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AGENDA

Εργαλείο για την Πρόληψη Αποβλήτων

14 Μαρτίου

Ημερίδα «Ολοκληρωμένη
Διαχείριση Αστικών Στερεών
Αποβλήτων στην ευρύτερη
περιοχή του Πειραιά»,
Πανεπιστήμιο Πειραιά

29 Απριλίου

Εθελοντική καμπάνια
“Καθαριζουμε την Ελλάδα σε
μία μέρα!”
www.letsdoitgreece.org

23 – 24 Μαϊου

Συνέδριο “Beacon Conference
on Waste Prevention and
Recycling”, για την Πρόληψη
Αποβλήτων και την
Ανακύκλωση. Βιέννη, Αυστρία

12–15 Ιουνίου

Συνέδριο “Orbit 2012:
From waste to product”,
για τη διαχείριση
οργανικών αποβλήτων.
Βρετάνη, Γαλλία

Στο δυσεπίλυτο ζήτημα της διαχείρισης αποβλήτων, η λύση για τη χάραξη
αποτελεσματικής στρατηγικής εντοπίζεται στην πρόληψη της παραγωγής τους.
Σε αυτήν την πρόταση, που προωθείται από το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο,
στηρίζεται το τριετές έργο “WASP Tool- Ανάπτυξη και επίδειξη ενός εργαλείου
για την υποστήριξη της πρόληψης αποβλήτων για την τοπική αυτοδιοίκηση»,
που ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2011. Στόχος του είναι να βοηθήσει την Τοπική
Αυτοδιοίκηση στην επιλογή της καταλληλότερης στρατηγικής για την πρόληψη
αποβλήτων και να αναπτύξει εκστρατείες ευαισθητοποίησης των πολιτών για
την αναγκαιότητα μείωσης των αποβλήτων. Το έργο εφαρμόζεται στην Ελλάδα
και την Κύπρο, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέσω του
προγράμματος LIFE+.
Ανάδοχοι φορείς στην Ελλάδα είναι το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
(συντονιστής), η Διαδημοτική Εταιρεία Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
(ΔΕΔΙΣΑ), ο Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Αποβλήτων Κρήτης (ΕΣΔΑΚ) και η
ΕΠΕΜ ΑΕ, ενώ στην Κύπρο η ENVITECH ΑΕ και ο Δήμος Παραλιμνίου.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Έργου
Για συνεχή και έγκυρη ενημέρωση σχετικά με την πρόοδο του Έργου WASP
Tool, πληκτρολογήστε http://galaxy.hua.gr/~WASPtool.
Η ιστοσελίδα άνοιξε στο κοινό το Νοέμβριο του 2011.
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Εναρκτήρια παρουσίαση του έργου
Την Τετάρτη 25 και την Πέμπτη 26
Οκτωβρίου 2011 το Χαροκόπειο
Πανεπιστήμιο
φιλοξένησε
αντίστοιχα,
την
Εναρκτήρια
Παρουσίαση και την 1η συνάντηση
του Συμβουλίου Διοίκησης του
έργου WASP Tool. Την εναρκτήρια
συνάντηση χαιρέτισε ο Πρόεδρος
του Τμήματος Γεωγραφίας του
Χαροκοπείου
Πανεπιστημίου,

Αναπληρωτής Καθηγητής και μέλος
της ομάδας του Έργου κ. Κοσμάς
Παυλόπουλος. Την πρώτη ημέρα, η
κα. Αναστασία Κουτσολιούτσου,
υπεύθυνη παρακολούθησης του
έργου,
παρουσίασε
το
χρηματοδοτικό
μέσο
της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής LIFE και τις
υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν οι
εμπλεκόμενοι φορείς κάθε έργου.

Στη συνέχεια, η επιστημονικώς
υπεύθυνη
του
έργου
και
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του
Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, κα.
Κάτια
Λαζαρίδη,
παρουσίασε
αναλυτικά το WASP Tool. Η δεύτερη
ημέρα
αφιερώθηκε
στον
προγραμματισμό των ενεργειών του
πρώτου εξαμήνου του έργου.

