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2. Σύνοψη 
 
Κύριος στόχος του Έργου LIFE Infocycle ήταν η αντιμετώπιση του προβλήματος της μη 
περιβαλλοντικά ορθής διαχείρισης των ΑΗΗΕ, το οποίο εμφανίζεται έντονα στις περιφέρειες 
Ηπείρου και Θεσσαλίας, βάσει ποιοτικών και ποσοτικών συλλεγόμενων στοιχείων. Η εμφάνιση του 
προβλήματος αυτού έγκειται τόσο στην έλλειψη ενημέρωση του ευρέος κοινού, όσο και την ελλιπή 
εκπαίδευση των εμπλεκόμενων φορέων, σχετικά με την ορθή διαχείριση των ΑΗΗΕ.  

Το έργο LIFE Infocycle, με την ορθή υλοποίηση των επιμέρους δράσεων του, επιχείρησε να 
αντιμετωπίσει το ανωτέρω πρόβλημα, αφενός με τη  βελτίωση του επιπέδου γνώσης των πολιτών 
και αφετέρου με την ανάπτυξη και εφαρμογή εκπαιδευτικών δράσεων, με στόχο την εκπαίδευση 
των φορέων που εμπλέκονται σε όλα τα στάδια της διαχειριστικής αλυσίδας και τη βελτίωση του 
τρόπου διαχείρισης των ΑΗΗΕ . 

Πιο αναλυτικά, η επίτευξη των στόχων του Έργου έλαβε χώρα με την οργάνωση και επιτυχή 
υλοποίηση ενημερωτικών και εκπαιδευτικών δράσεων. Η ενημέρωση του κοινού επιτεύχθηκε με 
τη διοργάνωση Roadshow σε 15 πόλεις των δύο περιφερειών, στα οποία οι πολίτες ήρθαν σε 
επαφή με τη διαδικασία που ακολουθείται μετά την παράδοση ΑΗΗΕ για ανακύκλωση, καθώς 
επίσης, ενημερώθηκαν για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που επιφέρει η μη ορθή διαχείριση των 
ΑΗΗΕ. Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων αυτών, λάμβαναν χώρα και ειδικές εκδήλωσης συλλογής 
ΑΗΗΕ για το κοινό μέσω ειδικών μέσων συλλογής λαμβάνοντας παράλληλα ενημέρωση από τους 
εκπροσώπους του Infocycle πώς να διαχειρίζονται με ορθό περιβαλλοντικά τρόπο τις παλιές 
συσκευές τους. Οι ενημερωτικές δράσεις προς το κοινό συμπληρώθηκαν με την εκστρατεία 
ενημέρωσης τόσο σε ΜΜΕ, όσο και σε social media, μέσα πιο προσιτά στους πολίτες μεγαλύτερου 
εύρους ηλικιών και επιπέδου γνώσεων όσον αφορά στην περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση των 
ΑΗΗΕ.  

Οι δράσεις του Έργου επεκτάθηκαν επίσης με την διοργάνωση ημερίδων/εσπερίδων, με βασικό 
στόχο την ενημέρωση και εκπαίδευση όλων των εμπλεκόμενων φορέων με τη διαχείριση των 
ΑΗΗΕ, είτε αυτοί είναι εκπρόσωποι Ο.Τ.Α., είτε έμποροι μετάλλων, εκπρόσωποι αλυσίδων 
λιανικής, συλλέκτες και μεταφορείς ΑΗΗΕ, εργαζόμενοι σε μονάδες διαχείρισης ΑΗΗΕ κ.α. Στόχος 
των ημερίδων/εσπερίδων ήταν αφενός η ευαισθητοποίηση για το υφιστάμενο περιβαλλοντικό 
πρόβλημα από τη μη ορθή διαχείριση των ΑΗΗΕ και η ενημέρωση για καλές και κακές πρακτικές 
διαχείρισης, και αφετέρου η ανάδειξη των τοπικών προβλημάτων διαχείρισης και η προσπάθεια 
επίλυσής τους.  

Τέλος, οι εκπαιδευτικές δράσεις ολοκληρώθηκαν με εκπαιδεύσεις πεδίου (on-site training) σε 
επιλεγμένες επιχειρήσεις του δικτύου συλλογής, μεταφοράς και διαχείρισης της «Ανακύκλωση 
Συσκευών Α.Ε». στις δυο Περιφέρειες του Έργου, καθώς και τη διεξαγωγή πιλοτικών εκπαιδευτικών 
επιθεωρήσεων για την εφαρμογή των βέλτιστων προδιαγραφών και των καλών πρακτικών 
διαχείρισης ΑΗΗΕ. Για την ορθή εκπαίδευση των εργαζόμενων, αλλά και την διευκόλυνση 
εφαρμογής των ορθών πρακτικών στους εκπαιδευόμενους φορείς, σχεδιάστηκαν και 
αναπτύχθηκαν ειδικά μέσα συλλογής ΑΗΗΕ. Για την διεξαγωγή των εκπαιδευτικών δράσεων, 
αναπτύχθηκε εμπεριστατωμένο εκπαιδευτικό υλικό σχετικά με την περιβαλλοντικά ορθή 
διαχείριση των ΑΗΗΕ, το οποίο απευθύνεται στους εργαζόμενους των ανωτέρω κλάδων. Το υλικό 
αυτό αποτελείται από 6 videos για το σύνολο των εργασιών διαχείρισης, εγχειρίδια ορθής 
διαχείρισης αποβλήτων για κάθε κατηγορία ΑΗΗΕ και οδηγίες εργασίας για την ορθή διαχείριση 
αποβλήτων για κάθε κατηγορία ΑΗΗΕ. Το εκπαιδευτικό υλικό βασίστηκε κατά κύριο λόγο στα 
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πρότυπα διαχείρισης ΑΗΗΕ του Weeelabex, τα οποία μεταφράστηκαν στα ελληνικά στο πλαίσιο 
υλοποίησης του έργου.  

Για την παρακολούθηση της επίτευξης των στόχων του Έργου, υλοποιήθηκαν σχετικές ενέργειες 
που αφορούσαν αφενός στη διεξαγωγή ποσοτικής έρευνας στάσεων και αντιλήψεων πολιτών για 
την ορθή διαχείριση των ΑΗΗΕ στο ευρύ κοινό και σύγκριση αυτής με παλαιότερη έρευνα του 2013 
και αφετέρου στην εφαρμογή των ορθών πρακτικών διαχείρισης ΑΗΗΕ από τους εμπλεκόμενους 
φορείς. Αυτό επιτεύχθηκε με τη διεξαγωγή δειγματοληπτικών επιθεωρήσεων σε συνεργάτες, 
καθώς επίσης και αξιολογήσεις φορτίων ΑΗΗΕ, το οποίο αποτελεί ένδειξη για την εφαρμογή των 
ορθών πρακτικών κατά τη συλλογή και μεταφορά αυτών.  

Από τις παραπάνω ενέργειες προκύπτει το συμπέρασμα πως, όσον αφορά στην περιβαλλοντική 
ευαισθητοποίηση του κοινού, παρατηρήθηκε αύξηση του επιπέδου γνώσης των πολιτών σε 
θέματα ορθής διαχείρισης των ΑΗΗΕ, καθώς και την επικινδυνότητα που επιφέρει η έλλειψη αυτής 
στο περιβάλλον.  

Όσον αφορά στη συλλογή ΑΗΗΕ στις δύο Περιφέρειες, παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση, η οποία 
είχε ως αποτέλεσμα επίτευξης τον μεγαλύτερο ρυθμού αύξησης συλλογής ΑΗΗΕ συγκριτικά με το 
μέσο όρο στο σύνολο της επικράτειας.  

Κατόπιν των πιλοτικών επιθεωρήσεων στους συνεργάτες της «Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.» 
παρατηρήθηκε πως τα ειδικά μέσα συλλογής που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του Infocycle, 
έδωσαν τη δυνατότητα εφαρμογής ορθών πρακτικών διαχείρισης ανά κατηγορία συσκευών.  

Το εκπαιδευτικό υλικό και ειδικά τα videos που αναπτύχθηκαν κατά την υλοποίηση του Έργου, 
αποτελούν χρήσιμα εργαλεία εκπαίδευσης για το σύνολο των εμπλεκόμενων φορέων στην Ελλάδα 
και την Ευρώπη και ήδη προσελκύουν το ενδιαφέρον τόσο του ΕΟΑΝ, αρμόδια εποπτεύουσα αρχή 
για τη διαχείριση ΑΗΗΕ στην Ελλάδα. Ιδιαίτερο επίσης ενδιαφέρον κατόπιν της δικτύωσης των δύο 
Έργων επιδεικνύουν μέλη του WEEEForum (συντονιστή δικαιούχου του Έργου Weeelabex) για τα 
εκπαιδευτικά videos. Κατά τη περίοδο εκπόνησης του παρόντος Final Report βρίσκονται σε εξέλιξη 
οι διαδικασίες παράδοσης των εκπαιδευτικών videos του Έργου σε αντίστοιχα ΣΕΔ (WEEE take back 
schemes) μέλη του WEEEForum σε επεξεργάσιμη μορφή, ώστε να αξιοποιηθούν στις εν λόγω χώρες 
και σε αντίστοιχες εκπαιδεύσεις εμπλεκόμενων φορέων. Ενδεικτικά αναφέρονται οι επικοινωνίες 
με ΣΕΔ της Νορβηγίας (RENAS AS) και της Τσεχίας (RETELA). Αυτό συντελεί στο μεγάλο δυναμικό 
ενεργειών After LIFE του έργου Infocycle, όχι μόνο σε εγχώριο επίπεδο, αλλά και σε Ευρωπαϊκό. 

Η παρούσα αναφορά περιγράφει αναλυτικά τις επιμέρους ενέργειες και τα αποτελέσματα αυτών, 
καθώς επίσης και τα οικονομικά στοιχεία των επιμέρους δράσεων, αλλά και του συνόλου του 
Έργου. Επίσης, δίνεται αναλυτική περιγραφή του Συστήματος Διοίκησης/Διαχείρισης του Έργου, 
καθώς επίσης και του οργανογράμματος που αναπτύχθηκε για την ομαλή διεξαγωγή του έργου και 
του τηρούμενου χρονοδιαγράμματος. Η αναλυτική περιγραφή του Διοικητικού μέρους του έργου 
δίνεται στο κεφάλαιο 4. 

Η περιγραφή των δράσεων ακολουθεί κοινή δομή, η οποία περιλαμβάνει την πραγματική και την 
προβλεπόμενη διάρκεια της εκάστοτε δράσης, τις ενέργειες υλοποίησης, προβλήματα και 
καθυστερήσεις, όπου αυτές υπήρχαν και κατά πόσο επηρέασαν την ομαλή εξέλιξη του Έργου, 
σύγκριση με τους προβλεπόμενους στόχους της εκάστοτε δράσης από την εγκεκριμένη πρόταση, 
και τα παραδοτέα που αφορούν στη δράση αυτή. Τέλος, όπου αυτό είναι εφαρμόσιμο, αναφέρεται 
ξεχωριστή παράγραφος για τις After LIFE ενέργειες που θα υλοποιηθούν και αφορούν στη 
συγκεκριμένη δράση. Όλες οι δράσεις που υλοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έργου Infocycle, 
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αναφέρονται αναλυτικά στο κεφάλαιο 5, με την προαναφερόμενη δομή. Στο κεφάλαιο αυτό, οι 
δράσεις χωρίζονται σε αντίστοιχα υποκεφάλαια που αφορούν στη διαχείριση και παρακολούθηση 
υλοποίησης του έργου (5.1.1), τις προπαρασκευαστικές δράσεις (5.1.2), τις δράσεις επικοινωνίας 
(5.1.3), τις εκπαιδευτικές δράσεις (5.1.4), τις δράσεις παρακολούθησης επίδρασης του έργου 
(5.1.5), ενώ οι δράσεις επικοινωνίας και διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου αποτελούν 
ξεχωριστό υποκεφάλαιο (5.2). Σε ξεχωριστά υποκεφάλαια στο κεφάλαιο 5, γίνεται και η συνολική 
αξιολόγηση της υλοποίησης του έργου (5.3), καθώς επίσης και τα μακροπρόθεσμα οφέλη και η 
βιωσιμότητα του έργου.  
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Executive summary 
 
The main objective of the LIFE Infocycle project is to confront and minimize the impacts caused by 
the improper management of WEEE, which strongly appears in Epirus and Thessaly regions, 
according to qualitative and quantitative collected data. The occurrence of this problem lies both in 
the lack of public awareness and in the inadequate training of stakeholders on the proper 
management of WEEE. 

The LIFE Infocycle project attempted to tackle the above problem with the proper implementation 
of its individual actions, by raising the public knowledge level, and by the development and 
implementation of educational actions, in order both to train all the relevant stakeholders involved 
in all stages of WEEE management chain, and improve the WEEE management methods.  

More specifically, the achievement of the project objectives was held by the organization and 
successful implementation of informative and educational activities. Public awareness was achieved 
by organizing special events - Roadshow - in 15 different cities of the two regions, in which people 
were contacted with the process followed after the delivery of WEEE for recycling and were also 
informed about the environmental impact caused by the improper WEEE management. During 
these events, WEEE collection activities to specific containers had taken place for the public, by 
taking information at the same time by Infocycle representatives of how to manage in an 
environmentally sound way their old devices. Campaign in both mass media and social media 
completed the informative activities to the public, targeting to a wider range of citizens of higher 
age range and level of knowledge regarding the environmentally sound management of WEEE. 

The actions of the Project were also expanded by the organization of workshops, with main 
objective the information and education of all relevant stakeholders in the chain of WEEE 
management, whether they are representatives of local government, or scrap dealers, retailers, 
WEEE collection and transportation representatives, employees at WEEE treatment plants etc. 
Workshops target was firstly the awareness raising of the stakeholders regarding the existing 
environmental problem of the inappropriate WEEE management and information for the good and 
bad management practices, and, on the other, determination of the problems faced in the WEEE 
management locally and suggested solutions to them. 

Finally, educational activities were completed by on-training site activities in selected companies for 
WEEE management, collection and transportation, of “Appliances Recycling SA” network in both 
regions and by conducting pilot educational inspections concerning the concerning the 
implementation of best requirements and sound practices of WEEE management. For the proper 
training of employees and facilitation of best practices implementation at the trained bodies, 
specific collecting containers of WEEE were designed and developed. Detailed training material on 
environmentally sound management of WEEE, which is addressed to employees of the above 
sectors, was developed within the project, for the conduction of educational activities. This material 
consists of 6 videos for the whole WEEE management activities, handbooks for best practices of 
WEEE management for each WEEE category and working instructions for the sound waste 
management for each category of WEEE. The training material was based primarily on the 
Weeelabex standards, which were translated in Greek as part of the project. 

For the monitoring of the project objectives achievement, conduction of quantitative research for 
the public perceptions of the proper management of WEEE and comparison with previous research 
of 2013 took place firstly, and conduction of random inspections of stakeholders and cargo 
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evaluation, on the other, which indicates the proper implementation of best practices during the 
WEEE collection and transportation procedures. 

 By the above activities arises that, regarding the public environmental awareness, the knowledge 
level raised concerning proper WEEE management issues and in environmental hazard impact 
resulting from the improper WEEE disposal.  

Regarding the collection of WEEE in the two regions, the achievement of the highest increase rate 
of WEEE collection compared to the average of the whole country was observed.  

Following the pilot inspections to stakeholders by “Appliances Recycling SA”, it was observed that 
the specific collection containers, developed in the context of Infocycle, facilitated the proper 
implementation of best management practices for each WEEE category. 

The educational material and the videos developed during the implementation of Infocycle 
constitute useful training tools for all stakeholders related to WEEE management chain both in 
Greece and Europe. Already, this material attracts the interest of the Hellenic Recycling Agency 
(HRA), the competent supervising authority for managing WEEE in Greece. Moreover, special 
interest for the educational videos has been demonstrated by WEEEForum members (Coordinator 
beneficiary of WEEELabex Project), after the networking activities of the two Projects. During the 
preparing procedure of the present Final report, the delivery process of INFOCYCLE educational 
videos to the WEEE take back schemes of Norway and Czech Republic respectively is in progress, in 
order to be exploited in these countries and to be used for stakeholders training activities. This 
results in the wide dynamic After LIFE activities of Infocycle project, not only domestically, but also 
in Europe. 

The present report describes in details the individual actions of the project and their results, as well 
as the financial statement of individual actions, but also of the entire project. Moreover, the Project 
Management System and the organization chart, developed for the scheduled implementation of 
the project, are described analytically. Finally, evaluation of the Project Management System 
included to this report. The detailed description of the Administrative part of the project is given in 
Chapter 4. 

The description of actions follows a common structure, which includes the actual and the expected 
duration of the action, implementation activities, problems and delays, when they appeared and if 
the project progress was affected comparing with the intended objectives of the action at the 
approved proposal, and deliverables related to this action. Finally, a separate paragraph for the 
After LIFE activities is presented, where it is applicable. All the actions carried out during Infocycle 
project, are presented in details at the Chapter 5, following the above structure. In this chapter, the 
actions are divided into subsections, concerning the management and monitoring actions of the 
project (5.1.1), the preparatory actions (5.1.2), communication actions (5.1.3), educational actions 
(5.1.4), monitoring of the project impact actions (5.1.5), and communication and dissemination 
activities of project results are laid at separate subsection (5.2). In separate subsections of Chapter 
5 the overall evaluation of the implementation of the project (5.3) and the long term benefits and 
sustainability of the project as well, are described. 
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3. Εισαγωγή 
Το βασικό αντικείμενο του Infocycle ήταν η αντιμετώπιση του προβλήματος της μη περιβαλλοντικά 
ορθής διαχείρισης των Αποβλήτων Ηλεκτρικού Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) σε στοχευμένες 
γεωγραφικές περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας, τις Περιφέρειες Θεσσαλίας και Ηπείρου μέσω 
της δημιουργίας γνώσης για την περιβαλλοντική διαχείριση των ΑΗΗΕ τόσο των πολιτών όσο και 
των εμπλεκόμενων φορέων.  
 
Σύμφωνα με τα ποσοτικά και ποιοτικά στατιστικά στοιχεία διαχείρισης ΑΗΗΕ στις Περιφέρειες 
ενδιαφέροντος του Έργου, τα οποία επιβεβαιώθηκαν μέσω των σχετικών δράσεων και Εκθέσεων, 
αναδεικνύεται το έντονο διττό πρόβλημα στις ανωτέρω Περιφέρειες. Τα δύο σκέλη του 
προβλήματος εντοπίζονταν στην: 

1. Μειωμένη συλλογή παραγόμενων ΑΗΗΕ μέσω των εγκεκριμένων φορέων και πιο 
συγκεκριμένα του ΣΣΕΔ ΑΗΗΕ («Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ») 

2. Μη ορθή περιβαλλοντική διαχείριση των συλλεγόμενων ΑΗΗΕ από τους εμπλεκόμενους 
φορείς 

Το πρόβλημα γίνεται εντονότερο λαμβάνοντας υπόψη τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 
19/2012, η οποία εναρμονίστηκε στην κείμενη ελληνική νομοθεσία με την ΚΥΑ 23165/2014 και 
μέσω της οποίας επιβάλλονται αυξημένοι στόχοι συλλογής ΑΗΗΕ και ποιοτικές/περιβαλλοντικές 
προδιαγραφές διαχείρισης ΑΗΗΕ. 
 
Κύριες αιτίες του ανωτέρω περιβαλλοντικού προβλήματος ήταν η ελλιπής γνώση του κοινού για τη 
δυνατότητα ανακύκλωσης ΑΗΗΕ μέσω των εγκεκριμένων φορέων και για τα περιβαλλοντικά οφέλη 
της διαδικασίας αυτής, με αποτέλεσμα την παράνομη απόρριψη/ εγκατάλειψη σε μη εγκεκριμένες 
περιοχές, επιτρέποντας έτσι τη λειτουργία των παράνομων δικτύων διαχείρισης. Επιπλέον η 
ελλιπής εκπαίδευση των συνεργατών της «Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ» και γενικότερα των 
εμπλεκόμενων φορέων, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την εφαρμογή μη ορθών πρακτικών 
περιβαλλοντικής διαχείρισης, με ενδεικτικότερη την μεγάλη εισροή «κατεστραμμένων» συσκευών 
στο δίκτυο διαχείρισης ΑΗΗΕ. 
 
Η προσέγγιση επίλυσης του προβλήματος επικεντρώθηκε τόσο σε εκπαιδευτικές και ενημερωτικές 
δράσεις προς το κοινό που αφορούσαν στην ενίσχυση της γνώσης του σχετικά με τις επικίνδυνες 
ουσίες που περιέχονται στα ΑΗΗΕ και τις πιθανές επιπτώσεις τους στο περιβάλλον και την υγεία. 
Επικεντρώθηκε επίσης στην ανάδειξη των περιβαλλοντικά ορθών πρακτικών διαχείρισης, 
προκειμένου να ενισχυθεί η συμμετοχή των πολιτών και να βελτιωθεί η ποιότητα των 
συλλεγόμενων συσκευών, όσο και στην εκπαίδευση των φορέων που εμπλέκονται στην διαχείριση 
ΑΗΗΕ σε όλα τα στάδια της αλυσίδας. 
 
Στο πλαίσιο της ενημερωτικής εκστρατείας του Infocycle, όλοι οι Συνδικαιούχοι συνέβαλαν στον 
σχεδιασμό και την οργάνωση της υλοποίησης του Έργου, με την πραγματοποίηση ειδικών 
ενημερωτικών ενεργειών, όπως αυτές περιγράφονται στις αντίστοιχα στοχευμένες δράσεις του 
Έργου καθώς και με παροχή επιστημονικά τεκμηριωμένης και ολοκληρωμένης ενημέρωσης προς 
τους πολίτες, μέσω ΜΜΕ. Βασικό επίσης εργαλείο για την διαδικασία εκπαίδευσης των 
εμπλεκόμενων φορέων αποτέλεσε η ανάπτυξη συγκροτημένου και ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού 
υλικού βασιζόμενου στις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές και στην διαδεδομένη τεχνογνωσία 
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διαχείρισης ΑΗΗΕ. Τονίζεται ότι η ανάπτυξη των εργαλείων αυτών βασίστηκε, σε μεγάλο βαθμό, 
στις πρακτικές και αποτελέσματα του επιτυχημένου Έργου  WEEELABEX (‘WEEE label of excellence’) 
LIFE07 ENV/B/000041 (Best of the best Environmental 2013) το οποίο ομαδοποίησε και 
προτυποποίησε τις διαθέσιμες τεχνικές διαχείρισης ΑΗΗΕ μέσω ανάπτυξης των σχετικών 
προτύπων.  
 
Η συνεχής παρακολούθηση των ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων του προβλήματος αλλά και 
της εξέλιξης διαμόρφωσης των δεδομένων κατά την διάρκεια του Έργου πραγματοποιήθηκε μέσω 
ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης και αντίστοιχων ενεργειών. Λαμβάνοντας υπόψη 
τα σχετικά αποτελέσματα, αλλά και τις δυσκολίες που αντιμετωπίστηκαν  κρίνεται ότι το Έργο 
εξυπηρέτησε σε μεγάλο βαθμό τους αρχικούς του στόχους. Ιδιαίτερα σημαντικό θεωρείται το 
γεγονός ότι τέθηκαν μέσω του Έργου οι βάσεις για επίτευξη του ευρύτερου στόχου της αλλαγής, 
δηλαδή, συμπεριφοράς και νοοτροπίας τόσο των πολιτών όσο και των εμπλεκόμενων μερών 
σχετικά με την ορθή διαχείριση των ΑΗΗΕ, σε τοπικές κοινωνίες αλλά και σε ευρύτερες περιοχές. 
Όλα τα μέσα και τα εργαλεία που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια του Έργου θα συνεχίζουν να 
αξιοποιούνται από τους Δικαιούχους, αλλά και από τους εμπλεκόμενους φορείς. Η ανάγκη 
αξιοποίησης των εργαλείων σε αντίστοιχες ενέργειες και δράσεις, αναδεικνύεται από το ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον των αρμοδίων αρχών αλλά και των εμπλεκόμενων φορέων για τη χρήση τους σε 
συντονισμένες ενέργειες ενημέρωσης και εκπαίδευσης σε Εθνικό αλλά και Ευρωπαϊκό Επίπεδο. Η 
συνέχεια των δράσεων του Έργου και η περαιτέρω αξιοποίηση των παραδοτέων του εκπονείται 
μέσω σχεδιασμού “After life”, προκειμένου να αποτελέσει αυτό μέρος της αντιμετώπιση του 
περιβαλλοντικού προβλήματος μη ορθής διαχείρισης των ΑΗΗΕ. 
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4. Διοικητικό μέρος 

4.1 Περιγραφή του Συστήματος Διοίκησης/ Διαχείρισης του Έργου 
 
Η διοίκηση του Έργου αποτελούσε αρμοδιότητα της Επιτροπής Διοίκησης Έργου (Steering 
Committee), η οποία απαρτιζόταν από εκπροσώπους κάθε Δικαιούχου. Στο παραπάνω πλαίσιο η 
«Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ» ως Συντονιστής Δικαιούχος ήταν υπεύθυνη για την αποδοτική 
διαχείριση του έργου, λαμβάνοντας τις κατάλληλες αποφάσεις, παρέχοντας συμβουλές και 
καθοδήγηση στους Συνδικαιούχους με σκοπό την επιτυχή υλοποίηση κάθε επιμέρους Δράσης του 
Έργου. Επίσης, ο Συντονιστής Δικαιούχος διασφάλιζε και διευκόλυνε την εσωτερική επικοινωνία 
όλων των Δικαιούχων, είχε την τελική επιμέλεια όλων των Δράσεων επικοινωνίας και εκπαίδευσης 
του Έργου, καθώς επίσης αποτελούσε τον κύριο δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ του Έργου, της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ομάδας Εξωτερικής Παρακολούθησης του Προγράμματος LIFE 
(NEEMO EEIG - Prospect C & S). 
 
Η συνολική διαχείριση του Έργου πραγματοποιήθηκε υπό την επίβλεψη της Επιτροπής Διοίκησης 
του Έργου, του Συντονιστή του Έργου και από τις 3 Υποστηρικτικές Επιτροπές: 

 Επιτροπή Επικοινωνίας και Διάχυσης Αποτελεσμάτων του Έργου 

 Επιτροπή Εκπαίδευσης / Επιστημονική Επιτροπή 

 Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου  

Η κάθε Υποστηρικτική Επιτροπή απαρτιζόταν από στελέχη όλων των Δικαιούχων που εμπλέκονταν 
στην υλοποίηση του Έργου. Τις Επιτροπές επέβλεπε ο Συντονιστής του Έργου (Project Manager), 
κο Χ. Αγγελακόπουλο, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για την τήρηση του χρονοδιαγράμματος των 
εργασιών. 
 
Το παραπάνω σχήμα διοίκησης και διαχείρισης του Έργου υποστηριζόταν από 2 – οριζόντιες – 
Επιτροπές:  

 Επιτροπή Διασφάλισης & Ελέγχου Ποιότητας 

 Επιτροπή Ανθρακικού Αποτυπώματος 

Οι συμβουλευτικές Επιτροπές αποτέλεσαν ουσιαστικά εξωτερική παροχή ενδεχόμενης συμβουλής 
για την εξέλιξη του Έργου. Τα μέλη των Συμβουλευτικών Επιτροπών  αποτελούνταν από τις 
κατάλληλες επαφές (contact persons) των αντίστοιχων φορέων ώστε σε πιθανή απαιτούμενη 
ανάγκη να συμβάλουν συμβουλευτικά στην ομαλή εξέλιξη του Έργου (μέσω τηλεφωνικών ή άλλων 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών). Η συνεργασία πραγματοποιήθηκε με την Επιτροπή Διοίκησης του 
Έργου με την  παροχή των απόψεών τους, για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του Έργου, 
τη διασφάλιση ανταλλαγής τεχνογνωσίας και την αύξηση της διάχυσης των αποτελεσμάτων του. 
 
Το σχήμα διοίκησης και διαχείρισης του Έργου φαίνεται στο παρακάτω οργανόγραμμα. 
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Εικόνα 1: Οργανόγραμμα Διαχείρισης Έργου LIFE INFOCYCLE 

 
Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Έργου, οι ενέργειες που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της 
Διαχείρισης του Έργου (Δράση Α.1) αφορούσαν στα παρακάτω:  

 Υπογραφή της Σύμβασης Επιδότησης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αποστολή της 
αίτησης προχρηματοδότησης (Ιούλιος- Αύγουστος 2014). 

 Προετοιμασία και υπογραφή των Συμφωνητικών συνεργασίας μεταξύ του Συντονιστή 
Δικαιούχου και των Συνδικαιούχων, τα οποία παρατίθενται στο Παράρτημα 7 του Inception 
Report 31/03/2015 ως εξής:  
7i. Συμφωνητικά συνεργασίας μεταξύ του Συντονιστή Δικαιούχου και των Συνδικαιούχων. 

 Είσπραξη της πρώτης προχρηματοδότησης και κατάθεση των προχρηματοδοτήσεων στους 
λογαριασμούς των Συνδικαιούχων, σύμφωνα με τους όρους των Συμφωνητικών 
συνεργασίας. Διοργάνωση της Εναρκτήριας Συνάντησης στα γραφεία του Συντονιστή 
Δικαιούχου στις 02/09/2014 με συμμετοχή εκπροσώπων των Συνδικαιούχων. 

 Συγκρότηση και σύγκληση Επιτροπών υλοποίησης του Έργου. 

 Επικοινωνία με τα αρμόδια στελέχη των εμπλεκόμενων φορέων με στόχο την ενημέρωση 
τους για το INFOCYCLE  

 Καταγραφή – αξιολόγηση προβλημάτων υλοποίησης του Έργου 

 Συντονισμός και ενέργειες για την τεχνική και οικονομική βιωσιμότητα του Έργου 

 Προετοιμασία και υποβολή 23 μηνιαίων Εκθέσεων Προόδου στην Ομάδα Εξωτερικής 
Παρακολούθησης του Προγράμματος LIFE 

 Συμπλήρωση των φύλλων απασχόλησης (timesheets) και του αρχείου των εξόδων σε 
έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. 

 Προετοιμασία / σύνταξη όλων των επιμέρους παραδοτέων του Έργου 

 Προετοιμασία / σύνταξη του Inception Report 

 Προετοιμασία / σύνταξη του Final Report 
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Πλήθος συναντήσεων διεξήχθησαν με σκοπό τη συνεχή επικοινωνία και ροή πληροφόρησης 
μεταξύ των ομάδων / επιτροπών του Έργου. Οι συναντήσεις διακρίνονταν σε τακτικές και έκτακτες 
και πολλές εξ’ αυτών πραγματοποιήθηκαν μέσω skype και άλλων σύγχρονων μεθόδων 
επικοινωνίας, διασφαλίζοντας παράλληλα και την ελαχιστοποίηση του Ανθρακικού 
Αποτυπώματος.  
 
Ακολουθεί πίνακας με τις τακτικές συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια του 
Έργου, με αντίστοιχες λίστες συμμετεχόντων να παρατίθενται ενδεικτικά στο Παράρτημα 7 ως 
εξής: 
7.1.1 A1 Τεκμήριο Λίστες Συμμετεχόντων Μηνιαίων ενδοτμηματικών συναντήσεων 
7.1.2 A1 Τεκμήριο Λίστες Συμμετεχόντων Μηνιαίων συναντήσεων επιτροπής QA-QC 
7.1.3 Α1 Τεκμήριο Λίστες Συμμετεχόντων Τακτικών συναντήσεων τριών υποστηρικτικών επιτροπών 
 

α/α Ημ/νία Συνάντηση 

1 24/07/14 
Μηνιαία συνεδρίαση του Συντονιστή με τους επικεφαλής των τριών Επιτροπών & τον εκπρόσωπο της επιτροπής 
QA/QC (1η) 

2 30/07/14 Μηνιαία ενδοτμηματική συνάντηση (1η) 

3 29/08/14 Μηνιαία ενδοτμηματική συνάντηση (2η) 

4 02/09/14 
Εναρκτήρια συνάντηση (kick-off meeting) - Μηνιαία συνεδρίαση του Συντονιστή με τους επικεφαλής των τριών 
Επιτροπών & τον εκπρόσωπο της επιτροπής QA/QC (2η) 

5 02/09/14 Τακτική συνάντηση κάθε δύο μήνες των τριών υποστηρικτικών επιτροπών (1η) 

6 11/09/14 Μηνιαία ενδοτμηματική συνάντηση - Τμήμα ΟΤΑ, Logistics & Τμήμα Θεσ/νίκης (3η) 

7 26/09/14 
Μηνιαία συνεδρίαση του Συντονιστή με τους επικεφαλής των τριών Επιτροπών & τον εκπρόσωπο της επιτροπής 
QA/QC (3η) 

8 08/10/14 
Μηνιαία συνεδρίαση του Συντονιστή με τους επικεφαλής των τριών Επιτροπών & τον εκπρόσωπο της επιτροπής 
QA/QC (4η) 

9 08/10/14 Τακτική συνάντηση κάθε δύο μήνες των τριών υποστηρικτικών επιτροπών (2η) 

10 22/10/14 Μηνιαία ενδοτμηματική συνάντηση (4η) 

11 18/11/14 Μηνιαία ενδοτμηματική συνάντηση (5η) 

12 21/11/14 
Μηνιαία συνεδρίαση του Συντονιστή με τους επικεφαλής των τριών Επιτροπών & τον εκπρόσωπο της επιτροπής 
QA/QC (5η) 

13 09/12/14 Μηνιαία ενδοτμηματική συνάντηση (6η) 

14 16/12/14 
Μηνιαία συνεδρίαση του Συντονιστή με τους επικεφαλής των τριών Επιτροπών & τον εκπρόσωπο της επιτροπής 
QA/QC (6η) 

15 16/12/14 Τακτική συνάντηση κάθε δύο μήνες των τριών υποστηρικτικών επιτροπών (3η) 

16 19/1/2015 Μηνιαία ενδοτμηματική συνάντηση (7η) 

17 28/1/2015 
Μηνιαία συνεδρίαση του Συντονιστή με τους επικεφαλής των τριών Επιτροπών & τον εκπρόσωπο της επιτροπής 
QA/QC (7η)  

18 6/2/2015 
Μηνιαία συνεδρίαση του Συντονιστή με τους επικεφαλής των τριών Επιτροπών & τον εκπρόσωπο της επιτροπής 
QA/QC (8η) & Τακτική συνάντηση κάθε δύο μήνες των τριών υποστηρικτικών επιτροπών (4η)  

19 10/2/2015 Μηνιαία ενδοτμηματική συνάντηση (8η) 

20 23/3/2015 
Μηνιαία συνεδρίαση του Συντονιστή με τους επικεφαλής των τριών Επιτροπών & τον εκπρόσωπο της επιτροπής 
QA/QC (9η)  

21 27/3/2015 Μηνιαία ενδοτμηματική συνάντηση (9η) 

22 16/4/2015 Μηνιαία ενδοτμηματική συνάντηση (10η) 

23 20/4/2015 
Μηνιαία συνεδρίαση του Συντονιστή με τους επικεφαλής των τριών Επιτροπών & τον εκπρόσωπο της επιτροπής 
QA/QC (10η) 

24 27/4/2015 Τακτική συνάντηση κάθε δύο μήνες των τριών υποστηρικτικών επιτροπών (5η)  

25 12/5/2016 
Μηνιαία συνεδρίαση του Συντονιστή με τους επικεφαλής των τριών Επιτροπών & τον εκπρόσωπο της επιτροπής 
QA/QC (11η) 

26 18/5/2015 Μηνιαία ενδοτμηματική συνάντηση (11η) 

27 4/6/2015 Μηνιαία ενδοτμηματική συνάντηση (12η) 

28 18/6/2015 
Μηνιαία συνεδρίαση του Συντονιστή με τους επικεφαλής των τριών Επιτροπών & τον εκπρόσωπο της επιτροπής 
QA/QC (12η)   & Τακτική συνάντηση κάθε δύο μήνες των τριών υποστηρικτικών επιτροπών (6η) 

29 14/7/2015 
Μηνιαία ενδοτμηματική συνάντηση (13η) & Μηνιαία συνεδρίαση του Συντονιστή με τους επικεφαλής των τριών 
Επιτροπών & τον εκπρόσωπο της επιτροπής QA/QC (13η) 
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30 26/8/2015 Μηνιαία ενδοτμηματική συνάντηση (14η) 

31 4/9/2015 
Μηνιαία συνεδρίαση του Συντονιστή με τους επικεφαλής των τριών Επιτροπών & τον εκπρόσωπο της επιτροπής 
QA/QC (14η) & Τακτική συνάντηση κάθε δύο μήνες των τριών υποστηρικτικών επιτροπών (7η)  

32 14/9/2015 Μηνιαία ενδοτμηματική συνάντηση (15η) 

33 15/9/2015 
Μηνιαία συνεδρίαση του Συντονιστή με τους επικεφαλής των τριών Επιτροπών & τον εκπρόσωπο της επιτροπής 
QA/QC (15η) 

34 2/10/2015 
Μηνιαία ενδοτμηματική συνάντηση (16η) & Μηνιαία συνεδρίαση του Συντονιστή με τους επικεφαλής των τριών 
Επιτροπών & τον εκπρόσωπο της επιτροπής QA/QC (16η) & Τακτική συνάντηση κάθε δύο μήνες των τριών 
υποστηρικτικών επιτροπών (8η) 

35 12/11/2015 Μηνιαία ενδοτμηματική συνάντηση (17η) 

36 23/11/2015 
Μηνιαία συνεδρίαση του Συντονιστή με τους επικεφαλής των τριών Επιτροπών & τον εκπρόσωπο της επιτροπής 
QA/QC (17η) 

37 2/12/2015 
Μηνιαία συνεδρίαση του Συντονιστή με τους επικεφαλής των τριών Επιτροπών & τον εκπρόσωπο της επιτροπής 
QA/QC (18η) & Τακτική συνάντηση κάθε δύο μήνες των τριών υποστηρικτικών επιτροπών (9η) 

38 23/12/2015 Μηνιαία ενδοτμηματική συνάντηση (18η) 

39 8/1/2016 Μηνιαία ενδοτμηματική συνάντηση (19η) 

40 25/1/2016 
Μηνιαία συνεδρίαση του Συντονιστή με τους επικεφαλής των τριών Επιτροπών & τον εκπρόσωπο της επιτροπής 
QA/QC (19η) 

41 3/2/2016 Μηνιαία ενδοτμηματική συνάντηση (20η) 

42 8/3/2016 
Μηνιαία ενδοτμηματική συνάντηση (21η) & Μηνιαία συνεδρίαση του Συντονιστή με τους επικεφαλής των τριών 
Επιτροπών & τον εκπρόσωπο της επιτροπής QA/QC (21η) 

43 1/4/2016 Μηνιαία ενδοτμηματική συνάντηση (22η) 

44 5/4/2016 
Μηνιαία συνεδρίαση του Συντονιστή με τους επικεφαλής των τριών Επιτροπών & τον εκπρόσωπο της επιτροπής 
QA/QC (22η) & Τακτική συνάντηση κάθε δύο μήνες των τριών υποστηρικτικών επιτροπών (11η) 

45 25/5/2016 
Μηνιαία ενδοτμηματική συνάντηση (23η) & Μηνιαία συνεδρίαση του Συντονιστή με τους επικεφαλής των τριών 
Επιτροπών & τον εκπρόσωπο της επιτροπής QA/QC (23η) 

46 7/6/2016 Μηνιαία ενδοτμηματική συνάντηση (24η) 

47 9/6/2016 
Μηνιαία συνεδρίαση του Συντονιστή με τους επικεφαλής των τριών Επιτροπών & τον εκπρόσωπο της επιτροπής 
QA/QC (24η) & Τακτική συνάντηση κάθε δύο μήνες των τριών υποστηρικτικών επιτροπών (12η) 

Πίνακας 1: Συναντήσεις Επιτροπών του Έργου 

Η «Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ» ως Συντονιστής Δικαιούχος συνέταξε τα Συμφωνητικά συνεργασίας 
με τους Συνδικαιούχους βάσει του αναρτημένου πρωτοτύπου στην ιστοσελίδα του Προγράμματος 
LIFE και λαμβάνοντας υπόψη τις Κοινές Διατάξεις του LIFE+. Τα Συμφωνητικά, που διέπουν τις 
σχέσεις μεταξύ των μερών, καθώς και τα αντίστοιχα δικαιώματα και υποχρεώσεις τους σε σχέση 
με τη συμμετοχή τους στο Infocycle, υπογράφηκαν τις παρακάτω ημερομηνίες:  

 15/07/2014 Υπογραφή Συμφωνητικού με TERRA NOVA 

 15/07/2014 Υπογραφή Συμφωνητικού με XYZ 

Κάθε Συμφωνητικό περιλάμβανε μια σειρά διατάξεων υπό τους εξής τίτλους: Θέμα (αντικείμενο 
του Συμφωνητικού), Διάρκεια, Γενικοί όροι, Ρόλος και υποχρεώσεις του Συντονιστή Δικαιούχου, 
Υποχρεώσεις του Συνδικαιούχου, Κοινές υποχρεώσεις του Συντονιστή Δικαιούχου και του 
Συνδικαιούχου, Συγχρηματοδότες του έργου, Τεχνικές Εκθέσεις, Οικονομικές Εκθέσεις, 
Εκτιμώμενα επιλέξιμα κόστη και οικονομική συνεισφορά του Συνδικαιούχου στο έργο, Όροι 
Πληρωμής, Σύγκρουση Συμφερόντων, Τροποποιήσεις ή προσθήκες στο Συμφωνητικό, Κοινές 
Διατάξεις LIFE+, Καταγγελία του Συμφωνητικού, Ρήτρα δικαιοδοσίας, Παραρτήματα.  
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4.2 Αξιολόγηση του Συστήματος Διοίκησης/ Διαχείρισης του Έργου 

4.2.1 Αξιολόγηση του Συστήματος Διοίκησης/ Διαχείρισης 

Το Σύστημα Διοίκησης/Διαχείρισης που εφαρμόστηκε θεωρείται επιτυχημένο. Καθόλη την 
διάρκεια υλοποίησης του Infocycle, η Ομάδα Έργου δεν αντιμετώπισε σημαντικά προβλήματα στην 
υλοποίηση των δράσεων και γενικότερα του Έργου. Μικρές παρεκκλίσεις συγκεκριμένων δράσεων 
από το αντίστοιχο προβλεφθέν χρονοδιάγραμμα του Έργου, όπως είχε αποτυπωθεί στο σχετικό 
σχεδιασμό, δεν επηρέασαν τη συνολική εξέλιξη του Έργου και την ποιοτική διεξαγωγή του. 
Οφείλονταν σε αντικειμενικές δυσκολίες και αντιμετωπίστηκαν επιτυχώς από τη δραστηριότητα 
των Επιτροπών του Έργου. 
 
Καθοριστική στην επίτευξη των αποτελεσμάτων και την ομαλή διεξαγωγή του Έργου θεωρείται η 
συμβολή του ευέλικτου σχήματος των προαναφερθέντων Επιτροπών. Η συγκρότηση ολιγομελών 
Επιτροπών , λόγω του μικρού αριθμού συνδικαιούχων του Έργου, προσέδωσε την κατάλληλη 
ευελιξία στην λήψη καίριων και αποτελεσματικών αποφάσεων. Ταυτόχρονα ο πλήρης και σαφής 
διαχωρισμός αρμοδιοτήτων τόσο μεταξύ των επιτροπών όσο και των αντίστοιχων μελών οδήγησε 
στην άμεση και επιτυχημένη στόχευση ενεργειών.  
 
Βασική παράμετρος για την απρόσκοπτη υλοποίηση του Έργου θεωρείται και η σημαντική 
εμπειρία που διαθέτουν οι Συνδικαιούχοι στους αντίστοιχους τομείς δραστηριότητας τους γεγονός 
που αναδεικνύει και τον επιτυχή αρχικό σχεδιασμό του Έργου. Ειδικότερα και χαρακτηριστικά 
αναφέρεται η εμπειρία της «Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ» στον τομέα διαχείρισης ΑΗΗΕ στην 
Ελληνική Επικράτεια με αποτέλεσμα την άμεση διευθέτηση και προσαρμογή δεδομένων του Έργου 
στις πτυχές της (επιλογή κατάλληλου προσωπικού για την διεκπεραίωση δράσεων, επιλογή 
συνεργατών και στοχευμένων μεθόδων επικοινωνίας και εκπαίδευσής τους κλπ.). Αντίστοιχα 
αξιοσημείωτα σημαντική ήταν η εμπειρία της Terra Nova στο σχεδιασμό, τη διαχείριση και την 
υλοποίηση ευρωπαϊκών ή/και εθνικών συγχρηματοδοτούμενων έργων, αλλά και η γνώση 
επίλυσης περιβαλλοντικών θεμάτων. Κρίσιμη θεωρείται και η συμβολή της εμπειρίας της XYZ 
Productions στην δημιουργία κατάλληλου πλαισίου παραγωγής οπτικοακουστικών μέσων. 
 
Προς την ίδια κατεύθυνση συνέβαλε και η εξαρχής ξεκάθαρη κατανόηση των στόχων του Έργου 
και η αγαστή συνεργασία και η σύμπνοια όλων των φορέων υλοποίησης σχετικά με την 
ακολουθούμενη μεθοδολογία και το σχεδιασμό των Δράσεων. Αυτές οι συνθήκες διευκόλυναν την 
εσωτερική επικοινωνία και κατέστησαν τη λήψη αποφάσεων εύκολη, γρήγορη και 
αποτελεσματική, κάτι ιδιαίτερα σημαντικό σε ένα έργο με περιορισμένη διάρκεια αλλά και 
ποικίλες Δράσεις. 
 
Ιδιαίτερη αναφορά χρήζει το γεγονός ότι κατά το χρονικό διάστημα υλοποίησης των δράσεων του 
Έργου διαδραματίστηκαν σημαντικές πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις στην Ελλάδα. Οι εξελίξεις 
εντοπίζονται κυρίως στις 2 βουλευτικές εκλογικές αναμετρήσεις (Ιανουάριο και Σεπτέμβριο 2015) 
, στη διεξαγωγή δημοψηφίσματος τον Ιούλιο του 2015, καθώς και στην επιβολή περιορισμών στις 
κινήσεις κεφαλαίων (capital controls) τον Ιούνιο του 2015. Οι εξελίξεις αυτές , στο ούτως ή άλλως, 
ρευστό οικονομικό περιβάλλον, θα μπορούσαν να δημιουργήσουν εμπόδια και προβλήματα στην 
ομαλή διεξαγωγή δράσεων άμεσα ή έμμεσα. Τα προβλήματα περιορίστηκαν με τις καίριες 
παρεμβάσεις της Επιτροπής Διοίκησης του Έργου σε δυσκολίες εφαρμογής ανά δράση (αναλύονται 
στις στις σχετικές ενότητες του παρόντος) χωρίς όμως τελικά να επηρεάζουν την ποιοτική και 
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χρονική εξέλιξη του Έργου. Η επίτευξη των στόχων του Έργου και μάλιστα στα στενά χρονικά του 
πλαίσια (εντός χρονοδιαγράμματος) αναδεικνύει τη συνολική επιτυχή αξιολόγηση του Συστήματος 
Διοίκησης. 
 

