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Περίληψη  
 

Αντικείμενο της παρούσας πτυχιακής εργασίας  είναι η παρουσίαση και η ανασκόπηση  του 

θέματος που αφορά την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Στην 

σημερινή τεχνολογική εποχή τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού είναι 

μια κατηγορία αποβλήτων ταχύτατης ανάπτυξης που εγκυμονούν μεγάλους κινδύνους για 

την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον λόγω κάποιων επικίνδυνων χημικών ουσιών. 

Επιπλέον, περιέχουν υλικά υψηλής προστιθέμενης αξίας η ανακύκλωση των οποίων 

αποφέρει πολλαπλά οφέλη. 

Στο 1ο Κεφάλαιο παρουσιάζεται το ζήτημα της διαχείρισης των Αστικών Στερεών 

Αποβλήτων (ΑΣΑ). Ακόμη, αναφέρονται οι κατηγορίες αυτών και η υφιστάμενη κατάσταση 

με βάση την παραγωγή και τη διαχείριση σε εθνικό αλλά και ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Στο  2ο  Κεφάλαιο αναπτύχθηκε το κυρίως θέμα αυτής της εργασίας που είναι η ανακύκλωση 

του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ). Δόθηκαν ορισμοί, στοιχεία από τη 

νομοθεσία σύμφωνα με το ευρωπαϊκό και ελληνικό πλαίσιο, στατιστικά στοιχεία και 

αναλύθηκαν οι κατηγορίες στις οποίες αυτά ταξινομούνται. 

Στη συνέχεια, στο Κεφάλαιο 3 έγινε η αναλυτική καταγραφή τόσο της ευρωπαϊκής όσο και 

της αντίστοιχης ελληνικής νομοθεσίας  που διέπει τα ΑΗΗΕ. Παρουσιάζονται ορισμένα από 

τα κυριότερα τμήματα της σχετικής νομοθεσίας που αφορούν τους ορισμούς, τους στόχους 

που έχουν τεθεί για τη διαχείριση, τις επιδιώξεις καθώς και την κατηγοριοποίηση των 

ΑΗΗΕ.  

Ακολούθως,  στο 4ο  Κεφάλαιο  εξηγούνται  αναλυτικά  οι τρόποι διαχείριση των ΑΗΗΕ 

καθώς και οι μέθοδοι ανακύκλωσης αυτών με τα κύρια πλεονεκτήματα αλλά και 

μειονεκτήματα της κάθε μεθόδου.  Επίσης,  αναφορά γίνεται στα είδη και τα μοντέλα 

πρότυπης ανακύκλωσης  που εφαρμόζονται μέχρι  σήμερα. Τέλος, στο Κεφάλαιο 5 

παρουσιάζεται το πρόγραμμα  ανακύκλωσης ΑΗΗΕ του Δήμου Κηφισιάς δίνοντας έμφαση 

στα στοιχεία που αφορούν την διαχείριση των ποσοτήτων των ΑΗΗΕ που συλλέγονται, τους 

τρόπους διαλογής καθώς και τους μελλοντικούς στόχους και τις ευκαιρίες  του Δήμου.     

Ολοκληρώνοντας, ως επίλογο της  εργασίας γίνεται αναφορά σε συμπεράσματα ως  

κατάληξη μετά το τέλος της  βιβλιογραφικής ανασκόπησης.    

 

Λέξεις κλειδιά : ΑΣΑ, AHHE, Διαχείριση Αποβλήτων, Ανακύκλωση ΑΗΗΕ, Υγειονομική 

Ταφή. 
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Abstract  
 

The subject of this thesis is to present and review the issue concerning the recycling of 

electrical and electronic equipment. In the current technological era waste electrical and 

electronic equipment is a category of high-speed waste that pose  a major risk to human 

health and the environment due to some hazardous chemicals. In addition, they contain high 

value added materials, the recycling of which yields multiple benefits. 

The 1st chapter discusses the issue of management of municipal solid waste. The waste 

categories and the current situation based on the production and management in Europe and 

Greece were reported. 

In the 2nd chapter the main issue of this thesis, i.e. the recycling of electrical and electronic 

equipment, was developed. Given definitions, elements of the legislation in accordance with 

European and Greek context, statistics and analyzed the categories in which they are 

classified.  

Then, in 3rd Chapter was the detailed recording of both European and the relevant Greek 

legislation on WEEE. Also, presented some of the main parts of the legislation relating to 

definitions, the targets set for the management, aspirations and categorize of   WEEE. 

Subsequently, Chapter 4 explains the ways of managing WEEE as well as the methods of 

recycling them with the main advantages and disadvantages of each method.  

Finally, Chapter 5 presents the WEEE recycling program of the Municipality of Kifissia 

focusing on the data concerning the management of the collected WEEE, the ways of sorting 

and the future objectives and opportunities of the Municipality. 

In conclusion, as the epilogue of this thesis refers to conclusions exported, after the literature 

review. 

 

 

 

 

Keywords : MSW, WEEE, Waste Management, WEEE Recycling, Sanitary Landfill   
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Πρόλογος  
 

Τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) αποτελούν μια πολύ 

ιδιαίτερη κατηγορία αποβλήτων. Αυτό σε πρώτη φάση αποδίδεται στις συνεχώς αυξανόμενες 

ποσότητες στις οποίες παράγονται. Είναι αλήθεια οτι τις τελευταίες δεκαετίες η τεχνολογική 

εξέλιξη δημιουργεί ολοένα και περισσότερες ανάγκες που απαιτούν τη χρήση τέτοιου είδους 

συσκευών, με αποτέλεσμα οι ποσότητες στις οποίες διατίθενται στην αγορά να 

παρουσιάζουν μια ταχεία γεωμετρική αύξηση. Την ίδια στιγμή  παρατηρείται και ταχύτατη 

ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και εφαρμογών, οι οποίες καθιστούν επίσης αναγκαία την 

αντικατάσταση και την αναβάθμιση αυτών των συσκευών με μεγάλη συχνότητα. 

Επακόλουθο των παραπάνω  είναι να προκύπτουν μεγάλοι όγκοι συσκευών ως απόβλητα, τα 

οποία χρήζουν  ιδιαίτερης επεξεργασίας αλλά και εκμετάλλευσης με στόχο την 

εξοικονόμηση πόρων και πρώτων υλών. 

Ένα άλλο  χαρακτηριστικό των ΑΗΗΕ το οποίο τα καθιστά εξαιρετικά «ελκυστικό ρεύμα» 

αποβλήτων είναι το γεγονός ότι εκ κατασκευής περιέχουν μεγάλο αριθμό υλικών που 

παρουσιάζουν μεγάλο οικονομικό ενδιαφέρον όσον αναφορά την ανάκτησή τους. Τα υλικά 

αυτά είναι κυρίως το γυαλί, τα πλαστικά και τα μέταλλα. Ιδιαίτερα στην περίπτωση των 

μετάλλων, τα ΑΗΗΕ σε αρκετές περιπτώσεις εμφανίζουν περιεχόμενο σε συγκεντρώσεις 

μεγαλύτερες από αυτές στις οποίες απαντώνται στα φυσικά ορυκτά και μεταλλεύματα από τα 

οποία μπορούν να εξαχθούν. 

