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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Κύριο στόχο της παρούσας δράσης αποτελεί η επιτυχημένη επικοινωνία των αποτελεσμάτων 

του έργου LIFE RE-WEEE και η συνέχιση της Στρατηγικής Διάχυσης αυτών στην τοπική 

κοινωνία, σε εμπλεκόμενους φορείς και σε κάθε ενδιαφερόμενο μέρος μετά την υλοποίηση 

του Έργου. Απώτερος σκοπός είναι η συνέχιση δράσεων παρόμοιων με αυτών που 

πραγματοποιήθηκαν κατά την πορεία του έργου, αλλά και η ενθάρρυνση για την μετεξέλιξή 

τους. 

Οι κύριοι άξονες που επικεντρώνεται το πλάνο επικοινωνίας After Life, σύμφωνα με τις 

δράσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έργου, είναι οι εξής: 

 Επικαιροποίηση παραδοτέων του έργου  

 Ενημερωτικές και εκπαιδευτικές δράσεις προς το ευρύ κοινό 

 Ενημερωτικές και εκπαιδευτικές δράσεις σε εμπλεκόμενους φορείς  

 Δράσεις δικτύωσης και διάχυσης των αποτελεσμάτων σε αρμόδιες αρχές, 

προγράμματα, οργανισμούς κ.λπ. 

Η εμπειρία που αποκόμισαν οι Συνδικαιούχοι του έργου κατά τη διάρκεια του έργου όσο και 

ο ρόλος τους ως οργανισμοί / φορείς, διευκολύνουν την πραγματοποίηση των After Life 

δράσεων και ουσιαστικά εξασφαλίζουν την επέκταση της επίδρασης του έργου LIFE RE-WEEE 

σε εγχώριο και ευρωπαϊκό επίπεδο. 

 

2. Σχέδιο After Life 
Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι βασικοί άξονες του After Life σχεδιασμού του έργου και οι 

επί μέρους δράσεις που θα πραγματοποιηθούν 

  

2.1 Επικαιροποίηση παραδοτέων του έργου 
Από την υλοποίηση του έργου προέκυψαν σημαντικά παραδοτέα, τα οποία μπορούν να 

βρουν εφαρμογή τόσο σε Εθνικό, όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό, τα 

παραδοτέα θα επικαιροποιούνται σύμφωνα με την απόκτηση επιπλέον εμπειρίας, αλλά και 

σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, όταν αυτό απαιτείται.  

Πιο συγκεκριμένα μετά το τέλος του προγράμματος θα πραγματοποιηθούν οι εξής δράσεις: 

 Επικαιροποίηση του Οδηγού Καλών Πρακτικών για την Πρόληψη Παραγωγής ΑΗΗΕ 

και του Οδηγού επισκευής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών με περισσότερα 

είδη συσκευών. 

 Επικαιροποίηση του εργαλείου μέτρησης επαναχρησιμοποίησης σύμφωνα με τη 

Νομοθεσία 

 Επικαιροποίηση των τεχνικών προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση σύμφωνα με 

την ισχύουσα Νομοθεσία και τα Ευρωπαϊκά πρότυπα. 

 Διατήρηση και προώθηση της διαδικτυακής πλατφόρμας RE(W)EEE: Η Ομάδα 

«Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνιών» του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου 
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(HUA) θα συνεχίσει να παρακολουθεί τη λειτουργία της πλατφόρμας, και να 

προσφέρει τεχνική υποστήριξη στους χρήστες της. Έχει προγραμματιστεί τακτική 

προβολή της πλατφόρμας προς το κοινό, μέσω των λογαριασμών κοινωνικής 

δικτύωσης και ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. 

 

Υπεύθυνος υλοποίησης: Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ, ΕΟΑΝ, Οικολογική Εταιρεία 

Ανακύκλωσης, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 

Περίοδος υλοποίησης: Συνεχής - Εντός 3 ετών μετά τη λήξη του έργου 

Πηγή χρηματοδότησης: Ίδιοι πόροι / Χρηματοδοτικό πρόγραμμα της ΓΓΕΤ (HUA)  

Σχετικές δράσεις: Β.4, Β.6 

 

2.2 Ενημερωτικές δράσεις προς το ευρύ κοινό 
Οι δράσεις προς το κοινό αφορούν κυρίως τη διοργάνωση των Repair Café, τη διάχυση των 

Οδηγών πρόληψης παραγωγής ΑΗΗΕ και επισκευής ΗΗΕ, καθώς επίσης τα εκπαιδευτικά 

προγράμματα του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου. 

