
ΗΜΕΡΙΔΑ	  
	  

ΠΡΟΛΗΨΗ	  ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	  ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ:	  
Δυνατότητες	  και	  περιορισμοί	  στο	  πλαίσιο	  της	  ολοκληρωμένης	  διαχείρισης	  

–	  μαθήματα	  από	  το	  έργο	  LIFE+	  “WASP-‐Tool”	  
	  

Τρίτη,	  23-‐9-‐2014	  
	  

Χαροκόπειο	  Πανεπιστήμιο	  
	  
9:30-‐10:00	   Προσέλευση	  –	  Εγγραφή	  
10:00-‐10:15	   Έναρξη	  της	  Ημερίδας	  

-‐ Χαιρετισμός	  του	  Πρύτανη	  του	  Χαροκοπείου	  Πανεπιστημίου,	  
Καθηγητή	  κ.	  Δημοσθένη	  Αναγνωστόπουλου	  

-‐ Χαιρετισμός	  του	  Προέδρου	  της	  Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α.	  
-‐ Χαιρετισμός	  της	  Επιστημονικά	  Υπεύθυνης	  του	  Έργου	  «WASP-‐

Tool»,	  Καθηγήτριας	  κ.	  Κάτιας	  Λαζαρίδη	  	  
10:15-‐10:30	   Η	  Πρόληψη	  στο	  πλαίσιο	  του	  Σχεδιασμού	  του	  ΥΠΕΚΑ	  για	  τη	  διαχείριση	  

των	  αποβλήτων	  
Τασία	  Αρφανάκου,	  ΥΠΕΚΑ,	  Τμήμα	  Διαχείρισης	  Στερεών	  Αποβλήτων	  

10:30-‐10:45	   Το	  Εθνικό	  Πρόγραμμα	  Πρόληψης	  Παραγωγής	  Αποβλήτων:	  
προτεραιότητες	  και	  μέτρα	  
Χρήστος	  Τσομπανίδης,	  ENVIROPLAN	  Α.Ε.,	  Ομάδα	  μελέτης	  του	  Εθνικού	  
Προγράμματος	  Πρόληψης	  Παραγωγής	  Αποβλήτων	  

10:45-‐11:00	   Ο	  ρόλος	  της	  πρόληψης	  για	  την	  Ευρώπη	  της	  Κυκλικής	  Οικονομίας	  και	  το	  
έργο	  WASP-‐Tool	  
Κάτια	  Λαζαρίδη,	  Καθηγήτρια,	  Χαροκόπειο	  Πανεπιστήμιο	  

11:00-‐11:15	   Εναλλακτική	  διαχείριση	  αποβλήτων:	  επιτεύγματα,	  προκλήσεις	  και	  
προοπτικές	  
Ρόζυ	  Χαριτοπούλου,	  Δρ.	  Μηχανικός	  Περιβάλλοντος,	  Διευθύντρια	  
Εναλλακτικής	  Διαχείρισης,	  ΕΟΑΝ	  &	  Εντεταλμένη	  Δημοτική	  Σύμβουλος	  
Περιβάλλοντος	  Δ.	  Κηφισιάς	  

11:15-‐11:30	   Ερωτήσεις	  –	  Συζήτηση	  
11:30-‐12:00	   Διάλειμμα	  καφέ	  
12:00-‐12:15	   Η	  Στρατηγική	  της	  Εφαρμογής	  της	  	  Πρόληψης	  Αποβλήτων	  σε	  

Νησιώτικες	  Περιοχές	  ως	  εργαλείο	  Αειφόρου	  Ανάπτυξης	  μέσα	  από	  το	  
Πρόγραμμα	  LIFE	  WASP-‐Tool	  
Αντώνης	  Ζορπάς,	  Δρ.	  Χημικός	  Μηχανικός	  –	  Μηχανικός	  Περιβάλλοντος,	  
ENVITECH	  



12:15-‐12:30	   Το	  Παράδειγμα	  της	  ΔΕΔΙΣΑ	  στη	  διαχείριση	  των	  αποβλήτων	  και	  τα	  
αποτελέσματα	  των	  πιλοτικών	  δράσεων	  πρόληψης	  του	  έργου	  WASP-‐
Tool	  
Κώστας	  Πατεράκης,	  Δ/ντης	  Εργοστασίου	  Μηχανικής	  Ανακύκλωσης	  και	  
Κομποστοποίησης	  -‐	  Αν/της	  Γεν.	  Δ/της	  Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α.	  	  

12:30-‐12:45	   ΕΣΔΑΚ:	  Πιλοτικές	  δράσεις	  πρόληψης	  αποβλήτων	  αποτελέσματα	  των	  
πιλοτικών	  δράσεων	  πρόληψης	  του	  έργου	  WASP-‐Tool	  
Βιργινία	  Μανασάκη,	  Αντιπεριφερειάρχης	  Κρήτης	  Ενέργειας	  και	  
Βιμηχανίας,	  ΕΣΔΑΚ	  

12:45-‐13:00	   Πρόληψη	  και	  Ανακύκλωση:	  οι	  νέοι	  πυλώνες	  της	  διαχείρισης	  αποβλήτων	  
στη	  Θεσσαλονίκη	  
Σωκράτης	  Φάμελλος,	  Χημικός	  Μηχανικός,	  M.Sc.	  

