
LIFE18 IPE/GR/OOOO13 
LIFE-IP CEI-GREECE

Γφαρμογή της 
Κυκκικής Οικονομίας 

στην Γκκάδα



NEWSLETTER
27/05/2021 | No2



Γισαγωγικό σημείωμα

3

To LIFE-IP CEI-Greece εν μέσω πανδημίας 
Το έργο LIFE-IP CEI-Greece «Γφαρμογή της Κυκκικής Οικονομίας στην Γκκάδα» ξεκίνησε να υκοποιείται στη 
δύσκοκη περίοδο της πανδημίας COVID-19. Από την έναρξή του βρέθηκε αντιμέτωπο  με μία πρωτόγνωρη 
καθημερινότητα  και με την ανάγκη αντιμετώπισης διαρκών προκκήσεων. 

Λέχρι σήμερα το έργο εξεκίσσεται ομακά και με επιτυχία, με σύμμαχο την υιοθέτηση χρήσης νέων τηφιακών 
τεχνοκογιών και των δυνατοτήτων που απκόχερα προσφέρουν, την ταχεία προσαρμοστικότητα και προσεκτική 
διαχείριση  όκων των πτυχών του, καθώς και την άριστη συνεργασία μεταξύ των εταίρων. 

Το 2ο newsletter του έργου, αποτεκεί μια περιήγηση στα νέα, τις δράσεις και την μέχρι στιγμής εξέκιξη του 
LIFE-IP CEI-Greece.



Προπαρασκευαστικές Δράσεις
LIFE-IP CEI-Greece
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Α1, Προσδιορισμός της υφιστάμενης κατάστασης, μεκέτες εκκίνησης σε 
εθνικό επίπεδο  και χαρτογράφηση των ενδιαφερόμενων μερών. 

Α2 ,  Προπαρασκευαστικές τεχνικές-οικονομικές μεκέτες για 
έργα επίδειξης κυκκικής οικονομίας.  

Α3,  Λεκέτη εκκίνησης και αξιοκόγηση των δυνατοτήτων 
εφαρμογής της Κυκκικής Οικονομίας σε βασικούς τομείς. 



Αναθεώρηση ΓΣΔΑ 2015-2020

Δεδομένου ότι το αντικείμενο της δράσης Α1.1 βάσει πρότασης,  
υκοποιήθηκε στα πκαίσια αναθεώρησης του Γθνικού Σχεδίου Διαχείρισης 
Αποβκήτων  (ΓΣΔΑ) 2015-2020 τα μέκη του Κεντρικού Συμβουκίου 
Συντονισμού του LIFE-IP CEI-Greece ενέκριναν  πρόταση του ΥΠΓΝ για 
αναθεώρηση της δράσης,  ως εξής: 

 Γκπόνηση Γιδικού Προγράμματος Πρόκηψης Δημιουργίας 
Αποβκήτων Τροφίμων, που αποτεκεί υποχρέωση της χώρας βάσει της 
Οδηγίας για τα απόβκητα, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 
2018/851/ΓΓ, και υκοποιεί το προβκεπόμενο μέτρο ΑΣΑ.8 «Σχέδιο Δράσης 
για τη Μείωση των Αποβκήτων Τροφίμων» του νέου ΓΣΔΑ.

 Καταγραφή των μονάδων ανάκτησης αποβκήτων σε εθνικό επίπεδο, 
αξιοποιώντας τα στοιχεία εθνικών μητρώων και άκκων πηγών 
πκηροφόρησης. Η καταγραφή αυτή αποτεκεί συμπκηρωματική δράση της 
αναθεώρησης του ΓΣΔΑ 2015-2020, και δρα υποστηρικτικά στην υκοποίηση 
του προβκεπόμενου μέτρου ΑΣΑ.10 «Αναβάθμιση της ποιότητας και 
αξιοπιστίας των ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων που αφορούν στη 
διαχείριση των αποβκήτων».
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Πανεκκαδική έρευνα για την κυκκική οικονομία
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Α1.2 «Δέσμευση των ενδιαφερόμενων μερών και προσδιορισμός των αναγκών τους». 

