
Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα

Ευρωπαϊκό έργο 

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



NEWSLETTER!
Νοέμβριος, No5

Ενημερωθείτε για την πρόοδο των δράσεων του ευρωπαϊκού έργου LIFE-IP CEI-Greece 

«Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα» κατά τη 2η διετή φάση του 

που ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2021, το οποίο συντονίζει το Υπουργείο Περιβάλλοντος 

& Ενέργειας σε συνεργασία με 19 στρατηγικούς εταίρους. 
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4η Αξιολόγηση του έργου LIFE-IP CEI-Greece 
Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η 4η εξωτερική αξιολόγηση του ευρωπαϊκού έργου LIFE-IP CEI-Greece «Εφαρμογή της Κυκλικής

Οικονομίας στην Ελλάδα» που συντονίζει το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας. Η αξιολόγηση έλαβε χώρα στις 22 και

23/9/2022, παρουσία των μελών της ομάδας εξωτερικής παρακολούθησης του έργου, κκ. Aurelio Politano (Project Adviser,

European Agency for Climate, Infrastructure & the Environment – CINEA ), Σοφίας Παπαγεωργίου και Ηλία Ντέμιαν (Technical

Monitors, NEEMO EEIG) και των 20 δικαιούχων του έργου. Την έναρξη των εργασιών της 4ης Αξιολόγησης του LIFE-IP CEI-Greece

χαιρέτισε ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων κος Μανώλης Γραφάκος.

Την 2η ημέρα της αξιολόγησης η ομάδα εξωτερικής παρακολούθησης επισκέφθηκε το Δημαρχείο και 

ενημερώθηκε από τον Δήμαρχο Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης κο Γρηγόρη Κωνσταντέλλο για τις 

πρωτοπόρες πιλοτικές δράσεις του δήμου ΒΒΒ, τον σχεδιασμό – ως ο πρώτος δήμος σε όλη την 

επικράτεια – της καθολικής εφαρμογής συστήματος Πληρώνω-όσο-Πετάω (ΠΟΠ) στο προσεχές διάστημα, 

καθώς και τη δημιουργία του πρώτου Ολοκληρωμένου Πράσινου Σημείου (ΟΠΣ). Ακολούθησε επιτόπια 

επίσκεψη σε σημεία ενδιαφέροντος στον Δήμο ΒΒΒ, κατά την οποία έγινε επίδειξη της προόδου των 

δράσεων διαχείρισης αποβλήτων  στο πλαίσιο της συνεργασίας του δήμου με το πρόγραμμα LIFE-IP CEI-

Greece. 

23/9/2022

Την 1η ημέρα της αξιολόγησης με την μορφή υβριδικής εκδήλωσης η ομάδα εξωτερικής

παρακολούθησης ενημερώθηκε αναλυτικά για τη συνολική εξέλιξη του έργου αλλά και

ειδικότερα για τις δράσεις του. Οι παρουσιάσεις αποτέλεσαν έναυσμα για έναν εποικοδομητικό

διάλογο, όπου μέσα από τον καίριο σχολιασμό και τις παρατηρήσεις των αξιολογητών

αναδείχθηκαν τα δυνατά σημεία του έργου και η αδιαμφισβήτητη πρόοδος που έχει επιτευχθεί,

καθώς και τα σημεία προσοχής για την ομαλή εξέλιξη της φάσης υλοποίησης των δράσεων.

22/9/2022

https://cinea.ec.europa.eu/index_en
https://neemo.eu/about-neemo/
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29 Σεπτεμβρίου 

Διεθνής ημέρα ευαισθητοποίησης για την απώλεια και τη σπατάλη τροφίμων 

Ενημερωθείτε εδώ για τις δράσεις του έργου LIFE-IP CEI-Greece με απώτερο σκοπό τη συμβολή του στην επίτευξη των 

ποιοτικών και ποσοτικών στόχων που έχει θέσει η χώρα μας για τη μείωση των αποβλήτων τροφίμων, οι οποίες 

συντονίζονται και υλοποιούνται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας και το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο. 

Το έργο LIFE-IP CEI-Greece υποστηρίζει
τη Διεθνή Ημέρα Ευαισθητοποίησης για την
Απώλεια και την Σπατάλη Τροφίμων που έχει
ορίσει η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων
Εθνών στις:

https://circulargreece.gr/wp-content/uploads/2022/09/LIFE-IP-CEI-GR_%CE%94%CE%A4-%CE%A7%CE%B1%CF%81%CE%BF%CE%BA%CF%8C%CF%80%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%BF-29-%CE%A3%CE%B5%CF%80%CF%84%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85.pdf


1ο Φόρουμ για την πρόληψη αποβλήτων τροφίμων 
Το έργο LIFE-IP CEI-Greece διοργάνωσε στο πλαίσιο της δράσης C7.2 “Ανάπτυξη φόρουμ διαλόγου ενδιαφερόμενων μερών για την πρόληψη παραγωγής

αποβλήτων τροφίμων” το 1ο Φόρουμ για την πρόληψη παραγωγής αποβλήτων τροφίμων – Μέτρηση, πρόληψη και διαχείριση των αποβλήτων τροφίμων στον

