Δράση μείωσης της πλαστικής
σακούλας
 1,2 τρις. πλαστικές σακούλες
καταναλώνονται παγκόσμια ετησίως.
 Χρειάζονται 500 έως και 1.000 χρόνια για
την αποσύνθεση μιας πλαστικής σακούλας.
 8 δις. πλαστικές σακούλες καταλήγουν στα
σκουπίδια στην Ευρώπη, επιβαρύνοντας το
περιβάλλον.

Δράση για τον περιορισμό των
πλαστικών μπουκαλιών μιας
χρήσης




Τι μπορείτε να κάνετε:
 Αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε πλαστικές
σακούλες κάθε φορά που πηγαίνετε για
ψώνια.
 Μην ξεχνάτε να έχετε πάντοτε μαζί σας την
επαναχρησιμοποιούμενη τσάντα για τα
ψώνια σας.

Στο πλαίσιο του έργου «WASPTOOL» μοιράστηκαν:
 1.400 επαναχρησιμοποιούμενες σακούλες
στους δημότες Χανίων (Κρήτη-Ελλάδα).
Κατά τη διανομή των σακουλών, οι δημότες
ενημερώνονταν για τα οφέλη του
περιορισμού της πλαστικής σακούλας.
 1.200 επαναχρησιμοποιούμενες σακούλες
στους δημότες Παραλιμνίου (Κύπρος) κατά
τη διάρκεια ημερίδας που πραγματοποιήθηκε
στο Δημοτικό Μέγαρο Παραλιμνίου και
εκστρατείας ενημέρωσης που
πραγματοποιήθηκε στην κεντρική πλατεία
του Δήμου Παραλιμνίου.
 15.000 επαναχρησιμοποιούμενες σακούλες
στους δημότες του Ηρακλείου (Κρήτη –
Ελλάδα) κατά τη διάρκεια εκστρατείας
ενημέρωσης στην κεντρική πλατεία του
Δήμου Ηρακλείου, καθώς και στα πλαίσια
εκδηλώσεων-ενημερώσεων στα κεντρικά
καταστήματα δυο μεγάλων αλυσίδων
σούπερ μάρκετ. Οι συγκεκριμένες αλυσίδες
έχουν συμφωνήσει με το επιτελείο του
WASP Tool να προσφέρουν στους πελάτες
τους έκπτωση κάθε φορά που οι τελευταίοι
χρησιμοποιούν τις σακούλες του έργου.



Τα πλαστικά μπουκάλια με εμφιαλωμένο
νερό που καταναλώνονται παγκοσμίως
ισοδυναμούν με 1,5 εκατομμύρια τόνους
πλαστικών απορριμμάτων ετησίως.
Η συνεχής χρήση του πλαστικού
μπουκαλιού και ιδιαίτερα η έκθεση του σε
υψηλές θερμοκρασίες επιτρέπει στις
χημικές και καρκινογόνες ουσίες να
διαρρεύσουν στο νερό.
Περιορίζοντας τη χρήση πλαστικών
μπουκαλιών με εμφιαλωμένο νερό
μειώνονται οι αρνητικές επιπτώσεις στο
περιβάλλον, ενώ παράλληλα
εξοικονομούνται χρήματα.

Τι μπορείτε να κάνετε:




Χρησιμοποιείτε επαναχρησιμοποιούμενα
παγούρια, από αλουμίνιο με κατάλληλη
επίστρωση.
Μάθετε τα παιδιά να χρησιμοποιούν το δικό
τους παγούρι στο σχολείο.

Δράση για την
επαναχρησιμοποίηση ενδυμάτων




Τι μπορείτε να κάνετε:








Τον Ιανουάριο του 2014 δόθηκαν 1.050
παγούρια στους μαθητές και 100 παγούρια
στους δασκάλους των Δημόσιων Δημοτικών
Σχολείων Παραλιμνίου. Επιπλέον, δόθηκαν
125 παγούρια στους μαθητές και 30
παγούρια στους δασκάλους του Γιώρκειου
Δημόσιου Νηπιαγωγείου Παραλιμνίου.
Τέλος, δόθηκαν 30 παγούρια στους
ηλικιωμένους που μένουν στη στέγη
ηλικιωμένων ΚΕΠΑ.
Όλοι οι δημότες που παρέλαβαν παγούρια
από το Δήμο Παραλιμνίου ενημερώθηκαν
για την αναγκαιότητα της χρήσης του
παγουριού.
Ο Δήμος Παραλιμνίου θα εξοικονομεί
20.000 € από τον περιορισμό των
πλαστικών μπουκαλιών μιας χρήσης.

Να προσφέρετε ρούχα που δεν χρειάζεστε
πλέον, αλλά βρίσκονται σε καλή κατάσταση
σε άτομα που τα έχουν ανάγκη.
Να δώσετε για επιδιόρθωση ρούχα με
μικρές φθορές.

Στο πλαίσιο του έργου «WASPTOOL»:


Στο πλαίσιο του έργου «WASPTOOL»:


Στην Ελλάδα, περίπου 120.000 τόνοι
φθαρμένων ειδών ιματισμού καταλήγουν
στους χώρους υγειονομικής ταφής
απορριμμάτων.
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση απορρίπτονται 5,8
εκατομμύρια τόνοι ενδυμάτων τον χρόνο.
Από αυτούς οι 1,5 εκατομμύρια
αξιοποιούνται από φιλανθρωπικές
οργανώσεις, εταιρείες και Μη
Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς, ενώ 4,3
εκατομμύρια καταλήγουν σε χωματερές ή
χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων.





