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Οι δύο προκλήσεις  της Ευρωπαϊκής πολιτικής για τα απόβλητα

qΜείωση της παραγωγής αποβλήτων
Τα οφέλη της πρόληψης αποβλήτων υπερτερούν από τις
περιβαλλοντικές επιπτώσεις οποιασδήποτε άλλης
επιλογής για τη διαχείριση αποβλήτων. Ωστόσο, το ρεύμα
των αστικών αποβλήτων εξακολουθεί να αυξάνεται στο
1/3 των κρατών-μελών της ΕΕ.
Παρότι σχεδόν όλα τα κράτη-μέλη έχουν υιοθετήσει μέτρα
για την πρόληψη αποβλήτων, τα 2/3 εξ αυτών αφορούν
την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού, ενώ
σχεδόν όλα προσανατολίζονται σε νοικοκυριά και αγνοούν
τους άλλους τομείς.

qΕυθυγράμμιση των αντικειμενικών
σκοπών της διαχείρισης αποβλήτων με
εκείνων της Κυκλικής Οικονομίας

àCircular Economy Action Plan



Το έργο LIFE 



Το περιβαλλοντικό ζήτημα
Η οικονομική ανάπτυξη, οι ραγδαίες αλλαγές στην τεχνολογία, η ανάπτυξη και η πρόσβαση στο 
διαδίκτυο και το μειωμένο κόστος ΗΗΕ, έχουν ως οδηγήσει στην αύξηση των ποσοτήτων Αποβλήτων 
Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ). 

Τα ΑΗΗΕ αποτελούν ένα από τα ταχύτερα αυξανόμενα ρεύματα 
αποβλήτων (στην ΕΕ και παγκόσμια), με ετήσιο ρυθμό αύξησης 3-5%. 
Τα ΑΗΗΕ περιέχουν πολλές διαφορετικές ενώσεις, κάποιες από τις 
οποίες - αν δεν υποστούν κατάλληλη διαχείριση - μπορεί να 
προκαλέσουν αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και την υγεία του 
ανθρώπου.  

• Το 2016, παρήχθησαν παγκόσμια 
44,7 εκ. τόνοι ΑΗΗΕ. 

• Μόνο το 20% εξ αυτών συλλέχθηκε 
μέσα από συστήματα επίσημης 
καταγραφής και οδηγήθηκε σε 
μονάδες ανακύκλωσης. 

Το έργο LIFE RE-WEEE



Το έργο LIFE RE-WEEE

Τίτλος Έργου
«Ανάπτυξη και επίδειξη υποδειγμάτων πρόληψης και 

επαναχρησιμοποίησης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού 
Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) – REWEEE»

Διάρκεια Υλοποίησης
Ιανουάριος 2016 – Νοέμβριος 2020

Συντονιστής Δικαιούχος Συνδικαιούχοι

Συνολικός Προϋπολογισμός
2.161.405 €

Συγχρηματοδότηση κατά 60% 
από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα 

LIFE+ Environment

Αντικείμενο Έργου
Σχεδιασμός και εφαρμογή στρατηγικής 
μείωσης και επαναχρησιμοποίησης των 

Α.Η.Η.Ε Περιοχές Δράσης
Ø Ελλάδα
Ø Βέλγιο



Στόχος του έργου LIFE RE-WEEE:
Η πρόληψη και η μεγιστοποίηση της προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση των ΑΗΗΕ, μέσω του 
σχεδιασμού, της δημιουργίας και της λειτουργίας σε πιλοτική κλίμακα δύο (2) Κέντρων Διαλογής &
Ταξινόμησης (ΚΔΤ) σε Αττική και Κεντρική Μακεδονία, καθώς και με την υλοποίηση δράσεων 
ευαισθητοποίησης των πολιτών. 

Καινοτομικός χαρακτήρας:
• Η λειτουργία των ΚΔΤ και η διασύνδεσή τους με εταιρείες 

επισκευής & εμπορίας μεταχειρισμένου ΗΗΕ 
• Η ανάπτυξη εργαλείων για την ποσοτικοποίηση της 

προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση ΑΗΗΕ
• Οι ενέργειες ευαισθητοποίησης των πολιτών 

Το έργο LIFE RE-WEEE



Το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο και το LIFE RE-WEEE

Επισκόπηση της υφιστάμενης κατάστασης

Σχεδιασμός και ανάπτυξη μεθοδολογιών και εργαλείων μέτρησης της 
προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση

