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Abstract:

The purpose of this article is to provide an overview of the circular
economy in Cyprus. The main ideas of the circular economy are discussed,
as well as a broad overview of some resilient sectors. There is also a
discussion of factors impeding the transition of cypriot economy from a
linear model to a circular one. Next, we'll discuss the Cypriot government's
adoption of the "National Action Plan for the Strengthening of the Circular
Economy 2021-2027." Finally, there is an important reference and detailed
explanation for businesses (for-profit and nonprofit organisations) in
Cyprus that promote and utilise circular economy ideas.

Ανθεκτικός τομέας: Παραδείγματα Κυπριακών Εταιρειών που Ανέπτυξαν
Κυκλική Οικονομία
Εισαγωγή
Το άρθρο αυτό αποσκοπεί σε μια γενική σκιαγράφηση της κυκλικής οικονομίας στην Κύπρο.
Δίνεται μια ευρύτερη εικόνα της έννοιας κυκλική οικονομία και αναφέρονται οι πρωταρχικές
της αρχές στα πλαίσια των ανθεκτικών τομέων. Επίσης παρουσιάζονται οι προκλήσεις που
χρειάζεται να ξεπεραστούν στο νησί, έτσι ώστε το γραμμικό μοντέλο οικονομίας να εξελιχθεί σε
κυκλικό. Ακολούθως, γίνεται λόγος για το «Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ενίσχυση της Κυκλικής
Οικονομίας 2021-2027» όπως θεσπίστηκε από την κυπριακή κυβέρνηση. Τέλος, γίνεται
σημαντική αναφορά και εις βάθος επεξήγηση σε επιχειρήσεις, κερδοσκοπικούς και μη
κερδοσκοπικούς οργανισμούς, που προάγουν και εφαρμόζουν τις αρχές της κυκλικής
οικονομίας στην Κύπρο.
Κυκλική Οικονομία
Με σκοπό τη διατήρηση της φύσης και της βιοποικιλότητας, το μοντέλο της κυκλικής οικονομίας
είναι το μέσο για τη μετάβαση σε πιο βιώσιμα πρότυπα παραγωγής και κατανάλωσης. Η κυκλική
οικονομία, αφορά κατά κύριο λόγο, τη μείωση των απορριμμάτων στη μικρότερη δυνατή
ποσότητα. Ουσιαστικά, έχει τη δυνατότητα να αυξήσει την παραγωγικότητα των πόρων στην
Ευρώπη, να μειώσει την εξάρτηση από μη ανανεώσιμους πόρους και ζωτικής σημασίας πρώτες
ύλες, να μειώσει επίσης το κόστος και τέλος να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας. Βασίζεται
στην αποτελεσματική χρήση των πόρων, στην επέκταση του κύκλου ζωής των προϊόντων και στο
μοντέλο βιομηχανικής συνύπαρξης. Επιδιώκει και διεγείρει τη χρήση απορριμμάτων και
δευτερογενών υλικών ως παραγωγικών πόρων και πολύτιμων υλικών, παρέχοντας στο μοντέλο
παραγωγής μια πιο βιώσιμη διάσταση.

Η μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις επιχειρήσεις και τους
καταναλωτές. Οι τοπικές και περιφερειακές αρχές διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στον τομέα
αυτό, οδηγώντας στο δρόμο της κυκλικής οικονομίας.
Σε μια κυκλική οικονομία, είναι κρίσιμο να μειωθούν τα απόβλητα, να αυξηθεί η ανακύκλωση,
η επισκευή και η επαναχρησιμοποίηση προϊόντων, η δημιουργία μιας αγοράς για δευτερογενή
υλικά και αποβλήτων ως παραγωγικών πόρων, η μείωση της χρήσης επικίνδυνων ουσιών, η
χρήση εναλλακτικών καυσίμων, και η προώθηση της κυκλικότητας στην παραγωγική διαδικασία
κ.τ.λ.
Ο απώτερος στόχος είναι όταν ολοκληρώνεται ο κύκλος ζωής ενός προϊόντος, τα υλικά
κατασκευής του, να επαναχρησιμοποιούνται για να διατηρηθούν μέσα στην οικονομία. Το
παραδοσιακό μοντέλο οικονομίας, το οποίο βασίζεται στο «πάρε-φτιάξε-κατανάλωσε-πέταξε»,
έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το μοντέλο κυκλικής παραγωγής.
Η εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας στη βιομηχανία και τις επιχειρήσεις, στοχεύει στη
δημιουργία και αξιοποίηση ευκαιριών για επαναπροσδιορισμό των παραγωγικών τομέων της
οικονομίας από γραμμικό, δηλαδή «από το παίρνω-κατασκευάζω-απορρίπτω», σε κυκλικό,
δηλαδή «φτιάχνω -χρησιμοποιώ- επισκευάζω-επιδιορθώνω-ανακατασκευάζω-ανακυκλώνω»,
βελτιώνοντας έτσι τη βιωσιμότητα, την παραγωγικότητα, την απασχολησιμότητα και την
ανταγωνιστικότητά τους, μειώνοντας παράλληλα το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα και
επεκτείνοντας τις δραστηριότητές τους. Αναπτύσσοντας νέες επιχειρηματικές δράσεις σε
επίπεδο «spin-offs», «startups» και κοινωνικών επιχειρήσεων, οι συνεργιστικές δράσεις
επιτρέπουν στο οικοσύστημα να διαφοροποιηθεί ακόμη περισσότερο.
Πρωταρχικές Αρχές της Κυκλικής Οικονομίας
1.

