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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                 Αγ. Στέφανος  24-3-2017    

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ                                                             Αριθ. Πρωτ.      8336                                                                                

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  

& ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Ταχ. Δ/νση: Ευάγγελου Πεντζερίδη 3,  

Αγ. Στέφανος 145 65 

Πληροφορίες: Μαντόπουλος Σπύρος 

Τηλ. 

FAX.: 2132030630  

 

ΠΡΟΣ 

Τον κ. Δήμαρχο  

για τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου  

                                                                        Δήμου Διονύσου  

 Θέμα: Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο: «Πιλοτικό Κέντρο Διαλογής Ταξινόμησης 

(ΚΔΤ) αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)  Δήμου Διονύσου στο 

πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού έργου LIFE: “Ανάπτυξη και επίδειξη μοντέλων 

πρόληψης και επαναχρησιμοποίησης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού 

Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)” – “LIFE RE-WEEE” (Κωδικός έργου: LIFE 14 ENV/GR/000858)» στο 

πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 784/20-2-2017 Πρόσκλησης του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ, ΥΠΕΚΑ για 

τη συμμετοχή του Δήμου Διονύσου στη διαδικασία ανάδειξης πιλοτικού Δήμου ανάπτυξης 

και λειτουργίας πιλοτικού ΚΔΤ. 

Με την με αρ. πρωτ. 784/20-2-2017 Πρόσκληση του Υπουργείου Περιβάλλοντος & 

Ενέργειας (ΥΠΕΚΑ),  με θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη συμμετοχή 

σε διαδικασία ανάδειξης των δύο Δήμων στους οποίους θα λειτουργήσουν 2 Κέντρα 

Διαλογής Ταξινόμησης (ΚΔΤ) αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) 

στις Περιφέρειες Αττικής (EL30) και Κεντρικής Μακεδονίας (EL52) στο πλαίσιο υλοποίησης 

του Ευρωπαϊκού έργου LIFE: “Ανάπτυξη και επίδειξη μοντέλων πρόληψης και 

επαναχρησιμοποίησης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)” – 

“LIFE RE-WEEE” (Κωδικός έργου: LIFE 14 ENV/GR/000858), το Πράσινο Ταμείο προτίθεται να 

χρηματοδοτήσει τον εξοπλισμό όπως αυτό προβλέπεται στην από 1.12.2015 σύμβαση 

χρηματοδότησης (Grant Agreement) μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της 
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«ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.» για τα 2 ΚΔΤ στις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής 

Μακεδονίας αντίστοιχα. 

Το Έργο ReWeee αποσκοπεί στην πρόληψη δημιουργίας Αποβλήτων Ηλεκτρικού και 

Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ). Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος αυτός θα 

λειτουργήσουν για πρώτη φορά στην Ελλάδα δύο Κέντρα Διαλογής και Ταξινόμησης (ΚΔΤ) 

ΑΗΗΕ στην περιφέρεια Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας. Βασική δραστηριότητα των 

Κέντρων θα είναι η συγκέντρωση, η διαλογή και η ταξινόμηση των ΑΗΗΕ, ανάλογα με την 

κατάστασή τους, με σκοπό να ακολουθήσει προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση ή 

επεξεργασία. 

Για την επιτυχία του ReWeee είναι απαραίτητη η ευαισθητοποίηση των πολιτών. Μια 

σημαντική ενέργεια που προβλέπεται από το Πρόγραμμα είναι η ανάπτυξη μιας 

διαδικτυακής πλατφόρμας για τη δωρεά και ανταλλαγή ΗΗΕ. 

Παράλληλα, θα αναπτυχθεί ένα Φόρουμ Διαβούλευσης, το οποίο θα εξετάζει, θα αναλύει 

και θα προωθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Έργου θέματα σχετικά με την πρόληψη 

δημιουργίας ΑΗΗΕ, την προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και την παρακολούθησή 

τους. Στο Φόρουμ θα συμμετέχουν οργανισμοί, φορείς και παράγοντες στην Ελλάδα που 

σχετίζονται με τα ΑΗΗΕ. 

