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Ανάδειξη Δήμου για τη λειτουργία του ΚΔΤ ΑΗΗΕ σε 

Κεντρική Μακεδονία – 31/7/2017. Το πρώτο Κέντρο Διαλογής και 

Ταξινόμησης (ΚΔΤ) Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού 

(ΑΗΗΕ) στην Ελλάδα θα λειτουργήσει στην Περιφέρεια Κεντρικής 

Μακεδονίας, στο Δήμο Ωραιοκάστρου, ο οποίος αναδείχθηκε στο πλαίσιο της 

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που διεξήχθη από το Πράσινο Ταμείο. 

Στην περιφέρεια Αττικής η ανάδειξη Δήμου δεν κατέστη δυνατή. 

 

3ο ΦΟΡΟΥΜ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 

10/3/2017, πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα 

Εκδηλώσεων του Πράσινου Ταμείου στη Βίλλα Καζούλη 

το 3ο Φόρουμ Διαβούλευσης, με τη συμμετοχή 

περισσότερων από 40 φορέων και οργανισμών που 

σχετίζονται με τη διαχείριση, την προετοιμασία για 

επαναχρησιμοποίηση και την επεξεργασία των ΑΗΗΕ 

(εκπρόσωποι Δήμων,  ΥΠΕΝ, Περιφέρειες, εταιρείες 

διαχείρισης ΑΗΗΕ). Κατά τη διάρκεια του Φόρουμ 

πραγματοποιήθηκε αναλυτική παρουσίαση της 

διαγωνιστικής διαδικασίας για την επιλογή των Δήμων, 

στους οποίους θα λειτουργήσουν τα δύο ΚΔΤ. Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία 

της η κα Μπαντή εκ μέρους της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής (EU DG ENV Policy Officer – WEEE), η οποία παρουσίασε τις βασικές αρχές 

της Ευρωπαϊκής Πολιτικής σχετικά με τη 

διαχείριση ΑΗΗΕ και την Κυκλική Οικονομία. 

 

 

 

 

Με τη συνεισφορά 

του χρηματοδοτικού μέσου 

LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

για το Περιβάλλον 

Η ΒΕΛΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΒΑΛΛΩΝΙΑΣ ΘΕΤΕΙ ΣΤΟΧΟΥΣ 

ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ  

Η Περιφέρεια Βαλλωνίας έθεσε 

ξεχωριστούς στόχους για την 

επαναχρησιμοποίηση ΑΗΗΕ, 

ακολουθώντας την Ισπανία. Το 

Κυβερνητικό Διάταγμα της 

Βαλλωνίας απαιτεί το 2% των 6 

κατηγοριών ΑΗΗΕ να οδηγηθούν 

προς «προετοιμασία για 

επαναχρησιμοποίηση» από τον 

Ιανουάριο 2020. Η πρωτοβουλία 

αυτή ελήφθη μετά την δημοσίευση 

μελέτης σκοπιμότητας από την 

Ε.Ε. για τον καθορισμό στόχου 

«προετοιμασίας για 

επαναχρησιμοποίηση» για όλα τα 

κράτη-μέλη. Παρόλο που η Ε.Ε. 

έχει δεσμευθεί να προωθήσει την 

ανταλλαγή γνώσεων για τον 

εντοπισμό ορθών πρακτικών σε 

χώρες που έχουν θέσει στόχο, ο 

καθορισμός του στόχου για όλα 

τα κράτη-μέλη δεν θεωρήθηκε 

κατάλληλος προς το παρόν. Το 

ευρωπαϊκό δίκτυο RREUSE εκτιμά 

πως ο καθορισμός ξεχωριστού 

στόχου για επαναχρησιμοποίηση 

είναι απαραίτητος για την μείωση 

του τεράστιου όγκου των ΑΗΗΕ 

που οδηγούνται προς 

ανακύκλωση. Είναι θετικό πως, τη 

δεδομένη στιγμή, εθνικές και 

περιφερειακές κυβερνήσεις 

αναλαμβάνουν πρωτοβουλία για 

να θέσουν ισχυρή νομοθεσία για 

την προώθηση της 

επαναχρησιμοποίησης. 