«Τα απόβλητα είναι πρώτη ύλη». Αυτό σημαίνει ότι οποιοδήποτε υλικό ή προϊόν μπορεί

να χρησιμοποιηθεί ως αφετηρία για τη δημιουργία νέων. Να τονιστεί ότι η πιστοποίηση
δευτερογενών πρώτων υλών έχει ξεκινήσει σε ορισμένες χώρες.

2.

Επίκεντρο της προσπάθειας είναι η επαναχρησιμοποίηση προϊόντων και αποβλήτων.

Όσο μικρότερος είναι ο κύκλος, τόσο μεγαλύτερη είναι η αξία. Πρώτα μειώστε, μετά
επισκευάστε, επαναχρησιμοποιήστε, ανακατασκευάστε και τέλος ανακυκλώστε.
3.

Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας θα πρέπει να χρησιμοποιούνται στο έπακρον. Η

πράσινη ενέργεια πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να τροφοδοτήσει την κυκλική οικονομία.
4.

Τα βιολογικά προϊόντα είναι ανανεώσιμα, αλλά τα τεχνολογικά προϊόντα δεν είναι,

επομένως, θα πρέπει να συμπεριληφθούν στον τεχνολογικό κύκλο. Ως αποτέλεσμα, απαιτείται
κατάλληλος διαχωρισμός. Η κυκλική οικονομία περιλαμβάνει τη δημιουργία ενέργειας από
οργανικά βιοαποικοδομήσιμα, αλλά όχι την καύση σκουπιδιών για την παραγωγή ενέργειας.
Κύπρος και Κυκλική Οικονομία
Η Κύπρος είναι ένα μικρό νησί σε μέγεθος και η εξάρτηση της οικονομίας της από εισαγωγές
πρώτων υλών σε όλους τους τομείς δραστηριότητας, καθώς και η δυσανάλογη εστίαση σε
εξειδικευμένους κλάδους, όπως ο τουρισμός, είναι μερικά από τα στοιχεία που συνθέτουν την
εικόνα της κυπριακής πραγματικότητας. Οι κακές υποδομές, καθώς και η αδυναμία παροχής
ουσιαστικής υποστήριξης σε υπάρχουσες και μελλοντικές πρωτοβουλίες δημιουργικής
ανάπτυξης, όπως και η συνεχιζόμενη διάβρωση των σταθερών παραγωγικών πυλώνων της
χώρας, μειώνουν την οικονομική ανθεκτικότητα της Κύπρου και τη διεθνή ανταγωνιστικότητα.
Σε αυτό το περιβάλλον, είναι σαφές ότι απαιτείται ένα νέο μοντέλο ευέλικτης οικονομίας, το
οποίο να βασίζεται όσο το δυνατόν λιγότερο σε τεράστιες αλυσίδες εφοδιασμού και να έχει
αυξημένη χρήση πόρων, μηχανισμούς ταχείας ανάκτησης και σταθερότητας. Η μετάβαση σε μια
κυκλική οικονομία, όπως και κάθε άλλη συστημική αλλαγή, απαιτεί μια σειρά από παράλληλες
αλλαγές-μεταρρυθμίσεις. Για αυτό το λόγο, η κυπριακή κυβέρνηση ετοίμασε το εθνικό σχέδιο
δράσης ενίσχυσης της κυκλικής οικονομίας, όπου παρουσιάζεται συνοπτικά πιο κάτω.

