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Λειτουργία των πρώτων Κέντρων Διαλογής και Ταξινόμησης ΑΗΗΕ στην 

Ελλάδα – Έχει ολοκληρωθεί ένας χρόνος λειτουργίας των δύο Κέντρων Διαλογής και Ταξινόμησης 

(ΚΔΤ) Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) στην Περιφέρεια Αττικής - 

Ασπρόπυργο (ECORESET A.E.) και Κεντρικής Μακεδονίας – Ωραιόκαστρο (ΧΕΡΜΕΣ ΙΚΕ) 

αντίστοιχα. Οι ανάδοχοι των ΚΔΤ επιλέχθηκαν μετά από διαγωνιστική διαδικασία που διεξήγαγε η 

«Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.». Το ΚΔΤ Ωραιοκάστρου λειτουργεί με τη συνεργασία του Δήμου 

Ωραιοκάστρου και της εταιρείας διαχείρισης του ΚΔΤ ΧΕΡΜΕΣ ΙΚΕ. 

Σε διάστημα περίπου 1,5 έτους, έχουν οδηγηθεί στα δύο ΚΔΤ περισσότεροι από 7.500 τόνοι ΑΗΗΕ, εκ 

των οποίων περίπου 4.500 τόνοι υποβλήθηκαν σε εργασίες αρχικού ελέγχου - προετοιμασίας για 

επαναχρησιμοποίηση. 

 

 

 

 

 

 

 

Επισκέψεις σε ΚΔΤ: Δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στην 

εκπαίδευση και το ρόλο της διαμόρφωσης περιβαλλοντικής 

συνείδησης από τη σχολική ηλικία, το πρόγραμμα LIFE RE-WEEE 

δίνει τη δυνατότητα στα εκπαιδευτικά ιδρύματα να επισκεφθούν τα 

δύο Κέντρα Διαλογής και Ταξινόμησης (ΚΔΤ) ΑΗΗΕ στην 

περιφέρεια Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας.  

Βρείτε εδώ τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη 

διοργάνωση επίσκεψης σε μία από τις δύο εγκαταστάσεις.  

 

Με τη συνεισφορά 

του χρηματοδοτικού μέσου 

LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

για το Περιβάλλον 

και του Πράσινου Ταμείου. 

ΚΔΤ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΔΤ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 

RE(W)EEE: ΔΩΡΕΑ ΚΑΙ 

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΗΗΕ 

Δεν πετώ. Χαρίζω! 

Το έργο LIFE RE-WEEE 

προωθεί την πρόληψη 

παραγωγής Αποβλήτων 

Ηλεκτρικού και 

Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού 

(ΑΗΗΕ) με τη λειτουργία της 

διαδικτυακής πλατφόρμας 

Re(W)eee.  

Μέσω της πλατφόρμας 

αυτής, πολίτες και 

κοινωνικές επιχειρήσεις 

έχουν τη δυνατότητα να 

δωρίσουν, να ανταλλάξουν, 

ή να αποκτήσουν δωρεάν 

ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές 

συσκευές, οι οποίες μπορεί 

να έχουν «δεύτερη ζωή» 

στα χέρια ενός πολίτη που 

την έχει ανάγκη. 

Για πρόσβαση στον 

ιστότοπο της πλατφόρμας 

πατήστε εδώ. 

 

 

 

 

 

Δείτε τα 3 ενημερωτικά video 

του έργου LIFE RE-WEEE 

πατώντας την εικόνα: 

Επικοινωνία 

E-mail: info@electrocycle.gr 

Ιστοσελίδα : www.reweee.gr 

Facebook: reweeeGR   

Twitter: @LReweee  

YouTube: LIFE RE-WEEE 

https://www.reweee.gr/el/episkepseis-se-kdt.html
https://reweee.hua.gr/el/
https://www.youtube.com/channel/UCqKSgAlqNQhUaPrfhkYyBYw
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