Valorisation des déchets organiques
PROGRESS VS/2014/0489
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Δωρεάν Σειρά Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων στο τομέα της
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Λεμεσός: 11/01-01/02/2016 (Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Αγίου Αθανασίου)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: 11/01-27/01/2016
Ο Ερευνητικός Οργανισμός CARDET, το ΚΕΒΕ και ο Δήμος Αγίου Αθανασίου, ως μέλη της κοινοπραξίας
17 εταίρων από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες που συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Έργο VALORG,
σας προσκαλούν σε δωρεάν εκπαιδευτικά σεμινάρια στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων.
Η σειρά σεμιναρίων πραγματοποιείται στα πλαίσια του έργου VALORG, που μεταξύ άλλων έχει σαν
στόχο την δημιουργία πράσινων θέσεων εργασίας στον τομέα της διαχείρισης των αποβλήτων με
έμφαση στα οργανικά. Η δωρεάν σειρά σεμιναρίων θα πραγματοποιηθεί από ειδικούς
εμπειρογνώμονες και θα είναι συνολικής διάρκειας 34 ωρών (θεωρητική και πρακτική εφαρμογή σε
χώρους διαχείρισης αποβλήτων).
Μετά την ολοκλήρωση της σειράς εκπαιδευτικών σεμιναρίων οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να:
 Γνωρίζουν τα διάφορα είδη αποβλήτων
 Γνωρίζουν πώς γίνεται η διαλογή και η σωστή διαχείριση των αποβλήτων με έμφαση στα οργανικά
 Γνωρίζουν τι είναι η κομποστοποίηση καθώς και τα διάφορα είδη κομποστοποίησης
 Γνωρίζουν πώς να μετατρέπουν τα οργανικά υπολείμματα σε λίπασμα
 Γνωρίζουν τους βασικούς κανόνες ασφάλειας και υγείας στους χώρους περισυλλογής, διαλογής και
επεξεργασίας οργανικών αποβλήτων
 Αποκτήσουν πέραν των θεωρητικών και πρακτικές γνώσεις αφού θα έχουν την ευκαιρία να
επισκεφθούν μονάδες διαχείρισης αποβλήτων
Οι συμμετέχοντες στο εν λόγω πρόγραμμα θα λάβουν πιστοποιητικό παρακολούθησης σειράς
σεμιναρίων στο τομέα της διαχείρισης αποβλήτων από τους πιστοποιημένους οργανισμούς CARDET
και ΚΕΒΕ.
Δικαίωμα συμμετοχής στην κατάρτιση έχουν όσοι είναι άνω των 18 και είναι απόφοιτοι
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως συμπληρώσουν και αποστείλουν τη σχετική δήλωση
συμμετοχής το αργότερο μέχρι τις 5 Ιανουαρίου 2016, στο e-mail: vasiliki.anastasi@cardet.org ή στο Φαξ.
22-002115 . (Επισυνάπτεται Δήλωση Συμμετοχής και αναλυτικό πρόγραμμα).
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ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για ΔΩΡΕΑΝ συμμετοχή σε σειρά εκπαιδευτικών σεμιναρίων
στο τομέα διαχείρισης αποβλήτων (Διαλογή και Κομποστοποίηση)
που χρηματοδοτείται στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Έργου VALORG
Οργανισμός:……………………………………………………………………………………………….………………………..
Ονοματεπώνυμο: ……………………………………………………………………………………………………………..….
Ημερομηνία γεννήσεως: ……………………………………………………………………………………………………….
Επάγγελμα : ………………………………………………………………………………………………………………………..
Διεύθυνση: ……………………………………………………………….…. Πόλη:……………………………………..…..
Τηλέφωνο:………………………………………………

Φαξ:……………………………………………...………………..

E-mail:………………………………………………………………………………………………………………………………….

Υπογραφή:………………………………………..…………….. Ημερομηνία: ……………………………………………….

