
 

 

LIFE-IP CEI-Greece 

Εφαρμογή της Κυκλικής  

Οικονομίας στην Ελλάδα 

LIFE18 IPE/GR/000013 
 

 

Το έργο LIFE18 IPE/GR/000013 συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE της ΕΕ. 

To έργο LIFE18 IPE/GR/000013 συγχρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο. 

 

 

 Δευτέρα, 11 Ιανουαρίου 2021 

 

Εναρκτήριο Συνέδριο  του έργου LIFE-IP CEI-GREECE «Εφαρμογή της 

Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα».  

 
Tο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε συνεργασία με τον Οργανισμό Φυσικού 

Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής και το Πράσινο Ταμείο διοργανώνει το εναρκτήριο 

συνέδριο του ευρωπαϊκού έργου LIFE-IP CEI-Greece με τίτλο «Εφαρμογή της Κυκλικής 

Οικονομίας στην Ελλάδα», το οποίο θα διεξαχθεί την Πέμπτη, 21 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 10 π.μ. 

– 1.30 μ.μ., διαδικτυακά εν μέσω των περιορισμών που θέτει η πανδημία. 

 

Την έναρξη του συνεδρίου θα κηρύξει ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωνσταντίνος 

Σκρέκας και θα χαιρετίσουν ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού και Διαχείρισης 

Αποβλήτων, Μανώλης Γραφάκος, ο Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, 

Κωνσταντίνος Αραβώσης,  ο πρόεδρος του Πράσινου Ταμείου, Ευστάθιος Σταθόπουλoς, ο 

θεματικός Συντονιστής για το Περιβάλλον της NEEMO EEIG, Παύλος Δόικος, και η Προϊσταμένη 

της Διεύθυνσης Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 

Αναστασία Αρφανάκου.   

 

Το συνέδριο απευθύνεται σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς που εμπλέκονται με την 

μετάβαση της χώρας μας στην κυκλική οικονομία. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα αναδειχθεί 

η καθοριστική συμβολή του έργου LIFE-IP CEI-Greece στην εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου 

Διαχείρισης Αποβλήτων, του Εθνικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων και της 

Εθνικής Στρατηγικής για την Κυκλική Οικονομία, προωθώντας πρακτικές και αλλαγή 

συμπεριφοράς για την αύξηση του κύκλου ζωής των προϊόντων, τη μετατροπή των αποβλήτων σε 

πόρους και την αποτελεσματική εφαρμογή της νέας νομοθετικής δέσμης μέτρων της ΕΕ για τα 

απόβλητα.  

 

Η θεματολογία του συνεδρίου περιλαμβάνει την παρουσίαση των δράσεων επίδειξης του έργου 

LIFE-IP CEI-Greece σε εννέα δήμους και μία περιφέρεια για την προώθηση της πρακτικής 

εφαρμογής της ιεράρχησης των αποβλήτων, των δράσεων για την πρόληψη της δημιουργίας 

αποβλήτων τροφίμων και την κυκλική διαχείριση των αποβλήτων του τομέα αγροδιατροφής, 

καθώς και των δράσεων για τη δημιουργία προτύπων δευτερογενών υλικών, ηλεκτρονικού 

αποθετηρίου ανταλλαγής τεχνογνωσίας και εθνικού παρατηρητηρίου για την κυκλική οικονομία, 

και τέλος των δράσεων για  την ανάπτυξη οικονομικών και χρηματοδοτικών εργαλείων και την 

οικοδόμηση δυναμικού. Στον κύκλο των εισηγήσεων περιλαμβάνονται ομιλητές έργων και 

δράσεων σχετικών με την κυκλική οικονομία, καθώς και  ομιλία της επικεφαλής νομικών και 

ευρωπαϊκών υποθέσεων του Εθνικού Ινστιτούτου της Γαλλίας για την Κυκλική Οικονομία, 

Marline Weber. 
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Το συνέδριο μπορεί να το παρακολουθήσει κάθε ενδιαφερόμενος είτε με την εγγραφή του στην 

πλατφόρμα του συνεδρίου - https://cutt.ly/ajcEx3a, έχοντας τη δυνατότητα υποβολής ερωτημάτων 

στους εισηγητές, είτε μέσω live streaming από το λογαριασμό του έργου LIFE-IP CEI-Greece στο 

youtube,  https://cutt.ly/AjcEAwj.  

 

 

Το αναλυτικό πρόγραμμα του συνεδρίου διατίθεται στον σύνδεσμο: https://cutt.ly/tjcJsUw  

 

 

Χορηγοί Επικοινωνίας Συνεδρίου 

 
  

https://greenagenda.gr/  

 

  
https://water-waste.gr/site/  

 

 

 

Πληροφορίες: 

E-mail: circulargreece@prv.ypeka.gr 

Website: www.circulargreece.gr  

Τ. 213 15 13081-082 
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