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Η αυξημένη ζήτηση για πόρους για τα επόμενα 20 χρόνια θα είναι 

τελείως διαφορετική από οποιαδήποτε προηγούμενη σε 5 βασικά 

σημεία  

Κύρια Σημεία 

Ανάπτυξη 

νέων 

καταναλωτών  

μεσαίας τάξης 

▪ Η παγκόσμια ζήτηση σε αυτοκινητιστικό στόλο αναμένεται να διπλασιαστεί σε 

1.7 δις. έως το 2030 

▪ Σε Κίνα και Ινδία προστίθενται ετησίως τόσα μέτρα δόμησης όσο ολόκληρη η 

οικιστική και εμπορική επιφάνεια του Σικάγο x 3,5 φορές 
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Αυξανόμενα 

κόστη νέων 

προμηθειών 

▪ H μέση πραγματική αξία μιας δεξαμενής πετρελαίου  έχει διπλασιαστεί και 

την περασμένη δεκαετία 

▪ Ελάχιστες οι νέο-ανακαλυφθείσες περιοχές εξόρυξης παρά την αύξηση x4 

των αναζητήσεων  
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▪ Η συσχέτιση μεταξύ του κόστους των πόρων είναι σήμερα υψηλότερη από κάθε άλλη 

φορά μέσα στον περασμένο αιώνα.  

▪ Οι αντισυμβατικές μεθόδοι  εξόρυξης πετρελαίου όπως η οριζόντια διάτρηση απαιτούν 

έως και τέσσερις φορές περισσότερο ατσάλι από την παραδοσιακή κάθετη διάτρηση  

Οι πηγές είναι 

ολοένα και 

περισσότερο 

συνδεδεμένες 
▪ Οικονομολόγοι ειδικοί στην Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή ανακάλυψαν 

ότι σε ορισμένες περιοχές υπάρχει κίνδυνος απώλειας 1-12%  του ετήσιου ΑΕΠ  

ως αποτέλεσμα του σημερινού κλιματικού μοντέλου  

▪ Υπάρχει υπέρ-εκμετάλλευση του 25% των αποθεμάτων ψαριού  και 

εκμετάλευση άλλου 50%  

Οι Περιβαλλοντικές 

Ανησυχίες 

επηρεάζουν την 

παραγωγή  
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Αυξανόμενη 

Ανησυχία για 

πρόσβαση 

στους πόρους 

▪ Εκτιμάται ότι 1.3 δις.  άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση στην ηλεκτρική ενέργεια 

και 2.7 δις. χρησιμοποιούν ακόμη την παραδοσιακή βιομάζα για το μαγείρεμά 

του φαγητού τους.  

▪ Περίπου 925 εκατομμύρια  άνθρωποι  παγκοσμίως υποσιτίζονται και περίπου 

884 εκατομμύρια δεν έχουν πρόσβαση σε πόσιμο νερό.  
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Κεντρική και Νότια 

Αμερική 

3 billion 

1 Με βάση την ημερήσια κατανάλωση ανά κάτοικο που κυμαίνεται από $ 10 έως $ 100           

(σε όρους ισοτιμίας αγοραστικής δύναμης) 

Η εμφάνιση των 3 Δισεκατομμυρίων καταναλωτών της 

μεσαίας τάξης θα τροφοδοτήσει τη μελλοντική ζήτηση 

 

Μεσαία τάξη παγκοσμίως1 

σε εκατομμύρια 

4.88 

SOURCE: 
OECD 
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Στις αναπτυσσόμενες οικονομίες, τα εισοδήματα αυξάνονται 

ταχύτερα και σε μεγαλύτερη κλίματα από οποτεδήποτε στο 

παρελθόν.  



Κυκλική Οικονομία (1) 

Σήμερα κυρίως 
γραμμική 

οικονομία : 
‘Αντλησε πόρους 
– κατασκεύασε - 
χρησιμοποίησε-

διάθεσε’  

Κυκλική Οικονομία 
Μια στρατηγική ανάπτυξης που επιτρέπει την 
οικονομική ανάπτυξη στοχεύοντας στην 
βελτιστοποίηση της αλυσίδας κατανάλωσης 
βιολογικών και τεχνικών υλών. 
Μια μεταμόρφωση σε βάθος των αλυσίδων 
παραγωγής και των μοντέλων κατανάλωσης, έχει σαν 
στόχο την διατήρηση της κυκλοφορίας των υλικών 
στην οικονομία για μεγαλύτερο διάστημα, ξανα-
σχεδιάζοντας τα βιομηχανικά συστήματα και 
ενθαρρύνοντας την χρήση των πλεοναζόντων υλικών 
και αποβλήτων. 
Στοχεύει στην διατήρηση της αξίας των υλικών και 
της ενέργειας που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή 
προϊόντων της αλυσίδας αξιών για το μεγαλύτερο 
δυνατό διάστημα, ελαχιστοποιώντας τα απόβλητα 
όσο και την χρήση των πώρων. 
Προλαμβάνοντας την πτώση της αξίας των ροών 
υλικών, δημιουργεί οικονομικές ευκαιρίες και 
ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα στα πλαίσια της 
αειφορίας. 
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Κυκλική Οικονομία (2) 