Προκλήσεις
Η κυπριακή βιομηχανία πρέπει να ξεπεράσει μια σειρά από εμπόδια, για να κάνει τη στροφή
από το γραμμικό στο κυκλικό μοντέλο. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός αυτό, το Υπουργείο
Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

προχώρησε στη χαρτογράφηση της

παρούσας κατάστασης στην Κύπρο, προκειμένου να εντοπιστούν οι βασικοί τομείς στους
οποίους μπορεί να παρέμβει η κυβέρνηση. Επισημάνθηκαν η υιοθέτηση πρακτικών που
συνδέονται με κυκλικά επιχειρηματικά μοντέλα, τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες
στη μετάβαση σε κυκλικές πρακτικές και τα εμπόδια και οι δυνατότητες υποστήριξης της
κυκλικότητας.
Τα κύρια εμπόδια περιλαμβάνουν τις δυσκολίες στην απόκτηση χρηματοδότησης για νέα
επιχειρηματικά μοντέλα, καθώς και την έλλειψη φορολογικών κινήτρων, οικονομιών κλίμακας,
ενός υποστηρικτικού περιβάλλοντος για την απόκτηση δευτερογενών πρώτων υλών,
πληροφοριών και τεχνογνωσίας, υποδομών και υποστήριξης, και τέλος η απροθυμία που
υπάρχει για αλλαγή.
Κύπρος – Εθνικό Σχέδιο Δράσης: Κυκλική Οικονομία
Η κυπριακή κυβέρνηση έχοντας υπόψη τις πιο πάνω προκλήσεις, έχει αναπτύξει το «Εθνικό
Σχέδιο Δράσης για την Ενίσχυση της Κυκλικής Οικονομίας 2021-2027», το οποίο περιλαμβάνει
μέτρα πολιτικής και συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για την προώθηση, ανάδειξη και ανάπτυξη
της κυκλικής οικονομίας στην Κύπρο. Οι συγκεκριμένες δράσεις οργανώθηκαν γύρω από του
ακόλουθους τέσσερις βασικούς πυλώνες:
1.

Δημιουργία κουλτούρας κυκλικής οικονομίας μεταξύ κατοίκων και επιχειρηματιών,

καθώς και αποτελεσματικών κινήτρων για τις επιχειρήσεις να επενδύσουν στην κυκλική
οικονομία.

2.

Λήψη μέτρων για τη διευκόλυνση της μεθόδου/διαδικασίας αποχαρακτηρισμού των

απορριμμάτων/αποβλήτων και το σχηματισμό της υποδομής που θα απαιτηθεί, όπως
τεχνολογίες ανάκτησης στερεών και υγρών αποβλήτων, απόβλητα από βιομηχανίες και δράσεις
αστικού τύπου.
3.

Η διαχείριση των αστικών σκουπιδιών/αποβλήτων με τη λήψη μέτρων για την προώθηση

και εφαρμογή του προγράμματος της χωριστής αποκομιδής των αστικών απορριμμάτων και του
καθεστώτος «πληρώνω όσο πετάω».
4.

Παροχή κατάλληλων επενδυτικών κινήτρων για την αύξηση του βαθμού κυκλικότητας

των κυπριακών επιχειρήσεων, τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαθέσιμων πόρων,
την ενίσχυση των συνεργειών για την επίτευξη οικονομιών κλίμακας και τη δημιουργία
ευνοϊκών συνθηκών στην αγορά για κυκλικά προϊόντα. Επίσης, δίνονται κίνητρα για
συνέργεια/συνεργασία με σκοπό τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας για μακροπρόθεσμη
παραγωγή νέων ή βελτιωμένων προϊόντων, ίσως και σε συνδυασμένο επίπεδο.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (YEEB) έχει ξεκινήσει
την προετοιμασία των Σχεδίων Χορηγιών, και το 2022 θα προκηρυχθεί ένα σχέδιο κινήτρων 13
εκατομμυρίων ευρώ, που θα επιτρέπει στις επιχειρήσεις να επενδύουν σε έργα και
δραστηριότητες που σχετίζονται και οδηγούν φυσικά στην κυκλικότητα.
Παραδείγματα Κυκλικής Οικονομίας στην Κύπρο
Green Dot Cyprus
Προπύργιο της κυκλικής οικονομίας αποτελεί το στάδιο της
ανακύκλωσης. Η Green Dot Cyprus είναι το πρώτο συλλογικό
σύστημα ανακύκλωσης που εγκρίθηκε στην Κύπρο και είναι ένας μη κερδοσκοπικός
οργανισμός. Ιδρύθηκε βάσει του Νόμου περί Συσκευασιών και Απορριμμάτων Συσκευασίας Ν32
(Ι) / 2002, ο οποίος καθορίζει την ευθύνη των εταιρειών για την ανάκτηση και την ανακύκλωση
των συσκευασιών που διαθέτουν στην αγορά. Αδειοδοτήθηκε την 1η Αυγούστου 2006 ως

