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Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΙΣΧΥΕΙ ΤΗΝ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ 
ΤΗΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΙΒ) και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (EC) 
ενδυναμώνουν τη δέσμευσή τους για την προώθηση των τομέων της Κυκλικής 
Οικονομίας και της Βιο-οικονομίας μέσω δέσμης μέτρων διευκόλυνσης της 
πρόσβασης σε οικονομική ενίσχυση.  Η ανακοίνωση έγινε την 1η Ιουνίου 2017 στα 
πλαίσια Συνεδρίου της “Εβδομάδας Επιχειρησιακής Καινοτομίας — Χρηματοδότηση 
της Έρευνας και της Καινοτομίας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις” που 
διοργανώθηκε στη Valleta από την Μαλτέζικη Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ. 

Κατά τη διάρκεια της διάσκεψης δημοσιεύθηκε η μελέτη συμβουλευτικών 
υπηρεσιών InnovFin (IFA) σχετικά με τους όρους πρόσβασης-χρηματοδότησης για 
επενδύσεις σε βιομηχανίες πράσινης προέλευσης και για την μπλε οικονομία, 
ανοίγοντας νέους δρόμους για την υποστήριξη των κλιματικών στόχων της ΕΕ και των 
σημαντικών κοινωνικών προκλήσεων. 

Επιπλέον, η ΕΕ και η ΕΤΕΠ υπέγραψαν μια τροποποίηση της σύμβασης της 
συμβουλευτικής τεχνικής βοήθειας InnovFin, με την οποία θεσπίστηκαν οι 
προϋποθέσεις για τη βελτίωση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση για τους τομείς 

της κυκλικής οικονομίας και της βιο-οικονομίας. Η ΕΤΕΠ και η ΕΕ αναμένεται να 
ανακοινώσουν περαιτέρω βήματα προς την κατεύθυνση της παροχής πλήρως 
ολοκληρωμένων λύσεων πρόσβασης-χρηματοδότησης για τους καινοτόμους στον 
τομέα της κυκλικής οικονομίας τις προσεχείς εβδομάδες. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΙΒ) στην 
 Κυκλική Οικονομία (ΚΟ) 

Γιατί η Κυκλική Οικονομία σχετίζεται με την ΕΙΒ; 
Η ΚΟ βρίσκεται ψηλά στην πολιτική ατζέντα της ΕΕ- ως τράπεζα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης διαδραματίζει σημαντικό ρόλο  στήριξης στη μετάβαση στην κυκλική οικονο-
μία 
Χρηματοδοτούμε τομείς και έργα σχετικά με την ΚΟ – η χρηματοδότηση της ΚΟ για 
την περίοδο 2012-2016 ήταν 2,6 δις €  

Η ΚΟ παρουσιάζει νέες ευκαιρίες χρηματοδότησης από την ΕΙΒ 

Γιατί η ΕΙΒ σχετίζεται με την Κυκλική Οικονομία; 

Η ΕΙΒ μπορεί να γεφυρώσει τα χρηματοδοτικά κενά και να δράσει καταλυτικά για 
τις επενδύσεις μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων, του InnovFin 
και άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων μερισμού επιχειρηματικού κινδύνου  

 Η ΕΙΒ δρα συμβουλευτικά στον προγραμματισμό/ χρηματοδότηση έργων ΚΟ 

Η ΕΙΒ μπορεί να συνδράμει στην ευαισθητοποίηση σχετικά με την ΚΟ 

Η ΕΙΒ δραστηριοποιείται στη δημιουργία δικτύων και συζητήσεων σχετικά με την 
ΚΟ 

Περισσότερες πληροφορίες για ΕΙΒ ΚΟ: www.eib.org/circular-economy 

https://www.interregeurope.eu/SYMBI


 

 

 

