
Το έργο WASP-Tool: 

Ανάπτυξη και επίδειξη ενός Εργαλείου για την 

υποστήριξη της πρόληψης αποβλήτων για την 

Τοπική Αυτοδιοίκηση
LIFE10 ENV/GR/622 

Χριστίνα Χρόνη, Στάθης Φορτάτος

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 
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Δομή

Δομή παρουσίασης

• Εισαγωγή

• Πρόληψη αποβλήτων & 

εργαλεία πρόληψης

• Το έργο WASP Tool και τα 

πεπραγμένα



Εισαγωγή

Πρόληψη
Προετοιμασία για 

επαναχρησιμοποίηση

Ανακύκλωση

Άλλες μέθοδοι 
ανάκτησης

Τελική 

διάθεση



Η πρόληψη αποβλήτων περιλαμβάνει όλα τα μέτρα 
που λαμβάνονται προτού μια ουσία, υλικό ή προϊόν 
μετατραπεί σε απόβλητο (Οδηγία 2008/98/ΕΕ). 

Ορισμός

Με την πρόληψη μειώνονται:

• η κατανάλωση των φυσικών πόρων και ενέργειας

• η δημιουργία αποβλήτων

• η περιεκτικότητα των αποβλήτων σε βλαβερές ενώσεις



Τρόποι εφαρμογής

Δράσεις 
αυστηρής 
αποφυγής

Εκτροπή 
των 

ρευμάτων 
των 

αποβλήτων

ΠΡΟΛΗΨΗ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

• Περιορισμός της 

υπέρμετρης 

κατανάλωσης

• Σχεδιασμός 

προϊόντων που 

προκαλούν 

λιγότερα 

απόβλητα

Επαναχρησιμοποί

ηση, επισκευή, 

ανανέωση 

(«φρεσκάρισμα»)

ΠΡΙΝ απορριφθούν



Το έργο WASP Tool 
(LIFE 10 ENV/GR/622) 

WASP προέρχεται από τις λέξεις 
Waste Prevention 

«Ανάπτυξη και επίδειξη ενός 
Εργαλείου για την υποστήριξη της 

πρόληψης αποβλήτων για την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση»

Συγχρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα 
LIFE+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το έργο



Το έργο

Περιοχές 
δράσης: Ελλάδα 

& Κύπρος

Διάρκεια: 
01/10/2011 –
30/09/2014

Google maps

Ανάδοχοι:





Κύριες δράσεις Το έργο

Έκθεση 
υφιστάμενης 
κατάστασης 

για την 
πρόληψη 

αποβλήτων

Σχεδιασμός και 
ανάπτυξη του 

WASP Tool
(εργαλείο)

Εφαρμογή του 
εργαλείου με 

σκοπό τη 
χάραξη 

στρατηγικής 
για την 

πρόληψη 
αποβλήτων

Εφαρμογή 4 
δράσεων 

πρόληψης 
αποβλήτων 

στους 3 
Δήμους

Ανάπτυξη Δικτύου για την Πρόληψη Αποβλήτων / Επικοινωνία & Διάχυση / Παρακολούθηση & αξιολόγηση



Αρχιτεκτονική του WASP Tool

Το εργαλείο 

Για να διευκολυνθεί η Τοπική Αυτοδιοίκηση στην προετοιμασία ή τη 

βελτίωση της στρατηγικής τους σχετικά με την πρόληψη αποβλήτων



Το WASP Tool σχεδιάστηκε έτσι ώστε να είναι 
φιλικό στο (μη εξειδικευμένο) χρήστη

Το εργαλείο 



Δράσεις ανά περιοχή δράσης

Το εργαλείο 

ΔΕΔΙΣΑ (Χανιά) ΕΣΔΑΚ (Ηράκλειο) Δήμος Παραλιμνίου

Πρόληψη αποβλήτων τροφίμων

Οικιακή κομποστοποίηση

Προώθηση επαναχρησιμοποιούμενης σακούλας

Ανταλλακτική 

βιβλιοθήκη

Κάδοι συλλογής 

ρούχων και 

υποδημάτων

Προώθηση 

επαναχρησιμοποιούμενου 

παγουριού



•Μείωση αποβλήτων τροφίμων 
•Επαφές με σούπερ μάρκετ για τη διάθεση προϊόντων 
που πλησιάζουν στην ημερομηνία λήξης
•Έρευνα για καταγραφή της συμπεριφοράς  στον 
Ελληνικό οικιακό χώρο. 
•3 ενημερωτικά – εκπαιδευτικά σεμινάρια για την 
πρόληψη αποβλήτων τροφίμων 