Με βάση τις παραπάνω αναφορές, γίνεται εύκολα αντιληπτό το γιατί κάποια στιγμή τα 

ΑΗΗΕ άρχισαν να προσελκύουν το ενδιαφέρον ως απόβλητα. Οι αρχικές τοποθετήσεις για 

την νομοθετική αντιμετώπιση των ΑΗΗΕ στην Ευρώπη ξεκίνησαν στα μέσα της δεκαετίας 

του ’90. Μετά από αρκετά  χρόνια διαβουλεύσεων οι συζητήσεις αυτές κατέληξαν στην 

έκδοση των πρώτων οδηγιών 2002/95/ΕΚ και 2002/96/ΕΚ, οι οποίες αποτέλεσαν την αρχή 

για τη συντονισμένη αντιμετώπιση των ΑΗΗΕ. Πιο συγκεκριμένα, τέθηκαν περιορισμοί στη 

χρήση συγκεκριμένων επικινδύνων ουσιών, αλλά και στόχοι για τη συλλογή και επεξεργασία 

τους. Από τότε μέχρι σήμερα, ακολούθησαν νέες οδηγίες οι οποίες συμπλήρωναν ή 

αναθεωρούσαν τις προαναφερθείσες, κινούμενες όμως πάντα προς την ίδια κατεύθυνση. 

Ακόμη,  μαζί με την έκδοση των πρώτων οδηγιών θεσπιστήκαν και  οι κύριες μέθοδοι 

επεξεργασίας των ΑΗΗΕ μερικές των οποίων είναι η επαναχρησιμοποίηση, όταν αυτή είναι 

δυνατή, η ανακύκλωση, η θερμική επεξεργασία και η τελική απόθεση τους σε Χ.Υ.Τ.Α 
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Καθώς η εξοικονόμηση πόρων και πρώτων υλών αποτελεί τον κύριο στόχο της 

περιβαλλοντικής πολιτικής των σύγχρονων κρατών, η επαναχρησιμοποίηση αποτελεί την πιο 

κατάλληλη μέθοδο διαχείρισης των προϊόντων ΗΗΕ. Η ύπαρξη εξουσιοδοτημένων κέντρων 

ανακύκλωσης και επεξεργασίας και η θέσπιση κατάλληλης νομοθεσίας σε συνδυασμό με την 

υιοθέτηση της ανακύκλωσης στη νοοτροπία και στην καθημερινότητα των πολιτών 

αποτελούν τα μέσα για μια πιο ομαλή και υγιή σχέση του σύγχρονου ανθρώπου με το 

περιβάλλον. 
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Κεφάλαιο 1ο  Αρχές διαχείρισης στερεών αποβλήτων 
 

1.1 Στερεά απόβλητα  
 

Με τον όρο στερεά  απόβλητα χαρακτηρίζονται τα στερεά  υλικά, που προκύπτουν από τις 

οικιακές, εμπορικές, γεωργικές και εξορίστηκες δραστηριότητες, αλλά η χρηστική τους αξία 

είναι αρκετά μικρή, ώστε ο κάτοχος τους δεν επιθυμεί να είναι πλέον υπεύθυνος για  την 

διατήρηση τους [1],[2]. 

Συμφώνα με την Οδηγία του Συμβούλιου 75/442 ΕΟΚ, της 15ης Ιουλίου 1975 περί Στερεών 

απόβλητων ως στέρεο απόβλητο καθίζεται κάθε αντικείμενο η ουσία, που ο κάτοχος του 

αποβάλει ή υποχρεούται να αποβάλει σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας εθνικής 

νομοθεσίας [3]. 

Ο χαρακτηρισμός μιας ουσίας ως απόβλητο λαμβάνει πάντα υπόψη: 

 τις ιδιότητες της,  

 την οικονομική κατάσταση, διότι η αξία των υλών μεταβάλλετε, 

 το κόστος απόρριψης,  

 το εκάστοτε νομοθετικό πλαίσιο, που μπορεί να επιβάλει τα απαιτούμενα πρόστιμα για 

παράνομη απόρριψη [4]. 

 

1.2  Ταξινόμηση στερεών αποβλήτων  
 

Τα στερεά απόβλητα ταξινομούνται σε δυο μεγάλες κατηγορίες στα αστικά και τα ειδικά. 

Ως Αστικά Στερεά Απόβλητα (ΑΣΑ) χαρακτηρίζονται τα απόβλητα που προέρχονται από  τις 

κατοικίες και τα απλά νοικοκυριά, καθώς επίσης και τα απόβλητα που παράγονται από 

βιοτεχνίες, εμπορικά καταστήματα, καθαρισμούς δρόμων και πάρκων κλπ [1]. 

Σημαντικοί παράγοντες που επηρεάζουν την παραγωγή ΑΣΑ είναι:  

 

 Το κατά κεφαλήν Α.Ε.Π, 

 Το μέγεθος του νοικοκυριού,  

 Οι δημογραφικές μεταβολές,  
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 Η απασχόληση ανά τομέα (γεωργία, κτηνοτροφία, υπηρεσίες, κλπ.),  

 Ο γενικότερος χαρακτήρας της περιοχής (αστική, γεωργική, ορεινή, νησιωτική, κλπ),  

 Ο βαθμός ευαισθητοποίησης των πολιτών/καταναλωτών στην κατεύθυνση της πρόληψης,  

 Οι μεταπτώσεις της οικονομίας (ύφεση, ανάπτυξη κλπ ) [12].  

 

Με βάση τις αναλύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί, τα ΑΣΑ ως προς την σύσταση τους 

εμφανίζουν ως κυριότερα κλάσματα υλικών τα ζυμώσιμα, το χαρτί, τα μέταλλα με κυριότερο 

το αλουμίνιο, το γυαλί, το πλαστικό, καύσιμες ύλες (ξύλο, δέρμα λάστιχο, υφάσματα) και 

άλλα αδρανή υλικά που δεν μπορούν να καταταχτούν στις παραπάνω κατηγορίες [5],[6].  

Αναλυτικότερα, οι βασικές κατηγορίες στις οποίες ομαδοποιούνται τα αστικά στερεά 

απόβλητα είναι οι εξής [6],[7]: 

 

 Ζυμώσιμα: είναι τα οργανικά υλικά που προέρχονται από τα υπολείμματα κουζίνας 

(τροφικά υπολείμματα) και κήπου.  

 Μέταλλα: Περιλαμβάνονται όλα τα μεταλλικά υλικά που εμπεριέχονται στα 

απορρίμματα, ωστόσο γίνεται μια περαιτέρω διάκριση σε σιδηρούχα και μη υλικά, 

κυρίως λόγω της μαγνητικής ιδιότητας των πρώτων, ενώ στα μη σιδηρούχα 

περιλαμβάνεται το αλουμίνιο, το οποίο περιλαμβάνεται στις βασικές κατηγορίες των 

ανακυκλώσιμων. 

 Γυαλί: όλων των αποχρώσεων τα γυάλινα απορρίμματα, τα οποία ωστόσο αναφορικά με 

την ανακύκλωση πρέπει να διαχωρίζονται ανά χρώμα.  

 Χαρτί: χαρτιά και χαρτόνια από έντυπο υλικό και συσκευασίες προϊόντων.  

 Πλαστικό: στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται όλα τα πολυμερή απορρίμματα. 

 Δ-Ξ-Λ-Υ: απόβλητα από δέρμα, ξύλο, λάστιχο και ύφασμα, τα οποία χαρακτηρίζονται ως 

λοιπά καύσιμα. 

 Λοιπά: οποιαδήποτε άλλα υλικά των αστικών αποβλήτων τα οποία δεν εμπίπτουν σε 

κάποια από τις παραπάνω κατηγορίες. 

 

Η σύνθεση των απορριμμάτων μπορεί να ποικίλει ανάλογα τοπικά και χρονικά. Στην Εικόνα 

1.1 παρουσιάζεται με τη μορφή διαγράμματος η μέση σύσταση των αστικών αποβλήτων 

στην Ελλάδα. Σύμφωνα με το ΥΠ.Ε.ΧΩ.ΔΕ, το 2009 στην Ελλάδα δεν παρουσιάζονται 
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ιδιαίτερα μεγάλες διακυμάνσεις των ποσοστών της κατά βάρους σύστασης των 

απορριμμάτων [14]. 