Διαβάστε εδώ ολόκληρο το άρθρο  

http://www.rreuse.org/belgian-region-sets-re-use-target-for-electricals/


ΔΙΚΤΥΩΣΗ 

 
ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ 25 ΧΡΟΝΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LIFE 

Στις 18/5/2017 έλαβε χώρα η εκδήλωση εορτασμού των 25 χρόνων Προγράμματος 

LIFE στη Βίλα Καζούλη του Πράσινου Ταμείου, , στην Κηφισιά. Το έργο LIFE RE-WEEE 

συμμετείχε στην εκδήλωση, μεταξύ άλλων 36 προγραμμάτων LIFE. Κατά τη διάρκεια 

της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε ενημερωτική ημερίδα για το Πρόγραμμα LIFE, 

όπου έλαβαν χώρα ομιλίες από τους εμπειρογνώμονες της Ελληνικής Task Force, από 

εκπροσώπους της EASME, της NEEMO και του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού 

Φυσικού Κεφαλαίου (NCFF). Ακολούθησε παρουσίαση των Προγραμμάτων LIFE σε 

stand, όπου οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να ενημερωθούν και να 

ανταλλάξουν πληροφορίες σχετικά με τα έργα στα οποία συμμετέχουν. 

 

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΕΣ 

 Παρουσίαση της υφιστάμενης κατάστασης στην Ελλάδα, για τη συλλογή και ανακύκλωση ΑΗΗΕ, και πώς οι δράσεις του 

Έργου LIFE RE-WEEE συμβάλλουν στην συνολική αλυσίδα διαχείρισης ΑΗΗΕ στην Ελλάδα, έλαβε χώρα στην τελική ημερίδα 

του Έργου Lifelong Learning Programme “RECDEV - Innovative solutions for WEEE Recycling Industry” στο Titania Hotel στην 

Αθήνα (29/3/2017). 

 Παρουσίαση των στόχων του έργου, ενώ ακολούθησε λεπτομερής παρουσίαση και αποτελέσματα των δράσεων υλοποίησης 

του Έργου LIFE RE-WEEE για πρόληψη και προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση ΑΗΗΕ στο workshop που διοργάνωσε το 

WEEE Forum στη Μάλτα (26/4/2017). 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 

Παρουσίαση του Έργου LIFE RE-WEEE στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα προσωπικού Δήμων που οργάνωσε η «Ανακύκλωση Συσκευών 

Α.Ε.» σχετικά με καλές πρακτικές διαχείρισης ΑΗΗΕ και ένταξη στις έννοιες της κυκλικής οικονομίας, που έλαβε χώρα: Δ. Σερρών 

(22/5/2017), Δ. Κηφισιάς, Διονύσου, Λυκόβρυσης – Πεύκης (31/5/2017), Δ. Κορίνθου (1/6/2017) και Δ. Σάμου (6/6/2017). 

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ LIFE RE-WEEE ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 

3η Διανοσοκομειακή Επιστημονική Ημερίδα  

Για τη «Διαχείριση Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων» με θέμα: «Ελαχιστοποίηση, 

Επαναχρησιμοποίηση, Ανακύκλωση», ΓΝΑ «Λαϊκό», 9/6/2017, Αθήνα: 

«ΑΗΗΕ ειδικό ρεύμα αποβλήτων και καλές πρακτικές διαχείρισης, πρόληψης, 

επαναχρησιμοποίησης/ Ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE RE-WEEE  

ATHENS 2017 

5ο Διεθνές Συνέδριο «Sustainable Solid Waste Management», 21-24/6/2017, Αθήνα: 

«State-of-the-Art review on Waste Electrical & Electronic Equipment reuse in the 

framework of the LIFE REWEEE project» 

CEMEPE & SECOTOX 2017 

6ο Διεθνές Συνέδριο «Environmental Management, Engineering, Planning and 

Economics (CEMEPE) and SECOTOX Conference», 25-30/6/2017, Θεσσαλονίκη: 

«Environmental impacts of WEEE collection and reuse» 
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