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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

   Η παρούσα έκθεση αποτελεί την 2η ετήσια έκθεση πεπραγμένων των «Φόρουμ 

Διαβούλευσης» όπως αυτή έχει προβλεφθεί και περιγραφεί αναλυτικά ως Δράση Β2 της 

σύμβασης έργου (Grant Agreement). Στο πλαίσιο την εν λόγω έκθεσης, 

περιλαμβάνονται αναλυτικά τα πρακτικά των Φόρουμ που πραγματοποιήθηκαν καθώς 

και αξιολόγηση των πεπραγμένων των Φόρουμ που αφορούσαν στη διαδικασία 

ανάδειξης του/των Δήμων στους οποίους θα λειτουργήσουν τα Κέντρα Διαλογής και 

Ταξινόμησης Αποβλήτων ΑΗΗΕ (ΚΔΤ) στις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής 

Μακεδονίας αντίστοιχα. Συνολικά, πραγματοποιήθηκαν 3 «Φόρουμ Διαβούλευσης» το 

έτος 2017 (συνολικά 6 από την εκκίνηση του έργου) 2 της ολομέλειας και 1 θεματικό με 

συνολικό αριθμό συμμετεχόντων στα Φόρουμ της ολομέλειας τα 181 άτομα από 44 και 

51 διαφορετικούς φορείς αντίστοιχα (3ο  και 4ο  Φόρουμ) για το κάθε φόρουμ και στο 1 

θεματικό Φόρουμ τα 19 άτομα από 9 διαφορετικούς φορείς.  

   Η ανταπόκριση των ενδιαφερομένων φορέων αναφορικά με τη συμμετοχή τους στα 

Φόρουμ Διαβούλευσης, κρίνεται πολύ ικανοποιητική ενώ οι δείκτες παρακολούθησης 

υλοποίησης των στόχων των Φόρουμ όπως αυτοί είχαν περιγραφεί στην σύμβαση έργου 

(Grant Agreement) δείχνουν την επιτυχία υλοποίησης αυτών.  

Ακολούθως, περιγράφονται λεπτομερώς τα πρακτικά κάθε Φόρουμ ξεχωριστά, όπως 

αυτά κατεγράφησαν στη διάρκεια υλοποίησής τους. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

   This is the annual report οn the Minutes of the “Consultation Fora” as this is foreseen and 

described in Action B2 of the project Grant Agreement. In total 3 “Consultation Fora” (1 

Thematic Forum and 2 Open Consultation Fora) were organised and implemented during 

the 2nd year of the project implementation (2017). In total 181 people from 44 and 51 

different organisations participated the Open Fora (3rd and 4th respectively) while 19 

persons from 9 different organisations participated the 2nd Thematic Forum. All Fora had 

different topics to address and the target audience changed significantly based on each 

topic. The fact that the project managed to disseminate and address the e-waste problem 

to several stakeholders from different sectors is considered to be a great success. 

The participation of the public in all Fora is considered to be very satisfying taken into 

consideration the indicators of progress and the achievement of the targets set in the 

Grant Agreement.  

The minutes of each Consultation Forum are described in detail in the following chapters. 
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Περίληψη 

 

To 3ο Φόρουμ Διαβούλευσης πραγματοποιήθηκε στην έδρα του Πράσινου Ταμείου την 

Παρασκευή, 10/03/2017 στην Κηφισιά 14561, Λ. Κηφισίας 241, Βίλλα Καζούλη. Στο 3ο 

Φόρουμ συμμετείχαν συνολικά 95 άτομα από 44 διαφορετικούς φορείς εκ των οποίων 27 

Δήμοι, η Περιφέρεια Αττικής, το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, 4 Εταιρίες, εκπρόσωπος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 2 

εκπρόσωποι δημοσιογραφικών οργανισμών, 1 ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. κ.α.. Προκειμένου να 

πραγματοποιηθεί το 3ο Φόρουμ Διαβούλευσης, εστάλη πρόσκληση σε ηλεκτρονική μορφή η 

οποία περιείχε ηλεκτρονική δήλωση/φόρμα συμμετοχής (Google Form) την οποία οι 

προσκεκλημένοι καλούνταν να συμπληρώσουν. Για τις ανάγκες του 3ου Φόρουμ 

Διαβούλευσης, αναπτύχθηκαν, σχεδιάστηκαν και αναπαράχθηκαν τα ακόλουθα: Πόστερ, 

ατζέντα, ερωτηματολόγιο, κείμενο συνοπτικής περιγραφής του έργου, φωτογραφικό υλικό 

και τα οποία παρατίθενται στο Παράρτημα Ι του παρόντος. Η επαφή με τα ενδιαφερόμενα 

μέρη, πραγματοποιήθηκε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου αλλά και με κάτ.’ 

ιδίαν συναντήσεις. Τα αποτελέσματα όπως αυτά καταγράφηκαν μετά τη λήξη του 3ου 

Φόρουμ Διαβούλευσης, κρίνονται άκρως ικανοποιητικά.  