Δραστηριότητες Έργου SYMBI 

βιομηχανικής συμβίωσης. Η Ισπανία 
συμπεριλήφθηκε στις χώρες με μέση 
ανάπτυξη δικτύων βιομηχανικής 
συμβίωσης, λόγω του ότι βρίσκεται σε 
μεταβατική φάση προς την Κυκλική 
Οικονομίας.  Η Φινλανδία, αποτελεί 
τον πρωτοστάτη της ομάδας καθώς 
ανήκει στις χώρες τις τρίτης 
κατηγορίας, με το μεγαλύτερο 
ποσοστό ανάπτυξης δικτύων βιομηχα-
νικής συμβίωσης. 
Οι προτάσεις πολιτικής που 
προέκυψαν αφορούν τέσσερις τομείς: 
οικονομικό, πολιτικό, κοινωνικό και 
περιβαλλοντικό/τεχνικό. Οι προτάσεις 
με την πιο ευρεία εφαρμογή είναι: 
Οικονομικός Τομέας: Χαμηλότερες 
ασφαλιστικές εισφορές σε σχήματα 
βιομηχανικής συμβίωσης και υψηλό-
τεροι φόροι για την κατανάλωση μη 
ανανεώσιμων πόρων. Προώθηση της 
χρήσης δευτερογενών υλικών μέσω 
της αναπροσαρμογής του συστήματος 
απόδοσης ΦΠΑ στα προϊόντα έτσι 
ώστε αυτά που παράγονται από 
δευτερογενή υλικά (το ΦΠΑ έχει ήδη 
αποδοθεί μία φορά) να εξαιρούνται 
από αυτόν.  
Τομέα πολιτικής: Ανάπτυξη μίας 
ολοκληρωμένης πολιτικής προσέγ-
γισης της βιομηχανικής συμβίωσης, 
μέσω: καθορισμού σε εθνικό και 
περιφερειακό επίπεδο, της έννοιας 
της βιομηχανικής συμβίωσης, της 
κυκλικής οικονομίας και της αγοράς 

δευτερογενών υλικών· υιοθέτηση στόχων 
για την αποτελεσματική διαχείριση των 
πόρων· ανασκόπηση της νομοθεσίας για 
τον οικολογικό σχεδιασμό. 
Κοινωνικός Τομές: Ανάπτυξη Δημοτικών 
Συστημάτων Συλλογής Αποβλήτων 
διαχωρισμένων ρευμάτων που θα  
π α ρ έ χ ο υ ν  υ ψ η λ ή ς  π ο ι ό τη τα ς 
εισερχόμενα προς ανακύκλωση υλικά. 
Α ν ά π τ υ ξ η  ε π ι μ ο ρ φ ω τ ι κ ώ ν 
προγραμμάτων. 
Περιβαλλοντικός/ Τεχνικός Τομέας: 
Ανάπτυξη εγκαταστάσεων επεξεργασίας 
βιο-αποβλήτων και  παραγωγής 
βιοαερίου. Υιοθέτηση των αρχών της 
βιομηχανικής συμβίωσης στην 
ορθολογική διαχείριση των υδατικών 
πόρων της περιοχής.  της Αποδοτικότερη 
χρήσης των υλικών μέσω της προώθησης 
βελτίωσης των υπηρεσιών συντήρησης 
και  επιδιόρθωσης. Πιστεύουμε 
ακράδαντα ότι οι συγκεκριμένες 
προτάσεις θα συμβάλουν στην ανάπτυξη 
της βιομηχανικής συμβίωσης και 
μετάβασης στην κυκλική οικονομίας στις 
ευρωπαϊκές περιφέρειες. 
Η πλήρης έκθεση είναι διαθέσιμη στην 
ιστοσελίδα του έργου SYMBI: Report 
SYMBI Activity 1.1  

Για την ολοκλήρωση των στόχων του 
έργου SYMBI, ο Δήμος Κοζάνης, και 
ειδικότερο το Γραφείο Ανάπτυξης & 
Προγραμματισμού, διοργάνωσε 
διήμερο Εργαστήρι Πολιτικής ώστε 
ν α  δ ι ε ρε υ ν ή σε ι  πώς  ο ι 
Περιφερειακές & Τοπικές Αρχές 
μπορούν να αναπτύξουν Συμπράξεις 
Δημοσίου—Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) 
ως εργαλείο προώθησης της 
Βιομηχανικής Συμβίωσης. Η 
θεματολογία του εργαστηρίου  
επικεντρώθηκε στον τρόπο 
ρύθμισης , χρηματοδό τησης, 
π α ρ α κ ο λ ο ύ θ η σ η ς  κ α ι 

κεφαλαιοποίησης τέτοιων εταιρικών 
σχέσεων, καθώς και εμπόδια που 
ενδέχεται να δυσχεραίνουν την 
υλοποίηση αυτών των διεργασιών.  
Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου 
παρουσιάστηκαν καλές πρακτικές 
οργάνωσης ΣΔΙΤ από την Ελλάδα και 
τις χώρες των άλλων εταίρων, οι 
οποίες θα βοηθήσουν τους 
συμμετέχοντες να εντοπίσουν πιθανά 
εμπόδια καθ’ όλες τις φάσεις  
α ν ά πτυ ξ η ς  κ α ι  υ λο πο ί η ση ς 
πρωτοβουλιών και έργων ΣΔΙΤ.  Εκτός 
των εταίρων του SYMBI, άλλοι 
εμπλεκόμενοι φορείς (π.χ. τοπικές 