 

Εικόνα 1.1 Εκτίμηση σύνθεσης των αστικών στερεών αποβλήτων στην Ελλάδα [14] 

 

Ο Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων (ΕΚΑ) κατατάσσει όλα τα στερεά απόβλητα σε 

κατηγορίες και υποκατηγορίες με ειδικούς κωδικούς αρίθμησης. Στον κωδικό 20 

εντάσσονται τα Αστικά Στερεά Απόβλητα (Πίνακας 1.1). 

Πίνακας 1.1 Ταξινόμηση αστικών στερεών αποβλήτων [13] 

20 01  Χωριστά συλλεγέντα μέρη (εκτός από το σημείο 15 01)  

20 01 01 Χαρτιά και χαρτόνια  

20 01 02  Γυαλιά 

20 01 08 Βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα κουζίνας και χώρων διαίτησης 

20 01 10  Ρούχα 

20 01 11  Υφάσματα 

20 01 17*  Φωτογραφικά χημικά  

20 01 19*  Ζιζανιοκτόνα  

20 01 21  Σωλήνες φθορισμού και άλλα απόβλητα περιέχοντα υδραργύρου 

20 01 22  Αεροζόλ 

20 01 23  Απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει χλωροφθοράνθρακες  

20 01 31*  Κυτταροτοξικές και κυτταροστατικές φαρμακευτικές ουσίες 

20 01 32  

 

Φάρμακα άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 20 01 31 μπαταριές και 

συσσωρευτές που περιλαμβάνονται στα σημεία 16 06 01 

20 01 33*  16 06 02 ή 16 06 03 και μεικτές μπαταριές και συσσωρευτές που περιέχουν τις εν 

λογω μπαταριές 

20 01 34  Μπαταρίες και συσσωρευτές άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 20 01  
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 33 φίλτρων και προστατευτικό ρουχισμό μη προδιαγραφόμενα άλλως  

20 01 35*  
 

Απορριπτόμενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός άλλος από τον  
αναφερόμενο στα σημεία 20 01 21 και 20 01 23 που περιέχει επικίνδυνα  

συστατικά στοιχεία  

20 01 36  

 

Απορριπτόμενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός άλλος από τον  

αναφερόμενο στα σημεία 20 01 21, 20 01 23 και 20 01 35  

20 01 37*  Ξύλο που περιέχει επικίνδυνες ουσίες  

20 01 38  Ξύλο εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 20 01 37  

20 01 39 Πλαστικά  

20 01 40  Μέταλλα  

20 01 41  Απόβλητα από τον καθαρισμό καμινάδων  

20 01 99  Αλλα μέρη μη  προδιαγραφόμενα άλλως  

20 02  Απόβλητα κήπων και πάρκων (περιλαμβάνονται απόβλητα νεκροταφείων)  

20 02 01  Βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα  

20 02 02  Χώματα και πέτρες  

20 02 03  Άλλα μη  βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα  

20 03  Άλλα δημοτικά απόβλητα  

20 03 01  Ανάμεικτα δημοτικά απόβλητα  

20 03 02  Απόβλητα από αγορές   

20 03 03  Υπολείμματα από τον καθαρισμό δρόμων  

20 03 04  Λάσπη σηπτικής δεξαμενής  

20 03 06  Απόβλητα από τον καθαρισμό λυμάτων  

20 03 07  Ογκώδη απόβλητα  

20 03 99  Δημοτικά απόβλητα με προδιαγραφόμενα άλλως  

 

Από τις παραπάνω κατηγορίες βιολογικά απόβλητα αποτελούν οι κωδικοί : 20 01, 20 01 01, 20 

01 08, 20 01 25, 20 01 38, 20 02, 20 02 01, 20 03, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 04 

Τα υπόλοιπα αποτελούν τα Ειδικά Στερεά Απόβλητα, τα οποία διακρίνονται: 

1. σε ιατρικά,  

2. επικίνδυνα,  

3. και μη επικίνδυνα.  

Ο παραπάνω  διαχωρισμός έγινε με βάση τις ιδιότητες τους και τις επιβλαβής επιπτώσεις 

τους στο φυσικό και ανθρώπινο περιβάλλον.  

Τα ιατρικά απόβλητα χωρίζονται με τη σειρά τους σε νοσοκομειακά, που κατατάσσονται τα 

απόβλητα που παράγονται από κάθε υπηρεσία σχετική με την υγειονομική περίθαλψη  

ασθενών, όπως νοσοκομεία, κλινικές  και ιατρικά εργαστήρια και σε λοιπά ιατρικά και 

φαρμακευτικά απόβλητα, τα οποία προέρχονται από φαρμακοβιομηχανίες καθώς και από την 

κατοίκων φροντίδα ασθενών [7]. 
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Επικίνδυνα, χαρακτηρίζονται τα απόβλητα των οποίων η ποιότητα τους και οι 

περιεκτικότητα τους σε κάποια συστατικά μπορούν να αποτελέσουν κίνδυνο για την 

ανθρωπινή υγεία και για το φυσικό περιβάλλον καταστρέφοντας το με ανεπανόρθωτες 

συνέπιες. Τα επικίνδυνα απόβλητα κατά κύρια πηγή προέρχονται από βιομηχανίες  

μετάλλων, παράγωγη γεωργικών φαρμάκων και συσσωρευτών μολύβδου κλπ. Βασικό 

χαρακτηριστικό τους είναι η τοξικότητα και η αναφλεξιμότητα.  

Με βάση τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων (Ε.Κ.Α) τα επικίνδυνα απόβλητα 

χαρακτηρίζονται ως εκρηκτικά, οξειδωτικά, εύφλεκτα, πολύ εύφλεκτα, ερεθιστικά, τοξικά, 

καρκινογόνα, διαβρωτικά, μολυσματικά, τερατογόνα και  μεταλλαξογόνα [8]. 

Όλα τα ειδικά στερεά απόβλητα τα οποία δεν συγκαταλέγονται στην Οδηγία 91/698/ΕΟΚ 

της 12ης  Δεκεμβρίου 1991 για τα επικίνδυνα απόβλητα χαρακτηρίζονται ως μη επικίνδυνα 

απόβλητα. 

 Σε αυτήν την κατηγορία ανήκουν: 

 αφυδατωμένες ιλύες από εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων, 

 τα μεταχειρισμένα ελαστικά,  

 τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους,  

 τα απόβλητα εκσκαφών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ), 

 τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), 

 γεωργικά μη επικίνδυνα απόβλητα.  

Στην Εικόνα 1.2 παρουσιάζεται η κατηγοριοποίηση των στερεών αποβλήτων στις επιμέρους 

κατηγορίες τους [9]. 
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Εικόνα 1.2 Κατηγοριοποίηση των στερεών αποβλήτων [9] 

 

1.3 Διαχείριση στερεών αποβλήτων 
 

Από το  τελευταίο μισό του περασμένου αιώνα μέχρι και σήμερα τα αυξημένα επίπεδα 

αποβλήτων καθόρισαν ως αναγκαίο ζήτημα τη διαχείριση αυτών. Η διαχείριση των στερεών 

αποβλήτων αποτελεί αυξημένο κοινωνικό ζήτημα με την μελέτη και εφαρμογή 

ολοκληρωμένων λύσεων διαχείρισης αυτών στο πλαίσιο της προστασία του φυσικού και 

ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. 

Έτσι, η  Διαχείριση Αποβλήτων περιλαμβάνει : 

 την προσωρινή αποθήκευση, 

 τη συλλογή, τη μεταφορά και την μεταφόρτωση,  

 την επεξεργασία, την επαναχρησιμοποίηση ή την τελική διάθεση σε φυσικούς 

χώρους,  

 την εποπτεία όλων των δραστηριοτήτων, καθώς επίσης και τη φροντίδα των χώρων 

που φιλοξενούν τις παραπάνω δραστηριότητες. 

