Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν και οι τελευταίες δράσεις του προγράμματος LIFE13
INF/GR/1342 Infocycle με τίτλο «Ανάπτυξη επικοινωνιακής και εκπαιδευτικής εκστρατείας
ανακύκλωσης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) στις
περιφέρειες Θεσσαλίας και Ηπείρου (Infocycle)».
Οι δράσεις περιλάμβαναν κύκλο σεμιναρίων (on-site training) στους συνεργαζόμενους
δήμους και εταιρείες διαχείρισης ΑΗΗΕ (μονάδες επεξεργασίας, μεταφορικές εταιρείες,
εταιρείες προσωρινής αποθήκευσης) που συμμετέχουν στο LIFE Infocycle στις περιφέρειες
Θεσσαλίας και Ηπείρου. Το πρόγραμμα των εκπαιδεύσεων περιελάβανε θεωρητική
εκπαίδευση αλλά και εκπαίδευση στο πεδίο. Στόχος των σεμιναρίων ήταν η αύξηση του
επιπέδου γνώσης των συμμετεχόντων σχετικά με γενικά στοιχεία διαχείρισης των ΑΗΗΕ
Κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων πραγματοποιήθηκαν μεταξύ άλλων γενικές και ειδικές
παρουσιάσεις, προβολή εκπαιδευτικών video, συζητήσεις για προβλήματα που
αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στην καθημερινή τους εργασία, ενημέρωση για θέματα
υγείας και ασφάλειας καθώς και επίδειξη καλών πρακτικών χειρισμού και αποθήκευσης των
ΑΗΗΕ στο πεδίο. Στο τέλος κάθε σεμιναρίου παραδόθηκαν εκπαιδευτικά εγχειρίδια και
οδηγίες εργασίας τα οποία θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εκπαιδευτικά εργαλεία για
την περαιτέρω ενημέρωση των εργαζομένων.
Τα σεμινάρια πραγματοποιήθηκαν από τον Σεπτέμβριο του 2015 έως το Μάρτιο 2016 σε
εμπλεκόμενους φορείς που συμμετείχαν στο πρόγραμμα LIFE infocycle. Πιο συγκεκριμένα
στην περιφέρεια Θεσσαλίας πραγματοποιήθηκαν εκπαιδεύσεις στους Δήμους Αλμυρού,
Φαρσάλων, Βόλου, Λάρισας, Ελασσόνας, Τυρνάβου, Καλαμπάκας, Σοφάδων και Καρδίτσας.
Αντίστοιχα στην περιφέρεια Ηπείρου πραγματοποιήθηκαν εκπαιδεύσεις στους Δήμους
Ηγουμενίτσας, Πάργας, Πρέβεζας, Αρταίων και Ιωαννιτών. Επίσης πραγματοποιήθηκαν
εκπαιδεύσεις σε φορείς διαχείρισης στερεών αποβλήτων καθώς και σε εταιρείες διαχείρισης
που δραστηριοποιούνται στις δύο περιφέρειες όσον αφορά στην συλλογή, μεταφορά,
αποθήκευση και επεξεργασία των ΑΗΗΕ. Συνολικά και απολογιστικά κατά τη διάρκεια των
σεμιναρίων – εκπαιδεύσεων ενημερωθήκαν 166 εργαζόμενοι ΟΤΑ και 120 εργαζόμενοι σε
εταιρείες διαχείρισης ΑΗΗΕ.
Μετά το πέρας των σεμιναρίων πραγματοποιήθηκαν δειγματοληπτικές επιθεωρήσεις
εφαρμογής ορθών πρακτικών διαχείρισης σε συνεργάτες και συμμετέχοντες στο πρόγραμμα.
Τα πρώτα αποτελέσματα είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά όσον αφορά στο επίπεδο
αφομοίωσης των ορθών πρακτικών διαχείρισης που παρουσιάστηκαν στο πρώτο στάδιο
εκπαιδεύσεων και συμβάλλουν θετικά στους κύριους στόχους του έργου.

