
 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΔΙΩΝ 

1.  ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΕΜΠΟΔΙΑ 

Καταναγκαστική Πίεση Ασήμαντο Μέτρια Σημασία Πολύ Σημαντικό 

Νομική πίεση για μείωση 

της χρήσης ορισμένων 

υλικών πόρων στην 

κοινωνία (π.χ. χημικά) 

   

Αυστηρότερα πρότυπα 

περιβαλλοντικής πολιτικής, 

ιδίως όσον αφορά τους 

στόχους πρόληψης, 

ανακύκλωσης και 

ανάκτησης αποβλήτων 

   

Φόροι φυσικών πόρων 

που προωθούν την 

αποδοτικότητα των 

πόρων ή / και την 

αντικατάσταση των 

πόρων 

   

Πίεση αγοράς Ασήμαντο Μέτρια Σημασία Πολύ Σημαντικό 

Ο αυξανόμενος 

ανταγωνισμός από χώρες 

χαμηλού κόστους ασκεί 

πιέσεις στους ευρωπαίους 

τουρίστες να βρουν νέες 

επιχειρηματικές προτάσεις 

και εναλλακτικούς 

τρόπους οργάνωσης 

επιχειρήσεων 

   

Οι προτιμήσεις των 

καταναλωτών σε 

ορισμένες ομάδες 

προϊόντων μετατοπίζονται 

από την ιδιοκτησία προς 

την αυξημένη αποδοχή 

ενοικίασης, κοινής χρήσης 

και χρηματοδοτικής 

μίσθωσης επιχειρηματικών 

μοντέλων 

   

Απαιτήσεις για νέα 

επιχειρηματικά μοντέλα 
   



από επιχειρηματικούς 

συνεργάτες και πελάτες 

Επικίνδυνη / αβέβαιη 

πρόσβαση σε παρθένες 

πρώτες ύλες, αστάθεια 

τιμών. 

   

 

2. ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΕΜΠΟΔΙΑ 

Οικονομικοί παράγοντες Ασήμαντο 
Μέτρια 

Σημασία 

Πολύ 

Σημαντικό 

Εξοικονόμηση κόστους στη 

διαχείριση αποβλήτων με 

επαναχρησιμοποίηση και 

ανακύκλωση αποβλήτων 

   

Αύξηση εσόδων από την 

ανάκτηση σπαταλημένου 

οικονομικού δυναμικού των 

προϊόντων και την εύρεση 

εναλλακτικών πηγών αξίας, 

π.χ. από τη μεταπώληση 

χρησιμοποιημένων 

προϊόντων ή 

ανταλλακτικών συγκομιδή 

και χρήση σε διαδικασίες 

ανακαίνισης και 

ανακατασκευής 

   

Δυνατότητα αντιμετώπισης 

του ανταγωνισμού χαμηλού 

κόστους δημιουργώντας 

διαφοροποίηση αγοράς 

προσθέτοντας ή 

δημιουργώντας νέες 

υπηρεσίες κοντά σε τελικούς 

πελάτες 

   

Νέες δυνατότητες 

καινοτομίας και ανάπτυξης 

από εναλλακτικά 

επιχειρηματικά μοντέλα 

που προσφέρουν πρόσβαση 

σε προϊόντα λόγω 

ιδιοκτησίας ή απόδοσης 

πωλήσεων 

   



Ανάκτηση κόστους με την 

πώληση πολύτιμων 

μεταχειρισμένων, 

επισκευασμένων, 

ανακαινισμένων, 

ανακατασκευασμένων, 

ανακυκλωμένων 

προϊόντων και 

ανακυκλώσιμων υλικών 

   

Περιβαλλοντικά οφέλη Ασήμαντο 
Μέτρια 

Σημασία 

Πολύ 

Σημαντικό 

Μειωμένος κίνδυνος / 

ευθύνη επικίνδυνων υλικών 
   

Μειωμένος όγκος 

αποβλήτων λόγω 

επαναχρησιμοποίησης 

προϊόντων, ανταλλακτικών 

και υλικών 

   

Μεγαλύτερη ασφάλεια 

εφοδιασμού και 

ανθεκτικότητα 

   

Η μεγαλύτερη ασφάλεια του 

εφοδιασμού σε πόρους 

είναι ένας σημαντικός 

παράγοντας αφού η 

μελλοντική ζήτηση υλικών 

είναι δύσκολο να 

προβλεφθεί. 