 

 



17 
 

1.3.1 Διαχειριστική πολιτική Ε.Ε  

Η διαχειριστική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Οδηγία 2008/98/ΕΚ, 2008 σχετικά με τα 

στερεά απόβλητα στηρίζεται στον ορισμό της ιεράρχησης των επίλογων διαχείρισης των 

αποβλήτων [10]. Ο όρος αυτός καθορίζει ότι τα απόβλητα πρέπει σε πρώτη φάση να 

προλαμβάνονται και να ελαχιστοποιούνται, σε δεύτερη φάση να επαναχρησιμοποιούνται, να 

ανακυκλώνονται και να γίνεται ανάκτηση ενέργειας από αυτά, με στόχο η υγειονομική ταφή 

να αποτελεί την τελευταία έσχατη πρακτική, καθώς απαιτεί ιδιαίτερα σημαντική χρήση 

εκτάσεων γης με αποτέλεσμα την κατασπατάληση πώρων.  

Στην Εικόνα 1.3 παρουσιάζεται η ιεράρχηση της διαχείρισης των αποβλήτων, όπως αυτή 

διατυπώθηκε στην Οδηγία 2008/98/ΕΚ. Η κανονική πυραμίδα  παρουσιάζει την ιεράρχηση 

της ορθολογικής διαχείρισης των αποβλήτων από την καλύτερη προς την χειρότερη και 

λιγότερο επιθυμητή επιλογή ενώ η ανεστραμμένη πυραμίδα παρουσιάζει την ιεραρχεί της 

ορθολογικής διαχείρισης των αποβλήτων ως προς την ποσότητα τους. 
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Εικόνα 1.3 Πυραμίδα Ιεράρχησης Στόχων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων σύμφωνα με την Οδηγία 

2008/98/ΕΚ 

 

Αναλυτικότερα, οι ορισμοί των επιπέδων της πυραμίδας  στην οδηγία περιγράφονται ως 

εξής: 

 Πρόληψη: τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται πριν μία ουσία, υλικό ή προϊόν καταστούν 

απόβλητα. 

 Επαναχρησιμοποίηση: κάθε εργασία με την οποία προϊόντα ή συστατικά στοιχεία που 

δεν είναι απόβλητα χρησιμοποιούνται εκ νέου για τον ίδιο σκοπό για τον οποίο 

σχεδιάστηκαν. 

 Προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση: κάθε εργασία ανάκτησης που συνιστά έλεγχο, 

καθαρισμό ή επισκευή, με την οποία προϊόντα ή συστατικά στοιχεία προϊόντων που 

αποτελούν πλέον απόβλητα προετοιμάζονται προκειμένου να επαναχρησιμοποιηθούν 

χωρίς άλλη προεπεξεργασία. 

 Ανάκτηση: οποιαδήποτε εργασία της οποίας το κύριο αποτέλεσμα είναι τα απόβλητα να 

εξυπηρετούν ένα χρήσιμο σκοπό αντικαθιστώντας άλλα υλικά. 

 Ανακύκλωση: οποιαδήποτε εργασία ανάκτησης με την οποία τα απόβλητα 

μετατρέπονται εκ νέου σε προϊόντα, υλικά ή ουσίες που προορίζονται είτε να 

εξυπηρετήσουν και πάλι τον αρχικό τους σκοπό είτε άλλους σκοπούς. Περιλαμβάνει την 

επανεπεξεργασία οργανικών υλικών αλλά όχι την ανάκτηση ενέργειας και την 



19 
 

επανεπεξεργασία σε υλικά που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα η σε εργασίες 

επίχωσης. 

 Διάθεση: οποιαδήποτε εργασία η οποία δεν συνιστά ανάκτηση, ακόμη και στην 

περίπτωση που η εργασία έχει ως δευτερογενή συνέπεια την ανάκτηση ουσιών ή 

ενέργειας [11]. 

 

1.3.2 Εθνική  διαχειριστική πολιτική 

Ο μέσος συντελεστής παραγωγής απορριμμάτων στην Ελλάδα, κυμαίνεται από 340 kg/capita 

(Β. Αιγαίο και Ήπειρος) ως 585 kg/capita (Αττική). Ο μέσος συντελεστής παραγωγής Α.Σ.Α. 

για την Ελλάδα ήταν κατά το 2001, 417 kg/capita, ενώ σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της 

EEA, κατά το 2012 ήταν 503 kg/capita. Τα επόμενα έτη αναμένεται ότι η διαχρονική 

παραγωγή απορριμμάτων στις Περιφέρειες  Ελλάδος θα αυξηθεί, λόγω της αναμενόμενης 

αυξήσεις του πληθυσμού και της όποιας οικονομικής ανάπτυξης. 

 

Εικόνα 1.4 Εξέλιξη παραγωγής και σύστασης  των ΑΣΑ κατά το διάστημα 2009-2011 [12] 

Στο παραπάνω διάγραμμα της Εικόνας 1.4  παρατηρείται η μεγάλη αύξηση  της παραγωγής 

των ΑΣΑ κατά το μεσοδιάστημα 2009-2010. Η αύξηση αυτή, αποδίδεται  στο γεγονός της 

αύξησης  των ενεργών ΧΥΤΑ άρα και στην καταγραφή των προς ταφή ποσοτήτων, κάτι που 

στο παρελθόν δεν συνέβαινε [12]. 
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Το νομικό πλαίσιο που διέπει τη διαχείριση των αποβλήτων στην Ελλάδα καθορίζεται πλέον 

από : 

 το Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179/Α/06.08.2001) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση 

των συσκευασιών άλλων προϊόντων-Ιδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής 

Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων Προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ) και άλλες διατάξεις», 

όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3854/10 (ΦΕΚ 94/Α/23.06.2010) «Τροποποίηση της 

νομοθεσίας για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων και 

τον Εθνικό Οργανισμό Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων 

(Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις» και το Ν.4042/2012, 

 

 το Ν.4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/13-2-2012) «Ποινική Προστασία του περιβάλλοντος – 

Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης 

αποβλήτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου 

Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» που ενσωματώνει στο εθνικό δίκαιο 

την οδηγία-πλαίσιο 2008/98/ΕΕ για τα απόβλητα, 

 καθώς και από τις ειδικές προβλέψεις του Ν. 4014/11 (ΦΕΚ 209/Α/21-9-11) 

«Περιβαλλοντική αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε 

συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας 

Υπουργείου Περιβάλλοντος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Στο εθνικό δίκαιο έχουν επίσης ενσωματωθεί βασικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 

τα απόβλητα, όπως: 

 η ΚΥΑ 29407/3508/2002 (ΦΕΚ 1572 B) «Μέτρα και όροι για την υγειονομική ταφή των 

αποβλήτων», προς ενσωμάτωση της Οδηγίας 1999/31/ΕΚ, και 

 η ΚΥΑ 22912/1117/2005 (ΦΕΚ 759 B) «Μέτρα και όροι για την πρόληψη και τον 

περιορισμό της ρύπανσης του περιβάλλοντος από την αποτέφρωση των αποβλήτων», 

προς ενσωμάτωση της Οδηγίας 2000/76/ΕΚ, 

 

ενώ έχει άμεση ισχύ ο Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων (ΕΚΑ), σύμφωνα με το 

Παράρτημα της Απόφασης 2002/532/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει [17]. 
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Για τη Διαχείριση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων, υπάρχει ο επίσημος Εθνικός 

Σχεδιασμός (Ε.Σ.Δ.Σ.Α) και οι Περιφερειακοί Σχεδιασμοί (ΠΕΣΔΑ). Οι ΠΕΣΔΑ 

εξειδικεύουν τους στόχους του Εθνικού Σχεδιασμού, θέτουν στόχους σε περιφερειακό 

επίπεδο και προβλέπουν τα έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων για τα επόμενη έτη. Έχουν 

ισχύ νόμου και οφείλουν οι αρμόδιοι φορείς, μέσα από τις προβλεπόμενες διαδικασίες να 

φροντίσουν για την εφαρμογή τους.  