4.2.2 Επικοινωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Εξωτερική Ομάδα Παρακολούθησης 

Η επικοινωνία με τον Υπεύθυνο της Εξωτερικής Ομάδας Παρακολούθησης (NEEMO EEIG- Prospect 
C&S), κ. Η. Ντεμιάν, ήταν τακτική, μέσω τόσο φυσικών συναντήσεων όσο και ηλεκτρονικής 
αλληλογραφίας.   

Έλαβαν χώρα δύο επισκέψεις-έλεγχοι από τον Υπεύθυνο της Εξωτερικής Ομάδας Παρακολούθησης 
(NEEMO EEIG- Prospect C&S) κ. Ντεμιάν, προκειμένου να διαπιστωθεί η ομαλή εξέλιξη των 
δράσεων και των οικονομικών θεμάτων του έργου, στις 20 Μαΐου 2015 και 27 Ιουνίου 2016 
αντίστοιχα.  

Κατόπιν υποβολής του Inception report τον Μάρτιο 2015, ο Συντονιστής Δικαιούχος έλαβε 
επιστολή με τα σχόλια/ παρατηρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τον Μάιο 2015 επί του Inception 
Report και των όσων παρουσιάστηκαν στη συνάντηση ελέγχου, βάσει των οποίων έγιναν οι 
σχετικές βελτιώσεις στα παραγόμενα του Έργου. Οι απαντήσεις στην προαναφερθείσα επιστολή  
περιλαμβάνονται στο Παράρτημα «7.1.4 Απαντήσεις στην επιστολή Ε.Ε. από Inception report 
13/5/2015» της παρούσας έκθεσης. 

Αντίστοιχα κατόπιν των ευρημάτων της Monitoring Team κατά τη διάρκεια των επισκέψεων – 
ελέγχων εστάλησαν από την Επιτροπή οι επιστολές με ημερομηνίες 12/6/2015 και 29/9/2016, οι 
οποίες περιελάμβαναν σχετικές παρατηρήσεις για την εξέλιξη του Έργου. Οι απαντήσεις στις 
προαναφερθείσες επιστολές περιλαμβάνονται στο Παράρτημα «7.1.5 Απαντήσεις στην επιστολή 
Ε.Ε. από 1st monitoring team audit 12/6/2015» και «7.1.6 Απαντήσεις στην επιστολή Ε.Ε. από 2nd 
monitoring team audit 29/9/2016» αντίστοιχα της παρούσας έκθεσης. 

Τέλος, κατά τη διάρκεια του LIFE INFOCYCLE υπήρξε επικοινωνία στις περιπτώσεις που ήταν 
απαραίτητη με την Επιτροπή κατόπιν των σχετικών οδηγιών της Monitoring Team και πάντα σε 
συνεννόηση με αυτή. Αναφέρεται παρακάτω η αποστολή σχετικών σχολίων ως ενημέρωση στον κ. 
Παππά  (Financial officer European Commission DG Environment), κατόπιν κοινοποίησης και 
οδηγιών από την Monitoring Team. Τα σχόλια αφορούσαν συγκεκριμένες ενότητες και 
παρατηρήσεις που προκύπταν κατόπιν των επιστολών 13/5/2015 και 12/6/2015 και πιο 
συγκεκριμένα τις αποκλίσεις που διαπιστώνονταν στο Personnel cost σε σχέση με τα δηλωθέντα 
στην πρόταση του Έργου προς Έγκριση. Η ηλεκτρονική επικοινωνία παρατίθεται στο Παράρτημα 
7.1.7 Ηλεκτρονική επικοινωνία με Financial officer European Commission DG ενώ η αναλυτική 
περιγραφή για τα συγκεκριμένα θέματα παρατίθεται στο σχετικό Κεφάλαιο «6.2.1 Μέθοδος 
καταχώρησης Financial report - Δαπάνες Προσωπικού (Personnel cost)». 
 
Τονίζεται ότι η συνεργασία με τον Υπεύθυνο διαχείρισης του Προγράμματος της Monitoring Team 
κ. Ντεμιάν υπήρξε άμεση και αποτελεσματική. Οι άμεσες και καίριες εισηγήσεις αλλά και 
επισημάνσεις κατά τη διάρκεια του Έργου συνέβαλαν στην ομαλή διεξαγωγή του.   
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Τελικά παραδοτέα Διοικητικού μέρους: 
7.1.1 A1 Τεκμήριο Λίστες Συμμετεχόντων Μηνιαίων ενδοτμηματικών συναντήσεων 

7.1.2 A1 Τεκμήριο Λίστες Συμμετεχόντων Μηνιαίων συναντήσεων επιτροπής QA-QC 

7.1.3 Α1 Τεκμήριο Λίστες Συμμετεχόντων Τακτικών συναντήσεων τριών υποστηρικτικών επιτροπών 

7.1.4 Απαντήσεις στην επιστολή Ε.Ε. από Inception report 13/5/2015 

7.1.5 Απαντήσεις στην επιστολή Ε.Ε. από 1st monitoring team audit 12/6/2015 

7.1.6 Απαντήσεις στην επιστολή Ε.Ε. από 2nd monitoring team audit 29/9/2016 

7.1.7 Ηλεκτρονική επικοινωνία με Financial officer European Commission DG 
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4.2.3 Διάγραμμα GANTT 

 
 

Πίνακας 2: Παρουσίαση των Δράσεων σε διάγραμμα Gantt 

●

Ημερομηνία έκθεσης

Τελική Έκθεση

Προβλεπόμενη διάρκεια

Πραγματική διάρκεια

III IV I II III IV I II III

Προβλεπόμενη

Πραγματική ● ● ● ● ● ● ● ●

Προβλεπόμενη

Πραγματική ● ● ● ● ● ● ● ●

Προβλεπόμενη

Πραγματική ● ● ● ● ● ● ● ●
Προβλεπόμενη

Πραγματική ● ● ● ● ● ● ● ●
Προβλεπόμενη

Πραγματική ● ● ● ● ● ● ● ●

Προβλεπόμενη

Πραγματική ●

Προβλεπόμενη

Πραγματική ●

Προβλεπόμενη

Πραγματική ● ●
Προβλεπόμενη

Πραγματική ● ● ● ● ●
Προβλεπόμενη

Πραγματική ● ●
Προβλεπόμενη

Πραγματική ● ● ● ●

Προβλεπόμενη

Πραγματική ● ●

Προβλεπόμενη

Πραγματική ● ●

Προβλεπόμενη

Πραγματική ● ● ●

Προβλεπόμενη

Πραγματική ● ● ● ● ●

Προβλεπόμενη

Πραγματική ● ● ● ● ●

Προβλεπόμενη

Πραγματική ● ● ● ●
Προβλεπόμενη

Πραγματική ● ● ● ● ●
Προβλεπόμενη

Πραγματική ● ●
Προβλεπόμενη

Πραγματική ● ● ● ● ● ● ● ●

Προβλεπόμενη

Πραγματική ● ● ● ● ● ● ● ●

Προβλεπόμενη

Πραγματική ● ●

Προβλεπόμενη

Πραγματική ●
Προβλεπόμενη

Πραγματική ●

F.3 Σχεδιασμός & τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων του έργου

F.4 Σύνταξη Layman’s report

F.5 Παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου στις αρμόδιες

E.3 Δειγματοληπτικές επιθεωρήσεις εφαρμογής ορθών πρακτικών

F.1 Ανάπτυξη λογότυπου & επίσημης ιστοσελίδας του έργου – Συντήρηση ιστοσελίδας

F.2 Διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου

D.3
Διενέργεια σεμιναρίων (on-site training) στο δίκτυο συλλογής επιλεγμένων ΟΤΑ στις 

Περιφέρειες του έργου & διενέργεια πιλοτικών «εκπαιδευτικών» επιθεωρήσεων

E.1 Παρακολούθηση της επίδρασης του έργου στα κοινά στόχος

E.2
Παρακολούθηση της πορείας επίτευξης των ποσοτικών στόχων μείωσης του 

περιβαλλοντικού προβλήματος

C.2 Διοργάνωση Ειδικών Εκδηλώσεων (road shows)

D.1
Διοργάνωση εκπαιδευτικών ημερίδων για την εκπαίδευση των εμπλεκόμενων μερών 

στη διαχείριση ΑΗΗΕ

D.2

Διενέργεια σεμιναρίων (on-site training) σε επιλεγμένες επιχειρήσεις του δικτύου 

συλλογής, μεταφοράς & διαχείρισης στις Περιφέρειες του έργου & διενέργεια 

πιλοτικών «εκπαιδευτικών επιθεωρήσεων

B.3 Κατάρτιση επικοινωνιακού υλικού & προμήθεια υλικών επικοινωνίας

B.4 Παραγωγή videos How To Do & ανάρτησή τους στο youtube

C.1
Εκστρατεία σε έντυπα & ηλεκτρονικά τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης & Social 

Media

A.7 After LIFE Communication Plan του έργου

B.1 Σχεδιασμός & οργάνωση υλοποίησης του έργου

B.2 Οργάνωση & κατάρτιση εκπαιδευτικού υλικού

A.4 Δράσεις δικτύωσης με εμπλεκόμενους φορείς

A.5 Δράσεις δικτύωσης με άλλα σχετικά Ευρωπαϊκά & Εθνικά έργα & προγράμματα

A.6 Εξωτερικός οικονομικός έλεγχος

2015 2016

A.2 Παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του προγράμματος

A.3 Παρακολούθηση του ανθρακικού αποτυπώματος του έργου

A.1 Διαχείριση έργου

α/α 

Δράσης
Τίτλος Δράσης

2014
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5. Τεχνικό μέρος 

5.1 Τεχνική πρόοδος ανά Δράση 

5.1.1 Δράση A. Project management and monitoring of project progress 

Δράση A.1 – Διαχείριση Έργου  
 
Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης Δράσης 
Προβλεπόμενη διάρκεια: 01/07/2014 – 30/06/2016 
Πραγματική διάρκεια: 01/07/2014 – 30/06/2016 
 
Περιγραφή  
Η υλοποίηση της Δράσης A.1 πραγματοποιήθηκε εντός του προγραμματισμένου 
χρονοδιαγράμματος (βλ. παρ. 4.1. περιγραφή Διαχείρισης του Έργου). Υπεύθυνος Δικαιούχος για 
την αποδοτική διαχείριση του Έργου, την διασφάλιση της εσωτερικής επικοινωνίας των 
Δικαιούχων και την τελική επιμέλεια όλων των Δράσεων επικοινωνίας και εκπαίδευσης ήταν η 
Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ, με την συνεργασιών των υποστηρικτικών επιτροπών που 
προαναφέρθηκαν.  
 
Κατά τη διάρκεια υλοποίησης της Δράσης Α.1, πραγματοποιήθηκαν οι ενέργειες που αναφέρονται 
αναλυτικά στην ενότητα 4.1 του παρόντος. 
 
Επίσης, στα πλαίσια της Δράσης Α.1 καθορίστηκαν και υποβλήθηκαν στην πλατφόρμα της Ε.Ε. 
http://life.idom.com οι δείκτες παρακολούθησης του Έργου «Specific Project Indicators». 
 
Προβλήματα / καθυστερήσεις 
Δεν παρουσιάστηκαν προβλήματα / καθυστερήσεις στην υλοποίηση της Δράσης. 
 
Σύγκριση με προβλεπόμενους στόχους 
Επίτευξη των στόχων της Δράσης εντός της περιόδου αναφοράς. 
 
Τελικά παραδοτέα  

7.2.1 A1 Del presentation kick-off meeting 

7.2.2 A1 Del minutes kick-off meeting_2η Συνάντηση QA-QC_1η Τακτική Συνάντηση Επιτροπών 

7.2.3 A1 Final Del Έκθεση πεπραγμένων 1ου εξαμ. 

7.2.4 A1 Final Del Έκθεση πεπραγμένων 2ου εξαμ. 

7.2.5 A1 Final Del Έκθεση πεπραγμένων 3ου εξαμ. 

7.2.6 A1 Final Del Έκθεση πεπραγμένων 4ου εξαμ.  

7.2.7 Specific Project Indicators_LIFE-833-Validated-14-06-2016 08-42-36 

 Σύνταξη και υποβολή Final Report  
 Σύνταξη και υποβολή Inception Report – 31/03/2015  

Υποσημείωση: η Λίστα συμμετεχόντων του kick-off meeting είναι αυτή της 1ης Τακτικής συνάντησης των 
τριών υποστηρικτικών επιτροπών του Έργου, η οποία παρατίθεται στο 7.1.3 Α1 Τεκμήριο Λίστες 
Συμμετεχόντων Τακτικών συναντήσεων τριών υποστηρικτικών επιτροπών, καθώς διεξήχθηκαν κατά τη 
διάρκεια της ίδιας συνάντησης  

http://life.idom.com/
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Δράση Α.2  – Παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του έργου 
 
Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 
Προβλεπόμενη διάρκεια: 01/07/2014 – 30/06/2016 
Πραγματική διάρκεια: 01/07/2014 – 30/06/2016 
 
Περιγραφή 
Η υλοποίηση της Δράσης A.2 πραγματοποιήθηκε εντός του προγραμματισμένου 
χρονοδιαγράμματος. Υπεύθυνος Δικαιούχος ήταν η «Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ». Στα πλαίσια της 
Δράσης Α.2, συντάχθηκε το Εγχειρίδιο Διασφάλισης Ελέγχου και Ποιότητας (Παράρτημα 7.2.8 Α2 
Del Εγχειρίδιο Διασφάλισης Ελέγχου και Ποιότητας (ΔΕΠ)) στις 30/09/14, σύμφωνα με το οποίο 
έγινε η σύνταξη των τεσσάρων (4) Εκθέσεων Διασφάλισης και Ελέγχου Ποιότητας (Εκθέσεις ΔΕΠ). 
Η Επιτροπή ΔΕΠ προχώρησε στη σύνταξη κάθε έκθεσης ΔΕΠ κάθε 6 μήνες, βάσει του 
χρονοδιαγράμματος. Οι εκθέσεις ΔΕΠ αποτελούνται από το Διαχειριστικό και το Τεχνικό μέρος. Στο 
Διαχειριστικό μέρος παρακολουθούνταν η ορθή υλοποίηση του έργου σύμφωνα με την υποβολή 
των παραδοτέων εντός του προγραμματισμένου χρονοδιαγράμματος, καθώς επίσης και η 
παρακολούθηση δαπανών υλοποίησης του έργου, σύμφωνα με το εγκεκριμένο budget. Στο Τεχνικό 
μέρος εξετάζονταν η απόδοση υλοποίησης του έργου σύμφωνα με τους στόχους του, καθώς και οι 
Δείκτες «Specific Project Indicators» του Έργου, που καθορίστηκαν και υπεβλήθησαν στην 
πλατφόρμα της Ε.Ε. τα στοιχεία των εκθέσεων συλλέγονταν από όλους τους Δικαιούχους. Οι 
εκθέσεις παραδόθηκαν στις Επιτροπές Διαχείρισης του Έργου για επικείμενες διορθωτικές 
ενέργειες, εφόσον αυτό κρινόταν απαραίτητο.  
 
Προβλήματα/ καθυστερήσεις 
Δεν παρουσιάστηκαν προβλήματα ή καθυστερήσεις στην υλοποίηση της συγκεκριμένης Δράσης. 

 
Σύγκριση με προβλεπόμενους στόχους  
Οι στόχοι της Δράσης επιτεύχθηκαν πλήρως. Ομοίως, και τα αναμενόμενα αποτελέσματα αυτής. 

 
Τελικά παραδοτέα  

7.2.8 Α2 Del Εγχειρίδιο Διασφάλισης Ελέγχου και Ποιότητας (ΔΕΠ) 

7.2.9 A2 Final Del Έκθεση ΔΕΠ 1ου εξαμ. 

7.2.10 A2 Final Del Έκθεση ΔΕΠ 2ου εξαμ. 

7.2.11 A2 Final Del Έκθεση ΔΕΠ 3ου εξαμ. 

7.2.12 A2 Final Del Έκθεση ΔΕΠ 4ου εξαμ. 
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Δράση Α.3 – Παρακολούθηση και διασφάλιση της μείωσης του ανθρακικού αποτυπώματος του 
Έργου 
 
Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 
Προβλεπόμενη διάρκεια: 01/07/2014 – 30/06/2016 
Πραγματική διάρκεια: 01/07/2014 – 30/06/2016 
 
Περιγραφή 
Η Δράση A.3 υλοποιήθηκε σε συμφωνία με το προγραμματισμένο χρονοδιάγραμμα του Έργου και 
υπεύθυνος Δικαιούχος ήταν η TERRA NOVA. Στα πλαίσια της Δράσης Α.3 έγινε η σύνταξη του 
Εγχειριδίου Παρακολούθησης και Ελέγχου του Ανθρακικού Αποτυπώματος του Έργου 
(03/07/2015), το οποίο περιλάμβανε τη διαδικασία παρακολούθησης των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου σε ισοδύναμες μονάδες διοξειδίου του άνθρακα (ανθρακικό αποτύπωμα). Κατά την 
ανάπτυξη της διαδικασίας υπολογισμού του ανθρακικού αποτυπώματος, η αρμόδια Επιτροπή 
Ανθρακικού Αποτυπώματος ακολούθησε τις αρχές που έχουν θεσπιστεί από το Πρωτόκολλο 
Aερίων του Θερμοκηπίου (GHG Protocol). Το Εγχειρίδιο εφαρμόστηκε καθ’ όλη τη διάρκεια 
υλοποίησης του Έργου, με αρχικό στόχο την εκτίμηση, μέτρηση και παρακολούθηση του 
ανθρακικού αποτυπώματος και, στη συνέχεια, την αξιολόγησή του με απώτερο σκοπό τη λήψη των 
απαιτούμενων μέτρων για τη μείωσή του.  
 
Η Επιτροπή Ανθρακικού Αποτυπώματος ήταν αρμόδια για την εφαρμογή των ανωτέρω, σύμφωνα 
με το οργανόγραμμα Διαχείρισης του Έργου, και τα μέλη της αποτελούνταν από εκπροσώπους 
όλων των Δικαιούχων του Έργου (Εικόνα 1: Οργανόγραμμα Διαχείρισης Έργου LIFE INFOCYCLE). Τα 
πρωτογενή στοιχεία σχετικά με τις πηγές άμεσων και έμμεσων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 
που απαιτούνταν για τον υπολογισμό του ανθρακικού αποτυπώματος συλλέγονταν από κάθε 
Δικαιούχο όπως όριζε το Εγχειρίδιο. Στη συνέχεια, υπολογίστηκε το ανθρακικό αποτύπωμα που 
προκύπτει από την υλοποίηση του Έργου και συντάχθηκαν οι προβλεπόμενες Εκθέσεις 
Παρακολούθησης & Ελέγχου Ανθρακικού Αποτυπώματος (συνολικά 2 εκθέσεις).  Τα συλλεγόμενα 
στοιχεία αφορούσαν τα εξής: 

 Κατανάλωση καυσίμου για θέρμανση 

 Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για φωτισμό, χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και 
κλιματισμό 

 Εκπομπές CO2 από τις μετακινήσεις του προσωπικού των Δικαιούχων για τις ανάγκες του 
Έργου (Δράσεις Β.1, Β.4, C.2, D.1 - D.4, E.3, E.4, F.2) 

Το γενικό συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι η μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας και κατ’ 
επέκταση το μεγαλύτερο Ανθρακικό Αποτύπωμα, προκύπτει από τα συστήματα ψύξης και 
θέρμανσης που οι δικαιούχοι έχουν εγκατεστημένα στα γραφεία τους. 
Το γεγονός αυτό αντισταθμίζεται με την προσπάθεια που έγινε καθ’ όλη τη διάρκεια του Έργου, 
για περιορισμό του ανθρακικού αποτυπώματος, αλλά και του κόστους, από την μείωση των 
μετακινήσεων του προσωπικού των Δικαιούχων με συνδυασμό διεξαγωγής δράσεων. Πιο 
συγκεκριμένα, στα πλαίσια τις Δράσης D.1, κατά την οποία διοργανώθηκαν εκπαιδευτικές 
ημερίδες για την εκπαίδευση των εμπλεκόμενων μερών στη διαχείριση ΑΗΗΕ, έγινε προσπάθεια 
συνδυασμού κατά το δυνατόν περισσότερων εκπαιδεύσεων σε συνεχόμενες ημερομηνίες. Για τους 
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ίδιους λόγους συνδυάστηκαν ενέργειες διαφορετικών δράσεων, όπως διενέργεια σεμιναρίων σε 
scrap dealers (D.2) και διενέργεια σεμιναρίων σε ΟΤΑ (D.3). Το γεγονός αυτό, συντέλεσε στη 
σημαντική μείωση εκπομπών CO2, καθώς πραγματοποιήθηκαν 14 ταξίδια λιγότερα από αυτά που 
είχαν αρχικά προβλεφθεί. Το γεγονός αυτό δεν επηρέασε σε τίποτα την ορθή ολοκλήρωση του 
συνόλου των δράσεων επικοινωνίας και εκπαίδευσης.  
Συμπερασματικά προκύπτει πως ο σωστός σχεδιασμός και η οργάνωση των ταξιδιών και των 
μετακινήσεων αποτελεί σημαντική ευκαιρία για τη δημιουργία συνεργειών και οικονομίας πόρων 
και μείωσης της περιβαλλοντικής επίπτωσης. 
Όλα τα συμπεράσματα παρατίθενται αναλυτικά στην τελική έκθεση της δράσης (Παράρτημα 7.2.15 
A3 Final Del Τελική έκθεση ανθρακικού αποτυπώματος). 
 
Προβλήματα/ καθυστερήσεις 
Δεν παρουσιάστηκαν προβλήματα ή καθυστερήσεις στην υλοποίηση της συγκεκριμένης Δράσης. 

 
Σύγκριση με προβλεπόμενους στόχους  
Στόχοι της δράσης ήταν η εκτίμηση, η μέτρηση και η παρακολούθηση του ανθρακικού 
αποτυπώματος που προκύπτει από την υλοποίηση του Έργου, καθώς και προτάσεις μείωσης 
αυτού, όπου είναι εφικτό. Οι στόχοι της Δράσης επιτεύχθηκαν πλήρως, καθώς 
πραγματοποιήθηκαν σημαντικές ενέργειες για τη μείωση των εκπομπών CO2, χωρίς να 
επηρεάζεται η ποιοτική πορεία υλοποίησης του Έργου.  

 
Τελικά παραδοτέα  

7.2.13 A3 Del Εγχειρίδιο παρακολούθησης & ελέγχου ανθρακικού αποτυπώματος 

7.2.14 Α3 Final Del Ενδιάμεση έκθεση ανθρακικού αποτυπώματος 

7.2.15 A3 Final Del Τελική έκθεση ανθρακικού αποτυπώματος 
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Δράση Α.4 – Δράσεις δικτύωσης με εμπλεκόμενους φορείς 
 
Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 
Προβλεπόμενη διάρκεια: 01/07/2014 – 30/06/2016 
Πραγματική διάρκεια: 01/07/2014 – 30/06/2016 
 
Περιγραφή 
Η υλοποίηση της Δράσης A.4 πραγματοποιήθηκε εντός του χρονοδιαγράμματος του Έργου. 
Υπεύθυνος Δικαιούχος υλοποίησης ήταν η «Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ». Οι εμπλεκόμενοι φορείς 
με τους οποίους που πραγματοποιήθηκαν ενέργειες δικτύωσης ήταν οι ακόλουθοι: 

 Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης, (ΕΟΑΝ) και πρώην Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π., ο οποίος υπάγεται 
στην εποπτεία και τον έλεγχο του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας (πρώην Υ.Π.Ε.Κ.Α). Βασικός σκοπός του ΕΟΑΝ είναι ο 
σχεδιασμός και η εφαρμογή της πολιτικής για την εναλλακτική διαχείριση των 
συσκευασιών και των άλλων προϊόντων. 

 Γενική Διεύθυνση περιβαλλοντικής πολιτικής ΥΠΕN: Διεύθυνση Προστασίας 
Βιοποικιλότητας, Εδάφους & Διαχείρισης Αποβλήτων Υπουργείο Παραγωγικής 
Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας (πρώην ΥΠΕΚΑ)  

 WEEEForum, που αποτελεί τον Σύνδεσμο 32 Ευρωπαϊκών Συστημάτων Εναλλακτικής 
Διαχείρισης ΑΗΗΕ. Κύριος στόχος του WEEE Forum είναι να λειτουργεί ως μια πλατφόρμα 
συνεργασίας και ανταλλαγής καλών πρακτικών, βελτιστοποιώντας την 
αποτελεσματικότητα της λειτουργίας των μελών του και της περιβαλλοντικής απόδοσής 
τους. 

 Weeelabex Organisation, που αποτελεί ένα διεθνή Οργανισμό για την εκπαίδευση 
επιθεωρητών σχετικά με τις προδιαγραφές WEEELABEX και την προώθηση της υιοθέτησης 
αυτών από τα Συστήματα / κράτη – μέλη, ως μέσο βελτίωσης των πρακτικών διαχείρισης 
ΑΗΗΕ στην Ευρώπη 

 Ο.Τ.Α. (Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης) αποτελούν σημαντικό εμπλεκόμενο φορέα στη 
διαχείριση των ΑΗΗΕ καθώς είναι οι υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικής και χειρισμού των 
θεμάτων διαχείρισης των αποβλήτων. 

 ΦοΔΣΑ (Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων) είναι οι αρμόδιοι φορείς της 
πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης για την εξειδίκευση και υλοποίηση των στόχων και δράσεων 
των Περιφερειακών Σχεδίων Διαχείρισης Στερεών αποβλήτων και ειδικότερα για την 
προσωρινή αποθήκευση, μεταφόρτωση, αξιοποίηση και διάθεση των στερεών αποβλήτων. 

 Μονάδες επεξεργασίας ΑΗΗΕ αποτελούν σημαντικό φορέα δικτύωσης, καθώς εμπλέκονται 
σε μεγάλο βαθμό στην αλυσίδα διαχείρισης ΑΗΗΕ. 

 Έμποροι μετάλλων (Scrap dealers) αποτελούν την βασικότερη πηγή συλλογής ΑΗΗΕ. 

 Μεταφορικές εταιρείες ΑΗΗΕ, η οποίες είναι υπεύθυνες για τη διαδικασία μεταφοράς των 
ΑΗΗΕ από όλες τις πηγές συλλογής προς τις συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας. 
Καθοριστικής σημασίας κρίνεται η ορθή διαχείριση των ΑΗΗΕ κατά τη μεταφορά τους, για 
την διασφάλιση  της ακεραιότητάς τους. 

 Καταστήματα πώλησης ΗΗΕ (Retailers), τα οποία βάσει της νομοθεσίας αποτελούν σημεία 
συλλογής ΑΗΗΕ. 
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 ΜΜΕ- Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης για την παροχή επιστημονικά τεκμηριωμένης και 
ολοκληρωμένης ενημέρωσης προς τους πολίτες, μέσω των δελτίων τύπου, σχετικά με τις 
ημερίδες και τις άλλες δράσεις που διοργανώθηκαν (Roadshow). 

Η επικοινωνία με τους παραπάνω φορείς διεξήχθη μέσω τηλεφώνου και email σε επιλεγμένα μέλη 
αυτών, με προγραμματισμένες συναντήσεις, με τη συμμετοχή αυτών σε ενημερωτικές και 
επαιδευτικές δράσεις του προγράμματος καθώς και με την αποστολή ενημερωτικών επιστολών, 
σχετικές με το αντικείμενο του Έργου και το πεδίο ενδιαφέροντος του κάθε εμπλεκόμενου φορέα.  

Η ανταπόκριση των εμπλεκόμενων φορέων, κυρίως αυτών που επηρεάζουν με αποφάσεις το έργο 
(Ε.Ο.ΑΝ., Weeelabex-Weeeforum) κρίθηκε θετική, καθώς επέδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις 
δράσεις και τα εκπαιδευτικά παραδοτέα του Infocycle και κυρίως τα videos.  

Πιο συγκεκριμμένα  η δικτύωση με τον ΕΟΑΝ ήταν ιδιαίτερα θετική δεδομένου του γεγονότος πως 
παρακολουθούσε την πορεία εξέλιξης του προγράμματος, συμμετείχε σε εκπαιδευτικές και 
ενημερωτικές δράσεις και αναμένεται να πραγματοποιήσει εκπαιδεύσεις σε Ο.Τ.Α. με την χρήση 
των παραδοτέων του Έργου. Η δικτύωση με τον ΕΟΑΝ στα πλαίσια του προγράμματος θα φέρει 
σημαντικά αποτελέσματα λαμβάνοντας υπόψη πως η διεύρυνση των εκπαιδευτικών δράσεων σε 
πανελλαδικό επίπεδο θα οδηγήσει σε συνολική βελτίωση των εφαρμοζόμενων πρακτικών 
διαχείρισης των ΑΗΗΕ στο σύνολο των Ο.Τ.Α και θα μεγιστοποιήσει την επίδραση του Έργου στην 
«After Life» περίοδο. Στην ενότητα 5.2 στη Δράση F5 – «Παρουσίαση των αποτελεσμάτων του 
Έργου στις αρμόδιες αρχές (ΕΟΑΝ, ΥΠΕΚΑ, κλπ.) και επίσημη ενημέρωση στο WEEE FORUM και στο 
WEΕELABEX», αναφέρονται ενδεικτικές μελλοντικές δράσεις των αρμοδίων αρχών για την 
υιοθέτηση των μεθόδων εκπαίδευσης του προγράμματος. Αξίζει να αναφερθεί πως το υλικό του 
LIFE infocycle κάλυψε πλήρως το κενό σε εκπαιδευτικό υλικό που υπήρχε στην Ελλάδα όπως 
αντίστοιχα και τις ανάγκες του οργανισμού για την επιτυχή πραγματοποίηση των εκπαιδευτικών 
του δράσεων. Ενδεικτικά τεκμήρια για τη δικτύωση με τον οργανισμό παρατίθενται στο 
«Παράρτημα: 7.2.17 A4 Τεκμήριο επιστολή δικτύωση ΕΟΑΝ» 

Η δικτύωση με τους οργανισμούς WEEEForum και WEEELabex κρίνεται επίσης ιδιαίτερα θετική. 
Σχετικά με τον οργανισμό WEEELabex η ενδεχόμενη χρήση των εκπαιδευτικών video στις 
εκπαιδεύσεις των ελεγκτών για τις επιθεωρήσεις των επιχειρήσεων αναμένεται να αποτελέσει 
σημαντικό αποτέλεσμα του έργου. Επίσης σημαντικό αποτέλεσμα της δικτύωσης με τον οργανισμό 
WEEELabex αποτελεί η ανάρτηση των παραδοτέων του έργου στον ιστότοπο του οργανισμού 
Weeelabex (http://www.weeelabex.org/standards). 

Ιδιαίτερη όμως επιτυχία αποτελεί το αποτέλεσμα της δικτύωσης με τον οργανισμό WEEEForum 
(συντονιστή δικαιούχου του Έργου WEEELABEX) μέσω της προώθησης των εκπαιδευτικών videos 
και το έντονο ενδιαφέρον που επέδειξαν μέλη του για αυτά.  Κατά τη περίοδο εκπόνησης του 
παρόντος Final Report βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαδικασίες παράδοσης των εκπαιδευτικών videos 
του Έργου σε αντίστοιχα ΣΕΔ (WEEE take back schemes) μέλη του WEEEForum σε επεξεργάσιμη 
μορφή, ώστε να αξιοποιηθούν στις εν λόγω χώρες από αντίστοιχες εκπαιδεύσεις εμπλεκόμενων 
φορέων και να συμβάλλουν στην διάχυση των αποτελεσμάτων του Έργου και στην βελτίωσης 
κατανόησης των ορθών πρακτικών διαχείρισης των ΑΗΗΕ. Ενδεικτικά αναφέρεται το ενδιαφέρον 
που επέδειξαν τα ΣΕΔ της Νορβηγίας (RENAS AS) και της Τσεχίας (RETELA) για τη χρήση των videos. 
Στο Παράρτημα 7.2.18 A4 Τεκμήριο επιστολή απάντηση WEEEFORUM & Παραρτημα 7.3.7 F2 
Τεκμήριο επιστολή απάντηση RENAS AS (Νορβηγία), 7.3.8 F2 Τεκμήριο επιστολή απάντηση RETELAS 
(Τσεχία)) παρατίθενται ενδεικτικές επικοινωνίες με τον οργανισμό WEEEForum και τα μέλη του.  

http://www.weeelabex.org/standards
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Θετική επίσης κρίθηκε και η ανταπόκριση των μονάδων επεξεργασίας ΑΗΗΕ, των εμπόρων 
μετάλλων (scrap dealers)  και των μεταφορικών εταιρειών ΑΗΗΕ στις δράσεις εκπαίδευσης και τις 
ημερίδες του έργου Infocycle καθώς ψηλό ποσοστό εκπαιδευόμενων από τους παραπάνω 
εμπλεκόμενους φορείς συμμετείχαν σε αυτές. Πίνακας αξιολόγησης των δράσεων δικτύωσης 
παρατίθεται στο παράρτημα της παραδοτέας έκθεσης της Δράσης Α.4 (Παράρτημα 7.2.16 A4 Final 
Del Έκθεση εμπλεκόμενων φορέων) 

Επίσης, στους Ο.Τ.Α. που συμμετείχαν στις εκπαιδευτικές δράσεις του Έργου έχει διανεμηθεί 
εγχειρίδιο σχετικά με τις πρακτικές ορθής διαχείρισης ΑΗΗΕ, βάσει του οποίου ενδέχεται να 
προχωρήσουν σε περαιτέρω εκπαίδευση του προσωπικού τους επάνω σε σχετικά θέματα. 

Η δικτύωση με το ΥΠΕΝ δίνει τη φιλοδοξία για την αξιοποίηση των παραδοτέων του έργου από τον 
φορέα, στοχεύοντας στην παροχή τεχνογνωσίας σχετικά με την ορθή διαχείριση ΑΗΗΕ. 

Η δικτύωση με τις μονάδες επεξεργασίας ΑΗΗΕ, τους εμπόρους μετάλλων (scrap dealers) και τις 
μεταφορικές εταιρείες ΑΗΗΕ, των οποίων η συμμετοχή στις εκπαιδευτικές δράσεις του Infocycle 
ήταν πολύ σημαντική, διευκολύνει την παροχή τεχνογνωσίας αλλά και τη βελτίωση των πρακτικών 
που ακολουθούνται σχετικά με την ορθή διαχείριση των ΑΗΗΕ. Όλοι οι παραπάνω φορείς 
προμηθεύτηκαν τα αντίστοιχα εγχειρίδια πρακτικών ορθής διαχείρισης ΑΗΗΕ, για περαιτέρω 
εκπαίδευση του προσωπικού τους επάνω σε σχετικά θέματα. 

Τέλος, η συμμετοχή εκπροσώπων των τοπικών ΜΜΕ στις ημερίδες συνέβαλε στη διάχυση τόσο των 
παρουσιάσεων, αλλά και του έργου Infocycle στο κοινό των δύο Περιφερειών στόχων.  

Το σύνολο των επιστολών δικτύωσης με τους φορείς που συμμετείχαν στο Έργο παρατίθεται στο 
παράρτημα της παραδοτέας έκθεσης Α4 (Παράρτημα 7.2.16 A4 Final Del Έκθεση εμπλεκόμενων 
φορέων) 

 

Προβλήματα / καθυστερήσεις 
Οι δυσκολίες που παρουσιάστηκαν κατά την υλοποίηση της δράσης είχαν να κάνουν με τον 
εντοπισμό των αντίστοιχων αρμόδιων εκπροσώπων των φορέων, ώστε να διευκολυνθεί η 
απρόσκοπτη επικοινωνία με τους εμπλεκόμενους φορείς. Ωστόσο αυτές οι δυσκολίες δεν 
επηρέασαν αρνητικά την επιτυχή ολοκλήρωση της Δράσης.  
 
Σύγκριση με προβλεπόμενους στόχους 
Επίτευξη των στόχων της Δράσης εντός της περιόδου αναφοράς. 
 

Τελικά Παραδοτέα 
7.2.16 A4 Final Del Έκθεση εμπλεκόμενων φορέων 

 

Τεκμήρια 
7.2.17 A4 Τεκμήριο επιστολή δικτύωση ΕΟΑΝ 

7.2.18 A4 Τεκμήριο επιστολή απάντηση WEEEFORUM 



  

 

 

 
 

Final Report LIFE Infocycle 26 

Δράση Α.5 – Δράσεις δικτύωσης με άλλα σχετικά Ευρωπαϊκά και Εθνικά έργα και προγράμματα 
 
Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 
Προβλεπόμενη διάρκεια: 01/07/2014 – 30/06/2016 
Πραγματική διάρκεια: 01/07/2014 – 30/06/2016 
 
Περιγραφή 
Η υλοποίηση της Δράσης A.5 πραγματοποιήθηκε εντός του προγραμματισμένου 
χρονοδιαγράμματος. Υπεύθυνος Δικαιούχος ήταν η «Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ». Κατά την 
περίοδο αναφοράς, πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή έρευνα, βάση της οποίας εντοπίστηκαν 
εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα κι έργα με θέμα τη διαχείριση στερεών αποβλήτων ή την 
προστασία του περιβάλλοντος. Πραγματοποιήθηκαν δράσεις δικτύωσης μέσω συναντήσεων ή 
ανταλλαγής e-email με εκπροσώπους των εν λόγω προγραμμάτων, προκειμένου να εξεταστούν τα 
κοινά πεδία συνεργασίας και η επίτευξη κοινών στόχων. Αναλυτικότερα πραγματοποιήθηκαν 
επαφές με τα παρακάτω προγράμματα: 

 «Weeelabex» - LIFE07 ENV/B/000041: αποτέλεσε στην ίδρυση του Weeelabex Organization. 
Ολοκληρώθηκε το 2012, ενώ το 2014 ανακηρύχθηκε «Best-of-Best» περιβαλλοντικό έργο 
της προηγούμενης χρονιάς. Κύριοι στόχοι του έργου ήταν αφενός ο σχεδιασμός προτύπων 
σχετικά με τη συλλογή, διαλογή, αποθήκευση, μεταφορά, προετοιμασία για 
επαναχρησιμοποίηση, επεξεργασία και τη διάθεση όλων των κατηγοριών ΑΗΗΕ και 
αφετέρου η εφαρμογή διαδικασίας παρακολούθησης των επιχειρήσεων μέσω 
επιθεωρήσεων που πραγματοποιούνται από ελεγκτές εκπαιδευόμενους από το Weeelabex 
Office.  

 «RECDEV» - 540527-LLP1-2013-1-GR-LEONARDOLMP: Πρόγραμμα ανάπτυξης εργαλείων εξ’ 
αποστάσεως μάθησης και κατάρτισης για την εξοικείωση των εκπαιδευομένων / χρηστών 
με την αποσυναρμολόγηση των ΑΗΗΕ και την αναγνώριση των τύπων και ποιοτήτων των 
υλικών που ενσωματώνονται στις ηλεκτρικές συσκευές. Το εκπαιδευτικό υλικό θα 
συνταχθεί με τη μορφή σεναρίων, θα ενισχυθεί με υλικό πολυμέσων και θα αναπτυχθεί 
έτσι ώστε να λάβει τη μορφή 3D εκπαιδευτικών σεναρίων.  

 «ReWeee» - LIFE14 ENV/GR/000858: Το έργο είναι σε εξέλιξη από τον Ιανουάριο του 2016 
και θα διαρκέσει 3,5 έτη με περιοχές δράσης την Ελλάδα και το Βέλγιο. Συντονιστής 
Δικαιούχος είναι επίσης η «Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.». Στοχεύει στη μείωση των ΑΗΗΕ 
μέσω δράσεων πρόληψης δημιουργίας τους, καθώς και προώθησης της προετοιμασίας για 
την επαναχρησιμοποίησή τους. Για τον σκοπό αυτό θα δημιουργηθούν δύο Κέντρα 
Διαλογής και Ταξινόμησης, τα οποία θα λειτουργήσουν για πρώτη φορά στην Ελλάδα 
πιλοτικά.  

 «KNOW WASTE» (ReThink) LIFE13 INF/CY/000919: Το Έργο ξεκίνησε τον Ιούνιο 2014 και 
αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Απρίλιο 2017. Στόχος του Έργου είναι η ευαισθητοποίηση 
του κοινού για την προώθηση ενός σχεδίου μείωσης, επαναχρησιμοποίησης και 
ανακύκλωσης (Reduce, Reuse, R»Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ») των αποβλήτων.  

 «WASP Tool» (Waste Prevention Tool) – LIFE10 ENV/GR/000622: εφαρμόστηκε στην Ελλάδα 
και την Κύπρο, είχε διάρκεια 3 έτη και ολοκληρώθηκε στις 30/09/2014. Στόχοι του Έργου 
ήταν: 

o να βοηθήσει την Τοπική Αυτοδιοίκηση να επιλέξει και να εφαρμόσει την 
καταλληλότερη στρατηγική για την Πρόληψη των Αποβλήτων και 
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o να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες σχετικά με την ανάγκη και 
τους τρόπους μείωσης των απορριμμάτων που παράγουν. 

 «Slovenia WEEE Campaign» - LIFE10 INF/SI/000139: Το έργο διήρκησε 2 έτη και 
ολοκληρώθηκε το 2013. Στόχος του προγράμματος είναι να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σε 
περιβαλλοντικά θέματα που σχετίζονται με την παραγωγή και τη χρήση των ΑΗΗΕ και 
φορητών ηλεκτρικών στηλών και αποβλήτων συσσωρευτών. Το έργο απευθύνεται σε 
εκπαίδευση μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας βάσης.  

 «Waste on a diet» - LIFE11 ENV/FR/000751: Το έργο είχε διάρκεια 3 έτη και ολοκληρώθηκε 
τον Ιούνιου 2016.  Στόχοι του Έργου ήταν, μεταξύ άλλων, η μείωση των οικιακών 
απορριμμάτων και η αύξηση της ανακύκλωσης και της κομποστοποίησης.  

Βασικότερο φορέα δικτύωσης αποτέλεσε ο οργανισμός Weeelabex, εφόσον το μεγαλύτερο μέρος 
των παραδοτέων, του εκπαιδευτικού υλικού και των videos που αναπτύχθηκε στα πλαίσια του 
Infocycle, βασίστηκε στα αποτελέσματα του ανωτέρω έργου. Τα αποτελέσματα των δύο 
προγραμμάτων είναι άμεσα δικτυωμένα δεδομένου του γεγονότος πως τα αποτελέσματα του LIFE 
INFOCYCLE οπτικοποίησαν τις αντίστοιχες προδιαγραφές και πρότυπα του έργου WEEELabex. 
Επίσης σημαντικό αποτέλεσμα της δικτύωσης ήταν η μετάφραση των βασικών αποτελεσμάτων του 
WEEELabex και πιο συγκεκριμένα των προτύπων «WEEELAbex standard on treatment v10» 
(Παραρτημα 7.2.65 B2 Final Del Μετάφραση WEEELABEX treatment_v10), «WEEELAbex standard 
on collection v9» (Παραρτημα 7.2.63 B2 Final Del Μετάφραση WEEELABEX collection_v9) και 
«WEEELAbex standard on logistics v9» (Παραρτημα 7.2.64 B2 Final Del Μετάφραση WEEELABEX 
logistics_v9) 

Σημαντική δικτύωση επιτεύχθηκε επίσης με τον έργο RECDEV, όπου το Infocycle παρείχε σημαντική 
τεχνογνωσία και εκπαιδευτικό υλικό (video, φωτογραφίες), ούτως ώστε να προσαρμοστούν στις 
ανάγκες του RECDEV και να εμπλουτιστούν. Με αυτόν τον τρόπο συμπληρώνονται τα 
αποτελέσματα του Infocycle εφαρμογής καλών πρακτικών διαχείρισης ΑΗΗΕ με 3D απεικόνιση, 
καθώς επίσης βελτιστοποιούνται οι τεχνικές ανάκτησης υλικών από τα ΑΗΗΕ. Ενδεικτικά 
παρατίθενται τεκμήρια των ενεργειών δικτύωσης το (Παράρτημα 7.2.20 A5 Τεκμήριο επιστολή 
RECDEV (videos) 14.09.2015) 

Στο πλαίσιο του έργου ReWeee και την ανάπτυξη των Κέντρων Διαλογής & Ταξινόμησης, είναι και 
η ανάπτυξη προτύπων σχετικά με την συλλογή – μεταφορά, διαλογή και ταξινόμηση, αποθήκευση 
και προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση ΑΗΗΕ, όπου βασικός άξονας για τις ανωτέρω 
προδιαγραφές θα αποτελέσουν οι αντίστοιχες προδιαγραφές που προέκυψαν από το Infocycle ως 
παραδοτέα (Weeelabex Requirements), τα οποία θα προσαρμοστούν στις ανάγκες του ReWeee και 
θα εμπλουτιστούν με επιπλέον τεύχη προδιαγραφών. Η εμπειρία που αποκτήθηκε κατά τις 
ενημερωτικές δράσεις του Infocycle, καθώς και μέρος του εκπαιδευτικού υλικού, το οποίο θα 
εμπλουτιστεί και θα προσαρμοστεί στις ανάγκες του ReWeee, θα διευκολύνει την προσέγγιση 
κοινού και εμπλεκόμενων φορέων κατά τις ενημερωτικές δράσεις, για την καλύτερη κατανόηση 
και εφαρμογή της πρόληψης και επαναχρησιμοποίησης ΑΗΗΕ και την πιο ομαλή διεξαγωγή των 
δράσεων του ReWeee. Τονίζεται ότι  στο συγκεκριμένο πρόγραμμα συντονιστής Δικαιούχος είναι 
η «Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ» με αποτέλεσμα οι δράσεις δικτύωσης των 2 Έργων να περιορίζονται 
σε ενδοτμηματικές και εσωτερικές κυρίως συναντήσεις λόγω και του γεγονότος ότι το πρόγραμμα 
ReWeee βρίσκεται στο α’ εξάμηνο υλοποίησης.  



