επιχειρήσεις πέραν του πελάτη
σας.
Ένας άλλος σημαντικός
ενδιαφερόμενος στην κυκλική
οικονομία είναι το φυσικό
περιβάλλον. Η διατήρησή του θα
πρέπει να καθορίζει πολλές από τις
διαδικασίες που ορίζονται από τα
επιχειρηματικά μοντέλα. Έτσι, η αξία
των υλικών και των προϊόντων που
αναπτύσσονται πρέπει να εξυπηρετεί
επίσης τον περιβαλλοντικό και
κοινωνικό αντίκτυπο, εκτός από τους
άμεσους πελάτες, και αυτό μπορεί να
επιτευχθεί με τη μη μετατροπή τους
σε απόβλητα.
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ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΚΥΚΛΙΚΉΣ ΟΙΚΟΝΟΜΊΑΣ ΣΤΟΝ 

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΌ ΤΟΜΈΑ 
✓ Με βάση τη συστηματική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας που διεξήγαγαν οι Esposito et al. προέκυψαν ορισμένα 

σημαντικά συμπεράσματα σχετικά με την εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας στον αγροδιατροφικό τομέα 

❑ Οι ενδιαφερόμενοι στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων και οι καταναλωτές θεωρούνται απαραίτητοι για να
αφήσουν πίσω τους τη γραμμική οικονομία.

❑ Η σπατάλη και η μείωση των απωλειών τροφίμων, δύο πιθανά αποτελέσματα των βιώσιμων αλυσίδων εφοδιασμού,
θα πρέπει να διερευνηθούν από ιστορική, πολιτική και πολιτιστική άποψη και σύμφωνα με τις επιπτώσεις τους.

❑ Η μείωση του περιβαλλοντικού κόστους και η διαχείριση των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων μπορεί να συμβάλει στην παγκόσμια
ενεργειακή απόδοση μέσω τοπικών στρατηγικών και πολιτικών.

❑ Αυτά θα μπορούσαν επίσης να συμβάλουν στη διασφάλιση των αναγκών
ασφάλειας και στην ανάπτυξη ελεγχόμενων συστημάτων για τη συλλογή και
τη διαχείριση του πλεονάσματος τροφίμων.

❑ Η πολυπλοκότητα του αγροδιατροφικού τομέα δεν επιτρέπει την ύπαρξη ενός
καθολικού εργαλείου για την κυκλική διαχείριση και για το λόγο αυτό κάθε
αλυσίδα εφοδιασμού πρέπει να αντιμετωπίζεται διαφορετικά.

Ωστόσο, θα πρέπει να θεσπιστεί 
ένα κοινό πλαίσιο ή κοινά 

εργαλεία αξιολόγησης για την 
αξιολόγηση και τη σύγκριση των 

κυκλικών επιδόσεων και 
πρακτικών μεταξύ διαφορετικών

αλυσίδων εφοδιασμού με τη
συμμετοχή όλων των φορέων του 

αγροδιατροφικού τομέα.



Ο αγροδιατροφικός τομέας και η μετάβασή του 
στην κυκλικότητα.
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❑ Οι επιχειρήσεις συνειδητοποιούν ολοένα και περισσότερο τη σημασία της μετάβασης σε ένα κυκλικό μοντέλο 
δημιουργίας αγαθών και υπηρεσιών προκειμένου να παραμείνουν ανταγωνιστικές

❑ Η έννοια έχει επίσης κερδίσει δημοτικότητα μεταξύ των φορέων χάραξης πολιτικής, επηρεάζοντας τοπικές, εθνικές και 
διεθνείς κυβερνήσεις και διακυβερνητικούς οργανισμούς.

❑ Η μετάβαση στην ΚΟ παρέχει πολλές δυνατότητες για ολόκληρο το αγροδιατροφικό σύστημα ώστε να γίνει πιο
αποδοτικό ως προς τους πόρους.

Μέχρι το 2050, θα πρέπει να 
εξασφαλιστεί επαρκής 

διατροφή για ολόκληρο τον 
πληθυσμό, μειώνοντας 

παράλληλα τις βλαβερές 
συνέπειες των γεωργικών 

συστημάτων. 



05 Πώς να δημιουργήσετε ένα νέο κυκλικό 
επιχειρηματικό μοντέλο

❑ Κυβερνήσεις, επιχειρήσεις, ερευνητικά ινστιτούτα και ΜΚΟ αναζητούν καινοτόμους τρόπους επαναχρησιμοποίησης
αντικειμένων, των συστατικών τους ή των απορριμμάτων τους μέσω της ΚΟ και της ανάκτησης περισσότερων
πολύτιμων πόρων και ενέργειας.

❑ Για την εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας απαιτείται η εφαρμογή συστημάτων κλειστού βρόχου που επιδιώκουν
μεγαλύτερη οικονομική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα.

❑ Οι πιο σημαντικές δραστηριότητες είναι:
• επικέντρωση στην αύξηση των επενδύσεων σε συγκεκριμένες

αλυσίδες αξίας,

• δυνατότητα ανάπτυξης στρατηγικών ομάδων αλυσίδας αξίας για 
τη στήριξη της αναβάθμισης,

• αναπαραγωγή των πρακτικών ΚΟ και,

• ανάπτυξη νομοθετικών πλαισίων.
✓ Υπάρχει καθολική αναγνώριση στον αγροδιατροφικό τομέα ότι η καθαρή 

τεχνολογία και η οικολογική καινοτομία είναι ζωτικής σημασίας για την 
επίτευξη μιας κατάστασης win-win και ότι η αλλαγή αυτή απαιτεί 
συντονισμένες πολιτικές και ποικίλα κίνητρα.
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