Απλοποιημένη Απεικόνιση Γραμμικής Οικονομίας 

Source: Scoping study to identify potential circular economy actions, priority sectors, material 

flows & value chains  - Funded under DG Environment’s  ramework contract for economic 

analysis ENV.F.1/FRA/2010/0044 - Final report, August 2014 
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Κυκλική Οικονομία (3) 

Source: Scoping study to identify potential circular economy actions, priority sectors, material 

flows & value chains  - Funded under DG Environment’s  ramework contract for economic 

analysis ENV.F.1/FRA/2010/0044 - Final report, August 2014 
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Απλοποιημένη Απεικόνιση Γραμμικής Οικονομίας 



Νέα Οδηγία Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
την Κυκλική Οικονομία (2018)  

Κοινός Ευρωπαϊκός στόχος για ανακύκλωση του 65% των αστικών 
απορριμμάτων έως το 2030 
Κοινός Ευρωπαϊκός στόχος για ανακύκλωση του 75% των υλικών 
συσκευασίας έως το 2030 
Δεσμευτικός στόχος για την μείωση στο 10% των αστικών απορριμμάτων 
που καταλήγουν στα ΧΥΤΑ έως το 2030 
Απαγόρευση στην διάθεση διαχωρισμένων απορριμμάτων στους ΧΥΤΑ 
Προώθηση οικονομικών εργαλείων με σκοπό την αποτροπή διάθεσης 
απορριμμάτων στους ΧΥΤΑ 
Απλοποίηση και βελτιστοποίηση των ορισμών και εναρμόνιση των 
υπολογιστικών μεθόδων για τα ποσοστά ανακύκλωσης σε όλη την ΕΕ 

8 

Δρ. Κ. Αραβώσης  
Αναπλ. Καθηγητής ΕΜΠ 



Νέα Οδηγία Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
την Κυκλική Οικονομία (2018)  
Συγκεκριμένα μέτρα για την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης  και την 
ενθάρρυνση της βιομηχανικής συμβίωσης – μετατροπή των υποπροϊόντων μιας 
βιομηχανίας σε πρώτες ύλες κάποιας άλλης βιομηχανίας.  
Οικονομικά κίνητρα στους παραγωγούς ώστε να τοποθετούν φιλικότερα προς 
το περιβάλλον προϊόντα στην αγορά και να υποστηρίζουν  τα συστήματα 
ανάκτησης και ανακύκλωσης (πχ συσκευασίας, μπαταριών, ΑΗΗΕ, οχημάτων) 
Η νέα νομοθεσία θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη των αποβλήτων  
και θα εισαγάγει σημαντικούς στόχους , όπως η μείωση κατά 50% των 
αποβλήτων  τροφίμων στην ΕΕ καθώς και η μείωση των θαλάσσιων αποβλήτων 
με σκοπό την επίτευξη των στόχων των Ηνωμένων Εθνών για τις περιοχές αυτές, 
σε σχέση με την βιώσιμη ανάπτυξη.  
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Μια επιτυχημένη μετάβαση προς μια κυκλική οικονομία απαιτεί δράση σε 
όλα τα στάδια της αλυσίδας αξιών: 

 
 Από την εξαγωγή πρώτων υλών 
 
 στον σχεδιασμό υλικών και προϊόντων  
 
 την παραγωγή, την διανομή και την κατανάλωση αγαθών 

 
 τον σχεδιασμό επισκευής, ανακατασκευής και 

επαναχρησιμοποίησης  
 
 ως την διαχείριση αποβλήτων και την ανακύκλωση. 

Κυκλική Οικονομία  
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Κυκλική Οικονομία 

Ενδεικτικά  βήματα για τα κατασκευασμένα προϊόντα και υλικά (‘τεχνικά παράγωγα’): 
 Συντήρηση και επισκευή των προϊόντων, ώστε να διατηρηθούν το δυνατόν 

περισσότερο σε κυκλοφορία, με την μεγαλύτερη δυνατή αξία. 
 
 Η επαναχρησιμοποίηση και ανα-διανομή αγαθών, συμπεριλαμβανομένης και 

της αγοράς προϊόντων «δεύτερο χέρι», οδηγεί σε ελαχιστοποίηση 
απωλειών, συνεισφέροντας θετικά στην κυκλική οικονομία. 

