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Η συγγραφή της εργασίας αυτής δεν θα  ήταν  δυνατή χωρίς την πολύτιμη 

βοήθεια κάποιων ανθρώπων. Οι μεγαλύτερες ευχαριστίες ανήκουν στον επιβλέποντα 

καθηγητή μας κ. Σινιόρο Παναγιώτη για τη βοήθεια του στη σύλληψη της ιδέας 
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ευχαριστήσουμε για την πολύτιμη  υλική,  ηθική  και  οικονομική  στήριξη  τους  

καθ’όλη  την  διάρκεια  των Προπτυχιακών μας σπουδών  καθώς  επίσης  και  κατά  

την  διάρκεια  εκπόνησης  της παρούσας πτυχιακής εργασίας. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 
Η  διαχείριση  των  στερεών  αποβλήτων  αποτελεί  ένα  σημαντικό  και 

διαρκώς επιδεινούμενο πρόβλημα. Τα ΑΗΗΕ είναι ένα ρεύμα αποβλήτων ταχύτατης 

ανάπτυξης  και εγκυμονεί πολλούς κινδύνους για την ανθρώπινη υγειά και το 

περιβάλλον, λόγω της  πολύπλοκης  σύνθεσής τους  η  οποία  βέβαια  αναμένεται να 

διαφοροποιηθεί σημαντικά λόγω των τεχνολογικών και νομοθετικών εξελίξεων 

(απαγόρευση χρήσης κάποιων επικίνδυνων χημικών ουσιών, οικολογικός σχεδιασμός 

συσκευών).  Οι επικίνδυνες ουσίες που περιέχονται στα είδη αυτά, σε συνδυασμό με 

την ολοένα και μεγαλύτερη αύξηση των ΑΗΗΕ, τα καθιστούν μία από τις 

δυσκολότερες κατηγορίες αποβλήτων  όσον αφορά  στη  διαχείριση τους  η  οποία  θα  

πρέπει  να  γίνεται  με καθορισμένο τρόπο. Τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και 

ηλεκτρονικού εξοπλισμού, έχουν  προσδιοριστεί  από  την  κοινοτική  και  εθνική  

μας  νομοθεσία  ως  ρεύμα αποβλήτων προτεραιότητας  για τους  λόγους  που  

προαναφέρθηκαν. Μέχρι  και λίγα χρονιά πριν η διαχείριση τους δεν ήταν η δέουσα, 

καθώς εστιάζονταν κυρίως στην υγειονομική ταφή, αποτέφρωση και ανάκτηση εν 

αντιθέσει με την διαχείριση σήμερα, όπου  η  υγειονομική  ταφή  είναι  η  τελευταία  

και  χείριστη επιλογή  με  πρώτη  και σημαντικότερη  την  πρόληψη.  Σχετικά  

πρόσφατα  θεσπίσθηκε  το  απαραίτητο νομοθετικό πλαίσιο σε Ευρωπαϊκό και 

Εθνικό επίπεδο για την ορθή διαχείριση τους.  

Το  2004  έχει  συσταθεί  στην  Ελλάδα  ο  πρώτος  φορέας  εναλλακτικής  

διαχείρισης ΑΗΗΕ.  Εντός  της  ΕΕ,  οι  πρακτικές  επεξεργασίας  για  την  

ανακύκλωση  διαφέρουν σημαντικά. Σε ορισμένα κράτη της ΕΕ, οι τεχνολογίες 

ακμάζουν, ενώ σε άλλα δεν υπάρχει ουσιαστικά καμία απολύτως εμπειρία. Ένα πολύ 

σημαντικό πρόβλημα επίσης που χρήζει άμεσης επίλυσης είναι οι παράνομες 

εξαγωγές, στις αναπτυσσόμενες χώρες, τεραστίων ποσοτήτων ηλεκτρονικών 

αποβλήτων, με πρόφαση την «επαναχρησιμοποίηση», όπου συχνά υποβάλλονται σε 

επεξεργασία υπό μη ασφαλείς συνθήκες, ακόμη και από παιδιά. Την ιδία στιγμή 

γίνονται προσπάθειες από διάφορες εταιρείες σε όλο τον κόσμο να αποσύρουν και να 

διαχειρίζονται τα προϊόντα τους μετά το τέλος του κύκλου ζωής τους. 
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ABSTRACT 
 

Solid waste management is an important and ever-growing problem. WEEE is a waste  

stream  with  rapid  development  which  poses  many  risks  to  human  health  and  

the environment  due   to   the   complex   composition   that   is   certain   expected   

to   differ significantly  because  of  technological  and  legal  developments  

(prohibiting  use  of certain  hazardous  chemicals,  eco-design  appliances).  The  

combination  of  hazardous substances  in  this  species  with  the  increasing  growth  

of  WEEE,  makes  WEEE  one  of the most difficult waste streams as regards their 

management, which should be done in a prescribed manner. Until few years ago their 

management was problematic because it was   mainly   focused   on   landfill,   

incineration   and   recovery   in   contrast   to   the management  of  today  where  

landfill  is  the  last  option  and  the  first  and  foremost  is prevention.  Recently  the  

necessary legislative  framework  was  established  at  European and  national  level  

for proper  management.  In 2004 in Greece was established the first institution of 

alternative management of WEEE. Within the EU, the treatment practices for 

recycling vary considerably.  In some EU countries, these technologies flourish, while 

in others there is practically no experience. A very important problem that needs an  

immediate  resolution  is  illegal  exports  of  vast  amounts  of  electronic  waste  at 

developing countries,  on  the  pretext  of  reuse, often being treated  in  unsafe  

conditions, even  by  kids.  At  the  same  time  efforts  are  made  by  different 

companies  around  the world to undertake the management of products after the end 

of their lifetime. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο  (ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΑΗΗΕ)  

 

1.1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΗΗΕ 

 

Ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός ονομάζεται ο εξοπλισμός ο οποίος προκειμένου 

να λειτουργήσει ορθά, εξαρτάται από ηλεκτρικά ρεύματα ή ηλεκτρομαγνητικά πεδία 

και αναφέρεται στην παραγωγή, τη μεταφορά και τη μέτρηση των ρευμάτων και 

πεδίων αυτών. Έχει σχεδιασθεί για να λειτουργεί υπό ονομαστική τάση μέχρι 1000 V  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 1 ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

εναλλασσόμενου ρεύματος και μέχρι 1500 V συνεχούς ρεύματος. Απόβλητα 

ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού ή ΑΗΗΕ θεωρείται ο εξοπλισμός κατά την 

έννοια του άρθρου 1, σημείο α) της οδηγίας 2006/12/ΕΚ, συμπεριλαμβανομένων 

όλων των κατασκευαστικών στοιχείων, των συναρμολογημένων μερών και των 

αναλώσιμων, που συνιστούν τμήμα του προϊόντος κατά τον χρόνο απόρριψής του. 

Στην παρούσα εργασία θα γίνει λόγος ως επί το πλείστον για τα ΑΗΗΕ οικιακής 

προέλευσης , δηλαδή εκείνα που προέρχονται από νοικοκυριά, ιδρύματα, εμπορικές, 

βιομηχανικές και άλλες πηγές, η φύση και η ποσότητα των οποίων είναι παρόμοιες με 

των προερχομένων από νοικοκυριά. 
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1.2 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΗΗΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

 

Στις ανεπτυγμένες χώρες η εξέλιξη και η έντονη παρουσία των ηλεκτρικών 

και ηλεκτρονικών ειδών (ΗΗΕ) είναι ιδιαίτερα αισθητή. Η χρήση των ΗΗΕ έχει 

αλλάξει και βελτιώσει τον τρόπο ζωής των ανθρώπων. Σε κάθε τομέα της ζωής μας η 

επίδρασή τους είναι επιβλητική. Οι νέες εφαρμογές των ΗΗΕ αυξάνονται ουσιαστικά. 

Η παραγωγή ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού αποτελεί έναν από τους 

ταχύτερα αναπτυσσόμενους τομείς της βιομηχανικής παραγωγής. Η ανάπτυξη, όμως, 

αυτή καθιστά τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού ( ΑΗΗΕ ) ως 

μία από τις κρισιμότερες κατηγορίες αποβλήτων. 

Η κατηγορία των ΑΗΗΕ διακρίνεται από τις υπόλοιπες κατηγορίες αστικών 

αποβλήτων για τους εξής λόγους: 

 Η ταχεία αύξηση των ΑΗΗΕ προκαλεί προβληματισμό. Εκτιμάται ότι ο όγκος 

τους αυξάνεται ετησίως κατά 3% με 5%. Αυτό σημαίνει ότι κάθε 5 χρόνια 

παράγονται περίπου 16% με 28% περισσότερα ΑΗΗΕ και αναμένεται 

διπλασιασμός της συνολικής ποσότητάς τους εντός 12 ετών. Ο ρυθμός 

αύξησης των ΑΗΗΕ είναι περίπου τρεις φορές υψηλότερος από τον μέσο 

ρυθμό αύξησης των αστικών αποβλήτων. 

 Τα ΑΗΗΕ αποτελούν σύνθετα συναρμολογημένα σύνολα που εμπεριέχουν 

ένα πολύπλοκο μείγμα υλικών και κατασκευαστικών στοιχείων. 

 Εμπεριέχουν «επικίνδυνες ουσίες» για το περιβάλλον. Χρειάζονται, δηλαδή, 

κατά την διαχείρισή τους εξειδικευμένη επεξεργασία για να εξουδετερωθούν 

οι ουσίες αυτές. Βάσει ερευνών, το 90% των παραγόμενων ΑΗΗΕ αποτελεί 

αντικείμενο υγειονομικής ταφής, καύσης ή «ανάκτησης» 

(επαναχρησιμοποίηση) δίχως προεπεξεργασία, μεγάλο μέρος των διαφόρων 

ρύπων που συναντώνται στην κατηγορία των αστικών αποβλήτων προέρχεται 

από τα ΑΗΗΕ.  

 Η επιβάρυνση του περιβάλλοντος από την παραγωγή ΗΗΕ υπερβαίνει κατά 

πολύ την επιβάρυνση του περιβάλλοντος που συνδέεται με την παραγωγή των 

υλικών που αποτελούν άλλες υποκατηγορίες των αστικών αποβλήτων. Ως εκ 

τούτου, η «ανακύκλωση» των ΑΗΗΕ θα πρέπει να συμβάλει σε μεγάλο βαθμό 
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στην εξοικονόμηση των πόρων, ιδίως σε ότι αφορά την εξοικονόμηση 

ενεργείας.  

Η ανάπτυξη των ΗΗΕ οφείλεται πρώτα απ’ όλα στην συνεχή τεχνολογική 

πρόοδο, στις εταιρείες που προωθούν στην αγορά νέα μοντέλα, αλλά και στην 

απαίτηση των καταναλωτών για διαρκώς νέα και καινοτόμα προϊόντα. Η πρόοδος της 

τεχνολογίας στον τομέα των ΗΗΕ έχει ως αποτέλεσμα την γρήγορη απόσυρση και 

τελικά απαξίωση προϊόντων και συσκευών, πολύ πριν ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη 

διάρκεια ζωής τους. 
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1.3 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

 

 

 

 
 

ΕΙΚΟΝΑ 2 ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ ΓΙΑ 

ΤΑ ΑΗΗΕ 
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Τα είδη του Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού κατατάσσονται 

σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή και την Ελληνική νομοθεσία, σε 10 διακριτές 

κατηγορίες προϊόντων.  

1) Μεγάλες οικιακές συσκευές, οι οποίες περιλαμβάνουν:  

• Μεγάλες συσκευές ψύξης  

• Ψυγεία  

• Καταψύκτες  

• Άλλες μεγάλες συσκευές χρησιμοποιούμενες για ψύξη, διατήρηση και αποθήκευση 

τροφίμων  

• Πλυντήρια πιάτων  

• Πλυντήρια ρούχων  

• Στεγνωτήρια  

• Συσκευές μαγειρικής  

• Ηλεκτρικές κουζίνες  

• Ηλεκτρικά μάτια  

• Φούρνοι μικροκυμάτων 

Άλλες συσκευές χρησιμοποιούμενες για μαγείρεμα και άλλες επεξεργασίες τροφίμων 

• Ηλεκτρικές θερμάστρες • Ηλεκτρικά σώματα (ηλεκτρικά καλοριφέρ) • Άλλες 

μεγάλες συσκευές χρησιμοποιούμενες για θέρμανση χώρων, κρεβατιών, καθισμάτων 

• Ηλεκτρικοί ανεμιστήρες • Συσκευές κλιματισμού • Άλλα είδη εξοπλισμού 

αερισμού, απαγωγής αερίων και κλιματισμού 

2) Μικρές οικιακές συσκευές:  

• Ηλεκτρικές σκούπες  

• Σκούπες χαλιών  

• Άλλες συσκευές καθαριότητας  

• Συσκευές χρησιμοποιούμενες για ράψιμο, πλέξιμο, ύφανση και άλλες πολλές 

κλωστοϋφαντουργικές εργασίες  

• Ηλεκτρικά σίδερα και άλλες συσκευές για σιδέρωμα, το μαγγάνισμα και εν γένει τη 

φροντίδα των ρούχων  

• Φρυγανιέρες  

• Μύλοι, καφετιέρες και συσκευές ανοίγματος ή σφραγίσματος περιεκτών ή 

συσκευασιών  

• Συσκευές τηγανίσματος (φριτέζες)  
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• Ηλεκτρικά μαχαίρια  

• Συσκευές κοπής και στεγνώματος μαλλιών, βουρτσίσματος δοντιών, ξυρίσματος, 

μασάζ και άλλες συσκευές περιποίησης σώματος  

• Ρολόγια και εξοπλισμός μέτρησης, αναγραφής ή καταγραφής χρόνου  

• Ζυγαριές 

3) Εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών:  

• Μεγάλοι υπολογιστές (mainframes)  

• Μεσαίοι υπολογιστές (mini computers)  

• Μονάδες εκτύπωσης  

• Συστήματα προσωπικών υπολογιστών  

• Προσωπικοί υπολογιστές (συμπεριλαμβανομένων των κεντρικών μονάδων, 

ποντικιών, οθονών και πληκτρολογίων)  

• Φορητοί υπολογιστές (laptop)  

• Notebook  

• Notepad  

• Εκτυπωτές  

• Φωτοαντιγραφικά μηχανήματα 

• Ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές γραφομηχανές  

• Αριθμομηχανές τσέπης και επιτραπέζιες και άλλα είδη εξοπλισμού για τη συλλογή, 

αποθήκευση, επεξεργασία , παρουσίαση ή διαβίβαση πληροφοριών με ηλεκτρονικά 

μέσα  

• Τερματικά συστήματα χρηστών  

• Συσκευές τηλεομοιοτυπίας(Φαξ)  

• Τηλέτυπα  

• Τηλέφωνα  

• Τηλεφωνικές συσκευές επί πληρωμή  

• Ασύρματα τηλέφωνα  

• Κινητά τηλέφωνα  

• Συστήματα τηλεφωνητών και όλα τα είδη εξοπλισμού για τη μετάδοση ήχου, 

εικόνων ή άλλων πληροφοριών με τηλεπικοινωνιακά μέσα 

4) Καταναλωτικά είδη:  

• Ραδιόφωνα  

• Τηλεοράσεις  
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• Κάμερες μαγνητοσκόπησης (βιντεοκάμερες)  

• Μαγνητοσκόπια  

• Συσκευές ηχογράφησης υψηλής πιστότητας  

• Ενισχυτές ήχου  

• Μουσικά όργανα και άλλα είδη εξοπλισμού για την εγγραφή ή την αναπαραγωγή 

ήχου ή εικόνων, συμπεριλαμβανομένων των σημάτων ή άλλων τεχνολογιών διανομής 

ήχου και εικόνας με άλλα πλην των τηλεπικοινωνιακών μέσων 

5) Φωτιστικά είδη  

• Φωτιστικά για λαμπτήρες φθορισμού πλην των οικιακών φωτιστικών σωμάτων  

• Ευθείς λαμπτήρες φθορισμού  

• Λαμπτήρες φθορισμού μικρών διαστάσεων  

• Λαμπτήρες εκκενώσεως υψηλής έντασης, συμπεριλαμβανομένων των λαμπτήρων 

νατρίου υψηλής πίεσης και των λαμπτήρων αλογονούχων μετάλλων  

• Λαμπτήρες νατρίου χαμηλής πίεσης  

• Άλλος φωτιστικός εξοπλισμός και εξοπλισμός προβολής ή ελέγχου του φωτός πλην 

των λαμπτήρων πυρακτώσεως 

6) Ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εργαλεία (εξαιρουμένων των μεγάλης κλίμακας 

σταθερών βιομηχανικών εργαλείων): 

• Τρυπάνια  

• Πριόνια  

• Ραπτομηχανές  

• Εξοπλισμός για την τόρνευση, τη λείανση, την επίστρωση, το τρόχισμα, το 

πριόνισμα, το κόψιμο, τον τεμαχισμό, τη διάτμηση, τη διάτρηση, τη διάνοιξη οπών, 

τη μορφοποίηση, την κύρτωση και άλλες παρόμοιες επεξεργασίες ξύλου, μετάλλου 

και άλλων υλικών.  

• Εργαλεία για τη στερέωση με βίδες, καρφιά ή κονωμάτια και την αφαίρεσή τους και 

για παρόμοιες χρήσεις  

• Εργαλεία για συγκολλήσεις εν γένει και παρόμοιες χρήσεις  

• Εξοπλισμός ψεκασμού, επάλειψης, διασποράς ή άλλης επεξεργασίας υγρών ή 

αέριων ουσιών με άλλα μέσα  

• Εργαλεία κοπής ή άλλων εργασιών κηπουρικής 

7) Παιχνίδια και εξοπλισμός ψυχαγωγίας και αθλητισμού:  

• Ηλεκτρικά τρένα ή αυτοκινητοδρόμια  
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• Φορητές κονσόλες βίντεο-παιχνιδιών  

• Βιντεοπαιχνίδια  

• Υπολογιστές για ποδηλασία, καταδύσεις, τρέξιμο, κωπηλασία, κλπ  

• Αθλητικός εξοπλισμός με ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά κατασκευαστικά στοιχεία  

• Κερματοδέκτες τυχερών παιχνιδιών 

8) Ιατροτεχνολογικά προϊόντα (εξαιρουμένων των εμφυτεύσιμων και μολυσμένων):  

• Ακτινοθεραπευτικός εξοπλισμός  

• Καρδιολογικός εξοπλισμός  

• Συσκευές αιμοκάθαρσης  

• Συσκευές πνευμονικής οξυγόνωσης  

• Εξοπλισμός πυρηνικής ιατρικής  

• Ιατρικός εξοπλισμός για in-vitro διάγνωση  

• Συσκευές ανάλυσης  

• Καταψύκτες  

• Τεστ γονιμοποίησης  

• Άλλες συσκευές για την ανίχνευση, πρόληψη, παρακολούθηση, αντιμετώπιση ή την 

ανακούφιση ασθενειών, σωματικών βλαβών και αναπηριών 

9) Όργανα παρακολούθησης και ελέγχου:  

• Ανιχνευτές καπνού 

• Συσκευές θερμορύθμισης  

• Θερμοστάτες  

• Συσκευές μέτρησης, ζύγισης ή προσαρμογής για οικιακή ή εργαστηριακή χρήση  

• Άλλα όργανα παρακολούθησης και ελέγχου χρησιμοποιούμενα σε βιομηχανικές 

εγκαταστάσεις 

10) Συσκευές αυτόματης διανομής:  

• Συσκευές αυτόματης διανομής θερμών ποτών  

• Συσκευές αυτόματης διανομής θερμών ή ψυχρών φιαλών ή μεταλλικών δοχείων  

• Συσκευές αυτόματης διανομής στερεών προϊόντων  

• Συσκευές αυτόματης διανομής χρημάτων  

• Κάθε είδους αυτόματης διανομής οποιουδήποτε προϊόντος 
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1.4 ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

  

Η ανακύκλωση είναι μία διαδικασία 

όπου τα απορριφθέντα υλικά 

συλλέγονται, ταξινομούνται και 

μετατρέπονται σε πρώτη ύλη και στην 

συνέχεια μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

για την παραγωγή νέων προϊόντων. Σε 

μερικές περιπτώσεις η ανακύκλωση 

απαιτεί σημαντικές ποσότητες 

ενέργειας   και  είναι   μία   ρυπογόνος                                                    

       ΕΙΚΟΝΑ 3 ΣΗΜΑΣΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ     διαδικασία. Ωστόσο θεωρείται ως μία 

πολύ σημαντική πρακτική, αν την συγκρίνουμε με την ενέργεια που απαιτείται και 

την μόλυνση που παράγεται από παρθένα υλικά. Επίσης τα περιβαλλοντικά και 

οικονομικά οφέλη που προκύπτουν από την ανακύκλωση υπερβαίνουν κατά πολύ 

αυτά της υγειονομικής ταφής ή της αποτέφρωσης. Η ανακύκλωση συμβάλλει:  

 Στη μείωση των αποβλήτων και των προβλημάτων διαχείρισής τους.  

 Στην εξοικονόμηση ενέργειας και φυσικών πόρων, που αντλούνται συνεχώς 

από τη φύση.  

 Στη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης του εδάφους και των υπόγειων 

υδάτων. 

 Στην εξοικονόμηση ενέργειας που χρειάζεται για την κατασκευή όλων αυτών 

των συσκευών. 

 Μακροπρόθεσμη πτώση ή μη αύξηση των τιμών των προϊόντων καθώς δεν 

απαιτείται εκ νέου παραγωγή πρώτης ύλης.  

 Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. 
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1.5 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ  

 

Ως κυριότερα πλεονεκτήματα της εφαρμογής συστηματικής αποσυναρμολόγησης 

καταγράφονται:   

 Η ανάκτηση ολοκληρωμένων και πιθανώς λειτουργικών υποσυνόλων 

(επαναχρησιμοποίηση). 

 Η καθαρότερη ανάκτηση υλικών (αυξημένος βαθμός απόδοσης της μετέπειτα 

ανακύκλωσης). 

 Η καλύτερη επίτευξη απομάκρυνσης ή/και απομόνωσης επικίνδυνων ουσιών. 

 

Παρά την εισαγωγή αυτοματισμών και χρήσης ρομπότ σε πολλές βιομηχανικές 

εφαρμογές, η αποσυναρμολόγηση δεν έχει ακόμα αποδεσμευτεί από τον ανθρώπινο 

παράγοντα και τη χειρωνακτική εργασία στην πλειοψηφία των εφαρμογών. Μερικοί 

από τους λόγους που δυσχεραίνουν την αποσυναρμολόγηση σήμερα και μειώνουν 

την αποδοτικότητά της, κυρίως για τα λεγόμενα «ιστορικά προϊόντα» είναι: η μεγάλη 

ποικιλία διαφορετικών προϊόντων HHE και συνδέσεων που χρησιμοποιούν και η 

κατασκευαστική σύνθεση προϊόντων που προσανατολίζεται στην εύκολη 

συναρμολόγηση και στην ασφάλεια συνδέσεων και όχι τόσο στην 

αποσυναρμολόγηση, με συνεπαγόμενη δυσκολία για την τελευταία. 

Η ποικιλία των υλικών συνεπάγεται δύσκολο διαχωρισμό τους, ενώ πολλά 

από αυτά είναι και μη ανακυκλώσιμα.  Η έλλειψη κατασκευαστικών δεδομένων για 

την γεωμετρία και την κατασκευαστική δομή των προϊόντων, η τυχαιότητα τόσο του 

χρόνου επιστροφής, όσο και της κατάστασης των προϊόντων μετά το ΤΚΖ τους και οι 

αλλαγές των αρχικών χαρακτηριστικών τους, όπως φθορές, θραύσεις, αντικατάσταση 

μερών με άλλα, ρύποι, σκουριές κλπ., είναι βασικοί παράγοντες της 

αποσυναρμολόγησης. Από τα παραπάνω, είναι σαφές ότι για να ενταχθεί επιτυχώς η 

αποσυναρμολόγηση στη διαχείριση και ανακύκλωση ΑΗΗΕ, είναι ανάγκη να έχουν 

έγκαιρα ληφθεί υπόψη, κατά τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη των προϊόντων αυτών, 

οι παραπάνω παράγοντες. 
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1.6 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

 

Ένα νέο περιβαλλοντικό πρόβλημα που έχει ανακύψει τα τελευταία χρόνια 

αφορά τη διάθεση των ηλεκτρονικών αποβλήτων π.χ. οικιακές συσκευές, 

τηλεοράσεις, κινητά 

κ.α. Είναι πλέον ένα 

από τα μεγαλύτερα 

προβλήματα του 

σύγχρονου κόσμου το 

οποίο όπως φαίνεται 

όχι μόνο δεν βρίσκει 

λύση αλλά αντίθετα 

διογκώνεται με ταχύ 

ρυθμό.  

        ΕΙΚΟΝΑ 4 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Κάθε χρόνο οι άνθρωποι πετάνε στα σκουπίδια εκατομμύρια ηλεκτρονικές συσκευές 

από τηλεοράσεις και υπολογιστές μέχρι κάμερες, τηλέφωνα και κάθε είδους gadget. 

Ο όγκος των «ηλεκτρονικών αποβλήτων» μεγαλώνει συνεχώς. Μέχρι το 2017 

αναμένεται ο ετήσιος παγκόσμιος όγκος αποβλήτων ηλεκτρονικού και 

ηλεκτρολογικού εξοπλισμού να έχει φθάσει τα 65,4 εκατ. τόνους, αυξημένος κατά 

33%  σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2012. 

Σε 14,8 κιλά ανήλθε η μέση παραγωγή ηλεκτρονικών και ηλεκτρολογικών 

αποβλήτων ανά κάτοικο στην Ελλάδα το 2014, ενώ συνολικά παρήχθησαν 165.810 

μετρικοί τόνοι τέτοιων αποβλήτων. Την ίδια χρονιά διατέθηκαν συνολικά στην 

ελληνική αγορά 222.530 μετρικοί τόνοι νέου ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού 

εξοπλισμού ή 19,86 κιλά ανά Έλληνα. Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει ότι 

καταλήγει στα σκουπίδια ποσότητα ηλεκτρονικών αποβλήτων που αντιστοιχεί στα 

τρία τέταρτα των νέων συσκευών που αγοράζονται. Τα στοιχεία αυτά ανήκουν στην 

πρωτοβουλία Solving the E-Waste Problem (StEP), που υποστηρίζεται από τα 

Ηνωμένα Έθνη, ΜΚΟ και κυβερνήσεις. 