Το ReWeee στοχεύει στη μείωση των ΑΗΗΕ μέσω δράσεων πρόληψης δημιουργίας τους 

καθώς και προώθησης της προετοιμασίας για την επαναχρησιμοποίησή τους. Οι επιμέρους 

στόχοι του προγράμματος είναι: 

- Η μεγιστοποίηση της προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση των ΑΗΗΕ, μέσω της 

λειτουργίας δύο ΚΔΤ 

- Η δημιουργία κουλτούρας πρόληψης και επαναχρησιμοποίησης στην Ελλάδα 

- Η διαμόρφωση κατάλληλου θεσμικού πλαισίου που θα διέπει όλο το φάσμα της 

προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση των ΑΗΗΕ 

- Η ανάπτυξη κατάλληλων μεθοδολογιών και εργαλείων ποσοτικοποίησης και αξιολόγησης 

των περιβαλλοντικών, οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων της επαναχρησιμοποίησης 

- Η ανάπτυξη και η εφαρμογή μεθοδολογίας με σκοπό την αξιόπιστη και συγκρίσιμη 

μέτρηση της πρόληψης και της προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση των ΑΗΗΕ. 

Την ομάδα έργου του ReWeee απαρτίζουν : 

1. Το Πράσινο Ταμείο, που είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) 

εποπτευόμενο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σκοπός του 

Πράσινου Ταμείου είναι η ενίσχυση της ανάπτυξης μέσω της προστασίας του 

περιβάλλοντος με τη διαχειριστική, οικονομική, τεχνική και χρηματοπιστωτική 

υποστήριξη προγραμμάτων, μέτρων, παρεμβάσεων και ενεργειών που αποβλέπουν 

στην ανάδειξη και αποκατάσταση του περιβάλλοντος, η στήριξη της 

περιβαλλοντικής πολιτικής της χώρας και η εξυπηρέτηση του δημόσιου και 
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κοινωνικού συμφέροντος μέσω της διοίκησης, διαχείρισης και αξιοποίησης των 

πόρων του. 

2. Ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης, που είναι ο αρμόδιος φορέας του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ) για το σχεδιασμό και την 

εφαρμογή της πολιτικής για την Εναλλακτική Διαχείριση (πρόληψη, προετοιμασία 

για επαναχρησιμοποίηση, συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση, ανακύκλωση και 

ανάκτηση) αποβλήτων στην Ελλάδα, έτσι ώστε αυτά να αξιοποιούνται και να 

εκτρέπονται από το ρεύμα των αποβλήτων που οδηγείται σε χώρους τελικής 

διάθεσης. 

3. Η εταιρεία ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε., που είναι εγκεκριμένος φορέας (Απόφαση 

του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ με αριθμό 105134/10.06.2004 - ΦΕΚ 905Β/17.06.2004 αλλά 

και εν ισχύ έγκριση από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης ), για τη λειτουργία 

του Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης των Αποβλήτων Ηλεκτρικού 

και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) στην Ελλάδα. 

4. H Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, που από το 1990 προωθεί την πρόληψη, την 

επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση και τη βιώσιμη διαχείριση των αποβλήτων, 

των φυσικών πόρων και τη βιώσιμη ανάπτυξη σε τοπικό, εθνικό, Ευρωπαϊκό και 

διεθνές επίπεδο, μέσω υλοποίησης δράσεων και προγραμμάτων πρόληψης, 

μείωσης, αξιοποίησης & ανακύκλωσης αποβλήτων και την ενημέρωση και 

ευαισθητοποίηση πολιτών καθώς και με συνεχή συμμετοχή στη διαβούλευση για 

την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. 

5. To Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (HUA), που ειδικεύεται σε θέματα που αφορούν στην 

ποιότητα ζωής και την αειφορία, συμπεριλαμβανομένων όλων των πτυχών της 

διαχείρισης αποβλήτων. Ο λόγος επιστημονικών δημοσιεύσεων ανά διδάσκοντα το 

κατατάσσουν στην 3η καλύτερη θέση στην Ελλάδα, ενώ την τελευταία δεκαετία 

υλοποιήθηκαν σε αυτό πάνω από 300 ερευνητικά προγράμματα, δίνοντας και πάλι 

έναν από τους υψηλότερους δείκτες έργων ανά διδάσκοντα στη χώρα. Μέσω των 

προγραμμάτων αυτών, το HUA έχει δημιουργήσει ένα εκτεταμένο, υψηλής 

ποιότητας δίκτυο συνεργασιών με άλλα ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα και 

τον ιδιωτικό τομέα, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. 