Κύριος στόχος του 3ου Φόρουμ Διαβούλευσης ήταν η ενημέρωση των ενδιαφερομένων 

μερών σχετικά με την ακριβή διαδικασία ανάδειξης των Δήμων στους οποίους θα 

λειτουργήσουν τα 2 Κέντρα Διαλογής και ταξινόμησης ΑΗΗΕ ώστε να εξασφαλιστεί η 

επιτυχής συμμετοχή όσο το δυνατό περισσότερων Δήμων στην διαδικασία. Για το σκοπό 

αυτό, σχεδιάστηκε κατάλληλο οπτικοακουστικό υλικό προκειμένου η πληροφορία να 

απορροφηθεί εύκολα από τους συμμετέχοντες φορείς. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

The 3rd Consultation Forum was held in the Green Fund’s facilities on Wednesday 10/03/2017 

in Kifissia, Villa Kapolei, 241 Kifissias Avenue, 14561 Kifissia. In total 95 persons from 44 

different organizations from: 27 Municipalities, the prefecture of Attica, Harokopio 

University, 1 EU representative, 4 SMEs, Ministry of Environment and Energy, 2 journalists, 1 

social cooperative enterprise, and others participated in the Forum. In the framework of the 

3rd Consultation Forum, an official invitation was sent to the relevant stakeholders in 

electronic form. The invitation also contained a participation form “Google Form” in which 

the interested parties had to fill in their personal data in order to be able to participate the 

event.  

The 3rd Consultation Forum main target was the information of the interested parties 

regarding the tender procedure for the selection of the Municipalities where the WEEE 

separation and sorting centers will be established and operate in order to achieve the highest 

diffusion of the relevant information and participation of the interested parties to the 

selection procedure. Thus, appropriate information material was produced.  

For the needs of the 3rd Consultation Forum, the following were produced: Poster, agenda, 

questionnaire, brief description of the project in the form of a word document, photographs 

which are included in Annex I of the minutes.  

The contact with the interested parties was established through emails, phone calls and 

personal meetings. The results as they were recorded after the end of the 3rd Consultation 

Forum are considered to be satisfactory. 
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1. Καταγραφή Πρακτικών 3ου Φόρουμ Διαβούλευσης 
 

1.1 Καλωσόρισμα/Χαιρετισμοί 

 

Η εκδήλωση ξεκίνησε με την εγγραφή και την άφιξη των συμμετεχόντων στο Φόρουμ 

Διαβούλευσης το οποίο πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 10 Μαρτίου 2017, στην 

Αίθουσα Εκδηλώσεων του Πράσινου Ταμείου, στη Βίλα Καζούλη, Λεωφόρος Κηφισίας 

241, στην Κηφισιά. Την έναρξη του 3ου Φόρουμ Διαβούλευσης του έργου LIFE RE-WEEE 

“Ανάπτυξη και επίδειξη μοντέλων πρόληψης και επαναχρησιμοποίησης Αποβλήτων 

Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)” πραγματοποίησε ο συνεργάτης και 

διαχειριστής του έργου εκ μέρους του Πράσινου Ταμείου και εμπειρογνώμονας σε 

θέματα διαχείρισης αποβλήτων Δρ. Άγγελος Σωτηρόπουλος, ο οποίος καλωσόρισε τους 

συμμετέχοντες και συντόνισε τη συζήτηση (Εικόνα 1).  

 

 
Εικόνα 1. Το καλωσόρισμα εκ’ μέρους του κ. Άγγελου Σωτηρόπουλου κατά την έναρξη των εργασιών του 3ου 

Ανοιχτού Φόρουμ Διαβούλευσης 

 

1.2 Ομιλίες/Παρουσιάσεις 

 

Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο πρόεδρος του Πράσινου Ταμείου Καθηγητής Γεώργιος 

Πατρίκιος (Εικόνα 2), ο οποίος τόνισε τη σπουδαιότητα των φόρουμ στη διαδικασία 

ανάδειξης, μέσω της ανοιχτής πρόσκλησης του Πράσινου ταμείου, των Δήμων  οι οποίοι 

θα συμμετάσχουν στην υλοποίηση των πρώτων Κέντρων Διαλογής και Ταξινόμησης 

(ΚΔΤ) στην Ελλάδα καθώς και τη στρατηγική σημασία αυτών των δύο έργων, τα οποία, 

μέσω της απευθείας χρηματοδότησης του Πράσινου Ταμείου και χρηματοδότησης του 
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προγράμματος LIFE θα αποτελέσουν πρότυπα έργα στον αγώνα για την αύξηση του 

ποσοστού επαναχρησιμοποίησης των αποβλήτων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών 

συσκευών και για τους υπόλοιπους Δήμους της χώρας. 

 

 
Εικόνα 2.Χαιρετισμός εκ μέρους του Προέδρου του Πράσινου Ταμείου, Καθ’. Γ. Πατρίκιου κατά την έναρξη των 

εργασιών του 3ου Φόρουμ Διαβούλευσης 

 

Στη συνέχεια το λόγο πήρε η κ. Ρόζυ Χαριτοπούλου, Διευθύντρια Εναλλακτικής 

Διαχείρισης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ), (Εικόνα 3) και 

αναφέρθηκε στο ρόλο του ΕΟΑΝ με στόχο την τελική υλοποίηση των 2 ΚΔΤ στις 

Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας.  

 

 
Εικόνα 3. Στιγμιότυπο από την ομιλία της κ. Ρόζυ Χαριτοπούλου 

 

Βασική ομιλία του 3ου φόρουμ διαβούλευσης ήταν η ομιλία της κ. Μαρίας Μπαντή 

(Εικόνα 4), EU DG Environment Policy Officer, αρμόδια για θέματα πολιτικής ΑΗΗΕ της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στην παρουσίασή της τόνισε τις βασικές αρχές της Ευρωπαϊκής 

Πολιτικής στην διαχείριση ΑΗΗΕ καθώς και την ανάγκη να μεταβούμε από ένα 

«γραμμικό μοντέλο» στην «κυκλική» οικονομία. Ως κύριος στόχος της πολιτικής είναι η 
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υποστήριξη των πέντε 5 τομέων προτεραιότητας: i) την παραγωγή, ii) την κατανάλωση, 

iii) τα απόβλητα, iv) τις δευτερογενείς πρώτες ύλες (από απόβλητα σε πόρους) και v) την 

Καινοτομία και τις επενδύσεις. 