α ρχ έ ς ,  κ . α . )  κ α ι  ε ξ ωτε ρι κ ο ί 
εμπειρογνώμονες (ειδική γραμματεία για 
τις ελληνικές ΣΔΙΤ και εκπρόσωποι από τα 
παραδείγματα καλών πρακτικών) 
σ υ μ μ ε τ ε ί χ α ν  σ τ ο  ε ρ γ α σ τ ή ρ ι 
προσφέροντας την πολύτιμη εμπειρία 
τους. Συμπερασματικά, η δημιουργία 
ΣΔΙΤ αποδεικνύεται ως σημαντικό 
εργαλείο για την ενίσχυση της 
βιομηχανικής συμβίωσης και μέσω του 
εργαστηρίου εντοπίστηκαν οι παράγοντες 
επιτυχίας των υπαρχόντων ΣΔΙΤ που 
μπορούν να αναπαραχθούν και σε άλλα 
αντίστοιχα έργα βιομηχανικής συμβίωσης 
ώστε να εξασφαλιστεί η επιτυχία τους.  

Δράση Α1.1. του έργου: “Συγκριτική ανάλυση των περιφερειακών και εθνικών πολιτικών σχετικά με τη βιομη-
χανική συμβίωση και την κυκλική οικονομία”.  

2ο Εργαστήρι Πολιτικής για τη Βιομηχανική Συμβίωση και 3η συνεδρίαση Διοικούσας Ομάδας Έργου που 
διοργανώθηκε από τον Έλληνα Εταίρο του έργου το Δήμο Κοζάνης (20-22 Ιουνίου 2017)  

Το πρώτο παραδοτέο του έργου 
SYMBI (Δράση A1.1.) “Συγκριτική 
ανάλυση των περιφερειακών και 
εθνικών πολιτικών για την 
βιομηχανική συμβίωση και την 
Κυκλική Οικονομίας”  ολοκληρώθηκε. 
Η ανάλυση, που υλοποιήθηκε από την 
Περιφέρεια Malopolska Πολωνία, 
στηρίχθηκε σε δεδομένα που 
συλλέχθηκαν από τα κράτη των 
εταίρων του SYMBI καθώς και από τα 
υπόλοιπα EU-28 κράτη τις 
ευρωπαϊκής ένωσης. Η μελέτη 
παρουσιάζει παραδείγματα πολιτικών 
σχετικά με τη βιομηχανική συμβίωση 
και την κυκλική οικονομία όπως: η 
εφαρμογή των «Ελάχιστων Περιβαλ-
λοντικών Κριτηρίων» στην Ιταλία, η 
στρατηγική της Ισπανίας για τη βιο-
οικονομία ή της υποχρέωσης 
ποσοστιαίας χρήσης βιοκαυσίμων της 
Φιλλανδίας. Το παραδοτέο A1.1 
καταλήγει με προτάσεις για την 
προώθησης της βιομηχανικής 
συμβίωσης και της κυκλικής οικονο-
μίας ανάλογα με το επίπεδο ανάπτυ-
ξης αυτών. Από την ανάλυση που 
έγινε σε 5 από τις εμπλεκόμενες 
χώρες του έργου  SYMBI, η Ιταλία, η 
Ελλάδα, η Ουγγαρία, η Σλοβενία και η 
Πολωνία παρουσίασαν σχετικά 
χαμηλό ποσοστό ανάπτυξης δικτύων 

https://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/tx_tevprojects/library/SYMBI_A1.1_comparative%20policy%20analysis.pdf
https://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/tx_tevprojects/library/SYMBI_A1.1_comparative%20policy%20analysis.pdf


 

 

 

Δραστηριότητες του έργου SYMBI 

Η Γενική Γραμματεία του 
INTERREG EUROPE (JTS) 
προσκάλεσε εκπροσώπους 
διάφορων εγκεκριμένων από το 
π ρ ό γ ρ α μ μ α  έ ρ γ ω ν  μ ε 
θεματολογία την κυκλική 
οικονομία στις Βρυξέλες με στόχο 
την ανταλλαγή απόψεων και 
εμπειριών στο συγκεκριμένο 
θέμα, καθώς και στην αναζήτηση 
συνεργειών - συνεργασιών 
μεταξύ των εταίρων των έργων.  
Ο κύριος στόχος ήταν να 
γνωστοποιήσει την ανάπτυξη της 
Π λ α τ φ ό ρ μ α ς  Ε κ μ ά θ η σ η ς 
Πολιτικής (Policy Learning 
Platform)  που χρησιμεύει στη 
σύσφιξη των σχέσεων και 
συνεργιών ανάμεσα στους 
εταίρους των έργων του Interreg. 
Ο ι  σ υ μ μ ε τ έ χ ο ν τ ε ς 
εντατικοποίησαν τις συζητήσεις 
τους και εμβάθυναν σε θέματα 
όπως:  

