Οπότε, τι ακριβώς
είναι το WASP-Tool;

Ανάδοχοι
του Έργου:

Το Έργο WASP-Tool αναπτύχθηκε για να διερευνήσει,
να καταδείξει και να βελτιώσει το δυναμικό πρόληψης
αποβλήτων στο επίπεδο της τοπικής αυτοδιοίκησης,
στην Ελλάδα και στην Κύπρο.

w Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (συντονιστής), GR
w Διαδημοτική Εταιρεία Διαχείρισης
Στερεών Αποβλήτων (ΔΕΔΙΣΑ), GR
w Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης
Απoρριμμάτων Κρήτης (ΕΣΔΑΚ), GR

Το Έργο στοχεύει στην:

w ΕΠΕΜ A.E., GR

Το περιεχόμενο του φυλλαδίου δεν εκφράζει απαραιτήτως
τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

http://wasptool.hua.gr
Ελευθερίου Βενιζέλου 70, Καλλιθέα, 176 71 Ελλάδα,
Τ/ +30 210 9549348, Φαξ/ +30 210 9514759,
wasptool@gmail.com

FREELIFE VELLUM: ανακυκλωμένο χαρτί υψηλής ποιότητας

w ανάπτυξη ενός εργαλείου για την υποστήριξη
της πρόληψης αποβλήτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση,
w εφαρμογή του εργαλείου σε τρεις πιλοτικές περιοχές,
w υλοποίηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση τεσσάρων
δράσεων πρόληψης αποβλήτων σε κάθε πιλοτική περιοχή,
w επικοινωνία και ενημέρωση για τη διάχυση των
αποτελεσμάτων και των καλύτερων πρακτικών
πρόληψης.

w ENVITECH Ltd, CY
w Δήμος Παραλιμνίου, CY

Το έργο «WASP-Tool»
(LIFE10 ENV/GR/622)

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα
χρηματοδότησης LIFE+ Environment Policy and
Governance της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ανάπτυξη και Επίδειξη ενός Εργαλείου Υποστήριξης
της Πρόληψης Αποβλήτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση
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Τι μπορούμε να
κάνουμε;
Τι είναι η πρόληψη
αποβλήτων;
Η πρόληψη αποβλήτων περιλαμβάνει όλες τις ενέργειες,
που μειώνουν:
w την ποσότητα των αποβλήτων,
w τις επιβαρύνσεις των αποβλήτων στην υγεία και το περιβάλλον,
w την παρουσία βλαβερών ενώσεων σε υλικά και προϊόντα
και, που πραγματοποιούνται πριν τα προϊόντα ή τα υλικά
περάσουν στο ρεύμα των αποβλήτων.
Η πρόληψη αποβλήτων διαφέρει από την ανακύκλωση
και τις άλλες προσπάθειες διαχείρισης αποβλήτων,
που εφαρμόζονται αφότου ένα προϊόν έχει χαρακτηριστεί
απόβλητο.

Γιατί «μετράει;
Προλαμβάνοντας την παραγωγή αποβλήτων,
κατορθώνουμε:
w να διαχειριστούμε ορθολογικότερα τους φυσικούς πόρους,
w να μετριάσουμε το οικολογικό μας αποτύπωμα, και
w να μειώσουμε το κόστος της διαχείρισης αποβλήτων.
Το Έργο WASP-Tool προάγει την πρόληψη αποβλήτων
βοηθώντας την Tοπική Aυτοδιοίκηση να αναπτύξει
τις κατάλληλες στρατηγικές.

Περιορίζουμε τα απόβλητα
συσκευασίας
w επιλέγουμε χύμα προϊόντα, όποτε αυτό είναι εφικτό,
w επαναχρησιμοποιούμε τα χαρτιά περιτυλίγματος και
τα αεροπλάστ (πλαστικά φύλλα με φυσαλίδες για την προστασία
εύθραυστων αντικειμένων),
w προτιμούμε μπωλ, βάζα και δοχεία για τη φύλαξη προϊόντων,
αντί για σακούλες τροφίμων μίας χρήσης και αλουμινόχαρτο,
w χρησιμοποιούμε πάνινες τσάντες πολλαπλών χρήσεων όταν
πηγαίνουμε για ψώνια.

Επιλέγουμε προϊόντα
πολλαπλής χρήσης
w έχουμε τη δική μας κούπα ή ποτήρι για τον καφέ στο γραφείο,
ώστε να μην σπαταλάμε τα πλαστικά ή χάρτινα ποτήρια,
w εφοδιαζόμαστε με επαναφορτιζόμενες μπαταρίες,
w χρησιμοποιούμε στο σπίτι
καλαμάκια πολλαπλής χρήσης,
w προμηθευόμαστε είδη
με επαναπληρούμενες συσκευασίες
(π.χ. υγρό σαπούνι για τα χέρια).

Μειώνουμε
τα τροφικά απόβλητα
w αγοράζουμε μόνο τις απαραίτητες ποσότητες τροφίμων,
w φτιάχνουμε μια λίστα για τα ψώνια και προσπαθούμε
να μην ξεφύγουμε από αυτήν,
w υπολογίζουμε τις μερίδες του φαγητού χωρίς υπερβολές,
w μαθαίνουμε ποιες είναι οι κατάλληλες συνθήκες για τη
συντήρηση των τροφίμων (π.χ. τα ζυμαρικά σε χώρο χωρίς
υγρασία και μύκητες, οι πατάτες σε σκοτεινά σημεία
χωρίς υγρασία),
w ανακαλύπτουμε συνταγές που αξιοποιούν τα φαγητά που
περίσσεψαν από την προηγούμενη ημέρα.

Χρησιμοποιούμε
το χαρτί με σύνεση
w εκτυπώνουμε μόνο ό,τι είναι απολύτως απαραίτητο,
w αιτούμαστε να λαμβάνουμε τους λογαριασμούς μας μέσω
του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου,
w ρυθμίζουμε τον εκτυπωτή να εκτυπώνει και στις δύο όψεις
κάθε φύλλου,
w δηλώνουμε ότι δεν θέλουμε να λαμβάνουμε διαφημιστικά
φυλλάδια, κολλώντας μια επισήμανση στην είσοδο,
w χρησιμοποιούμε την πίσω πλευρά των ανοιγμένων φακέλων
και των πρόχειρων χαρτιών για να κρατούμε σημειώσεις