  

 

 

 
 

Final Report LIFE Infocycle 28 

Η δικτύωση με τα λοιπά προγράμματα επιτεύχθηκε με ανταλλαγή πληροφοριών σε διερευνητικό 
κυρίως επίπεδο χωρίς επιπλέον ενέργειες δικτύωσης. Ως αποτέλεσμα του γεγονότος αυτού δεν 
απαιτήθηκαν επιπλέον συναντήσεις και ανθρωποημέρες που είχαν προβλεφθεί κατά το στάδιο 
υποβολή της πρότασης. Πίνακας αξιολόγησης των δράσεων δικτύωσης επισυνάπτεται στο 
παράρτημα της παραδοτέας έκθεσης της Δράσης Α.5 (Παράρτημα 7.2.19 Α5 Final Del networking 
with projects) 

Επίσης πραγματοποιήθηκε στις 24/9/2015 στην 1η Πτέρυγα Μάχης στη Λάρισα πραγματοποιήθηκε 
δικτύωση με το πρόγραμμα Life 11/ENV/GR/938 Military Energy and Carbon Management». Στη 
συγκεκριμένη εκδήλωση παρουσιάστηκαν τα βασικά σημεία του LIFE INFCYCLE καθώς και η πορεία 
εξέλιξής του. (Παράρτημα 7.2.21 A5 Τεκμήριο δημοσίευμα από LARISANET για 110 πτέρυγα μάχης 
24.09.2015) 
 

Το σύνολο των επιστολών δικτύωσης με τους φορείς που συμμετείχαν στο Έργο παρατίθεται στο 
παράρτημα της παραδοτέας έκθεσης Α5 (Παράρτημα 7.2.19 Α5 Final Del networking with projects) 

 
Προβλήματα / καθυστερήσεις 
Δεν έχουν παρουσιαστεί προβλήματα / καθυστερήσεις στην υλοποίηση της Δράσης. 
 
Σύγκριση με προβλεπόμενους στόχους 
Επίτευξη των στόχων της Δράσης εντός της περιόδου αναφοράς. 
 

Τελικά Παραδοτέα 
7.2.19 Α5 Final Del networking with projects  

 

Τεκμήρια 
7.2.20  A5 Τεκμήριο επιστολή RECDEV (videos) 14.09.2015 

7.2.21 A5 Τεκμήριο δημοσίευμα από LARISANET για 110 πτέρυγα μάχης 24.09.2015 
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Δράση Α.6 – Εξωτερικός οικονομικός έλεγχος 
 
Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 
Προβλεπόμενη διάρκεια: 01/03/2016 – 30/06/2016 
Πραγματική διάρκεια: 01/03/2016 – 30/06/2016 

Περιγραφή 
Πραγματοποιήθηκε η διαδικασία ελέγχου των οικονομικών θεμάτων του Έργου από  εταιρεία 
ορκωτών ελεγκτών. Κατόπιν των διαδικασιών επιλογής αναδόχου σύμφωνα με τον εσωτερικό 
κανονισμό του συντονιστή δικαιούχου Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ και σύμφωνα με τις αρχές της 
βέλτιστης οικονομικής και ποιοτικής προσφοράς ο έλεγχος διεξήχθη από την εταιρεία Grant 
Thorton, με την συνδρομή των οικονομικών στοιχείων όλων των Συνδικαιούχων. Παραδόθηκε η 
αντίστοιχη έκθεση, στην οποία πιστοποιείται ότι οι δαπάνες του έργου έχουν εκτελεστεί σύμφωνα 
με τις προδιαγραφές λογιστικής που καθορίζονται στην συμφωνία επιχορήγησης, το LIFE+ και των 
κοινών διατάξεων.   
 
Προβλήματα/ καθυστερήσεις 
Δεν έχουν παρουσιαστεί προβλήματα / καθυστερήσεις στην υλοποίηση της Δράσης. 
 
Σύγκριση με προβλεπόμενους στόχους  
Επίτευξη των στόχων της Δράσης εντός της περιόδου αναφοράς. 
 
Τελικά Παραδοτέα 
Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε. Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της 
αναφοράς δεν βρέθηκε.   
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Δράση Α.7 – After LIFE Communication Plan του Έργου 
 
Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 
Προβλεπόμενη διάρκεια: 01/03/2016 – 30/06/2016 
Πραγματική διάρκεια: 01/03/2016 – 30/06/2016 

 
Περιγραφή 
Η υλοποίηση της Δράσης A.7 πραγματοποιήθηκε εντός του προγραμματισμένου 
χρονοδιαγράμματος. Υπεύθυνος Δικαιούχος ήταν η «Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ». Η σύνταξη της 
έκθεσης που αφορά στη Δράση Α.7, βασίστηκε στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της 
διείσδυσης των δράσεων επικοινωνίας και εκπαίδευσης κατά την υλοποίηση του Έργου, την 
αποτελεσματικότητα της διάχυσης των αποτελεσμάτων και την ανταπόκριση του target-group και 
των εμπλεκόμενων φορέων σχετικά με τη συμμετοχή τους στις δράσεις. 

Στο After LIFE Communication Plan που αναπτύχθηκε, γίνεται προγραμματισμός σε 5 βασικούς 
άξονες οι οποίοι περιγράφονται αναλυτικά στο παραδοτέο «After Life Communication Plan». 
Συνοπτικά αναφέρονται οι εξής. 
 
1) Επικαιροποίηση και ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού 
Το εκπαιδευτικό υλικό που αναπτύχθηκε (εκπαιδευτικά video, εγχειρίδια, οδηγίες εργασίας, 
παρουσιάσεις) αποτελεί εργαλείο διαθέσιμο  σε οποιονδήποτε φορέα σχετίζεται με την διαχείριση 
των ΑΗΗΕ. Οι επί μέρους δράσεις που θα πραγματοποιηθούν είναι οι εξής: 

α. Επικαιροποίηση του εκπαιδευτικού υλικού βάσει νομοθεσία και προτύπων. 
β. Μετάφραση των οδηγιών εργασίας στα αγγλικά 
γ. Δημιουργία οδηγιών εργασίας για προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση 
δ. Δημιουργία εξειδικευμένου εκπαιδευτικού υλικού για την αντιμετώπιση έκτακτων 

περιστατικών   
 
2) Εκπαιδευτικά σεμινάρια 
Οι εκπαιδευτικές δράσεις θα συνεχιστούν κατά την After LIFE περίοδο, απευθυνόμενες στο δίκτυο 
συνεργατών της «Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ» σε Ο.Τ.Α., retailers, και οποιοδήποτε άλλο 
εμπλεκόμενο φορέα επιθυμεί να λάβει σχετική εκπαίδευση.  

α. στο σύνολο των νέων συνεργατών της «Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ» (συλλογής και 
μεταφοράς) 

β. σε επιλεγμένους συνεργαζόμενους ΟΤΑ  
γ. σε επιλεγμένες αλυσίδες Retailers  
δ. στο σύνολο των συνεργαζόμενων μονάδων επεξεργασίας της «Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ» 
ε. στους εργαζόμενους των δύο Κέντρων Διαλογής και Ταξινόμησης (ΚΔΤ) τα οποία θα 

δημιουργηθούν στα πλαίσια του προγράμματος LIFE REWEEE. 
στ. σε οποιοδήποτε άλλο εμπλεκόμενο φορέα επιθυμεί να λάβει σχετική εκπαίδευση 

 
3) Δειγματοληπτικές επιθεωρήσεις 
Στόχος της διαδικασίας είναι η επαλήθευση αφομοίωσης του επιπέδου γνώσης των νέων 
συνεργατών καθώς και η περαιτέρω παρακολούθηση αυτών που έχουν συμμετάσχει σε 
εκπαιδευτικά σεμινάρια κατά τη διάρκεια του έργου. Οι δειγματοληπτικές επιθεωρήσεις που θα 
πραγματοποιηθούν στους συνεργάτες που θα εκπαιδευτούν θα περιλαμβάνουν τα εξής: 
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α. Επίσκεψη στο πεδίο και καταγραφή επιπέδου αφομοίωσης προδιαγραφών σε συνεργάτες 
οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί μέσω των ειδικών σεμιναρίων. 

β. Επίσκεψη στο πεδίο και καταγραφή επιπέδου αφομοίωσης προδιαγραφών σε συνεργάτες 
στους οποίους έλαβαν μέρος σε εκπαιδευτικά σεμινάρια  

γ. Αξιολόγηση φορτίων συνεργάτη σε ετήσια βάση 

 
4) Ενημερωτικές δράσεις 
Περιλαμβάνουν την προβολή videos Infocycle σε εκδηλώσεις της Ανακύκλωσης Συσκευών και την 
επανάληψη concept προσομοίωσης χώρου επεξεργασίας και για άλλες κατηγορίες συσκευών σε 
εκδήλωση της Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ, με στόχο την ευρύτερη διάχυση των αποτελεσμάτων του 
έργου. 
 
5) Δράσεις δικτύωσης - διάχυσης αποτελεσμάτων 
Περιλαμβάνει τη διάχυση των αποτελεσμάτων μέσω της δικτύωσης με άλλα Ευρωπαϊκά ή 
επιδοτούμενα έργα, όπως περιγράφηκε στη Δράση Α.5, τη διάχυση εκπαιδευτικού υλικού σε 
εμπλεκόμενους φορείς και τη διατήρηση της ιστοσελίδας LIFE Infocycle. 

α. Συνέχιση ενεργειών διάχυσης του εκπαιδευτικού υλικού στο δίκτυο του οργανισμού 
WEEEFORUM  

β. Συνέχιση ενεργειών διάχυσης του εκπαιδευτικού υλικού στο δίκτυο του οργανισμού 
WEEELABEX  

γ. Συνέχιση ενεργειών δικτύωσης για διάχυση αποτελεσμάτων με ΕΟΑΝ και Τμήμα 
Εναλλακτικής Διαχείρισης ΥΠΕΝ  

δ. Δικτύωση με έργο LIFE REWEEE 
ε. Συνέχιση ενεργειών δικτύωσης με άλλα συναφή ευρωπαϊκά προγράμματα.  
στ. Διάχυση εκπαιδευτικού υλικού σε εμπλεκόμενους φορείς 
ζ. Διατήρηση ιστοσελίδας LIFE INFOCYCLE για 5 έτη 

 
Τονίζεται ότι σχετικά με τις δράσεις δικτύωσης και διάχυσης αποτελεσμάτων ιδιαίτερα σημαντική 
θεωρείται η στόχευση στη συνέχιση των δράσεων με τους εμπλεκόμενους φορείς WEEEFORUM – 
WEEELABEX Organization και στις αρμόδιες αρχές ΕΟΑΝ και Τμήμα Εναλλακτικής Διαχείρισης 
ΥΠΕΝ. Ήδη όπως έχει αναφερθεί στη δράση Α.5 βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαδικασίες παράδοσης 
των εκπαιδευτικών videos του Έργου σε αντίστοιχα ΣΕΔ (WEEE take back schemes) μέλη του 
WEEEForum σε επεξεργάσιμη μορφή, ώστε να αξιοποιηθούν στις εν λόγω χώρες και σε αντίστοιχες 
εκπαιδεύσεις εμπλεκόμενων φορέων (Παράρτημα 7.2.22 A7 Final Del After Life Communication 
Plan). Η διαδικασία αυτή θα επεκταθεί και σε άλλες χώρες και αντίστοιχους φορείς. Αντίστοιχα σε 
σχέση με τις αρμόδιες αρχές και κατόπιν της παρουσίασης των αποτελεσμάτων του Έργου 
(αναλυτικά δράση F.5 του παρόντος) οι συνδικαιούχοι του Έργου και οι υπεύθυνοι των αρμοδίων 
αρχών βρίσκονται στο στάδιο συνεργασίας για την ανάπτυξη σχεδιασμού προκειμένου οι 
εκπαιδευτικές δράσεις του προγράμματος να επεκταθούν και σε άλλους εμπλεκόμενους φορείς 
(εταιρείες διαχείρισης, ΟΤΑ) με την συνδρομή των αρχών. 
 
Πίνακας αξιολόγησης των δράσεων After LIFE επισυνάπτεται στην αντίστοιχη παραδοτέα έκθεση 
της Δράσης Α.7 (Παράρτημα 7.2.22 A7 Final Del After Life Communication Plan) 
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Προβλήματα/ καθυστερήσεις 
Δεν έχουν παρουσιαστεί προβλήματα / καθυστερήσεις στην υλοποίηση της Δράσης. 
 
Σύγκριση με προβλεπόμενους στόχους  
Επίτευξη των στόχων της Δράσης εντός της περιόδου αναφοράς. 
 
Τελικά Παραδοτέα 

7.2.22 A7 Final Del After Life Communication Plan 

7.2.23 A7 Final Del After Life Communication Plan en 
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5.1.2 Δράση B. Preparatory actions 

Δράση B.1 – Σχεδιασμός και οργάνωση υλοποίησης του Έργου 
 
Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 
Προβλεπόμενη διάρκεια: 01/07/2014 – 31/12/2014 
Πραγματική διάρκεια: 01/07/2014 – 31/12/2014 
 
Περιγραφή 
Υπεύθυνος Δικαιούχος ήταν η «Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ». Η ενέργεια αυτή αποτέλεσε 
ουσιαστικά την έναρξη της υλοποίησης του Έργου. Οι αρμόδιες επιτροπές συνεδρίασαν 
προκειμένου να προσδιορίσουν το πεδίο εφαρμογής του έργου και να επιλέξουν τις επιχειρήσεις 
όπου θα πραγματοποιηθούν οι εκπαιδευτικές δράσεις. Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στην επιλογή 
των επιχειρήσεων συλλογής αποβλήτων ΗΗΕ (scrap dealers). Η διασπορά και το μέγεθος τους είναι 
ιδιαίτερα μεγάλη και στόχος ήταν να προσεγγιστούν οι πιο αντιπροσωπευτικοί SD ανά Περιφέρεια. 

Κατά την περίοδο αναφοράς πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις στις Περιφέρειες Ηπείρου και 
Θεσσαλίας με σκοπό την οριστικοποίηση της συμμετοχής των ΟΤΑ στο Έργο (Παράρτημα 7.2.29 B1 
Τεκμήριο Φωτογραφίες συναντήσεων με Δήμο Λάρισας – ΠΑΔΥΘ). Αναπτύχθηκαν δυναμικές λίστες 
με εμπόρους μετάλλων (scrap dealers), εταιρείες και ΟΤΑ που εξέφρασαν την αποδοχή τους για 
συμμετοχή στο Έργο. Οι συγκεκριμένες λίστες ήταν δυναμικές δεδομένης της ιδιαιτερότητας που 
χαρακτηρίζει τη λειτουργία των εταιρειών των εμπόρων μετάλλων (συχνή αλλαγή μορφής 
δραστηριότητας, κλείσιμο εταιρείας κ.λπ.). Πιο συγκεκριμένα και καθόλη τη διάρκεια του Έργου 
και μέχρι να επιτελεστούν οι αντίστοιχες δράσεις εκπαίδευσης και ενημέρωσης των φορέων, το 
εξειδικευμένο προσωπικό των δικαιούχων του Έργου επικαιροποίουσε τα δεδομένα των εταιρειών 
αυτών. Κατόπιν αξιολόγησης των δεδομένων π.χ. αλλαγή αντικειμένου συνεργάτη scrap dealer, 
παύση λειτουργίας εταιρείας scrap dealer, παύση ενδιαφέροντος ΟΤΑ  η Επιτροπή Διασφάλισης & 
Ελέγχου Ποιότητας του Έργου πρότεινε προς έγκριση νέα λίστα για τη συνέχιση των δράσεων στην 
Διοίκησης του έργου. Η διαδικασία κρίνεται ότι όχι μόνο δεν αποτέλεσε εμπόδιο στην εξέλιξη των 
δράσεων αλλά βοήθησε για αποδοτικότερη εξέλιξη των δράσεων. 

Αναπτύχθηκε το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα ενεργειών (Παράρτημα 7.2.25 B1 Final Del Αναλυτικό 
χρονοδιάγραμμα ενεργειών) σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα δράσεων της πρότασης του Έργου 
και η έκθεση αξιολόγησης διαθέσιμων στατιστικών στοιχείων μέχρι την έναρξη του Έργου. Η 
έκθεση περιελάμβανε επικαιροποιημένες στο σύνολο των περιβαλλοντικών παραμέτρων όπως 
ποσοτικά στοιχεία (συλλογή ανά πηγή και περιοχή ενδιαφέροντος) και ποιοτικά στοιχεία 
(κατεστραμμένα φορτία -  no components) για το διάστημα 2011 – 2013.  

Συνολική συλλογή 

Περιοχή ενδιαφέροντος 2011 2012 2013 

Ελληνική επικράτεια 3,9 3,4 3,5 

Περιφέρεια Θεσσαλίας 1,8 1,3 1,3 

Περιφέρεια Ηπείρου 1,0 0,97 1,0 

Ποσοστό κατεστραμμένων / συλλογής με αναγωγή 

Περιοχή ενδιαφέροντος 2011 2012 2013 

Ελληνική επικράτεια 0,36 0,32 0,4 

Περιφέρεια Θεσσαλίας 2,6 0,78 7,43 

Περιφέρεια Ηπείρου 0 9,31 1,13 

Πίνακας 3: Ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία προ της έναρξης του έργου (2011-2013) 
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Κατόπιν μάλιστα της από 13/5/2015 επιστολή της Επιτροπής πραγματοποιήθηκε επικαιροποίηση 
των στατιστικών δεδομένων και τροποποίηση της σχετικής έκθεσης (Παράρτημα 7.2.24 B1 Final 
Del Έκθεση αξιολόγησης στατιστικών στοιχείων). Σύμφωνα με την έκθεση αξιολόγησης τα 
επικαιροποιημένα στατιστικά στοιχεία δεν άλλαζαν τις κρίσιμες παραμέτρους και τους στόχους 
του Έργου γεγονός που επιβεβαίωσε την ύπαρξη του περιβαλλοντικού προβλήματος αλλά και την 
ανάγκη για την λύση αυτού. Πιο συγκεκριμένα η συλλογή στις δύο περιφέρειες κυμαινόταν σε πολύ 
χαμηλά επίπεδα και τα ποσοστά κατεστραμμένων φορτίων εξακολουθούσαν να βρίσκονται αρκετά 
υψηλότερα από το μέσο εγχώριο επίπεδο.  

Το σύνολο των στοιχείων, όπως αναφέρθηκε, περιγράφεται στην παραδοτέα έκθεση «αξιολόγησης 
διαθέσιμων στατιστικών στοιχείων μέχρι την έναρξη του έργου» έκθεσης (Παράρτημα 7.2.24 B1 
Final Del Έκθεση αξιολόγησης στατιστικών στοιχείων). Επιπλέον καταρτίστηκε το επικοινωνιακό και 
το εκπαιδευτικό πλάνο του Έργου και εγκρίθηκε από τις αρμόδιες επιτροπές (Παράρτημα 7.2.26 
B1 Del εκπαιδευτικό πλάνο). Το εκπαιδευτικό πλάνο περιελάμβανε το σύνολο των απαιτούμενων 
στοιχείων (περιεχόμενο εκπαίδευσης, στοχευμένη θεματολογία, επιλογή κατάλληλου 
εκπαιδευτικού υλικού ανά είδος συνεργάτη, λίστα συμμετεχόντων εταιρειών) για τον βέλτιστο 
δυνατό προγραμματισμό των εκπαιδευτικών δράσεων D2 και D3. Το επικοινωνιακό πλάνο 
περιελάμβανε βασικά στοιχεία για την στρατηγική της επικοινωνιακής εκστρατείας και για την 
διοργάνωση των Roadshows.  

Προβλήματα/ καθυστερήσεις 
Η έκθεση αξιολόγησης διαθέσιμων στατιστικών στοιχείων (Παράρτημα 7.2.24 B1 Final Del Έκθεση 
αξιολόγησης στατιστικών στοιχείων) ολοκληρώθηκε στις 19/11/2014 αντί στις 30/09/2014 που είχε 
αρχικά προγραμματιστεί, εξαιτίας της καθυστέρησης στη συλλογή των στατιστικών στοιχείων από 
εξωγενείς παράγοντες (καθυστέρηση στην υποβολή αναφορών από συνεργαζόμενες εταιρείες) και 
επικαιροποίηθηκε κατόπιν της επιστολής της Επιτροπής. Επιπλέον, το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα 
ενεργειών σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα δράσεων της πρότασης του Έργου ολοκληρώθηκε στις 
14/11/2014 αντί στις 30/09/2014, καθώς ήταν απαραίτητη πρώτα η συλλογή των στατιστικών 
στοιχείων από τις συνεργαζόμενες εταιρείες, ώστε να υπάρχει καλύτερη εικόνα της κατάστασης. 
Οι παραπάνω καθυστερήσεις δεν επηρέασαν την ομαλή εξέλιξη του Έργου, καθώς δεν επιβάρυναν 
άλλες δράσεις.  
 
Σύγκριση με προβλεπόμενους στόχους  
Επίτευξη των στόχων της Δράσης εντός της περιόδου αναφοράς. 
 
Τελικά Παραδοτέα  

7.2.24 B1 Final Del Έκθεση αξιολόγησης στατιστικών στοιχείων 

7.2.25 B1 Final Del Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα ενεργειών 

 

Λοιπά Παραδοτέα  
7.2.26 B1 Del εκπαιδευτικό πλάνο 

7.2.27 B1 Del Επικοινωνιακό πλάνο 

7.2.28 Β1 Del Banner campaign (facebook - sites) 

Τεκμήρια 
7.2.29 B1 Τεκμήριο Φωτογραφίες συναντήσεων με Δήμο Λάρισας – ΠΑΔΥΘ 

7.2.30 B1 Τεκμήριο απάντηση επιστολής ενημέρωσης εκπαίδευσης Σουλτάνογλου 
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Δράση B.2 – Οργάνωση και κατάρτιση εκπαιδευτικού υλικού 
 
Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης Δράσης 
Προβλεπόμενη διάρκεια:  01/07/2014 – 31/12/2014 
Πραγματική διάρκεια: 01/07/2014 – 30/09/2015 
 

Περιγραφή 
Η δράση Β.2 περιελάμβανε την οργάνωση και την κατάρτιση του εκπαιδευτικού υλικού που 
χρησιμοποιήθηκε στις εκπαιδευτικές δράσεις του προγράμματος. Υπεύθυνος Δικαιούχος 
υλοποίησης της Δράσης ήταν η «Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ» ενώ η TERRA NOVA συμμετείχε στην 
κατάρτιση του εκπαιδευτικού υλικού. 
 
Σημαντική αλλαγή από την χρονική περίοδο υποβολής της πρότασης μέχρι την περίοδο 
υλοποίησης της υπήρξε η αλλαγή στο βασικό Νομοθετικό πλαίσιο διαχείρισης ΑΗΗΕ μετά την 
ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/19/ΕΚ & 2012/18/ΕΚ από την ΚΥΑ 23615/651/9.5.2014 στην Εθνική 
Νομοθεσία. Η αλλαγή αυτή επηρέαζε άμεσα τους στόχους του Έργου και προκειμένω να 
εξυπηρετείται τόσο η Ευρωπαϊκή Πολιτική όσο και η βιωσιμότητα του Έργου και των 
αποτελεσμάτων του στην «After Life» περίοδο, αποφασίστηκαν αλλαγές από τη Διοίκηση του 
Έργου. Οι απαραίτητες αλλαγές αποφασίστηκαν για τα βασικές ενέργειας της παρούσας δράσης 
με την σχετική ανάπτυξη και μορφοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού. Αναφορά για τις σχετικές 
αλλαγές υπάρχει αντίστοιχα και κατά την υποβολή του Inception report.  
 
Αναγνωρίστηκε λοιπόν από τους συνδικαιούχους η ανάγκη για τροποποίηση του αριθμού του 
εκπαιδευτικού υλικού έτσι ώστε α) να εναρμονίζεται με την νέα Ευρωπαϊκή και εγχώρια 
νομοθεσία, κατόπιν απόφασης της Διοίκησης του Έργου, όπως αναφέρεται παραπάνω καθώς και 
β) να εναρμονίζεται με το περιεχόμενο, τον αριθμό και την δομή των εκπαιδευτικών video. 
 
Πιο συγκεκριμένα τα κριτήρια για την αλλαγή του αριθμού του εκπαιδευτικού υλικού ήταν τόσο η 
αλλαγή του αριθμού των κατηγοριών των ΑΗΗΕ από 10 σε 6 βάσει της νέας οδηγίας 2012/19/ΕΚ & 
2012/18/ΕΚ και της ενσωμάτωσής της στην ΚΥΑ 23615/651/9.5.2014 καθώς και ο κοινός τρόπος 
διαχείρισης και οι ομοιότητες στα είδη των εκτελούμενων εργασιών σε μερικές κατηγορίες 
συσκευών (εξοπλισμός μικρού μεγέθους, εξοπλισμός ΙΤ μικρού μεγέθους, εξοπλισμός μεγάλου 
μεγέθους).  

 
Εικόνα 2: Οδηγία εργασίας για ΟΤΑ 

Αποφασίστηκε η ενσωμάτωση στο σύνολο του 
εκπαιδευτικού υλικού φωτογραφιών από τα πλάνα των 
video έτσι ώστε έτσι ο συνολικός τρόπος παρουσίασης να 
είναι οριζόντιος και να επιτυγχάνεται το μέγιστο δυνατό 
επίπεδο αφομοίωσης των πληροφοριών από τους 
εκπαιδευόμενους.  
 
Η παρουσίαση πρακτικών με εικόνες και αντίστοιχο πράσινο 
και κόκκινο χρώμα, όπως αντίστοιχα και στα video, 
επιλέχθηκε έτσι ώστε η αναγνώριση της καλής είτε κακής 
πρακτικής να επιτυγχάνεται πριν καν ο εκπαιδευόμενος 
μπει στη διαδικασία ανάγνωσης της περιγραφής. 
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Τα εγχειρίδια, οι οδηγίες εργασίας και οι παρουσιάσεις εμπλουτίστηκαν με φωτογραφικό υλικό 
από αρχείο της «Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ» έτσι ώστε να παρουσιαστούν καλές και κακές 
πρακτικές με συγκεκριμένα παραδείγματα. 
 
Τέλος όσον αφορά στο εκπαιδευτικό υλικό που απευθυνόταν σε εμπλεκόμενους στον τομέα της 
συλλογής και αποθήκευσης (ΟΤΑ, Scrap Dealers, Retailers κ.λπ.) κρίθηκε απαραίτητη η ανάπτυξη 
διαφορετικών εγχειριδίων ανά είδος συνεργάτη λαμβάνοντας υπόψη τη διαφορετική έκταση των 
εργασιών αυτών καθώς και τα διαθέσιμα μέσα ή χώρους στους οποίους πραγματοποιείται η 
διαχείριση των ΑΗΗΕ. 
 
Τα βασικά περιεχόμενα του εκπαιδευτικού υλικού αφορούσαν στην ανάδειξη του περιβαλλοντικού 
προβλήματος, στα βασικά στοιχεία διαχείρισης των ΑΗΗΕ, στις απαιτήσεις της νομοθεσίας και τις 
αντίστοιχες υποχρεώσεις ανά είδος συνεργάτη, στην υγεία και ασφάλεια, στην αντιμετώπιση 
έκτακτων περιστατικών, στις απαιτούμενες προδιαγραφές των χώρων διαχείρισης και στην ειδική 
παρουσίαση καλών-κακών πρακτικών χειρισμού, αποθήκευσης, επεξεργασίας και μεταφοράς. Η 
συνεργασία και η αντίστοιχη εμπειρία των δύο συνδικαιούχων («Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ» και 
TERRA NOVA) εξασφάλισε την ολοκληρωμένη παρουσίαση όλων των πτυχών της διαχείρισης των 
ΑΗΗΕ. Το σύνολο του εκπαιδευτικού υλικού πραγματοποιήθηκε βάσει των προτύπων Weeelabex 
καθώς και των απαιτήσεων της νομοθεσίας. 
 
Το σύνολο του εκπαιδευτικού υλικού τροποποιήθηκε-εμπλουτίστηκε καθ’ όλη τη διάρκεια της 
δράσης λαμβάνοντας υπόψη το feedback από τους παρευρισκόμενους καθώς και την εμπειρία που 
αποκομίστηκε από τα κοινά σημεία στα οποία εντοπίστηκε ελλιπές επίπεδο γνώσης στους 
εμπλεκόμενους. Στον παρακάτω παρουσιάζεται το σύνολο του εκπαιδευτικού υλικού βάσει των 
συνεργειών ανά target group και ανά εργασίας διαχείρισης. 

Είδος – αριθμός εκπαιδευτικού υλικού Είδος εργασιών Κατηγορία ΑΗΗΕ Target Group 

3 Εγχειρίδια (ανά TG) 
Χειρισμός, συλλογή, 

αποθήκευση, 
Σύνολο κατηγοριών 

Δήμοι-ΟΤΑ 

Scrap Dealers 

Retailers 

6 παρουσίασεις (ανά TG) 
Χειρισμός, συλλογή, 

αποθήκευση, 
επεξεργασία* 

Σύνολο κατηγοριών 

ΟΤΑ, Φορείς, 
Μεταφορείς, 

Retailers,Οργανισμούς, 
Εργοστάσια* 

2 Οδηγίες εργασίας (ανά TG) 
Χειρισμός, συλλογή, 

αποθήκευση, 
Σύνολο κατηγοριών 

Δήμοι-ΟΤΑ-SD 

Retailers 

1 Εγχειρίδιο 
1 Οδηγία εργασίας 

Χειρισμός, Μεταφορά Σύνολο κατηγοριών Μεταφορείς 

4 Εγχειρίδια (ανά κατηγορία ΑΗΗΕ) 
4 Οδηγίες εργασίας (ανά κατηγορία ΑΗΗΕ) 

4 παρουσιάσεις / (ανά κατηγορία ΑΗΗΕ) 

Απορρύπανση - 
επεξεργασία 

Μικρές – Μεγάλες Εξ. Αντ. 
Θερμότητας Λαμπτήρες       

Οθόνες 
Μονάδες επεξεργασίας 

1 οδηγία εργασίας 
Διαχωρισμός 

ηλεκτρολυτκών 
πυκνωτών 

Σύνολο κατηγοριών Μονάδες επεξεργασίας 

1 παρουσίαση 
Αντιμετώπιση έκτακτων 

περιστατικών 
Λαμπτήρες Σύνολο 

Πίνακας 4: Οργάνωση εκπαιδευτικού υλικού ανά είδος εργασιών, κατηγορία ΑΗΗΕ και target group 

Επίσης αναπτύχθηκαν, ως επιπλέον παραδοτέα υλικά μία παρουσίαση για την αντιμετώπιση 
έκτακτων περιστατικών (σπασμένοι λαμπτήρες) όπως επίσης και οδηγία εργασίας για το 
διαχωρισμό ηλεκτρολυτικών πυκνωτών με τα κριτήρια που ορίζει η νομοθεσία. 
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Στα πλαίσια της δράσης Β2 πραγματοποιήθηκε μετάφραση στα ελληνικά των τριών (3) προτύπων 
WEEELABEX και πιο συγκεκριμένα των α) Standard V9.0 on Collection, β) Standard V9.0 on Logistics, 
γ) Standard V10.0 on Treatment. Η αρχική μετάφραση και η σελιδοποίηση πραγματοποιήθηκε από 
την εταιρεία PASPARTU η οποία διαθέτει εμπειρία όσον αφορά στη μετάφραση τεχνικών κειμένων 
και προτύπων ενώ στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε επεξεργασία από την «Ανακύκλωση Συσκευών 
ΑΕ» και την TERRA NOVA έτσι ώστε το τελικό κείμενο να περιλαμβάνει τις εξειδικευμένες τεχνικές 
ορολογίες. Το σύνολο των μεταφρασμένων προτύπων παραδόθηκε στον οργανισμό WEEELABEX 
και πλέον φιλοξενείται στην αντίστοιχη σελίδα http://www.weeelabex.org/standards. Το 
αντίστοιχο πρότυπο επισυνάπτεται στο παράρτημα των εγχειριδίων. 
 
Προβλήματα/ καθυστερήσεις 
Οι καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού υλικού δεν είχαν επίπτωση στην ομαλή 
υλοποίηση των υπόλοιπων εκπαιδευτικών δράσεων δεδομένου του γεγονότος πως τα εγχειρίδια 
ήταν έτοιμα πριν από το σύνολο των αντίστοιχων εκπαιδευτικών δράσεων.  
 
Σύγκριση με προβλεπόμενους στόχους  
Οι στόχοι της Δράσης επιτεύχθηκαν πλήρως. Ομοίως και τα αναμενόμενα αποτελέσματα αυτής. Η 
ενσωμάτωση πλάνων από τα εκπαιδευτικά video συνέβαλε στην δημιουργία ομοιογενούς 
εκπαιδευτικού υλικού πετυχαίνοντας μεγαλύτερα επίπεδα αφομοίωσης του συνολικού υλικού από 
τους εκπαιδευόμενους. 
 
After LIFE 
Το εκπαιδευτικό υλικό θα συνεχίσει να χρησιμοποιείται ως βασικός πυρήνας εκπαίδευσης στο 
σύνολο των εκπαιδευτικών δράσεων που θα ακολουθήσουν μετά το τέλος του προγράμματος. 
Επίσης θα πραγματοποιηθούν οι εξής επί μέρους ενέργειες. 

 Επικαιροποίηση του εκπαιδευτικού υλικού σε περίπτωση τροποποίησης νομοθεσίας ή 
αλλαγής τεχνικών απαιτήσεων  

 Μετάφραση των οδηγιών εργασίας στα αγγλικά. 
 Δημιουργία οδηγιών εργασίας για προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση. 
 Δημιουργία εξειδικευμένου εκπαιδευτικού υλικού για την αντιμετώπιση έκτακτων 

περιστατικών  

Τελικά Παραδοτέα  
 
Εγχειρίδια 

7.2.31 B2 Final Del Handbook - Scrap Dealers 

7.2.32 B2 Final Del Handbook – Municipalities 

7.2.33 B2 Final Del Handbook – Retailers 

7.2.34 B2 Final Del Handbook – Shipment 

7.2.35 B2 Final Del Handbook – Cool 

7.2.36 B2 Final Del Handbook – Lamps 

7.2.37 B2 Final Del Handbook – Monitors 

7.2.38 B2 Final Del Handbook - Small and Large 

 
 

http://www.weeelabex.org/wp-content/uploads/2015/10/968606_841245d6de816ba82bf6cf82af30ce4b.pdf
http://www.weeelabex.org/wp-content/uploads/2015/10/968606_83239faa8af3d5ac0f589df6b81ed82c.pdf
http://www.weeelabex.org/wp-content/uploads/2015/10/968606_0dbec6e7617cd83ae8307684f59d4244.pdf
http://www.weeelabex.org/standards
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Οδηγίες εργασίας  
7.2.39 B2 Final Del Work instructions - Municipalities-SD 

7.2.40 B2 Final Del Work instructions - Retailers 

7.2.41 B2 Final Del Work instructions - Shipment 

7.2.42 B2 Final Del Work instructions - Cool 

7.2.43 B2 Final Del Work instructions – Lamps 

7.2.44 B2 Final Del Work instructions – Monitors 

7.2.45 B2 Final Del Work instructions - Small & Large 

7.2.46 B2 Del Work instructions - Μέσα συλλογής Infocycle 

7.2.47 Β2 Del Work instructions - Electrolyte capacitors 

 
Παρουσιάσεις 

7.2.48 D3 Final Del presentation διαχείριση ΑΗΗΕ (ΟΤΑ) 

7.2.49 D3 Final Del presentation διαχείριση ΑΗΗΕ (ΦΟΡΕΙΣ) 

7.2.50 D2 Final Del presentation διαχείριση ΑΗΗΕ (ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ) 

7.2.51 D2 Final Del presentation διαχείριση ΑΗΗΕ γενική-ανά κατηγορία (ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ) 

7.2.52 D3 Del presentation διαχείριση ΑΗΗΕ (ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ) 

7.2.53 D2 Del presentation διαχείριση ΑΗΗΕ (RETAILERS) 

7.2.54 D3 Del presentation Αντιμετώπιση σπασμένων λαμπτήρων 

 
Παρουσιάσεις ημερίδων 

7.2.55 D1 Final Del presentation TERRA NOVA 

7.2.56 D1 Final Del presentation XYZ 

7.2.57 D1 Final Del presentation Ανακύκλωση Συσκευών A.E. 

7.2.58 D1 Final Del presentation Δράσεις εκπαίδευσης (Λάρισα) 

7.2.59 D1 Final Del presentation Δράσεις επικοινωνίας (Λάρισα) 

7.2.60 D1 Final Del presentation Ενότητα ΟΤΑ (Λάρισα) 

7.2.61 D1 Final Del presentation Προγράμματα LIFE (Λάρισα) 

7.2.62 D1 Final Del presentation Συνοπτική Περιβαλλοντικό πρόβλημα (Λάρισα) 

 
Πρότυπα WEEELABEX 

7.2.63 B2 Final Del Μετάφραση WEEELABEX collection_v9 

7.2.64 B2 Final Del Μετάφραση WEEELABEX logistics_v9 

7.2.65 B2 Final Del Μετάφραση WEEELABEX treatment_v10 
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Δράση B.3 – Κατάρτιση επικοινωνιακού υλικού και προμήθεια υλικών επικοινωνίας 
 
Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης Δράσης 
Προβλεπόμενη διάρκεια: 01/10/2014 – 31/03/2015 
Πραγματική διάρκεια: 01/10/2014 – 31/03/2015 
 

Περιγραφή 
Υπεύθυνος υλοποίησης της Δράσης ήταν η «Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ». Κατόπιν διαρκούς 
επικοινωνίας  με τους Δήμους ενδιαφέροντος και τους αντίστοιχους υπεύθυνους για τη διεξαγωγή 
των εκδηλώσεων, καθώς και επισκέψεις σε σημεία, επιλέχθηκαν τα σημεία για την διεξαγωγή των 
εκδηλώσεων Roadshow και ακολούθησαν οι απαιτούμενες διαδικασίες για τις άδειες χρήσης των 
πλατειών (Παράρτημα 7.2.68 Β3 Τεκμήριο Άδειες χρήσεις πλατείας (Τύρναβος)). 

Επίσης, αξιολογήθηκαν οι προτάσεις για τον εκθεσιακό χώρο, καθώς και για το μηχανισμό του 
διαγωνισμού και τη δημιουργία του επικοινωνιακού υλικού του (Παράρτημα Σφάλμα! Το αρχείο π
ροέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε. - Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν 
βρέθηκε.). Το επικοινωνιακό υλικό του διαγωνισμού περιελάμβανε ένα τρίπτυχο φυλλάδιο με 
αντίστοιχο artwork concept με το trailer («τηλεορασούλης»), με συνοπτική παρουσίαση του 
προγράμματος 

 

Εικόνα 3: Φυλλάδιο διαγωνισμού κάλπη και t-shirt LIFE Infocycle 

καθώς και τρείς ερωτήσεις για τη 
συμμετοχή στο διαγωνισμό (βλ. 
δράση C2). Αντίστοιχα 
δημιουργήθηκαν t-shirts με το 
αντίστοιχο artwork τα οποία θα 
φόραγαν τα μέλη του Life Infocycle 
κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων.  

Εξαιτίας των έκτακτων πολιτικών και οικονομικών συνθηκών του Ιουνίου 2015 απαιτήθηκε 
ανασχεδιασμός του χρονοδιαγράμματος των Roadshow και του αναλυτικού προγράμματος 
υλοποίησης της Δράσης C.1 - «Εκστρατεία σε έντυπα και ηλεκτρονικά τοπικά Μέσα Μαζικής 
Ενημέρωσης και Social Media», που αφορούσε τον σχεδιασμό του προγράμματος μέσων (media 
plan), που περιλαμβάνει τοπικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς και ιστοσελίδες. Οι ανάλογες 
αποφάσεις τροποποιήσεις πάρθηκαν από τις αντίστοιχες Επιτροπές, χωρίς τελικά να επηρεάζουν 
την ποιοτική διεξαγωγή της συγκεκριμένης δράσης. Αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα των Roadshow 
και το media plan παρατίθενται στο Παράρτημα 7.2.66 B3 Final Del Χρονοδιάγραμμα C2, D1  & 
Παράρτημα 7.2.67 Β3 Final Del Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα δράσης C1. 

Σύγκριση με προβλεπόμενους στόχους  
Επίτευξη των στόχων της Δράσης εντός της περιόδου αναφοράς. 
 
Τελικά Παραδοτέα  

7.2.66 B3 Final Del Χρονοδιάγραμμα C2, D1 

7.2.67 Β3 Final Del Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα δράσης C1 
 

Τεκμήρια  
7.2.68 Β3 Τεκμήριο Άδειες χρήσεις πλατείας (Τύρναβος) 
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Δράση B.4 – Παραγωγή videos how-to-do και ανάρτηση τους στο YouTube 
 
Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης Δράσης 
Προβλεπόμενη διάρκεια: 01/07/2014 – 31/12/2014 
Πραγματική διάρκεια: 01/10/2014 – 30/09/2015 
 

Περιγραφή 
Η παρούσα δράση, παρά το γεγονός ότι τυπικά είχε επιλεγεί στην ενότητα των 
Προπαρασκευαστικών ενεργειών κατά την περίοδο κατάθεσης της πρότασης, αποτέλεσε πλέον 
σημαντική δράση κατά την υλοποίηση του έργου. Περιελάμβανε σειρά ενεργειών οι οποίες 
εκτελέστηκαν επιτυχημένα  από το σύνολο των συνδικαιούχων του προγράμματος, παρά το 
γεγονός ότι δεν είχε προβλεφθεί η έκταση των ενεργειών αυτών και ο απαιτούμενος όγκος 
εργασιών. Με την συνεχή παρακολούθηση του Έργου και κατόπιν των σχετικών παρεμβάσεων της 
Διοίκησης του Έργου αποφασίσθηκε η κατανομή περισσότερων ανθρωποημερών προκειμένου να 
εκτελεστούν με τον βέλτιστο και ποιοτικό τρόπο όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την 
ολοκλήρωση των παραδοτέων. Τονίζεται ότι σημαντική θεωρείται και η παράλληλη εξοικονόμηση 
ανθρωποημερών από άλλες δράσεις , όπου αυτό ήταν εφικτό, κατά τη Διοίκηση του Έργου, καθώς 
και η συμβολή του προσωπικού των δικαιούχων του Έργου με την κατάλληλα τεχνογνωσία και 
επιστημονική κατάρτιση.   
 
Υπεύθυνος Δικαιούχος ήταν η XΥΖ Productions η οποία ήταν υπεύθυνη για τα γυρίσματα καθώς 
και για την πραγματοποίηση των μοντάζ. Η «Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ» και η TERRA NOVA 
αξιοποιώντας το επιστημονικό τους υπόβαθρο μεταξύ άλλων υποστήριξαν την παραγωγή των 
video, τον προσδιορισμό του περιεχομένου μέσω της των σεναρίων, συνέβαλαν στην ορθή 
απεικόνιση των πρακτικών διαχείρισης κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων των video και στο μοντάζ 
και μετέφρασαν το σπηκάζ έτσι ώστε να δημιουργηθούν οι αγγλικοί υπότιτλοι και τα γραφήματα 
(super).  
 
Συνολικά η δράση περιελάμβανε επί μέρους βασικά στάδια τα οποία ήταν τα εξής: α) προετοιμασία 
γυρισμάτων β) γυρίσματα γ) μοντάζ οπτικοακουστικού υλικού δ)μετάφραση στα αγγλικά 
 
Α) Προετοιμασία γυρισμάτων 
Αρχικά επιλέχθηκαν οι μονάδες επεξεργασίας στις οποίες θα πραγματοποιούνταν τα γυρίσματα. 
Επιλέχθηκαν οι μονάδες ΕΚΑΝ, ΒΙΑΝΑΤΤ και POLYECO, συνεργάτες της «Ανακύκλωση Συσκευών 
ΑΕ», δεδομένου του γεγονότος πως διαχειρίζονται το σύνολο των κατηγοριών ΑΗΗΕ, διαθέτουν το 
σύνολο των απαιτούμενων χώρων και βρίσκονται εντός Αττικής έτσι ώστε να εξοικονομηθούν 
πόροι από τα ταξίδια. Στάλθηκαν οι απαραίτητες επιστολές και λήφθηκαν οι αντίστοιχες εγκρίσεις 
(Παράρτημα 7.2.70 B4 Τεκμήριο Επιστολές σε εργοστάσια για How to do videos). Αντίστοιχα 
πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις από το σύνολο των συνδικαιούχων στις μονάδες επεξεργασίας 
πριν τα γυρίσματα με στόχο την καλύτερη δυνατή προετοιμασία (ΒΙΑΝΑΤΤ-POLYECO στις 
6/11/2014, ΕΚΑΝ στις 2/12/14 και HFR στις 22/12/14). 
 
Κατά την διάρκεια των συναντήσεων των συνδικαιούχων για την προετοιμασία των video τέθηκε 
ως πρόταση από την XYZ η χρησιμοποίηση παρουσιαστή έτσι ώστε η μετάδοση των τεχνικών 
πληροφοριών να γίνει πιο φιλική και πιο ευχάριστη για τον ακροατή. Ως παρουσιαστής επιλέχθηκε 
ο κ. Αναγνωστόπουλος Θοδωρής (PhD Science Communicator). 
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Κατόπιν της αλλαγής του αριθμού των παρουσιάσεων και οδηγιών εργασίας ανά ομάδα συσκευών 
(βλ. Δράση B.2 Οργάνωση και κατάρτιση εκπαιδευτικού υλικού), μετά την ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2012/19/ΕΚ & 2012/18/ΕΚ από την ΚΥΑ 23615/651/9.5.2014 αποφασίστηκε η αντίστοιχη 
αλλαγή του αριθμού των videos που αφορούσαν τις εργασίες επεξεργασίας-απορρύπανσης. Οι 
αλλαγές αυτές κρίθηκαν απαραίτητες, έτσι ώστε οι προαναφερθείσες παρουσιάσεις, οδηγίες και 
τα videos να συμπλέουν με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας, όπως αυτές θα τεθούν σε εφαρμογή 
από τις 15/8/2018 (αλλαγή αριθμού κατηγοριών από 10 σε 6). Κατά τη δημιουργία εκπόνησης 
σεναρίων και της γενικότερης προετοιμασίας των γυρισμάτων αποφασίστηκε η περαιτέρω 
ενοποίηση 3 κατηγοριών ΑΗΗΕ σε 1 (μικρές-μεγάλες συσκευές). Η ενοποίηση αυτή 
πραγματοποιήθηκε λαμβάνοντας υπόψη πως οι εργασίες απορρύπανσης – επεξεργασίας για τις 
κατηγορίες του εξοπλισμού μεγάλου, μικρού ΙΤ και μικρού μεγέθους παρουσιάζουν μεγάλες 
ομοιότητες όσον αφορά στον τρόπο διαχείρισης καθώς και στα παραγόμενα υλικά απορρύπανσης. 
Επίσης το εμπλεκόμενο προσωπικό στις κατηγορίες αυτές είναι συνήθως το ίδιο, επομένως η 
στοχευμένη ενοποίηση του συνόλου των πληροφοριών σε 1 video θα είχε καλύτερο αποτέλεσμα 
χωρίς να υπάρχει πιθανότητα να κουραστεί κατά την παρακολούθηση. Σημειώνεται ότι η μείωση 
του αριθμού των κατηγοριών των ΑΗΗΕ σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει μείωση του φυσικού 
αντικειμένου των ΑΗΗΕ και κατά συνέπεια του LIFE Infocycle. Τέλος αποφασίστηκε η ανάπτυξη 1 
επιπλέον σεναρίου το οποίο θα συμπεριελάμβανε καλές-κακές πρακτικές διαχείρισης για το 
σύνολο των ΥΕΔ που προκύπτουν από τις όλες τις κατηγορίες των συσκευών με στόχο την 
ολοκληρωμένη εκπαίδευση των εργαζομένων. Τελικά αποφασίστηκε η ανάπτυξη των παρακάτω 
σεναρίων και σπηκάζ (Παράρτημα 7.2.72 B4 Τεκμήριο σενάριο video οθόνες GR & Παράρτημα 
7.2.74 B4 Τεκμήριο speakage video οθόνες GR) 

 1 σενάριο & 1 σπηκάζ για το video συλλογής-μεταφοράς-χειρισμού-αποθήκευσης 

 4 σενάρια & 4 σπηκάζ για τα videos απορρύπανσης-επεξεργασίας ανά ομάδα συσκευών 
(εξοπλισμός ανταλλαγής θερμότητας, οθόνες, λαμπτήρες, εξοπλισμός μικρού μεγέθους). 

