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Το έπγο LIFE18 IPE/GR/000013 ζςγσπημαηοδοηείηαι από 

ηο Ππόγπαμμα LIFE ηηρ ΕΕ.

Σο έπγο LIFE18 IPE/GR/000013 ζςγσπημαηοδοηείηαι απψ ηο 

Ππάζινο Σαμείο.
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ΒΑΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΤ 

ΔΡΓΟΤ

Πποχπολογιζμψρ
15,93 εκαη. € (σπημαηοδόηηζη ΔΔ: 60%)

Δηαίποι
19

Γιάπκεια
8 σπόνια (1 ΝΟΔ 2019 – 31 ΟΚΤ 2027)

Φάζειρ ςλοποίηζηρ
4 διεηείρ

Γπάζειρ
Πποπαπαζκεςαζηικέρ (Α), Υλοποίηζηρ (C), Παπακολούθηζηρ (D),

Δςαιζθηηοποίηζηρ & διάσςζηρ (Δ), Γιασείπιζηρ & παπακολούθηζηρ έπγος (F)

ηψσορ
Φιλοδοξεί να ζςμβάλει ζηην ςλοποίηζη ηος Δθνικού Σσεδίος Γιασείπιζηρ

Αποβλήηυν, ηος Δθνικού Σσεδίος Ππόλητηρ Γημιοςπγίαρ Αποβλήηυν και ηηρ

Δθνικήρ Σηπαηηγικήρ για ηην Κςκλική Οικονομία.

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



Εηαίποι έπγος

• Τποςπγείο Πεπιβάλλονηορ & Δνέπγειαρ (ΤΠΔΝ) - Σσνηονιζηής
Κενηπική Γημψζια Γιοίκηζη

- 1 -

• Ππάζινο Σαμείο
• Οπγανιζμψρ Φςζικοω Πεπιβάλλονηορ και Κλιμαηικήρ Αλλαγήρ 

(ΟΦΤΠΔΚΑ)
• Δλληνικψρ Οπγανιζμψρ Ανακωκλυζηρ (ΔΟΑΝ)
• Δλληνικψρ Οπγανιζμψρ Σςποποίηζηρ (ΔΛΟΣ)

Δποπηεςψμενοι Φοπείρ Γημψζιαρ 
Γιοίκηζηρ

- 4 -

• Γήμορ Σήνος
• Γήμορ Αλοννήζος
• Γήμορ Θήπαρ
• Γήμορ Πάπος
• Γήμορ Ανηίπαπος
• Γίκηςο Αειθψπυν Νήζυν ΓΑΦΝΗ

Σοπική Αςηοδιοίκηζη & Φοπείρ 
- 10+1 -

• Υαποκψπειο Πανεπιζηήμιο
Ακαδημαφκά Ιδπωμαηα

- 1 -

• Οικολογική Δηαιπεία Ανακωκλυζηρ
Μη Κςβεπνηηικοί Οπγανιζμοί 

- 1 -

• TERRA NOVA Πεπιβαλλονηική Σεσνική ςμβοςλεςηική ΔΠΔ
Ιδιυηικέρ Δπισειπήζειρ

- 1 -

• Γήμορ Ναςπακηίαρ
• Γήμορ Βάπηρ-Βοωλαρ-Βοςλιαγμένηρ
• Γήμορ Αθηναίυν
• Γήμορ Θεζζαλονίκηρ
• ΓΙ.Α.ΓΤ.ΜΑ. ΑΔ
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ΣΟΥΟΙ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ (1/2)

ΠΙΖΝΟΙΚΑ ΓΞΓΑ

1
ΠΞΝΖΗΨΗ 

ΑΠΝΒΖΗΟΩΜ

ΟΞΝΦΙΛΩΜ

2

ΛΓΣΑ ΠΞΝΩΕΗΣΗΣ 

ΚΝ

3
ΠΑΞΑΚΝΖΝΠΕΗΣΗ ΚΝ

4

◆ Ανάπηςξη πιλοηικών δπάζευν ζε 9 δήμοςρ και ζε
1 πεπιθέπεια για ηην πποώθηζη ηηρ ππακηικήρ
εθαπμογήρ ηηρ ιεπάπσηζηρ ηυν αποβλήηυν:

