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Λίγα λόγια για το Πρόγραµµα INTERREG 
“ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ”          

u      Η Ελλάδα και η Βουλγαρία , δύο γειτονικές χώρες µε πλούσιο 
παρελθόν διανύουν µία εποχή στενότερης συνεργασίας , χάρη στο 
Πρόγραµµα  Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας , γνωστό  ως 
INTERREG , το οποίο παρέχει ένα πλαίσιο υλοποίησης κοινών 
δράσεων µε στόχο µια ανταγωνιστική, καινοτόµα και χωρίς 
κοινωνικούς αποκλεισµούς Διασυνοριακή περιοχή.  

 

u      Οι επιλέξιµες περιοχές του προγράµµατος περιλαµβάνουν την 
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας –Θράκης (Περιφερειακές ενότητες 
Έβρου, Καβάλας, Ξάνθης ,Ροδόπης και Δράµας ) και την Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας(Περιφερειακές ενότητες  Θεσσαλονίκης και 
Σερρών) για την Ελλάδα και τις επαρχίες Blagoevgrad, Smolyan, 
Kardjali και  Haskovo  της Βουλγαρίας. 

 





“Green Crew” 
       Στο πλαίσιο της Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG εντάσσεται  
το έργο ««Πράσινες θέσεις εργασίας στη  διαχείριση 
βιοαποβλήτων-Green Crew» , το οποίο συγχρηµατοδοτείται από  το 
Διασυνοριακό πρόγραµµα INTERREG V-A Ελλάδα-Βουλγαρία 
2014-2020 µε συνολικό προϋπολογισµό έργου 542.466,70€ και για 
τον Δήµο Σερρών το ποσό των  129.628,30€.  

    Το εταιρικό σχήµα του έργου περιλαµβάνει συνολικά τέσσερις (4) 
εταίρους, από τις δύο χώρες (2) χώρες και αποτελείται από τους εξής: 

u  Δήµος Σερρών (επικεφαλής εταίρος) 
u  Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης -Ειδικός Λογαριασµός 
Κονδυλίων   

u  Δήµος Νέστου 
u  Δήµος Blagoevgrad Βουλγαρίας 
 
     Το έργο Green Crew έχει διάρκεια 24 µήνες , από 6/10/2017 έως  
     5/10/2019 
 
 



Στόχοι του έργου 

u  Η πληροφόρηση και καθοδήγηση πολιτών και επιχειρήσεων  για τη σωστή 
διαχείριση των απορριµµάτων και των βιοαποβλήτων µέσω της οικιακής 
κοµποστοστοποίησης και χωριστής διαλογής των απορριµάτων µε οικονοµικό 
και περιβαλλοντικό όφελος  

 

u  Η ανάπτυξη των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων που θα αναλάβουν 
τη διαχείριση των «πράσινων» βιοαποβλήτων σε συνεργασία µε τους Δήµους 
και η δηµιουργία θέσεων εργασίας στην πράσινη οικονοµία 

 

u  Η ανάγκη για ανάληψη της περιβαλλοντικής ευθύνης από τους πολίτες ώστε να 
επιτευχθεί µια βιώσιµη «πράσινη» και ανταγωνιστική οικονοµία. 



Δράση «ΕΞΥΠΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» 

     Στους ανωτέρω στόχους βασίζεται ο σχεδιασµός της δράσης  της 
Εκπαιδευτικής Εβδοµάδας. 

u  Ενηµέρωση για τον τοµέα της κοινωνικής οικονοµίας, της  κοινωνικής 
επιχειρηµατικότητας   και της διαχείρισης αποβλήτων, 

u  Πληροφόρηση για  την εναλλακτική διαχείριση υλικών και προϊόντων 
µε έµφαση τη διαδικασία της κοµποστοποίησης και τα οφέλη της  

u  Ενίσχυση  της περιβαλλοντικής συνείδησης  στη λήψη 
επιχειρηµατικών αποφάσεων   

u  Ανάπτυξη γνώσεων και  δεξιοτήτων ώστε να µπορέσετε  να 
δραστηριοποιηθείτε στη διαχείριση των βιοαποβλήτων µέσω της 
κοινωνικής επιχειρηµατικότητας. 

 









        

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ  
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