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Αγαπητέ αναγνώστη,

Καλώς ήρθες στο τρίτο newsletter του έργου OptiWaMag!

Περιεχόμενα

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.

• Το έργο με μια ματιά
• 3η διαπεριφερειακή συνάντηση του

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

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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έργου (Πορτογαλία)
• 4η διαπεριφερειακή συνάντηση του

έργου (Ιταλία)
• Συνέντευξη Riga Technical

University
• Στοιχεία επικοινωνίας

Το έργο με μια ματιά

3η
διαπεριφερειακή
συνάντηση του
έργου
(Municipality of
Lousada)
Λόγω των περιοριστικών
μέτρων της πανδημίας του
COVID-19
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συναντήσεις
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Το
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με
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φορείς πραγματοποιούνται

πολιτικές
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αποβλήτων.

εταίροι

από

Πορτογαλία,

καταγράφουν τα δυνατά και

διαχείριση αποβλήτων, τις

σημεία

του

συστήματος

προοπτικές

και
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πρακτικών με στόχο τη

προτάσεις βελτίωσης για

διαπεριφερειακή εκμάθηση

την

για την ανάπτυξη σχεδίων
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αποτυπώνονται

των πολιτικών διαχείρισης

μορφή διαγραμμάτων και
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Το πλάνο των δράσεων του

τη δυνατότητα συγκριτικής

έργου κατά τη διάρκεια του

ανάλυσης

εξαμήνου

με

μεταξύ

τη

των
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Τα αποτελέσματα της κάθε
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έρευνας

της

πανδημίας του COVID-19.

Η

παρουσιάστηκαν

κατά τη διάρκεια της 3ης
διαπεριφερειακής
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τοπικό

του

έργου

συνέχεια

περιλαμβάνει
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καταγραφή και ανταλλαγή
καλών πρακτικών που θα
αξιοποιηθούν
εταίρους

από
κατά
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τη

διαδικασία σύνταξης των
Δράσης.
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αδύνατα
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Στο
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αποβλήτων

ανταλλαγή

2020.

που εφαρμόζονται στο θέμα
Κατά την πρώτη περίοδο

Λετονία, Ελλάδα, Ουγγαρία

εμπειριών

Οκτωβρίου

βοήθεια

Σουηδία,

την

διαδικτυακά στις 13 και 14

του έργου οι εταίροι με τη

διαχείρισης

που

το πλαίσιο και τις πρακτικές

διαδικτυακά.

προσδιορισμό

καινοτόμων λύσεων στις

συνάντησης
πραγματοποιήθηκε

διαπεριφερειακές

τοπικούς ενδιαφερόμενους

OptiWaMag επικεντρώνεται
στον

αποτέλεσμα

καθώς και οι συναντήσεις

του

διαδικτυακά.

Ως

Σχεδίων

4η
διαπεριφερειακή
συνάντηση του
έργου
(Municipality of
Casalgrande)
Η

4η

διαπεριφερειακή

συνάντηση

του

Η συνάντηση περιελάβανε

της διαχείρισης των αστικών
αποβλήτων.

έργου

επίσης την ανάπτυξη της

πραγματοποιήθηκε στις 19

κοινής μεθοδολογίας για το

Για τον

και 20 Ιανουαρίου επίσης

πλαίσιο
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διαδικτυακά

των

οποίο θα αποτελέσει τη

θεωρείται ότι αποτελεί το

περιορισμών της πανδημίας

βάση για την κατάρτιση των

υπόβαθρο για την ανάπτυξη

του COVID-19. Υπεύθυνος

Σχεδίων Δράσης.

των Σχεδίων Δράσης τα

λόγω

στρατηγικής

το

λόγο αυτό το
στρατηγικής

για τη διοργάνωση εταίρος

οποία θα ξεκινήσουν από το
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ο

Δήμος

του

Casalgrande της Ιταλίας.

εξάμηνο

προκειμένου

να

ολοκληρωθούν έως τη λήξη
της Α’ Φάσης του έργου
Το

πλαίσιο

στρατηγικής

(Ιανουάριος 2022).

διαμορφώνεται στη βάση

Επίσης κατά το τέταρτο

πρότασης του Δήμου του

εξάμηνο
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εταίροι θα αναζητήσουν

και

της

του

έργου

οι

Στο πλαίσιο της συνάντησης

Περιφέρειας Θεσσαλίας και

καλές

παρουσιάστηκε το σύστημα

αναμένεται

εφαρμόζονται στην περιοχή

διαχείρισης αποβλήτων που

οριστικοποιηθεί κατά το
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εφαρμόζεται

επόμενο

αποβλήτων προκειμένου να

σε

τοπικό
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εξάμηνο

πρακτικές
στη

που

διαχείριση

υλοποίησης του έργου.

επικοινωνηθούν μεταξύ του

πρακτικές στη συλλογή των

Η ανάπτυξη του πλαισίου

εταιρικού σχήματος και των

αστικών απορριμμάτων.

στρατηγικής αναμένεται να

τοπικών

συνεισφέρει στη διαδικασία

μερών ώστε να διερευνηθεί

διαπεριφερειακής

η δυνατότητα αξιοποίησής

επίπεδο

καθώς

και

εκμάθησης

για

τον

εντοπισμό

βέλτιστων

μεθόδων

εφαρμογής

πολιτικών, προγραμμάτων
και πρακτικών στον τομέα
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τους.

