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Ημερίδα για την ενσωμάτωση ρομπότ στο σύστημα ανακύκλωσης από το 
ΕΙΠΛ και τη Green Dot 

 

Το Ερευνητικό Ίδρυμα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας (ΕΙΠΛ - UNRF) σε συνεργασία με 

τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Green Dot οργάνωσαν την ημερίδα με θέμα: 

«Ενσωμάτωση ρομποτικών συστημάτων για τη βελτίωση της αποδοτικότητας της 

ανακύκλωσης». Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στις 22 Νοεμβρίου 2022 στις 

εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και σε αυτή συμμετείχαν εκπρόσωποι 

της τοπικής αυτοδιοίκησης, φοιτητές αλλά και πολίτες, που έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον 

για το θέμα της ανακύκλωσης και την εξέλιξή της.  

Η ημερίδα διοργανώθηκε στο πλαίσιο της πράξης InterRecycle, η οποία υλοποιείται 

από το Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020» και 

συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Τ.Π.Α.) και από Εθνικούς Πόρους 

της Ελλάδας και της Κύπρου. Οι δικαιούχοι του έργου είναι το Ερευνητικό Ίδρυμα του 

Πανεπιστημίου Λευκωσίας (ΕΙΠΛ - UNRF), το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), ο 

Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (ΕΣΔΑΚ) και η Green Dot Public 

Co Ltd (GreenDot).  

Στην αρχή της ημερίδας η Επίτροπος Περιβάλλοντος, κ. Κλέλια Βασιλείου, απηύθυνε 

χαιρετισμό επισημαίνοντας την ανάγκη ενσωμάτωσης της τεχνολογίας στα συστήματα 

ανακύκλωσης. Στη συνέχεια, ο Δρ. Μιχάλης Μανιαδάκης, Ερευνητής στο Εργαστήριο 

Υπολογιστικής Όρασης και Ρομποτικής, στο Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ινστιτούτου 

Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), ενημέρωσε το κοινό για το πρόγραμμα INTERREG με 

τίτλο «InterRecyle- Ρομποτικό Σύστημα Ταχείας Διαλογής Απορριμμάτων για την 

Ενίσχυση Διαπεριφερειακών Δραστηριοτήτων Ανακύκλωσης Ελλάδας-Κύπρου».  

 

Εκ μέρους του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, ο Δρ. Αλέξανδρος Αντωναράς, Αντιπρόεδρος 

Φοιτητικών Υποθέσεων, παρουσίασε τα αποτελέσματα έρευνας η οποία είναι σε 

εξέλιξη και πραγματοποιείται από το ΕΙΠΛ σχετικά με τις αντιλήψεις των πολιτών ως 

προς την ανακύκλωση και τα συστήματα ανακύκλωσης της Κύπρου και της Ελλάδας. 

Τέλος, ο γενικός διευθυντής της Green Dot, κ. Μάριος Βραχίμης παρουσίασε το έργο του 

οργανισμού δίνοντας συμβουλές για την επίτευξη της σωστής ανακύκλωσης από τον 

καθένα μας.  Η ημερίδα ολοκληρώθηκε με μία εποικοδομητική συζήτηση μεταξύ των 

ομιλητών και του κοινού.  

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πράξη επισκεφθείτε τη σελίδα 

http://interrecycle.eu/. 
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