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ΑΗΓΑΛΔΩ 2014 

ΠΡΟΛΟΓΟ 

     Ζ πηπρηαθή απηή εξγαζία εθπνλήζεθε απφ ηνπο ζπνπδαζηέο ηνπ ηκήκαηνο ηνπ 

ηκήκαηνο Ζιεθηξνινγίαο ηνπ ΣΔΗ Πεηξαηά Εαξδνπιά Λεσλίδα θαη Απνζηνιίδε 

Γεκήηξε χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ θαζεγεηή Παλαγηψηε ηληφξν. 

     θνπφο ηεο εξγαζίαο απηήο είλαη ε κειέηε θαη ε θαηαλφεζε ηεο αλαθχθισζεο 

ιακπηήξσλ.. 

     Θα ήηαλ παξάιεηςε ε κε αλαθνξά καο ζηε ζπκβνιή ηνπ εηζεγεηή θαη θαζεγεηή 

ηνπ ηκήκαηνο Ζιεθηξνινγίαο ηνπ ΣΔΗ Πεηξαηά Παλαγηψηε ηληφξνπ γηα ηελ 

νινθιήξσζε απηήο ηεο εξγαζίαο. Δπίζεο ζα ζέιακε λα ηνλ επραξηζηήζνπκε γηα ηελ 

εκπηζηνζχλε πνπ καο έδεημε αλαζέηνληάο καο ηελ εθπφλεζε απηήο ηεο εξγαζίαο. 

     Σέινο ζα ζέιακε λα επραξηζηήζνπκε ηνπο θίινπο καο θαη ζπλαδέιθνπο καο γηα ηηο 

πνιχηηκεο ζπκβνπιέο ηνπο θαη επηζεκάλζεηο ηνπο θαζψο γηα ηελ ζηήξημή ηνπο θαηά 

ηελ δηάξθεηα απηήο ηεο εξγαζίαο. 
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ΤΝΟΦΗ 

   ην πξψην θεθάιαην ηεο πηπρηαθήο καο εξγαζίαο αλαθεξφκαζηε ζηα δηάθνξα είδε 

ιακπηήξσλ πνπ ππάξρνπλ ζην εκπφξην, εζηηάδνληαο θπξίσο ζηελ δνκή ηνπο. 

   Σν δεχηεξν θεθάιαην αλαθέξεηαη ζηελ αλαθχθισζε ιακπηήξσλ ζηελ Διιάδα. 

Γίλεηαη ιφγνο γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ ιακπηήξσλ, ηελ εκβέιεηα θαη ηα ζηαηηζηηθά 

ζηνηρεία ησλ δπν θπξίαξρσλ θνξέσλ «ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ Α.Δ» θαη 

«ΦΩΣΟΚΤΚΛΩΖ Α.Δ». 

   ην ηξίην θεθάιαην παξνπζηάδνπκε ηνπο λφκνπο θαη ηα πιαίζηα πνπ ζα πξέπεη λα 

ιακβάλνληαη ππ’ φςηλ θαη λα αθνινπζνχληαη θαηά ηελ πεξηζπιινγή ιακπηήξσλ. 

   Σν ηέηαξην θεθάιαην αλαθέξεηαη ζηελ κεραλή αλαθχθισζεο θαη ην πψο απηή έρεη 

βνεζήζεη ζεκαληηθά ζηελ εμέιημε ηεο αλαθχθισζεο. 

   ην πέκπην θεθάιαην αζρνινχκαζηε κε ηα πιηθά αλαθχθισζεο θαζψο θαη κε 

θαίξηα εξσηήκαηα φπσο ην γηαηί είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθπθιψλνπκε ιακπηήξεο. 

   Σν έθην θεθάιαην αλαθέξεηαη ζηα πιενλεθηήκαηα πνπ έρνπκε θαη ηη θεξδίδνπκε 

θάλνληαο αλαθχθισζε ιακπηήξσλ θαη ειεθηξηθψλ-ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ. 

   Σν έβδνκν θεθάιαην ηεο εξγαζίαο καο αλαθέξεηαη ζηε δπλακηθή ηεο αλαθχθισζεο. 

Δδψ γίλεηαη ιφγνο γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο, ην ρξφλν θαη ην αλζξψπηλν 

δπλακηθφ πνπ απαηηεί ε αλαθχθισζε. 

   Σν φγδνν θεθάιαην αλαθέξεηαη ζηα ΑΖΖΔ θαη πσο απηά έρνπλ εμειηρζεί ξαγδαία 

ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο. Αθφκα, παξνπζηάδνληαη δηάθνξνη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο 

κπνξνχκε λα ζπκβάιινπκε ζηελ κείσζε ησλ ΑΖΖΔ. 

   Σέινο, ζην έλαην θαη ηειεπηαίν θεθάιαην ηεο εξγαζίαο καο παξαζέηνπκε 

ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο γηα ηε ρξήζε θαη ηελ ελαπφζεζε ιακπηήξσλ ζχκθσλα κε ηελ 

Γεληθή Γξακκαηεία Καηαλαιωηή.  
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1.1 ΛΑΜΠΣΖΡΔ ΠΤΡΑΚΣΧΔΧ [1,2,5] 

Γεληθά ζηνηρεία 

Αλ θαη πεξλνχλ ζηαδηαθά ζηελ ηζηνξία , ζα θάλνπκε αλαθνξά ζην ιακπηήξα 

ππξαθηψζεσο, ηελ εθεχξεζε ηνπ Σφκαο Έληηζνλ ηνπ 1879 πνπ απνηέιεζε κηα 

επαλαζηαηηθή αιιαγή θαη έδσζε άιιεο δπλαηφηεηεο ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ 

αλζξψπσλ. 

Ζ ιεηηνπξγία ησλ ιακπηήξσλ ππξάθησζεο  βαζίδεηαη ζηελ παξαγσγή αθηηλνβνιίαο, 

εμαηηίαο ηεο ππεξζέξκαλζεο ελφο λήκαηνο απφ βνιθξάκην, κέηαιιν κε πνιχ πςειφ 

ζεκείν ηήμεο (3.400°). 

Οη πην ζχγρξνλνη ιακπηήξεο ππξαθηψζεσο ησδίλεο έρνπλ πςειή ζηαζεξή θσηεηλή 

ξνή, κεγάιε δηάξθεηα δσήο θαη ζεξκνθξαζία ρξψκαηνο θαηάιιειε γηα ηελ 

παξνπζίαζε αληηθεηκέλσλ θαη ζηελ δηαθφζκεζε εζσηεξηθψλ ρψξσλ. 

 

   Οη ιακπηήξεο ππξάθησζεο, κε ή ρσξίο αινγφλν, βαζίδνπλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπο ζηελ 

παξαγσγή αθηηλνβνιίαο κέξνο ηεο νπνίαο βξίζθεηαη εληφο ηνπ νξαηνχ θάζκαηνο, 

εμαηηίαο ηεο ππεξζέξκαλζεο ελφο λήκαηνο θαηαζθεπαζκέλν απφ βνιθξάκην. Σν 

βνιθξάκην είλαη έλα κέηαιιν πνπ έρεη πνιχ πςειφ ζεκείν ηήμεο (3.400°0) θαη 

εμαρλψλεηαη επίζεο ζε πνιχ πςειέο ζεξκνθξαζίεο. Σν εθπεκπφκελν θσο απφ ην 

λήκα απμάλεη θαη γίλεηαη πην "ιεπθφ" φζν κεγαιχηεξε είλαη ε ζεξκνθξαζία ηνπ.  

 

Γνκή 
 

  Σα θχξηα εμαξηήκαηα ησλ θιαζηθψλ ιακπηήξσλ ππξάθησζεο είλαη : ην λήκα, ν 

θψδσλαο, ν θάιπθαο θαη ην αέξην πιήξσζεο.  

1. Νήμα 

Οη πξψηνη ιακπηήξεο ππξάθησζεο πινπνηήζεθαλ κε ηε ρξήζε λεκάησλ απφ 

άλζξαθα, φζκην  θαη ηαληάιην αιιά ην βνιθξάκην είρε πνιχ θαιχηεξεο ηδηφηεηεο πνπ 

επλννχλ ηε ρξήζε ηνπ σο λήκα ππξάθησζεο. Σα κίγκαηα βνιθξακίνπ κε άιια 

κέηαιια , φπσο ην ξήλην ,είλαη ρξήζηκα ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηχπνπο ιακπηήξσλ . Σν 

κέηαιιν απηφ πεξλάεη απφ εηδηθνχο ζπξκαηνπνηεηέο θαη απνθηά δηάκεηξν κηθξφηεξε 

απφ 10κm . 

Οη επηζπκεηέο ηδηφηεηεο ηνπ πιηθνχ είλαη : 

 πςειφ ζεκείν ηήμεο  

 ρακειή πίεζε αηκψλ 

 κεγάιε αληνρή θαη ειαηφηεηα 

 θαηάιιειε αθηηλνβνιία θαη ειεθηξηθή αληίζηαζε 
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2. Κώδωνας 

Σν γπάιηλν πεξίβιεκα ησλ ιακπηήξσλ ππξάθησζεο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ 

δηακφξθσζε ηνπ ζρήκαηνο ηνπ (ζρήκα θιφγαο θεξηνχ, ζθαηξηθφ, ζπηξάι, ζσιελσηφ 

θ.ι.π.), απφ ην ρξψκα ηνπ (δηάθαλν, γαιαθηψδεο, ρξσκαηηζηφ) θαη απφ ηελ πηζαλή 

χπαξμε ελζσκαησκέλνπ αλαθιαζηήξα πνπ ζπγθεληξψλεη ηελ δέζκε πξνο ηελ πάλσ ή 

ηελ θάησ πιεπξά ηνπ ιακπηήξα.  

Σα είδε γπαιηνχ  είλαη: 

 απφ κφιπβδν  

 απφ θαλνληθφ λαληξάζβεζην (καιαθφ γπαιί)  

 βνξηνππξηηηθφ ππξίκαρν (ζθιεξφ γπαιί) 

 

3. Κάλσκας 

Ο θάιπθαο ελφο ιακπηήξα έρεη ζαλ ζθνπφ αθελφο ηελ ζηήξημε ηνπ ιακπηήξα ζηελ 

ιπρληνιαβή (ληνπί) θαη αθεηέξνπ ηελ ηξνθνδφηεζε ηνπ κε ειεθηξηθή ελέξγεηα. Γηα 

ηνπο ιακπηήξεο γεληθήο ρξήζεο ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλήζσο θάιπθεο βηδσηνί ή 

κπαγηνλέη.  

Οη πεξηζζφηεξεο βάζεηο πξνζθνιιψληαη ζην θψδσλα θαηά ηε θαηαζθεπή κε ηζηκέλην 

θαη ζεξκφηεηα . Σν ηζηκέλην κε ηε πάξνδν ηνπ ρξφλνπ θαη ηδηαίηεξα αλ εθηεζεί ζε 

πςειέο ζεξκνθξαζίεο γίλεηαη αζζελέζηεξν. Γηα ιακπηήξεο πνπ πξννξίδνληαη γηα 

ιεηηνπξγία πςειψλ ζεξκνθξαζηψλ ρξεζηκνπνηείηαη ζεξκναλζεθηηθή βάζε ηζηκέληνπ 

ή βάζεηο πνπ ζηεξεψλνληαη κεραληθά ρσξίο ρξήζε ηζηκέληνπ. 

 

4. Αέριο πλήρωζης  

ηνπο πξψηνπο ιακπηήξεο ππξάθησζεο, δεκηνπξγνχηαλ θελφ ζην εζσηεξηθφ ηνπ 

γπάιηλνπ πεξηβιήκαηνο, έηζη ψζηε λα απνθεχγεηαη ε γξήγνξε θζνξά (ε αλάθιεμε) 

ηνπ λήκαηνο εμαηηίαο ηεο παξνπζίαο νμπγφλνπ. ηνπο λεφηεξνπο ιακπηήξεο 

εθθέλσζεο, ην γπάιηλν πεξίβιεκα, πιεξψλεηαη κε θάπνην επγελέο αέξην ή θαη 

αινγφλν (π.ρ. ηψδην), θαζψο παξαηεξήζεθε φηη ε χπαξμε ηνπ αεξίνπ θαζπζηεξεί ηελ 

δηαδηθαζία εμάρλσζεο ηνπ βνιθξακίνπ, κε απνηέιεζκα λα κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ 

πςειφηεξεο ζεξκνθξαζίεο ιεηηνπξγίαο θαη ζπλεπψο θαη κεγαιχηεξν θάζκα 

ρξσκαηηζκψλ γηα ην εθπεκπφκελν θσο. 
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1.2 ΛΑΜΠΣΖΡΔ ΑΛΟΓΟΝΟΤ [2] 

Με ηε πάξνδν ησλ ρξφλσλ δηαπηζηψζεθε φηη ε πιήξσζε ηνπ θψδσλα µε αδξαλέο 

αέξην ππφ πίεζε δξα αλαζηαιηηθά ζηε δηαθπγή ειεθηξνλίσλ απφ ην λήµα,  ελψ 

παξάιιεια µεηψλεηαη ε ζεξµνθξαζία ηνπ λήµαηνο, γηαηί νη απψιεηεο ζεξµφηεηαο 

γίλνληαη πιένλ θαη µε αγσγή θαη µε µεηαθνξά ελψ ζηνλ αεξφθελν ιαµπηήξα γίλνληαη 

µφλν µε αθηηλνβνιία. Δπνµέλσο µπαίλνπµε ζε µηα λέα επνρή ησλ ιαµπηήξσλ 

ππξαθηψζεσο .Σν λέν είδνο ιαµπηήξσλ ππξαθηψζεσο είλαη ιαµπηήξεο αινγφλνπ. Ζ 

εμάρλσζε ηνπ λήµαηνο αληηµεησπίζηεθε  µε ηε βνήζεηα ησλ αινγφλσλ ζηνηρείσλ. 

Μέζα ζην θψδσλα ηνπ ιαµπηήξα ηνπνζεηείηαη µηθξή πνζφηεηα αηµψλ ελφο 

αινγφλνπ ε νπνία επηδξά  µε ηα πξντφληα ηεο εμάρλσζεο ηνπ ηνπγθζηελίνπ θαη 

ζρεµαηίδεί ρεµηθή έλσζε πνπ νλνµάδεηαη αινγνλίδην ηνπ ηνπγθζηελίνπ.  Σν 

αινγνλίδην απηφ επηθάζεηαη ζην λήµα φπνπ ιφγν ηεο πςειήο ζεξµνθξαζίαο 

δηαζπάηαη απνζέηνληαο έηζη ην ηνπγθζηέλην πάλσ ζην λήµα ελψ ην αινγφλν 

ειεπζεξψλεηαη γηα λα αξρίζεη λένο θχθινο. Με ηνλ ηξφπν απηφ ηξνθνδνηείηαη ην 

λήµα ζπλέρεηα  µε ηνπγθζηέλην θαη ε ζπλνιηθή εμάρλσζε πεξηνξίδεηαη.  Δπίζεο ηα 

πξντφληα ηεο εμάρλσζεο αθνχ επηζηξέθνπλ ζην λήµα δελ επηηξέπνπλ ηε δεµηνπξγία 

ηνπ θαηλφµελνπ ηεο αµαχξσζεο ηνπ θψδσλα αθφµα θη αλ απηφο έρεη πεξηνξηζµέλεο 

δηαζηάζεηο. Απνηέιεζµα φισλ απηψλ είλαη ε αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ θσηηζηηθήο 

απφδνζεο θαηά 10-20%  θαη αχμεζε ηεο δηάξθεηαο δσήο ησλ ιαµπηήξσλ θαηά 2-3  

θνξέο. Σν θαηά πφζν ζα απμεζεί ε θσηηζηηθή απφδνζε θαη ε δηάξθεηα δσήο, 

εμαξηάηαη απφ ην είδνο ηνπ αεξίνπ πιήξσζεο ηνπ θάζε ιαµπηήξα. 

Οη ιαµπηήξεο αινγφλνπ νλνµάδνληαη θαη ιαµπηήξεο ησδίλεο αθνχ απνηεινχληαη απφ 

ξάβδν ραιάδηνπ πνπ πεξηέρεη εθηφο απφ ην αέξην πιήξσζεο θαη µηθξή πνζφηεηα ηνπ 

αινγφλνπ ζηνηρείνπ ησδίνπ.  Σν πιένλ δηαδηδφµελν αέξην πιήξσζεο είλαη έλα µίγµα 

αδψηνπ θαη αξγνχ (ζπλήζσο 90% αξγφ θαη 10% άδσην). Δθηφο απφ ηα πξνβιήµαηα 

πνπ παξνπζηάδνπλ νη θαλνληθνί ιαµπηήξεο ππξαθηψζεσο νη ιαµπηήξεο ησδίλεο 

ρξεηάδνληαη πεξηζζφηεξε πξνζνρή.  Πξέπεη λα πξνζηαηεχνληαη απφ αθαζαξζίεο φπσο 

άιαηα,  ζθφλε,  δαθηπιηθά απνηππψµαηα.  Σα άιαηα θαη ηα αιθαιηθά πιηθά µπνξνχλ 

λα δηεζεζνχλ µέζα ζην ζεξµφ, δεζηφ γπαιί ή ραιαδία  µε απνηέιεζµα λα 

ζξπµµαηηζηεί βίαηα ή λα ζπάζεη.  Γηα λα απνθεπρζνχλ απηά νη ιαµπηήξεο ησδίλεο 

πξέπεη λα θαζαξίδνληαη  µε νηλφπλεπµα.    
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1.3 ΛΑΜΠΣΖΡΔ ΝΔΟΤ ΚΑΗ ΝΑΣΡΗΟΤ [2] 

Δθηφο απφ ηνπο ιαµπηήξεο θζνξηζµνχ ππάξρνπλ θαη άιινπ είδνπο ιαµπηήξεο 

εθθελψζεσο ραµειήο πίεζεο πνπ πεξηέρνπλ δηαθνξεηηθά αέξηα. ∆πν ζεµαληηθφηεξνη 

είλαη νη ιαµπηήξεο λένπ θαη λαηξίνπ ραµειήο πίεζεο.  

Οη λαµπηήρες νέοσ ή αιιηψο ζσιήλεο λένπ ιφγσ  µε χπαξμεο εθθηλεηψλ θαη 

ειεθηξνδίσλ ππξαθηψζεσο ιεηηνπξγνχλ µφλν µε πςειέο ηάζεηο πνπ ιαµβάλνπλ απφ 

µεηαζρεµαηηζηέο ζθεδαδφµελνπ  µαγλεηηθνχ πεδίνπ. Δθηφο απφ λένλ 

ρξεζηµνπνηνχληαη θαη άιια αέξηα γηα δηάθνξνπο ρξσµαηηζµνχο φπσο αξγφ, ήιην, 

άδσην, αηµνί πδξνγφλνπ. 