 

 
Εικόνα 4.Στιγμιότυπο από την παρουσίαση της κ. Μαρία Μπαντή στη διάρκεια της ομιλίας της 

 

 
Εικόνα 5. Στιγμιότυπο από το κοινό να παρακολουθεί τις ομιλίες του φόρουμ 

 

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Τεχνικός Διευθυντής και υπεύθυνο διαχείρισης του έργου 

LIFE RE-WEEE «Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε». κ. Χάρης Αγγελακόπουλος (Εικόνα 6), ο 

οποίος επικεντρώθηκε τόσο στο έργο, του οποίου η «Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.» είναι 

συντονιστής, όσο και στις προοπτικές ανάπτυξης που υπάρχουν  

αμέσως μετά την υλοποίηση και λειτουργία του πρώτου Κέντρου Διαλογής και 

Ταξινόμησης αποβλήτων ΑΗΗΕ στα πλαίσια του έργου LIFE REWEEE.   
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Εικόνα 6. Στιγμιότυπο από την παρουσίαση του κ. Χάρη Αγγελακόπουλου στη διάρκεια της παρουσίασής του 

Ο κ. Αγγελακόπουλος, ανέλυσε περαιτέρω τις δράσεις του έργου στους συμμετέχοντες 

του Φόρουμ, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις δράσεις οι οποίες σχετίζονται με τη 

δημιουργία και λειτουργία των δύο ΚΔΤ, καθώς και την περιγραφή των εργασιών που 

θα λαμβάνουν χώρα, την πιθανή όχληση, και τα σενάρια λειτουργίας του μετά την 

ολοκλήρωση του REWEEE.  

Στη συνέχεια των παρουσιάσεων, η κ. Έφη Τριτοπούλου, από τον EOAN, αναφέρθηκε 

στην υλοποίηση των ΚΔΤ καθώς και τη διαγωνιστική διαδικασία, τις προδιαγραφές, και 

τη χωροθέτηση των ΚΔΤ με επιπλέον στοιχεία σε σχέση με τις παρουσιάσεις στα δύο 

προηγούμενα φόρουμ (Εικόνα 7). 

 

 
Εικόνα 7.Στιγμιότυπο από την παρουσίαση της κ. Τριτοπούλου 

 Ο Δρ. Άγγελος Σωτηρόπουλος, εκ μέρους του Πράσινου Ταμείου, πήρε το λόγο και 

παρουσίασε αναλυτικά τη διαγωνιστική διαδικασία, όπως περιγράφεται στην 

προκήρυξη του έργου, καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία πρέπει να 

υποβάλλουν οι Δήμοι προκειμένου να θεωρείται έγκυρη η αίτησή τους στο πλαίσιο της 

ανάδειξης των Δήμων. Επιπλέον, παρουσιάστηκαν συνοπτικά τα «Απαραίτητα Κριτήρια 
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Επιλογής», καθώς και οι κλίμακες αξιολόγησης των προτάσεων που θα 

χρησιμοποιηθούν καθώς και η ακολουθούμενη διαδικασία.  

 

1.3 Ανοιχτή συζήτηση 

 

Με την ολοκλήρωση των παρουσιάσεων, ακολούθησε ανοικτή συζήτηση με τους 

συμμετέχοντες, στην διάρκεια της οποίας τέθηκαν συγκεκριμένα ερωτήματα στην 

ομάδα εργασίας, όπου οι εκπρόσωποι αυτής κλήθηκαν να απαντήσουν (Εικόνες 8-9). Οι 

ερωτήσεις ήταν κυρίως διευκρινιστικές, επί της διαδικασίας υποβολής, σχετικές με το 

χρονικό περιθώριο για την υποβολή φακέλων από πλευράς των Δήμων, καθώς και 

σχετικές με τη βιωσιμότητα τέτοιων έργων και αν πρόκειται να ακολουθήσουν ανάλογη 

πορεία κι άλλα τέτοια έργα στο μέλλον. 

 

Εικόνα 8. Στιγμιότυπο από την ανοιχτή συζήτηση με τα μέλη της ομάδας να απαντούν σε ερώτηση του κοινού 

 

 

 



                                                                                                    

15   

 

Εικόνα 9. Στιγμιότυπο από την ανοιχτή συζήτηση με τα μέλη της ομάδας να απαντούν σε ερώτηση του κοινού 

 

2. Αξιολόγηση 3ου Φόρουμ Διαβούλευσης 

 

Μετά την ολοκλήρωση του 3ου Φόρουμ Διαβούλευσης συγκεντρώθηκαν οι εγγραφές και 

τα στοιχεία όσων συμμετείχαν και στο πλαίσιο της αξιολόγησης των ποιοτικών και 

ποσοτικών στοιχείων του φόρουμ προέκυψαν σημαντικά ευρήματα σχετικά με το 

ενδιαφέρον του κάθε φορέα. Συμπληρώθηκε από αρκετούς από τους συμμετέχοντες 

ερωτηματολόγιο, του οποίου τα αποτελέσματα παρουσιάζονται ακολούθως: Οι 

ερωτήσεις του ερωτηματολογίου ήταν: 