σύστημα διαχείρισης συσκευασιών και ανέλαβε τη συλλογική ευθύνη για λογαριασμό των
εταιρειών-μελών του. Τα συνεργεία συλλογής Green
Dot περνούν από τα σπίτια κάθε εβδομάδα.
Μαζεύουν καφέ (χαρτί) και διάφανες (PMD)
σακούλες ανακύκλωσης και αδειάζουν τους μπλε και
καφέ

κάδους. Μετά τη συλλογή, τα

υλικά

συσκευασίας PMD και χαρτιού μεταφέρονται σε
ειδικές μονάδες διαλογής όπου ταξινομούνται σε επιμέρους
κατηγορίες. Αφού διαχωριστούν τα υλικά, προωθούνται προς
πώληση σε ανακυκλωτές στην Κύπρο και στο εξωτερικό.
Ξεχωριστό συνεργείο Green Dot αδειάζει τους πράσινους
κάδους με τις γυάλινες συσκευασίες που μεταφέρονται στο Τσιμεντοποιείο
Βασιλικού για ανακύκλωση. Το γυαλί είναι το μόνο υλικό που
ανακυκλώνεται στην Κύπρο όπου μετά την επεξεργασία χρησιμοποιείται ως
δομικό υλικό. Αυτό αποτελεί και ένα αντιπροσωπευτικό παράδειγμα
κυκλικής οικονομίας στο νησί μας, δηλαδή από το γυαλί παράγεται ένα
πράσινο δομικό υλικό.
Α.Φ.Η.Σ. Κύπρου
Η Green Dot Cyprus ανέλαβε τη λειτουργία του Α.Φ.Η.Σ. Cyprus τον Νοέμβριο του 2007 και του
WEEE τον Σεπτέμβριο του 2007. Ο οργανισμός Α.Φ.Η.Σ. συνδράμει σε τεράστιο βαθμό στην
προώθηση της κυκλικής οικονομίας. Είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε με
πρωτοβουλία του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (ΚΕΒΕ), με στόχο τη
συλλογή και διαχείριση Φορητών Ηλεκτρικών Ταινιών (PES ή μπαταρίες). Μέτοχοι και μέλη του
Οργανισμού είναι εταιρείες εισαγωγής μπαταριών οι οποίες είναι υπεύθυνες, σύμφωνα με τη
νομοθεσία, να διαχειρίζονται τις μπαταρίες που πωλούν με φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο.
Υπεύθυνες για τη διαχείριση των μπαταριών είναι και εταιρείες που εισάγουν συσκευές με

ενσωματωμένες μπαταρίες (επαναφορτιζόμενες ή μιας χρήσης). Ο Α.Φ.Η.Σ ως
συλλογικό όργανο που εκπροσωπεί τους εισαγωγείς μπαταριών, έχει την
υποχρέωση να οργανώνει προγράμματα για την ανακύκλωση μπαταριών, με
στόχο την επίτευξη των ποσοτικών στόχων ανακύκλωσης όπως ορίζει η
νομοθεσία. Πιο συγκεκριμένα ο οργανισμός έχει την ευθύνη να τοποθετηθούν κάδοι
για ανακύκλωση και καλύπτει όλους τους τύπους οικιακών ξηρών φορητών
μπαταριών βάρους έως δύο κιλών επαναφορτιζόμενες ή μη. Η συλλογή γίνεται από ειδικά
αδειοδοτημένα οχήματα και εξειδικευμένο προσωπικό όπως ορίζει η νομοθεσία. Τα οχήματα
φέρουν μια ηλεκτρονική ζυγαριά που υπολογίζει με ακρίβεια το βάρος των μπαταριών. Οι
μπαταρίες αποθηκεύονται προσωρινά σε ειδικά δοχεία τα οποία μεταφέρονται σε κεντρικό
σημείο αποθήκευσης που πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπει ο νόμος και διαθέτει όλες
τις σχετικές εξουσιοδοτήσεις. Τα υλικά αποστέλλονται σε εξειδικευμένα εργοστάσια του
εξωτερικού (Ευρώπη) όπου γίνεται η διαλογή και η κατάλληλη επεξεργασία σύμφωνα με τη
νομοθεσία

της

Ευρωπαϊκής

Κοινότητας.

