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• Χρηματοδότηση 100% από το πρόγραμμα Ορίζοντας 

2020. 
• 28 εταίροι, ανάμεσά τους 11 ευρωπαϊκές τουριστικές 

πόλεις και πανεπιστήμια.  
• Προϋπολογισμός για τον Δήμο Λευκωσίας: €149,000. 
• Διάρκεια: τρία χρόνια.  
• Εμπλεκόμενοι: Mιχάλης Λαγός, Ρούλα Θωμά και Μαρία 

Θησέως.  
 



11 ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ 
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ΣΤΟΧΟΙ  ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
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 Πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων και η ανάπτυξη καινοτόμων 
πρακτικών και στρατηγικών διαχείρισης αποβλήτων σε τουριστικά 
σημεία της πόλης.  
 
 Μελέτη του αντικτύπου του τουρισμού στη δημιουργία και 
διαχείριση των αποβλήτων.  
 
 Αξιολόγηση του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και οικονομικού 
αντικτύπου από την εφαρμογή των στρατηγικών που θα επιλεγούν 
και θα εφαρμοστούν από κάθε πόλη. 
 
 Η προώθηση της αμοιβαίας μάθησης μέσω της ανταλλαγής ιδεών, 
γνώσεων και εμπειριών μεταξύ όλων των εμπλεκομένων πιλοτικών 
πόλεων και η εφαρμογή πιλοτικών προγραμμάτων. 
    
 



ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 
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 Προσδιορισμό διαμορφωτών αποφάσεων (stakeholders) από 
τον τομέα διαχείρισης αποβλήτων και την τουριστική 
βιομηχανία. 

 
 Έρευνα με ερωτηματολόγια και συλλογή δεδομένων με ομάδες 

εστίασης (focus groups). 
 
 Συλλογή και ανάλυση στατιστικών στοιχείων. 
 
 Ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνολογικών λύσεων και εφαρμογών 

(WasteApp, σύστημα παρακολούθησης αποβλήτων φαγητού).  
 
• Ενημέρωση κοινού, εκδηλώσεις και εργαστήρια. 
 
 



WasteApp 
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΦΑΓΗΤΟΥ 
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Πρόκειται να πραγματοποιηθούν τέσσερις εκδηλώσεις: 
 
1η εκδήλωση: Αποσκοπεί στην αύξηση του αριθμού των  
διαμορφωτών αποφάσεων (stakeholders) και την εμπλοκή  
τους στην ομάδα ανταλλαγής ιδεών (Community of Practice – 
CoP) του Δήμου Λευκωσίας. Eνημέρωση για την πλατφόρμα (CoP  
e-platform). 
 
2η εκδήλωση: Aναγνώριση των προκλήσεων και αναγκών σχετικά  
με την πρόληψη και τη διαχείριση των αποβλήτων. Ανταλλαγή 
απόψεων και αναφορά σε μέτρα για τυχόν εφαρμογή.  
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 



3η εκδήλωση: Επιλογή των κατάλληλων δράσεων  
πρόληψης και διαχείρισης των αστικών αποβλήτων  
για την τουριστική περιοχή του Δήμου Λευκωσίας.  
 
4η εκδήλωση: Παρουσίαση των μέτρων / δράσεων  
που θα επιλεγούν και δέσμευση για συνεργασία  
με δημόσιο και ιδιωτικό τομέα για σκοπούς 
εφαρμογής των δράσεων που θα προταθούν. 
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

ΔΡΑΣΕΙΣ 

ΙΔΕΕΣ / 
ΑΠΟΨΕΙΣ 

OMAΔΑ - 
CoP 



OMAΔΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΙΔΕΩΝ (CoP) 
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Υφιστάμενη κατάσταση 
σχετικά με την πρόληψη 

και τη διαχείριση των 
αποβλήτων. 

Προκλήσεις αναφορικά 
με τη διαχείριση των 

αποβλήτων στην 
πιλοτική περιοχή.  

Υφιστάμενες 
τεχνολογικές και μη 
τεχνολογικές λύσεις, 

πρακτικές.  

Πιθανές στρατηγικές 
πρόληψης και 

διαχείρισης των 
αποβλήτων / 

απορριμμάτων. 

Αποτελείται από πολίτες, τουρίστες, τουριστικές 
επιχειρήσεις, άτομα με εξειδίκευση στην διαχείριση των 
αποβλήτων από υπουργεία, τοπικές αρχές και 
οργανισμούς. 



 OMAΔΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΙΔΕΩΝ (CoP) 
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ΚΑΙ 
 

Εκδηλώσεις, 
εργαστήρια 

Διαδικτυακή 
συζήτηση 

στην ειδική 
πλατφόρμα 

 

http://www.urban-waste.eu/nicosia-cop/  

http://www.urban-waste.eu/nicosia-cop/�


       ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ URBAN WASTE 
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       ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ URBAN WASTE 
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       ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ URBAN WASTE 
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ‘URBAN 
WASTE’ ΣΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΙΣ 20 ΜΑΙΟΥ 2017. 
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ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ! 
 
http://www.urban-waste.eu/ 
http://www.urban-waste.eu/nicosia-cop/  
 

Mιχάλης Λαγός, Δημοτικός Υγειονομικός Επιθεωρητής 
michael.lagos@nicosiamunicipality.org.cy 

 
Ρούλα Θωμά, Λειτουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων 

sotiroula.thoma@nicosiamunicipality.org.cy   
 

Μαρία Θησέως, Υγειονομικός Επιθεωρητής 
maria.thiseos@nicosiamunicipality.org.cy  
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