 
 Η ανακαίνιση  και  ανακατασκευή  αγαθών   περιλαμβάνει επισκευή και 

αντικατάσταση φθαρμένων ανταλλακτικών και μερών. Ωστόσο το παραγόμενο αγαθό 
θα έχει μικρότερη διάρκεια ζωής από ότι το καινούριο. Όταν ένα προϊόν επανα-
κατασκευάζεται, τα εξαρτήματά του αφαιρούνται και χρησιμοποιούνται σε 
νέα προϊόντα.  Οι διαδικασίες αυτές περιλαμβάνουν  ποιοτικούς ελέγχους για την 
διασφάλιση παραγωγής υψηλής ποιότητας προϊόντων (με εγγύηση). 

Source: Netherlands Organisation for Applied Scientific Research (TNO) (2013). Opportunities for a 

circular economy in the 

Netherlands 
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 Η ανακύκλωση  περιλαμβάνει  ανάκτηση υλικών τα οποία μπορούν να επανα-
τοποθετηθούν σε μια ή περισσότερες παραγωγικές διαδικασίες. Παρότι διατηρείται η 
αξία των πρώτων υλών, η προστιθέμενη αξία του αρχικού προϊόντος (σε μορφή 
ενέργειας, εργατικών και κεφαλαίου) θα χαθεί. Προφανώς τα βιοτικά παράγωγα δεν 
μπορούν να διατηρούνται στην κυκλοφορία με τον ίδιο τρόπο όπως τα τεχνητά 
παράγωγα. 
  
 Γίνεται δεκτό ότι η βιομάζα και τα βιοτικά ρεύματα αποβλήτων θα επιστραφούν 
τελικά στο έδαφος ως βελτιωτικά, αφού πρώτα έχουν χρησιμοποιηθεί το δυνατόν 
περισσότερο (μέσω διαδικασιών όπως βιο-διύλιση, αναερόβια χώνευση κλπ.) 
 Μελλοντικά θα πρέπει να καταστεί δυνατό να χρησιμοποιούνται όλα τα βιοτικά 
παράγωγα  σα μη-τοξικά συστατικά στα εδαφοβελτιωτικά.  
 

12 

Source: Netherlands Organisation for Applied Scientific Research (TNO) (2013). Opportunities for a 

circular economy in the 

Netherlands 

Κυκλική Οικονομία  

Δρ. Κ. Αραβώσης  
Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ 



Γιατί πρέπει να αναπτυχθεί η κυκλική οικονομία   
 
 
 
 Οι φυσικοί πόροι συχνά χρησιμοποιούνται με μη βιώσιμο 

τρόπο σε όλο τον πλανήτη, εξαντλώντας τα ακόμη 
περισσότερο και προκαλώντας υποβάθμιση του 
περιβάλλοντος και απειλές προς τα οικοσυστήματα. Αυτή 
η τάση ενδέχεται να αυξηθεί καθώς μεγαλώνει ο 
παγκόσμιος πληθυσμός και αλλάζουν τα μοντέλα 
οικονομικής ανάπτυξης. 

 

Σύμφωνα με το Ίδρυμα Ellen MacArthur η τρέχουσα  
‘ωφέλιμη’ διάρκεια ζωής των αγαθών είναι μόνο 4 έτη μετά 
τα οποία, μόνο το 40% όλων των υλικών επανα-χρησιμοποιείται 
ή ανακυκλώνεται , διατηρώντας μόνο το 3% της αρχικής 
τους αξίας. 
Χρειαζόμαστε νέα πρότυπα για τα υλικά, δευτερεύουσες 
αγορές υλικών και αναβαθμισμένο σύστημα ανακύκλωσης. 
Τα προϊόντα θα πρέπει να σχεδιάζονται  ώστε να έχουν 
μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, να επαναχρησιμοποιούνται, να 
επισκευάζονται και να ανακυκλώνονται. 

 

Soummermans, Jyrki Katainen, Karmenu Vella, Elzbieta Bienkowska  
“Closing the circle and opening the conversation”) 

By 2030 
five billion 
people will 

live in 
cities 
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 Η παγκόσμια ανταγωνιστικότητα για τις πηγές 
αυξάνεται. 

 

 Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι  “πλούσια σε ικανότητες 
αλλά πτωχή σε πόρους”. 

 

 Για να γίνουμε ανταγωνιστικοί χρειαζόμαστε μια 
δυνατότερη και αποτελεσματικότερη βάση πόρων. 

 

 Προχωρώντας σε μια πιο κυκλική οικονομία, η Ευρώπη 
θα αναπτύξει την ανταγωνιστικότητα, την ανάπτυξη 
και την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, 
διασφαλίζοντας την προστασία του περιβάλλοντος. 

 

  Οι περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές 
διαστάσεις θα πηγαίνουν χέρι-χέρι. 

