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Εφαρμογή της Κυκλικής 
Οικονομίας στην Ελλάδα 

LIFE-IP CEI-GREECE

LIFE18 IPE/GR/000013



NEWSLETTER
20/11/2021 –No 3

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία στις 31 Οκτωβρίου 2021, η 1η προπαρασκευαστική διετία του έργου LIFE-IP 

CEI-Greece. To έργο προετοιμάζεται για την 3η αξιολόγηση του από τον Ευρωπαϊκό 

Eκτελεστικό Oργανισμό για το Kλίμα, τις Yποδομές και το Περιβάλλον (CINEA) και την 

εξωτερική ομάδα παρακολούθησης της NEEMO EEIG,  η οποία θα ολοκληρωθεί τον Νοέμβριο 

του 2021 με ένα σημαντικό αριθμό παραδοτέων και εισέρχεται δυναμικά στην 

2η διετία του, που θα διαρκέσει έως τον Οκτώβριο του 2023. 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΠΑΝΕΛΑΔΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Στο πλαίσιο του έργου LIFE-IP CEI-Greece και ειδικότερα 

της προπαρασκευαστικής δράσης Α1 «Προσδιορισμός της 

υφιστάμενης κατάστασης, μελέτες εκκίνησης σε εθνικό 

επίπεδο και χαρτογράφηση των ενδιαφερόμενων μερών», 

πραγματοποιήθηκε πανελλαδική έρευνα για την κυκλική 

οικονομία το διάστημα Νοέμβριος 2020 – Ιανουάριος 

2021, η οποία απευθύνθηκε στο σύνολο των 

ενδιαφερόμενων μερών που δύνανται να συνεισφέρουν 

στην εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας της χώρας.
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το βασικό αντικείμενο της έρευνας ήταν η συγκέντρωση 

πληροφοριών αναφορικά με τις ενδεχόμενες ανάγκες 

επιμόρφωσης και κατάρτισης των εμπλεκόμενων φορέων 

σε θέματα ΚΟ στον τομέα αρμοδιότητάς τους. 

Κατά το σχεδιασμό της έρευνας θεωρήθηκε σκόπιμη η 

διεύρυνση του αντικειμένου της για τη συλλογή και 

καταγραφή των κρατουσών αντιλήψεων των φορέων 

αναφορικά με τη μετάβαση της χώρας στην κυκλική 

οικονομία. 

Π.χ. Τομείς 

Ενδιαφέροντος,

Προκλήσεις 

Προτεραιότητες

Μέσα 

προώθησης 

Πρότυπα για 

τα δευτερο-

γενή υλικά

Εφαρμογή της 

νομοθετικής 

δέσμης 

μέτρων ΕΕ 

για τα 

απόβλητα

Δείτε εδώ το παραδοτέο «Έκθεση Συλλογής Στοιχείων Ενδιαφερόμενων 

Μερών» με τα αποτελέσματα της έρευνας. 

Βασικά συμπεράσματα έρευνας σελ. 67-69. 

https://circulargreece.gr/wp-content/uploads/2021/09/LIFE-IP-CEI-GR_A1-2_%CE%911D3_TR_1.0_%CE%88%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%B5%CE%BB-%CE%AD%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BD%CE%B1%CF%82.pdf


Έκθεση αποτελεσμάτων του 1ου κύκλου έρευνας κοινής γνώμης 

Παραδοτέο Ε1.D2

Η έρευνα ολοκληρώθηκε τηλεφωνικά με τη χρήση ερωτηματολογίου. Συμμετείχαν 427 πολίτες σε σύνολο 5.854 κλήσεων, 
με την μέθοδο της πολυσταδιακής δειγματοληψίας βάσει φύλου, ηλικίας, εκπαιδευτικού υποβάθρου και γεωγραφικής κατανομής 

(αστικός και περιφερειακός ιστός, σε πανελλαδικό επίπεδο). 
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Ο 1ος κύκλος έρευνας κοινής γνώμης περιλαμβάνει 

