
 
 

 

 

 

 

 

25 Απριλίου 2019 

 

ΗΜΕΡΙΔΑ: ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το Τμήμα Περιβάλλοντος σε συνεργασία με το ΚΕΒΕ, 
μέλος του Enterprise Europe Network, διοργανώνουν στις 14 Μαΐου 2019 στο Συνεδριακό 
Κέντρο Φιλοξενία, ημερίδα με θέμα: «Κυκλική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα». 
 

Στόχος της ημερίδας είναι οι συμμετέχοντες να κατανοήσουν πως η έννοια της κυκλικής 
οικονομίας συμβάλλει στη δημιουργία νέων επιχειρηματικών ευκαιριών, στην ανάπτυξη 
καινοτομιών, στην εξοικονόμηση ενέργειας, στην ορθολογικότερη χρήση των φυσικών 
πόρων, στον περιορισμό της ρύπανσης του περιβάλλοντος καθώς και στη δημιουργία νέων 
θέσεων εργασίας.  
 
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, θα αναλυθούν η Νομοθεσία και οι βασικές «αρχές» για τη 
Διαχείριση των Αποβλήτων, παραδείγματα για κρυμμένα κόστη αποβλήτων, εργαλεία για 
καλύτερη διαχείριση και εξοικονόμηση χρημάτων όπως επίσης και η διαδικασία Αδειοδότησης 
επιχειρήσεων που πρόκειται να ασχοληθούν με τη διαχείριση αποβλήτων.  
 
Επίσης, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για επιτυχημένα 
επιχειρηματικά μοντέλα που αναπτύχθηκαν στο εξωτερικό στη βάση της κυκλικής οικονομίας, 
να πληροφορηθούν για τις δυνατότητες χρηματοδότησης που προσφέρονται από την ΕΕ και να 
λύσουν τυχόν απορίες.  

Το σεμινάριο είναι εντελώς δωρεάν. Παρακαλείστε όπως δηλώσετε έγκαιρα συμμετοχή λόγω του 

περιορισμένου αριθμού θέσεων. Ακολουθεί Πρόγραμμα και «Δήλωση Συμμετοχής».  

Παρακαλούμε όπως η «Δήλωση Συμμετοχής» σταλεί συμπληρωμένη το αργότερο μέχρι την 

Παρασκευή 10 Μαΐου 2019, υπόψη Μαρίας Κωνσταντίνου, στο φαξ. 22661044 ή στο E-mail: 

maria@ccci.org.cy  

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα 22889749/52.  

Με εκτίμηση, 
Στάλω Δημοσθένους Κούλεντρου 
Ανώτερη Λειτουργός  
Τμήμα Εκπαίδευσης και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων  
Enterprise Europe Network Cyprus 
Για Γενικό Γραμματέα 

mailto:maria@ccci.org.cy


ΗΜΕΡΙΔΑ: ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Τρίτη 14 Μαΐου 2019, Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία, Λευκωσία 

 
8:30-9:00 

 
Εγγραφές  
 

9:00-9:15 Χαιρετισμός 

9:15 – 9:45 Εισαγωγή – Ο ρόλος της  κυκλικής οικονομίας και η διαχείριση των πόρων 

9:45 – 10:15  Θεσμικό Πλαίσιο Διαχείρισης Αποβλήτων  

10:15 – 10:45 Νομικές, κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές πτυχές της διαχείρισης 
αποβλήτων – Ανάλυση Κόστους/ Οφέλους  

 
10:45 – 11:00  

 
Διάλειμμα 
 

11:00 – 11:30 Διευρυμένη Ευθύνη του Παραγωγού (Υποχρεώσεις των Επιχειρήσεων) και 
Ανάλυση κύκλου ζωής προϊόντος   

11:30 – 12:30 Εργαλεία και πρακτικές για την καλύτερη διαχείριση αποβλήτων: 
- Ετοιμασία Σχεδίου Δράσης διαχείρισης αποβλήτων (Προσδιορισμός ειδών και 
ποσοτήτων Αποβλήτων)   
- Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις 
- Eco-Label  
- Οικολογικός Σχεδιασμός (Ecodesign) 

 
12:30 – 13:30 

 
Γεύμα 
 

13:30 – 14:00 Διαδικασία Αδειοδότησης Επιχειρήσεων Διαχείρισης Αποβλήτων (Συλλογή, 
Μεταφορά, Αποθήκευση και Επεξεργασία) 

14:00 – 14:30 Επιχειρηματικότητα και κυκλική οικονομία - Προοπτικές ανάπτυξης καινοτόμων 
επιχειρηματικών μοντέλων   

14:30 – 15:15 Δυνατότητες χρηματοδότησης και χρηματοοικονομικά εργαλεία 
- Πρόγραμμα LIFE 
- Climate KIC 
- Πρόγραμμα «Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για Μικρές Επιχειρήσεις στην 

Κύπρο» 

15:15 – 15:45 Συζήτηση 

  

 



Δελτίο Συμμετοχής 
ΗΜΕΡΙΔΑ: ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
Τρίτη 14 Μαΐου 2019, Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία, Λευκωσία 

Αν ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε στην εκδήλωση, παρακαλούμε όπως το πιο κάτω έντυπο σταλεί 

συμπληρωμένο με κεφαλαία γράμματα το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 10 Μαΐου 2019, υπόψη 

Μαρίας Κωνσταντίνου, στο φαξ. 22661044, E-mail: maria@ccci.org.cy  

 

Όνομα Συμμετέχοντα: ……………………………............................................................................................ 

Θέση/ Ιδιότητα Εργασίας: ….……………………………..……………………………………………………………………...…….. 

Όνομα Οργανισμού/Εταιρείας: ………………………………………………..………………………………………….…………. 

Τηλέφωνο: ………………………………… E-mail: ………………………………………………………..………………………….. 

Συμφωνώ με τη συμπερίληψη των δεδομένων μου στη λίστα συμμετεχόντων και εξουσιοδοτώ το 

ΚΕΒΕ και το Τμήμα Περιβάλλοντος να χρησιμοποιούν τα δεδομένα αυτά με σκοπό την ενημέρωση 

μου για μελλοντικές εκδηλώσεις στο θέμα αυτό. 

Με την συμμετοχή μου σ’ αυτήν την εκδήλωση, συμφωνώ ότι φωτογραφίες που λαμβάνονται κατά 

τη διάρκεια της εκδήλωσης μπορούν να δημοσιεύονται στο δικτυακό τόπο του Enterprise Europe 

Network Cyprus, και σε οποιεσδήποτε δημοσιεύσεις του ΚΕΒΕ και του Τμήματος Περιβάλλοντος. 

Υπογραφή: ………………………………………………… Ημερομηνία: ……………………………………………  
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