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5 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ 

Επεξεργασία υγρών αποβλήτων: Αυτόματη 
συσκευή καθαρισμού που θα φιλτράρει τα 
μικροπλαστικά  και θα εμποδίζει την είσοδο 
μεγαλύτερων πλαστικών απορριμμάτων  στις 
θαλάσσιες περιοχές.

Σε επίπεδο νανοπλαστικών, μια νέα 
φωτοκαταλυτική συσκευή θα αποδομεί τα μικρο 
-πλαστικά χρησιμοποιώντας ήλιακό ή ορατό φως.

Πλωτοί βραχίονες εφοδιασμένοι με κάμερες 
παρακολούθησης,  θα  τοποθετηθούν  στις 
εκβολές  ποταμών με σκοπό την συλλογή των 
ορατών επιπλεόντων απορριμμάτων.

Δημιουργία πυρολύτη  (συσκευή θερμικής 
επεξεργασίας), με στόχο την  παραγωγή και 
εκμετάλλευση του syngas (μίγμα αερίων 
καυσίμων) που προέρχεται από την αποδόμηση 
των μακροπλαστικών,  και την  τελική χρήση του 
ως πηγή ενέργειας για τα πλοία και την  θέρμανση 
των λιμανιών.

Καινοτόμο σύστημα φιλτραρίσματος για την 
ανίχνευση μικροπλαστικών σε ανοιχτές θάλασσες 
χρησιμοποιώντας διερχόμενα πλοία ή, Ferry 
Boxes.
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ΣΚΟΠΟΣ
Το CLAIM θα αναπτύξει καινοτόμες τεχνολογίες και 
προσεγγίσεις καθαρισμού, με στόχο την πρόληψη και 
την επιτόπια διαχείριση ορατών και μη ορατών 
θαλάσσιων απορριμμάτων στη Μεσόγειο και τη 
Βαλτική Θάλασσα.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ 
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Ανάπτυξη νέων  μοντέλων που θα δώσουν 
πληροφορίες για τις συγκεντρώσεις των  μάκρο 
και μικροπλαστκών σε επίπεδο λεκάνης 
απορροής, τόσο στη Μεσόγειο όσο και στη 
Βαλτική Θάλασσα.

Νέα σενάρια θα καθορίσουν / δείξουν / τονίσουν 
την αποτελεσματικότητα της χρήσης των 
αναπτυγμένων εργαλείων καθαρισμού.

Τα δεδομένα που θα συλλεχθούν κατά τη διάρκεια 
του έργου θα χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση 
της διακυβέρνησης των θαλάσσιων 
απορριμμάτων.

Δημιουργία χαρτών  που θα απεικονίζουν τις 
πιθανές επιπτώσεις των ορατών και μη ορατών 
πλαστικών  απορριμμάτων στις οικοσυστημικές 
υπηρεσίες,  καθώς  και   στην ανθρώπινη 
ευημερία.

Συνεργασία Επιστήμης, Βιομηχανίας, 
Κοινωνίας και Δημόσιων Αρχών 

Επιστήμη και Κοινωνία των Πολιτών

Επιστήμη & Βιομηχανία

Επιστήμη και Δημόσιες Αρχές
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ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Η παρουσία και η συσσώρευση πλαστικών απορριμμάτων 
αποτελεί μείζον περιβαλλοντικό πρόβλημα.  Αυξάνεται 
σταθερά με την παγκόσμια παραγωγή τα τελευταία 
πενήντα χρόνια.

ΣΤΟΧΟΙ 
Να βελτιώσει τις γνώσεις μας σχετικά με την 
υφιστάμενη κατάσταση την θαλάσσιας πλαστικής 
ρύπανσης

Να  παρέχει καινοτόμες τεχνολογίες ικανές να 
μειώσουν την ποσότητα και τον αντίκτυπο της 
πλαστικής ρύπανσης στις  οικοσυστημικές υπηρεσίες 
της Μεσογείου και της Βαλτικής Θάλασσας

Να ορίσει  τη βάση για την επιχειρησιακή πρόβλεψη 
των επιπτώσεων της ρύπανσης των θαλάσσιων 
οικοσυστημικών υπηρεσιών από τα πλαστικά 
απορρίμματα

Με τη χρήση οικοσυστημικών υπηρεσιών (π.χ.  
βιομηχανία αλιείας) να εντοπίσει τομείς  στους 
οποίους η εφαρμογή των τεχνολογιών που 
αναπτύσσονται στο πλαίσιο του έργου, θα 
συνεισφέρει πιο δυναμικά στην  αντιμετώπιση των 
ζητημάτων που αφορούν τα θαλάσσια απορρίμματα 
και τις επιπτώσεις τους στην ανθρώπινη ευημερία

Να ελέγξει την οικονομική δυνατότητα και την 
κοινωνική αποδοχή , επιτρέποντας στο θεσμικό 
πλαίσιο να υποστηρίξει την υιοθέτηση και 
αναβάθμιση καινοτόμων τεχνολογιών για τη μείωση 
των  θαλάσσιων απορριμμάτων

Να αλλάξει την πολιτική και τις αντιλήψεις του κοινού 
και να παρέχει πληροφορίες  σε θέματα  διαχείρισης 
και λήψης αποφάσεων μέσω εστιασμένων 
στρατηγικών επικοινωνίας και δέσμευσης  των  
κοινωνικών εταίρων


