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Newsletter #2 Ιούλιος 2020 
 

Αγαπητέ αναγνώστη, 

 

Καλώς ήρθες στο δεύτερο newsletter του έργου 
OptiWaMag! 

Το Πρόγραμμα Interreg Europe, το οποίο χρηματοδοτείται 
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
(ΕΤΠΑ), έχει ως σκοπό την υποστήριξη της «εκμάθησης 
πολιτικών» μεταξύ των αρμόδιων φορέων με στόχο τη 
βελτίωση της απόδοσης περιφερειακών αναπτυξιακών 
πολιτικών και προγραμμάτων. Στο πλαίσιο του 
Προγράμματος Interreg Europe εγκρίθηκε η 
διαπεριφερειακή συνεργασία του έργου OptiWaMag με 
γενικό στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και την 
προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων. 

Στη συνέχεια περιγράφονται συνοπτικά τα βασικά στοιχεία 
του έργου, οι στόχοι, πληροφορίες για την πορεία 
υλοποίησής του και επόμενες δράσεις. 
Το newsletter του έργου OptiWaMag δημοσιεύεται κάθε 
έξι μήνες. Μέσα από το website και το newsletter μπορείτε 
να ενημερώνεστε για τις εξελίξεις και τα αποτελέσματα του 
έργου. 

H oμάδα του έργου OptiWaMag 

 

 Περιεχόμενα  

• Το έργο με μια ματιά 
• Δεύτερη διαπεριφερειακή 

συνάντηση του έργου 
• Συνέντευξη με την Περιφέρεια 

Θεσσαλίας 
• Στοιχεία επικοινωνίας 

 

 Το έργο με μια ματιά  

Στο OptiWaMag συνεργάζονται 6 
περιφέρειες της ΕΕ οι οποίες έχουν ως 
κοινή φιλοδοξία να ενισχύσουν την 
εφαρμογή καινοτόμων λύσεων στη 
διαχείριση των αποβλήτων 
συμβάλλοντας στην αποδοτική χρήση 
των πόρων του περιβάλλοντος, στη 
βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και στη 
βελτίωση της ευημερίας των πολιτών 
της Ευρώπης. 
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Δεύτερη 
διαπεριφερειακή 
συνάντηση του 
έργου 

 

Η δεύτερη διαπεριφερειακή 

συνάντηση είχε 

προγραμματιστεί να 

πραγματοποιηθεί στην 

έδρα του εταίρου 

Development Organization 

στη Βουδαπέστη στις 26 και 

27 Μαρτίου 2020, ωστόσο 

λόγω των περιορισμών που 

προκάλεσε η πανδημία του 

covid-19 το εταιρικό σχήμα 

αποφάσισε να 

πραγματοποιηθεί η 

συνάντηση διαδικτυακά 

μέσω Skype. 

 

Βασικό σημείο του έργου 

είναι η ανάλυση της 

υφιστάμενης κατάστασης 

στο θέμα της διαχείρισης 

των αποβλήτων. Μέρος της  

ανάλυσης  είναι η 

διεξαγωγή έρευνας σε 

φορείς που σχετίζονται με 

τη διαχείριση των 

αποβλήτων. 

Οι ερωτήσεις της έρευνας 

αφορούν στην καταγραφή 

των δυνατών και αδύνατων 

σημείων του υφιστάμενου 

συστήματος διαχείριση 

αποβλήτων, στις 

προοπτικές και στις 

προτάσεις βελτίωσης για 

την αποτελεσματικότερη 

εφαρμογή των πολιτικών.   

Κατά τη διάρκεια την 

πρώτης ημέρας της 

διαπεριφερειακής 

συνάντησης οι 

συμμετέχοντες εταίροι 

παρουσίασαν τα 

αποτελέσματα της έρευνας 

στην περιοχή τους, ενώ στη 

συνέχεια συζητήθηκε ο 

τρόπος παρουσίασης των 

αποτελεσμάτων στους 

τοπικούς εμπλεκόμενους 

φορείς προκειμένου να  

προκύψουν χρήσιμα 

συμπεράσματα για τη 

βελτίωση των πολιτικών και 

των σχεδίων διαχείρισης 

αποβλήτων. 

Η συνάντηση αν και 

πραγματοποιήθηκε 

διαδικτυακά, πρόσφερε 

χώρο για ουσιαστικό 

διάλογο μεταξύ των 

εκπροσώπων του εταιρικού 

σχήματος. 

Η επόμενη 

διαπεριφερειακή  

συνάντηση 

προγραμματίζεται για τον 

Σεπτέμβριο του 2020 και 

είναι πιθανό να διεξαχθεί 

επίσης διαδικτυακά λόγω 

της πανδημίας. 
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Συνέντευξη με την 
Περιφέρεια 
Θεσσαλίας 
  

 

Στο πλαίσιο του έργου  

γνωρίζουμε μέσα από 

συνεντεύξεις τους εταίρους 

του έργου OptiWaMag. Η 

πρώτη συνέντευξη αφορά 

στην Περιφέρεια 

Θεσσαλίας. 