 

  
 

Source: European Environmental Bureau 

(EEB) (2013) “Advancing Resource 

Efficiency in Europe” 
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Γιατί πρέπει να αναπτυχθεί η κυκλική οικονομία  



 
 
 
 
 

    Έχει την δυνατότητα να παρέχει στους καταναλωτές  καινοτόμα προϊόντα με 
μεγαλύτερη διάρκεια ζωής  που τους εξοικονομούν χρήματα βελτιώνοντας την  
ποιότητα ζωής τους.  

 
  Η πρόληψη της δημιουργίας των αποβλήτων, ο οικολογικός σχεδιασμός, η 

επαναχρησιμοποίηση και άλλα παρόμοια μέτρα, θα μπορούσαν να φέρουν 
καθαρή εξοικονόμηση ύψους 600 δις € ή 8% του ετήσιου κύκλου εργασιών για τις 
επιχειρήσεις στην ΕΕ, ενώ η μείωση των συνολικών ετήσιων εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου προβλέπεται να είναι μεταξύ του 2% και του 4%.  

 
 Οι προοπτικές για το 2030, προβλέπουν μείωση των εκπομπών άνθρακα έως και 

48%, έναντι 31%, που προβλεπόταν από την σημερινή πορεία, και μείωση 83% 
μέχρι το 2050, έναντι 61%, συγκρινόμενο με τα επίπεδα του 2012. Περισσότεροι 
από 600 εκατομμύρια τόνοι αερίου του θερμοκηπίου δεν θα εκλυθούν στην 
ατμόσφαιρα, μεταξύ της χρονικής περιόδου 2015-2030 

Source: European Environmental Bureau (EEB) (2013) “Advancing Resource Efficiency in Europe” 
Frans Timmermans, Jyrki Katainen, Karmenu Vella, Elzbieta Bienkowska “Closing the circle and opening the conversation”) Δρ. Κ. Αραβώσης  
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Γιατί πρέπει να αναπτυχθεί η κυκλική οικονομία  



Γιατί πρέπει να αναπτυχθεί η κυκλική οικονομία (1) 
 
 
 
 
 Οι φυσικοί πόροι συχνά χρησιμοποιούνται με μη βιώσιμο 

τρόπο σε όλο τον πλανήτη, εξαντλώντας τα ακόμη 
περισσότερο και προκαλώντας υποβάθμιση του 
περιβάλλοντος και απειλές προς τα οικοσυστήματα. Αυτή η 
τάση ενδέχεται να αυξηθεί καθώς μεγαλώνει ο παγκόσμιος 
πληθυσμός και αλλάζουν τα μοντέλα οικονομικής ανάπτυξης. 

 

Σύμφωνα με το Ίδρυμα Ellen MacArthur η τρέχουσα  
‘ωφέλιμη’ διάρκεια ζωής των αγαθών είναι μόνο 4 έτη 
μετά τα οποία, μόνο το 40% όλων των υλικών επανα-
χρησιμοποιείται ή ανακυκλώνεται , διατηρώντας μόνο το 
3% της αρχικής τους αξίας. 

•  Χρειαζόμαστε νέα πρότυπα για τα υλικά, δευτερεύουσες 
αγορές υλικών και αναβαθμισμένο σύστημα 
ανακύκλωσης. Τα προϊόντα θα πρέπει να σχεδιάζονται  
ώστε να έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, να 
επαναχρησιμοποιούνται, να επισκευάζονται και να 
ανακυκλώνονται. 

 Soummermans, Jyrki Katainen, Karmenu Vella, Elzbieta Bienkowska  
“Closing the circle and opening the conversation”) 

By 2030 
five billion 
people will 

live in 
cities 
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Γιατί πρέπει να αναπτυχθεί η κυκλική οικονομία (3) 
Έχει την δυνατότητα να παρέχει στους καταναλωτές  καινοτόμα προϊόντα με μεγαλύτερη 

διάρκεια ζωής  που τους εξοικονομούν χρήματα βελτιώνοντας την  ποιότητα ζωής τους.  
     Η πρόληψη της δημιουργίας των αποβλήτων, ο οικολογικός σχεδιασμός, η επαναχρησιμοποίηση και άλλα 

παρόμοια μέτρα, θα μπορούσαν να φέρουν καθαρή εξοικονόμηση ύψους 600 δις € ή 8% του ετήσιου 
κύκλου εργασιών για τις επιχειρήσεις στην ΕΕ, ενώ η μείωση των συνολικών ετήσιων εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου προβλέπεται να είναι μεταξύ του2%καιτου4%.  

