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1o Newsletter – Δεκέμβρης 2016 

1η Συνέντευξη Τύπου - 11/5/2016. Παρουσιάστηκαν λεπτομέρειες του 

Έργου και δόθηκε έμφαση στη σπουδαιότητα και τον καινοτομικό 

χαρακτήρα του, καθώς για πρώτη φορά στην Ελλάδα, με οργανωμένο και 

συλλογικό τρόπο, τίθενται οι βάσεις της πρόληψης και της 

επαναχρησιμοποίησης με αφετηρία τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά 

απόβλητα. 

 

 

 

 

 

1ο ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ 

14/6/2016, σχετικά με τις απαιτούμενες προδιαγραφές για το σχεδιασμό και την 

ανάπτυξη της συνεργατικής διαδικτυακής πλατφόρμας για τη δωρεά και την 

ανταλλαγή Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΗΗΕ). Στο φόρουμ 

συμμετείχαν και ειδικοί σε θέματα προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση AHHE 

και επαναχρησιμοποίησης ΗΗΕ, εκπρόσωποι από το χώρο της Κοινωνικής 

Οικονομίας, οι οποίοι έδωσαν παραδείγματα καλής πρακτικής σε θέματα 

επαναχρησιμοποίησης, μέσω τηλεδιάσκεψης. 

ΔΙΚΤΥΩΣΗ 

 Παρουσίαση σε εκπαιδευτικά σεμινάρια εργαζομένων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 

στα πλαίσια του έργου LAWPreT Erasmus, στο Δήμο Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη 

(17/5/2016), στο Δήμο Αγ. Αναργύρων - Καματερού (20/5/2016), στον Δήμο 

Κηφισιάς (10/6/2016), καθώς και στο τελικό Συνέδριο του Έργου στο Βιοτεχνικό 

Επιμελητήριο Αθηνών (24/6/2016). 

 Παρουσίαση στοιχεία state-of-the-art, σχετικά με την επαναχρησιμοποίηση 

και την προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση ΑΗΗΕ από το Χαροκόπειο 

Πανεπιστήμιο, στη Διεθνή Ημερίδα “Where are WEEE going?" στην Γένοβα – Ιταλία, 

την οποία διοργάνωσε το έργο LIFE WEEENModels (3/11/2016), στο πλαίσιο των 

εκδηλώσεων “Festival della Scienza”. 

REWEEE: ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ… 

Το Έργο ReWeee αποσκοπεί στην 

πρόληψη δημιουργίας Αποβλήτων 

Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού 

Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ). Προκειμένου 

να επιτευχθεί ο στόχος αυτός θα 

λειτουργήσουν για πρώτη φορά 

στην Ελλάδα δύο Κέντρα Διαλογής 

και Ταξινόμησης (ΚΔΤ) ΑΗΗΕ στην 

περιφέρεια Αττικής και Κεντρικής 

Μακεδονίας. Βασική 

δραστηριότητα των ΚΔΤ θα είναι 

η συγκέντρωση, η διαλογή και η 

ταξινόμηση ΑΗΗΕ, με σκοπό να 

ακολουθήσει προετοιμασία για 

επαναχρησιμοποίηση ή 

επεξεργασία. Για την επιτυχία του 

ReWeee είναι απαραίτητη η 

ευαισθητοποίηση των πολιτών, η 

οποία θα επιτευχθεί αφενός με 

την ανάπτυξη μιας διαδικτυακής 

πλατφόρμας για τη δωρεά και 

ανταλλαγή ΗΗΕ και αφετέρου με 

εκδηλώσεις προώθησης επισκευής 

ΗΗΕ «Μαθαίνω να επισκευάΖΩ» 

για το κοινό. 

 

 

Με τη συνεισφορά 

του χρηματοδοτικού μέσου 

LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

για το Περιβάλλον 



 

1ο ΦΟΡΟΥΜ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 

20/7/2016, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Πράσινου Ταμείου στη Βίλλα Καζούλη, 

με τη συμμετοχή περισσότερων από 50 φορέων και οργανισμών που σχετίζονται 

με τη διαχείριση, την προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και την επεξεργασία 

των ΑΗΗΕ (Δήμοι της περιφέρειας Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας, Υπουργείο 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Περιφέρειες, εταιρείες διαχείρισης ΑΗΗΕ). Κατά τη 

διάρκεια του Φόρουμ παρουσιάστηκαν συνολικά οι στόχοι του έργου, ενώ 

συζητήθηκε με τους παρευρισκόμενους ο σχεδιασμός και η λειτουργία των 2 

Κέντρων Διαλογής και Ταξινόμησης που θα αναπτυχθούν μέσω του έργου Life 

ReWeee στην περιφέρεια Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας αντίστοιχα. 

2ο ΦΟΡΟΥΜ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 

22/9/2016, στο Πολιτιστικό Κέντρο Νέας Τρίγλιας Χαλκιδικής του Δήμου Νέας 

Προποντίδας. Το Φόρουμ συνδιοργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε παράλληλα με την 

Ημερίδα «Συμβολή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη μείωση των εκπομπών CO2 και τη 

μετάβαση στην Κυκλική Οικονομία» σε συνεργασία με το δίκτυο πόλεων «EΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ 

ΠΟΛΗ» και το Δήμο Νέας Προποντίδας. Στην εκδήλωση συμμετείχαν περισσότεροι από 

58 φορείς και οργανισμοί από την Ελλάδα και το Εξωτερικό που σχετίζονται, μεταξύ 

άλλων, με τη διαχείριση, την προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και την επεξεργασία 

των ΑΗΗΕ. Ακολούθησε ανοιχτή συζήτηση όπου δόθηκαν απαντήσεις στα ερωτήματα 

των ΟΤΑ σχετικά με τη λειτουργία των ΚΔΤ.  

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 

31/8/2016, Αθήνα, Παρουσίαση του Έργου ReWeee στην Γ' Επιμορφωτική Συνάντηση για προσωπικό Δήμων, «ΕΣΠΑ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ», που διοργανώθηκε από την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής (ΠΕΔΑ) και 

την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.). 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ REWEEE ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 

RECIS 2016 

2ο Διεθνές Συνέδριο με θέμα την Ανακύκλωση στις Νησιωτικές Περιοχές / Recycling 

in Island Regions, 13-14/5/2016, Σαντορίνη 

CYPRUS 2016 

4ο Διεθνές Συνέδριο για τη Βιώσιμη Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων / 4th 

International Conference on Sustainable Solid Waste Management, 23-25/6/2016, 

Λεμεσός 

CRETE 2016 

5ο Διεθνές Συνέδριο «Industrial & Hazardous Waste Management» / 5th International 

Conference on Industrial & Hazardous Waste Management, 27-30/9/2016, Χανιά 
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