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ΧΥΤΑ: Η λειτουργία 
στο επίκεντρο 

 Προηγµένα εκπαιδευτικά προγράµµατα λειτουργίας ΧΥΤΑ 

Γρηγορίου Ε΄ 50  -Χανιά Τηλ: (+30)-28210-87775 Φαξ: (+30)-28210-91888. 

www.dedisa.gr 

∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 

ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

∆ΕΛΤΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΝΟΜΑ: …………………………………….. ΕΠΩΝΥΜΟ: ………………………………….. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ:………………………….….. ……………………………………………..….. ……………………………………………..….. ΘΕΣΗ: …………………………………….….. ……………………………………………..….. ……………………………………………..….. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΛ: ……………………………………..….. EMAIL: …………………………………..…..  ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
- Η πληρωµή πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν την έναρξη του σεµιναρίου. Οι διοργανωτές έχουν το δικαίωµα να αρνηθούν την παρακολούθηση του σεµιναρίου σε συµµετέχοντες οι οποίοι δεν έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες συµµετοχής και πληρωµής. 
- Στην τιµή του σεµιναρίου περιλαµβάνεται µόνο το κόστος Για οποιοδήποτε άλλο κόστος (µετάβαση, διαµονή, σίτιση κλπ) οι διοργανωτές δεν είναι υποχρεωµένοι να καλύψουν τις σχετικές δαπάνες 
- Αντικατάσταση του συµµετέχοντα που έχει δηλώσει από άλλον του ίδιου οργανισµού είναι εφικτή αρκεί η αντικατάσταση να γίνει πριν την έναρξη του σεµιναρίου 
- Σε περίπτωση ακύρωσης της συµµετοχής το αργότερο µέχρι 15 ηµέρες πριν το σεµινάριο επιστρέφεται το ποσό που έχει καταβληθεί, εκτός από το ποσό των 50 

€ που παρακρατούνται ως διοικητικές δαπάνες. Συµµετέχοντες που ακυρώσουν την παρουσία τους στο σεµινάριο ή δεν παρακολουθήσουν καθόλου, είναι υποχρεωµένοι να καταβάλλουν το σύνολο του ποσού συµµετοχής στο σεµινάριο.  Για το ποσό της πληρωµής θα εκδοθεί δελτίο παροχής υπηρεσιών στα ακόλουθα στοιχεία: Όνοµα Επιχείρησης 
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 ΧΥΤΑ: Η λειτουργία στο επίκεντρο 
16 – 18 Σεπτεµβρίου 2009, Χανιά 

Οι ανθρώπινοι πόροι είναι το πολυτιµότερο κεφάλαιο στη διαχείριση στερεών αποβλήτων (∆ΣΑ).  Η επιτυχία στη λειτουργία εγκαταστάσεων ∆ΣΑ καθορίζεται από το επίπεδο εκπαίδευσης των εργαζοµένων σε ΧΥΤΑ που είναι απαραίτητη προκειµένου να: • ∆ιενεργείται περιβαλλοντικά αποδεκτή διαχείριση των αποβλήτων  • Εξασφαλίζεται η απαιτούµενη προστασία των εργαζοµένων και των περιοίκων •  Αυξάνεται η διάρκεια ζωής του ΧΥΤΑ • Εξασφαλίζεται η βιωσιµότητα  

 Η ΕΠΕΜ ΑΕ µε τις εµπειρίες που έχει αποκοµίσει από την πολύχρονη συµµετοχή της στην µελέτη, σχεδιασµό, διαχείριση δεκάδων ΧΥΤΑ στην Ελλάδα και το εξωτερικό και η ∆Ε∆ΙΣΑ ΑΕ που λειτουργεί το Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κοµποστοποίησης (Ε.Μ.Α.Κ.) και το ΧΥΤΥ Χανίων, συνεργάζονται µε την αµερικάνικη εταιρία 

Blue Ridge Services, µε την οποία έχουν αποκλειστική συνεργασία, στην ανάπτυξη προηγµένων εκπαιδευτικών προγραµµάτων για τη λειτουργία ΧΥΤΑ. Τα εκπαιδευτικά αυτά προγράµµατα περιλαµβάνουν τόσο θεωρητική αλλά και πρακτική εξάσκηση των εκπαιδευόµενων στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης απορριµµάτων της ∆Ε∆ΙΣΑ ΑΕ στο Ακρωτήρι Χανίων. 