ποσοτική αποτίμηση αλλά και ποιοτική ανάλυση των 

αντιληπτών αξιών και προσδοκιών σε επίπεδο ομάδων 

εστίασης. Κατά τη διεξαγωγή της έρευνας ελήφθη υπόψη 

το νέο Ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο για τη διαχείριση των 

αποβλήτων, το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων, το 

Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων, η 

Εθνική Στρατηγική & το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για την 

Κυκλική Οικονομία καθώς και το έργο LIFE-IP CEI-Greece. 

Χαρτογράφηση της 
τρέχουσας κατάστασης 



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
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Οι πολίτες δεν γνωρίζουν την έννοια της Κυκλικής 
Οικονομίας, ως εκ τούτου δεν είναι εξοικειωμένοι 
με την εφαρμογή της. 

Κυκλική Οικονομία

2
Μεγάλο ποσοστό πολιτών γνωρίζουν τα συστήματα 
ανακύκλωσης όπως η κομποστοποίηση και τα πράσινα 
σημεία και συμμετέχουν ενεργά  σε δράσεις 
ανακύκλωσης μέσω του διαχωρισμού αποβλήτων. 

Συστήματα Ανακύκλωσης 

3

Η έλλειψη κάδων και οι γεμάτοι κάδοι αποτελούν ένα 
καταγεγραμμένο στη συνείδηση των πολιτών εμπόδιο, 
ενώ ένα ποσοστό τους δεν πιστεύει ότι διενεργείται 
ανακύκλωση στην πράξη. Ο κάδος θεωρείται αποδοτικό 
σύστημα ανακύκλωσης από τους πολίτες καθώς τους 
είναι ένα γνώριμο και οικείο μέσο. 

Ανακύκλωση – Κάδοι 

4
Τα ελληνικά νοικοκυριά είναι πρόθυμα να συλλέγουν 
περισσότερα χωριστά ρεύματα, όπως υπολείμματα 
τροφών,  και να παραδίδουν ανακυκλώσιμα και 
χρησιμοποιημένα αντικείμενα σε πράσινα σημεία. 

Χωριστά ρεύματα – Πράσινα Σημεία 

5
Οι καταναλωτές της ελληνικής αγοράς είναι εξοικειω-
μένοι με την ιδέα  της χρήσης επιδιορθωμένων προϊόντων  
αντί μιας νέας αγοράς και προτιμούν να δωρίζουν αντί 
να πετούν. 

Επαναχρησιμοποίηση
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Οι πολίτες δηλώνουν ότι προτρέπουν τους οικείους τους να 
συμμετέχουν σε δράσεις επαναχρησιμοποίησης/ 
επισκευής/ανακύκλωσης.  Προκειμένου όμως να 
κατανοήσουν και να εφαρμόσουν την έννοια της κυκλικής 
οικονομίας, θεωρούν ότι απαιτείται ουσιαστική βελτίωση/ 
ενίσχυση των δράσεων ενημέρωσης ευαισθητοποίησης . 

Εφαρμογή της έννοιας της Κυκλικής Οικονομίας 



ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΡΑΣΙΝΑ ΣΗΜΕΙΑ 

Οριστικοποιήθηκε η χωροθέτηση των 3 Ολοκληρωμένων Πράσινων Σημείων που θα δημιουργηθούν στο πλαίσιο του έργου LIFE-IP CEI-Greece. 