Τον Μάρτιο 2014 θα εγκατασταθούν σε
100 σημεία του Δήμου Ηρακλείου κάδοι
συλλογής ενδυμάτων, όπου οι πολίτες θα
μπορούν να διαθέτουν τα ενδύματα, τα
ζεύγη παπουτσιών, τα λευκά είδη, τις
τσάντες και τις ζώνες, που πλέον δεν
χρειάζονται ή που θέλουν να πετάξουν
Η συλλογή των ενδυμάτων από τους
κάδους συλλογής ενδυμάτων στο Δήμο
Ηρακλείου θα γίνεται σε εβδομαδιαία βάση,
με απώτερο στόχο να καταλήγει στα
σκουπίδια μόνο το 2% των ενδυμάτων.
Τα ενδύματα που θα συλλέγονται, θα
προωθούνται στις αγορές μεταχειρισμένων
ειδών, εξασφαλίζοντας φθηνά ή δωρεάν
είδη ένδυσης για τις μη προνομιούχες
ομάδες πληθυσμού. Από τα παλιά ενδύματα
μπορούν επιπλέον να φτιαχτούν φόρμες
εργασίας, στουπιά, υλικό για ηχομόνωση
και θερμομόνωση καθώς και γέμιση για τα
καθίσματα των αυτοκινήτων.

Δράση «Ανταλλακτικής
Βιβλιοθήκης»
 Η ανταλλαγή των βιβλίων είναι μια από τις
αποτελεσματικότερες λύσεις στο πρόβλημα
διαχείρισης απορριμμάτων και προστασίας
του περιβάλλοντος.
 Επαναχρησιμοποιώντας 1 τόνο χαρτί
σώζονται 17 δέντρα και εξοικονομούνται 27
τόνοι νερού.

Στο πλαίσιο του έργου «WASPTOOL»:
Ξεκινά στα Χανιά η υλοποίηση της πιλοτικής
δράσης «Ανταλλακτική Βιβλιοθήκη», η οποία
αναδείχθηκε από το εργαλείο WASP-Tool ως
ενδεικνυόμενος τρόπος πρόληψης αποβλήτων
χαρτιού για την ευρύτερη περιοχή. Η
«Ανταλλακτική Βιβλιοθήκη» είναι μια υπαίθρια
δημόσια βιβλιοθήκη, αποτελούμενη από 4
αυτόνομα σταντ, ανοιχτά στο κοινό όλο το
24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, 365 ημέρες το
χρόνο. Κύριος της στόχος είναι η ανταλλαγή
βιβλίων και ιδεών, αλλά και η κοινωνική
αλληλεπίδραση που μπορεί να επιτευχθεί μέσω
των βιβλίων.
 Τα σταντ της «Ανταλλακτικής Βιβλιοθήκης»
φιλοξενούνται σε τέσσερις πλατείες του
Δήμου Χανίων (πλατεία Δημοτικής Αγοράς,
πλατεία 1866, πλατεία Ελευθερίας πλατεία
Σούδας).
 Το απόθεμά της «Ανταλλακτικής
Βιβλιοθήκης» βασίζεται στην ανταπόκριση
των επισκεπτών της, όπου μπορούν να
δανειστούν βιβλία και μετά από ένα χρονικό
διάστημα να τα επιστρέψουν δίχως εγγραφή
ή χρηματικό αντίτιμο, καθώς και να της
χαρίσουν βιβλία προς δανεισμό.
Στόχοι της ανταλλακτικής βιβλιοθήκης:
 Η αναβάθμιση του δημόσιου χώρου,
δίνοντας τη δυνατότητα για εκπαιδευτική
επιμόρφωση.
 Ο περιορισμός του όγκου των
απορριμμάτων που φτάνουν στους χώρους
υγειονομικής ταφής απορριμμάτων.

Ανάδοχοι του Έργου:

LIFE 2010ENV/GR/000622

 Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
(συντονιστής), GR
 Διαδημοτική Εταιρεία Διαχείρισης
Στερεών Αποβλήτων (ΔΕΔΙΣΑ), GR
 Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης
Απορριμμάτων Κρήτης (ΕΣΔΑΚ), GR
 ΕΠΕΜ Α.Ε., GR

Έργο:

«Ανάπτυξη και Επίδειξη ενός Εργαλείου
Υποστήριξης της Πρόληψης Αποβλήτων για
την Τοπική Αυτοδιοίκηση – WASP Tool »

Δράσεις Πρόληψης

 ENVITECH Ltd, CY
ENVITECH

 Δήμος Παραλιμνίου, CY

Το Έργο «WASP-TOOL»
(LIFE10 ENV/GR/622)
http://wasptool.hua.gr
Ελευθέριου Βενιζέλου 70, Καλλιθέα, 17671
Ελλάδα, Τ/+30210 9549348, Φαξ/
+302109514759
wasptool@gmail.com

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το
πρόγραμμα LIFE+ Environment
Policy and Governance της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Αποβλήτων