6. To RREUSE, που είναι o ευρωπαϊκός οργανισμός που εκπροσωπεί τα εθνικά και 

περιφερειακά δίκτυα των κοινωνικών επιχειρήσεων στην Ε.Ε. που 

δραστηριοποιούνται στον τομέα της επαναχρησιμοποίησης, επισκευής και 

ανακύκλωσης. Σήμερα το RREUSE εκπροσωπεί περίπου 77.000 εργαζόμενους και 

πάνω από 60.000 άτομα επανεντασόμενα στην αγορά εργασίας από 30 

οργανώσεις-μέλη που δραστηριοποιούνται σε 16 χώρες της Ε.Ε. Ο Οργανισμός 

συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία διαμόρφωσης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας 

της Ε.Ε., κυρίως όσον αφορά στις πολιτικές για τα προϊόντα και τα απόβλητα, ώστε 

να διαμορφωθούν οι καλύτερες δυνατές νομικές προϋποθέσεις για την προώθηση 

της πρόληψης στη δημιουργία αποβλήτων, της επαναχρησιμοποίησης, της 

επισκευής και της ανακύκλωσης. 

Για την υλοποίηση του εν λόγω έργου απαιτείται ο σχεδιασμός, ανάπτυξη και λειτουργία σε 

πιλοτική κλίμακα συνολικά 2 ΚΔΤ (1 στην Περιφέρεια Αττικής (EL30)) και 1 στην Περιφέρεια 
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Κεντρικής Μακεδονίας (EL52)) με στόχο την επίτευξη της επαναχρησιμοποίησης των ΑΗΗΕ 

στο μέγιστο δυνατό βαθμό, προσφέροντας μια νέα βιώσιμη εναλλακτική προσέγγιση στη 

διαχείρισή τους. Στους Δήμους που θα φιλοξενήσουν τα ΚΔΤ ή στους όμορους Δήμους θα 

πραγματοποιηθούν έξι εκδηλώσεις προώθησης και επισκευής ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 

εξοπλισμού, εκ των οποίων οι τέσσερις θα λάβουν χώρα στην Αθήνα και οι δύο στη 

Θεσσαλονίκη. 

Η εν λόγω δράση, θα υλοποιηθεί με τη διεξαγωγή του σχετικού διαγωνισμού για την 

ανάδειξη των 2 Δήμων ή συμπράξεων Δήμων στους οποίους θα λειτουργήσουν πιλοτικά τα 

2 ΚΔΤ και ο οποίος θα διεξαχθεί από το ΠΤ υπό την ιδιότητά του ως συνδικαιούχου του 

Προγράμματος. 

Το Πράσινο Ταμείο ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, το οποίο διέπεται από τις 

αρχές της διαφάνειας, της χρηστής διοίκησης και της ίσης μεταχείρισης στην λειτουργία 

του, προτίθεται να χρηματοδοτήσει εξοπλισμό όπως αυτό προβλέπεται στην από 1.12.2015 

σύμβαση χρηματοδότησης (Grant Agreement) μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της 

«ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.» για τα 2 ΚΔΤ στις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής 

Μακεδονίας αντίστοιχα. 

Η παρούσα πρόσκληση δεν έχει οικονομικό αντικείμενο. Αφορά στην ανάδειξη του 

καταλληλότερου Δήμου/ων ή σύμπραξης Δήμων, στους οποίους θα διαμορφωθούν και 

λειτουργήσουν πιλοτικά τα 2 ΚΔΤ ΑΗΗΕ. 