 

 

Σε ποιους απευθύνονται; Τα εκπαιδευτικά προγράµµατα έχουν δηµιουργηθεί για την κάλυψη των αναγκών σε κατάρτιση των απασχολούµενων στη διαχείριση ΧΥΤΑ και συνεπώς απευθύνονται σε: 

- εργαζοµένους σε ΧΥΤΑ,  

- στελέχη Φο∆ΣΑ,  

- ιδιώτες µηχανικούς (µελετητές – εργολάβους – 

operators), 

-  σε µηχανικούς του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα που σχετίζεται η απασχόληση τους µε τη διαχείριση στερεών αποβλήτων 

 Έµφαση στην πρακτική εκπαίδευση Τα εκπαιδευτικά σεµινάρια δίνουν έµφαση στην πρακτική εκπαίδευση και όχι µόνο στη θεωρητική. ∆εν αποτελούν µια ακαδηµαϊκού τύπου εκπαίδευση µε υλικά που µπορεί κάποιος να βρει σε µια µελέτη, αλλά είναι ένα προσεκτικά δοµηµένο πρόγραµµα εκπαίδευσης που περιλαµβάνει:  
- videos της Blue Ridge Services τα οποία υποδεικνύουν τι πρέπει και τι δεν πρέπει να κάνει ένας εργαζόµενος σε ένα ΧΥΤΑ  

- πρακτική εξάσκηση στις εγκαταστάσεις της ∆Ε∆ΙΣΑ ΑΕ 

- εξετάσεις για τους εκπαιδευόµενους 
- σηµειώσεις σχετικά µε τα σεµινάρια για µελλοντική χρήση Κάθε εκπαιδευόµενος, µετά το πέρας της εκπαίδευσης του, θα παραλάβει αποδεικτικό παρακολούθησης  
 

Η ΕΠΕΜ ΑΕ και η ∆Ε∆ΙΣΑ ΑΕ διοργανώνουν στις 16-18 Σεπτεµβρίου 2009, στα Χανιά, τριήµερο εκπαιδευτικό σεµινάριο για τη λειτουργία ΧΥΤΑ. Το πρόγραµµα περιλαµβάνει: 
- εισηγήσεις από στελέχη της ΕΠΕΜ ΑΕ και της ∆Ε∆ΙΣΑ ΑΕ,  

- προβολή videos σχετικά µε τη λειτουργία ΧΥΤΑ  

- πρακτική εκπαίδευση στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης απορριµµάτων Σε όλους τους συµµετέχοντες θα δοθούν σηµειώσεις καθώς και αποδεικτικά παρακολούθησης του προγράµµατος Το κόστος συµµετοχής στο σεµινάριο αυτό ανέρχεται: 
- Για στελέχη Φο∆ΣΑ σε 250 € ανά άτοµο.  

- Για στελέχη άλλων φορέων του ∆ηµοσίου τοµέα σε 350 € ανά άτοµο 

- Για ιδιώτες σε 400 € ανά άτοµο 

- Για φοιτητές σε 150 € ανά άτοµο 

- Όλα τα µέλη της ΕΕ∆ΣΑ θα έχουν επιπλέον έκπτωση 30% Στην περίπτωση εγγραφής και πληρωµής µέχρι την 31
η
 Αυγούστου 