13:00-‐13:15	   Κινητοποιώντας	  τον	  πολίτη:	  δράσεις	  αναβάθμισης	  της	  διαχείρισης	  
αποβλήτων	  στο	  Δήμο	  Αγίου	  Δημητρίου	  
Κατερίνα	  Ασημακοπούλου,	  Αντιδήμαρχος	  Προστασίας	  Περιβάλλοντος	  
και	  Ποιότητας	  Ζωής,	  Δ.	  Αγίου	  Δημητρίου	  

13:15-‐13:30	   Ολοκληρωμένη	  διαχείριση	  των	  βιοαποβλήτων	  -‐	  Η	  περίπτωση	  των	  
Δήμων	  Αθηναίων	  &	  Κηφισιάς	  
Δημήτρης	  Μαλαμής,	  Δρ.	  Ε.ΔΙ.Π.	  ΕΜΠ	  

13:30-‐13:45	   Το	  διαδικτυακό	  εργαλείο	  πρόληψης	  αποβλήτων	  WASP-‐Tool	  
Μάρα	  Νικολαϊδου,	  Καθηγήτρια,	  Χαροκόπειο	  Πανεπιστήμιο	  

13:45-‐14:00	   Ερωτήσεις	  –	  Συζήτηση	  
14:00-‐15:00	   Διάλειμμα	  –	  Ελαφρύ	  Γεύμα	  
15:00-‐15:15	   Απόβλητα	  τροφίμων:	  ένα	  περιβαλλοντικό	  και	  κοινωνικό	  σκάνδαλο	  

Κώστας	  Αμπελιώτης,	  Αν.	  Καθηγητής,	  Χαροκόπειο	  Πανεπιστήμιο	  
15:15-‐15:30	   Πρόληψη	  αποβλήτων:	  η	  στάση	  των	  πολιτών	  

Αχιλλέας	  Πληθάρας,	  WWF	  Ελλάς,	  Συντονιστής	  του	  προγράμματος	  
"Καλύτερη	  Ζωή"	  

15:30-‐15:45	   Κοινωνική	  καινοτομία	  για	  τη	  μείωση	  των	  αποβλήτων	  τροφίμων	  και	  την	  	  
ανάπτυξη	  υποστηρικτικών	  δικτύων	  
Αλέξανδρος	  Θεοδωρίδης,	  ΜΠΟΡΟΥΜΕ,	  Ιδρυτικό	  μέλος	  

15:45-‐16:00	   Παραδείγματα	  πρόληψης	  και	  επαναχρησιμοποίησης	  στις	  Ευρωπαϊκές	  
κοινωνίες	  
Φίλιππος	  Κυρκίτσος,	  Δρ.	  Περιβαλλοντολόγος,	  Πρόεδρος	  της	  
Οικολογικής	  Εταιρείας	  Ανακύκλωσης	  

16:00-‐16:15	   Life	  EWAS:	  Αποδοτικές	  και	  Βιώσιμες	  Μέθοδοι	  Διαχείρισης	  
Απορριμμάτων	  με	  την	  Χρήση	  Εργαλείων	  ICT	  για	  τη	  Μείωση	  των	  Αερίων	  
Θερμοκηπίου	  
Αΐντα	  Ανθούλη,	  Σύμβουλος	  Περιβάλλοντος,	  D-‐Waste/ΕΠΕΜ	  



16:15-‐16:30	   Εφαρμογές	  Κινητής	  Τηλεφωνίας	  και	  Διαχείριση	  Στερεών	  Αποβλήτων	  
Μάριος	  Σκαρβελάκης,	  Υπεύθυνος	  Επικοινωνίας	  D-‐Waste/ΕΠΕΜ	  	  	  

16:30-‐16:45	   Ερωτήσεις	  –	  Συζήτηση	  
16:45-‐17:10	   Διάλειμμα	  καφέ	  
17:10-‐17:40	   Παρουσίαση	  του	  Τοπικού	  Δικτύου	  Περιβαλλοντικής	  Εκπαίδευσης:	  

«Πώς	  θα	  μειώσω	  τα	  σκουπίδια	  μου;»	  -‐	  Απολογισμός	  εκπαιδευτικών	  
δράσεων,	  συνεργασίες	  με	  ΚΠΕ	  και	  άλλους	  φορείς	  για	  τα	  σχ.	  έτη	  2012-‐
13	  και	  2013-‐14.	  
Θάνος	  Ιωάννου,	  Φυσικός,	  Ph.D.,	  Υπ.	  ΠΕ	  ΔΔΕ	  Δ΄	  Αθήνας	  
Πάνος	  Μπεγέτης,	  Υπ.	  ΚΠΕ	  Ελευσίνας	  

17:40-‐18:00	   Παρουσίαση	  εκπαιδευτικού	  υλικού	  -‐	  Εφαρμογή	  σχολικού	  
προγράμματος:	  «Πώς	  θα	  μειώσω	  τα	  απορρίμματά	  μου»	  
Νομικού	  Xριστίνα,	  Διευθύντρια	  7ου	  Δημ.	  Σχολείου	  Αγ.	  Δημητρίου	  
Ταπραντζή	  Aμαλία,	  εκπαιδευτικός	  7ου	  Δημ.	  Σχολείου	  Αγ.	  Δημητρίου	  
Κέκερη	  Eυαγγελία,	  εκπαιδευτικός	  

18:00-‐18:20	   Παρουσίαση	  εκπαιδευτικού	  υλικού	  -‐	  Εκπαιδευτική	  δραστηριότητα:	  
«Κατανάλωση	  και	  διαφήμιση»	  	  
Μπαζίγου	  Κατερίνα	  ,	  Φιλόλογος,	  Ph.D.,	  Υπ.	  ΚΠΕ	  Δραπετσώνας,	  	  
Ιωάννου	  Θάνος,	  Φυσικός,	  Ph.D.,	  Υπ.	  ΠΕ	  ΔΔΕ	  Δ΄	  Αθήνας	  

18:20-‐18:30	   Ερωτήσεις	  –	  Συζήτηση	  
18:30-‐18:45	   Κλείσιμο	  της	  Ημερίδας	  –	  Συμπεράσματα	  

	  
	  