Παλιές τηλεοράσεις, ψυγεία, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, οθόνες και 

περιφερειακά, κινητά τηλέφωνα, κάμερες και παιχνιδομηχανές που καταλήγουν στα 

σκουπίδια θα ζυγίζουν το 2017 όσο 200 ουρανοξύστες Empire State ή έντεκα 
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Μεγάλες Πυραμίδες της Γκίζας. Τα πρωτεία στην απόρριψη ηλεκτρονικών 

αποβλήτων έχουν πάρει οι αναπτυσσόμενες χώρες, με ηγέτιδα την Κίνα, ωστόσο οι 

ΗΠΑ παραμένουν στην κορυφή του εν λόγω καταλόγου με 9,4 εκατ. τόνους το 2012 

ή 29,8 κιλά ανά άτομο. Στην Ευρώπη, τα περισσότερα απόβλητα, συνολικά, 

δημιουργεί η Γερμανία, αλλά τα περισσότερα ανά κεφαλή η Νορβηγία. Ανά τεμάχιο, 

τα περισσότερα απόβλητα είναι κινητά τηλέφωνα, ενώ ανά βάρος τηλεοράσεις και 

οθόνες υπολογιστών. Στην ανακύκλωση ή την επαναχρησιμοποίηση καταλήγει το 

56% του συνολικού βάρους των συσκευών. Υπολογίζεται ότι περίπου τα δύο τρίτα 

των χρησιμοποιημένων συσκευών (56% του συνολικού βάρους) συλλέγονται για 

ανακύκλωση ή και επαναχρησιμοποίηση.  
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο  (ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΑΗΗΕ)  

 

2.1 ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΗΗΕ  

 

Διάφορες μελέτες έχουν πραγματοποιηθεί με στόχο την εκτίμηση της 

ποσότητας των ΑΗΗΕ στην Ε.Ε αλλά τα αποτελέσματα διαφέρουν σε σημαντικό 

βαθμό λόγω των διαφορετικών μεθόδων και υποθέσεων που έγιναν. 

                        ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΗΗΕ 

Εκτιμάται ότι 

παράγονται    12-

20kg/ κάτοικο/ έτος 

και η συνολική 

ετήσια ποσότητα 

στην Ε.Ε. 

 κυμαίνεται μεταξύ 

6,5-7,5 κατομμύρια 

τόνους. Η ποσότητά 

τους αυξάνεται 

συνεχώς (16-28% 

κάθε 5 χρόνια), καθώς παρουσιάζουν περίπου τρεις φορές μεγαλύτερο ρυθμό 

αύξησης από αυτόν των αστικών αποβλήτων και αποτελούν ήδη το 4-6% των 

συνολικά παραγόμενων Α.Σ.Α. Στην Ελλάδα εκτιμάται ότι παράγονται περίπου 

170.000 τόνοι ΑΗΗΕ ετησίως.  

Η σύσταση των ΑΗΗΕ αναμένεται να διαφοροποιηθεί σημαντικά τα επόμενα 

χρόνια λόγω των τεχνολογικών εξελίξεων αλλά και των νομοθετικών ρυθμίσεων 

όπως η Οδηγία 2002/95 που απαγορεύει τη χρήση ορισμένων επικίνδυνων ουσιών 

αλλά και  η Οδηγία για τον οικολογικό σχεδιασμό των προϊόντων που καταναλώνουν 

ενέργεια (2005/32/ΕΚ). Στο μέλλον, αναμένεται τα ΑΗΗΕ να περιλαμβάνουν 

λιγότερα σιδηρούχα και πολύτιμα υλικά και  αυξημένες ποσότητες αλουμινίου και 

πλαστικών. Στον παραπάνω Πίνακα 1, απεικονίζεται η μέση σύσταση του ρεύματος 

των ΑΗΗΕ. 

Τα πιο επικίνδυνα συστατικά που περιέχονται στα ΑΗΗΕ, αφορούν βαρέα 

μέταλλα όπως ο μόλυβδος, ο υδράργυρος, το χρώμιο,  οι αλογονούχες ενώσεις (CFC), 
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ενώ στα πλαστικά και στα ηλεκτρονικά κυκλώματα περιέχονται βρωμιούχοι 

φλογοεπιβραδυντές. Επιπροσθέτως, άλλα επικίνδυνα συστατικά που πιθανώς να 

περιέχονται στα ΑΗΗΕ είναι ο αμίαντος, το νικέλιο ο χαλκός και το αρσενικό. Στην 

Οδηγία 2002/96/ΕΚ καταγράφονται τα κατασκευαστικά μέρη που πρέπει να 

απομακρύνονται από το ρεύμα των ΑΗΗΕ και να συλλέγονται χωριστά, καθώς 

εμπεριέχουν επικίνδυνες ουσίες. Στον Πίνακα  2 που ακολουθεί απεικονίζονται  τα 

προαναφερθέντα κατασκευαστικά μέρη, η κωδικοποίησή τους με βάση τον ΕΚΑ 

καθώς και οι επικίνδυνες ουσίες που περιέχουν. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΡΕΥΜΑ 

ΤΩΝ ΑΗΗΕ 
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2.2 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΤΩΝ ΑΗΗΕ   

 

Το πρόβλημα που προκύπτει από την παραγωγή ΑΗΗΕ εξαρτάται από τον 

αυξανόμενο όγκο τους, την σπατάλη πρώτων υλών και ενέργειας, καθώς και τους 

περιβαλλοντικούς κινδύνους κατά την διάθεσή τους (ταφή, καύση κ.λπ.). Είναι 

προφανές ότι για την παραγωγή των ΗΗΕ δεσμεύονται σημαντικές ποσότητες 

πρώτων υλών, δαπανάται ενέργεια, ενώ χρησιμοποιούνται και αρκετά χημικά 

προϊόντα. Ο γρήγορος ρυθμός απόρριψής τους συνεπάγεται σημαντική απώλεια 

πρώτων υλών, αλλά και απώλεια της ενέργειας που καταναλώθηκε για να εξορυχθούν 

οι πρώτες ύλες, να βιομηχανοποιηθούν και να μεταφερθεί το τελικό προϊόν στο χώρο 

διάθεσης. Συν τοις άλλοις, τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα περιέχουν 

πολύτιμες πρώτες ύλες, όπως διάφορα μέταλλα, πλαστικό, γυαλί κ.ά.. Επομένως, 

όταν απορρίπτεται παλαιός ηλεκτρονικός και ηλεκτρικός εξοπλισμός, στην ουσία 

απορρίπτονται πολύτιμες πρώτες ύλες και αντίστοιχη ενέργεια, καθώς επίσης 

προκαλείται και περαιτέρω ρύπανση από την προσπάθεια να αναπληρωθούν αυτά για 

την παραγωγή νέων προϊόντων.  

Η οικολογική επιβάρυνση σε απόβλητα, δηλαδή η συνολική ποσότητα 

απορριπτέων υλικών που προκύπτουν για την παραγωγή ενός προϊόντος, π.χ. ενός 

ψυγείου ή μιας τηλεόρασης, είναι κατά πολύ μεγαλύτερη από την ποσότητα 

αποβλήτων που παράγονται από την απόρριψη των προϊόντων όταν ολοκληρώσουν 

την ζωή τους. Πολλά από τα προβλήματα περιβάλλοντος και υγείας που 

προκαλούνται από τη σημερινή διαχείριση των Αποβλήτων Ηλεκτρικού και 

Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ ) συνδέονται με την ύπαρξη των επικίνδυνων 

ουσιών σε αυτά τα προϊόντα. Κάθε ηλεκτρικό ή ηλεκτρονικό προϊόν αποτελείται από 

συνδυασμό πολλαπλών δομικών μονάδων. Οι βασικές δομικές μονάδες που είναι 

κοινές στα ΗΗΕ είναι: πλακέτες συναρμολόγησης τυπωμένων κυκλωμάτων, καλώδια 

και σύρματα, πλαστικά τα οποία περιέχουν επιβραδυντικά φλόγας, διακόπτες και 

μεταλλάκτες υδραργύρου, είδη που χρησιμοποιούνται σε οθόνες όπως οι λυχνίες 

καθοδικών ακτινών και οι οθόνες υγρών κρυστάλλων, συσσωρευτές και ηλεκτρικά 

στοιχεία, μέσα αποθήκευσης δεδομένων, ελαφρές γεννήτριες, πυκνωτές, αντιστάσεις, 

αισθητήρες και σύνδεσμοι.  

Μεταξύ των ουσιών που περιλαμβάνουν οι συγκεκριμένες δομικές μονάδες οι 

πλέον προβληματικές, από περιβαλλοντική σκοπιά, είναι τα βαρέα μέταλλα, όπως ο 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 (ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΑΗΗΕ) 

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

ΔΕΝΕΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΛΙΑΠΑΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

26 

υδράργυρος, το κάδμιο και το χρώμιο, οι αλογονωμένες ουσίες, όπως οι 

χλωροφθοράνθρακες (CFC), τα πολυχλωροδιφαινύλια (PCB), το χλωριούχο 

πολυβινύλιο (PVC) και τα βρωμιούχα επιβραδυντικά, καθώς επίσης ο αμίαντος και το 

αρσενικό. Τα σοβαρά προβλήματα που μπορούν να δημιουργήσουν στο περιβάλλον 

τα παραπάνω υλικά εξαρτώνται από την τοξικότητά τους και από τις ποσότητες που 

απελευθερώνονται στο περιβάλλον, ως αποτέλεσμα της διαχείρισης των αποβλήτων.  

Η αποτέφρωση των ΑΗΗΕ σε ειδικές εγκαταστάσεις συμβάλλει στην αύξηση 

των ρύπων που εκλύονται στην ατμόσφαιρα, ιδιαίτερα τοξικών ενώσεων όπως βαρέα 

μέταλλα, διοξίνες κ.λπ., ή παρακρατούνται στην τέφρα και στα φίλτρα των μονάδων. 

Έχει αποδειχθεί ότι η αποτέφρωση μη επικίνδυνων αποβλήτων αποτελεί μια από τις 

μεγαλύτερες πηγές εκπομπών διοξινών στην ατμόσφαιρα. Τα ΑΗΗΕ περιέχουν 

σημαντική ποσότητα από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC ) που αποδεδειγμένα δεν 

ενδείκνυται για αποτέφρωση λόγω της ποσότητας των επικίνδυνων παραγόμενων 

καυσαερίων. Η ανακύκλωση του PVC από τα ΑΗΗΕ γίνεται σε πολύ μικρές 

ποσότητες. Για τους παραπάνω λόγους, έχουν εκδοθεί οδηγίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο 

που ορίζουν αυστηρές οριακές τιμές εκπομπής ρύπων. Η χωριστή συλλογή και η 

επεξεργασία συγκεκριμένων κατηγοριών αποβλήτων, όπως τα ΑΗΗΕ, συμβάλλει 

στον καθαρότερο χαρακτήρα των αστικών αποβλήτων με συνέπεια την μείωση των 

εκπομπών λόγω αποτέφρωσης ή τήξης των ΑΗΗΕ που περιέχουν επιβλαβείς ουσίες.  

Παράλληλα, ο πιο κοινός τρόπος διάθεσης των ΑΗΗΕ, αυτός της 

υγειονομικής ταφής σε ΧΥΤΑ, πρέπει να υποστεί σημαντικές μεταβολές. Οι 

σύγχρονοι χώροι ταφής πρέπει να πληρούν υψηλές προδιαγραφές και να 

μεταχειρίζονται τα απόβλητα ανάλογα με την επικινδυνότητά τους. Οι προδιαγραφές 

αυτές αυξάνουν σημαντικά το κόστος διάθεσης για τα κοινά απόβλητα και εξίσου ή 

και περισσότερο για τα επικίνδυνα. Είναι μια μορφή πίεσης προς τους υπόχρεους να 

ανακυκλώνουν τα προϊόντα τους ούτως ώστε να μειώνεται, όσο το δυνατόν, η τελική 

ποσότητα των αποβλήτων προς διάθεση. 
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2.3 ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΑΗΗΕ  

 

Ο όρος απόβλητα από ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό (ΑΗΗΕ), 

αναφέρεται σε ένα ευρύ φάσμα υλικών και πρόκειται ουσιαστικά για το πιο 

πολύπλοκο ρεύμα στερεών αποβλήτων. Η πολυπλοκότητα του οφείλεται στην μεγάλη 

ποικιλία υλικών που χρησιμοποιούνται ως πρώτες ύλες για την παραγωγή ηλεκτρικού 

και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΗΗΕ), καθώς και στο μεγάλο αριθμό ηλεκτρικών και 

ηλεκτρονικών προϊόντων.  

Τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) είναι 

ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές, οι οποίες έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο ζωής 

τους και δεν χρησιμοποιούνται πια από τους ιδιοκτήτες τους. Ο τρόπος εναλλακτικής 

διαχείρισης των ΑΗΗΕ περιγράφεται από το Π.Δ.117 του 2004. Οι ηλεκτρικές και 

ηλεκτρονικές συσκευές είναι σύνθετες κατασκευές και περιέχουν πολλά υλικά, 

αρκετά από τα οποία μπορεί να είναι τοξικά για τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Τα 

συνηθέστερα υλικά από τα οποία κατασκευάζονται είναι τα σιδηρούχα μέταλλα, το 

πλαστικό, το γυαλί, το αλουμίνιο και ο χαλκός. Αυτά όμως είναι υλικά, τα οποία 

σπανίως είναι αυτούσια και καθαρά μέσα στις συσκευές. Συνήθως είναι 

αναμεμιγμένα ή επικαλυμμένα με άλλες ουσίες. Οι καθοδικοί σωλήνες των οθονών 

των Η/Υ οι οποίοι είναι κατασκευασμένοι κυρίως από γυαλί, είναι επικαλυμμένοι με 

μόλυβδο, ο οποίος είναι ιδιαίτερα τοξικός.  

Τα πλαστικά των συσκευών μπορεί να περιέχουν προσμίξεις με οργανικές 

ενώσεις βρωμίου (BFR’s) που λειτουργούν ως φλογοεπιβραδυντικές ουσίες (για την 

επιβράδυνση τυχόν πυρκαγιάς), οι οποίες είναι επίσης τοξικές και ανιχνεύονται πολύ 

συχνά ακόμη και στο μητρικό γάλα. Στην αγορά κυκλοφορούν υλικά που περιέχουν 

μέχρι και 30% κ.β. φλογοεπιβραδυντικές ουσίες, κυρίως πλαστικά και υφάσματα. Οι 

μητρικές και άλλες πλακέτες που βρίσκονται στις ηλεκτρονικές συσκευές, περιέχουν 

μια πληθώρα από χημικές ουσίες, όπως βρώμιο (Br), μόλυβδο (Pb), νικέλιο (Ni), 

ψευδάργυρο (Zn), υδράργυρο (Hg) κ.α. Τα ψυγεία και τα κλιματιστικά περιέχουν 

χλωροφθοράνθρακες, τα επονομαζόμενα και ως CFCs, ουσίες που καταστρέφουν το 

στρώμα του όζοντος και είναι ύποπτες για βλάβες του νευρικού συστήματος.  

Η ταφή ή η καύση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων εγκυμονεί 

πολλούς κινδύνους για τον άνθρωπο και το περιβάλλον, αφού ελευθερώνει στο 

περιβάλλον (έδαφος, ατμόσφαιρα και νερό) πολλές από τις ουσίες που 
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προαναφέρθηκαν, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να εισέλθουν στην τροφική αλυσίδα. 

Όμως η ταφή των ΑΗΗΕ έχει απαγορευτεί και δίνεται η ευκαιρία για 

επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση, όπως επίσης επιβάλλεται και η μείωση των 

επικίνδυνων ουσιών που περιέχονται σε αυτά. 

 

2.4 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

 

Τα ηλεκτρονικά απόβλητα είναι ιδιαιτέρως επιβαρυντικά για το περιβάλλον 

καθώς περιέχουν διάφορες τοξικές ουσίες, όπως μόλυβδο, υδράργυρο, κάδμιο, 

αρσενικό κ.α. Προκαλούν ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα, της ξηράς και του 

ατμοσφαιρικού αέρα. Οι  μεγαλύτερες χωματερές των ηλεκτρονικών αποβλήτων της 

Ευρώπης είναι οι χώρες της δυτικής Αφρικής, όπου εξάγονται ποσότητες που 

κυμαίνονται μεταξύ 250.000 και 1,3 εκατ. τόνων ετησίως. Η ευρωπαϊκή νομοθεσία 

απαιτεί την ανακύκλωση των Αποβλήτων Ηλεκτρολογικού και Ηλεκτρονικού 

Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) σε πιστοποιημένες μονάδες, όπου ανακτώνται υλικά όπως 

χαλκός, χρυσός, ασήμι κλπ. και εμποδίζεται η διαρροή επικίνδυνων βαρέων 

μετάλλων όπως ο μόλυβδος, ο υδράργυρος, το κάδμιο, το εξασθενές χρώμιο κ.α. 

Εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης μόλις το ένα τρίτο των ΑΗΗΕ ανακυκλώνεται μέσω 

των εγκεκριμένων συστημάτων, ενώ αντιστοιχούν σε ποσοστό άνω του 4% των 

συνολικών αστικών αποβλήτων στην Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει 

την αύξηση της ανακύκλωσης των ΑΗΗΕ στο 85% μέχρι το 2019, δηλαδή περίπου 

20 κιλά ανά άτομο. Μια λύση στο πρόβλημα θα ήταν να ανακυκλώνουμε τις 

συσκευές αλλά ακόμα καλύτερα να μην τις αλλάζουμε πάρα πολύ συχνά. 
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2.5 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ 

 

Παρόλο που η διαχείριση των ΑΗΗΕ αποτελεί ένα πολύ σημαντικό 

παράγοντα για τον άνθρωπο έχει και κάποιες σημαντικές επιπτώσεις. Για παράδειγμα 

οι οθόνες των υπολογιστών και τηλεοράσεων παλαιάς τεχνολογίας (CRT) και οι 

πλακέτες στο εσωτερικό των μονάδων των υπολογιστών περιέχουν σημαντική 

ποσότητα μολύβδου η οποία μπορεί να απελευθερωθεί στο περιβάλλον ρυπαίνοντας 

το νερό μέσω των διασταλαζόντων υγρών των ΧΥΤΑ και να προκαλέσει βλάβες στα 

νεφρά και στο νευρικό σύστημα. Το 22% του υδραργύρου που καταναλώνεται κάθε 

χρόνο σε όλο τον κόσμο χρησιμοποιείται σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρολογικού 

εξοπλισμού. Αν και απαγορεύτηκε η χρήση του από την 1η  Ιουλίου 2006, υπάρχει 

ακόμη σε πολλές παλιές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Ο υδράργυρος 

διαχέεται στο νερό και συσσωρεύεται στους ζωντανούς οργανισμούς, άρα και στον 

άνθρωπο. 

Παρόλο που οι συσκευές καινούργιας τεχνολογίας δεν περιέχουν αμίαντο, 

μικρές συσκευές παλαιάς τεχνολογίας (τοστιέρες, σίδερα, καφετιέρες) περιέχουν 

αμίαντο. Ο αμίαντος είναι καρκινογόνος και έχει έντονη τοξικότητα αν έρθει σε 

επαφή με τα μάτια και το δέρμα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο  (ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ)  
 

3.1 ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ 

ΑΗΗΕ  

 

Τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΗΗΕ προωθούν την πλέον 

ενδεδειγμένη μέθοδο εναλλακτικής διαχείρισης με την οργάνωση συστημάτων 

συλλογής, μεταφοράς, προσωρινής αποθήκευσης, επαναχρησιμοποίησης και 

αξιοποίησης των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Οι 

εγκαταστάσεις επεξεργασίας των ΑΗΗΕ εφαρμόζουν τις βέλτιστες δυνατές τεχνικές 

επεξεργασίας, αξιοποίησης και ανακύκλωσης. Η επεξεργασία των ΑΗΗΕ πρέπει να 

περιλαμβάνει, τουλάχιστον, την αφαίρεση όλων των ρευστών και την επιλεκτική 

επεξεργασία, με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας για 

την υγεία και το περιβάλλον. 

3.2 ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα περιβαλλοντικά προβλήματα που σχετίζονται με τη 

διαχείριση των ΑΗΗΕ, τα κράτη μέλη της Ε.Ε. άρχισαν να διατυπώνουν προτάσεις 

για εθνικά νομοθετήματα που να καλύπτουν τον τομέα αυτό. Μερικά κράτη είχαν 

προχωρήσει σε εθνικές νομοθεσίες, αλλά εκφράστηκαν ανησυχίες για την έλλειψη 

εναρμονισμένης ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την συγκεκριμένη κατηγορία 

αποβλήτων. Λόγω της εσωτερικής αγοράς, διάφορα προβλήματα προκύπτουν από τις 

εθνικές προσεγγίσεις σε ότι αφορά το θέμα των ΑΗΗΕ:   

 Η ύπαρξη διαφορετικών πολιτικών σχετικά με τη διαχείριση των ΑΗΗΕ 

παρεμποδίζει την αποτελεσματικότητα των εθνικών πολιτικών ανακύκλωσης, 

δεδομένου ότι είναι πιθανόν να συμβούν διασυνοριακές διακινήσεις των 

ΑΗΗΕ προς τα οικονομικώς πιο προσιτά συστήματα διαχείρισης αποβλήτων.   

 Οι διαφορές κατά την εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο της αρχής της ευθύνης του 

παραγωγού έχουν ως αποτέλεσμα να διαφέρουν ουσιαστικά και οι 

χρηματοοικονομικές επιβαρύνσεις των οικονομικών φορέων εκμετάλλευσης.   
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 Οι αποκλίνουσες εθνικές απαιτήσεις περί σταδιακής κατάργησης 

συγκεκριμένων ουσιών θα ήταν δυνατό να έχουν επιπτώσεις στο εμπόριο 

ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.  

Καθίσταται λοιπόν επιτακτική η ανάγκη για την χάραξη κοινής στρατηγικής 

αντιμετώπισης του προβλήματος. Μια στρατηγική που θα αποσκοπεί κατά κύριο 

λόγο στη μείωση των ΑΗΗΕ, κατά δεύτερον στην επαναχρησιμοποίηση, 

ανακύκλωση και άλλες μορφές ανάκτησής τους και κατά τρίτον στην ελαχιστοποίηση 

των κινδύνων και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την επεξεργασία και 

διάθεση των ΑΗΗΕ σε κοινοτικό επίπεδο. 

 

Το άρθρο 174 της συνθήκης ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (συνθήκη ΕΚ) 

ορίζει ότι η κοινοτική πολιτική για το περιβάλλον πρέπει να αποσκοπεί στην υψηλού 

επιπέδου προστασία λαμβάνοντας υπόψη την ποικιλότητα των παρατηρούμενων 

καταστάσεων στις επιμέρους περιφέρειες της Κοινότητας. Η πολιτική αυτή πρέπει να 

βασίζεται στις αρχές της ανάληψης προληπτικής δράσης, της αντιμετώπισης στην 

πηγή κάθε περιβαλλοντικής ζημιάς και την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει». Το 

ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο κατέληξε στις ακόλουθες οδηγίες:  

 Η Οδηγία 2002/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 27ης Ιανουαρίου 2003 σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και 

ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ).  

 Η Οδηγία 2005/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 27ης Ιανουαρίου 2003 σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων 

επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. 
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3.3 ΕΘΝΙΚΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  

 

Σε εφαρμογή των ανωτέρω Ευρωπαϊκών οδηγιών, έχουν εκδοθεί στην Ελλάδα οι 

παρακάτω νομοθετικές διατάξεις:   

 Ο Νόμος 2939/6-8-2001 για τις «συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση 

των συσκευασιών και άλλων προϊόντων –Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού 

Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ) 

και άλλες διατάξεις» που αποτελεί τη βασική νομοθετική ρύθμιση για την 

εναλλακτική διαχείριση των ΑΗΗΕ σε εθνικό επίπεδο.  

  Το Προεδρικό Διάταγμα «μέτρα και όροι για την εναλλακτική διαχείριση των 

αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και τον 

περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών στα είδη αυτά. 

Πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείρισή τους», που αποσκοπεί στην 

εφαρμογή των άρθρων 15, 16, 17, 18 και 24 του Ν. 2939/01, ώστε, με την 

κατά προτεραιότητα πρόληψη δημιουργίας ΑΗΗΕ και επιπλέον την 

επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και άλλες μορφές αξιοποίησης των 

αποβλήτων αυτών, να μειωθεί η ποσότητα των αποβλήτων προς διάθεση. 

Παράλληλα, επιδιώκεται η βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων όλων 

των φορέων που συμμετέχουν στον κύκλο ζωής του ηλεκτρικού και 

ηλεκτρονικού εξοπλισμού (παραγωγοί, διανομείς, καταναλωτές, φορείς που 

σχετίζονται με την επεξεργασία των ΑΗΗΕ). 

 

3.4 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΗΗΕ   

 

Έχοντας υπόψη το Προεδρικό Διάταγμα για την εναλλακτική διαχείριση των ΑΗΗΕ, 

μπορούν να επισημανθούν οι βασικοί άξονες της πολιτικής σε κοινοτικό και εθνικό 

επίπεδο σχετικά με τη διαχείριση των ΑΗΗΕ. Προκειμένου να περιοριστεί η 

ποσότητα των προς διάθεση ΑΗΗΕ, η σπατάλη φυσικών πόρων, ιδίως με την 

επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση και την ανάκτηση ενέργειας από τα εν λόγω 

απόβλητα, και να εξασφαλισθεί σημαντική μείωση των κινδύνων για την υγεία και το 

περιβάλλον, η εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 

εξοπλισμού βασίζεται στις ακόλουθες αρχές:  
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 Στην αρχή της πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων από τη διαχείριση του 

ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, με μείωση του συνολικού όγκου 

τους και των επικίνδυνων συστατικών τους. 

