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PLASTECO
ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ

Περιεχόμενα


Εναρκτήρια ςυνάντηςη



Προςεχείσ δραςτηριότητεσ

Περιοριςμόσ των πλαςτικών απορριμμάτων ςτην περιοχθ
τησ Ευρωπαϊκθσ Ένωςησ

Η εκτεταμζνθ μόλυνςθ από τθ χριςθ των πλαςτικϊν απαιτεί ανάλθψθ
πρωτοβουλιϊν από τισ περιοχζσ τθσ Ε.Ε. για τον περιοριςμό των
 Συναντήςεισ εμπλεκόμενων επιπτϊςεϊν τισ ςτθ δθμόςια υγεία και ςτο περιβάλλον. τόχοσ του
PLASTECO είναι θ υποςτιριξθ των εταίρων ςτθν ανταλλαγι εμπειριϊν ,
φορζων
θ αξιοποίθςθ των οδθγιϊν τθσ δυναμικισ ςτρατθγικισ που ακολουκεί
θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ ωσ προσ τθν χριςθ των πλαςτικϊν· με απϊτερο
ΤΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΧΗΜΑ
ςτόχο τουσ τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ, τθν αφξθςθ τθσ
αποδοτικότθτασ των διακζςιμων φυςικϊν πόρων, τθ διαχείριςθ των
ςυνεπειϊν ςτθν υγεία και τθν προϊκθςθ τθσ καινοτομίασ.

Οι εταίροι του PLASTECO χρειάζονται και αναμένουν
από το έργο:









Από
έως

/01/
/08/

Βελτίωςθ του τρόπου ανακφκλωςθσ και τθσ ποιότθτασ των προσ
ανακφκλωςθ πλαςτικϊν (βελτίωςθ τοπικϊν ςχεδίων διαχείριςθσ
απορριμμάτων, δθμόςιεσ ςυμβάςεισ κ.α.).
Περιοριςμό των πλαςτικϊν απορριμμάτων και τθσ ρφπανςθσ από
αυτά με ςωςτό περιφερειακό ςχεδιαςμό, διαρκι ευαιςκθτοποίθςθ
των πολιτϊν ςε περιφερειακό επίπεδο, ανακφκλωςθ των
πλαςτικϊν που χρθςιμοποιοφνται ςτον γεωργικό τομζα κ.α.
Προςζλκυςθ επενδφςεων και εφαρμογι καινοτόμων λφςεων
κυκλικισ οικονομίασ (αφξθςθ του κόςτουσ υγειονομικισ ταφισ και
καφςθσ, χρθματοδότθςθ και ενίςχυςθ πρωτοβουλιϊν για μείωςθ
τθσ χριςθσ πλαςτικϊν και αφξθςθ τθσ ανακφκλωςθσ κ.α.).
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ΕΝΑΡΚΣΗΡΙΑ ΤΝΑΝΣΗΗ ΣΟΤ PLASTECO
H εναρκτήρια ςυνάντηςη του PLASTECO διοργανϊκθκε από τον Διμο Ρεκφμνθσ (επικεφαλι εταίρο του
προγράμματοσ) ςτο Ρζκυμνο ςτισ 10 και 11 Οκτωβρίου 2019.
Κατά τθ διάρκεια τθσ ςυνάντθςθσ, οι εταίροι ςυηιτθςαν για τισ κεματικζσ ενότθτεσ του PLASTECO και
αςχολικθκαν με κζματα υλοποίθςθσ (οικονομικά και διαχειριςτικά) του ζργου. Ζγιναν παρουςιάςεισ για:
τισ κοινζσ μελζτεσ και αναλφςεισ που απαιτοφνται για τθ ςωςτι υλοποίθςθ του ζργου, τισ δράςεισ που
πρζπει να προγραμματιςτοφν για τθ βελτίωςθ τθσ τεχνογνωςίασ των εμπλεκόμενων φορζων, τισ επικείμενεσ
διαπεριφερειακζσ ςυναντιςεισ και επιςκζψεισ εργαςίασ, και τζλοσ, για το ςχζδιο διαχείριςθσ και το
επικοινωνιακό-προωκθτικό πλάνο του ζργου.
H εναρκτήρια ςυνάντηςη ζδωςε τθν εφκαιρα ςτουσ εταίρουσ να εξοικειωκοφν με διάφορεσ πτυχζσ του
ζργου και να μοιραςτοφν τισ εμπειρίεσ τουσ ςχετικά με:


Βιϊςιμθ ανάπτυξθ,



Διαχείριςθ αποβλιτων,



Κυκλικι οικονομία.

Οι εταίροι του PLASTECO ανανζωςαν το ραντεβοφ τουσ για τον Μάιο 2020 ςτην Βαυαρία τησ Γερμανίασ.
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ΠΡΟΕΧΕΙ
ΔΡΑΕΙ

Εμπόδια για τη μετάβαςη ςτη βιώςιμη
κατανάλωςη και παραγωγή πλαςτικών

Οι κοινζσ θεματικζσ αναλφςεισ που
προβλζπονται ςτα πλαίςια υλοποίηςησ του
προγράμματοσ PLASTECO προάγουν την
ανταλλαγή γνώςεων μεταξφ των εταίρων.
Αυτζσ οι δράςεισ θα πραγματοποιηθοφν
κατά το πρώτο ζτοσ υλοποίηςησ του ζργου.

