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Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας
παρουσίασης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντανακλά
τις απόψεις μόνον των δημιουργών, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρει
ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που
εμπεριέχονται σε αυτό



Στόχος της Πλατφόρμας

• Να παρέχει με ευκολία όλες τις απαραίτητες 
πληροφορίες, εργαλεία και Οδηγούς, ώστε να 
μπορεί ένα στέλεχος της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης σε Ελλάδα, Κύπρο και 
Σλοβενία, αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη, 
να αυτοεκπαιδευτεί και να εκπονεί Σχέδιο 
Πρόληψης για τον δήμο – κοινότητά του και 
να υλοποιεί πολλές δράσεις Πρόληψης 
Αποβλήτων.



Βασικό περιεχόμενο Πλατφόρμας
• Βασικές πληροφορίες για το πρόγραμμα LAWPRET, τις δράσεις του 

και τους εταίρους
• Δυνατότητα αρχικής αυτοαξιολόγησης των ενδιαφερομένων
• Δυνατότητα επιλογής Δράσεων Πρόληψης από την Βάση 

Δεδομένων Ιδεών Πρόληψης, με διάφορα κριτήρια με βάση τις 
ανάγκες και τις δυνατότητες του κάθε ΟΤΑ

• Δυνατότητα να προταθεί κάποια νέα ιδέα δράσης Πρόληψης και 
να συμπεριληφθεί στη Βάση Δεδομένων Ιδεών Πρόληψης

• Μέσω της Βιβλιοθήκης πρόσβαση στην τεράστια διεθνή εμπειρία 
καλών πρακτικών, προγραμμάτων πρόληψης και σχετικών επαφών

• Δυνατότητα πρόσβασης σε εκατοντάδες βίντεο σχετικών με 
Πρόληψη Αποβλήτων



Αρχική αυτοαξιολόγηση των ενδιαφερομένων

• Απάντηση ενός ειδικά on line 
διαμορφωμένου ερωτηματολογίου με 
βασικές σχετικές ερωτήσεις

• Με το ερωτηματολόγιο μπορεί ο 
ενδιαφερόμενος να αυτοαξιολογηθεί αρχικά 
και να παίρνει αμέσως την βαθμολογία του με 
βάση την κλίμακα 0-100

• Μπορεί ο ενδιαφερόμενος να απαντήσει και 
στο μέλλον το ερωτηματολόγιο και να 
παρακολουθεί την βελτίωσή του



Επιλογή Δράσεων Πρόληψης για τον ΟΤΑ μου
• Από την μεγάλη και δυναμική Βάση Δεδομένων Ιδεών 

Πρόληψης μπορεί ένας ΟΤΑ να επιλέξει τις κατάλληλες δράσεις 
για τον ΟΤΑ του, που ανταποκρίνονται στις δικές του ανάγκες 
και δυνατότητες

• Μπορεί να επιλέξει δράσεις Πρόληψης από όλα ή από κάποια 
από τα 24 Θεματικά Πεδία

• Μπορεί να επιλέξει δράσεις Πρόληψης με βάση το 
πληθυσμιακό κριτήριο του ΟΤΑ του α) μέχρι 10.000 πληθυσμό, 
β) μεταξύ 10.000 και 50.000 κατοίκους και γ) για περισσότερους 
από 50.000 κατοίκους

• Μπορεί να επιλέξει δράσεις Πρόληψης με βάση το εάν η δράση 
έχει μηδενικό, μικρό ή σημαντικό κόστος υλοποίησης

• Μπορεί να επιλέξει δράσεις Πρόληψης με καθόλου, λίγες ή 
σημαντικές οργανωτικές δυσκολίες

• Μπορεί να επιλέξει δράσεις Πρόληψης με βάση το εάν 
μειώνεται καθόλου, λίγο ή σημαντικά η παραγωγή αποβλήτων



Επιλογή Δράσεων Πρόληψης για τον 
ΟΤΑ μου

• Επιλογή δράσεων που ανταποκρίνονται 
καλύτερα στις ιδιαιτερότητες, τις ανάγκες και 
τις δυνατότητες του ΟΤΑ

• Δράσεις που αφορούν:

– 13 Υλικά – προϊόντα

– 6 Χώρους

– 5 Διοικητικές πρωτοβουλίες



Πρόταση νέας Ιδέας Πρόληψης

• Υπάρχει δυνατότητα, αλλά και υποχρέωση ο 
ενδιαφερόμενος να προτείνει μία νέα ιδέα 
Πρόληψης Αποβλήτων με 500 χαρακτήρες

