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

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

 

Δελτίο Τύπου 
Υβριδική Εκδήλωση με θέμα «Κυκλική Οικονομία στις Κυκλάδες – Η 

περίπτωση της Πάρου και της Αντιπάρου».  
 

Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2022, 19.00, Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου 
 

(Για εξ’ αποστάσεως παρακολούθηση της εκδήλωσης απαιτείται εγγραφή στον ακόλουθο σύνδεσμο: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRlRUYuz5uZzU_0zqwkN6TqIM_rECs_20z1B8VAzkePVz8Wg/viewform?usp=

sf_link ) 
 

Οι Δήμοι Πάρου και Αντιπάρου, σε συνεργασία με το Δίκτυο Αειφόρων Νήσων|ΔΑΦΝΗ, τον 
Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης και το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας 
συνδιοργανώνουν μία σειρά δράσεων με στόχο την ενημέρωση και εκπαίδευση μικρών και 
μεγάλων σχετικά με την δυνατότητα διαχείρισης των αποβλήτων με κυκλικό τρόπο, 
ενισχύοντας την τοπική οικονομία. Οι δράσεις υλοποιούνται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού 
έργου LIFE-IP CEI-Greece «Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα» και της 
φετινής Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Μείωσης Αποβλήτων (19-27/11) που συντονίζει σε εθνικό 
επίπεδο ο ΕΟΑΝ, και αποσκοπούν στην ανάδειξη της σημαντικότητας της κυκλικής 
οικονομίας για τη βιώσιμη ανάπτυξη των  νησιών.  
 
Συγκεκριμένα στις 25 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 19.00 θα διεξαχθεί στην αίθουσα δημοτικού 
συμβουλίου του Δήμου Πάρου κεντρική ενημερωτική εκδήλωση με θέμα “Κυκλική 
Οικονομία στις Κυκλάδες – Η περίπτωση της Πάρου και Αντιπάρου” η οποία θα έχει 
υβριδικό χαρακτήρα. Η εκδήλωση απευθύνεται στην τοπική κοινότητα (φορείς, πολίτες) με 
στόχο την ενημέρωση για τα έργα διαχείρισης αποβλήτων στα νησιά της Πάρου και της 
Αντιπάρου, τις νέες ευκαιρίες ανάπτυξης που αναδύονται μέσα από την κυκλική οικονομία 
καθώς και το σχέδιο εφαρμογής της νέας νομοθετικής δέσμης μέτρων για τα απόβλητα 
στην βάση των αρχών της κυκλικής οικονομίας στα δύο νησιά που εκπονείται στο πλαίσιο 
του έργου LIFE-IP CEI-Greece “Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα”.  
 
Την εκδήλωση θα χαιρετίσουν ο Γενικός Γραμματέας  Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων 
κος Μανώλης Γραφάκος και ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ελληνικού Οργανισμού 
Ανακύκλωσης κος Νίκος Χιωτάκης. 
 
Δείτε εδώ το πρόγραμμα της εκδήλωσης ευαισθητοποίησης. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRlRUYuz5uZzU_0zqwkN6TqIM_rECs_20z1B8VAzkePVz8Wg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRlRUYuz5uZzU_0zqwkN6TqIM_rECs_20z1B8VAzkePVz8Wg/viewform?usp=sf_link
https://circulargreece.gr/wp-content/uploads/2022/11/LIFE-I1.pdf


 
 

Σελ. 2 - 2 

 

Παράλληλα το κοινό θα ενημερωθεί για τον ετήσιο θεσμό της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας 
Μείωσης Αποβλήτων που διεξάγεται ταυτόχρονα σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις από 19 έως 
27 Νοεμβρίου 2022. Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα για τη Μείωση των Αποβλήτων ξεκίνησε το 
2009 ως δράση του έργου LIFE που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η 
πρωτοβουλία προήλθε από δημόσιους φορείς σε όλη την Ευρώπη με στόχο να ενώσουν τις 
δυνάμεις τους για την πρόληψη των αποβλήτων. Με σύνθημα «Τα απόβλητα είναι εκτός 
μόδας!», η φετινή διοργάνωση εστιάζει στην αντιμετώπιση του αντίκτυπου στο περιβάλλον 
που έχει η παραγωγή και κατανάλωση κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και στη συνέχεια 
της απομάκρυνσής τους ως απόβλητα. Την περίοδο 2000-2015 η παραγωγή 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σχεδόν διπλασιάστηκε -και αναμένεται να αυξηθεί κατά 
63% έως το 2030- καταλαμβάνοντας την τέταρτη θέση, μετά τα τρόφιμα, τη στέγαση και 
την κινητικότητα, στον αντίκτυπο στο περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή. 

Στο πλαίσιο της φετινής Ε.Ε.Μ.Α. με θέμα τα Βιώσιμα Κλωστοϋφαντουργικά Προϊόντα, 
έχουν προγραμματιστεί επισκέψεις στα 6 Δημοτικά σχολεία των δύο νησιών (Πάρος – 
Αντίπαρος), οι οποίες περιλαμβάνουν ενημέρωση και εργαστήρια δημιουργικής 
απασχόλησης (κατασκευή χριστουγεννιάτικων στολιδιών με  υφάσματα που έχουν 
παραχωρηθεί από την σχεδιάστρια μόδας κα Όλγα Καραβερβέρη).  
 
Πληροφορίες: Δίκτυο Αειφόρων Νήσων | ΔΑΦΝΗ, Τηλ. +30 6955 147657 
 
Ιστοσελίδα έργου LIFE-IP CEI-Greece: www.circulargreece.gr  

http://www.circulargreece.gr/