Οι Περιφέρειες είναι υπεύθυνες για τη συλλογή, μεταφορά και διαχείριση απορριμμάτων 

μέσω ανεξάρτητων Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟ.Δ.Σ.Α.). Συνολικά 

λειτουργών 108 ΦΟ.Δ.Σ.Α, οι οποίοι διαθέτουν οχήματα μεταφοράς και κάδους 

αποθήκευσης  για την ασφαλή διάθεση  των απορριμμάτων.  

Σε περιοχές που δεν έχουν συσταθεί ΦΟ.Δ.Σ.Α το αντικείμενο τους υλοποιείται από άλλα 

νομικά πρόσωπα των ΟΤΑ (δημοτικής ή δια δημοτικές επιχειρήσεις, ΔΕΥΑ, κλπ) ή από 

υπηρεσίες των δήμων.  

Το σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων για τους περισσότερους δήμους χαρακτηρίζεται 

ανεπαρκές, καθώς υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις σε εξοπλισμό και τεχνολογία, σε ανθρώπινο 

δυναμικό  και σε χρηματοδότηση από το κράτος [12].  

Σήμερα στην Ελλάδα η συγκομιδή και μεταφορά των ΑΣΑ γίνεται από : 

 502 εξουσιοδοτημένες από τους ΟΤΑ, επιχειρήσεις που έχουν αναλάβει τη συλλογή 

και μεταφορά μη επικίνδυνων αποβλήτων. 

 55 ΣΜΑ σε όλη την επικράτεια, που καλύπτουν τη μεταφόρτωση των αποβλήτων που 

παράγονται σε απομακρυσμένες περιοχές από τους ΧΥΤΑ. 

 14 ΣΜΑ σε πορεία χρηματοδότησης-υλοποίησης 

 

Ακόμη στην Ελλάδα  έχουν κατασκευαστεί 79 ΧΥΤΑ (εκ των οποίων σε λειτουργία είναι οι 

71) ενώ υπάρχουν μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων σε Άνω Λιόσια (Αθήνα), Χανιά, 

Ηράκλειο, Κεφαλονιά και Καλαμάτα. Επίσης υπάρχουν 30 ΚΔΑΥ και ικανός αριθμός 

Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων.  

Από ορισμένους ΧΥΤΑ συλλέγεται το βιοαέριο και στη συνέχεια καίγεται παράγοντας 

ηλεκτρική ενέργεια όπως επιβάλλουν οι ορθά περιβαλλοντικές πρακτικές. Για το έτος 2010 η 

συνολική παραγόμενη ενέργεια ήταν 54,6 GWh [16]. 
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Στην χώρα μας λειτουργούν ακόμα Χώροι Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων ΧΑΔΑ. 

Σύμφωνα με απόφαση της Ε.Ε., μέχρι το τέλος του 2006 έπρεπε να έχουν κλείσει ωστόσο 

αυτό δεν έχει επιτευχθεί, με αποτέλεσμα να επιβάλλονται πρόστιμα και κυρώσεις. Το 

θεσμικό πλαίσιο που αφορά τις αποκαταστάσεις των ΧΑΔΑ, έχει καθοριστεί κυρίως μέσω 

της ΚΥΑ 50910/2727/2003 και μέσω εγκυκλίων του τότε ΥΠΕΧΩΔΕ.  

Το Φεβρουάριο του 2013 υπήρχαν σε λειτουργία 78 ΧΑΔΑ στου οποίους διατίθεται περίπου 

το 5,5% της ετήσιας ποσότητας των αστικών αποβλήτων της χώρας. Σχεδόν οι μισοί ενεργοί 

ΧΑΔΑ εξυπηρετούσαν μικρά νησιά. Συνολικά είχαν απομείνει προς αποκατάσταση 396 

ΧΑΔΑ, εκ των οποίων 318 ανενεργοί. Για την πλειονότητα των ενεργών ΧΑΔΑ, πλην 18 

περιπτώσεων, έχει εγκριθεί η συγχρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ ύψους άνω των 200 

εκατομμυρίων ευρώ, έχουν ληφθεί διοικητικές αποφάσεις παύσης λειτουργίας και έχει 

εκδοθεί άδεια αποκατάστασης και βαθμιαία διακόπτεται η λειτουργία τους [18]. 

 

1.3.3  Σχεδιασμός για τη διαχείριση των ΑΣΑ 

Ο στόχος της επίτευξης  μιας βιώσιμη διαχείρισης απόβλητων, καθορίζει ως αναγκαίο τον 

ορθό σχεδιασμό  Συστημάτων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΣΟΔΑ), ώστε 

να συνδυάζονται με συνοχή κριτήρια περιβαλλοντικά,  τεχνολογικά, οικονομικά, κοινωνικά 

αλλά και πολιτικά. Με την εφαρμογή  ΣΟΔΑ το ζήτημα της διαχείρισης εξετάζεται από όλες 

τις πλευρές, αφού στην μελέτη και τον σχεδιασμό περιλαμβάνονται όλα τα στάδια των 

απορριμμάτων από την παραγωγή τους έως και τον τελικό προορισμό τους. Με την βοήθεια 

των ΣΟΔΑ μπορεί να  αξιολογηθεί η εφαρμογή  διάφορων εναλλακτικών λύσεων και ο 

συνδυασμός ποικίλων μεθόδων ώστε να επιτευχθεί το καλύτερο  αποτέλεσμα.  

 

Έτσι, η  Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων αποτελείται από τα παρακάτω βασικά 

στάδια: 

 

 Η παραγωγή: Η παραγωγή των απορριμμάτων σε συνδυασμό με την προσωρινή 

αποθήκευση στο σημείο παραγωγής τους από τους καταναλωτές αποτελεί σημαντικό 

στάδιο για τη βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων, αφού κατά τη διάρκεια της 

παραγωγής γίνεται ο λεγόμενος «διαχωρισμός στην πηγή» των απορριμμάτων. Σκοπός 

του διαχωρισμού στην πηγή είναι να αποθηκεύονται ξεχωριστά διαφόρων ειδών 
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απορρίμματα  όπως τα οργανικά, τα ανακυκλώσιμα κλπ. έτσι ώστε να είναι ευκολότερη η 

διαδικασία της μηχανικής επεξεργασίας αλλά και να υπάρξει ελαχιστοποίηση του 

κόστους της διαδικασίας διαχείρισης. Μια βασική προϋπόθεση για την επιτυχία της 

διαδικασίας της διαλογής στην πηγή είναι η σωστή ενημέρωση του καταναλωτή και η 

ευαισθητοποίησή του. 

 

 Προσωρινή αποθήκευση: Το στάδιο της προσωρινής αποθήκευσης αποτελεί το πρώτο 

στάδιο στη διαχείριση των απορριμμάτων και αναφέρεται στο χρονικό διάστημα που 

μεσολαβεί από τη στιγμή παραγωγής των απορριμμάτων στην πηγή τους μέχρι τη στιγμή 

της αποκομιδής τους. Η προσωρινή αποθήκευση μπορεί να χωριστεί σε δυο κατηγορίες, 

αυτή της επιτόπου αποθήκευσης,  δηλαδή ακριβώς στο σημείο παραγωγής τους (π.χ μέσα 

σε μια κατοικία  ή σε ένα  κατάστημα κλπ.) και αυτή της αποθήκευσης υπό την έννοια 

της απόρριψής τους στους κάδους που βρίσκονται στα σημεία συλλογής. Τα μέσα που 

χρησιμοποιούνται κατά την προσωρινή αποθήκευση είναι σακούλες από πολυαιθυλένιο 

και κυλιόμενοι ή σταθεροί κάδοι από πλαστικό ή μέταλλο. Για περιπτώσεις αποθήκευσης 

απορριμμάτων ογκωδών αντικειμένων τα οποία δεν είναι δυνατόν να μεταφερθούν από 

τα συμβατικά οχήματα συλλογής χρησιμοποιούνται μεγαλύτεροι υποδοχείς (containers). 