   

Η ασφάλεια του 

εφοδιασμού αυξάνει την 

ανθεκτικότητα του 

επιχειρηματικού 

συστήματος, το οποίο στη 

συνέχεια είναι καλύτερα 

εξοπλισμένο για να 

αντιμετωπίσει τις αλλαγές 

και να αντέξει οικονομικό 

και χρηματοοικονομικό σοκ 

και διαταραχές 

   

Μειωμένη αστάθεια των 

πόρων των τιμών 
   

Νέες και βελτιωμένες 

σχέσεις με τους πελάτες 
Ασήμαντο 

Μέτρια 

Σημασία 

Πολύ 

Σημαντικό 

Η διαφοροποιημένη και 

προσαρμοσμένη προσφορά 

όχι μόνο προσελκύει νέους 

   



πελάτες, αλλά και ενισχύει 

τις υπάρχουσες πελατειακές 

σχέσεις και αυξάνει την 

αφοσίωση της μάρκας 

Βελτιωμένη αλληλεπίδραση 

και αφοσίωση πελατών 
   

Εταιρικές αξίες, στρατηγικές 

και φιλοδοξίες 
   

Ευκαιρία να αξιοποιήσετε 

και να επωφεληθείτε από 

υψηλότερης ποιότητας και 

περιβαλλοντικά υγιή 

προϊόντα και υπηρεσίες 

   

Αυξημένη προστασία και 

πιστότητα μάρκας 
   

Ανώτερη δέσμευση 

διαχείρισης 
   

 

3. ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΕΜΠΟΔΙΑ 

Καταναγκαστικά εμπόδια Ασήμαντο 
Μέτρια 

Σημασία 

Πολύ 

Σημαντικό 

Πολιτικές που ενθαρρύνουν 

την ανακύκλωση, την 

αποτέφρωση ή την απόρριψη 

άλλων κυκλικών στρατηγικών 

όπως επαναχρησιμοποίηση και 

ανακαίνιση 

   

Τα κανονιστικά πλαίσια που 

στοχεύουν στην εξαγωγή 

ροών αποβλήτων (που 

αποσκοπούν στη μείωση της 

ποσότητας αποβλήτων που 

αποστέλλονται στις 

αναπτυσσόμενες χώρες) 

μπορούν επίσης να 

εμποδίσουν κυκλικά 

επιχειρηματικά μοντέλα 

εμποδίζοντας τη διασυνοριακή 

κυκλοφορία προϊόντων για 

επαναχρησιμοποίηση 

   

Δυσκολία, υψηλό κόστος και 

μακροχρόνια απόκτηση της 

κατάστασης «δευτερεύον 

υλικό» έναντι της κατάστασης 

«απόβλητα» βάσει του 

   



υφιστάμενου συστήματος 

περιβαλλοντικής άδειας. 

Απουσία καθορισμένων 

στόχων για αποδοτικότητα 

πόρων στην πολιτική 

   

Έλλειψη κυβερνητικών 

κινήτρων (π.χ. οικονομικά) για 

την αποδοτικότητα των 

πόρων 

   

Υποχρεώσεις προϊόντων 

παλαιού τύπου 
   

Εμπόδια στην αγορά Ασήμαντο 
Μέτρια 

Σημασία 

Πολύ 

Σημαντικό 

Τα προϊόντα έχουν χαμηλή 

υπολειμματική αξία στο τέλος 

της ζωής τους 

   

Η χαμηλή τιμή πολλών 

παρθένων υλικών αποτελεί 

εμπόδιο, ειδικά όταν το κόστος 

των ανακυκλωμένων υλικών 

είναι υψηλότερο 

   

Η τρέχουσα υποδομή δεν 

υποστηρίζει κυκλικές 

προσφορές, δηλαδή υποδομή 

κλειδωμένη 

   

Έλλειψη δικτύων ή / και 

αλυσίδων εφοδιασμού για 

αποσυναρμολογημένα 

προϊόντα και εξαρτήματα και 

ανακυκλωμένα υλικά 

(αντίστροφη εφοδιαστική) 

   

Υψηλό κόστος εργασίας    

Έλλειψη σχεδιαστικών 

εργαλείων για κυκλικά 

επιχειρηματικά μοντέλα και 

κυκλικά προϊόντα 

   

 

4. ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΕΜΠΟΔΙΑ 

Εμπόδια σχετικά με τα 

επιχειρηματικά μοντέλα 
Ασήμαντο 

Μέτρια 

Σημασία 

Πολύ 

Σημαντικό 

Μειωμένες πωλήσεις νέων 

προϊόντων λόγω αυξημένων 
   



πωλήσεων επισκευασμένων, 

ανακατασκευασμένων και 

ανακατασκευασμένων 

προϊόντων 

Έλλειψη εφοδιασμού (ή 

ποιότητας) επιστρεφόμενων 

προϊόντων ή πόρων 

   

Δύσκολο να οργανώσετε την 

εφοδιαστική επιστροφής 
   

Αβεβαιότητες σχετικά με την 

υπολειμματική αξία των νέων 

προϊόντων, δηλαδή επισκευή, 

επαναχρησιμοποίηση, 

ανακύκλωση, ανακαίνιση ή 

ανακατασκευή 

   

Ο απρόβλεπτος όγκος των 

επιστρεφόμενων προϊόντων 

μπορεί να δυσχεράνει τις 

εταιρείες να προγραμματίσουν 

και να προβλέψουν 

οικονομικά 

   

Κίνδυνοι με την απόδοση του 

προϊόντος, αυξημένες 

υποχρεώσεις για 

ανακαινισμένα προϊόντα ή 

υλικά 

   

Εμπόδια που σχετίζονται με 

την αλυσίδα αξίας 
Ασήμαντο 

Μέτρια 

Σημασία 

Πολύ 

Σημαντικό 

Οι υπάρχουσες εξαρτήσεις και 

σχέσεις αλυσίδας εφοδιασμού 

αποτρέπουν την κυκλικότητα 

   

