
 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

Αθήνα, 02/03/2022 

 

 

Διοργάνωση Σεμιναρίου «Χρήση Ψηφιακού Κυκλικού Χώρου»  

Το ΚΕΑΝ σε συνεργασία με τον Δήμο Ηρακλείου Αττικής καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν στο 
διαδικτυακό σεμινάριο «Χρήση Ψηφιακού Κυκλικού Χώρου» που διεξάγεται στο πλαίσιο του έργου 
«Επιταχυντής Κυκλικής Οικονομίας Δήμου Ηρακλείου: ΕΚΟΔΗ».  

Ο Ψηφιακός Κυκλικός Χώρος είναι ένα από τα βασικά εργαλεία του έργου. Η ψηφιακή τεχνολογία είναι 
βασικό συστατικό της συνεργατικής οικονομίας ενώ μπορεί να συμβάλλει σε μια θεμελιώδη αλλαγή στον 
τρόπο λειτουργίας της οικονομίας, δεδομένου ότι έχει τη δύναμη να υποστηρίξει τη μετάβαση από τη 
γραμμική στην κυκλική οικονομία, αυξάνοντας αποφασιστικά την απο-υλοποίηση. 

Στον ψηφιακό κυκλικό χώρο θα φιλοξενούνται ψηφιακά τα παράγωγα προϊόντα. Οι επισκέπτες της 
πλατφόρμας θα έχουν την δυνατότητα: 

- αγοράς των διαθέσιμων προϊόντων 
- σύντομου δανεισμού των διαθέσιμων προϊόντων. Θα ακολουθείται υποχρεωτικά η διαδικασία χρέωσης 
ξεχρέωσης των προϊόντων με την πρόβλεψη για ύπαρξη χρηματικής ποινής (penalty) σε περίπτωση 
καθυστέρησης επιστροφής τους ή/ και βλάβης τους. 
-ενοικίασης της κυκλικής αποθήκης ή/ και του κυκλικού χώρου των γραφείων με ένα συμβολικό αντίτιμο 

Στόχος του σεμιναρίου είναι να εκπαιδευτούν τα μέλη της ομάδας – στόχου στη διαχείριση του 
«Ψηφιακού κυκλικού χώρου» και των δυνατοτήτων ενημέρωσής του σχετικά με τα διαθέσιμα προϊόντα. 

Σε συνέχεια του σεμιναρίου θα ακολουθήσει ένας κύκλος εκπαιδευτικών εργαστηρίων (workshops) με 
τα μέλη της ομάδας – στόχου αναφορικά με τις δυνατότητες που μπορούν να προκύψουν από την 
ανάπτυξη κυκλικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και τη δημιουργία των πρώτων κυκλικών 
προϊόντων και υπηρεσιών. 

Τα αποτελέσματα των εκπαιδευτικών ενεργειών θα παρουσιαστούν στην τελική τους μορφή σε ειδική 
εκδήλωση, ανοικτή στο ευρύ κοινό και με τη συμμετοχή της επιστημονικής ομάδας του έργου και 
εξωτερικούς εμπειρογνώμονες, με σκοπό να διασαφηνιστεί ο ρόλος των μελών της ομάδας – στόχου και 
η επικοινωνία του συνδυασμού συνεργατικών και κυκλικών δραστηριοτήτων που αναπτύσσουν, στο 
πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης της περιοχής αναφοράς. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή καλώντας στο 2102692880. 

 

  



 
 

 
  

Το έργο «Επιταχυντής Κυκλικής Οικονομίας Δήμου Ηρακλείου: ΕΚΟΔΗ» εντάσσεται στο Χρηματοδοτικό 
Πρόγραμμα «ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2021», στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: 
«ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2020», συνολικού προϋπολογισμού 50.000,00 
Ευρώ. Χρηματοδότηση: Πράσινο Ταμείο. Δικαιούχος του έργου είναι το ΚΕΑΝ - Κύτταρο Εναλλακτικών 
Αναζητήσεων Νέων. 