Τα Repair Café, ως μια επιτυχημένη πρακτική ανάπτυξης κουλτούρας επαναχρησιμοποίησης 

για τους πολίτες, θα συνεχισθεί με ιδίους πόρους του ΕΟΑΝ και οι δράσεις αυτές θα 

λαμβάνουν χώρα παράλληλα με άλλες εκδηλώσεις του ΕΟΑΝ, εφόσον είναι εφικτό. Για το 

2021, ο ΕΟΑΝ σχεδιάζει να προωθήσει τα Repair Café και άλλες δράσεις του έργου, εφόσον 

οι συνθήκες της πανδημίας το επιτρέψουν, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στην έκθεση 

VERDE-TEC (Μάιος 2021), στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (Σεπτέμβριος 2021) και στη 

διάρκεια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Πρόληψης Αποβλήτων (Νοέμβριος 2021). 

Ο ΕΟΑΝ, ως αρμόδιος φορέας, σχεδιάζει και υλοποιεί πληθώρα δράσεων δημοσιότητας και 

ευαισθητοποίησης κοινού, οπότε θα προβάλει τα 3 βίντεο του έργου και θα διαχέει 

ενημερωτικό υλικό με κάθε ευκαιρία στις εκδηλώσεις που οργανώνει.  

Ο Οδηγός Καλών Πρακτικών για την Πρόληψη Παραγωγής ΑΗΗΕ, που απευθύνεται σε 

πολίτες, θα προβληθεί περαιτέρω σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, και θα διαχέεται σε 

εκδηλώσεις που πραγματοποιεί ο ΕΟΑΝ, ενώ όλοι οι Οδηγοί που απευθύνονται στους 

πολίτες, θα παραμείνουν αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του έργου.  

Επίσης, μέσω του δικτύου της Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ, θα πραγματοποιηθεί διανομή των 

παραπάνω Οδηγών στους συνεργαζόμενους ΟΤΑ προς ανάρτηση στις ιστοσελίδες τους ή/και 

ενημέρωση των δημοτών τους μέσω εκδηλώσεων, newsletter κ.ά.. 

Επίσης, τα video του έργου θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Συντονιστή Δικαιούχου σε 

διακριτή ενότητα. 

Τα αποτελέσματα του έργου θα διαχυθούν μέσω μαθημάτων, διαλέξεων και ερευνητικής 

διδασκαλίας στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο. Τα μαθήματα θα είναι διαθέσιμα μέσω της 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class, που προσφέρει τη δυνατότητα ασύγχρονης εκπαίδευσης. 
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Επιπλέον, το υλικό θα διατεθεί στην Περιβαλλοντική Ομάδα του Χαροκόπειου 

Πανεπιστημίου GreenHUA (GreenHUA), με σκοπό την προώθησή του προς όλα τα μέλη της 

και την προβολή της στα σεμινάρια της ομάδας. Το έργο LIFE RE-WEEE αποτέλεσε και θα 

συνεχίσει να αποτελεί μία βάση για την εκπόνηση διπλωματικών εργασιών και διατριβών. 

Τέλος, όλοι οι εταίροι του έργου, θα προβάλουν πληροφορίες και αποτελέσματα του έργου 

σε έντυπο/ηλεκτρονικό τύπο, μέσω άρθρων, συνεντεύξεων, συμμετοχή σε εκδηλώσεις, 

συμμετοχή σε συνέδρια / εκθέσεις κ.ά.. 

 

Υπεύθυνος υλοποίησης: Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ, ΕΟΑΝ, Οικολογική Εταιρεία 

Ανακύκλωσης, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 

Περίοδος υλοποίησης: Συνεχής - Εντός 3 ετών μετά τη λήξη του έργου 

Πηγή χρηματοδότησης: Ίδιοι πόροι / Χρηματοδοτικό πρόγραμμα της ΓΓΕΤ (HUA) 

Σχετικές δράσεις: Β.4, Β.6, D.6 

 

2.3 Ενημερωτικές και εκπαιδευτικές δράσεις σε εμπλεκόμενους 

φορείς  
Η συνέχιση των ενημερωτικών και εκπαιδευτικών δράσεων σε εμπλεκόμενους με τη 

διαχείριση των ΑΗΗΕ φορείς, αποτελεί κύριο στόχο του έργου LIFE RE-WEEE και αναμένεται 

να συμβάλλει σημαντικά στην περαιτέρω επίδραση του. Δεδομένου του γεγονότος πως η 

Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ διαθέτει το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών και εμπλεκόμενων 

στη διαχείριση των ΑΗΗΕ φορέων, η συνέχιση της διενέργειας εκπαιδευτικών και 

ενημερωτικών δράσεων κρίνεται απαραίτητη για την συνεχή βελτιστοποίηση του επιπέδου 

γνώσης σχετικά με την εφαρμογή ορθών πρακτικών διαχείρισης τόσο για την πρόληψη 

παραγωγής αποβλήτων όσο και την επαναχρησιμοποίηση. 

