Λευκάδα, 31/5/2021
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Τελική Διαδικτυακή Εκδήλωση έργο RE.CO.RD
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η Τελική Διαδικτυακή Εκδήλωση του έργου διασυνοριακής
συνεργασίας με τίτλο «RE.CO.RD.:
RE.CO.RD.: REcycling strategies for the COastal sustainable waste
management towards R&D Innovation»,
Innovation», η οποία διοργανώθηκε από τον Δήμο Λευκάδας την
Πέμπτη 27 Μαΐου 2021 στις 11:15 π.μ. (ώρα Ελλάδος). Την ίδια ημέρα πραγματοποιήθηκε
διαδικτυακά και η τελευταία συνάντηση των εταίρων του έργου.
Επικεφαλής του έργου είναι ο Δήμος του Otranto.. Στο εταιρικό σχήμα του έργου συμμετέχουν
επίσης από την Ιταλία το Πανεπιστήμιο του Σαλέντο και ο Δήμος Santa Cesarea Terme,
Terme ενώ
από την Ελλάδα εταίροι είναι ο Δήμος Λευκάδας και το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
Ιωαννίνων
Την τελική εκδήλωση του
υ έργου RE.CO.RD. χαιρέτησαν ο Δήμαρχος Λευκάδας, κ. Χαράλαμπος
Καλός, ο κ. Ευτύχιος Ζουριδάκης,
Εφαρμογής

Ευρωπαϊκών

Αντιδήμαρχος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και

Προγραμμάτων,

ο

Δρ.

Κωνσταντίνος

Καποδίστριας,
Καποδίστριας

Αντιπεριφερειάρχης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησ
Διακυβέρνησης
ης και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, , ο κ. Fabio Collucia,, υπεύθυνος Τμήματος Τουρισμού του Δήμου
Οτράντο, και η κα. Domenica De Donno,, Δημοτική Σύμβουλος Τουρισμού και Περιβάλλοντος
του Δήμου Οτράντο, ο κ. Alfonzo Maffezzoli, καθηγητής
γητής του Τμήματος Μηχανολογίας του
Πανεπιστημίου του Σαλέντο, o κ. Fedele Corsano πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου Santa Cesarea Terme,
Terme ο κ. Χρυσόστομος Στύλιος,, καθηγητής του Τμήματος
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,
Ιωαννίνω ο κ. Gianfranco Gadaleta,
συντονιστής της Κοινής Γραμματείας του Προγράμματος Ελλάδα-Ιταλία
Ελλάδα Ιταλία 2014-2020
2014
και η κα.
Chrysa Pierri,, διαχειρίστρια του έργου RE.CO.RD. από την Κοινή Γραμματεία του
Προγράμματος Ελλάδα-Ιταλία
Ιταλία 2014-2020.
2014
Στη συνέχεια οι εκπρόσωποι των εταίρων του έργου παρουσίασαν τις δράσεις που υλοποίησαν
στο πλαίσιο του έργου στις οποίες περιλαμβάνονταν επιδεικτικές δράσεις ανακύκλωσης για
την ευαισθητοποίηση των πολιτών, η οργάνωση δημιουργικών εργαστηρίων για μαθητές και η
εφαρμογή εκπαιδευτικών δράσεων που απευθύνονταν σε φορείς και επιχειρήσεις με θέμα την
περιβαλλοντική πιστοποίηση EMAS και την τεχνική υποστήριξη για την υιοθέτηση καινοτόμων