2009, οι παραπάνω τιµές υπόκεινται σε έκπτωση ύψους 10%. Για τη συµµετοχή σας αποστέλλετε συµπληρωµένο το σχετικό έντυπο στο fax της ΕΠΕΜ ΑΕ (210-8627189)  Εκπαιδευτές Αντώνης Μαυρόπουλος – Χηµικός Μηχανικός, ∆ιευθύνων Σύµβουλος ΕΠΕΜ ΑΕ, Πρόεδρος της Επιστηµονικής Επιτροπής της ∆ιεθνούς Ένωσης Στερεών Αποβλήτων (ISWA) Λευτέρης Κοπάσης – Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΜSc. ∆ιευθύνων Σύµβουλος ∆Ε∆ΙΣΑ ΑΕ Χάρης Καµαριωτάκης – Πολιτικός Μηχανικός MSc,  Χάρης Μαυρόπουλος – Πολιτικός Μηχανικός Ντίνος Ναούµ – Χηµικός Μηχανικός Ηρακλής Καραµπατσάκης – Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 
 

 

Τετάρτη 16 Σεπτεµβρίου 
 

09:00 – 11:00 Εισαγωγή στους ΧΥΤΑ – Ο ρόλος του ΧΥΤΑ στη διαχείριση απορριµµάτων 

11:00 – 11:30 Coffee Break 

11:30 – 12:30 Καθηµερινές εργασίες υγειονοµικής ταφής – ηµερήσιο κελί Προβολή videos κατασκευής ηµερησίου κελιού και 
“∆ουλεύοντας σε απότοµες κλίσεις” 

12:30 – 13:30 Πρακτικές διαχείρισης εκποµπών- 

1.∆ιαχείριση στραγγισµάτων  Προβολή video “∆ιαχείριση στραγγισµάτων σε ΧΥΤΑ” 

13:30 – 14:00 Coffee Break 

14:00 – 15:00 Πρακτικές διαχείρισης εκποµπών- 

2.∆ιαχείριση βιοαερίου Προβολή video “∆ιαχείριση βιοαερίου σε ΧΥΤΑ” 

15:00 – 16:00 Συζήτηση µε εκπαιδευτές - Κλείσιµο 1
ης

 ηµέρας  

 Πέµπτη 17 Σεπτεµβρίου 
 

09:00 – 10:00 Περιβαλλοντική παρακολούθηση 

10:00 – 11:00 ∆ιαχείριση εκτάκτων περιστατικών  Προβολή videos “∆ιαχείριση πυρκαγιάς σε ΧΥΤΑ” και 
“∆ιαχείριση δύσκολων φορτίων” 

11:00 – 11:30 Coffee Break 

11:30 – 13:30 Υγιεινή και Ασφάλεια στην υγειονοµική ταφή  Προβολή video  

13:30 – 14:00 Coffee Break 

14:00 – 15:00 Έλεγχος εισερχόµενων φορτίων – αποδεκτά απόβλητα 

15:00 – 16:00 Συζήτηση µε εκπαιδευτές - Κλείσιµο θεωρητικής εκπαίδευσης  

 Παρασκευή 18 Σεπτεµβρίου Πρακτική  εκπαίδευση στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης απορριµµάτων της ∆Ε∆ΙΣΑ ΑΕ 

 

Ποια είναι η Blue Ridge Services Inc; Η Blue Ridge Services Inc, αποτελεί τη µοναδική  παγκοσµίως εταιρία µε αποκλειστικό αντικέιµενο την εκπαίδευση εργαζοµένων σε ΧΥΤΑ. ∆ιευθύνεται από τον κ. Neal Bolton, που διαθέτει 30ετή εµπειρία σε θέµατα εκπαίδευσης εργαζοµένων και λειτουργίας ΧΥΤΑ, ενώ είναι και συγγραφέας του βιβλίου «Landfill Operations Handbook» 

Αποτελέσµατα από τα σεµινάρια Οι εκπαιδευόµενοι µετά το πέρας της εκπαίδευσης: 

- θα γνωρίζουν το ρόλο που διαδραµατίζει η υγειονοµική ταφή σε ένα ολοκληρωµένο σύστηµα ∆ΣΑ 

- θα είναι ενήµεροι για τους κινδύνους µε τους οποίους θα είναι αντιµέτωποι στο ΧΥΤΑ και τον τρόπο µε τον οποίο µπορούν να προφυλαχθούν 

- θα γνωρίζουν ποια είναι τα έκτακτα περιστατικά που µπορούν να προκύψουν σε ένα ΧΥΤΑ και πως πρέπει να αντιδράσουν 