Αποτύπωση πρακτικών και δραστηριοτήτων επαναχρησιμοποίησης και 
προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση στην Ελλάδα

Προώθηση και υποστήριξη της κουλτούρας πρόληψης ΑΗΗΕ στην 
Ελλάδα

Αξιολόγηση των κοινωνικοοικονομικών και περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων του έργου



Αποτύπωση πρακτικών και δραστηριοτήτων 
επαναχρησιμοποίησης και προετοιμασίας για 

επαναχρησιμοποίηση στην Ελλάδα

Εξελίχθηκε σε δύο άξονες: 
1. Συλλογή, αξιολόγηση και ανάλυση στοιχείων από 

αξιόπιστες πηγές
2. Διερεύνηση του αντίκτυπου της οικονομικής κρίσης 

στην Ελλάδα στην παραγωγή ΑΗΗΕ

Πραγματοποιήθηκε για 1η φορά στην Ελλάδα



Μεθοδολογία:

Συνεντεύξεις - ερωτηματολόγιο Τεχνικές αναφορές

Εφαρμογή μοντέλου 
εφοδιασμού της αγοράς για 
τον υπολογισμό παραγωγής 

ΑΗΗΕ στην Ελλάδα

Επιστημονική και «γκρίζα» 
βιβλιογραφία



• Το ερωτηματολόγιο (ημι-δομημένη συνέντευξη) για την 
αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης στην Ελλάδα, όσον 
αφορά στην επαναχρησιμοποίηση ΗΗΕ (πρόληψη) και την 
προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση. 

• Αρχικά μέσω επικοινωνίας με εταιρείες - μέλη της 
Ανακύκλωσης Συσκευών Α.Ε, καθώς και φορέων που κατέχουν 
σημαντική θέση στην αλυσίδα της Διευρυμένης Ευθύνης 
ΑΗΗΕ (σύμφωνα με τα σχετικά μητρώα του Ελληνικού 
Οργανισμού Ανακύκλωσης – ΕΟΑΝ).

• Συνέργεια με την “Bio by Deloitte”

• Η διανομή του ερωτηματολογίου και η συλλογή των στοιχείων 
πραγματοποιήθηκε σε διάστημα 6 μηνών, κατά την περίοδο 
Οκτωβρίου 2017 έως και το Μάρτιο 2018. 



105 συμπληρωμένα 
ερωτηματολόγια

ØΤο 87% συμπληρώθηκε από 
εταιρείες με <10 
απασχολούμενους

ØΜόνο το 4% 
συμπληρώθηκαν από μεγάλες 
εταιρείες στον τομέα της 
επισκευής (service), δηλ. από 
εταιρείες με >250 
απασχολούμενους
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Κύρια αποτελέσματα

Εξοπλισμός 
ανταλλαγής 
θερμότητας

Οθόνες και 
εξοπλισμός 
που περιέχει 
οθόνες με 
επιφάνεια > 
100 cm2

Μεγάλου 
μεγέθους 
εξοπλισμός 

Μικρού 
μεγέθους 
εξοπλισμός 

Μικρού μεγέθους 
εξοπλισμός 
πληροφορικής 
και 
τηλεπικοινωνιών 

Ποσοστό % 75% 94% 57% 75% 80%

Ποσοστά επισκευασιμότητας

Πηγές των ΗΗΕ που οδηγούνται προς 
επισκευή (2016)

Τα προϊόντα της κατηγορίας 
εξοπλισμού μεγάλου μεγέθους, 

αναμένεται να είναι αξιόπιστα κατά 
τη χρήση τους και συνήθως 

απορρίπτονται όταν υποστούν κάποια 
βλάβη, καθώς η επισκευή αυτού του 

τύπου συσκευών είναι δύσκολη ή 
αρκετά δαπανηρή σε σχέση με το 

κόστος αντικατάστασης.
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Λίγες μόνο επιχειρήσεις από αυτές που αποκρίθηκαν, έχουν αναπτύξει τέτοιου είδους 
πρωτοβουλίες, κυρίως μέσω του διαδικτύου και της διαφήμισης. Οι συμμετέχοντες 
επισημαίνουν ότι τέτοιες πρωτοβουλίες αναπτύσσονται αποτελεσματικά κυρίως από 
μεγάλες εταιρείες, με αναγνωρισμένο brand name στην αγορά. 