 Στην αρχή της, κατά προτεραιότητα, επαναχρησιμοποίησης του ηλεκτρικού 

και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, της ανάκτησης υλικών και της ανακύκλωσης 

των ΑΗΗΕ. 

 Στην ανάκτηση ενέργειας χωρίς ρύπανση του περιβάλλοντος σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία, ώστε να μειώνεται η τελική διάθεση των αποβλήτων. 

 Στην αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει». 

 Στην αρχή της ευθύνης όλων των εμπλεκομένων οικονομικών παραγόντων, 

δημοσίων και ιδιωτικών. 

 Στην αρχή της δημοσιότητας προς τους χρήστες και καταναλωτές ως προς τα 

μέτρα που λαμβάνονται, προκειμένου να αναδειχθεί ο ρόλος τους ως 

παραγόντων που συμβάλουν στην επαναχρησιμοποίηση ή αξιοποίηση 

(εναλλακτική διαχείριση) των αποβλήτων αυτών. 

 

3.5 ΠΟΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 

 Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην ιστοσελίδα της εταιρείας 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 

Α.Ε., η εταιρεία αποτελεί τον 

υπεύθυνο φορέα για την 

λειτουργία του Συλλογικού 

Συστήματος Εναλλακτικής 

ΕΙΚΟΝΑ 5 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.     Διαχείρισης των Ηλεκτρονικού 

Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) στη χώρα μας. «Η εταιρεία έχει ως πρωταρχική επιδίωξη την 

επίτευξη των Εθνικών Στόχων, έτσι όπως αυτοί καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή και 

την Ελληνική νομοθεσία, καθώς και τον αποτελεσματικό έλεγχο του κόστους της 

Εναλλακτικής Διαχείρισης των ΑΗΗΕ. Η συμμετοχή στην ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 

ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. εξασφαλίζει στις επιχειρήσεις που παράγουν, εισάγουν και 

μεταπωλούν ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, την απαλλαγή τους από την 

εκπλήρωση των υποχρεώσεων σχετικά με την Εναλλακτική Διαχείριση των ΑΗΗΕ 

που τους επιβάλλει ο Νόμος 2939 /2001 και το Προεδρικό Διάταγμα 117 /2004, 
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εγκεκριμένο από το ΥΠΕΧΩΔΕ. Αντικείμενο της εταιρείας είναι η εναλλακτική 

διαχείριση αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού δηλαδή οι 

εργασίες συλλογής, παραλαβής, μεταφοράς, προσωρινής αποθήκευσης, 

επαναχρησιμοποίησης και αξιοποίησης (ανακύκλωσης και ανάκτησης ενέργειας) των 

ΑΗΗΕ ή/και των κατασκευαστικών τους στοιχείων και των συναρμολογημένων 

μερών αυτών (συμπεριλαμβανομένων και των αναλωσίμων), ώστε μετά την 

επαναχρησιμοποίηση ή επεξεργασία τους αντίστοιχα, να επιστρέφουν στο ρεύμα της 

αγοράς. Περαιτέρω, στόχος της εταιρείας, ο οποίος προδιαγράφεται μέσα από τις 

δραστηριότητές της, είναι η προστασία του περιβάλλοντος, η εξοικονόμηση 

ενέργειας και φυσικών πόρων, η μείωση του όγκου των απορριμμάτων και συνεπώς η 

αναβάθμιση της Ποιότητας ζωής. Βασικός μέτοχος της εταιρείας ΑΝΑΚΎΚΛΩΣΗ 

ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. είναι με ποσοστό 99.9%, η εταιρεία συμμετοχών 

«ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.» η οποία περιλαμβάνει στο 

μετοχικό της κεφάλαιο με ίσα μερίδια, τις μεγαλύτερες εταιρείες όλων των κλάδων 

των ΗΗΕ». 

 

Στον ιστότοπο του, το Ελληνικό Κέντρο Ανακύκλωσης, αναφέρει « ..... είναι 

η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα, 

που δημιουργήθηκε για την 

ανακύκλωση ΑΗΗΕ και έχει 

σύμβαση συνεργασίας με το 

Σύστημα Εναλλακτικής 

Διαχείρισης Αποβλήτων 

Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού 

  ΕΙΚΟΝΑ 6 ΣΕΠΑΝ           Εξοπλισμού. 

Ειδικότερα ασχολείται με την απορρύπανση και επεξεργασία των ΑΗΗΕ με στόχο 

την επίτευξη του μεγαλύτερου δυνατού βαθμού αξιοποίησης αυτών των αποβλήτων, 

την προστασία του περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση ενέργειας από τα υλικά Που 

προκύπτουν . Ο εξοπλισμός του ΕΚΑΝ επιτρέπει την απορρύπανση και επεξεργασία 

όλων των τύπων Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών από τις πιο απλές 

οικιακές μέχρι και τις πιο σύνθετες επαγγελματικές συσκευές. Στα πλαίσια αυτής της 

προσπάθειας η εταιρεία ίδρυσε σε συνεργασία με την εταιρεία O.S.L. του 

Λουξεμβούργου την εταιρεία ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΨΥΓΕΙΩΝ ΑΕ με σκοπό την 

απορρύπανση των ψυγείων σε καινούργιες εγκαταστάσεις δίπλα στις υπάρχουσες του 
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ΕΚΑΝ. Η νέα αυτή μονάδα είναι πλήρως αυτοματοποιημένη και έχει δυνατότητα 

επεξεργασίας 300.000 ψυγείων το χρόνο, με τον ποιό σύγχρονο τεχνολογικά και 

περιβαλλοντικά τρόπο. Η έναρξη λειτουργίας της έγινε στις αρχές Δεκεμβρίου του 

2008 και σε πλήρη λειτουργία θα απασχολήσει 30 άτομα προσωπικό.  

Σε σχέση με τις δυνατότητες και τον τρόπο λειτουργίας του εργοστασίου, η 

δυναμικότητα της μηχανικής διαλογής του εργοστασίου είναι 6 τόνοι την ώρα. Σε 

πλήρη λειτουργία μπορεί να επεξεργάζεται 15.000 έως 20.000 τόνους το χρόνο. Έχει 

τη δυνατότητα να ανακυκλώνει οποιαδήποτε ηλεκτρική και ηλεκτρονική συσκευή: 

ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές και άλλα περιφερειακά υπολογιστών, ψυγεία, 

κουζίνες, άλλες συσκευές εστίασης, τηλεοράσεις, κ.λπ.. Η ΣΕΠΑΝ έχει σύμβαση 

έργου με την Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε., το πρώτο, και μοναδικό μέχρι στιγμής, 

σύστημα συλλογής ηλεκτρικών συσκευών, το οποίο δημιουργήθηκε από εταιρείες 

του κλάδου, όπως ήταν υποχρεωμένες από τη νομοθεσία. Η πρώτη εργασία αφορά τη 

διαλογή και την ταξινόμηση των διάφορων συσκευών, που γίνεται με χειρωνακτικό 

τρόπο ή και με ειδικές μηχανές. Μέσα στο εργοστάσιο έχουν δημιουργηθεί 

ξεχωριστές γωνιές εργασίας, όπου πηγαίνουν οι διάφορες συσκευές για 

αποσυναρμολόγηση. Το κάθε τι ταξινομείται αντίστοιχα σε πολύτιμα μέταλλα, κοινά 

μέταλλα, διάφορα είδη πλαστικών, μέρη με επικίνδυνα στοιχεία που χρειάζονται 

ειδική διαχείριση, διάφορα είδη γυαλιού κ.λπ. Για παράδειγμα, από τους υπολογιστές 

διαχωρίζονται τα τροφοδοτικά, οι πλακέτες, τα σίδερα, οι σκληροί δίσκοι, οι 

συσκευές παιξίματος DVD και CD, καθώς και τα πλαστικά, μικρά και μεγάλα.  

Ειδική διαχείριση, λόγω επικίνδυνων ουσιών, απαιτείται στις μπαταρίες, οι 

οποίες συγκεντρώνονται και δίνονται στο ειδικό σύστημα ανακύκλωσης μπαταριών, 

στους πυκνωτές και στους διακόπτες . Οι δύο τελευταίες κατηγορίες μεταφέρονται σε 

κατάλληλες μονάδες στη Γερμανία. Αφού αφαιρεθούν όλα τα χρήσιμα, πολύτιμα  ή 

επικίνδυνα υλικά, ότι απομείνει γίνεται προσπάθεια να είναι όσο το δυνατόν πιο 

«καθαρό» οδηγείται σε μια σύγχρονη μηχανική «αλυσίδα» κατακερματισμού και 

διαλογής. Η μηχανή αποτελείται από ένα ταινιόδρομο, που οδηγεί αρχικά το υλικό 

στον προσπαστήρα, όπου σπάζεται σε μικρά κομμάτια. 

Στη συνέχεια, ένας ηλεκτρομαγνήτης τραβάει το σίδηρο, ενώ ένας 

κοκκοποιητής μάς δίνει μικρά κομματάκια, με διάμετρο όχι πάνω από δύο εκατοστά. 

Αργότερα, ένα ηλεκτρομαγνητικό τύμπανο διαχωρίζει τα εναπομείναντα ρινίσματα 

σιδήρου, ενώ στο επόμενο στάδιο διαχωρίζονται το πλαστικό, ο χαλκός, το αλουμίνιο 

και τα απορρίμματα. Στα σκουπίδια καταλήγει μόλις το 10% του αρχικού βάρους και 
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μάλιστα με πολύ μικρό όγκο, καθώς έχουν πια κομματιαστεί σε πολύ μικρά 

κομμάτια, πράγμα που κάνει πολύ πιο εύκολη τη διαχείρισή τους. Τα σίδερα και τα 

υπόλοιπα μέταλλα (χαλκός, νικέλιο, αλουμίνιο) πηγαίνουν στις αντίστοιχες 

βιομηχανίες, οι οποίες τα ρίχνουν στην παραγωγή. Από τις πλακέτες των 

υπολογιστών, αλλά και από άλλα μέρη, μπορούν να ανακτηθούν πολύτιμα μέταλλα . 

'Ηδη υπάρχει συμφωνία με βελγική εταιρεία που ειδικεύεται στον τομέα. Αρκετές 

από τις οθόνες υπολογιστών που συλλέγονται είναι σε καλή κατάσταση . 'Υ στερα 

από ένα πρώτο έλεγχο, εξάγονται σε εταιρείες που τις επιδιορθώνουν και τις πουλάνε 

ύστερα σε χώρες του Τρίτου Κόσμου.» 

 

Η διαδικασία ανακύκλωσης ΑΗΗΕ περιλαμβάνει 3 στάδια : 

1) Απορρύπανση. Μια διαδικασία που γίνεται χειρονακτικά και περιλαμβάνει 

αφαίρεση υλικών ειδικής διαχείρισης ( επικινδύνων και μη επικινδύνων πχ εξωτερικά 

καλώδια , πλακέτες , πυκνωτές , μελάνια , τόνερ , κεραμικές εστίες , λαμπτήρες κλπ ) 

2) Διάλυση. Εδώ γίνεται η επεξεργασία των ήδη απορρυπασμένων συσκευών με 

διαχωρισμό και ανάκτηση υλικών. Τα υλικά χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες α. 

χρήσιμα υλικά (σίδερο, πλαστικά, μέταλλα) β. σε υλικά προς απόρριψη και γ. υλικά 

προς περεταίρω μηχανική επεξεργασία ( πλακέτες απορρυπασμένες , ακαθάριστα 

μέταλλα , εσωτερικά καλώδια ) 

3) Μηχανική επεξεργασία των υλικών ανάκτησης 

με σκοπό την καθαρότητα των υλικών και την 

καλύτερη αξιοποίησή τους. 

Με πολύ ικανοποιητικούς ρυθμούς συνεχίζεται η 

ανακύκλωση υλικών και στις νησιωτικές περιοχές 

με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα την  Λέσβο.  

ΕΙΚΟΝΑ 8 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ  

ΑΙΓΑΙΟΥ- ΧΥΤΗΡΙΑ ΑΒΕΕ 

Μέσα στη γενικότερη συγκυρία, θα μπορούσε κανείς να εικάσει πως οι 

πολίτες δεν ασχολούνται πλέον ιδιαίτερα με το πώς θα διαχειριστούν τα απορρίμματά 
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τους. Κι όμως, τα στοιχεία αποκομιδής των ανακυκλώσιμων υλικών της εταιρείας 

«Ανακύκλωση Αιγαίου - Χυτήρια ΑΒΕΕ» δείχνουν πως οι κώδωνες που βρίσκονται 

στα τρία διαφορετικά σημεία της Μυτιλήνης, όχι μόνο συνεχίζουν να γεμίζουν 

καθημερινά, αλλά γεμίζουν πλέον και με μεγαλύτερη ευσυνειδησία από τον κόσμο. 

Το ενδιαφέρον των πολιτών για την ανακύκλωση ήταν μεγάλο από την πρώτη στιγμή 

που τοποθετήθηκαν από το Λιμενικό Ταμείο και σε συνεργασία με τον «Υδάτινο» οι 

κώδωνες ανακύκλωσης στην «πλατεία ανακύκλωσης», στο λιμάνι της Μυτιλήνης και 

στην Επάνω Σκάλα. 

Ήδη από τους πρώτους μήνες λειτουργίας του εγχειρήματος, υπήρχαν 

αυξητικές τάσεις, που άλλαζαν μήνα με το μήνα, για να φτάσουν οι ποσότητες, ειδικά 

του χαρτιού, από μισό τόνο που ήταν αρχικά την εβδομάδα, στα τέλη τού 2010 να 

είναι στον ένα με ενάμιση τόνο την ημέρα. 

Σύμφωνα με στοιχεία της «Ανακύκλωσης Αιγαίου - Χυτήρια ΑΒΕΕ», η οποία 

έχει αναλάβει το άδειασμα των κωδώνων ανακύκλωσης και την αποκομιδή των 

απορριμμάτων, μέσα στο 2011 η ποσότητα αυτή για το χαρτί αυξήθηκε ακόμη 

περισσότερο, αφού όλη τη χρονιά συγκεντρώθηκαν συνολικά περίπου 380 τόνοι. 

Επιπλέον, συγκεντρώθηκαν 116 τόνοι πλαστικού, 11 τόνοι μετάλλου και 135 τόνοι 

γυαλιού. 

«Οι ποσότητες αυτές είναι ανεβασμένες σε σχέση με την προηγούμενη 

χρονιά, κάτι που οφείλεται στην καλύτερη οργάνωση που έχει γίνει όσον αφορά στη 

συλλογή, αλλά και στην ανταπόκριση των ίδιων των πολιτών, που έχουν 

συμμορφωθεί με κάποιες υποδείξεις που είχε κάνει με ανακοινώσεις του ο 

“Υδάτινος”», όπως ανέφερε άνθρωπος της εταιρείας. 

Το 2012 παρουσιάστηκε μία μείωση της κίνησης των ανακυκλώσιμων 

υλικών, την οποία η εταιρεία απέδωσε στο φαινόμενο της οικονομικής κρίσης, που 

σίγουρα έχει επηρεάσει την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών, αλλά και στις 

άσχημες καιρικές συνθήκες, αλλά τόνισε πως η συμμετοχή και η ευαισθητοποίηση 

των πολιτών σε θέματα ανακύκλωσης είναι αξιοσημείωτη, αν αναλογιστεί κανείς ότι 

σε πολλές πόλεις της Ελλάδας η ανακύκλωση είναι ανύπαρκτη. 

Το αυξανόμενο ενδιαφέρον των πολιτών για ανακύκλωση οδήγησε στην 

τοποθέτηση κάδων ανακύκλωσης και σε άλλες περιοχές του νησιού. Ήδη, η εταιρεία 

τοποθέτησε στην Καλλονή ένα κοντέινερ, μετά από αίτημα της Τοπικής Ενότητας, 

ώστε να πετούν οι κάτοικοι τα πλαστικά, μεταλλικά και γυάλινα απορρίμματά τους. 

Ενδιαφέρον υπάρχει και από το Μόλυβο, ενώ άλλοι δυο - τρεις κάδοι έχουν 
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τοποθετηθεί στο Μεγαλοχώρι και ένας μεγάλος κάδος για γυαλί βρίσκεται ήδη στο 

Πέραμα της Γέρας. 

 «Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον του κόσμου κι εμείς προσπαθούμε να 

βρίσκουμε τρόπους να γίνεται πιο εφικτή η ικανοποίησή του....Στους στόχους μας, με 

βάση το ενδιαφέρον που υπάρχει απ’ όλο το λεσβιακό χώρο και ιδιαίτερα από 

περιοχές που παρουσιάζουν τουριστική κίνηση, επεξεργαζόμαστε την ανάπτυξη ενός 

συστήματος ανακύκλωσης υλικών συσκευασίας, με κλιμακωτή αύξηση των σημείων 

συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών. Υπάρχει επίσης επαφή με το Δήμο Λέσβου για 

στήριξή του σε πιλοτικά προγράμματα ανακύκλωσης σε δημοτικές ενότητες του 

νησιού», αναφέρει υπάλληλος της «Ανακύκλωσης Αιγαίου - Χυτήρια ΑΒΕΕ». 

Στις εγκαταστάσεις της εταιρείας συλλέγονται και διαχωρίζονται επίσης 

ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές από τη Λέσβο και τα νησιά του ανατολικού 

Αιγαίου, ελαστικά από βουλκανιζατέρ, μπαταρίες αυτοκινήτων και απλές μπαταρίες. 

Τα περισσότερα από τα υλικά «ταξιδεύουν» εκτός νησιού, κυρίως στην πρωτεύουσα, 

όπου πραγματοποιείται η ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίησή τους. 

 Για τη δραστηριότητα της συλλογής, μεταφοράς, προσωρινής αποθήκευσης 

και διαχείρισης, η επιχείρηση διαθέτει όλες τις απαιτούμενες άδειες και συμβάσεις 

συνεργασίας με τους τελικούς αποδέκτες, ενώ ελέγχεται τόσο από τους 

προβλεπόμενους μηχανισμούς ελέγχου του κράτους, όσο και από επιθεωρητές του 

συστήματος διασφάλισης ποιότητας ISO, το οποίο διαθέτει. 
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3.6 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΟΥ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΗΗΕ 

 

Σύμφωνα με τις νέες νομοθετικές ρυθμίσεις: Α. Κάθε παραγωγός (HHE) 

υποχρεούται από 5.3.2004:  

1. να οργανώνει και να χρηματοδοτεί την εναλλακτική διαχείριση των ΑΗΗΕ 

από τα δικά του προϊόντα που διαθέτει στην ελληνική αγορά. Οι παραγωγοί ΗΗΕ 

μπορούν να επιλέγουν εάν θα εκπληρώνουν την υποχρέωση αυτή, ατομικά, με την 

οργάνωση εγκεκριμένου συστήματος ατομικής εναλλακτικής διαχείρισης, η 

συλλογικά, με την ένταξή τους σε εγκεκριμένο συλλογικό σύστημα εναλλακτικής 

διαχείρισης ΑΗΗΕ, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 7 του ΠΔ 

117/2004.  

2. μετά τις 13 Αυγούστου 2005, να επισημαίνει με το σύμβολο του 

διαγραμμένου κάδου τα προϊόντα που διαθέτει στην ελληνική αγορά. 

3. να είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Παραγωγών του ΥΠΕΚΑ και από 

1.1.2006 να εμφανίζει τον αριθμό Μητρώου του σε όλα τα νομιμοποιητικά και 

οικονομικά έγγραφά του (σφραγίδα της εταιρείας, Δελτία Αποστολής, Τιμολόγια 

κλπ.). Οι υπόχρεοι παραγωγοί ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού για να 

λάβουν από το ΥΠΕΚΑ Αριθμό Μητρώου Παραγωγού (ΑΜΠ) θα πρέπει να 

καταθέτουν:  

• Αίτηση χορήγησης ΑΜΠ πλήρως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη και  

• Βεβαίωση συμμετοχής σε εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΗΗΕ. 

Η «Βεβαίωση συμμετοχής σε εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης 

ΑΗΗΕ» χορηγείται από τα συστήματα εφόσον ο υπόχρεος παραγωγός έχει:  

•  υπογράψει σύμβαση με εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΗΗΕ 

 και η εν λόγω σύμβαση είναι εν ισχύ όταν ο παραγωγός υποβάλει αίτηση 

 χορήγησης ΑΜΠ, 

•  προσκομίσει στο εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΗΗΕ τα 

 αναγκαία νομιμοποιητικά έγγραφα (π.χ. ΦΕΚ σύστασης εταιρείας, καταστατικό, 

 πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης κλπ) και 

•  στείλει στο σύστημα περιοδικές δηλώσεις με το σύνολο των τεμαχίων και βάρους 

 του ΗΗΕ που διέθεσε στην ελληνική αγορά. Για την εγγραφή στο μητρώο δεν     

 απαιτείται τέλος εγγραφής. Προϋποθέτει όμως να παρέχει ακριβή στοιχεία όσον 

 αφορά τις ποσότητες και κατηγορίες προϊόντων που διαθέτει στην ελληνική 
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 αγορά και να καταβάλει στο εγκεκριμένο σύστημα χρηματική εισφορά, το ύψος 

 της οποίας καθορίζεται στη σύμβαση προσχώρησης του παραγωγού στο σύστημα 

 και είναι ανάλογο του είδους και της ποσότητας του εξοπλισμού που έχει διαθέσει 

 ο παραγωγός στην αγορά από την 1η Ιουλίου 2004, (ημερομηνία έναρξης της 

 λειτουργίας του συστήματος).  

Η επικαιροποίηση των στοιχείων του Μητρώου Παραγωγών θα γίνεται σε 

ετήσια βάση, οπότε στο τέλος κάθε έτους θα πρέπει να κατατίθεται εκ νέου αίτηση 

του υπόχρεου παραγωγού συνοδευόμενη αντίστοιχα από τη βεβαίωση συμμετοχής σε 

εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΗΗΕ. Ο ΑΜΠ του κάθε 

παραγωγού θα παραμένει ο ίδιος με κάθε ετήσια ανανέωση.  

4. να παρέχει τις πληροφορίες για την επαναχρησιμοποίηση και τις 

επεξεργασίες των προϊόντων που πωλεί (τα διάφορα συστατικά και υλικά και τις 

θέσεις των επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασμάτων που υπάρχουν στον εξοπλισμό 

που διαθέτουν στην αγορά). 

Β. Οι διακινητές (διανομείς) υποχρεούνται, από 5.3.2004, να:  

 διακινούν στην ελληνική αγορά μόνο τα είδη ΗΗΕ που είναι ενταγμένα σε 

εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης (ΠΔ 117/2004, άρθρο 4.7.α), 

 προμηθεύονται τα είδη ΗΗΕ από παραγωγούς που είναι εγγεγραμμένοι στο 

Μητρώο Παραγωγών (ΠΔ 117/2004, άρθρο 4.7.β) και 

  παραλαμβάνουν χωρίς επιβάρυνση αποσυρόμενο εξοπλισμό, κατά την 

παροχή νέου προϊόντος, ο οποίος είναι ισοδύναμου τύπου και εκπληρώνει τις 

ίδιες λειτουργίες με τον παρεχόμενο εξοπλισμό (ΠΔ 117/2004, άρθρο 9.Β.2).  

Οι τελικοί χρήστες των ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού έχουν 

την υποχρέωση να επιστρέφουν χωρίς οικονομική επιβάρυνση τις συσκευές, μετά τη 

ολοκλήρωση της χρήσης τους, σε ειδικούς χώρους (σημεία συλλογής). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο  (Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΗΗΕ ΣΗΜΕΡΑ)  

 

4.1 ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΣ-ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ  

 

Είναι ο τρόπος που ανακυκλώνονται τα ΑΗΗΕ σε ολόκληρη την Ελλάδα. Η 

βασική αρχή της επεξεργασίας αυτής είναι: τεμαχισμός τον συσκευών σε πολύ μικρά 

κομμάτια και κατόπιν διαχωρισμός των διαφόρων υλικών με κατάλληλες διεργασίες 

(ανάκτηση των υλικών). Μπορεί κανείς να τον χαρακτηρίσει ως μη ελεγχόμενη 

αποσυναρμολόγηση. Η διαδικασία που ακολουθείται είναι: οι συσκευές εισάγονται 

σε κυλινδρικό δοχείο (σε ορισμένες περιπτώσεις συμπιέζονται πρώτα σε πρέσες), 

όπου κομματιάζονται από περιστρεφόμενα σφυριά, μέχρι να φτάσουν το κατάλληλο 

μέγεθος (συνήθως 10- 100mm).  

 

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ 

Στο τμήμα αυτό θα αφαιρούνται επιλεκτικά από τα ΑΗΗΕ τουλάχιστον οι 

εξής ουσίες, παρασκευάσματα και κατασκευαστικά στοιχεία τα οποία πρέπει να 

συλλέγονται χωριστά όπως: Πυκνωτές που περιέχουν πολυχλωριωμένα διφαινύλια 

(PCB), Μπαταρίες, Πλακέτες τυπωμένων κυκλωμάτων από κινητά τηλέφωνα εν γένει 

και από άλλες συσκευές αν η επιφάνεια της πλακέτας υπερβαίνει τα 10 τετραγωνικά 

εκατοστά, Αμιαντούχα απόβλητα και κατασκευαστικά στοιχεία που περιέχουν 

αμίαντο, Λαμπτήρες εκκένωσης αερίων κ.ά. 

 

ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΣ 

 Ως τεμαχισμός 

νοείται η διαίρεση της δομής 

στερεών αντικειμένων μέσω 

μηχανικής δύναμης, ώστε να 

επιτυγχάνεται αύξηση της 

ειδικής επιφάνειας και ο 

διαχωρισμός των διάφορων 

ομάδων των υλικών.   

