
 

Εισαγωγή  

Το έργο Κυκλική Οικονομία για τις 
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (Circular 
Economy for SMEs - CESME) ξεκίνησε τον 
Απρίλιο του 2016 και υλοποιείται στο πλαίσιο 
του προγράμματος INTERREG Europe. Καθώς 
η Κυκλική Οικονομία κερδίζει ολοένα και 
περισσότερο την προσοχή στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο, έργα 
όπως το CESME έχουν μεγάλη σημασία, 
προκειμένου να υποστηρίξουν τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις να εισέλθουν στην 
πράσινη οικονομία και να διασφαλίσουν τη 
μελλοντική λειτουργία τους με ένα πιο 
πράσινο και πιο βιώσιμο τρόπο. 

 

Με συνολικό προϋπολογισμό 1.630.000€, 
όπου τα 1.390.000€, χρηματοδοτούνται από 
το INTERREG Europe, το έργο CESME θα 
δώσει τη δυνατότητα στους εταίρους να 
μοιραστούν εμπειρίες, να προσδιορίσουν τις 
βέλτιστες πρακτικές και θα παρέχει έναν 
οδηγό που θα απευθύνεται στις ΜμΕ για την 
σταδιακή μετάβασή τους από την γραμμική 
στην κυκλική οικονομία. Το έργο CESME 
αναμένεται να διαρκέσει τέσσερα χρόνια 
(μέχρι το Μάρτιο του 2020) και συμμετέχουν 
σε αυτό δέκα εταίροι από έξι χώρες-μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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Το Πρόγραμμα INTERREG Europe  

Τo πρόγραμμα INTERREG ΕUROPE σκοπεύει να βοηθήσει τις περιφερειακές αρχές και τις 
τοπικές κυβερνήσεις σε όλη την Ευρώπη να αναπτύξουν μια ολοκληρωμένη πολιτική, 
δημιουργώντας ένα περιβάλλον και ευκαιρίες για την ανταλλαγή καινοτόμων λύσεων. Ως 
στόχο του έχει, να εξασφαλίσει ότι οι δημόσιες επενδύσεις, η καινοτομία και η υλοποίηση 
δράσεων και έργων οδηγούν σε ολοκληρωμένες και αειφόρες λύσεις για τους ανθρώπους 
και τις περιοχές τους. 

Με πρόδρομο το INTERREG IVC (2007-2013), το INTERREG Europe έχει ως στόχο τη μέγιστη 
απορρόφηση των 359 εκατ. € της χρηματοδότησης που λαμβάνει από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) για την περίοδο 2014-2020. 

Το INTERREG Europe συγχρηματοδοτεί έργα διαπεριφερειακής συνεργασίας με ποσοστό 
συγχρηματοδότησης μέχρι το 85% του συνολικού προϋπολογισμού του κάθε έργου. Οι 
δράσεις των έργων θα πρέπει να πραγματοποιούνται με τη συνεργασία των φορέων 
υλοποίησης πολιτικών, που εδρεύουν στις χώρες της Ευρώπης. 

Οι τομείς υποστήριξης για την περίοδο 2014-2020 είναι οι εξής: 1) η έρευνα και η 
καινοτομία, 2) η ανταγωνιστικότητα των ΜμΕ, 3) η οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, 
4) το περιβάλλον και η αποδοτικότητα χρήσης των πόρων. 

Διαβάστε περισσότερα εδώ: www.interregeurope.eu 

 

Το Εταιρικό Σχήμα του CESME  

Στο έργο συμμετέχουν δέκα φορείς από έξι χώρες-μέλη της ΕΕ (Δανία, Φιλανδία, Ουαλία, 
Ιταλία, Ελλάδα και Βουλγαρία) 

 

 
 
Κέντρο Επιχειρηματικής Ανάπτυξης Βορείου Δανίας 

 

 
 
Περιφέρεια της Βόρειας Δανίας 

 

 
 
Μητροπολιτικός Δήμος της Μπολόνια (Ιταλία) 

 

 
Αναπτυξιακή Εταιρία της Περιφέρειας Εμίλια Ρομάνα ERVET (Ιταλία) 

  
 
Περιφερειακό Συμβούλιο της Νότιας Οστροβόθνια (Φιλανδία) 

http://www.interregeurope.eu
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Αναπτυξιακή Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών σε Επιχειρήσεις JPYP 

 

 
 
Βουλγαρική Ένωση Δημοτικών Εμπειρογνωμόνων σε Θέματα 
Περιβάλλοντος (BAMEE) 

.   
Κυβέρνηση της Ουαλίας 

  
Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ Ανατολικής Θεσσαλονίκης, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ. 

