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Ημερίδες παρουσίασης των τελικών αποτελεσμάτων του έργου  

Το έργο LIFE RE-WEEE ολοκληρώνεται τον Νοέμβριο 2020 και στο πλαίσιο αυτό, διοργανώθηκαν δύο 

ημερίδες για την παρουσίαση των τελικών αποτελεσμάτων και επιτευγμάτων του έργου. Οι ημερίδες έλαβαν 

χώρα διαδικτυακά και διοργανώθηκαν από τους εταίρους του έργου RREUSE και Ελληνικό Οργανισμό 

Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) αντίστοιχα. 

1η Ημερίδα: 

Η Ημερίδα πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στις 9 και 12 Νοεμβρίου 2020 από το RREUSE σε 3 ενότητες με 

θέμα: 

 Ενότητα 1 – Ανάπτυξη κουλτούρας πρόληψης 

παραγωγής ΑΗΗΕ, επισκευής και 

επαναχρησιμοποίησης στην Ευρώπη. 

 Ενότητα 2 – Ανάπτυξη προτύπων και τεχνικών 

προδιαγραφών για τις εργασίες προετοιμασίας για 

επαναχρησιμοποίηση ΑΗΗΕ 

 Ενότητα 3 – Πρόληψη παραγωγής ΑΗΗΕ και 

προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση στην ΕΕ 

 

 

 

Συνολικά 69 άτομα συμμετείχαν στην ημερίδα από 12 κράτη μέλη 

της ΕΕ καλύπτοντας μεγάλο εύρος εμπλεκόμενων φορέων. Οι 

συμμετέχοντες, καθώς και οι ομιλητές, εκπροσωπούσαν την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τοπικές αρχές, ΜΚΟ, την ακαδημαϊκή 

κοινότητα, Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης, ερευνητικά 

ιδρύματα, ελεγκτές, παραγωγούς ΗΗΕ, καθώς επίσης φορείς 

επεξεργασίας και επαναχρησιμοποίησης ΑΗΗΕ. Μετά το πέρας 

των παρουσιάσεων ακολούθησε συζήτηση σχετικά μεταξύ των 

εμπλεκόμενων φορέων σχετικά με το μέλλον της πρόληψης 

παραγωγής ΑΗΗΕ και προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση, 

τη βιωσιμότητα του έργου και τις δράσεις κατά την After Life 

περίοδο. 
                                                                                             Βρείτε εδώ το πρόγραμμα της ημερίδας  

Με τη συνεισφορά 

του χρηματοδοτικού μέσου 

LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

για το Περιβάλλον 

και του Πράσινου Ταμείου 

https://www.rreuse.org/online-conference-developing-partnerships-for-e-waste-prevention-preparing-for-re-use-and-recycling/
https://www.rreuse.org/wp-content/uploads/reweee-d8-final-agenda-webinar-9-12-11-2020.pdf


 

 

2η Ημερίδα: 

Η Ημερίδα πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στις 18 Νοεμβρίου 2020 από τον 

ΕΟΑΝ. Την ημερίδα άνοιξε ο πρόεδρος του ΕΟΑΝ κ. Χιωτάκης και ο Διευθύνων 

Σύμβουλος του ΕΟΑΝ κ. Σιδέρης. Στην ημερίδα απηύθυνε χαιρετισμό ο κ. 

Γραφάκος, Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων στο 

ΥΠΕΝ.  

 

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα και τα 

επιτεύγματα του έργου, καθώς και οι συνέργειες με το έργο LIFE-IP CEI-Greece 

«Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα» και πώς το LIFE RE-WEEE 

μπορεί να αποτελέσει βάση στην εφαρμογή της Στρατηγικής Κυκλικής 

Οικονομίας. 

 

Συνολικά 100 άτομα συμμετείχαν στην ημερίδα, εκπρόσωποι του ΥΠΕΝ, 

μονάδων επεξεργασίας και επαναχρησιμοποίησης ΑΗΗΕ, τοπικών αρχών, της 

ακαδημαϊκής κοινότητας, καθώς επίσης εμπλεκόμενοι φορείς από όλα τα στάδια 

διαχείρισης αποβλήτων. 

Βρείτε εδώ το πρόγραμμα της ημερίδας  

 

 

 

 

 

 

 

 

Επικοινωνία 

E-mail: info@electrocycle.gr 

Ιστοσελίδα: www.reweee.gr 

Facebook: reweeeGR   

Twitter: @LReweee  

YouTube: LIFE RE-WEEE 

https://circulargreece.gr/
https://life-reweee-conference.gr/#schedule
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