 ΕΙΚΟΝΑ 9 ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΣ ΑΗΗΕ 
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Τα υλικά θρυμματίζονται με πτώση, με άλεση ή με κοπή, εφαρμόζοντας 

επάνω τους μηχανική πίεση, είτε με εναλλασσόμενη προσέγγιση και απομάκρυνση 

των επιφανειών είτε με συνεχή κίνηση των επιφανειών θραύσης είτε με πρόσκρουση 

των υλικών πάνω σε σταθερή επιφάνεια. Ο τεμαχισμός αποτελεί μία από τις 

σπουδαιότερες διαδικασίες επεξεργασίας απορριμμάτων εν γένει. Γι’ αυτό το λόγο, η 

επιλογή των σωστών μηχανημάτων πρέπει να γίνει με προσοχή αφού αναλυθούν:  Οι 

φυσικές και χημικές ιδιότητες του προς τεμαχισμό υλικού (μέγεθος, δομή, 

σκληρότητα κ.λπ.)  Ο σκοπός χρήσης του (π.χ. θραύση μετάλλων) Οι απαιτούμενες 

ιδιότητες του τελικού προϊόντος (πχ. compost, RDF κλπ.) 

Ο τεμαχισμός όμως, φέρει και ορισμένα σημαντικά μειονεκτήματα: 

α) Επιτυγχάνει χαμηλό ποσοστό 

ανακύκλωσης υλικών. β) Δεν 

επιτρέπει επαναχρησιμοποίηση 

εξαρτημάτων ή υποσυνόλων. γ) 

Συχνά παρατηρείται ρύπανση 

υλικών τα οποία θα μπορούσαν 

να ανακυκλωθούν, με άλλα 

επικίνδυνα ή μη ανακυκλώσιμα, 

καθιστώντας τα απορριπτέα. 

 ΕΙΚΟΝΑ 10 ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΥ 

Γενικά, αποκλίνει από το πνεύμα της πρόσφατης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας 

που δίνουν προτεραιότητα στην επαναχρησιμοποίηση των ΑΗΗΕ. 

Η ανακύκλωση των ΑΗΗΕ με την μέθοδο του τεμαχισμού μπορεί να 

θεωρηθεί ως αποτελεσματική, κοστολογικά συμφέρουσα και προτιμητέα για τα 

λεγόμενα «ιστορικά» προϊόντα. Η έρευνα, όμως, ήδη προσανατολίζεται προς νέες πιο 

ολοκληρωμένες λύσεις για την διαχείριση των ΑΗΗΕ του μέλλοντος. 

 

4.2 ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ 

 

 Η αποτέφρωση ΑΗΗΕ σε ειδικές εγκαταστάσεις συμβάλλει στην αύξηση των 

ρύπων (ιδιαίτερα τοξικών ενώσεων, όπως βαρέα μέταλλα, διοξίνες, φουράνια κλπ) 

που εκλύονται στην ατμόσφαιρα ή παρακρατούνται στην τέφρα των μονάδων. 

Μελέτες στην Γερμανία υπολόγισαν ότι περιέχονται ετησίως σε εκπομπές από 
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αποτέφρωση αποβλήτων 36 τόνοι υδραργύρου και 16 τόνοι καδμίου. Επιπλέον έχει 

αποδειχθεί ότι η αποτέφρωση μη επικίνδυνων αποβλήτων είναι η μεγαλύτερη πηγή 

εκπομπών διοξινών και φουρανίων στην ατμόσφαιρα της Ευρώπης. Επίσης, τα 

ΑΗΗΕ περιέχουν σοβαρές ποσότητες PVC (αποτελεί το 20% τουλάχιστον των 

πλαστικών στα ΑΗΗΕ). Υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις που υποστηρίζουν ότι το PVC 

δεν προσφέρεται για αποτέφρωση, ιδίως σε σχέση με την ποσότητα και τον 

επικίνδυνο χαρακτήρα των παραγόμενων καυσαερίων κατά την αποτέφρωση. Κατά 

την υγειονομική ταφή του, αναγνωρίζεται ευρύτατα ότι ενδέχεται να έχει αρνητικές 

επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου. Σήμερα, ανακυκλώνονται πολύ μικρές 

ποσότητες αποβλήτου PVC από τα ΑΗΗΕ.  

Για τους παραπάνω λόγους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο 

εξέδωσαν το 1998 οδηγίες για την αποτέφρωση των αποβλήτων, ορίζοντας αυστηρές 

οριακές τιμές εκπομπής ρύπων. Ωστόσο, η σε τελικό στάδιο εφαρμοζόμενη 

τεχνολογία δεν μπορεί να θεωρηθεί ως η μόνη μέθοδος που επιτρέπει να 

αποφευχθούν οι εκπομπές από τις ενέργειες διαχείρισης αποβλήτων. Η χωριστή 

συλλογή και η επεξεργασία συγκεκριμένων κατηγοριών αποβλήτων, όπως τα ΑΗΗΕ, 

συμβάλλει στο να είναι καθαρότερα τα αστικά απόβλητα και, ως εκ τούτου, στη 

μείωση των εκπομπών λόγω αποτέφρωσης ή τήξης των ΑΗΗΕ που περιέχουν βαρέα 

μέταλλα και αλογωνούχες ουσίες. Βέβαια, εκτός των ατμοσφαιρικών εκπομπών, 

ιδιαίτερη σημασία στην αποτέφρωση των ΑΗΗΕ έχει και η παραμένουσα τέφρα. 

Αυτό αφορά τόσο τις εγκαταστάσεις που συμμορφώνονται προς τις οδηγίες του Ε. 

Συμβουλίου για την αποτέφρωση των αποβλήτων όσο για τις εγκαταστάσεις που δεν 

ανταποκρίνονται προς τις άνω διατάξεις.  

Η είσοδος μικρών ποσοτήτων ΑΗΗΕ σε εγκαταστάσεις καύσης έχει ως 

αποτέλεσμα υψηλές συγκεντρώσεις βαρέων κι άλλων μετάλλων στη σκουριά, τα 

παραγόμενα καυσαέρια και τα φίλτρα των μονάδων. 

 

4.3 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΦΗ ΑΗΗΕ  

 

Υγειονομική ταφή των ΑΗΗΕ Η υγειονομική ταφή σε Χ.Υ.ΤΑ. δεν έχει καμία 

σχέση με την εικόνα που είχαμε στο μυαλό μας για τις «χωματερές». Οι σύγχρονοι 

χώροι ταφής πρέπει να πληρούν υψηλές προδιαγραφές και να μεταχειρίζονται τα 

απόβλητα ανάλογα με την επικινδυνότητά τους. Οι προδιαγραφές αυτές αυξάνουν 
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πολύ το κόστος διάθεσης για τα κοινά απόβλητα και υπερβολικά για τα επικίνδυνα. 

Είναι μία πίεση προς τους υπόχρεους να ανακυκλώνουν τα προϊόντα τους, ώστε όσο 

το δυνατόν να μειώνεται η τελική ποσότητα αποβλήτων προς διάθεση. Λόγω της 

παρουσίας πολλών επιμέρους ουσιών στα ΑΗΗΕ, παρατηρούνται αρνητικές 

επιπτώσεις για το περιβάλλον κατά την υγειονομική ταφή και πολύ περισσότερο κατά 

την ανεξέλεγκτη διάθεση τους.  

Σοβαρές επιπτώσεις θα μπορούσαν να αποφευχθούν αν οι χώροι αυτοί 

ανταποκρίνονταν σε ειδικές τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα για το περιβάλλον. 

Δεδομένου ότι κανένας χώρος υγειονομικής ταφής δεν είναι πλήρως υδατοστεγής 

καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του, δεν μπορεί να αποκλεισθεί η περίπτωση διαρροής 

βαρέων μετάλλων και επικίνδυνων χημικών ουσιών από τα ΑΗΗΕ στο υπέδαφος και 

τα υπόγεια ύδατα. Τα κύρια προβλήματα, δηλαδή, στους χώρους ταφής προέρχονται 

κυρίως από την απόπλυση και την εξαέρωση των επικίνδυνων ουσιών. Μερικά 

παραδείγματα αποτελούν η απόπλυση του υδραργύρου κατά την καταστροφή 

ορισμένων τμημάτων ΗΗΕ ( π.χ. διακόπτες κυκλωμάτων ), η καταστροφή πυκνωτών 

που περιέχουν PCB, καθώς και η διαρροή τοξικών ουσιών στο έδαφος και στα 

υπόγεια ύδατα από την ταφή πλαστικών υλικών με βρωμιούχους επιβραδυντές 

φλόγας ή πλαστικών υλικών που περιέχουν κάδμιο. Προβληματισμό προκαλεί και η 

εξαέρωση μεταλλικού υδραργύρου και διμεθυλενοϋδραργύρου από τα ΑΗΗΕ στους 

χώρους ταφής. Επιπλέον, είναι δυνατόν να προκληθούν ανεξέλεγκτες πυρκαγιές 

στους ΧΥΤΑ. Εξαιτίας των πυρκαγιών μπορεί να προκληθούν εκπομπές βαρέων 

μετάλλων ή άλλων χημικών ενώσεων. 

 

4.4 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 

  

Η ανάκτηση προϊόντων ή εξαρτημάτων αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα, 

γιατί όπως αναλύθηκε, η παραγωγή νέων προϊόντων επιφέρει τα περισσότερα 

καταστροφικά  αποτελέσματα. Στόχος μας, λοιπόν, είναι να επεκτείνουμε την ζωή 

των προϊόντων. Η ανάπτυξη αυτή μπορεί να συμβεί με τους παρακάτω τρόπους.  

 Επαναπώληση / Επαναχρησιμοποίηση Η επαναπώληση στόχο έχει να 

επαναφέρει το προϊόν αυτούσιο στο ρεύμα της αγοράς. Πολλά προϊόντα που 

είναι άχρηστα για έναν μπορεί να είναι χρήσιμα για κάποιον άλλο. Πολλές 

εταιρείες στην Ευρώπη έχουν ως αντικείμενο την συλλογή και επαναπώληση. 
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Η επαναχρησιμοποίηση έχει στόχο την επαναπροώθηση στην αγορά 

οποιωνδήποτε εξαρτημάτων που η λειτουργία τους είναι ικανοποιητική. 

Πολλοί φορείς συλλέγουν, ελέγχουν το υλικό και τα σκάρτα τεμάχια 

αποστέλλονται για ανακύκλωση, ενώ τα υγιή πωλούνται μόνα τους ή 

ταιριάζουν με άλλα για να δημιουργήσουν ένα νέο προϊόν. Σ’ αυτήν την 

κατηγορία δεν λαμβάνει χώρα επισκευή, δηλαδή ό,τι λειτουργεί μόνο 

χρησιμοποιείται και τα σκάρτα απορρίπτονται. 

 Επισκευή / αναμόρφωση (refurbishing) Η επισκευή και η αναμόρφωση 

διαφέρουν από την απλή επαναπώληση, γιατί περιλαμβάνουν κάποια 

τροποποίηση του προϊόντος. Η επισκευή ασχολείται με τα φανερά λάθη, ενώ 

η αναμόρφωση έχει ως στόχο να βελτιώσει τη γενικότερη αξιοπιστία του 

προϊόντος καθαρίζοντας, επιθεωρώντας και αντικαθιστώντας εξαρτήματα 

όπου χρειάζεται και σε μερικές περιπτώσεις βελτιώνοντας το προϊόν με 

ενσωμάτωση σε αυτό νέων υλικών που μπορεί να προέκυψαν από τότε που 

πωλήθηκε για πρώτη φορά η συσκευή.  

Η αναμόρφωση συνήθως διεξάγεται από τους κατασκευαστές πρότυπων 

εξαρτημάτων που παίρνουν πίσω τον εξοπλισμό όταν λήξει ένα συμβόλαιο 

εκμίσθωσης ή όταν παύει να λειτουργεί. Οι κατασκευαστές πρότυπων εξαρτημάτων 

συχνά ανησυχούν για την επισκευή και την αναμόρφωση από ανεξάρτητες εταιρίες, 

διότι τα καινούργια τους προϊόντα πρέπει να ανταγωνιστούν τα αναμορφωμένα 

προϊόντα σε ευαίσθητες οικονομικά αγορές. 

 

 

4.4.1 ΕΠΑΝΑΠΩΛΗΣΗ/ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ 

 

Η επαναπώληση στόχο έχει να επαναφέρει το προϊόν αυτούσιο στο ρεύμα της 

αγοράς καθώς προϊόντα που είναι άχρηστα για κάποιον χρήστη, μπορεί να επαρκούν 

για να καλύψουν τις ανάγκες κάποιου άλλου. Η επέκταση ζωής των προϊόντων 

αυτών, έχει ως αποτέλεσμα την μείωση της ανάγκης για νέες συσκευές και κατ’ 

επέκταση την μείωση των ηλεκτρονικών αποβλήτων. 

Η επαναχρησιμοποίηση στόχο έχει την επαναπροώθηση στην αγορά 

οποιωνδήποτε εξαρτημάτων των οποίων η λειτουργία είναι ικανοποιητική 

συγκρινόμενη με τις αρχικές τους επιδόσεις. Έτσι, τα ΑΗΗΕ  συλλέγονται  και  
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ελέγχονται  ως  προς  την  κατάσταση  της  λειτουργίας  τους. Κάποια στέλνονται για 

ανακύκλωση ανοικτού τύπου ενώ αυτά που βρίσκονται σε καλή κατάσταση, 

πωλούνται μόνα τους ή ταιριάζονται με άλλα για να δημιουργήσουν ένα νέο προϊόν. 

Στην πρακτική αυτή δε λαμβάνει χώρα κανενός είδους επισκευή ΑΗΗΕ 

 

4.4.1.1  ΤΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ  

 

Από περιβαλλοντικής σκοπιάς, η επαναχρησιμοποίηση των καταναλωτικών 

προϊόντων  πρέπει  να  θεωρηθεί  προτιμότερη  από  όλες  τις  μορφές  διαχείρισης  

των  αποβλήτων εκτός από την ελαχιστοποίηση. Επιπλέον σε οποιαδήποτε γενικά 

αποδεκτή διοικητική ιεραρχία των αποβλήτων, η επαναχρησιμοποίηση 

(συμπεριλαμβανομένης της άμεσης  επαναχρησιμοποίησης, ή μετά από την επισκευή 

ή την αποκατάσταση) είναι καλύτερη  για  το  περιβάλλον  από  τη  διάθεση.  Η  

ανακύκλωση  διαδραματίζει  προφανώς  έναν  ζωτικής σημασίας ρόλο στη διαχείριση 

των αποβλήτων, αλλά η επαναχρησιμοποίηση  είναι οικολογικά αποδοτικότερη.  

Η επιπλέον ζωή για τα προϊόντα αυτά σημαίνει ότι θα  υπάρξουν  λιγότερο  

επιβλαβή  απόβλητα που  παράγονται.  Για  τον  πλανήτη,  η  επαναχρησιμοποίηση 

σημαίνει ότι λιγότερες πρώτες ύλες θα χρησιμοποιηθούν, ότι θα  καταναλωθεί  

λιγότερη  ενέργεια  και  λιγότερη  ρύπανση  θα  προκύψει από  τις  τρεις  φάσεις του  

κύκλου ζωής  (εξαγωγή,  κατασκευή  και  διάθεση/ανακύκλωση  πρώτων  υλών). Η  

επαναχρησιμοποίηση  του  μεταχειρισμένου  εξοπλισμού  μπορεί  επίσης  να  

σημαίνει  μια  χαμηλότερη  αξία  των  προϊόντων,  αυξάνοντας  κατά  συνέπεια τη  

δυνατότητα  πρόσβασης  για  περισσότερους  ανθρώπους  που  δεν  είναι  σε  θέση  

να  αγοράσουν το προϊόν στην υψηλή αρχική του τιμή. Αυτό μπορεί έπειτα να 

επιτρέψει  ένα γεφύρωμα σε αυτό που αποκαλούμε «ψηφιακό χάσμα». 

 

4.4.1.2 ΤΟ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 

Δεν  υπάρχει  καμία  αμφιβολία  ότι,  η  επαναχρησιμοποίηση  των  

ηλεκτρονικών  αποβλήτων  αποτελεί  επιτακτική  ανάγκη.  Εντούτοις,  ο  κυρίαρχος  

αυτός  στόχος δεν  πρέπει  να  εξαλείψει  μερικές  πολύ  σημαντικές  ανησυχίες  

σχετικά  με την  επαναχρησιμοποίηση στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης, της 
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τοξικής τεχνολογίας και της περιβαλλοντικής δικαιοσύνης. Ακριβώς όπως 

καταδείχθηκε στην Κίνα όπου η λέξη «επαναχρησιμοποίηση»  χρησιμοποιήθηκε  ως  

διαβατήριο  για  όλη  αυτή  την περιβαλλοντική καταστροφή και όχι  μόνο, που  

πλήττει την χώρα αυτή. Χωρίς τον προαπαιτούμενο έλεγχο,  την πιστοποίηση και το 

μαρκάρισμα «η επαναχρησιμοποίηση» μπορεί να είναι μια πρόφαση (σκόπιμα ή όχι) 

για την εξαγωγή της χρησιμοποιημένης ηλεκτρονικής, δίνοντας έτσι στη νόμιμη 

επαναχρησιμοποίηση ένα  λανθασμένο  νόημα  και  δημιουργώντας  αυταπάτες  για  

καλή  και  προσηλωμένη εφαρμογή του νόμου, αλλά όχι η δέουσα σύμφωνα με τις 

ανάγκες. Το μεγαλύτερο μέρος αυτού του υλικού είναι επικίνδυνο εξ ορισμού και η 

Συνθήκη της Βασιλείας σκοπό έχει να ελέγξει την εξαγωγή των επιβλαβών 

αποβλήτων. Έτσι οι διαδικασίες που προαναφέρθηκαν αποτελούν επιτακτική ανάγκη 

για να αποκατασταθούν και να αντιμετωπιστούν  οι  επιπτώσεις  αυτής  της  σκόπιμης 

συγκάλυψης.  Η  εξαγωγή  για επισκευή μπορεί να περιλάβει την εξαγωγή για 

διάθεση όπως επίσης και την άμεση διάθεση των επικίνδυνων μερών λόγω της 

ανάγκης να αντικατασταθούν αυτά τα μέρη.  

Κατά συνέπεια, αυτή η μορφή εξαγωγής επιτρέπει τη διασυνοριακή 

μετακίνηση των επιβλαβών αποβλήτων. Παραδείγματος χάριν, εάν μια οθόνη 

εξάγεται για επισκευή αλλά  απαιτεί έναν νέο καθοδικό σωλήνα, τότε αυτή η εξαγωγή 

εμπίπτει σαφώς στη  Συνθήκη  της  Βασιλείας,  της  οποίας  ο  σκοπός  είναι  να  

ελέγχει  όλες  τις  μορφές διασυνοριακών μετακινήσεων των επιβλαβών αποβλήτων. 

Αλλά πάλι, χωρίς απαίτηση δοκιμής  από  τις  κυβερνήσεις  για  αυτούς  τους τύπους  

εξαγωγών,  είναι αδύνατο  να γνωρίζει  κανείς  εάν  ή  όχι  η  επισκευή  θα  απαιτήσει  

την  αντικατάσταση  ενός επικίνδυνου μέρους. 

Η  επαναχρησιμοποίηση  είναι  μια  λιγότερο  προτιμητέα  επιλογή  για  την  

διαχείριση αποβλήτων  για  μια  τεχνολογία  που  θεωρείται  πολύ  γρήγορα 

«ξεπερασμένη».  Η επαναχρησιμοποίηση της τεχνολογίας αυτής δεν είναι μια τόσο 

εφικτή επιλογή όσο η επαναχρησιμοποίηση  άλλων  τύπων  προϊόντων.  Η  γρήγορη  

πεπαλαίωση  της τεχνολογίας της πληροφορίας οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο 

αστρονομικό ποσοστό στο  οποίο  η  τεχνολογική  ανάπτυξη  πραγματοποιείται  σε  

αυτόν  τον  τομέα.  Το «ψηφιακό χάσμα» δεν  καθορίζεται πάντα από τη διαφορά 

μεταξύ  εκείνων με τους υπολογιστές (ανεξάρτητα από το πόσο είναι παλαιός) και 

εκείνων χωρίς. Το ψηφιακό χάσμα μπορεί  να  μετρηθεί  από  το  πόσο λειτουργικές  

και  αποδοτικές  είναι  οι  νέες τεχνολογίες στις πλούσιες χώρες έναντι αυτών στις 

φτωχότερες χώρες.  



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4  

(Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΗΗΕ ΣΗΜΕΡΑ) 

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

ΔΕΝΕΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΛΙΑΠΑΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

48 

Καμιά λύση στο πρόβλημα του «ψηφιακού χάσματος» δεν πρόκειται να το 

εξαλείψει εντελώς. Από αυτή τη  σκοπιά,  δεν  είναι  πάντα  τόσο  φιλανθρωπικό  το  

να  παρέχεις  μεταχειρισμένη τεχνολογία  που  θα  θεωρείται  ξεπερασμένη  σε  

μερικά  έτη,  ιδιαίτερα  όταν  αυτή  η τεχνολογία  μπορεί  να  προκαλέσει  ουσιαστικό  

περιβαλλοντικό  πρόβλημα.  Οι φιλανθρωπικές  οργανώσεις 

«επαναχρησιμοποιημένου  εξοπλισμού»  λειτουργούν παγκοσμίως  χωρίς 

συμφωνητικά  για  να  εξασφαλίσουν  ότι  οι  δωρεές  τους  είναι κατάλληλες, ότι οι 

παραλήπτες γνωρίζουν τα ζητήματα μετά το «τέλος ζωής» τους και ότι οι δωρεές δεν 

θα θέσουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον στη χώρα εισαγωγής. 

Είναι πολύ σημαντικό η φιλανθρωπία για «επαναχρησιμοποίηση» να  αρχίσει να 

αναπτύσσει συμφωνητικά πρότυπα. Ενώ ο εξοπλισμός εξάγεται με τον όρο 

«λειτουργικός» και επομένως, τέτοιες εξαγωγές είναι  εξ  ολοκλήρου  νόμιμες,  

εντούτοις,  αυτός  μπορεί  πολύ  γρήγορα  να  γίνει ξεπερασμένος ή μη λειτουργικός. 

Εν τω μεταξύ, τέτοιες φιλανθρωπίες δεν διαθέτουν τους πόρους για να εγγυηθούν τη 

σωστή διαχείριση μετά το τέλος ζωής των προϊόντων, κάτι  που  καλείται  να  

αντιμετωπίσουν  πολλές  χώρες  οι  οποίες  δεν  διαθέτουν  τις κατάλληλες υποδομές 

για τη διαχείριση αυτή.  

Η εξαγωγή του τοξικού εξοπλισμού για την επαναχρησιμοποίηση στις φτωχές 

χώρες ευθύνεται για τη περιβαλλοντική και οικονομική αδικία. Εάν η λύση για το 

πρόβλημα της μεταχειρισμένης τοξικής τεχνολογίας είναι η μετάβαση από τους 

πλούσιους στους φτωχούς  και  αυτό  γίνεται  κανόνας  και  μάλιστα  χωρίς  τους  

ελέγχους,  όπως προβλέπονται  από  τη  Συνθήκη  της  Βασιλείας,  τότε  

δημιουργείται  ένας  πολύ ευνοημένος “κόσμος” που στην πραγματικότητα είναι οι 

πλούσιες βόρειες χώρες. Αν και οι χώρες αυτές είναι ικανότερες για την διαχείριση 

των επιβλαβών αποβλήτων, ωστόσο «ξεφορτώνονται» το επικίνδυνο αυτό φορτίο 

απαλλάσσοντας το περιβάλλον τους από τις επικίνδυνες ουσίες, επιβαρύνοντας έτσι 

τις φτωχότερες οι οποίες βεβαία είναι λιγότερο ικανές να αντιμετωπίσουν το 

πρόβλημα. Είναι ξεκάθαρο λοιπόν ότι για να υπάρξει περιβαλλοντική δικαιοσύνη οι 

αναπτυσσόμενες χώρες δεν πρέπει να είναι οι παραλήπτες ενός τόσο δυσανάλογου 

τοξικό φορτίο. 
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4.4.2 ΕΠΙΣΚΕΥΗ/ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 

 

Σύμφωνα  με  την  πρακτική  αυτή,  πριν  την  επαναπώληση  των  ΑΗΗΕ,  

ενδέχεται  να πραγματοποιηθεί  και  κάποια  απλή  ή  διευρυμένη επισκευή  τους  

(αναμόρφωση). Η επισκευή ασχολείται με τις δυσλειτουργίες που διαπιστώνονται 

κατά την εξέταση των ΑΗΗΕ και έχουν να κάνουν με τη λειτουργία των συσκευών 

όπως αυτή καθορίστηκε κατά την κατασκευή τους. Η αναμόρφωση έχει ως στόχο να 

βελτιώσει τη γενικότερη αξιοπιστία  των συσκευών,  καθαρίζοντας,  επιθεωρώντας  

και  αντικαθιστώντας εξαρτήματα όπου κρίνεται απαραίτητο, και σε μερικές 

περιπτώσεις ενσωματώνοντας νέα  υλικά που  μπορεί  να  προέκυψαν  από  τότε  που  

πωλήθηκε  για  πρώτη  φορά  η συσκευή. 

Συνήθως διεξάγεται από τους κατασκευαστές πρότυπων εξαρτημάτων που 

παίρνουν πίσω τον εξοπλισμό όταν λήξει ένα συμβόλαιο εκμίσθωσης ή όταν αυτός 

παύσει να  λειτουργεί. 

Ειδικά  για  την  πρακτική  της  επισκευής  των  ηλεκτρονικών  υπολογιστών 

επισημαίνονται τα εξής: Σε αντίθεση με την ανακύκλωση ανοικτού τύπου, στην οποία  

απαιτείται αποσυναρμολόγηση και τεμαχισμός των διαφόρων μηχανικών και 

τεχνικών τμημάτων των ΑΗΗΕ, τα οποία συχνά μετατρέπονται με δαπανηρούς 

μηχανισμούς σε χαμηλότερης αξίας πρώτες ύλες, η επισκευή και επιδιόρθωση 

διατηρεί τις μονάδες και  τα μηχανολογικά τμήματα στην ακέραια μορφή τους. Αυτές 

οι δραστηριότητες έχουν  ήδη αναπτυχθεί σε σημαντικό βαθμό διεθνώς και είναι 

γνωστό ότι είναι επικερδείς. Η  επισκευή  και επιδιόρθωση  των  ΑΗΗΕ  όχι  μόνο  

επιτρέπει  την  εξοικονόμηση  στο  κόστος ανακύκλωσης και διαχείρισης, αλλά 

προσφέρει και οικονομικά οφέλη από την εκ νέου πώληση προϊόντων σε 

χαμηλότερες τιμές από τα καινούργια. Αποτελούν ένα  νέο  οικονομικό τομέα  (με  

χαμηλή επικάλυψη  από τις  υπάρχουσες δραστηριότητες)  όπου ένα νέο είδος 

βιομηχανίας (μικρές επιχειρήσεις και κοινοτικές ομάδες) μπορεί να  αναπτυχθεί. 

