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Εκδήλωση «Δήμος Βάρης, Βούλας Βουλιαγμένης – Οδεύοντας προς μια κοινωνία μηδενικών 

αποβλήτων». 

 

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η δια ζώσης εκδήλωση «Δήμος Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης – 

Οδεύοντας προς μια κοινωνία μηδενικών αποβλήτων» που διοργάνωσε ο Δήμος ΒΒΒ στις 22 

Σεπτεμβρίου 2021, εταίρος του έργου LIFE-IP CEI-Greece «Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην 

Ελλάδα» που συντονίζει το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας,  στο πλαίσιο της συνεργασίας του 

με το έργο και συγκεκριμένα στο πλαίσιο της δράσης Ε1.8 «Τοπικές δράσεις ευαισθητοποίησης για τις 

δράσεις επίδειξης του έργου». Στόχος αυτής της συνεργασίας είναι η επέκταση και η καθολική εφαρμογή 

στο σύνολο του Δήμου, της Διαλογής στην Πηγή (ΔσΠ) των απορριμμάτων σε χωριστά ρεύματα 

ανακύκλωσης και του συστήματος Πληρώνω όσο Πετάω (ΠΟΠ) όπως ήδη εφαρμόζεται στις περιοχές 

Πηγαδάκια της Βούλας και Δίλοφο της Βάρης. 

 

Την εκδήλωση χαιρέτισαν ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών κος Στέλιος Πέτσας και ο Γενικός 

Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων κος Μανώλης Γραφάκος.  

 

Ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης κος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος κατά την εναρκτήρια ομιλία 

του αναφέρθηκε στη στρατηγική και τις συνέργειες που έχει αναπτύξει ο δήμος, με στόχο την πλήρη 

εφαρμογή του συστήματος ΠΟΠ στη διαχείριση αποβλήτων εντός της επόμενης διετίας, ένα φιλόδοξο 

όραμα που θα αποτελέσει πρωτοπόρο παράδειγμα για τους δήμους όλης της χώρας.  

 

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν επιτυχημένα παραδείγματα και καλές πρακτικές από προσκεκλημένους 

εισηγητές από το εξωτερικό, συγκεκριμένα της κας Nina Sankovic από το Κέντρο Διαχείρισης 

Απορριμμάτων του δήμου Λιουμπλιάνας, Σλοβενίας και του κου Ανδρέα Κωνσταντίνου, Δημάρχου 

Αγλαντζιάς, Κύπρου.  Οι εισηγητές αναφέρθηκαν στις προκλήσεις και τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν 

στην πορεία εφαρμογής συστημάτων χωριστής συλλογής ρευμάτων αποβλήτων ΠΟΠ στις πόλεις τους, 

και ανέλυσαν τις επιτυχημένες λύσεις που εφάρμοσαν, δίνοντας έμφαση στον ρόλο της αμφίδρομης 

επικοινωνίας με τους πολίτες και τα ενδιαφερόμενα μέρη, στην κοινωνική δικαιοσύνη και την 

καλλιέργεια μακρόπνοης περιβαλλοντικής συνείδησης.  

 

Ακολούθησε ομιλία από τον Διευθυντή Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου ΒΒΒ, κο Μιλτιάδη 

Καβράκο, ο οποίος  παρουσίασε πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία για τη διαχείριση αποβλήτων και τις 

δράσεις που έχει αναπτύξει η διοίκηση του δήμου κατά την τελευταία πενταετία, μέσα από συγκεκριμένη 

στοχοθεσία για διαλογή στην πηγή, εφαρμογή των αρχών της κυκλικής οικονομίας και αξιόπιστη 

μέτρηση στοιχείων προς μία τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων. Ο κος Καβράκος παρουσίασε το σύστημα 

διαλογής στην πηγή Κερδίζω όσο Διαχωρίζω (ΚοΔ) που εφαρμόζει ήδη ο δήμος πιλοτικά, ως ένα πρώτο 

στάδιο προς την κατεύθυνση εφαρμογής του ΠΟΠ.  

 

Τέλος ο Πρόεδρος του εταίρου μας στο έργο LIFE-IP CEI-Greece,  Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, 

κος Φίλιππος Κυρκίτσος, παρουσίασε στο κοινό την προετοιμασία που έχει γίνει στο πλαίσιο του έργου 

για την ολοκλήρωση του επόμενου κρίσιμου άλματος στη διαχείριση αποβλήτων του Δήμου Βάρης, 

Βούλας, Βουλιαγμένης, το οποίο αφορά στην καθολική εφαρμογή συστήματος ‘Πληρώνω όσο Πετάω’. 

Ο κος Κυρκίτσος ανέπτυξε τις εναλλακτικές επιλογές κατά την εφαρμογή συστημάτων ΠΟΠ, τις 
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προτεινόμενες λύσεις για τον δήμο ΒΒΒ και τέλος τα πλεονεκτήματα που μπορεί να αποφέρει το ΠΟΠ, 

ως ένα κατά πολύ δικαιότερο, για τον πολίτη, την επιχείρηση και τη δημόσια σφαίρα, οικονομικά 

βιώσιμο και φιλικό προς το περιβάλλον, μοντέλο διαχείρισης αποβλήτων.  

 

Τις ομιλίες της εκδήλωσης πλαισίωσαν πολύ ενδιαφέροντα video που παρουσίασαν το πρόγραμμα 

διαλογής στην πηγή του δήμου, Κερδίζω όσο Διαχωρίζω (ΚοΔ), με χωριστή συλλογή 7 ρευμάτων 

ανακυκλώσιμων υλικών μέσω της χρήσης έξυπνων αυτοκόλλητων καθώς και τις απόψεις κατοίκων του 

δήμου που συμμετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα.  

 

Την εκδήλωση παρουσίασε η κα Αγγελική Αθανασοπούλου.  

 

Δείτε εδώ το video ολόκληρης της εκδήλωσης.    

 

Πρόγραμμα Εκδήλωσης.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6N_MTWOFC0E&t=3389s
https://circulargreece.gr/wp-content/uploads/2021/09/%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1-%CE%95%CE%BA%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%9F%CE%B4%CE%B5%CF%8D%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%82-%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1-%CE%BC%CE%B7%CE%B4%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B2%CE%BB%CE%AE%CF%84%CF%89%CE%BD_MoVVV-LIFE-IP-CEI-Greece.pdf