Κάθε

εργοστάσιο υποχρεούται να υποβάλλει όλες τις
απαιτούμενες

αναφορές

στο

Σύστημα

και

να

επιτυγχάνει τους στόχους ανακύκλωσης για κάθε τύπο
μπαταρίας σύμφωνα με το νόμο.
WEEE Κύπρου
Ο οργανισμός WEEE Cyprus είναι το μοναδικό Συλλογικό Σύστημα
Διαχείρισης

Απορριμμάτων

Ηλεκτρικού

και

Ηλεκτρονικού

Εξοπλισμού. Ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του Κυπριακού Εμπορικού και
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (ΚΕΒΕ) την 1η Ιουνίου 2008, ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Δ.Π. 668/2004 Νόμου για τα Στερεά και Επικίνδυνα Απόβλητα
(Ν. 215 (Ι) / 2002). Στόχος του Οργανισμού είναι η ανάκτηση και ανακύκλωση του ποσοστού
απορριμμάτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού που προβλέπει ο νόμος και η παροχή

νομικής κάλυψης στις εταιρείες μέλη του. Ο
Οργανισμός βασίζεται στη γενική αρχή «ο
ρυπαίνων πληρώνει». Η έννοια αυτή που
ουσιαστικά διέπει όλο το φάσμα της ευρωπαϊκής
νομοθεσίας σε σχέση με τα απόβλητα, έφερε τις
επιχειρήσεις

στη

θέση

του

υπεύθυνου

(υπεύθυνου), για την ανάκτηση και αξιοποίηση των απορριμμάτων από Ηλεκτρικό και
Ηλεκτρονικό Εξοπλισμό.
ΟΑΚ Κυπριακός Οργανισμός Ανακύκλωσης
Επιπλέον, ο Κυπριακός Οργανισμός Ανακύκλωσης (ΟΑΚ),
ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ανέπτυξε και αδειοδότησε
το πρώτο Σύστημα Συλλογικής Διαχείρισης Απορριμμάτων
από Εκσκαφές, Κατασκευές και Κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ).

Ο ΟΑΚ, ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός ανακύκλωσης στην Κύπρο, λειτουργεί ως το
διοικητικό όργανο για την εκτέλεση και προώθηση του Συστήματος Συλλογικής Διαχείρισης
Απορριμμάτων από Εκσκαφές, Κατασκευές και Κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) των συμβεβλημένων
Παραγωγών του. Στις 12/11/2009 ο Κυπριακός Οργανισμός Ανακύκλωσης (ΟΑΚ) εγγράφηκε ως
μη κερδοσκοπικός οργανισμός στον Έφορο Εταιρειών, με πρωταρχικό στόχο την οργάνωση και
την πραγματοποίηση στοχευμένων δραστηριοτήτων για τη βελτίωση της ποιότητας του
ανθρώπινου και φυσικού περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένης επίσης της εφαρμογής και
προώθησης των διαδικασιών λειτουργίας του Συστήματος Συλλογικής Διαχείρισης (ΑΕΚΚ).
Ο ΟΑΚ οραματίζεται μια Κύπρο στην οποία ο κατασκευαστικός τομέας να χρησιμοποιεί όλους
τους πόρους του με βιώσιμο και φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο, με στόχο τη βελτίωση της
ποιότητας του ανθρώπινου και φυσικού περιβάλλοντος και την ενίσχυση της κυκλικής
οικονομίας. Στόχος της OAK είναι να επιταχύνει τη μετάβαση του κατασκευαστικού κλάδου σε
μια βιώσιμη / οικολογική κυκλική οικονομία, αναθεωρώντας πώς σχεδιάζονται, εκτελούνται και

