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Συνοπτική Παρουσίαση του Προγράμματος WASMAN
Οι περισσότερες χώρες της Μεσογείου έχουν αρχίσει να αντιμετωπίζουν το πρόβλημα των
συνεχώς αυξανόμενων ποσοτήτων παραγόμενων αποβλήτων. Τα Ευρωπαϊκά συστήματα
διαχείρισης αποβλήτων συνήθως έχουν τεχνολογικές διαφορές και οι εθνικές ρυθμιστικές
πιέσεις και στόχοι υποχρεώνουν τα κράτη να λάβουν ιδιαίτερα σύνθετες αποφάσεις με
αποτέλεσμα σε αρκετές χώρες της Μεσογείου η ορθή επεξεργασία των αποβλήτων να
εξακολουθεί να αποτελεί μείζων πρόβλημα. Η διαχείριση των αποβλήτων αποτελεί
προτεραιότητα για πολλές τοπικές αρχές και σε ορισμένες περιπτώσεις και για τις κεντρικές
κυβερνήσεις.
Υπό αυτή την έννοια, η συνειδητοποίηση ότι η πρόληψη των στερεών αποβλήτων και της
ανακύκλωσης θα συμβάλλει στη μείωση των επιπτώσεων των κλιματολογικών αλλαγών
έχει γίνει αντιληπτό από τους εταίρους του WASMAN και έχει τεθεί ως θέμα
προτεραιότητας.
Το Κεντρικό Θέμα του Προγράμματος
Το πρόγραμμα WASMAN προτίθεται να προωθήσει τη συνεργασία και τη διάδοση ορθών
πρακτικών σε διακρατικό επίπεδο μεταξύ των Μεσογειακών χωρών στον τομέα της
διαχείρισης των αποβλήτων, λαμβάνοντας υπόψη τα ειδικά προβλήματα της περιοχής του
κάθε εταίρου. Στόχος του προγράμματος είναι να βοηθήσει και να ενισχύσει τις δημοτικές
αρχές στην ανάπτυξη ενός πιο αποδοτικού Δημοτικού Συστήματος Διαχείρισης Στερεών
Αποβλήτων (στρατηγική για «μηδέν απόβλητα") .
Η ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των Μεσογειακών περιοχών και η διάδοση των ορθών
πρακτικών που σχετίζονται με τη διαχείριση των αποβλήτων, θα συμβάλει στην επίτευξη
της εδαφικής συνοχής, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι περιβαλλοντικές, οικονομικές
και κοινωνικές προκλήσεις, όπως για παράδειγμα οι κλιματολογικές αλλαγές.
Γεωγραφική κάλυψη
Το πρόγραμμα καλύπτει μια μεγάλη περιοχή των χωρών της Μεσογείου. Συγκεκριμένα, οι
δραστηριότητες του προγράμματος θα διεξαχθούν στις ακόλουθες 9 περιφέρειες:

Umbria and Liguria στην Ιταλία, Languedoc-Roussillon στην Γαλλία, Aragón and Andalucía
στην Ισπανία, Θεσσαλία στην Ελλάδα, Επαρχία Λάρνακας στην Κύπρο και τέλος στην
Σλοβενία.
Στόχοι – Αποστολή του Προγράμματος WASMAN
• Να δημιουργήσει ένα μοντέλο διαχείρισης αποβλήτων για την περιοχή της Μεσογείου.
• Να αναπτύξει μια πιο αποτελεσματική και αποδοτική διαχείριση των αποβλήτων σε
σχέση με τη συλλογή των στερεών απόβλητων, την επεξεργασία και την διάθεση τους σε
μικρές πόλεις και αραιοκατοικημένες περιοχές και βελτιώσει το υπάρχον σύστημα με τη
συμμετοχή δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών.
• Να ενσωματώσει ορθές πρακτικές στο σύστημα διαχείρισης αποβλήτων.
• Να βελτιώσει τη γνώση για καθαρό περιβάλλον και υγεία.
• Να συμβάλει στην εφαρμογή της Κοινοτικής πολιτικής και νομοθεσίας για τα απόβλητα.
Αποτελέσματα
• Εντοπισμός ορθών πρακτικών
• Έναρξη νέων μεθόδων ανακύκλωσης μέσω πιλοτικών δράσεων.
• Αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού (γνώση, μέθοδοι, διαδικασία συμμετοχής στις
τοπικές πιλοτικές δράσεις και την φιλική προς το περιβάλλον διαχείριση των στερεών
αποβλήτων). Έκδοση ενημερωτικού φυλλαδίου / εγχειριδίου του καταναλωτή.
• Ενθάρρυνση των αρχών λήψης αποφάσεων για αλλαγή των πρακτικών της μη-βιώσιμης
διαχείρισης των αποβλήτων.

Διακρατικές Συναντήσεις των Εταίρων του Προγράμματος
1η διακρατική συνάντηση
Η 1η διακρατική συνάντηση των εταίρων πραγματοποιήθηκε στις 28 – 29 Μαΐου 2009
στη πόλη Perugia της Ιταλίας.
Στη συνάντηση παραβρέθηκαν αποστολές από τους εταίρους που συμμετέχουν στο
πρόγραμμα: Umbria (Ιταλία), Συντονιστής εταίρος, Liguria (Ιταλία), Aragón (Ισπανία),
Andalucía

(Ισπανία),

Λάρνακα

(Κύπρο),

Languedoc-Roussillon

(Γαλλία)

και

Karst

(Σλοβενία).
Τα Τρίκαλα εκπροσωπήθηκαν από τους:
κ. Σιακαβάρα Ιωάννη (Γενικός Διευθυντή της
Δ.Ε.Κ.Α.

