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Βασικά στοιχεία έργου

To ολοκληρωμένο LIFE έργο «Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα – Circular Economy
Implementation in Greece» φιλοδοξεί να συμβάλει στην υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης
Αποβλήτων, του Εθνικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων, αλλά και της Εθνικής Στρατηγικής
για την Κυκλική Οικονομία.

Εταίροι: 19

Διάρκεια: 8 χρόνια
(1 ΝΟΕ 2019 – 31 ΟΚΤ 2027)

Φάσεις υλοποίησης: 4 διετείς

Δράσεις: 
Προπαρασκευαστικές (Α)

Υλοποίησης (C)

Παρακολούθησης (D)

Ευαισθητοποίησης & διάχυσης (Ε)

Διαχείρισης & παρακολούθησης έργου (F)

Προϋπολογισμός: 15,93 εκατ. €
(χρηματοδότηση ΕΕ: 60%)



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

Εταίροι έργου

• Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΥΠΕΝ)     -- Συντονιστής
Κεντρική Δημόσια Διοίκηση

- 1 -

• Πράσινο Ταμείο
• Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής 

(ΟΦΥΠΕΚΑ)
• Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ)
• Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ)

Εποπτευόμενοι Φορείς Δημόσιας 
Διοίκησης

- 4 -

• Δήμος Τήνου
• Δήμος Αλοννήσου
• Δήμος Θήρας
• Δήμος Πάρου
• Δήμος Αντίπαρου
• Δίκτυο Αειφόρων Νήσων ΔΑΦΝΗ

Τοπική Αυτοδιοίκηση & Φορείς 
- 10+1 -

• Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Ακαδημαϊκά Ιδρύματα

- 1 -

• Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης
Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί 

- 1 -

• TERRA NOVA Περιβαλλοντική Τεχνική Συμβουλευτική ΕΠΕ
Ιδιωτικές Επιχειρήσεις

- 1 -

• Δήμος Ναυπακτίας
• Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης
• Δήμος Αθηναίων
• Δήμος Θεσσαλονίκης
• ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. ΑΕ
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• Ανάπτυξη πιλοτικών δράσεων σε 9 δήμους και σε 1 περιφέρεια για την προώθηση της πρακτικής εφαρμογής
της ιεράρχησης των αποβλήτων:

 ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων στη βάση των αρχών κυκλικής οικονομίας (5 νησιωτικοί και 1
ορεινός δήμος)

 προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και χωριστή συλλογή (2 αστικοί δήμοι)

 διαχείριση επικίνδυνων οικιακών αποβλήτων (1 αστικός δήμος & 1 περιφέρεια)

 εφαρμογή οικονομικών εργαλείων (1 αστικός δήμος)

• Εφαρμογή δράσεων για την προώθηση της πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων τροφίμων και ανάπτυξη
τοπικών/ περιφερειακών συμμαχιών για τη διαχείριση των αποβλήτων του τομέα αγροδιατροφής στο πλαίσιο
της κυκλικής οικονομίας

• Ενίσχυση της χρήσης οικονομικών εργαλείων και ανάπτυξη προτύπων δευτερογενών υλικών για την
υποστήριξη της εφαρμογής της κυκλικής οικονομίας

• Δημιουργία γνωσιακής βάσης για την παρακολούθηση της κυκλικής οικονομίας, ιδίως στον τομέα αποβλήτων

• Ευαισθητοποίηση εμπλεκόμενων φορέων και ευρύτερου κοινού σχετικά με την έννοια της κυκλικής οικονομίας
και τη σύνδεσή της με τον τομέα αποβλήτων

• Κινητοποίηση συμπληρωματικών χρηματοδοτικών πόρων για την υποστήριξη της αποτελεσματικής εφαρμογής
του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων

• Διάχυση αποτελεσμάτων του έργου και υποστήριξη εφαρμογής και αναπαραγωγής τους σε άλλες περιοχές

Στόχοι έργου
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F. Διαχείριση και παρακολούθηση της προόδου του έργου

Δομή έργου

A.1. Προσδιορισμός της 

υφιστάμενης κατάστασης, 

μελέτες εκκίνησης σε εθνικό 

επίπεδο και χαρτογράφηση των 

ενδιαφερόμενων μερών.

A.2 Προπαρασκευαστικές Τεχνικές 
και Οικονομικές Μελέτες για έργα 
επίδειξης Κυκλικής Οικονομίας.

A.3 Μελέτη Εκκίνησης και 
αξιολόγηση των δυνατοτήτων 

εφαρμογής της Κυκλικής Οικονομίας 
σε βασικούς τομείς.

C.1. Κατασκευή και Λειτουργία 

των Ολοκληρωμένων Πράσινων 

Σημείων.

C.2. Εφαρμογή της νομοθετικής 

δέσμης μέτρων για την Κυκλική 

Οικονομία σε επιλεγμένες 

Νησιωτικές & Ορεινές περιοχές.

