‘CLEAR’
Εκπαιδευτική Εργαλειοθήκη Κυκλικήσ Οικονομίασ για Ενήλικεσ:
‘Επαναχρηςιμοποιώντασ τη Γνώςη’.
CLEAR: The Circular Economy Adult Training ToolBox–Knowledge ReUse
Το πρόγραμμα CLEAR βαςύζεται ςτο πρόβλημα τησ τερϊςτιασ χρόςησ των φυςικών
πόρων λόγω τησ παγκόςμιασ αύξηςησ του πληθυςμού και τησ αύξηςησ του βιοτικού
του επιπϋδου. Αν και η Ευρώπη εύναι πρωτοπόρα ςτην ανακύκλωςη και αποτελεύ το
βαςικό μϋτοχο ςτην παγκόςμια βιομηχανικό παραγωγό εν τούτοισ βρύςκεται πύςω ςτισ
υπηρεςύεσ και την καινοτομύα ςτο χώρο αυτό. Το CLEAR προτεύνει ότι η ςύνδεςη τησ
επιχειρηματικότητασ και τησ διαδικαςύασ ανϊπτυξησ των υπηρεςιών (servitisation) ςτο
πλαύςιο τησ Κυκλικόσ Οικονομύασ, που ςτρϋφεται προσ τισ υπηρεςύεσ, εύναι μύα
προςϋγγιςη που μπορεύ να αντιμετωπύςει με θετικϊ αποτελϋςματα και να περιορύςει το
πρόβλημα. Το επιχειρηςιακό ςχϋδιο τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ για την Κυκλικό
Οικονομύα, υποςτηρύζοντασ τισ αρχϋσ και τα οφϋλη με τα οπούα μπορεύ να ςυμβϊλει η
διαδικαςύα ανϊπτυξησ των υπηρεςιών, προωθεύ προσ όλεσ τισ κατευθύνςεισ την
παρούςα προςϋγγιςη. Στο πλαύςιο αυτό, εύναι επιτακτικό ανϊγκη οι εκπαιδευτϋσ
ενηλύκων (διαφορετικών επιπϋδων) να εξοπλιςτούν με τισ απαραύτητεσ γνώςεισ
ςχετικϊ με την Κ.Ο. και την ανϊπτυξη των υπηρεςιών μϋςα από αυτό. Το ενδιαφϋρον
ςτρϋφεται ςτισ αρχϋσ και τα οφϋλη τησ Κ.Ο., τόςο προσ την κοινωνύα όςο και προσ τη
βιομηχανύα, καθώσ επύςησ και ςτουσ τρόπουσ με τουσ οπούουσ το γενικότερο πνεύμα
τησ Κυκλικόσ Οικονομύασ μπορεύ να καθοδηγόςει μϋςα από καινοτόμεσ διαδικαςύεσ την
‘Πρϊςινη Επιχειρηματικότητα’.
Ο Δήμοσ Κορυδαλλού ςυμμετέχει ωσ εταίροσ ςτο πρόγραμμα CLEAR μαζύ με το
Δήμο Gijon(Βόρεια Ιςπανύα), το Πανεπιςτόμιο Universitat per a Majors (Senior
Citizens University) /Jaume I (Castellon, Ιςπανύα),τον εκπαιδευτικό οργανιςμό Media
Creativa (Bilbao, Ιςπανύα), την Εταιρεύα Καινοτομύασ - Σύμβουλουσ Επιχειρόςεων και
Προώθηςησ τησ Καινοτομύασ, Sociedade Portuguesa de Inavacaa (Porto, Πορτογαλύα),
τη Κοινωνικό Συνεταιρεςτικό Επιχεύρηςη Δροςοςταλίδα (Αθόνα, Ελλϊδα) και την
εταιρεύα παροχόσ τεχνικών ςυμβούλων MacDac Engineering Consultancy Bureau
(Valeta,Malta).