Είναι εξαιρετικά κατάλληλες για κοινωνικές επιχειρήσεις που ασχολούνται  με  

δραστηριότητες επαναχρησιμοποίησης,  προσφέροντας  δουλειά,  εκπαίδευση  και  

ικανότητες  σε άτομα  άνεργα  για  μακρύ  χρονικό  διάστημα. 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4  

(Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΗΗΕ ΣΗΜΕΡΑ) 

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

ΔΕΝΕΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΛΙΑΠΑΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

50 

4.5 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ  

 

Η ανακύκλωση ανοιχτού κυκλώματος είναι μια μέθοδος η οποία εμπεριέχει 

την εκ νέου χρήση του υλικού από ένα πεταμένο αντικείμενο για την κατασκευή νέων 

προϊόντων. Η ανάκτηση υλικών είναι μία από τις βασικότερες εναλλακτικές επιλογές 

των ΑΗΗΕ στο τέλος της ζωής τους, δεδομένου ότι η οποιαδήποτε 

επαναχρησιμοποίηση είναι δύσκολη λόγω της ταχύτατης εξέλιξης της τεχνολογίας. 

Οι προτεραιότητες για το τέλος της ζωής του προϊόντος ταξινομούνται με την εξής 

φθίνουσα σειρά: 

1. Αποφυγή απόρριψης  

2. Ανάκτηση του συνολικού προϊόντος  

3. Ανάκτηση υποσυνόλων και εξαρτημάτων  

4. Ανάκτηση υλικών  

5. Ανάκτηση ενέργειας  

6. Αποτέφρωση  

7. Υγειονομική ταφή 

 

4.5.1 ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ 

 

Η αποσυναρμολόγηση διακρίνεται στα παρακάτω είδη, ανάλογα με το επίπεδο της 

ανάκτησης που επιτυγχάνεται: 

 Μη καταστροφική (non destructive). Η αποσυναρμολόγηση πραγματοποιείται 

λύνοντας βίδες και αποσυνδέοντας συνδέσμους χωρίς να καταστραφεί κανένα 

υποσύνολο του προϊόντος. 

 Μερικώς καταστροφική (partly destructive). Η αποσυναρμολόγηση 

πραγματοποιείται με καταστροφή των συνδέσμων ή επιλεγμένων 

εξαρτημάτων (π.χ. με οξυγονοκοπή, laser κοπή) προκειμένου να πετύχουμε 

τον σκοπό μας. 

 Καταστροφική (destructive). Η αποσυναρμολόγηση πραγματοποιείται με μη 

ελεγχόμενη καταστροφή της δομής του προϊόντος ( π.χ. ο τεμαχισμός). Αυτός 

ο τρόπος, βέβαια, δεν μπορεί να ενταχθεί στον ορισμό της 

αποσυναρμολόγησης, εφόσον δεν είναι ελεγχόμενος και δεν ανακτώνται 

υποσύνολα. 
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 Επιλεκτική αποσυναρμολόγηση (selective disassembly) ορίζεται η διαδικασία 

που προχωρά μέχρι ένα επιθυμητό «βάθος» - (disassembly depth). Εκτιμάται, 

δηλαδή, ότι η περαιτέρω αποσυναρμολόγηση δεν ωφελεί το περιβάλλον και 

αυξάνει δυσανάλογα το κόστος. 

 

4.5.2 ΚΟΝΙΟΡΤΟΠΟΙΗΣΗ 

 

Η  κονιορτοποίηση στηρίζεται  σε  παρόμοιες  τεχνικές  με  τον  τεμαχισμό,  

οδηγώντας στην παραγωγή υλικών σαφώς μικρότερης κοκκομετρίας (10-20 mm), 

ώστε να είναι  ευκολότερος ο τελικός διαχωρισμός των κλασμάτων των ΑΗΗΕ σε 

επόμενα στάδια.  Στη ροή της επεξεργασίας των ΑΗΗΕ, η κονιορτοποίηση 

χρησιμοποιείται συνήθως σε  τελικό στάδιο, πριν το διαχωρισμό του κλάσματος Cu 

και Al, καθώς και πλαστικού από  το κοινό ρεύμα των αποβλήτων. 

 

4.5.3 ΚΟΣΚΙΝΙΣΜΑ– ΔΟΝΟΥΜΕΝΑ ΚΟΣΚΙΝΑ 

 

Με το κοσκίνισμα διαχωρίζονται τα υλικά με διαφορετικά μεγέθη, 

διοχετευμένα πάνω  σε διάτρητες επιφάνειες, οι οπές των οποίων καθορίζουν το 

μέγεθος των διερχομένων  σωματιδίων. Η παρεμπόδιση της έμφραξης των οπών 

εξασφαλίζεται από την κλίση και  την  κατάλληλη  δόνηση  των  κόσκινων.  Η  

κίνηση  των δονούμενων  κόσκινων  είναι  συνήθως κάθετη προς την επιφάνεια 

κοσκινίσματος. 

 

4.6 ΠΡΟΤΥΠΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ – ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΑ  

 

4.6.1 ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ  

 

Με το μαγνητικό διαχωρισμό επιτυγχάνεται ο διαχωρισμός των σιδηρούχων 

υλικών των  ΑΗΗΕ,  λόγω  του  μαγνητικού  τους  χαρακτήρα.  Συχνά  δεν  

απαιτείται  ισχυρό μαγνητικό πεδίο για το διαχωρισμό των σιδηρούχων τμημάτων 

των αποβλήτων αυτών, αρκεί  να  έχουν  προηγηθεί  οι  κατάλληλες  διατάξεις  

μείωσης  όγκου  (τεμαχισμός  ή κονιορτοποίησης) που εξασφαλίζουν την ομοιογένεια 
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των κομματιών. Τα συνηθέστερα είδη  μαγνητών  που  χρησιμοποιούνται  για  την  

επεξεργασία  των  ΑΗΗΕ  είναι  τα μαγνητικά τύμπανα και οι μαγνητικοί ιμάντες.  

Η χρήση των μαγνητών αποτελεί μία από τις σημαντικότερες διεργασίες 

διαχωρισμού  υλικών μέσα σε μια μονάδα επεξεργασίας ΑΗΗΕ, καθώς επιτελεί την 

ανάκτηση του σιδήρου  των  αποβλήτων  αυτών,  μίας  εκ  των  σημαντικότερων  

πηγών  κέρδους  των μονάδων αυτών. Η μεγάλη ποσότητα σιδηρούχων μετάλλων στα 

ΑΗΗΕ, σε συνδυασμό με την υψηλή αγοραστική τους αξία, αλλά και το χαμηλό 

κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας των ηλεκτρομαγνητών καθιστά επιτρεπτή και 

συχνά, αναγκαία τη χρήση ενός σημαντικού αριθμού μαγνητών σε μία μονάδα 

επεξεργασίας ΑΗΗΕ. 

 

4.6.2 ΑΕΡΟΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ 

 

Ο αεροδιαχωρισμός αποτελεί διεργασία ταξινόμησης ενός ανομοιογενούς 

μείγματος,  όπως είναι και τα ΑΗΗΕ, στα επί μέρους υλικά υπό την επίδραση αέρα. 

Βασίζεται στις διαφορετικές τροχιές που διαγράφουν τα διαφορετικής σύστασης 

σωματίδια μέσα σε στρώμα αέρα, κυρίως λόγω της επίδρασης της βαρύτητας. Η 

επιτυχία του διαχωρισμού  εξαρτάται  από  την  ταχύτητα  του  εμφυσούμενου  αέρα,  

το  χρόνο  παραμονής,  την  υγρασία, το βάρος και το σχήμα των σωματιδίων. 

Οι  συνηθέστερα  χρησιμοποιούμενοι  αεροδιαχωριστές  στην  περίπτωση  

των  ΑΗΗΕ  είναι οι αεροδιαχωριστές τύπου zig - zag, οι οποίοι αποτελούνται από 

ένα ή περισσότερα κανάλια ορθογώνιας τομής, τα οποία συνδέονται μεταξύ τους σε 

ορισμένη γωνία ώστε να σχηματίζουν ένα σχήμα zig-zag. Το προς διαχωρισμό υλικό 

πέφτει στο κανάλι από μία  περιστρεφόμενη  βαλβίδα,  ενώ  παράλληλα  από  το  

κάτω  μέρος  του  καναλιού τροφοδοτείται  αέρας.  Τα  ελαφρά  σωματίδια  

παρασύρονται  προς  τα  επάνω  ενώ  τα βαρύτερα κατευθύνονται προς τα κάτω, κατά 

μήκος του καναλιού. Ο αέρας λόγω των ακμών που προεξέχουν, σχηματίζει μία δίνη 

και τα βαριά αντικείμενα πέφτουν στο κατώτερο τμήμα του καναλιού. Τα τοιχώματα 

του αεροδιαχωριστήρα είναι καλυμμένα με ελαστικό στρώμα, ενώ ένα σύστημα 

δόνησης εμποδίζει την συγκέντρωση σε ένα σημείο. Με τον τρόπο αυτό 

διαχωρίζονται τα ελαφρά κλάσματα των αποβλήτων από τα βαρέα. 
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4.6.3 ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ (Eddy Current)  

 

Ο επαγωγικός διαχωρισμός, με τη χρήση διατάξεων Eddy Current, 

χρησιμοποιείται για  την ανάκτηση του Al και του Cu από το κοινό κλάσμα των 

ΑΗΗΕ. Το Eddy Current  αποτελείται από έναν περιστρεφόμενο ρότορα 

κατασκευασμένο από φυσικό μόνιμο  μαγνήτη  που  περιστρέφεται  με  ταχύτητα  

μέσα  σε  ένα  μεταλλικό  τύμπανο,  δημιουργώντας επαγωγικά μαγνητικά πεδία 

ικανά να έλκουν και να απομακρύνουν το  Al και το Cu. Τα Eddy Currents μπορούν 

να επιτύχουν πολύ μεγάλη ανάκτηση των μη σιδηρούχων μετάλλων, ανάλογα με το 

μέγεθος των εισερχόμενων υλικών. Για αυτό το  λόγο, συνηθίζεται, τα Eddy Currents 

να ακολουθούν διατάξεις κονιορτοποίησης.  

Η ανάκτηση μη σιδηρούχων μετάλλων σε μία μονάδα επεξεργασίας ΑΗΗΕ 

αποτελεί μία από τις κυριότερες πηγές εσόδων, καθώς οι τιμές πώλησης του 

ανακτημένου Cu και του Al είναι αρκετά μεγαλύτερες από των υπολοίπων υλικών. 

 

4.6.4 ΣΥΜΠΙΕΣΗ  

 

 Η συμπίεση εφαρμόζεται στην επεξεργασία των ΑΗΗΕ συνήθως σε τελικό 

στάδιο, για  την αύξηση της πυκνότητας των διαχωρισμένων  υλικών, μειώνοντας τον 

όγκο που  αυτά καταλαμβάνουν. Η σκοπιμότητα υιοθέτησής της ως διαδικασία σε μία 

μονάδα  επεξεργασίας ΑΗΗΕ, έχει να κάνει με καθαρά οικονομικοτεχνικούς λόγους, 

καθώς  συντελεί  στη  μείωση  του  κόστους  μεταφοράς  των  ανακτημένων  υλικών,  

λόγω  μειωμένου όγκου.  
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4.6.5 ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΑΡΟΥΣ (Shared separation)   

 
Με το διαχωρισμό ειδικού βάρους, αξιοποιείται η διαφορά στο ειδικό βάρος 

των διαφορετικής σύστασης υλικών που περιέχονται στα ΑΗΗΕ, Τεχνικές οι οποίες 

χρησιμοποιούνται, αφορούν τη χρήση κυκλώνα, φυγοκεντρικών διαχωριστήρων και 

διαχωριστήρων υγρής κλίνης. Ως διαχωρισμός ειδικού βάρους θα μπορούσε να 

θεωρηθεί και ο αεροδιαχωρισμός. Ο διαχωρισμός ειδικού βάρους χρησιμοποιείται 

συνήθως για το διαχωρισμό βαρέων-ελαφρών κλασμάτων (όπως ανοξείδωτο ατσάλι, 

πλαστικό, κλπ.) των ΑΗΗΕ. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η ανάκτηση 

ομοιογενών και υψηλής αγοραστικής ικανότητας τμημάτων, αυξάνοντας τα 

επιτελούμενα ποσοστά ανάκτησης και τη βιωσιμότητα της Μονάδας Επεξεργασίας 

ΑΗΗΕ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Ο  (ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΗΗΕ 

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ) 

 

5.1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ   
 

ΕΙΚΟΝΑ 11 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

Εναλλακτική  Διαχείριση αποτελούν οι  εργασίες  συλλογής, παραλαβής, 

μεταφοράς, προσωρινής αποθήκευσης, επαναχρησιμοποίησης και αξιοποίησης 

(ανακύκλωσης και ανάκτησης ενέργειας) των ΑΗΗΕ ή και των κατασκευαστικών 

τους στοιχείων και των συναρμολογημένων μερών αυτών, ώστε μετά την 

επαναχρησιμοποίηση ή επεξεργασία τους αντίστοιχα να επιστραφούν στο ρεύμα της 

αγοράς. 

 

 

 

 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

(ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΗΗΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ) 
 

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

ΔΕΝΕΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΛΙΑΠΑΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

56 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟ ΟΓΚΟ 

ΑΗΗΕ 

 

5.2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

 

Το σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης είναι η οργάνωση, σε ατομική ή 

συλλογική βάση με οποιαδήποτε νομική μορφή, των εργασιών συλλογής, μεταφοράς, 

προσωρινής αποθήκευσης, επαναχρησιμοποίησης και  αξιοποίησης των ΑΗΗΕ. 

 

5.3 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ Ο 

ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ  

 

Η Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ αποτελεί τον υπεύθυνο φορέα για την 

οργάνωση και  λειτουργία του Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης 

των Αποβλήτων  Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) στην Ελλάδα. 

Η εταιρεία είναι μη  κερδοσκοπική  και  έχει  χαρακτήρα  εκχώρησης  δημόσιας  

υπηρεσίας  με  στόχο  την  προστασία του περιβάλλοντος, την εξοικονόμηση 

ενέργειας και φυσικών πόρων, τη  μείωση  του όγκου  των  απορριμμάτων και 
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συνεπώς  την αναβάθμιση  της  ποιότητας  ζωής.  Αντικείμενο  της  εταιρείας  είναι  η  

εναλλακτική  διαχείριση  αποβλήτων  ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 

εξοπλισμού, δηλαδή η συλλογή, μεταφορά, προσωρινή  αποθήκευση και αξιοποίηση 

των ΑΗΗΕ και των κατασκευαστικών τους στοιχείων με τελικό στόχο την 

επαναδιοχέτευση τους στο ρεύμα της αγοράς. 

 Ο ρόλος της Ανακύκλωσης Συσκευών ΑΕ εστιάζεται στα ακόλουθα: 

 Ενημέρωση των παραγωγών για τις θεσμοθετημένες υποχρεώσεις τους βάση  

 του νομοθετικού πλαισίου, όπως και για τα πλεονεκτήματα της ένταξης στο  

 σύστημα. 

 Σύναψη συμβάσεων με δήμους, λιανοπωλητές και scrap, για την ανάπτυξη 

του δικτυού πρωτογεννούς συλλογής ΑΗΗΕ, σε Πανελλαδικό επίπεδο. 

 Σύναψη  συμβάσεων  με  αδειοδοτημένες  για  συλλογή  ΑΗΗΕ  μεταφορικές 

 εταιρείες. 

 Σύναψη συμβάσεων με Μονάδες επεξεργασίας ΑΗΗΕ. 

 

5.4  ΣΤΟΧΟΙ 

 

Η Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ έχει ως πρωταρχική επιδίωξη την επίτευξη των 

εθνικών  στόχων,  έτσι  όπως  αυτοί  καθορίζονται  από  την  Ευρωπαϊκή  και  την  

Ελληνική νομοθεσία,  δηλαδή  τη  χωριστή  συλλογή  τουλάχιστον  4  κιλών  ΑΗΗΕ  

οικιακής προέλευσης κατά μέσο όρο, ανά κάτοικο και ανά έτος, και συγκεκριμένα 

ποσοστά ως προς το βαθμό αξιοποίησης καθώς και επαναχρησιμοποίησης και 

ανακύκλωσης των  ΑΗΗΕ, που κυμαίνονται από 50% έως 80% κατ’ ελάχιστον του 

μέσου βάρους ανά  συσκευή (ανάλογα με την κατηγορία του εξοπλισμού). Μέσα στο 

2008, το σύστημα  συνέλλεξε 47.141 τόνους ΑΗΗΕ, που αντιστοιχούν σε 2.326.677 

συσκευές όλων των  κατηγοριών, υπερκαλύπτοντας τον εθνικό στόχο των 44.000 

τόνων, ενώ η συνολική  ποσότητα ΑΗΗΕ, που συνέλλεξε από το 2005 έως σήμερα 

ανέρχεται στους 115.339  τόνους, που αντιστοιχούν σε 4.879.492 συσκευές όλων των 

κατηγοριών. Μέσα στο πρώτο πεντάμηνο του 2009 έχουν συλλεχθεί 24,687 τόνοι.  

Στους πιο κάτω πίνακες παρατηρούμε τον συντελεστή αξιοποίησης και το 

αποτέλεσμα  ανά κατηγορία κατά το έτος 2010, καθώς επίσης και τα ανακυκλωθέντα 

τεμάχια κατά τα έτη 2005-2010. 
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5.5 Η ΧΩΡΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΗΗΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

 

Σύμφωνα  με  την  νομοθεσία  απαγορεύεται  η  συλλογή,  προσωρινή  

αποθήκευση  και  μεταφορά  των  ΑΗΗΕ  από  κοινού  με  τα  οικιακά  απόβλητα. 

Το σύμβολο που  αναφέρεται  στη  χωριστή συλλογή ηλεκτρικού  και  ηλεκτρονικού  

εξοπλισμού αποτελείται από διαγραμμένο  τροχοφόρο  κάδο απορριμμάτων, όπως  

αναπαρίσταται παρακάτω.  Το  σύμβολο  πρέπει  να  τυπώνεται  κατά  τρόπο  ώστε  

να  είναι  ευκρινές, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο. 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 12 ΜΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΕ ΚΑΔΟΥΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

Η  χωριστή  συλλογή  των  ΑΗΗΕ  οικιακής  προέλευσης  είναι  υποχρεωτική  

και πραγματοποιείται  σε  ειδικούς  χώρους  (σημεία  συλλογής)  που  φέρουν  

κατάλληλη επισήμανση και ειδικότερα: 

α)  Σε δημοτικά σημεία συλλογής που καθορίζονται από τους ΟΤΑ σε συνεργασία με 

 τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης. 

β)   Σε  καταστήματα  λιανικού  εμπορίου,  ή  σε  εξειδικευμένα  καταστήματα  και 

 σουπερμάρκετ που διακινούν ΗΗΕ (Προεδρικό Διάταγμα 117/2004).  
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5.6 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ / ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ 
 

Όσον αφορά τα ρεύματα συλλογής, διακρίνονται κυρίως τρία ρεύματα 

συλλογής, που διαφέρουν  αρχικά  ως  προς  το  μέγεθος  των  ΑΗΗΕ  και  αφετέρου  

ως  προς  την  προέλευσή τους.  Για  ΑΗΗΕ που  χαρακτηρίζονται  ως  αστικά στερεά 

απόβλητα,  τα  συχνότερα ρεύματα συλλογής είναι τα παρακάτω: 

 Ρεύμα συλλογής ΑΗΗΕ με μεγάλο μέγεθος: μεγάλες οικιακές  συσκευές,  

εξοπλισμός  πληροφορικής  και τηλεπικοινωνιών,  καταναλωτικά είδη, 

ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εργαλεία, συσκευές αυτόματης διανομής, 

ιατροτεχνολογικές συσκευές. 

 Ρεύμα συλλογής μικρών οικιακών συσκευών:  μικρές οικιακές  συσκευές,  

εξοπλισμός  πληροφορικής  και  τηλεπικοινωνιών, καταναλωτικά είδη, 

ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εργαλεία. 

 Ρεύμα  συλλογής  φωτιστικών  ειδών: οι  λάμπες  φωτισμού  συλλέγονται 

πολλές φορές σε χωριστό ρεύμα για την αποφυγή θραύσης τους. Όσο αφορά  

την προέλευσή τους, διακρίνονται τρία κύρια ρεύματα συλλογής ΑΗΗΕ: Το  

ρεύμα που προέρχεται από μεγάλους χρήστες (εταιρείες, τράπεζες, ξενοδοχεία  

κ.α), το ρεύμα που προέρχεται από μικρούς χρήστες  (οικίες, καταστήματα  

κ.α.) και το ρεύμα που προέρχεται από  παραγωγούς/διανομείς. Οι  διανομείς 

και οι  παραγωγοί  είναι υποχρεωμένοι να συμμετέχουν σε εναλλακτικά 

συστήματα  διαχείρισης  και  επίσης  να  δέχονται  τα  ΑΗΗΕ  από  τους  

πελάτες  τους  (ισοζύγιο των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών που 

πωλούν με τα ΑΗΗΕ που  δέχονται).   

Κάποιες  μεγάλες  εταιρείες  διακίνησης  ή παραγωγής  ηλεκτρικών  και  

ηλεκτρονικών συσκευών αναλαμβάνουν την αποκομιδή των ΑΗΗΕ των πελατών 

τους με ραντεβού ή κατά την αγορά μιας νέας ηλεκτρικής συσκευής που θα 

αντικαταστήσει μια παλιά. Λόγω των μεγάλων ποσοτήτων που πολλές φορές 

συλλέγουν, είναι σκόπιμο να εξυπηρετούνται  άμεσα  από  σημεία  συλλογής. Στους  

μεγάλους  χρήστες  ΗΗΕ περιλαμβάνονται επιχειρήσεις και γενικότερα ιδιωτικοί και 

δημόσιοι οργανισμοί που αναβαθμίζουν γρήγορα και μαζικά τον εξοπλισμό τους. Σ’ 

αυτές τις περιπτώσεις, τα παραγόμενα  ΑΗΗΕ  μεταφέρονται είτε  απευθείας  σε  

μονάδες  επεξεργασίας  είτε  σε σταθμούς  ενδιάμεσης αποθήκευσης.   
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Γενικότερα,  η  συλλογή  των  ΑΗΗΕ επαγγελματικής χρήσης θα πρέπει να 

υλοποιείται σύμφωνα με τις κείμενες νομοθετικές ρυθμίσεις και στα πλαίσια 

λειτουργίας του εκάστοτε συστήματος. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των μεγάλων 

χρηστών, η αποκομιδή των ΑΗΗΕ τους γίνεται συχνά με το σύστημα  “ραντεβού”. 

 

5.7 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ/ΔΙΑΛΟΓΗΣ 

 
 

Για την αποκομιδή των ΑΗΗΕ χρησιμοποιούνται κυρίως δύο συστήματα: το 

σύστημα  αποκομιδής με σημεία συλλογής και το σύστημα αποκομιδής με ραντεβού. 

Το  σύστημα  αποκομιδής  με  σημεία  συλλογής  συνίσταται  στη  χρήση  κεντρικών 

σημείων  συλλογής  ΑΗΗΕ,  συνήθως  μεγάλης  χωρητικότητας.  Οι  πολίτες  είναι 

υπεύθυνοι για τη μεταφορά των ΑΗΗΕ που έχουν συγκεντρώσει στα σημεία 

συλλογής.  

Τα  σημεία  συλλογής  στην  Ελλάδα  προδιαγράφονται  τεχνικά  στο 

ΠΔ.117/2004.  Σύμφωνα με αυτό, είναι απαραίτητη η ύπαρξη αδιάβροχων 

επιφανειών, η κάλυψή τους  για την προστασία από τα καιρικά φαινόμενα και η 

φύλαξή τους. Ένα βασικό κριτήριο στην επιλογή των θέσεών τους είναι η εύκολη 

προσβασιμότητα  από  τους  πολίτες.  Η  χωρητικότητα  του  κάθε  κέντρου 

προσωρινής  αποθήκευσης  εξαρτάται άμεσα από τον εξυπηρετούμενο  πληθυσμό που 

έχει άμεση σχέση με τις  διακινούμενες  ποσότητες  ΑΗΗΕ.  Ο  εξοπλισμός αυτών  

συνήθως  είναι  κατάλληλα  διαμορφωμένα  απορριμματοκιβώτια  για  τα ΑΗΗΕ  που  

εξυπηρετούν  στη  μεταφορά  τους. Χαρακτηρίζεται ως καλή πρακτική να υπάρχουν 

ξεχωριστά σημεία συλλογής για κάθε ρεύμα ΑΗΗΕ, δηλαδή για μικρές ή μεγάλες 

συσκευές και για φωτιστικά είδη. Ειδικότερα  όσο  αφορά  τα  φωτιστικά  είδη,  

ελλοχεύει  ο  κίνδυνος  της  διαφυγής του  περιεχόμενου υδραργύρου  τους σε 

περίπτωση που σπάσουν κατά τη μεταφορά και  αποκομιδή τους. Για το λόγο αυτό 

έχει σχεδιαστεί ειδικός εξοπλισμός αποθήκευσης και μεταφοράς  τους  που  

προστατεύει  στο  μεγαλύτερο δυνατό  βαθμό  από  ανεξέλεγκτα σπασίματα/φθορές. 

