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Η κυκλική οικονομία



Η κυκλική οικονομία
βασίζεται σε τρεις αρχές,

με γνώμονα τον
σχεδιασμό:

Εξάλειψη των αποβλήτων και 
της ρύπανσης

Αναγέννηση της φύσης

Κυκλοφορία προϊόντων
και υλικών (στην

υψηλότερη αξία τους)



Εξάλειψη των
αποβλήτων και της

ρύπανσης
Τα απόβλητα και η ρύπανση είναι σφάλματα
σχεδιασμού και όχι αναπόφευκτα υποπροϊόντα. 
Η κυκλική οικονομία ξεκινά με την αλλαγή της
νοοτροπίας τόσο των παραγωγών όσο και των
καταναλωτών και με την εφαρμογή νέων
τεχνολογιών και υλικών ώστε να μην
δημιουργούνται αρνητικές εξωτερικότητες εξαρχής.



Ο σχεδιασμός θα πρέπει να
εστιάζει σε προϊόντα που

μπορούν να
επαναχρησιμοποιηθούν, να

επισκευαστούν ή να
ανακατασκευαστούν, ώστε να
κατασκευάζονται πράγματα που

διαρκούν όσο το δυνατόν
περισσότερο. Ενώ προϊόντα
όπως τα τρόφιμα και οι

συσκευασίες θα πρέπει να
παραμένουν σε κυκλοφορία και

να μην καταλήγουν στη
χωματερή.

Κυκλοφορία
προϊόντων και
υλικών



Η φύση δεν σπαταλάει!
Είναι μια αρκετά απλή και
βαθιά αληθινή ιδέα, τα
πάντα είναι τροφή για κάτι
άλλο και στο τέλος τα
φυσικά υλικά επιστρέφουν
στο έδαφος για να
παρέχουν θρεπτικά
συστατικά και να
ξεκινήσουν έναν νέο
κύκλο.

Αναγέννηση της φύσης



Ο τεχνικός κύκλος

Η φιλοσοφία της κυκλικής
οικονομίας χωρίζει το οικονομικό
μας σύστημα σε δύο κύκλους:

Ο βιολογικός κύκλος 



Τα υλικά που αντιπροσωπεύονται στον
τεχνικό κύκλο είναι πεπερασμένα και
απαιτούν μεγάλο χρονικό διάστημα για να
αναγεννηθούν. Συνεπώς, αντιπροσωπεύουν
έναν πόρο και η κυκλική οικονομία στοχεύει
στη διατήρησή τους στην οικονομική ροή
για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό
διάστημα.

Ο τεχνικός κύκλος



Τα υλικά που ανήκουν στον βιολογικό
κύκλο αποικοδομούνται με φυσικό τρόπο

ή αφού περάσουν από διεργασίες. 
Οι διεργασίες αυτές επιτρέπουν την

εξαγωγή σημαντικών πόρων.

Ο βιολογικός κύκλος 



Η κυκλική οικονομία είναι μια νοοτροπία που
ξεκινά από τη φάση του σχεδιασμού, επομένως
ο ρόλος των επιχειρήσεων είναι κρίσιμος για τη
μετάβαση.

Ρίξτε μια ματιά σε αυτές τις επιχειρήσεις που
συμμετέχουν στο έργο GTL και στον τρόπο με
τον οποίο εφαρμόζουν την κυκλική οικονομία
στην επιχείρησή τους.



SHUFLIK 

Η κατοχυρωμένη μάρκα SHUFLIK
προσφέρει μια λύση για τα

δημοτικά σχολεία με τη μορφή
οικολογικής συσκευασίας για τα
μαθήματα γεωμετρίας και τέχνης.

https://www.shuflik.com/



iKO Capital

Διαδικτυακή πύλη που
δημιουργήθηκε για εταιρείες που

δραστηριοποιούνται στην
ενοικίαση μηχανημάτων και

εργαλείων, καθώς και για εταιρείες
που διαθέτουν δωρεάν πόρους

μηχανημάτων ή εργαλείων που θα
μπορούσαν να διαθέσουν προς

ενοικίαση.

https://iko.capital/



TZB ECO s.r.o.

Προσφέρει ένα σχέδιο συνεργασίας
www.ecoportal.site στην

οικολογική πύλη με παρουσίαση
νέων λύσεων για την κυκλική

οικονομία.

http://www.ecoportal.site/



Επισκεφθείτε τους ιστότοπους
και ρίξτε μια ματιά σε αυτές τις

κυκλικές ιδέες