 1 σενάριο & 1 σπηκάζ για το video διαχείρισης ΥΕΔ 

 1 σενάριο & 1 σπηκάζ για το video / trailer για το Roadshow 

Το σημαντικότερο μέρος της προετοιμασίας των γυρισμάτων αποτέλεσε η ανάπτυξη των 
αντίστοιχων σεναρίων για κάθε video.Τα σενάρια έπρεπε να είναι σχεδιασμένα με τέτοιο τρόπο 
έτσι ώστε να ακολουθείται η ίδια οριζόντια δομή ανά video και να έχει προετοιμαστεί σε σχεδόν 
τελική μορφή το σύνολο των πλάνων, του σπηκάζ, των γραφημάτων και των συνεντεύξεων.  
 
Το σύνολο των πληροφοριών είτε μέσω ήχου και εικόνας έπρεπε να συμβαδίζει με τις 
προδιαγραφές του προτύπου WEEELABEX καθώς και με τις με τις απαιτήσεις της κείμενης 
νομοθεσίας. 
 
Ειδικότερα για την ορθή και κατανοητή αποτύπωση των τεχνικών απαιτήσεων του προτύπου, το 
σύνολο των πλάνων έπρεπε να έχει προετοιμαστεί σε τέτοιο βαθμό έτσι ώστε να μπορούν να 
προσομοιαστούν με απόλυτη ακρίβεια οι καλές-κακές πρακτικές κατά την διαχείριση των 
συσκευών λαμβάνοντας υπόψη τον καθημερινό τρόπο εργασίας του προσωπικού. Ο απόλυτα 
ακριβής σχεδιασμός των σεναρίων βοήθησε τόσο στην καλύτερη οργάνωση των γυρισμάτων όσο 
και στο να ληφθεί το σύνολο των απαιτούμενων πλάνων συσχετίζοντας και την ανάλογη διάρκεια 
αυτών. 
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Δεδομένου του γεγονότος πως τα γυρίσματα θα λάμβαναν μέρος σε 3 διαφορετικές μονάδες και 
λαμβάνοντας υπόψη πως ο εξοπλισμός που χρησιμοποιούν (Μέσα Ατομικής Προστασίας και Μέσα 
Συλλογής) ήταν διαφορετικού τύπου και χρώματος για κάθε μονάδα αποφασίστηκε η προμήθεια 
ΜΑΠ έτσι ώστε να χρησιμοποιηθούν τα ίδια το προσωπικό και των τριών μονάδων. 
 

 
Εικόνα 4: Μέσα συλλογής χορηγίας HELESI 

Αντίστοιχα αποφασίστηκε η προμήθεια μέσων 
συλλογής συγκεκριμένου τύπου και χρώματος για 
την οριζόντια απεικόνισή τους σε όλα τα πλάνα 
και το εκπαιδευτικό υλικό.  
 
Για την ελαχιστοποίηση του κόστους 
αναζητήθηκαν χορηγοί οι οποίοι παρείχαν τον 
απαιτούμενο εξοπλισμό (HELESI Κόκκινα μέσα 
συλλογής, STOP μέρος των ΜΑΠ) (Παράρτημα 
7.2.71 B4 Τεκμήριο Δωρεά κάδων HELESI).  
 
 

 
Στα κόκκινα μέσα συλλογής τοποθετήθηκαν αυτοκόλλητα με την ονομασία των υλικών στα 
ελληνικά και στα αγγλικά έτσι ώστε το σύνολο των πληροφοριών που αποτυπώνονται στα videos 
να είναι κατανοητά από το σύνολο των εκπαιδευόμενων.  
 
B) Γυρίσματα των video 
Για τα γυρίσματα και τις λεπτομέρειες των videos, πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις στις 
συνεργαζόμενες με την «Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ» μονάδες επεξεργασίας ΒΙΑΝΑΤΤ, ΕΚΑΝ, 
H.F.R., καθώς και στην εταιρεία POLYECO. 
 
Τα πρώτα γυρίσματα για το πρώτο video πραγματοποιήθηκαν τελικά στο ΕΚΑΝ στις 17/01/2014 
αντί στις 30/09/2014 που είχαν αρχικώς προγραμματιστεί. Οι λόγοι για αυτήν την καθυστέρηση 
αφορούν αυξημένο φόρτο εργασίας των μονάδων επεξεργασίας και αντικειμενικές δυσκολίες 
(καιρικές συνθήκες κλπ.). Τα γυρίσματα που πραγματοποιήθηκαν τον Ιανουάριο του 2015, 
αφορούσαν στο πρώτο video του Έργου και συγκεκριμένα στις διαδικασίες παραλαβής, 
ταξινόμησης και αποθήκευσης των ΑΗΗΕ. Το τελικό αποτέλεσμα χρησιμοποιήθηκε ως πιλότος για 
την άρτια προετοιμασία των επόμενων videos του Έργου και την αναθεώρηση των υπόλοιπων 
σεναρίων. Τα επόμενα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν στις 26/3/2015 στην εταιρεία ΕΚΑΝ, στις 
30/4/2015 στην εταιρεία POLYCEΟ και στις 27/05/2015 το τελευταίο γύρισμα στην εταιρεία 
ΒΙΑΝΑΤΤ. Μεταξύ των γυρισμάτων πραγματοποιούταν συνεχής έλεγχος των πλάνων και των 
πληροφοριών που θα έπρεπε να απεικονίζουν με στόχο την κάλυψη τυχόν ελλείψεων σε επόμενα 
γυρίσματα.  
 
Για το video των λαμπτήρων χρησιμοποιήθηκε επιπλέον οπτικοακουστικό υλικό από video της 
εταιρείας GREENLAMP η οποία αποτελεί συνεργάτη της «Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ» και βρίσκεται 
στη Ρουμανία. 
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Εικόνα 5: Στιγμιότυπα από γυρίσματα videos 

 
Γ) Μοντάζ οπτικοακουστικού υλικού 
Το μοντάζ του video συλλογής-μεταφοράς-αποθήκευσης πραγματοποιήθηκε πρώτο έτσι ώστε να 
χρησιμοποιηθεί στις εκπαιδεύσεις και να μην καθυστερήσει την έναρξη αυτών δεδομένου του 
γεγονότος πως τα υπόλοιπα video απευθύνονταν κατά κύριο λόγος σε εργαζόμενους σε μονάδες 
επεξεργασίας των οποίων η εκπαίδευση μετατέθηκε στο τέλος της εκπαιδευτικής εκστρατείας.  
 
Η διαδικασία του μοντάζ πραγματοποιήθηκε από την ΧΥΖ με τη συμβολή της «Ανακύκλωση 
Συσκευών ΑΕ» και της TERRA NOVA. Το σύνολο του οπτικοακουστικού υλικού έπρεπε να ελεγχθεί 
έτσι ώστε να επιλεχθούν τα κατάλληλα πλάνα για την ακριβή απεικόνιση των παρουσιαζόμενων 
πρακτικών. Για την οπτικοποίηση τεχνικών πληροφοριών του προτύπου δημιουργήθηκαν γραφικά 
και δόθηκε ιδιαίτερο βάρος στον ακριβή συγχρονισμό εικόνας, ήχου και γραφικού έτσι ώστε να 
επιτευχθεί το μέγιστο επίπεδο αφομοίωσης της πληροφορίας από τον παρουσιαστή. Επίσης 
επιλέχθηκαν κοινά πλάνα σε όλα τα video για την παρουσίαση οριζόντιων θεματικών ενοτήτων 
(π.χ. υγεία και ασφάλεια) έτσι να αποτυπώνονται μέσω της επανάληψης στον θεατή. Τέλος για την 
οριζόντια αποτύπωση καλών και κακών πρακτικών διαχείρισης σε όλα τα video χρησιμοποιήθηκαν 
κοινά οπτικά εφέ και ήχοι (κόκκινο και πράσινο πέπλο και αντίστοιχοι ήχοι). 
 
Δ) Μετάφραση στα αγγλικά 
Μετά την ολοκλήρωση του μοντάζ ακολούθησε η μετάφραση το σύνολο του σπηκάζ, του 
παρουσιαστή, των συνεντεύξεων των super και των καρτελών στα αγγλικά με στόχο την μέγιστη 
χρησιμοποίησή τους από οποιονδήποτε εμπλεκόμενο φορέα στο εξωτερικό (Παράρτημα 7.2.73 B4 
Τεκμήριο super video οθόνες EN & Παράρτημα 7.2.75 B4 Τεκμήριο speakage video οθόνες EN). Το 
σύνολο των videos αναρτήθηκε στο youtube για την χρήση αυτών από εμπλεκόμενους φορείς τόσο 
στην Ελλάδα όσο στο εξωτερικό. Σημειώνεται ότι οι διαδικασίες και εργασίες «μετάφρασης» των 
videos πραγματοποιήθηκε κατά το διάστημα Μαΐου- Ιουνίου 2016, με απόφαση της Διοίκησης του 
Έργου προκειμένου να έχουν εντοπιστεί και ολοκληρωθεί όλες οι απαιτούμενες πιθανές 
τροποποιήσεις που θα προσέπιπταν από την ολοκλήρωση των δράσεων εκπαίδευσης και 
monitoring του Έργου. 
 
Προβλήματα/ καθυστερήσεις 
Η έναρξη των γυρισμάτων καθυστέρησε λόγω αυξημένου φόρτου εργασίας των μονάδων 
επεξεργασίας και άλλες δυσκολίες, όπως οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Δυσκολίες 
παρουσιάστηκαν κατά την ενοποίηση των πληροφοριών και του αριθμού των video οι οποίες όμως 
ξεπεράστηκαν με την εμπειρία των συνδικαιούχων στον συγκεκριμένα τομέα. 
 

https://www.youtube.com/channel/UCFr-0F6Z0GkNS1vlQP7HGLw
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Σύγκριση με προβλεπόμενους στόχους  
Επίτευξη των στόχων της Δράσης εντός της περιόδου αναφοράς. Οι στόχοι της δράσης καλύφθηκαν 
πλήρως από το παραγόμενος αποτέλεσμα καθώς οι τροποποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά 
την υλοποίηση της δράσης βοήθησαν στην αποτελεσματικότερη παρουσίαση του εκπαιδευτικού 
περιεχομένου των videos και μεγιστοποίησαν την After Life αξία του. 
 
After Life 
Τα videos του life Infocycle συνέβαλαν δραστικά στον εμπλουτισμό των προδιαγραφών του 
Weeelabex, καθώς δεν είχε αναπτυχθεί έως τώρα οπτικοακουστικό εκπαιδευτικό υλικό. Το 
συγκεκριμένο υλικό αναμένεται να καλύψει ένα σημαντικό κενό στην εκπαίδευση των 
εμπλεκόμενων φορέων και ο τρόπος παρουσίασής του να αποτελέσει οδηγό για την δημιουργία 
εκπαιδευτικών video για τη διαχείριση αποβλήτων αλλά και άλλων εργασιών. 
 
Πιο συγκεκριμένα ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) έχει επιδείξει έντονο ενδιαφέρον 
για την εκμετάλλευση του συνόλου του εκπαιδευτικού υλικού και ιδιαίτερα των videos. Αυτά θα 
χρησιμοποιηθούν ως εργαλεία εκπαίδευσης στους εργαζόμενους των Ο.Τ.Α. ως προς την ορθή 
διαχείριση των ΑΗΗΕ καθώς και σε άλλους εμπλεκόμενους φορείς (εταιρείες διαχείρισης) 

Αντίστοιχο ενδιαφέρον έχει εκδηλωθεί από τους Οργανισμούς WEEELABEX και WEEEFORUM 
καθώς και από μέλη τους  (π.χ. στην Τσεχία και Νορβηγία) για περαιτέρω μετάφραση των 
εκπαιδευτικών video και ένταξή τους στις εκπαιδευτικές τους διαδικασίες. Αναλυτική αναφορά 
υπήρξε στη δράση Α.7. 
 

Τελικά Παραδοτέα 
2 video για τη συλλογή, χειρισμό και αποθήκευση ΑΗΗΕ 

 GR Version: https://www.youtube.com/watch?v=Ul93FUGYfqk 

 EN Version: https://www.youtube.com/watch?v=4rt1NOXFkps 

 

2 Videos για Εξοπλισμός ανταλλαγής θερμότητας (απορρύπανση – επεξεργασία) 
 GR Version: https://www.youtube.com/watch?v=T848T_srO7I 

 EN Version: https://www.youtube.com/watch?v=ZASZD6y9xvM 

 
2 Videos για Εξοπλισμό μικρού και μεγάλου μεγέθους (απορρύπανση – επεξεργασία) 

 GR Version: https://www.youtube.com/watch?v=A6AF-0w0dP8 

 EN Version: https://www.youtube.com/watch?v=Nf_cce6zaHI 

 
2 Videos για Οθόνες και εξοπλισμός που περιέχει οθόνες (απορρύπανση – επεξεργασία) 

 GR Version: https://www.youtube.com/watch?v=AbJd3Bd4BqU 

 EN Version: https://www.youtube.com/watch?v=YWScPlW0oXA 

 
2 Videos για Λαμπτήρες (απορρύπανση – επεξεργασία) 

 GR Version: https://www.youtube.com/watch?v=7ernaHywF-w 

 EN Version: https://www.youtube.com/watch?v=44FkxEEDWe8 

 
2 Videos για τα Υλικά Ειδικής Διαχείρισης (ΥΕΔ) 

 GR Version: https://www.youtube.com/watch?v=_NNPIDrhfIs 

 EN Version: https://www.youtube.com/watch?v=5LiakF05yRk 

 
1 video / trailer για εκδηλώσεις Roadshow 

 GR Version: https://www.youtube.com/watch?v=HiLiuNWsqt8 
 

Τα εκπαδευτικά videos παρατίθενται και σε ψηφιακή μορφή (DVD) στο Παράρτημα: 

7.2.69 B4 Final Del videos DVD 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Ul93FUGYfqk
https://www.youtube.com/watch?v=4rt1NOXFkps
https://www.youtube.com/watch?v=T848T_srO7
https://www.youtube.com/watch?v=ZASZD6y9xvM
https://www.youtube.com/watch?v=A6AF-0w0dP8
https://www.youtube.com/watch?v=Nf_cce6zaHI
https://www.youtube.com/watch?v=AbJd3Bd4BqU
https://www.youtube.com/watch?v=YWScPlW0oXA
https://www.youtube.com/watch?v=7ernaHywF-w
https://www.youtube.com/watch?v=44FkxEEDWe8
https://www.youtube.com/watch?v=_NNPIDrhfIs
https://www.youtube.com/watch?v=5LiakF05yRk
https://www.youtube.com/watch?v=HiLiuNWsqt8
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Τεκμήρια 
7.2.70 B4 Τεκμήριο Επιστολές σε εργοστάσια για How to do videos 

7.2.71 B4 Τεκμήριο Δωρεά κάδων HELESI 

7.2.72 B4 Τεκμήριο σενάριο video οθόνες GR 

7.2.73 B4 Τεκμήριο super video οθόνες EN 

7.2.74 B4 Τεκμήριο speakage video οθόνες GR 

7.2.75 B4 Τεκμήριο speakage video οθόνες EN 
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5.1.3 Δράση C. Communication actions / awareness raising campaigns 

Δράση C.1 – Εκστρατεία σε έντυπα και ηλεκτρονικά τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και Social 
Media 
 
Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης Δράσης 
Προβλεπόμενη διάρκεια:  01/04/2015 – 30/09/2015 
Πραγματική διάρκεια: 01/04/2014 – 30/09/2015 
 
Περιγραφή 
Υπεύθυνος δικαιούχος για την υλοποίηση της Δράσης ήταν η «Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ» με την 
υποστήριξη της TERRA NOVA και τη συνδρομή και εποπτεία της Επιτροπής Επικοινωνίας και 
Διάχυσης του Έργου. Η εκστρατεία στο ευρύ κοινό είχε διττό στόχο, αφενός την υποστήριξη των 
Roadshow που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης C.2 και αφετέρου, στο μέτρο του 
δυνατού την ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού της χώρας. Σημειώνεται ότι πρωτεύον ρόλο 
στο συγκεκριμένο έργο ήταν η εφαρμογή επικοινωνιακών εργαλείων σε τοπικό επίπεδο 
στοχεύοντας στην αλλαγή συμπεριφοράς των τοπικών κοινωνιών και δευτερευόντως στην αλλαγή 
συμπεριφοράς των πολιτών.  
 
Η καμπάνια δομήθηκε και εξαρτήθηκε από τον προγραμματισμό της υλοποίησης της Δράσης C.2. 
Ουσιαστικά αναπτύχθηκαν 15 ανεξάρτητες «καμπάνιες»  οι οποίες δρούσαν υποστηρικτικά στα  
Roadshows που έλαβαν χώρα στις 15 πόλεις των δυο Περιφερειών.  
 
Η συνολική επομένως προσέγγιση είχε καθαρά τοπικό χαρακτήρα και τα επικοινωνιακά οχήματα 
που τελικά επιλέχθηκαν ήταν τα παρακάτω: 

• Τοπικοί ραδιοφωνικοί Σταθμοί.  
• Τοπικές ενημερωτικές ιστοσελίδες και portals. 
• Τοπικά έντυπα μέσα ενημέρωσης. 
• Στοχευμένη προβολή Facebook banners σε μέλη του Facebook. 

 
Ραδιοφωνική εκστρατεία: Στους ραδιοφωνικούς σταθμούς με τη μεγαλύτερη ακροαματικότητα 
ανά περιοχή αναμεταδόθηκε το σχετικό ραδιοφωνικό σποτ που προσκαλούσε τους πολίτες να 
παρευρεθούν στο Roadshow. Η διάρκεια της μετάδοσης του ραδιοφωνικού σποτ κυμαινόταν από 
επτά έως δέκα ημέρες πριν την πραγματοποίηση της εκδήλωσης και μεταδιδόταν αρκετές φορές 
ανά ημέρα σε στόχο να προσεγγίσει συνολικά το ακροατήριο κάθε σταθμού και κυρίως το νεανικό 
κοινό.  
 
Εκστρατεία σε τοπικά ηλεκτρονικά μέσα: Επιλέχθηκαν από την ομάδα του έργου σε συνεργασία με 
το media shop οι ιστοσελίδες με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα (Παράρτημα 7.2.77 C1 Final Del 
Κατάλογος ιστοσελίδων banners) προκειμένου να προβληθούν τα ενημερωτικά banners σε 
προβεβλημένο σημείο στην κεντρική σελίδα. Επιπλέον το μεγαλύτερο μέρος των τοπικών 
ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης ενημερώθηκε με δελτία τύπου για τη διεξαγωγή των Roadshows. 
Σημειώνεται ότι μετά την ολοκλήρωση κάθε εκδήλωσης ακολουθούσε απολογιστικό δελτίο τύπου 
της πορείας της εκδήλωσης.  
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Εκστρατεία σε τοπικά έντυπα μέσα ενημέρωσης: Επιλέχθηκαν οι μεγαλύτερες σε κυκλοφορία 
εφημερίδες των Ιωαννίνων της Λάρισας και του Βόλου στις οποίες απεστάλησαν Δελτία Τύπου για 
τα επικείμενα Roadshow  στις αντίστοιχες πόλεις.  
 
Στοχευμένη εκστρατεία με Facebook banners:  Παράλληλα με τις παραπάνω ενέργειες «έτρεχε» 
και η εκστρατεία των Facebook banners (Παράρτημα 7.2.81 C1 Τεκμήριο Facebook banner report), 
τα οποία προβαλλόταν τακτικά από μια έως δώδεκα φορές ανά χρήστη κατά την τελευταία 
εβδομάδα πριν από κάθε εκδήλωση. Οι εκστρατείες αυτές ήταν στοχευμένες σε μέλη του facebook 
κυρίως νεαρής ηλικίας τα οποία δήλωναν τόπο κατοικίας ή εργασίας την ευρύτερη περιοχή 
διεξαγωγής του επικείμενου Roadshow.   
 

 
Εικόνα 6: Ενδεικτικά web και facebook banners 

 

    
Εικόνα 7: Ενδεικτικές καταχωρήσεις web banners και καταχωρήσεις στον τύπο 

 
Ευρύτερη εκστρατεία ενημέρωσης / social media 
Παράλληλα με την τοπική εκστρατεία ενημέρωσης πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω δράσεις 
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του ευρύ κοινού που απευθύνονταν στο σύνολο των πολιτών 
της χώρας στο πλαίσιο της C1: 
 
Συνεντεύξεις: 
Παραχώρηση δυο συνεντεύξεων στον τηλεοπτικό σταθμό εθνικής εμβέλειας ΣΚΑΙ, όπου 
παρουσιάστηκε το ειδικά διαμορφωμένο τρέιλερ, το οποίο χρησιμοποιήθηκε στη δράση C.2 και 
μια γενικού περιεχομένου όπου παρουσιάστηκε το Έργο LIFE Infocycle συνολικά.  
 
Επίσης το Έργο και οι βασικές δράσεις του προβλήθηκαν στο ευρύ κοινό με ένα άρθρο γενικού 
περιεχομένου σε τοπικό έντυπο και δυο άρθρα σε εξειδικευμένα ενημερωτικά περιοδικά (CSR 
Review & Marketing Week). 
 
Social media  
Δημιουργήθηκε σελίδα στο Facebook (https://www.facebook.com/infocycle.greece/) στην οποία 
αναρτούνταν από την ομάδα επικοινωνίας του Έργου σημαντικά γεγονότα και στιγμιότυπα από την 
εξέλιξη των εκπαιδευτικών και επικοινωνιακών δράσεων. Επίσης δημιουργήθηκε λογαριασμός στο 
twitter (@Life_Infocycle).  
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Τέλος δημιουργήθηκε κανάλι στο YouTube στο οποίο αναρτήθηκε το σύνολο των εκπαιδευτικών 
videos, στα ελληνικά και υποτιτλισμένα στην αγγλική.  
 
Σύγκριση με προβλεπόμενους στόχους 
Επίτευξη των στόχων της Δράσης σημειώθηκε στην τοπική καμπάνια ενημέρωσης η οποία ήταν και 
η κύρια ενέργεια αυτής της δράσης. Πιο συγκεκριμένα: 
 
Οι επιβεβαιωμένες συμμετοχές στα Roadshow συνολικά ξεπερνούν τις 2093. Ο μέσος αριθμός 
συμμετεχόντων στο διαγωνισμό ανά δράση ήταν 91 ενώ ανά πόλη 140. Ο συνολικός αριθμός των 
επισκεπτών ανά δράση εκτιμάται ότι ήταν μεγαλύτερος (άνω του 100), καθώς υπήρχαν αρκετοί 
πολίτες που ενημερωνόντουσαν χωρίς να επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, ενώ 
μοιράστηκαν 7000 ενημερωτικά φυλλάδια. Αναλυτικότερα τα στατιστικά στοιχεία των Roadshow 
παρουσιάζονται στη Δράση C.2.  
 
Περισσότερα από 70 ενημερωτικά banners αναρτήθηκαν συνολικά σε τοπικές ενημερωτικές 
ιστοσελίδες και portals τα οποία εμφανίστηκαν περισσότερες από 9,3 εκατομμύρια φορές  
(impressions) και έλαβαν συνολικά 9.081 clicks.  
 
Όσον αφορά στην στοχευμένη εκστρατεία με Facebook banners τα αποτελέσματα της κρίνονται 
ιδιαίτερα ικανοποιητικά. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι τα banners εμφανίστηκαν σε 84.000 μέλη 
του Facebook, πραγματοποιώντας συνολικά περίπου 1,7 εκατομμύρια εμφανίσεις (impressions) 
και λαμβάνοντας συνολικά 4.768 clicks. Επίσης τα συνολικά Likes που δέχτηκαν οι καταχωρήσεις 
των banners ανέρχονται σε 427 (Παράρτημα 7.2.81 C1 Τεκμήριο Facebook banner report) 
 
Το κανάλι που δημιουργήθηκε στο YouTube κατέγραψε συνολικά περίπου 1100 προβολές των 
εκπαιδευτικών videos, αριθμός σχετικά κοντά στον αρχικά προβλεπόμενο στόχο 1500 προβολών.  
Το γεγονός αυτό εξηγείται από το εξειδικευμένο περιεχόμενο των videos τα οποία απευθύνονται 
σε συγκεκριμένο κοινό. Επίσης το γεγονός ότι τα σχετικά videos χορηγήθηκαν σε μορφή .mpg4 
στους εμπλεκόμενους με την διαχείριση ΑΗΗΕ συνεργάτες, επειδή δεν υπάρχουν οι απαιτούμενες 
υποδομές, όπως σύνδεση στο internet) στις εγκαταστάσεις (εργοστάσια ανακύκλωσης και μάντρες 
παλαιών μετάλλων) των περισσότερων συνεργατών. Συνεπώς η καταγραφή των προβολών από 
τους συνεργάτες δεν ήταν δυνατή. 
 
Η ιστοσελίδα στο Facebook συγκέντρωσε συνολικά 361 likes αριθμός σημαντικός, αλλά  
χαμηλότερος από τον αρχικά προβλεπόμενο στην πρόταση. Σαφώς μικρότερη ανταπόκριση είχε ο 
λογαριασμός που δημιουργήθηκε στο twitter ο οποίος συγκέντρωσε πολύ χαμηλό αριθμό 
followers (είκοσι σε σχέση με τους αρχικά 500 που προβλέφθηκαν).  
 
Στην ιστοσελίδα του Έργου (www.infocycle.gr) πραγματοποιήθηκαν συνολικά οι παρακάτω 
μοναδικές επισκέψεις ανά χρονικό διάστημα αναφοράς: 
 
30/09/2014 έως 30/09/2015: 7.514 μοναδικές επισκέψεις  
      -//-     έως 30/06/2016: 9.215 
      -//-     έως 30/09/2016: 9.553 
 

http://www.infocycle.gr/
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Ο αρχικός στόχος των 2.000 μοναδικών επισκέψεων υπερκαλύφθηκε. Σημειώνεται ότι η 
μεγαλύτερη επισκεψιμότητα σημειώθηκε στο διάστημα υλοποίησης της συγκεκριμένης δράσης. 
Αναλυτικά στατιστικά στοιχεία παρουσιάζονται στις εκθέσεις που εξήχθησαν από την υπηρεσία 
google analytics που παρουσιάζονται στο (Παράρτημα 7.2.80 C1 Τεκμήριο Google analytics report) 
όπως αντίστοιχα και στην τελική έκθεση της δράσης. 
 
Τα ραδιοφωνικά spots (Παράρτημα 7.2.78 C1 Final Del Πρόγραμμα μεταδόσεων ραδιοφωνικών 
μηνυμάτων) αναμεταδόθηκαν 1168 φορές (περίπου 50% περισσότερες αναμεταδόσεις από την 
αρχική πρόβλεψη) σε 34 τοπικούς ραδιοφωνικούς Σταθμούς των πόλεων και περιοχών 
διοργάνωσης των Roadshow. Τα ραδιοφωνικά σποτ αποτέλεσαν σημαντικό μέσο ενημέρωσης των 
πολιτών για τις εκδηλώσεις της Δράσης C.2. Δεδομένου του σύντομου χρονικής διάρκειας τους 
(περίπου 30 sec) δεν ήταν εφικτό να μεταδώσουν περαιτέρω πληροφορίες ικανές να 
ευαισθητοποιήσουν τους πολίτες και να διαμορφώσουν συμπεριφορά. 
 
Συνολικά εστάλησαν 102 Δελτία τύπου προς τοπικά μέσα ενημέρωσης (Έντυπα και ηλεκτρονικά), 
εκ των οποίων τα 65 ήταν ενημερωτικά για την επικείμενη διεξαγωγή των Roadshow και 37 
απολογιστικά μετά την ολοκλήρωση των Roadshow. Επιπλέον γράφτηκαν 3 άρθρα για το 
Roadshow της πόλης της Καλαμπάκας σε τοπικές ενημερωτικές ιστοσελίδες. Ενδεικτικά άρθρα 
παρατίθενται στο (Παράρτημα 7.2.83 C1 Τεκμήριο δημοσιεύματα Infocycle)  
 
Προβλήματα / καθυστερήσεις 
Δεν έχουν παρουσιαστεί προβλήματα / καθυστερήσεις στην υλοποίηση της Δράσης. Το αρχικό 
χρονοδιάγραμμα τηρήθηκε και ήταν προσαρμοσμένο στο χρονοδιάγραμμα της δράσης C.2.  
 
Τελικά παραδοτέα 

7.2.76 C1 Final Del Κατάλογος δημοσιεύσεων στα τοπικά ΜΜΕ 

7.2.77 C1 Final Del Κατάλογος ιστοσελίδων banners 

7.2.78 C1 Final Del Πρόγραμμα μεταδόσεων ραδιοφωνικών μηνυμάτων 

 
Λοιπά παραδοτέα 

7.2.79 C1 Del banner (έντυπη μορφή) 

 
Τεκμήρια 

7.2.80 C1 Τεκμήριο Google analytics report 

7.2.81 C1 Τεκμήριο Facebook banner report 

7.2.82 C1 Τεκμήριο GDN banner report 

7.2.83 C1 Τεκμήριο δημοσιεύματα Infocycle 
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Δράση C.2 – Διοργάνωση Ειδικών Εκδηλώσεων (Roadshow) 
 
Χρονοδιάγραμμα  
Προβλεπόμενη διάρκεια:  01/04/2015 – 30/09/2015 
Πραγματική διάρκεια: 01/04/2015 – 30/09/2015 
 
Πρόοδος 
Στόχος της δράσης ήταν η διοργάνωση ειδικών εκδηλώσεων σε κεντρικά σημεία 15 πόλεων στη 
Θεσσαλία και την Ήπειρο, με διενέργεια παράλληλων δράσεων. Υπεύθυνος δικαιούχος για την 
υλοποίηση της Δράσης ήταν η «Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ» με την υποστήριξη της TERRA NOVA 
και τη συνδρομή και εποπτεία της Επιτροπής Επικοινωνίας και Διάχυσης του Έργου. Στο πλαίσιο 
αυτό ανατέθηκε σε εξειδικευμένη εταιρεία σύμφωνα με τις σχετικές διαδικασίες και εσωτερικούς 
κανονισμούς του συντονιστή δικαιούχου, η κατασκευή του εκθεσιακού χώρου που αναπαριστούσε 
χώρο απορρύπανσης οθονών CRT, τηλεοράσεων FPD και υπολογιστών σε μονάδα επεξεργασίας 
ΑΗΗΕ, ο οποίος διαμορφώθηκε μέσα σε ένα ρυμουλκούμενο trailer. Επίσης σε ειδικές προθήκες 
παρουσιάζονταν όλα τα χρήσιμα ανακυκλώσιμα υλικά και όλες οι επικίνδυνες ουσίες που 
περιλαμβάνονται σε μια τηλεόραση. 
 
Παράλληλα η εταιρεία ανέλαβε τη μεταφορά και εγκατάσταση του trailer στα σημεία των 
εκδηλώσεων διαθέτοντας κατάλληλο προσωπικό της. Επιπλέον ανέλαβε και την διαθεσιμότητα 
promoters, οι οποίοι εκπαιδεύτηκαν από τα στελέχη του Έργου ώστε να απαντούν σε ερωτήσεις 
και απορίες του κόσμου που προσέγγιζαν.  
 
Το trailer ήταν ειδικά διακοσμημένο εσωτερικά και εξωτερικά, με το λογότυπο LIFE Infocycle και 
έφερε γραφικά ειδικά σχεδιασμένα γραφικά και μηνύματα, προτρέποντας το κοινό να 
συμμετάσχει στη δράση. Αναλυτικά στοιχεία για το σχεδιασμό του και φωτογραφικό υλικό 
παρουσιάζονται στην τελική παραδοτέα έκθεσης της δράσης (Παράρτημα 7.2.84 C2 Final Del 
έκθεση αξιολόγησης των roadshows και των διαγωνισμών) 

 
Εικόνα 8: Σχεδιασμός trailer Roadshow 

Επιπλέον, σε δυο οθόνες προβάλλονταν ένα video / trailer που αφορούσε όλες τις εργασίες 
διαχείρισης των ΑΗΗΕ. Σημειώνεται ότι το συγκεκριμένο video προσέλκυσε ιδιαίτερα το 
ενδιαφέρον των μικρών παιδιών που επισκέφτηκαν το trailer 
 
Υλοποίηση της Δράσης 
Διεξήχθησαν 23 ειδικές εκδηλώσεις σε κεντρικά σημεία των 15 Πόλεων των Περιφερειών 
Θεσσαλίας και Ηπείρου που είχαν επιλεγεί κατά τις προπαρασκευαστικές δράσεις. Διήμερη 
παρουσία πραγματοποιήθηκε σε διαφορετικά κεντρικά σημεία στις οκτώ Πρωτεύουσες των Νομών 
των δυο Περιφερειών (Λάρισα, Τρίκαλα, Καρδίτσα, Βόλο, Άρτα Πρέβεζα Ηγουμενίτσα και 
Ιωάννινα).  
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Σε όλες τις εκδηλώσεις παρευρίσκονταν προσωπικό της Ανακύκλωσης Συσκευών και της TERRA 
NOVA με σκοπό την ενημέρωση των πολιτών για τη ορθή περιβαλλοντικά διαχείριση των συσκευών 
μετά την απόρριψη τους και για τις διαθέσιμες υποδομές και δυνατότητες (σημεία συλλογής 
ιδιωτικά και δημοτικά) που έχει ο πολίτης να διαχειριστεί σωστά την συσκευή που απορρίπτει.   
 
Δύο ήταν οι παράλληλες δράσεις κάθε εκδήλωσης. Η διενέργεια ενός διαγωνισμού και η επιτόπου 
συλλογή αποβλήτων συσκευών από τους πολίτες.  
 
Διαγωνισμός 
Σε κάθε εκδήλωση παρέχονταν η δυνατότητα στους πολίτες να συμμετάσχουν σε ένα διαγωνισμό 
απαντώντας σε ένα απλό κουίζ 3 ερωτήσεων. Οι ερωτήσεις ήταν σε μορφή πολλαπλών 
απαντήσεων σε κουπόνι που συμπλήρωναν και έμπαινε σε κάλπη για την κλήρωση δυο 
ποδηλάτων. To κουπόνι αποτελούσε μέρος τρίπτυχου ενημερωτικού εντύπου, το οποίο κρατούσε 
ο κάθε συμμετέχοντας και διέθετε την απαραίτητη πληροφορία για το έργο Infocycle (Το φυλλάδιο 
παρατίθεται στην έκθεση του Παραρτήματος 7.2.84 C2 Final Del έκθεση αξιολόγησης των 
roadshows και των διαγωνισμών). 
 
Κύριος στόχος του διαγωνισμού ήταν να αποτελέσει αφορμή για να γνωρίσουν οι πολίτες 
περισσότερα γύρω από την ανακύκλωση ΑΗΗΕ. Ο διαγωνισμός αποτέλεσε και έναν μέσο 
προσέλκυσης των επισκεπτών, ώστε στη συνέχεια να ξεναγηθούν στον εκθεσιακό χώρο του trailer. 
 
Επί τόπου συλλογή ηλεκτρικών συσκευών  
Οι πολίτες είχαν την ευκαιρία να παραδώσουν παλιές ηλεκτρικές τους συσκευές και λαμπτήρες για 
ανακύκλωση σε ειδικό container και κάδους που είχαν τοποθετηθεί στο χώρο κάθε εκδήλωσης.  
Επίσης, με στόχο την ανταπόκριση σε αιτήματα πολιτών για παραλαβή ογκωδών συσκευών από το 
σπίτι τους ορισμένοι Δήμοι διέθεσαν όχημα ή υπήρχε όχημα συνεργαζόμενης μεταφορικής 
εταιρείας. 
 

 

 
Εικόνα 9: Στιγμιότυπα από εκδηλώσεις (Roadshow) 

Αποτελέσματα της Δράσης  
Συνολικά στο διαγωνισμό έλαβαν μέρος 2093 άτομα. Ο μέσος αριθμός συμμετεχόντων στο 
διαγωνισμό ανά δράση ήταν 91 ενώ ανά πόλη 140. Ο συνολικός αριθμός των επισκεπτών ανά 
δράση εκτιμάται ότι ήταν μεγαλύτερος (άνω του 100), καθώς υπήρχαν αρκετοί πολίτες που 
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ενημερωνόντουσαν χωρίς να επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, ενώ μοιράστηκαν 7000 
ενημερωτικά φυλλάδια. Οι ώρες μεγαλύτερης επισκεψιμότητας ήταν μεταξύ 11:00 και 13:00. 
 

 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΡΑΣΗΣ 
(ROADSHOW) 

16/5 17/5 23/5 24/5 30/5 31/5 6/6 7/6 13/6 14/6 20/6 21/6 27/6 28/6 25/7 26/7 27/7 28/7 29/7 30/7 31/7 1/8 2/8 

ΑΡ. ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 
ΑΝΑ ΔΡΑΣΗ 

67 117 90 63 154 118 213 40 101 33 137 159 141 110 68 62 84 91 49 57 46 60 33 

ΑΡ. ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 
ΑΝΑ ΠΟΛΗ 

67 117 90 63 272 253 101 33 296 251 130 175 106 46 93 

Μ.Ο. ΑΡ. ΣΥΜΜΕΤΕΧ. 
ΑΝΑ ΔΡΑΣΗ & ΠΕΡΙΦ. 

110 61 

Μ.Ο. ΑΡ. ΣΥΜΜΕΤΕΧ. 
ΑΝΑ ΔΡΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 

91 

Μ.Ο. ΑΡ. ΣΥΜΜΕΤΕΧ. 
ΑΝΑ ΠΟΛΗ & ΠΕΡΙΦ. 

154 110 

Μ.Ο. ΑΡ. ΣΥΜΜΕΤΕΧ. 
ΑΝΑ ΠΟΛΗ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 

140 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡ. 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

2093 

Πίνακας 5: Στοιχεία αριθμών συμμετεχόντων στα Roadshow (ανά πόλη, δράση, περιφέρεια) 

Η ανταπόκριση του κοινού στη Θεσσαλία ήταν μεγαλύτερη από την  Ήπειρο, με μέση προσέλευση 
110 έναντι 61 επισκεπτών αντίστοιχα ανά δράση και 154 έναντι 110 ανά πόλη. Η προσέλευση των 
επισκεπτών εκτιμάται ότι επηρεάστηκε τόσο από τη χρονική περίοδο όσο και από το σημείο που 
πραγματοποιήθηκε κάθε ενέργεια. Ως εκ τούτου, δράσεις που έλαβαν χώρα αργότερα μέσα στο 
καλοκαίρι και σε λιγότερο πολυσύχναστα σημεία παρουσίασαν μικρότερο αριθμό επισκεπτών. 
 
Το προφίλ των επισκεπτών ήταν κυρίως γονείς με παιδιά και άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας, που 
είχαν μεγαλύτερο διαθέσιμο χρόνο. Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τη διαδικασία επεξεργασίας 
των οθονών υπήρξε από παιδιά, κυρίως μαθητές δημοτικού. Μεγάλη απήχηση στα παιδιά είχε και 
το βίντεο που περιέγραφε τη διαδικασία της ανακύκλωσης ηλεκτρικών συσκευών γενικότερα.  
 
Οι περισσότερες ερωτήσεις των συμμετεχόντων αφορούσαν σε πρακτικά θέματα, όπως η 
διαθεσιμότητα υποδομών και η κατανομή των σημείων συλλογής που απευθύνονται στους 
πολίτες.  
 
Τέλος σημαντική ποσότητα ΑΗΗΕ συλλέχθηκαν συνολικά από τα παράλληλες ενέργειες κατά τη 
διάρκεια των εκδηλώσεων. Η συνολική ποσότητα ανέρχεται σε 3.604 kg ΑΗΗΕ. Η κατανομή ανά 
εκδήλωση παρουσιάζεται στην τελική έκθεση της Δράσης.  
 
After Life 
Δεδομένου του γεγονότος πως η Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ πραγματοποιεί τακτικές εκδηλώσεις 
για το ευρύ κοινό σε συνεργασία με Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, άλλους φορείς και Συστήματα 
εναλλακτικής Διαχείρισης αποβλήτων σε ολόκληρη την Ελλάδα, δημιουργεί ιδανικές συνθήκες για 
την ενσωμάτωση της τεχνογνωσίας του LIFE Infocycle  στις εκδηλώσεις αυτές με στόχο την 
βελτιστοποίηση της αποτελεσματικότητας των εκδηλώσεων αυτών. 
 
Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται να αξιοποιηθούν τα βασικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν στα 
Roadshows για την προσέγγιση και ευαισθητοποίηση του ευρύ κοινού και πιο συγκεκριμένα να 
επαναληφθεί το concept προσομοίωσης χώρου επεξεργασίας και για άλλες κατηγόριες συσκευών. 



  

 

 

 
 

Final Report LIFE Infocycle 53 

Στόχος είναι σε μελλοντικές εκδηλώσεις να παρουσιαστούν και άλλες κατηγορίες συσκευών, όπως 
ψυγεία, μεγάλες και μικρές συσκευές κ.λπ. με στόχο την επαφή του κοινού με το σύνολο των 
κατηγοριών ΑΗΗΕ. 
 
Επομένως οι εμπειρίες και η τεχνογνωσία που αποκομίστηκαν από την διενέργεια των ειδικών 
εκδηλώσεων της δράσης C2 καθώς και τα αποτελέσματα αυτής κρίνονται ιδιαίτερα σημαντικά για 
την αναβάθμιση του τρόπου προβολής της διαχείρισης των ΑΗΗΕ σε μαζικές εκδηλώσεις προς τα 
ευρύ κοινό.  
 
Προβλήματα / καθυστερήσεις 
Τα σημαντικότερα προβλήματα που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της δράσης συνοψίζονται στα 
παρακάτω: 
 
Τη μεγαλύτερη δυσκολία στην υλοποίηση της δράσης αποτέλεσαν οι έκτακτες πολιτικές και 
οικονομικές συνθήκες που επικράτησαν στην χώρα οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα την έκτακτη 
αλλαγή ημερομηνίας διεξαγωγής προγραμματισμένων εκδηλώσεων του Ιουλίου. Ενδεικτικά 
αναφέρεται η περίπτωση του  Roadshow των Ιωαννίνων από 4-5/7/2015 (ημερομηνία διεξαγωγής 
δημοψηφίσματος) στις 25-26/7 /2015.  
 
Επίσης η Επιτροπή Διοίκησης του Έργου σε συνεργασία με την Επιτροπή Επικοινωνίας και 
Διάχυσης, λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των τεχνικών και οικονομικών παραμέτρων πχ 
διαθεσιμότητα trailer, προσωπικού, κόστους κλπ.) αποφάσισαν η διεξαγωγή όλων των Roadshow 
να ολοκληρωθεί μέχρι τις 02/08/2015. Παρόλο το κλίμα του καλοκαιριού του 2015, η ανταπόκριση 
των πολιτών και η συμμετοχή τους στο διαγωνισμό δεδομένων των πρόσφατων οικονομικών 
συνθηκών κρίνεται αρκετά ικανοποιητική. 
 
Επιπλέον δυσκολία στην υλοποίηση της δράσης αποτέλεσε το γεγονός πως υπήρξε απόκλιση σε 
μέρος του external cost που προβλεπόταν από την πρόταση για την δημιουργία και διάθεση του 
εκθεσιακού χώρου, τη διενέργεια διαγωνισμών, το κόστος χρήσης promoters κ.λπ. Η δυσκολία 
αυτή εξετάστηκε από τις επιτροπές του έργου και αποφασίστηκε η σύμπτυξη του αρχικού 
χρονοδιαγράμματος, με στόχο αφενός τη μείωση του external assistance cost και αφετέρου την 
δημιουργία συνεργειών με άλλες δράσεις και τελικώς δεν επηρέασαν την ομαλή διεξαγωγή της 
Δράσης. Αναλυτικά οι αποκλίσεις παρουσιάζονται στο αντίστοιχο κεφάλαιο του παρόντος. 
 
Επίσης αξίζει να σημειωθεί ότι ιδιαίτερη δυσκολία προκάλεσε η επικοινωνία με τους οικείους 
Δήμους προκειμένου να προσδιοριστούν τα τελικά σημεία των εκδηλώσεων και να διασφαλιστούν 
οι σχετικές άδειες. 
 
Σύγκριση με προβλεπόμενους στόχους 
Η δράση, παρά τις όποιες αντιξοότητες του καλοκαιριού του 2015, υλοποιήθηκε με απόλυτη 
επιτυχία, πραγματοποιήθηκαν όλες οι εκδηλώσεις που είχαν προβλεφθεί και η συμμετοχή των 
πολιτών ήταν ιδιαίτερα ικανοποιητική.  
 