Το σύστημα αποκομιδής με ραντεβού χρησιμοποιείται κυρίως για την 

περισυλλογή  του  ρεύματος  μεγάλων  συσκευών.  Κάθε  ενδιαφερόμενος  πολίτης 

απευθύνεται στον υπεύθυνο  φορέα διαχείρισης των ΑΗΗΕ και γίνεται συνεννόηση 

ώστε ο φορέας διαχείρισης να το παραλάβει από το χώρο του πολίτη σε συγκεκριμένο 
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συμφωνημένο  χρόνο.  Με  τον  τρόπο  αυτό  αποφεύγεται η  συσσώρευση  ογκωδών 

απορριμμάτων  στους  δρόμους  και  τα  πεζοδρόμια  του αστικού  χώρου.  Σε  

αρκετές περιπτώσεις, και εφόσον ο υπεύθυνος φορέας διαχείρισης είναι ο ίδιος, η 

συλλογή των μεγάλων συσκευών συνδυάζεται με τη συλλογή των λοιπών ογκωδών 

απορριμμάτων, που  επίσης  στις  περισσότερες περιπτώσεις  πραγματοποιείται  με  

το  σύστημα αποκομιδής  με  ραντεβού. Η  μεταφορά  των  ΑΗΗΕ  μπορεί  να  

πραγματοποιηθεί  με διάφορους  τύπους μεταφορικών  μέσων.  Αναλόγως  με  τα  

ιδιαίτερα  χαρακτηριστικά κάθε  περιοχής,  για  τη  διαχείριση  των  ΑΗΗΕ  

δημιουργείται  ένα  σύστημα  σημείων συλλογής  και περιφερειακών  σταθμών  

ενδιάμεσης  αποθήκευσης  ώστε  να βελτιστοποιηθεί το κόστος μεταφοράς των 

ΑΗΗΕ στις μονάδες επεξεργασίας τους. Στον  πίνακα  που  ακολουθεί  βλέπουμε  τον  

εξοπλισμό  αποκομιδής  και  τα  σημεία συλλογής για το έτος 2010. 

 

5.8 ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΗΗΕ 

 

Οι παραγωγοί Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού σύμφωνα με τις 

Κοινοτικές Οδηγίες  και  το  Ελληνικό  Νομικό  Πλαίσιο  υποχρεούνται  να  

οργανώνουν  Ατομικά  Συστήματα ή  να  συμμετέχουν  σε  Συλλογικά Συστήματα  

Εναλλακτικής  Διαχείρισης των ΑΗΗΕ που αφορούν στη δραστηριότητά τους 

(Άρθρο 17 του Νόμου 2939/2001 και σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που 

προβλέπονται στο Προεδρικό Διάταγμα  117/2004). 

 Σύμφωνα  με  το  νόμο,  Παραγωγός  ΗΗΕ  θεωρείται  κάθε  πρόσωπο  το  

οποίο: 

α)  κατασκευάζει και πουλά ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό με τη μάρκα 

 του, 

β)  μεταπωλεί  με  τη  μάρκα  του  εξοπλισμό  παραγόμενο  από  άλλους  

 προμηθευτές και 

γ)  εισάγει κατ’ επάγγελμα ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό. 
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5.9 ΤΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΗΗΕ Η 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 

ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε 

 

 Απαλλαγή  από  την  εκπλήρωση  των  υποχρεώσεων  που  τους  επιβάλλει  ο  

Ν. 2939/01  και  το  ΠΔ  117/2004  σχετικά  με  την  Εναλλακτική  Διαχείριση  

των  ΑΗΗΕ που αφορούν στη δραστηριότητά τους. 

 Δικαίωμα επισήμανσης των προϊόντων τους με το Ειδικό Σήμα ως απόδειξη  

συμμετοχής τους στο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΗΗΕ. 

5.10 ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΗΗΕ 

 
 Το συνολικό κόστος της Εναλλακτικής Διαχείρισης των ΑΗΗΕ περιλαμβάνει 

τα εξής επιμέρους κόστη: 

 

 Κόστος Συλλογής, Μεταφοράς και Προσωρινής Αποθήκευσης των ΑΗΗΕ 

 Κόστος Μεταφοράς των ΑΗΗΕ στις Μονάδες Επεξεργασίας 

 Κόστος Επεξεργασίας των ΑΗΗΕ 

 Κόστος Ευαισθητοποίησης- Enημέρωσης Κοινού 

 Διοικητικό κόστος Συστήματος

5.11 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΕΧΩΔΕ 

 
Με απόφαση του Υπουργού πρώην ΠΕΧΩΔΕ τον Ιούνιο του 2004 εγκρίθηκε 

το εθνικής εμβέλειας συλλογικό σύστημα ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕ, για 

την εναλλακτική διαχείριση όλων των κατηγοριών ΑΗΗΕ, οικιακής και μη οικιακής 

προέλευσης, συμπεριλαμβανομένων και των ιστορικών αποβλήτων. Το σύστημα το 

2008 συνέλλεξε περίπου 47.140 τόνους ΑΗΗΕ. Από αυτά οι 44.300 τόνοι ήταν 

ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης με αποτέλεσμα να υπερκαλύπτεται ο στόχος των 44.000 

τόνων που είναι ο στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για την οργάνωση της χωριστής 

συλλογής των ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης, η «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕ» 

συνεργάζεται:  
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1. Με τους Δήμους της χώρας για την οργάνωση Δημοτικών σημείων 

συλλογής. Η «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕ» μέχρι το τέλος του 2008 

είχε συνάψει συνεργασία με 420 Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.  

2. Με «μάντρες» σκραπατζήδων για την ένταξη των ΑΗΗΕ που συλλέγονται 

από τους παλιατζήδες  

3. Με καταστήματα πώλησης ΗΗΕ (διακινητές) για την παραλαβή των 

αποβλήτων που επιστρέφονται κατά την πώληση νέων προϊόντων Για τη 

συλλογή των ΑΗΗΕ μη οικιακής προέλευσης οι ενδιαφερόμενοι 

επικοινωνούν με το σύστημα κοινοποιώντας:  

• Τα πλήρη στοιχεία της επιχείρησης  

• Τον τόπο παραλαβής των ΑΗΗΕ  

• Αναλυτική και συγκεντρωτική κατάσταση των προς απόσυρση ΑΗΗΕ  

 

Το σύστημα σε συνεννόηση με τους ενδιαφερόμενους καθορίζει την 

ημερομηνία για την παραλαβή. Κατά την παραλαβή των ΑΗΗΕ η επιχείρηση εκδίδει 

Δελτίο Αποστολής στην ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, με τόπο παράδοσης που 

ορίζεται από το σύστημα. Το σύστημα εκδίδει στο όνομα της επιχείρησης «Βεβαίωση 

Παραλαβής» των ΑΗΗΕ, το οποίο χρησιμεύει στην επιχείρηση για τη διαγραφή των 

αποσυρόμενων ειδών από τον πάγιο εξοπλισμό της. Στην περίπτωση αυτή, το κόστος 

της εναλλακτικής διαχείρισης καλύπτεται από την επιχείρηση που αποσύρει τον 

εξοπλισμό, εκτός εάν:  

 

α) τα αποσυρόμενα προϊόντα αντικαθίστανται από νέο ισοδύναμου τύπου 

εξοπλισμό, για τον οποίο ο προμηθευτής του έχει ήδη πληρώσει χρηματική εισφορά 

κατά την πώλησή του ή  

 

β) είναι εξοπλισμός ο οποίος είχε διατεθεί στην αγορά μετά τις 13 Αυγούστου 

2005 Για τις εργασίες συλλογής – μεταφοράς, αποθήκευσης και επεξεργασίας των 

ΑΗΗΕ, το σύστημα συνεργάζεται με ιδιώτες υπεργολάβους, οι οποίοι διαθέτουν την 

απαιτούμενη υποδομή και τις άδειες που προβλέπονται από την περιβαλλοντική 

νομοθεσία της χώρας. Με απόφαση του Υπουργού πρώην ΠΕΧΩΔΕ τον Φεβρουάριο 

του 2009 εγκρίθηκε το εθνικής εμβέλειας συλλογικό σύστημα εναλλακτικής 

διαχείρισης Φωτιστικών Ειδών και Λαμπτήρων «ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ». Σκοπός 
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του νέου συλλογικού συστήματος είναι η πανελλαδική οργάνωση της εναλλακτικής 

διαχείρισης των αποβλήτων Φωτιστικών Ειδών και Λαμπτήρων.  

Το εν λόγω σύστημα θα λειτουργεί συμπληρωματικά με το ήδη εγκεκριμένο 

σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 

εξοπλισμού «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕ» με σκοπό την επίτευξη των 

ποσοτικών στόχων που θέτει η ευρωπαϊκή νομοθεσία. Οι συμμετέχοντες στο νέο 

σύστημα διαχειριστές είναι εταιρείες παραγωγής και εισαγωγής φωτιστικών ειδών και 

εισαγωγείς λαμπτήρων. Σε ότι αφορά την οργάνωση σημείων συλλογής το νέο 

σύστημα προβλέπεται να τοποθετήσει κάδους σε καταστήματα λιανικής πώλησης 

φωτιστικών ειδών και λαμπτήρων και σε μεγάλους χρήστες ενώ επίσης προβλέπεται 

η συνεργασία με Δήμους για την ανάπτυξη της συλλογής και σε δημοτικά σημεία τα 

οποία θα προσδιορίζονται σε συνεργασία με τους Δήμους. Τα συστήματα 

λειτουργούν με βάση την αρχή της μη επιδίωξης κερδών και έχουν ως κύρια επιδίωξη 

την επίτευξη των εθνικών στόχων, την ενημέρωση - ευαισθητοποίηση των 

παραγωγών και του κοινού και την υποβολή στην αρχή κάθε έτους αναλυτικής 

έκθεσης στο ΥΠΕΚΑ, σχετικά με την εφαρμογή του κάθε συστήματος και τον τρόπο 

εκπλήρωσης των υποχρεώσεων των συμβεβλημένων παραγωγών. Η επεξεργασία των 

ΑΗΗΕ γίνεται σήμερα σε 7 κατάλληλα αδειοδοτημένες μονάδες επεξεργασίας ΑΗΗΕ 

σε όλη τη χώρα, πλην των λαμπτήρων οι οποίοι εξάγονται στο Βέλγιο. H 

μεθοδολογία που εφαρμόζεται είναι η πλήρης αποσυναρμολόγηση και η επιλεκτική 

απομάκρυνση των στοιχείων που απαιτεί η νομοθεσία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΗΗΕ ΣΤΙΣ 

ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ) 

 

6.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ 

ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ 

 

Το νοτιοαφρικανικό τοπίο των ηλεκτρονικών αποβλήτων έχει αναλυθεί από 

το 2003, σε συνδυασμό με την Ελβετική e - Waste Programme. Για περίπου 16 

χρόνια η Νότια Αφρική έχει προβάλει μια μικρή βιομηχανία ανακύκλωσης 

ηλεκτρονικών αποβλήτων και έχει αναπτυχτεί από τότε, συμπεριλαμβάνοντας την 

εφαρμογή μιας βιομηχανίας με γνώμονα  την  ανακύκλωση  των  ηλεκτρονικών  

αποβλήτων.  Οι  φραγμοί  που  έχουν εντοπισθεί  για  τη  μετακίνηση των  

ηλεκτρονικών  αποβλήτων  θα  πρέπει  να  γίνουν κατανοητοί,  αναλογίζοντας  αυτές  

τις  συνθήκες.  Η  ανάλυση  έγινε  με  βάση  δύο περιεκτικές εκθέσεις από τον Dittke 

(2007) και τους Finlay και Liechti, το 2008. 

 

6.1.1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

 

 Η Νότια  Αφρική  επί  του  παρόντος  δεν  έχει  καμία  ειδική  νομοθεσία  που  

να ασχολείται με τα ηλεκτρονικά απόβλητα. 

 Οι νόμοι που έχουν σχέση με ηλεκτρονικά απόβλητα περιλαμβάνουν θέματα 

όπως το περιβάλλον, το νερό, τον αέρα, τα απόβλητα, επικίνδυνες ουσίες 

όπως επίσης την υγεία και την ασφάλεια. 

 Η επιβολή των νόμων αυτών γίνεται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες, 

εναλλακτικά επίπεδα  της  διοίκησης,  έτσι  ώστε  να  μην  υπάρχει  ενιαία  

προσέγγιση  για  την αντιμετώπιση των ηλεκτρονικών αποβλήτων ή των 

επικίνδυνων αποβλήτων γενικά. 

 Μερικοί  τοπικοί  νόμοι,  σε  δοκιμαστικό επίπεδο, έχουν  δυνητικά  αρνητικές  

επιπτώσεις στις δραστηριότητες ανακύκλωσης, (αποθήκευση, συλλογή και 

μεταφορά) όσον αφορά τα επικίνδυνα απόβλητα. Ενώ είναι αμφισβητήσιμο σε 

ποιο βαθμό θα πρέπει να αντιμετωπίζονται τα ηλεκτρονικά απόβλητα (με τον 
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ίδιο τρόπο όπως και άλλα  επικίνδυνα  απόβλητα  και  όσον  αφορά  τη  

συλλογή,  την  αποθήκευση  και  τη μεταφορά),  θέτει  ωστόσο  μια  πιθανή  

δυσκολία  για  ανακυκλωτές  ηλεκτρονικών αποβλήτων. 

  Συχνά υπάρχει μια αντιπαλότητα και έλλειψη συνεργασίας μεταξύ των 

εθνικών και επαρχιακών κυβερνήσεων. Αυτό γίνεται διότι και οι δύο 

μοιράζονται την συνταγματική εξουσία ελέγχου της ρύπανσης. 

 

6.1.2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

 

 Πολλοί  φορείς  ανακύκλωσης  και  επισκευής ηλεκτρονικών  αποβλήτων  δεν  

συμμορφώνονται στο πρότυπο ISO. Ενώ τα προγράμματα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης έχουν θεσπιστεί και είναι σε ισχύ υπάρχουν προκλήσεις, 

συμπεριλαμβανομένης της επιτόπιας αποτέφρωσης και των εκτιθέμενων 

ηλεκτρονικών. 

 Έλλειψη  επιβολής  των  προτύπων  EHS  (προστασία  των  εργαζομένων,  

έλλειψη  εξοπλισμού ασφαλείας και πληροφορίες ασφάλειας). 

 Η  επικίνδυνη  διάθεση  μέρους  των  ηλεκτρονικών  απόβλητων  είναι  

ελάχιστη.  Τα επικίνδυνα  ηλεκτρονικά  απόβλητα  διατίθενται  σε  χώρους  

υγειονομικής  ταφής. 

 

6.2 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ 

ΙΝΔΙΑ 

 
Το τοπίο για τα ηλεκτρονικά απόβλητα στην  Ινδία έχει αναλυθεί από το 2003, 

σε συνδυασμό  με  το  Ελβετικό Πρόγραμμα ηλεκτρονικών  αποβλήτων. Η  

βιομηχανία  ανακύκλωσης  ηλεκτρονικών  αποβλήτων  της  Ινδίας  κυριαρχείται  από  

τη  λεγόμενη  παραοικονομία,  όπου  δεκάδες  χιλιάδες  άνθρωποι  υπολογίζεται  ότι  

ζουν  από  την  ανάκτηση  υλικών. Σύμφωνα  με  μια έκθεση  της  συνομοσπονδίας  

των  Ινδικών βιομηχανιών, τα ηλεκτρονικά απόβλητα που παράγονται στην Ινδία 

έχουν υπολογιστεί να είναι 146.000 τόνοι ετησίως. (Joseph 2007).Διάφορες 

προσπάθειες να θεσπιστεί ένα νομικό πλαίσιο ήταν ανεπιτυχείς. Οι φραγμοί που 

έχουν εντοπισθεί για τη μετακίνηση των ηλεκτρονικών αποβλήτων θα πρέπει να 

γίνουν κατανοητοί λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις συνθήκες. 
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6.2.1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

 
 Η Ινδία προς το παρόν δεν έχει καμία ειδική νομοθεσία που να ασχολείται με 

τα ηλεκτρονικά απόβλητα. 

 Οι νόμοι που έχουν σχέση με ηλεκτρονικά απόβλητα περιλαμβάνουν θέματα 

όπως το περιβάλλον, το νερό, τον αέρα, τα αστικά απόβλητα και τα 

επικίνδυνα απόβλητα. Η διαχείριση των ηλεκτρονικών αποβλήτων ρυθμίζεται 

από την Διαχείριση Επικίνδυνων Αποβλήτων. 

 Οι διαδικασίες υποβολής αιτήσεων για την απόκτηση πιστοποιητικών 

εξαγωγής για τη  μεταφορά  ορισμένων  ειδικών  τμημάτων  των  

ηλεκτρονικών  αποβλήτων  σε προηγμένης τεχνολογίας μεταλλουργεία του 

εξωτερικού είναι ασαφής. 

 Η εφαρμογή της συνθήκης της Βασιλείας είναι ασαφής. 

 Υψηλό επίπεδο διαφθοράς στην επιβολή του νόμου. 

 Δεν υπάρχει ακριβής ορισμός των ρόλων και των αρμοδιοτήτων των 

ενδιαφερόμενων φορέων. 

 

6.2.2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ  

 

 Στον  τομέα  της  ανακύκλωσης  ηλεκτρονικών  αποβλήτων  δεν  υπάρχει  

επίσημο πλαίσιο. Οι χαμηλές τεχνολογίες εφαρμόζονται από εργαζομένους με 

λίγα προσόντα, με  αποτέλεσμα  υψηλούς  κινδύνους  για  την  υγεία  και  το  

περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένης  της  αποτέφρωσης  και  της  υγρής  

χημικής  διήθησης  των μετάλλων 

 Καμιά ιδανική λύση για τα επικίνδυνα τμήματα που περιέχονται στα 

ηλεκτρονικά απόβλητα.  
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6.3 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ 

ΚΙΝΑ 

 
Υπήρξαν πολλά διεθνή και εθνικά πιλοτικά προγράμματα ηλεκτρονικών 

αποβλήτων  που  πραγματοποιήθηκαν  στην  Κίνα.  Ανάμεσά  τους,  το  πιλοτικό  

πρόγραμμα  της συνεργασία των Swiss- Sino είναι το πρώτο μεγάλης κλίμακας 

πρόγραμμα στην Κίνα αφιερωμένο στη δημιουργία εγκαταστάσεων ανακύκλωσης 

ηλεκτρονικών αποβλήτων σε  τέσσερις  πόλεις  σε  όλη  την  Κίνα  από  το  2004.  

Ένα  πρόγραμμα  UNU/StEP πραγματοποιεί τώρα έρευνες που εξερευνούν την 

οικολογικά αποδοτική προσέγγιση της ανακύκλωσης προσαρμοσμένη στην Κινέζικη 

τοπική κατάσταση. Η ανάλυση που ακολουθεί  προέρχεται  από  την  εμπειρία  και  

την  ανατροφοδότηση  των  δύο  αυτών βασικών έργων. 

 

6.3.1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

 

 Η νομοθετική διαδικασία για τη διαχείριση των ηλεκτρονικών αποβλήτων 

γίνεται με  αργούς ρυθμούς. Λείπει η αναλυτική νομοθεσία για τον καθορισμό 

των ευθυνών των παραγωγών και των καταναλωτών, των στόχων της 

συλλογής και της ανακύκλωσης, του σχεδίου για ειδικές χρηματοδοτήσεις και 

επιδοτήσεις. 

 Η προσπάθεια να χρησιμοποιηθεί μια συγκεκριμένη στρατηγική για την 

εφαρμογή της διαχείρισης ηλεκτρονικών αποβλήτων σε διάφορες περιοχές και 

επαρχίες της Κίνας χωλαίνει, με  αποτέλεσμα  να  υπάρχει  μια διαφορετική  

οικονομική  και  κοινωνική κατάσταση σε όλη τη χώρα. 

 Υπάρχουν διάφορες κυβερνητικές υπηρεσίες και υπουργεία που ασχολούνται 

με τον καθορισμό των νομοθεσιών και τη διαχείριση μέσα στην επικράτειά 

τους. Ένας σαφής καθορισμός των αντίστοιχων ευθυνών για τους εν λόγω 

κρατικούς φορείς λείπει και δεν υπάρχει μια γενική πλατφόρμα για το 

συντονισμό του όλου έργου. 

 Λόγω της ιεραρχίας και της γραφειοκρατίας του Κινέζικου συστήματος 

νομοθεσίας, η επαρχιακή και πολιτειακή κυβέρνηση μπορεί να εφαρμόσει την 

πολιτική σύμφωνα με τη δική τους ερμηνεία για αυτή, από την κεντρική 

κυβέρνηση, η οποία θα επιφέρει μεγάλη πολυπλοκότητα και σύγχυση σε 

ολόκληρο το εθνικό σύστημα. 
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6.3.2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

 
  

 Για την άτυπη ανακύκλωση, χρησιμοποιούνται πρωτόγονες μέθοδοι για να 

εξαχθούν  περαιτέρω πολύτιμα υλικά από τα συστατικά, τα οποία προκαλούν 

σοβαρές βλάβες στην υγεία των εργαζομένων και του τοπικού περιβάλλοντος. 

Η βασική λειτουργική προστασία και η ιατρική ασφάλιση δεν είναι 

διαθέσιμες. 

 Για την επίσημη ανακύκλωση του εθνικού πιλοτικού προγράμματος, 

προτιμώνται και εισάγονται οι τεχνολογίες και ο εξοπλισμός από τις 

αναπτυγμένες χώρες, τα οποία δεν είναι απολύτως κατάλληλα για την τοπική 

κατάσταση της Κίνας. 

 Οι  τυπικές  υποδομές  όπως  τα  πυρομεταλλουργικά χυτήρια  για  την  

ανακύκλωση PWBs,  η  υψηλού  επιπέδου  υγειονομική  ταφή  επικίνδυνων  

αποβλήτων  και  οι εγκαταστάσεις  καύσης  για  ειδικές  κατηγορίες  

αποβλήτων  δεν  έχουν  εγκατασταθεί πλήρως. 

 

6.4 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΙΣ 

ΗΠΑ 

 

Η πλειονότητα των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων μεταφέρεται 

σήμερα  σε  χωματερές.  Σύμφωνα με  την  Αμερικανική  Περιβαλλοντική Υπηρεσία,  

το  1997  περισσότεροι  από 3,7  εκατομμύρια τόνοι  ηλεκτρικών  και ηλεκτρονικών  

αποβλήτων  στις  ΗΠΑ  κατέληξαν  σε  χωματερές  της  χώρας. Υπολογίζεται  ότι  το  

70%  των  βαρέων  μετάλλων  (συμπεριλαμβανομένων υδραργύρου  και  του  

καδμίου)  στις  χωματερές  προέρχεται  από  αυτά  τα απόβλητα. Η εναπόθεση σε 

χωματερές αντικαθιστάται τα τελευταία χρόνια με την  υγειονομική  ταφή.  Τα  

απόβλητα  διαστρώνονται,  συμπιέζονται  ώστε  να αποκτήσουν  τον  μικρότερο  

δυνατό  όγκο  και  καλύπτονται  συστηματικά  με κατάλληλο  υλικό ως  επί  των  

πλείστον  χώμα, ώστε  να  προφυλάσσεται  το περιβάλλον  από  την  ρύπανση.  Οι  

περιβαλλοντικές  επιπτώσεις  από  τους  η ελεγχόμενους  χώρους  υγειονομικής  

ταφής  είναι  σοβαρότατες.  Αυτό πιθανότατα ισχύει σε μεγάλο  βαθμό  στις ΗΠΑ  σε  

συνδυασμό με  την  εναπόθεσή  τους  στις χωματερές,  παλαιοί  υπολογιστές,  
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περιφερειακά,  κινητά  τηλέφωνα  και  οθόνες παραμένουν στις αποθήκες. Τα 3/4 του 

συνόλου των Η/Υ που έχουν πουληθεί μέχρι  σήμερα  στις  ΗΠΑ  παραμένουν  

στοιβαγμένα  σε  γκαράζ  ή  άλλους αποθηκευτικούς χώρους.  

 

6.5 ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΙΑ 

 
Από τις χειρότερες επιπτώσεις σχετικά με το «εμπόριο 

επαναχρησιμοποίησης» για το  μεταχειρισμένο ηλεκτρονικό εξοπλισμό είναι ακριβώς 

τα είδη τοξικού εμπορίου για τα οποία η  Συνθήκη  της  Βασιλείας  σχεδιάστηκε να  

εξετάζει,  να  ελέγχει  και  να απαγορεύει.  Πράγματι,  η BAN υποστηρίζει ότι  οι  

χειρότερες  πτυχές  αυτού  του εμπορίου είναι,  στην  πραγματικότητα,  το  

αποτέλεσμα  του  παράνομου  εμπορίου επιβλαβών απόβλητων. 

Αν και το νομικό πλαίσιο υπάρχει ήδη για να αντιμετωπιστεί αυτό  το  

πρόβλημα,  πρέπει  ωστόσο  να  εφαρμοστεί  και  να  επιβληθεί  από  τα κυβερνητικά 

συμβαλλόμενα μέρη της συνθήκης. Σύμφωνα με τις απόψεις αρμόδιων στις 

επιχειρήσεις εισαγωγών ηλεκτρονικών αποβλήτων, τα μεγαλύτερα ποσοστά των 

χρησιμοποιημένων  ηλεκτρονικών εισαγωγών  που  εξήχθησαν  πιθανώς  για  την 

επαναχρησιμοποίηση δεν ήταν σε κατάσταση για μεταπώληση, είτε επειδή δεν ήταν 

συμφέρουσα  η  επισκευή  τους είτε  διότι  είχαν  λίγη  αξία  μεταπώλησης.  Εάν  η 

χρησιμοποιημένη  ηλεκτρονική, όλη  ή  εν  μέρει,  τεθεί  προς  διάθεση,  πριν  την 

επαναχρησιμοποίηση, τότε σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο της Συνθήκης της 

Βασιλείας η εξαγωγή τους χαρακτηρίζεται σαν εξαγωγή αποβλήτων, εάν ωστόσο 

περιέχει και επικίνδυνα μέρη, όπως μόλυβδο, κασσίτερο κ.α., τότε τα ηλεκτρονικά 

αυτά απόβλητα θεωρούνται επιβλαβή απόβλητα και έτσι υπόκεινται στους αυστηρούς 

ελέγχους στο πλαίσιο της Συνθήκης. 