Φορείς Διαχείρισης 
Αποβκήτων

Γπιστημονική/Ακαδημαξκή 
Κοινότητα

Δημόσια Διοίκηση

Κοινωνικοί-Οικονομικοί 
Φορείς 

Παραγωγικοί Φορείς

Στο πκαίσιο της δράσης πραγματοποιήθηκε 
έρευνα για την κυκκική οικονομία, η οποία 
απευθύνθηκε στο σύνοκο των 
ενδιαφερόμενων μερών που δύνανται να 
συνεισφέρουν στη μετάβαση προς μια 
κυκκική οικονομία στη χώρα.
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Πανεκκαδική έρευνα για την κυκκική οικονομία
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Των αναγκών ενημέρωσης και επιμόρφωσης των εμπκεκόμενων φορέων σε 
θέματα κυκκικής οικονομίας στον τομέα αρμοδιότητάς τους,

Tης κρατούσας αντίκηψης των εμπκεκόμενων φορέων αναφορικά με τα 
προξόντα προτεραιότητας, τις προκκήσεις, τις προτεραιότητες, τα μέσα 
προώθησης και τους τομείς με δυναμικό ανάπτυξης για την εφαρμογή της 
κυκκικής οικονομίας,

Tων απόψεών τους σε ειδικότερες θεματικές ενδιαφέροντος του έργου, όπως η 
εφαρμογή της νέας νομοθετικής δέσμης μέτρων της ΓΓ για τα απόβκητα και η 
διαμόρφωση προτύπων/ τεχνικών προδιαγραφών για τα δευτερογενή υκικά.

Η διεξαγωγή της έρευνας στηρίχτηκε στη 
χαρτογράφηση των δημόσιων αρχών και των 
άμεσα εμπκεκόμενων στη διαχείριση 
αποβκήτων, όσο και των φορέων της 
παραγωγικής ακυσίδας και της οικονομικής 
και κοινωνικής ζωής γενικότερα. 

Η έρευνα διενεργήθηκε πανεκκαδικά με 
αντικείμενο την καταγραφή: 
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Οικοδόμηση 
Δυναμικού

Τα αποτεκέσματα της έρευνας θα 
ανακοινωθούν στο circulargreece.gr 

Τα συμπεράσματα της έρευνας  θα αξιοποιηθούν για 
τον σχεδιασμό των δράσεων οικοδόμησης 
δυναμικού που προβκέπονται να υκοποιηθούν καθ’

όκη τη διάρκεια του έργου στο πκαίσιο της δράσης C7. 

Η έρευνα για την κυκκική οικονομία πραγματοποιήθηκε 
μέσω κατάκκηκα διαμορφωμένου ηκεκτρονικού

ερωτηματοκογίου  το οποίο απευθυνόταν προς όκους τους 
φορείς που δύνανται να συνεισφέρουν στην εφαρμογή της 
κυκκικής οικονομίας στην Γκκάδα (δημόσια διοίκηση, 
φορείς διαχείρισης αποβκήτων, παραγωγικοί, κοινωνικοί 
και οικονομικοί φορείς, επιστημονική, ερευνητική και 
ακαδημαξκή κοινότητα), και συμπερικάμβανε εξειδικευμένο 
μέρος ερωτήσεων με στοχευμένες θεματικές 
ενδιαφέροντος σε επίπεδο κατηγοριών φορέων.



Δευτερογενή υκικά
Α1.4  «Ανασκόπηση προτύπων και τεχνικών προδιαγραφών για τη χρήση δευτερογενών υκικών». 

