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Newsletter #1 Ιανουάριος 2020 
 

Αγαπητέ αναγνώστη, 

 

Καλώς ήρθες στο πρώτο 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 
• Τα βασικά παραδοτέα 
• Η Ομάδα Έργου 
• Στοιχεία επικοινωνίας 
• Εναρκτήρια συνάντηση στη 

Σουηδία 

 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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Το έργο 
OptiWaMag  

 

Η Ευρώπη αντιμετωπίζει 
μεγάλες προκλήσεις στη 
διαχείριση αποβλήτων 
λόγω της υψηλής 
συγκέντρωσης του 
πληθυσμού και της 
επακόλουθης αύξησης των 
απορριμμάτων στις αστικές 
περιοχές. Επιπλέον, η 
σύγχρονη οικονομική 
δραστηριότητα και η 
ανάπτυξη του τουρισμού 
έχουν συντελέσει στην 
αύξηση της παραγωγής 
αποβλήτων. Η πρόληψη και 
η αποδοτική χρήση των 
πόρων έχουν τη δυνατότητα 
να συμβάλλουν στην 
οικονομική, κοινωνική και 
εδαφική συνοχή 
βελτιώνοντας τη ζωή των 
ανθρώπων ανεξάρτητα από 

το εισόδημα και το 
κοινωνικό υπόβαθρο. 

Έξι εταίροι από την Ελλάδα, 
την Ουγγαρία, την Ιταλία, τη 
Λετονία, την Πορτογαλία 
και τη Σουηδία 
συμμετέχουν στο έργο 
OptiWaMag - “Optimization 
of waste management in 
urban spaces and in 
households 
(Βελτιστοποίηση της 
διαχείρισης αποβλήτων σε 
αστικούς χώρους και σε 
νοικοκυριά)”. Επικεφαλής 
του εταιρικού σχήματος 
είναι ο εταίρος County 
Administrative Board of 
Östergötland από τη 
Σουηδία. Το έργο 
OptiWaMag έχει διάρκεια 
3,5 χρόνια (Αύγουστος 2019 

– Ιανουάριος 2023) και 
υλοποιείται στο πλαίσιο του 
Προγράμματος Interreg 
Europe που 
χρηματοδοτείται από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης 
με στόχο την υποστήριξη 
των τοπικών και 
περιφερειακών αρχών της 
Ευρώπης για την ανάπτυξη 
και  βελτίωση των 
πολιτικών.  

Το έργο OptiWaMag έχει ως 
στόχο να παρουσιάσει 
βιώσιμες λύσεις στη 
διαχείριση αποβλήτων σε 
αστικές περιοχές και 
νοικοκυριά μέσα από την 
ανταλλαγή καλών 
πρακτικών. 
 

 

Στόχοι  
του έργου 
Το έργο OptiWaMag 
υποστηρίζει τη σημασία της 
συμμετοχής και της 
συνεργασίας των 
ενδιαφερόμενων φορέων 
σε διαπεριφερειακό 
επίπεδο για τον 
αποτελεσματικό σχεδιασμό 
πολιτικών. Μέσα από το 
έργο προωθείται η 
διαπεριφερειακή 
συνεργασία μέσα από τη 
συμμετοχή ειδικών 
εμπειρογνωμόνων, την 

ανταλλαγή καλών 
πρακτικών, την αμοιβαία 
μάθηση, την ομότιμη 
αξιολόγηση και τη 
μεταφορά γνώσης για την 
ανάπτυξη πολιτικών. Τα 
αποτελέσματα του έργου 
αναμένεται να προκύψουν 
μέσα από τα παρακάτω 
στάδια: 

1. Ανάλυση υφιστάμενης 
κατάστασης 

2.Διαπεριφερειακή μάθηση 

3. Ανταλλαγή γνώσης και 

Ανάπτυξη Σχεδίων Δράσης 

Κατά τα στάδια 1 και 3 

πραγματοποιείται 

αξιολόγηση της διαδικασίας 

«εκμάθησης πολιτικών».  

Η διάχυση των καλών 
πρακτικών και των 
αποτελεσμάτων της 
μάθησης αποτελούν βασικά 
στοιχεία για την επιτυχία 
του έργου. 
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Παραδοτέα 
του έργου 
1. Ανάπτυξη εργαλείου 
αυτό-αξιολόγησης των 
δυνατοτήτων, των αναγκών, 
των προτεραιοτήτων και 
των προοπτικών των 
συμμετεχουσών περιοχών. 

2. Ανάπτυξη πλαισίου 
στρατηγικής για τον 
εντοπισμό βέλτιστων 
μεθόδων εφαρμογής 
πολιτικών, προγραμμάτων 
και πρακτικών. 

3. Ανάπτυξη 6 
Περιφερειακών Σχεδίων 
Δράσης για την εφαρμογή 
πολιτικών στη διαχείριση 
αποβλήτων και τη βελτίωση 
των εργαλείων πολιτικής. 

 

 
 

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) 
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Εναρκτήρια συνάντηση 

 

Η εναρκτήρια συνάντηση 
του έργου (kick-off meeting) 
πραγματοποιήθηκε στις 17 
και 18 Σεπτεμβρίου 2019 
στο Linköping της Σουηδίας. 

Ο επικεφαλής εταίρος 
County Administrative 
Board of Östergötland 
συντόνισε τη συνάντηση, 
στην οποία δόθηκε η 
εταιρεία στο εταιρικό σχήμα 
να γνωρίσουν τις πολιτικές 
και τις πρακτικές που 
εφαρμόζονται σε κάθε 
συμμετέχουσα περιοχή στο 
θέμα της διαχείριση των 
αποβλήτων.  

Κατά την πρώτη ημέρα της 
συνάντησης οι εκπρόσωποι 
του εταιρικού σχήματος 
επισκέφτηκαν τη δημοτική 

επιχείρηση Tekniska verken 
της πόλης Linköping και η 
οποία και η οποία είναι 
υπεύθυνη για τη διαχείριση 
των αποβλήτων σε 
νοικοκυριά και επιχειρήσεις 
καθώς και για την 
επεξεργασία αυτών για την 
παραγωγή ενέργειας.  

Στη συνέχεια έλαβε χώρα η 
πρώτη συνεδρίαση της 
Επιτροπής 
Παρακολούθησης (Steering 
Group)  του έργου την οποία 
συντόνισε ο επικεφαλής 
εταίρος. 

Η δεύτερη ημέρα της 

συνάντησης ξεκίνησε με την 

πρώτη συνεδρίαση της 

Ομάδας Ειδικών 

Εμπειρογνωμόνων (Expert 

Task Force Group). Στη 

συνέχεια εκπρόσωπος της 

εταιρείας Nodra η οποία 

είναι υπεύθυνη για τη 

διαχείριση των αποβλήτων 

στην πόλη Norrköping 

παρουσίασε στους εταίρους 

τις καινοτόμες διαδικασίες 

που εφαρμόζονται στην 

επιχείρηση για το σύστημα 

διαχείρισης των οικιακών 

απορριμμάτων. 

Επόμενη συνάντηση του έργου: Η δεύτερη διαπεριφερειακή συνάντηση του έργου θα 

πραγματοποιηθεί στη Βουδαπέστη στις 26 και 27 Μαρτίου 2020. Κατά της συνάντηση οι 

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

Ουγγαρίας, να αξιολογήσουν την πρόοδο του έργου, να επισκεφτούν μία μονάδα επεξεργασίας 

αποβλήτων του Δήμου και να σχεδιάσουν το εργαλείο αυτό-αξιολόγησης του έργου OptiWaMag. 

  

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