Οι εκπαιδευτικές δράσεις που θα πραγματοποιηθούν μετά το τέλος του προγράμματος 

απευθύνονται στους εξής: 

α. σε ΟΤΑ που συνεργάζονται με την Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε. 
β. σε επιλεγμένες αλυσίδες Retailers που συνεργάζονται με την Ανακύκλωση 

Συσκευών Α.Ε. 
γ. σε οποιοδήποτε άλλο εμπλεκόμενο φορέα επιθυμεί να λάβει σχετική εκπαίδευση 

 

Οι εκπαιδευτικές δράσεις έχουν ήδη προβλεφθεί στο πλαίσιο του επιχειρησιακού πλάνου 

της Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ. Ο αριθμός των εκπαιδευτικών σεμιναρίων που θα 

πραγματοποιηθούν παρουσιάζεται στον πίνακα του κεφαλαίου 3.   

Το περιεχόμενο των ενημερώσεων και εκπαιδεύσεων θα βασίζεται στο εκπαιδευτικού υλικού 

των δράσεων του LIFE Infocycle και στο εκπαιδευτικό υλικό δράσεων του LIFE RE-WEEE για 

αύξηση δυναμικού επαναχρησιμοποίησης. Η «Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ» θα συνεχίσει την 

https://www.facebook.com/greenhuaofficial
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ανάπτυξη και επικαιροποίηση του εκπαιδευτικού υλικού για το σύνολο του διαστήματος 

2021-2025. Το περιεχόμενο των εκπαιδευτικών δράσεων στους εμπλεκόμενους φορείς θα 

περιλαμβάνει: 

 Σύντομη παρουσίαση του έργου και των αποτελεσμάτων του 

 Προβολή και διανομή εκπαιδευτικού υλικού ορθής διαχείρισης ΑΗΗΕ σε 
εμπλεκόμενους φορείς 

 Συζήτηση για διάφορα σχετικά θέματα (νομοθεσία, αδειοδότηση, σχεδιασμός και 
λειτουργία ΚΔΤ, ορθές πρακτικές διαχείρισης, υγεία και ασφάλεια, προβλήματα στο 
χώρο εργασία κ.λπ.) 

 Χρήση ξεχωριστών μέσων συλλογής ΑΗΗΕ προς προετοιμασία για 
επαναχρησιμοποίηση (διαλογή στην πηγή) όπου αυτό είναι δυνατό. 
 

Ο τρόπος ενημέρωσης – εκπαίδευσης θα μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα με τις εκάστοτε 
συνθήκες και δυνατότητες του κάθε συνεργάτη θα μπορεί να πραγματοποιείται με τις 
παρακάτω μορφές: 
 

a. Διενέργεια εκπαιδευτικών ημερίδων 
b. Διενέργεια σεμιναρίων (on-site training) 
c. Διενέργεια απομακρυσμένων σεμιναρίων (on-line training) 
d. Διενέργεια εκδηλώσεων σε κεντρικά σημεία 

 
Επίσης, στο πλαίσιο του έργου, και λόγω μη πραγματοποίησης εξαιτίας των περιοριστικών 
μέτρων για την πανδημία COVID-19, θα λάβουν χώρα 5 ενημερωτικές εκδηλώσεις 
απευθυνόμενες σε ΟΤΑ και σε εμπλεκόμενους φορείς σχετικά με την ανάπτυξη και τη 
λειτουργία των ΚΔΤ εντός της εγκατάστασης του ΚΔΤ Αττικής. Οι εκδηλώσεις αυτές θα λάβουν 
χώρα σε συνέργεια με το έργο LIFE IP CEI Greece. 