✔ολοκληπυμένη διασείπιζη αποβλήηυν ζηη
βάζη ηυν απσών κςκλικήρ οικονομίαρ (5
νηζιυηικοί και 1 οπεινόρ δήμορ)

✔πποεηοιμαζία για επανασπηζιμοποίηζη και
συπιζηή ζςλλογή (2 αζηικοί δήμοι)

✔διασείπιζη επικίνδςνυν οικιακών αποβλήηυν
(1 αζηικόρ δήμορ& 1 πεπιθέπεια)

✔εθαπμογή οικονομικών επγαλείυν (1 αζηικόρ
δήμορ)

◆Δνίζσςζη ηηρ σπήζηρ οικονομικών 

επγαλείυν και ανάπηςξη πποηύπυν 

δεςηεπογενών ςλικών για ηην 

ςποζηήπιξη ηηρ εθαπμογήρ ηηρ κςκλικήρ 

οικονομίαρ

◆Δθαπμογή δπάζευν για ηην πποώθηζη

ηηρ ππόλητηρ δημιοςπγίαρ αποβλήηυν

ηποθίμυν

◆Γημιοςπγία γνυζιακήρ βάζηρ για ηην

παπακολούθηζη ηηρ κςκλικήρ οικονομίαρ,

ιδίυρ ζηον ηομέα αποβλήηυν
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ΣΟΥΟΙ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ (2/2)

ΔΙΑΡΓΙΞΙΣΗ 

ΑΠΝΒΖΗΟΩΜ 

ΑΓΞΝΔΙΑΟΞΝΦΗΣ

5
ΓΠΑΙΣΕΗΟΝΠΝΙΗΣΗ 

ΚΝΙΜΝΠ

6

ΡΞΗΛΑΟΝΔΝΟΙΚΝΙ 

ΠΝΞΝΙ

7
ΔΙΑΡΠΣΗ 

ΑΠΝΟΓΖΓΣΛΑΟΩΜ

8

◆Ανάπηςξη ζςμμασιών για ηη διασείπιζη

αποβλήηυν ηος ηομέα αγπο-διαηποθήρ

ζηο πλαίζιο ηηρ Κςκλικήρ Οικονομίαρ.

◆Κινηηοποίηζη ζςμπληπυμαηικών

σπημαηοδοηικών πόπυν για ηην

ςποζηήπιξη ηηρ αποηελεζμαηικήρ

εθαπμογήρ ηος Δθνικού Σσεδίος

Γιασείπιζηρ Αποβλήηυν

◆Δςαιζθηηοποίηζη εμπλεκόμενυν θοπέυν

και εςπύηεπος κοινού ζσεηικά με ηην

έννοια ηηρ κςκλικήρ οικονομίαρ και ηη

ζύνδεζή ηηρ με ηον ηομέα αποβλήηυν

◆Γιάσςζη αποηελεζμάηυν ηος έπγος και 

ςποζηήπιξη εθαπμογήρ και 

αναπαπαγυγήρ ηοςρ ζε άλλερ πεπιοσέρ
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Πιλοηικέρ 

πεπιοσέρ

Αζηικοί Γήμοι
Αθηναίυν, Θεζζαλονίκηρ, 
Βάπηρ-Βούλαρ-
Βοςλιαγμένηρ

Νηζιυηικοί Γήμοι
Τήνος, Αλοννήζος, Θήπαρ, 
Πάπος, Ανηιπάπος

Οπεινόρ Γήμορ
Ναςπακηίαρ

Πεπιθέπεια
Γςηικήρ Μακεδονίαρ

Ρεύμαηα

Yλικά με ςτηλό δςναμικό 

κςκλικόηηηαρ

Απόβληηα με ηιθέμενοςρ 

από ηη νομοθεζία ζηόσοςρ

Δπικίνδςνα οικιακά απόβληηα

Απόβληηα ηποθίμυν

Απόβληηα ηομέα 

αγποδιαηποθήρ

Επγαλεία

Σςζηήμαηα ολοκληπυμένηρ 

διασείπιζηρ αποβλήηυν 

ζηο πλαίζιο ηηρ κςκλικήρ οικονομίαρ

Υποδομέρ πποεηοιμαζίαρ για 

επανασπηζιμοποίηζη και συπιζηήρ 

ζςλλογήρ

Οικονομικά επγαλεία (Πληπώνυ Όζο 

Πεηάυ)