Όσον αφορά τη διαχείριση του ΗΗΕ που δεν δύναται να επισκευαστεί, αυτός καταλήγει στους 
ειδικούς κάδους συλλογής ΑΗΗΕ σε ποσοστό 79%. Ωστόσο, ανάλογα με την πολιτική κάθε 
επιχείρησης ένα ποσοστό ΑΗΗΕ μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πηγή ανταλλακτικών για 
άλλες συσκευές (56%) ή ως πηγή πώλησης ανταλλακτικών (19%). 

Πρωτοβουλίες για την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης

Τελική διάθεση συσκευών που δεν επισκευάζονται

Διαθεσιμότητα ανταλλακτικών στην Ελλάδα

Κύρια αποτελέσματα



Απαντήσεις στο ερώτημα «Πως θα χαρακτηρίζατε τη 
διαθεσιμότητα ανταλλακτικών στην Ελλάδα;»

Κύρια αποτελέσματα
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Καλή (διαθεσιμότητα: >6 έτη) Ικανοποιητική (διαθεσιμότητα: 3-5 έτη)

Χαμηλή (διαθεσιμότητα: <2 έτη) Δεν γνωρίζω

Γενικά, η διαθεσιμότητα ανταλλακτικών στην 
Ελλάδα για όλες τις κατηγορίες ΗΗΕ, μπορεί να 
χαρακτηριστεί ως ικανοποιητική. 

Ωστόσο, συσκευές που «αντέχουν» για αρκετά 
χρόνια, μερικές φορές βρίσκονται χωρίς 
δυνατότητα επισκευής καθώς υπάρχουν οι 
πιθανότητες τα ανταλλακτικά που χρειάζονται 
πλέον να μην κατασκευάζονται από το 
εργοστάσιο παραγωγής ή λόγω τεχνολογικής 
ανάπτυξης να έχουν αντικατασταθεί από άλλου 
τύπου συσκευές που δεν διαθέτουν πλέον 
τέτοια εξαρτήματα 



Επισκευές και στάση καταναλωτών
σχετικά με τις επισκευές (Α)ΗΗΕ, 

Στην πλειονότητά τους οι καταναλωτές 
είναι αρκετά πιο δεκτικοί σε σχέση με 
παλιότερα. Ειδικά, την τελευταία δεκαετία, 
που η χώρα πλήττεται από βαθιά 
οικονομική κρίση και η αγοραστική 
δύναμη έχει συρρικνωθεί, η στάση και οι 
συμπεριφορές των καταναλωτών 
χαρακτηρίζονται ως πιο ευνοϊκές ως προς 
τις επισκευές.
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Κύρια αποτελέσματα



Η πλατφόρμα RE(W)EEE 

ü Προωθεί την κουλτούρα 
πρόληψης παραγωγής ΑΗΗΕ

ü Στοχεύει στην ευαισθητοποίηση 
πολιτών σε θέματα πρόληψης 
και επαναχρησιμοποίησης

Η πλατφόρμα RE(W)EEE



https://reweee.hua.gr/en/



RE(W)EEE Platform
Εγγραφή χρήστη



3 τύποι χρηστών
• Admin

• Ιδιώτες

• ΜΚΟ



Πρόσβαση στα διαθέσιμα προϊόντα – Ανάρτηση προσφερόμενων ΗΗΕ



«Τα αγαπημένα» 

Wish list



LIFE RE-WEEE Project 

Προώθηση
• Εργαστήρια – σεμινάρια (π.χ. Σιβιτανίδειος, Χαροκόπειο

Πανεπιστήμιο)
• Video Through the website of the LIFE-REWEEE project
• Αφίσα
• Προώθηση στα Repair Cafés
• Θεματικά fora του έργου LIFE-REWEEE 
• Παρουσιάσεις σε εκδήλωση Zero Waste
• Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
• EWWR 2019 
• ΜΜΕ (π.χ. ΣΚΑΙ channel, DOT (Recycling Appliances S.A.) -

23.02.2020 
https://www.youtube.com/watch?v=DqDKYwrREmQ)

https://www.youtube.com/watch?v=DqDKYwrREmQ


Έως σήμερα: 

• 148 μέλη
• 4 ΜΚΟ
• 80 είδη ΗΗΕ έχουν ανταλλαχθεί 
• 14 έχουν δωριστεί



Σας ευχαριστώ για την 
προσοχή!

Harokopio University of 
Athens

Website: www.reweee.gr/el 
Facebook: reweeeGR
Twitter: @LReweee
Platform Re(W)eee: reweee.hua.gr/el/


