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Το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος του Τεχνολογικού
Πανεπιστημίου Κύπρου, σας προσκαλεί σε παρουσίαση με θέμα:

«Μετάβαση στην κυκλική οικονομία:
προκλήσεις και προοπτικές»

Περιγραφή Παρουσίασης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε μια φιλόδοξη δέσμη μέτρων για την κυκλική
οικονομία, για να βοηθήσει τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και τους καταναλωτές
να κάνουν τη μετάβαση σε μια ισχυρότερη και πιο κυκλική οικονομία, όπου
οι πόροι χρησιμοποιούνται με πιο βιώσιμο τρόπο. Στόχος είναι η ευρωπαϊκή
οικονομία να καταστεί καθαρότερη και πιο ανταγωνιστική και να υιοθετηθούν
άμεσα δράσεις και μέτρα για τη μείωση της χρήσης των πόρων, τη μείωση
των αποβλήτων και την ενίσχυση της βιώσιμης παραγωγής και κατανάλωσης.
Μέσα από τη διάλεξη οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να κατανοήσουν
την διαφορά της γραμμικής από την κυκλική οικονομία, τις βασικές έννοιες και
αρχές, τις στρατηγικές κλεισίματος του κύκλου και να συμμετέχουν σε
παραδείγματα επανασχεδιασμού προϊόντων και υπηρεσιών.

Προϊστάμενη Υπηρεσίας Ενέργειας & Περιβάλλοντος ΟΕΒ

Η κα Ανθή Χαραλάμπους είναι Χημικός Μηχανικός, απόφοιτη του Εθνικού
Μετσόβιο Πολυτεχνείου (ΕΜΠ), με εξειδίκευση MSc στην Περιβαλλοντική
Μηχανική, κάτοχος Μάστερ στη ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) και Μεταπτυχιακού
∆ιπλώματος στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και ∆ιαχείριση Ενέργειας. Στην
αρχή της καριέρας της (1997) εργάστηκε στο εξωτερικό σε περιβαλλοντικά έργα,
μελέτες εκτίμησης επιπτώσεων στο περιβάλλον, στη διαχείριση και επεξεργασία
υγρών και στερεών αποβλήτων. 
Από το 2001 ξεκίνησε να εργάζεται στον τομέα της ενέργειας, σε σημαντικούς
οργανισμούς στην Κύπρο και το εξωτερικό όπως το Ίδρυμα Ενέργειας Κύπρου,
στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κύπρου στην ΕΕ στις Βρυξέλλες, στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή στη Γενική ∆ιεύθυνση Ενέργειας. Την περίοδο 2009 έως 2016 διορίσθηκε
η ∆ιευθύντρια του Ενεργειακού Γραφείου Κυπρίων Πολιτών. Από τον Οκτώβριο
του 2016 εντάχθηκε στο ανθρώπινο δυναμικό της ΟΕΒ, ως Προϊστάμενη της
Υπηρεσίας Ενέργειας & Περιβάλλοντος. Συμμετείχε σε πληθώρα συνεδρίων
στην Κύπρο και στο εξωτερικό ως προσκεκλημένη ομιλήτρια και έχει αρκετές
δημοσιεύσεις στο ενεργητικό της.