 εμπόδια, προτάσεις και λύσεις 
σε νομικά θέματα, σχεδιασμός, 
στρατηγικές και διαδικασία 

χάραξης πολιτικής στον τομέα της 
κ υ κ λ ι κ ή ς  ο ι κ ο ν ο μ ί α ς , 
δευτερογενείς πρώτες ύλες και 
βιομηχανική συμβίωση 

 Δ ι α χ ε ί ρ ι σ η  α π ο β λ ή τ ω ν , 
σ υ σ τ ή μ α τ α  α ν ακ ύ κ λ ω σ η ς , 
διεργασίες διαχωρισμού και 
αποδοτικότητα πόρων.  

Αναζητώντας συνέργειες με άλλα 
έργα, βρέθηκε ότι το έργο SYMBI 
έχει πολλά κοινά με πολλά άλλα 
έργα. Παρουσιάζοντας το έργο 
SYMBI, αμέσως εντοπίστηκαν κοινά 
σημεία με το έργο TRIS, καθώς και 
τα δύο εστιάζουν στη βιομηχανική 
συμβίωση και στο πώς το  
επιχειρηματικό περιβάλλον να γίνει 
πιο ευνοϊκό στη δημιουργία 
βιομηχανικών συνεργειών με 
αντικείμενο περιβαλλοντικές 
εφαρμογές. Κοινές πτυχές 
εντοπίστηκαν και με το έργο 
RETRACE που εστιάζει στην 
προώθηση του συστημικού 
σχεδιασμού ως  εργ αλεί ο 
αναγνώρισης των δυνατοτήτων 
συγκεκριμένων περιοχών και 

περιφερειών για την ανάπτυξη της 
κυκλικής οικονομίας, ώστε να 
υποστηριχτεί αποδοτικότερα η  
μετάβαση σε αυτή. Ομοιότητες 
εντοπίστηκαν και με το έργο 
ENHANCE το οποίο διερευνά πώς τα 
Συστήματα EMAS μπορούν να 
υποστηρίξουν τη μετάβαση στην 
κυκλική οικονομία. Στοχεύοντας στον 
εντοπισμό καλών πρακτικών, με 
δυνατότητα μεταφοράς τους σε άλλες 
περιοχές τα έργα συμβάλουν στην 
χ ά ρ α ξ η  τ ο υ  ε υ ρ ω π α ϊ κ ο ύ 
διαγράμματος ενεργειών για την 
υλοποίηση της βιομηχανικής 
συμβίωσης. symbiosis roadmap.  

Η τελευταία συνεδρίαση αφιερώθηκε 
στη συζήτηση μέτρων πολιτικής που 
στοχεύουν στην κυκλική οικονομία σε 
εθνικό, περιφερειακό και τοπικό 
επίπεδο. Οι συμμετέχοντες τόνισαν 
αρκετές προκλήσεις που θα πρέπει να 
ξεπεραστούν και επιλυθούν ώστε να 
επιταχυνθεί η μετάβαση στην κυκλική 
οικονομία. Ανάμεσα σε αυτές 
περιλαμβάνονται η νοοτροπία των 
καταναλωτών, η παραγωγική 

διαδικασία, η χρήση 
δευτερογενών πρώτων 
υλών, η προσαρμογή της 
νομοθεσίας στις νέες 
τεχνολοκές και καινοτόμες 
τάσεις.  