Σύμφωνα  με  πολύ  αξιόπιστες  μελέτες  για  τέτοιου  είδους  εμπόριο  στη  

χωρά  της Νιγηρίας, το 75% του εισαγόμενου υλικού είναι «άχρηστο». Εντούτοις, 

επειδή καμία από τις εισαγωγές που έχουν παρατηρηθεί δεν ελέγχθηκε και δεν 

πιστοποιήθηκε ότι προορίζεται για την επαναχρησιμοποίηση παρά για τη διάθεση ή 

ανακύκλωση, έτσι με το γεγονός αυτό διαφαίνεται ότι κυριαρχεί μια νομική 

αβεβαιότητα στις εισαγωγές. Από ρυθμιστική άποψη, εάν στον εξοπλισμό δεν έχει 

γίνει ο προαπαιτούμενος έλεγχος για τη λειτουργία ή για την επιβεβαίωση ότι δεν θα 

απαιτηθεί η διάθεση επιβλαβών αποβλήτων, μπορεί να ειπωθεί ότι υπάρχει μια 
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σοβαρή έλλειψη επιβολής του νόμου που εφαρμόζεται. Με τα ηλεκτρονικά 

απορρίμματα, οι αρχές πρέπει να έχουν έναν αρκετά ισχυρό λόγο να πιστέψουν ότι τα 

εν λόγω υλικά θα μπορούσαν άνετα να είναι  επιβλαβή  απόβλητα  και  να  

απαιτήσουν  έλεγχο  και  πιστοποιήσεις  για  να αποδείξουν ότι η Συνθήκη της 

Βασιλείας εφαρμόζεται με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο. 

Κάποιες αρμόδιες αρχές ή τελωνιακοί πράκτορες χωρίς τις κατάλληλες 

δοκιμές και πιστοποιήσεις  που  παρέχονται από  την  φύση του  υλικού κάνουν  

λανθασμένες υποθέσεις, επιτρέποντας έτσι ολόκληρες εισαγωγές ηλεκτρονικών 

αποβλήτων, ενώ τα σοβαρά δεδομένα είναι πολύ ελλιπή. Σχετικά με το τι είδους 

ηλεκτρονικός εξοπλισμός φτάνει στα λιμάνια του Λάγκος κάθε βδομάδα από 

ολόκληρο τον κόσμο και σε τι κατάσταση φτάνουν γίνεται σαφές από τα παρακάτω  

που  δηλώνουν  ότι  η  μεγάλη  πλειοψηφία του  χρησιμοποιημένου ηλεκτρονικού 

εξοπλισμού είναι: 

1. Επικίνδυνη λόγω άγνοιας των τοξικών ουσιών που περιέχονται σε διάφορα 

μέρη όπως στις οθόνες,(μόλυβδος- κασσίτερος στους πίνακες κυκλωμάτων). 

2. Δεν έχει γίνει ο απαιτούμενος έλεγχος για τη λειτουργία ή για τον τύπο της 

επισκευής που πιθανόν θα απαιτηθεί για να το καταστήσει λειτουργικό. Εν 

ολίγης, ο εξοπλισμός εξάγεται χωρίς τη γνώση και την διαβεβαίωση εάν όλος 

ο εξοπλισμός ή  μέρος  αυτού (π.χ.,  μετά  από  την  επισκευή) θα  προορίζεται  

για  διάθεση  ή ανακύκλωση. 

Στο Λάγκος, η εξεταστική ομάδα της BAN δηλώνει ότι ο έλεγχος δεν είναι 

αξιόπιστος  και  κοστίζει  αρκετά  με  αποτέλεσμα  συνήθως  να  αποφεύγεται. Χωρίς  

τέτοιους  ελέγχους  και  διαβεβαιώσεις,  ο  χρησιμοποιημένος  εξοπλισμός πρέπει να 

θεωρείται ότι είναι απόβλητο. 

3. Ότι  δεν  είναι  σύμφωνα  με  τους  διεθνείς  κανονισμούς  όπως  εκείνους  της 

Συνθήκης της Βασιλείας, τους κανόνες του ΟΟΣΑ ή τους κανόνες της Ευρωπαϊκής  

Ένωσης για τα επιβλαβή απόβλητα. 

Σύμφωνα  με  τα  πιο  πάνω,  είναι προφανές  ότι η  πλειοψηφία  του  

εμπορίου  του χρησιμοποιημένου  ηλεκτρονικού εξοπλισμού  που  φθάνει  πιο 

συγκεκριμένα  στο Λάγκος, αλλά και στην Ασία, είναι στην πραγματικότητα 

παράνομη. 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

(ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΗΗΕ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ) 

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

ΔΕΝΕΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΛΙΑΠΑΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

72 

6.6 ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΗΗΕ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ 

ΤΗΣ ΑΣΙΑΣ 

 

Αυξανόμενη απειλή για το  περιβάλλον και τη  δημόσια υγεία στις  

αναπτυσσόμενες χώρες  αποτελούν τα  ηλεκτρονικά  απόβλητα,  όπου η  ανάγκη  

λήψης μέτρων  για τη σωστή συλλογή και ανακύκλωση των τοξικών υλικών είναι 

επιτακτική. Η ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση των υλικών αυτών στις 

φτωχότερες χώρες, συχνά διεξάγονται υπό επικίνδυνες συνθήκες και από 

ακατάλληλους φορείς. Ο πλανήτης παράγει περίπου 40 εκατομμύρια τόνους 

ηλεκτρονικών αποβλήτων κάθε χρόνο, στα οποία συγκαταλέγονται και οι 

υπολογιστές. 

Το πρόβλημα  αναμένεται  να  οξυνθεί  ακόμη  περισσότερο  στο  μέλλον,  

καθώς  οι πωλήσεις  ηλεκτρονικών  συσκευών  αναμένεται  να  αυξηθούν  ραγδαία  

μέσα  στα επόμενα δέκα χρόνια, ειδικά στις αναπτυσσόμενες οικονομίες, όπως η 

Kίνα και η Iνδία. 

H Κίνα παράγει περίπου 2,3 εκατομμύρια τόνους ηλεκτρονικών αποβλήτων 

ετησίως και παρά το γεγονός ότι έχει απαγορεύσει τις εισαγωγές αποβλήτων, 

παραμένει ένας τεράστιος “σκουπιδότοπος”. Για την απόρριψη αποβλήτων από τις 

ανεπτυγμένες χώρες, προβλέπεται  ότι  στη  Νότια Αφρική  και  στην  Κίνα,  τα  

απόβλητα  από  παλιούς υπολογιστές θα αυξηθούν κατά 200% έως 400% σε σχέση με 

το 2007, ενώ στην Ινδία η αντίστοιχη αύξηση θα φτάσει το 500% μέχρι το 2020. Στην  

Καντόνα  της  Ν.  Κίνας  βρίσκεται  ίσως  το  μεγαλύτερο “νεκροταφείο” 

ηλεκτρονικών  υπολογιστών.  Πρόκειται για  την  πόλη Guiyu με  πληθυσμό  

150.000, συμπεριλαμβανομένων  100.000  μεταναστών,  η  οποία  έχει  περισσότερες  

από  300 επιχειρήσεις  και  3000  μεμονωμένα  εργαστήρια  και  επεξεργάζεται  πάνω  

από 20 εκατομμύρια τόνους ηλεκτρονικών αποβλήτων ετησίως. Στρατιές 

εξαθλιωμένων εργατών, άντρες, γυναίκες και ανήλικα παιδιά δουλεύουν σε αυτή τη 

νέα κερδοφόρα  βιομηχανία  για  1,50  δολάριο  τη  μέρα.  Η Guiyu άρχισε  να εισάγει 

ηλεκτρονικά απόβλητα από το 1995. Η επεξεργασία των ηλεκτρονικών αποβλήτων 

απασχολεί περίπου 150.000 άτομα. Το μέσο ημερομίσθιο είναι 1.20 ευρώ και ο μέσος 

όρος εργασίας είναι 16 ώρες την ημέρα. Αυτά τα γενναιόδωρα 1 ευρώ και 20 λεπτά 

προέρχονται  από  την  ανάκτηση  των  πολύτιμων  μετάλλων  και  τα  άλλα  χρήσιμα 

εξαρτήματα που έχουν τα ηλεκτρονικά απόβλητα. Σύμφωνα  με  την  τοπική  
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κυβέρνηση,  οι  εργαζόμενοι  στην  πόλη,  πετυχαίνουν  75 εκατομμύρια δολάρια σε 

έσοδα. Το μεγαλύτερο μέρος των αποβλήτων, περίπου το 80% προέρχεται από το 

εξωτερικό, αφού  είναι  10  φορές  φθηνότερο  για  τις  αναπτυγμένες χώρες  να  

εξάγουν  τα ηλεκτρονικά απόβλητα σε άλλες χώρες. 

ΕΙΚΟΝΑ 13 ΠΟΡΕΙΕΣ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΑΗΗΕ 

 

Ο  αέρας  γύρω  από  τις  περιοχές  ανακύκλωσης  των  ηλεκτρονικών  

αποβλήτων  στη Guiyu,  περιέχει  τα  πιο  υψηλά  επίπεδα  διοξινών  που  έχουν  

καταγραφεί ποτέ.  Έχει αναφερθεί ότι οι συγκεντρώσεις διοξινών στον αέρα γύρω 

από την Guiyu ήταν 12-18 φορές  υψηλότερες  από  ότι  σε  μια  πόλη  9  χιλιόμετρα  

από αυτή και  37-133  φορές υψηλότερες από ότι σε μια πόλη 450 χιλιόμετρα μακριά. 

Οι Αμερικανοί παράγουν 400 εκατομμύρια ηλεκτρονικά προϊόντα ανά έτος και μόνο 

το 2005 παρήχθησαν 2,6 εκατομμύρια τόνοι ηλεκτρονικών αποβλήτων, ποσότητες 

που θεωρούνται τεράστιες.  



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

(ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΗΗΕ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ) 

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

ΔΕΝΕΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΛΙΑΠΑΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

74 

 

ΕΙΚΟΝΑ 14 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΗΗΕ  

Επιπλέον,  τα  περισσότερα  ηλεκτρονικά  απόβλητα  στην  Κίνα  

ανακυκλώνονται εσφαλμένα, αφού ένα μεγάλο μέρος τους αποτεφρώνεται 

προκειμένου να ανακτηθούν πολύτιμα μέταλλα όπως ο χρυσός, πρακτική που 

απελευθερώνει μεγάλες ποσότητες τοξικών.  H  Iνδία,  η  Bραζιλία,  το  Mεξικό  και  

άλλες χώρες αναμένεται  να αντιμετωπίσουν αυξανόμενη ατμοσφαιρική ρύπανση με 

άμεσες επιπτώσεις στην υγεία των κατοίκων εάν η ανακύκλωση των ηλεκτρονικών 

αποβλήτων εξακολουθήσει να συντελείται  ανεξέλεγκτα  από  χέρια ερασιτεχνών  και  

ανεπίσημων παραγόντων.  

H διαχείριση  των  αποβλήτων  αυτών  δεν  είναι  απλά  σημαντική,  είναι  

απολύτως επείγουσα.  Οι ειδικοί  επισημαίνουν  ότι  τα  τοξικά  χημικά  των  

ηλεκτρονικών αποβλήτων  μπορεί  να  προκαλέσουν  σοβαρότατες  βλάβες  στον  

εγκέφαλο  και  το νευρικό  σύστημα,  να  επηρεάσουν τα  νεφρά και  το  συκώτι  και  

να  προκαλέσουν διάφορες άλλες βλάβες, όπως προαναφέρθηκαν. Οι τεράστιες 

ποσότητες παλαιών ηλεκτρονικών συσκευών εξάγονται στην Κίνα επί χρόνια, όπου 

οι άνθρωποι τα χειρίζονται με βασικές φυσικές μεθόδους όπως είναι η χειρωνακτική  

αποσυναρμολόγηση,  με σφυρί,  καλέμι,  κατσαβίδι, γυμνά  χέρια  και μοναδικό  

ηλεκτρονικό  εξοπλισμό  ένα  ηλεκτρικό  τρυπάνι. 
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6.7 ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Η ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΟΥ 85% 

 
Το Eυρωπαϊκό Kοινοβούλιο εξετάζει νομοθεσία που έχει σαν στόχο να 

διασφαλίσει ότι μέσα  σε  μόλις  έξι  χρόνια,  το  85%  των  ηλεκτρονικών  

αποβλήτων  θα αποσυναρμολογούνται πλήρως και με ασφάλεια. Σύμφωνα με τα 

επίσημα στοιχεία από τα κράτη μέλη, μόνο το ένα τρίτο των παλαιών ηλεκτρονικών 

συσκευών περνά από την πρέπουσα διαδικασία ανακύκλωσης των υλικών. 

Aν και ο στόχος σήμερα είναι να συγκεντρώνονται 4 κιλά ηλεκτρονικών 

αποβλήτων κατά κεφαλήν σε όλα τα κράτη μέλη, πολλά τον έχουν ήδη ξεπεράσει, 

ενώ άλλα δεν έχουν καταφέρει καν να τον φτάσουν. Ο επόμενος στόχος είναι να 

συγκεντρώνεται το 85% σε κάθε κράτος μέλος, ένας στόχος που είναι δύσκολος αλλά 

ρεαλιστικός και σημαντικός. Θα ισχύσει από το 2016, ενώ μέχρι τότε ισχύει ο στόχος 

συγκέντρωσης 4 κιλών  κατά κεφαλήν  ως  προετοιμασία  των  χωρών  για  το  85%.  

Παράλληλα,  θα θεσπισθούν  πανευρωπαϊκά  πρότυπα  για  τη  συγκέντρωση,  

επεξεργασία  και ανακύκλωση  των  ηλεκτρονικών  και  ηλεκτρικών  συσκευών  

καθώς  η  κατάσταση διαφέρει πολύ από χώρα σε χώρα. 

 

6.8 ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 

ΚΑΤΑΛΗΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΦΡΙΚΗ 

 
Τα  ηλεκτρονικά  απόβλητα  που  παράγονται  στην  Ευρώπη  υπολογίζονται  

σε  9 εκατομμύρια  τόνους. Σύμφωνα  με  εκτιμήσεις το  ετήσιο  ποσό  των  

ηλεκτρονικών αποβλήτων της ΕΕ, θα ανέλθει στα 12 εκατομμύρια τόνους, μέσα στα 

επόμενα 10 χρόνια. Στην Αφρική δεδομένου ότι δεν διαθέτει την απαραίτητη 

τεχνογνωσία για την κατασκευή ηλεκτρονικών συσκευών, φτάνουν περίπου 500 

κοντέινερ ηλεκτρονικών αποβλήτων με πλοία στη Νιγηρία, μηνιαίως. Εκεί, το κόστος 

είναι έως και 30 φορές χαμηλότερο απ' ότι σε ένα σύγχρονο κέντρο της Ευρώπης, των 

ΗΠΑ ή της Ιαπωνίας και τα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος πολύ πιο 

«χαλαρά». Εκτός  από  τους  εμπόρους  ηλεκτρονικών  προϊόντων  που  αγοράζουν  

τις χρησιμοποιημένες και παλιές συσκευές και τις στέλνουν στην Αφρική, 

σημειώνεται ότι διάφορες οργανώσεις ενθαρρύνουν τον κόσμο να δωρίζουν τις 

παλιές ηλεκτρονικές συσκευές τους σε Αφρικανικά σχολεία και νοσοκομεία. 

Αν  και  η  ιδέα  είναι  πάρα  πολύ  καλή  και  οι  δωρεές  γίνονται  συνήθως  

καλόπιστα, υπάρχει μια αρνητική συνέπεια. Σύμφωνα με τις τοπικές πηγές στη Γκάνα 
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και στη Νιγηρία, μόνο περίπου το 25% των συσκευών που δωρίζονται από τις δυτικές 

χώρες μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί. Οι υπόλοιπες δεν μπορούν ούτε να 

χρησιμοποιηθούν, αλλά ούτε να επισκευαστούν. 

Τα ηλεκτρονικά απόβλητα καταλήγουν σε παράνομες χωματερές, όπου 

γίνεται διαλογή από  «απροστάτευτους»  εργάτες,  συνήθως  μικρά  παιδιά  για  την  

αναζήτηση εμπορεύσιμων μεταλλικών υλικών. 

  ΕΙΚΟΝΑ 15 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΣΕ ΤΡΙΤΟΚΟΣΜΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ 

 Αφότου αφαιρεθεί όλο το μέταλλο, το πλαστικό που έχει μείνει μαζί με τα 

καλώδια και το περίβλημα, καίγεται συνήθως. Η συγκεκριμένη μέθοδος είναι 

εξαιρετικά επικίνδυνη για την ανθρώπινη υγεία. Σύμφωνα με την Greenpeace, τα 

δείγματα που συλλέχθηκαν σε μια χωματερή της Γκάνα  περιείχαν  υψηλά  τοξικά  

μέταλλα  τουλάχιστον  εκατό  φορές  πάνω  από  τα κανονικά επίπεδα. 

Η  απόρριψη  των  ηλεκτρονικών  αποβλήτων  είναι  παράνομη.  Εντούτοις  στην 

Ευρωπαϊκή νομοθεσία ο όρος «επαναχρησιμοποίηση» αφήνει ένα ανοικτό παράθυρο 

επιτρέποντας τις παλιές ηλεκτρονικές συσκευές να εξαχθούν σε χώρες όπως η Γκάνα 

και η Νιγηρία. Η εξαγωγή ηλεκτρονικών αποβλήτων μπορεί να δημιουργήσει θετικά 

αποτελέσματα μόνο σε χώρες που υπάρχουν αναπτυγμένες βιομηχανίες γύρω από την  

αποκατάσταση  των  ηλεκτρονικών  και  μπορούν  να  παρέχουν  πρώτες  ύλες  για  

τις καινούργιες κατασκευές.  

Στη Γερμανία κοστίζει περίπου €3.50 για να απορριφθεί κατάλληλα μια παλιά 

οθόνη CRT, αλλά κοστίζει μόλις €1.50 για να φορτωθεί σε ένα πλοίο κοντέινερ για 

να πάει στην  Γκάνα.  Οι  νόμοι  για  την  απόρριψη  της  Γερμανίας, είναι  μεταξύ  
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των αυστηρότερων του κόσμου και η αποστολή παλιών υπολογιστών στην Γκάνα, 

μπορεί να επιφέρει ακόμα και ποινή φυλάκισης, θεωρητικά. 

 

6.9 ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ 

 
Μια διεθνής συνθήκη, η Συνθήκη της Βασιλείας, που υπογράφτηκε το 1989 

και τέθηκε σε ισχύ το 1992 είναι η πιο ολοκληρωμένη παγκόσμια συμφωνία για τον 

έλεγχο της διασυνοριακής διακίνησης επικίνδυνων αποβλήτων και της διάθεσής τους. 

Η συνθήκη σχεδιάστηκε  για  να  απαγορεύσει  στις  ανεπτυγμένες  χώρες  να  

πραγματοποιούν απόρριψη ηλεκτρονικών  αποβλήτων, χωρίς  άδεια,  σε  λιγότερο  

ανεπτυγμένες  χώρες, προστατεύοντας με αυτόν τον τρόπο την ανθρώπινη υγειά και 

το περιβάλλον από τις δυσμενείς  επιπτώσεις  που  προκύπτουν  από  την  διαχείριση  

της  διασυνοριακής διακίνησης  και  της διάθεσης  αυτών  των  επικίνδυνων 

αποβλήτων.  Συνολικά,  175  χώρες  την  έχουν  υπογράψει,  αλλά  τρεις  εξ’ αυτών 

δεν  την επικύρωσαν ποτέ: η Αϊτή, το Αφγανιστάν και οι Ηνωμένες Πολιτείες της 

Αμερικής. Σύμφωνα με την Συνθήκη για να μπορεί ένα υλικό να εμπίπτει στο 

καθεστώς ελέγχου της Συνθήκης της Βασιλείας, πρέπει να είναι εξ ορισμού και 

επικίνδυνο και απόβλητο.  

Η Συνθήκη της Βασιλείας καθορίζει τα απόβλητα ως «ουσίες ή αντικείμενα 

που είναι προς διάθεση ή προορίζονται για μελλοντική διάθεση ή απαιτείται η άμεση 

διάθεση τους σύμφωνα με τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας». Η διάθεση 

περιλαμβάνει δυο κατηγορίες: 

α) τελική διάθεση και 

β) διάφορους τύπους ανακύκλωσης ή αποκατάστασης.  

 Εάν μια ουσία ή ένα αντικείμενο προορίζεται για μια από τις δυο αυτές 

κατηγορίες, τότε  θεωρείται  «απόβλητο».  Η  άμεση  επαναχρησιμοποίηση  δεν  

περιλαμβάνει  την ανακύκλωση  ή  τη  διάθεση.  Κατά  συνέπεια,  ο  

χρησιμοποιημένος  ηλεκτρονικός εξοπλισμός που λειτουργεί και προορίζεται για την 

άμεση επαναχρησιμοποίηση δεν θεωρείται απόβλητο, ανεξάρτητα από το εάν είναι 

επικίνδυνος ή όχι. Εντούτοις, από ρυθμιστική άποψη, αυτό δεν εξακριβώνεται χωρίς 

τον έλεγχο, την πιστοποίηση και το μαρκάρισμα τα οποία θα βεβαιώσουν και θα 

κάνουν σαφές ότι: 

α) το υλικό λειτουργεί πραγματικά 
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β)  ότι  προορίζεται  όντως  για  επαναχρησιμοποίηση. Ενώ υπάρχει σαφήνεια για την 

άμεση επαναχρησιμοποίηση και τη Συνθήκη της Βασιλείας, ωστόσο έχει  υπάρξει  

κάποια  αμφισβήτηση  ή  έλλειψη  κατανόησης  για  τη  δυνατότητα εφαρμογής της 

Συνθήκης της Βασιλείας στις εξαγωγές που προορίζονται για επισκευή, 

αποκατάσταση,  στις  χώρες  που  παραλαμβάνονται.  Ενώ  η  λέξη «επισκευή»  δεν 

έχει αναφερθεί παραπάνω με τις δυο κατηγορίες «διάθεσης» που προαναφέρθηκαν, 

το  γεγονός  αυτό  δεν  σημαίνει  ότι  τέτοιος  εξοπλισμός  δεν  είναι  απόβλητο. Στην 

πραγματικότητα, όταν στέλνεται κάτι για επισκευή αυτό που συμβαίνει συχνά είναι 

ότι μέρος  του  εξοπλισμού  που  περιλαμβάνεται  στη  διασυνοριακή  μετακίνηση 

αντικαθίσταται και το  παλαιό μέρος  του τίθεται προς διάθεση/ανακύκλωση  ενώ το 

υπόλοιπο του εξοπλισμού  επαναχρησιμοποιείται. Κατά συνέπεια, είναι σαφές ότι η 

«επισκευή» είναι πιθανό να ενταχτεί σε μια από τις δυο κατηγορίες διάθεσης, εφόσον 

ένα μη λειτουργικό μέρος του εξοπλισμού αντικαθίσταται και απορρίπτεται στη χώρα 

που εισάγεται. 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7Ο ΟΦΕΛΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΗΗΕ 

 

7.1 ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

 

 
ΕΙΚΟΝΑ 16 ΟΦΕΛΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

 

Λόγω της προόδου της τεχνολογίας και της μεγάλης μείωσης του κόστους 

παραγωγής, τα ηλεκτρικά είδη εξαπλώνονται με γρήγορους ρυθμούς, με συνέπεια την 

ταχεία αύξηση του όγκου των αποβλήτων τους. Κατά συνέπεια, το πιο άμεσο και 

ορατό όφελος της ανακύκλωσης συσκευών είναι η μείωση του όγκου των 

απορριμμάτων και της ανάγκης για τη δημιουργία νέων Χ.Υ.Τ.Α.. 

  Ένα ιδιαίτερα σημαντικό όφελος που προκύπτει από την ανακύκλωση των 

ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων μας είναι ότι αποφεύγουμε την επιβάρυνση 

του περιβάλλοντος από επικίνδυνες ουσίες που περιέχονται σε αυτά, όταν μετά το 

τέλος της χρήσιμης ζωής τους δε υποστούν ορθή περιβαλλοντική διαχείριση. Για 

παράδειγμα, ένας υπολογιστής αποτελείται από πολλές πλακέτες κι άλλα 

κατασκευαστικά μέρη που περιέχουν μέταλλα όπως χαλκό, ψευδάργυρο, κασσίτερο, 

μόλυβδο ή κάδμιο. Αυτά τα στοιχεία δεν είναι επιβλαβή για την υγεία ή το 

περιβάλλον όταν ο υπολογιστής χρησιμοποιείται στην καθημερινότητά μας. Όταν, 
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όμως, τον πετάξουμε στη χωματερή ή στη φύση, τα τοξικά μέταλλα που περιέχει θα 

απελευθερωθούν. 

Με την επεξεργασία των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων μας 

ανακτώνται αξιοποιήσιμα υλικά, όπως μέταλλα, γυαλί και πλαστικό, τα οποία 

επαναχρησιμοποιούνται στην διαδικασία παραγωγής. Επομένως, η ανακύκλωση 

συνεισφέρει στον περιορισμό της βιομηχανικής ρύπανσης, καθώς μειώνεται η 

παραγωγή τοξικών αερίων και σωματιδίων που ρυπαίνουν την ατμόσφαιρα ή 

βιομηχανικών αποβλήτων που ρυπαίνουν το νερό και το υπέδαφος. Ταυτόχρονα, με 

τη μείωση των παραγωγικών διαδικασιών, εξοικονομείται ενέργεια και περιορίζονται 

οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. 

  Επιπλέον, με την ανακύκλωση των παλιών ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών 

συσκευών συμβάλλουμε στη διαφύλαξη του ορυκτού πλούτου, απαραίτητη 

προϋπόθεση για την αειφόρο ανάπτυξη και το βιώσιμο μέλλον για τα μελλοντικών 

γενεών.  Ειδικότερα, με την  ανακύκλωση επιτυγχάνεται μείωση της εξόρυξης των μη 

ανανεώσιμων φυσικών πόρων, όπως είναι τα μεταλλεύματα και το πετρέλαιο, με 

αποτέλεσμα την αποφυγή της περιβαλλοντικής υποβάθμισης. 

