
   

 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΕΒΕ 
 

«ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (CEP) ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΤΗΣ Ε.Ε.» 
 
 

 
 
 
 
 

                     

Σκοπός:    
Η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία αποτελεί το πιο άρτιο και πιο απαιτητικό θεσμικό πλαίσιο παγκόσμια. Αντίστοιχα, η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία που φορά 

τα απόβλητα  είναι εξίσου απαιτητική. Στην παρούσα φάση βρίσκεται υπό εξέλιξη η ριζική αναθεώρηση των πολιτικών και των νομοθεσιών που 

αφορούν τη διαχείριση των αποβλήτων, υπό την επωνυμία «Πακέτο Κυκλικής Οικονομίας», (Circular Economy Package).  Το Πακέτο καλύπτει το 

σύνολο των πολιτικών για τη διαχείριση των αποβλήτων για την περίοδο 2018 – 2030.  

 

Όπως φανερώνει και το όνομα του, το Πακέτο επιχειρεί μέσα από τις νέες πολιτικές και τις οδηγίες που προωθεί να μετατρέψει το  οικονομικό 

μοντέλο ανάπτυξης στην Ευρώπη από γραμμικό σε κυκλικό. Σε αυτά τα πλαίσια επιφέρει ριζικές αλλαγές σε πολιτικές και οδηγίες, επηρεάζοντας 

τόσο τις επιχειρήσεις και το σχεδιασμό προϊόντων, όσο και τις αρχές, τοπικές και εθνικές, αφού καλούνται να επιτύχουν εξαιρετικά ψηλούς 

στόχους μείωσης, ανάκτησης, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης των αποβλήτων, με ορίζοντα το 2030 να οδηγείται στην ταφή το 5 – 10%  

της συνολικής παραγωγής απορριμμάτων.  

 

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να ενημερωθούν τόσο οι επιχειρήσεις, όσο και οι Τοπικές Αρχές στην Κύπρο για τις νέες υποχρεώσεις που θα κληθούν 
να αναλάβουν στα πλαίσια του νέου Πακέτου της κυκλικής οικονομίας. Μέσα από την κατάρτιση, τα στελέχη που θα εκπαιδευτούν θα γνωρίζουν 
τις πρόνοιες της νέας νομοθεσίας και να αντιλαμβάνονται πως επηρεάζουν τον οργανισμό τους. Παράλληλα, στα πλαίσια του πακέτου , 
ψηφίστηκε η νέα στρατηγική για τα πλαστικά με σημαντικές πρόνοιες, ενώ αναμένεται σύντομα και η ψήφιση οδηγίας για τον περιορισμό των 
πλαστικών μιας χρήσης. 

 

Οι στόχοι του σεμιναρίου είναι: 
Κεντρικός στόχος του προγράμματος είναι να γνωρίζουν οι συμμετέχοντες τις βασικές πρόνοιες του Πακέτου και πως αυτό θα επηρεάσει τις 

επιχειρήσεις και τις υποχρεώσεις τους.  

Ειδικοί στόχοι του προγράμματος είναι:  

α. Να αντιληφθούν οι συμμετέχοντες τη φιλοσοφία του νέου Πακέτου για να μπορούν να εφαρμόσουν τις πρόνοιες των σχετικών πολιτικών και 

οδηγιών στην καθημερινότητα των επιχειρήσεων τους.  

β. Να γνωρίζουν οι συμμετέχοντες πως επηρεάζεται ο σχεδιασμός των προϊόντων μέσα από τις υποχρεώσεις για eco-design. 

γ. Να γνωρίζουν τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων για τη διαχείριση των προϊόντων τους στο τέλος του κύκλου ζωής τους.  

δ. Να έχουν τις απαραίτητες δεξιότητες για να μπορούν να εφαρμόσουν τις πρόνοιες του Πακέτου. 

ε. Να μπορούν να μεταφέρουν τη γνώση που θα αποκτήσουν και στο υπόλοιπο προσωπικό της επιχείρησης τους.  

στ. Να μπορούν και ως πολίτες να συνεισφέρουν στην ομαλή εφαρμογή του Πακέτου στη χώρα τους.  

ζ. Να γνωρίζουν τις πρόνοιες της στρατηγικής για τα πλαστικά. 

η. Να γνωρίζουν πως η στρατηγική για τα πλαστικά και η οδηγία για τα πλαστικά μια χρήσης επηρεάζει τις δραστηριότητες τους ή τα προϊόντα 
τους. 
 
Περιγραφή Υποψηφίων: 
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ανώτερα στελέχη εταιρειών- 
επιστημονικό προσωπικό που έχουν υπό την ευθύνη τους θέματα 
διαχείρισης αποβλήτων και περιβάλλοντος.

 
Εκπαιδευτής: 
Στο εν λόγω πρόγραμμα θα διδάξει ο Κύπριος εμπειρογνώμονας Κυριάκος Παρπούνας. 

