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ZEROWASTE PRO: Το έργο "Promoting Zero Waste" με το ακρωνύμιο Zero Waste Pro
στοχεύει στη διάδοση παραδοτέων και αποτελεσμάτων των προγραμμάτων MED και άλλων
χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ έργων, που έχουν υλοποιηθεί από τους εταίρους, με σκοπό
την προώθηση της ελαχιστοποίησης των απορριμμάτων μέσω της χρήσης εργαλείων και με
την μεταφορά καλών πρακτικών. Η επιλογή των εργαλείων και τα παραδείγματα θα
μετατραπούν σε ένα σύνολο οργάνων για να χρησιμοποιηθούν από την τοπική αυτοδιοίκηση
και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, με σκοπό την επίτευξη καλύτερων περιβαλλοντικών
αποτελεσμάτων και ταυτόχρονα, των οικονομικότερων λύσεων. Η στρατηγική επικοινωνίας
του έργου θα εξασφαλίσει τη μέγιστη διάδοση των αποτελεσμάτων στην τοπική
αυτοδιοίκηση, στον ιδιωτικό τομέα, στα σχολεία και σε Ευρωπαϊκά δίκτυα που
δραστηριοποιούνται στην βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων. Η συνεργασία με τα
τοπικά δίκτυα και τους εμπλεκόμενους φορείς θα προωθήσει τη μεταφορά εμπειριών.

R4R- Regions for Recycling: Λαμβάνοντας υπόψη το στόχο της ανακύκλωσης του 50% των
αστικών στερεών αποβλήτων μέχρι το 2020 που ορίζει η ευρωπαϊκή οδηγία πλαίσιο για τα
απόβλητα, είναι ζωτικής σημασίας για τις τοπικές και περιφερειακές αρχές να έχουν μια
σαφή και ακριβή εικόνα των επιδόσεων της διαχείρισης των αποβλήτων τους. Αυτό μπορεί
να επιτευχθεί με τη χρήση των κατάλληλων εργαλείων, ιδίως με συνεπή μεθοδολογία
στοιχείων για τα απόβλητα και ένα εργαλείο παρακολούθησης που επιτρέπουν συγκρίσεις σε
ευρωπαϊκό επίπεδο.
Με την προσδοκία να συμβάλουν στη βελτίωση των επιδόσεων στον τομέα της ανακύκλωσης,
ξεκίνησαν τη συνεργασία τους οι εταίροι του έργου R4R- Regions for Recycling, στις αρχές
του 2012. Το εταιρικό σχήμα αποτελείται από 13 φορείς και συγχρηματοδοτείται από το
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG IVC, καθώς και από Εθνικούς
Πόρους. Η Ελλάδα εκπροσωπείται στα πλαίσια του έργου από τον ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ –
Δίκτυο Ευρωπαϊκών Πόλεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, ενώ επικεφαλής είναι το
Περιφερειακό Παρατηρητήριο Αποβλήτων του Παρισιού (ORDIF). Το έργο στοχεύει στη
δημιουργία κοινής μεθοδολογίας για τη σύγκριση των δεδομένων σχετικά με τη διαχείριση
απορριμμάτων, που διενεργούν οι περιφέρειες.

LAWPRET: Το έργο LAWPreT επιδιώκει να παρέχει την απαραίτητη επαγγελματική
κατάρτιση στους εργαζομένους στην τοπική αυτοδιοίκηση για την πρόληψη της δημιουργίας
αποβλήτων. Αυτό θα επιτευχθεί με τη συνεργασία μεταξύ των επτά εταίρων που
συμπληρώνουν ο ένας τον άλλο με το υπόβαθρο, την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους, σε
σχετικά έργα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ. Ο στόχος του έργου LAWPreT είναι να
βοηθήσει τους ΟΤΑ να αντιμετωπίσουν την πρόκληση της συμμόρφωσης με την οδηγία
πλαίσιο της νομοθεσίας της ΕΕ για τα απόβλητα, μέσω δράσεων πρόληψης της δημιουργίας
αποβλήτων σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Και οι επτά εταίροι έχουν εμπειρία
σε έργα που στοχεύουν στην επίτευξη των στόχων της περιβαλλοντικής πολιτικής της ΕΕ για
τα απόβλητα, είτε μέσω πιλοτικών εφαρμογών και μελετών, είτε με το εκπαιδευτικό τους
έργο στον τομέα αυτό.