 
Υπεύθυνος υλοποίησης: Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ, ΕΟΑΝ, Οικολογική Εταιρεία 

Ανακύκλωσης 

Περίοδος υλοποίησης: Συνεχής - Εντός 3 ετών μετά τη λήξη του έργου 

Πηγή χρηματοδότησης: Ίδιοι πόροι 

Σχετικές δράσεις: Β.5, D.6, D.8 
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2.4 Δράσεις δικτύωσης και διάχυσης των αποτελεσμάτων σε 

αρμόδιες αρχές, προγράμματα, οργανισμούς – Δράσεις 

συνέχειας και αξιοποίησης αποτελεσμάτων του Έργου 
Στόχος των δράσεων δικτύωσης αποτελεί η συνέχιση της διάχυσης των βασικών 

αποτελεσμάτων του έργου σε εμπλεκόμενους φορείς και σε άλλα συναφή προγράμματα σε 

Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο. Αποτελεί την πιο σημαντική ενότητα των δράσεων κατά την 

After Life περίοδο, καθώς αποσκοπεί στη διάχυση και την εφαρμογή των παραδοτέων του 

έργου από άλλους φορείς και προγράμματα, αλλά και την εξασφάλιση δυνατότητας 

εφαρμογής των παραδοτέων και αποτελεσμάτων του Έργου με αξιοποίηση των σχετικών 

υποδομών και καλών πρακτικών. 

Πιο συγκεκριμένα οι δράσεις δικτύωσης – διάχυσης αποτελεσμάτων που θα αναπτυχθούν 

μετά το τέλος του έργου είναι οι εξής: 

 
α. Διάδοση των παραδοτέων έργων σχετικά με τη μέτρηση της προετοιμασίας για 

επαναχρησιμοποίηση των ΑΗΗΕ και την επαναχρησιμοποίηση του ΗΗΕ και 
συμπεράσματα για νομοθετικούς σκοπούς σε εθνικό επίπεδο τόσο για ζητήματα που 
σχετίζονται με την πολιτική όσο και για θέματα που σχετίζονται με δράσεις έργου LIFE 
IP CEI Greece.  
 

β. Κοινή χρήση, προώθηση και βοήθεια με τη χρήση των εργαλείων και των 
μεθοδολογιών αξιολόγησης. Τα μέλη του RREUSE και λοιποί φορείς προετοιμασίας 
για επαναχρησιμοποίηση ΑΗΗΕ  θα είναι η ομάδα στόχος. Θα αναπτυχθεί ένα βίντεο 
για να βοηθήσει τους χειριστές να χρησιμοποιήσουν το εργαλείο αξιολόγησης. Το 
HUA θα συμβάλλει στην παραγωγή του demo σε τρεις διαφορετικές γλώσσες 
(αγγλικά, ελληνικά και γαλλικά), το οποίο θα δίνει κατευθύνσεις για τον τρόπο χρήσης 
του. 
 

γ. Ένταξη των τεχνικών προδιαγραφών για όλα τα στάδια προετοιμασίας για 
επαναχρησιμοποίηση ΑΗΗΕ σε Εθνικό Νομοθετικό πλαίσιο. Ο ΕΟΑΝ μαζί με το 
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), θα μεριμνήσει για την υιοθέτηση 
των τεχνικών προδιαγραφών σε νομοθετική ρύθμιση, ώστε να τεθεί το πλαίσιο, για 
την επαναχρησιμοποίηση στην Ελλάδα και την ανάπτυξη ασφαλούς και αξιόπιστης 
αγοράς, για επαναχρησιμοποιημένα προϊόντα. Για αυτό το σκοπό, θα ετοιμασθεί μια 
νομοθετική πρόταση με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές που δημιουργήθηκαν στο 
πλαίσιο του έργου (Δράση Β.4) και αφορούν όλα τα στάδια της αλυσίδας της 
«προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση» και τη λειτουργία των Κέντρων Διαλογής 
και Ταξινόμησης και θα σταλεί στο ΥΠΕΝ. Αυτή η δράση σχεδιάζεται να ολοκληρωθεί 
μέχρι τέλος Μαρτίου 2021. 
 

δ. Συμβολή στο Σχέδιο Νόμου για την ανακύκλωση. Η ομάδα του έργου θα αποστείλει  
στο ΥΠΕΝ προτάσεις του έργου LIFE RE-WEEE για ενσωμάτωση παραδοτέων του 
Έργου στην Εθνική Στρατηγική της Κυκλικής Οικονομίας στον τομέα των συσκευών 
Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού, όπως οικονομικές προτάσεις για την 
εφαρμογή της προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση (διευκολύνσεις σε ΦΠΑ των 
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υπηρεσιών και των επαναχρησιμοποιούμενων προϊόντων, πρότυπα ανάπτυξης ΚΔΤ 
κ.ά.) 
 

ε. Πρόταση προτυποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών για όλα τα στάδια 
προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση ΑΗΗΕ. Η ομάδα του έργου θα προτείνει 
την εφαρμογή και προτυποποίηση των τεχνικών προδιαγραφών που αναπτύχθηκαν 
στο έργο LIFE RE-WEEE στον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) στο πλαίσιο 
εναρμόνισης του προτύπου της CENELEC EN:50614:2020 «Requirements for the 
preparing for re-use of waste electrical and electronic equipment».  
 

