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Σν έξγν LIFE18 IPE/GR/000013 ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ην πξόγξακκα LIFE ηεο ΔΔ. 

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

Απολογιζηικό Δεληίο Τύποσ, 25.01.2021 

 

Εναρκηήριο Σσνέδριο LIFE-IP CEI-Greece, «Εθαρμογή ηης Κσκλικής Οικονομίας ζηην 

Ελλάδα».  
 

 
Με κεγάιε επηηπρία πξαγκαηνπνηήζεθε δηαδηθηπαθά ηελ Πέκπηε, 21 Ιαλνπαξίνπ 2021, ην ελαξθηήξην 
ζπλέδξην ηνπ έξγνπ LIFE-IP CEI-Greece  «Δθαξκνγή ηεο Κπθιηθήο Οηθνλνκίαο ζηελ Διιάδα» πνπ 
δηνξγάλσζε ην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο (Τ.Π.ΔΝ.), ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Οξγαληζκό 

Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο θαη ην Πξάζηλν Σακείν.  
 
Σελ έλαξμε ηνπ πλεδξίνπ θήξπμε κε ηνλ ραηξεηηζκό ηνπ ν Γεληθόο Γξακκαηέαο Φπζηθνύ 
Πεξηβάιινληνο & Τδάησλ ηνπ Τ.Π.ΔΝ. θνο Κσλζηαληίλνο Αξαβώζεο ν νπνίνο αλαθέξζεθε ελδειερώο 

ζηελ θπβεξλεηηθή πνιηηηθή θαη παξνπζίαζε ζην θνηλό ηνλ Οδηθό Υάξηε γηα ηελ Κπθιηθή Οηθνλνκία 
ζηελ Διιάδα.  
 
ηε ζπλέρεηα απεύζπλε ραηξεηηζκό ν Γεληθόο Γξακκαηέαο πληνληζκνύ & Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ  ηνπ 

Τ.Π.ΔΝ., θνο Μαλώιεο Γξαθάθνο, ν νπνίνο ελεκέξσζε ην θνηλό γηα ην λέν δεθαεηέο Δζληθό ρέδην 
Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ αιιά θαη γηα ηνλ θαίξην ξόιν πνπ ζα δηαδξακαηίζεη ην έξγν LIFE-IP CEI-
Greece ζηελ επίηεπμε ζπγθεθξηκέλσλ ζηόρσλ ηνπ λένπ ΔΓΑ. Ο θνο Μαλώιεο Γξαθάθνο  κεηέθεξε 
ζηνπο ζπλέδξνπο ηνλ ραηξεηηζκό θαη ηηο επρέο ηνπ Τπνπξγνύ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο θνπ 

Κσλζηαληίλνπ θξέθα, γηα θαιή επηηπρία ζηελ απνζηνιή ηνπ έξγνπ.  
 
Υαηξεηηζκνί αθνινύζεζαλ από ηνλ Πξόεδξν ηνπ Πξάζηλνπ Σακείνπ, θν Δπζηάζην ηαζόπνπιν ν 
νπνίνο αλαθέξζεθε ζηνλ ξόιν ηνπ Πξάζηλνπ Σακείνπ, σο ζπγρξεκαηνδόηε ηνπ έξγνπ LIFE-IP CEI-

Greece, θαζώο θαη ζε άιια ζεκαληηθά έξγα πνπ ρξεκαηνδνηεί ην Πξάζηλν Σακείν ζηελ ρώξα , κε 
άμνλα ην Πεξηβάιινλ.  
 
Αθνινύζεζαλ ν θνο Παύινο Γόηθνο , Θεκαηηθόο πληνληζηήο γηα ην Πεξηβάιινλ ηεο NEEMO EEIG, 

από ηελ εμσηεξηθή νκάδα παξαθνινύζεζεο ηνπ έξγνπ, κε έδξα ηηο Βξπμέιιεο , ν νπνίνο κίιεζε γηα ηνλ 
ξόιν ησλ επξσπατθώλ πξνγξακκάησλ LIFE, σο ρξεκαηνδνηηθώλ εξγαιείσλ γηα ηελ εθθίλεζε δξάζεσλ 
θαηλνηνκίαο ζηελ ρώξα θαη ε θα Αλαζηαζία Αξθαλάθνπ, Πξντζηακέλε ηεο Γηεύζπλζεο Γηαρείξηζεο 
Απνβιήησλ ε νπνία εζηίαζε ζην πξόζθαην έξγν ηεο Γηεύζπλζεο θαη ζηα «επόκελα βήκαηα» ηνπ έξγνπ 
LIFE-IP CEI-Greece.   