C.3. Εφαρμογή σε πλήρη κλίμακα 

δικτύων συλλογής και διαχείρισης 

επικίνδυνων οικιακών αποβλήτων.

C.4 Πρόληψη Παραγωγής 

Αποβλήτων Τροφίμων.

C.5 Ανάπτυξη 

τοπικών/περιφερειακών συμμαχιών 

για τη διαχείριση αγροδιατροφικών 

αποβλήτων.

C.6: Εφαρμογή οικονομικών 

εργαλείων για την ενίσχυση της 

Κυκλικής Οικονομίας.

C.7: Δράσεις Οικοδόμησης 

Δυναμικού

D.1 Ανάπτυξη δεικτών Κυκλικής 
Οικονομίας σε εθνικό επίπεδο και 
για βασικούς οικονομικούς τομείς 

καθώς και αξιακές αλυσίδες.

D.2. Παρακολούθηση δεικτών 

κυκλικής οικονομίας σε εθνικό 

επίπεδο και για βασικούς τομείς και 

αξιακές αλυσίδες.
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D. Παρακολούθηση του αντικτύπου των δράσεων του έργου. 

Συμπληρωματικές Δράσεις
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 Λειτουργία τριών (3) Ολοκληρωμένων Πράσινων Σημείων (1 στο Δήμο Θεσσαλονίκης & 2 στο Δήμο

Αθηναίων), που εκτός από τη χωριστή συλλογή αποβλήτων θα εξυπηρετούν δράσεις

επαναχρησιμοποίησης.

 Ανάπτυξη και λειτουργία πέντε (5) συστημάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων εφαρμόζοντας

την ιεράρχηση αποβλήτων και τη νέα νομοθετική δέσμη μέτρων για τα απόβλητα στη βάση των αρχών της

κυκλικής οικονομίας (4 σε νησιά: Τήνο, Αλόννησο, Θήρα, Πάρο & Αντίπαρο και 1 σε ορεινό δήμο:

Ναυπακτία)

 Ανάπτυξη και λειτουργία δύο (2) συστημάτων συλλογής και διαχείρισης επικίνδυνων οικιακών αποβλήτων

(στον Δήμο Αθηναίων και στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας)

 Πλήρης εφαρμογή συστήματος «Πληρώνω όσο Πετάω» (Pay-As-You-Throw) στον Δήμο Βάρης-Βούλας-

Βουλιαγμένης

 Καταγραφή και παρακολούθηση παραγωγής αποβλήτων τροφίμων στην Ελλάδα

Αναμενόμενα αποτελέσματα (1/2)
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 Ανάπτυξη πλατφόρμας παρακολούθησης και φόρουμ για την πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων τροφίμων

 Ανάπτυξη και λειτουργία ενός Βιωματικού Πάρκου Ανακύκλωσης, Επιδιόρθωσης και

Επαναχρησιμοποίησης στη Θεσσαλονίκη

 Ανάπτυξη εθνικών δεικτών και δημιουργία παρατηρητηρίου για την κυκλική οικονομία

 Ανάπτυξη ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων (αποθετήριο) για την κυκλική οικονομία

 Ανάπτυξη δέκα (10) νέων προτύπων για δευτερογενή υλικά

 Διοργάνωση δεκατριών (13) περιφερειακών ενημερωτικών ημερίδων

Αναμενόμενα αποτελέσματα (2/2)
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ΔΙΚΤΥΩΣΗ  - ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ  ΜΕ  REWEEE

Facebook Twitter Instagram YouTube

Βρείτε μας στα social media:
Circular Greece Επισκεφθείτε την Ιστοσελίδα του Έργου

www.circulargreece.gr

-Αξιοποίηση τεχνογνωσίας από το LIFE REWEEE της λειτουργίας των Κέντρων Διαλογής & Ταξινόμησης όπου
γίνεται η συγκέντρωση, διαλογή/ταξινόμηση των ΑΗΗΕ για επαναχρησιμοποίηση για τη δημιουργία των
Ολοκληρωμένων Πράσινων Σημείων του LIFE-IP CEI-GREECE

-Αξιοποίηση και προώθηση μέσω των δράσεων επικοινωνίας & ευαισθητοποίησης του LIFE-IP CEI-GREECE του
Συνοπτικού Οδηγού Επισκευών Κατ΄ Οίκον για Ηλεκτρικές Μικροσυσκευές και της Οδηγίας πρόληψης και ορθών
πρακτικών διαχείρισης ΑΗΗΕ

-Δυνατότητα αξιοποίησης-προώθησης της Πλατφόρμας Δωρεάς/Ανταλλαγής Ηλεκτρικών & Ηλεκτρονικών
Συσκευών με τα επικοινωνιακά μέσα του LIFE-IP CEI-GREECE