χρησιμοποιούνται τα έργα, καθώς και επαναπροσδιορίζοντας τους πόρους που μπορούν να
εξοικονομηθούν, να επαναχρησιμοποιηθούν ή να ανακυκλωθούν.
Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα συνεργάτη αυτής της εταιρείας είναι τα λατομεία της εταιρείας
Λατούρος Λτδ τα οποία αποθηκεύουν και επαναχρησιμοποιούν γυαλί στην γραμμή παραγωγής
άμμου.
ΑΚΤΗ
Επιπλέον, το Κέντρο Μελετών και Έρευνας ΑΚΤΗ, που βρίσκεται στη
Λευκωσία, είναι ένα μη κερδοσκοπικό, μη κυβερνητικό ίδρυμα. Για την
αισθητοποίηση του περιβάλλοντος και την προώθηση της βιώσιμης
ανάπτυξης, η ΑΚΤΗ έχει δημιουργήσει ένα μεγάλο δίκτυο συνεργατών
και εθελοντών. Διεξάγει με επιτυχία το πρόγραμμα της Τηγανοκίνησης
σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου. Η Τηγανοκίνηση
είναι ένα επιτυχημένο εκπαιδευτικό και περιβαλλοντικό πρόγραμμα
συλλογής υπολειμμάτων μαγειρικών ελαίων που έχει εφαρμοστεί σε
περισσότερα από 400 σχολεία σε όλη την Κύπρο. Το τηγανέλαιο μετατρέπεται από απόβλητο σε
βιοντίζελ μέσω της Τηγανοκίνησης, παρέχοντας πόρους για δραστηριότητες περιβαλλοντικής
εκπαίδευσης και υποστήριξη περιβαλλοντικών υποδομών στα σχολεία και τους μαθητές μας σε
όλη την Κύπρο. Επιπρόσθετα παράγονται πράσινα προϊόντα από τα έλαια όπως κρέμες χεριών
και σαπούνια.

Atlantica Sancta Napa Hotel

Εκτός από το σημαντικό οικολογικό έργο των μη κερδοσκοπικών οργανισμών στην Κύπρο,
πολύτιμη είναι επίσης και η συμβολή των κερδοσκοπικών οργανισμών στην προαγωγή και
προάσπιση της κυκλικής οικονομίας. Μια τεράστια προσπάθεια προτύπου κυκλικής οικονομίας
είναι η τετράστερη ξενοδοχειακή μονάδα
στην Αγία Νάπα, το Atlantica Sancta Napa
Hotel.

Το

συγκεκριμένο

ξενοδοχείο

ασπάζεται τις πρακτικές για την απαλλαγή
από τα προϊόντα που οδηγούν στο
τεράστιο

οικολογικό

πλήγμα

και

εφαρμόζει την κυκλική οικονομία. Η διοίκηση προσπάθησε να βρει τρόπους για να
επαναχρησιμοποιεί τα προϊόντα μετά τη χρήση τους και να επεκτείνει τον κύκλο ζωής τους.
Ειδικότερα, το συγκεκριμένο ξενοδοχείο πέτυχε την αντικατάσταση των πλαστικών και τη
μειωμένη χρήση τους στο 95%. Για παράδειγμα, χρησιμοποιούν αυτόματα μηχανήματα
σαπουνιών για τα μπάνια, τα οποία επαναγεμίζουν κάθε φορά. Ακόμη προσφέρουν δωρεάν
επαναχρησιμοποιήσιμα

μπουκάλια

στα

παιδιά

και

πλασάρουν

εναλλακτικές λύσεις με άλλα προϊόντα (πολυκαρπονικά ποτήρια).
Επιπρόσθετα, υπάρχει ελάχιστη χρήση χαρτιού. Μέσω της χρήσης της
τεχνολογίας και συγκεκριμένα των QR codes, οι πελάτες μπορούν να
βρουν όποιο μενού ή πληροφορία χρειάζονται. Ακόμη στις τουαλέτες υπάρχουν στεγνωτήρες
χεριών χαμηλής κατανάλωσης.
Το ξενοδοχείο στοχεύει επίσης στη διαχείριση και μείωση των αποβλήτων φαγητού. Κατάφεραν
την επέκταση της διάρκειας ζωής του λαδιού κουζίνα κατά 50%, μέσω φιλτραρίσματος με
επαγγελματικό εξοπλισμό, την ανακύκλωση και την πώληση του μαγειρικού λαδιού, την
εφαρμογή των διαδικασιών F.I.F.O. (First In First Out) στη διαχείριση τροφίμων και τον έλεγχο
της μερίδας φαγητού μέσω της ευαισθητοποίησης των πελατών (προώθηση της διπλανής

αφίσας).