Τελικά παραδοτέα  

7.2.84 C2 Final Del έκθεση αξιολόγησης των roadshows και των διαγωνισμών 
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Λοιπά παραδοτέα 
7.2.85 C2 Del t-shirts white 

7.2.86 C2 Del promo stand 

7.2.87 C2 Del κάλπη διαγωνισμού 
 

Τεκμήρια 
7.2.88 C2 Τεκμήριο Φωτογραφίες από Roadshows 
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5.1.4 Δράση D. Training activities 

Δράση D.1 – Διοργάνωση εκπαιδευτικών ημερίδων για την εκπαίδευση των εμπλεκόμενων 
μερών στη διαχείριση ΑΗΗΕ 
 
Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης Δράσης 
Προβλεπόμενη διάρκεια: 01/01/2015 – 30/06/2015 
Πραγματική διάρκεια: 01/01/2015 – 31/12/2015 
 
Περιγραφή 
Υπεύθυνος Δικαιούχος υλοποίησης της συγκεκριμένης δράσης ήταν η Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ 
σε συνεργασία με την Επιτροπή Επικοινωνίας και Διάχυσης και στελέχη της TERRA NOVA. Στόχος 
της συγκεκριμένης δράσης ήταν η από κοινού ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση των 
εμπλεκόμενων συνεργατών και φορέων στην Διαχείριση των ΑΗΗΕ στις δυο Περιφέρειες. Ο σκοπός 
αυτός προσεγγίστηκε με τη διοργάνωση εκπαιδευτικών και ενημερωτικών ημερίδων στις 
Πρωτεύουσες των Νομών των δυο Περιφερειών. 
 
Στις ημερίδες και εσπερίδες που διοργανώθηκαν προσκαλέστηκαν να συμμετάσχουν οι παρακάτω 
εμπλεκόμενοι άμεσα και έμμεσα με την ανακύκλωση των ΑΗΗΕ: 

 Εκπρόσωποι ΟΤΑ (Διευθύνσεις καθαριότητας αρμόδιες για τη συλλογή των ΑΗΗΕ)  
 Εκπρόσωποι εμπόρων μετάλλων (scrap dealers)  
 Εκπρόσωποι αλυσίδων λιανικής και τοπικά καταστήματα λιανικής ηλεκτρικών και 

ηλεκτρονικών συσκευών 
 Συλλέκτες και μεταφορείς ΑΗΗΕ 
 Ευρύτερες επαγγελματικές ομάδες άμεσα ή έμμεσα σχετιζόμενες με τη διαχείριση ΑΗΗΕ 

(σύλλογοι ηλεκτρολόγων, ψυκτικών κλπ.)  
 Εταιρείες διαχείρισης ΑΗΗΕ (μονάδες επεξεργασίας) 
 Εκπρόσωποι της Α΄βάθμιας και Β΄ βάθμιας εκπαιδευτικής κοινότητας. 
 Εκπρόσωποι τμημάτων περιβαλλοντικής αδειοδότησης των περιφερειών. 
 Συναφή προγράμματα και εκπρόσωποι του ΕΟΑΝ 

 
Ενδεικτική επιστολή πρόσκλησης επισυνάπτεται στο Παράρτημα 7.2.92 D1 Τεκμήριο email 
πρόσκληση σε ημερίδα Τρικάλων (πρόγραμμα-χάρτης-χρονοδιάγραμμα). 
  
Ο βασικός κορμός του εκπαιδευτικού υλικού, το οποίο καταρτίστηκε κατά τη Δράση B.2 
(Παράρτημα 7.2.31 - 7.2.62) και παρουσιάστηκε στις εκδηλώσεις αποσκοπούσε στην ενημέρωση 
σχετικά με το περιβαλλοντικό πρόβλημα που προκαλείται από τη μη περιβαλλοντικά ορθή 
διαχείριση των ΑΗΗΕ και στην παρουσίαση καλών και κακών πρακτικών διαχείρισης. Τονίζεται 
κατόπιν συνεχούς αξιολόγησης των Επιτροπών Διασφάλισης Ποιότητας και της Διοίκησης του 
Έργου και ανάλογα με τις ανάγκες που παρουσιάζονταν το εκπαιδευτικό υλικό επικαιροποίηθηκε 
και τροποποιήθηκε αναλόγως. (Για παράδειγμα στην ενότητα ¨καλές πρακτικές διαχείρισης από 
ΟΤΑ και Τοπικά προβλήματα, το υλικό παρουσιάσεων τροποποιήθηκε σύμφωνα με τα δεδομένα 
της κάθε πόλης – περιοχής). 
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Εικόνα 10: Εσπερίδα Λάρισας (αριστερά) και Ιωαννίνων (δεξιά) 

Παράλληλα το υλικό κάθε παρουσίασης αποσκοπούσε στην πρόκληση συζήτησης των τοπικών 
προβλημάτων διαχείρισης, στην δημιουργία πεδίου διαλόγου, αλληλεπίδρασης και ανταλλαγής 
απόψεων, εμπειριών και πρακτικών μεταξύ των συμμετεχόντων και στον συντονισμό για 
αναζήτηση και εύρεση λύσεων σε τοπικό ή και Περιφερειακό επίπεδο. Επιπλέον γινόταν συνοπτική 
παρουσίαση του συνόλου των δράσεων του Έργου και των μέχρι τότε αποτελεσμάτων. Αυτός είναι 
και ο βασικός λόγος που οι εκδηλώσεις αυτές δεν ήταν ανοιχτές στο ευρύ κοινό και περιορίστηκαν 
σε προσωπικές προσκλήσεις.  
 
Στην τελική Έκθεση της Δράσης D.1 παρουσιάζονται αναλυτικά όλες οι ενέργειες προετοιμασίας, 
οργάνωσης  και υλοποίησης κάθε εκδήλωσης. Επιπλέον οι παρουσιάσεις αναπροσαρμόζονταν 
κάθε φορά πριν την εκδήλωση με στοιχεία που αφορούσαν τον δήμο/ περιφερειακή ενότητα / 
περιφέρεια για την οποία προοριζόταν, ώστε να παρουσιάζονται ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία 
σε τοπικό επίπεδο συμπεριλαμβανομένων καλών/κακών πρακτικών διαχείρισης από την δήμους 
της αντίστοιχης περιφέρειας καθώς και από άλλους δήμους σε εγχώριο και ευρωπαϊκό επίπεδο. 
Γενικότερα το περιεχόμενο μέρος των παρουσιάσεων εστιάζονταν στο μεγαλύτερο περιβαλλοντικό 
πρόβλημα που παρουσίαζε κάθε περιοχή (π.χ. χαμηλή συλλογή, αυξημένες κατεστραμμένες 
συσκευές κ.λπ.)  
 

 
Εικόνα 11: Πρόσκληση και πρόγραμμα εσπερίδας Ιωαννίνων 

 
Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης της Δράσης D1, διοργανώθηκαν οι 7 από τις 8 προβλεπόμενες 
ημερίδες και εσπερίδες.  
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Ημερομηνία Πόλη Αρ. συμμετεχόντων 

29/4/2015 Τρίκαλα 15 

6/5/2015 Άρτα 18 

11/6/2015 Καρδίτσα 33 

28/9/2015 Ηγουμενίτσα 20 

14/10/2015 Ιωάννινα 49 

19/10/2015 Βόλος 32 

3/11/2015 Λάρισα 93 

Σύνολο Συμμετεχόντων 260 

Πίνακας 6: Αριθμός συμμετεχόντων ανά ημερίδα 

Στον Πίνακας 6: Αριθμός συμμετεχόντων ανά ημερίδα 
παρουσιάζεται ο αριθμός των 
συμμετεχόντων σε κάθε ημερίδα ξεχωριστά.  
Σημειώνεται ότι στις δυο «Κεντρικές» 
εσπερίδες (Λάρισα και Ιωάννινα) υπήρξε 
σημαντικός αριθμός συμμετεχόντων οι 
οποίοι δεν καταγράφηκαν στις λίστες κατά 
την προσέλευση τους.  
 
Αναλυτικές λίστες συμμετεχόντων για κάθε 
ημερίδα παρατίθενται στο Παράρτημα 
7.2.90 D1 Τεκμήριο Λίστες συμμετεχόντων  
 

Κάθε προσκεκλημένος λάμβανε κατά την είσοδο του σημειωματάριο με το λογότυπο του έργου, 
ενημερωτικό φυλλάδιο και ερωτηματολόγιο αξιολόγησης της εκδήλωσης (Παράρτημα 7.2.106 E1 
Del Πρότυπο αξιολόγησης ημερίδας από παρευρισκόμενους). Στο τέλος κάθε εκδήλωσης 
συγκεντρώνονταν τα απαντημένα ερωτηματολόγια προκειμένου να αξιοποιηθούν κατά την 
ενδιάμεση αξιολόγηση της δράσης και στην τελική αξιολόγηση στη Δράση E1.  
 
Αποτελέσματα δράσης 
Η ποσοτική και στατιστική επεξεργασία της διάρθρωσης του κοινού των ημερίδων 
πραγματοποιήθηκε στη Δράση Ε1. Συνοπτικά από την ποιοτική αξιολόγηση που 
πραγματοποιήθηκε από την ομάδα των στελεχών των δυο δικαιούχων που συμμετείχε στις 
εκδηλώσεις, προκύπτει ότι το υψηλότερο ενδιαφέρον για το περιεχόμενο κάθε εκδήλωσης 
παρατηρήθηκε στην ημερίδα της Άρτας και στις εσπερίδες της Λάρισας και της Καρδίτσας.  
 
Τα κυριότερα θέματα που συζητήθηκαν ήταν η συνεργασία ιδιωτικού και δημόσιου τομέα στη 
συλλογή και μεταφορά των ΑΗΗΕ και η έλλειψη βασικών υποδομών σε ορισμένους Δήμους. Επίσης 
κυριάρχησε η αντίληψη ότι μεγάλο μέρος των προβλημάτων συλλογής των τοπικών δήμων θα 
λυθεί με την εγκατάσταση και λειτουργία των «πράσινων Σημείων».  
 

Πόλη Ημερομηνία 
Αριθμός 

παρευρισκόμενων 

Βαθμός 
συμμετοχής 
Ενδιαφέρον 

Επιμέρους θέματα/σημεία συζήτησης 
Επίπεδο 
αρχικής 
γνώσης 

Τρίκαλα 29/4/2015 15 Χαμηλό 
 Πράσινα σημεία.  

 Ενημέρωση νέων 

 Δημιουργία νέων σημείων συλλογής  

 Ανάδειξη προβλήματος έλλειψης μόνιμου προσωπικού 

 Τρόποι ενημέρωσης ευαισθητοποίησης των πολιτών 

 Τρόπος ελέγχου παράνομων ροών ΑΗΗΕ 

 Δημιουργία νέων σημείων συλλογής  

 Βελτίωση λειτουργίας υφιστάμενου τρόπου συλλογής 

Χαμηλό 

Άρτα 6/5/2015 18 Υψηλό Μέσο 

Καρδίτσα 11/6/2015 33 Υψηλό Μέσο 

Ηγουμενίτσα 28/9/2015 20 Μέσο Χαμηλό 

Ιωάννινα 14/10/2015 49 Μέσο Μέσο 

Βόλος 19/10/2015 32 Μέσο Χαμηλό 

Λάρισα 3/11/2015 93 Υψηλό Υψηλό 

Πίνακας 7: Συνολική αποτύπωση βασικών σημείων συζήτησης σε ημερίδες και αντίστοιχο επίπεδο γνώσης 

Σχεδόν σε όλες τις εκδηλώσεις αναφέρθηκε εκτενώς το ζήτημα της ευαισθητοποίησης του πολίτη 
με επικέντρωση στη νέα γενιά, με τους εκπροσώπους των δήμων να αντιμετωπίζουν πολύ θετικά 
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τις δράσεις ενημέρωσης του ευρύ κοινού που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Έργου 
Infocycle.  
 
Προβλήματα – καθυστερήσεις 
Κατά την υλοποίηση της Δράσης D.1 παρουσιάστηκαν οι παρακάτω δυσκολίες και αποκλίσεις: 

α) Δυσκολία στη συγκέντρωση στοιχείων επικοινωνίας δυνητικών προσκεκλημένων  
β) Χαμηλή προσέλευση στις πρώτες δυο ημερίδες.  
γ) Ακύρωση της Εσπερίδας στην Πρέβεζα 
δ) Αναβολή στην αρχικά προγραμματισμένη εσπερίδα στο Βόλο.  
ε) Παράταση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της Δράσης  

 
Στη συνέχεια παρουσιάζονται αναλυτικά οι αιτίες και αντιστοίχως οι διορθωτικές ενέργειες που 
πραγματοποιήθηκαν από τους συντελεστές του Έργου προκειμένου να αρθούν οι παραπάνω 
δυσκολίες.  
 
α) Η δυσκολία στη συγκέντρωση στοιχείων επικοινωνίας δυνητικών προσκεκλημένων οφείλονταν 
κυρίως στις μη επικαιροποίηση των στοιχείων επικοινωνίας των λιστών των μελών των κατά 
τόπους επαγγελματικών επιμελητηρίων και των βάσεων δεδομένων του διαδικτύου. Αποτέλεσμα 
ήταν να αναζητηθεί το μεγαλύτερο μέρος των επαγγελματιών της περιοχής από τηλεφωνικούς 
καταλόγους με βάση τα ονόματα που ήταν διαθέσιμα στους αρχικούς καταλόγους. Η δυσχέρεια 
αυτή αύξησε σημαντικά τον όγκο δουλειάς της ομάδας που είχε επιφορτιστεί με την κατάρτιση 
στων καταλόγων. Το αποτέλεσμα ήταν οι τελικά ενημερωμένοι κατάλογοι να περιλαμβάνουν 
περίπου 150-300 καταχωρήσεις, ανάλογα με το μέγεθος της κάθε πόλης.  
 
β) Χαμηλή προσέλευση στις πρώτες δυο ημερίδες. Κατά τη διάρκεια της οργάνωσης των δυο 
πρώτων ημερίδων (Τρίκαλα και Άρτα) διαπιστώθηκε ότι υπήρχε μεγαλύτερο ενδιαφέρον για 
συμμετοχή σε σχέση με τις επιβεβαιωμένες απαντήσεις. Ο κύριος λόγος ήταν ότι η διοργάνωση 
ημερίδας τις πρωινές εργάσιμες ώρες στις επαρχιακές πόλεις καθιστούν σχεδόν απαγορευτική την 
συμμετοχή των μικρών κυρίως επαγγελματιών οι οποίοι είναι κυρίως αυτοαπασχολούμενοι. Την 
ίδια δυσκολία αντιμετώπιζαν και οι εργαζόμενοι στις διευθύνσεις καθαριότητας των Δήμων. Η 
παραπάνω προσέγγιση επιβεβαιώθηκε και από το σύνολο των παρευρισκόμενων στις δυο αυτές 
ημερίδες. 
 
Κατόπιν των παραπάνω επισημάνσεων η Επιτροπή Επικοινωνίας του Έργου αποφάσισε άμεσα τον 
επαναπρογραμματισμό του συνόλου των υπολειπόμενων  εκδηλώσεων, ώστε όλες να 
πραγματοποιηθούν σε μη εργάσιμες απογευματινές ώρες (Εσπερίδες).  
 
γ) Ακύρωση της εσπερίδας στην Πρέβεζα. Κατά τη διάρκεια προετοιμασίας της εσπερίδας στην 
Πρέβεζα διαπιστώθηκε από την ομάδα διοργάνωσής της το ιδιαίτερα χαμηλό ενδιαφέρον 
συμμετοχής τόσο των επαγγελματιών όσο και των αρμόδιων δημοτικών αρχών. Χαρακτηριστικό 
παράδειγμα ήταν ότι μόνο 8 άτομα απάντησαν θετικά ότι θα παρευρεθούν στην εσπερίδα που είχε 
κανονιστεί να διεξαχθεί στις 7/5/2015 εκ των οποίων κανείς εκπρόσωπος της τοπικής 
αυτοδιοίκησης. Τονίζεται ότι κανείς από τους παραπάνω δηλωθέντες δεν αποτελούσε εκπρόσωπο 
αρμόδιου φορέα και ειδικότερα εκπρόσωπο ΟΤΑ Ά ή ΄Β. Συνυπολογίστηκε επίσης το γεγονός ότι 
ακολουθούσε η κεντρική εσπερίδα της Περιφέρειας Ηπείρου στην πόλη των Ιωαννίνων που θα 
μπορούσε να καλύψει με επάρκεια την ενημέρωση φορέων και από την πόλη της Πρέβεζας. 
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Αναφέρεται ότι ενδεικτικά οι βασικές εταιρείες διαχείρισης ΑΗΗΕ, όπου στόχευαν οι δράσεις D1 
ήταν κοινές τόσο για την πόλη της Πρέβεζας όσο και των Ιωαννίνων πχ περιφερειακή δράση 
μεταφορέων  ΑΗΗΕ. Τα δεδομένα, όπως παρουσιάστηκαν, αναλύθηκαν από την Επιτροπή 
Επικοινωνίας και κατόπιν διαφοροποίησης τους από την περίοδο υποβολής της πρότασης του 
Έργου, αποφασίστηκε από τη Διοίκηση, υπό το πρίσμα μειωμένης συμμετοχής του κοινού στη 
συγκεκριμένη εσπερίδα, η ακύρωση της συγκεκριμένης εκδήλωσης με κύριο γνώμονα την ορθή 
διαχείριση των ανθρώπινων και των οικονομικών πόρων του Έργου. Σε καμία περίπτωση η 
συγκεκριμένη απόφαση δεν επηρέασε την ποιοτική υλοποίηση της δράσης και του Έργου, ενώ 
αντίθετα έγινε ποιοτική κατανομή και αξιοποίηση πόρων για την επιτυχή διεξαγωγή ενεργειών της 
δράσης και συνολικότερα του Έργου. 
 
δ) Αναβολή Εσπερίδας στο Βόλο. Ο λόγος της αναβολής ήταν η ιδιαίτερα περιορισμένη 
προσέλευση, η οποία οφειλόταν στο γεγονός ότι η Δευτέρα 29/6/2015 ήταν η πρώτη εργάσιμη 
ημέρα που εφαρμόστηκαν περιορισμοί στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls), τα οποία 
επηρέασαν ιδιαίτερα την ψυχολογία των πολιτών. Παρόλη την αναστάτωση λόγω των πολιτικών 
εξελίξεων παρευρέθηκαν περίπου 10 πολίτες οι οποίοι μετά την ανακοίνωση της αναβολής της 
εκδήλωσης παρέμειναν στο χώρο του ξενοδοχείου όπου ουσιαστικά πραγματοποιήθηκε μια 
ενδιαφέρουσα συζήτηση «στρογγυλής τραπέζης» για θέματα της ανακύκλωσης ΑΗΗΕ στο Νομό 
Μαγνησίας. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι το σύνολο των παρευρισκόμενων στην αρχική 
αναβληθείσα εσπερίδα παρευρέθηκαν στην εσπερίδα που πραγματοποιήθηκε στις 19/10/2015. Οι 
οικονομικές και πολιτικές εξελίξεις (capital controls - δημοψήφισμα) επηρέασαν σημαντικά εκτός 
από την αρχική ημερομηνία διεξαγωγής της εσπερίδας του Βόλου και την συνολική ομαλή 
διοργάνωση των υπολοίπων εσπερίδων, καθώς, όπως αναφέρεται στην σχετική ενότητα και των 
Roadshow που πραγματοποιήθηκαν το διάστημα αυτό, εξαιτίας της χαμηλής προσέλευσης λόγω 
συνολικής έλλειψης ενδιαφέροντος για θέματα και που δεν σχετίζονταν με τις τότε επίκαιρες 
εξελίξεις. 
 
Η παράταση του χρονοδιαγράμματος κατά 5 μήνες ήταν μια απόφαση που είχε ληφθεί από τις 
αρμόδιες επιτροπές διοίκησης του Έργου λαμβάνοντας υπόψη ότι η πραγματοποίηση τους δεν 
επηρεάζει σε καμία περίπτωση καμία άλλη δράση και κατ’ επέκταση το συνολικό Έργο. Η απόφαση 
αυτή βασίστηκε στο γεγονός ότι η παράλληλη υλοποίηση της συγκεκριμένης Δράσης με τις άλλες 
Δράσεις Επικοινωνίας και Εκπαίδευσης του Έργου θα επιφέρει μεγαλύτερο αντίκτυπο στα κοινά 
στόχο. Σημειώνεται ότι όλες σχεδόν οι ημερίδες / εσπερίδες υλοποιήθηκαν σε μεταγενέστερο 
χρόνο από τα Roadshow με αποτέλεσμα κατά την προετοιμασία το κοινό που προσεγγίζονταν 
γνώριζε ήδη για το Έργο ή είχε ακούσει για το INFOCYCLE από τα ΜΜΕ της περιοχής του, όταν 
πραγματοποιούταν η προβολή του Roadshow.  
 
Σε κάθε περίπτωση η παράταση υλοποίησης της Δράσης δεν επηρέασε την συνολική υλοποίηση 
του Έργου, αντίθετα είχε θετικό αντίκτυπο στην συμμετοχή του κοινού και στο αρχικό επίπεδο 
γνώσης του για το έργο και τους σκοπούς του. Επιπλέον, η παράταση της δράσης, δημιούργησε 
συνέργειες με άλλες δράσεις που έτρεχαν παράλληλα και απαιτούσαν φυσική παρουσία των 
στελεχών του Έργου στην Επαρχία, εξοικονομώντας οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους. 
Τονίζεται ότι οι μετακινήσεις (απαιτούμενα ταξίδια) έγιναν συνδυασμένα σε όμορες πόλεις και 
περιοχές  (μεταφορές και κινήσεις) με αποτέλεσμα την μείωση των απαιτούμενων ημερών. Οι 
παραπάνω συνδυασμένες ενέργειες οδήγησαν τόσο στην μείωση ανθρακικού αποτυπώματος 
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(όπως αναλύονται στις σχετικές ενότητες του παρόντος) , χωρίς να επηρεάζουν την ποιοτική 
διεξαγωγή της δράσης.  
 
Σύγκριση με προβλεπόμενους στόχους 
Λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό συμμετεχόντων στην εσπερίδα της Λάρισας (93 άτομα)  και πως 
η συγκεκριμένη εσπερίδα απόλυτα επιτυχημένη, θεωρείται πως ο αρχικός στόχος της συμμετοχής 
800 συνολικά ατόμων στις ημερίδες ήταν μη δυνατός δεδομένου του γεγονότος πως οι υπόλοιπες 
πόλεις είναι μικρότερες όπως και το αντίστοιχο δυναμικό ενδιαφέροντος και συμμετοχής. 
Συνεκτιμώντας επίσης το γεγονός πως στην πλειοψηφία των ημερίδων πραγματοποιήθηκαν 
ουσιαστικές συζητήσεις με συμμετέχοντες που εργάζονται σε καίριες θέσεις όσον αφορά τη 
διαχείριση των ΑΗΗΕ (αντιδήμαρχοι περιβάλλοντος, εργαζόμενοι σε Δ/νσης καθαριότητας κ.λπ.) 
και πως τελικά πραγματοποιήθηκαν 7 εκδηλώσεις, ο συνολικός αριθμός των 260 ατόμων κρίνεται 
ικανοποιητικός.   
 
Τελικά παραδοτέα 

7.2.89 D1 Final Del Τελική έκθεση δράσης D1 
 

Τεκμήρια 
7.2.90 D1 Τεκμήριο Λίστες συμμετεχόντων 

7.2.91 D1 Τεκμήριο Σύμβαση Ξενοδοχείο Ηγουμενίτσας 05.10.2015 

7.2.92 D1 Τεκμήριο email πρόσκληση σε ημερίδα Τρικάλων (πρόγραμμα-χάρτης-χρονοδιάγραμμα) 

7.2.93 D1 Τεκμήριο αναστολή δράσεων δημοσιότητας 03.09.2015 ΥΠ.ΟΙΚ 
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Δράση D.2 – Διενέργεια σεμιναρίων (on-site training) σε επιλεγμένες επιχειρήσεις του δικτύου 
συλλογής, μεταφοράς και διαχείρισης στις Περιφέρειες του Έργου και διενέργεια πιλοτικών 
«εκπαιδευτικών» επιθεωρήσεων  
 
Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης Δράσης 
Προβλεπόμενη διάρκεια: 01/01/2015 – 31/12/2015 
Πραγματική διάρκεια: 01/01/2015 – 31/03/2016 
 
Περιγραφή 
Υπεύθυνος  Δικαιούχος της Δράσης ήταν η TERRA NOVA, στελέχη της οποίας σε συνεργασία με 
στελέχη της της «Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ» και τη  συνδρομή της Επιτροπής Εκπαίδευσης, 
οργάνωσε και υλοποίησε την εκπαίδευση επιλεγμένων επιχειρήσεων του δικτύου συλλογής, 
μεταφοράς και διαχείρισης της ΑΗΗΕ, στις δυο Περιφέρειες του Έργου. 
 
Το εκπαιδευτικό υλικό περιλάμβανε συνοπτικά τα παρακάτω: 

 Έξι Εκπαιδευτικά videos τα οποία αναπτύχθηκαν στην προπαρασκευαστική Δράση Β.4, 
Οδηγίες εργασίας και εγχειρίδια, τα οποία περιλάμβαναν καλές πρακτικές χειρισμού, 
φόρτωσης, αποθήκευσης και επεξεργασίας των ΑΗΗΕ, ανά κατηγορία που αναπτύχθηκαν 
κατά τη δράση Β2  (Παράρτημα 7.2.39 - 7.2.45) 

 Ειδικά διαμορφωμένο όχημα μεταφοράς ΑΗΗΕ στο οποίο ήταν φορτωμένο με ΑΗΗΕ όλων 
των νέων κατηγοριών, με ειδικούς περίακτές (π.χ. για μικροσυσκευές), με στόχο την 
επιτόπου επίδειξη των καλών πρακτικών φόρτωσης, ταξινόμησης και αποθήκευσης καθώς 
και των απαιτούμενων μέσων ατομικής προστασίας. 

 Αναλυτικές παρουσιάσεις που συνόδευαν την προβολή των videos κατά την εκπαίδευση 
στην αίθουσα (Παράρτημα 7.2.48 - 7.2.62) 

 
Το αρμόδιο με τη διαχείριση προσωπικό που έλαβε την παραπάνω εκπαίδευση ήταν:  

 Υπεύθυνοι περιβαλλοντικής διαχείρισης  των συνεργαζόμενων εταιρειών (μεταφορείς, 
συλλέκτες και διαχειριστές)  με την Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ 

 Εργατικό δυναμικό (εργάτες και εργοδηγοί) των παραπάνω επιχειρήσεων 
 

Δραστηριότητα Αριθμός εκπαιδευμένων 

Εγκαταστάσεις επεξεργασίας  43 

Εγκαταστάσεις αποθήκευσης   
(scrap dealers)  

26 

Εταιρείες συλλογής και μεταφοράς  42 

Σύνολο 111 

Πίνακας 8: Αριθμός εκπαιδευμένων συνεργατών 

Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης 
της Δράσης D.2, εκπαιδεύτηκαν 
συνολικά 111 άτομα από το 
προσωπικό των εταιρειών 
διαχείρισης ΑΗΗΕ.  Η κατανομή τους 
ανά δραστηριότητα παρουσιάζεται 
στον πίνακα. 

 

 
Προετοιμασία της Δράσης  
Κατά την οργάνωση και προετοιμασία των εκπαιδευτικών σεμιναρίων πραγματοποιήθηκαν οι 
παρακάτω ενέργειες και χρησιμοποιήθηκε ο παρακάτω εξοπλισμός: 
 
Ενέργειες προετοιμασίας: 
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 Σχεδιασμός και ανάπτυξη των ειδικών μέσων συλλογής που διανεμήθηκαν σε επιλεγμένους 
συνεργάτες  

 Οργάνωση των προδιαγραφών και της διαθεσιμότητας του συνοδευτικού οχήματος 
επίδειξης.  

 Αξιολόγηση και προσδιορισμός των τελικών συνεργατών οι οποίοι θα συμμετάσχουν στα 
συγκεκριμένα σεμινάρια. 

 
Εκπαιδευτικός Εξοπλισμός: 

 Τηλεόραση παρουσιάσεων (χορηγία της εταιρείας ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ) 

 Μέσα Ατομικής Προστασίας (χορηγία μέρους των μέσων της εταιρείας STOP ABEE) 

 Kit αντιμετώπισης σπασμένων λαμπτήρων 

 Εκπαιδευτικό υλικό (videos, παρουσιάσεις εγχειρίδια, οδηγίες εργασίας) 
 

 

          

 
Εικόνα 12: Ειδικό μέσο συλλογής Infocycle 

Στην τελική Έκθεση της Δράσης D.2 παρουσιάζονται 
αναλυτικά όλες οι ενέργειες προετοιμασίας και το σύνολο 
του εκπαιδευτικού εξοπλισμού που χρησιμοποιήθηκε. Σε 
σχέση με το εκπαιδευτικό υλικό που είχε προβλεφθεί 
διαφοροποίηση παρουσιάστηκε στα μέσα συλλογής.  
 
Πιο συγκεκριμένα η ομάδα του Έργου που είχε αναλάβει την 
εκπαίδευση του δικτύου των ιδιωτών συνεργατών 
προχώρησε στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη δυο ειδικών 
μέσων συλλογής που παρουσιάζονται στις εικόνες.  
 
Η ανάγκη για διαφοροποίηση των μέσων συλλογής 
προέκυψε κατά την πραγματοποίηση των δράσεων των 
ημερίδων (workshops), των επαφών με τους συνεργάτες κατά 
τη διάρκεια του προγράμματος αλλά και την επαλήθευση των 
ελλείψεων αυτών στο πεδίο, όπου καταγράφηκαν 
σημαντικές αδυναμίες όσον αφορά στον χειρισμό των μέσων 
συλλογής που αρχικά είχαν προβλεφθεί.  
 
Ο σχεδιασμός και τα αναλυτικά χαρακτηριστικά των νέων 
μέσων συλλογής παρουσιάζονται στην τελική Έκθεση της 
Δράσης D.2 και στο αντίστοιχο παραδοταίο (Παράρτημα 
7.2.95 D2 Del Στοιχεία R&D μέσων συλλογής infocycle)  

 
Είναι απαραίτητο όμως να τονιστεί σε αυτό το σημείο ότι υπήρξαν σημαντικές ενέργειες για το 
σχεδιασμό και κατασκευή  των ειδικών μέσων συλλογής που χρησιμοποιήθηκαν τόσο κατά την 
δράση D.2 όσο και στην αντίστοιχη δράση D.3. Η διαφοροποίηση στην κατασκευή των ειδικών 
μέσων συλλογής κρίθηκε απαραίτητη και  αποσκοπούσε κυρίως στην εξασφάλιση κατάλληλων 
προδιαγραφών αποθήκευσης για συνεργάτες που δεν έχουν τις κατάλληλες υποδομές χώρου και 
εξοπλισμού αλλά και στην εξασφάλιση εργονομίας και μέγιστης δυνατής χωρητικότητας.  
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Κατόπιν συνεχούς αξιολόγησης των Επιτροπών Διασφάλισης Ποιότητας και Οικονομικό Ελέγχου, 
ελήφθησαν από τη Διοίκηση του Έργου αποφάσεις για την τελική κατασκευή των ειδικών μέσων 
συλλογής. Για την κατασκευή και τοποθέτηση των δύο τύπων μέσων συλλογής 
πραγματοποιήθηκαν διαδικασίες σύμφωνα με τους εσωτερικούς κανονισμούς προμήθειας του 
συντονιστή δικαιούχου. Οι επιλεγόμενες κατασκευές θεωρούνται ελαφρού τύπου με μέσο χρόνο 
ζωής κάτω των τριών χρόνων όπου θεωρείται απαραίτητη η ανακατασκευή ή η αντικατάστασή 
τους. Στο σχετικό κεφάλαιο των Οικονομικών προβλέψεων γίνεται αναλυτική αναφορά για τη 
διαφοροποίηση κόστους σε σχέση με την χρονική περίοδο υποβολής της Πρότασης.  
 
Υλοποίηση των εκπαιδεύσεων   
Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια χωρίστηκαν σε τρεις κατηγορίες / ομάδες, ανάλογα με το είδος και τη 
δραστηριότητα των συνεργατών:  

α. Εργοστάσια επεξεργασίας ΑΗΗΕ  
β. Εταιρείες μεταφοράς ΑΗΗΕ 
γ. Εγκαταστάσεις συλλογής και αποθήκευσης ΑΗΗΕ (scrap dealers) 

Παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτικότερα οι ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά την 
υλοποίηση της δράσης ανά είδος και δραστηριότητα συνεργατών.  
 
α) Εργοστάσια επεξεργασίας ΑΗΗΕ  
Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια πραγματοποιήθηκαν στα δυο εργοστάσια επεξεργασίας ΑΗΗΕ τα 
οποία εξυπηρετούν τα παραγόμενα ΑΗΗΕ στις δυο Περιφέρειες του Έργου:  

 HER AE με έδρα τη Λάρισα (06/11/2015) 
 Αφοί Κωνσταντινίδη ΑΒΕΕ & ΝΕ με έδρα τον Άσπρο, Κιλκίς (26/11/2015)  

 
Συνολικά εκπαιδεύτηκαν 43 άτομα, και από τις δυο εταιρείες, 24 από τη HER και 19 από την Αφοί 
Κωνσταντινίδη. Ενδεικτικές φωτογραφίες από τις παραπάνω εκπαιδεύσεις παρουσιάζονται στις 
παρακάτω εικόνες.  

           
Εικόνα 13: Εκπαίδευση σε μονάδες επεξεργασίας 

Κάθε εκπαιδευτικό σεμινάριο περιλάμβανε τα παρακάτω: 
 Αναλυτική παρουσίαση καλών και κακών πρακτικών διαχείρισης ΑΗΗΕ 
 Προβολή των σχετικών με την παραγωγική διαδικασία κάθε εγκατάστασης εκπαιδευτικών 

video 
 Διανομή των αντίστοιχων εγχειριδίων καλών πρακτικών σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή  
 Επίδειξη ορθών πρακτικών ξεφορτώματος οχημάτων κατά την παραλαβή ΑΗΗΕ με τη 

βοήθεια του οχήματος επίδειξης  
 Αναλυτική παρουσίαση στο πεδίο των απαιτούμενων Μέσων Ατομικής Προστασίας του 

προσωπικού ανά εργασία (μάσκες, γάντια, κράνη, υποδήματα κ.λπ.)  
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β) Εταιρείες συλλογής και μεταφοράς ΑΗΗΕ 
Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια που πραγματοποιήθηκαν σε 4 εταιρείες συλλογής και μεταφοράς  (1 
στα Ιωάννινα, 1 στη Θεσσαλονίκη και 2 στην Αττική). Συνολικά εκπαιδεύτηκαν 47 άτομα 
περιλαμβανομένων  εργατών, εργοδηγών,  διευθυντών τμημάτων και ιδιοκτητών των εταιρειών.  
 

           
Εικόνα 14: Εκπαίδευση σε μεταφορικές εταιρείες 

Όπως και στα αντίστοιχα σεμινάρια στα εργοστάσια το εκπαιδευτικό σεμινάριο περιλάμβανε τα 
παρακάτω, προσαρμοσμένα και περιορισμένα όμως στις ανάγκες των εταιρειών συλλογής και 
μεταφοράς: 
 

 Αναλυτική παρουσίαση καλών και κακών πρακτικών διαχείρισης ΑΗΗΕ 
 Προβολή του σχετικού με την παραλαβή και χειρισμό των ΑΗΗΕ εκπαιδευτικού video 
 Διανομή των αντίστοιχων εγχειριδίων καλών πρακτικών χειρισμού των ΑΗΗΕ σε έντυπη και 

ηλεκτρονική μορφή  
 Επίδειξη ορθών πρακτικών φορτοεκφόρτωσης  οχημάτων κατά την παραλαβή και 

παράδοση ΑΗΗΕ με τη βοήθεια του οχήματος επίδειξης  
 Αναλυτική παρουσίαση στο πεδίο των απαιτούμενων Μέσων Ατομικής Προστασίας του 

προσωπικού ανά εργασία (μάσκες, γάντια, κράνη, υποδήματα κ.λπ.)  
 
γ) Εγκαταστάσεις εμπορίας παλαιών μετάλλων (scrap dealers). 
Πραγματοποιήθηκαν συνολικά 22 εκπαιδευτικά σεμινάρια στις εταιρείες εμπορίας παλαιών 
μετάλλων (scrap dealers) και συνολικά εκπαιδεύτηκαν 26 άτομα. Εξαιτίας του γεγονότος ότι σχεδόν 
το σύνολο των επιχειρήσεων αυτών είναι μικρού μέγεθος ατομικές επιχειρήσεις, ουσιαστικά σε 
όλες σχεδόν τις επιχειρήσεις αυτές την εκπαίδευση έλαβε ο ιδιοκτήτης της εγκατάστασης. Το  
περιεχόμενο της εκπαίδευσης ταυτιζόταν απόλυτα με αυτό που παραδόθηκε στις εταιρείες 
συλλογής και μεταφοράς ΑΗΗΕ.  
 

          
Εικόνα 15: Εκπαίδευση σε εγκαταστάσεις συλλογής – αποθήκευσης (scrap dealers) 
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Αποτελέσματα υλοποίησης της Δράσης  
Τα σημαντικότερα θέματα που απασχόλησαν τη διοίκηση και το προσωπικό των εργοστασίων 
επεξεργασίας ΑΗΗΕ παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα 
 

Βασικά θέματα συζήτησης Εργοστάσια 
επεξεργασίας 

Εταιρείες συλλογής – 
μεταφοράς 

Εταιρείες συλλογής – 
αποθήκευσης (SD) 

Ασφάλεια και υγεία. Χρήση κατάλληλων ΜΑΠ X X X 

Καλές/κακές πρακτικές διαχείρισης οθονών X X X 

Καλές/κακές πρακτικές διαχείρισης μικροσυσκευών   X 

Νέα νομοθεσία και οι αλλαγές που επιφέρει στην 
κατηγοριοποίηση συσκευών 

X X  

Τρόποι αναγνώρισης πυκνωτών και άλλων ΥΕΔ X   

Ορθές πρακτικές μεταφοράς.   Χ  

Ορθές πρακτικές φορτοεκφόρτωσης  Χ Χ 

Κάλυψη container.  Χ Χ 

Πεδίο εφαρμογής ΑΗΗΕ – Εξαιρέσεις  Χ  

Αδειοδότηση – πιστοποίηση   Χ 

Κωδικοί ΕΚΑ   Χ 

Μέθοδοι αποθήκευσης ΑΗΗΕ   Χ 

Αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών    Χ 

Οικονομική κρίση – επιπτώσεις   Χ 

Πίνακας 9: Βασικά θέματα συζήτησης/εκπαίδευσης ανά είδος συνεργάτη 

 
Συνοπτικά και σύμφωνα με την ποιοτική αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από την ομάδα των 
στελεχών των δυο δικαιούχων που συμμετείχε στα εκπαιδευτικά σεμινάρια, προκύπτει ότι η 
αντιμετώπιση και η αφομοίωση του εκπαιδευτικού υλικού διαφέρει ουσιαστικά ανά 
δραστηριότητα.   
 
Όσον αφορά στην ανταπόκριση του προσωπικού των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στα 
εκπαιδευτικά σεμινάρια υψηλό ενδιαφέρον παρουσιάστηκε από μια εγκατάσταση επεξεργασίας 
ΑΗΗΕ , τρεις εταιρείες συλλογής και μεταφοράς με έδρα την Αττική και τη Θεσσαλονίκη και από 
επτά εταιρείες εμπορίας παλαιών μετάλλων εγκατεστημένες κυρίως στη Θεσσαλία. Γενικά η 
αξιολόγηση των εκπαιδευτικών σεμιναρίων είναι ιδιαίτερα θετική, κυρίως κατά την προβολή των 
videos, όπου αναδείχθηκε η χρησιμότητα οπτικοακουστικών εργαλείων τα οποία 
αποκωδικοποιούν τεχνική γνώση και ορολογία σε εικόνα και ήχο, καθιστώντας την έτσι πιο εύκολα 
αφομοιώσιμη από το τεχνικό προσωπικό.  

 
Ενέργειες εκτός πλαισίου δράσης 
Επιπλέον πραγματοποιήθηκε πιλοτικά ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο σε κατάστημα της αλυσίδας 
Super Market. Το περιεχόμενο της επικεντρώθηκε στη παραλαβή και αποθήκευση των λαμπτήρων. 
Σημειώνεται ότι η εταιρεία εξέφρασε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για πραγματοποίηση αντίστοιχων 
εκπαιδεύσεων και σε άλλα καταστήματα του Ομίλου. Αντίστοιχο ενδιαφέρον έχουν εκφράσει και 
άλλες αλυσίδες καταστημάτων. Η συγκεκριμένη εκπαιδευτική δράση δεν επιβάρυνε τους πόρους 
του Έργου. 
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After Life 
Όπως αναλυτικά αναφέρεται αναλυτικά στην σχετική ενότητα του παρόντος σχεδιάζεται να  
πραγματοποιηθούν εκπαιδεύσεις μετά το τέλος του προγράμματος στους εξής: 

- στο σύνολο των νέων συνεργατών της «Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.» που 
δραστηριοποιούνται στο τομέα της συλλογής και αποθήκευσης και μεταφοράς 

- σε επιλεγμένους ΟΤΑ που συνεργάζονται με την «Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.» 
- σε επιλεγμένες αλυσίδες Retailers που συνεργάζονται με την «Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.» 
- στο σύνολο των συνεργαζόμενων μονάδων επεξεργασίας της «Ανακύκλωση Συσκευών 

Α.Ε.» 
- στους εργαζόμενους των δύο Κέντρων Διαλογής και Ταξινόμησης (ΚΔΤ) τα οποία θα 

δημιουργηθούν στα πλαίσια του προγράμματος LIFE REWEEE. 
- σε οποιοδήποτε άλλο εμπλεκόμενο φορέα επιθυμεί να λάβει σχετική εκπαίδευση. 

 
Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί πως έχουν ήδη εκδηλώσει το ενδιαφέρον για την 
πραγματοποίηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων εταιρείες – αλυσίδες λιανικής πώλησης οι οποίες 
αποτελούν υφιστάμενους συνεργάτες της «Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.» . Οι ενδεχόμενες αυτές 
εκπαιδεύσεις περιλαμβάνονται στο σχέδιο δράσης After Life communication plan της Δράσης A7 
(Παράρτημα 7.2.22 A7 Final Del After Life Communication Plan), όπου γίνεται αναλυτική πρόβλεψη 
και του αντίστοιχου κόστους.  
 
Το περιεχόμενο των εκπαιδεύσεων θα είναι παρόμοιο με αυτό που πραγματοποιήθηκε στις 
δράσεις D2 & D3 και περιγράφεται στην παραδοτέα έκθεσης After Life Communication Plan.  
 
Προβλήματα – καθυστερήσεις 
Η ιδιαιτερότητα της ομάδας των scrap dealer που εντοπίζεται στο γεγονός ότι η διαχείριση των 
ΑΗΗΕ είναι εμπορική τους δραστηριότητα και ως εκ τούτου αντιμετώπιζαν αρχικά την προσέγγιση 
εκπαίδευσης αρνητικά. Παρόλα αυτά η πλειοψηφία αυτών επέδειξε ενδιαφέρον κυρίως στο 
γεγονός ότι η διαδικασία εκπαίδευσης είχε αποτελέσματα ως προς την πρακτική εφαρμογή 
καθημερινών πρακτικών διαχείρισης (daily job). 
 
Δεύτερη και ίσως πιο σημαντική δυσκολία ήταν η οργάνωση των εκπαιδευτικών επισκέψεων με 
τέτοιο τρόπο ώστε να δημιουργούνται οι κατάλληλες συνέργειες με τις εκπαιδεύσεις της Δράσης 
D3. Η δυσκολία του προγραμματισμού των εκπαιδευτικών σεμιναρίων με τις υπηρεσίες των 
οικείων Δήμων σε συνδυασμό με τις καθυστερήσεις λόγω των πολιτικοοικονομικών εξελίξεων του 
καλοκαιριού του 2015 και την καθυστέρηση της ολοκλήρωσης των εκπαιδευτικών videos, ήταν η 
κύρια αιτία που το χρονοδιάγραμμα της δράσης παρατάθηκε κατά 3 μήνες.  
 
Σημειώνεται ότι η απόφαση της Επιτροπής Διοίκησης και της Επιτροπής Εκπαίδευσης του Έργου 
για αλλαγή του χρόνου διεξαγωγής των επιτόπιων εκπαιδευτικών σεμιναρίων δεν επηρέασε σε 
καμία περίπτωση την αποτελεσματικότητα της συγκεκριμένης Δράσης και κατ΄ επέκταση του 
Έργου συνολικά. Επιπλέον, η παράταση της δράσης, δημιούργησε συνέργειες με άλλες δράσεις 
που έτρεχαν παράλληλα και απαιτούσαν φυσική παρουσία των στελεχών του Έργου στην Επαρχία, 
εξοικονομώντας οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους. Τονίζεται ότι οι μετακινήσεις 
(απαιτούμενα ταξίδια) έγιναν συνδυασμένα σε όμορες πόλεις και περιοχές  (μεταφορές και 
κινήσεις) με αποτέλεσμα την μείωση των απαιτούμενων ημερών. Οι παραπάνω συνδυασμένες 
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ενέργειες οδήγησαν τόσο στην μείωση ανθρακικού αποτυπώματος (όπως αναλύονται στις σχετικές 
ενότητες του παρόντος) , χωρίς να επηρεάζουν την ποιοτική διεξαγωγή της δράσης.  
 
Σύγκριση με προβλεπόμενους στόχους  
Εκπαίδευση 119 στελεχών εταιρειών διαχείρισης ΑΗΗΕ, εκ των οποίων: 

 43 σε εργοστάσια επεξεργασίας ΑΗΗΕ 

 26 σε εταιρείες συλλογής – αποθήκευσης ΑΗΗΕ (έμποροι μετάλλων) 

 42 σε εταιρείες συλλογής και μεταφοράς ΑΗΗΕ 

 8 σε εταιρείες λιανικής  

Εκπαίδευση σε συνολικά 28 συνεργάτες της Ανακύκλωσης Συσκευών ΑΕ. Ο αριθμός αυτός 
προσεγγίζει τον αρχικό στόχο του προγράμματός (30 εταιρείες) ενώ ο συνολικός αριθμός 
εκπαιδευμένων εργαζόμενων ξεπερνάει το στόχο (100 άτομα) 

Η σχετική τεκμηρίωση (φωτογραφικό υλικό κλπ.) περιλαμβάνεται στην παραδοτέα έκθεση της 
δράσης D2 (Παράρτημα 7.2.94 D2 Final Del Έκθεση αποτελεσμάτων εκπαιδευτικών δράσεων σε 
επιχειρήσεις). Λίστες συμμετεχόντων παρατίθενται στο Παράρτημα 7.2.96 D2 Τεκμήριο λίστα 
συμμετεχόντων. 