 

1. Το αντικείμενο του φόρουμ θεωρείτε ότι σας ενδιαφέρει; 

2. Πόσο σημαντικός θεωρείτε ότι είναι ο φορέας που εκπροσωπείτε για το εν λόγω 

έργο; Κυκλώστε το βαθμό σημαντικότητας χρησιμοποιώντας την αύξουσα 

κλίμακα 1-5 (όπου 1: λιγότερο σημαντικός και 5: πολύ σημαντικός); 

3. Θεωρείτε ότι το φόρουμ ήταν επαρκώς οργανωμένο; 

4. Πιστεύετε ότι η πληροφορία που σας δόθηκε σχετικά με τη δημιουργία των 

Κέντρων Διαλογής Ταξινόμησης (ΚΔΤ), σας καλύπτει πλήρως; 

5. Θα συμμετάσχετε στο επόμενο φόρουμ; 

6. Tι πιστεύετε ότι θα πρέπει να βελτιωθεί μέχρι την επόμενη συνάντηση; 

7. Πιστεύετε ότι στο Κέντρο Διανομής Ταξινόμησης (ΚΔΤ) θα πρέπει να 

συμπεριληφθεί κάτι επιπλέον από αυτά που περιεγράφηκαν στη διάρκεια του 

φόρουμ; Αν ναι, τι πιστεύετε ότι θα πρέπει να είναι αυτό; 

 

Το ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε από 24 άτομα εκ των παρευρισκόμενων συνολικά 

και τα σχόλια ελήφθησαν υπόψη και σε σχέση με την διοργάνωση του 2ου Φόρουμ 

Διαβούλευσης. Τα αποτελέσματα αναλύονται ως ακολούθως: 
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Διάγραμμα 1. Απαντήσεις στην ερώτηση 1: “Το αντικείμενο του φόρουμ θεωρείτε ότι σας ενδιαφέρει;” 

 

Στο Διάγραμμα 1, φαίνεται πως υπήρχε ομοφωνία με απαντήσεις 100% ΝΑΙ στο ότι το 

αντικείμενο του φόρουμ ήταν ενδιαφέρον για το παρευρισκόμενο κοινό. 

 
Διάγραμμα 2. Απαντήσεις στην ερώτηση 2: “ Πόσο σημαντικός θεωρείτε ότι είναι ο φορέας που εκπροσωπείτε 

για το εν λόγω έργο;” 

 

Στο Διάγραμμα 2, παρατηρούμε ότι περίπου το 87% όσων απάντησαν, θεωρούν ότι ο 

φορέας τους είναι αρκετά ή πολύ σημαντικός (βαθμός 4 ή 5) για το συγκεκριμένο έργο. 

Πράγμα που σημαίνει ότι οι περισσότεροι θεωρούν ότι οι φορείς που εκπροσωπούν, 

είναι άμεσα εμπλεκόμενοι με το έργο και για το λόγο αυτό, ο φορέας του θεωρείται 

σημαντικός για την υλοποίηση του εν λόγω έργου.  
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Διάγραμμα 3. Απαντήσεις στην ερώτηση 3: “Θεωρείτε ότι το φόρουμ ήταν επαρκώς οργανωμένο;” 

 

Από οργανωτικής πλευράς, το 100% των συμμετεχόντων, θεώρησαν ότι το  3ο Φόρουμ 

Διαβούλευσης, ήταν επαρκώς οργανωμένο (Διάγραμμα 3).  

 

 
Διάγραμμα 4. Απαντήσεις στην ερώτηση 4: “Πιστεύετε ότι η πληροφορία που σας δόθηκε σχετικά με τη 

δημιουργία των Κέντρων Διαλογής Ταξινόμησης (ΚΔΤ), σας καλύπτει πλήρως;” 

 

Στο Διάγραμμα 4, φαίνεται η πλήρως ικανοποιητική πληροφόρηση που δόθηκε σχετικά 

με τη δημιουργία των ΚΔΤ για τους 21 από τους 24 που συμπλήρωσαν τα 

ερωτηματολόγια. Εδώ υπάρχουν 3 στους 24 συμμετέχοντες, οι οποίοι θεωρούν ότι 

καλύφθηκαν μερικώς από τις παρουσιάσεις των οργανωτών καθώς και από τη συζήτηση 

που ακολούθησε.  
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Διάγραμμα 5. Απαντήσεις στην ερώτηση 5: “Θα συμμετάσχετε στο επόμενο φόρουμ;” 

 

Στο Διάγραμμα 5, φαίνεται πως από τους απαντήσαντες στο ερωτηματολόγιο υπάρχει 

μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς δήλωσαν πως θα συμμετάσχουν στο επόμενο φόρουμ σε 

ποσοστό 100% γεγονός που υποδηλώνει την σημαντικότητα της δράσης αυτής για τους 

φορείς τους. 

Σχετικά με τις απαντήσεις που λήφθηκαν για τις ερωτήσεις 6, 7, τα σχόλια ήταν ότι ο 

χρόνος δεν είναι επαρκής για τις διαδικασίες που απαιτούνται από την πλευρά των 

Δήμων, αναφορικά με την όσο το δυνατόν ταχύτερη υλοποίηση του έργου, καθώς και 

τις σαφέστερες οδηγίες που απαιτούνται για τη λειτουργία μετά το πέρας της 

πενταετίας. 