κοπόσ τθσ ανάλυςθσ αυτισ είναι θ διερεφνθςθ των οικονομικϊν και κοινωνικϊν εμποδίων για τθ μετάβαςθ ςε μία
νζα «πλαςτικι οικονομία» ςτισ περιοχζσ των εταίρων του PLASTECO και θ καταγραφι των βαςικϊν παραγόντων που
μποροφν να βοθκιςουν ςε αυτι τθ μετάβαςθ. Με βάςθ τθ μεκοδολογία και τα διακζςιμα εργαλεία, οι εταίροι κα
ςυλλζξουν ςτοιχεία για τθν περιοχι μελζτθσ τουσ. υγκεκριμζνα, κα ηθτθκεί από τουσ εταίρουσ του PLASTECO να
ςυλλζξουν ςτοιχεία ςχετικά με:


Εξαρτιςεισ από τα πρότυπα παραγωγισ και κατανάλωςθσ πλαςτικϊν.



Αντιλιψεισ, ςυμπεριφορζσ και ευαιςκθςίεσ των πολιτϊν ςε ςχζςθ με τθν ρφπανςθ από τα πλαςτικά και τα
εμπόδια υπάρχουν για τθν αλλαγι των ςυνθκειϊν τουσ.



Σθν ετοιμότθτα των τοπικϊν αρχϊν να θγθκοφν τθσ προςπάκειασ για τθν εξάλειψθ των πλαςτικϊν μίασ χριςθσ.

Μετά τθ διαδικαςία ςυλλογισ δεδομζνων, τα ςτοιχεία όλων των εταίρων κα αναλυκοφν ϊςτε να προςδιοριςτοφν τα
κοινά προβλιματα που κα αντιμετωπιςτοφν από κοινοφ κατά τθ διάρκεια του ζργου ενϊ κα εντοπιςτοφν και οι
ιδιαιτερότητεσ κάκε εταίρου που κα αντιμετωπιςτοφν με τθν τροποποίθςθ του ςχεδίου δράςθσ του.