Οκοκκηρώθηκε από τον Γκκηνικό Οργανισμό Ανακύκκωσης (ΓΟΑΝ), σε συνεργασία με τον Γκκηνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΓΛΟΤ) η 
μεκέτη για την ανασκόπηση υφιστάμενων προτύπων, τεχνικών προδιαγραφών και εξεκίξεων  τυποποίησης στην ΓΓ και διεθνώς,  που 
αφορούν στη διαχείριση των δευτερογενών υκικών που προκύπτουν από τη διακογή του ρεύματος των αποβκήτων υκικών 
συσκευασίας. 

Γντείνονται οι συζητήσεις για τη χρήση 
δευτερογενών υκικών. 

Λία ποκκή ενδιαφέρουσα διαδικτυακή συνάντηση 
εργασίας με θέμα τις «Προδιαγραφές στην 
Ανακύκκωση» πραγματοποιήθηκε  στις 
17.12.2020 στο πκαίσιο της δράσης «Ανασκόπηση 
προτύπων & τεχνικών προδιαγραφών για τη 
χρήση δευτερογενών υκικών» του LIFE-IP CEI-
Greece. Περισσότερα
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https://circulargreece.gr/el/%ce%b5%ce%bd%cf%84%ce%b5%ce%af%ce%bd%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%b1%ce%b9-%ce%bf%ce%b9-%cf%83%cf%85%ce%b6%ce%b7%cf%84%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7-%cf%87%cf%81%ce%ae%cf%83/
https://circulargreece.gr/el/%ce%b5%ce%bd%cf%84%ce%b5%ce%af%ce%bd%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%b1%ce%b9-%ce%bf%ce%b9-%cf%83%cf%85%ce%b6%ce%b7%cf%84%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7-%cf%87%cf%81%ce%ae%cf%83/
https://circulargreece.gr/el/%ce%b5%ce%bd%cf%84%ce%b5%ce%af%ce%bd%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%b1%ce%b9-%ce%bf%ce%b9-%cf%83%cf%85%ce%b6%ce%b7%cf%84%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7-%cf%87%cf%81%ce%ae%cf%83/


Λεκέτη εκκίνησης & αξιοκόγηση των δυνατοτήτων εφαρμογής 
της ΚΟ σε βασικούς τομείς. 
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Δεδομένα για τα απόβκητα 
αγροδιατροφής Α3 Λ1 

Οκοκκηρώθηκε η συκκογή δεδομένων για τα απόβκητα του 
αγροδιατροφικού τομέα, τόσο σε Γθνικό και περιφερειακό 
επίπεδο όσο και σε τοπική κκίμακα σε ότι αφορά τις πικοτικές 
περιοχές του έργου LIFE-IP CEI-Greece: τις νήσους Τήνο, Θήρα, 
Πάρο, Αντίπαρο, Ακόννησο και τον δήμο Ναυπάκτου.

Για τη συκκογή δεδομένων έγιναν τα εξής:

• Γπιτόπια διερεύνηση στις πικοτικές περιοχές,

• Συνεντεύξεις με δημόσιες αρχές και υπηρεσίες,

• Ανάκτηση στοιχείων από το Ηκεκτρονικό Λητρώο 
Αποβκήτων,

• Αναζήτηση στοιχείων από διαθέσιμες μεκέτες και 
παραδοτέα άκκων έργων.

Βέκτιστες πρακτικές διαχείρισης 
αποβκήτων αγροδιατροφής  & καινοτόμα 
αποτεκέσματα έρευνας/ανάπτυξης Α3 Λ2 

Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, αναδείχθηκαν ποκκά 
παραδείγματα βέκτιστων πρακτικών διαχείρισης 
των αποβκήτων του αγροδιατροφικού τομέα, τα 
οποία προήκθαν από τη βιβκιογραφία, τοπικές 
παραδοσιακές πρακτικές ακκά και καινοτόμα έργα 
από την Γκκάδα και την Γυρώπη τα οποία μπορούν 
να αποτεκέσουν έναυσμα για τον σχετικό οδηγό που 
θα προετοιμάσει η ομάδα μας το προσεχές διάστημα.

Δράση Α3, Υποδράση  Α3.1 «Αξιοποίηση αγροδιατροφικών αποβκήτων».  



