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PLASTECO project
Αγαπητέ αναγνώστη,
Καλώς ήλθατε στο δεύτερο ενημερωτικό δελτίο του Plasteco. Το
Έργο ακολουθώντας τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για
τον περιορισμό των πλαστικών απορριμμάτων, στοχεύει στο να
βοηθήσει τις συμμετέχουσες περιοχές να ανταλλάξουν εμπειρίες,
να επωφεληθούν από τις νέες διατάξεις της στρατηγική της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα πλαστικά με απώτερο στόχο την
προστασία του περιβάλλοντος, την αύξηση της αποδοτικότητας των
διαθέσιμων πόρων, την προστασία της δημόσιας υγείας και την
ενίσχυση της καινοτομίας.
Το PLASTECO αποσκοπεί στην:
 Βελτίωση του τρόπου ανακύκλωσης και της ποιότητας των προς
ανακύκλωση πλαστικών.
 Εκπόνηση περιφερειακών σχεδίων διαχείρισης των πλαστικών
αποβλήτων.
 Ευαισθητοποίηση των πολιτών και στη βελτίωση της
ανακύκλωσης των πλαστικών που χρησιμοποιούνται στον
γεωργικό τομέα.
 Προσέλκυση επενδύσεων και εφαρμογή καινοτόμων λύσεων
κυκλικής οικονομίας.
Στις επόμενες σελίδες, θα βρείτε ενδιαφέρον υλικό για τους
στόχους του έργου καθώς και πληροφορίες τόσο για τις τελευταίες
όσο και τις προσεχείς εξελίξεις και εκδηλώσεις. Θα σας
ενημερώνουμε για την πρόοδο και τα βασικά αποτελέσματα μέσω
της ιστοσελίδας του έργου, ενημερωτικών δελτίων και θεματικών
εκδηλώσεων.

Η ομάδα Έργου του PLASTECO
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προκλήσεις σε σχέση με τη χρήση των πλαστικών» και
συμμετείχε σε ομάδα-συζήτησης για τη «συλλογή
αποβλήτων προς την κυκλική οικονομία». Επιπλέον, την
επόμενη μέρα, συμμετείχε σε συνάντηση εργασίας με στόχο
τη μελλοντική συνεργασία και ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ
του Plasteco και του έργου COLLECTORS.

Διαδικτυακή Συνάντηση Έργου
Η δεύτερη συνάντηση των εταίρων του PLASTECO, η οποία
αρχικά είχε προγραμματιστεί να γίνει στο Ausburg, τελικά
έγινε διαδικτυακά λόγων των άνευ προηγουμένου
καταστάσεων που προκλήθηκαν από την πανδημία Covid-19.
Οι εταίροι συναντήθηκαν διαδικτυακά στις 19 Μαΐου.

Εκδήλωση στο Βουκουρέστι

Ο εταίρος, Σύνδεσμος Περιβαλλοντικών Τεχνολογιών
Βαυαρίας, ως «οικοδεσπότης» άνοιξε τη συνάντηση και
παρουσίασε την ατζέντα, ενώ όλοι οι εταίροι είχαν την
ευκαιρία να συζητήσουν για διάφορα θέματα. Μεταξύ
άλλων, οι εταίροι παρουσίασαν και συζήτησαν για:
 Την αξιολόγηση των οικονομικών και κοινωνικών
εμποδίων κάθε περιοχής ενάντια στην βιώσιμη
κατανάλωση πλαστικών και στον τρόπο παραγωγής τους.
 Την αναγνώριση των μέτρων για τον περιορισμό των
απορριμμάτων που καταλήγουν στις θάλασσες και τις
ακτές και τη διευκόλυνση του καθαρισμού τους.
 Τη συγκριτική ανάλυση των πολιτικών για την προώθηση
του διαχωρισμού, της ταξινόμησης και της ανακύκλωσης
των πλαστικών στις περιοχές των εταίρων.
Στο τέλος της συνάντησης, η συζήτηση επικεντρώθηκε σε
δράσεις και οικονομικά θέματα καθώς και σε ζητήματα
επικοινωνίας και διάχυσης των αποτελεσμάτων ενώ όλοι οι
εταίροι είχαν την ευκαιρία να καταθέσουν τις τελικές τους
σκέψεις.