υγκριτική ανάλυςη των πολιτικών για την
διαχείριςη των απορριμμάτων
Οι εταίροι του PLASTECO κα λάβουν τθν κατάλλθλθ μεκοδολογία και τα εργαλεία για τθ ςυλλογι, ςυςτθματικι
ανακεϊρθςθ ,ανάλυςθ και ςφγκριςθ των πολιτικϊν που ενεργοποιοφν και ςτθρίηουν τθν δθμιουργία και λειτουργία
οικοςυςτθμάτων διαχείριςθσ αποβλιτων που επικεντρϊνονται ςτθ ςυλλογι, το διαχωριςμό, τθν ανακφκλωςθ και
τθν επαναχρθςιμοποίθςθ πλαςτικϊν (ςυμπεριλαμβανομζνων κινιτρων για τθ δθμιουργία αγοράσ δευτερογενϊν
ακατζργαςτων πλαςτικϊν).
Όλοι οι εταίροι κα ςυγκεντρϊςουν ςτοιχεία ςε περιφερειακό επίπεδο ςχετικά με το διαχωριςμό, τθν ταξινόμθςθ και
τθν ανακφκλωςθ πλαςτικϊν απορριμμάτων, ςυμπεριλαμβανομζνων των προςπακειϊν για τον διαχωριςμό των
αποβλιτων ςτθν πθγι.
Μετά από αυτι τθ φάςθ, κα ςυνταχκεί μία τελικι αναφορά με ςτόχο τθν παροχι ςτουσ εταίρουσ των ςτοιχείων που
είναι χριςιμα για τθν ανακεϊρθςθ των ςχεδίων διαχείριςθσ των αποβλιτων τουσ και για τθν προςζλκυςθ
επενδφςεων μζςω τθσ αφξθςθσ των επιχειριςεων που αςχολοφνται με τθν διαχείριςθ αποβλιτων.
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Μζτρα για τον περιοριςμό των πλαςτικών απορριμμάτων
που καταλήγουν ςτισ θάλαςςεσ και τισ ακτζσ
Αυτι θ ανάλυςθ ςτοχεφει ςτον προςδιοριςμό των αποτελεςματικότερων αποδεδειγμζνων μζτρων για τον
περιοριςμό των απορριμμάτων που καταλιγουν ςτισ κάλαςςεσ και τισ ακτζσ και τθν διευκόλυνςθ του κακαριςμοφ
τουσ. Επικεντρϊνεται ςε διάφορουσ τομείσ ανκρϊπινων δραςτθριοτιτων που ςυνδζονται τόςο με τθν παραγωγι
αποβλιτων όςο και με τθν πρόλθψθ.
Αυτι θ δράςθ υλοποιείται ςε τρία ςτάδια και ολοκλθρϊνεται με το τελικό παραδοτζο: «Αναφορά ςχετικι με τα
μζτρα για τον περιοριςμό των απορριμμάτων που καταλιγουν ςτισ κάλαςςεσ και τισ ακτζσ και διευκόλυνςθ του
κακαριςμοφ τουσ». Ωσ ςυντονιςτισ τθσ δράςθσ, ο φνδεςμοσ «Ακτζσ τθσ Βαλτικισ» κα αναπτφξει τθν μεκοδολογία
και τα εργαλεία που κα χρθςιμοποιιςουν οι εταίροι για να προςδιοριςτοφν τα αποδεδειγμζνα πιο αποτελεςματικά
μζτρα για τον περιοριςμό αυτϊν των απορριμμάτων και για τθ διευκόλυνςθ των προςπακειϊν κακαριςμοφ των
ακτϊν.
Με τθν παραλαβι τθσ παραπάνω μεκοδολογίασ, όλοι οι εταίροι κα ςυλλζξουν ςτοιχεία και κα δϊςουν δεδομζνα ςε
περιφερειακό επίπεδο για μζτρα που εφαρμόηονται για τον περιοριςμό των απορριμμάτων που καταλιγουν ςτισ
κάλαςςεσ και τισ ακτζσ και τισ μεκόδουσ κακαριςμοφ που ακολουκοφνται. Παράλλθλα κα γίνει ανταλλαγι
εμπειριϊν για όλεσ τισ πτυχζσ του προβλιματοσ (διαχείριςθ ςτερεϊν αποβλιτων, εκπαίδευςθ/ευαιςκθτοποίθςθ,
μείωςθ/απομάκρυνςθ
βιοδιαςπϊμενθ/εδϊδιμθ
ςυςκευαςία).
δράςθσ,
ο φνδεςμοσ απορριμμάτων,
«Ακτζσ τθσ Βαλτικισ»
κα ςυλλζξει τα ςτοιχεία
των το τρίτο και τελευταίο ςτάδιο τθσ
εταίρων και κα προτείνει λφςεισ που πρζπει να εφαρμοςτοφν ςφμφωνα με
τισ ανάγκεσ και τθν μζχρι ςιμερα πρόοδο του κάκε εταίρου.
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Περιφερειακζσ ςυναντήςεισ εμπλεκομζνων φορζων
Σο Ρζκυμνο κα ςυντάξει και κα διανείμει κατευκυντιριεσ οδθγίεσ (π.χ. διαδικαςίεσ που κα πρζπει να
ακολουκθκοφν και πολιτικζσ που κα πρζπει να ςυηθτθκοφν) για να βοθκιςει τουσ εταίρουσ να οργανϊςουν τισ
ςυναντιςεισ τουσ με τουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ και να αποτυπϊςουν τα αποτελζςματα των ςυναντιςεων με
ενιαίο τρόπο.
υγκεκριμζνα το πακζτο των κατευκυντιριων οδθγιϊν κα περιλαμβάνει:


Μια ςειρά από κοινά αποδεκτοφσ ςτόχουσ για τισ ςυναντιςεισ.



Σα κριτιρια για τθν επιλογι των εμπλεκόμενων φορζων.



Σθ ςφνκεςθ μίασ λειτουργικισ και εφαρμόςιμθσ ατηζντασ για τθν επίτευξθ των ςτόχων των ςυναντιςεων.



Οδθγίεσ για τθν προετοιμαςία των ςυναντιςεων.



χζδιο διαςφάλιςθσ ποιότθτασ που κα ςυμβάλει ςτθν αποτελεςματικι παρακολοφκθςθ, αξιολόγθςθ και
τεκμθρίωςθ των ςυναντιςεων.

Όλοι οι εταίροι οφείλουν να διοργανϊςουν ςυναντιςεισ ςτο προςεχζσ διάςτθμα. Οι παραπάνω οδθγίεσ κα
βοθκιςουν ςτθν ςυγγραφι αναφορϊν των ςυναντιςεων, τόςο για λόγουσ διάδοςθσ των αποτελεςμάτων του
ζργου όςο και για τθν χάραξθ πολιτικισ. Οι ςυναντιςεισ αυτζσ κα δϊςουν τθν ευκαιρία ςτουσ φορείσ να
εμπλακοφν ςτο ζργο και να ανταλλάξουν γνϊςεισ και εμπειρίεσ.
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ΕΣΑΙΡΟΙ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ
ΔΗΜΟ ΡΕΘΤΜΝΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΛΟΜΒΑΡΔΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΗ ΣΤΡΙΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ
ΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ STARA ZAGORA
ΤΝΔΕΜΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ
ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΒΑΤΑΡΙΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ -ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
AUVERGNE-RHONE-ALPES
ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΒΟΤΚΟΤΡΕΣΙΟΤ-ILFOV
ΤΝΔΕΜΟ «ΑΚΣΕ ΣΗ ΒΑΛΣΙΚΗ»

Περιςςότερεσ πληροφορίεσ
www.interregeurope.eu/plasteco/
https://www.facebook.com/plastecointerreg/
https://twitter.com/PLASTECO2
https://www.linkedin.com/company/plasteco/
plastecoproject@gmail.com
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