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Το έργο 

 

Η ιδέα του έργου βασίζεται στο γεγονός ότι διαρρέουν 

πολύτιμα υλικά από τις οικονομίες μας. Σε έναν κόσμο όπου η 

ζήτηση και ο ανταγωνισμός για πεπερασμένους και μερικές 

φορές λιγοστούς πόρους θα συνεχίσουν να αυξάνονται και η 

πίεση στους πόρους προκαλεί μεγαλύτερη περιβαλλοντική 

υποβάθμιση, η Ευρώπη μπορεί να ωφεληθεί οικονομικά και 

περιβαλλοντικά από την καλύτερη χρήση αυτών των πόρων. 

 

Η πορεία προς μια κυκλική οικονομία είναι απαραίτητη για την 

υλοποίηση της ατζέντας σχετικά με την αποδοτικότητα των 

πόρων που έχει θεσπιστεί στο πλαίσιο της στρατηγικής ΕΕ2020 

για μία έξυπνη, βιώσιμη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη. Η κυκλική 

οικονομία προσφέρει την ευκαιρία να ανακαλύψουμε εκ νέου 

την οικονομία μας, καθιστώντας την πιο βιώσιμη και 

ανταγωνιστική. Με αυτό το νέο πλάνο με στόχο να γίνει η 

οικονομία της Ευρώπης καθαρότερη και πιο ανταγωνιστική, η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή προωθεί φιλόδοξα μέτρα για τη μείωση 

της χρήσης πόρων, τη μείωση των αποβλήτων και την 

ενίσχυση της ανακύκλωσης. 

 

Βαθύτερες βελτιώσεις στην απόδοση των πόρων, 

χαρακτηριζόμενες από διάρκεια, μπορούν να αποφέρουν 

σημαντικά οικονομικά οφέλη. Μία επιτυχημένη εφαρμογή των 

βελτιώσεων μπορεί να δημιουργήσει περισσότερες από 180.000 

άμεσες θέσεις εργασίας στην ΕΕ έως το 2030, επιπλέον των 

εκτιμώμενων 400.000 θέσεων εργασίας που θα δημιουργηθούν 

με την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας για τα απόβλητα. 

Θα οδηγήσει στην ικανοποίηση μεταξύ 10 και 40% της ζήτησης 

πρώτων υλών στην ΕΕ, ενώ θα συμβάλει στην επίτευξη του 

στόχου της ΕΕ έως το 2030 για μείωση των εκπομπών αερίων 

θερμοκηπίου κατά 40%. 

 

Στόχοι 

 

Το CICLO οραματίζεται την ανάπτυξη ενός διαδραστικού 

διαδικτυακού περιβάλλοντος κυκλικής οικονομίας για την 

αγορά εργασίας, προσανατολισμένο στις ανάγκες και στις 

απαιτούμενες δεξιότητες, παρέχοντας ένα εκπαιδευτικό πακέτο 

για εργαζόμενους και ανέργους, προκειμένου να τους εξοπλίσει 

με τη βασική τεχνογνωσία γύρω από την εργασία σύμφωνα με 

τα πρότυπα της κυκλικής οικονομίας, περιλαμβάνοντας 

πρακτικές για τη διαχείριση της ανακύκλωσης, τις δυνατότητες 

επαναχρησιμοποίησης και ανακατασκευής, καθώς και 

ανάπτυξης υπηρεσιών (μέσα από την σταδιακή αντικατάσταση 

προϊόντων). 

 

Έναρξη: 01 Οκτωβρίου 2019 

Λήξη: 31 Οκτωβρίου 2021 

 
Στο έργο συμμετέχουν 8 οργανισμοί ως εταίροι: 

 
• CEKOV - Centrum Kontinuálneho Vzdelávania, 

Σλοβακία 

• CSI - Center for Social Innovation, Κύπρος 

• MAGENTA Consultoria Projects SL, Ισπανία 

• STIMMULI for Social Change, Ελλάδα 

• FPMCI - Fondo Provinciale Milanese per la 
Cooperazione Internazionale, Ιταλία 

• IPS - Instituto Politecnico de Santarem, Πορτογαλία 

• PRISM - Promozione Internazionale Sicilia- Mondo, 

Ιταλία 

• MEATH Community Rural and Social Development 
Partnership, Ιρλανδία 

 

Πρώτη συνάντηση 

 

Στις 20 και 21 Ιανουαρίου, οι εταίροι ταξίδεψαν από τη Σλοβακία, 

την Ισπανία, την Ελλάδα, την Ιταλία, την Πορτογαλία και την 

Ιρλανδία στην Κύπρο, για την πρώτη συνάντηση του έργου 

«CICLO – boosting the Circular eConomy skills of the EU 

services Labor fOrce». 

 

Ο στόχος της συνάντησης ήταν να καθοριστεί το πλαίσιο 

σύμφωνα με το οποίο θα πορευτούν οι εταίροι τους επόμενους 

μήνες προκειμένου να επιτύχουν τους στόχους του έργου. Πιο 

συγκεκριμένα, οι εταίροι συζήτησαν για το έργο, τους στόχους 

του, τα αναμενόμενα αποτελέσματα, καθώς και τους ρόλους 

και τις υποχρεώσεις τους. 

 

Μέχρι το τέλος της συνάντησης, οι εταίροι είχαν ένα σαφές και 

συγκεκριμένο πλάνο βάσει του οποίου θα εργαστούν για τα 

επόμενα 2 χρόνια. Ο πρώτος στόχος είναι η ολοκλήρωση του 

πρώτου παραδοτέου για την ανάπτυξη του «συνόλου 

δεξιοτήτων και μεθοδολογικού πλαισίου για μία κυκλική 

οικονομία». 