 Σήμερα, σημαντικές ποσότητες αποβλήτων καταλήγουν στις θάλασσες, κυρίως πλαστικά. Αυτό 
δεν αποτελεί μόνον περιβαλλοντική πρόκληση. Οι επιπτώσεις δεν επηρεάζουν μόνον τον 
τουρισμό και την αλιεία. Αυτό επιφέρει και τεράστιο οικονομικό κόστος, καθώς τα απόβλητα 
αυτά θα μπορούσαν να επαναχρησιμοποιηθούν, να ανακυκλωθούν, ή να χρησιμοποιηθούν ως 
πολύτιμη πηγή ενέργειας, μειώνοντας παράλληλα της εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. 
 Μόνο το 40% των υλικών ανακυκλώνεται στις χώρες της ΕΕ, το 25% καίγεται ανακτώντας 
ενέργεια και το υπόλοιπο καταλήγει σε ΧΥΤΑ. 
Ακόμη και υλικά όπως το PET, το ατσάλι, το χαρτί που θεωρούνται τα success stories της 

ανακύκλωσης, έχουν έως και 75% απώλεια της αξίας που είχαν την πρώτη φορά που 
χρησιμοποιήθηκαν. 
 Το 33% των τροφίμων πάει στα σκουπίδια – ακόμη και το 46% των φρούτων και λαχανικών. 

Αυτό πρέπει να αλλάξει! 

Source: European Environmental Bureau (EEB) (2013) “Advancing Resource Efficiency in Europe” 
Frans Timmermans, Jyrki Katainen, Karmenu Vella, Elzbieta Bienkowska “Closing the circle and opening the conversation”) Δρ. Κ. Αραβώσης  
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Για σύνθετα αγαθά μεσαίας 

διάρκειας ζωής , 

εξοικονόμηση έως  

και $630 δις. στην Ευρώπη 

 

Για αγαθά ταχείας 

κυκλοφορίας: δυνατότητα 

εξοικονόμησης έως και 

$700 bn p.a. παγκοσμίως 

4 Η μετατόπιση στους εσωτερικούς κύκλους δημιουργεί σημαντικά 

οικονομικά πλεονεκτήματα πέραν του 1 τρις. Δολλαρίων ετησίως 
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SOURCE: Ellen MacArthur Foundation circular economy team drawing from Braungart & McDonough and 
Cradle to 

Cradle (C2C) 
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

Δρ. Κ. Αραβώσης  
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ΥΛΙΚΑ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ & 

ΑΠΟΒΛΗΤΑ  

Οι καθαρές τεχνολογίες περιλαμβάνουν τεχνολογίες / προϊόντα /υπηρεσίες που: 

• Μειώνουν σημαντικά ή εξαλείφουν τις αρνητικές οικολογικές επιπτώσεις 

• Βελτιώνουν την παραγωγική και υπεύθυνη χρήση των φυσικών πόρων 

• Παρέχουν υψηλή απόδοση με χαμηλότερο κόστος 
Δρ. Κ. Αραβώσης  
Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ 



Βιομηχανία 4.0 

Δρ. Κ. Αραβώσης  
Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ 

Από την Βιομηχανία 1.0 
στην Βιομηχανία 4.0:  
Προς την 4η Βιομηχανική 
Επανάσταση 



Αντιμετωπίζοντας την ζήτηση 
“Τρύπα στον τοίχο” 

 
Η περίπτωση του ηλεκτρικού τρυπανιού 

• Ένα ηλεκτρικό τρυπάνι χρησιμοποιείται 
συνήθως για συνολικά λιγότερο από 20 λεπτά 
κατά την διάρκεια ζωής του καθώς η ζήτηση 
του πελάτη είναι “μια τρύπα στον τοίχο” – η 
αγορά παρέχει εκατοντάδες εργαλείων που 
απλά μένουν συνήθως στο ράφι.  

• Αν αντίθετα, ο χρήστης είχε εύκολη πρόσβαση 
σε ένα υψηλής ποιότητας εργαλείο μόνον για 
όταν το χρειάζεται, θα εξοικονομούσε χρήματα 
και χρόνο ενώ το προϊόν θα βελτιωθεί ως προς 
τα ακόλουθα:  μακροζωία, 
επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, εντοπισμό 
GPS  για το πλησιέστερο εργαλείο, κοινότητες 
χρηστών για παροχή συμβουλών, ηλεκτρονικές 
πληρωμές για την διευκόλυνση της παραλαβής 
και παράδοσης. 

• Αυτή η ιδέα μπορεί να εφαρμοστεί σε 
οτιδήποτε: από εργαλεία για Φτιάξτο Μόνος 
Σου σε φορτηγά, κτήρια, εκτυπωτές κλπ.  

Δρ. Κ. Αραβώσης  
Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ 



Nike Flyknit – 
Σχεδιασμένο ώστε να ανακυκλωθεί   

Peter Lacy et al., Accenture Strategy,  
“Circular Advantage –   
Innovative Business Models & Technologies”, 2014 

• Χάρη στην τεχνολογία του Nike Flyknit™, 
κατασκευάστηκε ένα υπόδημα με ενιαίο πλεκτό 
ύφασμα στο επάνω μέρος.  
  

