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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Πειραματική εφαρμογή από τη ΔΕΥΑΜ 
για τον Καθαριςμό του θαλαςςίου περιβάλλοντοσ 

 
 Σηελ Δγθαηάζηαζε ηεο Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ (Δ.Δ.Λ.) Μεγάξσλ, δειαδή 

ζηνλ Βηνινγηθό ηεο ΓΔΥΑΜ, βξίζθεηαη ζε εμέιημε πειπαμαηική εθαπμογή, ζηα 
πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ‘Cleaning Litter by developing and Applying 
Innovative Methods in European seas (CLAIM), πνπ ρξεκαηνδνηείηαη από ηελ 
Δπξσπατθή Δπηηξνπή (Horizon 2020). 

Η ζςγκεκπιμένη δπάζη ζηοσεύει ζηην ανάπηςξη και εθαπμογή 
καινοηόμων ηεσνολογιών και μεθόδων για ηον καθαπιζμό ηος θαλάζζιος 
πεπιβάλλονηορ. 

Ιδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηε κείσζε ησλ κάθξν θαη κηθξνπιαζηηθώλ πνπ 
θαηαιήγνπλ ζηηο ζάιαζζεο, είηε από ηηο κνλάδεο επεμεξγαζίαο πγξώλ απνβιήησλ, 
είηε από ηηο εθβνιέο ησλ πνηακώλ. Παξάιιεια, ε ζπιινγή δεδνκέλσλ από ηελ 
εθαξκνγή ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ αλάπηπμε κνληέισλ πξνζνκνίσζεο, πνπ 
απνζθνπνύλ ζηελ πξόβιεςε ησλ ζπγθεληξώζεσλ ησλ µηθξν- θαη µαθξν-πιαζηηθώλ 
ζηε Μεζόγεην Θάιαζζα. 

Γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο εθαξκνγήο, ε Γ.Δ.Υ.Α.Μ. έρεη ζπλάςεη ζρεηηθό 
κλεκόλην ζπλεξγαζίαο θαη θηινμελεί ζηελ Δ.Δ.Λ. Μεγάξσλ µία απηνκαηνπνηεκέλε 
ζπζθεπή πνπ απνκαθξύλεη ηα µηθξν-πιαζηηθά κε κέγεζνο <5 mm, πξνιακβάλνληαο 
ηελ είζνδό ηνπο ζηε ζάιαζζα, ελώ ζα επηρεηξεζεί θαη κία κέζνδνο δηάζπαζεο ησλ 
κηθξόηεξσλ από 80 κm κηθξν-πιαζηηθώλ, ε νπνία βαζίδεηαη ζε λαλνηερλνινγία 
(θσηνθαηαιπηηθή νμείδσζε) κε αμηνπνίεζε ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο, γηα ηελ 
επηηάρπλζε ηεο δηαδηθαζίαο. 

Τν πξόγξακκα CLAIM, ζην νπνίν ζπκκεηέρεη θαη ε ΓΔΥΑΜ,  ρξεκαηνδνηείηαη 
ζην πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο πξόζθιεζεο Horizon 2020 BG07-2017, ‘Blue green 
innovation for clean coasts and seas’ (Grant Agreement No. 774586). 

Η δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη 54 κήλεο θαη πεξηιακβάλεη θνηλνπξαμία 
21 ζπλνιηθά εηαίξσλ από ηελ Δπξώπε, ηελ Τπλεζία θαη ηo Λίβαλν, έμη από ηνπο 
νπνίνπο απνηεινύλ κηθξέο ή κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο (SMEs). 

Σπληνληζηήο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ην Διιεληθό Κέληξν Θαιαζζίσλ 
Δξεπλώλ (ΔΛΚΔΘΔ), ελώ ε  εηαηξία Waste et Water Sarl ζπκκεηέρεη σο εηαίξνο. 

Η επίζεκε έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο έγηλε ηνλ Ννέµβξην ηνπ 2017 θαη ζα 
νινθιεξσζεί ηνλ Απξίιην ηνπ 2022. 

Η δξάζε απηή έξρεηαη λα πξνζηεζεί ζε πξνεγνύκελεο ζπλεξγαζίεο κε ζέκα 
ηελ έξεπλα θαη ηε  δηδαζθαιίαο, όπσο κε ηελ Σρνιή Μεραλνιόγσλ ηνπ Δ.Μ.Π., ην 
Αλνηρηό Παλεπηζηήκην, ηελ Πηινηηθή Μνλάδα Κνριία Αθπδάησζεο Ιιύνο ηεο 
Ιαπσληθήο εηαηξίαο ΑΜCON αιιά θαη ζρνιεία ηεο πεξηνρήο. 
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