μέσων διαχείρισης των περιοχών κολύμβησης. Οι εν λόγω δράσεις υλοποιήθηκαν από τους
τρεις εμπλεκόμενους Δήμους σε Ελλάδα και Ιταλία με την υποστήριξη του Πανεπιστημίου του
Σαλέντο και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Τα δυο ακαδημαϊκά ιδρύματα ανέπτυξαν στο
πλαίσιο του έργου 2 πειραματικά πρωτότυπα για ανακύκλωση πλαστικών τα οποία
παρουσιάστηκαν στις αντίστοιχες δράσεις ευαισθητοποίησης πολιτών και μαθητών στο
Οτράντο, στη Santa Cesarea Terme και στη Λευκάδα, καθώς και επιστημονικές δημοσιεύσεις με
θέμα την εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογικών μέσων για την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης
των πολιτών σε θέματα ανακύκλωσης πλαστικών και προστασίας των παράκτιων
οικοσυστημάτων.
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την ενότητα «Περιβαλλοντική πολιτική και Κοινωνική
συμπεριφορά», κατά την οποία ο Δρ. Κωνσταντίνος Σκορδίλης, Γενικός Διευθυντής του
Τμήματος Διοίκησης Οικονομικών και Πληροφορικής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ανέλυσε
θέματα κοινωνικής συμπεριφοράς στην αποτελεσματική εφαρμογή περιβαλλοντικών έργων
στις τοπικές κοινότητες.
Τέλος, ακολούθησαν ευχαριστίες από τους εταίρους του έργου σε όλους όσους υποστήριξαν
και συνέβαλλαν στην υλοποίηση του έργου, ενώ κοινός στόχος αποτελεί η προσπάθεια για τη
συνέχιση και ενίσχυση των δράσεων για τη βιώσιμη διαχείριση των αποβλήτων στις παράκτιες
περιοχές.
Ο Δήμος Λευκάδας στο πλαίσιο του έργου RE.CO.RD. και με στόχο την αξιοποίηση των
αποτελεσμάτων του, καθώς και την ενίσχυση των δράσεων προώθησης της ανακύκλωσης στο
νησί της Λευκάδας διαμορφώνει μόνιμο εργαστήριο για τη φιλοξενία επιδεικτικών δράσεων
ανακύκλωσης για μαθητές και πολίτες αυξάνοντας την ευαισθητοποίηση και την κοινωνική
υπευθυνότητα σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος. Στο μόνιμο εργαστήριο θα
τοποθετηθεί ο απαραίτητος ηλεκτρονικός και τεχνολογικός εξοπλισμός όπως 3D εκτυπωτής και
σύστημα παραγωγής νήματος από ανακυκλώσιμο πλαστικό για την παραγωγή χρηστικών
αντικειμένων.
Το βίντεο της τελικής εκδήλωσης είναι διαθέσιμο στον σύνδεσμο: https://youtu.be/Pt8s9eQ0tU
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου:
https://www.interreg-record.eu/ και την επίσημη σελίδα του στο Facebook:
https://www.facebook.com/interreg.record/

Σημείωση για τους συντάκτες:
Το έργο RE.CO.RD «Καινοτόμες Στρατηγικές Έρευνας και Ανάπτυξης για την Βιώσιμη Διαχείριση
Απορριμμάτων στις Παράκτιες Περιοχές», χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Προγράμματος
Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα – Ιταλία, για την προγραμματική περίοδο 20142020. Το έργο εντάσσεται στα πλαίσια του Ειδικού Στόχου 2.3 του Προγράμματος: “Ανάπτυξη
και έλεγχος καινοτόμων τεχνολογιών/εργαλείων για τη μείωση της θαλάσσιας και της
ατμοσφαιρικής ρύπανσης”.
Στόχος του έργου RE.CO.RD είναι η μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, κυρίως από τις
συνέπειες των οικονομικών δραστηριοτήτων που συνδέονται με τον τουρισμό στις παράκτιες
περιοχές και οι οποίες συνεισφέρουν σημαντικά στη θαλάσσια ρύπανση. Ειδικότερα, μέσα από
την ενεργό συμμετοχή του τοπικού πληθυσμού και την εισαγωγή νέων τεχνολογιών το έργο
στοχεύει να ενισχύσει την κυκλική οικονομία, εστιάζοντας στην ανακύκλωση πλαστικών υλικών.

