
 

 

 

 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ  2017 

 
CLEANING MARINE LITTER IN THE MEDITERRANEAN AND 
THE BALTIC SEA 

ΥΠΟΤΙΤΛΟΣ :   

Το πρόγραµµα CLAIM, που πρόσφατα χρηµατοδοτήθηκε στο πλαίσιο του EU-HORIZON 
2020, στοχεύει στην ανάπτυξη και εφαρµογή καινοτόµων τεχνολογιών και µεθόδων για τον 
καθαρισµό του θαλάσσιου περιβάλλοντος. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ :   

Πέντε διαφορετικές καινοτοµίες για τη διαχείριση των θαλάσσιων απορριµµάτων, που 
περιλαµβάνουν τεχνικές για την πρόληψη της εισροής απορριµάτων πολύ µικρού (microlitter) 
και µεγαλύτερου (macrolitter) µεγέθους στη θάλασσα, την ανάκτηση ενέργειας από την 
καύση των τελευταίων, και την εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεών τους στη 
Μεσόγειο και τη Βαλτική θάλασσα, αποτελούν τον πυρήνα του πρόσφατα 
χρηµατοδοτούµενου προγράµµατος EU-HORIZON 2020, CLAIM. 

ΚΥΡΙΩΣ  ΘΕΜΑ :  

Το πρόγραµµα CLAIM, που χρηµατοδοτήθηκε πρόσφατα στο πλαίσιο του EU-HORIZON 
2020, στοχεύει στον περιορισµό της ρύπανσης στο θαλάσσιο περιβάλλον, εστιάζοντας στην 
ανάπτυξη καινοτόµων τεχνολογιών και µεθόδων καθαρισµού. 

To CLAIM -“Cleaning marine Litter by developing and Applying Innovative Methods”- θα 
εφαρµόσει νέες στρατηγικές για την πρόληψη και την επί τόπου διαχείριση των ορατών και 
µη-ορατών απορριµάτων στη Μεσόγειο και τη Βαλτική.  

Η παγκόσµια παραγωγή πλαστικών έχει αυξηθεί κατά 20 φορές τα τελευταία 50 χρόνια 
προκαλώντας αυξηµένη παρουσία και συσσώρευση των πλαστικών απορριµάτων στο 
θαλάσσιο περιβάλλον, που πλέον αναγνωρίζεται ως ένα σηµαντικό περιβαλλοντικό 
πρόβληµα. Μόνο το 2010, εκτιµάται ότι 4.8-12.7 εκατοµµύρια τόνοι πλαστικών απορριµάτων 
µπήκαν στο θαλάσσιο περιβάλλον.  



 

 

 

«Θαλάσσια απορρίµµατα έχουν ανιχνευθεί παγκοσµίως σε όλα τα κύρια θαλάσσια 
ενδιαιτήµατα, σε µεγέθη που ποικίλουν από 1 εκατοµµυριοστό του µέτρου (micron) έως 
κάποια µέτρα. Ιδιαίτερα σε ηµίκλειστες περιοχές όπως η Μεσόγειος και η Βαλτική, η 
αποκατάσταση από τη θαλάσσια ρύπανση των απορριµάτων αποτελεί σηµαντική πρόκληση 
για την κυβερνητικη πολιτική», σηµειώνει η συν-συντονίστρια του προγράµµατος,  Δρ. 
Νικολέτα Μπέλλου, από το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε). 

Πέντε τεχνολογικές καινοτοµίες-κλειδιά θα προλαµβάνουν την είσοδο των απορριµάτων στη 
θάλασσα από δύο κύριες πηγές τους: τα εργοστάσια επεξεργασίας λυµάτων και τις 
απορροές των ποταµων.  

Σε ότι αφορά στην επεξεργασία λυµάτων, θα αναπτυχθεί µία αυτοµατοποιηµένη συσκευή 
που θα φιλτράρει τα µεγαλύτερου µεγέθους µικρο-πλαστικά, προλαµβάνοντας την είσοδό 
τους στη θάλασσα.  

Για τα µικρότερου µεγέθους (µη-ορατά) νανο-πλαστικά, θα αναπτυχθεί µία «πράσινη» 
συσκευή φωτο-κατάλυσης, η οποία µε την ενέργεια του ηλιακού φωτός θα 
διασπά/αδρανοποιεί κοινά υλικά, όπως το πολυ-προπυλένιο, πολυ-αιθυλένιο, PVC και 
ναϊλον, χρησιµοποιώντας ειδικές επιστρώσεις νανοτεχνολογίας. 