 

 
 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας   
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Πορεία του έργου CESME… 
Κατά τη διάρκεια του 4ου εξάμηνου του 
έργου, οι εταίροι του έργου από την Ιταλία 
(ERVET και Δήμος Μπολόνια) συμμετείχαν 
στην εκδήλωση για την 30η επέτειο της 
Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Αλλαγή 
του Κλίματος (IPCC), που διοργανώθηκε με 
πρωτοβουλία του οργανισμού 
Connect4Climate, στις 26 Φεβρουαρίου 
2018. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης που 
έλαβε χώρα στη Μπολόνια (Ιταλία), 
παρουσιάστηκαν ζητήματα που αφορούν 
στο έργο CESME όπως η κυκλική οικονομία 
και η βιομηχανική συμβίωση.  
Επίσης, ο οργανισμός Sfridoo, που αποτελεί 
ένα από τα μέλη της Τοπικής Ομάδας 
Υποστήριξης του έργου CESME στην Ιταλία, 
βραβεύτηκε ως πρωτοπόρος στη χώρα στην 
υποστήριξη εταιρειών (κυρίως 
βιομηχανιών και τροφίμων) που υιοθετούν 
πρακτικές κυκλικής οικονομίας. 

     
Σε ό,τι αφορά τους στόχους του έργου 
CESME, εγκρίθηκε το Στρατηγικό Σχέδιο 
Ανάπτυξης του Δήμου της Μπολόνια που 
περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, την 
προώθηση της κυκλικής οικονομίας στις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις.  

  
Στον αντίποδα, εταίροι του έργου 
προσκλήθηκαν και συμμετείχαν στην 
Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Πόλεων και 
Περιφερειών που διεξήχθη στις Βρυξέλλες, 
στις 10 Οκτωβρίου. Οι εταίροι από την 
Περιφέρεια της Βόρεια Δανίας 
παρουσίασαν την καλή πρακτική της 

Βιομηχανικής Συμβίωσης που εφαρμόζεται 
στη χώρα τους.  
Η 4η διαπεριφερειακή συνάντηση των 
εταίρων του έργου CESME έλαβε χώρα 
στην πόλη Seinajoki της Φινλανδίας στις 20 
Σεπτεμβρίου 2017. Συναντήσεις των 
Τοπικών Ομάδων Υποστήριξης 
πραγματοποιήθηκαν επίσης στις χώρες των 
εταίρων.  

 
Τέλος, η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ συμμετείχε ως 
εταίρος του έργου στην έκθεση Verde-Tec 
για τεχνολογίες περιβάλλοντος, που έλαβε 
χώρα στην Αθήνα και υπό την αιγίδα του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
της ΚΕΔΕ, του ΤΕΕ, του εμπορικού και 
Βιομηχανικού επιμελητηρίου Αθηνών, του 
ΕΟΑΝ, του ΚΑΠΕ, της ΕΕΔΣΑ, του ΠΑΣΕΠΠΕ, 
του Συνδέσμου Εταιρειών Φωτοβολταικών 
και της Ελληνικής Επιστημονικής ένωσης 
Αιολικής Ενέργειας. Η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ 
συμμετείχε με περίπτερο, αλλά και με 
παρουσίαση των αποτελεσμάτων του 
CESME.  

  
Επιπρόσθετα, η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ και το 
Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής 
Μακεδονίας διοργάνωσαν διεθνές 
συνέδριο για την Κυκλική Οικονομία στις 
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στις 5 
Μαρτίου, στη Θεσσαλονίκη. Στο συνέδριο 
συμμετείχαν περισσότεροι από 150 
εκπρόσωποι φορέων, της τοπικής 
αυτοδιοίκησης, της βιομηχανίας  και του 
Πανεπιστημιακού χώρου.  

http://www.interregeurope.eu
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Σε ό,τι αφορά στα παραδοτέα του έργου, 
αναπτύχθηκαν 6 Σχέδια Δράσης για την 
Κυκλική Οικονομία για κάθε μία από τις 
χώρες εταίρους. Επίσης, το εργαλείο 
κυκλικής οικονομίας που αναπτύχθηκε στο 
πλαίσιο του έργου εφαρμόστηκε σε 
πληθώρα εταιρειών.  