Περισσότερα νέα του 
έργου θα βρείτε στην 
παρακάτω ιστοσελίδα: 

h t t p s : / /
www.interregeurope.eu/
s y m b i / n e w s / n e w s -
article/1447/symbi-project
-attends-policy-learning-
platform-event/  

Θεματικό Εργαστήρι του Interreg Europe σχετικά με “Κυκλική Οικονομία: αναγκαιότητα και ευκαιρίες 
μετάβασης για τις πόλεις και περιφέρειες της Ευρώπης”  

https://www.interregeurope.eu/symbi/news/news-article/1447/symbi-project-attends-policy-learning-platform-event/
https://www.interregeurope.eu/symbi/news/news-article/1447/symbi-project-attends-policy-learning-platform-event/
https://www.interregeurope.eu/symbi/news/news-article/1447/symbi-project-attends-policy-learning-platform-event/
https://www.interregeurope.eu/symbi/news/news-article/1447/symbi-project-attends-policy-learning-platform-event/
https://www.interregeurope.eu/symbi/news/news-article/1447/symbi-project-attends-policy-learning-platform-event/
https://www.interregeurope.eu/symbi/news/news-article/1447/symbi-project-attends-policy-learning-platform-event/


 

 

Δραστηριότητες του έργου SYMBI 

 

Το Εμπορικό Επιμελητήριο του Molise (Ιταλία), εταίρος 
του έργου,  διοργανώνει την 3η Συνάντηση της 
Συντονιστικής Επιτροπής του έργου την 29η Σεπτεμβρίου 
2017. Στη συνάντηση θα παρευρεθούν πολλούς 
εμπλεκόμενους περιφερειακούς φορείς, καθώς και από 
μερικούς εθνικούς εμπλεκόμενους φορείς όπως, 
εκπρόσωπος του Ιταλικού Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
του Εθνικού Κέντρου Έρευνας.   Η συζήτηση της 
συνάντησης θα επικεντρωθεί στις Συμπράξεις Δημοσίου-
Ιδιωτικού Τομέα στο πλαίσιο της βιομηχανικής συμβίωσης 
και της κυκλικής οικονομίας. Η συνάντηση θα φιλοξενηθεί 
στις εγκαταστάσεις του Εμπορικού Επιμελητηρίου του 
Molise στο Campobasso.  
Περισσότερες πληροφορίες και το πρόγραμμα  της 
συνάντησης θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: 
Chamber of Commerce of Molise 
SYMBI PROJECT  

Τα νέα του έργου 

Το Ιταλικό Υπουργείο Περιβάλλο-
ντος μόλις ξεκίνησε μία ενδιαφέ-
ρουσα Δημόσια Διαβούλευση για 
την Κυκλική Οικονομία, η οποία 
είναι προσβάσιμη διαδικτυακά 
μέσω της ιστοσελίδας : 
http://consultazione-
economiacircolare.minambiente.it 
Όλοι μπορούν να συμμετέχουν και 
να εκφράσουν την άποψή τους για 
το περιεχόμενο του υπουργικού 
κανονιστικού σχεδίου που αφορά 
την αποδοτική χρήση των πόρων 
και των παραγωγικών μοντέλων. 
Όσον αφορά το μέλλον της ιταλι-
κής Κυκλικής Οικονομίας; Οι πολί-
τες μπορούν να αποφασίσουν για 
αυτό. Το Υπουργείο Περιβάλλο-
ντος και το Υπουργείο Οικονομικής 
Ανάπτυξης έχουν ξεκινήσει μία 
ανοικτή Δημόσια Διαβούλευση 
σχετικά με το κανονιστικό σχέδιο 
με τίτλο "Προς την Κυκλική Οικο-
νομία για την Ιταλία", που αποτε-
λεί κομμάτι της Εθνικής Στρατηγι-
κής για την Αειφόρο Ανάπτυξη. Ο 
στόχος είναι να συνεισφέρουν 
στην  αποδοτικότερη χρήση των 

πόρων, στην ανάπτυξη ενός πιο αει-
φόρου μοντέλου παραγωγής, καθώς 
και στη δημιουργία μίας πιο προσε-
κτικής και ευσυνείδητης καταναλωτι-
κής νοοτροπίας. Στο συγκεκριμένο 
σύνδεσμό θα βρείτε πληροφορίες 
για τη διαδικασία της δημόσιας δια-
βούλευσης και να ενημερωθείτε για 
το σχέδιο του κανονιστικού εγγρά-
φου  “Προς την ανάπτυξη ενός μο-
ντέλου κυκλικής οικονομίας για την 
Ιταλία”. Εγγραφείτε και εκφράστε 
την άποψή σας για αυτό.   
Στην σχετική ιστοσελίδα, υπάρχει 
μήνυμα των Υπουργών Οικονομικής 
Ανάπτυξης Carlo Calenda και του 
Περιβάλλοντος Gian Luca Galletti, 
που δήλωσαν: " Η μεγάλη πρόκληση 
για την Ιταλία, καθώς και για τις υπό-
λοιπες βιομηχανοποιημένες χώρες, 
για την επόμενη δεκαετία θα είναι 
να ανταπεξέλθει κατάλληλα και απο-
τελεσματικά στην πολυπλοκότητα 
των περιβαλλοντικών και κοινωνι-
κών ζητημάτων, διατηρώντας ταυτό-
χρονα την ανταγωνιστικότητα του 
παραγωγικού συστήματος”. 
Ο στόχος του κανονιστικού εγγρά-
φου είναι να παρέχει το γενικό πλαί-