Βασική απαίτηση και όρος του διαγωνισμού για την ανάπτυξη και πιλοτική λειτουργία των 

2 συνολικά ΚΔΤ ΑΗΗΕ είναι η εξασφάλιση των απαιτούμενων χώρων και κτιριακών 

υποδομών από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό Δήμους με προδιαγραφές οι οποίες 

εξασφαλίζουν την εύρυθμη λειτουργία των 2 ΚΔΤ. 

Επιπλέον, θα πρέπει οι χώροι και οι κτιριακές υποδομές να διατεθούν από τους Δήμους για 

χρονική περίοδο 5 συνολικά ετών σε ανάδοχο εταιρία η οποία θα λειτουργήσει τα ΚΔΤ, ενώ 

η ανάδοχος εταιρία, θα επιλεγεί κατόπιν διαγωνισμού από το συντονιστή του έργου LIFE 

RE-WEEE «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.» όπως ορίζεται στο από 4/1/2016 Συμφωνητικό 

Συνεργασίας στο πλαίσιο του παραπάνω προγράμματος μεταξύ του Συντονιστή Δικαιούχου 

«ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.» και του Πράσινου Ταμείου. Μετά τη λήξη της πενταετίας , 

το Κέντρο Διαλογής Ταξινόμησης (ΚΔΤ) αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού 

Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)  θα περιέλθει στο Δήμο. 

Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. 784/20-2-2017 Πρόσκλησης  του Υπουργείου Περιβάλλοντος 

& Ενέργειας (ΥΠΕΚΑ),  με θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη 

συμμετοχή σε διαδικασία ανάδειξης των δύο Δήμων στους οποίους θα λειτουργήσουν 2 

Κέντρα Διαλογής Ταξινόμησης (ΚΔΤ) αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού 

(ΑΗΗΕ) στις Περιφέρειες Αττικής (EL30) και Κεντρικής Μακεδονίας (EL52) στο πλαίσιο 

υλοποίησης του Ευρωπαϊκού έργου LIFE: “Ανάπτυξη και επίδειξη μοντέλων πρόληψης και 

επαναχρησιμοποίησης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)” – 

“LIFE RE-WEEE” (Κωδικός έργου: LIFE 14 ENV/GR/000858),  
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ο Δήμος Διονύσου επωφελούμενος  της σημαντικής χωροταξικής του θέσης δύναται να 

υποβάλλει πρόταση στη διαδικασία ανάδειξης ενός από τους  δύο Δήμους στους οποίους 

θα λειτουργήσουν 2 Κέντρα Διαλογής Ταξινόμησης (ΚΔΤ) αποβλήτων Ηλεκτρικού και 

Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), στο πλαίσιο  της διερεύνησης  και εξεύρεσης 

κατάλληλου χώρου για την υλοποίηση της  υπερτοπικής περιβαλλοντικής πρότασης, ως 

φορέας εφαρμογής του πιλοτικού Κέντρου Διαλογής Ταξινόμησης (ΚΔΤ) αποβλήτων 

Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), ενός από τα δύο Κέντρα Διαλογής 

Ταξινόμησης (ΚΔΤ) που θα λειτουργήσουν πιλοτικά στην Ελλάδα.   

Το Πράσινο Ταμείο θα χρηματοδοτήσει τον εξοπλισμό και τη λειτουργία του. Ο Δήμος μας 

εφόσον επιλεγεί θα δεσμευτεί για την παραχώρηση του χώρου, ιδιόκτητου ή μισθωμένου, 

εντός του οποίου υπάρχει κατάλληλο κτίριο στο οποίο θα λειτουργήσει το ΚΔΤ για χρονικό 

διάστημα 5 ετών και για τη διάθεση καθορισμένου ποσού, εφόσον απαιτείται, για την 

προετοιμασία του χώρου σύμφωνα με τις προδιαγραφές όπως αυτές καταγράφονται 

λεπτομερώς στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ της εν λόγω «Πρόσκλησης Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος» μέχρι την έναρξη λειτουργίας του ΚΔΤ, ήτοι την 01/01/2018.» 