Athens BIOWASTE: Το έργο ATHENS BIOWASTE είχε στόχο την πρώτη πιλοτική διαλογή των
βιοαποβλήτων στην πηγή σε επιλεγμένες περιοχές των Δήμων Αθηναίων και Κηφισιάς και
την επεξεργασία αυτών στη μονάδα Μηχανικής και Βιολογικής Επεξεργασίας (ΕΜΑΚ) του
ΕΔΣΝΑ για την παραγωγή κόμποστ υψηλής ποιότητας. Επιπλέον, με την ανάπτυξη
κατάλληλων λογισμικών εργαλείων προσδιορίστηκαν τα οφέλη των βιώσιμων μεθόδων
διαχείρισης των βιοαποβλήτων αναφορικά με τις εκπομπές αερίων των θερμοκηπίων
(συνεισφορά στη κλιματική αλλαγή), ενώ πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση της ποιότητας του
παραγόμενου κομπόστ δεδομένης της σύνθεσης και των μεθόδων συλλογής των
βιοαποβλήτων. Μέσω των προαναφερθέντων στόχων και μέσω της διαμόρφωσης
κατάλληλου οδηγού προωθήθηκε και ενισχύθηκε η δημιουργία αγοράς για το κόμποστ και η
ευαισθητοποίηση των πολιτών, των αρμόδιων αρχών και άλλων ενδιαφερόμενων φορέων
αναφορικά με τη διαχείριση των βιοαποβλήτων. Επιπλέον, συντάχθηκαν προτάσεις για την
τροποποίηση των τεχνικών προδιαγραφών και νομοθετικών διατάξεων διαχείρισης των
αποβλήτων.

ISWM – TINOS: Ο κύριος στόχος του έργου ήταν η ανάπτυξη και η αξιολόγηση ενός
Ολοκληρωμένου Σχεδίου Διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων για την Τήνο, σε συμφωνία με
την Οδηγία Πλαίσιο για τα Απόβλητα 2008/98/ΕΕ. Συγκεκριμένα, οργανώθηκε ξεχωριστή
συλλογή των ανακυκλώσιμων υλικών (χαρτί, πλαστικό, γυαλί και μέταλλο) καθώς και η
ξεχωριστή συλλογή των βιοαποδομήσιμων αποβλήτων και η μετέπειτα αερόβια βιολογική
επεξεργασία τους με κομποστοποίηση στην Τήνο. Το πιλοτικό σχέδιο εφαρμόσθηκε σε
δείγμα 100 νοικοκυριών του Δήμου Τήνου. Παράλληλα, διερευνήθηκε η δυνατότητα
αναερόβιας επεξεργασίας «συνθετικού» δείγματος οργανικών αποβλήτων σε πιλοτικό
επίπεδο στις πειραματικές διατάξεις του Πανεπιστημίου της Βερόνα στην πόλη Treviso στην
Ιταλία.

URBAN EMPATHY: Το εν λόγω έργο αποτελεί έργο κεφαλαιοποίησης (capitalization project)
το οποίο στοχεύει στην προώθηση ενός βιώσιμου αστικού μοντέλου και στη βελτίωση της
αποτελεσματικότητας των πολιτικών βιώσιμης αστικής ανάπτυξης στη Μεσόγειο.
Χρηματοδοτείται κατά 75% από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος
"Μεσογειακός Χώρος MED 2007-2013" και αποτελεί συνέχεια του έργου "CAT-MED" και των
όσων συμφωνήθηκαν στο ''Χάρτη της Μάλαγα''. Συμμετέχουν13 εταίροι από την Ισπανία, τη
Γαλλία, την Ιταλία, την Ελλάδα, τη Σλοβενία, τη Γερμανία και τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη.

LIFE – AMMOS: To LIFE AMMOS είναι ένα έργο που αποσκοπεί στην πρόληψη και τον
περιορισμό των απορριμμάτων καπνιστών στις παραλίες. Με δεδομένη την ένταση και
έκταση εμφάνισης των συγκεκριμένων απορριμμάτων στις ελληνικές ακτές, καθίσταται
επιτακτική τόσο η αλλαγή συμπεριφοράς του ευρέως κοινού (καπνιστών και μη), όσο και η
ανάπτυξη υποδομών και μέσων για την άμβλυνση του φαινομένου. Παράλληλα, και έχοντας
ως αιχμή το ζήτημα των απορριμμάτων καπνιστών, το έργο LIFE AMMOS στοχεύει στην
ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για το γενικότερο πρόβλημα της θαλάσσιας
ρύπανσης, μέσα από την ανάπτυξη και εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης επικοινωνιακής
εκστρατείας που περιλαμβάνει συνδυασμένη χρήση εργαλείων τεχνολογίας, αλλά και
παραδοσιακών μέσων ευαισθητοποίησης. Το έργο υλοποιείται με τη συνεισφορά του
χρηματοδοτικού μέσου LIFE της Ε.Ε.