σιο για την Κυκλική Οικονομία και να 
καθορίσει την στρατηγική τοποθέτη-
ση της χώρας στο θέμα αυτό, σε συ-
νοχή με τις δεσμεύσεις της χώρας με 
την Συμφωνία των Παρισίων για την 
Κλιματική Αλλαγή, τη Σύμβαση-
Πλαίσιο 2030 των Ηνωμένων Εθνών   
για την Αειφόρο Ανάπτυξη, με τις 
συμφωνίες των G7 και της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης. To  Κανονιστικό 
Έγγραφο “Προς ένα μοντέλο Κυκλι-
κής Οικονομίας για την Ιταλία” επι-
διώκει να αποτελέσει σημαντικό ο-
ρόσημο για την  υλοποίηση της διευ-
ρυμένης Εθνικής Στρατηγικής για την 
Αειφόρο Ανάπτυξη συνεισφέροντας 
πιο συγκεκριμένα στον καθορισμό 
των στόχων την αποδοτικής χρήσης 
των πόρων, της αειφόρου κατανάλω-
σης και του παραγωγικού μοντέλου.  
Η Δημόσια Διαβούλευσης θα είναι 
ανοικτή μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 
2017. Με την  
ολοκλήρωσή της, 
μία έκθεση και  
ένα  επεξηγη- 
ματικό σημείωμα  
των αποτελεσμάτων  
θα αναρτηθεί. 

Ιταλική διαδικτυακή Δημόσια Διαβούλευση για την Κυκλική Οικονομία 

http://www.cb.camcom.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3492&Itemid=334
http://www.cb.camcom.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3492&Itemid=334
http://consultazione-economiacircolare.minambiente.it
http://consultazione-economiacircolare.minambiente.it


 

 

Τα νέα του έργου 

Harri Mattila, ο διαχειριστής του 
έργου SYMBI, του εταίρου από το 
φ ι λ α ν δ ι κ ό  Π α ν ε π ι σ τ ή μ ι ο 
Εφαρμοσμένων Επιστημών HAMK 
- Häme, εκπροσώπησε το έργο 
SYMBI project στο 2ο Διεθνές 
Συνέδριο Ανάκτησης Πόρων στην 
Νέα Υόρκη στις 5-9 Αυγούστου. Το 
συνέδριο έφερε κοντά φορείς  σε 
διεθνές επίπεδο από τους τομείς 

της έρευνας, της βιομηχανίας και 
ακαδημαϊκούς ώστε να συζητηθεί το 
θέμα της ανάκτησης των πόρων και 
πιο συγκεκριμένα το κλίμα και τον 
κύκλο του νερού. Η συμβολή της 
κυκλικής οικονομίας στην παροχή 
νερού και στην ανάκτηση θρεπτικών 
συστατικών από απόβλητα ήταν τα 
βασικά θέματα που παρουσίασε ο κος 
Mattila. Η Κυκλική Οικονομία μπορεί 

να διαδραματίσει ρόλο κλειδί στην 
επαναχρησιμοποίηση θρεπτικών 
ουσιών με την ανάπτυξη 
προηγμένης τεχνολογίας που θα 
ανακτούν τα θρεπτικά συστατικά 
που υπάρχουν στα γεωργικά και 
αστικά απόβλητα.  
Περισσότερα για το συγκεκριμένο 
συνέδριο θα βρείτε στο σύνδεσμο:  
www.irrc2017.org/about  

Δεύτερο Διεθνές Συνέδριο για την Ανάκτηση των Πόρων – New York 

Στις 20 Ιουνίου, 
πραγματοποιήθηκε 
στις Βρυξέλλες η 
συνάντηση εργασίας 
τ η ς  ο μ ά δ α ς 
EUROCITIES Circular 
Economy με τη 
σ υ μ μ ε τ ο χ ή  1 6 
πόλεων. Η Eveline 
Jonkhoff, πρόεδρος 

της επιχειρησιακής ομάδας 
κυκλικής οικονομίας και 
στρατηγικός σύμβουλος για την 
κυκλική οικονομία στην πόλη του  