Δράσεις Υκοποίησης
LIFE-IP CEI-Greece
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C4, Πρόκητη Παραγωγής Αποβκήτων Τροφίμων



Ένα μεθοδοκογικό 
εργακείο για τη 
κήτη αποφάσεων 

Οκοκκηρώθηκε η έκθεση (ορόσημο C4.M1) που θα κειτουργήσει ως ένας 
διεξοδικός οδηγός, σύμφωνος με το υφιστάμενο θεσμικό πκαίσιο και τη 
διαμορφωμένη Γυρωπαξκή στρατηγική, ο οποίος θα απευθύνεται σε 
όκους τους εμπκεκόμενους φορείς που ενδιαφέρονται για την 
ποσοτικοποίηση των αποβκήτων τροφίμων σε όκα τα στάδια της 
εφοδιαστικής ακυσίδας τροφίμων, από την παραγωγή, την επεξεργασία 
και μεταποίηση, τη μεταφορά, το εμπόριο έως και το στάδιο της 
κατανάκωσης (εστίαση και φικοξενία, κατανακωτές). Η έκθεση 
περικαμβάνει αναφορές  στις πιο αποδεκτές μεθοδοκογικές 
προσεγγίσεις σε διεθνές επίπεδο, στα κριτήρια επικογής τους, στα 
πκεονεκτήματα  και τους περιορισμούς τους. 

Απώτερος σκοπός  η συγκέντρωση αξιόπιστων και συγκρίσιμων 
δεδομένων για τα παραγόμενα απόβκητα τροφίμων ακκά και τις 
απώκειες τροφίμων. 
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Απόβκητα τροφίμων

Ορόσημο C4 M1, Λεπτομερής προσδιορισμός / 
υιοθέτηση της κατάκκηκης μεθοδοκογίας για 
την εκτίμηση της παραγωγής αποβκήτων 
τροφίμων για κάθε τομέα, με βάση της σχετική 
μεθοδοκογία της ΓΓ (σύμφωνα με την Οδηγία 
ΓΓ, 2018/851, άρθρο 9, παράγραφος 8). 



Δράσεις ευαισθητοποίησης 
& διάχυσης αποτεκεσμάτων 
LIFE-IP CEI-Greece
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Γ1,  Γυαισθητοποίηση κοινού, δράσεις συμμετοχής & διάχυσης. 

Γ2, Διάχυση αποτεκεσμάτων & δικτύωση με 
άκκα έργα σε ευρωπαξκό & διεθνές επίπεδο. 



Στρατηγική επικοινωνίας & διάχυσης αποτεκεσμάτων 
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Το κεντρικό αφήγημα του έργου LIFE-IP CEI-Greece μπορεί  να προωθηθεί  στα ακόκουθα  3 επίπεδα: 

Οι επικοινωνιακές δράσεις αποσκοπούν στην ευρύτερη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των ενδιαφερόμενων μερών, με τεκικό 
σκοπό όκοι όσοι εμπκακούν στο έργο, να είναι κακύτερα καταρτισμένοι για να αναπτύξουν νέες ποκιτικές και να εφαρμόσουν νέες 
τεχνοκογίες και μοντέκα, προς την εφαρμογή της Κυκκικής Οικονομίας...

Οκοκκηρώθηκε  παραδοτέο E1.D1
«Στρατηγική επικοινωνίας και 
διάχυσης των αποτεκεσμάτων», που 
αποτεκεί έναν οδηγό για τους 
εταίρους του έργου που περιγράφει το 
πκαίσιο των ενεργειών επικοινωνίας 
και τους στόχους της στο έργο LIFE-IP 
CEI-Greece. 
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Θεματικές ενότητες μηνυμάτων για τα οφέκη της κυκικής οικονομίας:

Βεκτίωση της ποιότητας ζωής μας 

Προστασία και σεβασμός του περιβάκκοντος. 

Δημιουργία προστιθέμενης αξίας για την 
οικονομία. 

Καινοτομία και αειφόρος ανάπτυξη. 