Στην δράση Α2.1 μαζί με τους Δήμους Αθήνας και Θεσσαλονίκης συμμετέχει πλέον και ο  Δήμος Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης  για τη δημιουργία 

ενός ΟΠΣ στην περιοχή του.  Οι σχετικές προπαρασκευαστικές μελέτες βρίσκονται σε τελικό στάδιο, με την δρομολόγηση δύο Ολοκληρωμένων 

Πράσινων Σημείων στο λεκανοπέδιο της Αττικής (στους Δήμους Αθήνας και ΒΒΒ)  και ενός στον Δήμο Θεσ/κης. Κατά αυτό τον τρόπο θα 

καλυφθούν ανάγκες των νοτίων, ανατολικών και κεντρικών περιοχών της ευρύτερης πόλης των Αθηνών, διευκολύνοντας  την πρόσβαση 

πολιτών και επιχειρήσεων στα ΟΠΣ, μέσα από εύκολα προσβάσιμους οδικούς άξονες. 

ΔΡΑΣΗ Α2.1 – Προετοιμασία Ολοκληρωμένων Πράσινων Σημείων (ΟΠΣ)
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Διαμόρφωση Εθνικών Δεικτών και δημιουργία Εθνικού Παρατηρητηρίου 
Κυκλικής Οικονομίας 
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Οι δράσεις αυτές, οι οποίες υλοποιούνται στο πλαίσιο του έργου (Δράση D1 «Δείκτες, μεθοδολογίες και 

πρωτόκολλα/πηγές συλλογής δεδομένων για την παρακολούθηση της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα») 

αποτελούν πλέον οριζόντιες δράσεις του νέου Σχεδίου Δράσης για την Κυκλική Οικονομία για την περίοδο 2021-

2025, το οποίο εγκρίθηκε τον Νοέμβριο 2021 από το Υπουργικό Συμβούλιο.

➢ Τη διαμόρφωση εθνικών δεικτών ➢ Και τη σύσταση εθνικού παρατηρητηρίου 

Η διαμόρφωση εθνικών δεικτών για την 
παρακολούθηση της προόδου μετάβασης 
προς μια κυκλική οικονομία στη χώρα μας 
αποτελεί έναν από τους κύριους στόχους 
της Εθνικής Στρατηγικής για την Κυκλική 
Οικονομία, όπως αυτός εξειδικεύτηκε στο 
επιχειρησιακό της σκέλος μέσω δύο 
δράσεων:



Διαμόρφωση Εθνικών Δεικτών και δημιουργία Εθνικού Παρατηρητηρίου 
Κυκλικής Οικονομίας 
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Εντός του Οκτωβρίου 2021 ολοκληρώθηκε ο καθορισμός του προτεινόμενου εθνικού πλαισίου για τη

συνεχή παρακολούθηση της προόδου εφαρμογής των εθνικών πολιτικών και στόχων που συνάδουν με

τη μετάβασης προς μια κυκλική οικονομία στη χώρα μας. Το προτεινόμενο εθνικό πλαίσιο στηρίζεται σε

μεγάλο βαθμό στο ενωσιακό πλαίσιο παρακολούθησης και έχει εμπλουτιστεί με θεματικές και δείκτες

για τη μεγαλύτερη δυνατή αποτύπωση των βασικών στοιχείων της κυκλικής οικονομίας, που συνδέονται

με τις προβλέψεις και στόχους του εθνικού θεσμικού πλαισίου καθώς και των εθνικών σχεδίων που

συμβάλλουν στην μετάβαση προς μια κυκλική οικονομία στη χώρα, όπως είναι, πλέον του Εθνικού

Σχεδίου Δράσης για την Κυκλική Οικονομία 2021-2025, το Εθνικό Σχέδιο Πρόληψης Δημιουργίας

Αποβλήτων 2021-2030, το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων 2020-2030, το Εθνικό Σχέδιο για τις

Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις 2021-2023 και το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα έως το

2030. Ειδικότερα, το εθνικό πλαίσιο περιλαμβάνει 56 εθνικούς δείκτες κυκλικής οικονομίας που

ομαδοποιούνται σε 19 δέσμες δεικτών, οι οποίες κατατάσσονται σε 6 άξονες – θεματικές

παρακολούθησης: παραγωγή και κατανάλωση, διαχείριση αποβλήτων, δευτερογενείς πρώτες ύλες,