Άμστερνταμ, συντόνισε την 
εκδήλωση η οποία ξεκίνησε με 
παρουσιάσεις από τις πόλεις Almere, 
Γένοβα, Γάνδη, Λονδίνο και Μόναχο 
σχετικά με τα εργαλεία που 
χρησιμοποιούν για την εφαρμογή της 
κυκλικής οικονομίας. Η επόμενη 
παρουσίαση, που συντονίστηκε από 
τα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη, 
όπως η Circle Economy και το ίδρυμα 
Ellen McArthur, επικεντρώθηκε σε 
χρήσιμα εργαλεία που μπορούν να 
βοηθήσουν στην επίτευξη κυκλικής 
οικονομίας. Ο Håkon Jentoft, 

συντονιστής της εταιρικής σχέσης 
κυκλικής οικονομίας από την πόλη 
του Όσλο, έκανε μια ενδιαφέρουσα 
ενημέρωση για την εταιρική σχέση 
για την κυκλική οικονομία ως μέρος 
των πολιτικών της ΕΕ.  
Η ημέρα ολοκληρώθηκε με  
συζήτηση για το επόμενο ετήσιο 
γενικό συνέδριο της EUROCITIES 
που θα πραγματοποιηθεί στη 
Λιουμπλιάνα από τις 15 έως τις 17 
Νοεμβρίου 2017. 
 
Πηγή: http://www.eurocities.eu/
eurocities/issues/circular-economy-issue 

Το έργο SYMBI παρουσιάστηκε 
στην Astana Expo 2017 στην 
Αστάνα, πρωτεύουσα της 
Δημοκρατίας του Καζακστάν, στις 
29 Αυγούστου. Η έκθεση διήρκεσε 
93 ημέρες από τις 10 Ιουνίου έως 
τις 10 Σεπτεμβρίου. Η Astana Expo 
συγκέντρωσε πάνω από 100 

χώρες, διεθνείς οργανισμούς και 
εταιρείες με θέμα «Μελλοντική 
Ενέργεια». Οι συμμετέχοντες 
παρουσίασαν την τεχνογνωσία κάθε 
χώρας για την προώθηση της 
βιώσιμης ενέργειας. Ο φινλανδός 
εταίρος του SYMBI, HAMK - Häme 
University of Applied Sciences, 

παρουσίασε το έργο SYMBI στο 
lounge του Cleantech VIP του 
φινλανδικού περιπτέρου. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες: 
w w w . e x p o 2 0 1 7 a s t a n a . c o m 
www.expo2017.fi/el 

Το έργο SYMBI στην Astana Expo 2017 στο Καζακστάν 

http://www.irrc2017.org/about
http://www.eurocities.eu/eurocities/issues/circular-economy-issue
http://www.eurocities.eu/eurocities/issues/circular-economy-issue


 

 

Τα Νέα του Έργου 

Επόμενες Εκδηλώσεις 
Στις 21 και 22 Νοεμβρίου 2017, το Γραφείο Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνοχής της Κυβέρνησης της 
Σλοβενίας θα διοργανώσει μια επίσκεψη μελέτης στη Σλοβενία με σκοπό να συζητηθεί η βιομηχανική συμβίωση, 
να συζητηθούν καλές πρακτικές (Σλοβενίας και Ευρώπης) και να γίνει μια επισκόπηση για το πώς μπορεί να 
επιταχυνθεί η μετάβαση προς την κυκλική οικονομία. Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει την επίσκεψη μελέτης σε 
επιλεγμένες εταιρείες της Σλοβενίας και συζητήσεις με συναφείς ενδιαφερόμενους. Οι συζητήσεις των ομάδων 
θα επικεντρωθούν στον διαχωρισμό και την ανάκτηση των αποβλήτων (κάλυψη του χάσματος μεταξύ 
πρωτογενών και δευτερογενών πρώτων υλών) και των χρηματοπιστωτικών μέσων ως μηχανισμών βιομηχανικής 
συμβίωσης. Η διήμερη επίσκεψη μελέτης θα προσφέρει ένα εξαιρετικό πλαίσιο για διατομεακή συνεργασία και 
ευκαιρία δικτύωσης. 