Τοπικέρ / Πεπιθεπειακέρ Σςμμασίερ

Δθελονηικέρ Σςμθυνίερ

Δνημέπυζη, εςαιζθηηοποίηζη & 
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Α1 Πποζδιοπιζμψρ ηηρ ςθιζηάμενηρ καηάζηαζηρ, 

μελέηερ εκκίνηζηρ ζε εθνικψ επίπεδο και σαπηογπάθηζη 

ηυν ενδιαθεπψμενυν μεπϊν.

Α1.1 Διδικψ Ππψγπαμμα Ππψλητηρ Αποβλήηυν Σποθίμυν

Α1.2 Γέζμεςζη ηυν ενδιαθεπψμενυν μεπϊν και πποζδιοπιζμψρ ηυν 

αναγκϊν ηοςρ

Α1.3. Μελέηερ εκκίνηζηρ για ηην εθαπμογή οικονομικϊν επγαλείυν ζηη 

διασείπιζη αποβλήηυν

Α1.4 Αναζκψπηζη πποηωπυν και ηεσνικϊν πποδιαγπαθϊν για ηη σπήζη 

δεςηεπογενϊν ςλικϊν.

A2 Πποεηοιμαζία πιλοηικϊν εθαπμογϊν πποϊθηζηρ κςκλικήρ 

οικονομίαρ

Α2.1 Πποεηοιμαζία ηυν Ολοκληπυμένυν Ππάζινυν ημείυν

Α2.2 Μελέηερ εθαπμογήρ ζε πλήπη κλίμακα ηηρ Κςκλικήρ Οικονομίαρ 

ζηιρ νηζιυηικέρ και οπεινέρ πεπιοσέρ

Α2.3 Δκκίνηζη αδειοδοηικήρ διαδικαζίαρ για ηα έπγα επίδειξηρ

Α2.4 Πποπαπαζκεςαζηικέρ μελέηερ για ηην ολοκληπυμένη διασείπιζη 

επικίνδςνυν οικιακϊν αποβλήηυν

A3 Αξιολψγηζη δςναηοηήηυν εθαπμογήρ ηηρ κςκλικήρ οικονομίαρ  

ζε βαζικοωρ ηομείρ

Α3.1 Αξιοποίηζη αγποδιαηποθικϊν αποβλήηυν-Οδηγψρ  κςκλικήρ 

διασείπιζηρ αποβλήηυν αγποδιαηποθήρ

Α3.2 Αξιολψγηζη ηεσνικήρ εηοιμψηηηαρ υρ ππορ ηιρ πποβλεπψμενερ 

ςποσπεϊζειρ ηηρ εςπυπαφκήρ νομοθεζίαρ για ηα απψβληηα 

Α3.3 Δπιζκψπηζη ςπαπσψνηυν ππογπαμμάηυν/ππυηοβοςλιϊν 

ππψλητηρ παπαγυγήρ αποβλήηυν ηποθίμυν

Πποπαπαζκεςαζηικέρ Δπάζειρ| LIFE-IP CΕI - GREECE

1

2

3
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/

C2.3 Σήνορ

C2.1 Αλψννηζορ

C2.4 Θήπα

C2.2 Πάπορ-Ανηίπαπορ

C2.5 Ναςπακηία

C1.1 Θεζζαλονίκη

C1.2 Αθήνα

C1 Ολοκληπυμένα Ππάζινα 
Σημεία 

Όρη κφλν γηα ζπιινγή ησλ 
απνβιήησλ αιιά θαη εθ λένπ
πξνψζεζε ησλ αληηθεηκέλσλ (φπσο 
έπηπια, απφβιεηα ειεθηξηθνχ 
θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ, 
ξνχρα θαη θισζηνυθαληνπξγηθά 
πξντφληα, βηβιία, παηρλίδηα θ.ιπ.) 
γηα ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε ή 
ηελ πξνεηνηκαζία γηα 
επαλαρξεζηκνπνίεζε

