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Έργο LIFE RE-WEEE
Τίτλος Έργου
«Ανάπτυξη και επίδειξη υποδειγμάτων πρόληψης και
επαναχρησιμοποίησης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού
Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) – REWEEE»

Συνολικός Προϋπολογισμός
2.161.405 €
Συγχρηματοδότηση κατά 60%
από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα
LIFE+ Environment
Συντονιστής Δικαιούχος

Διάρκεια Υλοποίησης
Ιανουάριος 2016 – Ιούνιος 2019
(3,5 χρόνια)

Αντικείμενο Έργου
Σχεδιασμός και εφαρμογή στρατηγικής
μείωσης και επαναχρησιμοποίησης των
Α.Η.Η.Ε

Συνδικαιούχοι

Περιοχές Δράσης
 Ελλάδα
 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 & επαναχρησιμοποίησης
• Η ανάπτυξη εργαλείων για την ποσοτικοποίηση της
προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση ΑΗΗΕ
• Οι ενέργειες ευαισθητοποίησης των πολιτών
Το έργο απευθύνεται: • Στο ευρύ κοινό (Πολίτες)
• Στους εμπλεκόμενους φορείς (Το σύνολο των εμπλεκόμενων μερών
στην αλυσίδα διαχείρισης των Α.Η.Η.Ε. και επισκευής Η.Η.Ε).

Περιβαλλοντικό Πρόβλημα
Προσδιορισμός προβλήματος:

Πρόβλημα το οποίο προκαλείται στο περιβάλλον και στον άνθρωπο από τις επιπτώσεις που προκαλεί η συνεχώς
αυξανόμενη παραγωγή αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Α.Η.Η.Ε)

Επικίνδυνες ουσίες στα
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Ιδιότητες ΑΗΗΕ
Παραγωγή ΗΗΕ (put on the market)
 Put on the market: «Οι ποσότητες του ΗΗΕ που διατίθενται στην
αγορά από τους παραγωγούς ΗΗΕ»
 Παραγωγοί ΗΗΕ : «…οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο…το
οποίο:…κατασκευάζει…μεταπωλεί… πωλεί εξ αποστάσεως ΗΗΕ…»
(ΚΥΑ 23615/2014)

1990
Παγκοσμίως: 19,5 Mtn
Ευρώπη:
5,8 Μtn

2000
Παγκοσμίως: 34 Mtn
Ευρώπη:
8,6 Μtn

Πηγή: Step E-waste prevention, Take back systems Design and Policy Approaches, 2015

2010
Παγκοσμίως: 57,4 Mtn
Ευρώπη:
11,7 Μtn
Ελλάδα:
0,144 Mtn

2015
Παγκοσμίως: 76,1 Mtn
Ευρώπη:
13,7Μtn
Ελλάδα:
0,114 Mtn

Ιδιότητες ΑΗΗΕ

126 τμχ / νοικοκυριό
Πηγή: (W)EEE Mass balance and market structure in Belgium, 2013

Ιδιότητες ΑΗΗΕ
Παραγωγή ΑΗΗΕ

Εξέλιξη ετήσιας παραγόμενης ποσότητας ΑΗΗΕ (Μtn)
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Πηγή: Global e-waste monitor, 2014

Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Οδηγία 2008/98/ΕΚ

Στόχος νομοθεσίας

• «…μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας
εμποδίζοντας ή μειώνοντας τις αρνητικές επιπτώσεις της παραγωγής και
της διαχείρισης αποβλήτων, και περιορίζοντας τον συνολικό αντίκτυπο της
χρήσης των πόρων και βελτιώνοντας την αποδοτικότητά της.

Οδηγία 2011/65/ΕΕ
• περιορισμός της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και
ηλεκτρονικό εξοπλισμό (ΗΗΕ)
• περιβαλλοντικώς αβλαβή ανάκτηση και διάθεση των αποβλήτων ΗΗΕ

Οδηγία 2012/19/ΕΕ
• αντιμετώπισης του ταχέως αυξανόμενου ρεύματος αποβλήτων
• ενίσχυση της πρόληψης και της προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση
των ΑΗΗΕ
• KYA Η.Π. 23615/651/Ε.103 : ελληνική νομοθεσία σε εναρμόνιση με την
Οδηγία 2012/19/ΕΕ

Υφιστάμενη κατάσταση
διαχείρισης

“7ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ”
• Μείωση των παραγόμενων αποβλήτων
• Μεγιστοποίηση της επαναχρησιμοποίησης
• Περιορισμός της ταφής σε μη ανακυκλώσιμα και μη ανακτώμενα υλικά

Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Circular
Economy

• Κατευθυντήριες γραμμές στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας προς τα κράτημέλη, ώστε να επιτευχθεί η σωστή αναλογία της ικανότητας παραγωγής
ενέργειας από απόβλητα  προτεραιότητα στην πρόληψη παραγωγής
αποβλήτων
• Πρόταση για την επικαιροποίηση της νομοθεσίας σχετικά με τον περιορισμό
της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισμού (οδηγία RoHS)  υποκατάσταση επικίνδυνων
ουσιών ώστε να καταστεί πιο αποδοτική η ανακύκλωση των κατασκευαστικών
μερών και η αγορά μεταχειρισμένων προϊόντων

Έργο LIFE RE-WEEE
Δράσεις LIFE RE-WEEE

Έκθεση αποτύπωσης υφιστάμενης κατάστασης:
α) Καταγραφή 28 πρωτοβουλιών & καλών
πρακτικών σε κράτη-μέλη Ε.Ε. β) Νομοθετικές
διευκολύνσεις και εμπόδια (εθνικό &
ευρωπαϊκό επίπεδο) γ) Οικονομικά εργαλεία
Υποδομές για διαλογή ΑΗΗΕ –

• Ανίχνευση ελλείψεων στην Ελλάδα
• Στοχευμένες δράσεις
•

Κέντρα Διαλογής & Ταξινόμησης (ΚΔΤ)
Ανάπτυξη τεχνικών προδιαγραφών για τη
λειτουργία των ΚΔΤ

Ανάπτυξη μεθοδολογίας-εργαλείου μέτρησης
της πρόληψης & προετοιμασίας για
επαναχρησιμοποίηση
Ανάπτυξη διαδικτυακής πλατφόρμας
δωρεάς/ανταλλαγής ΗΗΕ – διοργάνωση
εκδηλώσεων «Μαθαίνω να ΕπισκευάΖΩ»

Μεγιστοποίηση ποσοτήτων ΑΗΗΕ προς προετοιμασία για
επαναχρησιμοποίηση
•

•

Νομοθετικό πλαίσιο για τη λειτουργία των ΚΔΤ

Εφαρμογή της μεθόδου-εργαλείου από τα κράτη-μέλη της ΕΕ

• Αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού /
Προώθηση κουλτούρας «πρόληψης παραγωγής ΑΗΗΕ»

Έργο LIFE RE-WEEE
Δράσεις Πρόληψης – Πλατφόρμα δωρεάς/ανταλλαγής ΗΗΕ
 Προώθηση κουλτούρας πρόληψης παραγωγής ΑΗΗΕ
 Ευαισθητοποίηση πολιτών σε θέματα πρόληψης και επαναχρησιμοποίησης

Περιβαλλοντικό όφελος

 Στόχος: ανταλλαγή / δωρεά 1.000 συσκευών (ΕΕΕ) που αντιστοιχούν στην πρόληψη παραγωγής
1.650 τόνων ΑΗΗΕ

(Εκτιμώμενη ποσότητα βάσει αναμενόμενης πρόληψης παραγωγής ΑΗΗΕ ποσότητας ίσης με 0,1 kg/κάτοικο
(π.χ. 1 κινητό τηλέφωνο / κάτοικο), αναγόμενο στο σημερινό πληθυσμό της Ελλάδας: 11.000.000 κατοίκους)

Έργο LIFE RE-WEEE
Δράσεις Πρόληψης – Πλατφόρμα δωρεάς/ανταλλαγής ΗΗΕ

Έργο LIFE RE-WEEE
Δράσεις Πρόληψης – Πλατφόρμα δωρεάς/ανταλλαγής ΗΗΕ

 Υλοποίηση 6 εκδηλώσεων προώθησης
της επισκευής ΗΗΕ «Μαθαίνω να
επισκευάΖΩ» σε Αττική και Κεντρική
Μακεδονία
 Επισκευή μικροσυσκευών πολιτών με
βοήθεια τεχνικών

 Συνοπτικός Οδηγός Επισκευών Κατ’ Οίκων
(http://www.reweee.gr/el/attachments/synoptikos-odigos-episkeyon-kat-oikon)

Έργο LIFE RE-WEEE
Αποτύπωση πρακτικών και δραστηριοτήτων επαναχρησιμοποίησης και προετοιμασίας για
επαναχρησιμοποίηση στην Ελλάδα
Συλλογή στοιχείων:
 Ανάπτυξη ερωτηματολογίων προς
εμπλεκόμενα μέρη