 
Σν ζπλέδξην πεξηειάκβαλε ζπλνιηθά 14 πνιύ ελδηαθέξνπζεο ζεκαηηθέο παξνπζηάζεηο .  
 
Σν θύξην κέξνο ηνπ, αθνξνύζε ζηνπο άμνλεο δξάζεσλ ηνπ έξγνπ LIFE-IP CEI-Greece, ε παξνπζίαζε 

ησλ νπνίσλ έγηλε από ηνπο εηαίξνπο ηνπ, κε ελδεηθηηθά ζέκαηα : ηε ζπλνιηθή επηζθόπεζε ηνπ έξγνπ 
LIFE-IP CEI-Greece θαη ησλ ζηόρσλ ηνπ (Τ.Π.ΔΝ.),  ηελ Δλαιιαθηηθή Γηαρείξηζε απνβιήησλ ζηελ 
Διιάδα (Διιεληθόο Οξγαληζκόο Αλαθύθισζεο), ηελ Κπθιηθή Οηθνλνκία & ηε δηαρείξηζε 
βηναπνβιήησλ ζηνλ λεζησηηθό ρώξν (Γίθηπν ΓΑΦΝΗ), ηελ πξόιεςε δεκηνπξγίαο απνβιήησλ 

ηξνθίκσλ θαη ηελ θπθιηθή δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ ηνπ ηνκέα αγξνδηαηξνθήο  (Τ.Π.ΔΝ.) ηηο 
πξνθιήζεηο θαη θαιέο πξαθηηθέο κείσζεο απνβιήησλ ηξνθίκσλ (Υαξνθόπεην Παλεπηζηήκην), ηε 
δεκηνπξγία Οινθιεξσκέλσλ Πξάζηλσλ εκείσλ θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο «Πιεξώλσ όζν 
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Πεηάσ» (Οηθνινγηθή Δηαηξεία Αλαθύθισζεο), ηελ Οινθιεξσκέλε Γηαρείξηζε επηθίλδπλσλ νηθηαθώλ 
απνβιήησλ (Terra Nova), ηα Υξεκαηνδνηηθά Δξγαιεία γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο Κπθιηθήο 
Οηθνλνλνκίαο θαη ηελ Οηθνδόκεζε Γπλακηθνύ (Πξάζηλν Σακείν), ηε δεκηνπξγία Παξαηεξεηεξίνπ  

Κπθιηθήο Οηθνλνκίαο (Οξγαληζκόο Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο & Κιηκαηηθήο Αιιαγήο) θαη ηέινο, ηελ 
αλάπηπμε πξνηύπσλ γηα δεπηεξνγελή πιηθά θαη ην Δζληθό Απνζεηήξην Κπθιηθήο Οηθνλνκίαο (ΔΛΟΣ).  
 
Οη ζεκαηηθνί άμνλεο ηνπ έξγνπ εκπινπηίζηεθαλ κε πνιύ ελδηαθέξνπζεο εηζεγήζεηο εμσηεξηθώλ 

νκηιεηώλ πνπ αθνξνύζαλ ζηελ Δζληθή ηξαηεγηθή γηα ηελ Κπθιηθή Οηθνλνκία ζηελ Γαιιία από 
εθπξόζσπν ηνπ γαιιηθνύ Δζληθνύ Ιλζηηηνύηνπ γηα ηελ Κπθιηθή Οηθνλνκία, έκπξαθηα παξαδείγκαηα 
ππνζηήξημεο ηεο εθαξκνγήο ηεο Κπθιηθήο Οηθνλνκίαο ζηελ Διιάδα , από εθπξνζώπνπο ηνπ Κνηλ..Δπ 
Καιινλή Κειιηά ζηελ Σήλν, θαη ηεο Δζεινληηθήο πκκαρίαο γηα ηα απόβιεηα Σξνθίκσλ – 

ΜΠΟΡΟΤΜΔ, θαζώο θαη παξνπζίαζε ηνπ έξγνπ LIFE-Reclaim, κε ζέκα ηελ Αλάθηεζε απνβιήησλ 
από ρώξνπο πγεηνλνκηθήο ηαθήο.    
 
