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Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ
Η αποσύνδεση της παραγωγής των πλαστικών από τις ορυκτές 
πρώτες ύλες και η δημιουργία μιας κυκλικής οικονομίας πλαστικών 
είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την επίτευξη των ευρωπαϊκών 
στόχων για το κλίμα, την ενέργεια και την αειφορία. Περίπου 
12 εκατομμύρια τόνοι πλαστικών απορριμμάτων καταλήγουν 
στους ωκεανούς μας και ρυπαίνουν τη γη μας κάθε χρόνο. 
Παρά το γεγονός ότι υπήρξε πρόσφατα στροφή προς τη χρήση 
βιοπλαστικών, τα προϊόντα αυτά έχουν περιορισμούς στην χρήση 
και δεν ανακυκλώνονται εύκολα με τις υφιστάμενες τεχνολογίες.

Στρατηγικές κυκλικής οικονομίας και προηγμένων βιο-υλικών για την προστασία από 
την πλαστική ρύπανση και τη διατήρηση της ζωής στη στεριά και τις θάλασσές μας

ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ
Πρόγραμμα: Ορίζοντας 2020 της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης  

Είδος Δράσης:  Δράση Καινοτομίας

Θέμα: Βιώσιμες λύσεις για πλαστικά 
βιολογικής προέλευσης στη στεριά και 
στη θάλασσα (CE-BG-06-2019)

Διάρκεια: Οκτώβρης 2019 - Σεπτέμβρης 
2023 (48 μήνες)

Συντονιστής: Instituto Tecnológico del 
Embalaje, Transporte y Logística (ITENE), 
Ισπανία

Εταιρικό σχήμα: 24 εταίροι + 5 
συμμετέχοντα τρίτα μέρη,  σε 13 χώρες 

Συνολικός προϋπολογισμός: €10.26 
εκατομμύρια

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το SEALIVE στοχεύει στη μείωση της ρύπανσης από τα 
πλαστικά απορρίμματα στη στεριά και στη θάλασσα, μέσω 
(α) της προώθησης της χρήσης νέων και προηγμένων 
βιο-υλικών, που θα αντιμετωπίσουν τους υφιστάμενους 
περιορισμούς, και (β) με την ενίσχυση της κυκλικής 
οικονομίας με στρατηγικές που περιλαμβάνουν την ανάπτυξη 
και χρήση των βιοπλαστικών.

Υποστηρίζοντας την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τις Πλαστικές Ύλες, η επιστημονική ομάδα εμπειρογνώμων του 
έργου:

•    Θα αναπτύξει νέες λύσεις βιοπλαστικών χρησιμοποιώντας βιώσιμες πηγές βιομάζας και αποτελεσματικές 
τεχνολογίες επεξεργασίας  

•    Θα βελτιστοποιήσει αειφόρα επιχειρηματικά μοντέλα και θα προωθήσει αποτελεσματικές στρατηγικές 
σχεδιασμού προϊόντων, για τις νέες λύσεις που θα αναπτυχθούν

•    Θα ετοιμάσει μελέτες και εισηγήσεις για την προώθηση της τυποποίησης των λύσεων/προτάσεων για την 
βιοαποικοδόμηση

•    Θα προωθήσει τη χρήση των νέων λύσεων από την βιομηχανία πλαστικών, τις δημόσιες αρχές και τους 
πολίτες 

•    Θα υποστηρίξει την ανάπτυξη ευρωπαϊκών και παγκόσμιων θεσμικών πλαισίων για τα βιοπλαστικά 
•    Θα βελτιώσει τις τεχνολογίες και τις διεργασίες για την βέλτιστη διαχείριση των βιοπλαστικών στο τέλος του 

κύκλου ζωής τους  (π.χ. τις τεχνολογίες διαλογής)
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http://www.twitter.com/EU_SEALIVE  
https://twitter.com/GENIALG_EU


Σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε από την Intrigo

Αυτό το έργο έχει λάβει χρηματοδότηση Αυτό το έργο έχει λάβει χρηματοδότηση 
από το πρόγραμμα έρευνας και από το πρόγραμμα έρευνας και 
καινοτομίας Ορίζοντας 2020 της καινοτομίας Ορίζοντας 2020 της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αριθμό Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αριθμό 