στ. Δικτύωση με έργο LIFE IP CEI Greece. Το LIFE IP CEI Greece στοχεύει να συμβάλλει 
στην υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων, του Εθνικού 
Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων και της Εθνικής Στρατηγικής 
για την Κυκλική Οικονομία μέσω δράσεων επικοινωνίας και ανάπτυξης υποδομών. 
Παραδοτέα, πρακτικές και αποτελέσματα του έργου LIFE RE-WEEE μπορούν να 
αποτελέσουν βάση για την υλοποίηση των δράσεων του έργου LIFE IP CEI Greece, 
όπως για παράδειγμα οι τεχνικές προδιαγραφές και η γνώση για την ανάπτυξη και τη 
λειτουργία των Κέντρων Διαλογής και Ταξινόμησης ΑΗΗΕ, που μπορούν θα 
χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη των υποδομών Πράσινων Σημείων που αποτελεί 
στόχο του έργου. Επίσης, θα γίνουν συνέργειες για διεξαγωγή Repair Café στις 
υποδομές Πράσινων Σημείων που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του έργου LIFE IP CEI 
Greece. Τέλος, θα πραγματοποιηθούν από κοινού εκδηλώσεις απευθυνόμενες σε 
ΟΤΑ και εμπλεκόμενους φορείς στα ΚΔΤ. Η δικτύωση με το έργο LIFE IP CEI Greece 
πραγματοποιείται μέσω των εταίρων του έργου, δεδομένου του γεγονότος ότι 4 
εταίρου του LIFE RE-WEEE αποτελούν εταίρους του LIFE IP CEI Greece (ΕΟΑΝ, ΟΕΑ, 
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Πράσινο Ταμείο). 
 

ζ. Συνέχιση ενεργειών δικτύωσης με άλλα συναφή ευρωπαϊκά προγράμματα. Η 
γνώση που αποκτήθηκε κατά την υλοποίηση του έργου θα προωθηθεί σε άλλα 
συναφή έργα, μέσω της συμμετοχής των φορέων του έργου στα συνέδρια/ημερίδες 
που θα διοργανώσουν τα άλλα έργα. Σε αυτήν τη βάση, έχει ήδη ξεκινήσει 
επικοινωνία με τα άλλα Ευρωπαϊκά έργα LIFE και H2020 (όπως, τα LIFE IP -CEI GREECE, 
E-cycle, COLLECTORS ) και στο πλαίσιο της After Life περιόδου τους. 
 

η. Συνέχιση ενεργειών δικτύωσης με το δίκτυο του οργανισμού WEEELABEX, στον 
οποίο συμμετέχουν ως πιστοποιημένα μέλη μεγάλος αριθμός μονάδων διαχείρισης,  
καθώς και επιθεωρητές από πολλές Ευρωπαϊκές χώρες. Στόχος είναι η συνεχής 
επικαιροποίηση των προδιαγραφών προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση. 
Επίσης, θα γίνεται με τη συμμετοχή στελέχους της Α.Σ. στο General Assembly 
ενημέρωση για την επίδραση των προδιαγραφών στη λειτουργία των δύο ΚΔΤ, 
προκειμένου να επικαιροποιηθούν οι προδιαγραφές για εφαρμογή σε άλλες χώρες 
και η διαδικασία μηχανισμού ελέγχου που εφαρμόζεται από τον οργανισμό 
WEEELABEX. Η ενέργεια δικτύωσης θα λαμβάνει χώρα ετησίως σε τακτικό επίπεδο, 
και εκτάκτως, όταν αυτό απαιτείται. 
 

θ. Δικτύωση με εμπλεκόμενους φορείς μέσω του εταίρου Πράσινο Ταμείο. 
Εμπλεκόμενοι φορείς όπως Δήμοι, Περιφέρειες, Πανεπιστήμια, Υπουργεία είναι η 
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ομάδα στόχος. Επίσης, καθώς οι εμπλεκόμενοι φορείς με το LIFE IP CEI Greece είναι 
κοινοί, θα προγραμματιστεί η διεξαγωγή 2 συνεδρίων σε συνέργεια των δύο έργων, 
με προσκεκλημένους όλους τους εμπλεκόμενους φορείς με τη διαχείριση των 
αποβλήτων. 
 