Εναρκτήρια παρουσίαση των έργων LIFE + που εγκρίθηκαν το 2010

Την Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2011
πραγματοποιήθηκε η εναρκτήρια
παρουσίαση των συνολικά δέκα
προγραμμάτων
LIFE+
που
εγκρίθηκαν στην Ελλάδα και την
Κύπρο. Η εκδήλωση έλαβε χώρα στα
γραφεία της εταιρείας Έψιλον, στο
Μαρούσι. Σκοπός της εκδήλωσης
ήταν η ενημέρωση των ανάδοχων
φορέων
σχετικά
με
τους
κανονισμούς χρηματοδότησης του

προγράμματος
LIFE
και
τη
συνεργασία με την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή (ΕΕ). Μετά την ενημέρωση
από την ομάδα της παρουσιάστηκαν
συνοπτικά τα προγράμματα.Το
πρόγραμμα
WASP
Tool
παρουσιάστηκε
από
την
επιστημονικώς
υπεύθυνη
του
προγράμματος,
Αναπληρώτρια
Καθηγήτρια κα.Κάτια Λαζαρίδη.
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Δράσεις
Ευρωπαϊκή Εβδομάδα για τη
Μείωση των Απορριμμάτων
19 – 27 Νοεμβρίου
2011
Με την οικονομική
στήριξη
του
προγράμματος LIFE
διοργανώθηκε από
19 -27 Νοεμβρίου
2011, για τρίτη
συνεχόμενη
χρονιά, η «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα για τη
Μείωση των Απορριμμάτων». Σύμφωνα
με το θεσμό αυτό, μία συγκεκριμένη
εβδομάδα
του
έτους,
δήμοι,
εκπαιδευτικά ιδρύματα και εταιρείες
από όλο τον κόσμο διοργανώνουν ή
συμμετέχουν σε εκδηλώσεις με σκοπό
την ενημέρωση των πολιτών για τη
μείωση των απορριμμάτων.
Για την Εβδομάδα του 2011,
τη
διοργάνωση εκδηλώσεων στην Ελλάδα
ανάλαβε ο Δήμος Αχαρνών. Το έργο
WASP Tool στήριξε ενεργά την
προσπάθεια του Δήμου συμμετέχοντας
στην
Ημερίδα
«Μειώνοντας
τα
σκουπίδια. Λύσεις και προοπτικές», την
Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2011, με μία
εισήγηση της επιστημονικώς υπεύθυνης
του έργου κας Κάτιας Λαζαρίδη.

Παρότι έχουν περάσει μόλις 6 μήνες
από την έναρξη του έργου WASP Tool,
οι Ομάδες Διοίκησης και Διαχείρισης του
έχουν αναπτύξει σημαντικές δράσεις.
Επίδειξη Οικιακής Κομποστοποίησης
Την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2011
πραγματοποιήθηκε στο 8 ο Δημοτικό
σχολείο Χανίων, παρουσίαση της
διεργασίας της κομποστοποίησης. Η
παρουσίαση είχε ως σκοπό την
ενημέρωση και ευαισθητοποίηση
των μαθητών σχετικά με την
πρόληψη των αποβλήτων και
πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του
έργου WASP Tool.
Την παρουσίαση ανέλαβε ο
κ.
Κώστας Πατεράκης, διευθυντής του
Ε.Μ.Α.Κ.
Χανίων.
Επιπλέον,
συμμετείχαν ο κ. Ελευθέριος
Κοπάσης, Γενικός Διευθυντής της
ΔΕΔΙΣΑ και η κα. Χριστίνα
Τσαμουτσόγλου, μηχανικός φυσικών
πόρων & περιβάλλοντος .

δουν από κοντά έναν κάδο οικιακής
κομποστοποίησης, καθώς και να
συμμετάσχουν
στη
διαδικασία
διαχωρισμού στην πηγή των
οργανικών υλικών που μπορεί να
αποικοδομηθούν
μέσω
της
κομποστοποίησης. Τα παιδιά, μετά
από
συνεννόηση
με
τους
εκπαιδευτικούς , είχαν φέρει από το
σπίτι
φλούδες
φρούτων,
υπολείμματα λαχανικών και άλλων
τροφών.
Ακολούθησε συζήτηση με τους
δασκάλους και τα παιδιά, με θέμα
τα χαρακτηριστικά και τα
περιβαλλοντικά οφέλη της οικιακής
κομποστοποίησης.

Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να

Περισσότερες πληροφορίες
για την Εβδομάδα:
http://www.ewwr.eu

Το έργο WASP Tool παρουσιάστηκε στις
25 Ιανουαρίου 2012 στην Ημερίδα
«Οργανικά
Απορρίμματα:
Ένας
θησαυρός
που
χάνεται»,
που
διοργάνωσε το Κέντρο Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης Λαυρίου, στο Παλιό
Μηχανουργείο
Λαυρίου.
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Εκδήλωση Πράσινη Κουζίνα
στην Κύπρο
Η κυπριακή εταιρεία ENVITECH, ο Δήμος Παραλιμνίου στην Κύπρο και η Τεχνική
Σχολή Σεφ Παραλιμνίου διοργάνωσαν στις 25 Νοεμβρίου 2011 εκδήλωση με θέμα
«Πράσινη Κουζίνα – Τεχνικές επαναχρησιμοποίησης από περισσεύματα φαγητών».
Στην εκδήλωση παρουσιάστηκε η προετοιμασία ενός ισορροπημένου γεύματος από
περισσεύματα τροφών, με απώτερο σκοπό τη μείωση του όγκου των αποβλήτων
που καταλήγουν στους οικιακούς κάδους απορριμμάτων.Την παρουσίαση
ακολούθησε γεύμα με τα τέσσερα πιάτα που παρουσιάστηκαν.
Από την πλευρά της Τεχνικής Σχολής την ευθύνη της διοργάνωσης είχε ο Διευθυντής
κ. Σωτήρης Κεφάλας. Την επιμέλεια του μενού και των συνταγών, οι κ.κ. Αντώνης
Καβαλιέρος και Λουκάς Μαρίνος, ενώ την επιμέλεια της βραδιάς οι καθηγητές κ.κ.
Μαυρίκιος Μαυρούδης και Αντρέας Ποστατζιης.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος LIFE +
WASP Tool.

Πρόληψη αποβλήτων
Το 2005 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόσθεσε ένα μείζων θέμα στις εθνικές ατζέντες των κρατών μελών σχετικά με τη διαχείριση των
αποβλήτων. Υιοθετώντας τη «Θεματική Στρατηγική για την Πρόληψη και την Ανακύκλωση των Αποβλήτων» (COM (2005) 666),
χάραξε νέες κατευθύνσεις και περιέγραψε μέτρα για τη μείωση των πιέσεων που υφίσταται το περιβάλλον λόγω της παραγωγής
και της διαχείρισης των αποβλήτων. Οι κύριες άξονες της στρατηγικής ενσωματώθηκαν στο ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο με την
Οδηγία Πλαίσιο για τα Απόβλητα (2008/98/ΕΕ), και στη συνέχεια στα εθνικά δίκαιο των κρατών – μελών. Στο ελληνικό δίκαιο
αποτυπώθηκε στο το Ν.4042 (ΦΕΚ 24/Α/13-2-2012) για την «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος − Εναρμόνιση με την Οδηγία
2008/99/ΕΚ−Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ − Ρύθμιση θεμάτων
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».
Ένα ξεχωριστό κεφάλαιο της Πρόληψης Αποβλήτων αφορά τα απόβλητα τροφίμων, τα οποία αποτελούν ένα από τα αντικείμενα
του Έργου WASP Tool. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανέρχονται στους 140.000.000 τόνους ανά έτος ή στα
300 κιλά άνα άτομο κάθε έτος. Δεδομένου ότι τα 2/3 περίπου αυτών είναι εδώδιμα, το θέμα μετατρέπεται σε πρόβλημα με
ηθικές και περιβαλλοντικές διαστάσεις. Έτσι, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εξέδωσαν ψήφισμα, με το οποίο ζητούν από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη να: λάβουν μέτρα για τη μείωση των αποβλήτων κατά 50% έως το 2025, να
βελτιώσουν την εφαρμογή της υφιστάμενης κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας υγιεινής που επιβάλλει την ανακύκλωση των βιοδιασπώμενων αποβλήτων, να μετατοπίσουν τους στόχους της πρόληψης αποβλήτων τροφίμων για τα κράτη-μέλη κάτω από τον
υφιστάμενο στόχο μείωσης των αποβλήτων έως το 2014 και να ανακηρυχθεί το έτος 2013 ως «Ευρωπαϊκό έτος κατά των
αποβλήτων τροφίμων».
Πηγή πληροφοριών: http://europa.eu/legislation_summaries/index_el.htm