Πιλοτικές δράσεις



Οικιακή κομποστοποίηση
•480 κάδοι κομποστοποίησης σε ισάριθμα 
νοικοκυριά στην Κρήτη και την Κύπρο
•. Εκπαίδευση και υποστήριξη
•Παρακολούθηση της διαδικασίας

Πιλοτικές δράσεις



Μείωση πλαστικής σακούλας
•15.000 στο Ηράκλειο (συνεργασία με σούπερ μάρκετ)
•2.000 στα Χανιά
•1.500 στο Παραλίμνι

Πιλοτικές δράσεις



Μείωση πλαστικών μπουκαλιών μίας 
χρήσης
•1.500 στο Παραλίμνι

Πιλοτικές δράσεις



Ανταλλακτική βιβλιοθήκη

Πιλοτικές δράσεις



Ανάπτυξη Δικτύου για την Πρόληψη 
Αποβλήτων 

Δικτύωση

• Δικτύωση με άλλα προγράμματα σχετικά με την 

Πρόληψη Αποβλήτων

• Δίκτυο τοπικής αυτοδιοίκησης

• Forum, web 2.0 εργαλεία (facebook,twitter)

Ίδρυση τοπικού δικτύου περιβαλλοντικής 

εκπαίδευσης «Πως θα μειώσω τα σκουπίδια μου»

• Εσπερίδα στο Χαροκόπειο, 14/02/13



•Συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα για τη Μείωση των Αποβλήτων 2012

διοργανωτής: ΔΕΔΙΣΑ

το Χαροκόπειο ανέπτυξε δράσεις με δύο Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Δικτύωση



http://wasptool.hua.gr
Ενημέρωση για το έργο



•Προωθούμε τις ηλεκτρονικές εκδόσεις, 
για να εξοικονομήσουμε χαρτί και 
ενέργεια
•Οι έντυπες εκδόσεις έχουν εκτυπωθεί 
σε ανακυκλωμένο χαρτί, με 
πιστοποίηση Eco-label 

Εκδόσεις 



>25 αναφορές σε εφημερίδες, 

περιοδικά, ειδησεογραφικούς 

ιστότοπους και τηλεοπτικά 

κανάλια

Δημοσιεύματα 



Συνέδρια, ημερίδες, εκδηλώσεις 



Τι πέτυχε το έργο

• Παρήγαγε ένα χρήσιμο εργαλείο υποστήριξης λήψης 

αποφάσεων, το οποίο μπορεί να αξιοποιήσει ο κάθε Δήμος ή 

Φορέας Διαχείρισης Αποβλήτων για την ανάπτυξη της δικής 

του στρατηγικής πρόληψης αποβλήτων, και την υλοποίηση 

δράσεων πρόληψης. 

• Δημιούργησε ένα δίκτυο με μέλη που δραστηριοποιούνται στην 

πρόληψη αποβλήτων 

• Ενημέρωσε το ευρύ κοινό για πρώτη φορά στην Ελλάδα και 

την Κύπρο για την πρόληψη αποβλήτων

• Αναφέρεται στον Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για την 

Πρόληψη Δημιουργίας Αποβλήτων



Μετά το LIFE+

• Η δράση για τη συλλογή των ρούχων και των υποδημάτων στην Κρήτη, 

έχει επεκταθεί

• Συνεχίστηκαν τα σεμινάρια για την πρόληψη αποβλήτων τροφίμων 

στην Κρήτη

• Τα αποτελέσματα του έργου παρουσιάζονται σε εκδηλώσεις, με σκοπό 

τη όσο το δυνατόν μεγαλύτερη διάχυσή τους (πιο πρόσφατη: 

Εκδήλωση δικτύωσης για την ανταλλαγή εμπειριών και αποτελεσμάτων 

έργων LIFE, του LIFE Cyclamen – Cyprus Capacity Building for LIFE, 

13-12-2018). 

• Το εργαλείο WASP – Tool παρουσιάστηκε σε Δήμους



ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ για την ΠΡΟΣΟΧΗ σας

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Το έργο WASP Tool (LIFE10 ENV/GR/622) συγχρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα LIFE+ της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής

http://wasptool.hua.gr


