
  

 

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

  

  #LIFEis30 

 

Το έργο LIFE18 IPE/GR/000013 συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE της ΕΕ. 

To έργο LIFE18 IPE/GR/000013 συγχρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο. 

 

 
Απολογιστικό Δελτίο Τύπου 

 
 Δευτέρα, 27 Ιουνίου 2022 

 

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε υβριδική περιφερειακή εκδήλωση ευαισθητοποίησης 

που διοργάνωσε η ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ σε συνεργασία με το ΥΠΕΝ, την Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2022 

στην Κοζάνη, στο πλαίσιο του ολοκληρωμένου ευρωπαϊκού έργου LIFE-IP CEI-Greece 

«Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα» ( www.circulargreece.gr ).  

 

Η εκδήλωση είχε τίτλο «Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE-IP CEI-Greece - Εφαρμογή της 

Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα,  στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας» και εντάχθηκε  

στο πλαίσιο εορτασμού 30 χρόνων του ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού προγράμματος LIFE. 

Το έργο LIFE-IP CEI-Greece «Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα» έχει 

διάρκεια 8 έτη (Νοε 2019 – Οκτ 2027), συνολικό προϋπολογισμό 15,9 εκ. ευρώ (60% 

συγχρηματοδότηση από την ΕΕ) και συντονίζεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος & 

Ενέργειας σε συνεργασία με 19 στρατηγικούς εταίρους, μεταξύ των οποίων και η ΔΙΑΔΥΜΑ 

ΑΕ. 

 

Τον εναρκτήριο χαιρετισμό της εκδήλωσης έκανε ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού 

Διαχείρισης Αποβλήτων κος Μανώλης Γραφάκος από το ΥΠΕΝ.  Ακολούθησαν χαιρετισμοί 

από τον Πρόεδρο της ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ, κο Παναγιώτη Πλακεντά, τον Δήμαρχο Κοζάνης κο 

Λάζαρο Μαλούτα,  τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης 

κο Νικόλαο Χιωτάκη και τον εκπρόσωπο του Εθνικού Σημείου Επαφής LIFE για το 

Περιβάλλον και Διευθυντή του Πράσινου Ταμείου, κο  Γιώργο Πρωτόπαπα.  Τη γενική 

επισκόπηση του έργου παρουσίασε η Υπεύθυνη Διαχείρισης του LIFE-IP CEI-Greece κα 

Μαίρη Πλατή.  

 

Κατά το 2ο μέρος της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν από θεσμικούς 

φορείς και ενδιαφερόμενα μέρη που συμμετείχαν (Terra Nova, Δήμος Αθηναίων) θέματα 

Χωριστής Συλλογής και Διαχείρισης Ειδικών κατηγοριών αποβλήτων  από τα κοινά 

δημοτικά απόβλητα, (Επικίνδυνα Οικιακά Απόβλητα - ΕΟΑ).  

 

 Info Day: Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE-IP CEI-Greece «Εφαρμογή της Κυκλικής 

Οικονομίας στην Ελλάδα» στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.  

http://www.circulargreece.gr/


 
 

 

 

 

 

Σελ. 2 - 2 

 

Η ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ έχοντας ήδη αναλάβει πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση 

παρουσίασε ένα σχέδιο οδηγό για την εφαρμογή της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης 

Επικινδύνων Οικιακών Αποβλήτων σε όλη τη χώρα.  Ακολούθησαν παρουσιάσεις για τον 

ρόλο και τη λειτουργία συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων από θεσμικούς 

φορείς και εκπροσώπους της αγοράς (Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης, Ανακύκλωση 

Συσκευών ΑΕ, ΑΦΗΣ ΑΕ).  

 

• Δείτε εδώ το πρόγραμμα, την πρόσκληση και την αφίσα της εκδήλωσης.  

 

• Δείτε εδώ περισσότερες πληροφορίες για τον εορτασμό 30 χρόνων του 

ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού προγράμματος LIFE.  

 

• Παρακολουθήστε εδώ ολόκληρη την εκδήλωση.  

 

 

 
 

 

https://circulargreece.gr/el/info-day-kozani-diadyma/
https://www.lifeis30.eu/
https://www.youtube.com/watch?v=jjtdZmIm5zU