• Η ιδέα θα ελεγχθεί εάν υπάρχει ή όχι στην 
Πλατφόρμα και αφού καταταχθεί στα βασικά 
κριτήρια επιλογής θα αναρτηθεί στη 
Τράπεζα Δεδομένων Ιδεών Πρόληψης



Πρόταση νέας Ιδέας Πρόληψης

• Υπάρχει δυνατότητα, αλλά και υποχρέωση ο 
ενδιαφερόμενος να προτείνει μία νέα ιδέα 
Πρόληψης Αποβλήτων με 500 χαρακτήρες

• Η ιδέα θα ελεγχθεί εάν υπάρχει ή όχι στην 
Πλατφόρμα και αφού καταταχθεί στα βασικά 
κριτήρια επιλογής θα αναρτηθεί στη 
Τράπεζα Δεδομένων Ιδεών Πρόληψης



Βιβλιοθήκη Πλατφόρμας
• Υπάρχει τεράστια βιβλιοθήκη με πολλές κατηγορίες 

ντοκουμέντων
• Γενικά ντοκουμέντα για Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων
• Γενικά ντοκουμέντα για Πρόληψη
• Ειδικά ντοκουμέντα Πρόληψης (Οδηγοί, Μελέτες 

σκοπιμότητας, εγχειρίδια κ.α.) 
• Εθνικοί Σχεδιασμοί Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων και 

Εθνικά Σχέδια Πρόληψης από περισσότερες από 30 χώρες 
της Ευρώπης

• Ντοκουμέντα Πρόληψης ανά υλικό
• Ντοκουμέντα Πρόληψης ανά κατηγορία δράσης
• Συνολικά υπάρχει πρόσβαση μέσω της Πλατφόρμας σε 

περισσότερα από 900 ντοκουμέντα από όλη την διεθνή 
εμπειρία και πρακτική



Άλλο περιεχόμενο Πλατφόρμας

Μέσω της Πλατφόρμας ο ενδιαφερόμενος έχει 
πρόσβαση σε δεδομένα και ιστοσελίδες:

• Σε 150 Καλές Πρακτικές

• Σε 180 μελέτες περιπτώσεων (case studies) 

• Σε τουλάχιστον 380 βίντεο

• Σε εκατοντάδες επιλεγμένους συνδέσμους

• Σε τεράστια επιπλέον σχετική βιβλιογραφία



Γλώσσες Πλατφόρμας

• Ελληνικά

• Αγγλικά

• Σλοβένικα



Πλατφόρμα

Η τελική ιστοσελίδα θα είναι η:

www.waste-prevention.gr

Σήμερα υπάρχει πρόσβαση μέσω της 
ιστοσελίδας:

www.waste-prevention.gr/waste

http://www.waste-prevention.gr/
http://www.waste-prevention.gr/waste


Κυπριακή εμπειρία Πρόληψης και LAWPRET
• Έχει ολοκληρωθεί έγκαιρα ο Εθνικός Σχεδιασμός Πρόληψης της Κύπρου 

και υπάρχουν προτάσεις (και Από το LAWPRET) για χρηματοδότηση 
δράσεων

• Υπάρχει σε εξέλιξη πρόγραμμα Πληρώνω Όσο Πετάω (ΠΟΠ) και το 
LAWPRET επιταχύνει τις εξελίξεις για εφαρμογή του ΠΟΠ σε όλη την 
Κύπρο

• Υπάρχουν πολλές εφαρμογές της Οικιακής Κομποστοποίησης σε πολλούς 
δήμους και κοινότητες της Κύπρου

• Τα σεμινάρια του LAWPRET είναι σε εξέλιξη στην Κύπρο και συμμετέχουν 
δεκάδες στελέχη των ΟΤΑ

• Το Συνέδριο του LAWPRET στις 30 Ιουνίου 2016 θέτει επίσημα στην 
Κύπρο το θέμα της Πρόληψης και θα χαιρετήσουν και συμμετέχουν στο 
Στρογγυλό Τραπέζι εκπρόσωποι από το αρμόδιο Υπουργείο, την Ένωση 
Δήμων και Κοινοτήτων, πολλοί δήμοι, ΣΕΔ και εμπλεκόμενοι φορείς



Σας ευχαριστώ