Οη λαµπηήρες ναηρίοσ ραµειήο πίεζεο απνηεινχληαη απφ ζσιήλα πνπ πεξηέρεη 

λάηξην  µε  µίγµα λένπ θαη αξγνχ. Ζ ζεξµνθξαζία πνπ πξέπεη λα θηάζεη ν ζσιήλαο 

είλαη πεξίπνπ ζηνπο 300C γηα απηφ ην ιφγν ε µνξθή ηνπ ζσιήλα είλαη ζε ζρήµα U 

θαη βξίζθεηαη µέζα ζε θελφ θψδσλα γηα δηαηήξεζε απηήο ηεο ζεξµνθξαζίαο. 
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1.4 ΛΑΜΠΣΖΡΔ ΜΑΓΝΖΣΗΚΖ  ΔΠΑΓΧΓΖ [2] 

Ζ ιεηηνπξγία ηνπο είλαη παξφκνηα κε απηή ησλ ιακπηήξσλ θζνξηζκνχ, κε κηα φκσο 

ζεκαληηθή δηαθνξά. Οη ιακπηήξεο θζνξηζκνχ ρξεζηκνπνηνχλ ειεθηξφδηα γηα λα 

δηεγείξνπλ ηα άηνκα πδξαξγχξνπ πνπ βξίζθνληαη κέζα ζην ζσιήλα. Αληίζεηα, ζηνπο 

ιακπηήξεο καγλεηηθήο επαγσγήο  θαλέλα ειεθηξφδην δελ ππάξρεη κέζα ζηνλ 

ιακπηήξα θαη ε κεηάδνζε ηεο ελέξγεηαο γίλεηαη κε ηελ αξρή ηεο επαγσγήο, δειαδή 

κε καγλεηηθφ πεδίν πνπ δεκηνπξγείηαη γχξσ απφ ηνλ ζθξαγηζκέλν ζσιήλα ηνπ 

ιακπηήξα, κέζσ δχν πελίσλ.  
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1.5 ΛΑΜΠΣΖΡΔ ΔΚΚΔΝΧΔΧ [2] 

Οη ιαµπηήξεο πςειήο πίεζεο ρσξίδνληαη ζε ηξεηο βαζηθέο θαηεγνξίεο : 

 ιαµπηήξεο αηµψλ πδξαξγχξνπ πςειήο πίεζεο 

 ιακπηήξεο κεηαιιηθψλ αινγνληδίσλ 

 ιαµπηήξεο αηκψλ λαηξίνπ πςειήο πίεζεο 

 ιακπηήξεο αηκψλ λαηξίνπ ρακειήο πίεζεο 

 ιακπηήξεο θζνξηζκνχ 

 

Γεληθά  ζηνηρεία 

Οη ιακπηήξεο εθθελψζεσο  παξάγνπλ θσο κε ηε βνήζεηα ηεο εθθέλσζεο ελφο 

ειεθηξηθνχ ηφμνπ ζην εζσηεξηθφ ηνπ θψδσλα. Ο ζσιήλαο κέζα ζηνλ νπνίν 

εθδειψλεηαη ην ηφμν πεξηέρεη ειεθηξφδηα βνιθξακίνπ ζε θάζε άθξε ηνπ , ζηα νπνία 

ηεξκαηίδεηαη ε εθθέλσζε . Ο ζσιήλαο εθθέλσζεο πεξηιακβάλεη αέξην έλαπζεο πνπ 

είλαη ζπλήζσο αξγφ ή μέλν ή έλα κείγκα απηψλ. Δπίζεο πεξηέρεη κέηαιια ή ελψζεηο 

κεηάιισλ κε αινγφλα. 

Ο ζσιήλαο πεξηέρεηαη κέζα ζε έλα καιαθφ ή ζθιεξφ εμσηεξηθφ πεξίβιεκα ην νπνίν 

ζηνρεχεη λα πξνζηαηεχεη ην ηφμν θαη ηηο εζσηεξηθέο ειεθηξηθέο ζπλδέζεηο απφ ην 

πεξηβάιινλ. Σν γπάιηλν απηφ θάιπκκα κπνξεί λα θαιπθζεί κε θάπνην πιηθφ ψζηε λα 

κεησζεί ε ζάκβσζε ηνπ ιακπηήξα. Μέζα ζην εμσηεξηθφ θάιπκκα ππάξρνπλ θαιψδηα 

θαηάιιεια γηα ιεηηνπξγία ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο πνπ άγνπλ ην ειεθηξηθφ ξεχκα 

ζην ζσιήλα εθθέλσζεο θαη ζηα άιια δνκηθά ζηνηρεία ηνπ ιακπηήξα. 

Υξεζηκνπνηνχληαη θαη άιια ζηνηρεία γηα ηελ έλαπζε ηνπ ηφμνπ φπσο αληηζηάζεηο ή 

δίνδνη , θαζψο θαη θάπνηεο άιιεο ζπζθεπέο πνπ νλνκάδνληαη getters. 
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1.6 ΛΑΜΠΣΖΡΔ ΑΣΜΧΝ ΤΓΡΑΡΓΤΡΟΤ ΤΦΖΛΖ ΠΗΔΖ [2] 

Γνκή 

Οη ιακπηήξεο πδξαξγχξνπ είλαη θαηαζθεπαζκέλνη κε δχν πεξηβιήκαηα ην εζσηεξηθφ 

πεξίβιεκα (ζσιήλαο εθθέλσζεο) θαη ην εμσηεξηθφ πεξίβιεκα. 

Σν εζσηεξηθφ  πεξηβάιιεη ην ζρεκαηηδφκελν ηφμν ελψ ην εμσηεξηθφ πξνζηαηεχεη ην 

ζσιήλα εθθέλσζεο απφ εμσηεξηθέο επηδξάζεηο θαη κεηαβνιέο ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη 

ζπλήζσο πεξηέρεη θάπνην αδξαλέο αέξην . 

Ο εμσηεξηθφο θψδσλαο είλαη ζπλήζσο θαηαζθεπαζκέλνο απφ ζθιεξφ γπαιί αιιά 

κπνξεί λα είλαη θαη απφ άιια είδε γπαιηνχ φπσο ραιαδίαο.  
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1.7 ΛΑΜΠΣΖΡΔ ΜΔΣΑΛΛΗΚΧΝ ΑΛΟΓΟΝΗΓΗΧΝ [2] 

Οη ιακπηήξεο κεηαιιηθψλ αινγνληδίσλ είλαη παξφκνηνη ζηε θαηαζθεπή κε ηνπο 

ιακπηήξεο πδξαξγχξνπ , ε βαζηθή δηαθνξά είλαη φηη ν ζσιήλαο εθθέλσζεο πεξηέρεη 

δηάθνξα κεηαιιηθά αινγνλίδηα επηπξφζζεηα κε ηνλ πδξάξγπξν θαη ην αξγφ. 

Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί έλα πιήξεο θαη ηζνξξνπεκέλν θάζκα ρξεζηκνπνηνχληαη 

κίγκαηα κεηαιιηθψλ αινγνληδίσλ. Τπάξρνπλ δχν ζεκαληηθνί ζπλδπαζκνί αινγφλσλ : 

 ζθάλδηνπ θαη λαηξίνπ 

 δπζπξφζηνπ , νικίνπ θαη ζαιιίνπ 

Καηαζθεπαζηηθέο δηαθνξέο ιακπηήξσλ κεηαιιηθψλ αινγνληδίσλ – πδξαξγχξνπ : 

1. Οη ζσιήλεο εθθέλσζεο είλαη ζπλήζσο κηθξφηεξνη γηα ίδηα ειεθηξηθή ηζρχ θαη 

κπνξεί λα είλαη εηδηθά ζρεκαηηζκέλνη κε έλα ιεπθφ θάιπκκα ζην έλα ή θαη 

ζηα δχν άθξα ηνπ ζσιήλα. 

2. Μεξηθνί ιακπηήξεο δηαζέηνπλ έλα ζχζηεκα ην νπνίν , είηε θιείλεη ην 

ειεθηξφδην έλαπζεο είηε ην αλνηρηνθπθιψλεη . Απηφ απαηηείηαη γηα λα 

απνηξαπεί ε ειεθηξφιπζε ζην ιησκέλν ππξίηην κεηαμχ ειεθηξνδίνπ έλαπζεο 

θαη ειεθηξνδίνπ ιεηηνπξγίαο. 

3. ε κεξηθνχο ιακπηήξεο ε ειεθηξηθή ζχλδεζε ηνπ ειεθηξνδίνπ κε ην ζψκα 

ηεο ιάκπαο γίλεηαη κε έλα κηθξφ κε καγλεηηθφ θαιψδην. Δπίζεο , απαηηνχλ 

εηδηθά ζρεδηαζκέλα ζηξαγγαιηζηηθά πελία . 

Να ζεκεησζεί πσο ππάξρνπλ ιακπηήξεο κεηαιιηθψλ αινγνληδίσλ πνπ δελ έρνπλ 

θαζφινπ εμσηεξηθφ θάιπκκα απηνί ιεηηνπξγνχλ κφλν ζε θσηηζηηθά πνπ παξέρνπλ 

επαξθέο θηιηξάξηζκα ησλ ππεξησδψλ αθηηλψλ. 
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1.8 ΛΑΜΠΣΖΡΔ ΑΣΜΧΝ ΝΑΣΡΗΟΤ ΤΦΖΛΖ ΠΗΔΖ [2] 

  Οη ιαµπηήξεο λαηξίνπ πςειήο πίεζεο απνηεινχληαη απφ έλα ζσιήλα θεξαµηθνχ 

πιηθνχ  (ην γπαιί θη ν ραιαδίαο δελ  µπνξνχλ λα αληέμνπλ πάλσ απφ 1300 C  πνπ 

απαηηείηαη ελψ παξάιιεια ην λάηξην πξνθαιεί ρεµηθή αληίδξαζε  µε απηά ηα δπν 

πιηθά).  Ο ζσιήλαο πεξηέρεη ζηεξεφ λάηξην  µαδί  µε ιίγν πδξάξγπξν  µέζα ζε αέξην 

(αξγφ, λέν, ή μέλν). Ζ ιεηηνπξγία ηνπ είλαη ίδηα µε ησλ ιαµπηήξσλ πδξαξγχξνπ φµσο 

ε εθπεµπφµελε αθηηλνβνιία είλαη µνλνρξσµαηηθή θίηξηλνπ ρξψµαηνο. 

Γνκή 

Σα δνκηθά ζπζηαηηθά ελφο ιακπηήξα αηκψλ πδξαξγχξνπ πςειήο πίεζεο είλαη 

ηα εμήο: 

 

 Σωιήλαο εθθέλωζεο (ή ζωιήλαο ηόμνπ): Πξφθεηηαη γηα ηνλ θχξην ζσιήλα ηνπ 

ιακπηήξα ζηνλ νπνίν ιακβάλεη ρψξα ε δεκηνπξγία ηφμνπ θαη είλαη 

θαηαζθεπαζκέλνο απφ πνιπθξπζηαιιηθή αινπκίλα , πνπ είλαη αλζεθηηθή ζην 

λάηξην ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο θαη έρεη πςειφ ζεκείν ηήμεο. Αμίδεη λα 

αλαθέξνπκε φηη ην πιηθφ θαηαζθεπήο ηεο αινπκίλαο κπνξεί λα είλαη απφ 

γπαιί ή αηζάιη. 

 Βνεζεηηθόο ζωιήλαο: Πεξηιακβάλεη ηνλ πξψην ζσιήλα θαη είλαη 

επηζηξσκέλνο κε θζνξηνχρεο νπζίεο 

 Ηιεθηξόδηα: Κχξηα θαη βνεζεηηθά ειεθηξφδηα 

 Γπάιηλν πεξίβιεκα: ζπλήζσο νβάι ζρήκαηνο 

 Βάζε 

 Αέξην θαη ζηαγόλα πδξαξγύξνπ, ησλ νπνίσλ νη ηδηφηεηεο εμππεξεηνχλ ηε 

δηαδηθαζία ηεο εθθέλσζεο. 
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1.9 ΛΑΜΠΣΖΡΔ ΑΣΜΧΝ ΝΑΣΡΗΟΤ  ΥΑΜΖΛΖ ΠΗΔΖ [2] 

Γνκή 

Έλαο ηππηθφο ιακπηήξαο λαηξίνπ ρακειήο πίεζεο απνηειείηαη απφ ηα εμήο κέξε : 

 Σωιήλα εθθέλωζεο ζρήκαηνο U. Δίλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ εηδηθφ γπαιί , 

αλζεθηηθφ ζην λάηξην θαη είλαη θαιπκκέλνο απφ έλα εμσηεξηθφ πεξίβιεκα 

κέζα ζην νπνίν ππάξρεη θελφ. Οη κηθξέο ραξαθηεξηζηηθέο νπέο θαηά κήθνο 

ηνπ ζσιήλα φπσο απηέο εηθνλίδνληαη ζην ρ. 2-10 ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 

απνζήθεπζε ηνπ λαηξίνπ θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ ιακπηήξα. 

 Αέξηα ζην εζωηεξηθό ηνπ ζωιήλα: Νάηξην θαη λένλ κε αξγφ. 

 Ηιεθηξόδηα: Απνηεινχληαη απφ έλα ηξηπιφ ζχξκα βνιθξακίνπ ψζηε λα 

δηαηεξνχληαη κεγάιεο πνζφηεηεο εθπεκπφκελνπ πιηθνχ. 

 Πεξίβιεκα θελνύ: Πεξηιακβάλεη ην ζσιήλα εθθέλσζεο. Δίλαη επηζηξσκέλν 

εζσηεξηθά κε νμείδην ηνπ ηλδίνπ, γηα αλάθιαζε νξηζκέλσλ εθπεκπφκελσλ ζε 

απηφ αθηηλνβνιηψλ θαη δηαηήξεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

εζσηεξηθνχ ζσιήλα ηφμνπ 

 Βάζε ηύπνπ κπαγηνλέη. 

 Ballast: Αλαθέξεηαη ζηα δνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ελφο ιακπηήξα λαηξίνπ 

ρακειήο πίεζεο θαζψο είλαη απαξαίηεην γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ 

αλαπηπζζφκελνπ ξεχκαηνο. ε απηφ ην είδνο ιακπηήξα ην ρξεζηκνπνηνχκελν 

ballast είλαη ηχπνπ απηνκεηαζρεκαηηζηή.  

 Ππθλωηήο δηόξζωζεο ζπλεκηηόλνπ 
 

Σα βαζηθά ζπζηαηηθά κέξε ελφο ηππηθνχ ιακπηήξα αηκψλ λαηξίνπ ρακειήο πίεζεο 

εηθνλίδνληαη παξαθάησ: 
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1.10 ΛΑΜΠΣΖΡΔ ΦΘΟΡΗΜΟΤ [2] 

 

Ζ ζπλεζέζηεξε εθαξκνγή απηήο ηεο ηερλνινγίαο είλαη νη ζσιελσηνί ιακπηήξεο 

θζνξηζκνχ, κε κηα ζεηξά απφ δηαθνξεηηθέο επηθαιχςεηο θσζθφξνπ γηα δηαθνξεηηθά 

απνηειέζκαηα θάζκαηνο. Οη ιακπηήξεο θζνξηζκνχ είλαη ιακπηήξεο ρακειήο πίεζεο 

ζηνπο νπνίνπο ην θσο παξάγεηαη θπξίσο απφ θζνξίδνπζεο ζθφλεο πνπ 

ελεξγνπνηνχληαη απφ ηελ ππεξηψδε αθηηλνβνιία πνπ παξάγεηαη απφ έλα ηφμν 

πδξαξγχξνπ.  

Γνκή 

Σα θχξηα εμαξηήματα των λαμπτήρων φθοριςμού είλαη : ηα ειεθηξφδηα , ην αέξην 

πιήξσζεο , θψζθνξνη θαη θάιπθεο. 

1. Ηλεκηρόδια 

Σα ειεθηξφδηα είλαη ζπζθεπέο εθπνκπήο ειεθηξνλίσλ θαηαζθεπαζκέλα απφ 

βνιθξάκην. Σν ειεθηξφδην απηφ θαιχπηεηαη απφ έλα κίγκα νμεηδίνπ αιθαιηθήο γαίαο 

γηα λα εληζρπζεί ε εθπνκπή ειεθηξνλίσλ. 

2. Αέριο πλήρωζης 

Ζ ιεηηνπξγία ηνπ ιακπηήξα θζνξηζκνχ εμαξηάηαη απφ ηε πνξεία ηεο εθθέλσζεο 

αλάκεζα ζηα δχν ειεθηξφδηα. Ζ εθθέλσζε απηή νθείιεηαη ζηνλ ηνληζκφ ησλ αηκψλ 

πδξαξγχξνπ πνπ πεξηέρνληαη ζην ιακπηήξα. Μαδί κε ηνλ πδξάξγπξν , πξνζηίζεηαη 

θάπνην άιιν αέξην ή έλαο ζπλδπαζκφο αεξίσλ ζε ρακειή πίεζε γηα λα δηεπθνιπλζεί ε 

αλάπηπμε ηεο εθθέλσζεο. Σα αέξηα πεξηέρνπλ κηθξή πνζφηεηα ζηαγνληδίσλ 

πδξαξγχξνπ θαη κηθξή πνζφηεηα πςειήο θαζαξφηεηαο ζπάληνπ αεξίνπ (αξγφ, κείγκα 

αξγνχ-λένλ, θξππηφ). 

3. Φώζθοροι 

Οη θψζθνξνη είλαη ε ρεκηθή επίζηξσζε ζην εζσηεξηθφ ηνίρσκα ηνπ ζσιήλα. Σν 

ρξψκα ηνπ θσηφο πνπ παξάγεηαη απφ θάζε ιακπηήξα θζνξηζκνχ εμαξηάηαη απφ ην 

κίγκα ησλ θζνξηδνπζψλ νπζηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζαλ θάιπκκα ησλ ηνηρσκάησλ 

ηνπ ζσιήλα. 

4. Κάλσκες 

Οη θάιπθεο εθηφο απφ κεραληθή ζηήξημε εμαζθαιίδνπλ θαη ηελ ειεθηξηθή ζχλδεζε. 

Κάπνηεο θαηεγνξίεο θάιπθσλ εζσθιείνπλ ηα απαξαίηεηα βνεζεηηθά θπθιψκαηα γηα 

ηελ έλαπζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ιακπηήξα , ελψ ζε θάπνηεο άιιεο απαηηείηαη ε 

εμσηεξηθή ηνπνζέηεζε ησλ θπθισκάησλ απηψλ . 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ν ιακπηήξαο θζνξηζκνχ ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγεί ζε 

νξηδφληηα ζέζε. Ζ ιεηηνπξγία ζε θαηαθφξπθε ζέζε πξνθαιεί κηα κε νκνηφκνξθε 

θαηαλνκή ησλ αεξίσλ ηνπ ιακπηήξα κε απνηέιεζκα ηε κείσζε ηνπ θσηφο θαη ηεο 
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νκνηνκνξθίαο ηνπ. ε θάζεηε ζέζε, ηα ζηαγνλίδηα ηνπ πδξαξγχξνπ ζπγθεληξψλνληαη 

θνληά ζηελ θάησ θάζνδν κε απνηέιεζκα ηελ απμαλφκελε επηδείλσζε ηεο, πνπ 

ζπλεπάγεηαη κείσζε ηεο δσήο ηεο ιάκπαο. 