Σν ζπλέδξην, πνπ απεπζύλνληαλ ζε όινπο ηνπο ελδηαθεξόκελνπο θνξείο πνπ εκπιέθνληαη κε ηελ 

κεηάβαζε ηεο ρώξαο καο ζηελ Κπθιηθή Οηθνλνκία, παξαθνινύζεζαλ πεξίπνπ 300 αθξναηέο,  αξηζκόο  
πνπ απνδεηθλύεη ην απμεκέλν ελδηαθέξνλ, κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο πνπ ην θηινμέλεζε ζε 
ζπλέρεηα εγγξαθήο, θαζώο θαη  από ην θαλάιη ηνπ έξγνπ ζην YouTube, όπνπ κεηαδόζεθε δσληαλά,  κε 
ζπλνιηθή δηάξθεηα πεξίπνπ 4,5 ώξεο.  

 
Σν αθξναηήξην ζπλεράξε κε ελζνπζηαζκό θαη θαη’ επαλάιεςε ηνπο δηνξγαλσηέο  ηνπ ζπλεδξίνπ, γηα 
ηελ πνιύ επηηπρεκέλε δηεμαγσγή ηνπ, γεγνλόο πνπ απνδεηθλύεη ηελ επηηπρία ηεο 1

εο
 δεκόζηαο 

εθδήισζεο ηνπ έξγνπ θαη ελζαξξύλεη ηελ νκάδα έξγνπ LIFE-IP CEI-Greece λα ππεξεηήζεη δπλακηθά 

ηελ πινπνίεζε ησλ ζηόρσλ ηνπ.  
 
Σν ζπλέδξην είλαη δηαζέζηκν ζην θαλάιη ηνπ έξγνπ LIFE-IP CEI-Greece ζην YouTube ζηνλ παξαθάησ 
ζύλδεζκν:  

https://www.youtube.com/channel/UCVBN2lHp-kRWPUTJy5IjXmg  
 
Όιεο νη εξσηήζεηο πνπ ππνβιήζεθαλ από ην αθξναηήξην θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζπλεδξίνπ ζα 
απαληεζνύλ γξαπηώο θαη ζα αθνινπζήζεη αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ έξγνπ.  

 
Οη παξνπζηάζεηο ηνπ ζπλεδξίνπ είλαη δηαζέζηκεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ έξγνπ εδώ.  
 
Γείηε εδώ ην αναλσηικό πρόγραμμα. Γείηε εδώ ην ζσνοπηικά βιογραθικά ησλ νκηιεηώλ.  

 

Χορηγοί Επικοινωνίας 

 
  

www.greenagenda.gr  

 

 

 

www.water-waste.gr  

 

 

 

 
www.ecotec.gr  

 
Σηοιτεία Επικοινωνίας  
LIFE-IP CEI-Greece, LIFE18 IPE/GR/000013 
www.circulargreece.gr 

circulargreece@prv.ypeka.gr  
T. 213 1513081 θαη 082 

https://www.youtube.com/channel/UCVBN2lHp-kRWPUTJy5IjXmg
https://circulargreece.gr/el/%ce%bf%ce%b9-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%b9%ce%ac%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b5%ce%bd%ce%b1%cf%81%ce%ba%cf%84%ce%ae%cf%81%ce%b9%ce%bf%cf%85-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b5/
https://circulargreece.gr/wp-content/uploads/2021/01/LIFE-IP-CEI-GR_%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1-%CE%95%CE%BD%CE%B1%CF%81%CE%BA%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%85-%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B5%CE%B4%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85_21.01.2021-
https://circulargreece.gr/wp-content/uploads/2021/01/LIFE-IP-CEI-GR_%CE%92%CE%B9%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%9F%CE%BC%CE%B9%CE%BB%CE%B7%CF%84%CF%8E%CE%BD_%CE%95%CE%BD%CE%B1%CF%81%CE%BA%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BF-%CE%A3%CF%85%CE%25B
http://www.greenagenda.gr/
http://www.water-waste.gr/
http://www.ecotec.gr/
http://www.circulargreece.gr/
mailto:circulargreece@prv.ypeka.gr
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