C2 Πιλοηικέρ δπάζειρ εθαπμογήρ 
κςκλικήρ οικονομίαρ

Σε ηξία δηαδνρηθά ζηάδηα: 
• πξνκήζεηα ηνπ απαξαίηεηνπ εμνπιηζκνχ θαη 
δεκηνπξγία ηνπ δηθηχνπ ζπιινγήο
• αδεηνδφηεζε ησλ ζρεηηθψλ ιεηηνπξγηψλ
• νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε απνβιήησλ θαη 
ιεπηνκεξήο ζπληνληζκφο

Δπάζειρ Υλοποίηζηρ (1/5)
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C3 Γιασείπιζη επικίνδςνυν οικιακϊν αποβλήηυν

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

Δ. Αθηναίων      &      Περιθέρεια Δσηικής Μακεδονίας

C3.1 Δγκαηάζηαζη εξοπλιζμοω και δικηωος ζςλλογήρ

C3.2 Έκδοζη άδειαρ λειηοςπγίαρ

C3.3 Λειηοςπγία ζςζηήμαηορ ζςλλογήρ & διασείπιζηρhttp://naparecycling.com/household-hazardous-waste

Δπάζειρ Υλοποίηζηρ (2/5)



Δπάζειρ Υλοποίηζηρ (3/5)

C4

Ππόλητη Παπαγυγήρ 

Αποβλήηυν Τποθίμυν

Οη δξάζεηο επηθεληξψλνληαη ζηελ 

δεκηνπξγία ελφο απνηειεζκαηηθνχ 

ζπζηήκαηνο γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε θαη ηελ πξφιεςε 

δεκηνπξγίαο απνβιήησλ 

ηξνθίκσλ ζε φιν ην κήθνο ηεο 

αιπζίδαο εθνδηαζκνχ ηξνθίκσλ 

απφ ηελ παξαγσγή έσο ηελ 

θαηαλάισζε, ζχκθσλα κε ηηο 

θαηεπζχλζεηο ηεο Δζληθήο 

ζηξαηεγηθήο γηα ηελ Κπθιηθή 

Οηθνλνκία θαη ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 

2018/851.

C4.1 Αμηνιφγεζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο θαη ηεο εηήζηαο παξαγσγήο απνβιήησλ ηξνθίκσλ ζηελ

Διιάδα.

Πξνβιέπεηαη ε δηακφξθσζε κεζνδνινγηθνχ πιαηζίνπ κέηξεζεο απνβιήησλ ηξνθίκσλ , ε απνηχπσζε 
ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο θαη ε εηήζηα θαηαγξαθή ηνπο ζηελ Διιάδα.

C4.2 Αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη δηαρείξηζε ηεο

πξφιεςεο παξαγσγήο απνβιήησλ ηξνθίκσλ.

Πεξηιακβάλεηαη ε αλάπηπμε θαη ε ιεηηνπξγία εμεηδηθεπκέλεο πιαηθφξκαο πνπ ζα απνηειέζεη θφκβν γηα

ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηε δηαρείξηζε ηεο πξφιεςεο παξαγσγήο απνβιήησλ ηξνθίκσλ.

C4.3 Γξάζεηο Δπίδεημεο γηα ηελ πξφιεςε παξαγσγήο απνβιήησλ ηξνθίκσλ θαη πεξηζζεπκάησλ.

Αλακέλεηαη ε νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία γξαθείνπ γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ πιενλάζκαηνο ηξνθίκσλ θαη ηεο

πξφιεςεο απνβιήησλ ηξνθίκσλ ζε πηινηηθή πεξηνρή πνπ ζα επηιεγεί θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ.
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C5
Ανάπηςξη ηοπικών/πεπιθεπειακών ζςμμασιών για ηη διασείπιζη 

αγποδιαηποθικών αποβλήηυν. 