τομέα της εστίασης, το οποίο απευθύνονταν σε φορείς του κλάδου εστίασης και φιλοξενίας και ολοκληρώθηκε με επιτυχία υβριδικά στις 20 Οκτωβρίου 2022

στο Ελληνικό Μεσογειακό Παν/μιο στο Ηράκλειο Κρήτης, παράλληλα με το συνέδριο Retaste 2022 – Rethink Food Waste (www.retaste.gr). Από το έργο LIFE-IP

CEI-Greece & τη Διεύθυνση Διαχείρισης Αποβλήτων του ΥΠΕΝ συμμετείχαν στο φόρουμ οι κυρίες Α. Αρφανάκου (Προϊσταμένη Δ/νσης Διαχείρισης Αποβλήτων,

ΥΠΕΝ), Σ. Μάνη (Προϊσταμένη Τμ/τος Διαχείρισης Αποβλήτων, ΥΠΕΝ), Κ. Κορυζή (Εμπειρογνώμονας, ΥΠΕΝ) και Κ. Λαζαρίδη (Καθηγήτρια Χαροκόπειο Παν/μιο).

Δείτε εδώ το πρόγραμμα & τις παρουσιάσεις του φόρουμ. 

http://www.retaste.gr/
https://circulargreece.gr/el/presentations-life-ip-cei-greece-1st-food-waste-prevention-forum/
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1ο Ενημερωτικό Δελτίο ΚΑΘ

Βρείτε εδώ το 1ο ενημερωτικό δελτίο της Κεντρικής Αγοράς

Θεσσαλονίκης Α.Ε., νέου 20ου εταίρου στο έργο LIFE-IP CEI-Greece. 

https://www.kath.gr/el/newsletter-no-1-life-ip-cei-greece-noembrios-2022


Δράση C3 - Εφαρμογή σε πλήρη κλίμακα δικτύων συλλογής και διαχείρισης 
επικίνδυνων οικιακών αποβλήτων (ΕΟΑ)

Ο εταίρος του έργου και συντονιστής της δράσης C3, TERRA NOVA ΕΠΕ σε συνεργασία με το ΥΠΕΝ προγραμματίζει τη διεξαγωγή εργαστηρίου το

2023 με ενδιαφερόμενα μέρη, με κύριο θέμα την πρόκληση διαχείρισης των ΕΟΑ και τις σχετικές προτάσεις που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο

του έργου για τις πιλοτικές περιοχές του Δήμου Αθηναίων και της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας. Το εργαστήριο έχει στόχο να ενημερώσει τα

ενδιαφερόμενα μέρη για θέματα χωριστής συλλογής και διαχείρισης των επικίνδυνων οικιακών αποβλήτων ενισχύοντας τον διάλογο και την

ανταλλαγή προτάσεων και απόψεων.

Workshop για τη χωριστή συλλογή και διαχείριση των ΕΟΑ

7



8

Ε1.7 Το έργο LIFE-IP CEI-Greece στην 
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Ιούνιος 2022

Η ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ οργάνωσε με επιτυχία σε συνεργασία με το 

ΥΠΕΝ υβριδική περιφερειακή εκδήλωση ευαισθητοποίησης 

στις 22/6/2022. 

Βρείτε εδώ τις παρουσιάσεις της εκδήλωσης. 

Ε1.8 Τοπικές εκδηλώσεις ενημέρωσης στους 
Δήμους Πάρου & Αντιπάρου, Νοέμβριος 2022

Οι Δήμοι Πάρου & Αντιπάρου σε συνεργασία με το Δίκτυο ΔΑΦΝΗ, τον

ΕΟΑΝ και το ΥΠΕΝ θα διοργανώσουν τοπική εκδήλωση ενημέρωσης, 

υβριδικού χαρακτήρα,  στις 25.11.2022 στις 19.00 στο Δημαρχείο 

Πάρου στο πλαίσιο του LIFE-IP CEI-Greece & της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας 

Μείωσης Αποβλήτων. Παράλληλα στο πλαίσιο της εβδομάδας θα 

διοργανωθούν δράσεις ευαισθητοποίησης σε 6 δημοτικά σχολεία 

των 2 νησιών, με θέμα τα Βιώσιμα Κλωστοϋφαντουργικά Προϊόντα. 

Περισσότερες πληροφορίες εδώ. 

ΕΕΜΑ 2022: «Βιώσιμα Κλωστοϋφαντουργικά Προϊόντα», 
τα απόβλητα είναι εκτός μόδας, 19-27 Νοεμβρίου 

Ενημερωθείτε εδώ για τη φετινή Ευρωπαϊκή Εβδομάδα 

Μείωσης Αποβλήτων με εθνικό συντονιστή τον εταίρο του 

LIFE-IP CEI-Greece ΕΟΑΝ. 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ  | LIFE IP CΕI - GREECE

2

3

https://circulargreece.gr/el/presentations-life-ip-cei-greece-in-western-macedonia/
https://circulargreece.gr/el/circular-economy-in-the-cyclades-islands-of-paros-and-antiparos/
https://circulargreece.gr/el/hra-call-ewwr-2022/


ΔΙΚΤΥΩΣΗ | LIFE-IP CEI-GREECE
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Συμμετοχή του ΥΠΕΝ με παρουσίαση του έργου LIFE-IP CEI-
Greece, στην εκδήλωση εορτασμού 30 χρόνων του 
Χρηματοδοτικού Προγράμματος LIFE που διοργάνωσε το 
Πράσινο Ταμείο. 26.5.2022 Περισσότερα εδώ.