συμφωνίας No. 862910 (SEALIVE). Το παρόν συμφωνίας No. 862910 (SEALIVE). Το παρόν 
αντικατοπτρίζει μόνο την άποψη του συγγραφέα αντικατοπτρίζει μόνο την άποψη του συγγραφέα 
και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να θεωρηθεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να θεωρηθεί 
υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των 
πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Συντονιστής Έργου 
Miriam Gallur  
miriam.gallur@itene.com

 

 
Marian Garcia Fernandez 
marian.garcia@itene.com
      

 

Επικοινωνία Έργου 
Annette Wilson  
annette@intrigo.eu

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
To SEALIVE θα δημιουργήσει νέα βιοπλαστικά με προηγμένες ιδιότητες και βελτιωμένη απόδοση, θα βελτιώσει 
τις τεχνολογίες επεξεργασίας και το σχεδιασμό προϊόντων και θα εφαρμόσει αποτελεσματικές λύσεις στο 
τέλος του κύκλου ζωής τους. Θα πραγματοποιηθούν πιλοτικά οκτώ τελικές εφαρμογές επιλεγμένων λύσεων 
και υλικών, σε έξι περιοχές, στην Ευρώπη και τη Νότια Αμερική. Για να διασφαλιστεί η υιοθέτησή των βιο-
πλαστικών λύσεων, οι καινοτομίες και οι στρατηγικές του SEALIVE θα υποστηρίζονται από μέτρα πολιτικής, 
προτάσεις για νέα εναρμονισμένα πρότυπα για τα υλικά που βιοαποικοδομούνται και στοχευμένη εκπαίδευση 
και κατάρτιση σχετικά με τη χρήση και τα οφέλη των λύσεων αυτών.

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΧΗΜΑ
Το SEALIVE φέρνει μαζί 24 εταίρους και πέντε συνεργαζόμενα τρίτα μέρη από 13 διαφορετικές χώρες στην 
Ευρώπη (Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κύπρος, Ολλανδία, Πορτογαλία, 
Τσεχία) και τη Νότια Αμερική (Αργεντινή). 

•    Βελτιωμένες λύσεις βιοπλαστικών, που 
χρησιμοποιούν αποδοτικά τους πόρους και 
μειώνουν το αποτύπωμα του άνθρακα και τις 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου

•    Καινοτόμες τεχνολογίες επεξεργασίας για 
τη βελτίωση των στρατηγικών διαχείρισης 
απορριμμάτων και τη μείωση της πλαστικής 
ρύπανσης στη στεριά και τη θάλασσα 

•    Ενημέρωση των ανθρώπων που χαράζουν 
πολιτικές και λαμβάνουν αποφάσεις, έτσι ώστε 

να υποστηριχθεί η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για 
τις Πλαστικές Ύλες και τα πρότυπα για την 
βιοαποικοδόμηση των υλικών.

•    Ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των 
εμπλεκόμενων με τα βιοπλαστικά φορέων, και 
γενικότερα των κοινωνικών εταίρων 

•    Αύξηση της διαφάνειας στην αγορά και καλύτερη 
διάχυση της γνώσης για μια ισχυρότερη γαλάζια 
οικονομία και βιοοικονομία 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΣΤΕΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ  

Προηγμένα βιο-
υλικά

Βιοδιασπώμενη 
μεμβράνη 
βαθιάς 
κατάψυξης 

Επαναχρησιμοποιήσιμα 
& ανακυκλώσιμα 
δίχτυα ψαρέματος

Βιοδιασπώμενη, 
εύκαμπτη 
μεμβράνη 
τροφίμων

 

Κομποστοποιήσιμη 
μεμβράνη 
εδαφοκάλυψης
 

Βιοδιασπώμενα 
πλαστικά 

μαχαιροπίρουνα 
μιας χρήσης

 

Καινοτόμες τεχνολογίες 
επεξεργασίας

Καινοτόμες λύσεις 
στο τέλος του 
κύκλου ζωής 

Επαναχρησιμοποιήσιμα 
& ανακυκλώσιμα 
κιβώτια για ψάρια

 

ΧΑΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Ανακυκλώσιμη 
συσκευασία 
τροφίμων
 

Βιοδιασπώμενοι 
δικτυωτοί 

σάκοι για την 
παραγωγή 
στρειδιών
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