Δύσκολο να συνεργαστείτε / 

συνεργήσετε με άλλες 

εταιρείες ή / και 

ενδιαφερόμενους 

   

Περισσότεροι κίνδυνοι από 

την εξάρτηση από ασταθείς 

προμηθευτές στην αγορά σε 

σύγκριση με την εξάρτηση από 

παραδοσιακές παγκόσμιες 

αγορές βασικών προϊόντων 

για παρθένα υλικά 

   

Οικονομικά εμπόδια Ασήμαντο 
Μέτρια 

Σημασία 

Πολύ 

Σημαντικό 

Κίνδυνοι ρευστότητας καθώς 

οι ταμειακές ροές 
   



εξαπλώνονται σε μεγαλύτερες 

χρονικές περιόδους 

Υψηλό αρχικό κόστος 

επένδυσης που σχετίζεται με 

προϊόντα με μεγαλύτερη 

διάρκεια ζωής 

   

Αυξημένες (κεφαλαιουχικές) 

ανάγκες κεφαλαίων για 

προχρηματοδότηση στην 

περίπτωση μοντέλων 

χρηματοδοτικής μίσθωσης και 

σχετικά χαμηλότερες 

αποδόσεις επενδύσεων σε 

αυτά τα μοντέλα 

   

Πιθανή αύξηση του κόστους 

κεφαλαίου, καθώς τα 

περιουσιακά στοιχεία 

διατηρούνται στους 

ισολογισμούς των εταιρειών 

δημιουργώντας μια 

χρηματοδοτική ζήτηση και 

συνεπώς μειώνουν τη 

συνολική ρευστότητα του 

ενεργητικού της εταιρείας 

   

Κίνδυνος μη επίτευξης 

οικονομικής επισκευής, 

επαναχρησιμοποίησης ή 

ανακατασκευής 

   

Υψηλό κόστος που σχετίζεται 

με την επιστροφή προϊόντων 
   

Υψηλό κόστος εργασίας που 

σχετίζεται με την 

αποσυναρμολόγηση 

προϊόντων και τον 

διαχωρισμό πηγών 

αποβλήτων 

   

Εμπόδια σχετικά με τον 

πελάτη 
Ασήμαντο 

Μέτρια 

Σημασία 

Πολύ 

Σημαντικό 

Έλλειψη ευαισθητοποίησης 

των καταναλωτών σχετικά με 

προσφορές ή παρεξηγήσεις 

σχετικά με την ανακαίνιση, 

την επαναχρησιμοποίηση, την 

εξυπηρέτηση, τις πωλήσεις 

performace κ.λπ. 

   



Έλλειψη ή / και αβεβαιότητα 

σχετικά με την αποδοχή των 

καταναλωτών ή / και τη 

ζήτηση για κυκλικές 

προσφορές / προϊόντα 

σχετικά με την αποδοχή 

προϊόντων ή υπηρεσιών 

   

Προεννοημένες έννοιες ότι τα 

ανακαινισμένα προϊόντα είναι 

κατώτερα από τα νέα 

προϊόντα ή δεν έχουν τη 

συγκίνηση της «νεότητας» 

   

Οργανωτικές στρατηγικές και 

δυνατότητες 
Ασήμαντο 

Μέτρια 

Σημασία 

Πολύ 

Σημαντικό 

Η κυκλική επιχείρηση δεν 

ευθυγραμμίζεται στρατηγικά 

μέσα στον οργανισμό 

   

Διαφοροποίηση επιχειρήσεων 

προσανατολισμένων προς 

προϊόντα με 

προσανατολισμένες στις 

υπηρεσίες προσφορές και 

έλλειψη εμπειρογνωμοσύνης 

στην εταιρεία 

   

Έλλειψη εμπειρογνωμοσύνης 

στον οργανισμό και αυξημένη 

ζήτηση για εταιρικούς πόρους 

   

Τεχνικά προβλήματα Ασήμαντο 
Μέτρια 

Σημασία 

Πολύ 

Σημαντικό 

Τα προϊόντα δεν έχουν 

σχεδιαστεί για κυκλικά 

επιχειρηματικά μοντέλα, 

δηλαδή για εύκολη 

αποσυναρμολόγηση, επισκευή, 

ανακαίνιση και ανακατασκευή 

και έτσι τα φυσικά 

χαρακτηριστικά προϊόντων 

καθιστούν δύσκολη την 

επαναχρησιμοποίηση 

προϊόντων 

   

Ανησυχίες για τεχνική 

επαναχρησιμοποίηση υλικών ή 

χαμηλότερη ποιότητα υλικού 

μετά την 

επαναχρησιμοποίηση. 

   



Ζητήματα υγιεινής / 

ασφάλειας που σχετίζονται με 

επαναχρησιμοποιημένα ή 

επισκευασμένα προϊόντα 

   

Έλλειψη ανταλλακτικών, 

εργαλεία επισκευής, οδηγίες 

επισκευής. 

   

 