 

  Συλλογή: Η συλλογή αρχίζει  με την αποκομιδή των απορριμμάτων από τα σημεία 

προσωρινής αποθήκευσης και ολοκληρώνεται με την εισαγωγή τους στις εγκαταστάσεις 

επεξεργασίας τους. Το στάδιο αυτό με λίγα λόγια περιλαμβάνει και τη μεταφορά τους 

από τα οχήματα συλλογής και  μεταφοράς (ΟΣΜ) των απορριμμάτων, τα οποία 

χωρίζονται σε κλειστού και ανοικτού τύπου. Τα οχήματα ανοικτού τύπου 

χρησιμοποιούνται για τη συλλογή των ογκωδών απορριμμάτων ενώ τα κλειστού τύπου 

διαθέτουν και σύστημα συμπίεσης (τύπου μύλου ή πρέσας) ώστε να αυξάνουν την 

πυκνότητα και να μειώνουν τον όγκο των απορριμμάτων.  

 

 Το στάδιο μεταφόρτωσης: Κατά το στάδιο αυτό τα απορρίμματα είτε μεταφορτώνονται 

απευθείας στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας τους είτε οδηγούνται σε σταθμούς 

μεταφόρτωσης. Οι σταθμοί μεταφόρτωσης μπορεί να είναι κινητοί ή σταθεροί. Ως ένας 

κινητός σταθμός μεταφόρτωσης μπορεί να εννοηθεί  ακόμα και τα απορριμματοφόρα 

οχήματα. Οι σταθεροί σταθμοί μεταφόρτωσης είναι συνήθως εγκατεστημένοι έξω από τα 

μεγάλα αστικά κέντρα, σε σημεία και χώρους κοντά στις πηγές παραγωγής των ΑΣΑ και 

χρησιμοποιούνται προκειμένου να μειωθεί το κόστος μεταφοράς των απορριμμάτων. 
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Ακόμη, στους σταθμούς μεταφόρτωσης πραγματοποιείται η συμπίεση των απορριμμάτων 

με σκοπό τη μείωση της πυκνότητάς τους και την αύξηση του επιτρεπόμενου ωφέλιμου 

φορτίου για την περαιτέρω μεταφορά τους [7],[15]. 

 

 Το στάδιο της επεξεργασίας: H επεξεργασία των απορριμμάτων περιλαμβάνει 

μηχανικές, θερμικές  και βιολογικές μεθόδους. Κατά το στάδιο της επεξεργασίας στόχος 

είναι να μειωθεί σε μεγάλο βαθμό ο όγκος των απορριμμάτων αλλά και να περιορισθούν 

οι επικίνδυνες ιδιότητές τους. Ακόμη, σκοπός της επεξεργασίας είναι να επιταχυνθεί η 

ανάκτηση των χρήσιμων υλικών και να αξιοποιηθεί το ενεργειακό περιεχόμενο των 

απορριμμάτων για την παραγωγή ενέργειας. 

 

 Η τελική διάθεση: Η τελική διάθεση των απορριμμάτων είναι το τελευταίο και 

απαραίτητο στάδιο ενός Συστήματος Διαχείρισης απορριμμάτων. Το στάδιο αυτό ξεκινά 

από τη στιγμή που τα απορρίμματα έχουν υποστεί τα προηγούμενα στάδια μεθόδων 

επεξεργασίας και δεν μπορεί να εφαρμοσθεί περαιτέρω ανάκτηση υλικών ή μεταβολή 

των ιδιοτήτων τους από αυτές. Σε τελική διάθεση αναλυτικότερα οδηγούνται τα 

απορρίμματα που δεν είναι θερμικά αξιοποιήσιμα και που δεν ενδείκνυνται για τη 

διαδικασία της ανάκτησης υλικών, αλλά και τα υπολείμματα όλων των υπόλοιπων 

μεθόδων επεξεργασίας. Η πλέον διαδεδομένη μέθοδος τελικής διάθεσης των 

απορριμμάτων είναι οι Χώροι Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) και οι  

Χώροι Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ).  
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Κεφάλαιο  2ο  Απόβλητα  Ηλεκτρικού  και  Ηλεκτρονικού  Εξοπλισμού 
 

2.1  Ο ορισμός των ΑΗΗΕ 
 

Ως Ηλεκτρικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός, ΗΗΕ (Electrical and Electronic Equipment, 

EEE) ορίζεται ο εξοπλισμός του οποίου η λειτουργία εξαρτάται από ηλεκτρικό ρεύμα ή 

ηλεκτρομαγνητικά πεδία και ο οποίος έχει σχεδιασθεί ώστε να λειτουργεί υπό ονομαστική 

τάση μέχρι 1000 V εναλλασσόμενου ρεύματος και μέχρι 1500 V συνεχούς ρεύματος. Ο 

Ηλεκτρικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός, ΗΗΕ συμπληρώνοντας το κύκλο ζωής του, 

αποτελεί απόβλητο ιδιαίτερα επιβαρυντικό για το περιβάλλον.   

 

Έτσι, ως Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού-ΑΗΗΕ (Waste Electrical 

and Electronic Equipment,WEEE), ορίζονται οι ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές που 

θεωρούνται απόβλητα, συμπεριλαμβανομένων όλων των κατασκευαστικών στοιχείων, των 

συναρμολογημένων μερών και των αναλωσίμων που συνιστούν τμήμα του προϊόντος κατά 

τον χρόνο απόρριψής του.  

 

 

Εικόνα 2. 1 Άποψη απο ΑΗΗΕ 

 

Τα ηλεκτρονικά απόβλητα ταξινομούνται σε ένα μεγάλο και αναπτυσσόμενο εύρος 

ηλεκτρονικών συσκευών που ποικίλουν από μεγάλες οικιακές συσκευές μέχρι υπολογιστές οι 

οποίοι έχουν απορριφθεί από τους χρήστες τους. Πρόκειται ουσιαστικά για το πιο πολύπλοκο 
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«ρεύμα» στερεών αποβλήτων. Η πολυπλοκότητα  αυτή του κωδικού 20 των αποβλήτων  

οφείλεται : 

 

1. στην μεγάλη ποικιλία υλικών που χρησιμοποιούνται ως πρώτες ύλες για την 

παραγωγή ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΗΗΕ), 

2. στο μεγάλο αριθμό ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων, 

3. στην επικινδυνότητα λόγω των τοξικών ουσιών που περιέχουν.  

 

Για τους παραπάνω λόγους, τα ΑΗΗΕ έχουν προσδιοριστεί και θεσπιστεί από την Κοινοτική 

και την Εθνική νομοθεσία ως το «ρεύμα» αποβλήτων προτεραιότητας [20],[22]. 

 

2.2 Κατηγορίες του ΑΗΗΕ  
 

Με βάση την οδηγία 2002/96/ΕΚ Παράρτημα ΙΒ καθορίσθηκαν δέκα κατηγορίες ΑΗΗΕ οι 

οποίες παρουσιάζονται στις παρακάτω ενότητες. Ακόμη οι κατηγορίες ΑΗΗΕ χωρίζονται 

στη συνέχεια σε 97 υποκατηγορίες (όπως αυτές αναφέρονται στο Παράρτημα  του 

Προεδρικού Διατάγματος 117/2004), που καλύπτουν σχεδόν όλο το φάσμα των ηλεκτρικών 

και ηλεκτρονικών συσκευών [19],[21]. 