Κεντρικό αφήγημα του έργου > 
Βεκτίωση της στάσης ή/και ακκαγή συμπεριφοράς 
φορέων, επαγγεκματιών, ποκιτών. 

Ακκάζουμε Συμπεριφορά > 
Γπαναχρησιμοποιούμε -Γπισκευάζουμε -Ανακυκκώνουμε. 
Στην κυκκική οικονομία δεν πετάμε τίποτα, όκα έχουν αξία. 
Ώρα για δράση. 

... Λακροπρόθεσμα αυτό θα βεκτιώσει τις επιδόσεις σε σχέση με την εξοικονόμηση φυσικών πόρων, την 
επιχειρηματική καινοτομία, την πράσινη ανάπτυξη και την συνακόκουθη δημιουργία νέων βιώσιμων και 
ικανοποιητικά αμειβόμενων θέσεων εργασίας. Ένας βασικός στόχος είναι οι κακές πρακτικές που θα 
αναπτυχθούν στο πκαίσιο του έργου να διαχυθούν ευρύτερα στην εκκηνική κοινωνία ακκά και στην  ΓΓ. 



Δημιουργία Βιωματικού Πάρκου (RRR*) στη Θεσσακονίκη 
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Δράση Ε1.3 

Λέσω του RRR επιδιώκεται αφενός η κακκιέργεια περιβακκοντικής συνείδησης 
σε στοχευμένες ομάδες πκηθυσμού όπου, κατά προτεραιότητα αφορούν στο 
μαθητικό δυναμικό του Δήμου Θεσσακονίκης (πρωτεύον κοινό), και αφετέρου η 
διάχυση των αποτεκεσμάτων του έργου LIFE IP CEI Greece προς το ευρύ κοινό. 
Λαμβάνοντας υπότη ότι, το RRR απευθύνεται πρωτίστως σε παιδιά, οι κύριες 
δραστηριότητες που θα κάβουν χώρα στο RRR συνδυάζουν τη διάχυση 
θεωρητικών γνώσεων σε σύγχρονα περιβακκοντικά ζητήματα, με έμφαση σε 
εκείνα που αφορούν στη διαχείριση αστικών στερεών αποβκήτων, με βιωματικές 
δράσεις μέσω των οποίων το μαθητικό δυναμικό του Δήμου Θεσσακονίκης θα 
δύναται να κατανοήσει σε πραγματικό χρόνο και μέσω πρακτικών εφαρμογών 
τους τρόπους μέσω των οποίων, απόβκητα υκικά μπορούν να μετατραπούν σε 
δευτερογενείς – ανακυκκωμένες πρώτες ύκες και μέσω αυτών, να παραχθούν εκ 
νέου αντικείμενα. 

Οκοκκηρώθηκε το παραδοτέο Γ1.D4 «Σχεδιασμός Βιωματικού Πάρκου 
Δράσεων Γπαναχρησιμοποίησης, Γπισκευής, Ανακύκκωσης». 

* Repair, reuse, recycle



Γπαναχρησιμοποίηση 
Γπισκευή 
Ανακύκκωση 

Προς την κατεύθυνση αυτή, εκ των κυρίων δραστηριοτήτων του RRR, 
η διάχυση θεωρητικών γνώσεων θα γίνεται μέσω παρουσιάσεων 
περιβακκοντικής ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης και πκηροφόρησης, 
ενώ, η πρακτική και επιδεικτική εφαρμογή αυτών θα υκοποιείται 
μέσω των εργαστηρίων βιωματικής ανακύκκωσης. Τα εργαστήρια 
βιωματικής ανακύκκωσης αποτεκούν εφαρμοσμένη αξιοποίηση 
υκικών – στόχων προερχόμενων από αστικά απόβκητα και 
επιμερίζονται σε τέσσερις διακριτές θεματικές υπο-ενότητες που 
φικοδοξούν να διδάξουν στα παιδιά πρακτικές και μεθόδους 
δημιουργικής ανακύκκωσης, ανακύκκωσης χαρτιού, ανακύκκωσης 
πκαστικών και οικιακής κομποστοποίησης.
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Παράκκηκα, με δεδομένο ότι, το RRR απευθύνεται και στο ενήκικο 
κοινό, δηκαδή, στους ενεργούς ποκίτες του Δήμου Θεσσακονίκης, στη 
κειτουργία του προβκέπεται να συμπερικηφθεί και κύρια 
δραστηριότητα με αντικείμενο τη διενέργεια επιδεικτικών δράσεων 
επαναχρησιμοποίησης και επισκευής, μέσω των Repair Cafe. 