Παρατίθεται στο Παράρτημα Ι, αναλυτική λίστα των συμμετεχόντων στο φόρουμ. 
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ 4ΟΥ ΦΟΡΟΥΜ 

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
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Περίληψη 

 

To «4ο Φόρουμ Διαβούλευσης για την Πρόληψη των Αποβλήτων», πραγματοποιήθηκε στην 

έδρα του Πράσινου Ταμείου την Δευτέρα, 20/11/2017 στην Κηφισιά 14561, Λ. Κηφισίας 241, 

Βίλλα Καζούλη. Το 4ο Φόρουμ Διαβούλευσης, πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της 

«Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Πρόληψης και Μείωσης Αποβλήτων» και συνδιοργανώθηκε από 

τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ) και το Πράσινο Ταμείο, με τη συμμετοχή 

όλων των εταίρων του έργου LIFE RE-WEEE. To Φόρουμ πραγματοποιήθηκε την 2η ημέρα 

των 2ήμερων εκδηλώσεων για την πρόληψη και ανακύκλωση. Στο 4ο Φόρουμ συμμετείχαν 

συνολικά 83 άτομα από 51 διαφορετικούς φορείς. Προκειμένου να πραγματοποιηθεί το 

Φόρουμ, εστάλη πρόσκληση σε ηλεκτρονική μορφή η οποία περιείχε ηλεκτρονική 

δήλωση/φόρμα συμμετοχής (Google Form) την οποία οι προσκεκλημένοι καλούνταν να 

συμπληρώσουν. Για τις ανάγκες του 4ου Φόρουμ Διαβούλευσης, αναπτύχθηκαν, 

σχεδιάστηκαν και αναπαράχθηκαν τα ακόλουθα: Πόστερ, ατζέντα, φωτογραφικό υλικό, 

βίντεο κ.α. τα οποία παρατίθενται στο Παράρτημα ΙΙ του παρόντος. Η επαφή με τα 

ενδιαφερόμενα μέρη, πραγματοποιήθηκε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου 

αλλά και με κάτ.’ ιδίαν συναντήσεις. Τα αποτελέσματα όπως αυτά καταγράφηκαν μετά τη 

λήξη του 4ου Φόρουμ Διαβούλευσης, κρίνονται άκρως ικανοποιητικά.  

Κύριος στόχος του 4ου Φόρουμ Διαβούλευσης ήταν η ενημέρωση όλων των ενδιαφερόμενων 

με θέματα σχετικά με την πρόληψη και ανακύκλωση των απορριμμάτων. Για το σκοπό αυτό, 

στις διήμερες εκδηλώσεις, συμμετείχαν 11 Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ-

Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε, Ecoelastica, Combatt, EΔΟΕ, Φωτοκύκλωση, ΕΕΑΑ, ΑΦΗΣ, LIFE 

REWEEE, ΕΔΣΝΑ, RE-BATTERY) με κατάλληλο οπτικοακουστικό υλικό το οποίο παρείχαν ενώ 

παρουσιάστηκαν οι δράσεις της πολιτείας για θέματα πρόληψης το αμέσως επόμενο χρονικό 

διάστημα.  

Αξίζει να τονιστεί ότι το έργο LIFE RE-WEEE είχε εξέχουσα θέση στις παρουσιάσεις που 

πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια του 4ου Φόρουμ Διαβούλευσης. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

The 4th Consultation Forum on Waste Prevention” was held in the Green Fund’s facilities on 

Monday 20/11/2017 in Kifissia, Villa Kazouli, 241 Kifissias Avenue, 14561 Kifissia. The 4th 

Consultation Forum, was launched in the framework of the “European Week for Waste 

Reduction” and was co-organised by HRA and the Green Fund with the collaboration of all the 

LIFE RE-WEEE Project partners. The Forum was held on the second day of the 2-day events 

that took place in Villa Kazouli. In total 83 persons from 51 different organizations participated 

the Forum. In the framework of the 4th Consultation Forum, an official invitation was sent to 

the relevant stakeholders in electronic form. The invitation also contained a participation 

form “Google Form” in which the interested parties had to fill in their personal data in order 

to be able to participate the event.  

The 4th Consultation Forum main target was to inform the interested parties on issues 

regarding waste prevention and recycling. For this purpose, 11 recycling companies 

participated the event (Appliances Recycling S.A, Ecoelastica, Combatt, EDOE, Φωτοκύκλωση, 

ΕΕΑΑ, ΑΦΗΣ, LIFE REWEEE, ΕΔΣΝΑ, RE-BATTERY). The companies, sensitized the general 

public and interested stakeholders by using appropriate dissemination material. 

For the needs of the 4th Consultation Forum, the following were produced: Poster, agenda, 

photographs, videos, etc. which are included in Annex IΙ of the minutes.  

