
 

   
 

 

 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Joint Initiatives for Smart and Sustainable Municipal Solid Waste Management  
“INTERNET OF BINS” 

 
Εναρκτήρια Συνάντηση της Πράξης 

18 Σεπτεμβρίου 2019, Δήμος Ζηρού (Πλ. Γεννηματά, Φιλιππιάδα) 
 
Ο Δήμος Ζηρού ως Επικεφαλής Εταίρος του Έργου «INTERNET OF BINS» θα φιλοξενήσει την Εναρκτήρια Συνάντηση μεταξύ 
Εταίρων της Πράξης την Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 12:00 στην Φιλιππιάδα. 
 
Η Πράξη με τίτλο: «Joint Initiatives for Smart and Sustainable Municipal Solid Waste Management» και ακρωνύμιο 
“INTERNET OF BINS” υλοποιείται μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG IPA CBC 
“Greece-Albania 2014-2020” και συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. μέσω του Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας ΙΙ (ΜΠΒ 
ΙΙ) (85%) και από Εθνικούς Πόρους (15%).  
 
Η πράξη “INTERNET OF BINS” συμβάλει στην άρση των περιορισμών που εντοπίζονται στη διασυνοριακή περιοχή του 
προγράμματος και οι οποίοι συνδέονται άρρηκτα με:  
 
 την ανεπάρκεια των περιβαλλοντικών υποδομών ως προς το είδος και τα ποιοτικά/λειτουργικά τους χαρακτηριστικά 

(ιδίως στην Αλβανία), 
 το χαμηλό βαθμό διείσδυσης καινοτομικών προσεγγίσεων και εφαρμογών/πρακτικών ως προς το επιχειρησιακό και 

τεχνικό επίπεδο λειτουργικής διαχείρισης των δημόσιων υποδομών και ιδίως αυτών που αφορούν τον τομέα 
διαχείρισης των στερεών αποβλήτων σε τοπική (δημοτική) κλίμακα, με αποτέλεσμα να επηρεάζεται ποικιλοτρόπως η 
ποιότητα ζωής των κατοίκων αλλά τα χαρακτηριστικά του τουριστικού προϊόντος και του γενικότερου αστικού 
προφίλ. 

 
Δεδομένων των παραπάνω συνθηκών, εντοπίζεται η ανάγκη για επανασχεδιασμό της προσέγγισης διαχείρισης των 
στερεών αποβλήτων σε δημοτικό επίπεδο σχεδιασμού στη λογική μετάβασης στην εποχή των «οικολογικών έξυπνων 
πόλεων» και προς αυτή τη κατεύθυνση η πράξη “INTERNET OF BINS” δομείται σε τρείς θεματικούς πυλώνες με γνώμονα τη 
διασυνοριακή εφαρμογή:  

 
 Στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων-«έξυπνων» πρακτικών διαχείρισης αποβλήτων και την αναβάθμιση της φέρουσας 

ικανότητας διαχείρισης και λειτουργίας αυτών μέσω της εγκατάστασης σχετικού εξοπλισμού και λογισμικού 
(τηλεμετρίας) διαχείρισης περιεχομένου των δημοτικών περιεκτών των αστικών αποβλήτων,  

 Στον περιορισμό της αισθητικής όχλησης μέσω παρεμβάσεων υπογειοποίησης κάδων αστικών στερεών αποβλήτων σε 
κρίσιμα σημεία ενδιαφέροντος και  

 Στην εφαρμογή φιλο-περιβαλλοντικών πρακτικών (κομποστοποίηση, καμπάνιες ευαισθητοποίησης, διαχειριστικά 
σχέδια αποβλήτων και ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών και εφαρμογών για κινητά τηλέφωνα). 

 
Το Εταιρικό Σχήμα της Πράξης αποτελείται από τον Δήμο Ζηρού (Επικεφαλής Εταίρος) και τον Δήμο Μετσόβου από την 
ελληνική πλευρά και από τον Δήμο Αγίων Σαράντα και το Περιφερειακό Κέντρο Ανάπτυξης και Συνεργασίας από την 
αλβανική πλευρά.  

 