• Δθαξκνγή ιχζεσλ δηαρείξηζεο απνβιήησλ ηνπ αγξνδηαηξνθηθνχ ηνκέα

• Γηκεξείο ζπκθσλίεο κεηαμχ ΥΠΔΝ & ζπκκαρηψλ

• Δθπφλεζε ζρεδίσλ θπθιηθήο δηαρείξηζεο γηα θάζε εζεινληηθή ζπκκαρία

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

Δπάζειρ Υλοποίηζηρ (4/5)



Δπάζειρ Υλοποίηζηρ (5/5)

C6

Εθαπμογή οικονομικών 

επγαλείων για ηην ενίζσςζη 

ηηρ Κςκλικήρ Οικονομίαρ

C6.1 Ανάπηςξη ηεσνικϊν πποδιαγπαθϊν κςκλικήρ οικονομίαρ για σπημαηοδοηικά επγαλεία και ενζυμάηυζη

δεικηϊν και ηεσνικϊν πποδιαγπαθϊν ηηρ κςκλικήρ οικονομίαρ ζηη διασείπιζη αποβλήηυν.

Αλάπηπμε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εξγαιείσλ θαη ελζσκάησζε δεηθηψλ κέηξεζεο ηεο θπθιηθήο νηθνλνκίαο,.

Αλάπηπμε εζληθψλ δεηθηψλ θαη Γεκηνπξγία παξαηεξεηεξίνπ ΚΟ

C6.2 Ανάπηςξη και επικαιποποίηζη ηυν πποηωπυν για ηην εθαπμογή ηηρ Δθνικήρ ηπαηηγικήρ για ηην Κςκλική

Οικονομία.

Πξνβιέπεηαη λα αλαπηπρζνχλ πξφηππα γηα δεπηεξνγελή πιηθά

C6.3 Δθαπμογή ηος Πληπϊνυ-Όζο-Πεηάυ (ΠΟΠ) ζηον Γήμο Βάπηρ-Βοωλαρ-Βοςλιαγμένηρ.

C7.1 ηοσεςμένα επγαζηήπια οικοδψμηζηρ δςναμικοω.

C7.2 Ανάπηςξη θψποςμ διαλψγος ενδιαθεπψμενυν μεπϊν για ηην ππψλητη παπαγυγήρ αποβλήηυν ηποθίμυν.

C7.3 Δξ’ αποζηάζευρ εκπαίδεςζη ηυν ενδιαθεπψμενυν μεπϊν.

C7.4 Ανάπηςξη εθνικοω διαδικηςακοω αποθεηηπίος(ηλεκηπονικήρ βάζηρ δεδομένυν) για ηην Κςκλική

Οικονομία.

C7

Δπάζειρ Οικοδόμηζηρ 

Δςναμικού
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Δπάζειρ παπακολούθηζηρ επιπηώζεων έπγος

• D1. Ανάπηςξη δεικηών κςκλικήρ οικονομίαρ ζε εθνικό επίπεδο και για 

ζημανηικούρ οικονομικούρ ηομείρ καθώρ και αξιακέρ αλςζίδερ

• D2. Παπακολούθηζη δεικηών κςκλικήρ οικονομίαρ ζε εθνικό επίπεδο και 

για ζημανηικούρ οικονομικούρ ηομείρ καθώρ και αξιακέρ αλςζίδερ

• D3. Παπακολούθηζη ηος ανηίκηςπος ηων πιλοηικών δπάζεων και ηων 

δπάζεων επίδειξηρ ηος έπγος

• D4. Εκηίμηζη κοινωνικοοικονομικών επιπηώζεων ηων δπάζεων ηος 

έπγος

• D5. Εκηίμηζη ηων πεπιβαλλονηικών επιπηώζεων και ενίζσςζη 

οικοζςζηημικών ςπηπεζιών
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Ε1.1
Δπικοινυνιακή 
ηπαηηγική