ανταγωνιστικότητα και καινοτομία, ενέργεια -κλίμα και νερό. Το εθνικό πλαίσιο παρακολούθησης έχει

επικοινωνηθεί για σχολιασμό από τη Διϋπουργική Επιτροπή και το Εθνικό Συμβούλιο Κυκλικής

Οικονομίας προκειμένου να λάβει την οριστική μορφή του.
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Εθνικό Παρατηρητήριο Κυκλικής 
Οικονομίας

Επιπλέον, ολοκληρώθηκε ο σχεδιασμός (blue print) της

δημιουργίας του Εθνικού Παρατηρητηρίου Κυκλικής

Οικονομίας, το οποίο δομείται στη βάση του εθνικού

πλαισίου παρακολούθησης και στο οποίο, κατόπιν

οργανωμένης συλλογής και επεξεργασίας στοιχείων από

επίσημες πηγές πληροφόρησης, θα δημοσιοποιούνται τα

δεδομένα και οι τάσεις των εθνικών δεικτών κυκλικής

οικονομίας, που θα συνοδεύονται με πίνακες, γραφήματα

και μεταδεδομένα, καθώς και περιγραφικά κείμενα του

αντικείμενου παρακολούθησης των δεικτών και της σύνδεσή

τους με τις εθνικές πολιτικές και στόχους. Στο

παρατηρητήριο θα δημοσιοποιούνται επιπλέον οι

προβλεπόμενες εκθέσεις αναφοράς που θα καταρτίζονται

σε διετή βάση με τα συγκεντρωτικά στοιχεία και πορίσματα

της πορείας εφαρμογής της κυκλικής οικονομίας στην

Ελλάδα.

Εθνικό Πλαίσιο 
Παρακολούθησης 
Κυκλικής Οικονομίας

 

 

 

 

 

Παραγωγή και 
κατανάλωση

Διαχείριση 
αποβλήτων

Δευτερογενείς 
πρώτες ύλες

Ανταγωνιστικότητα 
και καινοτομία

Ενέργεια και κλίμα

Νερό

1-Αυτάρκεια σε πρώτες ύλες 
2-Εγχώρια κατανάλωση υλών 
3-Πράσινες δημόσιες συμβάσεις  
4-Παραγωγή προϊόντων οικολογικού σχεδιασμού 
5-Παραγωγή αποβλήτων 
6-Απόβλητα τροφίμων 
7-Πλαστικά μιας χρήσης 
8-Επαναχρησιμοποίηση προϊόντων 
 

1-Κατανάλωση νερού 
2-Επαναχρησιμοποίηση νερού 
 

1-Κατανάλωση ενέργειας 
2-Εκπομπές αερίων θερμοκηπίου 
3-Παραγωγή καυσίμων και 
ενέργειας από απόβλητα 

1-Βαθμός ανακύκλωσης 
2-Ανακύκλωση/ανάκτηση ρευμάτων 
αποβλήτων 
 

1- Συμβολή της ανακύκλωσης στη 
ζήτηση πρώτων υλών 
2- Εμπόριο ανακυκλώσιμων 
πρώτων υλών  
 

1- Επενδύσεις, απασχόληση & προστιθέμενη αξία 
2- Έρευνα και καινοτομία 



Περισσότερα εδώ

Δήμος Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης –

Οδεύοντας προς μια κοινωνία μηδενικών

αποβλήτων Περισσότερα εδώ

Δήμος Αλοννήσου 

Δράση Ε1.8 | Τοπικές 
δράσεις ευαισθητοποίησης 

για τις δράσεις επίδειξης 
του έργου 

Δήμος Τήνου

Κυκλική Οικονομία στις Κυκλάδες –

Η περίπτωση της Τήνου 

Περισσότερα εδώ 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

στις
11.10.2021

ΕΚΔΗΛΩΣΗ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

στις
22.09.2021

https://circulargreece.gr/el/event_dimos-varis-voulas-vouliagmenis/
https://circulargreece.gr/el/ekdilosi-tinos-apologistiko-deltio/
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ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΙΣ ΣΠΟΡΑΔΕΣ – Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ στις 26.11.2021 | Το έργο LIFE-IP CEI-Greece συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα 