 

2.2.1  Μεγάλες οικιακές συσκευές 

 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  

 Φούρνους μικροκυμάτων  

 Άλλες συσκευές χρησιμοποιούμενες για μαγείρεμα και άλλες επεξεργασίες τροφίμων  
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 Ηλεκτρικές θερμάστρες  

 Ηλεκτρικά σώματα (ηλεκτρικά καλοριφέρ)  

 Άλλες μεγάλες συσκευές χρησιμοποιούμενες για θέρμανση χώρων, κρεβατιών, 

καθισμάτων  

 Ηλεκτρικούς ανεμιστήρες  

 Συσκευές κλιματισμού  

 Άλλα είδη εξοπλισμού αερισμού, απαγωγής αερίων και κλιματισμού  

 

2.2.2 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)  

 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  

 

2.2.3 Εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών 

 Μεγάλοι υπολογιστές  

 Μεσαίοι υπολογιστές  

 Μονάδες εκτύπωσης  



28 
 

 Συστήματα προσωπικών υπολογιστών  

 Προσωπικοί υπολογιστές (συμπεριλαμβανομένων των κεντρικών μονάδων, 

ποντικιών, οθονών και πληκτρολογίων)  

 Φορητοί υπολογιστές (Laptop)  

 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  

 Ασύρματα τηλέφωνα  

 Κινητά τηλέφωνα  

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

ή άλλων πληροφοριών με τηλεπικοινωνιακά μέσα  

 

2.2.4 Καταναλωτικά είδη 

 Ραδιόφωνα  

 Τηλεοράσεις  

 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  
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2.2.5 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  

 

2.2.6 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, τα 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 και παρόμοιες χρήσεις  

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

ουσιών με άλλα μέσα  

 Εργαλεία κοπής ή άλλων εργασιών κηπουρικής  

 

2.2.7 Παιχνίδια και εξοπλισμός ψυχαγωγίας και αθλητισμού 

 Ηλεκτρικά τρένα ή αυτοκινητοδρόμια  

 Φορητές κονσόλες βίντεο παιχνιδιών  
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 Υπολογιστές για ποδηλασία, καταδύσεις, τρέξιμο, κωπηλασία, κλπ  

 Αθλητικός εξοπλισμός με ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά κατασκευαστικά στοιχεία  

 Κερματοδέκτες τυχερών παιχνιδιών  

 

2.2.8 Ιατροτεχνολογικά προϊόντα (εξαιρουμένων των εμφυτεύσιμων και μολυσμένων) 

 Ακτινοθεραπευτικός εξοπλισμός  

  Καρδιολογικός εξοπλισμός  

 Συσκευές αιμοκάθαρσης  

 Συσκευές πνευμονικής οξυγόνωσης  

 Εξοπλισμός πυρηνικής ιατρικής  

 Ιατρικός εξοπλισμός για invitro διάγνωση  

 Συσκευές ανάλυσης  

 Καταψύκτες  

 Τέστ γονιμοποίησης  

 

2.2.9  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  

 

2.2.10 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  [21],[22].  



31 
 

2.3    Παρούσα κατάσταση των ΑΗΗΕ 

2.3.1 Η κατάσταση των ΑΗΗΕ στην Ευρώπη 

 

Τα στοιχεία που αποτυπώνουν  τα ποσοστά των ΑΗΗΕ κατά βάση αναφέρονται σε  κάθε 

κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αυτό ορίστηκε από την Απόφαση 

2005/369/ΕΚ. Με την συγκεκριμένη μέθοδο ορίζονται σαφείς κανόνες στην παρακολούθηση 

της συμμόρφωσης των μελών  κρατών και συλλέγονται στοιχειά  για τους σκοπούς που 

ορίζει η Απόφαση 2012/19/ΕΚ. Το κάθε κράτος μέλος υποχρεούται να παρέχει στην 

Κοινότητα τα αποτελέσματα που αφορούν άμεσα την επίτευξη των στόχων που έχουν αρχικά 

τεθεί. Τα αποτελέσματα  αυτά είναι διαθέσιμα από τη βάση της Eurostat στην οποία μέχρι 

σήμερα υπάρχουν δεδομένα από το  έτος  2005 έως και  το 2014 [23]. 

Στο διάγραμμα της Εικόνας 2.2 παρουσιάζεται η τάση της ποσότητας των συσκευών ΑΗΗΕ 

οι οποίες διοχετεύθηκαν στην αγορά, συλλέχθηκαν και τέλος επεξεργάσθηκαν στις χώρες τις  

Ευρώπης από το  έτος 2007 έως το 2013. 

 

Εικόνα 2.2 Τάση των ποσοτήτων ΑΗΗΕ (σε kt) που διοχετεύθηκαν στην αγορά της Ε.Ε, συλλέχθηκαν και 

τελος επεξεργάσθηκαν, για το  2007 έως 2013 [24],[25] 

 

Με βάση το παραπάνω διάγραμμα μεταξύ του 2007 και 2008, οι ποσότητες των ΗΗΕ που 

διοχετεύτηκαν στην αγορά αυξήθηκε κατά 661.000 τόνους, δηλαδή από τα 9,5 εκατομμύρια 

τόνους  έφθασε στα 10,2 εκατομμύρια. Το 2009 η ποσότητά του μειώθηκε κατά 1,1 
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εκατομμύριο τόνους (11,1%) στους 9 εκατομμύρια τόνους, για να αυξηθεί ξανά το 2010 

στους 9,4 εκατομμύρια τόνους. Η ποσότητα αυτή αντιστοιχεί σε 19,3 Kg ανά κάτοικο.  

Η μείωση που υπήρξε από  2008 έως  2009 καταγράφηκε  στα 22 από τα 27   κράτη μελή της 

Ε.Ε και με σιγουριά μπορεί να  αποδοθεί στην παγκόσμια χρηματοοικονομική κρίση. Ακόμη 

όπως φαίνεται από το διάγραμμα της Εικόνας 2.2 το 2011 η ποσότητα των συσκευών ΗΗΕ 

σημείωσε πτώση της τάξης του 2,8% ενώ το έτος  2012 είχε μια περαιτέρω  μικρή πτώση της 

τάξης του 1%  φτάνοντας τα 9 εκατομμύρια τόνους. Η μεγαλύτερη πτώση αποτυπώνεται  για 

το  έτος 2013 με  το ποσοστό να είναι στο  10,6%, φτάνοντας την ποσότητα των 8,1 

εκατομμύριων τόνων. 

Οι δείκτες συλλογής και ανάκτησης από ΑΗΗΕ αυξήθηκαν σταθερά από το 2007 έως 2011, 

με το ρυθμό αύξησης να μειώνεται κάθε χρόνο. Τα έτη  2012 και 2013 σχεδόν περίπου 3,5 

εκατομμύρια τόνοι συλλέχθηκαν και επεξεργάσθηκαν. Από τις παραπάνω  ποσότητες το 

2013 ανακτήθηκαν 2,7 εκατομμύρια τόνοι, ποσότητα που αντιστοιχούσε σε 2,4 εκατομμύρια 

τόνους ΑΗΗΕ που ανακυκλώθηκαν και 200 χιλιάδες τόνοι  χρησιμοποιήθηκαν για παραγωγή 

ενέργειας. 

Στο διάγραμμα τις Εικόνας  2.3 παρουσιάζεται η σύσταση των συσκευών ΗΗΕ (σε t) που 

διοχετεύθηκαν στην αγορά το 2013, ανά χώρα και ανά κατηγορία.  