Τπνθαηεγνξία ησλ ιακπηήξσλ θζνξηζκνχ απνηεινχλ νη ζπκπαγείο ιακπηήξεο 

θζνξηζκνύ (compact fluorescent lamps). Ζ ειεθηξηθή ηζρχο ηνπο θπκαίλεηαη κεηαμχ 

5W θαη 55W, ελψ ε δηάκεηξφο ηνπο ζπλήζσο είλαη 5/8 ηεο ίληζαο (Σ-5). πλαληψληαη 

ζε ηξεηο κνξθέο: 

 CFL (Compact Fluorescent Lamps) κε ελζσκαησκέλν ειεθηξνληθφ 

ballast θαη θάιπθα ηχπνπ ιακπηήξα ππξαθηψζεσο (βηδσηφ ε 

κπαγηνλέη) 

 CFL κε θάιπθα γηα ζχλδεζε ζε εηδηθή ππνδνρή κε εμσηεξηθφ 

ειεθηξνκαγλεηηθφ Ballast 

 CFL κε θάιπθα γηα ζχλδεζε ζε εηδηθή ππνδνρή κε εμσηεξηθφ 

ειεθηξνληθφ Ballast 

 

Ζ ηειεπηαία κνξθή CFL είλαη ξπζκίζηκε ζε φηη αθνξά ηελ έληαζε θσηηζκνχ ησλ 

ιακπηήξσλ (dimmable). 
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1.11 ΟΠΣΗΚΔ ΗΝΔ (FIBRE OPTICS) [2] 

Ζ ρξήζε νπηηθψλ ηλψλ γηα ην θσηηζµφ ελφο ρψξνπ δελ είλαη  µηα επαλαζηαηηθή 

µέζνδνο ή µηα λέα ηερλνινγία . ηελ νπζία νη νπηηθέο ίλεο µεηαθέξνπλ αθηηλνβνιία 

νξαηνχ θάζµαηνο  (θσο)  απφ έλα ζεµείν ζε έλα άιιν  µέζσ επιχγηζησλ θαη 

ζηελφµαθξσλ θαθψλ. Σα είδε ηεο νπηηθήο ίλαο είλαη απφ γπαιί, απφ PMMA, απφ 

πνιπαλζξαθηθφ, απφ εηδηθά πνιπµεξή µε ηεθιφλ επηθάιπςε(solid core optics). Ζ 

γπάιηλε νπηηθή ίλα είλαη αλζεθηηθή,  ηδαληθή γηα ρψξνπο  µε αθξαίεο ζεξµνθξαζίεο 

θαη αθηηλνβνιία θαη  µε ζεσξεηηθή δηάξθεηα δσήο απεξηφξηζηε. Γηα λα ιεηηνπξγήζεη 

φµσο ε γπάιηλε νπηηθή ίλα πξέπεη λα επηθαιπθζεί µε πνιπµεξή ζσιήλα θαη ην θνηλφ 

ηειηθφ ζεµείν ηεο πνπ ζπλδέεηαη  µε ην θσηηζηηθφ πξέπεη λα ζπγθνιιεζεί.  Ζ 

ζπγθφιιεζε δεµηνπξγεί πξνβιήµαηα φπσο γξήγνξε γήξαλζε φµσο βνήζα ζηελ 

απνξξφθεζε αθηηλνβνιίαο ηεο νπηηθήο ίλαο απφ ην ιαµπηήξα. Γεληθά φµσο 

παξαηεξείηαη φηη ε γπάιηλε νπηηθή ίλα είλαη αζηαζήο απφ δνλήζεηο θαη εχζξαπζηε αλ 

ην πνιπµεξέο πιαζηηθφ επηθάιπµµα ιφγν εμσηεξηθψλ ζπλζεθψλ δελ είλαη επιχγηζην 

θαη αλζεθηηθφ. 
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1.12 LED (LIGHT EMITTING DIODES) [2] 

 

Γεληθέο πιεξνθνξίεο ζηνηρείνπ LED 

Σα LED είλαη εκηαγσγνί p-n νη νπνίνη έρνπλ ελ νιίγνηο ηελ ηδηφηεηα λα 

κεηαηξέπνπλ ειεθηξηθή ελέξγεηα απεπζείαο ζε θσο, κε ηελ εθαξκνγή ηάζεο ζηα άθξα 

ηνπο. Μεγάιν ηνπο πιενλέθηεκα απνηειεί ην γεγνλφο φηη κπνξνχλ λα παξάγνπλ έλα 

κεγάιν εχξνο θσηεηλήο αθηηλνβνιίαο, δειαδή δηάθνξα ρξψκαηα, αλάινγα κε ην 

ζπλδπαζκφ ησλ εκηαγψγηκσλ πιηθψλ πνπ ηα ζπληζηνχλ. Δηδηθφηεξα νη δίνδνη 

παξαγσγήο ιεπθνχ θσηφο απνηεινχλ ην πην πξφζθαην ηερλνινγηθφ επίηεπγκα ζε 

ζρέζε κε ηα ππφινηπα ρξψκαηα θαη ηαπηφρξνλα έλα πνιιά ππνζρφκελν κέζν 

θσηηζκνχ. Όπσο ζηνπο πεξηζζφηεξνπο ιακπηήξεο εθθέλσζεο, έηζη θαη ζηηο 

θσηνεθπέκπνπζεο δηφδνπο ην ιεπθφ θσο παξάγεηαη κε ηε ρξήζε θζνξηνχρνπ 

επίζηξσζεο, ε νπνία ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε εθαξκφδεηαη ζε LED παξαγσγήο 

ηψδνπο ρξψκαηνο. ε αληίζεζε κε ηηο πεξηζζφηεξεο ηερλεηέο πεγέο παξαγσγήο θσηφο, 

ηα LED δελ παξάγνπλ ππεξηψδε ή ππεξπζξε αθηηλνβνιία. Ζ θαζκαηηθή θαηαλνκή 

ηνπ παξαγφκελνπ θσηφο εμαξηάηαη απφ ην κέγεζνο ηεο ρακειήο ηάζεο πνπ ζα 

εθαξκνζηεί ζηηο δηφδνπο.  

 

Τα ζηνηρεία Led ρωξίδνληαη ζε ηξεηο βαζηθέο θαηεγνξίεο : 

 LED Δηεξνεπαθήο Τςειήο Δληάζεσο 

 LED Δθπνκπήο Άθξνπ 

 LED Δθπνκπήο Δπηθάλεηαο 

 

Σα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο εκηαγσγνί είλαη ζπλήζσο ελψζεηο θσζθφξνπ , 

αξγηιίνπ , γαιιίνπ θαη ηλδίνπ ή ελψζεηο αξγηιίνπ , γαιιίνπ θαη αξζελίνπ. 
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Γνκή ιακπηήξα LED 

1. Κώδωνας 

Σν ζρήκα θαη ε κνξθνινγία ηνπ θάζε ιακπηήξα led δηαθέξεη αλάινγα κε ηελ 

εθάζηνηε εθαξκνγή πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ν ιακπηήξαο . Σν πιηθφ θαηαζθεπήο 

κπνξεί λα είλαη είηε απφ θάπνην γπαιί , θαηά θχξην ιφγν καιαθφ , είηε πιαζηηθφ ζε 

γαιαθηεξέο ή δηαθαλείο απνρξψζεηο είηε θάπνηα θεξακηθή πιάθα πνπ ιεηηνπξγεί σο 

ςχθηξα κε απαγσγή ζεξκφηεηαο.  

Ο θψδσλαο παξνπζηάδεη ηδηνκνξθίεο αλάινγα κε ηελ εθαξκνγή ηεο ρξήζεο ηνπ θάζε 

ιακπηήξα led. πλήζσο ζπλαληάκε αεξαγσγνχο θαη θχιια αινπκηλίνπ γηα ηελ 

απαγσγή ζεξκφηεηαο θαζψο θαη θάπνηνπο κηθξνχο αλεκηζηήξεο γηα ηελ επίηεπμε 

ρακειψλ επηπέδσλ ζεξκνθξαζίαο ζην εζσηεξηθφ ηνπ ιακπηήξα. 

2. Ανακλαζηήρας  

ην εζσηεξηθφ ηνπ θψδσλα ζπλήζσο εκπεξηέρεηαη θάπνηνο αλαθιαζηήξαο γηα 

κεγαιχηεξε θαη αθξηβέζηεξε εθπνκπή ηεο δέζκεο θσηφο ελψ ν θσηηζκφο δηαθξίλεηαη 

ζε έκκεζν θαη άκεζν αλάινγα ηνλ ηχπν . Σν πιηθφ θαηαζθεπήο απηνχ πνηθίιεη απφ 

θάηνπηξα αινπκηλίνπ έσο πιαζηηθνχο θαθνχο ζπγθεληξσηηθήο δέζκεο. 

3. ηοιτείο LED 

Σν ζηνηρείν led πνπ πεξηιακβάλεη ν θάζε ιακπηήξαο δηαθέξεη αλάινγα κε ηνλ 

πξννξηζκφ ρξήζεο ηνπ.  

 High Power Chip 

 SMD Chip 

 COB Chip 

 DIP Chip 

 

4. Ηλεκηρονική πλακέηα 

Τα πην ζπλήζε ζηνηρεία πιαθέηαο είλαη : 

 Πιαζηηθό 

 Γίνδνη 

 Αληηζηάζεηο 

 Ππθλωηέο 

 Γηαδξνκέο ραιθνύ 

 

5. Κάλσκας 

Οη ιακπηήξεο Led ζπλαληψληαη κε δηάθνξνπο ηχπνπο θάιπθσλ  φπσο βηδσηνί , ηχπνπ 

κπαγηνλέη , ηχπνπ ζηάξηεξ, δχν αθίδσλ θ.ι.π . 
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ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 

 

Παξαηεξψληαο πξνζεθηηθά θάζε ηχπν θαη θαηεγνξία ιακπηήξα πνπ αλαιχζακε 

παξαπάλσ είλαη πξνθαλέο φηη ην θχξην αλαθπθιψζηκν πιηθφ πνπ ζπλαληάκε πην 

ζπρλά θαη ζε κεγάιεο πνζφηεηεο είλαη ην γπαιί. Παξφια απηά ηα δηάθνξα κέηαιια , ν 

πδξάξγπξνο θαη ε πνχδξα θζνξηζκνχ είλαη πην «δεκηνγφλα» ιφγσ ησλ βιαβεξψλ 

επηπηψζεσλ πνπ πξνθαινχλ ζην πεξηβάιινλ είηε κε ηελ εμφξπμε ηνπο γηα κειινληηθή 

ρξήζε είηε κε ηελ ελαπφζεζε ηνπο έπεηηα απφ ηελ ήδε ρξεζηκνπνίεζε ηνπο. Σέινο, 

δελ κπνξεί λα κείλεη απαξαηήξεηε ε αιφγηζηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ πιαθεηψλ θαη 

micro chip πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη επξέσο ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηνπο ιακπηήξεο 

θζνξηζκνχ ηχπνπ compact αιιά θαη ζηνπο λένπ ηχπνπ ιακπηήξεο LED κε 

απνηέιεζκα ε αλαθχθισζε φισλ απηψλ ησλ εκηαγψγηκσλ πιηθψλ λα θαληάδεη 

κνλφδξνκνο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 

ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ 
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Απηή ηε ζηηγκή ζηελ Διιάδα ππάξρνπλ δπν εηαηξείεο αλαθχθισζεο. Ζ Αλαθχθισζε 

Α.Δ. θαη ε Φσηνθχθισζε Α.Δ. 

2.1 ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ Α.Δ. [9,13] 

Ζ εηαηξεία ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ ΤΚΔΤΩΝ Α.Δ. απνηειεί ηνλ ππεχζπλν θνξέα γηα 

ηελ νξγάλσζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ πιινγηθνχ πζηήκαηνο Δλαιιαθηηθήο 

Γηαρείξηζεο ησλ Απνβιήησλ Ζιεθηξηθνχ θαη Ζιεθηξνληθνχ Δμνπιηζκνχ (Α.Ζ.Ζ.Δ.) 

ζηελ Διιάδα. 

Ζ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ ΤΚΔΤΩΝ Α.Δ. έρεη σο πξσηαξρηθή επηδίσμε ηελ επίηεπμε 

ησλ Δζληθψλ ηφρσλ, έηζη φπσο απηνί θαζνξίδνληαη απφ ηελ Δπξσπατθή θαη ηελ 

Διιεληθή λνκνζεζία, θαζψο θαη ηνλ απνηειεζκαηηθφ έιεγρν ηνπ θφζηνπο ηεο 

Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο ησλ Α.Ζ.Ζ.Δ. 

Ζ ζπκκεηνρή ζηελ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ ΤΚΔΤΩΝ Α.Δ. εμαζθαιίδεη ζηηο 

επηρεηξήζεηο πνπ παξάγνπλ, εηζάγνπλ θαη κεηαπσινχλ ειεθηξηθφ θαη ειεθηξνληθφ 

εμνπιηζκφ, ηελ απαιιαγή ηνπο απφ ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ζρεηηθά κε ηελ 

Δλαιιαθηηθή Γηαρείξηζε ησλ Α.Ζ.Ζ.Δ. πνπ ηνπο επηβάιιεη ν Νφκνο 2939/2001 θαη ην 

Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 117/2004, εγθεθξηκέλν απφ ην ΤΠΔΥΩΓΔ. 

Ζ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ ΤΚΔΤΩΝ Α.Δ. είλαη πηζηνπνηεκέλε θαηά ISO 9001:2008 θαη 

είλαη πηζηνπνηεκέλε θαηά ISO 14001:2004 

1. Γηαρείξηζε Λακπηήξωλ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.electrocycle.gr/site/images/stories/iso-greek.jpg


25 
 

2. Δκβέιεηα 
 

ΗΜΕΙΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΛΑΜΠΣΗΡΩΝ 2010  
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΜΕ 
ΤΝΟΛΟ ΗΜΕΙΩΝ 
ΑΝΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 

ΔΗΜΟΙ 249 

SUPER-MARKETS 402 

B2B 535 

RETAILERS  551 

ΤΝΟΛΟ ΗΜΕΙΩΝ ΤΛΛΟΓΗ ΣΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΕΠΙΚΡΑΣΕΙΑ     1737 

    ΗΜΕΙΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΛΑΜΠΣΗΡΩΝ 2011 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΜΕ 
ΤΝΟΛΟ ΗΜΕΙΩΝ 
ΑΝΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 

ΔΗΜΟΙ 346 

SUPER-MARKETS 424 

B2B 694 

RETAILERS  695 

ΤΝΟΛΟ ΗΜΕΙΩΝ ΤΛΛΟΓΗ ΣΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΕΠΙΚΡΑΣΕΙΑ     2159 

    ΗΜΕΙΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΛΑΜΠΣΗΡΩΝ 2012 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΜΕ 
ΤΝΟΛΟ ΗΜΕΙΩΝ 
ΑΝΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 

ΔΗΜΟΙ 468 

SUPER-MARKETS 424 

B2B 935 

RETAILERS  961 

ΤΝΟΛΟ ΗΜΕΙΩΝ ΤΛΛΟΓΗ ΣΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΕΠΙΚΡΑΣΕΙΑ     2788 

 

Με βάζε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία, πνπ πήξακε απφ ηελ εηαηξία Αλαθχθισζε Α.Δ., 

παξαηεξνχκε πσο ε ηα ζεκεία ζπιινγήο ιακπηήξσλ  απμάλνληαη δηαξθψο ηα 

ηειεπηαία ρξφληα. Δλδεηθηηθά ην 2012 έρνπκε 2788 ζεκεία αλαθχθισζεο θαη ην 2013 

ζηφρνο ηεο εηαηξίαο είλαη λα μεπεξάζνπλ ηα 3000 ζεκεία αλαθχθισζεο. 
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Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη εηθφλεο κε ηνπο θάδνπο αλαθχθισζεο  ηεο εηαηξίαο πνπ 

ηνπνζεηνχληαη ζηα εθάζηνηε ζεκεία. 
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3. ηαηηζηηθά ζηνηρεία 

 

 

 

Απφ ηα παξαπάλσ ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ιακβάλνπκε ππ’ φςηλ καο κφλν ηε γξακκή 

πνπ αλαθέξεηαη ζηνπ ιακπηήξεο. πκπεξαίλνπκε φηη θάζε ρξφλν ε ζπιινγή 

ιακπηήξσλ νινέλα θαη απμάλεηαη. Υαξαθηεξηζηηθά βιέπνπκε φηη απφ ην 2006 έσο ην 

2012 ε πνζφηεηεο αλαθχθισζεο έρνπλ 10πιαζηαζηεί.   
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2.2 ΦΧΣΟΚΤΚΛΧΖ Α.Δ. [12] 

Ζ ΦΩΣΟΚΤΚΛΩΖ Α.Δ. είλαη έλα ζχγρξνλν ζπιινγηθφ ζχζηεκα ελαιιαθηηθήο 

δηαρείξηζεο απνβιήησλ θσηηζηηθψλ θαη ιακπηήξσλ, εγθεθξηκέλν απφ ην ΤΠΔΚΑ. 

ηφρνο ηεο Φσηνθχθισζεο είλαη ε ζπλεηζθνξά ζηελ Δζληθή Αλαθχθισζε θαη ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ζην γεληθφ πιαίζην πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ Διιεληθή 

θαη Δπξσπατθή λνκνζεζία. 

Παξάιιεια κε ην ζχζηεκα ηεο Φσηνθχθισζεο δεκηνπξγνχληαη νη πξνυπνζέζεηο 

εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο, κείσζεο ηνπ φγθνπ ησλ απνξξηκκάησλ θαη γεληθφηεξα 

θαιχηεξεο θαη πνηνηηθφηεξεο ζπλζήθεο δηαβίσζεο γηα φινπο καο. 

Με ηε Φσηνθχθισζε νη ιακπηήξεο θαη ηα θσηηζηηθά καο κπνξνχλ λα αλαθπθισζνχλ 

ππεχζπλα, ζπζηεκαηηθά θαη απνηειεζκαηηθά, έσο θαη 98%, εχθνια θαη δσξεάλ! 

1. Γηαρείξηζε Λακπηήξωλ 

Ζ Φσηνθχθισζε Α.Δ. έρεη δηθφ ηεο ρψξν ζπιινγήο ιακπηήξσλ θαζψο εθηφο απφ ηηο 

εμαγσγέο ζε Γεξκαλία, Βέιγην θαη Ρνπκαλία δηαζέηεη δηθή ηεο εγθαηάζηαζε φπνπ θαη 

αλαθπθιψλεη κέξνο ησλ ιακπηήξσλ πνπ ζπιιέγεη.  

2. Δκβέιεηα 

Ζ εκβέιεηα θαη δξάζε ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη παλειιαδηθή θαη θαιχπηεη ηφζν ηελ 

επεηξσηηθή ρψξα ζε φιεο ηηο πεξηθέξεηεο θαζψο θαη ηε λεζησηηθή ρψξα ζε θαίξηα 

ζεκεία. Ζ ζπιινγή ησλ ιακπηήξσλ θαη ησλ θσηηζηηθψλ γίλεηαη κέζσ 5.500 εηδηθψλ 

θάδσλ,  πνπ  είλαη  ηνπνζεηεκέλνη  ζηηο  13  πεξηθέξεηεο  ηεο  ρψξαο,  κε  ζηφρν  λα 

βξίζθνληαη ζε   κηθξφηεξεο κεηαμχ ηνπο απνζηάζεηο γηα λα δηεπθνιχλνπλ φιεο ηνπο 

ρξήζηεο θαη ηδηαίηεξα ηνπο νηθηαθνχο. 