Υποχρέωση για
πρόληψη και
προετοιμασία για
επαναχρησιμοποίηση

Συνεντεύξεις, επισκέψεις, επικοινωνία
Δράσεις αλυσίδων retailers HHE
Δράσεις “Repair café”
Μεμονωμένες δράσεις

 Δικτύωση και ενδεχόμενη συνεργασία μέσω του
LIFE RE-WEEE
 Συλλογή στοιχείων για ποσοτικοποίηση
πρόληψης και επαναχρησιμοποίησης ΑΗΗΕ

Μεμονωμένες
δράσεις

service

ΜΚΟ

Ιδιωτικές
επιχειρήσεις
& ατομικές
προσπάθειες

Δήμοι

Έργο LIFE RE-WEEE
Δράσεις προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση – Λειτουργία Κέντρων Διαλογής Ταξινόμησης
 Σχεδιασμός, οργάνωση και πιλοτική λειτουργία 2 ΚΔΤ
 Ανάπτυξη προτύπων – τεχνικών προδιαγραφών – νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας ΚΔΤ
 Ενημέρωση εμπλεκόμενων φορέων για ορθή διαχείριση ΑΗΗΕ
 Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση πολιτών σε θέματα προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση
 Διαχείριση 1.500 τόνων ΑΗΗΕ ετησίως σε Αττική και Κεντρική Μακεδονία

Περιβαλλοντικό όφελος

 Στόχος: Μείωση ΑΗΗΕ προς επεξεργασία / ανακύκλωση
300 τόνοι ΑΗΗΕ ετησίως προς προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση
 Μείωση παραγωγής αερίων θερμοκηπίου (5.470 τόνοι ισοδύναμου CO2 (tCO2e) ετησίως)

Καλές Πρακτικές – Διεθνής εμπειρία
Καταγραφή βέλτιστων πρακτικών – πρωτοβουλιών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο
(State-of-the-art report)

Ενδεικτικά…
ENVIE - Γαλλία
Δίκτυο 50 κοινωνικών συνεταιρισμών σε
όλη την Γαλλία
 30 εργαστήρια
 45 καταστήματα

• Συλλογή 1/3 των ΑΗΗΕ της Γαλλίας
• 150 000 τόνοι διαχειρίζονται
• 101 000 συσκευές επισκευάζονται (4875 τόνοι)

Καλές Πρακτικές – Διεθνής εμπειρία
Καταγραφή βέλτιστων πρακτικών – πρωτοβουλιών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο
(State-of-the-art report)

Ενδεικτικά…
Revisie - Βέλγιο
Δίκτυο Komosie κοινωνικών επιχειρήσεων
στο Βέλγιο
 Εργαστήρια προετοιμασίας για
επαναχρησιμοποίηση
 30 καταστήματα

• Συλλογή περίπου 18.000 τόνων ΑΗΗΕ (στοιχεία 2015)
• 1/3 της ποσότητας οδηγήθηκε προς προετοιμασία για
επαναχρησιμοποίηση.

Έργο LIFE RE-WEEE
Ανάπτυξη και λειτουργία ΚΔΤ
Συμβολή του
έργου LIFE REWEEE στο
νομοθετικό
πλαίσιο
περιβαλλοντικής
αδειοδότησης
ΚΔΤ

Ανάπτυξη
τεχνικών
προδιαγραφών
ΚΔΤ

Πρόσκληση
Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος
επιλογής Δήμων
για τη φιλοξενία
των ΚΔΤ
(Περ. Αττικής &
Κ. Μακεδονίας)

 Τροποποίηση νομοθεσίας για
περιβαλλοντική αδειοδότηση ΚΔΤ
 Ανάπτυξη τεχνικών προδιαγραφών
για όλα τα στάδια προετοιμασίας για
επαναχρησιμοποίηση ΑΗΗΕ

Διαγωνισμός
επιλογής
αναδόχου για τη
λειτουργία των
ΚΔΤ

Πιλοτική
λειτουργία ΚΔΤ
για 5 έτη

Έργο LIFE RE-WEEE
Ανάπτυξη και λειτουργία ΚΔΤ
Συμβολή του
έργου LIFE REWEEE στο
νομοθετικό
πλαίσιο
περιβαλλοντικής
αδειοδότησης
ΚΔΤ

Ανάπτυξη
τεχνικών
προδιαγραφών
ΚΔΤ

Πρόσκληση
Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος
επιλογής Δήμων
για τη φιλοξενία
των ΚΔΤ
(Περ. Αττικής &
Κ. Μακεδονίας)