Παραδείγματα Δημιουργικής Ανακύκκωσης με μετασκευή αντικειμένων. 



Δημιουργία πκηροφοριακού – οπτικοακουστικού υκικού
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Δράση Ε1.5 

1ο τηκεοπτικό spot (Πράσινο Ταμείο) 
Το 1o τηκεοπτικό  & το 1ο ραδιοφωνικό spot του έργου
απευθύνονται στο ευρύ κοινό, εξηγώντας με απκές και 
κατανοητές έννοιες τι είναι η κυκκική οικονομία και 
ποια είναι τα οφέκη από την υιοθέτησή της.  Θα 
ακοκουθήσουν και άκκα spots, 

1ο ραδιοφωνικό spot (ΓΟΑΝ) 

που θα εστιάσουν στις πικοτικές δράσεις του έργου, αναδεικνύοντας 
περαιτέρω την ποκυσήμαντη  έννοια της Κυκκικής Οικονομίας. Τα spots
έχουν στόχο να ενημερώσουν για τις δράσεις εφαρμογής της Κυκκικής 
Οικονομίας και  να εξηγήσουν τις ωφέκειες για τις επιχειρήσεις, τους φορείς 
και τους ποκίτες. 

https://www.youtube.com/watch?v=XGKxod78sEQ
https://www.youtube.com/watch?v=GNM_hL9Yn4E


Δράση Γ1.9, Οργάνωση Συνεδρίων 
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Στο εναρκτήριο  συνέδριο απεύθηναν χαιρετισμούς οι: 

Προξσταμένη Διεύθυνσης 
Διαχείρισης Αποβκήτων, ΥΠΓΝ

Πρόεδρος Πράσινου Ταμείου 

Κωνσταντίνος Αραβώσης Λανώκης Γραφάκος Γυστάθιος Σταθόπουκος Παύκος Δόικος Αναστασία Αρφανάκου 

ΓΓ Φυσικού Περιβάκκοντος & 
Υδάτων, ΥΠΓΝ

Θεματικός Συντονιστής για το 
Περιβάκκον, ΝΓΓΛΟ EEIG

ΓΓ Συντονισμού Διαχείρισης 
Αποβκήτων, ΥΠΓΝ

Λε μεγάκη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το εναρκτήριο συνέδριο του έργου, που απευθύνονταν σε όκους τους ενδιαφερόμενους φορείς που 
εμπκέκονται με την μετάβαση της χώρας μας στην Κυκκική Οικονομία, και το οποίο παρακοκούθησαν περίπου 300 άτομα. Λε την οκοκκήρωσή του το 
ακροατήριο συνεχάρη με ενθουσιασμό και κατ’επανάκητη τους διοργανωτές για την επιτυχημένη διεξαγωγή του συνεδρίου, γεγονός που απέδειξε την 
επιτυχία της 1ης δημόσιας εκδήκωσης του έργου. 



Γναρκτήριο συνέδριο έργου
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Αποκογιστικό Δεκτίο Τύπου, 
Πρόγραμμα & Παρουσιάσεις 

Χαρακτηριστικά της απήχησης του εναρκτήριου συνεδρίου του έργου: 

1. Το υτηκό ποσοστό όσων υπέβακαν τις απότεις τους (γράφημα 1). 
2.  Ο υτηκός βαθμός ικανοποίησης από το περιεχόμενο των εισηγήσεων και του διακόγου που 
επακοκούθησε, και 
3. Η πρακτική ωφέκεια όσων το παρακοκούθησαν, καμβάνοντας υπότη ότι το Συνέδριο 
βεκτίωσε τις γνώσεις τους για την Κυκκική Οικονομία (γράφημα 2). 

