
 

 

 

Η ευρωπαϊκή βιομηχανία εγκαινιάζει μια νέα 
ηλεκτρονική πλατφόρμα για τον βέλτιστο τρόπο 

ανακύκλωσης αποβλήτων ηλεκτρονικού εξοπλισμού   
Βρυξέλλες, 28 Φεβρουαρίου 2018 

 

 

Σε μια προσπάθεια ανταπόκρισης στο αίτημα των φορέων ανακύκλωσης για πληροφορίες σχετικά με την παρουσία 
επικίνδυνων ουσιών στα απόβλητα ηλεκτρονικού εξοπλισμού, οι παραγωγοί και οι οργανώσεις ευθύνης παραγωγών 
συνεργάστηκαν για να δημιουργήσουν τη μοναδική πλατφόρμα ενιαίας πηγής ενημέρωσης «Information for Recyclers 
– I4R» η οποία αποσκοπεί στην παροχή ενός ευρέος φάσματος πληροφοριών και καθοδήγησης σχετικά με τον τρόπο 
χειρισμού επικίνδυνων ουσιών: http://www.i4r-platform.eu  
 
Οι DIGITALEUROPE και CECED, από κοινού με τον οργανισμό WEEE Forum, τη διεθνή ένωση οργανώσεων ευθύνης 
παραγωγών και ένα κέντρο αρμοδιοτήτων παρουσιάζουν, σήμερα, τη δημιουργία μιας κοινής πλατφόρμας: την 
πλατφόρμα ενημέρωσης φορέων ανακύκλωσης (I4R). Η νέα αυτή πλατφόρμα θα επιτρέψει στους φορείς 
ανακύκλωσης να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με την παρουσία και τη θέση των επικίνδυνων υλικών 
στα προϊόντα. Το WEEE Forum θα φιλοξενήσει και θα διατηρεί την πλατφόρμα.  
 
«Ευελπιστούμε να βρούμε λύσεις για το συγκεκριμένο πρόβλημα και η πλατφόρμα I4R αποτελεί βασικό παράγοντα 
για την καλύτερη ενημέρωση των υπευθύνων στον κλάδο της ανακύκλωσης και την εκπαίδευση των εργατών σε 
ζητήματα ασφαλείας», αναφέρει η Γενική Διευθύντρια της DIGITALEUROPE, Cecilia Bonefeld-Dahl. «Με την παροχή 
πληροφοριών σε επίπεδο ομάδων προϊόντων, η πλατφόρμα I4R θα βοηθήσει τους φορείς ανακύκλωσης να 
βελτιστοποιήσουν τη διαλογή κατά περίπτωση», προσθέτει.  
 
«Η προστιθέμενη αξία της πλατφόρμας I4R δεν θα ωφελήσει μόνο τους φορείς ανακύκλωσης και τη βιομηχανία, 
αλλά και όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. Αποτελεί άλλο ένα παράδειγμα συνεργασίας του βιομηχανικού κλάδου 
που θα συμβάλλει στη δημιουργία μιας Κυκλικής Κοινωνίας, όπου αυτήν τη φορά, αυτό γίνεται με την υποστήριξη 
της ανακύκλωσης και της ανάκτησης δευτερογενών πρώτων υλών», επισημαίνει ο Γενικός Διευθυντής της CECED, 
Paolo Falcioni.  
 
«Η πλατφόρμα I4R αποτελεί ένα τεράστιο βήμα προς τη βελτίωση των διαδικασιών επεξεργασίας και 
συμμόρφωσης γενικά», αναφέρει ο Γενικός Γραμματέας του WEEE Forum, Pascal Leroy. «Αυτό που οι φορείς 
ανακύκλωσης απαιτούν είναι να έχουν εύκολα πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με την παρουσία 
απαγορευμένων ουσιών στα απόβλητα». 
 
Γενικό πλαίσιο 
 
Το άρθρο 15 της οδηγίας 2012/19/EΕ σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) 
απαιτεί ο παραγωγοί ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΗΗΕ) να παρέχουν πληροφορίες, χωρίς χρέωση, 

http://www.i4r-platform.eu/


 

 

 
σχετικά με την προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και επεξεργασία για κάθε τύπο νέου ΗΗΕ που διατίθεται για 
πρώτη φορά στην αγορά. Το 2005, οι CECED και DIGITALEUROPE, εκ μέρους των κατασκευαστών οικιακών 
συσκευών και ηλεκτρονικών συσκευών ευρείας κατανάλωσης / ΤΠΕ και των φορέων ανακύκλωσης ηλεκτρονικών 
συσκευών στον Ευρωπαϊκό Συνασπισμό Ενεργειακής Έρευνας (EERA), κατέληξαν σε συμφωνία σχετικά με τον 
μορφότυπο των πληροφοριών αυτών. Έκτοτε, οι κατασκευαστές συλλέγουν τις πληροφορίες σε έναν μορφότυπο 
αναφοράς πληροφοριών για κάθε προϊόν στον ιστότοπό τους. Σήμερα, παρουσιάζουν τη λειτουργία μιας κοινής 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας. 
 