 Το αποτέλεσμα είναι λιγότερα υλικά προς 
απόρριψη (έως και 80%) κατά την παραγωγική 
διαδικασία καθώς και ελαφρότερο παπούτσι με 
καλύτερη εφαρμογή  που ενισχύει τις επιδόσεις 
του αθλητή. 

– Το Flyknit καθώς και άλλα παρόμοια προϊόντα 
αποτυπώνει  τον σημαντικό ρόλο που παίζει η 
κυκλική οικονομία σαν τρόπος σκέψης στην εταιρεία 
Nike. “Χτίζουμε την επιχείρησή μας 
αποδεσμεύοντας την ανάπτυξή μας από ολοένα και 
πιο ανεπαρκής πηγές,”  έγραψε η Hanna Jones, 
Αντιπρόεδρος της Nike και υπεύθυνη της Αειφόρου 
Καινοτομίας, στο blog της Nike. 

– “Αυτό δεν είναι μόνο στρατηγική αειφορίας. 
Είναι αναπόσπαστο μέρος της επιχειρηματικής 
μας στρατηγικής ” 

Δρ. Κ. Αραβώσης  
Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ 



Ανάκτηση Πόρων 
• Ένα παράδειγμα εταιρείας που 

ανακτά την δυνητική αξία 
υπολειμμάτων του παραγόμενου 
αποβλήτου κατόπιν χρήσης του 
προϊόντος είναι ο κατασκευαστής 
χαλιών, Desso. 

• Η εταιρεία ανέπτυξε μια 
τεχνολογία διαχωρισμού που 
ονομάζεται Refinity®, και 
επιτρέπει τον διαχωρισμό νήματος 
και ινών από το υπόστρωμα των 
χαλιών.  

• Μετά από ένα στάδιο εξυγίανσης, το 
νήμα μπορεί να επιστραφεί σε μια 
διαδικασία παραγωγής νέου νήματος 
μέσω του συστήματος Cradle-to-
Cradle®. 

Desso’s Take Back™ Program 

Peter Lacy et al., Accenture Strategy,  
“Circular Advantage – Innovative Business Models & Technologies”, 2014 

Δρ. Κ. Αραβώσης  
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Επέκταση της διάρκειας ζωής του προϊόντος  
 Project ARA – Το προσαρμόσιμο Smartphone 
της Google’s 

• Aποδεχόμενοι το μοντέλο επιχειρηματικότητας της 
Επέκτασης Διάρκειας Ζωής Προϊόντων, η Google 
αντιμετωπίζει την πρόκληση της απαρχαίωσης στο 
πεδίο της κινητής τηλεφωνίας : τι μπορείς να κάνεις μια 
συσκευή η οποία δεν καλύπτει πλέον τις ανάγκες του 
πελάτη;  

• Η Πρωτοβουλία Project Ara της εταιρείας επικεντρώνει 
στην επαν-εφεύρεση του smartphone διασπώντας το 
σε αντικαταστάσιμες μονάδες που μπορούν να 
συναρμολογηθούν και να προσαρμοστούν ανάλογα με 
τις απαιτήσεις του χρήστη. 

• Με την δυνατότητα ανταλλαγής μονάδων, οι 
χρήστες μπορούν εύκολα, με βασικές δεξιότητες να 
μεταποιήσουν το τηλέφωνό τους με (διατηρώντας 
την ίδια συσκευή για μεγαλύτερο διάστημα).  
Η επισκευή είναι επίσης πιο εύκολη και πιο 
οικονομική.  

• Επιμηκύνοντας την ωφέλιμη διάρκεια ζωής του 
τηλεφώνου, η Google ελαχιστοποιεί την ανάγκη 
εύρεσης παρθένων πηγών για την δημιουργία νέων 
συσκευών, καθώς επίσης και την ποσότητα των 
παραγόμενων ηλεκτρονικών αποβλήτων.  

Peter Lacy et al., Accenture Strategy,  
“Circular Advantage – Innovative Business Models & Technologies”, 2014 

Δρ. Κ. Αραβώσης  
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Το προϊόν ως υπηρεσία 
Η Michelin, από τις κορυφαίες εταιρείες κατασκευής 
ελαστικών, υιοθέτησε το μοντέλο Προϊόν ως 
Υπηρεσία για την δημιουργία ενός καινοτόμου 
προγράμματος όπου οι πελάτες που διαθέτουν 
στόλους μπορούν να ενοικιάσουν ελαστικά αντί να 
κάνουν αγορά.  

• Σε αυτό το πρόγραμμα, η Michelin προωθεί 
αποτελεσματικά “τα ελαστικά ως υπηρεσία”. Ο 
πελάτης πληρώνει ανά μίλι που 
πραγματοποίησε. Δεν έχουν την κυριότητα 
των ελαστικών. Δεν χρειάζεται να ασχοληθούν 
με τυχόν φθορές οι απαραίτητες επισκευές.  