 
Δικαίωμα Συμμετοχής: €340 +  €64,60 Φ.Π.Α.  
Η προδιαγραφή του προγράμματος εγκρίθηκε από την ΑνΑΔ. 
Επιχορήγηση ΑνΑΔ  €238  
Ποσό Πληρωτέο στο ΚΕΒΕ      €166,60  (€102 + €64,60 ΦΠΑ) 

Ημερομηνία Διεξαγωγής:     13 & 20/06/2019 

Xώρος Διεξαγωγής:      Λευκωσία,   Ξενοδοχείο HILTON PARK 
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Δηλώσεις Συμμετοχής: 
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως συμπληρώσουν τη σχετική 
δήλωση συμμετοχής και να την αποστείλουν στο ΚΕΒΕ, Λεωφ. Γρίβα 
Διγενή 38 & Δεληγιώργη  3, Τ.Κ.  21455,  1509   Λευκωσία , Τηλ.  

22889840, Φαξ: 22668630, e-mail: gvenizelou@ccci.org.cy  το 
αργότερο μέχρι την Τρίτη 11 Ιουνίου 2019.  

 
Η πρακτική φύση και ο τύπος του προγράμματος είναι φανερό ότι θέτουν περιορισμούς στον αριθμό των συμμετοχών γι’ αυτό  θα γίνουν 
δεκτές αιτήσεις με σειρά προτεραιότητας. 
 

 
 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο του προγράμματος  
κ. Χρίστο Ταντελέ, Τηλ. 22889840. 

 
 
 
Με εκτίμηση, 
Χρίστος Ταντελές 
Ανώτερος Λειτουργός ΚΕΒΕ. 
 

 
/ΓΒ 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 

ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (CEP) ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΤΗΣ Ε.Ε. 

 Λευκωσία 13/06/2019 

Ώρες  
Εφαρμογής¹  

Διάρκεια¹  Χρονοτοποθέτηση περιεχομένου 
 

Εκπαιδευτής 

Από Μέχρι (ώρες) 

08.45 10.45 2,00 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 
Τι είναι το CEP, ποια η ιστορική του καταβολή και η εξέλιξη του; Ποιον είναι το εύρος 

του και τα κύρια χαρακτηριστικά του, η μετάβαση από ένα γραμμικό μοντέλο 

οικονομίας σε ένα κυκλικό μοντέλο οικονομίας.  

 
Σκοπός της ενότητας είναι να ενταχθούν οι καταρτιζόμενοι στο θέμα της κυκλικής 
οικονομίας και να αντιληφθούν τη φιλοσοφία του και κυρίως τις ριζικές αλλαγές που 
επιφέρει στην οικονομική ανάπτυξη. 

Κυριάκος 
Παρπούνας 

10.45 11.00 0,25 Διάλειμμα  

11.00 13.00 2,00 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 
Πως συνδέεται το CEP με την έννοια του sustainability, του sustainable development 
και πώς επηρεάζει τις αποφάσεις των επιχειρήσεων για τα προϊόντα τους, το 
σχεδιασμό τους, τον κύκλο ζωής τους, το τέλος της ζωής τους, την καινοτομία κ.ά. 

Κυριάκος 
Παρπούνας 

13.00 14.00 1,00 Γεύμα  

14.00 16.00 2,00 

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 
Τα κύρια χαρακτηριστικά του CEP, τι περιέχει και που θα ωφελήσει:  

- Κύκλος ζωής των προϊόντων 

- Χρήση Πόρων  

- Καινοτομία  

- Βελτίωση ποιότητας ζωής 

- Σχέδια δράσης 

Κυριάκος 
Παρπούνας 

16.00 16.15 0,25 Διάλειμμα  

16.15 17.15 1,00 

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 συνέχεια  

- Νέες οδηγίες για τα απόβλητα 

- Closing the material loops 

- Ευρωπαϊκή Επιτροπή  

- Γενικές Πολιτικές 

- Συζήτηση / Ερωτήσεις 

Κυριάκος 
Παρπούνας 

Διάρκεια 
Κατάρτισης ² 

7,00   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 
 
 
 

ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (CEP) ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΤΗΣ Ε.Ε. 

 Λευκωσία 20/06/2019 

Ώρες  
Εφαρμογής¹  

Διάρκεια¹  Χρονοτοποθέτηση περιεχομένου 
 

Εκπαιδευτής 

Από Μέχρι (ώρες) 

08.45 09.45 1,00 

ΕΝΟΤΗΤΑ 4 

- Νέα Προϊόντα – Eco Design  

- Έρευνα και χρηματοδότηση  

- Ανακυκλωσιμότητα και επιδιορθωσιμότητα προϊόντων  

- Ευθύνη του Παραγωγγού – διευρυμένη  

- Νέο θεσμικό πλαίσιο,  νέα μέτρα 

- Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις, ο ρόλος των κρατών 

Κυριάκος 
Παρπούνας 

09.45 10.45 1,00 

ΕΝΟΤΗΤΑ 5: Απόβλητα 

- Η σημερινή κατάσταση 

- Η απώλεια πόρων  

- Στόχοι του CEP για τα απόβλητα 

Κυριάκος 
Παρπούνας 

10.45 11.00 0,25 Διάλειμμα  

11.00 12.00 1,00 
ΕΝΟΤΗΤΑ 5: Απόβλητα (συνέχεια) 