Διαγωνισμός
επιλογής
αναδόχου για τη
λειτουργία των
ΚΔΤ

Καθορισμός:
 Δυναμικότητας ΚΔΤ
 Υποδομής
 Προδιαγραφών χώρων εργασίας
 Κατηγοριών ΑΗΗΕ
 Πηγών ΑΗΗΕ

 Εργασιών (αρχικός οπτικός έλεγχος)

Πιλοτική
λειτουργία ΚΔΤ
για 5 έτη

Έργο LIFE RE-WEEE
Ανάπτυξη και λειτουργία ΚΔΤ
Είδη ηλεκτρικών και
ηλεκτρονικών συσκευών
 Μικρές οικιακές συσκευές
Ηλ. Σκούπες, συσκευές
σιδερώματος, βραστήρες

 Συσκευές πληροφορικής και
τηλεπικοινωνιών
Οθόνες, laptop, κινητά
τηλέφωνα

Έργο LIFE RE-WEEE
Εργασίες ΚΔΤ

Κατηγορίες ΑΗΗΕ προς προετοιμασία για
επαναχρησιμοποίηση

Εν δυνάμει προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση όλων των κατηγοριών ΑΗΗΕ,
εξαιρουμένων των Λαμπτήρων

Έργο LIFE RE-WEEE
Ανάπτυξη και λειτουργία ΚΔΤ
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Δήμων για τη λειτουργία των ΚΔΤ

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας: Δ. Ωραιοκάστρου

Προκήρυξη
διαγωνισμού
επιλογής αναδόχου
λειτουργίας ΚΔΤ:
Δεκέμβριος 2017

Διαγωνιστική διαδικασία
για την επιλογή
αναδόχου λειτουργίας
του ΚΔΤ

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Δήμος
Ωραιοκάστρου

Σύμβαση (παροχής εξοπλισμού)
 1,5 έτος (διάρκεια REWEEE)
 Υποχρέωση επέκτασης

 1,5 έτος (REWEEE)
 Υποχρέωση επέκτασης

Βασικά κριτήρια
•
•

Παροχή χώρου με ελάχιστες
απαιτούμενες προδιαγραφές
Πλήρωση χωροταξικών και
πολεοδομικών απαιτήσεων
όπως αυτές έχουν καθοριστεί

•
•

Παροχή απαιτούμενου
ανθρώπινου εργατικού δυναμικού
Παροχή τεχνογνωσίας και
δυνατότητα άμεσης λειτουργίας

Εντός του ίδιου χώρου ή
σε υπεργολάβο

Χρηματοδότηση
εξοπλισμού ΚΔΤ

Ανάδοχος εταιρεία
λειτουργίας ΚΔΤ

Σύμβαση (λειτουργία)

Μονάδα προετοιμασίας
για επαναχρησιμοποίησης
Χρηματοδότηση λειτουργίας ΚΔΤ
μετά τη λήξη του προγράμματος

Περιφέρεια Αττικής

Ανάδοχος εταιρεία
λειτουργίας ΚΔΤ

•
•
•
•

Διαγωνιστική διαδικασία για την επιλογή αναδόχου
λειτουργίας του ΚΔΤ. Προκηρύχθηκε Πρόσκληση
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος από την «Ανακύκλωση
Συσκευών Α.Ε.» που έληξε στις 9 Μαρτίου 2018.

Παροχή απαιτούμενου ανθρώπινου
εργατικού δυναμικού
Παροχή τεχνογνωσίας και δυνατότητα
άμεσης λειτουργίας
Παροχή χώρου με ελάχιστες απαιτούμενες
προδιαγραφές
Πλήρωση χωροταξικών και πολεοδομικών
απαιτήσεων όπως αυτές θα καθοριστούν

Μονάδα προετοιμασίας
για επαναχρησιμοποίησης
Χρηματοδότηση λειτουργίας ΚΔΤ
μετά τη λήξη του προγράμματος

Εντός του ίδιου χώρου ή
σε υπεργολάβο

Χρηματοδότηση
αναλωσίμων για τη
λειτουργία ΚΔΤ

Με τη συνεισφορά
του χρηματοδοτικού μέσου LIFE
της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για το Περιβάλλον

Ευχαριστώ για την προσοχή σας

Κωνσταντία-Αικατερίνη Λαζαρίδη
Καθηγήτρια
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Tηλ: +30 210 95 49 100
Email: klasaridi@hua.gr
Ιστοσελίδα: www.reweee.gr
Facebook: reweeeGR
Twitter:
@LReweee