 
Τελικά παραδοτέα  

7.2.94 D2 Final Del Έκθεση αποτελεσμάτων εκπαιδευτικών δράσεων σε επιχειρήσεις 
 

Λοιπά παραδοτέα 
7.2.95 D2 Del Στοιχεία R&D μέσων συλλογής infocycle 

 
Τεκμήρια 

7.2.96 D2 Τεκμήριο λίστα συμμετεχόντων 

7.2.97 D2 Τεκμήριο επιστολή-απάντηση προγραμματισμού εκπαίδευσης  σε μεταφορική εταιρεία 
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Δράση D.3 – Διενέργεια σεμιναρίων (on-site training) στο δίκτυο συλλογής επιλεγμένων ΟΤΑ στις 
Περιφέρειες του Έργου και διενέργεια πιλοτικών «εκπαιδευτικών» επιθεωρήσεων  
 
Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης Δράσης 
Προβλεπόμενη διάρκεια:  01/01/2015 – 31/12/2015 
Πραγματική διάρκεια: 01/01/2015 – 31/03/2016 
 
Περιγραφή 
Υπεύθυνος  Δικαιούχος της Δράσης ήταν η «Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ», στελέχη της οποίας σε 
συνεργασία με στελέχη της TERRA NOVA και τη  συνδρομή της Επιτροπής Εκπαίδευσης, οργάνωσε 
και υλοποίησε την εκπαίδευση του προσωπικού επιλεγμένων ΟΤΑ των δυο περιφερειών του 
Έργου. Το εκπαιδευτικό υλικό περιλάμβανε συνοπτικά τα παρακάτω: 

 1 video για τη συλλογή ΑΗΗΕ όλων των ομάδων μέχρι και το στάδιο της ταξινόμησης – 
προσωρινής αποθήκευσης στις μονάδες επεξεργασίας (Παράρτημα 7.2.69 B4 Final Del 
videos DVD) 

 Οδηγίες εργασίας και αντίστοιχα εγχειρίδια, οι οποίες περιλάμβαναν καλές πρακτικές 
χειρισμού, φόρτωσης, αποθήκευσης και επεξεργασίας των ΑΗΗΕ, ανά κατηγορία που 
αναπτύχθηκαν κατά τη δράση Β2. (Παράρτημα  7.2.31 - 7.2.47) 

 Ειδικά διαμορφωμένο όχημα μεταφοράς ΑΗΗΕ στο οποίο ήταν φορτωμένο με ΑΗΗΕ όλων 
των νέων κατηγοριών, με ειδικούς περιέκτες (π.χ. για μικροσυσκευές), με στόχο την 
επιτόπου επίδειξη των καλών πρακτικών φόρτωσης, ταξινόμησης και αποθήκευσης καθώς 
και των απαιτούμενων μέσων ατομικής προστασίας.  

 Αναλυτικές παρουσιάσεις που συνόδευαν την προβολή του video κατά την εκπαίδευση 
στην αίθουσα. (Παράρτημα 7.2.48 - 7.2.62) 

 
Το αρμόδιο με τη διαχείριση προσωπικό που έλαβε την παραπάνω εκπαίδευση ήταν:  

 Αντιδήμαρχοι καθαριότητας των ΟΤΑ  
 Εργατικό δυναμικό (εργάτες και εργοδηγοί) των διευθύνσεων καθαριότητας  

 
Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης της Δράσης D.3, εκπαιδεύτηκαν συνολικά 166 εμπλεκόμενοι με 
τη διαχείριση των ΑΗΗΕ σε 15 Δήμους και σε στελέχη δυο Φορέων Διαχείρισης Στερεών αποβλήτων 
(ΦΟΔΣΑ), την ΠΑΔΥΘ και το ΦΟΔΣΑ Λάρισας. Η αναλυτική λίστα των Δήμων που συμμετείχαν στη 
Δράση D3 παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα.  
 

Δραστηριότητα Αριθμός 
εκπαιδευμένων 

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 5 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ 6 

ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 11 

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 12 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ 20 

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 8 

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ  15 

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 21 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 30 
 

Δραστηριότητα Αριθμός εκπαιδευμένων 

ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 4 

ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 3 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 7 

ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ 2 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 17 

ΦΟΔΣΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 1 

ΠΑΔΥΘ 1 

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ* 3 

 * βλ. ενέργειες εκτός πλαισίου δράσης 
 

Πίνακας 10: Αριθμός εκπαιδευμένων ατόμων ανά δήμο/ΟΤΑ 

 



  

 

 

 
 

Final Report LIFE Infocycle 69 

Προετοιμασία της Δράσης  
Η προετοιμασία του εκπαιδευτικού υλικού της Δράσης πραγματοποιήθηκε παράλληλα με την 
προετοιμασία της Δράσης D.2. λόγω του κοινού αντικειμένου των δυο Δράσεων. Διαφοροποιήσεις 
παρουσιάστηκαν στο περιεχόμενο των παρουσιάσεων και στην οργάνωση των επισκέψεων. Η 
έλλειψη ευελιξίας του προσωπικού των Δήμων αποτέλεσε σημαντικό παράγοντα για την 
οργάνωση της Δράσης. Σκοπός της Ομάδας υλοποίησης του Έργου ήταν η δημιουργία συνεργειών 
στα εκπαιδευτικά ταξίδια για λόγους οικονομίας ανθρώπινων πόρων, μετακινήσεων και κυρίως 
διαθεσιμότητας του οχήματος επίδειξης.  Για τον προγραμματισμό των σεμιναρίων απεστάλθησαν 
αντίστοιχές προσκλήσεις για το συνολο των εκπαιδευόμενων δήμων (Παράρτημα 7.2.101 D3 
Τεκμήριο επιστολές προγραμματισμού εκπαίδευσης - απάντηση δήμου Λάρισας). 
 

Υλοποίηση των εκπαιδεύσεων 
Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια όπως αναφέρθηκε απευθύνονταν στο προσωπικό που είναι 
επιφορτισμένο με την οργάνωση του δικτύου συλλογής, την υλοποίηση της συλλογής και 
μεταφοράς τους στο χώρο προσωρινής αποθήκευσης του Δήμου και τέλος την ορθή αποθήκευση 
τους πριν την αποστολή τους στα εργοστάσια επεξεργασίας. Οι εκπαιδευόμενοι σε κάθε δήμο 
ανήκαν στην υπηρεσία καθαριότητας με αποτέλεσμα το κοινό να είναι απόλυτα ομοιογενές σε 
όλους τους Δήμους.   
 
Το εκπαιδευτικό σεμινάριο στο προσωπικό των Δήμων περιλάμβανε τα παρακάτω, 
προσαρμοσμένα και περιορισμένα όμως στις ανάγκες των διευθύνσεων καθαριότητας.  
 

 Αναλυτική παρουσίαση καλών και κακών πρακτικών διαχείρισης ΑΗΗΕ, επικεντρωμένες 
στον χειρισμό των συσκευών κατά την φορτοεκφόρτωση.  

 Προβολή του σχετικού με την παραλαβή και χειρισμό των ΑΗΗΕ εκπαιδευτικού video 
 Διανομή των αντίστοιχων εγχειριδίων καλών πρακτικών χειρισμού των ΑΗΗΕ σε έντυπη και 

ηλεκτρονική μορφή (Παράρτημα 7.2.102 D3 Τεκμήριο βεβαίωση παραλαβής εγχειριδίου) 
 Επίδειξη ορθών πρακτικών φορτοεκφόρτωσης  οχημάτων κατά την παραλαβή και 

παράδοση ΑΗΗΕ με τη βοήθεια του οχήματος επίδειξης  
 Αναλυτική παρουσίαση των απαιτούμενων Μέσων Ατομικής Προστασίας του προσωπικού 

ανά εργασία (μάσκες, γάντια, κράνη, υποδήματα κλπ.)  
 
Στη συνέχεια παρουσιάζονται ενδεικτικές φωτογραφίες από τις εκπαιδεύσεις που έλαβαν χώρα 
στις εγκαταστάσεις των Δήμων.  
 

   
Εικόνα 16: Ενδεικτικές φωτογραφίες από εκπαιδεύσεις ΟΤΑ στο πεδίο 
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Εικόνα 17: Ενδεικτικές φωτογραφίες από θεωρητικές εκπαιδεύσεις ΟΤΑ 

Αποτελέσματα υλοποίησης της Δράσης 
Συνοπτικά από την ποιοτική αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από την ομάδα των στελεχών των 
δυο δικαιούχων που συμμετείχε στα εκπαιδευτικά σεμινάρια, είναι προφανές ότι η αντιμετώπιση 
και η αφομοίωση του εκπαιδευτικού υλικού διαφέρει ουσιαστικά από δήμο σε δήμο, κυρίως 
ανάλογα με το αρχικό επίπεδο γνώσης σε θέματα ανακύκλωσης, την ωριμότητα του κάθε δήμου 
στην εφαρμογή συστημάτων ανακύκλωσης ειδικών ρευμάτων αποβλήτων και τέλος στους πόρους 
και τις διαθέσιμες υποδομές της υπηρεσίας καθαριότητας.  
 
Κατά τη διάρκεια των εκπαιδεύσεων εντοπίστηκαν μια σειρά προβλημάτων με σημαντικότερο 
αυτό της έλλειψης κατάλληλων υποδομών και εξοπλισμού. Οι δήμοι δεν διαθέτουν στο σύνολο 
τους κατάλληλους χώρους στεγανούς και στεγασμένους για την αποθήκευση ΑΗΗΕ, κατά τη 
διάρκεια των εκπαιδεύσεων συζητήθηκε με τους αρμόδιους και έγινε κατανοητό ότι τις 
προδιαγραφές των χώρων αποθήκευσης μπορεί να τις καλύψει το κλειστού τύπου container που 
διαθέτει η «Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ» σε συνεργαζόμενους Δήμους με τους οποίους είναι 
συμβεβλημένη και οι οποίοι συλλέγουν ικανές ποσότητες.  
 
Προβλήματα και ελλείψεις επίσης εντοπίστηκαν σε θέματα ενημέρωσης και εκπαίδευσης για το 
είδος και την χρήση των απαιτούμενων ΜΑΠ, διαχείρισης ειδικών κατηγοριών ΑΗΗΕ (π.χ. Οθόνες, 
λαμπτήρες κλπ.). Σε ορισμένες περιπτώσεις το αρμόδιο προσωπικό αγνοούσε την ύπαρξη 
container για ΑΗΗΕ στις εγκαταστάσεις του Δήμου του, ενώ κάποιοι Δήμοι είχαν πραγματική 
έλλειψη προσωπικού.  

 
Πέραν των προβληματισμών κατά τη διάρκεια των εκπαιδεύσεων τέθηκαν από τους 
εκπαιδευόμενους οι παρακάτω προτάσεις: 

- Συζητήθηκε εκτενώς η επικείμενη δημιουργία πράσινων σημείων σε κάθε δήμο της χώρας. Το 
προσωπικό των δήμων θεωρεί ότι η συγκεκριμένη υποδομή θα αποτελέσει και τη 
σημαντικότερη προκειμένου οι Δήμοι να μπορέσουν να συλλέξουν ικανές ποσότητες ΑΗΗΕ, 
αλλά και απόβλητα άλλων ειδικών ρευμάτων. 

- Εντοπίστηκε έλλειψη ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών και σχεδόν ομόφωνα 
προτάθηκε από τους δήμους η διεύρυνση δράσεων ευαισθητοποίησης της νέας γενιάς, 
ξεκινώντας από τα σχολεία.  

- Συζήτηση για καλές πρακτικές δημιουργίας δικτύου συλλογής σε συνέργεια με το υφιστάμενο 
τμήμα συλλογής ογκωδών 

- Ενδιαφέρον για εναλλακτικές μεθόδους αποθήκευσης  
 
Γενικά η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών σεμιναρίων είχε από το προσωπικό των δήμων θετική 
ανταπόκριση, όπως συνέβη και με το προσωπικό των εταιρειών διαχείρισης. Εξίσου θετική ήταν η 
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αντίδραση των εκπαιδευόμενων κατά την προβολή του video, το οποίο παρουσίαζε καλές και κακές 
πρακτικές των εργασιών που πραγματοποιούνται από τους Δήμους.  
 
Ενέργειες εκτός πλαισίου δράσης  
Επιπλέον πραγματοποιήθηκε πιλοτικά ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο στο αρμόδιο με τη συλλογή και 
την ανακύκλωση ΑΗΗΕ, προσωπικό του Δήμου Θεσσαλονίκης. Σημειώνεται ότι ο συγκεκριμένος 
Δήμος αφενός εξέφρασε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για πραγματοποίηση της εκπαίδευσης, αφετέρου 
αποτελεί Δήμο που εφαρμόζει σε πολύ αυξημένο βαθμό ορθές πρακτικές διαχείρισης για τις 
ποσότητες ΑΗΗΕ που συλλέγει. Η συγκεκριμένη εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια 
προγραμματισμένης επίσκεψης στη Θεσ/νίκη για την εκπαίδευση συνεργατών που συμμετείχαν 
στο πρόγραμμα (ΑΦΟΙ Κων/δη ΑΒΕΕ & ΝΕ) και δεν επιβάρυνε του πόρους του Έργου. 
 
After Life 
Η παρούσα δράση, όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως  αποτελεί μαζί με τη δράση D2, ίσως την 
κυριότερη δράση που σχετίζεται με το After Life δυναμικό του LIFE Infocycle για λόγους που ήδη 
εξηγήθηκαν. Ιδιαίτερα για τους Δήμους η συχνή και επαναλαμβανόμενη εκπαίδευση αποτελεί το 
σημαντικότερο εργαλείο βελτίωσης με στόχο τη βελτίωση των ποσοτήτων συλλογής και της 
ποιότητας των συλλεγόμενων συσκευών, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περισσότεροι δήμοι 
χρησιμοποιούν εποχικό προσωπικό στη διεύθυνση καθαριότητας.  Στο πλαίσιο αυτό τα 
εκπαιδευτικά σεμινάρια θα συνεχιστούν σε επιλεγμένους συνεργάτες της Ανακύκλωση Συσκευών 
ΑΕ όπως και σε οποιοδήποτε άλλο φορέα ή οργανισμό το επιθυμεί (όπως αναλυτικά περιγράφεται 
στο After Life Communication Plan). Επίσης το εκπαιδευτικό υλικό του LIFE Infocycle θα 
χρησιμοποιηθεί σε εκπαιδεύσεις Δήμων από τον ΕΟΑΝ στα πλαίσια της τακτικής εκπαιδευτικής 
δράσης του.  
 
Προβλήματα – καθυστερήσεις 
Η σημαντικότερη δυσκολία ήταν ο προγραμματισμός των εκπαιδευτικών σεμιναρίων με τις 
αρμόδιες υπηρεσίες καθαριότητας των οικείων Δήμων με στόχο τη δημιουργία συνέργειας με τις 
εκπαιδευτικές ενέργειες της Δράσης D.2.  
Εξίσου σημαντική δυσκολία αποδείχθηκε η μη ύπαρξη ενός υπεύθυνου σε πολλούς Δήμους, ο 
οποίος θα μπορούσε να αναλάβει το σύνολο της επικοινωνίας από την μεριά του δήμου καθώς και 
τον συντονισμό για την εκτέλεση απαιτούμενων ενεργειών για τον ομαλό προγραμματισμό των 
σεμιναρίων. Αυτό είχε αποτέλεσμα η ομάδα οργάνωσης κατά την περίοδο προγραμματισμού των 
σεμιναρίων να αντιμετωπίσει σημαντικές δυσκολίες στην επικοινωνία και συντονισμό.  
 
Εκτός από την ευελιξία, ένας άλλος ανασταλτικός παράγοντας ήταν το ωράριο του προσωπικού 
καθαριότητας των Δήμων, σύμφωνα με το οποίο η βάρδια ξεκινάει στις 05:00 το πρωί και τελειώνει 
περίπου στις 11:00. Αποτέλεσμα το προσωπικό να μην είναι διαθέσιμο πριν τις 11:00 το πρωί και 
όταν κατέφτανε στο αμαξοστάσιο του Δήμου για να παραδώσει οχήματα και εξοπλισμό 
προκειμένου να σχολάσει δεν ήταν πρόθυμο να παρακολουθήσει το εκπαιδευτικό σεμινάριο.  
 
Μια επιπλέον δυσκολία ήταν η τελική μη συμμετοχή του Δήμου Τρικκαίων, παρά την αρχική θετική 
ανταπόκριση του και στην Ημερίδα, αλλά και στην πρόθεση για συμμετοχή στα εκπαιδευτικά 
σεμινάρια. Αποτέλεσμα ήταν να ακυρωθεί η εκπαίδευση στο Δήμο Τρικκαίων. Εκτός αυτής της 
ακύρωσης το σύνολο των εκπαιδευτικών επισκέψεων πραγματοποιήθηκε με επιτυχία. 
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Σύγκριση με προβλεπόμενους στόχους 
Στόχος της δράσης ήταν η εκπαίδευση τουλάχιστον 60 ατόμων σε συνεργαζόμενους ΟΤΑ και 30 
υπεύθυνων περιβάλλοντος ή Αντιδημάρχων. Συνολικά εκπαιδεύτηκαν 166 άτομα εμπλεκόμενα με 
τη διαχείριση των ΑΗΗΕ στους ΟΤΑ εκ των οποίων: 
 16 υπεύθυνων για τις εργασίες διαχείρισης των ΑΗΗΕ  
 166 εργαζόμενων (συμπεριλαμβανομένων των υπεύθυνων καθαριότητας-διαχείρισης 

ΑΗΗΕ, 2 ατόμων σε ΦΟΔΣΑ και 3 στο Δήμο Θεσ/νίκης) 
 
Όσον αφορά στον αριθμό των υπευθύνων εκτιμάται πως εκπαιδεύτηκαν 17 άτομα, 1 δηλαδή 
άτομο ανά δήμο (μαζί με τον 1 υπεύθυνο στο δήμο Θεσ/νίκης). Συνεκτιμώντας το γεγονός πως σε 
πολλούς δήμους δεν υπάρχει κανένας «αμιγώς» υπεύθυνος για τη διαχείρισης των ΑΗΗΕ και πως 
στα σεμινάρια προσήλθε το σύνολο των άμεσα εμπλεκόμενων υπεύθυνων για την οργάνωση και 
προγραμματισμό της διαχείρισης των ΑΗΗΕ, θεωρείται πως ο αρχικός στόχος των 30 ατόμων δεν 
θα μπορούσε να είναι επιτεύξιμος. 
 
Συνολικά οι ποιοτικοί στόχοι της δράσης, δηλαδή η μετάδοση των ορθών πρακτικών διαχείρισης 
ΑΗΗΕ, αλλά και οι ποσοτικοί στόχοι μέσω του αριθμού ατόμων που εκπαιδεύτηκαν, επιτεύχθηκαν.  
 
Η σχετική τεκμηρίωση (φωτογραφικό υλικό κ.λπ.) περιλαμβάνεται στο Παράρτημα της παραδοτέας 
έκθεσης  D2. Επιλεγμένο φωτογραφικό υλικό από τα εκπαιδευτικά σεμινάρια παρατίθεται στο 
(Παράρτημα 7.2.100 D3 Τεκμήριο Φωτογραφίες από εκπαιδεύσεις). Λίστες συμμετεχόντων 
παρατίθενται στο Παράρτημα 7.2.99 D3 Τεκμήριο λίστες συμμετεχόντων. 
 
Τελικά παραδοτέα 

7.2.98 D3 Final Del Έκθεση αποτελεσμάτων εκπαιδευτικών δράσεων σε ΟΤΑ 

 
Τεκμήρια 

7.2.99 D3 Τεκμήριο λίστες συμμετεχόντων 

7.2.100 D3 Τεκμήριο Φωτογραφίες από εκπαιδεύσεις 

7.2.101 D3 Τεκμήριο επιστολές προγραμματισμού εκπαίδευσης - απάντηση δήμου Λάρισας 

7.2.102 D3 Τεκμήριο βεβαίωση παραλαβής εγχειριδίου 
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5.1.5 Δράση E. Monitoring of the project impact on the target audiences and on the environmental 
problem targeted 

Δράση E.1 – Παρακολούθηση της επίδρασης του Έργου στα κοινά-στόχος  
 
Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης Δράσης 
Προβλεπόμενη διάρκεια: 01/01/2015 - 31/03/2016 
Πραγματική διάρκεια:  31/03/2015 - 31/03/2016 
 
Περιγραφή 
Η δράση περιελάμβανε τη παρακολούθηση της επίδρασης του έργου από τις ενέργειες 
ενημέρωσης που πραγματοποιήθηκαν  σε εμπλεκόμενους φορείς που παρακολούθησαν τις 
ημερίδες καθώς και στο ευρύ κοινό το οποίο ενημερώθηκε μέσω των ειδικών εκδηλώσεων 
(Roadshow).  
 
Η παρακολούθηση της επίδρασης των ειδικών εκδηλώσεων (Roadshow ) και της αντίστοιχης 
εκστρατείας επικοινωνίας παρακολουθήθηκε μέσω α) στατιστικής έρευνας που 
πραγματοποιήθηκε στις δύο μεγαλύτερες πόλεις των δύο περιφερειών ενδιαφέροντος, Λάρισα και 
Ιωάννινα, β) μέσω καταγραφής στοιχείων συμμετοχής στα Roadshow γ) μέσω συγκέντρωσης 
στοιχείων επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας Infocycle.gr και facebook fans. 
 
Στατιστική έρευνα 
Η στατιστική έρευνα πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία MRB HELLAS S.A, κατόπιν της 
διαδικασίας επιλογής μέσω εσωτερικού κανονισμού της «Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ»,  μετά την 
ολοκλήρωση των επικοινωνιακών δράσεων στις δύο πόλεις, Λάρισα 29/6/2015 – 6/7/2015 και 
Ιωάννινα 27/7/2015 – 3/8/2015. Τα αποτελέσματα της έρευνας συγκρίθηκαν με αποτελέσματα 
προηγούμενων ερευνών σχετικά με τις αντιλήψεις και στάσεις γύρω από την ανακύκλωση των 
ηλεκτρικών συσκευών (Λάρισα 2013 και Ιωάννινα 2010). Πραγματοποιήθηκαν 160 συνεντεύξεις, 
80 σε κάθε πόλη, σε πολίτες ηλικίας 18 – 54 ετών. Οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν μέσω door 
to door και F2F και η διάρκεια τους ήταν περίπου 40 λεπτά. 
 
Το περιεχόμενο των ερωτήσεων αφορούσαν την καταγραφή του επιπέδου γνώσης γύρω από την 
ανακύκλωση συσκευών με έμφαση στη γνώση για τις περιβαλλοντικές συνέπειες των βλαβερών 
ουσιών από τη μη ορθή διαχείριση, την αντίληψη για τα οφέλη από την ανακύκλωση, τη 
συμπεριφορά των πολιτών σε σχέση με την ανακύκλωση, τα κίνητρα και αντικίνητρα για 
μεγαλύτερη εμπλοκή στη διαδικασία ανακύκλωσης συσκευών καθώς και καταγραφή στοιχείων για 
γνώση του κοινού σε σχέση με τις εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν πρόσφατα στην πόλη του 
(Roadshow). 
 
Συνοπτικά τα βασικότερα αποτελέσματα της έρευνας ήταν τα παρακάτω. 

 Το επίπεδο της γενικής γνώσης σε θέματα ανακύκλωσης ηλεκτρικών συσκευών υπερτερεί 
στα Ιωάννινα των οποίων οι κάτοικοι γνωρίζουν σε μεγαλύτερο βαθμό ποιες συσκευές 
ανακυκλώνονται και ποια είναι τα περιβαλλοντικά οφέλη. Παρόλα αυτά η γνώση αυτή δεν 
φτάνει σε βάθος.  
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 Οι κάτοικοι της Λάρισας είναι πιο εξοικειωμένοι σε ειδικότερα θέματα ανακύκλωσης 
συσκευών ενώ θεωρούν πως η συλλογή από τον παλιατζή έχει αρνητικό αντίκτυπο στη ζωή 
τους από τη ρύπανσης που ενδεχομένως προκαλείται. 

 Στη Λάρισα η ενημέρωση για τα roadshows είχε μεγαλύτερη απήχηση από αυτή στα 
Ιωάννινα ενώ το ραδιόφωνο αναδείχτηκε ως η σημαντικότερη πηγή ενημέρωσης. 

Τα αναλυτικά αποτελέσματα της στατιστικής έρευνας περιγράφονται στο παραδοτέο της Δράσης 
Ε1 «Έρευνα καταναλωτών» (Παράρτημα 7.2.105 Ε1 Final Del Έρευνα καταναλωτών). 
 
Roadshow 
Όπως περιγράφεται και στην αντίστοιχη δράση C2 τα Roadshows πραγματοποιήθηκαν σε 23 
κεντρικά σημεία 15 πόλεων των περιφερειών Θεσσαλίας και Ηπείρου.  

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ INFOCYCLE ΑΝΑ ΠΟΛΗ 

ΠΟΛΗ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΟΥΠΟΝΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΤΥΡΒΑΒΟΣ 16/5 67 

ΕΛΛΑΣΟΝΑ 17/5 117 

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ 23/5 90 

ΣΟΦΑΔΕΣ 24/5 63 

ΚΑΡΔΙΤΣΑ 30/5-31/5 272 

ΤΡΙΚΑΛΑ 6/6-7/6 253 

ΦΑΡΣΑΛΑ 13/6 101 

ΑΛΜΥΡΟΣ 14/6 33 

ΒΟΛΟΣ 20/6-21/6 296 

ΛΑΡΙΣΑ 27/6-28/6 251 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 25/7-26/7 130 

ΑΡΤΑ 27/7-28/7 175 

ΠΡΕΒΕΖΑ 29/7-30/7 106 

ΠΑΡΓΑ 31/7 46 

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 1/8-2/8 93 

ΣΥΝΟΛΟ 2093 

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΑΝΑ ΠΟΛΗ 140 

Πίνακας 11: Αριθμός συμμετεχόντων ανά πόλη βάσει κουπονιών διαγωνισμού 

 

Βάσει του συγκεντρωμένου 
αριθμού́ κουπονιών από́ τη 
συμμετοχή ́ στο διαγωνισμό́, ο 
μέσος αριθμός συμμετεχόντων 
στο διαγωνισμό́ ανά́ Roadshow 
ήταν 91 ενώ ο μέσος όρος ανά 
πόλη ήταν 140.  

Ο συνολικός αριθμός των 
επισκεπτών ανά δράση εκτιμάται 
πως ήταν αρκετά μεγαλύτερος 
(άνω των 100 ανά Roadshow) 
καθώς υπήρχαν αρκετοί πολίτες 
που ενημερώνονταν χωρίς να 
επιθυμούν να λάβουν μέρος στο 
διαγωνισμό́. 

Συνολικά ο αριθμός των συμμετεχόντων βάσει των κουπονιών συμμετοχής ήταν 2093 άτομα. 

Εκστρατεία ενημέρωσης 
Οι ειδικές εκδήλωσης υποστηρίχθηκαν με εκστρατεία ενημέρωσης που πραγματοποιήθηκε σε 
ραδιοφωνικούς σταθμού, δελτία τύπου, τοπικές ιστοσελίδες και καμπάνιας στο facebook. Οι 
σελίδες Facebook και Twitter του προγράμματος Infocycle δεν είχαν διαφημιστική́ προβολή́. Για το 
λόγο αυτό́ και λόγω του εξειδικευμένου περιεχομένου τους, οι σελίδες δεν ήταν δημοφιλείς.  

Κατά τη διάρκεια της δράσης καταγραφόταν το σύνολο των δημοσιευμάτων των οποίων 
αναλυτικός κατάλογος περιγράφεται στην παραδοτέα έκθεση της Ε1 δράσης «συνολική έκθεσης 
εκστρατείας στα τοπικά μέσα». Ο συνολικός αριθμός δημοσιευμάτων παρατίθεται στον παρακάτω 
πίνακα. 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΆΤΩΝ 

ROADSHOW 
ΕΝΤΥΠΑ 8 

ΟΝLINE ΜΕΣΑ 98 

ΓΕΝΙΚΆ 
ΕΝΤΥΠΑ 3 

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 2 

ΗΜΕΡΙΔΕΣ 
ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ 

ΕΝΤΥΠΑ 6 

ΟΝLINE ΜΕΣΑ 61 

ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ 1 

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 2 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ ΟΝLINE ΜΕΣΑ 2 

ΣΥΝΟΛΟ 183 

Πίνακας 12: Αριθμός δημοσιευμάτων ανά κατηγορία μέσω ενημέρωσης 

 
Στο ξεκίνημα του Έργου δημιουργήθηκε η ιστοσελίδα www.infocycle.gr, η οποία κατά́ τη διάρκεια 
του Roadshow, παρουσίασε υψηλή ́επισκεψιμότητα χάρη στη σύνδεσή ́της με την καμπάνια μέσω 
web banners. Κατά την διάρκεια διεξαγωγής των roadhsows την ιστοσελίδα επισκέφθηκαν 6.298 
μοναδικοί χρήστες. Συνολικά στοιχεία για την επισκεψιμόητα του site παρατίθενται στις δράσεις 
C1 και F2. 

Όπως παρουσιάστηκε και από στα αποτελέσματα της στατικής έρευνας τη σημαντικότερη 
επίδραση στο κοινό την είχε η ραδιοφωνική καμπάνια στα τοπικά μέσα. 
 
Επίδραση των ημερίδων 
Για την παρακολούθηση της επίδρασης των ημερίδων συγκεντρώθηκαν α) ποσοτικά στοιχεία 
συμμετεχόντων, β) ποιοτικά στοιχεία από την αξιολόγηση των ερωτηματολογίων που 
συμπλήρωναν οι συμμετέχοντες καθώς και γ) ποιοτικά στοιχεία που προέκυψαν από την ομάδα 
του Infocycle 
 

 
Πίνακας 13: Αριθμός συμμετεχόντων ανά ημερίδα 

Συνολικά πραγματοποιήθηκαν συνολικά επτά (7) 
εκδηλώσεις ημερίδες/εσπερίδες. Ο μέσος όρος των 
συμμετεχόντων ήταν 37 ενώ συνολικά συμμετείχαν 
260 άτομα. Αναλυτικά οι αριθμοί των συμμετεχόντων 
παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. 
 
Συνολικά μεγαλύτερη συμμετοχή ́στις ημερίδες είχαν 
διάφοροι άμεσα και έμμεσα ενδιαφερόμενοι (~55%) 
καθώς και εργαζόμενοι και εκπρόσωποι από ́ τους 
οικείους ΟΤΑ (~30%).  

 

Σε χαμηλά ́ποσοστά ́εμφανίστηκαν εκπρόσωποι Scrap Dealers και εταιρειών διαχείρισης (~11%), 
καθώς και οι μονάδες διαχείρισης όπως μεταφορείς - συλλέκτες (~2%)και μονάδες επεξεργασίας 
(~3%). 

Κάθε συμμετέχοντας στις ημερίδες είχε στη διάθεσή του ένα ερωτηματολόγιο αξιολόγησης το 
οποίο έπρεπε να βαθμολογήσει με κλίμακα 1-5 όσον αφορά στους εξής γενικότερους παράγοντες: 
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συνολική οργάνωση της εκδήλωσης, περιεχόμενο κάθε θεματικής ενότητας, ανταλλαγή καλών 
πρακτικών διαχείρισης που παρουσιάστηκαν (Παράρτημα Ε1 Τεκμήριο συμπληρωμένο 
ερωτηματολογιο εσπερίδας Λάρισας). Το σύνολο των ερωτηματολογίων καταγράφονταν σε 
υπολογιστικό́ φύλλο excel προκειμένου η Επιτροπή́ Επικοινωνίας να έχει άμεσα εποπτική́ εικόνα 
της αντίληψης των συμμετεχόντων για το περιεχόμενο και τη διάρθρωση των ημερίδων, ώστε να 
προβεί́ σε άμεσες διορθωτικές ενέργειες στις επόμενες εκδηλώσεις.  

Από τις συνολικές απαντήσεις οι αξιολογήσεις και στις δύο περιφέρειες κρίθηκαν ως επιτυχημένες 
από το 70% των παρευρισκόμενων που συμπλήρωσαν τα σχετικά ερωτηματολόγιο. Οι ενότητες 
που προσέλκυσαν περισσότερο το κοινό αφορούσαν το τί είναι τα προγράμματα Life και το Life 
Infocycle, οι στόχοι του προγράμματος και η ανταλλαγή καλών πρακτικών διαχείρισης ΑΗΗΕ 
(βαθμολογία > 80%). Η παρουσίαση των συνδικαιούχων, το περιβαλλοντικό πρόβλημα, η 
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του προγράμματος και η παρουσίαση των εκπαιδευτικών 
δράσεων έλαβαν βαθμολογία > 70% ενώ η παρουσίαση των ενεργειών επικοινωνίας 
βαθμολογήθηκε > 50 %. 
 
Μετά το πέρας της κάθε ημερίδας για τον περαιτέρω έλεγχος της επίδρασης των ημερίδων, η 
ομάδα των στελεχών της «Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ» και της TERRA NOVA πραγματοποίησε 
αξιολόγηση λαμβάνοντας υπόψη το βαθμό συμμετοχής – ενδιαφέρον καθώς και το αρχικό επίπεδο 
γνώσης των παρευρισκόμενων το οποίο παρουσιάζεται αναλυτικά στην παραδοτέα έκθεση Ε1 
«Συνολική έκθεσης ημερίδων» (Παράρτημα 7.2.104 Ε1 Final Del Συνολική έκθεση ημερίδων) Το 
υψηλότερο ενδιαφέρον παρατηρήθηκε στην ημερίδα της Άρτας και στις εσπερίδες της Λάρισας και 
της Καρδίτσας. 
 
Τα θέματα που ενδιέφεραν περισσότερο τους συμμετέχοντες ήταν ειδικά θέματα διαχείρισης των 
ΑΗΗΕ από τους ΟΤΑ (ελλείψεις προσωπικού, εξοπλισμού κ.λπ.). Επίσης τέθηκαν και συζητήθηκαν 
θέματα συσχέτισης οικονομικής κρίσης και κανιβαλισμού των συσκευών, πράσινων σημείων, 
ενημέρωση νέων για θέματα ανακύκλωσης,  συνεργασία δημόσιου ιδιωτικού τομέα κ.α.  Το σύνολο 
των θεμάτων καταγράφηκε από την ομάδα του Infocycle μετά το πέρας κάθε ημερίδας. 
 
Συνολικά το Infocycle είχε θετική́ αξιολόγηση από́ τους παρευρισκόμενους. Υπήρχε ενεργή́ 
συμμετοχή ́και οι συζητήσεις βοηθήσαν ως ένα βαθμό́ στην καλύτερη κατανόηση του προβλήματος 
της μη ορθής διαχείρισης των ΑΗΗΕ και της μικρής ποσότητας συλλεγόμενων αποβλήτων στις δυο 
Περιφέρειες του Έργου.  

Προβλήματα – καθυστερήσεις 
Δεν παρατηρήθηκαν προβλήματα κατά την υλοποίηση της δράσης. Καθυστερήσεις σημειώθηκαν 
όσον αφορά στην ημερομηνία εκπόνησης της έκθεσης για τις ημερίδες εξαιτίας της αλλαγής του 
χρονοδιαγράμματος υλοποίησης αυτών όπως περιγράφεται στην δράση D1, η οποία όμως δεν 
επηρέασε την ομαλή υλοποίηση της δράσης δεδομένου του γεγονότος πως το σύνολο των 
στοιχείων καταγράφονταν και αξιολογούνταν μετά το τέλος κάθε εκδήλωσης. 
 
Σύγκριση με προβλεπόμενους στόχους 
Όσον αφορά στα Roadshow ο μέσος όρος συμμετεχόντων ανά πόλη επιτεύχθηκε (140 επισκέπτες 
σε σχέση με τους 100 που αρχικά είχε προβλεφθεί στην πρόταση).   
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Δεδομένης του συμπτυγμένου χρονοδιαγράμματος των ειδικών εκδηλώσεων, εξαιτίας των 
πολιτικών και οικονομικών εξελίξεων, η εκστρατεία επικεντρώθηκε στο να επικοινωνήσει τις 
δράσεις και όχι τόσο στο να μεταδώσει στοιχεία για το περιβαλλοντικό πρόβλημα που οδηγεί η μη 
ορθή διαχείριση των ΑΗΗΕ καθώς (π.χ. βλαπτικές συνέπειες στο περιβάλλον και την υγεία). Για το 
λόγο αυτό το επίπεδο αύξησης γνώσης και επομένως επίδρασης του έργου όσον αφορά τη 
βαθύτερη γνώσης για την ανακύκλωση θα ήταν ακόμα μεγαλύτερη. 
 
Τελικά παραδοτέα 

7.2.103 Ε1 Final Del Συνολική έκθεση εκστρατείας στα τοπικά μέσα – Roadshows 

7.2.104 Ε1 Final Del Συνολική έκθεση ημερίδων 

7.2.105 Ε1 Final Del Έρευνα καταναλωτών 
 

Λοιπά παραδοτέα 
7.2.106 E1 Del Πρότυπο αξιολόγησης ημερίδας από παρευρισκόμενους 

 

Τεκμήρια 
7.2.107 Ε1 Τεκμήριο συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο εσπερίδας Λάρισας 
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Δράση E.2 – Παρακολούθηση της πορείας επίτευξης των ποσοτικών στόχων μείωσης του 
περιβαλλοντικού προβλήματος 
 
Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης Δράσης 
Προβλεπόμενη διάρκεια: 01/01/2015 – 30/06/2016 
Πραγματική διάρκεια: 01/09/2015 – 30/06/2016 
 
Περιγραφή 
Η δράση αυτή περιελάμβανε τη συλλογή και ανάλυση ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων για όλη 
την διάρκεια του έργου (στοιχεία: 2014-2016) καθώς και την σύγκριση αυτών με στοιχεία που είχαν 
συλλεχθεί για το διάστημα προ της έναρξης του έργου στα πλαίσια της δράσης Β1 και της 
αντίστοιχης παραδοτέας έκθεσης «αξιολόγησης διαθέσιμων στατιστικών στοιχείων μέχρι την 
έναρξη του έργου» (στοιχεία: 2011-2013). Πιο συγκεκριμένα συλλέχθηκαν τα εξής στοιχεία: 

 Στοιχεία συλλεγόμενων ποσοτήτων ΑΗΗΕ 
 Στοιχεία παρακολούθησης φορτίων από πηγές συλλογής ΑΗΗΕ  (διαδικασία 

«κατεστραμμένων φορτίων») 
 Στοιχεία παρακολούθησης απώλειας κρίσιμων κατασκευαστικών μερών από συγκεκριμένες 

κατηγορίες ΑΗΗΕ (ψυγεία, πλυντήρια και κλιματιστικά) μέσω της διαδικασίας «no 
components» 

Τα παραπάνω στοιχεία καταγράφηκαν σε επίπεδο πανελλαδικό, περιφερειακό ανά είδος 
συνεργάτη (ΟΤΑ, scrap dealer, retailer). Στα πλαίσια της δράσης Ε2, συλλέχθηκαν για το διάστημα 
2011-6/2016 επιπλέον αναλυτικά στοιχεία για κάθε συνεργάτη που συμμετείχε στις εκπαιδευτικές-
ενημερωτικές δράσεις του προγράμματος έτσι ώστε να εξαχθούν ακριβέστερα στοιχεία για την 
αποτελεσματικότητα των δράσεων του προγράμματος. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε σύγκριση 
και ανάλυση των στοιχείων αυτών έτσι ώστε να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με την εξέλιξη 
τόσο του επιπέδου συλλογής ΑΗΗΕ καθώς και με την εξέλιξη του επιπέδου γνώσης των 
συνεργατών σχετικά με την εφαρμογή ορθών πρακτικών διαχείρισης. 
 
Όσον αφορά στην παρακολούθηση της εξέλιξης του περιβαλλοντικού προβλήματος με βάση τα 
ποσοτικά στοιχεία, δηλαδή τις συλλεγόμενες ποσότητες ΑΗΗΕ, κατά τη διάρκεια του διαστήματος 
2011-2016 παρατηρείται αύξηση σε πανελλαδικό επίπεδο από όλες τις πηγές συλλογής το 
διάστημα 2013-6/2016. Αντίστοιχα παρουσιάζεται αύξηση τους επιπέδου συλλογής ΑΗΗΕ κατά τη 
διάρκεια του προγράμματος LIFE Infocycle (2014-2016) και στις δύο περιφέρειες ενδιαφέροντος. 
Σημαντικός παράγοντας για την εκτίμηση της επίδρασης του έργου αποτελεί ο μεγαλύτερος 
ρυθμός μεταβολής του επιπέδου συλλογής στις δύο περιφέρειες σε σχέση με αυτόν σε 
πανελλαδικό επίπεδο. 
 
Πιο συγκεκριμένα στην περιφέρεια Ηπείρου και Θεσσαλίας παρατηρήθηκε αύξηση του επιπέδου 
συλλογής κατά +73,7% και +39,7% για το διάστημα 2012-2013 ενώ για το μέσο πανελλαδικό 
επίπεδο κατά +19%.  
 
Αντίστοιχα για το χρονικό διάστημα 2014-2015 παρατηρήθηκε αύξηση  +16,5% για την περιφέρεια 
Ηπείρου, +4,8% για την περιφέρεια Θεσσαλίας ενώ το μέσο πανελλαδικό επίπεδο κυμάνθηκε στα 
+7,8%. 
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Διάγραμμα 1: Ρυθμός μεταβολής συλλογής διαστήματος  

2011-2015 ανά περιφέρεια & συγκριση με εγχώριο επίπεδο. 

Η αύξηση του επιπέδου συλλογής στην 
περιφέρεια Ηπείρου οφείλεται κυρίως στους 
scrap dealer ενώ μικρή αύξηση 
παρουσιάζεται και στους retailer.  
 
Αντίστοιχα στην περιφέρεια Θεσσαλίας η 
αύξηση του επιπέδου συλλογής οφείλεται 
στην δραστηριότητα συλλογής των scrap 
dealer.  

 

 
Όσον αφορά στην παρακολούθηση της εξέλιξης του περιβαλλοντικού προβλήματος με βάση τα 
ποιοτικά στοιχεία διαχείρισης, δηλαδή στην κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα ΑΗΗΕ που 
φτάνουν στις μονάδες επεξεργασίας, καταγραφήκαν και αξιολογήθηκαν στατιστικά στοιχεία 
ποσοστού κατεστραμμένων φορτίων και ποσοστού έλλειψης βασικών κατασκευαστικών μερών 
στα ΑΗΗΕ για το διάστημα 2014-6/2016. Στην συνέχεια τα στοιχεία αυτά συγκρίθηκαν με τα 
αντίστοιχα στοιχεία που προέκυψαν από την δράση Β1 (διάστημα 2011-2013). Σύμφωνα με τα 
στοιχεία το ποσοστό των κατεστραμμένων φορτίων στις δύο περιφέρειες ενδιαφέροντος κατά η 
διάρκεια του προγράμματος κινήθηκε σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με τα έτη 2011-2013 και 
πιο συγκεκριμένα ως εξής: 
 

 
 

Για την περιφέρεια Θεσσαλίας τα ποσοστά 
κατεστραμμένο φορτίων κυμαίνονται στα (2,6-
0,78-7,43)% για τα έτη 2011–2012-2013 και 
(1,96-1,87-2,79)% για τα έτη 2014-2015-6/2016.  
 
Για την περιφέρεια Ηπείρου τα ποσοστά 
κατεστραμμένων φορτίων κυμαίνονται στα (0–
9,31–1,13)% για τα έτη (2011–2013) και 0% και 
για τα έτη 2014-2015-6/2016. 
 
Αντίστοιχα σε πανελλαδικό επίπεδο τα 
ποσοστά των κατεστραμμένων φορτίων 
κυμαίνονται στα (0,36–0,32–0,4)% για τα έτη 
2011-2012-2013 και στα (0,23–0,17–0,27)% για 
τα έτη 2014-2015-6/2016. Συνολικά στις δύο 
περιφέρειες ενδιαφέροντος το χρονικό 
διάστημα 2014-2016 παρατηρήθηκε 
μεγαλύτερη μείωση του ποσοστού των 
κατεστραμμένων συσκευών σε σχέση με το 
μέσο πανελλαδικό επίπεδο.  

 
Διάγραμμα 2: Ποσοστό κατεστραμμένων ανά περιφέρεια 

 
Αντίστοιχα το ποσοστό των συσκευών με ελλείψεις στα βασικά κατασκευαστικά τους μέρη στην 
περιφέρεια Ηπείρου, όσον αφορά την πηγή των scrap dealer από την οποία προέρχεται το 70% της 
συνολικής συλλεγόμενης ποσότητας, διατηρείται κάτω από 18% του συνόλου των συσκευών για 
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το διάστημα 2014-2016 ενώ για την περιφέρεια της Θεσσαλίας το ποσοστό αυτό διατηρείται κάτω 
από 16%. Το αντίστοιχο ποσοστό για το χρονικό διάστημα αυτό σε πανελλαδικό επίπεδο βρίσκεται 
κάτω από το 19%.  
 
Προβλήματα – καθυστερήσεις 
Η καθυστέρηση έναρξης της δράσης οφείλεται στις αντίστοιχες καθυστερήσεις των δράσεων C2, 
D1, D2 και D3 δεδομένου του γεγονότος πως η Ε2 δράση παρακολουθεί την επίδραση των επί 
μέρους δράσεων τους. Παρόλα αυτά η συγκεκριμένη καθυστέρηση δεν είχε κάποια επίπτωση όσον 
αφορά στην συνολική πορεία υλοποίησης της δράσης. Εκτιμάται πως ο χρόνος παρακολούθησης 
των συνεργατών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από αυτή της 
διάρκειας της δράσης έτσι ώστε να μπορούν να εξαχθούν πιο ασφαλή συμπεράσματα ανά 
συνεργάτη (π.χ. στην περίπτωση που ένας συνεργάτης που εκπαιδεύτηκε από τις αντίστοιχες 
δράσεις δεν κατάφερε να συλλέξει πολλά ΑΗΗΕ έτσι ώστε να εφαρμόσει αποτελεσματικά το 
σύνολο των καλών πρακτικών διαχείρισης. 
 