1) Συνοπτική περιγραφή 

του φορέα  

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας 

περιλαμβάνει τις 

Περιφερειακές Ενότητες 

Καρδίτσας, Λάρισας, 

Μαγνησίας & Σποράδων και 

Τρικάλων και είναι ο 

υπεύθυνος φορέας για τον 

σχεδιασμό και εφαρμογή 

του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-

2020.  

Ποιες είναι οι κύριες 

προκλήσεις της περιοχής 

στο θέμα της διαχείριση 

αποβλήτων και τι θέλετε να 

επιτύχετε μέσα από τη 

συμμετοχή σας στο έργο 

OptiWaMag; 

Οι επενδύσεις στον τομέα 

της διαχείρισης αποβλήτων 

αφορούν κυρίως σε 

υποδομές και λιγότερο στον 

σχεδιασμό και εφαρμογή 

καινοτόμων λύσεων που θα 

βελτιώσουν την 

αποδοτικότητα των 

«πράσινων υποδομών».  

Συνεπώς θεωρούμε ότι θα 

πρέπει να εστιάσουμε στην 

εφαρμογή ολοκληρωμένων 

παρεμβάσεων στο σύνολο 

της Περιφέρειας που θα 

προωθούν καινοτόμες 

πρακτικές διαχείρισης 

αποβλήτων προκειμένου να 

ενισχυθεί η πράσινη 

ανάπτυξη και να 

μεγιστοποιηθούν τα οφέλη 

της, τόσο όσον αφορά τη 

διατήρηση του 

περιβάλλοντος όσο και την 

οικονομική ανάπτυξη. 

Ποιες είναι προσδοκίες σας 

για τα αποτελέσματα του 

έργου; 

Ως αποτέλεσμα της 

διαπεριφερειακής 

συνεργασίας των δράσεων 

του έργου είναι η εκπόνηση 

ενός σχεδίου δράσης για 

την ενσωμάτωση 

συγκεκριμένων, πιο 

αποτελεσματικών, εφικτών 

και μετρήσιμων 

παρεμβάσεων στο ΠΕΠ 

Θεσσαλίας που θα 

διασφαλίζουν την 

υιοθέτηση «πράσινης 

συμπεριφοράς» τόσο από 

τους τοπικούς φορείς όσο 

και από τους πολίτες. 

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας 

αναμένει να αποκτήσει 

εμπειρία από τη 

συνεργασία με τους 

εταίρους του έργου σχετικά 

με τον τρόπο βελτίωσης των 

εργαλείων πολιτικής, την 

ανάπτυξη σχεδίων για την 

ευαισθητοποίηση και την 

παροχή κινήτρων για 

αποτελεσματικότερη 

διαχείριση των αποβλήτων. 
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Η Ομάδα Έργου 

Έξι εταίροι από την Ελλάδα, την 

Ουγγαρία, την Ιταλία, τη Λετονία, 

την Πορτογαλία και τη Σουηδία 

συμμετέχουν στο έργο 

OptiWaMag. 

Επικεφαλής του εταιρικού 

σχήματος είναι ο εταίρος County 

Administrative Board of 

Östergötland από τη Σουηδία. 

County Administrative Board of 

Östergötland (Σουηδία) 

 

Development Organization 

(Ουγγαρία)  

Municipality of Lousada 

(Πορτογαλία) 

 

   

 

Στοιχεία επικοινωνίας 

 

Riga Technical University 

(Λετονία) 

 

Επικεφαλής εταίρος: 

County Administrative Board of 

Östergötland (Σουηδία) 

Υπεύθυνος επικοινωνίας:  

Helene Rask 

Email: 

helene.rask@lansstyrelsen.se 

Τηλέφωνο: +46 102235452 

Municipality of Casalgrande 

(Ιταλία) 

 

Περιφέρεια Θεσσαλίας (Ελλάδα) 

 

 
Επόμενη συνάντηση του έργου: Η τρίτη διαπεριφερειακή συνάντηση του έργου αναμένεται να 

πραγματοποιηθεί στην Πορτογαλία στις 13 και 14 Οκτωβρίου 2020. Κατά της συνάντηση οι 

συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν το σύστημα διαχείρισης αποβλήτων της 

Ουγγαρίας, να αξιολογήσουν την πρόοδο του έργου και να πραγματοποιήσουν επιτόπιες επισκέψεις 

σε σχετικούς φορείς. 

 Περισσότερες πληροφορίες για το έργο στην ιστοσελίδα: 
https://www.interregeurope.eu/optiwamag 

Βρείτε μας στα social media: 

https://twitter.com/OptiWaMag 

http://www.facebook.com/Optiwamag 

 

 

https://twitter.com/OptiWaMag
http://www.facebook.com/Optiwamag