ι. Διανομή φυλλαδίων και της έκθεσης Layman’s: Τα εκτυπωμένα αντίτυπα των 
φυλλαδίων και έκθεσης Layman’s θα συνεχίσουν να διανέμονται μέσω συνεδρίων και 
εκδηλώσεων, ενώ οι ηλεκτρονικές τους εκδόσεις μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας, του 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και των λογαριασμών κοινωνικής δικτύωσης του έργου.   
 

ια. Συμμετοχή σε συνέδρια – Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά. Οι 
αντικειμενικοί σκοποί και  τα αποτελέσματα του έργου θα παρουσιαστούν σε 
συνέδρια και επιστημονικά περιοδικά, με σύστημα κριτών. Ενδεικτικά, το έτος 2021 
οι φορείς του έργου θα μπορούσαν να συμμετάσχουν στα ακόλουθα συνέδρια: 

 CEST 2021 (Conference on Environmental Science & Technology) 

 CEMEPE 2021 (Conference on Environmental Management, Engineering, 
Planning and Economics)  

 Thessaloniki 2021  (εξ αποστάσεως)  

 Crete 2021 7th International Conference on Industrial and Hazardous Waste 
Management  

 

ιβ. Διατήρηση ιστοσελίδας και των social media του έργου LIFE RE-WEEE. Η ιστοσελίδα 
του έργου, καθώς και οι λογαριασμοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, 
Twitter) αναμένεται να διατηρηθούν ενεργά για τα επόμενα 5 έτη. Το περιεχόμενό 
τους θα ενημερώνεται τακτικά έτσι ώστε να περιλαμβάνει οποιαδήποτε νέα έκδοση 
παραδοτέων του έργου, καθώς και ενημέρωση σχετικά με τις ενημερωτικές δράσεις 
που θα λαμβάνουν χώρα. 
 

ιγ. Δράσεις διασφάλισης συνεχούς λειτουργίας ΚΔΤ. Εκτός των απαραίτητων δράσεων, 

όπως αυτές αναλύθηκαν παραπάνω, για την επικοινωνία των αποτελεσμάτων του 

Έργου, αλλά και τη δικτύωση με κρίσιμους εμπλεκόμενους φορείς για την αξιοποίηση 

των αποτελεσμάτων, πλέον κρίσιμες θεωρούνται οι δράσεις αυτού του τομέα 

(διασφάλισης συνεχούς λειτουργίας των υποδομών του Έργου). Σημαντικό 

αποτέλεσμα του Έργου αποτελεί η επιτυχής ολοκλήρωση και λειτουργία των 2 ΚΔΤ με 

τη μορφή των 2 διαφορετικών μοντέλων που αναπτύχθηκαν και του κοινού πλαισίου 

λειτουργίας. Οι υποδομές αυτές μπορούν να αποτελέσουν το βασικό πυλώνα 

απόδοσης στις υποχρεώσεις του κράτους μέλους της Ελλάδας στον τομέα 

«προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση» των ΑΗΗΕ, σύμφωνα και με τις ισχύουσες 

Νομοθετικές διατάξεις. Απαραίτητες ενέργειες προκειμένου η λειτουργία των 

υποδομών αυτών να γίνει βιώσιμη σε μακροχρόνιο πλαίσιο έχουν εκτιμηθεί και 

αναλυθεί κατά τη διάρκεια του Έργου με πακέτο μέτρων που σαφώς αφορούν τόσο 

εμπλεκόμενους φορείς αλλά και συγκεκριμένα μέτρα και προβλέψεις από τους 

Συνδικαιούχους και ειδικότερα την Ανακύκλωση Συσκευών. Οι 2 βασικοί άξονες 

αναφέρονται παρακάτω:  
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 Εμπλεκόμενοι φορείς: Βασικά μέτρα, όπως διευκόλυνση μέσω Νομοθετικών 

διατάξεων για τη λειτουργία των ΚΔΤ, για τη χρηματοδότηση λειτουργιών ΚΔΤ, 

οικονομικά μέτρα για πώληση των ΗΗΕ κ.ά.. 

 Ειδικότερα όμως για τους εταίρους του Έργου, έχουν ληφθεί συγκεκριμένες 

αποφάσεις για μέτρα που θα ληφθούν στην περίοδο κατόπιν λήξης του Έργου, ώστε 

να διευκολυνθεί η συνεχής και απρόσκοπτη λειτουργία των 2 ΚΔΤ. Για τους εταίρους 

του Έργου εκτός της Ανακύκλωση Συσκευών, τα μέτρα περιορίζονται στις σημαντικές 

δράσεις δικτύωσης με τους αρμόδιους εμπλεκόμενους φορείς για προώθηση των 

προτάσεων και διαμόρφωση Νομοθετικού πλαισίου όπως αναλύεται παραπάνω. 

