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Τν έξγν LIFE18 IPE/GR/000013 ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ην πξόγξακκα LIFE ηεο ΕΕ. 

To έξγν LIFE18 IPE/GR/000013 ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ην Πξάζηλν Τακείν. 
 

 

 Δεπηέξα, 11 Ιαλνπαξίνπ 2021 

 

Ελαξθηήξην Σπλέδξην  ηνπ έξγνπ LIFE-IP CEI-GREECE «Εθαξκνγή ηεο 

Κπθιηθήο Οηθνλνκίαο ζηελ Ειιάδα».  

 
Tν Υπνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη Ελέξγεηαο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Οξγαληζκό Φπζηθνύ 

Πεξηβάιινληνο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο θαη ην Πξάζηλν Τακείν δηνξγαλώλεη ην ελαξθηήξην 
ζπλέδξην ηνπ επξσπατθνύ έξγνπ LIFE-IP CEI-Greece κε ηίηιν «Εθαξκνγή ηεο Κπθιηθήο 
Οηθνλνκίαο ζηελ Ειιάδα», ην νπνίν ζα δηεμαρζεί ηελ Πέκπηε, 21 Ιαλνπα ξίνπ 2021 θαη ώξα 10 π.κ. 
– 1.30 κ.κ., δηαδηθηπαθά ελ κέζσ ησλ πεξηνξηζκώλ πνπ ζέηεη ε παλδεκία. 

 
Τελ έλαξμε ηνπ ζπλεδξίνπ ζα θεξύμεη ν Υπνπξγόο Πεξηβάιινληνο θαη Ελέξγεηαο, Κσλζηαληίλνο 
Σθξέθαο θαη ζα ραηξεηίζνπλ ν Γεληθόο Γξακκαηέαο Σπληνληζκνύ θαη Δηαρείξηζεο 
Απνβιήησλ, Μαλώιεο Γξαθάθνο , ν Γεληθόο Γξακκαηέαο Φπζηθνπ́ Πεξηβάιινληνο θαη Υδάησλ , 

Κσλζηαληίλνο Αξαβώζεο,  ν πξόεδξνο ηνπ Πξάζηλνπ Τακείνπ, Επζηάζηνο Σηαζόπνπιoο, ν 
ζεκαηηθόο Σπληνληζηέο γηα ην Πεξηβάιινλ ηεο NEEMO EEIG, Παύινο Δόηθνο, θαη ε Πξντζηακέλε 
ηεο Δηεύζπλζεο Δηαρείξηζεο Απνβιήησλ ηνπ Υπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο θαη Ελέξγεηαο, 
Αλαζηαζία Αξθαλάθνπ.   

 
Τν ζπλέδξην απεπζύλεηαη ζε όινπο ηνπο ελδηαθεξόκελνπο θνξείο πνπ εκπιέθνληαη κε ηελ 
κεηάβαζε ηεο ρώξαο καο ζηελ θπθιηθή νηθνλνκία. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζπλεδξίνπ ζα αλαδεηρζεί 
ε θαζνξηζηηθή ζπκβνιή ηνπ έξγνπ LIFE-IP CEI-Greece ζηελ εθαξκνγή ηνπ Εζληθνύ Σρεδίνπ 

Δηαρείξηζεο Απνβιήησλ, ηνπ Εζληθνύ Σρεδίνπ Πξόιεςεο Δεκηνπξγίαο Απνβιήησλ θαη ηεο 
Εζληθήο Σηξαηεγηθήο γηα ηελ Κπθιηθή Οηθνλνκία, πξνσζώληαο πξαθηηθέο θαη αιιαγή 
ζπκπεξηθνξάο γηα ηελ αύμεζε ηνπ θύθινπ δσήο ησλ πξντόλησλ, ηε κεηαηξνπή ησλ απνβιήησλ ζε 
πόξνπο θαη ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηεο λέαο λνκνζεηηθήο δέζκεο κέηξσλ ηεο ΕΕ γηα ηα 

απόβιεηα.  
 
Η ζεκαηνινγία ηνπ ζπλεδξίνπ πεξηιακβάλεη ηελ παξνπζίαζε ησλ δξάζεσλ επίδεημεο ηνπ έξγνπ 
LIFE-IP CEI-Greece ζε ελλέα δήκνπο θαη κία πεξηθέξεηα γηα ηελ πξνώζεζε ηεο πξαθηηθήο 
εθαξκνγήο ηεο ηεξάξρεζεο ησλ απνβιήησλ, ησλ δξάζεσλ γηα ηελ πξόιεςε ηεο δεκηνπξγίαο 

απνβιήησλ ηξνθίκσλ θαη ηελ θπθιηθή δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ ηνπ ηνκέα αγξνδηαηξνθήο, 
θαζώο θαη ησλ δξάζεσλ γηα ηε δεκηνπξγία πξνηύπσλ δεπηεξνγελώλ πιηθώλ, ειεθηξνληθνύ 
απνζεηεξίνπ αληαιιαγήο ηερλνγλσζίαο θαη εζληθνύ παξαηεξεηεξίνπ γηα ηελ θπθιηθή νηθνλνκία, 
θαη ηέινο ησλ δξάζεσλ γηα  ηελ αλάπηπμε νηθνλνκηθώλ θαη ρξεκαηνδνηηθώλ εξγαιείσλ θαη ηελ 

νηθνδόκεζε δπλακηθνύ . Σηνλ θύθιν ησλ εηζεγήζεσλ πεξηιακβάλνληαη νκηιεηέο έξγσλ θαη 
δξάζεσλ ζρεηηθώλ κε ηελ θπθιηθή νηθνλνκία , θαζώο θαη  νκηιία ηεο επηθεθαιέο λνκηθσ́λ θαη 
επξσπατθώλ ππνζέζεσλ ηνπ Εζλη θνύ Ιλζηηηνπ́ηνπ ηεο Γαιιίαο γηα ηελ Κπθιηθέ Οηθνλνκήα , Marline 
Weber. 
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Τν ζπλέδξην κπνξεί λα ην παξαθνινπζήζεη θάζε ελδηαθεξόκελνο είηε κε ηελ εγγξαθή ηνπ ζηελ 
πιαηθόξκα ηνπ ζπλεδξίνπ - https://cutt.ly/ajcEx3a , έρνληαο ηε δπλαηόηεηα ππνβνιήο εξσηεκάησλ 
ζηνπο εηζεγεηέο, είηε κέζσ live streaming από ην ινγαξηαζκό ηνπ έξγνπ LIFE-IP CEI-Greece ζην 

youtube,  https://cutt.ly/AjcEAwj.  
 
 
Τν αλαιπηηθό πξόγξακκα ηνπ ζπλεδξίνπ δηαηίζεηαη ζηνλ ζύλδεζκν: https://cutt.ly/ajOwRtb  

 
 

 

 
 
 

Φνξεγνί Επηθνηλσλίαο  Σπλεδξίνπ 

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

Πιεξνθνξίεο: 
E-mail: circulargreece@prv.ypeka.gr 
Website: www.circulargreece.gr  
Τ. 213 15 13081-082 
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