 

Οη  θάδνη  θσηηζηηθψλ  έρνπλ  δηάζηαζε  1200  x  800  x  850  mm.  ε  απηνχο 

ηνπνζεηνχληαη φια ηα θσηηζηηθά αλεμαξηήησο πιηθνχ. Οη αλσηέξσ θάδνη 

ρξεζηκνπνηνχληαη θαη γηα ζπιινγή ιακπηήξσλ απφ κεγάινπο ρξήζηεο, φπσο δήκνη, 

βηνκεραλίεο, ΓΔΚΟ θηι. 

 

Ο θάδνο ζπιινγήο ιακπηήξσλ είλαη εχρξεζηνο, ζε δχν κεγέζε γηα εχθνιε 

ηνπνζέηεζε θαη ζε κηθξνχο ρψξνπο, κε εηδηθή ζήθε ελεκεξσηηθψλ θπιιαδίσλ γηα ην 

θνηλφ θαη εηδηθέο ράξηηλεο ζήθεο γηα ηνπο ιακπηήξεο, ζε δηαζηάζεηο : 600 x 400 x 800 

mm θαζψο θαη 400 x 400 x 700 mm. ηηο 4 πιεπξέο ηνπ θέξεη ηελ επηζήκαλζε ηνπ 

πζηήκαηνο θαη αθίζεο κε ππνδείμεηο ηεο αλαθχθισζεο ιακπηήξσλ. Γηα ηελ εχθνιε 

ζπιινγή ηνπο, ην εζσηεξηθφ ηνπ θάδνπ δηαρσξίδεηαη κε δχν νξζνγψληα 

ραξηνθηβψηηα γηα ηελ ηνπνζέηεζε καθξφζηελσλ ιακπηήξσλ θζνξηζκνχ θαη δχν 

ηεηξάγσλα ραξηνθηβψηηα γηα ηελ εηζαγσγή ησλ ππφινηπσλ ιακπηήξσλ αεξίσλ φπσο 

πδξαξγχξνπ – λαηξίνπ – θπθιηθέο – compact θαη ππξαθηψζεσο. 
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Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη έλα γξάθεκα κε ηα πνζνζηά ηνπνζεηεκέλσλ θάδσλ κέρξη 

ζηηγκήο αλλά θαη ηεο πξννπηηθήο ηεο εηαηξίαο γηα ηελ ηνπνζέηεζε θάδσλ έσο ην 

ρξνληθφ έηνο 2015. 

 

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη εηθφλεο κε ηνπο θάδνπο αλαθχθισζεο  ηεο εηαηξίαο πνπ 

ηνπνζεηνχληαη ζηα εθάζηνηε ζεκεία. 
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3. ηαηηζηηθά ζηνηρεία 

 

Απφ ηα παξαπάλσ ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ιακβάλνπκε ππ’ φςηλ καο κφλν ηε γξακκή 

πνπ αλαθέξεηαη ζηνπ ιακπηήξεο. Καη φπσο γίλεηαη εχθνια αληηιεπηφ θάζε ρξφλν 

απμάλεηαη ε ζπιινγή ιακπηήξσλ. Με βάζε απηά ηα ζηνηρεία βιέπνπκε φηη ην 2015 ε 

αλακελφκελε ζπιινγή ιακπηήξσλ ζα έρεη ζρεδφλ 4πιαζηαζηεί. 

 

ύγκριζη ζηαηιζηικών ζηοιτείων ηων 2 εηαιριών 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 

ΝΟΜΟΗ- ΠΛΑΗΗΑ [ 6 ] 
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Οη δηαηάμεηο ησλ ΠΓ 117/2004 (ΦΔΚ 82 Α) θαη ΠΓ 15/2006 (ΦΔΚ 12 Α), ζε 

ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ησλ Οδεγηψλ 2002/96/ΔΚ (WEEE), 2002/95/ΔΚ 

(RoHS) θαη 108/2003/ΔΚ, επηβάιινπλ ηε ρσξηζηή ζπιινγή ησλ ΑΖΖΔ απφ ηα 

νηθηαθά απφβιεηα θαη ηελ εμεηδηθεπκέλε επεμεξγαζία ηνπο, κε ζθνπφ ηελ αμηνπνίεζή 

ηνπο θαηά ηελ νπνία ζα πξέπεη λα επηηπγράλεηαη πςειφ επίπεδν αλαθχθισζεο. 

 

ην πεδίν εθαξκνγήο ησλ λνκνζεηηθψλ δηαηάμεσλ εκπίπηνπλ φια ηα είδε ειεθηξηθνχ 

θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ (ΖΖΔ) πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο θαηαλαισηέο 

θαζψο θαη ηα είδε ειεθηξηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ πνπ πξννξίδνληαη γηα 

επαγγεικαηηθή ρξήζε. 

 

Ζ επζχλε γηα ηελ νξγάλσζε ηεο ρσξηζηήο ζπιινγήο θαη αμηνπνίεζεο ησλ ΑΖΖΔ 

επηβάιιεηαη ζηνπο παξαγσγνχο ΖΖΔ, δει. ζε θάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ 

δηαζέηεη γηα πξψηε θνξά ζηελ ειιεληθή αγνξά πξντφληα ειεθηξηθνχ & ειεθηξνληθνχ 

εμνπιηζκνχ, αλεμάξηεηα απφ ηε ρψξα πξνέιεπζεο ηνπο, είηε απηά πξννξίδνληαη γηα 

νηθηαθή (B2C) είηε γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε (B2B). 

χκθσλα κε ηηο λέεο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο 

 

Α. Κάζε παξαγσγφο (HHE) ππνρξενχηαη απφ 5.3.2004: 

 

λα νξγαλψλεη θαη λα ρξεκαηνδνηεί ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ ΑΖΖΔ απφ ηα 

δηθά ηνπ πξντφληα πνπ δηαζέηεη ζηελ ειιεληθή αγνξά. Οη παξαγσγνί ΖΖΔ κπνξνχλ 

λα επηιέγνπλ εάλ ζα εθπιεξψλνπλ ηελ ππνρξέσζε απηή αηνκηθά, κε ηελ νξγάλσζε 

εγθεθξηκέλνπ ζπζηήκαηνο αηνκηθήο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο, ε ζπιινγηθά, κε ηελ 

έληαμή ηνπο ζε εγθεθξηκέλν ζπιινγηθφ ζχζηεκα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο ΑΖΖΔ, 

ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ ΠΓ 117/2004. 

κεηά ηηο 13 Απγνχζηνπ 2005, λα επηζεκαίλεη κε ην ζχκβνιν ηνπ δηαγξακκέλνπ θάδνπ 

ηα πξντφληα πνπ δηαζέηεη ζηελ ειιεληθή αγνξά 

λα είλαη εγγεγξακκέλνο ζην Μεηξψν Παξαγσγψλ ηνπ ΤΠΔΚΑ θαη απφ 1.1.2006 λα 

εκθαλίδεη ηνλ αξηζκφ Μεηξψνπ ηνπ ζε φια ηα λνκηκνπνηεηηθά θαη νηθνλνκηθά 

έγγξαθά ηνπ (ζθξαγίδα ηεο εηαηξείαο, Γειηία Απνζηνιήο, Σηκνιφγηα θιπ.). Γεηηε ην 

ζρεηηθφ έγγξαθν.  

Οη ππφρξενη παξαγσγνί ειεθηξηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ γηα λα ιάβνπλ απφ 

ην ΤΠΔΚΑ Αξηζκφ Μεηξψνπ Παξαγσγνχ (ΑΜΠ) ζα πξέπεη λα θαηαζέηνπλ: 

 

Αίηεζε ρνξήγεζεο ΑΜΠ πιήξσο ζπκπιεξσκέλε θαη ππνγεγξακκέλε θαη 

Βεβαίσζε ζπκκεηνρήο ζε εγθεθξηκέλν ζχζηεκα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο ΑΖΖΔ. 

Ζ «Βεβαίσζε ζπκκεηνρήο ζε εγθεθξηκέλν ζχζηεκα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο 

ΑΖΖΔ» ρνξεγείηαη απφ ηα ζπζηήκαηα εθφζνλ: 

 

ν ππφρξενο παξαγσγφο έρεη ππνγξάςεη ζχκβαζε κε εγθεθξηκέλν ζχζηεκα 

ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο ΑΖΖΔ θαη ε ελ ιφγσ ζχκβαζε είλαη ελ ηζρχ φηαλ ν 

παξαγσγφο ππνβάιεη αίηεζε ρνξήγεζεο ΑΜΠ. 

ν ππφρξενο παξαγσγφο έρεη πξνζθνκίζεη ζην εγθεθξηκέλν ζχζηεκα ελαιιαθηηθήο 

δηαρείξηζεο ΑΖΖΔ ηα αλαγθαία λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα (π.ρ. ΦΔΚ ζχζηαζεο 

εηαηξείαο, θαηαζηαηηθφ, πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε πηψρεπζεο θιπ). 

ν ππφρξενο παξαγσγφο έρεη ζηείιεη ζην ζχζηεκα πεξηνδηθέο δειψζεηο κε ην ζχλνιν 

ησλ ηεκαρίσλ θαη βάξνπο ηνπ ΖΖΔ πνπ δηέζεζε ζηελ ειιεληθή αγνξά. 
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Γηαθηλεηέο (δηαλνκείο) 

 

Οη ππνρξενχληαη απφ 5.3.2004: 

λα δηαθηλνχλ ζηελ ειιεληθή αγνξά κφλν ηα είδε ΖΖΔ πνπ είλαη εληαγκέλα ζε 

εγθεθξηκέλν ζχζηεκα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο (ΠΓ 117/2004, άξζξν 4.7.α) 

λα πξνκεζεχνληαη ηα είδε ΖΖΔ απφ παξαγσγνχο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζην 

Μεηξψν Παξαγσγψλ (ΠΓ 117/2004, άξζξν 4.7.β) 

θαηά ηελ παξνρή λένπ πξντφληνο, λα παξαιακβάλνπλ ρσξίο επηβάξπλζε 

απνζπξφκελν εμνπιηζκφ, ν νπνίνο είλαη ηζνδχλακνπ ηχπνπ θαη εθπιεξψλεη ηηο ίδηεο 

ιεηηνπξγίεο κε ηνλ παξερφκελν εμνπιηζκφ (ΠΓ 117/2004, άξζξν 9.Β.2) 

Οη ηειηθνί ρξήζηεο ησλ εηδψλ ειεθηξηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ έρνπλ ηελ 

ππνρξέσζε λα επηζηξέθνπλ ρσξίο νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ηηο ζπζθεπέο, κεηά ηε 

νινθιήξσζε ηεο ρξήζεο ηνπο, ζε εηδηθνχο ρψξνπο (ζεκεία ζπιινγήο) 

 

Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ πξψελ ΠΔΥΩΓΔ ηνλ Ηνχλην ηνπ 2004 εγθξίζεθε ην 

εζληθήο εκβέιεηαο ζπιινγηθφ ζχζηεκα ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ ΤΚΔΤΩΝ ΑΔ, γηα ηελ 

ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε φισλ ησλ θαηεγνξηψλ ΑΖΖΔ, νηθηαθήο θαη κε νηθηαθήο 

πξνέιεπζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ηζηνξηθψλ απνβιήησλ. 

 

Γηα ηελ νξγάλσζε ηεο ρσξηζηήο ζπιινγήο ησλ ΑΖΖΔ νηθηαθήο πξνέιεπζεο, ε 

«ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ ΤΚΔΤΩΝ ΑΔ» -«ΦΩΣΟΚΤΚΛΩΖ Α.Δ.»  ζπλεξγάδεηαη: 

 

Με ηνπο Γήκνπο ηεο ρψξαο γηα ηελ νξγάλσζε Γεκνηηθψλ ζεκείσλ ζπιινγήο 

Ζ «ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ ΤΚΔΤΩΝ ΑΔ» - «ΦΩΣΟΚΤΚΛΩΖ Α.Δ.»  κέρξη ην ηέινο 

ηνπ 2009 είρε ζπλάςεη ζπλεξγαζία κε 420 Οξγαληζκνχο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. 

Με «κάληξεο» ζθξαπαηδήδσλ γηα ηελ έληαμε ησλ ΑΖΖΔ πνπ ζπιιέγνληαη απφ ηνπο 

παιηαηδήδεο 

Με θαηαζηήκαηα πψιεζεο ΖΖΔ (δηαθηλεηέο) γηα ηελ παξαιαβή ησλ απνβιήησλ πνπ 

επηζηξέθνληαη θαηά ηελ πψιεζε λέσλ πξντφλησλ. Σα ζπζηήκαηα ιεηηνπξγνχλ κε 

βάζε ηελ αξρή ηεο κε επηδίσμεο θεξδψλ θαη έρνπλ σο θχξηα επηδίσμε ηελ επίηεπμε 

ησλ εζληθψλ ζηφρσλ, ηελ ελεκέξσζε - επαηζζεηνπνίεζε ησλ παξαγσγψλ θαη ηνπ 

θνηλνχ θαη ηελ ππνβνιή ζηελ αξρή θάζε έηνπο αλαιπηηθήο έθζεζεο ζην ΤΠΔΚΑ, 

ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ θάζε ζπζηήκαηνο θαη ηνλ ηξφπν εθπιήξσζεο ησλ 

ππνρξεψζεσλ ησλ ζπκβεβιεκέλσλ παξαγσγψλ. 

 

H κεζνδνινγία πνπ εθαξκφδεηαη είλαη ε πιήξεο απνζπλαξκνιφγεζε θαη ε επηιεθηηθή 

απνκάθξπλζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ απαηηεί ε λνκνζεζία. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 

ΜΖΥΑΝΖ ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ [14,15] 
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Μηχανή ανακφκλωςησ λαμπτήρων που χρηςιμοποιεί ο ςυμβεβλημένοσ ςυνεργάτησ τησ ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε, 
ΟΙΚΟΚΥΚΛΙΟΣ ΑΒΕΕ. 

ΔΝΑ ΤΣΖΜΑ ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ ΛΑΜΠΣΖΡΧΝ ΓΗΑ ΟΛΑ ΣΑ ΔΗΓΖ 

Μνινλφηη ην βαζηθφ ζρέδην θαη κνληέιν ηνπ κεραλήκαηνο αλαθχθισζεο είλαη ην MP 

6000, απηφ πνπ ρξεζηκνπνηεί θαη ε ΟΗΚΟΚΤΚΛΗΟ ΑΒΔΔ, ε εηαηξεία BALCAN 

πξνζθέξεη κηθξφηεξα αιιά θαη κεγαιχηεξα κεραλήκαηα  ηα νπνία κπνξεί λα 

ηξνπνπνηήζεη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ εθάζηνηε πειάηε. 

Σν κηθξφηεξν κνληέιν είλαη ην MP 4000 απφ ην νπνίν κπνξνχκε λα παξαιείςνπκε 

ηνλ ζξαπζηήξα θαη ηελ ρνάλε  πνπ είλαη ελζσκαησκέλα ζηα κεγαιχηεξα κνληέια. Ωο 

απνηέιεζκα ζα κπνξεί λα παίξλεη ιακπηήξεο θζνξηζκνχ κήθνπο 60 εθ. ζπλεπψο 

απαηηείηαη έλαο κεκνλσκέλνο  ζξαπζηήξαο πάλσ ζε δηθή ηνπ βάζε  γηα λα 

επεμεξγαζηεί κεγαιχηεξνπ κήθνπο ιακπηήξεο. 

Σν Standard MP 6000 έρεη ζρεδφλ ηελ δηπιάζηα ρσξεηηθφηεηα ηνπ κηθξφηεξνπ 

κνληέινπ . Απνηειείηαη απφ κηα ρνάλε ε νπνία δέρεηαη  ζξαχζκαηα πξνεξρφκελα απφ 

κηα πξψηε ζχλζιηςε θαη ηα ζηέιλεη θαηεπζείαλ ζην ζχζηεκα αλαθχθισζεο.  Δπίζεο 

πεξηιακβάλεη  έλαλ ζξαπζηήξα ιακπηήξσλ δεκέλν ζηε κηα πιεπξά ηνπ ν νπνίνο 

αδεηάδεη ηα ζξαχζκαηα  θαηεπζείαλ κέζα ζηε ρνάλε δηεπθνιχλνληαο κε απηφλ ηνλ 

ηξφπν ηελ ρξήζε.  Απηή ε ρνάλε δηπιαζηάδεη ηελ ρσξεηηθφηεηα ησλ MP4000  επεηδή 

νη ιακπηήξεο κπνξνχλ λα εηζέξρνληαη ζην κεράλεκα απφ δπν εηζφδνπο. 

Σν πην κεγάιν κνληέιν είλαη ην MP8000. Δμαηηίαο εο κεγαιχηεξεο ρσξεηηθφηεηάο 

ηνπ έρνπκε ζρεδηάζεη έλα ηαηληφδξνκν γηα ηελ κεηαθνξά νιφθιεξσλ ιακπηήξσλ 

θαηεπζείαλ ζηνλ κεγαιχηεξν ζξαπζηήξα. Απηφ είλαη ηδηαηηέξσο ρξήζηκν γηα ηηο 

εηαηξείεο αλαθχθισζεο πνπ δέρνληαη ιακπηήξεο θζνξίσζεο κέζσ κεηαθνξηθψλ 

εηαηξεηψλ θαζψο  νη ιακπηήξεο αδεηάδνληαη  πάλσ ζηνλ ηαηληφδξνκν ν νπνίνο δέρεηαη 

ζξαχζκαηα απφ ζπαζκέλνπο θαηά ηελ κεηαθνξά ιακπηήξεο.  

 

 

 



36 
 

Όια ηα ζρέδηα ησλ κεραλεκάησλ αλαθχθισζεο ιακπηήξσλ θέξνπλ ηα εμήο 

ραξαθηεξηζηηθά: 

1. Έλα ληνπιάπη ειεθηξνληθνχ ειέγρνπ κέζσ ηνπ νπνίνπ ιεηηνπξγεί ην 

κεράλεκα. Πεξηιακβάλεη θσο έθηαθηεο αλάγθεο  θαη κηα ζεηξήλα ε νπνία 

δείρλεη  ζην πξνζσπηθφ εάλ θάπνην θνκκάηη έρεη πάςεη λα ιεηηνπξγεί. 

2. Σελ κνλάδα δηπινχ δηαρσξηζκνχ ε νπνία αξρηθά δηαζπά κηθξνχο ιακπηήξεο 

νη νπνίνη ξίρλνληαη καδί κε άιια ζξαχζκαηα. Υξεζηκνπνηείηαη γηα λα 

δηαρσξίζεη ηα παινζξαχζκαηα  απφ ηα  απνξξένληα ζξαχζκαηα. Σν δεχηεξν 

ηκήκα νινθιεξψλεη ην ηειηθφ θαζάξηζκα ησλ παινζξαζκάησλ γηα λα 

απνκαθξχλεη φζν πεξηζζφηεξν πδξάξγπξν κε επίζηξσζε θσζθφξνπ γίλεηαη. 

3. Πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ην αξρηθφ ηκήκα ηεο κνλάδαο δηαρσξηζκνχ έρεη 

ζρεδηαζηεί γηα λα δέρεηαη δνρεία 210 ιίηξσλ ηα νπνία θνξηψλνληαη κέζσ ελφο 

πδξαπιηθνχ ζπζηήκαηνο ππεξχςσζεο ην νπνίν κπνξεί επίζεο λα 

ρξεζηκνπνηεζεί θαη γηα λα θνξηψζεη ζξαχζκαηα απφ θάπνηα άιινπ κεγέζνπο 

θνληέηλεξο. 

4. Κάζε κεράλεκα ιεηηνπξγεί κε αξλεηηθή πίεζε γηα λα κελ μεθχγεη  ν 

πδξάξγπξνο  αιιά  θαη νη αλαζπκηάζεηο πνπ κπνξνχλ κα κνιχλνπλ ην 

πξνζσπηθφ θαη ηελ γχξσ πεξηνρή . Τπάξρνπλ εγθαηεζηεκέλεο εηδηθέο κνλάδεο  

θίιηξσλ νη  νπνίεο ηξαβνχλ σο θαη ηνλ παξακηθξφ θφθθν  ζθφλεο θαζψο  θαη 

ηηο αλαζπκηάζεηο . Σα θίιηξα αηρκαισηίδνπλ φιε ηε ζθφλε  ε νπνία 

ζπγθεληξψλεηαη  θαη ζθξαγίδεηαη  ζε δνρεία  210 ιίηξσλ ηα νπνία βξίζθνληαη 

απφ θάησ . 

Ζ πην ςηιή ζθφλε θαη νη αλαζπκηάζεηο  πεξλνχλ κέζα απφ ην πιηθά ηνπ 

θίιηξνπ θαη κέζσ ελφο ζσιήλα θαηαιήγνπλ ζε έλαλ αγσγφ  ν νπνίνο  πεξηέρεη 

ελεξγφ άλζξαθα. Απηή είλαη ε πην γλσζηή δηεζλψο κέζνδνο απνκάθξπλζεο 

ηνπ πδξαξγχξνπ απφ ηνλ αέξα ψζηε λα κπνξεί λα δηνρεηεπηεί ζηελ 

αηκφζθαηξα. 
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ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ CFL 

Σα πεξηζζφηεξα απφ ηα ππάξρνληα κεραλήκαηα αλαθχθισζεο δελ είλαη ζπκβαηά κε 

ηνπο ζχγρξνλνπο ιακπηήξεο CFL  δηφηη είλαη θηηαγκέλα ζε πνιιά κεγέζε θαη 

ζρήκαηα θαη θέξνπλ πνιιά πιαζηηθά κέξε. 

Ωζηφζν ηα δηθά καο κεραλήκαηα αλαθχθισζεο MP κπνξνχλ λα επεμεξγαζηνχλ 

ιακπηήξεο cfl  ηα νπνία κπνξνχλ λα δερηνχλ κεγάιεο πνζφηεηεο κε ηνλ ίδην ηξφπν 

φπσο θαη κε άιιεο ιάκπεο.  Σν ζχζηεκά καο κπνξεί λα αληηπαξαηεζεί κε άιια ηα 

νπνία απαηηνχλ ζε κεγάιν βαζκφ ηελ αλζξψπηλε παξέκβαζε θαζψο πξέπεη λα 

ζπάδνληαη νη ιάκπεο ρεηξνλαθηηθά. 

 

ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΣΔΛΔΗΧΜΑΣΧΝ  ΛΑΜΠΣΖΡΧΝ 

ΦΘΟΡΗΜΟΤ 

Έρεη ζρεδηαζηεί έλαο λένο επεμεξγαζηήο γη απηνχ ηνπ είδνπο ηηο ιάκπεο ν νπνίνο φηαλ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ αλαθπθισηήξα  , ηηο επεμεξγάδεηαη εχθνια θαη 

αθαηξεί ην γπαιί απφ ηελ εζσηεξηθή πιεπξά ηνπ ηειεηψκαηνο. Απηή ε κνλάδα κπνξεί 

επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζεί μερσξηζηά θαη κε άιιν εμνπιηζκφ. 

 

ΜΔΘΟΓΟΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ 

Μέζνδνο θνπήο άθξωλ/ώζεζεο αέξα 

Ζ κέζνδνο θνπήο άθξσλ/ψζεζεο αέξα -end-cut/air-push εθαξκφδεηαη ζηνπο 

επζχγξακκνπο ιακπηήξεο θζνξηζκνχ. Καηά ηελ είζνδν ησλ απνβιήησλ ζηελ γξακκή 

επεμεξγαζίαο, έλαο αληρλεπηήο δηαπηζηψλεη ηελ πνζφηεηα ηεο θζνξίδνπζαο πνχδξαο 

πνπ πεξηέρνπλ θαη θαηαγξάθεη ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πνχδξαο ζηνλ ππνινγηζηή.  

ηε ζπλέρεηα, θφβνληαη ηα άθξα ησλ ιακπηήξσλ θαη κέζσ ηεο εηζφδνπ θξέζθνπ 

αέξα, ππφ πίεζε, αθαηξείηαη απφ ηνλ γπάιηλν ζσιήλα ε πνχδξα πνπ πεξηέρεη 

πδξάξγπξν θαη πξνσζείηαη ζηε δηαδηθαζία απφζηαμεο ζηνπο 600 o C.   Σα άθξα ησλ 

ιακπηήξσλ πξνσζνχληαη ζε δηαδηθαζία θνπήο/θνζθηλίζκαηνο. Σν θελφ γπαιί πεξλάεη 

απφ αληρλεπηή κεηάιινπ, ζξπκκαηίδεηαη  θαη απνζεθεχεηαη ζε κεγάινπο ζάθνπο, έηζη 

ψζηε λα είλαη εχθνιε ε απνζήθεπζή ηνπ θαη ε κεηαθνξά ηνπ. 
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Ζ ΠΟΗΚΗΛΗΑ ΘΡΑΤΣΖΡΧΝ  ΣΖ BALCAN 

Σν 1980 ε Balcan αλάιαβε λα  θαηαζθεπάζεη ηνλ πξψην εκπνξηθφ ζξαπζηήξα 

ιακπηήξσλ. ήκεξα, νη ζξαπζηήξεο Balcan ρξεζηκνπνηνχληαη εθηελψο ζε φιν ηνλ 

θφζκν , ρεηξνθίλεηνη θαη ειεθηξηθνί ρξεζηκνπνηνχληαη ζε φια ηα θιίκαηα 

ζπλεηζθέξνληαο ζηελ κείσζε ηνπ φγθνπ αιιά θαη ζηνλ έιεγρν ησλ εθπνκπψλ 

πδξαξγχξνπ θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο ζχλζιηςεο. Υσξίο ηελ ρξήζε απηνχ ηνπ 

εμνπιηζκνχ ζα  ππήξραλ κεγαιχηεξεο εθπνκπέο πδξαξγχξνπ ιφγσ ηνπ αλεμέιεγθηνπ 

ζξπκκαηηζκνχ. 

Ο ειεθηξηθφο ζξαπζηήξαο Low Loaded ηεο Balcan ζρεδηάζηεθε θαη θαηαζθεπάζηεθε 

ην 1990 κε ζθνπφ λα έρεη πνιιαπιέο εθαξκνγέο αιιά θαη λα κπνξεί λα επεμεξγάδεηαη 

κεγάιεο πνζφηεηεο ιακπηήξσλ πνιιψλ εηδψλ θαη δηαθφξνπ κεγέζνπο ελψ 

ηαπηφρξνλα λα κπνξεί λα είλαη βνιηθφο θαη εχρξεζηνο. Ωο απνηέιεζκα απηφ ην 

κνληέιν είλαη ζε ζέζε λα δερηεί ιακπηήξεο θζνξηζκνχ κέρξη θαη 2,5 κ. θαη λα 

εμαζθαιίζεη φηη νη ιακπηήξεο έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζσζηά πξηλ μεθηλήζεη ε ζξαχζε. 

Ο ειεθηξηθφο ζξαπζηήξαο κπνξεί λα δερζεί πνιιά είδε ιακπηήξσλ έσο θαη 11,5 

εθαη. δηακέηξνπ . Τπάξρεη σζηφζν θαη κηα πξνζαξκνγή  ε νπνία επηηξέπεη ζην 

κεράλεκα λα δέρεηαη ιακπηήξεο CFL κέζσ ηνπ αγσγνχ αληί ηεο ζχξαο ππνδνρήο. Ζ 

πξνζαξκνγή απηή  επηηξέπεη ζε ιακπηήξαο κεγαιχηεξεο δηακέηξνπ λα ζπλζιίβνληαη 

κέζα ζην ζχζηεκα. 

ε αληίζεζε κε άιια κεραλήκαηα ε Balcan θαηαζθεπάδεη ηα πξντφληα ηεο απφ 

αλνμείδσην αηζάιη θαη είλαη ηδηαίηεξα αλζεθηηθά θαη αμηφπηζηα . Έρνπλ 

πξνζαξκνζκέλα θίιηξα αέξα κε αλεκηζηήξα γηα λα απνκαθξχλνπλ φιε ηε ζθφλε  , 

θαη έλα δεχηεξν θίιηξν κε ελεξγφ άλζξαθα  γηα λα απνκαθξχλεη κε αζθάιεηα ηηο 

αλαζπκηάζεηο ηνπ πδξαξγχξνπ επηηξέπνληαο ζηνλ θαζαξφ αέξα λα βγεη ζηελ 

αηκφζθαηξα. Σα θίιηξα απηά δηαζθαιίζνπλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζξαπζηήξα ππφ 

αξλεηηθή πίεζε θαη πξνιακβάλεη ηηο αλαζπκηάζεηο ηνπ πδξαξγχξνπ. 

Σν παξαπάλσ κεράλεκα θπθινθνξεί ζε ηξεηο εθδνρέο , φιεο εμνπιηζκέλεο κε έλαλ 

καθξχ  δηάδξνκν απνξξίςεσο  ν  νπνίνο δηπιψλεη ζηε κέζε , επηηξέπνληαο ιακπηήξεο 

έσο θαη 2,5 κέηξα λα εηζέξρνληαη πιήξσο πξηλ απφ ηελ ζχλζιηςε. 

Έλα κνληέιν πξνζαξκφδεηαη ζε ηξφιετ ην νπνίν κπνξεί λα νδεγεζεί  πάλσ απφ έλα 

δνρείν  170 ιίηξσλ ζην νπνίν αδεηάδνληαη ηα θνκκάηηα ησλ ιακπηήξσλ. 

Άιιν έλα πνιχ δεκνθηιέο κνληέιν πνπ ε Balcan ρξεζηκνπνηεί πξνζαξκφδεηαη ζε 

ξάγεο ζην πίζσ κέξνο θνξηεγψλ επηηξέπνληαο ζηνλ ζξαπζηήξα λα ηξαβηέηαη έμσ θαη 

λα ζηεξίδεηαη ψζηε νη ιακπηήξεο λα κπνξνχλ λα ζξπκκαηηζηνχλ κέζα ζε πιαζηηθνχο 

ζάθνπο πξηλ ην θφξησκα. πλεπψο ζρεδφλ ν πεληαπιάζηνο φγθνο ζπλζιηκκέλσλ 

ιακπηήξσλ κπνξεί λα κεηαθεξζεί ζην θνξηεγφ απφ φηη ζηελ πεξίπησζε πνπ ζα 

παξέκελαλ νιφθιεξνη.  

Σν ηξίην κνληέιν παξέρεηαη κε κηα βάζε ψζηε λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 

κεκνλσκέλα κε ην ζχζηεκα ησλ ζάθσλ. 
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ΠΧ ΛΔΗΣΟΤΡΓΔΗ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ ΣΖ BALCAN 

 

Δλψ ε Balcan πξνζθέξεη έλα ζχζηεκα γηα ηελ επεμεξγαζία πνιιψλ ηχπσλ 

ιακπηήξσλ πδξαξγχξνπ θαη ιακπψλ πξνζθέξεη πνηθηιίεο ηνπ κεραλήκαηνο 

αλαθχθισζεο ηεο. Σν MP 6000 θαη ην MP 8000  έρνπλ ελζσκαησκέλν έλα 

ζξαπζηήξα ιακπηήξσλ, ελψ ην MPC4000( κηα ειεθξψο πεξηνξηζκέλε έθδνζε) 

απαηηεί έλαλ μερσξηζηφ ζξαπζηήξα γηα ηελ ζχλζιηςε ιακπηήξσλ αλσ ησλ 60 

εθαηνζηψλ. Ζ κεγαιχηεξε κνλάδα MP6000 έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα επεμεξγάδεηαη 

ζρεδφλ ην δηπιάζην ηεο ρσξεηηθφηεηαο ηνπ MPC 4000. 

 

 

Ο πνξηνθαιί ζάθνο ζξαπζκάησλ κπνξεί λα πεξηέρεη  ιακπηήξεο θζνξηζκνχ 30 -45 κ. 

κήθνπο θαη λα δπγίδεη κέρξη θαη  27 θηιά. 

 

Φνξηψλνληαο ιακπηήξεο κε απηφλ ηνλ ηξφπν είλαη πην εχθνιν , πην γξήγνξν θαη 

ιηγφηεξν θνπξαζηηθφ. 
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Έλαο ζξαπζηήξαο  ιακπηήξσλ ηχπνπ Low Loading ηεο Balcan ηνπνζεηεκέλνο ζε 

θνξηεγφ κε πξνζαξκνζκέλε κνλάδα ζηεγλνχ θίιηξνπ  γηα λα ειέγρεη ηελ ζθφλε θαη 

ηηο αλαζπκηάζεηο απφ ηνλ πδξάξγπξν . Απηφ ην κνληέιν κπνξεί λα επεμεξγαζηεί 

ιακπηήξεο θζνξηζκνχ κέρξη θαη  2,5 κέηξα κήθνο. 

 

21,000 ιακπηήξεο θζνξηζκνχ  1,2 κέηξσλ κήθνπο,  νιφθιεξνη  πάλσ ζε παιέηεο.  

84,000 ζξπκκαηηζκέλνη ιακπηήξεο 1,2 κέηξσλ κήθνπο . Σν δεχηεξν θνξηεγφ 

κεηαθέξεη  140 βαξέιηα ησλ 210 ιίηξσλ . Σν θάζε βαξέιη πεξηέρεη 600 

ζξπκκαηηζκέλνπο  ιακπηήξεο 1,2 κέηξσλ κήθνπο  , ζην ζχλνιν 84,000 ιακπηήξεο. 

Οη παξαπάλω θωηνγξαθίεο καξηπξνύλ ην όθεινο ηεο  πξν ζξπκκάηηζεο ηωλ 

ιακπηήξωλ πξηλ ηελ κεηαθνξά. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 

ΤΛΙΚΑ ΑΝΑΚΤΚΛΧΗ [14,15] 
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ΓΗΑ ΠΟΗΟ ΛΟΓΟ ΝΑ ΑΝΑΚΤΚΛΧΝΟΤΜΔ ΛΑΜΠΔ; 

Δλψ νη πην πνιιέο εηαηξίεο γλσξίδνπλ ηνλ πεξηβαιινληνινγηθφ αληίθηππν ηεο ξήςεο  

ιακπηήξσλ εθθέλσζεο , πνιιά λνηθνθπξηά δελ αληηιακβάλνληαη πσο απηνί νη 

ιακπηήξεο πεξηέρνπλ πδξάξγπξν ν νπνίνο είλαη ηδηαίηεξα δειεηεξηψδεο θαη δελ 

κπνξεί λα θαηαζηξαθεί. Μπνξεί λα πξνθαιέζεη βιάβε ζε πνιιά δσηηθά φξγαλα 

θαζψο θαη ζην λεπξηθφ ζχζηεκα πνπ κπνξεί λα έρεη σο απνηέιεζκα αλεμέιεγθην 

ηξεκνχιηαζκα θαη  αδπλακία ζηελ νκηιία. 

Καη ελψ ν πδξάξγπξνο ζηνπο ιακπηήξεο έρεη κεησζεί αηζζεηά κε ην πέξαζκα ησλ 

ρξφλσλ δελ κπνξνχκε λ απνθχγνπκε ην γεγνλφο  φηη νη ζχγρξνλνη ζπκπαγείο 

ιακπηήξεο θζνξηζκνχ  (CFL ή ιακπηήξεο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο , θαηά ηελ θνηλή 

ηνπο νλνκαζία) πεξηέρνπλ πδξάξγπξν. Οη ιακπηήξεο έρνπλ κηα δηάξθεηα δσήο 

θάπνησλ ρξφλσλ θαη αλ θαη νη ζχγρξνλνη ιακπηήξεο πεξηέρνπλ κηθξφηεξε πνζφηεηα 

πδξαξγχξνπ ,  θπθινθνξνχλ ζην εκπφξην  θαη πεηάγνληαη θάζε ρξφλν ιακπηήξεο κε 

πνιχ πςειφηεξα επίπεδα πδξαξγχξνπ. 

Ζ αλαθχθισζε ιακπηήξσλ απνηειεί ηελ θαιχηεξε ιχζε γηα ην πεξηβάιινλ  γηα ηνπο 

εμήο ιφγνπο: 

1. Έλαο παξαδνζηαθφο ιακπηήξαο θζνξηζκνχ πεξηέρεη αξθεηφ πδξάξγπξν γηα λα 

δειεηεξηάζεη 30,000 ιίηξα λεξνχ. 

2. Οη ιακπηήξεο  είλαη θηηαγκέλνη  θπξίσο απφ 94% γπαιί, 5% 

κέηαιιν/πιαζηηθφ θαη 1% πδξάξγπξν κε επίζηξσζε θσζθφξνπ. Μεξηθά απφ 

απηά κπνξνχλ λα έρνπλ κηα ζεκαληηθή ρξεζηκφηεηα, αληηθαζηζηψληαο πιηθά 

πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαλ ζηελ θαηαζθεπή . 

3. Ζ αλαθχθισζε κεηψλεη ηελ ξήςε πιηθψλ  ηα νπνία ράλνληαη ζηηο ρσκαηεξέο. 