Κατά τη διάρκεια του 5ου εξαμήνου του 
έργου (Σεπτέμβριος 2018), θα διεξαχθεί η 
5η διαπεριφερειακή συνάντηση των 
εταίρων του έργου στη Βουλγαρία.   Για 
περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να 
επισκεφθείτε τα παρακάτω: 

CESME website  

CESME FB 

CESME Twitter 

CESME LinkedIn 

 

 

Προτάσεις σε φορείς χάραξης πολικής … 
 Η Λευκή Βίβλο και το εργαλείο κυκλικής οικονομίας βοηθούν ιδιαίτερα στη χάραξη πολιτικών, 
αλλά και στη βιώσιμη ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Τα Σχέδια Δράσης των 6 
περιφερειών των χωρών των εταίρων θα δώσουν σημαντικές πληροφορίες στη θέσπιση των 
προτεραιοτήτων των στρατηγικών. Οι φορείς χάραξης πολιτικών, λαμβάνοντας υπόψη τα 
παραπάνω παραδοτέα καταδεικνύουν πιθανά προβλήματα και προοπτικές εφαρμογής σε 
διαφορετικές περιοχές και τομείς της αγοράς.   

 

Ειδήσεις και Εκδηλώσεις 

… για την Κυκλική Οικονομία 

Ευρώπη 

• Δεκέμβριος 2017: Το 5ο διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Διαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων με τίτλο ‘Η Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων και η Συμβολή της στην Κυκλική 
Οικονομία’ πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα με τη συμμετοχή πλήθος φορέων.    

http://conference2017.eedsa.gr/   

  

… μελλοντικές εκδηλώσεις 

Η 5η διαπεριφερειακή συνάντηση των εταίρων του έργου θα πραγματοποιηθεί στη Βουλγαρία, 
το Σεπτέμβριο του 2018. Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του 
έργου https://www.interregeurope.eu/CESME/    

 

 

... επίσης 

• Η ιστοσελίδα του έργου είναι ενεργή στο http://www.interregeurope.eu/cesme/. Η 
ιστοσελίδα ανανεώνεται συνεχώς όπως και κοινωνικά δίκτυα Facebook, twitter και 
linkedin.  

• Η ηλεκτρονική πλατφόρμα της Λευκής Βίβλου για την Κυκλική Οικονομία θα είναι σύντομα 
διαθέσιμη στο σύνδεσμο www.cesme-book.eu.   

  

http://www.interregeurope.eu/cesme
http://www.interregeurope.eu/cesme/
https://www.facebook.com/CESME-Project-1007385372708401/?fref=ts
https://twitter.com/cesmeproject
https://www.linkedin.com/in/cesme-project-624b98125/
http://conference2017.eedsa.gr/
https://www.interregeurope.eu/CESME/
http://www.interregeurope.eu/cesme/
https://www.facebook.com/CESME-Project-1007385372708401/?fref=ts
https://twitter.com/CesmeProject
https://www.linkedin.com/in/cesme-project-624b98125?authType=OUT_OF_NETWORK&authToken=3Npb&locale=en_US&srchid=1134903251476119483142&srchindex=1&srchtotal=4&trk=vsrp_people_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A1134903251476119483142%2CVSRPtargetId%3A519513724%25
http://www.cesme-book.eu/
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Εργαλείο αξιολόγησης πράσινου προφίλ των ΜμΕ 
Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου CESME αναπτύσσεται εργαλείο αξιολόγησης του πράσινου 
προφίλ των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες και ευκαιρίες 
που δημιουργούνται μέσω της υιοθέτησης της Κυκλικής Οικονομίας το εργαλείο βοηθά τις 
επιχειρήσεις να αναπτύξουν καινοτόμες στρατηγικές αποκομίζοντας σημαντικά οφέλη στο 
μέλλον. Το εργαλείο μπορεί να εφαρμοστεί από όλες τις κατηγορίες επιχειρήσεων και σε όλα 
τα θεματικά πεδία. Έως σήμερα, έχουν πραγματοποιηθεί 3 εργαστήρια παρουσίασης 
/επίδειξης του εργαλείου. 
     

http://www.interregeurope.eu
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

1Ο  ΧΛΜ ΘΕΡΜΗΣ-ΤΡΙΑΔΙΟΥ  (Gold Center N. 9), 57001 ΘΕΡΜΗ  Τ.Θ. 60497 

ΤΗΛ: +30 2310 463930, Fax: +30 2310 486203 

E-mail: environment@anatoliki.gr 
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