Μείωσης Αποβλήτων που συντονίζει σε εθνικό επίπεδο ο ΕΟΑΝ, με ανοιχτή (δια ζώσης και διαδικτυακή) εκδήλωση  

που διοργανώνει ο Δήμος Αλοννήσου και το Δίκτυο ΔΑΦΝΗ με τη συνεργασία του ΥΠΕΝ και του ΕΟΑΝ. 

Περισσότερα εδώ

Η εκδήλωση θα 
μεταδοθεί στον 
ακόλουθο 
σύνδεσμο: 
https://meet.google.c
om/end-wzrk-dgk

https://circulargreece.gr/el/alonissos-european-week-for-waste-reduction/
https://circulargreece.gr/el/alonissos-european-week-for-waste-reduction/
https://meet.google.com/end-wzrk-dgk
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ΝΕΟΣ ΕΤΑΙΡΟΣ στο
LIFE-IP CEI-Greece

Kαλοσωρίζουμε με ιδιαίτερη χαρά τον νέο 20ο συνδικαιούχο 

του έργου, την Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Α.Ε. η οποία θα 

συμμετέχει σε μία σειρά από δράσεις (C - Υλοποίησης, 

D - Παρακολούθησης των επιπτώσεων του έργου, 

E - Ευαισθητοποίησης & Διάχυσης Αποτελεσμάτων και 

F - Διαχείρισης & Παρακολούθησης) με κεντρικό άξονα την 

Πρόληψη Παραγωγής Αποβλήτων Τροφίμων (Δράση C4) και 

πιο συγκεκριμένα την υποδράση C4.3 «Δράσεις επίδειξης για 

την πρόληψη παραγωγής αποβλήτων τροφίμων και 

περισσευμάτων». Περισσότερα εδώ

https://www.kath.gr/el
https://circulargreece.gr/el/new-associated-beneficiary-cmt/


E2 | Ενέργειες Δικτύωσης 
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(ΠΤ) Παρουσίαση έργου 

Ολοκληρωμένες 

δράσεις για την ΚΟ 

και Μηδενικά 

Απόβλητα στον 

Δήμο Σπάρτης

Νοε 2021  

(ΠΤ) Παρουσίαση έργου

Ημερίδα LIFE 

CIRCWASTE - Boosting 

Circular Economy - CE 

Advancements from 

Finland and around 

the world 

Σεπτ 2021

(ΟΕΑ) Συμμετοχή σε

Ημερίδα Δικτύωσης με 

το έργο LIFE18 

GIE/SI/000008 Turn to 

e-circular 

Ιουν 2021

(ΥΠΕΝ) Συνάντηση 

Δικτύωσης 

- ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ 

- Polyeco Contemporary 

Arts Initiative 

Ιουλ 2021

(ΠΤ) Παρουσίαση 

έργου

Circular Economy  

Hybrid Workshop , 

Νοε 2021

Το LIFE-IP CEI-Greece  

στο περίπτερο του 

ΥΠΕΝ, ΔΕΘ 

Σεπτ 2021

(ΥΠΕΝ) Συνάντηση Δικτύωσης 

Circula Mare 

(Greece Demonstration 

Project) GIZ  

Ιουν 2021
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ΕΤΑΙΡΟΙ
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Μην μένετε αμέτοχοι. Ενημερωθείτε! 

Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα 

LIFE-IP CEI-Greece | LIFE18 IPE/GR/000013
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Επικοινωνήστε μαζί μας

E-mail: circulargreece@prv.ypeka.gr

Τηλ: 213 1513081-82

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

Βρείτε μας στα social media:

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/