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ όπως αποτείνεστε στα πιο κάτω τηλέφωνα :
CARDET
Βασιλική Αναστάση
Τηλ: 22- 002108, Φαξ: 22-002115
ή στο e-mail: vasiliki.anastasi@cardet.org
ΚΕΒΕ
Χρίστος Ταντελές
Τηλ: 22- 889715,Φαξ: 22-668630
ή στο e-mail:christos@ccci.org.cy
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ
Άντρη Αγαθοκλέους
Τηλ: -25- 864107,Φαξ: 25729261 ή στο e-mail:
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
mayor@agiosathanasios.org.cy
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Εκπαιδευτές
 Δρ Πάρης Πιττακαράς, Πολιτικός Μηχανικός και Ακαδημαϊκός Επισκέπτης στο
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
 Μαρίνος Δημητριάδης , Υγειονομικός Επιθεωρητής Δήμου Αγίου Αθανασίου
 Χρίστος Ζαχαριάδης, Agronauts Σύμβουλοι Επιχειρήσεων και Εκπαιδευτές
 Τιμόθεος Μισέρης, Ανώτερος Υγειονομικός Επιθεωρητής Δήμου Γερμασόγειας

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (11/1/2016)
Καλωσόρισμα, εγγραφές και καφές
CARDET
Εισαγωγή στο Έργο VALORG και στη σειρά σεμιναρίων
Εισαγωγή : Τι είναι τα απόβλητα και ποιες οι βασικές αρχές της
Δρ Πάρης
διαχείρισης και επεξεργασίας των αποβλήτων ( μέθοδοι ) ( 1/2 )
Πιττακαράς
Διάλειμμα για καφέ
Εισαγωγή : Τι είναι τα απόβλητα και ποιες οι βασικές αρχές της
Δρ Πάρης
διαχείρισης και επεξεργασίας των αποβλήτων ( μέθοδοι ) (2/2)
Πιττακαράς
Απόβλητα και διαχείριση αποβλήτων - Η προοπτική των τοπικών
Μαρίνος
αρχών
Δημητριάδης
Αυτό το σεμινάριο έχει ως στόχο να αντιμετωπίσει τα ακόλουθα ερωτήματα:
 Τι είναι τα απόβλητα;
 Ποιες είναι οι διάφορες κατηγορίες αποβλήτων;
 Γιατί τα απόβλητα αποτελούν ένα σημαντικό ζήτημα;
 Τι είναι η διαχείριση αποβλήτων;

2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΛΟΓΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (13/1/2016)
Μια εισαγωγή στις βασικές αρχές της διαλογής αποβλήτων , το
σκεπτικό πίσω από αυτή και τη σχέση της με τις μεθόδους διαχείρισης
αποβλήτων (1/2)
Διάλειμμα για καφέ
Μια εισαγωγή στις βασικές αρχές της διαλογής αποβλήτων – πρακτική
εφαρμογής εξάσκηση διαλογής αποβλήτων (2/2)

08:30-13:00
08:30-09:30
09:30-10:30
10:30-11:00
11:00-12:30
12:30-13:00

08:30-13:00
Δρ Πάρης
Πιττακαράς

Δρ Πάρης
Πιττακαράς και
Μαρίνος
Δημητριάδης

08:30-10:30

10:30-11:00
11:00-13:00

Αυτό το σεμινάριο έχει ως στόχο να αντιμετωπίσει τα ακόλουθα ερωτήματα:
 Ποιες είναι οι διάφορες κατηγορίες αποβλήτων;
 Πως μπορούν να τύχουν διαχείρισης οι διαφορετικοί τύποι αποβλήτων μετά τη διαλογή;
 Τι είναι η διαλογή αποβλήτων;
 Τι είναι η διαλογή στην πηγή και τι είναι η διαλογή μικτών αποβλήτων σε εργοστασιακή κλίμακα;
 Ποια είναι τα οφέλη της διαλογής στην πηγή;
 Τι κάνει ένα άτομο που ασχολείται με τη διαλογή;
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3. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (18/1/2016)
Μια εισαγωγή στις βασικές αρχές ασφάλειας και υγείας στο χώρο
εργασίας (1/2)
Διάλειμμα για καφέ

