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Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 26 Νοεμβρίου 2021 η εκδήλωση «Κυκλική Οικονομία στις 

Σποράδες – Η περίπτωση της Αλοννήσου». Η εκδήλωση διοργανώθηκε από τον Δήμο Αλοννήσου σε 

συνεργασία με το Δίκτυο Αειφόρων Νήσων (ΔΑΦΝΗ), με την υποστήριξη του Εθνικού Οργανισμού 

Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ). Η εκδήλωση 

πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου LIFE-IP CEI-Greece «Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας 

στην Ελλάδα» που συντονίζει το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, στο πλαίσιο της συνεργασίας 

του με το έργο και συγκεκριμένα στο πλαίσιο της δράσης Ε1.8 «Τοπικές δράσεις ευαισθητοποίησης για 

τις δράσεις επίδειξης του έργου». Επίσης, η εν λόγω δράση συμπεριλαμβάνεται στις δράσεις της 

Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Μείωσης Αποβλήτων με φετινή θεματική «Κοινότητες Κυκλικής Οικονομίας». 

 

Στόχο του έργου για το νησί της Αλοννήσου αποτελεί η ανάπτυξη και η λειτουργία ενός συστήματος 

ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων, εφαρμόζοντας τη νέα νομοθετική δέσμη μέτρων για τα 

απόβλητα στη βάση των αρχών της Κυκλικής Οικονομίας. 

 

Την εκδήλωση χαιρέτισαν ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του ΥΠΕΝ, 

κύριος Μανώλης Γράφακος και ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΟΑΝ κύριος Νίκος Χιωτάκης. 

 

Ο Δήμαρχος Αλοννήσου κύριος Πέτρος Βαφίνης κατά την εναρκτήρια ομιλία του αναφέρθηκε στις 

δράσεις του Δήμου στη βάση των αρχών της Κυκλικής Οικονομίας. Ο κύριος Βαφίνης, τόνισε το θετικό 

αντίκτυπο που θα έχουν οι δράσεις που θα υλοποιηθούν στο νησί της Αλοννήσου στο πλαίσιο του έργου, 

αναβαθμίζοντας το περιβάλλον του νησιού, ευαισθητοποιώντας κατοίκους και επισκέπτες και 

ενισχύοντας το προφίλ της Αλοννήσου ως ένα φιλικό προς το περιβάλλον και πιο «πράσινο» νησί. 

 

Στη συνέχεια, ο κύριος Κωνσταντίνος Κομνηνός, Γενικός Διευθυντής του ΔΑΦΝΗ, με την ομιλία του 

«Η Κυκλική Οικονομία ως ευκαιρία ανάπτυξης στα ελληνικά νησιά» ανέδειξε τις προκλήσεις και 

δυνατότητες εφαρμογής της Κυκλικής Οικονομίας στο νησιωτικό χώρο. 

 

Ακολούθως, η κυρία Αντζουλέτα Μπενετάτου, αν. Προϊσταμένη Διεύθυνσης Επιθεωρήσεων & Ελέγχων 

του ΕΟΑΝ, παρουσίασε τα βασικά χαρακτηριστικά της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Μείωσης Αποβλήτων 

η οποία συντονίζεται σε εθνικό επίπεδο από τον ΕΟΑΝ, κάνοντας μια ανασκόπηση της δράσης από το 

2009 έως τη φετινή χρονιά και αναλύοντας τη σημασία των δράσεων που εντάσσονται στη φετινή 

θεματική. 

 

Στο κύριο σκέλος της εκδήλωσης, η κυρία Μαίρη Πλατή, υπεύθυνη διαχείρισης του έργου LIFE IP CEI-

Greece (ΥΠΕΝ), παρουσίασε τα βασικά στοιχεία του έργου και τόνισε τους στόχους του για τις πιλοτικές 

περιοχές εφαρμογής των δράσεων του. 



 
 

Σελ. 2 - 2 

 

Ακολούθως, ο κύριος Σπύρος Νιάκας, υπεύθυνος του έργου από το Δίκτυο ΔΑΦΝΗ, εξειδίκευσε τους 

στόχους του έργου για το νησί της Αλοννήσου. Επίσης, παρουσίασε ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία 

σχετικά με την υφιστάμενη κατάσταση παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων στην Αλόννησο, 

αναδεικνύοντας καλές πρακτικές που εφαρμόζονται ήδη στο νησί στη βάση των αρχών της Κυκλικής 

Οικονομίας. Τέλος, επικεντρώθηκε στις δυνατότητες εφαρμογής της Κυκλικής Οικονομίας στο νησί 

τόσο μέσω της εναλλακτικής κυκλικής διαχείρισης ρευμάτων αποβλήτων προτεραιότητας όσο και μέσω 

της υλοποίησης δράσεων στον κλάδο του τουρισμού καθώς και δράσεων ενημέρωσης, 

ευαισθητοποίησης και πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων. 

 

Στο τέλος της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε ανοιχτή συζήτηση με την ενεργό συμμετοχή των 

εκπροσώπων των παραπάνω φορέων, με θέμα τις δυνατότητες αλλά και τις προκλήσεις εφαρμογής της 

Κυκλικής Οικονομίας στην Αλόννησο. 

 

 
Εκπαιδευτικό Εργαστήρι  
Παρασκευή 26 Νοεμβρίου 2021 

Δημοτικό Σχολείο Αλοννήσου 

 
Ομάδα του Δικτύου Αειφόρων Νήσων (ΔΑΦΝΗ) και του Εθνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ), 

σε συνεργασία με το εκπαιδευτικό προσωπικό του Δημοτικού Σχολείου Αλοννήσου διοργάνωσε 

εκπαιδευτικό εργαστήρι με θέμα την Ανακύκλωση και την Κυκλική Οικονομία. 

 

Στο εργαστήρι συμμετείχαν συνολικά 90 μαθητές από όλες τις τάξεις του σχολείου. 

 

Παρέα με τους μαθητές και τις μαθήτριες όλων των τάξεων, συζητήσαμε για την Κυκλική Οικονομία 

και την Ανακύκλωση. Επίσης, οι μαθητές έπαιξαν το ηλεκτρονικό κουίζ «Το τρένο της Κυκλικής 

Οικονομίας» όπου δημιουργήθηκε στο πλαίσιο των φετινών δράσεων της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας 

Μείωσης Αποβλήτων. 

 

Στη συνέχεια μετατρέψαμε τα θρανία σε πάγκους εργασίας και αξιοποιώντας παλιές εφημερίδες και 

περιοδικά, κατασκευάσαμε χριστουγεννιάτικα στολίδια, επιδεικνύοντας ένα έμπρακτο παράδειγμα 

αξιοποίησης αποβλήτων προς παραγωγή χρήσιμων τελικών προϊόντων. 

 

Στο τέλος του εργαστηρίου μοιράστηκε αναμνηστικό υλικό από τον ΕΟΑΝ. 

 

 
 