Γξίσου θετικές ήταν οι απαντήσεις για την ποιότητα των εισηγήσεων και την κατανόηση των 
απότεων που ακούστηκαν.

Γπίσης, σε ερώτηση ανοικτού τύπου για προτάσεις περιεχομένου σε επόμενο συνέδριο 
κατατέθηκαν 50 απαντήσεις όπως : περισσότερη διάδραση με το κοινό, διεύρυνση ομικητών με 
μάχιμους εργαζόμενους στα απόβκητα για περισσότερη πράξη και κιγότερη θεωρία, εμπκοκή 
και άκκων Υπουργείων για μία οκιστική προσέγγιση της μετάβασης στην Κυκκική Οικονομία, 
εμπκοκή περισσότερων επιχειρήσεων που ασχοκούνται με την ΚΟ, εκτενέστερη παρουσίαση 
του νομοθετικού έργου, πηγές χρηματοδότησης για δράσεις ΚΟ, βιώσιμη ανάπτυξη-εξυγίανση 
ρυπογόνων ουσιών, κκιματική ακκαγή- εξοικονόμηση ενέργειας- ηκεκτροκίνηση κ.κπ.

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/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/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/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/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/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/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/
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Δράση Ε2 

Polyeco Contemporary Arts 
Initiative, 03.03.2021
Συνάντηση  Γνωριμίας/Δικτύωσης

LIFE PROWHIBIT, Γκκάδα 
07.05.2021
Συνάντηση Γνωριμίας/Δικτύωσης 

Υπογραφή Λνημονίου Συνεργασίας 

κ.κπ.
Ηκεκτρονική ακκηκογραφία  του LIFE-IP CEI-Greece 
με  άκκα έργα και πρωτοβουκίες, παρακοκούθηση 
συνεδρίων   (π.χ. LIFE –IP Smart Waste, LIFE Turn e-
circular,  Συνέδριο RETASTE κ.α.)  

LIFE REWEEE, Γκκάδα
18.11.2020

Παρουσίαση του LIFE-IP CEI-Greece στην ημερίδα 
παρουσίασης των αποτεκεσμάτων του έργου.

LIFE CIRCWASTE, Φινκανδία 
29.01.2021

Συνάντηση Γνωριμίας /Δικτύωσης

Ημερίδα GIZ, 26.02.2021
Παρουσίαση του LIFE-IP CEI-Greece στην ημερίδα 

«Ακοκούθησε το ρεύμα. Ξανασκέτου -
ανακύκκωσε! Γπανασχεδιασμός της διαχείρισης 

ΑΣΑ από απόβκητα σε πόρους.
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Δράση Ε2 

Το Athens Circular Forum διοργανώνεται από τους πιο ενεργούς παίκτες της πράσινης μετάβασης της Γκκάδας. Στο πκαίσιο του ACF, θα πραγματοποιηθούν συζητήσεις 
υτηκού επιπέδου με διακεκριμένους κακεσμένους και τα κακύτερα παραδείγματα της αγοράς για το πώς θα μοιάζει η Κυκκική Λετάβαση για την καθημερινή ζωή. Κατά τη 
διάρκεια της διήμερης εκδήκωσης θα μικήσουν υτηκόβαθμοι θεσμικοί εκπρόσωποι. Γκ μέρους του Υπουργείου Περιβάκκοντος και Γνέργειας θα συμμετάσχει ο Υπουργός, 
κος Κώστας Σκρέκας. 

Δείτε περισσότερα για το συνέδριο και το πρόγραμμα. 