εμπλεκόμενων

Συνέντευξη με τον
εταίρο Riga Technical
University (RTU)
Στο πλαίσιο του έργου
γνωρίζουμε μέσα
από
συνεντεύξεις τους εταίρους
του έργου OptiWaMag. Η
δεύτερη συνέντευξη αφορά
στον εταίρο Riga Technical
University.
1) Συνοπτική περιγραφή
του φορέα
Το Riga Technical University
είναι ένα αναγνωρισμένο
ίδρυμα
ανώτατης
εκπαίδευσης και έρευνας
της Λετονίας.
Το RTU είναι ένα διεθνώς
αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό
πανεπιστήμιο,
που
επιδιώκει την ποιότητα στην
ανώτατη εκπαίδευση και
την αριστεία στην έρευνα.
Το Ινστιτούτο των Πολιτικών
Μηχανικών και Ακίνητης
Περιουσίας
του
RTU
συμμετέχει
ενεργά
σε
αρκετά
ερευνητικά
διεπιστημονικά έργα καθώς
και
σε
άλλα
έργα
Προγραμμάτων
Ευρωπαϊκής
Εδαφικής
Συνεργασίας
όπως
το
Interreg Central Baltic,
Interreg Europe και άλλα.
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;
Τα
τελευταία
χρόνια
παρατηρείται αύξηση της
ευαισθητοποίησης
των
ανθρώπων
σε
θέματα
βιώσιμων
συνθηκών
διαβίωσης, πρόληψης των
επιπτώσεων της κλιματικής
αλλαγής, προστασίας του
περιβάλλοντος
και
διαχείρισης των αστικών
αποβλήτων.
Παράλληλα, σύμφωνα με τα
δημογραφικά δεδομένα της
Λετονίας
καταγράφεται
αυξητική
τάση
της
αστικοποίησης
του
πληθυσμού γεγονός που
επιτείνει
την
ανάγκη
ορθολογικής
διαχείρισης
των αποβλήτων καθώς οι
δήμοι είναι οι υπεύθυνοι
φορείς για τον σχεδιασμό
και εφαρμογή λύσεων
διαχείρισης στην περιοχή
παρέμβασής τους.
Η συμμετοχή μας στο έργο
OptiWaMag αναμένεται να
μας
βοηθήσει
στον
εντοπισμό
των
προβλημάτων στο θέμα της
διαχείρισης των αποβλήτων
όπως: έλλειψη ενημέρωσης
και
εκπαίδευσης,
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αναποτελεσματική
συνεργασία
των
εμπλεκομένων
μερών,
προκειμένου
να
προτείνουμε συγκεκριμένες
λύσεις που θα βελτιώσουν
τις πολιτικές διαχείρισης.
Ποιες είναι προσδοκίες σας
για τα αποτελέσματα του
έργου;
Η χωριστή συλλογή, η
ανακύκλωση
και
η
επαναχρησιμοποίηση
αποβλήτων
παίζουν
σημαντικό
ρόλο
στην
επάρκεια των πόρων στην
κυκλική οικονομία, η οποία
αποτελεί προτεραιότητα για
την Ευρωπαϊκή Ένωση τα
επόμενα χρόνια. Προς
τούτο,
πρέπει
να
εφαρμοστούν
μακροπρόθεσμες
λύσεις
στον τομέα της διαχείρισης
των απορριμμάτων στη
Λετονία.
Τα αποτελέσματα του έργου
OptiWaMag αναμένεται να
συμβάλουν στις πρακτικές
που εφαρμόζονται ήδη στη
Λετονία καθώς και στην
ανάπτυξη νέων καινοτόμων
συστημάτων
διαχείρισης
των αστικών αποβλήτων.
Διαβάστε περισσότερα

Η Ομάδα Έργου

County Administrative Board of
Östergötland (Σουηδία)

Έξι εταίροι από την Ελλάδα, την
Ουγγαρία, την Ιταλία, τη Λετονία,

Development Organization

την Πορτογαλία και τη Σουηδία
συμμετέχουν

στο

(Ουγγαρία)

έργο

OptiWaMag.
Επικεφαλής

του

εταιρικού

Municipality of Lousada

σχήματος είναι ο εταίρος County
Administrative

Board

(Πορτογαλία)

of

Östergötland από τη Σουηδία.
Στοιχεία επικοινωνίας
Riga Technical University
Επικεφαλής εταίρος:

(Λετονία)

County Administrative Board of
Östergötland (Σουηδία)
Municipality of Casalgrande

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

(Ιταλία)

Helene Rask
Email:
helene.rask@lansstyrelsen.se

Περιφέρεια Θεσσαλίας (Ελλάδα)

Τηλέφωνο: +46 102235452
Επόμενη συνάντηση του έργου: Η 5η διαπεριφερειακή συνάντηση του έργου φιλοξενείται
διαδικτυακά από την Περιφέρεια Θεσσαλίας τον Απρίλιο του 2020. Κατά της συνάντηση οι
συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν το σύστημα διαχείρισης αποβλήτων σε εθνικό
και περιφερειακό επίπεδο, να ανταλλάξουν καλές πρακτικές και να αξιολογήσουν την πρόοδο του
έργου.
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
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