Το FRUSH είναι μια εκδήλωση 
διάρκειας δύο ημερών που 
διοργανώνεται στο Forssa της 
Φινλανδίας με στόχο το start-up 
της κυκλικής οικονομίας. Η 
εκδήλωση περιλαμβάνει ομιλίες, 
εργαστήρια και συμβουλευτική.  
Σκοπός της εκδήλωσης είναι η 
επιτάχυνση της εκκίνησης-
ανάπτυξης νέων επιχειρίσεων για 
την προώθηση νέων δράσεων 
κυκλικής οικονομίας. Το επίκεντρο 
είναι η προώθηση των 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 
της κυκλικής οικονομίας από 

διαφορετικές οπτικές γωνίες. Οι 
συμμετέχοντες θα ακούσουν 
σημαντικά στοιχεία σχετικά με τις 
τελευταίες τάσεις της κυκλικής 
οικονομίας και τις επιπτώσεις τους 
στις ανάγκες των πελατών τους και 
γενικά στην ΕΕ. Επιπλέον, η 
εκδήλωση θα φιλοξενήσει ένα 
εργαστήριο καινοτομίας όπου οι 
σπουδαστές, οι επιχειρηματίες και οι 
επιστήμονες θα δημιουργήσουν 
καινοτόμες επιχειρηματικές λύσεις 
για την κυκλική οικονομία. Θα 
διεξαχθεί διαγωνισμός για να 
βοηθηθούν οι νεοσύστατες επιχει-

ρήσεις να κερδίσουν αναγνώριση 
και να δημιουργήσουν δίκτυα. 
 Η εκδήλωση είναι στα φινλανδικά. 
Ο Φινλανδός εταίρος του SYMBI 
Häme, θα αφιερώσει ένα τραπέζι 
ενημέρωσης στα πλαίσια της 
εκδήλωσης για να μοιραστεί 
πληροφορίες σχετικά με τα 
περιφερειακά και διεθνή επιτεύγ-
ματα που σχετίζονται με την τις 
δραστηριότητες, τις εκδηλώσεις και 
τις γνώσεις  που αποκτούνται από 
το έργο SYMBI.   
Για περισσότερες πληροφορίες (στα 
Φιλλανδικά): http://www.frush.fi/  

FRUSH:  εκδήλωση για την εκκίνηση της κυκλικής οικονομίας στο Forssa της Φινλανδίας και 
Περιφερειακή ημερίδα του έργου SYMBI  

http://www.frush.fi/


 

 

UPCOMINING THEMATIC EVENT 

Εκδότες: 

 

Για κάθε πληροφορία ή ενημέρωση σχετικά με το 
ενημερωτικό μας δελτίο παρακαλώ επικοινωνήστε 

με: 
 
 
 
 

TEL: +39 0874 4711  

EMAIL: symbi@molise.camcom.it  

Web Site: www.molise.camcom.it  

Social Media: 

Για να μείνετε ενημερωμένοι σχετικά με τις εκδηλώσεις και τα νέα του έργου SYMBI, ακολουθείστε μας στα so-
cial media ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας. 

European Union| European Regional Development Fund 

Έργο συγχρηματοδοτού-
μενο από: 

Επόμενες θεματικές εκδηλώσεις 

The Circular Economy European 
Summit, organized by the Fira De 
Barcelona will take place from 
14th November to 16th 
November 2017 at the Fira 
Barcelona Gran Via in Barcelona, 
Spain. The conference will cover 
areas like Circular economy is the 

transition of a linear model of make, 
use and dispose, to a circular one, 
one that is restorative and 
regenerative by design and focuses 
on the re-use of materials and 
resources.  
 

Το ευρωπαικό φόρουμ για την 
κυκλική οικονομία θα λάβει χώρα 
στις 14 έως 16 Νοεμβρίου 2017 στο 
Fira Barcelona Gran Via στην 
Βαρκελώνη, Ισπανία.  
Το συνέδριο θα καλύψει τομείς 
όπως η κυκλική οικονομία, και η 
μετάβαση από το  γραμμικό 
μοντέλο κατασκευής, χρήσης και 
διάθεσης, σε ένα κυκλικό, το οποίο 
είναι αποκαταστατικό και 
αναγεννητικό από τον σχεδιασμό 
του και επικεντρώνεται στην 
επαναχρησιμοποίηση των υλικών 
και των πόρων. 
Για περισσότερες πληροφορίες:  
www.circulareconomysummit.com 
  

Η Ευρωπαϊκή συνάντηση για την Κυκλική Οικονομία θα οργανωθεί  στις 14 Νοεμβρίου του 2017 

http://www.cb.camcom.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3492&Itemid=334
https://www.interregeurope.eu/
http://www.facebook.com/interregeurope.eu.symbi
http://www.twitter.com/SYMBIPROJECT
http://www.circulareconomysummit.com
http://www.interregeurope.eu/symbi/


 

 

 
 