Επιπρόσθετα, τα απόβλητα φαγητού δίνονται σε φίλους ή

εργαζόμενους του ξενοδοχείου προς τάισμα των κατοικίδιων τους ή των
αδέσποτων ζώων της περιοχής.
Τέλος, τα δομικά υλικά και απόβλητα που προέκυψαν από την ανακαίνιση
ενός ορόφου έτυχαν της πιο κάτω διαχείρισης. Κάποια τα έδωσαν για
ανακύκλωση και πήραν χρήματα με τα οποία αγόρασαν εξοπλισμό
κουζίνας, ενώ κάποια άλλα που ήταν σε καλή κατάσταση τα επαναχρησιμοποίησαν σε εργασίες
που έγιναν σε άλλους ορόφους.
Elysee
Ένα ακόμη αξιοσημείωτο παράδειγμα κυκλικής
οικονομίας είναι επίσης η επιχείρηση Elysee. Η
συγκεκριμένη επιχείρηση, η οποία παράγει
διάφορα προϊόντα σωλήνωσης, προχώρησε στο
σχεδιασμό και κατασκευή νέων προϊόντων
χρησιμοποιώντας

ανακυκλωμένα

γεωργικά

πλαστικά απόβλητα , όπως για παράδειγμα το προϊόν ReCyFilm. Ο σχεδιασμός και κατασκευή
μιας νέας ταινίας από πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LDPE) για την κατασκευαστική
βιομηχανία, χρησιμοποιώντας ανακυκλωμένα αγροτικά πλαστικά απόβλητα (APW), στοχεύει
στο σχεδιασμό και την κατασκευή ενός καινοτόμου, φιλικού προς το περιβάλλον και οικονομικά
βιώσιμου πολυαιθυλενίου χαμηλής πυκνότητας (LDPE), φιλμ (Recy-Film) για εφαρμογές στον
κατασκευαστικό κλάδο. Η κύρια καινοτομία και περιβαλλοντική πτυχή του προτεινόμενου
προϊόντος είναι η πρώτη ύλη που χρησιμοποιείται, η οποία είναι ανακυκλωμένα αγροτικά
πλαστικά απόβλητα (APW), παρέχοντας ένα πράσινο δομικό υλικό που μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για πράσινες δημόσιες προμήθειες (GPP).

Το TRecy-Film αντικατέστησε ουσιαστικά το υπάρχον προϊόν φιλμ LDPE του Elysee, του οποίου
η τρέχουσα γραμμή παραγωγής χρησιμοποιεί παρθένα υλικά με βάση τα ορυκτά καύσιμα. Οι
μεμβράνες LDPE εγκαθίστανται σε κτίρια ως φράγματα ατμών, για τη μείωση της ανάπτυξης
ζιζανίων και ως διαχωριστικό στρώμα για την προσαρμογή των διαφορικών κινήσεων. Η επιλογή
των κατασκευαστικών μεμβρανών LDPE επιλέχθηκε λόγω της μόλυνσης του APW με χημικά,
γεγονός που απαγορεύει την εκμετάλλευσή του είτε για σωλήνες πόσιμου νερού, είτε για
πλαστικά άρδευσης. Για την κατασκευή του Recy-Film, στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις του
Elysee εγκαταστάθηκε πιλοτική μονάδα ανακύκλωσης, η οποία μπορεί να χειρίζεται 6 τόνους
APW σε καθημερινή βάση. Το έργο θα διερευνήσει επίσης τις αλυσίδες εφοδιασμού του APW
από την πηγή έως τις εγκαταστάσεις ανακύκλωσης για το σχεδιασμό ενός ολοκληρωμένου
συστήματος συλλογής που θα υιοθετήσει η εταιρεία Elysee.
CBp Cyprus
Η κυκλική οικονομία στην Κύπρο προωθείται και από την εταιρεία CBp Cyprus. Αυτή εταιρεία
είναι ένα καινοτόμο εργοστάσιο που έχει ως στόχο την επεξεργασία ελαστικών αποβλήτων. Η
συγκεκριμένη εταιρεία κάνει ολική διαχείριση και ανακύκλωση απόβλητων ελαστικών.
Μεταποιεί και παράγει νέα πράσινα προϊόντα όπως είναι η ανάκτηση της πρώτης ύλης σιδήρου
που υπάρχει μέσα στα ελαστικά και η παραγωγή ελαίου πυρόλυσης το οποίο περιέχει 65%
βιομάζα που προέρχεται από το φυσικό καουτσούκ το οποίο υπάρχει μέσα στα ελαστικά, προϊόν
το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βιοκαύσιμο στην ηλεκτροπαραγωγή. Το πιο
χαρακτηριστικό όμως προϊόν της κυκλικής οικονομίας είναι η παραγωγή της πρώτη ύλης, του
ορυκτού carbon black. Ουσιαστικά επεξεργάζονται ελαστικά αυτοκινήτων που φτάνουν στο
τέλος του κύκλου ζωής τους και να ξαναπαράγουν το Carbon black το οποίο εξάγουν για την