Στις 5 Δεκέμβρη 2019, στο Βουκουρέστι διοργανώθηκε
εκδήλωση από το 3ο επαρχιακό Δημαρχείο καθώς και η
πρώτη επίσκεψη εμπειρογνωμόνων και συνάντηση
εμπλεκομένων φορέων στο πλαίσιο του προγράμματος
“Resourceful Cities”. Δεδομένου ότι το έργο PLASTECO
ευθυγραμμίζεται με την «Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα
πλαστικά σε μία κυκλική οικονομία», ο Οργανισμός
Περιφερειακής
ανάπτυξης
Βουκουρεστίου-ILFOV
προσκλήθηκε να συμμετάσχει στην εκδήλωση προσδοκώντας
σε μελλοντική συνεργασία μεταξύ των δύο προγραμμάτων.
Μέσω μία 20λεπτης παρουσίασης που έγινε από την Andreea
Brînzoi μέλος της ομάδας του ILFOV παρουσιάστηκαν ο
γενικός και οι επιμέρους στόχοι και οι δράσεις του PLASTECO.

Εκδηλώσεις τρίτων
Κατά τη διάρκεια του δεύτερου εξαμήνου του PLASTECO,
διοργανώθηκαν
κάποιες
εκδηλώσεις
στις
οποίες
συμμετείχαν εκπρόσωποι της κοινοπραξίας.
Εκδήλωση στην Θεσσαλονίκη
Ο επικεφαλής εταίρος του PLASTECO, Δήμος Ρεθύμνης,
ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση του COLLECTORS
(πρόγραμμα του Horizon 2020) και συμμετείχε στη δημόσια
διαβούλευση που έγινε στις 11 Δεκεμβρίου 2019, με τον
υπεύθυνο του έργου Κο Βασίλη Μυριοκεφαλιτάκη και
συνεργάτιδα του δήμου Κα Βιολέττα Κουτσογιαννοπούλου.
Ο Δήμος Ρεθύμνης έκανε παρουσίαση με θέμα «Συλλογή
αποβλήτων στην κατεύθυνση της κυκλικής οικονομίας –
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Συνάντηση Φορέων
Σε όλη τη διάρκεια του δεύτερου εξαμήνου του έργου
PLASTECO έλαβαν χώρα διάφορες συναντήσεις με
εμπλεκόμενους φορείς.
1η περιφερειακή συνάντηση φορέων για το PLASTECO
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Ausburg της Γερμανίας
υπό την αιγίδα του Συνδέσμου Περιβαλλοντικών
Τεχνολογιών Βαυαρίας. Οι συμμετέχοντες ήταν εκπρόσωποι
περιφερειακών και εθνικών αρχών, ερευνητικών ιδρυμάτων,
περιβαλλοντικών οργανισμών και ΜΚΟ.

Τα βασικά στοιχεία μεταξύ άλλων, που προέκυψαν από τη
συζήτηση «στρογγυλής τράπεζας» ήταν:
 Αλλαγή του τρόπου επικοινωνίας: η «δαιμονοποίηση»
των δεν είναι σωστή
 Οικολογικός σχεδιασμός για ενίσχυση της ανακύκλωσης
 Προώθηση της αγοράς ανακυκλωμένων προϊόντων
 Βελτιστοποίηση του συστήματος συλλογής και βελτίωσης
της ποιότητας διαχωρισμού των πλαστικών.