  Εκτός της προστασίας του περιβάλλοντος, η ανακύκλωση των ηλεκτρικών 

συσκευών έχει ως αποτέλεσμα πολλά οικονομικά οφέλη για τους πολίτες. Και καθώς 

η ανακύκλωση επεκτείνεται, αυτά γίνονται σημαντικότερα. 

Ειδικότερα, μέσω της ανακύκλωσης των ηλεκτρικών συσκευών ελαφρύνεται 

το κόστος αποκομιδής και μεταφοράς προς τους Χ.Υ.Τ.Α. 

  Οι κατασκευαστές που παράγουν προϊόντα σε μεγάλο βαθμό από 

ανακυκλωμένα υλικά έχουν τη δυνατότητα να μειώσουν το κόστος παραγωγής των 

προϊόντων τους, καθώς μειώνουν τις ανάγκες τους σε πρώτες ύλες και ενεργειακές 

πηγές, σε εξοπλισμό και εγκαταστάσεις. Μακροπρόθεσμα, χαμηλότερο κόστος για τη 

βιομηχανία σημαίνει χαμηλότερες τιμές για τους καταναλωτές. 
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7.2 ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ 

 

Οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές αποτελούν ένα από τα βασικότερα 

στοιχεία εξοπλισμού των σημερινών νοικοκυριών και παραγωγικών μονάδων. Με την 

πάροδο του χρόνου τόσο ο ρυθμός αντικατάστασης τους όσο και η ανάγκη 

προσθήκης καινούργιων προϊόντων αυξάνονται. Η ευκολία χειρισμού των μοντέρνων 

ΑΗΗΕ έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την πολυπλοκότητα της κατασκευής τους και 

των βασικών αρχών λειτουργιάς που της διέπει. Οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές 

συσκευές είναι κατασκευασμένες από πάρα πολλά διαφορετικά υλικά. Κάποια από 

αυτά τα υλικά, όπως μέταλλα ή κάποια πλαστικά είναι τελείως ακίνδυνα όταν 

λειτουργούν οι συσκευές. 

 Όταν όμως οι συσκευές έχουν φτάσει στο τέλος της ζωής τους μετατρέπονται 

σε απόβλητα και ένα μέρος από αυτά τα υλικά θα μπορούσαν να διαφύγουν και να 

γίνουν επικίνδυνα για το περιβάλλον. Μερικά τέτοια υλικά είναι το κάδμιο, ο 

μόλυβδος, ο υδράργυρος, το βηρύλλιο καθώς και ραδιενεργά στοιχεία. Σύμφωνα με 

τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες και την Ελληνική Νομοθεσία, η ποσότητα ΑΗΗΕ που θα 

πρέπει να οδηγηθεί στην ανακύκλωση είναι 4 κιλά χωριστής συλλογής οικιακής 

προέλευσης ανά κάτοικο και τα ποσοστά ανακύκλωσης και αξιοποίησης να 

κυμαίνονται από 50% έως 80% του μέσου βάρους ανά συσκευή, τα οποία 

διαφοροποιούνται ανά κατηγορία εξοπλισμού. 

Σήμερα όπου ο πολλαπλασιασμός και η εξέλιξη των ΑΗΗΕ συμβαίνει 

ταχύτερα από ποτέ, η ανάγκη για αποτελεσματική ανακύκλωση τους είναι 

σημαντικότατη, αφού έτσι μπορούν να αποκομιστούν σημαντικά οφέλη. 

 Εξοικονομούνται φυσικοί πόροι 

 Εξοικονομείται ενεργεία 

 Διαφυλάσσεται η υγεία των ανθρώπων και των έμβιων οργανισμών 

 Αποτελεί πηγή εθνικής οικονομικής ανάπτυξης και δημιουργίας νέων θέσεων 

εργασίας 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο (ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ) 

8.1 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Από  την  ενασχόληση  με  το  θέμα  και  την  μελέτη  της  υπάρχουσας  

βιβλιογραφίας προκύπτει  το  συμπέρασμα  ότι  τα  ηλεκτρονικά  απόβλητα  είναι  

ένα  σημαντικό παγκόσμιο ζήτημα αυξημένης επικινδυνότητας για το περιβάλλον και 

τον άνθρωπο, λόγω  της  πολύπλοκης  σύνθεσης  αλλά  και  του  αυξημένου  όγκου  

τους.  Νέες προσεγγίσεις  για  τον  έλεγχο,  τη  διαχείριση  και  την  μείωση  των  

ηλεκτρονικών αποβλήτων, θα πρέπει να διερευνηθούν και να εφαρμοστούν 

παγκοσμίως. Η εφαρμογή βέλτιστων  πρακτικών  και  κοινά  αποδεκτών  μεθόδων  

και  τεχνολογιών  αποτελεί επιτακτική ανάγκη. 

Η ρύπανση από την πλημμελή τους διαχείριση έχει υποβαθμίσει σε σημαντικό 

βαθμό το περιβάλλον, στις φτωχότερες κυρίως χώρες που τα δέχονται προς 

ανακύκλωση. Με κίνητρο  την  ελαχιστοποίηση  των  περιβαλλοντικών  επιπτώσεων  

από  τα  παραχθέντα ηλεκτρονικά  απόβλητα,  υλοποιήθηκαν πολλές τεχνολογικές  

αλλαγές.  Ενδεικτικά αναφέρεται: 

 Η αλλαγή των οθονών CRT με οθόνες LCD (εξάλειψη του Pb αλλά εισαγωγή 

του Hg). 

 Η εισαγωγή οπτικών ινών (εξάλειψη Cu από τις καλωδιώσεις, αλλά εισαγωγή 

F, Pb, Y και Zr). 

 Η εισαγωγή επαναφορτιζόμενων μπαταριών (μείωση Ni, Cd, αλλά αύξηση 

Li), κτλ. 

Μη  κυβερνητικοί οργανισμοί ασκούν  πιέσεις  για  την  εξάλειψη  των  

επικίνδυνων ουσιών  στις  ηλεκτρονικές  συσκευές  με  αποτέλεσμα  και  οι  

κατασκευαστές  να συναγωνίζονται  για  ένα  περισσότερο  οικολογικό προφίλ.  

Ορισμένα  ενδεικτικά αποτελέσματα των παραπάνω πιέσεων είναι: 

 Η παραγωγή “halogen- free” συσκευών που δεν συνεισφέρουν στην 

παραγωγή PCBs  και  διοξινών  (αλλά  η  παραγωγή  τους  είναι  περισσότερο  

ακριβή περιβαλλοντικά). 

 Η αντικατάσταση  των  βρωμιούχων  επιβραδυντών  καύσης  με  περισσότερο 

φιλικούς στο περιβάλλον με βάση το φώσφορο. 
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Η εισαγωγή νομοθετικών περιορισμών ορισμένων επικίνδυνων ουσιών όπως: 

(Pb, Hg, Cr, PBBs και PBDE μέχρι 1000 mg/kg, Οδηγία RoHS - Restriction on  

Hazardous Substances)Μεγάλη  επίσης  βαρύτητα  πρέπει  να  δοθεί  στην  

προσπάθεια  μειώσεις  ΑΗΗΕ, εντείνοντας  προγράμματα  ευαισθητοποίησης  και  

διαμόρφωσης  περιβαλλοντικής συνείδησης  των  πολιτών  στο  θέμα  της  

ανακύκλωσης. 

Ο  βαθμός  συμμετοχής  των πολιτών αυξάνεται παράλληλα με την 

πληροφόρηση και την εκπαίδευση τους, για αυτό απαιτούνται ενημερωτικές 

εκστρατείες που θα διεγείρουν και θα διατηρήσουν την οικολογική συνείδηση στους 

δημότες. 

Παράλληλα πρέπει να δοθούν κίνητρα σε επίπεδο ΟΤΑ ώστε το κόστος 

διαχείρισης των παραγόμενων αποβλήτων να αντισταθμίζεται, αλλά και στους 

παραγωγούς ώστε να δραστηριοποιηθούν έντονα στην διαδικασία της ανακύκλωσης 

π.χ φοροαπαλλαγές όταν χρησιμοποιηθούν ανακτημένα υλικά και αυξημένους 

φόρους για αλόγιστη χρήση πρώτων υλών,  όπως  επίσης  και φοροαπαλλαγές  όταν 

καινοτομούν  στον  οικολογικό σχεδιασμό. 

Η σύμβαση της Βασιλείας που απαγορεύει την διασυνοριακή διακίνηση 

ηλεκτρονικών αποβλήτων έρχεται αντιμέτωπη με έθνη όπως οι ΗΠΑ αλλά και με 

“παραθυράκια” στη νομοθεσία  που  επιτρέπουν  τεράστια  ποσά  ΑΗΗΕ  να  

διακινούνται  προς  τις αναπτυσσόμενες  χώρες.  Η  κατάσταση  αυτή  συμβάλει  στην  

περιβαλλοντική  και κοινωνική αδικία που συντελείται, δεδομένου ότι καθιστά 

εκτεθειμένους σε τοξικές ουσίες ανθρώπους  που  ουδόλως  επωφελήθηκαν από  την  

εκβιομηχάνιση  η  οποία δημιούργησε τα απόβλητα αυτά.  

Συνοψίζοντας  τα  παραπάνω, επιβάλλεται  ο  διαχωρισμός  του  ρεύματος  

των ηλεκτρονικών αποβλήτων από τα υπόλοιπα στερεά απόβλητα, διότι με αυτόν τον 

τρόπο αποτρέπεται  η  απευθείας  διάθεσή  τους  με  τα  οικιακά  απόβλητα, αλλά  και  

η ανακύκλωσή τους για την ανάκτηση πολύτιμων πρώτων υλών και βασικών 

μετάλλων. Το  σύστημα  διαχείρισης χρειάζεται να είναι ορθολογικά σχεδιασμένο  

έτσι  ώστε  οι περιβαλλοντικές ωφέλειες από την συλλογή, μεταφορά και διαχείριση, 

αλλά και τα οικονομικά οφέλη  από  την  ανάκτηση, να  μην  αντισταθμίζονται  από  

τις  απαιτούμενες καταναλώσεις πόρων και ενέργειας για τη λειτουργία του 

συστήματος. 
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8.2 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

Τα ΑΗΗΕ αφορούν ένα ευρύ φάσμα επιμέρους ρευμάτων αποβλήτων (λόγω 

του μεγάλου αριθμού διαφορετικών ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών – 

προϊόντων που κατασκευάζονται και προωθούνται στην αγορά) τα οποία 

παρουσιάζουν διακριτές διαφορές στην σύσταση τους. Κοινή παράμετρος σε όλες τις 

περιπτώσεις είναι η ύπαρξη υλικών / συστατικών τα οποία χρησιμοποιούνται για την 

κατασκευή των ΗΗΕ και που χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνα, με αποτέλεσμα να 

παρουσιάζεται δυνητική επικινδυνότητα από την παρουσία τους όταν τα ΗΗΕ 

ολοκληρώσουν τον κύκλο ζωής τους. Η επικινδυνότητα αυτή είναι υψηλή στις 

περιπτώσεις που δεν λαμβάνει χώρα ορθολογική διαχείριση τους και τα ΑΗΗΕ: 

 Εγκαταλείπονται. 

 Οδηγούνται ως έχουν προς την τελική διάθεση τους σε χώρους ταφής. 

 Δεν εφαρμόζονται ορθολογικές πρακτικές κατά τη διαχείριση τους 

(απορρύπανση, αποσυναρμολόγηση, τεμαχισμός διαχωρισμός μετάλλων, 

ταφή υπολείμματος). Εφαρμόζονται πρακτικές οι οποίες παρουσιάζουν υψηλό 

δυναμικό προσκόλλησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, όπως η αποτέφρωση. 

Ο τρόπος που τελικώς θα επιλεχθεί για να ανακυκλωθεί ένα ΑΗΗΕ εξαρτάται 

κυρίως από τέσσερις παραμέτρους:  

α. κέρδος,  

β. ποιότητα οικοσυστήματος,  

γ. ανθρώπινη υγεία και 

δ. εξάντληση πόρων. 

Το κέρδος λαμβάνεται με την αφαίρεση του κόστους αντιμετώπισης του 

τέλους ζωής του προϊόντος από τα κέρδη της αντιμετώπισης του. Το κριτήριο της 

ανθρώπινης υγείας αντιπροσωπεύεται από την φθίνουσα υγεία λόγω αναπηρίας και 

πρόωρου θανάτου που οφείλονται σε συγκεκριμένες ασθένειες και τραυματισμούς. 

 Η εξάντληση πόρων αντιπροσωπεύεται από την μείωση των ορυκτών πηγών 

(αύξηση της απαιτούμενης ενέργειας σε MJ ανά kg εξορυσσόμενου φυσικού πόρου). 

Αναλύθηκαν διάφορες πτυχές του προβλήματος της ανακύκλωσης των ΗΗΕ και 

ανεδείχθη όλο το πρόβλημα της αποσυναρμολόγησής τους. 

Είναι αλήθεια ότι είναι ένα πολύπλοκο πρόβλημα. Από την ανάλυση 

προέκυψε, ότι η λύση του προβλήματος κρύβεται ουσιαστικά πίσω από την δική μας 
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διάθεση να ασχοληθούμε μαζί του. Ένα πρόβλημα, που εμφανίζεται ως συνέπεια των 

πράξεων μας, είναι «στο χέρι μας» να τα αντιμετωπίσουμε επιτυχώς. Μέσα, λοιπόν, 

στην διαδικασία της ανακύκλωσης εμπλέκονται πολλοί φορείς:  

η πολιτεία με τους νόμους και την υποστήριξή της, οι καταναλωτές, οι 

ανακυκλωτές, αν δεν ταυτίζονται με τους παραγωγούς, και βέβαια οι ίδιοι οι 

παραγωγοί. Η ανάγκη ανακύκλωσης και αποσυναρμολόγησης είναι μια σύγχρονη 

ανάγκη, μια πραγματικότητα. Πολλοί είναι αυτοί που μπορεί να αμφισβητήσουν την 

αξία της αποσυναρμολόγησης και να την υποβαθμίσουν. Δεν μπορούν, όμως, οι 

σύγχρονοι μηχανικοί να χάσουν το στοίχημα της πρόκλησης αυτής και να 

παραδεχτούν την αδυναμία τους. Με κατάλληλο εξ' αρχής σχεδιασμό η 

αποσυναρμολόγηση μπορεί να επιτευχθεί τόσο αποδοτικά, που να αποτελεί 

μονόδρομο. Κλειδί στην επιτυχία είναι η σύνθεση των διαφόρων επιστημών,  

ηλεκτρομαγνητισμός, μηχανολογία, τεχνολογία υλικών, ροή θερμότητας κτλ. Κάθε 

μία να καταθέσει την δικιά της άποψη και να βρεθεί η κοινή συνισταμένη. Το να 

μάχεται κανείς την αποσυναρμολόγηση είναι ουτοπία, γιατί κάποτε θα 

πραγματοποιηθεί και οι καιροί θα τον προσπεράσουν. Δεν είναι τόσο δύσκολο, ούτε 

αντίκειται σε κανένα φυσικό νόμο. Χρειάζεται, απλά, βούληση, συνεργασία και 

οργάνωση. 
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8.3 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 

 

 H προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος αποτελεί μια από τις πιο 

βασικές προτεραιότητες. Το περιβάλλον συνδέεται άμεσα με την ποιότητα ζωής των 

ανθρώπων, συνιστά πόλο έλξης για τους επισκέπτες και συνιστά παράμετρο της 

οικονομικής ανάπτυξης της χώρας. 

 Στόχος μας θα πρέπει να είναι η συνολική αναβάθμιση και σταδιακά η 

διαχείριση των στερεών αστικών αποβλήτων, με έμφαση στην πρόληψη, την οικιακή 

κομποστοποίηση, την επαναχρησιμοποίηση, επέκταση και αναβάθμιση των 

προγραμμάτων ανακύκλωσης – εναλλακτικής διαχείρισης, όπως επίσης και την 

εξέταση της δυνατότητας και την προσπάθεια ανάπτυξης δράσεων διαχείρισης ΑΣΑ 

σε αποκεντρωμένες εγκαταστάσεις. 

Οι λόγοι που επιβάλουν αυτόν τον επανασχεδιασμό του συστήματος διαχείρισης 

αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού είναι: 

 

 Η αναγκαιότητα μείωσης και εξορθολογισμού του κόστους διαχείρισης και 

ιδίως του κόστους διάθεσης, το οποίο, πλέον, χρεώνεται με βάση την 

ποσότητα που διατίθεται στις εγκαταστάσεις του ΕΔΣΝΑ (χρέωση 45 

ευρώ/τόνο σήμερα για τους Δήμους της Αττικής, με βάση το Ν.3854/2010 ο 

οποίος επιβάλλει την χρέωση της διάθεσης με βάση την ποσότητα). 

 Η αναγκαιότητα πρόληψης της παραγωγής αποβλήτων, σύμφωνα με τη νέα 

Οδηγία Πλαίσιο (2008/98/ΕΚ), όπως ενσωματώθηκε στην Εθνική Νομοθεσία 

με το Νόμο Πλαίσιο για τα Απόβλητα (Ν.4042/2012).  

 Η αναγκαιότητα αύξησης της ποσότητας συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών 

(με έμφαση στα υλικά συσκευασίας και τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και 

Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - ΑΗΗΕ)  

 Η αναγκαιότητα μείωσης της ποσότητας των βιοαποβλήτων που συλλέγονται 

από το Δήμο, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 

99/31/ΕΚ.  

 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

ΔΕΝΕΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΛΙΑΠΑΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

87 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9Ο ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

9.1 ΞΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  

 

 Bogaert S, Acoleyen M, Tomme I, Smet L, Fleet D, Salado R (2008) «Study 

on RoHS  and    WEEE    Directives»   European    Commission    DG    

Enterprise   and    industry,  06/11925/AL, Arcadis Ecolas & Rpa 

 

 Bogner J,  Abdelrafie M,  Diaz C,  Faaij A,  Gao Q,  Hashimoto S,  Mareckova 

K,  Pipatti R,  Zhang T (2007)  «Waste Management»  Mitigation.  

Contribution  of  Working Group III to the Fourth Assessment Report of the 

Intergovernmental Panel on Climate Change, Cambridge  University  Press,  

Cambridge, United  Kingdom  and  New  York,  NY,  USA, pp. 585-618 

 

 Electronics   TakeBack    Coalition   (2009),    «Recycling   Your    

Electronics.   Which  Electronics   Companies   Will   Take   Back   Your   Old   

Computer,   TV,   or   Other  Electronics?»  www.electronicstakeback.com 

 

 European  Topic  Centre  on  Waste  and  Material  Flows  Topic,  Centre  of  

European  Environment Agency 

 

 Flapper  S,  Nunen  V,  Wassenhove  V(2005) Managing  Closed-Loop  

Supply  Chains,  Springer, Germany.  

 

 Grün S, Hammerich F, Heydendahl S, Hofacker A, Knaack A, Lampen K, Rau 

R, Roth  M,  Schmidt  A,  Schuster  A  (2007),   «Student  Competition  of  

Future  Knowledge  Managers,   PC-Recycling   Inc»   ReQueSt,   Investigate   

–   Qualify   –   Communicate Hochschule Darmstadt University of Applied 

Scienses, FB IuW, Germany 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

ΔΕΝΕΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΛΙΑΠΑΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

88 

 Joseph   K   (2007)   «Electronic   waste   management   in   India-issues   and   

strategies»  Eleventh    International    Waste    Management    and    Landfill    

Symposium,    Cisa Environmental Sanitary Engineering Centre, Italy 

 Williams   E,   Kahhat   R,   Allenby   B,   Kavazanjian   E,   Kim   J,   Xu   M.   

(2008) «Environmental, Social, and Economic Implications of Global Reuse 

and Recycling of  Personal Computers» Environmental Science & Technology 

Vol. 42, No. 17, pp. 6446- 6454. 

 

 Watson A, Brigden K, Shinn M, Cobbing M (2010) «Toxic  Transformers; a 

review of  the  hazards  of   brominated   &  chlorinated  substances  in   

electrical  and  electronic  equipment» Greenpeace Research Laboratories 

Technical Note 

 

9.2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

 Αντωνόπουλος Γ, Καραγιαννίδης Α, Σκορδάς Α (2007)  « Αποτύπωση του 

Ελληνικού  συλλογικού εναλλακτικού συστήματος διαχείρισης ΑΗΗΕ» ΑΠΘ, 

Θεσσαλονίκη. 

 Παναγιωτακόπουλος Δ (2002)  Βιώσιμη  Διαχείριση  Αστικών  Στερεών  

Αποβλήτων,  Εκδόσεις Ζυγός, Θεσσαλονίκη 

 Στάθης Χ και Χαλαράκης Ε (2005) « Τεχνολογίες Επεξεργασίας Ηλεκτρικών 

και  Ηλεκτρονικών Αποβλήτων »  Σύγχρονη Τεχνική Επιθεώρηση, τεύχος153 

 Recycling  Sympraxis  (2009) « Συμπράξεις  Δημοσίων –Ιδιωτικών  Φορέων  

για  τη βελτιστοποίηση των σχημάτων περιορισμού, ανάκτησης και 

ανακύκλωσης αποβλήτων  σε  προορισμούς  μαζικού  τουρισμού »   Q-Plan 

Βορείου  Ελλάδος  Ε.Π.Ε. ,   Life07  Env/Gr/000265,  Πολύγυρος 

 Νόμος 2939 (2001) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των 

συσκευασιών και  άλλων  προϊόντων  - Ίδρυση  Εθνικού  Οργανισμού  

Εναλλακτικής  Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων Προϊόντων 

(Ε.Ο.Ε.Δ.ΣΑ.Π) και άλλες διατάξεις» 

 Οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου  

«Για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών» 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

ΔΕΝΕΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΛΙΑΠΑΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

89 

 Προεδρικό  Διάταγμα  υπ’αριθ.117/2004  «Μέτρα  όροι  και  προγράμματα  

για  την  εναλλακτική  διαχείριση  των  αποβλήτων  ειδών  ηλεκτρικού  και  

ηλεκτρονικού  εξοπλισμού σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των Οδηγιών 

2002/95  “  σχετικά με τον  περιορισμό  της  χρήσης  ορισμένων  επικίνδυνων  

ουσιών  σε  είδη  ηλεκτρικού  και  ηλεκτρονικού εξοπλισμού ”  και 2002/96  “ 

σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού  και ηλεκτρονικού εξοπλισμού ” 

του συμβουλίου της 27 ης Ιανουαρίου 2003» 

 Πρόταση οδηγίας  Com (2005) 666 τελικό, Ανακοίνωση της επιτροπής στο 

συμβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Ευρωπαϊκή οικονομική και 

κοινωνική Επιτροπή και  στην  επιτροπή  περιφερειών.  «Ένα  βήμα  μπροστά  

για  την  αειφόρο  χρήση  των πόρων: Θεματική Στρατηγική για την πρόληψη 

της δημιουργίας και την ανακύκλωση των αποβλήτων». 

 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

ΔΕΝΕΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΛΙΑΠΑΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

90 

9.3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 
 

 Τι είναι ΑΗΗΕ 

http://www.diaamath.gr/?page_id=578 

 

 Κοσκίνισμα –Δονούμενα κόσκινα, Ετήσια παραγωγή ΑΗΗΕ σε εθνικό 

επίπεδο, Είδη  

αποσυναρμολόγησης  

http://www.ecodesign.gr/docs/diploma/diploma_thesis_dimopoulos.pdf 

 

 Ιεράρχηση επιλογών για την διαχείριση των στερεών αποβλήτων 

http://www.ecofokida.gr/node/40 

 

 Πολυπλοκότητα ΑΗΗΕ, Ροή διαχείρισης ΑΗΗΕ και Ποσοστιαία σύσταση 

των ΑΗΗΕ  

http://www.eedsa.gr/Contents.aspx?CatId=63 

 

 Κατάλογος χρηματικών εισφορών εναλλακτικής διαχείρισης προϊόντων ΗΗΕ 

http://www.electrocycle.gr/documents/xrim_eisfores_gr.pdf 

 

 Συντελεστής αξιοποίησης ανά κατηγορία 2010, Ανακυκλωθέντα τεμάχια 2005 

-2010 

http://www.electrocycle.gr/electrocycle_company 

 

 Διάγραμμα ροής του συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης ΑΗΗΕ 

http://www.electrocycle.gr/site/index.php?option=com_content&view=article&id=14

5:2  

 

 Έκθεση ηλεκτρονικών εταιρειών 

http://www.greenpeace.org/international/campaigns/toxics/electronics/ 

  

 Σημασία της ανακύκλωσης 

http://imarinakis.webs.com/recycling.htm 

http://www.diaamath.gr/?page_id=578
http://www.ecodesign.gr/docs/diploma/diploma_thesis_dimopoulos.pdf
http://www.ecofokida.gr/node/40
http://www.eedsa.gr/Contents.aspx?CatId=63
http://www.electrocycle.gr/documents/xrim_eisfores_gr.pdf
http://www.electrocycle.gr/electrocycle_company
http://www.electrocycle.gr/site/index.php?option=com_content&view=article&id=145:2
http://www.electrocycle.gr/site/index.php?option=com_content&view=article&id=145:2
http://www.greenpeace.org/international/campaigns/toxics/electronics/
http://imarinakis.webs.com/recycling.htm
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 Βασικές αρχές της εναλλακτικής διαχείρισης 

http://library.tee.gr/digital/m2322/m2322_skordilis.pdf 

 

 Πρόληψη της παραγωγής απορριμμάτων 

http://www.minenv.gr/anakyklosi/general/general.html 

 

 Κατηγορίες ΗΗΕ 

http://recyclingpc.blogspot.com/2009/03/blog-post.html 

 

 Σύσταση ΑΗΗΕ 

http://www.recyclingsympraxis.gr/page/technologies/weee 

 

 Επιπτώσεις των τοξικών ουσιών στον άνθρωπο 

http://svtc.live2.radicaldesigns.org/wp-content/uploads/Body-Burden-pdf.pdf 

 

 Τεχνολογίες επεξεργασίας ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων 

http://www.technicalreview.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=696 

 

 Recycling Research and technology 

http://www.seas.columbia.edu/earth/RRC/electronics_recycling.html 
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