The contact with the interested parties was established through emails, phone calls and 

personal meetings. The results, as they were recorded, after the end of the 4th Consultation 

Forum are considered to be satisfactory. 
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3. Καταγραφή Πρακτικών 4ου Φόρουμ Διαβούλευσης 
 

3.1 Καλωσόρισμα/Χαιρετισμοί 

 

Η εκδήλωση ξεκίνησε με την άφιξη και εγγραφή των συμμετεχόντων στο 4ο  Φόρουμ 

Διαβούλευσης το οποίο πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2017, στην 

Αίθουσα Εκδηλώσεων του Πράσινου Ταμείου, στη Βίλα Καζούλη, Λεωφόρος 

Κηφισίας 241, στην Κηφισιά. Την έναρξη του 4ου Φόρουμ Διαβούλευσης του έργου 

LIFE RE-WEEE “Ανάπτυξη και επίδειξη μοντέλων πρόληψης και 

επαναχρησιμοποίησης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού 

(ΑΗΗΕ)” πραγματοποίησε ο Διευθυντής του Πράσινου Ταμείο Κος Γιώργος 

Πρωτόπαπας ο οποίος χαιρέτισε τους παρευρισκόμενους και τόνισε την σημασία της 

οργάνωσης της εκδήλωσης. Στην συνέχεια έδωσε το λόγο στον Αναπληρωτή Υπουργό 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλος (Εικονα 10.) ο οποίος τόνισε τη 

σημασία της Πρόληψης και Ανακύκλωσης στην Ελλάδα και χαιρέτισε την 

πρωτοβουλία του Ε.Ο.ΑΝ, του Πράσινου Ταμείου και των συνδιοργανωτών του 

έργου.  Ακολούθησαν σύντομοι χαιρετισμοί από τους: 

 

1. Γ. Καραμέρο, Αντιπεριφερειάρχη Βορείου Τομέα Αθηνών 

2. Δ. Πολιτόπουλο, Πρόεδρο ΕΟΑΝ 

3. Γ. Θωμάκο, Δήμαρχο Κηφισιάς (Εικόνα 11.) 

 

 
Εικόνα 10. Το καλωσόρισμα εκ’ μέρους του κου. Γιώργου Πρωτόπαπα (αριστερά) και του Κου Σωκράτη 

Φάμελλου (Δεξιά) κατά την έναρξη των εργασιών του 4ου Φόρουμ Διαβούλευσης 
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Εικόνα 11. Το καλωσόρισμα εκ’ μέρους των κων  Γιώργου Καραμέρου (αριστερά) και Δημήτρη Πολιτόπουλου 
(Δεξιά) κατά την έναρξη των εργασιών του 4ου Φόρουμ Διαβούλευσης 

3.2 Ομιλίες/Παρουσιάσεις 

 

Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 10 εισηγήσεις/ομιλίες με θέματα σχετικά με την 

πρόληψη των αποβλήτων μεταξύ των οποίων και του έργου LIFE RE-WEEE. 

Αρχικά, η κα Ρόζυ Χαριτοπούλου, Δ/ντρια Εναλλακτικής Διαχείρισης του Ε.Ο.ΑΝ, 

παρουσίασε το ρόλο που θα έχει ο Ε.Ο.ΑΝ στην προσπάθεια για πρόληψη και 

ανακύκλωση στην Ελλάδα, το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Συγκεκριμένα, 

παρουσίασε το νέο νομοθετικό καθεστώς με βάση το οποίο ο Ε.Ο.ΑΝ είναι άμεσα 

σχετιζόμενος με αυξημένες αρμοδιότητες για την υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής 

στον τομέα αυτό (Εικόνα 12.). 

  

 
Εικόνα 12. Η Κα Ρόζυ Χαριτοπούλου παρουσιάζει το ρόλο του Ε.Ο.ΑΝ αναφορικά με την πρόληψη και 

ανακύκλωση των αποβλήτων στην Ελλάδα 
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Στη συνέχεια, το λόγο έλαβε ο κος Δημήτρης Χωματίδης, Εμπειρογνώμονας 

Περιβάλλοντος (GREEK LIFE TASK FORCE) του Πράσινου Ταμείου και ο οποίος 

παρουσίασε το χρηματοδοτικό εργαλείο LIFE και τις δυνατότητες που ανοίγονται για 

έναν φορέα ο οποίος θέλει να επενδύσει στην πρόληψη και ανακύκλωση στην 

Ελλάδα (Εικόνα 13.).  

 

 
 

Εικόνα 13. O Κος Χωματίδης παρουσιάζει το χρηματοδοτικό εργαλείο LIFE στους παρευρισκόμενους 

Οι επόμενες παρουσιάσεις επικεντρώθηκαν στις παρουσιάσεις θεματικών 

αναφορικά με την πρόληψη των αποβλήτων. Συγκεκριμένα: 

 

H Kα Έφη Τριτοπούλου παρουσίασε τις δράσεις για τη μείωση της πλαστικής 

σακούλας και τον ρόλο του Ε.Ο.ΑΝ (Εικόνα 14.). 

 
Εικόνα 14. Στιγμιότυπο από την ομιλία της κ. Έφης Τριτοπούλου 
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Ο Κος Αγγελακόπουλος (Εικόνα 15.) παρουσίασε τις δράσεις του έργου LIFE RE-WEEE 

ως το μοναδικό έργο αναφορικά με την πρόληψη και ανακύκλωση ΑΗΗΕ και το οποίο 

υλοποιείται αυτήν τη χρονική στιγμή στην Ελλάδα. 

 

 
 

Εικόνα 15. Ο Κος Αγγελακόπουλος παρουσιάζει το έργο LIFE RE-WEEE στους παρευρισκόμενους 

 

Ο εκπρόσωπος της Οικολογικής Εταιρίας Ανακύκλωσης (Κος Χρήστος Μιχαλόπουλος), 

παρουσίασε τη συγκριτική ανάλυση μεθοδολογιών μέτρησης επαναχρησιμοποίησης 

και οδηγού επισκευών ΑΗΗΕ στο πλαίσιο του έργου LIFE RE-WEEE (Εικόνα 16.). 