Απρίλιος 2020 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολο δεξιοτήτων και μεθοδολογικό πλαίσιο για μία κυκλική 

οικονομία - eBook 
 

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών, οι εταίροι εργάστηκαν 

στην ερευνητική φάση του έργου, η οποία οδήγησε στο πρώτο 

παραδοτέο με τίτλο «σύνολο δεξιοτήτων και μεθοδολογικό 

πλαίσιο για μία κυκλική οικονομία – eBook». Το εγχειρίδιο 

βασίζεται σε μία διακρατική μελέτη στην οποία οι εταίροι 

παρουσιάζουν την τρέχουσα κατάσταση καθώς και τις 

προοπτικές για την εφαρμογή πρακτικών κυκλικής οικονομίας 

στις χώρες τους. Παρουσιάζουν επίσης τη σημασία της 

ανάπτυξης ή αναβάθμισης των δεξιοτήτων του εργατικού 

δυναμικού γύρω από τις πρακτικές της κυκλικής οικονομίας 

μέσω εργαλείων ΤΠΕ. 

 

Η έρευνα αποτελείται από μία συλλογή δεδομένων μέσω 

βιβλιογραφικής έρευνας, ομάδων εστίασης, συνεντεύξεων και 

διαδικτυακές έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε κάθε χώρα 

που συμμετέχει στο έργο, όπου όλα τα δεδομένα 

συγκεντρώθηκαν προκειμένου να διαμορφωθεί ένα e-book. Στη 

συνέχεια, παρουσιάζονται κάποια ενδεικτικά συμπεράσματα 

από την έρευνα, αναφέροντας τα αποτελέσματα τριών από 

τους οχτώ συνολικά εταίρους. 
 

IPS - INSTITUTO POLITECNICO DE SANTAREM, Πορτογαλία 
 

Η Πορτογαλία είναι ένα από τα κράτη μέλη της ΕΕ που 

διαθέτουν προηγμένες στρατηγικές και σχέδια δράσης για μία 

πορεία προς την κυκλική οικονομία, σύμφωνα με τις φιλοδοξίες 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (LEADING THE TRANSITION: Action 

Plan for the Circular Economy – PAEC – Σχέδιο Δράσης για την 

Κυκλική Οικονομία). 

 

Το IPS πραγματοποίησε την απαιτούμενη έρευνα μέσω χρήσης 

ερωτηματολογίων. Στην έρευνα συμμετείχαν μαθητές της 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι ερωτήθηκαν για διάφορα 

θέματα γύρω από την έννοια της κυκλικής οικονομίας, το 

αντίκτυπο αυτής στην καθημερινή ζωή και αν έχουν 

πραγματικό αποτέλεσμα τα μέτρα που εφαρμόζονται στην 

Πορτογαλία.

 
PRISM, Ιταλία 

 

Στην Ιταλία, παρά τη δύσκολη κατάσταση που αντιμετωπίζει η 

χώρα, οι συμμετέχοντες έδειξαν πως υπάρχει σημαντικό 

ενδιαφέρον για το θέμα του έργου. Στην έρευνα συμμετείχαν 

περίπου 30 άτομα/άμεσα ενδιαφερόμενοι με το θέμα της κυκλικής 

οικονομίας, τα περισσότερα από τα οποία ισχυρίστηκαν ότι 

εφαρμόζουν πρακτικές της κυκλικής οικονομίας, μεταξύ των 

οποίων οι πιο δημοφιλείς συσχετίζονται με την ανακύκλωση, τη 

διαχείριση αποβλήτων και τη μείωση των εκπομπών των αερίων 

του θερμοκηπίου. 

 

Επιπλέον, ορισμένοι από αυτούς ισχυρίστηκαν ότι εφαρμόζουν 

πρακτικές της κυκλικής οικονομίας και στον εργασιακό τους χώρο 

ή συμμετέχουν σε εκστρατείες για τη διάδοση της 

ευαισθητοποίησης σχετικά με το ζήτημα. Εκτός από αυτό, άλλες 

δραστηριότητες που αναφέρθηκαν σχετίζονται με την επισκευή 

προϊόντων ή την αγορά προϊόντων χωρίς συσκευασία. Το 

συμπέρασμα δείχνει ότι η κυκλική οικονομία μπορεί επίσης να 

αποτελέσει κερδοφόρο μέσο ανάπτυξης για το ιταλικό οικονομικό 

σύστημα και ότι ο μειωμένος ρυθμός ανάπτυξής της υπάγεται 

κυρίως στην έλλειψη κυβερνητικής βούλησης και κατάλληλων 

πρακτικών.  
 

 

CSI- Κύπρος 
 

Η ερευνητική ομάδα του CSI διεξήγαγε την απαιτούμενη έρευνα 

μέσω βιβλιογραφικής ανασκόπησης, καθώς και με ποιοτικά και 

ποσοτικά ερωτηματολόγια. 
 

Όπως αποδείχτηκε μέσω της έρευνας, η Κύπρος σχετικά με τα 

ζητήματα της κυκλικής οικονομίας δεν έχει προβεί σε υιοθέτηση 

ανάλογων πρακτικών, καθώς είναι από τα κράτη μέλη που δεν 

έχουν εφαρμόσει την έννοια της κυκλικής οικονομίας. Προς το 

παρόν, η Κύπρος αντιμετωπίζει την πρόκληση της ανάπτυξης και 

εφαρμογής μίας εθνικής στρατηγικής για την κυκλική οικονομία. Η 

συγκεκριμένη στρατηγική θα πρέπει να περιλαμβάνει ανάλογη 

νομοθεσία, υποδομές και οικονομική ενίσχυση για την πορεία της 

χώρας προς την κυκλική οικονομία. 
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