 
-- 
Φωτογραφίες (αναγνωρίστε ανά φάκελο):  
https://www.dropbox.com/sh/lf1cv6tyv2mhqor/AAAQlrebAHOb3pfAF6G8JZ5ja?dl=0  
 
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με:  
 
DIGITALEUROPE 
Lionel Sola, Διευθυντής Επικοινωνίας και Πολιτικής Ευαισθητοποίησης 
+32 492 25 84 32 or lionel.sola@digitaleurope.org 
 
CECED 
Korrina Hegarty – Διευθύντρια Πολιτικής για το Περιβάλλον 
+32 2 738 78 14, korrina.hegarty@ceced.eu  
 
WEEE FORUM 
Pascal Leroy – Γενικός Γραμματέας 
+32 473 756 153, pascal.leroy@weee-forum.org  
 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ CECED 

Η CECED εκπροσωπεί τον κλάδο οικιακών συσκευών στην Ευρώπη. Άμεσα μέλη της είναι οι εξής: Arçelik, Ariston 
Thermo Group, BSH Hausgeräte GmbH, Candy Group, Daikin Europe, De’Longhi, Dyson, AB Electrolux, Gorenje, 
Groupe Atlantic, LG Electronics Europe, Liebherr Hausgeräte, Miele & Cie. KG, Panasonic, Philips, Samsung, Groupe 
SEB, Vestel, Vorwerk και Whirlpool Europe. Οι ενώσεις-μέλη της CECED καλύπτουν τις παρακάτω χώρες: Αυστρία, 
Βαλτικές Χώρες, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελβετία, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία, Ιταλία, 
Κάτω Χώρες, Νορβηγία, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σουηδία, Τουρκία και Τσεχική 
Δημοκρατία.  
www.ceced.eu   www.ceced60.eu  
@CECED_Europe 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ DIGITALEUROPE  

Η DIGITALEUROPE εκπροσωπεί τον κλάδο της ψηφιακής τεχνολογίας στην Ευρώπη. Στα μέλη μας περιλαμβάνονται 
ορισμένες από τις κορυφαίες παγκοσμίως εταιρείες ΤΠ, τηλεπικοινωνιών και ηλεκτρονικών ειδών ευρείας 
κατανάλωσης, καθώς και εθνικοί οργανισμοί από ολόκληρη την Ευρώπη. Η DIGITALEUROPE επιθυμεί οι 
ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και οι Ευρωπαίοι πολίτες να επωφεληθούν πλήρως από τις ψηφιακές τεχνολογίες, καθώς 
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και η Ευρώπη να αναπτύξει, να προσελκύσει και να διατηρήσει τις κορυφαίες παγκοσμίως εταιρείες ψηφιακής 
τεχνολογίας. Η DIGITALEUROPE διασφαλίζει τη συμμετοχή της βιομηχανίας στην ανάπτυξη και την υλοποίηση των 
πολιτικών της Ε.Ε. 

Στα μέλη της DIGITALEUROPE συμπεριλαμβάνονται συνολικά 25.000 εταιρείες ΤΠΕ στην Ευρώπη οι οποίες 
εκπροσωπούνται από 60 εταιρικά μέλη και 37 εθνικές εμπορικές ενώσεις από όλη την Ευρώπη. Ο ιστότοπός μας 
παρέχει περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα πρόσφατα νέα και δραστηριότητές μας: 
http://www.digitaleurope.org   

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ WEEE FORUM  

Το WEEE Forum που ιδρύθηκε το 2002, αποτελεί έναν διεθνή, μη κερδοσκοπικό οργανισμό με έδρα τις Βρυξέλλες 
και εκπροσωπεί 34 μη κερδοσκοπικά προγράμματα συμμόρφωσης παραγωγών αποβλήτων ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), τα οποία αναφέρονται εναλλακτικά ως «οργανώσεις ευθύνης παραγωγών» 
(PRO). Οι 36 PRO έχουν έδρα την Ευρώπη, την Αυστραλασία και τη Βόρεια Αμερική: Αυστραλία, Αυστρία, Βέλγιο, 
Γαλλία, Δανία, Ελβετία, Ελλάδα, Εσθονία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Καναδάς, Κάτω 
Χώρες, Κύπρος, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Νέα Ζηλανδία, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, 
Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, και Τσεχική Δημοκρατία. Αποτελεί τον μεγαλύτερο οργανισμό του είδους του στον 
κόσμο. Το 2016, τα μέλη-οργανώσεις του κατέγραψαν τη συλλογή και την κατάλληλη απορρύπανση και 
ανακύκλωση 2.100.000 τόνων ΑΗΗΕ. Μέλη το 2017: Amb3E, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ASEKOL, Australia New 
Zealand Recycling Platform, Ecodom, Eco-systèmes, Ecotic, ECOTIC, Ecotrel, EES-Ringlus, EGIO, Electrocyclosis 
Cyprus, ElektroEko, Elektrowin, El-Kretsen, elretur, Environ, EPRA, Fotokiklosi, Norsirk, Recipo, Recupel, Remedia, 
RENAS, Repic, Retela, RoRec, SENS e-Recycling, SWICO, UFH, Úrvinnslusjóður, Wecycle, WEEE Ireland, WEEE Malta, 

WEEE Recycle και Zeos. Επικοινωνία: info@weee-forum.org. Ιστότοπος: www.weee-forum.org. Δείτε επίσης το 

φυλλάδιο «15 Years On» @ForumWeee 
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