Σύγκριση με προβλεπόμενους στόχους 
Οι στόχοι της συγκεκριμένης δράσης εναρμονίζονται με τους γενικότερους στόχους τους έργου LIFE 
Infocycle και πιο συγκεκριμένα στην αύξηση του επιπέδου ευαισθητοποίησης των πολιτών καθώς 
και στην αύξηση του επιπέδου γνώσης των εμπλεκόμενων φορέων. Η μείωση του περιβαλλοντικού 
προβλήματος αποτυπώνεται τόσο από την ποσοτική αύξηση του επιπέδου της συλλογής όσο και 
από την ποιοτική μείωση του ποσοστού των κατεστραμμένων φορτίων. Συνεκτιμώντας τα 
παραπάνω στοιχεία, τόσο του πρότερου διαστήματος του έργου (2011-2013) όσο τα στοιχεία που 
συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια του προγράμματος (2014-2016), εκτιμάται πως οι στόχοι μείωσης 
του περιβαλλοντικού προβλήματος επιτυγχάνονται τόσο μέσω της ιδιαίτερα αύξησης της συλλογής 
στις δύο περιφέρειες σε ετήσια βάση όσο και από την μείωση του ποσοστού των κατεστραμμένων 
συσκευών.  
 
After Life 
Η παρούσα δράση θα συνεχιστεί και μετά το τέλος του έργου έτσι ώστε να εξαχθούν ακόμα πιο 
αντιπροσωπευτικά συμπεράσματα για την εξέλιξη του περιβαλλοντικού προβλήματος δεδομένου 
του γεγονότος πως σε πολλές περιπτώσεις τα αποτελέσματα εφαρμογής ορθών πρακτικών μπορεί 
να διαρκέσουν περισσότερο από το διάστημα κατά το οποίο έργο LIFE Infocycle βρίσκεται σε 
εξέλιξη. Το σύνολο των δεικτών και συντελεστών ανά περιφέρεια θα εξάγεται σε ετήσια βάση και 
θα συγκρίνεται με τα στοιχεία της παρούσας έκθεσης. Η συνέχιση της δράσης θα γίνει με ιδίους 
πόρους του Συνττονιστή Δικαιούχου, ενώ τα αποτελέσματα θα κοινοποιηθούν ώστε να 
αξιοποιηθούν ανάλογα στις εκθέσεις προς τις αρμόδιες αρχές.  
 
Τελικά παραδοτέα 
 

7.2.108 Ε2 Final Del Έκθεση Παρακολούθησης του περιβαλλοντικού προβλήματος 
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Δράση E.3 – Δειγματοληπτικές επιθεωρήσεις εφαρμογής ορθών πρακτικών 
 
Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης Δράσης 
Προβλεπόμενη διάρκεια: 01/01/2016 – 30/06/2016 
Πραγματική διάρκεια: 01/01/2016 – 30/06/2016 
 
Περιγραφή 
Οι επιμέρους ενέργειες της δράσης περιελάμβαναν την εφαρμογή μηχανισμών ελέγχου σε 
συνεργάτες που  συμμετείχαν στις εκπαιδευτικές δράσεις του προγράμματος με στόχο την 
επαλήθευση αφομοίωσης ορθών πρακτικών διαχείρισης των ΑΗΗΕ. Κατόπιν αξιολόγησης των 
δεδομένων από τις Επιτροπές Διασφάλισης Ποιότητας και τη Διοίκηση του Έργου αποφασίστηκαν 
σαφείς μηχανισμοί ελέγχου με τα αντίστοιχα κριτήρια, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι στόχοι 
της παρούσας δράσης. 
Οι μηχανισμοί ελέγχου περιελάμβαναν α) δειγματοληπτικές επιθεωρήσεις και αξιολόγηση των 
φορτίων που κατέληξαν από τις δύο περιφέρειες ενδιαφέροντος στις δύο μονάδες επεξεργασίας 
που συμμετείχαν στο πρόγραμμα LIFE Infocycle το διάστημα 01/01/2016 – 31/8/2016 (HER SA στη 
Λάρισα και ΑΦΟΙ Κων/δη ΑΒΕΕ & ΝΕ στο Πολύαστρο Κιλκίς) β) αξιοποίηση των μηχανισμών 
παρακολούθησης «κατεστραμμένων φορτίων» και «no components» οι οποίες περιγράφονται 
στην δράση Ε2 καθώς και γ) επισκέψεις στο χώρο διαχείρισης συνεργατών για τον έλεγχος τήρησης 
των προδιαγραφών. 
 
Ο μηχανισμός δειγματοληπτικών ελέγχων που αναπτύχθηκε στα πλαίσια του προγράμματος 
περιελάμβανε την αξιολόγηση των φορτίων μέσω απεσταλμένων αναφορών και φωτογραφικού 
υλικού που απέστειλαν οι δύο μονάδες επεξεργασίας κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος 
παρακολούθησης. Αναπτύχθηκαν επιπρόσθετα ειδικά κριτήρια ελέγχου βάσει των έξι (6) νέων 
κατηγοριών ΑΗΗΕ και την εφαρμογή επιπλέον γενικότερων κριτηρίων τα οποία περιγράφονται στη 
συνέχεια. 
 
Πιο συγκεκριμένα  ο μηχανισμός αξιολόγησης φορτίων Infocycle περιελάμβανε τα εξής κριτήρια: 
κομμένα καλώδια, σπασμένες συσκευές, κατεστραμμένα βασικά κατασκευαστικά μέρη ή έλλειψη 
αυτών, κατεστραμμένα περιβλήματα, τρόπος φόρτωσης εντός/εκτός των ειδικών μέσων συλλογής 
Infocycle, εκτίμηση για χρήση αρπάγης, ύπαρξη μερών ΑΗΗΕ, υλικών ειδικής διαχείρισης, εύρεση 
μη σχετικών με τα ΑΗΗΕ υλικών, εύρεση λαμπτήρων στο φορτίο και κατάσταση αυτών, ύπαρξη 
κάλυψης φορτίου και γενική εκτίμηση κατεστραμμένου ή μη φορτίου. Επίσης αξιολογήθηκε ο 
τρόπος αξιοποίησης των ειδικών μέσων Infocycle που τοποθετήθηκαν σε συνεργάτες στα πλαίσια 
της δράσης D2  (π.χ. τρόπος φόρτωσης, σωστή ταξινόμηση συσκευών κ.λπ.). Το σύνολο των 
κριτηρίων ελέγχου ανά κατηγορία συσκευών περιγράφεται αναλυτικά στην παραδοτέα έκθεσης 
της δράσης Ε3.  
 
Η αξιολόγηση μέσω του ειδικού μηχανισμού πραγματοποιήθηκε στο σύνολο των φορτίων που 
έφτασαν στις δύο μονάδες επεξεργασίας από το σύνολο των συνεργατών που εκπαιδεύτηκαν (95 
φορτία). Αντίστοιχα οι μηχανισμοί ελέγχου «κατεστραμμένων φορτίων» και «no components» 
αφορούσαν στο σύνολο των συνεργατών στις δύο περιφέρειες (sd).  Στον παρακάτω πίνακα 
παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από την αξιολόγηση των φορτίων τόσο με τη χρήση του ειδικού 
μηχανισμού Infocycle λαμβάνοντας υπόψη τη γενικότερη ποιοτική κατάσταση των συσκευών 
(αποτέλεσμα πολυκριτηριακού ελέγχου ανά κατηγορία), του τρόπου χειρισμού αυτών δηλαδή του 



  

 

 

 
 

Final Report LIFE Infocycle 82 

αντίστοιχου τρόπου φόρτωσης και τοποθέτησης ανά κατηγορία συσκευών καθώς και του αριθμού 
των φορτίων στα οποία βρέθηκε η κάθε κατηγορία συσκευών από το σύνολο των 95 φορτίων. 
 

Κατηγορία ΑΗΗΕ Σύνολο φορτίων 
Γενικότερη ποιοτική 

κατάσταση 
Τρόπος  

χειρισμού 

Εξοπλισμός με οθόνες 77 Καλή – Μέτρια Μέτρια  

Εξοπλισμός μεγάλου μεγέθους 44 Καλή – Άριστη Μέτρια - Καλή 

Εξοπλισμός μικρού μεγέθους 52 Μέτρια – Καλή - 

Εξοπλισμός ανταλλαγής θερμότητας 52 Καλή – Μέτρια Καλή – Μέτρια 

Πίνακας 14: Συνολική αξιολόγηση φορτίων βάσει ποιοτικής κατάστασης και χειρισμού ανά κατηγορία συσκευής 

 
Συνολικά καλύτερα αποτελέσματα παρουσιάζονται από τα καταστήματα (Retailers) ενώ τα 
μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στην έλλειψη επαρκούς επιπέδου γνώσης χειρισμού 
(φόρτωσης – τοποθέτησης) του εξοπλισμού που περιέχει οθόνες για την πλειοψηφία των 
συνεργατών.  
 
Τα αποτελέσματα από το μηχανισμό ελέγχου για τα λοιπά κριτήρια αξιολόγησης περιγράφονται 
στον παρακάτω πίνακα. 
 

Κριτήριο ελέγχου Σύνολο φορτίων  NAI OXI 

Ύπαρξη λαμπτήρων  

95 

3% 97% 

Ύπαρξης μερών ΑΗΗΕ 54% 46% 

Ύπαρξης μερών ΑΗΗΕ (ΥΕΔ) 51% 49% 

Ύπαρξη υλικών (όχι ΑΗΗΕ) 8% 92% 

Ύπαρξη κάλυψης container 29% 66% 

Πίνακας 15: Συνολική αξιολόγηση φορτίων βάσει λοιπών γενικών κριτηρίων 

 
Συνολικά το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στο μεγάλο ποσοστό φορτίων στα οποία 
διαπιστώθηκε είτε ύπαρξη μερών ΑΗΗΕ & ΥΕΔ καθώς και η μη ύπαρξη κάλυψης για το περίπου 
30% των φορτίων. 
 
Όσον αφορά στα αποτελέσματα από την αξιολόγηση του τρόπου χρήσης των ειδικών μέσων 
Infocycle προέκυψαν τα αποτελέσματα του παρακάτω πίνακα. 
 

Κατηγορία μέσου συλλογής 
Σύνολο 

φορτίων  
Τρόπος ταξινόμησης 

συσκευών 
Ποιοτική κατάσταση 

συσκευών 
Τρόπος  

φόρτωσης συσκευών 

Εξοπλισμός με οθόνες 

6 

Ορθή:4 φορτία 
Λάθος: 2 φορτία 

Καλή: 5 φορτία 
Άριστη: 1 φορτίο 

Καλή: 3 φορτία 
Άριστη: 2 φορτία 

Εξοπλισμός μικρού μεγέθους 
Ορθή: 2 φορτία 
Λάθος: 4 φορτία 

Καλή: 6 φορτία - 

Πίνακας 16: Συνολική αξιολόγηση φορτίων  με μέσα συλλογής Infocycle 

 
Δεδομένου του γεγονότος πως ο ρυθμός πλήρωσης των ειδικών μέσων συλλογής σε αρκετούς 
συνεργάτες ήταν χαμηλός και το χρονικό διάστημα που εφαρμοζόταν η διαδικασία μη επαρκές για 
αντικειμενικούς λόγους λήφθηκαν επιπλέον μέτρα. Πιο αναλυτικά δεν ήταν εφικτή η αποστολή 
τουλάχιστον ενός φορτίου με ειδικά μέσα από όλους τους συνεργαζόμενους και εκπαιδευμένους 
φορείς ΟΤΑ και εταιρείες διαχείρισης scrap dealers. Aποφασίσθηκε λοιπόν από την Επιτροπή 
Διοίκησης του Έργου να λαμβάνονται υπόψη δεδομένα και αναφορές από το συντονιστή Δικαιούχο 
«Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ» και το διάστημα μέχρι τη σύνταξη του παρόντος Final report 
(30/6/2016-31/8/2016) χωρίς να επιβαρύνεται με επιπλέον ανθρωποημέρες το Έργο. Η διαδικασία 
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αυτή κρίθηκε απαραίτητη προκειμένου να επιτευχθεί η ποιοτική υλοποίηση της δράσης αλλά και 
όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στις αντίστοιχες ενότητες του παρόντος απαραίτητη ώστε να 
ενταχθεί και στη διαδικασία ενεργειών του “After life” του Έργου.  

Παρόλα αυτά τα βασικά συμπεράσματα είναι πως τα ειδικά μέσα συλλογής διασφάλισαν την 
ακεραιότητα των τοποθετημένων συσκευών ενώ εντοπίστηκαν σφάλματα όσον αφορά στην 
ταξινόμηση των συσκευών δηλαδή στην τοποθέτηση περισσότερων από μια από τις ενδεδειγμένε 
κατηγορίες συσκευών. 

Όσον αφορά στα αποτελέσματα των διαδικασιών παρακολούθησης φορτίων μέσω της διαδικασίας 
«no components» παρατηρήθηκε πως από τα 133 φορτία που αξιολογήθηκαν (πηγή: scrap dealers) 
το 76% είχε ελλείψεις σε βασικά κατασκευαστικά μέρη (μοτέρ, συμπιεστές). Από το ποσοστό αυτό 
το 64% των φορτίων οι ελλείψεις σε βασικά μέρη προσεγγίζουν τα 1-5 τμχ. / φορτίο, στο 28% των 
φορτίων τα 6-15 τμχ./φορτίο και στο 8% τα 16-49 τμχ. /φορτίο. 
 

Ο αριθμός των φορτίων από πηγή συλλογής τους Δήμους ήταν αρκετά μικρός (8 φορτία). Από αυτά 
στα 6 φορτία καταγραφήκαν ελλείψεις σε κατασκευαστικά μέρη (2-4 τμχ./ φορτίο). 

Όσον αφορά στα αποτελέσματα των διαδικασιών παρακολούθησης φορτίων μέσω της διαδικασίας 
«κατεστραμμένων φορτίων» παρατηρήθηκε πως από το σύνολο των 14 φορτίων των συνεργατών 
των οποία τα φορτία τέθηκαν προς έλεγχο τα 2 από αυτά βρέθηκαν κατεστραμμένα. 
 
Στα πλαίσια της δράσης πραγματοποιήθηκαν δειγματοληπτικές επιθεωρήσεις σε συνεργαζόμενη 
μονάδα επεξεργασίας. Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε βάσει του προτύπου WEEELABEX και 
περιελάμβανε επί μέρους τομείς ελέγχου όπως φαίνεται στο παρακάτω πίνακα. Επίσης 
παρουσιάζεται το επίπεδο αρχικής γνώσης ανά τομέα ελέγχου καθώς και το επίπεδο στο στάδιο 
της επιθεώρησης. 

Τομέας ελέγχου 
Επίπεδο αρχικής γνώσης –  

εφαρμογής ορθών πρακτικών 
Επίπεδο τελικής γνώσης –  

αφομοίωσης ορθών πρακτικών 

Αδειοδότηση – Νομοθεσία ΜΕΣΑΙΟ ΜΕΣΑΙΟ - 

Υγεία και ασφάλεια ΥΨΗΛΟ ΥΨΗΛΟ - 

Έγγραφα - αναφορές ΜΕΣΑΙΟ ΜΕΣΑΙΟ - 

Προδιαγραφές χώρων ΜΕΣΑΙΟ ΥΨΗΛΟ ↑ 

Ταξινόμηση ΧΑΜΗΛΟ ΜΕΣΑΙΟ ↑ 

Χειρισμός ΑΗΗΕ ΜΕΣΑΙΟ  ΜΕΣΑΙΟ - 

Απορρύπανση ΥΨΗΛΟ ΥΨΗΛΟ - 

Αποθήκευση ΜΕΣΑΙΟ  ΥΨΗΛΟ ↑ 

Τελική διάθεση  ΥΨΗΛΟ ΥΨΗΛΟ - 

Πίνακας 17: Συνολική αξιολόγηση αρχικού και τελικού επιπέδου γνώσης ανά τομέα για μονάδα επεξεργασίας  

 
Αντίστοιχα το ίδιο χρονικό διάστημα πραγματοποιήθηκαν δειγματοληπτικές επισκέψεις σε 
συνεργάτες που είχαν υποβληθεί στη διαδικασία εκπαίδευσης D2 και D3 προκειμένω να 
διαπιστωθεί η πορεία εφαρμογής των ορθών πρακτικών διαχείρισης.  Τονίζεται ότι οι μετακινήσεις 
(απαιτούμενα ταξίδια) έγιναν συνδυασμένα σε όμορες πόλεις και περιοχές  (μεταφορές και 
κινήσεις) με αποτέλεσμα την μείωση των απαιτούμενων ημερών. Πραγματοποιήθηκαν επίσης από 
το αντίστοιχο εξειδικευμένο προσωπικό (υπεύθυνους συλλογής και διαχείρισης ΟΤΑ και scrap 
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dealer από το γραφείο Θεσσαλονίκης της «Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ») και την συνδρομή των 
Μηχανικών Περιβάλλοντος από τους Συνδικαιούχους. Οι παραπάνω συνδυασμένες ενέργειες 
οδήγησαν τόσο στην μείωση ανθρακικού αποτυπώματος όσο και στην εξοικονόμηση κόστους 
(όπως αναλύονται στις σχετικές ενότητες του παρόντος) , χωρίς να επηρεάζουν την ποιοτική 
διεξαγωγή της δράσης. 
 
Συνολικά η εξέλιξη του επιπέδου γνώσης μέσω της αξιολόγησης εφαρμογής ορθών πρακτικών 
διαχείρισης βάσει του συνόλου των μηχανισμών ελέγχου κατά τη διάρκεια του χρονικού 
διαστήματος 1/6/2016 – 31/8/2016 παρατίθεται στον παρακάτω πίνακα: 
 

Είδος συνεργάτη Επίπεδο αρχικής γνώσης 
Επίπεδο γνώσης 

στο τέλος του προγράμματος 

ΔΗΜΟΙ ΧΑΜΗΛΟ - ΜΕΣΑΙΟ ΜΕΣΑΙΟ ↑ 
ΔΗΜΟΙ  

ΜΕ ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ INFOCYCLE 
ΧΑΜΗΛΟ - ΜΕΣΑΙΟ ΜΕΣΑΙΟ - ΥΨΗΛΟ ↑ 

SCRAP DEALER ΜΕΣΑΙΟ – ΧΑΜΗΛΟ ΜΕΣΑΙΟ ↑ 

SCRAP DEALER 
ΜΕ ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ INFOCYCLE 

ΜΕΣΑΙΟ – ΧΑΜΗΛΟ ΜΕΣΑΙΟ - ΥΨΗΛΟ  

ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΨΗΛΟ – ΜΕΣΑΙΟ ΥΨΗΛΟ – ΜΕΣΑΙΟ - 

ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ ΜΕΣΑΙΟ ΜΕΣΑΙΟ - 

RETAILERS ΥΨΗΛΟ ΥΨΗΛΟ - 

Πίνακας 18: Συνολική αξιολόγηση αρχικού και τελικού επιπέδου γνώσης ανά είδος συνεργάτη 

 
Συμπερασματικά παρατηρήθηκε πως το υψηλότερο επίπεδο γνώσης σχετικά με τις βέλτιστες 
προδιαγραφές διαχείρισης παρατηρήθηκε στους Retailer. Mέρος των εκπαιδευμένων δήμων και 
scrap dealer βελτίωσαν τον τρόπο διαχείρισης των ΑΗΗΕ. Καλύτερα αποτελέσματα 
παρουσιάζονται στους συνεργάτες στους οποίους τοποθετήθηκαν τα ειδικά μέσα συλλογής 
Infocycle, τα οποία βοηθάνε στην πιο αποτελεσματική εφαρμογή των κατάλληλων πρακτικών ανά 
κατηγορία συσκευών.  
 
Προβλήματα – καθυστερήσεις 
Κατά την υλοποίηση της δράσης μοναδικό πρόβλημα αποτέλεσε το γεγονός πως μέρος των 
συνεργατών στους οποίους τοποθετήθηκαν παρουσίασε χαμηλό ρυθμό συλλογής ΑΗΗΕ με 
αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η πλήρης αξιολόγηση των φορτίων έως τις  30/06/2016. Για το 
λόγο αυτό η  διάρκεια παρακολούθησης επεκτάθηκε έως τις 31/8/2016 έτσι ώστε να 
συμπεριληφθεί στο μηχανισμό αξιολόγησης ο μέγιστος δυνατός αριθμός  φορτίων, όπως 
αναφέρεται αναλυτικά παραπάνω.  
 
Τα συνολικά αποτελέσματα της δράσης Ε3 όπως και αντίστοιχο ενδεικτικό φωτογραφικό υλικό από 
τις επιθεωρήσεις αποτυπώνονται στην παραδοτέα έκθεση της δράσης (Παράρτημα 7.2.109 Ε3 Final 
Del Έκθεση Δειγματοληπτικών επιθεωρήσεων). 
 
Σύγκριση με προβλεπόμενους στόχους 
Στη συνέχεια παρατίθενται στοιχεία όσον αφορά την αξιολόγηση της υιοθέτησης καλών πρακτικών 
διαχείρισης σε σχέση με τους αρχικούς στόχους της δράσης (60% υιοθέτηση καλών πρακτικών 
διαχείρισης για διαδικασίες συλλογής, μεταφοράς, αποθήκευσης ΑΗΗΕ) 
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 Από το σύνολο των 7 δήμων που αξιολογήθηκαν μέσω των παραπάνω μηχανισμών 
παρατηρήθηκε πως οι 4 υιοθέτησαν καλές πρακτικές διαχείρισης, ποσοστό 57%.  

 Από το σύνολο των 15 scrap dealer που αξιολογήθηκαν μέσω των παραπάνω μηχανισμών 
παρατηρήθηκε πως οι 5 υιοθέτησαν καλές πρακτικές διαχείρισης, ποσοστό 33%.  

 Συνολικά από το σύνολο των 24 συνεργατών (δήμων, scrap dealer, μεταφορών) που 
αξιολογήθηκαν μέσω των παραπάνω μηχανισμών παρατηρήθηκε πως οι 9 υιοθέτησαν 
καλές πρακτικές διαχείρισης, ποσοστό 37%.  

 Συνολικά από το σύνολο των 4 συνεργατών με ειδικά μέσα συλλογής Infocycle που 
αξιολογήθηκαν μέσω των παραπάνω μηχανισμών παρατηρήθηκε πως οι το σύνολο 
υιοθέτησαν καλές πρακτικές διαχείρισης, ποσοστό 100%.  

After Life 
Μετά το τέλος του προγράμματος οι δράσεις παρακολούθησης (monitoring) του συνόλου των 
συνεργατών θα συνεχιστούν μέσω της διαδικασίας παρακολούθησης κατεστραμμένων και no 
components φορτίων όπως επίσης και των συνεργατών οι οποίοι χρησιμοποιούν τα ειδικά μέσα 
συλλογής Infocycle για την εφαρμογή ορθών πρακτικών διαχείρισης όπως εκπαιδεύτηκαν έως ότου 
συλλεχθεί το σύνολο των απαιτούμενων στοιχείων για τον έλεγχο αφομοίωσης ορθών πρακτικών 
διαχείρισης για το σύνολο των συνεργατών στα οποία τοποθετήθηκαν τα ειδικά μέσα συλλογής 
Infocycle. 

Επίσης δειγματοληπτικές επιθεωρήσεις θα πραγματοποιηθούν για το σύνολο των συνεργατών 
στους οποίους θα πραγματοποιούνται εκπαιδευτικά σεμινάρια (After Life δράσεων D2, D3) με 
στόχο την επαλήθευση της αφομοίωσης των εκπαιδεύσεων. 

Τέλος ο ειδικός μηχανισμός ελέγχου που αναπτύχθηκε στα πλαίσια του LIFE Infocycle θα 
αξιοποιηθεί περαιτέρω από την Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ μέσω της χρησιμοποίησής του για την 
παρακολούθηση φορτίων από το σύνολο των περιφερειών της Ελλάδας. 

 
Τελικά παραδοτέα 
 

7.2.109 Ε3 Final Del Έκθεση Δειγματοληπτικών επιθεωρήσεων 
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5.2 Δράση F. Communication and dissemination of the project and its results 

Δράση F.1 – Ανάπτυξη λογότυπου και επίσημης ιστοσελίδας του Έργου – Συντήρηση ιστοσελίδας  
 
Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης Δράσης 
Προβλεπόμενη διάρκεια:  01/07/2014 – 30/06/2016 
Πραγματική διάρκεια: 01/07/2014 – 30/06/2016 
 
Περιγραφή 
Κατά τη διάρκεια της Δράσης F.1, αρχικά, αναπτύχθηκε το λογότυπο και η επίσημη ιστοσελίδα το 
Έργου (www.infocycle.gr). Το λογότυπο παρήχθη σε έγχρωμη εκδοχή και χρησιμοποιήθηκε σε όλα 
ανεξαιρέτως τα παραγόμενα του Έργου (Παράρτημα 7.3.1 F1 Τεκμήριο Χρησιμοποίηση logo 
INFOCYCLE). Η «Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.» που ήταν και υπεύθυνη για την υλοποίηση της 
δράσης κατοχύρωσε το domain name www.infocycle.gr και στη συνέχεια σε συνεργασία της 
επιτροπής Επικοινωνίας και Διάχυσης του Έργου, κατόπιν πρόχειρου διαγωνισμού ανέθεσε το 
σχεδιασμό του λογότυπου και την ανάπτυξη και συντήρηση της ιστοσελίδας στης εταιρεία ARTIME. 

 

Χρήση λογοτύπου του Προγράμματος LIFE 
Το λογότυπο του Προγράμματος LIFΕ είχε ενσωματωθεί στα templates, τα οποία 
χρησιμοποιούνταν για όλα ανεξαιρέτως τα παραδοτέα του Έργου (π.χ. εκθέσεις, έρευνες, 
παρουσιάσεις, εγχειρίδια, Δελτία Τύπου κ.λπ.). Εκτός από τα παραπάνω, το λογότυπο 
χρησιμοποιήθηκε στα κάτωθι: 

 Ιστοσελίδα του Έργου (Ελληνική και Αγγλική έκδοση) 

 Λογαριασμοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, twitter) 

 Εκπαιδευτικές παρουσιάσεις στις ημερίδες και εσπερίδες που διοργανώθηκαν 

 Εκπαιδευτική παρουσίαση στους συνεργαζόμενους φορείς (μονάδες επεξεργασίας, 
συλλέκτες, προσωπικό δήμων κλπ.) 

 Στα εκπαιδευτικά εγχειρίδια και στις οδηγίες εργασίας 

 Φυλλάδια / ερωτηματολόγια / δελτία συμμετοχής στους διαγωνισμούς των Roadshows 

 Αφίσες / notice boards / banners 

 Ηλεκτρονικά ενημερωτικά δελτία 

 Videos του Έργου 

 Αυτοκόλλητα (Μέσα Συλλογής ΑΗΗΕ) 
 

Ιστοσελίδα LIFE infocycle 

 

Εικόνα 18. Screenshot σελίδας του ιστοτόπου του LIFE 
INFOCYCLE, www.infocycle.gr 

Η ιστοσελίδα αναπτύχθηκε προκειμένου να 
ενημερώνει άμεσα τον χρήστη για τους στόχους και 
την πρόοδο υλοποίησης του LIFE Infocycle.Περιέχει 
εισαγωγική συνοπτική παρουσίαση του Έργου, 
παρουσίαση των δικαιούχων, υλικό σχετικά με το 
περιβαλλοντικό πρόβλημα, τις δράσεις και τους 
στόχους, το χρονοδιάγραμμα και τα βασικά 
παραδοτέα του Έργου.  

 

http://www.infocycle.gr/
http://www.infocycle.gr/
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Επιπλέον  περιλαμβάνει υλικό και πληροφορίες σχετικά με τη διάχυση του Έργου και των 
αποτελεσμάτων του (Δελτία Τύπου, οπτικοακουστικό υλικό, δημοσιεύματα). 

Ο επισκέπτης μπορεί είτε να πλοηγηθεί στην ιστοσελίδα επιλέγοντας την αντίστοιχη καρτέλα/ 
υποκαρτέλα από το κεντρικό μενού και να αποκτήσει πρόσβαση στο σύνολο της ιστοσελίδας. 
Σημειώνεται ότι η ιστοσελίδα κατασκευάστηκε με τέτοια δομή ώστε να είναι δυνατή η πλοήγηση 
του χρήστη και από μικρές φορητές συσκευές (smartphones και tablets) όλων των λειτουργικών 
προγραμμάτων της αγοράς (iOS, Android, Windows phone). 

Η επικαιροποίηση και ενημέρωση της ιστοσελίδας ήταν συνεχής, ώστε να συμβαδίζει με την 
πρόοδο του Έργου. Η ιστοσελίδα μεταφράστηκε και χρησιμοποιείται στην Αγγλική της έκδοση 
προκειμένου να υπάρξει όσο το δυνατό μεγαλύτερη διασπορά και διάχυση του Έργου και των 
αποτελεσμάτων του πέραν της Ελλάδας.  
 
Προβλήματα/ καθυστερήσεις 
Δεν σημειώθηκε καμία χρονική απόκλιση για την ολοκλήρωση του λογοτύπου και της ιστοσελίδας 
του Έργου. Κατά το σχεδιασμό της ιστοσελίδας αποφασίστηκε από τους συνδικαιούχους να μην 
δημιουργηθεί η περιοχή μελών και ο αντίστοιχος FTTP Server. Η περιοχή Μελών και ο Server 
αντικαταστάθηκαν από δωρεάν υπηρεσίες τηλεδιάσκεψης (Skype) και cloud (Google Drive και 
Dropbox) οι οποίες κρίθηκαν ως πιο εύχρηστες  λαμβάνοντας υπόψη και τη συμβατότητα τους με 
φορητές συσκευές (smartphones και tablets).  

 
Σύγκριση με προβλεπόμενους στόχους  
Οι στόχοι της Δράσης επιτεύχθηκαν πλήρως. Ομοίως, και τα αναμενόμενα αποτελέσματα αυτής. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι συνολικά καταγράφηκαν 9.553 μοναδικές επισκέψεις (αριθμός μοναδικών 
συστημάτων-υπολογιστών) στην ιστοσελίδα του Έργου. 

 

After LIFE  
Η ιστοσελίδα θα παραμείνει ενεργή για τουλάχιστον μια 5ετία μετά τη λήξη του Έργου με πόρους 
που θα διατεθούν από την Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ. Η ενημέρωση / επικαιροποίηση της θα 
πραγματοποιείται από τη διεύθυνση επικοινωνίας της Ανακύκλωσης Συσκευών σε συνεργασία με 
την εταιρεία συντήρησης και φιλοξενίας της ιστοσελίδας. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας θα 
ενημερώνεται τακτικά έτσι ώστε να περιλαμβάνει οποιαδήποτε νέα έκδοση του εκπαιδευτικού 
υλικού καθώς και ενημέρωση σχετικά με τις εκπαιδευτικές δράσεις του προγράμματος.  
 

Τελικά παραδοτέα 

 F1 Final del Λογότυπο (Παράρτημα 7.ii.x. Inception Report 31/03/2015) 

 F1 Final del www.infocycle.gr 

Τεκμήρια 
7.3.1 F1 Τεκμήριο Χρησιμοποίηση logo INFOCYCLE 

 
 
  

http://www.infocycle.gr/
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Δράση F.2 – Διάχυση των αποτελεσμάτων του Έργου  
 
Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης Δράσης 
Προβλεπόμενη διάρκεια: 01/07/2014 – 30/06/2016 
Πραγματική διάρκεια: 01/07/2014 – 30/06/2016 
 
Περιγραφή 
Η δράση Διάχυσης των αποτελεσμάτων του Έργου υλοποιήθηκε εντός του προκαθορισμένου 
χρονοδιαγράμματος. Υπεύθυνος δικαιούχος ήταν η «Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ» σε συνεργασία 
με το αρμόδιο προσωπικό της TERRA NOVA. Η οργάνωση των ενεργειών διάχυσης, και το 
περιεχόμενο του επικοινωνιακού υλικού ήταν αποκλειστική αρμοδιότητα της Επιτροπής 
Επικοινωνίας και Διάχυσης.  
 
Σημειώνεται ότι η δράση αυτή υλοποιήθηκε με σημαντικά μειωμένο ανθρώπινο δυναμικό σε 
σχέση  με το προσυπολογιζόμενο στην εγκεκριμένη πρόταση, γεγονός που οφείλεται στις 
συνδυασμένες δράσεις επικοινωνίας και διάχυσης (Δράσεις C) και στην ουσιαστική εμπλοκή της 
επιτροπής Επικοινωνίας και Διάχυσης η οποία ήταν αρμόδια για την οργάνωση, υλοποίηση και 
παρακολούθηση της επικοινωνίας, που απευθύνεται προς το ευρύ κοινό και τους εμπλεκόμενους 
φορείς, καθώς και την επιμέλεια των ενεργειών διάχυσης των αποτελεσμάτων του Έργου. Έπισης 
αναφέρεται ότι οι πλέον σημαντικοί εμπλεκόμενοι φορείς, όπως εταιρείες διαχείρισης ΑΗΗΕ και 
αρμόδιες αρχές ενημερώνονταν για την πορεία του Έργου μέσω παράλληλαν δράσεων χώρις να 
απαιτούνται επιπλέον πόροι.  
 
Στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω ενέργειες: 

 Δημοσίευση 16 άρθρων σε τοπικές και εθνικές εφημερίδες και ειδησεογραφικά τοπικά Portals 

 Αποστολή πλέον των 60 απολογιστικών Δελτίων Τύπου τα οποία αφορούσαν στην υλοποίηση 
εκπαιδευτικών ημερίδων/εσπερίδων, roadshows και εκπαιδεύσεων προσωπικού Δήμων  

 Συνεντεύξεις στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση, στις οποίες γινόταν σύντομη παρουσίαση 
του Έργου και των αποτελεσμάτων του. (1 ραδιοφωνική και 4 τηλεοπτικές)  

 Παρουσίαση των αποτελεσμάτων του Έργου στο συνέδριο «RECIS 2016 – Η ανακύκλωση στις 
Νησιωτικές Περιοχές» στη Σαντορίνη» (13-14/5/2016) 

 Προώθηση του υλικού και παρουσίαση των βασικών εκπαιδευτικών εργαλείων που 
αναπτύχθηκαν στο Έργου στο σύνολο των συνεργαζόμενων με την Ανακύκλωση Συσκευών 
εργοστασίων διαχείρισης και ανακύκλωσης ΑΗΗΕ (EKAN, HFR, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ, BIANAΤΤ, 
ΕΔΙΣΑΚ), πλέον αυτών που συμμετείχαν στα εκπαιδευτικά σεμινάρια στο πλαίσιο της Δράσης 
D2 (Παράρτημα 7.3.6F2 Τεκμήριο επιστολή ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ 01.03.2016 ). 

 Παρουσίαση της πορείας υλοποίησης του έργου καθώς μέρους των παραδοτέων (εκπαιδευτικά 
video, μεταφρασμένα πρότυπα) στους εμπλεκόμενους φορείς. 

 
Αναλυτικός πίνακας δημοσιευμάτων παρατίθεται στο Παράρτημα 7.3.2 F2 Final Del Κατάλογος 
δημοσιότητας LIFE INFOCYCLE 
 
Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε ενημέρωση των συμμετεχόντων στις εκπαιδευτικές ημερίδες από 
την πορεία υλοποίησης παράλληλων Δράσεων του Έργου. Επειδή σχεδόν όλες οι εκπαιδευτικές 
ημερίδες και εσπερίδες (εκτός των Τρικάλων και της Άρτας) έπονταν χρονικά των Roadshows, σε 
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κάθε παρουσίαση γινόταν αναφορά και παρουσιαζόταν αξιολόγηση της συμμετοχής του κοινού 
και των θεμάτων που συζητήθηκαν με τους πολίτες κατά τη διάρκεια των Road shows.  
 
Επίσης εργαλείο διάχυσης του Έργου αποτελεί και το video / trailer που παρουσιάζει συνοπτικά 
όλες τις εργασίες διαχείρισης ΑΗΗΕ, το οποίο προβαλλόταν καθ’όλη τη διάρκεια των Road shows. 
 
Η ιστοσελίδα infocycle.gr όπως αντίστοιχα και η σελίδα στο youtube αξιοποιήθηκαν για τη 
μετάδοση των αποτελεσμάτων του έργου κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Ενδεικτικά 
αναφέρεται πως το κανάλι του Youtube έως σήμερα (30/09/2016) συγκέντρωσε 1172 προβολές 
στις οποίες συμπεριλαμβάνονται διάφορες χώρες όπως Σλοβενία, Ρουμανία, Ιταλία, Νορβηγία, 
Κύπρος, Σερβία, Τσεχία, Ζάμπια, Ακτή Ελεφαντοστού κ.λπ. Αναλυτικά στοιχεία για τις προβολές 
των εκπαιδευτικών video παρατίθενται στο Παράρτημα 7.3.10 F2 Τεκμήριο Youtube Analytics. 
Αντίστοιχα την ιστοσελίδα LIFE infocycle έως σήμερα έχουν επισκεφτεί 9.553 μοναδικοί 
επισκέπτες. Στοιχεία επισκεψιμότητας του site παρατίθενται στο Παράτημα 7.2.80 C1 Τεκμήριο 
Google analytics report. 
 
Η σημαντικότερη ενέργεια διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου αποτελεί η διάχυση των 
εκπαιδευτικών video για την χρησιμοποίησή τους από εμπλεκόμενους φορείς στην Ελλάδα και στο 
εξωτερικό. Ενδεικτικά αναφέρεται το ενδιαφέρον για χρησιμοποίηση των εκπαιδευτικών videos 
από αντίστοιχα ΣΕΔ στην Νορβηγία (RENAS AS) και στην Τσεχία. (Παράρτημα 7.3.8 F2 Τεκμήριο 
επιστολή απάντηση RETELAS (Τσεχία) & 7.3.7 F2 Τεκμήριο επιστολή απάντηση RENAS AS 
(Νορβηγία)) Οι ενέργειες αυτές αποτελούν αποτελέσματα της δικτύωσης με τον οργανισμό 
WEEELABEX, ο οποίος προτίθεται για την περαιτέρω διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου 
(Παράρτημα 7.3.5 F2 Τεκμήριο απάντηση WEEEFORUM για dissemination & videos 09.09.2016) 
 
Όσον αφορά το εγχώριο επίπεδο καθόλη τη διάρκεια του Έργου πραγματοποιούταν τακτική 
ενημέρωση στον ΕΟΑΝ για την πορεία υλοποίησής του έργου καθώς και για τα αποτελέσματα 
(εκδηλώσεις, ημερίδες, εκπαιδευτικά εργαλεία κ.λπ) έτσι ώστε να συμβάλλει στην περαιτέρω 
διάχυση των αποτελεσμάτων στους εμπλεκόμενους φορείς (Παράρτημα: 7.3.4 F2 Τεκμήριο 
επιστολή ΕΟΑΝ για πορεία υλοποίησης έργου 04.05.2015). 
 
 Προβλήματα/ καθυστερήσεις 
Δεν παρουσιάστηκαν προβλήματα ή καθυστερήσεις στην υλοποίηση της συγκεκριμένης Δράσης. 
 
Σύγκριση με προβλεπόμενους στόχους  
Οι στόχοι της Δράσης εντός της περιόδου αναφοράς επιτεύχθηκαν πλήρως. Ομοίως, και τα 
αναμενόμενα αποτελέσματα αυτής. 
 
Τελικά παραδοτέα 

7.3.2 F2 Final Del Κατάλογος δημοσιότητας LIFE INFOCYCLE 
 

Λοιπά παραδοτέα 

7.3.3 F2 Del Δελτίο Τύπου 
 

Τεκμήρια 
      F2 Τεκμήριο συνέντευξη ΣΚΑΪ https://www.youtube.com/watch?v=41dUIuIX3JQ 

https://www.youtube.com/watch?v=41dUIuIX3JQ
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7.3.4 F2 Τεκμήριο επιστολή ΕΟΑΝ για πορεία υλοποίησης έργου 04.05.2015 

7.3.5 F2 Τεκμήριο απάντηση WEEEFORUM για dissemination & videos 09.09.2016 

7.3.6 F2 Τεκμήριο επιστολή ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ 01.03.2016 

7.3.7 F2 Τεκμήριο επιστολή απάντηση RENAS AS (Νορβηγία) 

7.3.8 F2 Τεκμήριο επιστολή απάντηση RETELAS (Τσεχία) 

7.3.9 F2 Τεκμήριο πρόγραμμα RECIS 2016 

7.3.10 F2 Τεκμήριο Youtube Analytics 
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Δράση F.3 – Σχεδιασμός και τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων του Έργου  
 
Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης Δράσης 
Προβλεπόμενη διάρκεια: 01/07/2014 – 31/12/2014 
Πραγματική διάρκεια: 01/07/2014 – 30/09/2014 
 
Περιγραφή 
Στο πλαίσιο της Δράσης, η Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ, υπεύθυνος Δικαιούχος της δράσης σε 
συνεργασία με την Επιτροπή επικοινωνίας και Διάχυσης των Αποτελεσμάτων του Έργου,  ανέθεσε 
σύμφωνα με τις εσωτερικές διαδικασίες προμηθειών σε εξειδικευμένες εταιρείες  την 
αναπαραγωγή των ενημερωτικών πινακίδων του Έργου.  
  

 
Εικόνα 19: Ενημερωτική πινακίδα 

Αυτές περιλαμβάνουν: 

- 3 Πινακίδες τύπου rollup banner τα οποία χρησιμοποιήθηκαν σε 
όλα τα Roadshows, τις ημερίδες / Εσπερίδες και παρουσιάσεις 
του Έργου σε εμπλεκόμενους φορείς.  
 

- 2 ενημερωτικές πινακίδες οι οποίες αναρτήθηκαν στις 
συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας όπου υλοποιήθηκαν οι 
εκπαιδευτικές δράσεις και  

 
- 10 αφίσες οι οποίες αναρτήθηκαν στους χώρους που 

πραγματοποιήθηκαν οι εκπαιδεύσεις στους συνεργαζόμενους 
Δήμους και στα γραφεία των συνδικαιούχων του Έργου. 

Οι ενημερωτικές πινακίδες με στοιχεία του Έργου αναρτήθηκαν στα εργοστάσια ανακύκλωσης 
ΑΗΗΕ που συνεργάστηκαν στο πλαίσιο του Έργου. Τα roll-up banners χρησιμοποιήθηκαν στο 
σύνολο των ανοιχτών στο κοινό και τους εμπλεκόμενους φορείς  εκδηλώσεων του Έργου και οι 
αφίσες αναρτήθηκαν στους χώρους εκπαίδευσης των δήμων.  
 

   
Εικόνα 20: Ανάρτηση πινακίδας στη μονάδα HER (αριστερά). Τοποθέτηση banner σε roadshow (κέντρο) & ημερίδα (δεξιά) 

 
After Life 
Οι υπεύθυνοι των συνεργαζόμενων μονάδων προτίθενται να διατηρήσουν αναρτημένες τις 
πινακίδες και μετά το τέλος του Έργου.   
 
Προβλήματα / καθυστερήσεις 
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Δεν παρουσιάστηκαν προβλήματα ή καθυστερήσεις στην υλοποίηση της Δράσης. 
 
Σύγκριση με προβλεπόμενους στόχους 
Επίτευξη των στόχων της Δράσης εντός της περιόδου αναφοράς. 
 
Λοιπά παραδοτέα 

7.3.11 F3 del banner infocycle rollup 

7.3.12 F3 del banner infocycle 50x70 
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Δράση F.4 – Σύνταξη Layman’s report 
Χρονοδιάγραμμα 
Προβλεπόμενη διάρκεια: 01.04.2016 - 30.06.2016 
Πραγματική διάρκεια: 01.04.2016 - 30.06.2016 

 
Περιγραφή 
Η Δράση F.4 υλοποιήθηκε σε συμφωνία με το χρονοδιάγραμμα του Έργου και υπεύθυνος 
Δικαιούχος ήταν η TERRA NOVA. Το Layman’s Report αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια των τριών 
τελευταίων μηνών υλοποίησης του Έργου με τη συμβολή όλων των Συνδικαιούχων. Είναι 
διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή, στα Ελληνικά και τα Αγγλικά και περιλαμβάνει μια σύνοψη του 
αντικειμένου και των στόχων του Έργου LIFE Infocycle, περιγραφή της μεθοδολογίας που 
ακολουθήθηκε και των αποτελεσμάτων του, την επίπτωση της ολοκληρωμένης εκστρατείας 
ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης του ευρύ κοινού και της επίπτωσης του συνόλου των 
εκπαιδευτικών δράσεων στους εμπλεκόμενους φορείς. Επίσης παρουσιάζονται συνοπτικά οι 
προοπτικές περαιτέρω χρήσης των εργαλείων και των υλικών που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του 
Έργου. Μέσω ηλεκτρονικής επικοινωνίας το Layman’s report διανεμήθηκε σε λίστα εμπλεκόμενων 
φορέων για την διάχυση των αποτελεσμάτων του Έργου.  

 
Προβλήματα/ καθυστερήσεις 
Δεν παρουσιάστηκαν προβλήματα ή καθυστερήσεις στην υλοποίηση της συγκεκριμένης Δράσης. 

 
Σύγκριση με προβλεπόμενους στόχους  
Οι στόχοι της Δράσης εντός της περιόδου αναφοράς επιτεύχθηκαν πλήρως. Ομοίως, και τα 
αναμενόμενα αποτελέσματα αυτής. 

 
Τελικά παραδοτέα 

7.3.13 F4 Layman’s report ελληνικά 

7.3.14 F4 Layman’s report αγγλικά  
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Δράση F.5 – Παρουσίαση των αποτελεσμάτων του Έργου στις αρμόδιες αρχές (ΕΟΑΝ, ΥΠΕΚΑ, 
κλπ.) και επίσημη ενημέρωση στο WEEE FORUM και στο WEΕELABEX 
 

Χρονοδιάγραμμα 

Προβλεπόμενη διάρκεια: 01/01/2016 – 30/06/2016 
Πραγματική διάρκεια: 01/01/2016 – 30/06/2016 
 
Περιγραφή 
Η Δράση F.5 υλοποιήθηκε σε συμφωνία με το χρονοδιάγραμμα του Έργου και υπεύθυνος 
Δικαιούχος ήταν η Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε. σε συνεργασία με τον Δικαιούχο TERRA NOVA..  
 