 

Αλαθηνχκε ρξήζηκα πιηθά-Γηαηί είλαη απαξαίηεηε ε αλαθχθισζε ησλ ιακπηήξσλ; 

Καη’ αξράο, γηαηί αλαθηνχκε ρξήζηκα πιηθά, φπσο κέηαιια ζηδεξνχρα, ραιθφ, 

αινπκίλην, θπξίσο γπαιί (πνπ θηάλεη ζην 51%), πιαζηηθφ, αιιά θαη πνχδξα 

θζνξηζκνχ. Σα πιηθά απηά αλαθπθιψλνληαη ζε πνζνζηφ 98%. Γεχηεξν, δελ πέθηνπλ 

απηά ηα πιηθά ζηα απνξξίκκαηα, κε απνηέιεζκα ηνλ απμεκέλν φγθν ζθνππηδηψλ θαη 

ηε δπζθνιία δηαρείξηζεο. Σξίην, επηηπγράλνπκε ζσζηή δηαρείξηζε ηνπ πδξαξγχξνπ, 

πνπ είλαη έλα επηθίλδπλν ρεκηθφ ζηνηρείν, πνπ δελ πξέπεη λα δηαθεχγεη ζην 

πεξηβάιινλ. Απελαληίαο, κε ηελ αλαθχθισζε επηηπγράλνπκε θαη ηελ αζθαιή 

ζπιινγή ηνπ θαη ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζή ηνπ. Σα ηειεπηαία ρξφληα, ε αλαθχθισζε 

ιακπηήξσλ αλεβαίλεη κε γξήγνξνπο ξπζκνχο. πγθεθξηκέλα, ην 2006 

αλαθπθιψζεθαλ 11.745 θηιά. Σν 2007 έθηαζαλ ηα 23.812, ην 2008 36.922, ην 2009 

65.160, ην 2010 91.731 θηιά, ελψ ην 2011 ε πνζφηεηα έπεζε ζηα 90.510 θηιά, 

απνηέιεζκα ηεο νηθνλνκηθήο χθεζεο. πλνιηθά κέρξη ζήκεξα έρνπλ αλαθπθισζεί 

πάλσ απφ 2,5 εθαηνκκχξηα ιακπηήξεο. Πψο πξέπεη λα αθήλνπλ νη θαηαλαισηέο ηα 

είδε πνπ είλαη πξνο αλαθχθισζε; «Οη ιάκπεο ζα πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη κε 

πξνζνρή ζηνπο θάδνπο αλαθχθισζεο, ψζηε λα κε ζπάδνπλ. Πεξηβαιινληηθφ φθεινο 

πξνθχπηεη κφλν φηαλ νη ιάκπεο πξνσζνχληαη γηα αλαθχθισζε αθέξαηνη, δηφηη φηαλ 

ζπάδνπλ ν πδξάξγπξνο ειεπζεξψλεηαη ζην πεξηβάιινλ κε πηζαλέο βιαβεξέο 

ζπλέπεηεο, ελψ φηαλ αλαθπθιψλνληαη ν πδξάξγπξνο αλαθηάηαη ζε πνζνζηφ 100% θαη 
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μαλαρξεζηκνπνηείηαη ζηελ παξαγσγή λέσλ πξντφλησλ». Δπίζεο, νη ιάκπεο πξέπεη λα 

ηνπνζεηνχληαη ζηνλ θάδν ρσξίο ηε ζπζθεπαζία ηνπο, ε νπνία απμάλεη ηνλ ρξφλν θαη 

ην θφζηνο δηαρείξηζεο. Απφ ηνλ θάδν, ηα ππφ αλαθχθισζε πιηθά κεηαθέξνληαη ζηνπο 

ρψξνπο πξνζσξηλήο απνζήθεπζήο ηνπο, φπνπ επαλαζπζθεπάδνληαη γηα ηε κεηαθνξά 

ηνπο . 

 

ΣΑ ΤΛΗΚΑ ΠΟΤ ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ 

ΛΑΜΠΣΖΡΧΝ ΔΗΝΑΗ: 

 

Γπαιί: Ζ πνζφηεηα γπαιηνχ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θαηαζθεπή θαηλνχξγησλ 

ιακπηήξσλ. Σν αλαθπθισκέλν γπαιί κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηηο παινπνηίεο 

αληί ηεο άκκνπ κε απνηέιεζκα:  

- ηε κηθξφηεξε θαηαλάισζε ελέξγεηαο, θαζψο ην αλαθπθισκέλν γπαιί 

ξεπζηνπνηείηαη πην εχθνια απφ ηελ άκκν 

- ηελ εμφξπμε ιηγφηεξσλ θπζηθψλ πξψησλ πιψλ 

Μέηαιια: Αλαθπθιψλνληαη πιήξσο ζηε βηνκεραλία κεηάιισλ.  

 

 

 

 

 

 

Τδξάξγπξνο: Αλαθηάηαη θαη θαζαξίδεηαη πιήξσο. ηε ζπλέρεηα ρξεζηκνπνηείηαη 

μαλά.  

θόλεο θζνξηζκνύ: Δμνπδεηεξψλνληαη θαη ζηε ζπλέρεηα ζάβνληαη ζε εηδηθνχο 

ρψξνπο πγεηνλνκηθήο ηαθήο, ρσξίο επηβάξπλζε γηα ην πεξηβάιινλ.  

 

ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ ΤΓΡΑΡΓΤΡΟΤ 

 

Ζ πνζφηεηα ηνπ πδξαξγχξνπ πνπ πεξηέρεηαη ζε φια ηα είδε ιακπηήξσλ έρεη κεησζεί 

αηζζεηά ηα ηειεπηαία ρξφληα. Παξφια απηά, πηζηεχνπκε πσο εμαηηίαο ηεο ηδηαίηεξα 

επηθίλδπλεο θχζεο ηνπ, αθφκα θαη κηα πνιχ κηθξή πνζφηεηα κπνξεί  λα κνιχλεη έλαλ 

πνιχ κεγάιν φγθν λεξνχ , είλαη πνιχ θαιχηεξν λα αλαθηήζνπκε απηφ ην κέηαιιν απφ  

ην λα επηηξέςνπκε ηελ ηπραία ξήςε ηνπ. 

Ζ ηδηφηεηα ησλ κεραλεκάησλ αλαθχθισζεο ιακπηήξσλ πνπ απνηειεί θαη έλα απφ ηα 

θχξηα πιενλεθηήκαηά ηνπ είλαη ε αζθαιήο θαη απνηειεζκαηηθή αλάθηεζε ηνπ 

πδξαξγχξνπ κε επίζηξσζε θσζθφξνπ απφ ηνπο θακέλνπο ιακπηήξεο , ψζηε λα 

ξίπηνληαη αθνχ ππνζηνχλ ηελ ζσζηή επεμεξγαζία 

Γυαλί Κάλυκας 
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ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ ΟΛΟΚΛΖΡΧΝ  Ή ΘΡΤΜΜΑΣΗΜΔΝΧΝ ΛΑΜΠΣΖΡΧΝ; 

 

Ζ πνιιαπιψλ εθαξκνγψλ ιεηηνπξγία ησλ κεραλεκάησλ καο επηηξέπεη ζηνλ πειάηε 

λα ρξεζηκνπνηήζεη ην ζχζηεκα εθείλν πνπ ηαηξηάδεη ζηηο δηθέο ηνπ αλάγθεο .  

Ζ ρξήζε ζξαπζηήξσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ην κεράλεκά καο είλαη ην πην 

απνηειεζκαηηθφ δηαζέζηκν  ζχζηεκα απηή ηε ζηηγκή. Καη απηφ φρη κφλν επεηδή 

κεηψλεη ηνλ φγθν νιφθιεξσλ ιακπηήξσλ θαηά 80 % θαη  σο εθ ηνχηνπ κε ηνλ 

ζπγθεθξηκέλν ηξφπν επηηξέπεη  λα κεηαθέξνληαη πνιινί πεξηζζφηεξνη απφ φηη φηαλ 

παξακέλνπλ νιφθιεξνη , αιιά παξάιιεια έρεη πνιιά νηθνλνκηθά θαη 

πεξηβαιινληνινγηθά νθέιε. Πξαθηηθά είλαη πνιχ πην νηθνλνκηθή ε κεηαθνξά ελφο 

δνρείνπ 210 ιίηξσλ πνπ πεξηέρεη ζξαχζκαηα 600 ιακπηήξσλ  κήθνπο 1,21 κ. απφ ηε 

κεηαθνξά νιφθιεξσλ ιακπηήξσλ. 

 

 

ΣΗ ΤΜΒΑΗΝΔΗ ΜΔ ΣΖΝ ΑΝΑΜΔΗΞΖ ΑΝΑΚΤΚΛΧΜΔΝΟΤ 

ΜΔΣΑΛΛΟΤ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΟΤ; 

 

Δλαπφθεηηαη ζηελ θξίζε θάζε εηαηξείαο  εάλ ζα ην δερηεί. ηελ Balcan 

επεμεξγαδφκαζηε ηα πάληα καδί  θαζψο  νη αγνξαζηέο καο δέρνληαη δε θέξνπλ θακία 

αληίξξεζε. Δάλ νη αγνξαζηέο ζαο απαηηνχλ ηνλ δηαρσξηζκφ ησλ πιηθψλ απηψλ  

ζεκαίλεη πσο πξέπεη λα επεμεξγαζηείηε ηα κεηαιιηθά θαη πιαζηηθά ηειεηψκαηα ησλ 

ιακπηήξσλ ρσξηζηά.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6 

ΠΛΕΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ ΑΝΑΚΤΚΛΧΗ[3,5,12,14] 
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Σα απφβιεηα εηδψλ ειεθηξηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ έρνπλ πξνζδηνξηζηεί 

απφ ηελ Κνηλνηηθή θαη ηελ Δζληθή λνκνζεζία σο απφβιεηα πξνηεξαηφηεηαο, ιφγσ ηεο 

επηθηλδπλφηεηάο ηνπο, ηεο ζπλερφκελεο αχμεζεο ηνπ φγθνπ ηνπο θαη ησλ ζεκαληηθψλ 

ξππνγφλσλ επηπηψζεσλ πνπ πξνθαιεί ε παξαγσγή ηνπ ειεθηξηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ 

εμνπιηζκνχ ζην πεξηβάιινλ, εμ αηηίαο ηεο πςειήο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο. 

Σα πιενλεθηήκαηα ηεο αλαθχθισζεο είλαη ηα εμήο: 

1. Αλαθπθιψλνληαο θσηηζηηθά ζψκαηα , ιακπηήξεο , κηθξνζπζθεπέο θ.ι.π 

εμνηθνλνκνχκε θπζηθνχο  πφξνπο πνπ δηαθνξεηηθά δελ ζα κπνξνχζακε λα 

επαλαθηήζνπκε. Ζ ηερλνινγηθή αλάπηπμε πνπ γλσξίδνπλ νη δηαδηθαζίεο 

αλαθχθισζεο ηε ηειεπηαία δεθαεηία έρνπλ βειηηψζεη θαηά πνιχ ηελ πνηφηεηα 

ησλ αλαθπθισκέλσλ πιηθψλ κε απνηέιεζκα λα επαλαρξεζηκνπνηνχληαη φιν 

θαη πεξηζζφηεξν. Δπίζεο πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη έρεη επεθηαζεί ε πνηθηιία 

ησλ δεπηεξνγελή  αληηθεηκέλσλ πνπ κπνξνχλ λα παξαρζνχλ απφ 

αλαθπθιψζηκα πιηθά. Έηζη αληί λα ππεξθαηαλαιψλνπκε ην θπζηθφ καο 

πεξηβάιινλ κε ηελ ζπλερή εμαγσγή ησλ πξψησλ πιψλ κπνξνχκε λα 

κεηψζνπκε ηελ ζπγθεθξηκέλε δξάζε κεηαηξέπνληαο κεγάιν πνζνζηφ 

απνβιήησλ ζε πξψηε χιε. 

  

2. Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα νθέιε ηεο αλαθχθισζεο είλαη ε εμνηθνλφκεζε 

ελέξγεηαο. Έηζη κεηψλνπκε ηε ξχπαλζε ιφγσ ηεο απνθπγήο θαχζεο 

ιηζάλζξαθα θαη ηηο αλάγθεο κεηαθνξάο ηνπ ζε ζχγθξηζε  θπζηθά κε ηελ 

παξαγσγή πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο πξψηεο χιεο. Έλα ελδεηθηηθφ παξάδεηγκα 

είλαη ην αλαθπθισκέλν πνπ ρξεηάδεηαη κφλν ην 5% ηεο ελέξγεηαο πνπ ζα 

ρξεηαδφηαλ απφ ηελ αξρηθή παξαγσγή ηνπ, έηζη αλαθπθιψλνληαο έλα θνπηάθη 

αινπκηλίνπ κπνξνχκε  λα εμνηθνλνκήζνπκε αξθεηή ειεθηξηθή ελέξγεηα γηα λα 

ιεηηνπξγήζεη έλαο ςπγεηνθαηαςχθηεο γηα δχν ψξεο!  

 

 

3. Δπίζεο, κεηψλεηαη ε ξχπαλζε θαη νη πγεηνλνκηθνί θίλδπλνη  πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ ηελ απνηέθξσζε θαη ηελ πγεηνλνκηθή ηαθή. Ζ πγεηνλνκηθή ηαθή ξππαίλεη 

κεγάιεο πεξηνρέο εδάθνπο γηα εθαηνληάδεο ρξφληα θαη παξάγεη πγξά 

απφβιεηα (ζηξαγγίζκαηα) πνπ κνιχλνπλ ηνλ πδξνθφξν νξίδνληα, ελψ ε 

απνηέθξσζε παξάγεη ηνμηθή ηέθξα θαη ξππνγφλεο  αέξηεο  εθπνκπέο. Ζ 

αλαθχθισζε απνηξέπεη έλα κεγάιν κέξνο ησλ νγθσδψλ απνβιήησλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηηο παξαπάλσ κεζφδνπο δηαρείξηζεο νη νπνίεο είλαη 

επηθίλδπλεο γηα ηελ αλζξψπηλε πγεία θαη ην πεξηβάιινλ. 
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4. Μείσζε ηεο πνζφηεηαο ησλ απνβιήησλ θαη ηνπ θφζηνπο ζπιινγήο θαη 

δηάζεζεο . Με ηελ αλαθχθισζε ησλ νγθσδψλ πιηθψλ φπσο ην γπαιί, ην ραξηί, 

ηελ ζπζθεπαζία θαη ηελ θνκπνζηνπνίεζε ησλ βηναπνδνκήζηκσλ  απφβιεησλ 

 κπνξείηε λα εμνηθνλνκήζεηε ρξήκαηα απφ ηελ αγνξά θάδσλ ππνδνρήο ησλ 

απνβιήησλ θαη απφ ηελ δηάζεζε ησλ απνβιήησλ.   

  

5. Με ηε δηαδηθαζία ηεο αλαθχθισζεο πξνθχπηνπλ λέεο ζέζεηο εξγαζίαο, ελψ 

θαηά ηελ δηάζεζε ησλ απνβιήησλ κε πγεηνλνκηθή ηαθή ειάρηζηα είλαη ηα 

νθέιε ζηνλ εξγαζηαθφ ηνκέα. ηελ αλαθχθισζε δεκηνπξγνχληαη ζέζεηο 

εξγαζίαο φρη κφλν ζηελ απνθνκηδή θαη ζηελ ηαμηλφκεζε ησλ απνβιήησλ, 

αιιά θαη ζηελ επεμεξγαζία ησλ πιηθψλ θαη ηελ θαηαζθεπή λέσλ 

αληηθεηκέλσλ. 

 

 

6. Σέινο, δελ γίλεηαη λα κελ αλαθεξζνχκε ζηε ζπκβνιή ηεο αλαθχθισζεο ζηνλ 

πνιηηηζκφ θαζψο ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία κηαο έκπξαθηεο πεξηβαιινληηθήο 

ζπλείδεζεο . Ζ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο είλαη ρξένο θάζε 

επαηζζεηνπνηεκέλνπ, πιεξνθνξεκέλνπ θαη ελεξγνχ πνιίηε. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7 

ΔΤΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΚΤΚΛΧΗ[4] 
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Οηθνλνκηθνί πόξνη 

 Σν θχξην θφζηνο ηεο αλαθχθισζεο  πξνθχπηεη απφ ηελ ηαμηλφκεζε θαη ηελ 

απνζήθεπζε ησλ πιηθψλ. Γηα ηελ αλαθχθισζε ησλ δηάθνξσλ πιηθψλ κπνξείηε λα 

αγνξάζεηε εηδηθά ζρεδηαζκέλνπο θάδνπο πνπ λα εκθαλίδνπλ θαη  αληίζηνηρν ζήκα  

(δείηε παξαθάησ ηηο ζπλδέζεηο), σζηφζν  κπνξείηε λα ειαρηζηνπνηήζεηε ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο δαπάλεο κε ηελ ρξήζε επαλαρξεζηκνπνηεκέλσλ θάδσλ. 

 Σν θφζηνο δηάζεζεο εμαξηάηαη απφ ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ ηνπηθψλ εγθαηαζηάζεσλ 

αλαθχθισζεο. Δάλ νη ππεξεζίεο ησλ ηνπηθψλ αξρψλ είλαη αλεπαξθείο, αμίδεη ηνλ 

θφπν λα εξεπλήζεηε εμνπζηνδνηεκέλεο ηδησηηθέο εηαηξίεο αλαθχθισζεο. Σν θφζηνο 

αλαθχθισζεο κπνξεί λα είλαη ιηγφηεξν απφ ηελ ελνηθίαζε επηπξφζζεησλ θάδσλ 

ππνδνρήο ησλ απνβιήησλ  θαη απφ ηελ δηάζεζε ησλ απνβιήησλ (έρεη παξαηεξεζεί 

φηη ην θφζηνο δηάζεζεο ησλ απνβιήησλ πξνο ηηο ρσκαηεξέο απμάλεηαη φζν 

εθαξκφδεηαη ε Ννκνζεζία γηα ηελ Τγεηνλνκηθή Σαθή). Δπίζεο εξεπλήζηε ηε 

δπλαηφηεηα λα ζπλεξγαζηείηε κε γεηηνληθέο επηρεηξήζεηο ψζηε λα κεηψζεηε ην θφζηνο 

αλαθχθισζεο. 

 Υξόλνο θαη αλζξώπηλν δπλακηθό 

 Απαηηείηαη θάπνηνο ρξφλνο θαη πξνζπάζεηα γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ εθαξκνγή ελφο 

απνηειεζκαηηθνχ ζρεδίνπ αλαθχθισζεο. Θα πξέπεη λα απνθαζίζεηε ηη αληηθείκελα 

κπνξεί λα αλαθπθιψζεη ε επηρείξεζή ζαο, θαη κε πνην ηξφπν. Σέινο γηα λα 

εθαξκνζηεί έλα ζρέδην αλαθχθισζεο, ζα πξέπεη φινη νη ππάιιεινη ηεο επηρείξεζεο 

ζαο λα ππνζηεξίμνπλ ηελ πξσηνβνπιία θαη λα γλσξίδνπλ πνηεο είλαη νη επζχλεο 

ηνπο.     

Τπάξρνπλ δχν ηξφπνη φπνπ ν θαζέλαο κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ αλαθχθισζε. Ο 

πξψηνο ηξφπνο είλαη ε αλαθχθισζε απνβιήησλ πνπ δηαθνξεηηθά ζα ππνβάιινληαλ 

ζε πγεηνλνκηθή ηαθή ή απνηέθξσζε, θαη ν δεχηεξνο είλαη λα αγνξάζεηε  πξντφληα 

πνπ πξνέθπςαλ απφ αλαθπθισκέλα πιηθά. Καη νη δχν πξαθηηθέο απνηξέπνπλ ηελ 

δηάζεζε ησλ απνβιήησλ κε πγεηνλνκηθή ηαθή ή απνηέθξσζε, κεηψλνπλ ηελ αξλεηηθή 

επίδξαζε πξνο ην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη απνηεινχλ κηα πην βηψζηκε επηινγή. 