Το πρόγραμμα CLEAR (ςυγχρηματοδοτεύται από την Ευρωπαώκό Επιτροπό ςτο πλαύςιο
του προγρϊμματοσ Erasmus +) και αποςκοπεύ ςτην προώθηςη των επιχειρηματικών
υπηρεςιών με επύκεντρο την Κυκλικό Οικονομύα (Κ.Ο.). Η ςυνολικό διϊρκεια του ϋργου
εύναι 28 μόνεσ και η πρώτη ςυνϊντηςη των εταύρων ϋγινε τον προόγούμενο
Δεκϋμβρη(2017) ςτο Castellon τησ Ιςπανύασ ενώ η δεύτερη ϋγινε τον Απρύλη (2018)
ςτον Κορυδαλλό. Ένα από τα βαςικϊ βόματα για αυτό τη διαδικαςύα εύναι η
ςυνεργαςύα με τουσ καταναλωτϋσ και τισ καταναλώτριεσ προκειμϋνου να ληφθούν
δεδομϋνα για τισ πιθανϋσ νϋεσ υπηρεςύεσ που μπορούν να ενταχθούν και να οδηγόςουν
ςε αλλαγϋσ την παροχό υπηρεςιών. Το πρόγραμμα αυτό ςτοχεύει ςτη ςύνδεςη των
μεγαλύτερων ςε ηλικύα πολιτών που, βαςιςμϋνοι ςτην εμπειρύα και τη γνώςη, μπορούν
να ςυνεργαςτούν με τισ ενδιαφερόμενεσ εταιρεύεσ και να τισ βοηθόςουν να
δημιουργόςουν και να δοκιμϊςουν νϋεσ υπηρεςύεσ με ςκοπό να επιχειρόςουν ϋνα ϊλμα
προσ την διαδικαςύα ανϊπτυξησ υπηρεςιών υιοθετώντασ την Κυκλικό Οικονομύα, ενώ
ταυτόχρονα θα επιταχύνουν την καινοτομύα ςτον τομϋα των υπηρεςιών τουσ.

Η Κυκλικό Οικονομύα ϋχει ωσ ςκοπό να επαναπροςδιορύςει τα μοντϋλα παραγωγόσ των
ανθεκτικών προώόντων που μπορούν να ανανεωθούν, να επαναχρηςιμοποιηθούν, να
επιςκευαςτούν, να αναβαθμιςτούν ό να ανακαινιςτούν. Σε αντύθεςη με την γραμμικό
οικονομύα, ςτην Κ.Ο. ανθεκτικϊ ςυςτατικϊ επαναχρηςιμοποιούνται ό αναβαθμύζονται
για ϊλλεσ παραγωγικϋσ εφαρμογϋσ μϋςα από όςουσ περιςςότερουσ κύκλουσ
επανϊληψησ εύναι δυνατόν να χρηςιμοποιηθούν. Η Κ.Ο. ςυμβϊλλει ςτη βιώςιμη
ανϊπτυξη, ςτη μεύωςη των ρύπων, ςτην εξοικονόμηςη πόρων και ςτην
ανταγωνιςτικότητα τησ οικονομύασ.
Η διαδικαςύα ανϊπτυξησ των υπηρεςιών ςυνειςφϋρει ςτην μετϊβαςη από την ϋννοια
του ‘κατϋχω’ ςτην ϋννοια του ‘χρηςιμοποιώ’. Αυτό επιτρϋπει ςτουσ τελικούσ
καταναλωτϋσ να παύρνουν την υπηρεςύα που θϋλουν, χρηςιμοποιώντασ την
υλικοτεχνικό υποδομό ςτα πιο αποτελεςματικϊ επύπεδα τησ και τη ςτιγμό που την
χρειϊζονται δύχωσ πολλϋσ υποχρεώςεισ και κόςτη που εύναι ςυνδεδεμϋνα απευθεύασ με
την ιδιοκτηςύα.
Το πρόγραμμα CLEAR ςκοπεύει να καλλιεργόςει τη κουλτούρα τησ Πρϊςινησ
Επιχειρηματικότητασ ςτην Ευρώπη με ϋμφαςη ςτην διαδικαςύα ανϊπτυξησ υπηρεςιών
προωθώντασ την ενςωμϊτωςη τησ γνώςησ αναφορικϊ με την ϋννοια τησ Κ.Ο. ςτην
επιμόρφωςη των ενδιαφερόμενων ενηλύκων μϋςα από μύα καινοτόμο και ανοικτό
ψηφιακό εκπαιδευτικό εργαλειοθόκη. Το πρόγραμμα CLEAR θα αναπτύξει μύα τϋτοια
εργαλειοθόκη (δεξιότητεσ και μελϋτεσ) μϋςα από την οπούα οι ενδιαφερόμενοι
εκπαιδευτϋσ μπορούν να προετοιμϊςουν οργανιςμούσ ώςτε να αξιοποιόςουν το
μοντϋλο ανϊπτυξησ των υπηρεςιών και την Κ.Ο. ωσ τη βϊςη για την επϋκταςη τουσ ςε
νϋα επιχειρηματικϊ μοντϋλα. Μϋςα από αυτό την εργαλειοθόκη, οι εταύροι του CLEAR
θα βοηθόςουν τουσ εκπαιδευτϋσ να μεταφϋρουν τισ δεξιότητεσ και τισ μελϋτεσ που
ςχετύζονται με την Κ.Ο. με την υποςτόριξη των μεγαλύτερων ςε ηλικύα πολιτών ώςτε να
ςυμβϊλλουν ςτην καλλιϋργεια τησ ανταγωνιςτικότητασ τησ Ευρωπαώκόσ πρϊςινησ
επιχειρηματικότητασ