Στις εκβολές των ποταµών, επιπλέοντα φράγµατα θα τοποθετηθούν κατάλληλα για τη 
συλλογή ορατών επιπλεόντων απορριµάτων, πριν την είσοδό τους στη θάλασσα. Η συλλογή 
των απορριµάτων θα παρακολουθείται από προσαρµοσµένες κάµερες.  

Μία συσκευή πυρόλυσης θα βελτιστοποιηθεί για την παραγωγή και εκµετάλλευση µίγµατος 
αερίου καυσίµου (syngas) από τη διάσπαση των µακρο-πλαστικών, ώστε να µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί ως πηγή ενέργειας σε σκάφη και σε θέρµανση σε λιµάνια.  

Μεταξύ των µεθόδων που προβλέπεται να αναπτυχθούν από το πρόγραµµα, προβλέπεται 
και ένα µετρητικό σύστηµα φίλτρων που θα εγκατασταθεί σε πλοία ευκαιρίας (ships of 
opportunity, Ferryboxes) ανιχνεύντας τα µικρο-πλαστικά στην ανοικτή θάλασσα.  

Η δοκιµή σε πραγµατικές συνθήκες θα βρίσκεται στον πυρήνα του κύκλου καινοτοµίας του 
CLAIM, καθώς όλες οι νέες τεχνολογίες θα δοκιµαστούν σε ενδεικτικές περιοχές της 
Μεσογείου (Σαρωνικός κόλπος, Κόλπος της Λυών) και της Βαλτικής (στα παράλια της 
Δανίας). Παράλληλα µε τις δοκιµές, η ευρεία Ευρωπαϊκή κοινοπραξία του CLAIM θα 
αναζητήσει νέα µοντέλα επιχειρηµατικότητας για τη βελτίωση της οικονοµικής 
εφαρµοσιµότητας των καινοτοµιών του CLAIM σε µεγαλύτερη κλίµακα. 

Τα δεδοµένα που θα συλλεχθούν κατά τη διάρκεια του προγράµµατος θα χρησιµοποιηθούν 
από µοντέλα προσοµοίωσης που θα αναπτυχθούν για την πρόβλεψη των συγκεντρώσεων 
των µικρο- και µακρο-πλαστικών στη Μεσόγειο και τη Βαλτική. 

«Η συµµετοχή διεπιστηµονικών εταίρων και η υιοθέτηση µιας προσέγγισης µε βάση το 
οικοσύστηµα θα είναι ο πυρήνας των δράσεων του CLAIM», εξηγεί ο συντονιστής του 
προγράµµατος, Δρ. Γιώργος Τριανταφύλλου από το ΕΛ.ΚΕ.ΘΕ. «Εκτός από την ανάπτυξη 
καινοτόµων τεχνολογιών, θέλουµε να αναδείξουµε την σηµαντικότητα των υγιών ωκεανών 



 

 

 

και θαλασσών για τις υπηρεσίες του οικοσυστήµατος και εποµένως για την κοινωνική 
ευηµερία». 

Το CLAIM χρηµατοδοτείται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής πρόσκλησης  “Horizon 2020 BG-
07-2017: Blue green innovation for clean coasts and seas”. Το πρόγραµµα έχει 4ετή διάρκεια 
και συγκεντρώνει στην κοινοπραξία του 19 συνολικά εταίρους από όλη την Ευρώπη, 6 από 
τους οποίους αποτελούν µικρές ή µικροµεσαίες επιχειρήσεις (SMEs). Η επίσηµη έναρξη του 
προγράµµατος  θα γίνει το Νοέµβριο του 2017.   

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝ IΑ :  

Οµάδα Συντονισµού 

Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών  

Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας 

claim@hcmr.gr  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MULTIMEDIA: 

Σχήµα 1: Θέσεις επιτόπιων δοκιµών του προγράµµατος CLAIM στη Μεσόγειο και τη Βαλτική 
Θάλασσα (Βαλτική Θάλασσα-κοντά στη Δανία, Κόλπος της Λυών, Λιγουρία, Κόλπος 
Σαρωνικού) 

 

 

Πάροχος: CLAIM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Σχήµα 2: Το CLAIM προσφέρει λύσεις για την αντιµετώπιση των απορριµµάτων 
των θαλασσών 

 

Πάροχος: Michael Prevenios, HCMR 

 
 

 