Μνημόνιο συνεργασίας
Ο Δήμος Ρεθύμνης εκπροσωπήθηκε από τον αντιδήμαρχο Κο
Στέλιο Σπανουδάκη για την υπογραφή μνημονίου
συνεργασίας, στις 12 Μαρτίου 2020, ανάμεσα στην
περιφέρεια Κρήτης, Δήμους και Ξενοδόχους της Κρήτης για
τη βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων στις ακτές και τη
μείωση των πλαστικών μίας χρήσης.

Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου, παρουσιάστηκαν οι
βασικές πληροφορίες για το έργο Interreg Europe PLASTECO.
Τα βασικά συμπεράσματα της εκδήλωσης είναι:
 Η πόλη Ausburg όπως και οι εμπλεκόμενοι φορείς
παρακινήθηκαν να εργαστούν σε θέματα που
εντάσσονται στο πλαίσιο υλοποίησης του PLASTECO.
 Η πόλη Ausburg έχει ήδη υλοποιήσει δράσεις στον τομέα
της μείωσης των πλαστικών και της διαχείρισης των
απορριμμάτων.
 Οι νέες ιδέες που θα προέλθουν από τις δράσεις του
PLASTECO και την ανταλλαγή εμπειριών πρέπει να
αξιολογηθούν λεπτομερώς πριν ενσωματωθούν στο
τοπικό σχέδιο δράσης.
1η συνάντηση φορέων στην Λομβαρδία

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, έγινε μία εκτεταμένη
διαβούλευση υπό την προεδρία του Περιφερειάρχη Κρήτης,
Κου Σταύρο Αρναουτάκη. Ο Κος Βασίλης Μυριοκεφαλιτάκης
συμμετείχε στη συνάντηση εκπροσωπώντας το έργο
PLASTECO.

Η ατζέντα αυτής της συνάντησης που έγινε στις 23
Ιανουαρίου 2020, περιελάμβανε μια εισαγωγή στις δράσεις
για την καταπολέμηση του πλαστικού και στο έργο
PLASTECO, καθώς και μια συζήτηση «στρογγυλής τράπεζας»
κατά τη διάρκεια της οποίας ζητήθηκε από όλους τους
συμμετέχοντες να παρουσιαστούν και να αναφέρουν τα
βασικά ζητήματα που έχουν να αντιμετωπίσουν με στόχο τη
βελτίωση της αλυσίδας διαχείρισης των πλαστικών στην
κατεύθυνση της κυκλικής οικονομίας. Στην 1η αυτή
συνάντηση συμμετείχαν 50 φορείς συμπεριλαμβανομένων
του Υπουργού περιβάλλοντος και κλίματος της περιφέρειας
Λομβαρδίας.

Ορισμένες υποχρεώσεις που προέκυψαν από το μνημόνιο τις
οποίες οι υπογράφοντες δεσμεύτηκαν να τηρήσουν είναι:
 Οι Δήμοι θα πρέπει να συμπεριλάβουν ειδικούς όρους
για την προστασία των ακτών και των θαλασσών κατά τη
διαδικασία δημοπράτησης χώρων των οργανωμένων
παραλιών.
 Οι ιδιοκτήτες ξενοδοχείων θα πρέπει να αποσύρουν τα
πλαστικά μιας χρήσης και να αντικαταστήσουν τα
πλαστικά μπουκάλια για χρήση take-away με γυάλινα,
επαναχρησιμοποιούμενα ή μεταλλικά.

3

εργαλείο
για
την
αύξηση των πωλήσεων
των
ανακυκλωμένων
υλικών.

 Η περιφέρεια Κρήτης έχει υποχρέωση να παρακολουθεί
τις δράσεων των δήμων και των ξενοδόχων και να
αναφέρει πότε δεν τηρούνται οι δεσμεύσεις και να
διακόπτεται η συνεργασία με τα μέρη που δε
συμμορφώνονται επανειλημμένα με του όρους του
μνημονίου.

