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ΠΕΡΙΟΦΕ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ: ΕΛΛΑΔΑ - ΚΤΠΡΟ

ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ WASP TOOL

Ανϊπτυξη και Επύδειξη ενόσ Εργαλεύου για την Τποςτόριξη τησ 
Πρόληψησ Αποβλότων για την Σοπικό Αυτοδιούκηςη

WAS.P. = WASte Prevention 
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Σο Πρόγραμμα «WASP-Tool» δημιουργεύ το ϋδαφοσ για την ανϊδειξη του 
δυναμικού των διϊφορων ενεργειών πρόληψησ των αποβλότων ςτο 
επύπεδο τησ Σοπικόσ Αυτοδιούκηςησ. 

τόχοι του ϋργου «WASP-Tool» 

•Η αξιοπούηςη ςτην Ελλϊδα και την Κύπρο, των εμπειριών που 
αποκτόθηκαν κατϊ την εφαρμογό επιτυχημϋνων δραςτηριοτότων για την 
πρόληψη αποβλότων. 

•Η διευκόλυνςη τησ οδηγύασ πλαύςιο για τα απόβλητα (2008/98/ΕΚ) μϋςω 
του ςχεδιαςμού ενόσ εργαλεύου λόψησ αποφϊςεων για τισ τοπικϋσ αρχϋσ, 
αλλϊ και η ευαιςθητοπούηςη των πολιτών για την ανϊγκη ελαχιςτοπούηςησ 
των αποβλότων. 

ΚΠΕ Λαυρίου, 2012  



Κύριεσ Δρϊςεισ του ϋργου:

•Επιςκόπηςη τησ υφιςτϊμενησ 
κατϊςταςησ ςχετικϊ με την 
πρόληψη αποβλότων. 

•Ανϊπτυξη δικτύου με Σοπικό 
Αυτοδιούκηςη

•Ανϊπτυξη ενόσ εργαλεύου λόψησ 
αποφϊςεων για τα μϋτρα πρόληψησ 
αποβλότων (WASP-Tool)



Εργαλεύο λόψησ αποφϊςεων για τα 
μϋτρα πρόληψησ αποβλότων 
(WASP-Tool)
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Κύριεσ Δρϊςεισ του ϋργου:
•Εφαρμογό του WASP-Tool ςε τρεισ 
διαχειριςτικϋσ αρχϋσ αποβλότων ςε 
επύπεδο Σοπικόσ Αυτοδιούκηςησ

•Εφαρμογό, παρακολούθηςη και 
αξιολόγηςη των τεςςϊρων 
καταλληλότερων δρϊςεων πρόληψησ 
αποβλότων (δύο εκ των οπούων θα εύναι η 
οικιακό κομποςτοπούηςη και τη μεύωςη 
των τροφικών υπολειμμϊτων) ςε κϊθε 
μύα από τισ ςυμμετϋχουςεσ τοπικϋσ αρχϋσ. 



Οικιακό κομποςτοπούηςη 
•300 κϊδοι κομποςτοπούηςησ ςε ιςϊριθμα 
νοικοκυριϊ ςτην Κρότη και την Κύπρο

•Μεύωςη τροφικών αποβλότων
•Π.χ. Επαφϋσ με ςούπερ μϊρκετ για τη 
διϊθεςη προώόντων που πληςιϊζουν ςτην 
ημερομηνύα λόξησ
•Έρευνα για καταγραφό τησ ςυμπεριφορϊσ  
ςτον Ελληνικό οικιακό χώρο. 



Κύριεσ Δρϊςεισ του ϋργου:

•Επικοινωνύα και διϊδοςη του WASP-Tool
και των αποτελεςμϊτων του ϋργου

•εμινϊρια
•Οδηγόσ πρόληψησ αποβλότων ςτο 
γραφεύο
•Δημοςιεύςεισ ςτον Σύπο
•Ανακοινώςεισ ςε ςυνϋδρια
•Επιδεύξεισ κομποςτοπούηςησ
•Οδηγόσ κομποςτοπούηςησ
•Παραγωγό βύντεο
•Δικτύωςη με ϊλλα Έργα





http://wasptool.hua.gr



Εκδόςεισ 

•Προωκοφμε τισ θλεκτρονικζσ εκδόςεισ, 
για να εξοικονομιςουμε χαρτί και 
ενζργεια
•Οι ζντυπεσ εκδόςεισ ζχουν εκτυπωκεί 
ςε ανακυκλωμζνο χαρτί, με 
πιςτοποίθςθ Eco-label 



WASP Tool – Δραςτηριότητεσ

ΚΠΕ Λαυρίου



Εκ μέρους της Ομάδας Διαχείρισης του Έργου 

ΕΤΧΑΡΙΣΩ για την ΠΡΟΟΧΗ σας

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ

	