Κάζε επηρείξεζε κπνξεί λα αλαθπθιψζεη ηνπιάρηζηνλ κεξηθά απφ ηα απφβιεηά ηεο. 

Ξεθηλήζηε κε ηα αληηθείκελα πνπ παξνπζηάδνπλ ηηο εμήο ηδηαηηεξφηεηεο:  νγθψδε 

αληηθείκελα,  αληηθείκελα πνπ παξάγνληαη ζε κεγάιεο πνζφηεηεο θαη ζπιιέγνληαη 

εχθνια θαζψο επίζεο θαη αληηθείκελα γηα ηα νπνία είλαη δηαζέζηκεο νη ηνπηθέο 

εγθαηαζηάζεηο αλαθχθισζεο. Όηαλ θαζηεξψζεηε  έλα ζχζηεκα αλαθχθισζεο, ηφηε 

είλαη εχθνιν λα επεθηείλεηε θαη ην είδνο ησλ αληηθεηκέλσλ  πνπ κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα αλαθχθισζε. 

Σα αλαθπθισκέλα αληηθείκελα πξέπεη λα ζπιιέγνληαη κε θαηάιιειν ηξφπν  θαη λα 

απνζεθεχνληαη  κέρξη έσο φηνπ απνκαθξπλζνχλ  απφ ηελ επηρείξεζε ζαο. 

Σνπνζεηήζηε ηνπο θάδνπο αλαθχθισζεο ζε θαηάιιειεο πεξηνρέο ψζηε λα 

δηεπθνιχλεηαη θαη ην πξνζσπηθφ αιιά θαη νη ππεξεζίεο απνκάθξπλζεο ησλ 



52 
 

απνβιήησλ θαη ζηγνπξεπηείηε φηη νη θάδνη αλαθχθισζεο παξνπζηάδνπλ ηελ ζσζηή 

αλαγλσξηζηηθή εηηθέηα επεηδή ε απφδνζε ηεο δηαδηθαζίαο αλαθχθισζεο είλαη πνιχ 

επαίζζεηε απφ ηε κφιπλζε ησλ δεηγκάησλ. 

Απφ ηνλ Παλειιήλην χλδεζκν Δπηρεηξήζεσλ Πξνζηαζίαο 

Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) κπνξείηε λα βξείηε δηάθνξεο επηρεηξήζεηο πνπ 

εκπνξεχνληαη εμνπιηζκφ, ν νπνίνο είλαη θαηάιιεινο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο 

αλαθχθισζεο. 

Οη ηνπηθέο αξρέο ζηελ Διιάδα έρνπλ αξρίζεη λα εθαξκφδνπλ  φιν θαη πεξηζζφηεξν 

ηελ πξαθηηθή ηεο αλαθχθισζεο. Ζ ζπγθεθξηκέλε  δηαδηθαζία γίλεηε φιν θαη πην 

δεκνθηιήο θαζψο φιν θαη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη δεηνχλ ππεξεζίεο αλαθχθισζεο. 

ηελ πεξίπησζε πνπ νη ηνπηθέο αξρέο δελ πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο αλαθχθισζεο, 

ππάξρνπλ πνιιέο ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο νη νπνίεο ζπιιέγνπλ απφβιεηα γηα λα ηα 

αλαθπθιψζνπλ, έλαληη θπζηθά ακνηβήο. Δπίζεο είλαη ζεκαληηθφ λα ζηγνπξεπηείηε φηη 

νη ζπγθεθξηκέλεο επηρεηξήζεηο είλαη εμνπζηνδνηεκέλεο έηζη ψζηε λα είζηε ζίγνπξνη 

φηη ηα απφβιεηα ζαο θαηαιήγνπλ ζηελ δηαδηθαζία ηεο αλαθχθισζεο. 

 

  

http://www.paseppe.gr/gr/ShowUsersList.aspx
http://www.paseppe.gr/gr/ShowUsersList.aspx
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 8 

AHHE[3,6] 
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Ζ παξαγσγή εηδψλ Ζιεθηξηθνχ θαη Ζιεθηξνληθνχ Δμνπιηζκνχ (HHE) 

απνηειεί ζήκεξα έλαλ απφ ηνπο ηαρχηεξα αλαπηπζζφκελνπο ηνκείο βηνκεραληθήο 

παξαγσγήο παγθνζκίσο. Ζ αλάπηπμε απηή θαζηζηά πιένλ ηα Απφβιεηα Ζιεθηξηθνχ 

θαη Ζιεθηξνληθνχ Δμνπιηζκνχ (ΑΖΖΔ) σο κία απφ ηηο θξηζηκφηεξεο θαηεγνξίεο 

ζηεξεψλ απνβιήησλ. Σελ ηειεπηαία δεθαεηία εληείλεηαη ζπλερψο ην ελδηαθέξνλ γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνβιήκαηνο.  

 

 
 
Οη πεξηβαιινληηθνί θίλδπλνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο θαηεγνξίεο ησλ παξαπάλσ 

απνβιήησλ δελ αληηκεησπίδνληαη δεφλησο απφ ηελ ήδε αθνινπζνχκελε πξαθηηθή ζε 

φ,ηη αθνξά ηελ δηαρείξηζή κεηά ην ηέινο ηεο δσήο ηνπο. Ζ ηχρε ησλ ΑΖΖΔ κεηά ην 

ηέινο ηνπ θχθινπ ηεο δσήο ηνπο βξηζθφηαλ κέρξη ζήκεξα, φπσο θαη γηα ηα άιια 

απφβιεηα, ζηηο εμήο επηινγέο: απνηέθξσζε, δηάζεζε (ηαθή), αλάθηεζε ελεξγείαο.  

 
Δθηηκάηαη φηη ην 90% ησλ ΑΖΖΔ θαηαιήγεη ζήκεξα γηα ηαθή, απνηέθξσζε ή 

αλάθηεζε αιιά ρσξίο θακηά πξνεξγαζία. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα λα θαηαιήγνπλ 

ζηνπο ρψξνπο ηαθήο θαη θαχζεο εθηφο ησλ πνιχηηκσλ πξψησλ πιψλ θαη πνιιά 

επηθίλδπλα απφβιεηα. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ecodesign.gr/presentation_gr.html
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ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΖ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΣΧΝ ΠΑΡΑΠΑΝΧ 

ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΧΝ ΝΔΔ ΔΝΝΟΗΔ ΔΗΔΡΥΟΝΣΑΗ ΣΖΝ ΕΧΖ ΜΑ 

 

 
 

 «Δλαιιαθηηθή δηαρείξηζε»: Απνηεινχλ νη εξγαζίεο ζπιινγήο, παξαιαβήο, 

κεηαθνξάο, πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο, επαλαρξεζηκνπνίεζεο θαη 

αμηνπνίεζεο (αλαθχθισζεο θαη αλάθηεζεο ελέξγεηαο) ησλ απνβιήησλ 

ειεθηξηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ ή / θαη ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ ηνπο 

ζηνηρείσλ θαη ησλ ζπλαξκνινγεκέλσλ κεξψλ απηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

θαη ησλ αλαισζίκσλ, ψζηε κεηά ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε ή επεμεξγαζία 

ηνπο, αληίζηνηρα, λα επηζηξέθνπλ ζην ξεχκα ηεο αγνξάο. 

 

 «Αλάθηεζε»: Θεσξείηαη νπνηαδήπνηε επεμεξγαζία ησλ απνβιήησλ πνπ καο 

πξνζδίδεη θάπνην φθεινο, δειαδή ηαπηίδεηαη κε ηελ «αμηνπνίεζε». Απηή είλαη 

είηε αλαθχθισζε είηε αλάθηεζε ελεξγείαο. 

 

 «Αλαθύθιωζε»: Ζ επαλεπεμεξγαζία, ζην πιαίζην ηεο παξαγσγηθήο 

δηαδηθαζίαο, ησλ απνβιήησλ πιηθψλ, γηα ηνπο ζθνπνχο πνπ αξρηθά είραλ 

ζρεδηαζζεί ή γηα άιινπο ζθνπνχο, εμαηξνπκέλεο, εληνχηνηο, ηεο αλάθηεζεο 

ελέξγεηαο. 

 

 «Αλάθηεζε ελεξγείαο»: πλίζηαηαη ζηε ρξήζε θαπζίκσλ απνβιήησλ σο 

κέζσλ παξαγσγήο ζεξκηθήο ελέξγεηαο κε άκεζε θαχζε κε ή ρσξίο άιια 

απφβιεηα. 
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ΣΔΜΑΥΗΜΟ - ΓΗΑΥΧΡΗΜΟ ΑΖΖΔ 

 

 
Όπσο θαη γηα ηα άιια είδε απνβιήησλ, επηδηψθεηαη ε ειάρηζηε δπλαηή απφξξηςή ησλ 

ΑΖΖΔ ζην πεξηβάιινλ θαη ε κεγηζηνπνίεζε ηεο επαλαρξεζηκνπνίεζεο ή 

αλαθχθισζεο κεξψλ θαη πιηθψλ ηνπο. Σα ΑΖΖΔ δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηηο 

ππφινηπεο θαηεγνξίεο αζηηθψλ απνβιήησλ, θπξίσο γηαηί θαηά θαλφλα είλαη 

ζπλαξκνινγεκέλα ζχλνια. Γηα λα θαηαζηεί ζπλεπψο εθηθηή ε αλαθχθισζή ηνπο, 

πξέπεη πξψηα λα δηαρσξηζηνχλ ζηα επηκέξνπο ππνζχλνια θαη πιηθά πνπ ηα 

απαξηίδνπλ, λα πξνεγεζεί δειαδή απνζπλαξκνιφγεζε. 

 

 
 
Γηεζλψο ζην πξφβιεκα ηεο απνζπλαξκνιφγεζεο δφζεθε ιχζε κε ηελ κέζνδν 

ηνπ ηεκαρηζκνχ - δηαρσξηζκνχ ( shredding-separating ). Βαζηθή αξρή ηεο 

επεμεξγαζίαο απηήο είλαη ν ηεκαρηζκφο ησλ ζπζθεπψλ ζε πνιχ κηθξά θνκκάηηα θαη 

κεηέπεηηα ε εθαξκνγή δηαδνρηθψλ δηεξγαζηψλ δηαρσξηζκνχ θαη αλάθηεζεο ησλ 

δηαθφξσλ πιηθψλ. 

 

 
Τεμαχιστής 
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Διαδικασίες διαχωρισμοφ/ανάκτησης υλικών κατά τον τεμαχισμό 

 
 

Η μέθοδος ηοσ ηεματιζμού ακολοσθείηαι κσρίως για ηοσς παρακάηω 

λόγοσς: 

 
 Δπίηεπμε δηαρσξηζκνχ πιηθψλ κε ρακειφ θφζηνο. 

 Άξζε δπζθνιηψλ ζηελ απνζπλαξκνιφγεζε πνπ πξνθχπηνπλ απφ θζνξέο 

ρξήζεο θαηά ηε δηάξθεηα δσήο ηεο ζπζθεπήο. 

 

 

Ο ηεματιζμός όμως, θέρει και οριζμένα ζημανηικά μειονεκηήμαηα: 

 
 Δπηηπγράλεη ρακειφ πνζνζηφ αλαθχθισζεο πιηθψλ. 

 Γελ επηηξέπεη επαλαρξεζηκνπνίεζε εμαξηεκάησλ ή ππνζπλφισλ. 

 πρλά παξαηεξείηαη ξχπαλζε πιηθψλ ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα 

αλαθπθισζνχλ, κε άιια επηθίλδπλα ή κε αλαθπθιψζηκα, θαζηζηψληαο ηα 

απνξξηπηέα. 

 Απνθιίλεη απφ ην πλεχκα ηεο πξφζθαηεο εζληθήο θαη επξσπατθήο λνκνζεζίαο 

πνπ δίλνπλ πξνηεξαηφηεηα ζηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ ΑΖΖΔ. 
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Ζ αλαθχθισζε ησλ ΑΖΖΔ κε ηελ κέζνδν ηνπ ηεκαρηζκνχ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο 

απνηειεζκαηηθή, θνζηνινγηθά ζπκθέξνπζα θαη πξνηηκεηέα γηα ηα ιεγφκελα 

«ηζηνξηθά» πξντφληα. Ζ έξεπλα, φκσο, ήδε πξνζαλαηνιίδεηαη πξνο λέεο πην 

νινθιεξσκέλεο ιχζεηο γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ ΑΖΖΔ ηνπ κέιινληνο. 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΟΤΝΑΡΜΟΛΟΓΖΖ ΑΖΖΔ 

 

Θεσξεηηθά, «...ε απνζπλαξκνιφγεζε (disassembly) είλαη δηαδηθαζία ζπζηεκαηηθήο 

απνκάθξπλζεο επηζπκεηψλ δνκηθψλ ππνζπλφισλ ή ζηνηρείσλ απφ έλα 

ζπλαξκνινγεκέλν ζχλνιν, εμαζθαιίδνληαο φηη απηά δελ θζείξνληαη θαηά ηελ ίδηα ηε 

δηαδηθαζία». 

Δηδηθφηεξα, σο Απνζπλαξκνιφγεζε Σέινπο Κχθινπ Εσήο (ΣΚΕ), κπνξεί λα νξηζηεί 

ε ειεγρφκελε δηαδηθαζία πνπ ζηνρεχεη ζηνλ, κε νπνηνδήπνηε ηξφπν, άξηην 

δηαρσξηζκφ θαη αλάθηεζε επηζπκεηψλ ππνζπλφισλ ή θαη εμαξηεκάησλ ηνπ 

πξντφληνο. 

Ζ ηειεπηαία, θαηεγνξηνπνηείηαη ζπλήζσο αλάινγα κε ηνλ επηηπγραλφκελν βαζκφ 

αλάθηεζεο ππνζπλφισλ θαη κεξψλ σο: 

 Με θαηαζηξνθηθή (non destructive), ρσξίο λα θαηαζηξαθεί θαλέλα 

ππνζχλνιν, ή ζηνηρείν ηνπ πξντφληνο (π.ρ. ιχλνληαο θνριησηέο ζπλδέζεηο). 

 Μεξηθψο θαηαζηξνθηθή (partly destructive), κε θαηαζηξνθή θάπνησλ 

ζπλδέζεσλ ή επηιεγκέλσλ εμαξηεκάησλ (π.ρ. νμπγνλνθνπή). 

 Δπηιεθηηθή απνζπλαξκνιφγεζε (selective disassembly). Ζ δηαδηθαζία 

πξνρσξά κέρξη έλα επηζπκεηφ «βάζνο» - (disassembly depth) πνπ εθηηκάηαη 

φηη είλαη θνζηνινγηθά θαη πεξηβαιινληηθά ζπκθέξνπζα. 
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Ωο θπξηφηεξα πιενλεθηήκαηα ηεο εθαξκνγήο ζπζηεκαηηθήο απνζπλαξκνιφγεζεο 

θαηαγξάθνληαη: 

 Αλάθηεζε νινθιεξσκέλσλ θαη πηζαλψο ιεηηνπξγηθψλ ππνζπλφισλ 

(επαλαρξεζηκνπνίεζε). 

 Καζαξφηεξε αλάθηεζε πιηθψλ (απμεκέλνο βαζκφο απφδνζεο ηεο κεηέπεηηα 

αλαθχθισζεο). 

 Καιχηεξε επίηεπμε απνκάθξπλζεο ή/θαη απνκφλσζεο επηθίλδπλσλ νπζηψλ. 
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Παξά ηελ εηζαγσγή απηνκαηηζκψλ θαη ρξήζεο ξνκπφη ζε πνιιέο βηνκεραληθέο 

εθαξκνγέο, ε απνζπλαξκνιφγεζε δελ έρεη αθφκα απνδεζκεπηεί απφ ηνλ αλζξψπηλν 

παξάγνληα θαη ηε ρεηξσλαθηηθή εξγαζία ζηελ πιεηνςεθία ησλ εθαξκνγψλ. 
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Μεξηθνί απφ ηνπο ιφγνπο πνπ δπζρεξαίλνπλ ηελ απνζπλαξκνιφγεζε ζήκεξα θαη 

κεηψλνπλ ηελ απνδνηηθφηεηά ηεο, θπξίσο γηα ηα ιεγφκελα «ηζηνξηθά πξντφληα» είλαη: 

 Μεγάιε πνηθηιία δηαθνξεηηθψλ πξντφλησλ HHE θαη ζπλδέζεσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ. 

 Καηαζθεπαζηηθή ζχλζεζε πξντφλησλ πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ εχθνιε 

ζπλαξκνιφγεζε θαη ζηελ αζθάιεηα ζπλδέζεσλ θαη φρη ηφζν ζηελ 

απνζπλαξκνιφγεζε, κε ζπλεπαγφκελε δπζθνιία γηα ηελ ηειεπηαία. 

 Πνηθηιία πιηθψλ. πλεπάγεηαη δχζθνιν δηαρσξηζκφ ηνπο, ελψ πνιιά απφ 

απηά είλαη θαη κε αλαθπθιψζηκα. 

 Έιιεηςε θαηαζθεπαζηηθψλ δεδνκέλσλ γηα ηελ γεσκεηξία θαη ηελ 

θαηαζθεπαζηηθή δνκή ησλ πξντφλησλ. 

 Σπραηφηεηα ηφζν ηνπ ρξφλνπ επηζηξνθήο, φζν θαη ηεο θαηάζηαζεο ησλ 

πξντφλησλ κεηά ην ΣΚΕ ηνπο θαη αιιαγέο ησλ αξρηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

ηνπο, φπσο θζνξέο, ζξαχζεηο, αληηθαηάζηαζε κεξψλ κε άιια, ξχπνη, ζθνπξηέο 

θιπ. 

 

 
 

Δίλαη ζαθέο απφ ηα παξαπάλσ φηη γηα λα εληαρζεί επηηπρψο ε απνζπλαξκνιφγεζε 

ζηε δηαρείξηζε θαη αλαθχθισζε ΑΖΖΔ, είλαη αλάγθε λα έρεη έγθαηξα ιεθζεί ππφςε 

θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ αλάπηπμε ησλ πξντφλησλ απηψλ. 
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ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΑ ΔΤΑΗΘΖΣΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΚΑΗ ΑΝΑΚΣΖΖ 

ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ( ΠΔ-ΑΠ ) 

 
 

Ο Πεξηβαιινληηθά Δπαίζζεηνο ρεδηαζκφο ( ΠΔ ) έρεη σο αληηθείκελν: 

 ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο ζπλνιηθήο επηβάξπλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο απφ ηελ 

παξαγσγή λέσλ πξντφλησλ (Π. Δ. Παξαγσγή - ΠΔΠ). 

 ηνλ θαηάιιειν ζρεδηαζκφ ησλ λέσλ πξντφλησλ, έηζη ψζηε θαηά ηελ δηάξθεηα 

θαη ζην ηέινο ηεο δσήο ηνπο λα επηβαξχλνπλ ειάρηζηα ην πεξηβάιινλ 

(Π.Δ..Πξντφληνο - ΠΔΠ ). 