Περισσότερες
πληροφορίες:
https://www.umweltbun
desamt.de/sites/default/
files/medien/376/publik
ationen/leitfaden_zur_u
mweltfreundlichen_oeff
entlichen_beschaffung_p
rodukte_aus_recyclingkunststoffen_stand_2020.pdf

Παρακολούθηση…
Εκστρατεία “My Sea”
Η εκστρατεία “My Sea” που ξεκίνησε από το Ίδρυμα
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης το 2012 είναι ένα επιτυχημένο
παράδειγμα μείωσης των πλαστικών απορριμμάτων σε
παράκτια περιοχή. Η εκστρατεία είχε στόχο την
ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με το πρόβλημα της
θαλάσσιας ρύπανσης. Πραγματοποιήθηκε σταδιακά, σε
συνεργασία με ένα μεγάλο εύρος φορέων από τη Λετονία κι
άλλες χώρες – δημόσιους φορείς, δήμους, ΜΚΟ καθώς και
διεθνή ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα. Η τελευταία
αποστολή πραγματοποιήθηκε το καλοκαίρι του 2018.

Εγκατάσταση κάδων απορριμμάτων για άτομα με αναπηρία

Ο Δήμος Ρεθύμνης εγκατέστησε κάδους απορριμμάτων
ειδικά σχεδιασμένους για τις ανάγκες των ατόμων με
αναπηρίες. Αυτοί οι φωτοβολταϊκοί κάδοι τοποθετήθηκαν σε
12 σημεία κοντά σε θέσεις στάθμευσης ΑμεΑ και λειτουργούν
με το πάτημα ενός κουμπιού.

Η εκστρατεία “My Sea” έχει αναγνωριστεί σε εθνικό και
διεθνές επίπεδο, λαμβάνοντας διακρίσεις όπως το
Περιβαλλοντικό Επιστημονικό Βραβείο (2012), το ετήσιο
βραβείο υγείας από τον Ιατρικό σύλλογο της Λετονίας
(2017), το βραβείο Energy Globe στην Λετονία και το διεθνές
βραβείο χρηματοδότησης Βαλτικής Θάλασσας (2018).

Προσεχώς…
 Τα αποτελέσματα των μελετών από την συλλογή
δεδομένων για το Α.1 που θα παρουσιαστούν στο 3ο
ενημερωτικό δελτίο.
 Τις επικείμενες δράσεις της κοινοπραξίας του PLASTECO.

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.manajura.lv/lv/parkampanu/
Νέος οδηγός για προϊόντα κατασκευασμένα από
ανακυκλωμένα πλαστικά
Τον Απρίλιο του 2020, η Γερμανική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία
Περιβάλλοντος (UBA) δημοσίευσε τον οδηγό για την
προμήθεια προϊόντων από ανακυκλωμένα πλαστικά. Ο
οδηγός παρέχει συστάσεις σχετικά με τα κριτήρια που
πρέπει να τηρούνται, ειδικά για την αποτροπή ρύπανσης των
προϊόντων.
Ο νέος οδηγός περιέχει βασικές πληροφορίες και συστάσεις
για τους δημόσιους φορείς σχετικά με τον τρόπο
ενσωμάτωσης περιβαλλοντικών θεμάτων στις προμήθειες
και τις συμβάσεις. Η στρατηγική για τα πλαστικά για την
Ευρωπαϊκή Ένωση ως μέρος της κυκλικής οικονομίας
αναφέρει ρητά τις δημόσιες συμβάσεις ως ένα σημαντικό

4

ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΛΟΜΒΑΡΔΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΥΡΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ STARA ZAGORA
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΒΑΥΑΡΙΑΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ -ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
AUVERGNE-RHONE-ALPES
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ-ILFOV
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ «ΑΚΤΕΣ ΤΗΣ ΒΑΛΤΙΚΗΣ»

Περισσότερες πληροφορίες
https://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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