- Σημαντικά στοιχεία για την Κύπρο  

- Άλλα στοιχεία 

Κυριάκος 
Παρπούνας 

12.00 13.00 1,00 

ΕΝΟΤΗΤΑ 6 
Πρόταση για αναθεώρηση της οδηγίας πλαίσιο (2008/98/EC) για τα απόβλητα  

- Νέα στοιχεία  

- Νέα συστήματα αναφορών  

- Συστήματα Ευθύνης του Παραγωγού 

Κυριάκος 
Παρπούνας 

13.00 14.00 1,00 Γεύμα  

14.00 15.00 1,00 

ΕΝΟΤΗΤΑ 6 (συνέχεια) 

- Οικονομικές συνεισφορές και έλεγχοι  

- Γενικοί στόχοι για τα απόβλητα  

- Πότε και που μετρούμε την ανακύκλωση 

Κυριάκος 
Παρπούνας 

15.00 16.00 1,00 

Ενότητα 7 Αναθεώρηση οδηγίας 1999/31/EC για την ταφή αποβλήτων  

- Βασικές αρχές  

- Στόχοι για την ταφή (2025 και 2030)  

- Επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση  

Κυριάκος 
Παρπούνας 

16.00 16.15 0,25 Διάλειμμα  

16.15 17.15 1,00 

Ενότητα 7 (συνέχεια) 
Αναθεώρηση οδηγίας 1994/62/EC για τις συσκευασίες και τα απόβλητα συσκευασίας  

- Νέοι στόχοι για τις συσκευασίες 

- Άλλα χαρακτηριστικά 
Αναθεωρήσεις άλλων οδηγιών στα Συστήματα αναφοράς 

Κυριάκος 
Παρπούνας 

Διάρκεια 
Κατάρτισης ² 

7,00   

 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

Δήλωση Συμμετοχής 
Επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε ότι ενδιαφερόμαστε να συμμετάσχουμε στο Σεμινάριο που διοργανώνει το 
ΚΕΒΕ με θέμα:  

«ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (CEP) ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΤΗΣ Ε.Ε» 

 

Στοιχεία Επιχείρησης / Οργανισμού 

 

Όνομα Επιχείρησης: 

Τηλ.         Φαξ. 

Διεύθυνση: 

Τ.Θ.          Τ.Κ. 

E-MAIL: 

Αρ. Συμμετεχόντων:  

 
 Λευκωσία,  13 & 20/06/2019 Ξενοδοχείο HILTON PARK  

 

Στοιχεία Συμμετεχόντων 

 

 
Ονόματα Συμμετεχόντων:            Θέση στην Εταιρεία: 
 

1. ……………………………………………………………..…...  ………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………….  ………………………………………………… 

3. ……………………………………………………………….…  ………………………………………………… 

4. ……………………………………………………………….…  ………………………………………………… 

5. ……………………………………………………………….…  ………………………………………………… 

«Εγώ ο/η _______________________________________________, δηλώνω ότι είμαι άνω των 18 ετών. Εξουσιοδοτώ το ΚΕΒΕ να 

χρησιμοποιούν όλα τα πιο πάνω προσωπικά δεδομένα με σκοπό την συμμετοχή στο πιο πάνω σεμινάριο. ☐ 

Εξουσιοδοτώ το ΚΕΒΕ να μου αποστέλλουν παρόμοιας φύσης με την πιο πάνω εκδήλωση ενημερωτικό υλικό σε μελλοντικό χρόνο. ☐ 

Ενημερώνομαι ότι δύναται να αναρτηθούν σε ιστοσελίδες ή/και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες ή/και βίντεο από τη 
συγκεκριμένη εκδήλωση στις οποίες εμφανίζομαι, για σκοπούς προβολής της εκδήλωσης. Εάν δεν προβείτε στη σχετική εξουσιοδότηση προς το 
ΚΕΒΕ για τη διατήρηση των δεδομένων σας για μελλοντική επικοινωνία, αυτά θα καταστραφούν με το πέρας της εκδήλωσης. Πέραν του  
δικαιώματος απόσυρσης της συγκατάθεσής σας, διαθέτετε επίσης τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, φορητότητας, 
περιορισμού ή αντίταξης στην επεξεργασία των δεδομένων σας, τα οποία μπορείτε να εξασκήσετε μέσω γραπτής αίτησης στο ΚΕΒΕ. Διαθέτετε 
επίσης το δικαίωμα καταγγελίας στο Γραφείο Επιτρόπου Προσωπικών Δεδομένων». 

Ημερομηνία ………………………………………………… Υπογραφή …………………………………………….. 