• Υιοθετώντας το μοντέλο «Προϊόν ως 
Υπηρεσία», η Michelin έχει ένα επιπλέον 
κίνητρο για την ανάπτυξη ελαστικών με 
μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.  

• Και, παίρνοντας πίσω τα φθαρμένα ελαστικά, η 
εταιρεία έχει το κίνητρο να διασφαλίσει μέσω 
του σχεδιασμού και της επιλογής των υλικών, ότι 
θα μπορούν να υποστούν επαν-επεξεργασία με 
ένα τελικό προϊόν χρήσιμο για την κατασκευή 
νέων ελαστικών ή και κάποιου τελείως 
διαφορετικού προϊόντος. 

Peter Lacy et al., Accenture Strategy,  
“Circular Advantage – Innovative Business Models & Technologies”, 2014 

Δρ. Κ. Αραβώσης  
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Το μοντέλο Pay-per-Lux των εταιρειών 
Philips & Turntoo / Πώληση Φωτός ως 
Υπηρεσία 

Ένα πρόγραμμα που 
αναπτύχθηκε μεταξύ του 
Thomas Rau και της Philips 
επεδίωξε να σχεδιάσει από την 
αρχή την πλεονάζουσα 
παραγωγική ικανότητα 
πωλώντας το φως ως 
υπηρεσία 

«Είπα στην Philips: χρειάζομαι 
τόσες ώρες φωτός στις 
εγκαταστάσεις μου ανά έτος. Αν 
νομίζετε ότι χρειάζεστε λάμπες, 
ή ηλεκτρισμό ή οτιδήποτε – 
εντάξει. Αλλά εγώ δεν θέλω 
τίποτε από αυτά. Δεν με 
ενδιαφέρει το προϊόν, μόνο η 
λειτουργία. Θέλω να αγοράσω 
φως και τίποτε άλλο»  
Thomas Rau, Αρχιτέκτονας.  

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/case_studies/phillips-and-turntoo  
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Το μοντέλο Pay-per-Lux  
Πώληση Φωτός ως Υπηρεσία 

• Ένα πρόγραμμα που  

Αναπτύχθηκε από τους 
Αρχιτέκτονες τουThomas 
Rau Architects και την 
Philips να σχεδιάσει από 
την αρχή την πλεονάζουσα 
παραγωγική ικανότητα 
πωλώντας το φως ως 
υπηρεσία. 

• Η αποτελεσματική διαχείριση του 
συστήματος είχε ως αποτέλεσμα σε 
συνολική μείωση ενέργειας από 55% σε 
35% χάρη στην εγκατάσταση LED. Χάρη 
σε κάποιες άλλες βελτιώσεις από την 
Philips υπήρξε περαιτέρω μείωση 20% . 

http://www.ellenmacarthurfoundation.org/case_studies/philips-and-turntoo 
Δρ. Κ. Αραβώσης  
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Οικονομία της ανταλλαγής 

• “Η Οικονομία της ανταλλαγής είναι ένα 
κοινωνικό και οικονομικό σύστημα 
οδηγούμενο από τεχνολογίες δικτύου και 
κοινοτήτων βάσει του οποίου μπορείς να 
ανταλλάξεις ή να μοιραστείς κάτι που έχεις 
στην κατοχή σου, είτε αυτό είναι 
αντικείμενο, είτε χώρος, είτε κάποια 
δεξιότητα, είτε χρήμα με τρόπους και σε μια 
κλίμακα που ποτέ πριν δεν ήταν εφικτή.” - 
Marco Torregrossa 

Welcome to Seoul: 

The Sharing City 
Δρ. Κ. Αραβώσης  
Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ 
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Airbnb – Νέο επιχειρηματικό Μοντέλο, 
Νέοι κίνδυνοι και προκλήσεις 

• Airbnb 

http://www.kenontek.com/2014/02/09/dissecting-airbnbs-business-model-canvas/ 

DISSECTING AIRBNB’S BUSINESS MODEL CANVAS By Ken On 9 February 2014 In Startups 
Δρ. Κ. Αραβώσης  
Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ 
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Οι μεγάλες πολυεθνικές υιοθετούν 
Επιχειρηματικά Μοντέλα Κυκλικής οικονομίας 

• Το H&M συλλέγει μεταχειρισμένα 
ρούχα σε όλα του τα καταστήματα 
προκειμένου να κλείσει τον κύκλο 
ζωής του υφάσματος. Η BMW και 
η Cisco Systems επιμηκύνουν την 
διάρκεια ζωής των 
μεταχειρισμένων προϊόντων με 
ανακατασκευή και μεταπώληση, η 
Philips προσφέρει  “το φως ως 
υπηρεσία” σε δήμους και τοπική 
αυτοδιοίκηση, η Amazon.com 
προσφέρει κείμενα ως υπηρεσία, η 
Daimler’s Car2Go (υπηρεσία από 
κοινού χρήσης αυτοκινήτων) είχε 
600,000 πελάτες το 2014 και 
έσοδα σχεδόν $100 εκατ., ενώ η  
Wal- Mart πλησιάζει τα $2 δις για 
μεταχειρισμένα videogames μέσα 
από ένα πρόγραμμα ανταλλαγής 
εντός του καταστήματος.  