Συμμετοχή του LIFE-IP CEI-Greece στο Athens Circular Forum II στο πκαίσιο της 
Γυρωπαξκής Πράσινης Γβδομάδας (2021) 

https://circulargreece.gr/el/%cf%83%cf%85%ce%bc%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%bf%cf%87%ce%ae-%cf%83%cf%84%ce%bf-athens-circular-forum-ii-31-05-01-06-%cf%83%cf%84%ce%bf-%cf%80%ce%bb%ce%b1%ce%af%cf%83%ce%b9%ce%bf-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b5/
https://circulargreece.gr/el/%cf%83%cf%85%ce%bc%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%bf%cf%87%ce%ae-%cf%83%cf%84%ce%bf-athens-circular-forum-ii-31-05-01-06-%cf%83%cf%84%ce%bf-%cf%80%ce%bb%ce%b1%ce%af%cf%83%ce%b9%ce%bf-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b5/


Δράσεις διαχείρισης & 
παρακοκούθησης της προόδου 
του LIFE-IP CEI-Greece
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F1,  Διαχείριση του έργου & παρακοκούθηση της προόδου των εργασιών του. 



Διαχείριση του έργου & παρακοκούθηση της προόδου
των εργασιών του.
Οκοκκηρώθηκαν τα ακόκουθα παραδοτέα της δράσης F1 

Πρωτόκοκκο συντονισμού & 
διαχείρισης έργου. 

Γπιχειρησιακό σχέδιο  ομάδας 
συντονισμού πικοτικών δράσεων. 

Γπιχειρησιακό σχέδιο ομάδας 
διάχυσης αποτεκεσμάτων & 

επικοινωνιακής στρατηγικής 

Οδηγός για τις πράσινες δημόσιες 
συμβάσεις. 

F1.D1 F1.D2 F1.D3 F1.D4
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Οδηγός για τις Πράσινες 
Δημόσιες Συμβάσεις (ΠΔΣ) 
Παραδοτέο F1 D4

Οκοκκηρώθηκε ο «Οδηγός για τις ΠΔΣ» ο οποίος αναπτύχθηκε στο
πκαίσιο του έργου LIFE-IP CEI-Greece για να διευκοκύνει τους
Συνδικαιούχους του έργου κατά την εφαρμογή των διαδικασιών ΠΔΣ
για τις αγορές που θα γίνουν στο πκαίσιο του έργου. Παρουσιάζει το
σχετικό νομοθετικό πκαίσιο, τα βήματα που εφαρμόζονται στις ΠΔΣ,
καθώς και όκες τις σχετικές έννοιες για την κακύτερη κατανόηση
της διαδικασίας από τις αναθέτουσες αρχές. Ο οδηγός θα αναρτηθεί
στην ιστοσεκίδα του έργου και θα είναι προσβάσιμος σε όκους.

Η ιεραρχία των προμηθειών - Βασισμένο στην Ιεραρχία των Αποβκήτων και το 
Public Procurement for a Circular Economy, European Commission, 2017. 

Μείωση (αγοπών/αναγκών): ζηπαηηγική 
ππόλητηρ για λιγόηεπερ αγοπέρ πποφόνηυν

Επαναχπησιμοποίηση: ηυν 
ίδιυν πποφόνηυν από άλλοςρ

Ανακύκλωση:
ςλικών και σπήζη 

πποφόνηυν απο 
ανακςκλυμένα ςλικά

Ανάκτηση:
μεηαηποπή 

ςλικών ζε κάηι 
καινούπγιο 
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Γ Τ Α Ι Ρ Ο Ι



Γπικοινωνήστε μαζί μας
Γπισκεφθείτε το Έργο circulargreece: https://circulargreece.gr
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circulargreece@prv.ypeka.gr

213 1513081-82

Βρείτε μας στα social media:

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

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

https://circulargreece.gr/
mailto:circulargreece@prv.ypeka.gr
https://www.facebook.com/CircularGreece/?view_public_for=115331800330424
https://twitter.com/CircularGreece
https://www.instagram.com/circulargreece/?hl=el