Η λειτουργία του πιλοτικού Κέντρου Διαλογής Ταξινόμησης (ΚΔΤ) αποβλήτων Ηλεκτρικού 

και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) Δήμου Διονύσου θα συμβάλλει στα παρακάτω 

αναμενόμενα αποτελέσματα: 

� Ανάπτυξη Πανευρωπαϊκής πλατφόρμας με συγκεκριμένη μεθοδολογία και 

εργαλεία για τη μέτρηση επαναχρησιμοποίησης ΑΗΗΕ και την προετοιμασία για 

επαναχρησιμοποίηση 

� Ακριβής χαρτογράφηση της υφιστάμενης κατάστασης σχετικά με την 

επαναχρησιμοποίηση των ΑΗΗΕ και την προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση 

στην Ελλάδα, η οποία σήμερα βασίζεται κυρίως σε άτυπες, μικρής κλίμακας 

ιδιωτικές επιχειρηματικές πρωτοβουλίες 

� Ανάπτυξη προδιαγραφών, τεχνικών απαιτήσεων και Οδηγών με βάση τις Βέλτιστες 

Διαθέσιμες Τεχνικές (ΒΔΤ) για το σύνολο της διαδικασίας «προετοιμασία για 

επαναχρησιμοποίηση ΑΗΗΕ» 

� Ενδεχόμενη συμβολή στην τροποποίηση της νέας οδηγίας για τα ΑΗΗΕ και της 

εθνικής νομοθεσίας 

� Ανάπτυξη εργαλείων για την προώθηση της πρόληψης παραγωγής των ΑΗΗΕ σε 

επίπεδο καταναλωτή, μέσα από την αύξηση της ευαισθητοποίησης 

� Προώθηση κουλτούρας πρόληψης παραγωγής ΑΗΗΕ, με βάση τα social media και 

άλλες ελκυστικές δραστηριότητες 

Κατόπιν των ανωτέρω, 

καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει για : 

Α. την υποβολή πρότασης με τίτλο: «Πιλοτικό Κέντρο Διαλογής Ταξινόμησης (ΚΔΤ) 

αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)  Δήμου Διονύσου στο πλαίσιο 

υλοποίησης του Ευρωπαϊκού έργου LIFE: “Ανάπτυξη και επίδειξη μοντέλων πρόληψης και 

επαναχρησιμοποίησης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)” – 
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“LIFE RE-WEEE” (Κωδικός έργου: LIFE 14 ENV/GR/000858)» στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 

784/20-2-2017 Πρόσκλησης του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ, ΥΠΕΚΑ για τη συμμετοχή του Δήμου 

Διονύσου στη διαδικασία ανάδειξης πιλοτικού Δήμου ανάπτυξης και λειτουργίας πιλοτικού 

ΚΔΤ. 

Β. την εξουσιοδότηση του Δημάρχου κ. Διονυσίου Ζαμάνη για να προβεί σε κάθε ενέργεια 

που απαιτείται και προβλέπεται για τη συμμετοχή και την υλοποίηση των ανωτέρω 

δράσεων υπογράφοντας κάθε σχετικό έγγραφο (αίτηση, δήλωση, κείμενο, Τεχνικό Δελτίο 

Προτεινόμενης Πράξης, Σχέδιο Δράσης, κ.λ.π.) που απαιτείται για την εκτέλεση της 

παρούσας απόφασης. 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΟΥΚΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 

Η με αρ. πρωτ. 784/20-2-2017 Πρόσκληση του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας 

(ΥΠΕΚΑ), Πράσινου Ταμείου, με θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη 

συμμετοχή σε διαδικασία ανάδειξης των δύο Δήμων στους οποίους θα λειτουργήσουν 2 

Κέντρα Διαλογής Ταξινόμησης (ΚΔΤ) αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού 

(ΑΗΗΕ) στις Περιφέρειες Αττικής (EL30) και Κεντρικής Μακεδονίας (EL52) στο πλαίσιο 

υλοποίησης του Ευρωπαϊκού έργου LIFE: “Ανάπτυξη και επίδειξη μοντέλων πρόληψης και 

επαναχρησιμοποίησης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)” – 

“LIFE RE-WEEE” (Κωδικός έργου: LIFE 14 ENV/GR/000858). 