Ζ Αλάθηεζε Πξντφλησλ (ΑΠ) έρεη σο αληηθείκελν ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ 

απνβιήησλ πνπ ζηέιλνληαη γηα δηάζεζε (ηαθή), αλαθηψληαο πιηθά (αλαθχθισζε), 

εμαξηήκαηα ή νιφθιεξα πξντφληα (επαλαρξεζηκνπνίεζε) απφ ηα απνξξηπηφκελα 

πξντφληα. χκθσλα κε ηνπο λφκνπο ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε απνηέθξσζε 

(αλάθηεζε ελεξγείαο). 

 

Όπσο έρεη αλαθεξζεί, νη δχν θχξηεο ηάζεηο έξεπλαο είλαη: 

 ρεδηαζκφο θηιηθφηεξσλ πξντφλησλ πξνο ην πεξηβάιινλ (ΠΔΠ). 

 Αλάπηπμε ηερληθψλ αλάθηεζεο πξντφλησλ θαη δηαρείξηζεο απνβιήησλ (ΑΠ). 

Γίλεηαη αληηιεπηφ φηη εθεί πνπ ηειεηψλεη ν ΠΔΠ, αξρίδεη ε ΑΠ. Απηφ ζεκαίλεη φηη 

απηέο νη δχν δηαδηθαζίεο ζπλδένληαη άξξεθηα κεηαμχ ηνπο θαη φηη ε απφδνζε ηεο κίαο 

νξίδεη θαη ηελ απφδνζε ηεο άιιεο. Δίλαη δχν ζχλνια πνπ αιιεινζπκπιεξψλνληαη. 

 

 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΑ ΔΤΑΗΘΖΣΟ ΥΔΓΗΑΜΟ Πξνϊόληνο (ΠΔΠ) 

 
Ο ΠΔΠ πέξαλ ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ πξντφληνο θαηά ηελ θιαζζηθή έλλνηα 

(ιεηηνπξγία, απφδνζε, γεσκεηξία, θαηαζθεπή, αζθάιεηα, θιπ.), ιακβάλεη πεξαηηέξσ 

ππφςε θαη παξακέηξνπο πνπ αθνξνχλ ηηο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο θαζ' φιε ηε 

δηάξθεηα αιιά θαη κεηά ηνλ θχθιν δσήο ηνπ πξντφληνο. 

Βαζηθά εξγαιεία θαη ζπληζηψζεο ηνπ ΠΔΠ είλαη: 

 Ζ Αλάιπζε Κχθινπ Εσήο - ΑΚΕ / LCA, πνπ κειεηά ηηο πεξηβαιινληηθέο 

επηπηψζεηο ηνπ πξντφληνο ζε φια ηα ζηάδηα ηεο δσήο ηνπ (πξψηεο χιεο, 

θαηαζθεπή, ρξήζε, ηέινο δσήο), απνζθνπψληαο ζηελ αξκνληθή θαηαλνκή θαη 

πεξηζηνιή ηνπο. 

 Ο ρεδηαζκφο γηα ην Πεξηβάιινλ - ΓΠ (Design For Environment), πνπ 

απνηειεί ηελ πινπνίεζε ησλ επηηαγψλ ηεο ΑΚΕ ζε επίπεδν ζρεδηαζκνχ θαη 

αλάπηπμεο πξντφληνο. Ο ΓΠ παξαιακβάλεη, εθηηκά θαη αμηνπνηεί ηα 

απνηειέζκαηα ηεο ΑΚΕ θαη θαηάιιεια θαηεπζχλεη ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ 

παξαγσγή ηνπ πξντφληνο. Όπσο θαη ζηελ ΑΚΕ, ην ελδηαθέξνλ ηνπ ΓΠ 

εθηείλεηαη ζε θάζε θάζε ηεο δσήο ηνπ πξντφληνο. 
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ΥΔΓΗΑΜΟ ΣΔΛΟΤ ΚΤΚΛΟΤ ΕΧΖ 

 
Ο ρεδηαζκφο Σέινπο Κχθινπ Εσήο (ΣΚΕ) (Design for End of Life) έρεη ζαλ ζηφρν 

ηνλ θαηάιιειν ζρεδηαζκφ θαη αλάπηπμε ηνπ πξντφληνο, ψζηε ε κεηέπεηηα δηαδηθαζία 

απνζπλαξκνιφγεζεο θαη αλάθηεζεο απφ απηφ λα είλαη φζν ην δπλαηφλ 

απνδνηηθφηεξε. 

Βαζηθέο ζπληζηψζεο ηνπ θαη ηαπηφρξνλα ηνκείο έξεπλαο ζήκεξα απνηεινχλ: 

 Ο ρεδηαζκφο γηα Απνζπλαξκνιφγεζε- ΓΑπ (Design For Disassembly - 

DFD), κε αληηθείκελν ηελ θαηαζθεπαζηηθή ζχλζεζε θαη δνκή ηνπ πξντφληνο 

σο ζπλαξκνινγεκέλνπ ζπλφινπ. 

 Ο ρεδηαζκφο γηα Αλαθχθισζε - ΓΑ (Design for Recycling, DFR), φπνπ 

ιακβάλεηαη κέξηκλα γηα ηα ρξεζηκνπνηνχκελα πιηθά, ηα νπνία ζα 

απνηειέζνπλ είηε ηελ πξψηε χιε ηεο αλαθχθισζεο κεηά ην ΣΚΕ, είηε 

ζπζηαηηθά κεξψλ θαη ππνζπλφισλ ηνπ πξντφληνο πξνο επαλαρξεζηκνπνίεζε. 
 

 

ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΚΑΗ ΥΡΖΗΜΔ ΑΠΑΝΣΖΔΗ Δ ΒΑΗΚΑ 

ΔΡΧΣΖΜΑΣΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ ΑΖΖΔ 

 

1) Πόζν ζεκαληηθή είλαη ε αλαθύθιωζε ΑΖΖΔ; 

Ζ αλαθχθισζε ΑΖΖΔ είλαη ζεκαληηθή ηφζν γηα ηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηα δσήο 

καο φζν γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο καο, ηελ 

εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαη θπζηθψλ πφξσλ, θαζψο θαη πξνζηηζέκελε αμία ζε πιηθά 

θαη ηειηθά θαηαλαισηηθά πξντφληα. 

Ωο θαηαλαισηέο θαη πνιίηεο έρνπκε ζπκθέξνλ λα δηεπθνιχλνπκε ην πξφγξακκα  

αλαθχθισζεο ΑΖΖΔ φρη κφλν γηαηί έηζη ζα βειηησζεί ην πεξηβάιινλ αιιά θαη γηαηί 

ζα ειαρηζηνπνηεζεί ε επηβάξπλζε πνπ ζα έρνπκε ηειηθψο γηα ηελ ελαιιαθηηθή 

δηαρείξηζε απηήο ηεο θαηεγνξίαο απνβιήησλ. 

 

2) Γηαηί λα θάλω αλαθύθιωζε; Γηαηξέρω θάπνην θίλδπλν αλ πεηάμω ηηο 

ειεθηξηθέο θαη ειεθηξνληθέο κνπ ζπζθεπέο ζηα ζθνππίδηα? 

Έρνπκε παξαηεξήζεη φηη νη ειεθηξηθέο θαη ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο είλαη 

θαηαζθεπαζκέλεο απφ πάξα πνιιά δηαθνξεηηθά πιηθά. Κάπνηα απφ απηά ηα πιηθά, 

φπσο κέηαιια ή θάπνηα πιαζηηθά είλαη ηειείσο αθίλδπλα φηαλ ιεηηνπξγνχλ νη 

ζπζθεπέο καο. 

Όηαλ φκσο νη ζπζθεπέο καο δελ ιεηηνπξγνχλ (γίλνληαη ινηπφλ απφβιεηα), έλα κέξνο 

απφ απηά ηα πιηθά ζα κπνξνχζαλ λα δηαθχγνπλ θαη λα γίλνπλ επηθίλδπλα γηα ην 

πεξηβάιινλ. 

Δίλαη ινηπφλ ζεκαληηθφ απηέο νη ζπζθεπέο καο λα κελ θαηαιήγνπλ ζηα ζθνππίδηα ή 

ζην πεδνδξφκην ή ζηηο ρσκαηεξέο. 

Με ηελ αλαθχθισζε μερσξίδνληαη απφ ηηο παιηέο καο ζπζθεπέο φια ηα δηαθνξεηηθά 

πιηθά ψζηε απφ ηε κηα κεξηά λα κπνξνχλ λα βξεζνχλ θαη λα απνκνλσζνχλ ηα 

επηθίλδπλα πιηθά θαη απφ ηελ άιιε λα ζπγθεληξσζνχλ ηα πιηθά (κέηαιια, πιαζηηθφ, 

γπαιί) πνπ κπνξνχλ λα μαλαρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θαηαζθεπή άιισλ ζπζθεπψλ. 
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3) ΓΗΑΛΟΓΖ = ΚΑΛΖ ΤΝΖΘΔΗΑ 

Όπσο δελ πξέπεη λα πεηάκε ζηα ζθνππίδηα ηα ραξηηά, ηα πιαζηηθά, ηα γπάιηλα 

κπνπθάιηα θαη ηα αινπκηλέληα θνπηάθηα, έηζη δελ πξέπεη λα πεηάκε θαη ηηο 

ειεθηξηθέο θαη ειεθηξνληθέο καο ζπζθεπέο. 

 

4) Δγώ ηη θεξδίδω από ηελ αλαθύθιωζε; 

Σα νθέιε απφ ηελ αλαθχθισζε AHHE είλαη θνηλά γηα φινπο:  

 Γεκηνπξγνχκε έλα θαιχηεξν πεξηβάιινλ γηα εκάο θαη ηα παηδηά καο.  

 Σελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο δσήο 

ησλ πνιηηψλ. 

 Σελ κείσζε ηνπ φγθνπ ησλ απνξξηκκάησλ ηα νπνία θαηαιήγνπλ ζηα ΥΤΣΑ 

(Υψξνη Τγεηνλνκηθήο Σαθήο απνξξηκκάησλ) 

 Σελ εμνηθνλφκηζε πξψησλ πιψλ. 

 Σελ εμνηθνλφκηζε ελέξγεηαο. 

 Σελ δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο. 

 Σελ ζπλεηζθνξά ζηνλ πνιηηηζκφ, εθφζνλ ε ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ 

απνξξηκκάησλ απνηειεί δείθηε πνιηηηζκνχ. 

 

5) Ση πνζόηεηα ΑΖΖΔ ζα έπξεπε λα αλαθπθιώλεηαη θάζε ρξόλν ζηελ Διιάδα 

γηα λα ππάξμεη ζεκαληηθή απνθόξηηζε ηνπ πεξηβάιινληνο από ηα απόβιεηα; 

χκθσλα κε ηηο Δπξσπατθέο Οδεγίεο θαη ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία, ε πνζφηεηα 

ΑΖΖΔ πνπ ζα πξέπεη λα νδεγεζνχλ ζηελ αλαθχθισζε είλαη 4 θηιά ρσξηζηήο 

ζπιινγήο νηθηαθήο πξνέιεπζεο αλά θάηνηθν θαη πνζνζηά αλαθχθισζεο θαη 

αμηνπνίεζεο πνπ θπκαίλνληαη απφ 50% έσο 80% ηνπ κέζνπ  βάξνπο αλά ζπζθεπή θαη 

ηα νπνία δηαθνξνπνηνχληαη αλά θαηεγνξία εμνπιηζκνχ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗ ΥΡΗΗ, ΤΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΝΑΠΟΘΕΗ 

ΛΑΜΠΣΗΡΧΝ[10,11,12] 
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Πεξηβάιινλ- Δλέξγεηα- Οηθνινγία 

Με ηελ θαηάξγεζε ησλ ιακπηήξσλ ππξάθησζεο φιν θαη πεξηζζφηεξνη ιακπηήξεο 

πνπ πεξηέρνπλ κηθξέο πνζφηεηεο πδξαξγχξνπ (ιακπηήξεο νηθνλνκίαο ή 

εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο) ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο θαηαλαισηέο. 

Ζ Γεληθή Γξακκαηεία Καηαλαιωηή, πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεπζεί ε πγεία θαη ε 

αζθάιεηα ησλ θαηαλαισηψλ θαη λα πεξηνξηζζνχλ νη πηζαλφηεηεο ν πδξάξγπξνο λα 

εηζέιζεη ζην νηθνζχζηεκα, δίλεη ζηνπο θαηαλαισηέο κεξηθέο ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε: 

Α) Υξήζε, ζπιινγή θαη ελαπόζεζε ιακπηήξωλ 

• Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ νη ιακπηήξεο λα κεηαρεηξίδνληαη πνιχ πξνζεθηηθά, θαζψο 

ηπρφλ ζπάζηκφ ηνπο απειεπζεξψλεη ζην πεξηβάιινλ πδξάξγπξν 

• Γηα ιφγνπο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο νη ιακπηήξεο απηνί δελ πξέπεη λα 

απνξξίπηνληαη καδί κε ηα άιια νηθηαθά απφβιεηα, αιιά πξέπεη λα ελαπνηίζεληαη ζε 

εηδηθά 

ζεκεία ζπιινγήο ιακπηήξσλ επεηδή ρξεηάδνληαη εηδηθή δηαδηθαζία αλαθχθισζεο 

• Καηά ην βίδσκα ή ην μεβίδσκα ησλ ιακπηήξσλ πξέπεη λα ηνπο θξαηάκε απφ ηελ 

πιαζηηθή βάζε ηνπο θαη φρη απφ ην γπάιηλν θάιπκκα. Σνπνζεηνχκε ηνλ θακέλν 

ιακπηήξα ζην θνπηί ηνπ θαηλνχξγηνπ κε αζθάιεηα θαη ηέινο ζηνλ θάδν ζπιινγήο 

ιακπηήξσλ. 

• Οη ιακπηήξεο πνπ αλαθπθιψλνληαη έρνπλ ζηε ζπζθεπαζία ηνπο ην ζήκα ηνπ 

δηαγξακκέλνπ θάδνπ 

ηε ρψξα καο έρνπλ εγθξηζεί απφ ην αξκφδην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, δχν εζληθήο 

εκβέιεηαο ζπιινγηθά ζπζηήκαηα («ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ ΤΚΔΤΩΝ 

Α.Δ,  www.electrocycle.gr», «ΦΩΣΟΚΤΚΛΩΖ Α.Δ,www.fotokiklosi.gr») κε 

ζθνπφ ηε ζπιινγή, επεμεξγαζία θαη αλαθχθισζε ησλ ιακπηήξσλ ζε θαηάιιεια 

αδεηνδνηεκέλεο κνλάδεο. 

ηηο ηζηνζειίδεο ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ κπνξεί ν θαηαλαισηήο λα βξεη πιεξνθνξίεο 

γηα ηα ζεκεία ζπιινγήο ιακπηήξσλ ζε φιε ηελ Διιάδα. 

 

 

 

 

Β) Οδεγίεο ζε πεξίπηωζε πνπ ζπάζεη θάπνηνο ιακπηήξαο 

Δίλαη ζεκαληηθφ λα αθνινπζεζεί ε παξαθάησ δηαδηθαζία: 

http://www.efpolis.gr/el/ggk-deltia-typou/ggk-deltia-typou-2011/1236-dt-2011-01-12.html
http://www.electrocycle.gr/new/
http://www.fotokiklosi.gr/
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1. Οδεγίεο γηα ηνλ εμαεξηζκό ηνπ ρώξνπ 

• Απνκαθξχλνπκε απφ ην ρψξν ηα άιια άηνκα (θπξίσο παηδηά, ειηθησκέλνπο, δψα 

θ.ι.π.), πξνζέρνληαο λα κελ παηήζνπλ ζηελ πεξηνρή πνπ έζπαζε ν ιακπηήξαο 

• Αλνίγνπκε ηα παξάζπξα γηα λα αεξηζηεί θαιά ν ρψξνο, γηα 15 ιεπηά ή παξαπάλσ 

• Κιείλνπκε ηελ θεληξηθή ζέξκαλζε αλ ιεηηνπξγεί κε θπθινθνξία αέξα (air 

condition) 

2. Οδεγίεο γηα ηνλ θαζαξηζκό ηνπ ρώξνπ 

• Καηά ηε ζπιινγή ησλ ζξαπζκάησλ θνξάκε γάληηα πιαζηηθά θαηά πξνηίκεζε 

• Μαδεχνπκε απφ ηηο ζθιεξέο επηθάλεηεο πξνζεθηηθά κε ρνληξφ ραξηί ή ραξηφλη ηα 

ζξαχζκαηα θαη ηα θιείλνπκε ζε αεξνζηεγή πιαζηηθή ζπζθεπαζία 

• Υξεζηκνπνηνχκε απηνθφιιεηε ηαηλία θαη φρη κε άιιν κέζν γηα ηε ζπιινγή ησλ 

κηθξνζξαπζκάησλ ή θαη ηεο ζθφλεο 

• θνππίδνπκε ηελ πεξηνρή κε πγξφ απνξξνθεηηθφ ραξηί ή κε πγξά ραξηνκάληηια 

κηαο ρξήζεσο 

• Γελ ρξεζηκνπνηνχκε ειεθηξηθή ζθνχπα, γηαηί νη αηκνί ηνπ πδξαξγχξνπ πνπ 

πεξηέρνπλ νη ιακπηήξεο ζα απισζνχλ ζε νιφθιεξν ην ρψξν. 

Αλ φκσο είλαη απαξαίηεηε ε ρξήζεο ηεο ειεθηξηθήο ζθνχπαο (π.ρ. γηα ηελ πεξίπησζε 

θαζαξηζκνχ ραιηψλ), ζα πξέπεη λα εθθελσζεί ν ρψξνο θαη λα αεξηζζεί γηα 15 ιεπηά 

θαη πεξηζζφηεξν 

• Αλ ηα ζξαχζκαηα ηνπ ιακπηήξα έξζνπλ ζε επαθή κε ραιηά, ηα ζπιιέγνπκε 

πξνζεθηηθά θνξψληαο γάληηα θαη αθνινπζνχκε ηηο ππφινηπεο δηαδηθαζίεο 

θαζαξηζκνχ πνπ πεξηγξάθνληαη παξαπάλσ 

• Αλ ηα ζξαχζκαηα ηνπ ιακπηήξα έξζνπλ απεπζείαο ζε επαθή κε ξνχρα ηα νπνία 

έξρνληαη ζε άκεζε επαθή κε ην ζψκα (ιεπθά είδε), απηά δελ ζα πξέπεη λα 

μαλαρξεζηκνπνηεζνχλ 

3. Οδεγίεο ελαπόζεζεο 

• Δλαπνζέηνπκε ηελ αεξνζηεγή πιαζηηθή ζπζθεπαζία πνπ πεξηέρνπλ ηα ζξαχζκαηα 

ιακπηήξα ζηα εηδηθά ζεκεία ζπιινγήο ιακπηήξσλ 

• Απνκαθξχλνπκε ακέζσο ηα πιηθά θαζαξηζκνχ (ραξηφλη, γάληηα, ζαθνχια ηεο 

ειεθηξηθήο ζθνχπαο θ.ι.π.) απφ ην ρψξν θαη ηα ελαπνζέηνπκε ζε θάδνπο 

απνξξηκκάησλ 

• Πιέλνπκε θαιά ηα ρέξηα καο 
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