08:30-13:00
Χρίστος Ζαχαριάδης

10:30-11:00

Μια εισαγωγή στις βασικές αρχές ασφάλειας και υγείας στο χώρο
Χρίστος Ζαχαριάδης
εργασίας (2/2)
Αυτό το σεμινάριο έχει ως στόχο να αντιμετωπίσει τα ακόλουθα ερωτήματα:
 Γιατί είναι ανάγκη να είμαστε ενήμεροι για θέματα ασφάλειας και υγείας;
 Ποιες είναι οι βασικές αρχές της υγιεινής;
 Ποιες είναι οι βασικές αρχές της πυρόσβεσης;
 Ποιες είναι οι βασικές αρχές των πρώτων βοηθειών;
 Ποιες είναι οι βασικές αρχές για την αποφυγή μυοσκελετικών παθήσεων ;
 Ποιες είναι οι βασικές αρχές της χρήσης μέσων ατομικής προστασίας;

4. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 1 (20/1/2016)
Μια εισαγωγή στις βασικές αρχές της κομποστοποίησης και τις
διαφορετικές μεθόδους κομποστοποίησης , με έμφαση στις πιο
διαδεδομένες πρακτικές στην Κύπρο

11:00-13:00

08:30-13:00
Δρ Πάρης
Πιττακαράς

Διάλειμμα για καφέ
Πρακτική εφαρμογή των βασικών αρχών της κομποστοποίησης και
της χρήσης του μύλου που κατέχει ο Δήμος - Εφαρμογή μέτρων για την
υγεία και την ασφάλεια κατά τη χρήση του μύλου

08:30-10:30

08:30-10:30

10:30-11:00
Δρ Πάρης
Πιττακαράς, Κώστας
Κωνσταντίνου,
Χρίστος Ζαχαριάδης

11:00-13:00

Αυτό το σεμινάριο έχει ως στόχο να αντιμετωπίσει τα ακόλουθα ερωτήματα:
 Μπορείτε να περιγράψετε τι είναι η κομποστοποίηση;
 Μπορείτε να μας περιγράψετε τη διαφορά μεταξύ της κομποστοποίησης μικρής κλίμακας και της
βιομηχανικής κομποστοποίησης;
 Μπορείτε να περιγράψετε τη διαδικασία της κομποστοποίησης;
 Μπορείτε να εξηγήσετε τη χρήση του μύλου;
 Μπορείτε να μας δείξετε πως χρησιμοποιείται ο μύλος;
 Είστε εις γνώση των θεμάτων ασφάλειας και υγείας που αφορούν το μύλο;
 Μπορείτε να περιγράψετε πως μπορείτε να προστατέψετε τον εαυτό σας και τους άλλους από αυτά;
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5. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 2 (25/1/2016)
Μια εισαγωγή στις βασικές αρχές της κομποστοποίησης μικρής
κλίμακας

08:30-13:00
Τιμόθεος Μισέρης

Διάλειμμα για καφέ
Πρακτική εφαρμογή στις βασικές αρχές της κομποστοποίησης μικρής
κλίμακας

08:30-10:30
10:30-11:00

Τιμόθεος Μισέρης και 11:00-13:00
Μαρίνος
Δημητριάδης

Αυτό το σεμινάριο έχει ως στόχο να αντιμετωπίσει τα ακόλουθα ερωτήματα:
 Μπορείτε να μας περιγράψετε τι είναι η κομποστοποίηση;
 Μπορείτε να μας περιγράψετε τη διαφορά μεταξύ της κομποστοποίησης μικρής κλίμακας και της
βιομηχανικής κομποστοποίησης;
 Μπορείτε να περιγράψετε τη διαδικασία της κομποστοποίησης;
 Μπορείτε να περιγράψετε τις διαδικασίες που εμπλέκονται στην οικιακή/μικρής κλίμακας
κομποστοποίηση;
 Μπορείτε να μας δείξετε τις διαδικασίες που εμπλέκονται στην οικιακή κομποστοποίηση;
 Είστε εις γνώση των θεμάτων ασφάλειας και υγείας αφορούν τη μικρή κλίμακας κομποστοποίηση;
 Μπορείτε να περιγράψεις πώς να προστατεύσετε τον εαυτό σας και τους άλλους από αυτά;

6. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 1
(27/1/2016)

08:30-13:30

Μεταφορά από τον Άγιο Αθανάσιο στην Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διάθεσης
Απορριμμάτων Λάρνακας-Αμμοχώστου

08:30-10:00

Θεωρητική παρουσίαση των εργασιών του εργοστασίου διαλογής και
πρακτική εισαγωγή στις λειτουργίες της μονάδας διαλογής

10:00-12:30

Χάρης Ελευθεριάδης

Μεταφορά από την Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διάθεσης Απορριμμάτων ΛάρνακαςΑμμοχώστου στον Άγιο Αθανάσιο

12:30-13:30

Αυτό το σεμινάριο έχει ως στόχο να αντιμετωπίσει τα ακόλουθα ερωτήματα:
 Ποιοι είναι οι διαφορετικοί τομείς εργασίας στα εργοστάσια;
 Μπορείς να περιγράψεις τα εργαλεία εργασίας που χρησιμοποιούνται σε αυτά;
 Θα μπορούσατε να περιγράψετε τις διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα στις
εγκαταστάσεις;
 Γιατί είναι πολύ σημαντική η επικοινωνία στο χώρο εργασίας;
 Πώς θα εξασφαλίσετε ότι δημιουργείτε ένα καλό μονοπάτι της επικοινωνίας;
 Ποια είναι τα θέματα ασφάλειας και υγείας στις εγκαταστάσεις;
 Πώς τα θέματα υγείας και ασφάλειας χειρίζονται στις εγκαταστάσεις αυτές;
 Ποιες είναι οι ανάγκες σχετικά με την προετοιμασία των αναφορών;
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7. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 2
(1/2/2016)

08:30-15:00

Μεταφορά από τον Άγιο Αθανάσιο στη Μονάδα Κομποστοποίησης Πρεμιερ Σιουκούρογλου

08:30-09:30

Θεωρητική παρουσίαση των εργασιών του εργοστασίου
κομποστοποίησης και πρακτική εισαγωγή στις λειτουργίες της

09:30-12:30

Μάριος Φιλίππου

Μεταφορά από τη Μονάδα Κομποστοποίησης Πρεμιερ Σιουκούρογλου στον Άγιο Αθανάσιο

12:30-13:30

Αξιολόγηση : Αξιολόγηση για να εκτιμηθεί η γνώση που μεταφέρθηκε
κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων . Οι εκπαιδευόμενοι θα παρέχουν
επίσης ανατροφοδότηση στους διοργανωτές .

13:30-14:00

CARDET

Κέρασμα

14:00-15:00

Αυτό το σεμινάριο έχει ως στόχο να αντιμετωπίσει τα ακόλουθα ερωτήματα:
 Ποιοι είναι οι διαφορετικοί τομείς εργασίας στα εργοστάσια;
 Μπορείς να περιγράψεις τα εργαλεία εργασίας που χρησιμοποιούνται σε αυτά;
 Θα μπορούσατε να περιγράψετε τις διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα στις
εγκαταστάσεις;
 Γιατί είναι πολύ σημαντική η επικοινωνία στο χώρο εργασίας;
 Πώς θα εξασφαλίσετε ότι δημιουργείτε ένα καλό μονοπάτι της επικοινωνίας;
 Ποια είναι τα θέματα ασφάλειας και υγείας στις εγκαταστάσεις;
 Πώς τα θέματα υγείας και ασφάλειας χειρίζονται στις εγκαταστάσεις αυτές;
 Ποιες είναι οι ανάγκες σχετικά με την προετοιμασία των αναφορών;
 Τι κέρδισαν οι εκπαιδευόμενοι από αυτή τη σειρά των σεμιναρίων ;
 Ήταν επιτυχής η σειρά των σεμιναρίων;
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