Peter Lacy et al., Accenture Strategy, “Circular Advantage – Innovative Business Models & Technologies”, 2014 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 Πρέπει να προβλέπεται έξυπνος σχεδιασμός προϊόντος, επισκευή και επαναχρησιμοποίηση προϊόντων,  ανακύκλωση,  

αειφορία στην κατανάλωση,  σχεδιασμός πολιτικής για τα απόβλητα,  παρακολούθηση των ποσοστών  

ανακύκλωσης,  έξυπνη χρήση των πρώτων υλών, με στόχο τις ισχυρότερες αγορές μεταχειρισμένων πρώτων 

υλών, ενώ  θα πρέπει να προβλέπονται  ειδικά μέτρα ανά πεδίο.  

 Ορισμένα εμπόδια αντιμετωπίζονται μέσω μιας ολοκληρωμένης και συνεκτικής προσέγγισης που θα λαμβάνει πλήρως 

υπόψη την  αλληλεπίδραση και αλληλεξάρτηση σε ολόκληρη την αλυσίδα αξιών, αντί να εστιάζει αποκλειστικά σε ένα 

μόνο κομμάτι του οικονομικού κύκλου.  

 Μια προϋπόθεση για την μετάβαση στην κυκλική οικονομία είναι η ικανότητα της καινοτομίας. Οι γνώσεις που 

συνεισφέρουν στην κυκλική οικονομία θα πρέπει να ενσωματωθούν στις δημιουργικές βιομηχανίες και στις σχολές 

σχεδιασμού. Να δημιουργηθεί μια ξεκάθαρη δια-τμηματική, σταθερή στρατηγική προς την κυκλική οικονομία. Να 

αναπτυχθεί ένα συνεκτικό εκπαιδευτικό και ερευνητικό σχέδιο για την κυκλική οικονομία. Να αυξηθούν οι γνώσεις 

και η ευαισθητοποίηση σε ότι αφορά τις πρώτες ύλες σε κάθε αλυσίδα αξιών. Να αναθεωρηθούν τα οικονομικά 

και φορολογικά κίνητρα ως προς την προώθηση της κυκλικής συμπεριφοράς.  

 Να αναπτυχθούν  ρυθμιστικές πράξεις   για την καλύτερη εκτέλεση και ενίσχυση ήδη υπάρχοντος σχετικού  
νομοθετικού πλαισίου.  

 Να αναπτυχθούν  εκπαιδευτικές  ομάδες και σχέδια 

Κάποια άλλα όργανα υποστήριξης του νομοθετικού πλαισίου είναι  η εθελοντική συναίνεση , φόροι και φορολογικά 

κίνητρα ,  χρεώσεις και εισφορές, στοχευμένη πληροφόρηση και συμβουλευτικές υπηρεσίες, καμπάνιες ευαισθητοποίησης  

 Η δημόσια επένδυση μπορεί να παίξει ένα χρήσιμο και ενισχυτικό ρόλο , παράλληλα με την ουσιαστική ιδιωτική 
χρηματοδότηση σχετικών δραστηριοτήτων, για παράδειγμα ενισχύοντας  περαιτέρω την Έρευνα & Ανάπτυξη  και την 
καινοτομία , στηρίζοντας την ανάπτυξη δεξιοτήτων, υποστηρίζοντας επενδύσεις στις υποδομές ,  στηρίζοντας  την ομαδική 
εργασία,  την βιομηχανική συνύπαρξη και  μς πλατφόρμες καλών πρακτικών (Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις )κλπ.  

Δρ. Κ. Αραβώσης  
Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ 



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Source: Hekker et al (2011) 

Ένα καινοτόμο σύστημα 

Θα χρειαστεί προσπάθεια και 

αλλαγές, τόσο σε τοπικό επίπεδο 

όσο και σε Ευρωπαϊκό, τόσο  από 

πλευράς των φορέων χάραξης 

πολιτικής, όσο και από 

παραγωγούς, διανομείς, εμπόρους 

αλλά και καταναλωτές.  

Οι επενδυτές θα πρέπει να 
 χρηματοδοτούν την καινοτομία 

Η βιομηχανία θα πρέπει να είναι 

ευέλικτη και αποτελεσματική 

 Οι καταναλωτές θα πρέπει να 

υιοθετήσουν  νέες συνήθειες. 

Ο δημόσιος τομέας – είτε οι τοπικοί 

φορείς είτε οι Ευρωπαϊκοί θεσμοί – 

μπορούν να υποβοηθήσουν την 

κυκλική οικονομία μέσω των 

Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων.  
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