Ε1.2
Έπεςνα κοινήρ γνϊμηρ 
και ομάδυν εζηίαζηρ

Ε1.3
Γημιοςπγία βιυμαηικοω 
πάπκος Ανακωκλυζηρ-
Δπιζκεςήρ-
Δπανασπηζιμοποίηζηρ 
ζηη Θεζζαλονίκη

Ε1.4
Γημιοςπγία 
διαδικηςακοω ηψπος ηος 
έπγος και Κοινυνικά 
Γίκηςα

Ε1.5
Γημιοςπγία 
πληποθοπιακοω και 
οπηικοακοςζηικοω 
ςλικοω για ηο έπγο

Ε1.6
Δνημεπυηικέρ 
Πινακίδερ Έπγος

Ε1.7
Πεπιθεπειακέρ 
εκδηλϊζειρ 
εςαιζθηηοποίηζηρ
(info days)

Ε1.8
Σοπικέρ δπάζειρ 
εςαιζθηηοποίηζηρ για 
ηιρ δπάζειρ επίδειξηρ 
ηος έπγος

Ε1.9

Οπγάνυζη ζςνεδπίυν

Ε1.10
ωνηαξη 
εκλαφκεςμένηρ έκθεζηρ 
Layman’s

Δπάζειρ εςαιζθηηοποίηζηρ & διάσςζηρ ηος Έπγος

Ε2

Γιάσςζη αποηελεζμάηυν και 
δικηωυζη ζε εςπυπαφκψ και διεθνέρ 
επίπεδο (Δςπυπαφκέρ & διεθνείρ 
ππυηοβοςλίερ, Δςπυπαφκά & διεθνή 
θεμαηικά επγαζηήπια)

Ε3
Αναπαπαγυγή και μεηαθοπά 
ηυν αποηελεζμάηυν ηος 
έπγος-Οδηγψρ καλϊν 
ππακηικϊν και Δγσειπίδιο 
οδηγιϊν
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Αναμενψμενα αποηελέζμαηα (1/2)

Λεηηνπξγία 3 Οινθιεξσκέλσλ Πξάζηλσλ Σεκείσλ (1 ζην Γήκν Θεζζαινλίθεο
& 2 ζην Γήκν Αζελαίσλ), πνπ εθηφο απφ ηε ρσξηζηή ζπιινγή απνβιήησλ ζα
εμππεξεηνχλ δξάζεηο επαλαρξεζηκνπνίεζεο.

Αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία 5 ζπζηεκάησλ νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο απνβιήησλ

εθαξκφδνληαο ηελ ηεξάξρεζε απνβιήησλ θαη ηε λέα λνκνζεηηθή δέζκε κέηξσλ γηα ηα

απφβιεηα ζηε βάζε ησλ αξρψλ ηεο θπθιηθήο νηθνλνκίαο (4 ζε λεζηά: Τήλν, Αιφλλεζν,

Θήξα, Πάξν & Αληίπαξν θαη 1 ζε νξεηλφ δήκν: Ναππαθηία)

Αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία 2 ζπζηεκάησλ ζπιινγήο θαη δηαρείξηζεο επηθίλδπλσλ 
νηθηαθψλ απνβιήησλ (ζηνλ Γήκν Αζελαίσλ θαη ζηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο 
Μαθεδνλίαο)

Πιήξεο εθαξκνγή ζπζηήκαηνο «Πιεξψλσ φζν Πεηάσ» (Pay-As-You-Throw) 

ζηνλ  Γήκν Βάξεο-Βνχιαο-Βνπιηαγκέλεο

Καηαγξαθή θαη παξαθνινχζεζε παξαγσγήο απνβιήησλ ηξνθίκσλ ζηελ Διιάδα
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Αναμενψμενα αποηελέζμαηα (2/2)

Αλάπηπμε πιαηθφξκαο παξαθνινχζεζεο θαη θφξνπκ γηα ηελ πξφιεςε 

δεκηνπξγίαο απνβιήησλ ηξνθίκσλ 

Αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία ελφο Βησκαηηθνχ Πάξθνπ Αλαθχθισζεο, Δπηδηφξζσζεο 

