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1ο FORUM ΚΥΚΛΘΚΗΣ ΟΘΚΟΝΟΜΘΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ  

8 & 9 Απριλίου 2019 Αίγλη Ζαππείου 

 

Σημαηοδοηώνηας ηη μεηάβαζη ηης τώρας μας ζηην εποτή ηης Κσκλικής Οικονομίας, 

ηο Υποσργείο Περιβάλλονηος και Ενέργειας και η Εσρωπαϊκή Επιηροπή, ζε 

ζσνεργαζία με ηην Οικονομική και Κοινωνική Επιηροπή ηης Ελλάδας, 

πραγμαηοποιούν ζηις 8 & 9 Απριλίοσ 2019 ζηην Αίγλη ηοσ Ζαππείοσ ηο 1ο Forum 

Κσκλικής Οικονομίας. 

Στο διιμερο Συνζδριο, κα παρουςιαςτοφν θ ςτρατθγικι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ για 

τθν Κυκλικι Οικονομία, αλλά και καινοτόμεσ πρακτικζσ, ςθμαντικά παραδείγματα 

επιχειρθματικότθτασ και χρθματοδοτικά εργαλεία. Επίςθσ, κατά τθ διάρκεια του 

Συνεδρίου, με τθ ςυμμετοχι Υπουργϊν, μελϊν τθσ κυβζρνθςθσ, εκπροςϊπων τθσ 

Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, κακϊσ και φορζων τθσ επιςτθμονικισ, επιχειρθματικισ και 

παραγωγικισ κοινότθτασ, κα παρουςιαςτοφν οι 34 δράςεισ τθσ Εκνικισ Στρατθγικισ 

τθσ Ελλάδασ για τθν κυκλικι οικονομία. 

Το Forum κα αποτελζςει ευκαιρία για ανταλλαγι απόψεων  πάνω ςε ςθμαντικά 

ηθτιματα, όπωσ ο τρόποσ ειςαγωγισ τθσ κυκλικισ οικονομίασ ςτθ χϊρα μασ, θ 

δυνατότθτα ςυμβολισ τθσ ςτα κζματα τθσ διαχείριςθσ αποβλιτων και τθσ 

δθμιουργίασ κζςεων εργαςίασ, θ παραγωγι υπεραξίασ μζςω νζων και καινοτόμων 

επιχειρθματικϊν προτφπων, κακϊσ και θ παρουςίαςθ καλϊν πρακτικϊν από 

οργανιςμοφσ και επιχειριςεισ τθσ χϊρασ μασ, που ςυνιςτοφν παραδείγματα 

κυκλικισ οικονομίασ. 

Η χϊρα μασ είναι μία από τισ 10 ευρωπαϊκζσ χϊρεσ που διακζτουν Εκνικι 

Στρατθγικι Κυκλικισ Οικονομίασ   

(https://circulareconomy.europa.eu/platform/en/strategies). 

Το πρϊτο αυτό Συνζδριο Κυκλικισ Οικονομίασ, που αποτελεί βιμα διαλόγου με τθν 

κοινωνία και τθν αγορά, ζρχεται ςε ςυνζχεια μιασ ςειράσ ενεργειϊν, όπωσ θ 

ζγκριςθ του Ευρωπαϊκοφ Σχεδίου Δράςθσ για τθν Κυκλικι Οικονομία, θ ζνταξθ τθσ 

Κυκλικισ Οικονομίασ ςτθν Εκνικι Αναπτυξιακι Στρατθγικι, θ ζγκριςθ τθσ Εκνικισ 

Στρατθγικισ για τθν Κυκλικι Οικονομία και του διετοφσ επιχειρθςιακοφ Σχεδίου από 

το Κυβερνθτικό Συμβοφλιο Οικονομικισ Πολιτικισ, θ ζγκριςθ και διατφπωςθ Γνϊμθσ 

https://circulareconomy.europa.eu/platform/en/strategies


τθσ Οικονομικισ και Κοινωνικισ Επιτροπισ, θ ςυηιτθςθ τθσ Στρατθγικισ ςτθ Βουλι 

και θ κατάκεςθ τθσ Εκνικισ Στρατθγικισ ςτθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι, ζπειτα από 

πολφμορφο και ευρφ διάλογο, κατά τθ διάρκεια του Συμβουλίου Υπουργϊν 

Περιβάλλοντοσ τθσ 20ισ Δεκεμβρίου 2018. 

Τθν εναρκτιρια ομιλία κα εκφωνιςει ο Αναπλθρωτισ Υπουργόσ Περιβάλλοντοσ και 

Ενζργειασ Σωκράτθσ Φάμελλοσ, ενϊ κα ςυμμετζχουν επίςθσ Υπουργοί πολλϊν 

παραγωγικϊν Υπουργείων και εκνικοί παραγωγικοί φορείσ. 

Η Ευρωπαϊκι Επιτροπι κα εκπροςωπθκεί από τον Γενικό Διευκυντι Περιβάλλοντοσ, 

Daniel Calleja Crespo. 

Περιζζόηερες πληροθορίες ζηην ιζηοζελίδα ηοσ 1οσ FORUM Κσκλικής Οικονομίας: 

www.circular-economy.gr 

 


