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LIFE-IP CEI-Greece

Circular Economy Implementation in Greece

Ευαρμογή της Κσκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα

LIFE18 IPE/GR/000013



LIFE-IP CEI-Greece, Εθαρμογή ηης Κσκλικής Οικονομίας ζηην Ελλάδα 

LIFE-IP CEI-Greece,  LIFE18 IPE/GR/000013

Το έργο LIFE18 IPE/GR/000013 ζσγτρημαηοδοηείηαι από 

ηο Πρόγραμμα LIFE ηης ΕΕ.

Το έργο LIFE18 IPE/GR/000013 ζσγτρημαηοδοηείηαι από 

ηο Πράζινο Ταμείο.
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Το Παρατθρθτιριο κα αποτελζςει ζνα εκνικό ςτρατθγικό 

εργαλείο το οποίο, με τεκμθριωμζνεσ επιςτθμονικζσ μεκόδουσ, 

κα ςυγκεντρϊνει και κα επεξεργάηεται ενθμερωμζνα δεδομζνα 

και κατόπιν κα παρζχει υπθρεςίεσ ςυςτθματικισ και ζγκυρθσ 

πλθροφόρθςθσ για τθν εξζλιξθ τθσ μετάβαςθσ προσ μια κυκλικι 

οικονομία.

Ορισμός
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Σκοπός
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Τθν οργανωμζνθ ςυλλογι αναλυτικϊν και ςυγκεντρωτικϊν ςτοιχείων και 
δεδομζνων από τισ υπθρεςίεσ, τουσ φορείσ του δθμοςίου (ΕΟΑΝ, Διμοι, ΦοΔΣΑ, 
Εκνικι Στατιςτικι Αρχι), ςυςτιματα εναλλακτικισ διαχείριςθσ

Τθν επεξεργαςία των ςτοιχείων αυτϊν για τθν εξαγωγι ςυμπεραςμάτων 
αναφορικά με τθν εξζλιξθ τθσ κυκλικισ οικονομίασ και τθν επίδραςι τθσ ςτθν 
κοινωνία, τθν οικονομία, το περιβάλλον και τθν εργαςία

Τθν εξαγωγι Δεικτϊν Εξζλιξθσ τθσ Κυκλικισ Oικονομίασ

Τθν διετι ςφνταξθ και δθμοςιοποίθςθ ζκκεςθσ ςυγκεντρωτικϊν ςτοιχείων ςχετικά με 
τθ Κυκλικι Οικονομία, που κα περιλαμβάνει όλουσ τουσ οικονομικοφσ, 
περιβαλλοντικοφσ και κοινωνικοφσ δείκτεσ



Προγραμματιςμόσ

Επιςκόπθςθ Εφαρμοςτζων δεικτϊν κυκλικισ 

οικονομίασ (Πλαίςιο Ε.Ε.,Εκνικι Στρατθγικι)

Επιλογι και ανάπτυξθ δεικτϊν 

παρακολοφκθςθσ

Λειτουργία 

Παρατθρθτθρίου

Οριςμόσ Μεκοδολογίασ επιλογισ 

δεικτϊν παρακολοφκθςθσ

Προςχζδιο 

Παρατθρθτθρίου
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Εκνικι Στρατθγικι για τθν Κ.Ο. Η επιλογι των δεικτϊν κα βαςίηεται ςτισ 

ανάγκεσ και τουσ ςτόχουσ που ζχει κζςει θ 

χϊρα ςτθν Εκνικι Στρατθγικι για τθν Κυκλικι 

Οικονομία

Δείκτεσ Παρακολοφκθςθσ
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Ανάπτυξθ Δεικτϊν Αξιοποίθςθ τθσ εμπειρίασ και εξειδίκευςθσ 

του κάκε ςυνεργαηόμενου εταίρου ανα 

κατθγορία ομάδασ δεικτϊν

Πλαίςιο Παρακολοφκθςθσ Ε.Ε. Αξιοποίθςθ του ιδθ υπάρχοντοσ πλαιςίου 

παρακολοφκθςθσ τθσ ΕΕ και των δεικτϊν του 

ωσ πλαίςιο αναφοράσ



Λειτουργία Παρατθρθτθρίου
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• Eφαρμογι μεκοδολογιϊν και δεικτϊν για τθν αποτελεςματικι 

παρακολοφκθςθ των αρχϊν τθσ κυκλικισ οικονομίασ

• Διαχρονικι και ςυςτθματικι παρακολοφκθςθ δεικτϊν

• Το Παρατθρθτιριο κα ςυνεργάηεται ςτενά με τουσ φορείσ τθσ 

αγοράσ, τθν Τοπικι Αυτοδιοίκθςθ Α’ και Β’ βακμοφ, τα Ινςτιτοφτα και 

τα Εκπαιδευτικά Ιδρφματα τθσ χϊρασ

• Μετά τθν πρϊτθ διετι ανακεϊρθςθ, που αναμζνεται ςτο τζλοσ του 

4ου ζτουσ του ζργου, το ΥΠΕΝ κα επιςθμοποιιςει τθ διαδικαςία 

ςυλλογισ δεδομζνων κακϊσ και τθ λειτουργία του Παρατθρθτθρίου 

Κυκλικισ Οικονομίασ



Αποτελζςματα

Οι διετείσ εκκζςεισ κα αξιοποιθκοφν για τθ μζτρθςθ τθσ 

επίτευξθσ των ςτόχων που ζχουν τεκεί από το Σχζδιο 

Εκνικισ Στρατθγικισ για τθν Κυκλικι Οικονομία 
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Τα δεδομζνα και οι πλθροφορίεσ που κα παρζχει το 

Παρατθρθτιριο κα βοθκιςουν ςτθν προςαρμογι και 

χάραξθ νζων πολιτικϊν

Δθμοςιεφςθ των διετϊν εκκζςεων ςτθν Ζκκεςθ Κατάςταςθσ 

Περιβάλλοντοσ του ΟΦΥΠΕΚΑ

Οι δείκτεσ που κα χρθςιμοποιεί το Παρατθρθτιριο κα 
αξιοποιθκοφν ςτο Εκνικό Στρατθγικό Σχζδιο Πρόλθψθσ 
Αποβλιτων
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Επισκεφθείτε το Έργο circulargreece: https://circulargreece.gr

circulargreece@prv.ypeka.gr

213 1513081-82

Βρείτε μας στα social media:

Το έργο LIFE-IP CEI-GREECE (LIFE18 IPE/GR/000013) συγξρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαοκής Ένωσης.

Το έργο LIFE-IP CEI-GREECE (LIFE18 IPE/GR/000013) συγξρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο.

Ευξαριστώ ποκύ για την 
προσοξή σας!

https://circulargreece.gr/
mailto:circulargreece@prv.ypeka.gr