Στο πλαίσιο της Δράσης ενημερώθηκαν οι παρακάτω φορείς: 
 - Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) 
- Τμήμα Ανακύκλωσης - Εναλλακτικής Διαχείρισης Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας  
- Το WEEEForum  και ο  WEEELABEX   
 

ΕΟΑΝ και ΥΠΕΝ 

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης πραγματοποιήθηκε αναλυτική παρουσίαση του συνόλου των 
δράσεων και των αποτελεσμάτων του  Έργου σε στελέχη του ΕΟΑΝ και του Τμήματος Ανακύκλωσης 
- Εναλλακτικής Διαχείρισης του  Υπουργείου περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΥΠΕΝ) (Παράρτημα ). Η 
παρουσίαση πραγματοποιήθηκε μετά το τέλος του Έργου, στις 26/09/2016. Οι λόγοι που οδήγησαν 
στην πραγματοποίηση της ενημέρωσης μετά τη λήξη του Έργου οφείλονταν κυρίως στο γεγονός 
ότι έπρεπε να ολοκληρωθεί η συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων από τα σημεία που 
εγκαταστάθηκαν τα νέα μέσα συλλογής και να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των στοιχείων που 
προβλεπόταν στη Δράση E.3. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης επιδείχθηκε ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
για τα αποτελέσματα, κυρίως των εκπαιδευτικών δράσεων του Έργου. Εξετάσθηκαν και 
συζητήθηκαν τρόποι εφαρμογής μέρους ή του συνόλου του μηχανισμού εκπαιδεύσεων 
εμπλεκόμενων φορέων και αξιοποίησης των σχετικών εργαλείων. Περαιτέρω ενημέρωση για τις 
μελλοντικές δράσεις θα υπάρξει μέσω κοινοποίησης του After Life communication plan 
(Παράρτημα 7.2.22 A7 Final Del After Life Communication Plan) ώστε να εξετασθεί από κοινού με 
τις αρμόδιες αρχές πλάνο κοινών δράσεων για τα επόμενα 2 έτη.  
 

  
Εικόνα 21: Παρουσίαση αποτελεσμάτων έργου σε ΕΟΑΝ – ΥΠΕΝ 



  

 

 

 
 

Final Report LIFE Infocycle 95 

Εκτός από την τελική παρουσίαση του Έργου σε τακτά διαστήματα πραγματοποιούνταν διαρκής 
και αναλυτική ενημέρωση για την εξέλιξη του Έργου στο πλαίσιο των τακτικών συναντήσεων των 
στελεχών της «Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.» με στελέχη του ΕΟΑΝ. Επιπλέον εκπρόσωποι του 
ΕΟΑΝ προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν στην τελική ενημερωτική / εκπαιδευτική ημερίδα στη 
Λάρισα (στις 03/11/2015) και στο εκπαιδευτικό σεμινάριο του αρμόδιου προσωπικού της 
Διεύθυνσης Καθαριότητας του Δήμου Λάρισας, που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του 
Δήμου στις 04/11/2015. 
 

  
Εικόνα 22: Συμμετοχή ΕΟΑΝ σε εσπερίδα Λάρισας (αριστερά) και  εκπαίδευση Δήμου Λάρισας (δεξιά)  

 
Η «Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ», ως ενεργό μέλος των οργανισμών WEEEFORUM και Weeelabex και 
στο πλαίσιο της συνεργασίας της και ανταλλαγής τεχνογνωσίας με τους παραπάνω φορείς, 
πραγματοποίησε ενημέρωση σχετικά με τα παραδοτέα και αποτελέσματα του έργου με 
ηλεκτρονική αλληλογραφία. Πιο συγκεκριμένα, οι δυο φορείς ενημερώθηκαν για την εξέλιξη των 
εκπαιδευτικών δράσεων του Έργου και ειδικότερα για τα μέσα που χρησιμοποίηθηκαν σύνολο των 
εκπαιδευτικών εργαλείων / παραδοτέων του Έργου (video) (Παράρτημα 7.3.5 F2 Τεκμήριο 
απάντηση WEEEFORUM για dissemination & videos 09.09.2016). 
 

Προβλήματα/ καθυστερήσεις 

Δεν παρουσιάστηκαν προβλήματα ή καθυστερήσεις στην υλοποίηση της συγκεκριμένης Δράσης, 
εκτός από το γεγονός ότι η ενημέρωση των φορέων ΕΟΑΝ και ΥΠΕΝ πραγματοποιήθηκε μετά την 
συμβατική ολοκλήρωση του Έργου.  
 

Σύγκριση με προβλεπόμενους στόχους  

Οι στόχοι της Δράσης εντός της περιόδου αναφοράς επιτεύχθηκαν πλήρως. Ομοίως, και τα 
αναμενόμενα αποτελέσματα αυτής. 
 

Λοιπά παραδοτέα 
7.3.15 F5 Del presentation Infocycle results 

 

Τεκμήρια 
7.3.16 F5 Τεκμήριο Λίστα συμμετεχόντων παρουσίασης αποτελεσμάτων ΕΟΑΝ-ΥΠΕΝ 
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5.3 Αξιολόγηση της υλοποίησης του Έργου 
 
Στη διάρκεια της διετούς πορείας του, το Έργο LIFE Infocycle εφάρμοσε μία σειρά καινοτόμων 
εργαλείων, που συνέθεσαν, αφενός, μια ολοκληρωμένη επικοινωνιακή καμπάνια ενημέρωσης 
των πολιτών και, αφετέρου μια ολοκληρωμένη εκπαιδευτική προσέγγιση του συνόλου των 
εμπλεκόμενων στη διαχείριση των ΑΗΗΕ.  

Επιπλέον από τις δράσεις παρακολούθησης και αξιολόγησης του Έργου προέκυψαν σημαντικά 
συμπεράσματα, αφενός για την επίδραση των ενημερωτικών και εκπαιδευτικών ενεργειών στην 
μείωση του περιβαλλοντικού προβλήματος και αφετέρου στην αξιολόγηση των επικοινωνιακών 
και εκπαιδευτικών εργαλείων που εφαρμόστηκαν.  

Οι παραπάνω συντονισμένες δράσεις, κυρίως κατά τη διάρκεια του 2015, αλλά και οι 
προπαρασκευαστικές ενέργειες που προηγήθηκαν, συνέβαλαν στον περιορισμό του 
περιβαλλοντικού προβλήματος που κλήθηκε να αντιμετωπίσει το Έργο συνολικά. Το γεγονός 
αυτό αποτυπώνεται αναλυτικά στις τελικές εκθέσεις των Δράσεων παρακολούθησης του Έργου.  

Σύμφωνα με την εγκεκριμένη αναθεωρημένη πρόταση, τα αναμενόμενα αποτελέσματα από την 
υλοποίηση του Έργου LIFE INFOCYCLE ήταν συνοπτικά τα παρακάτω: 

 Παραγωγή συνολικά 13 videos (6 εκπαιδευτικά στην Ελληνική, 6 εκπαιδευτικά 
υποτιτλισμένα στην Αγγλική και ένα video γενικού περιεχομένου στην Ελληνική)  

 Ανάπτυξη 8 εκπαιδευτικών εγχειριδίων και 9 Οδηγιών εργασίας τα οποία διανεμήθηκαν 
στους εκπαιδευόμενους  

 Μετάφραση στην Ελληνική των 3 προτύπων Weeelabex και ανάρτηση τους στην 
ιστοσελίδα του Έργου 

 Διοργάνωση 7 εκπαιδευτικών και ενημερωτικών ημερίδων και εσπερίδων στις 
Πρωτεύουσες των Νομών των δυο Περιφερειών 

 260 συμμετέχοντες στις εκπαιδευτικές και ενημερωτικές ημερίδες  

 Εκπαίδευση 166 στελεχών και προσωπικού των 15 Δήμων που συμμετείχαν στο Έργο 

 Εκπαίδευση 119 στελεχών εταιρειών διαχείρισης ΑΗΗΕ 

 Διενέργεια της έρευνας καταναλωτών μετά το πέρας των ειδικών εκδηλώσεων 
(Roadshows) στη Λάρισα και τα Ιωάννινα. Από την έρευνα προκύπτει ότι υπάρχει αύξηση 
της αντίληψης του κοινού για τα περιβαλλοντικά οφέλη από την ανακύκλωση ΑΗΗΕ, 
ιδιαίτερα στα Ιωάννινα. 

 Περισσότερες από 1.000 συνολικά προβολές σχετικών με το Έργο videos στο YouTube. 

 361 Likes στην ιστοσελίδα του Έργου στο Facebook 

 20 twitter followers  

 Περίπου 2.100 επιβεβαιωμένες συμμετοχές στα Roadshows, το οποίο μεταφράζεται σε 
140 επισκέπτες, κατά μέσο όρο, ανά πόλη 

 Εμφάνιση περισσότερων από 70 ενημερωτικών banners συνολικά σε τοπικές 
ενημερωτικές ιστοσελίδες και portals τα οποία έλαβαν συνολικά 9.081 clicks. 
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 Εμφάνιση των facebook Banners σε περισσότερα από 84.000 μέλη του Facebook, 
λαμβάνοντας συνολικά 4.768 clicks. Επίσης τα συνολικά Likes που δέχτηκαν οι 
καταχωρήσεις των banners ανέρχονται σε 427 

 Περίπου 1200 προβολές των εκπαιδευτικών videos στο κανάλι που δημιουργήθηκε στο 
YouTube 

 Περισσότερες από 9.000 μοναδικές επισκέψεις στην ιστοσελίδα του Έργου 
(www.Infocycle.gr)  

 1.168 καταγεγραμμένες αναμεταδόσεις των ραδιοφωνικών spots στους 34 τοπικούς 
ραδιοφωνικούς σταθμούς 

 Αποστολή 155 Δελτίων Τύπου προς τοπικά μέσα ενημέρωσης (Έντυπα και ηλεκτρονικά) 
εκ των οποίων 92 ενημερωτικά και 63 απολογιστικά 

 Δημοσίευση τριών άρθρων που αφορούσαν στο roadshow στην Καλαμπάκα.  

 Συνεντεύξεις στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση, στις οποίες γινόταν σύντομη 
παρουσίαση του Έργου και των αποτελεσμάτων του. (1 ραδιοφωνική και 4 τηλεοπτικές) 

 Προώθηση του υλικού και παρουσίαση των βασικών εκπαιδευτικών εργαλείων που 
αναπτύχθηκαν στο Έργου στο σύνολο των συνεργαζόμενων με την Ανακύκλωση 
Συσκευών εργοστασίων διαχείρισης και ανακύκλωσης  

 
Συγκρίνοντας αυτούς τους ποσοτικούς στόχους με τα αντίστοιχα στοιχεία που προκύπτουν από 
την τελευταία Έκθεση QA/QC (βλ. παρακάτω πίνακα παραδοτέων), προκύπτει ότι το Έργο 
κατάφερε να επιτύχει σχεδόν το σύνολο των στόχων που είχαν τεθεί. Παρατηρούνται αποκλίσεις 
σε κάποιους από τους δείκτες (π.χ. απόδοση των εκστρατειών στα Social media, μειωμένο 
ποσοστό υιοθέτησης καλών πρακτικών από εκπαιδευόμενους και συμμετοχές ανά ημερίδα). 
Ειδική αναφορά και τεκμηρίωση για τις αποκλίσεις στην επίτευξη των στόχων γίνεται στις 
αντίστοιχες ενότητες: Σύγκριση με προβλεπόμενους στόχους, στο κεφάλαιο 5.  
 
Συνολικά οι Δράσεις όχι μόνο υλοποιήθηκαν αποτελεσματικά, αλλά επέφεραν και σημαντικά 
θετικά αποτελέσματα στις περιοχές εφαρμογής του Έργου.  
 
 

http://www.infocycle.gr/


  

 

 

 
 

Final Report LIFE Infocycle 98 

 
α/α Περιγραφή εγκεκριμένων Παραδοτέων 

 
Σχετιζόμενη 

Δράση έργου 
Εγκεκριμένη 
προθεσμία 

Επιτεύχθηκε; 
(Ναι/Όχι) 

Ημερομηνία 
επίτευξης 

Σχόλια 

1 Μετάφραση των προδιαγραφών 
Weeelabex 

B2 30/09/14 Ναι 31/10/14  

2 Αναλυτικό Χρονοδιάγραμμα 
υλοποίησης Έργου  

B1 30/09/14 Ναι 14/11/14  

3 Έκθεση αξιολόγησης διαθέσιμων 
στατιστικών στοιχείων μέχρι την έναρξη 
του έργου 

B1 30/09/14 Ναι 19/11/14  

4 Λογότυπο του Έργου F1 30/09/14 Ναι 15/09/14  

5 Τεχνικά εγχειρίδια και προδιαγραφές 
ως εκπαιδευτικό υλικό 

B2 31/12/14 Ναι 10/09/15 Ολοκληρώθηκε το σύνολο του εκπαιδευτικού υλικού. 

6 13 videos how to do (7 videos + 6 videos 
eng subtitles) 

B4 31/12/14 Ναι 30/07/15 Ολοκληρώθηκε η παραγωγή των 7 videos και οι 
μεταφράσεις των speakage για την παραγωγή των eng 
subtitles  

7 1η Έκθεση Παρακολούθησης  A2 31/12/14 Ναι 15/01/15  

8 Έκθεση πεπραγμένων 1ου εξαμήνου  A1 31/12/14 Ναι 15/01/15  

9 Παρουσιάσεις δράσεων εκπαίδευσης 
και ημερίδων  

B2 31/12/14 Ναι 15/04/15 Οι παρουσιάσεις των ημερίδων ολοκληρώθηκαν και 
τροποποιήθηκαν-εμπλουτίστηκαν καθ’ όλη τη 
διάρκεια της δράσης λαμβάνοντας υπόψη το feedback 
από τους παρευρισκόμενους καθώς και την εμπειρία 
που αποκομίστηκε από τα κοινά σημεία στα οποία 
εντοπίστηκε ελλιπές επίπεδο γνώσης στους 
εμπλεκόμενους. 

10 Χρονοδιάγραμμα Roadshow B3 31/03/15 Ναι 13/03/15  

11 Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα 
πραγματοποίησης δράσης C.1 

B3 31/03/15 Ναι 13/03/15  

12 Έκθεση πεπραγμένων 2ου εξαμήνου  A1 30/06/15 Ναι 10/07/15  

13 Ενδιάμεση έκθεση υπολογισμού 
Ανθρακικού Αποτυπώματος 

A3 30/06/15 Ναι 03/07/15  

14 Συνολική έκθεση που θα αφορά στις 
ημερίδες  

E1 30/06/15 Ναι 18/12/15 Η έκθεση της δράσης πραγματοποιήθηκε μετά την 
ολοκλήρωση και της τελευταίας ημερίδας που 
πραγματοποιήθηκε στη Λάρισα στις 03/11/15 

15 2η Έκθεση Παρακολούθησης  A2 30/06/15 Ναι 10/07/15  

16 Τελική έκθεση Δράσης D.1  D1 01/07/15 Ναι 18/12/15 Η έκθεση της δράσης πραγματοποιήθηκε μετά την 
ολοκλήρωση και της τελευταίας ημερίδας που 
πραγματοποιήθηκε στη Λάρισα στις 03/11/15 
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α/α Περιγραφή εγκεκριμένων Παραδοτέων 
 

Σχετιζόμενη 
Δράση έργου 

Εγκεκριμένη 
προθεσμία 

Επιτεύχθηκε; 
(Ναι/Όχι) 

Ημερομηνία 
επίτευξης 

Σχόλια 

17 Κατάλογος ιστοσελίδων που 
προβλήθηκαν banners  

C1 30/09/15 Ναι 30/09/15  

18 Έκθεση αξιολόγησης των Roadshow και 
των διαγωνισμών 

C2 30/09/15 Ναι 15/10/15  

19 Κατάλογος δημοσιεύσεων στα τοπικά 
ΜΜΕ  

C1 30/09/15 Ναι 30/09/15 Ο συνολικός κατάλογος για το σύνολο της εκστρατείας 
(συμπεριλαμβανομένων των ημερίδων) παρατίθεται 
ως παραδοτέο. 

20 Πρόγραμμα μεταδόσεων 
ραδιοφωνικών μηνυμάτων  

C1 30/09/15 Ναι 30/09/15  

21 Συνολική έκθεση που θα αφορά στην 
εκστρατεία στα τοπικά μέσα και τα 
Roadshow 

E1 31/10/15 Ναι 10/11/15  

22 Έκθεση πεπραγμένων 3ου εξαμήνου  A1 31/12/15 Ναι 15/01/16  

23 Έκθεση αποτελεσμάτων εκπαιδευτικών 
δράσεων σε επιχειρήσεις 

D2 31/12/15 Ναι 10/06/16 Ολοκληρώθηκε η έκθεση μετά την ολοκλήρωση των 
εκπαιδεύσεων σε ΟΤΑ και εταιρείες 

24 Έκθεση αποτελεσμάτων εκπαιδευτικών 
δράσεων σε ΟΤΑ  

D3 31/12/15 Ναι 10/06/16 Ολοκληρώθηκε η έκθεση μετά την ολοκλήρωση των 
εκπαιδεύσεων σε ΟΤΑ και εταιρείες 

25 3η Έκθεση Παρακολούθησης  A2 31/12/15 Ναι 15/01/16  

26 Έρευνα καταναλωτών  E1 31/03/16 Ναι 30/09/15 Κρίθηκε σκόπιμη η διενέργεια της έρευνας αμέσως 
μετά το πέρας των Roadshow, ούτως ώστε τα 
αποτελέσματα της επίδρασης της εκστρατείας να είναι 
πιο αντιπροσωπευτικά. 

27 Υλικό Παρουσίασης F5 30/05/16 Ναι 13/05/16 Πραγματοποιήθηκε παρουσίαση στον ΕΟΑΝ και το 
ΥΠΕΝ (26/9/2016) με ενημερωμένο υλικό από όλες τις 
δράσεις του έργου. 

28 Κατάλογος δημοσιεύσεων άρθρων σε 
εφημερίδες και περιοδικά 

F2 30/06/16 Ναι 30/6/2016  

29 Τελική έκθεση στοιχείων ανά 
συνεργάτη 

E2 30/06/16 Ναι 30/6/2016  

30 After LIFE Communication Plan στα 
Ελληνικά και τα Αγγλικά 

A7 30/06/16 Ναι 30/6/2016 Κατάθεση έκθεσης με το final report 

31 Έκθεση πιστοποίησης δαπανών Έργου A6 30/06/16 Ναι 30/6/2016 Κατάθεση έκθεσης με το final report 

32 Τελική έκθεση υπολογισμού 
Ανθρακικού Αποτυπώματος 

A3 30/06/16 Ναι 30/6/2016  
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α/α Περιγραφή εγκεκριμένων Παραδοτέων 
 

Σχετιζόμενη 
Δράση έργου 

Εγκεκριμένη 
προθεσμία 

Επιτεύχθηκε; 
(Ναι/Όχι) 

Ημερομηνία 
επίτευξης 

Σχόλια 

33 Κατάλογος δελτίων τύπου και 
συνεντεύξεων στον έντυπο και 
ηλεκτρονικό τύπο 

F2 30/06/16 Ναι 30/6/2016  

34 Έκθεση πεπραγμένων 4ου εξαμήνου A1 30/06/16 Ναι 30/9/2016 Κατάθεση έκθεσης με το final report 

35 Έκθεση παρουσίασης της σύνδεσης του 
Έργου με άλλα  

A5 30/06/16 Ναι 30/6/2016 Η δράση συνεχίζεται κατά την After LIFE περίοδο, όπως 
περιγράφεται στο Final report στο κεφ. 5.1.1, Δράση 
Α.5 

36 Layman' s Report F4 30/06/16 Ναι 30/9/2016 Κατάθεση έκθεσης με το final report 

37 Έκθεση παρουσίασης των φορέων που 
προσεγγίστηκαν και εκείνων που 
υποστήριξαν / συμμετείχαν στο έργο 

A4 30/06/16 Ναι 30/6/2016 Η δράση συνεχίζεται κατά την After LIFE περίοδο, όπως 
περιγράφεται στο Final report στο κεφ. 5.1.1, Δράση 
Α.4 

38 Έκθεση αξιολόγησης στοιχείων 
δειγματοληπτικών επιθεωρήσεων 

E3 30/06/16 Ναι 30/6/2016 Η διάρκεια παρακολούθησης (κι επομένως η έκθεση) 
επεκτάθηκε έως 30/8/2016 ώστε να συμπεριληφθεί 
στο μηχανισμό αξιολόγησης ο μέγιστος δυνατός 
αριθμός  φορτίων 

39 4η Έκθεση Παρακολούθησης A2 30/09/16 Ναι 30/9/2016 Η έκθεση παραδίνεται μαζί με το final report 

 
Πίνακας 19: Πίνακας Παραδοτέων Έκθεσης ΔΕΠ 
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5.4 Ανάλυση του μακροπρόθεσμου οφέλους 
Η επιτυχής εφαρμογή του έργου LIFE INFOCYCLE συνέβαλε στην μείωση του περιβαλλοντικού 
προβλήματος στις δύο περιφέρειες ενδιαφέροντος και παράλληλα, μέσω της δυνατότητας 
περαιτέρω εφαρμογής του εξασφάλισε την δυνατότητα μελλοντική βελτιστοποίησης των 
υφιστάμενων συνθηκών διαχείρισης και σε άλλες περιοχές τόσο σε εγχώριο όσο και σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο.  
 
Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα περιβαλλοντικά οφέλη από την άμεση επίδραση του έργου στις 
περιοχές ενδιαφέροντος, η συμβολή του όσον αφορά στην επίτευξη των στόχων της συναφούς 
νομοθεσίας και τα μακροπρόθεσμα οφέλη από την χρησιμοποίηση των εκπαιδευτικών εργαλείων 
καθώς και της τεχνογνωσίας που αποκομίστηκε κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος. 
 

5.4.1 Περιβαλλοντικά οφέλη 

 
Η επιτυχής ολοκλήρωση του Έργου LIFE INFOCYCLE προσέφερε θετικό ισοζύγιο στην αντιμετώπιση 
του περιβαλλοντικού προβλήματος της μη περιβαλλοντικά ορθής διαχείρισης των ΑΗΗΕ στις 
περιφέρειες Ηπείρου και Θεσσαλίας το οποίο αποτελούσε το βασικό στόχο του Έργου.  
 
Το περιβαλλοντικό πρόβλημα εντοπίστηκε αφενός στη μειωμένη αντίληψη των πολιτών για την 
ορθή διαχείριση των ΑΗΗΕ και αφετέρου στην έλλειψη εκπαίδευσης σε ορθές περιβαλλοντικά 
πρακτικές που διέπουν τη διαχείριση των ΑΗΗΕ στο σύνολο των εμπλεκόμενων στις δυο 
Περιφέρειες.   
 
Το έργο LIFE Infocycle, με την επιτυχή ολοκλήρωση των επιμέρους δράσεων του, επιχείρησε να 
αντιμετωπίσει το ανωτέρω πρόβλημα, αφενός με τη  βελτίωση του επιπέδου γνώσης των πολιτών 
και αφετέρου με την ανάπτυξη σχετικού εκπαιδευτικού υλικού, με στόχο την εκπαίδευση των 
φορέων που εμπλέκονται σε όλα τα στάδια της διαχειριστικής αλυσίδας και τη βελτίωση του 
τρόπου διαχείρισης των ΑΗΗΕ. 
 
Για την παρακολούθηση της αντιμετώπισης του περιβαλλοντικού προβλήματος υλοποιήθηκαν 
σχετικές ενέργειες που αφορούσαν αφενός στη διεξαγωγή ποσοτικής έρευνας στάσεων και 
αντιλήψεων πολιτών για την ορθή διαχείριση των ΑΗΗΕ στο ευρύ κοινό και σύγκριση αυτής με 
παλαιότερη έρευνα του 2013 και αφετέρου στην εφαρμογή των ορθών πρακτικών διαχείρισης 
ΑΗΗΕ από τους εμπλεκόμενους φορείς. Αυτό επιτεύχθηκε με τη διεξαγωγή δειγματοληπτικών 
επιθεωρήσεων σε συνεργάτες, καθώς επίσης και αξιολογήσεις φορτίων ΑΗΗΕ, το οποίο αποτελεί 
ένδειξη για την εφαρμογή των ορθών πρακτικών κατά τη συλλογή και μεταφορά αυτών.  
 
Από τις παραπάνω ενέργειες προκύπτει το συμπέρασμα πως, όσον αφορά στην περιβαλλοντική 
ευαισθητοποίηση του κοινού, παρατηρήθηκε αύξηση του επιπέδου γνώσης των πολιτών σε 
θέματα ορθής διαχείρισης των ΑΗΗΕ, καθώς και την επικινδυνότητα που επιφέρει η έλλειψη αυτής 
στο περιβάλλον. 
  
Όσον αφορά στη συλλογή ΑΗΗΕ στις δύο Περιφέρειες, παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση, η οποία 
είχε ως αποτέλεσμα επίτευξης τον μεγαλύτερο ρυθμού αύξησης συλλογής ΑΗΗΕ συγκριτικά με το 
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μέσο όρο στο σύνολο της επικράτειας. Αυτό οφείλεται και στο γεγονός, πως το επίπεδο γνώσης 
τόσο των σχετικών επιχειρήσεων διαχείρισης ΑΗΗΕ (scrap dealers) όσο και των Δήμων βελτιώθηκε 
σημαντικά.  
 
Επιπλέον κατά τις πιλοτικές επιθεωρήσεις στους συνεργάτες της Ανακύκλωσης Συσκευών Α.Ε., 
παρατηρήθηκε πως τα ειδικά μέσα συλλογής που αναπτύχθηκαν και διανεμήθηκαν στο πλαίσιο 
του LIFE Infocycle, βελτίωσαν τις υποδομές, δίνοντας τη δυνατότητα πλήρους εφαρμογής ορθών 
πρακτικών διαχείρισης ανά κατηγορία συσκευών.  
 
Πιο συγκεκριμένα λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία των δράσεων της ομάδας Ε, προκύπτουν τα 
παρακάτω ποιοτικά και ποσοτικά συμπεράσματα: 
 
Στατιστική έρευνα 
Συνοπτικά τα βασικότερα αποτελέσματα της έρευνας ήταν τα παρακάτω. 

 Το επίπεδο της γενικής γνώσης σε θέματα ανακύκλωσης ηλεκτρικών συσκευών υπερτερεί 
στα Ιωάννινα των οποίων οι κάτοικοι γνωρίζουν σε μεγαλύτερο βαθμό ποιες συσκευές 
ανακυκλώνονται και ποια είναι τα περιβαλλοντικά οφέλη. Παρόλα αυτά η γνώση αυτή δεν 
φτάνει σε βάθος.  

 Οι κάτοικοι της Λάρισας είναι πιο εξοικειωμένοι σε ειδικότερα θέματα ανακύκλωσης 
συσκευών ενώ θεωρούν πως η συλλογή από τον παλιατζή έχει αρνητικό αντίκτυπο στη ζωή 
τους από τη ρύπανσης που ενδεχομένως προκαλείται. 

 Στη Λάρισα η ενημέρωση για τα roadshows είχε μεγαλύτερη απήχηση από αυτή στα 
Ιωάννινα ενώ το ραδιόφωνο αναδείχτηκε ως η σημαντικότερη πηγή ενημέρωσης. 

 
 
Επίτευξη ποσοτικών και ποιοτικών στόχων μείωσης περιβαλλοντικού προβλήματος. 
Κατά την παρακολούθηση της εξέλιξης του περιβαλλοντικού προβλήματος με βάση τα ποσοτικά 
στοιχεία, δηλαδή τις συλλεγόμενες ποσότητες ΑΗΗΕ, κατά τη διάρκεια του διαστήματος 2011-2016 
παρατηρήθηκε αύξηση σε πανελλαδικό επίπεδο από όλες τις πηγές συλλογής το διάστημα 2013-
6/2016. Μεγαλύτερη αυξητική τάση από το μέσο όρο της χώρας παρατηρήθηκε στις Περιφέρειες 
Ηπείρου και Θεσσαλίας κατά τη διάρκεια του προγράμματος LIFE Infocycle (2014-2016).  
 
Συλλογή ΑΗΗΕ 
Η συλλογή ΑΗΗΕ σε πανελλαδικό επίπεδο κινήθηκε αυξητικά κατά το διάστημα 2011 – 2016. Πιο 
συγκεκριμένα, μετά την πτώση των συλλεγόμενων πιστοτήτων από το 2011 στο 2012, 
παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση κατά τα έτη 2013 – 2016. Με βάση τα τελικά στοιχεία του 2015 
συλλέχθηκαν συνολικά 4,48kg/κάτοικο. Παρόμοια τάση παρατηρείται σε πανελλαδικό επίπεδο και 
για το 2016.  
 
Όσον αφορά στις Περιφέρειες αναφοράς του Έργου, στην περιφέρεια Ηπείρου παρατηρήθηκε 
αύξηση της συλλογής με ρυθμό από 1/kg/κάτοικο το 2013 σε 2,02kg/κάτοικο το 2015. Επίσης τα 
έως σήμερα επεξεργασμένα στοιχεία για το 2016 δείχνουν τουλάχιστον τη διατήρηση των 
επιπέδων του 2015.  
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Αντίστοιχα στην περιφέρεια Θεσσαλίας,  1,33 kg / κάτοικο το 2013 συλλέχθηκαν 1,94kg / κάτοικο 
το 2015, με το 2016 να κινείται σε αντίστοιχα με το 2015 επίπεδα.  
 
Κατεστραμμένα φορτία ΑΗΗΕ 
Στο σύνολο της Ελληνικής επικράτειας τα κατεστραμμένα φορτία παρουσιάζουν πτωτική τάση και 
από 28% το 2012 και 22% το 2013 σταθεροποιούνται γύρω στο 18% στα τελευταία 3 έτη. 
 
Αντίθετα με τη σταθεροποιητική τάση της τελευταίας τριετίας σε πανελλαδικό επίπεδο, τα 
αντίστοιχα ποσοστά για τη Περιφέρεια Θεσσαλίας παρουσιάζονται σαφώς μειωμένα από 3,5% 
κατά μέσο όρο την τριετία 2011 - 2013 σε1,8% το διάστημα 2014 – 06/2016. 
 
Τέλος, το αντίστοιχο ποσοστό στην Περιφέρεια Ηπείρου από 3,4% την τριετία 2011 - 2013 
μηδενίστηκε κατά το διάστημα 2014 – 06/2016.  
 
Φορτία ΑΗΗΕ «No components» 
Αντίστοιχα το ποσοστό των συσκευών με ελλείψεις στα βασικά κατασκευαστικά τους μέρη στην 
περιφέρεια Ηπείρου, όσον αφορά την πηγή των scrap dealer από την οποία προέρχεται το 70% της 
συνολικής συλλεγόμενης ποσότητας, διατηρείται κάτω από 18% του συνόλου των συσκευών για 
το διάστημα 2014-2016 ενώ για την περιφέρεια της Θεσσαλίας το ποσοστό αυτό διατηρείται κάτω 
από 16%. Το αντίστοιχο ποσοστό για το χρονικό διάστημα αυτό σε πανελλαδικό επίπεδο βρίσκεται 
κάτω από το 19%.  
 
Η αύξηση του επιπέδου συλλογής στην περιφέρεια Ηπείρου προέρχεται κυρίως από τους 
εμπόρους παλαιών μετάλλων (scrap dealers) ενώ μικρή αύξηση παρουσιάζεται και στους retailers. 
Αντίστοιχα στην περιφέρεια Θεσσαλίας η αύξηση του επιπέδου συλλογής οφείλεται αποκλειστικά 
στην δραστηριότητα συλλογής των scrap dealers.  
 
Όσον αφορά στην παρακολούθηση της εξέλιξης του περιβαλλοντικού προβλήματος με βάση τα 
ποιοτικά στοιχεία διαχείρισης, δηλαδή στην κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα ΑΗΗΕ που 
φτάνουν στις μονάδες επεξεργασίας, καταγραφήκαν και αξιολογήθηκαν στατιστικά στοιχεία 
ποσοστού κατεστραμμένων φορτίων και ποσοστού έλλειψης βασικών κατασκευαστικών μερών 
στα ΑΗΗΕ για το διάστημα 2014-6/2016. Στην συνέχεια τα στοιχεία αυτά συγκρίθηκαν με τα 
αντίστοιχα στοιχεία που προέκυψαν από την δράση Β1 (διάστημα 2011-2013). Σύμφωνα με τα 
στοιχεία το ποσοστό των κατεστραμμένων φορτίων στις δύο Περιφέρειες ενδιαφέροντος κατά η 
διάρκεια του προγράμματος μειώθηκε σε σχέση με τα έτη αναφοράς και πιο συγκεκριμένα ως εξής: 
 
Από τα παραπάνω είναι σαφές ότι η μείωση του περιβαλλοντικού προβλήματος, επέφερε 
σημαντικά οφέλη τόσο άμεσα όσο και έμμεσα.  
 
Στα έμμεσα περιβαλλοντικά οφέλη περιλαμβάνεται η αλλαγή συμπεριφοράς των κατοίκων των 
δυο περιφερειών και η αύξηση της ευαισθητοποίησης τους σε θέματα ανακύκλωσης ΑΗΗΕ. Επίσης 
σημαντικό έμμεσο περιβαλλοντικό όφελος προκύπτει από την υιοθέτηση καλών πρακτικών 
διαχείρισης στις διαδικασίες συλλογής, μεταφοράς και αποθήκευσης ΑΗΗΕ. Πιο συγκεκριμένα, 
καλές πρακτικές διαχείρισης υιοθέτησε το 37% από το σύνολο των 24 εμπλεκόμενων (δήμοι, scrap 
dealers, μεταφορείς) που αξιολογήθηκαν στο πλαίσιο του Έργου.  
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Στα άμεσα περιβαλλοντικά οφέλη σημειώνεται η συλλογή επιπλέον 350 περίπου τόνων το 2015 σε 
σχέση με το 2013 στην περιφέρεια Ηπείρου και 450 τόνων αντίστοιχα στην περιφέρεια Θεσσαλίας. 
Επίσης η μείωση των κατεστραμμένων φορτίων κυρίως στη Θεσσαλία προσθέτει σημαντικό άμεσο 
περιβαλλοντικό όφελος από την υλοποίηση του Έργου.    
 
Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι στο After Life Communication Plan του Έργου σχεδιάζεται η 
συνέχιση και επέκταση των αποτελεσματικότερων ενεργειών του LIFE Infocycle αναμένεται η 
επίδραση του Έργου στη Διαχείριση των ΑΗΗΕ στην Ελλάδα να είναι ιδιαίτερα θετική.  
 
Ιδιαίτερα οι After Life εκπαιδεύσεις θα στοχεύουν όχι μόνο στην άμεση ενημέρωση των 
εκπαιδευόμενων αλλά κυρίως στην εξασφάλιση ύπαρξης ενός πρότυπου τρόπου εκπαίδευσης για 
κάθε φορέα, μέσω της ένταξης του υλικού του LIFE infocycle στην καθημερινή του λειτουργία. 
 

5.4.2 Μακροπρόθεσμα οφέλη και βιωσιμότητα 

 
Στο πλαίσιο του έργου LIFE Infocycle αναπτύχθηκαν καινοτόμα και ιδιαίτερα αποτελεσματικά 
εκπαιδευτικά και επικοινωνιακά εργαλεία που συμβάλουν ουσιαστικά, αφενός στην διασφάλιση 
της ποιότητας επεξεργασίας των ΑΗΗΕ και αφετέρου στην αύξηση της ευαισθητοποίησης του 
κοινού. Τα εκπαιδευτικά εργαλεία περιλαμβάνουν τα videos, τα εγχειρίδια, τις οδηγίες εργασίας 
και τις σχετικές εκπαιδευτικές παρουσιάσεις. Το καινοτόμο επικοινωνιακό εργαλείο που 
χρρησιμοποιήθηκε ήταν η προσομοίωση της γραμμής επεξεργασίας οθονών που παρουσιάστηκε 
στο trailer των Roadshow. Κοινός παρονομαστής όλων των παραπάνω είναι η χρήση της εικόνας 
σαν μέσο εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης των εμπλεκόμενων και του κοινού σε ένα 
αντικείμενο το οποίο απαιτεί εξειδίκευση για τη διαχείριση του και δεν είναι ιδιαίτερα οικείο στο 
ευρύ κοινό.  
 
Α. Εκπαιδευτικά videos   
Όπως αναφέρθηκε, αναπτύχθηκαν έξι εκπαιδευτικά videos τα οποία αποκωδικοποιούν και 
απλοποιούν για τον θεατή τις απαιτήσεις και προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στα Weeelabex 
Standards.  
 
Τα videos του Life Infocycle συνέβαλαν δραστικά αφενός στην αποκωδικοποίηση και απλοποίηση 
των Weeelabex Standards και αφετέρου στη δυνατότητα άμεσης μετάδοσής τους. Η καινοτόμος 
προσέγγιση της οπτικοποίησης προτύπων ποιότητας, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως 
εκπαιδευτικό υλικό αποτελεί το ουσιαστικότερο εκπαιδευτικό εργαλείο που αναπτύχθηκε στο 
πλαίσιο του Έργου. Το συγκεκριμένο υλικό αναμένεται να καλύψει ένα σημαντικό κενό στην 
εκπαίδευση των εμπλεκόμενων φορέων και ο τρόπος παρουσίασής του να αποτελέσει οδηγό για 
την δημιουργία εκπαιδευτικών videos κυρίως για τη διαχείριση ειδικών ρευμάτων αποβλήτων τα 
οποία απαιτούν ειδικές διεργασίες και εξειδίκευση προσωπικού.  
 
Εκτός των παραπάνω εκπαιδευτικών videos, τα οποία απευθύνονται σε συγκεκριμένο κοινό, 
αναπτύχθηκε και ένα 1 video / trailer που αφορά στο σύνολο των εργασιών διαχείρισης των ΑΗΗΕ. 
Για το video αυτό αξιοποιήθηκε υλικό από τα γυρίσματα των εκπαιδευτικών videos καθώς και υλικό 
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αρχείου. Απευθύνεται στο ευρύ κοινό και παρέχει σε σύντομο χρονικό διάστημα γενική εικόνα της 
ανακύκλωσης των ΑΗΗΕ.  
 
Σημειώνεται ότι το σύνολο των εκπαιδευτικών videos υποτιτλίστηκε στην Αγγλική γλώσσα, και έχει 
δημιουργηθεί ειδικός τύπος αρχείου το οποίο δίνει τη δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο να 
δημιουργήσει έκδοση υποτιτλισμένη σε οποιαδήποτε γλώσσα.  
 
Β. Εκπαιδευτικά Εγχειρίδια / παρουσιάσεις / οδηγίες εργασίας  
Με βάση τα εκπαιδευτικά videos, αναπτύχθηκε ένα υποστηρικτικό πακέτο εκπαιδευτικών 
εργαλείων προσαρμοσμένο ανάλογα με το κοινό στο οποίο απευθύνεται. Tο υποστηρικτικό 
εκπαιδευτικό πακέτο περιλαμβάνει συνολικά 8 εγχειρίδια, τα οποία απευθύνονται στο σύνολο των 
εμπλεκόμενων με τη διαχείριση των ΑΗΗΕ.  Επιπλέον το εκπαιδευτικό πακέτο περιλαμβάνει επτά 
βασικές οπτικοποιημένες οδηγίες εργασίας ανά εμπλεκόμενο και ανά εργασία και μια σειρά 
παρουσιάσεων που απευθύνονται σε κάθε target group (ΟΤΑ, Φορείς, Μεταφορείς, Retailers, 
Οργανισμούς, Εργοστάσια κλπ.). 
 
Το σύνολο του εκπαιδευτικού υλικού θα επικαιροποιείται σε περίπτωση τροποποίησης του 
σχετικού νομοθετικού πλαισίου ή αλλαγής βασικών τεχνικών προδιαγραφών και απαιτήσεων των 
Weeelabex ή προσαρμογής τους σε άλλη Ευρωπαϊκά ή Διεθνή πρότυπα (πχ μέσω των προτύπων 
CENELEC).  
 
Γ. Προσομοίωση γραμμής επεξεργασίας ΑΗΗΕ.  
Στο ειδικά διαμορφωμένο trailer που χρησιμοποιήθηκε στο πλαίσιο της υλοποίησης της Δράσης C2 
διαμορφώθηκε ειδικός χώρος προσομοίωσης επεξεργασίας οθονών. Η συγκεκριμένη παρουσίαση 
προσέλκυσε το μεγαλύτερο ενδιαφέρον των επισκεπτών των Roadshow και σχεδιάζεται στο μέλλον 
να αξιοποιηθεί ως μέθοδος προσέγγισης με στόχο την επαφή του κοινό με το σύνολο των 
κατηγοριών ΑΗΗΕ και των τρόπων διαχείρισης τους. Οι εμπειρίες και η τεχνογνωσία που 
αποκομίστηκαν από την διενέργεια των ειδικών εκδηλώσεων της δράσης C2 καθώς και τα 
αποτελέσματα αυτής κρίνονται ιδιαίτερα σημαντικά για την δημιουργία βέλτιστων συνθηκών για 
την ευαισθητοποίηση και αποτελεσματικότερη προσέγγιση του κοινού. 
 
Μακροπρόθεσμοι δείκτες επιτυχίας του Έργου LIFE Infocycle 
Το σύνολο των εκπαιδευτικών και επικοινωνιακών εργαλείων αναμένεται βραχυπρόθεσμα, αλλά 
και μακροπρόθεσμα να έχει τις παρακάτω αποτελέσματα τα οποία ταυτίζονται με τους βασικούς 
στόχους του Έργου: 

 Βελτίωση της ποιότητας και αύξηση της ποσότητας των ΑΗΗΕ που οδηγούνται από όλα τα 
ρεύματα συλλογής στα εργοστάσια διαχείρισης και ανακύκλωσης και ιδιαίτερα από Δήμους 
και ΟΤΑ 

 Αύξηση της συλλογής ΑΗΗΕ από το σύνολο των σημείων συλλογής (Ιδιωτικών και 
Δημοτικών) και κατ’ επέκταση για το σύνολο της χώρας ως αποτέλεσμα της αύξησης της 
συμμετοχής του κοινού.  

 
Οικονομικά οφέλη: 
Ενδεχόμενα οικονομικά οφέλη αναμένεται να προέλθουν κυρίως στους συνεργαζόμενους ΟΤΑ.  Η 
αύξηση αυτή θα προέλθει αφενός από την αύξηση των συλλεγόμενων ποσοτήτων και αφετέρου 
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από τη βελτίωση της ποιότητας των φορτίων που παραδίδονται στις μονάδες επεξεργασίας ΑΗΗΕ. 
Τα χαμηλά ποσοστά συμμετοχής των Δήμων στη συνολική συλλογή ΑΗΗΕ αφήνουν τεράστια 
περιθώρια βελτίωσης. Ταυτόχρονα η διευρυμένη χρήση βέλτιστων πρακτικών όπως αυτές 
παρουσιάστηκαν μέσω του Έργου αφήνει περιθώρια στην εξοικονόμηση πόρων.  
Οικονομικά οφέλη αναμένεται επίσης να προκύψουν και από τη βελτίωση της ποιότητας των ΑΗΗΕ 
που συλλέγονται από όλα τα ρεύματα. Η διασφάλιση της ποιότητας των ΑΗΗΕ που καταλήγουν 
στα εργοστάσια μειώνει ουσιαστικά το κόστος επεξεργασίας ανά τόνο επεξεργαζόμενου 
αποβλήτου, με περεταίρω δυνατότητα ανάκτησης και αξιοποίησης υλικών που προκύπτουν από 
την επεξεργασία και εξοικονόμηση αντίστοιχων πόρων.  
 
Κοινωνικά οφέλη: 
Η επίτευξη των στόχων του Έργου και η συνέχιση των επιτυχημένων δράσεων εκπαίδευσης και 
ευαισθητοποίησης  αναμένεται να έχουν τις παρακάτω κοινωνικές επιπτώσεις: 
 
Συνολική αύξηση του επιπέδου γνώσης και ευαισθητοποίησης του γενικού κοινού για τη 
διαχείριση των ειδικών ρευμάτων αποβλήτων. Η αύξηση αυτή αναμένεται να προκύψει από το 
σύνολο των επικοινωνιακών δράσεων που σχεδιάζονται στο After Life Communication Plan του 
έργου και ιδιαίτερα από τις εκδηλώσεις για το ευρύ κοινό σε συνεργασία με Μέσα Μαζικής 
Επικοινωνίας και άλλους φορείς σε ολόκληρη την Ελλάδα, ενσωματώνοντας την τεχνογνωσία του 
LIFE Infocycle  και της δράσης των Roadshow στις εκδηλώσεις αυτές. 
 
Επιπλέον, η υιοθέτηση των καλών πρακτικών που περιλαμβάνονται στο σύνολο του εκπαιδευτικού 
υλικού που παράχθηκε στο Life Infocycle αναμένεται να βελτιώσει σημαντικά την περιβαλλοντική 
επίδοση του συνόλου των εμπλεκόμενων με τη διαχείριση των ΑΗΗΕ. Η σχεδιαζόμενη 
εκπαιδευτική εκστρατεία στο After Life Communication Plan του έργου στο σύνολο των 
συνεργαζόμενων με την «Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ» (νέων και υφιστάμενων) θα βελτιώσει 
σημαντικά την  περιβαλλοντική επίδοση του δικτύου συνεργατών. 
 
Έμμεσα η βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης οδηγεί στη μείωση του ανθρακικού 
αποτυπώματος της συνολικής διαχείρισης των ΑΗΗΕ λόγω της μείωσης των εκπομπών επικίνδυνων 
ουσιών στο περιβάλλον και τη βελτιστοποίηση της συνολικής διαχειριστικής αλυσίδας.  
 
Εκτός από τη βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης, σημαντικό κοινωνικό όφελος αναμένεται 
επίσης από την υιοθέτηση των καλών πρακτικών υγείας και ασφάλειας στην εργασία. Ο τρόπος 
που παρουσιάστηκαν ορισμένοι βασικοί κίνδυνοι στην εργασία στα εκπαιδευτικά videos, 
αποδείχθηκε ότι κέντρισε το ενδιαφέρον των θεατών κατά τις σχετικές προβολές και αναμένεται η 
μεγαλύτερη υιοθέτηση τους στην καθημερινή εργασία.  
 
Η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της χρήσης οπτικοακουστικών μέσων εκπαίδευσης 
προσωπικού για την υιοθέτηση προτύπων, μπορεί να δημιουργήσει ευκαιρίες συνέργειας τεχνικών 
συμβούλων με εταιρείες παραγωγής οπτικοακουστικού υλικού για την παραγωγή αντίστοιχου 
εκπαιδευτικού υλικού και για άλλους βιομηχανικούς κλάδους που προτίθενται να υιοθετήσουν 
εξειδικευμένα πρότυπα ποιότητας.  
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Τέλος, γενικός μακροπρόθεσμος δείκτης επιτυχίας του Έργου αποτελεί η χρήση των εκπαιδευτικών 
εργαλείων από όσο το δυνατό μεγαλύτερο αριθμό εμπλεκόμενων φορέων σε Εθνικό και 
Ευρωπαϊκό επίπεδο. Σημειώνεται ότι ήδη δύο εκτός Ελλάδας φορείς Διαχείρισης ΑΗΗΕ εξέφρασαν 
την πρόθεση τους να παραλάβουν το εκπαιδευτικό υλικό και να το υποτιτλίσουν στην γλώσσα τους 
(Νορβηγικά και Τσέχικα).  