Ειδικότερα για την Ανακύκλωση Συσκευών τα μέτρα για τη διευκόλυνση διασφάλισης 

βιωσιμότητας αποτελούν δεσμεύσεις σύμφωνα με το πλαίσιο λειτουργίας της 

εταιρείας  ως PRO ( Producer Responsibility Organization) για τα ΑΗΗΕ. Συγκεκριμένες 

δεσμεύσεις για την περίοδο μετά τη λήξη του Έργου αποτελούν: 

1. Διασφάλιση ποσότητας ΑΗΗΕ για την τροφοδοσία των ΚΔΤ 3 χρόνια μετά τη λήξη 

του Έργου  

2. Βελτιστοποίηση τεχνικών παραμέτρων για τη λειτουργία του δικτύου συλλογής 

και την αύξηση ποσοστού συσκευών ΑΗΗΕ με υψηλές πιθανότητες για 

επαναχρησιμοποίηση 

3. Διασφάλιση μερικής χρηματοδότησης του κόστους λειτουργίας των ΚΔΤ για τα 

επόμενα 3 χρόνια από τη λήξη του Έργου με συγκεκριμένη συμβατική δέσμευση 

με τους φορείς «προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση» των ΚΔΤ 

(λειτουργούσες εταιρείες)  

4. Δέσμευση για επανεξέταση δεδομένων για συνέχιση λειτουργίας των ΚΔΤ μετά τη 

λήξη των συμβάσεων σύμφωνα με τον Επιχειρησιακό σχεδιασμό της Ανακύκλωση 

Συσκευών.  

Για τις παραπάνω ενέργειες και ειδικότερα για την Ανακύκλωση Συσκευών έχει γίνει η 

σχετική εκτίμηση κόστους και συνεισφοράς στη χρηματοδότηση του κόστους λειτουργίας 

των ΚΔΤ για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.   

 

Υπεύθυνος υλοποίησης: Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ, ΕΟΑΝ, Οικολογική Εταιρεία 

Ανακύκλωσης, Πράσινο Ταμείο, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, RREUSE 

Περίοδος υλοποίησης: Συνεχής - Εντός 3 ετών μετά τη λήξη του έργου 

Πηγή χρηματοδότησης: Ίδιοι πόροι / Χρηματοδοτικό πρόγραμμα της ΓΓΕΤ (HUA) 

Σχετικές δράσεις: όλες οι δράσεις του έργου
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3. Συνολικός πίνακας After Life δράσεων 
 

After Life δράση Target Group Ποσοτικοποίηση δράσης Περίοδος υλοποίησης Εκτιμώμενο κόστος 

Επικαιροποίηση παραδοτέων (οδηγοί) 
Σύνολο εμπλεκόμενων φορέων 

Ευρύ κοινό 
2 Ανά 2 έτη € 

Επικαιροποίηση παραδοτέων (εργαλείο Β.1) 
Φορείς προετοιμασίας για 

επαναχρησιμοποίηση 
Policy makers 

2 Ανά 2 έτη 
€ 

Συντήρηση πλατφόρμας ανταλλαγής / δωρεάς ΗΗΕ 
Re(W)eee 

Ευρύ κοινό 
ΜΚΟ 

- 
 5 έτη μετά τη λήξη του 

έργου 
5.000 € 

Εκδηλώσεις Repair Café Ευρύ κοινό 
Συμμετοχή σε 

τουλάχιστον 3 εκθέσεις 
ετησίως (9) 

Ανά 2 έτη 6.000 € 

Προώθηση γνώσης διοργάνωσης Repair Café (LIFE IP 
CEI Greece) 

ΟΤΑ - 
5 έτη μετά τη λήξη του 

έργου 
€ 

Προώθηση video του έργου 

Σύνολο εμπλεκόμενων φορέων 
Ευρύ κοινό 

Εκδηλώσεις συμμετοχής 
ΕΟΑΝ 

Συνεχής € 

Σύνολο εμπλεκόμενων φορέων 
Ευρύ κοινό 

Ανάρτηση στην 
ιστοσελίδα Electrocycle 

Συνεχής N/A 

Προώθηση Οδηγών πρόληψης και επισκευής 
Σύνολο εμπλεκόμενων φορέων 

Αποστολή σε όλους τους 
συνεργαζόμενους 
Δήμους της Α.Σ. 