 

 
Εικόνα 16. Ο Κος Μιχαλόπουλος παρουσιάζει την ανάλυση μεθοδολογιών και τον οδηγό επισκευών του έργου 

LIFE RE-WEEE 
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H Καθηγήτρια του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου Κα Κάτια Λαζαρίδη παρουσίασε το 

WASP-TOOL ως εργαλείο πρόληψης αποβλήτων στα χέρια των Δήμων (Εικόνα 17.). 

 

 
 

Εικόνα 17. Η Κα Λαζαρίδη παρουσιάζει το έργο WASP-TOOL στο κοινό 

 

Ο πρόεδρος της Οικολογικής Εταιρίας Ανακύκλωσης Κος Φίλιππος Κυρκίτσος, 

παρουσίασε το νέο έργο που χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο σχετικά με την 

«Πρόληψη Αποβλήτων για Μαθητές και Σχολεία (Εικόνα 18.). 

 

 
Εικόνα 18. Ο Κος Κυρκίτσος παρουσιάζει την μεθοδολογία υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Πρόληψη 

Αποβλήτων για Μαθητές και Σχολεία» 
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Ο Κος Γεώργιος Παπαθεοδώρου, Καθηγητής Τμήματος Γεωλογίας και Συντονιστής 

έργου LIFE DEBAG παρουσίασε το έργο στο κοινό (Εικόνα 19.). 

 

 
Εικόνα 19. Ο Κος Παπαθεοδώρου παρουσιάζει το έργο LIFE DEBAG 

O Αναπληρωτής καθηγητής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου Kος Κώστας Αμπελιώτης 

(Εικόνα 20.), παρουσίασε το έργο πρόληψης αποβλήτων τροφών σε ξενοδοχειακές 

μονάδες (LIFE FOOD4FEED).  

 

 
Εικόνα 20. O Kος Αμπελιώτης παρουσιάζει το έργο LIFE FOOD4FEED 

Tέλος η Κα Ντία Χωραφά (Εικόνα 21.), Διαχειρίστρια προγραμμάτων του 

«Μπορούμε», παρουσίασε τις δράσεις που υλοποιεί το «Μπορούμε» πανελλαδικά 

αναφορικά με την πρόληψη των αποβλήτων τροφών. 
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Εικόνα 21. Η Κα Χωραφά παρουσιάζει τις δράσεις του «Μπορούμε» 

3.3 Ανοιχτή συζήτηση 

 

Με την ολοκλήρωση των παρουσιάσεων, ακολούθησε ανοικτή συζήτηση με τους 

συμμετέχοντες, στην διάρκεια της οποίας σχολιάστηκαν τα όσα ακούστηκαν στις 

εισηγήσεις που προηγήθηκαν ενώ εκφράστηκε η ελπίδα του να προχωρήσει η 

πρόληψη και ανακύκλωση στην Ελλάδα με πιο γρήγορους ρυθμούς (Εικόνα 22.). 

 

Εικόνα 22. Στιγμιότυπο από την ανοιχτή συζήτηση που ακολούθησε 

Παρατίθεται στο Παράρτημα ΙI, αναλυτική λίστα των συμμετεχόντων στο φόρουμ. 
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2ο ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ 

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 
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Περίληψη 

 

Το 2ο Θεματικό Φόρουμ Διαβούλευσης πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το 

καθορισμένο πρόγραμμα στην Αίθουσα Τελετών του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, 

την Παρασκευή 14 Ιουλίου 2017. Κύριος στόχος του Φόρουμ ήταν η παρουσίαση της 

συνεργατικής πλατφόρμας ανταλλαγής/δωρεάς Re(W)eee, που αναπτύσσεται στο 

πλαίσιο του LIFE-REWEEE (LIFE14\ENV\GR\000858), σε ΜΚΟ και Κοινωνικές 

Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.), με σκοπό τη βελτίωση και την προώθηση 

της. Συνολικά, συμμετείχαν 19 άτομα, τα οποία εκπροσωπούσαν 9 φορείς (ελάχιστος 

στόχος συμμετεχόντων ανά θεματικό φόρουμ: 15 άτομα). Αρχικά, παρουσιάστηκαν 

το έργο LIFE RE-WEEE, το δίκτυο RREUSE και η πλατφόρμα Re(W)eee.  Στη συνέχεια, 

ζητήθηκε από τους εκπροσώπους των συμμετεχόντων φορέων να περιγράψουν το 

πεδίο δράσης τους, ενώ ακολούθησε ανοικτή συζήτηση για τη θέση των φορέων ως 

προς την πλατφόρμα και τη δυνητική συμμετοχή τους (εγγραφή) τους σε αυτή. 
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Summary 

The 2nd Thematic Consultation Forum was held as scheduled in Harokopio University, 

on 14th of July 2017, with the goal to present and disseminate the Re(W)eee platform 

to NGOs and Social economy bodies. Nineteen (19) persons, corresponding to 9 

bodies, participated in the 2nd Thematic Consultation Forum (minimum target: 15 

participants). 

Initially, the LIFE RE-WEEE project, the RREUSE and the Re(W)eee platform were 

presented. Then, the participating NGO and Social Economy bodies, were introduced. 