Τρικάλων),

(Προϊσταμένη

του

Βασιλική

τμήματος

Βόκα

Ευρωπαϊκών

προγραμμάτων του Δήμου Τρικκαίων),Ευτυχία
Γκαγκάτσιου,

Μιχάλης

Κατσένης

(Δ.Ε.Κ.Α.

Τρικάλων).
Κατά την διάρκεια των εργασιών της 1ης ημέρας της συνάντησης, παρουσιάστηκε
από τον leader το πρόγραμμα του οποίου κύριος σκοπός είναι η δημιουργία ενός
ολοκληρωμένου μοντέλου διαχείρισης αποβλήτων
για τις χώρες της Μεσογείου. Το μοντέλο αυτό θα
βοηθήσει στην αντιμετώπιση περιβαλλοντικών
προβλημάτων, εισάγοντας νέες μεθόδους για τη
μείωση

της

παραγωγής

αποβλήτων,

την

επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση τους, τον
σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικών και
διαχειριστικών

εργαλείων

συμβατών

με

τις

πολιτικές της Ε.Ε. για τη διαχείριση αστικών
στερεών αποβλήτων. Επιπλέον, η υλοποίηση του προγράμματος θα συμβάλλει στην
ευαισθητοποίηση των πολιτών, την αλλαγή συμπεριφοράς και την ενεργή συμμετοχή τους
στην ανακύκλωση.

2η διακρατική συνάντηση
Από τις 29 Σεπτεμβρίου έως και τις 1 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε στην πόλη Nimes της
Γαλλίας η 2η διακρατική συνάντηση των εταίρων του Μεσογειακού προγράμματος «Waste
Management as Policy Tools for Corporate Governance». Η Δ.Ε.Κ.Α. Τρικάλων
εκπροσωπήθηκε από την κ. Βασιλική Βόκα και τον κ.
Μιχάλη Κατσένη.
Στη συνάντηση πραγματοποιήθηκε το πρώτο
σεμινάριο για τη μεθοδολογία που θα χρησιμοποιηθεί με
σκοπό

την

ανάπτυξη

ενός

μοντέλου

επιτυχούς

διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων (Municipal Solid
Waste Management Model, MSWMM).
Παράλληλα κατά τη διάρκεια των εργασιών της
συνάντησης
αναλυτικά

παρουσιάστηκε
ο

τρόπος

από

διαχείρισης

κάθε
των

εταίρο
στερεών

αποβλήτων που εφαρμόζεται στην περιοχή του
σήμερα και συζητήθηκαν θέματα που έχουν να
κάνουν

με

την

οικονομική

διαχείριση

του

προγράμματος και τις περαιτέρω κατευθύνσεις για τη
συνέχεια υλοποίησης του. Επίσης συζητήθηκε ο
τρόπος σύστασης και οργάνωσης μιας τοπικής ομάδας στήριξης (Waste Management Partnership,
W.M.P.). Συντονιστής – εταίρος για την οργάνωση και την επίβλεψη των Workshops μεταξύ των
μελών των τοπικών ομάδων όλων των εταίρων του προγράμματος είναι η Δ.Ε.Κ.Α. Τρικάλων, η
οποία και παρουσίασε τον τρόπο οργάνωσης και μεθοδολογίας των workshops.
Τέλος

πραγματοποιήθηκε

εκπαιδευτική

επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του αποτεφρωτήρα
με ανάκτηση ενέργειας που λειτουργεί στη Nimes,
όπου

με

την

θερμική

επεξεργασία

των

απορριμμάτων παράγεται ενέργεια καλύπτοντας
σημαντικό ποσοστό των ενεργειακών απαιτήσεων
της περιοχής.

Σύσταση τοπικής ομάδας (Waste Management Partnership)
διαχείρισης αποβλήτων.
Για την επιτυχία του σχεδίου κάθε εταίρος θα προβεί στη σύσταση μιας τοπικής ομάδας
(Waste Management Partnership, W.M.P.). Σκοπός της συγκεκριμένης ομάδας είναι να βοηθήσει
στη σύνταξη του τοπικού μοντέλου διαχείρισης των αποβλήτων, να υποκινήσει και να
υποστηρίξει τις τοπικές αρχές ώστε να προβούν σε δράσεις για την υλοποίηση του, να βοηθήσει
στη μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων της διακρατικής ανταλλαγής πρακτικών μεταξύ των
πόλεων και τέλος να συμβάλλει στην ευαισθητοποίηση των πολιτών.
Κατά τη διάρκεια του προγράμματος θα πραγματοποιηθούν 7 συναντήσεις εργασίας
(Workshops) και 2 τεχνικά σεμινάρια για τα μέλη της ομάδας.
Η Δ.Ε.Κ.Α. Τρικάλων ήδη έχει απευθυνθεί στους τοπικούς φορείς με σκοπό τη δημιουργία
της τοπικής ομάδας στήριξης. Το Φεβρουάριο του 2010 θα πραγματοποιηθεί το 1ο σεμινάριο για
τα μέλη της τοπικής ομάδας, ενώ η πρώτη συνάντηση εργασίας της τοπικής ομάδας θα
πραγματοποιηθεί τον Μάρτιο του 2010 με θέμα «Analysis of the waste management state-of-the-

art», όπου θα συζητηθούν θέματα σχετικά με το υπάρχον σύστημα διαχείρισης, τη νομοθεσία, το
χρηματοδοτικό πλαίσιο και προβλεπόμενες δράσεις διαχείρισης των αποβλήτων.