παραγωγή νέων ελαστικών αυτοκινήτων. Ακόμη παράγει αέριο σύνθεσης
έτσι ώστε να είναι ενεργειακά αυτόνομη.
Επίλογος
Για τη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία, είναι πολύ σημαντικό να τονιστεί ότι η
επιχειρηματικότητα βρίσκεται στη θέση του οδηγού. Ο σημερινός επιχειρηματικός
κόσμος μπορεί να αξιοποιήσει τη δυνατότητα να
παρατείνει τη διάρκεια ζωής του προϊόντος και
παράλληλα να δημιουργήσει ανταγωνιστικά προϊόντα
τα οποία να είναι και πιο ανθεκτικά.
Ένα από τα κύρια προβλήματα των επιχειρήσεων όσον αφορά στην κυκλική
οικονομία είναι κυρίως η μη γνώση, δηλαδή στο πώς αντιμετωπίζονται αυτά τα προϊόντα. Σύμφωνα με
την κυπριακή νομοθεσία και τις ευρωπαϊκές θεσπισμένες νομοθεσίες, αυτά τα προϊόντα, λόγω του ότι
παράγονται από απόβλητα, εξακολουθούν να αντιμετωπίζονται ως απόβλητα. Είναι επιτακτική ανάγκη
για μετονομασία και αποχαρακτηρισμό αυτών των προϊόντων από απόβλητα σε τυποποιημένα,
καινοτόμα, πράσινα και φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα, έτσι ώστε να γίνουν πιο αποδεκτά από την
κοινωνία.
Στην κυκλική οικονομία, ο κυκλικός σχεδιασμός είναι το σημείο έναρξης για την ανάπτυξη οποιουδήποτε
νέου προϊόντος ή υπηρεσίας. Τα αυτοκίνητα, οι υπολογιστές, οι οικιακές συσκευές, οι συσκευασίες και
διάφορα άλλα προϊόντα μπορούν να κατασκευαστούν για να είναι επισκευάσιμα, ανακατασκευάσιμα,
ανακυκλώσιμα και ανθεκτικά. Η συνεργασία εντός και μεταξύ της αλυσίδας εφοδιασμού μπορεί να
συμβάλει στην ελαχιστοποίηση του κόστους τόσο των απορριμμάτων όσο και των περιβαλλοντικών
επιπτώσεων.
Οι προοπτικές - και οι προκλήσεις - της κυκλικής οικονομίας θα επιταχυνθούν και θα επιτευχθούν μόνο
εάν η υποστήριξη της κοινωνίας είναι καθολική προς αυτήν την κατεύθυνση. Σε όλα τα επίπεδα
διακυβέρνησης, η συνεργασία κυβέρνησης, επιχειρηματικών, καταναλωτικών και συνδικαλιστικών
οργανώσεων, ακαδημαϊκών, ερευνητικών ιδρυμάτων και άλλων ενδιαφερομένων, είναι αποφασιστικής
σημασίας. Αφού η κυκλική οικονομία είναι γεγονός, οι προαναφερθέντες φορείς μπορούν και πρέπει να

χρησιμεύσουν ως μοχλοί διευκόλυνσης, ηγεσίας και πολλαπλασιασμού. Απαιτείται επίσης δράση από
οργανωμένους φορείς με στόχο την ενημέρωση των πολιτών για τα σημαντικά οφέλη της κυκλικής
οικονομίας. Σημαντικό να τονιστεί ότι παρέχεται η δυνατότητα στους καταναλωτές να κινητοποιηθούν
γύρω από καινοτόμα κυκλικά προϊόντα και υπηρεσίες μέσω των ψηφιακών μέσων και των μέσων
κοινωνικής δικτύωσης.