Open discussion on the role of the  participating NGO and Social Economy bodies on 

the Re(W)eee platform was held.   
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4. Καταγραφή πρακτικών δεύτερης θεματικής συνάντησης 

του Φόρουμ Διαβούλευσης 
 

Ημερομηνία διεξαγωγής: 14/07/2017 

Διάρκεια: 10:00 – 14:00   

Τόπος διεξαγωγής: Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Αίθουσα Τελετών, Καλλιθέα 

 

Συμμετέχοντες: Δεκαεννέα (19) άτομα, τα οποία εκπροσωπούσαν 9 φορείς (ΜΚΟ, 

ΚΟΙΝΣΕΠ και εταίροι του έργου) συμμετείχαν στο 2ο Θεματικό Φόρουμ 

Διαβούλευσης (Παράρτημα Ι - ελάχιστος στόχος συμμετεχόντων ανά θεματικό 

φόρουμ: 15 άτομα). Συνολικά, προσκαλέστηκαν μέσω τηλεφωνικής και ηλεκτρονικής 

επικοινωνίας 19 ΜΚΟ και φορείς Κοινωνικής Οικονομίας, εκ των οποίων 4 

παρακολούθησαν το Φόρουμ (φυσική παρουσία). Σχεδόν, το σύνολο των 

προσκεκλημένων δήλωσε ότι ενδιαφέρεται να συμμετάσχει στην πλατφόρμα, και 

ζήτησε σχετικές ενημερώσεις. 

 

Έναρξη: Το 2ο Θεματικό Φόρουμ Διαβούλευσης ξεκίνησε με χαιρετισμό της Πρύτανη 

του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, Καθηγήτριας, κ. Μ. Νικολαϊδου και το 

καλωσόρισμα της Επιστημονικά Υπεύθυνης του έργου LIFE RE-WEEE για το 

Χαροκόπειο, Καθηγήτριας, κ. Κ. Λαζαρίδη.  

 

Παρουσιάσεις: Αρχικά, η Μηχανικός Περιβάλλοντος και εκπρόσωπος του Συντονιστή 

του έργου LIFE RE-WEEE, κ. Κ. Καλαφατά παρουσίασε το έργο LIFE RE-WEEE. Στη 

συνέχεια, η Υπεύθυνη Διαχείρισης του έργου για το RREUSE, κ. Α. Δαλαμάγκα, 

παρουσίασε το Δίκτυο RREUSE και τις δράσεις του. Ακολούθησε η online παρουσίαση 

της πλατφόρμας από τους Τεχνικούς IT του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, κατά την 

οποία περιγράφηκε ο τρόπος χρήσης της και αναλύθηκε η λειτουργία της.  

 

Παρουσιάσεις ΜΚΟ/ΚΟΙΝΣΕΠ και ανοικτή συζήτηση: Πριν την έναρξη της ανοικτής 

συζήτησης, οι τέσσερις συμμετέχοντες φορείς – Άνεμος Ανανέωσης, Eco Greece, 

Κλίμακα και η Epanekkinisis -   παρουσίασαν συνοπτικά το ρόλο τους, τους τομείς 

δραστηριότητάς τους, το έργο τους και τη θέση τους ως προς τη συμμετοχή τους 

(εγγραφή) τους στην πλατφόρμα. Πιο αναλυτικά: 

 

- Άνεμος Ανανέωσης: Πρόκειται για μία Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, η 

οποία φιλοδοξεί να διαδραματίσει στρατηγικό, συνθετικό, επιστημονικό και 

δημιουργικό ρόλο στην προώθηση απασχόλησης σε πράσινους, κοινωνικούς και 

πολιτισμικούς τομείς. Μεταξύ άλλων, συνεργάζεται και με άλλους φορείς για την 

αντιμετώπιση των άμεσων αναγκών των προσφύγων στην Ελλάδα. Κατ' επέκταση, 
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ενδιαφέρονται για το έργο και γενικότερα την πλατφόρμα και τη λήψη συσκευών 

προς επισκευή, με σκοπό να δημιουργήσουν θέσεις απασχόλησης. 

- Eco Greece: Με έδρα στη Θεσσαλονίκη, η ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ Eco Greece ενδιαφέρεται 

περισσότερο να δωρίσει συσκευές παρά να γίνει αποδέκτης. Τόνισαν τα 

γραφειοκρατικά προβλήματα που αντιμετωπίζει μία ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ που θέλει να 

δραστηριοποιηθεί στην προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και εκδήλωσαν 

πιθανόν ενδιαφέρον για τα ΚΔΤ. 

- Κλίμακα: MKO με άδεια διαχείρισης, η οποία έχει μεγάλα αποτελέσματα στην 

ανακύκλωση χαρτιού. Διαθέτουν περίπου 250 εργαζόμενους σε περίπου 15 δομές. 

Τους ενδιαφέρουν επίσης τα ΚΔΤ. 

- Epanekkinisis: Συλλέγουν Η/Υ και αφού τα επισκευάσουν / αναβαθμίσουν τα 

δωρίζουν σε σχολεία.   Ενδιαφέρονται για το έργο LIFE RE-WEEE και την πλατφόρμα.  

 

 

 
 

Εικόνα 23. Γενική αποτύπωση της συμμετοχής στο 2 θεματικό Φόρουμ Διαβούλευσης 

Θέματα προς διερεύνηση: Σε κάθε εγγραφή ΜΚΟ / ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ να υπάρχει ένα πεδίο 

στο οποίο να μπορεί να προστεθεί η σύντομη περιγραφή της, τα είδη εξοπλισμού που 

μπορεί να δεχτεί, και τα στοιχεία επικοινωνίας. 

 

H λίστα συμμετεχόντων παρατίθεται στο Παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος. 


