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«Μαθαίνω να
ΕπισκευάΖΩ»
Στο πλαίσιο δράσεων για την
πρόληψη παραγωγής
αποβλήτων, το έργο LIFE REWEEE έχει οργανώσει έως
σήμερα 7 εκδηλώσεις
προώθησης επισκευής
ηλεκτρικών και
ηλεκτρονικών συσκευών. Οι
πολίτες έφεραν τις
χαλασμένες μικροσυσκευές
τους και μαζί με τους
τεχνικούς, τις επισκεύασαν.
Κατά τη διάρκεια των
εκδηλώσεων ελέγχθηκαν
313 και πάνω από 220
επισκευάστηκαν ή μπορούν
να επιδιορθωθούν με τη
χρήση ανταλλακτικών. Όσες
συσκευές δεν ήταν δυνατό
να επισκευαστούν,
συλλέχθηκαν στα ειδικά
μέσα συλλογής ΑΗΗΕ της
«Ανακύκλωση Συσκευών
Α.Ε.», για να οδηγηθούν
προς ανακύκλωση.
Μπορείτε να ενημερώνεστε
για τις επόμενες εκδηλώσεις,
πατώντας εδώ.

Δείτε τα 3 ενημερωτικά video του
έργου LIFE RE-WEEE
πατώντας την εικόνα:

Εκδήλωση για τη «Διαχείριση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων στην
Κυκλική Οικονομία», Θεσσαλονίκη, 10-11/12/2019
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε από το έργο LIFE RE-WEEE σε συν-διοργάνωση με το 4ο ανοιχτό
συνέδριο του έργου H2020 COLLECTORS και την υποστήριξη του Δήμου Θεσσαλονίκης. Στο πλαίσιο
της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο ΚΔΤ Ωραιοκάστρου, με την παρουσία του
Δημάρχου Ωραιοκάστρου, κ. Παντελή Τσακίρη, όπου παραβρέθηκαν 25 συμμετέχοντες, εκπρόσωποι
Δήμων της Κεντρικής Μακεδονίας. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης πραγματοποιήθηκε Θεματικό
Φόρουμ, το οποίο επικεντρώθηκε σε μοντέλα συνεργασίας Δήμων και ιδιωτικού τομέα για τη
λειτουργία μονάδων Προετοιμασίας για Επαναχρησιμοποίηση ΑΗΗΕ.
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με τη διεξαγωγή ημερίδας στο Δημαρχιακό Μέγαρο του Δ.
Θεσσαλονίκης. Γενικός στόχος της εκδήλωσης ήταν η εφαρμογή στρατηγικών της κυκλικής
οικονομίας στη διαχείριση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων στην Ευρώπη και την Ελλάδα και
διεξήχθη σε 3 θεματικές ενότητες. Στην ημερίδα συμμετείχαν 106 άτομα από 60 διαφορετικούς
φορείς, οργανισμούς και εταιρείες από την Ευρώπη και την Ελλάδα, σχετικές με την Τοπική
Αυτοδιοίκηση, τη διαχείριση αποβλήτων, την ακαδημαϊκή κοινότητα, καθώς και κοινωνικές
επιχειρήσεις.

LIFE RE-WEEE WORKSHOP
Ljubljana, 24-25/9/2018: 1ο workshop σχετικά με την ανάπτυξη συνεργασιών για την πρόληψη
παραγωγής ΑΗΗΕ και την προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση ΗΗΕ. Το workshop
διοργανώθηκε σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα SURFACE και συμμετείχαν 44 άτομα,
εκπροσωπώντας 25 εμπλεκόμενους φορείς. Κατά τη διάρκεια του workshop πραγματοποιήθηκαν
επισκέψεις σε κατάστημα Re-Use (CPU) και σε Κέντρο Διαχείρισης Απορριμμάτων (Snaga), ενώ
έλαβαν χώρα παρουσιάσεις από εκπροσώπους του έργου (Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε., RREUSE),
από το Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΗΗΕ της Σλοβενίας (ZEOS), Κοινωνικές επιχειρήσεις
σχετικές με επαναχρησιμοποίηση ΗΗΕ (Zeitgeist), καθώς και από Κέντρο επισκευής (Recosi) ΙΤ
εξοπλισμού (π.χ. Computer).
Warsaw, 15/5/2019: 2ο workshop σχετικά με την ανάπτυξη συνεργασιών για την πρόληψη
παραγωγής ΑΗΗΕ και την προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση ΗΗΕ. Διοργανώθηκε στο πλαίσιο
της Ευρωπαϊκής Πράσινης Εβδομάδας. Στο workshop παρουσιάστηκαν αποτελέσματα του έργου,
ενώ πραγματοποιήθηκε συζήτηση και ανταλλαγή γνώσεων με τους συμμετέχοντες, οι οποίοι
αποτελούν εμπλεκόμενους φορείς που δραστηριοποιούνται στους τομείς συλλογής, επισκευής,
επαναχρησιμοποίησης και πρόληψης παραγωγής ΑΗΗΕ. Στο workshop συμμετείχαν 6 εξωτερικοί
ομιλητές και 30 άτομα συνολικά, εκπροσωπώντας 22 εμπλεκόμενους φορείς.
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