θαη Δπαλαρξεζηκνπνίεζεο ζηε Θεζζαινλίθε

Αλάπηπμε εζληθψλ δεηθηψλ θαη δεκηνπξγία παξαηεξεηεξίνπ γηα ηελ θπθιηθή 

νηθνλνκία

Αλάπηπμε ειεθηξνληθήο βάζεο δεδνκέλσλ (απνζεηήξην) γηα ηελ θπθιηθή 

νηθνλνκία

Αλάπηπμε 10 λέσλ πξνηχπσλ γηα δεπηεξνγελή πιηθά
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Αναμενψμενερ επιπηϊζειρ έπγος

Αλλαγή ηηρ ζηάζηρ ηυν 

πολιηϊν ψζον αθοπά ζηη 

διασείπιζη αποβλήηυν:

✔ Ππψλητη

✔ Δπανασπηζιμοποίηζη

✔ Πποεηοιμαζία για 

επανασπηζιμοποίηζη

✔ Υυπιζηή ζςλλογή

✔ Δνεπγψρ ςμμεηοσή

Βεληίυζη ηυν 

πεπιβαλλονηικϊν 

επιδψζευν ηυν 

επισειπήζευν/ 

βιομησανιϊν ηος ηομέα 

αγποδιαηποθήρ

Οικοδψμηζη 

δςναμικοω, μέζα και 

ζςνέπγειερ για ηην 

ενίζσςζη ηηρ Κςκλικήρ 

Οικονομίαρ 

Πποϊθηζη ηηρ 

ππψλητηρ 

δημιοςπγίαρ 

αποβλήηυν 

ηποθίμυν

Βεληίυζη ηυν 

παπεσψμενυν 

ςπηπεζιϊν 

διασείπιζηρ 

αποβλήηυν απψ 

ηοςρ Γήμοςρ

Δςαιζθηηοποίηζη 

ενδιαθεπψμενυν 

μεπϊν για ηην 

ανάπηςξη ηηρ 

Κςκλικήρ 

Οικονομίαρ

Δνζυμάηυζη απσϊν 

Κςκλικήρ 

Οικονομίαρ ζηα 

κπιηήπια 

σπημαηοδψηηζηρ
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Επικοινωνήστε μαζί μας

Επισκεφθείτε το Έργο circulargreece: https://circulargreece.gr

circulargreece@prv.ypeka.gr

213 1513081-82

Βρείτε μας στα social media:

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

Εμημερωτικό φυλλάδιο έργου https://circulargreece.gr/wp-content/uploads/2020/11/CIRCULARGREECE-GR-LEAFLET_web.pdf
1ο τηλεοπτικό βίμτεο spot του έργου https://www.youtube.com/watch?v=XGKxod78sEQ

https://circulargreece.gr/
mailto:circulargreece@prv.ypeka.gr
https://www.facebook.com/CircularGreece/?view_public_for=115331800330424
https://twitter.com/CircularGreece
https://www.instagram.com/circulargreece/?hl=el
https://circulargreece.gr/wp-content/uploads/2020/11/CIRCULARGREECE-GR-LEAFLET_web.pdf
https://circulargreece.gr/wp-content/uploads/2020/11/CIRCULARGREECE-GR-LEAFLET_web.pdf
https://circulargreece.gr/wp-content/uploads/2020/11/CIRCULARGREECE-GR-LEAFLET_web.pdf
https://circulargreece.gr/wp-content/uploads/2020/11/CIRCULARGREECE-GR-LEAFLET_web.pdf
https://circulargreece.gr/wp-content/uploads/2020/11/CIRCULARGREECE-GR-LEAFLET_web.pdf
https://circulargreece.gr/wp-content/uploads/2020/11/CIRCULARGREECE-GR-LEAFLET_web.pdf
https://circulargreece.gr/wp-content/uploads/2020/11/CIRCULARGREECE-GR-LEAFLET_web.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=XGKxod78sEQ

