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«Τοπική Δράςη Ανάπτυξησ Ικανοτήτων  

ςτην Διαχείριςη Αποβλήτων Πλοίων  

ςτο πλαίςιο του έργου ECOWAVES» 
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ECOWAVES 

Enhancing Cooperation in Waste management from Vessels in ADRION ports 

https://ecowaves.adrioninterreg.eu/ 

 

φνοψθ ζργου 

Το ζργο ECOWAVES επικεντρϊνεται ςτον Α.Σ. 2.2: Ενίςχυςθ τθσ ικανότθτασ για διακρατικι 

αντιμετϊπιςθ τθσ περιβαλλοντικισ ευπάκειασ, του κατακερματιςμοφ και τθσ προςταςίασ 

των υπθρεςιϊν οικοςυςτιματοσ ςτθν περιοχι Αδριατικισ-Ιονίου, Θζμα 2: Διαχείριςθ και 

πρόλθψθ τθσ διάδοςθσ τθσ ρφπανςθσ, ιδίωσ με τθν ανάπτυξθ μοντζλων που ςτοχεφουν ςτθ 

ςτιριξθ τθσ διαχείριςθσ αποβλιτων / ανακφκλωςθσ ςε λιμενικζσ περιοχζσ. 

 

Οι χϊρεσ που περιβρζχονται από τθν Αδριατικι και το Ιόνιο αντιμετωπίηουν ςοβαρά 

καλάςςια περιβαλλοντικά ηθτιματα όςον αφορά τθ καλάςςια κυκλοφορία, τθν παράνομθ 

απόρριψθ αποβλιτων και τθν ακατάλλθλθ διαχείριςθ λιμενικϊν αποβλιτων. Η κάλαςςα ι 

τα ποτάμια αντιπροςωπεφουν ζναν ανεξάντλθτο πόρο ανάπτυξθσ του κράτουσ και μια από 

τισ πιο ςθμαντικζσ φυςικζσ και κοινωνικζσ αξίεσ που πρζπει να προςτατευκοφν. Μια 

ςτακερι διακρατικι πολιτικι προςταςίασ του καλάςςιου οικοςυςτιματοσ πρζπει να είναι 

θ βάςθ για τθ μακροπρόκεςμθ διατιρθςθ των καλάςςιων διαδρομϊν και των λιμενικϊν 

περιοχϊν. Τα επεξεργαςμζνα και μθ επεξεργαςμζνα απόβλθτα από ςκάφθ καταλιγουν 

ςυνικωσ ςε καλάςςιεσ οδοφσ, επθρεάηοντασ τθν ποιότθτα του καλαςςινοφ νεροφ, 

προκαλϊντασ πικανι μόλυνςθ και ρφπανςθ. Εκτόσ του ότι αποτελεί περιβαλλοντικό 

ηιτθμα, αυτι θ κατάςταςθ μπορεί επίςθσ να μετατραπεί ςε ςοβαρι απειλι για τθν 

ανκρϊπινθ υγεία και για τθν επιβίωςθ των καλάςςιων ειδϊν. Ο βαςικόσ ςτόχοσ του ζργου 

είναι θ δθμιουργία ενόσ μακροπρόκεςμου διακρατικοφ βιϊςιμου και καλά ςυντονιςμζνου 

μοντζλου διαχείριςθσ αποβλιτων πλοίων, ςυμπεριλαμβανομζνων τεχνικϊν 

χαρακτθριςτικϊν ςχετικά με τθ διαχείριςθ αποβλιτων λιμζνων και καλά δομθμζνων 

ςτρατθγικϊν επικοινωνίασ για τθν ανταλλαγι διαφορετικϊν δεξιοτιτων που αποκτικθκαν 

και πολφ λειτουργικζσ διαδικαςίεσ διάκεςθσ αποβλιτων. Καινοτόμα μοντζλα ςε ςυςτιματα 

διαχείριςθσ αποβλιτων λιμζνων, παρακολοφκθςθ ςυλλογισ και ανταλλαγισ δεδομζνων, 

πράξεισ ςυμφωνίασ που υπογράφονται από γραμμζσ ταχφπλοων και κατάλλθλα 

εξοπλιςμζνοι χϊροι υποδοχισ αποβλιτων λιμζνων κα είναι οφζλθ για όλουσ τουσ εταίρουσ 

που κα μοιράηονται νζεσ πολιτικζσ τοπικά, εκνικά και διεκνικά μαηί με εγχειρίδια καλισ 

πρακτικισ και βίντεο. Η παροχι νζου εξοπλιςμοφ ςτουσ λιμζνεσ, θ ςυμφωνία με τισ 

γραμμζσ ταχφπλοων πλοίων και τουσ χειριςτζσ πλοίων κα ςθμαίνει πραγματικι 

ανταπόκριςθ ςτθ διαχείριςθ αποβλιτων και τθν ποιότθτα του περιβάλλοντοσ.  
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΗ 

 

10:00 Προςζλευςθ  

10:15  Χαιρετιςμόσ 

Ρεγγίνα Δθλαβζρθ / Πρόεδροσ Δ.Σ. Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. 

10:20 Παρουςίαςθ του Ζργου “ECOWAVES” 

Παπανικολάου Κωνςταντίνοσ / Εκπρόςωποσ Αναδόχου Comitech Α.Ε. 

10:40  Μεκοδολογίεσ και Σεχνολογίεσ Αιχμισ (State-of-art) για τθ διαχείριςθ 

των αποβλιτων ςτουσ λιμζνεσ  

Βαςιλειάδθσ πυρίδων / Εκπρόςωποσ Αναδόχου Living Prospects Ε.Π.Ε 

11:00  Παρουςίαςθ του υςτιματοσ Περιβαλλοντικισ Διαχείριςθσ (ISO 

14001:2015) ςτον Λιμζνα Ηγουμενίτςασ 

 Φιλαρτηι Ελζνθ / Προϊςταμζνθ Τμιματοσ Προμθκειϊν 

11:20 Διαχείριςθ τερεϊν Αποβλιτων Πλοίων ςτον Λιμζνα Ηγουμενίτςασ  

Καράμπελασ τυλιανόσ / Εκπρόςωποσ Antipollution Α.Ν.Ε. 

11:40 Διάλλειμα – Coffee Break 

12:00 υνζπειεσ Ακατάλλθλθσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων ςτθν Αδριατικι     

 Δρ. Σςελζντθσ Βαςίλειοσ / τ. Κακθγθτισ ΠΑ.ΠΕΙ.  

12:20 Διαχείριςθ Περιςτατικοφ Θαλάςςιασ Ρφπανςθσ ςτον Λιμζνα 

Ηγουμενίτςασ     

Μπάκουλθσ Δθμιτριοσ / Εκπρόςωποσ Antipollution Α.Ν.Ε. 

12:40  Παρουςίαςθ Πλατφόρμα Διαδικτυακισ Εκπαίδευςθσ για 

Περιβαλλοντικά κζματα ςτο πλαίςιο του Ζργου ECOPORTIL  



                                                                                                                                                 

 

Μαίρθ τφλιου / Εκπρόςωποσ Εργαςτθρίου Γνϊςθσ και Ευφυοφσ   

Πλθροφορικισ, Τμιμα Πλθροφορικισ και Τθλεπικοινωνιϊν, Παν. Ιωαννίνων 

13:00  Ανοικτόσ Διάλογοσ με υμμετζχοντεσ 

13:30  Λιξθ Εκδιλωςθσ 

 