(email 50 ανά 2 έτη) 

Ανά 2 έτη € 

Ευρύ κοινό 
Διανομή σε τουλάχιστον 

3 εκθέσεις 
Ανά 2 έτη € 

Διοργάνωση συνεδρίων με LIFE IP CEI Greece / 
εκδηλώσεις στα ΚΔΤ 

Σύνολο εμπλεκόμενων φορέων 5 
5 έτη μετά τη λήξη του 

έργου 
2.500 € 

Εκπαιδεύσεις ορθής διαχείρισης ΑΗΗΕ και αύξησης 
επαναχρησιμοποίησης 

ΟΤΑ 15 
5 έτη μετά τη λήξη του 

έργου 
4.500 € 

Κοιν.Σ.Επ. 6 
5 έτη μετά τη λήξη του 

έργου 
1.800 € 

Καταστήματα / οργανισμοί / 
εταιρείες 

10 
5 έτη μετά τη λήξη του 

έργου 
3.000 € 

Προώθηση εργαλείου Β.1 (μέτρηση 
επαναχρησιμοποίησης) 

Σύνολο εμπλεκόμενων φορέων - 
 5 έτη μετά τη λήξη του 

έργου 
1.000 € 

Ανάπτυξη video-εγχειρίδιο για τη χρήση του εργαλείου 
Β.1 

Σύνολο εμπλεκόμενων φορέων - 
5 έτη μετά τη λήξη του 

έργου 
4.500 € 
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Δικτύωση με προγράμματα / φορείς / Υπουργεία Σύνολο εμπλεκόμενων φορέων - 
5 έτη μετά τη λήξη του 

έργου 
 1.000 € 

Προτυποποίηση των επικαιροποιημένων τεχνικών 
προδιαγραφών / ένταξη σε νομικό πλαίσιο 

Σύνολο εμπλεκόμενων φορέων 
ΕΛΟΤ 

- 
1 έτος μετά τη λήξη του 

έργου 
€ 

Προώθηση τεχνικών προδιαγραφών σε ΣΕΔ ΑΗΗΕ ΣΕΔ - 
1 έτος μετά τη λήξη του 

έργου 
€ 

Επικοινωνία / Δικτύωση με οργανισμό WEELABEX WEELABEX 5 
5 έτη μετά τη λήξη του 

έργου 
1.500 € 

Διανομή φυλλαδίων και της έκθεσης Layman’s 
ΜΜΕ, κοινό, στελέχη στον 

τομέα πρόληψης και 
διαχείρισης ΑΗΗΕ 

- 
5 έτη μετά τη λήξη του 

έργου 

1.000 € 
(σε περίπτωση παραγωγής επιπλέον 

αντιτύπων) 

Εκπαιδευτικά προγράμματα διάχυσης αποτελεσμάτων 
σε e-class HUA 

Ακαδημία, εκπαιδευτικοί, 
φοιτητές 

-  Ν/Α 

Διατήρηση ιστοσελίδας / μέσων δικτύωσης 
Σύνολο εμπλεκόμενων φορέων 

Ευρύ κοινό 
- 

5 έτη μετά τη λήξη του 
έργου 

2.500 € 

Συμμετοχή σε συνέδρια 
Ακαδημία, κέντρα λήψης 

αποφάσεων, φοιτητές, κεντρικές 
και περιφερειακές αρχές 

4 
5 έτη μετά τη λήξη του 

έργου 
4.000 € 

Λειτουργία ΚΔΤ με συνεισφορά (κάλυψη μερικού 
κόστους λειτουργίας) από την Α.Σ. 

Συνεργαζόμενοι φορείς 
λειτουργίας ΚΔΤ 

Συνεχής δράση 
3 έτη μετά τη λήξη του 

έργου 
630.000 € 

   Συνολικό 
εκτιμώμενο κόστος 

670.000 € 

 

Τα κόστη για την υλοποίηση του πλάνου θα καλυφθούν κυρίως από ιδίους πόρους των εταίρων και με τη συνεισφορά του χρηματοδοτικού 

προγράμματος της ΓΓΕΤ για την περίπτωση του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου.  

Στον παραπάνω πίνακα, υπάρχουν περιπτώσεις που δεν είναι εφικτή η ακριβής εκτίμηση του κόστους, δεδομένου ότι οι συγκεκριμένες 

δράσεις θα πραγματοποιηθούν ως μέρος τη καθημερινής λειτουργίας των εταίρων και σε συνδυασμό με άλλες ενέργειες και για τον λόγο 

αυτό δεν αναφέρεται τιμή. Ωστόσο, το συνολικό εκτιμώμενο κόστος περιλαμβάνει την εκτίμηση όλων των δαπανών, το μεγαλύτερο μέρος 

των οποίων είναι η μερική χρηματοδότηση και η κάλυψη του λειτουργικού κόστους των δύο ΚΔΤ.  