30 Χρόνια LIFE

2
Συμμετοχή των εταίρων του έργου ΕΟΑΝ, ΟΕΑ και Δήμος 
Αθηναίων, με παρουσίαση αποτελεσμάτων δράσεων του LIFE-IP 
CEI-Greece, στο φετινό συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας 
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. 28-29.9.2022
Περισσότερα εδώ. 

7o Συνέδριο ΕΕΔΣΑ 

3

Συμμετοχή του Πράσινου Ταμείου με παρουσίαση του έργου 
LIFE-IP CEI-Greece, στο 1ο Don’t Drop Φεστιβάλ Κυκλικής 
Οικονομίας “Δράση 6Rχής” που διοργάνωσε η skywalker. 
5.10.2022 Περισσότερα εδώ.

1st Don’t Drop Φεστιβάλ Κυκλικής
Οικονομίας

4
Παρουσίαση του Προγράμματος LIFE, καθώς και του έργου LIFE-IP CEI-Greece, 
από εκπροσώπους του ΥΠΕΝ και του ΠΤ και των εταίρων Terra Nova ΕΠΕ και 
Δήμος Αθηναίων, σχετικά με τα αποτελέσματα δράσεων του έργου για τα 
Επικίνδυνα Οικιακά Απόβλητα και δράσεων του Δήμου Αθηναίων για την 
εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας, σε κλιμάκιο δημόσιων λειτουργών από τη 
Ρουμανία που επισκέφθηκε την Αθήνα, στο πλαίσιο συμμετοχής τους στο 
ευρωπαϊκό έργο ‘i.R.E.M. – Responsible Institutions, Managerial Efficiency’. 
20.10.2022 Περισσότερα εδώ.

Giurgiu County Council,  Ρουμανία 

5
Ενημέρωση για την Κυκλική Οικονομία από το Πράσινο 
Ταμείο σε ομάδα καθηγητών από χώρες του εξωτερικού 
(Τουρκία, Λιθουανία, Κροατία, Ρουμανία) που συμμετέχουν ως 
εταίροι στο Πρόγραμμα Erasmus + με θέμα Smart Waste 
Management που εκπονεί το Γυμνάσιο Άνοιξης. 11.11.2022

Γυμνάσιο Άνοιξης, Αττική

6
Διοργάνωση του Φεστιβάλ Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας 
GRBossible “In Action” και του πάνελ «Επενδύοντας στην 
Περιβαλλοντική Καινοτομία» με την υποστήριξη του έργου 
LIFE-IP CEI-Greece και του Πράσινου Ταμείου. 8.12.2022 
Περισσότερα εδώ.

Φεστιβάλ GRBossible Νεοφυής Επιχειρηματικότητα

https://circulargreece.gr/el/%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%af%ce%b1%cf%83%ce%b7-%ce%ad%cf%81%ce%b3%ce%bf%cf%85-life-ip-cei-greece-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b5%ce%ba%ce%b4%ce%ae%ce%bb%cf%89%cf%83%ce%b7-%ce%b5%ce%bf/
https://circulargreece.gr/el/presentations-life-ip-cei-greece-7th-eedsa-conference/
https://circulargreece.gr/el/presentation-life-ip-cei-greece-dont-drop-festival/
https://circulargreece.gr/el/networking-romania-delegation-visit/
https://bossible.gr/grbossible-2022/the-bossible-festival-conference-2022/the-bossible-festival-conference-program


CIRCULA Demo 
Workshop 

Τετάρτη 7 
Δεκεμβρίου 2022
Πράσινο Ταμείο

Το έργο θα φιλοξενήσει 
ένα δια ζώσης 
εργαστήριο επίδειξης 
προς τα μέλη του LIFE-IP 
CEI-Greece,  του 
εκπαιδευτικού 
παιχνιδιού για την 
κυκλική οικονομία και 
την επιχειρηματικότητα  
CIRCULA, που έχει 
αναπτύξει ο φινλανδικός 
εκπαιδευτικός 
οργανισμός sykli.fi 

Has te quem idque, 
quod intellegam.
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LIFE-IP CEI-Greece
LIFE18 IPE/GR/000013
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ΕΤΑΙΡΟΙ
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Επικοινωνήστε μαζί μας

E-mail: circulargreece@prv.ypeka.gr

Τηλ: 213 1513081

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

Βρείτε μας στα social media

@ Circular Greece

Το έργο LIFE-IP CEI-GREECE (LIFE18 IPE/GR/000013) συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το έργο LIFE-IP CEI-GREECE (LIFE18 IPE/GR/000013) συγχρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο.

mailto:circulargreece@prv.ypeka.gr
https://circulargreece.gr/