 

Εικόνα 2.3 Σύσταση ΗΗΕ (σε t)  ανά χώρα και ανά κατηγορία για το 2013 [24],[25] 
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Με βάση το διάγραμμα οι μεγάλες οικιακές συσκευές (Category 1) αποτελούν την κυριότερη 

κατηγορία προϊόντων σε όλες τις χώρες, ακολουθούμενες από τον εξοπλισμό πληροφορικής 

και τηλεπικοινωνιών (Category 3), ως δεύτερη πιο σημαντική κατηγορία στις 21 από τις 28 

χώρες της Ε.Ε. Οι ιατροτεχνολογικές συσκευές (Category 8), τα όργανα παρακολούθησης 

και ελέγχου (Category 9) και οι αυτόματοι διανομείς (Category 10) παρουσιάζονται στο 

γράφημα ως μια ενιαία κατηγορία για το λόγο  ότι αποτελούν συνολικά ένα μικρό ποσοστό, 

κάτω από  5% του συνόλου στις 26 από τις 28 χώρες της Ε.Ε. Εξαίρεση αποτελούν  η χώρα 

της  Δανία και της Μάλτα οι οποίες  εμφάνισαν  μεγαλύτερα ποσοστά στις κατηγορίες αυτές.  

Τα ποσοστά συλλογής ΑΗΗΕ ανά χώρα, εκφρασμένα σε Kg/Κάτοικο από το  2007 έως 2013 

παρουσιάζονται στο διάγραμμα της Εικόνας 2.4 

 

Εικόνα 2.4 Ποσοστά συλλογής ΑΗΗΕ ανά χώρα (Kg/κάτοικο) για το 2007 και το 2013 [24],[25] 

 

Το 2013 η ποσότητα που συλλέχθηκε σε κάθε χώρα παρουσιάζει μεγάλες διακυμάνσεις 

μεταξύ των χωρών της Ε.Ε. Από τα 1,2 Kg/κάτοικο στη Ρουμανία, έως τα 18,4 Kg/κάτοικο 

στη Σουηδία και τα 20,7 Kg/κάτοικο στη Νορβηγία  που είναι και το υψηλότερο ποσοστό. Οι 

διαφορές αυτές είναι ενδεικτικές τόσο των διαφορετικών επιπέδων κατανάλωσης, όσο και τα 

διαφορετικά επίπεδα απόδοσης των ανά χώρα φορέων διαχείρισης.Στον Πίνακα 2.1 

παρουσιάζονται οι ποσότητες των ΑΗΗΕ που συλλέχθηκαν το 2013 σε κάθε χώρα της Ε.Ε 

των 28 μελών, ξεχωριστά για τις κυριότερες κατηγορίες, σε τόνους (t). 
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Πινάκας 2.1 Ποσότητες ΑΗΗΕ που συλλέχθηκαν ανά χώρα το 2013, για τις κυριότερες κατηγορίες, σε τόνους 

[24],[25] 

 

Όπως μπορούμε να δούμε για το έτος 2013 οι μεγάλες οικιακές συσκευές αποτελούσαν το 

46% της συνολικής ποσότητας των ΑΗΗΕ που συλλέχθηκαν στην Ευρώπη των 28, με την 

ποσότητα που ξεπερνά τα 1,6 εκατομμύρια τόνους. Σε χαμηλότερα ποσοστά εμφανίζονται  οι 

συσκευές εξοπλισμού πληροφορικής & τηλεπικοινωνιών καθώς και τα καταναλωτικά είδη, 

με ποσότητες που αγγίζουν τους  575.000 τόνων και 553.000 τόνων αντίστοιχα. Από την 

άλλη πλευρά οι μικρές οικιακές συσκευές ανέρχονταν σε 254.000 τόνους, ενώ οι υπόλοιπες 

κατηγορίες  ανέρχονται συνολικά σε 201.000 τόνους.  
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Στο παρακάτω διάγραμμα της Εικόνας 2.5 παρουσιάζονται οι ποσότητες των ΑΗΗΕ οι 

οποίες συλλέχθηκαν συγκριτικά για κάθε χώρα της Ε.Ε  το 2013 από οικιακούς χρήστες. 

Επιπλέον, στο συγκεκριμένο διάγραμμα παρουσιάζεται και ο μέσος αριθμός  των ποσοτήτων 

που συλλέχθηκαν από το 2010 έως το 2012, καθώς και ο ελάχιστος στόχος των 4 Kg ανά 

κάτοικο που θα έπρεπε να είχε επιτευχθεί από κάθε χώρα το αργότερο έως το 2009 (μπλε 

οριζόντια γραμμή). 

 

 

Εικόνα 2.5 Ποσότητες ΑΗΗΕ που συλλέχθηκαν το 2013 ανά χώρα  με το μέσος όρος συλλογής από 2010 έως 

το 2012 [24],[25] 

 

Όπως αποτυπώνεται για το 2013, 10 κράτη μέλη της Ε.Ε απέτυχαν να φτάσουν το στόχο της 

συλλογής 4 Kg/κάτοικο, μεταξύ των οποίων βρίσκονται η Ελλάδα και η Κύπρος. Ακόμη, σε 

12 κράτη μέλη, οι ποσότητες που συλλέχθηκαν για  το 2013 παρουσιάζουν αύξηση σε 

σύγκριση με τον μέσο του  2010 έως 2012. Από τα 15 κράτη μέλη που κατέγραψαν πτώση, 

τα 5  Δανία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία και Ολλανδία είχαν ήδη υπερβεί το 

στόχο από τα προηγούμενα έτη. Επίσης η Σλοβακία, Σλοβενία, Ιταλία και Εσθονία είχαν 

πετύχει το στόχο για τα έτη 2010 έως 2012, αλλά  έπεσαν κάτω από αυτόν για το  έτος 2013. 

Η Οδηγία 2012/19/ΕΚ εισήγαγε μια κλιμακούμενη αύξηση στους στόχους συλλογής για το 

2016 και το 2019. Έτσι, από το 2016 ο ετήσιος στόχος συλλογής θα καθορίζεται ως η 

αναλογία των ΑΗΗΕ που συλλέγονται και του μέσου βάρους ΗΗΕ που τέθηκαν στην αγορά 
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τα τελευταία τρία έτη. Ο στόχος συλλογής ορίζεται στο 45% για το 2016 και θα αυξηθεί στο 

65%  για το 2019.  

Στο διάγραμμα της Εικόνας 2.6 παρουσιάζονται οι ποσότητες των ΑΗΗΕ που συλλέχτηκαν 

το 2013 ως  ποσοστό του μέσου βάρους των ΗΗΕ που διοχετεύθηκαν στην αγορά ανά χώρα 

στο διάστημα  2010-2012. 

 

Εικόνα 2.6 Ποσότητες ΑΗΗΕ που συλλέχθηκαν ανά χώρα το 2013, ως προς το μέσο βάρος ΗΗΕ για τα έτη 

2010-2012 [24],[25] 

 

Είναι εμφανές από το διάγραμμα το πόσο απέχουν ακόμα οι περισσότερες χώρες από τους 

νέους στόχους. Εννέα χώρες Ουγγαρία, Ιρλανδία, Σλοβακία, Αυστρία, Δανία, Λιθουανία, 

Βουλγαρία, Σουηδία και Ολλανδία, καθώς και η Νορβηγία και το Λιχτενστάιν κατάφεραν να 

πετύχουν το στόχο του 45% για το έτος 2013, ενώ η Ιταλία και η Γερμανία ήταν αρκετά 

κοντά σε αυτόν. Οι χώρες της Βουλγαρίας, Σουηδίας και Ολλανδίας κατάφεραν να υπερβούν 

ακόμα και το στόχο του 65%.  

Στην Εικόνα 2.7 παρουσιάζονται οι πηγές των ξεχωριστά ΑΗΗΕ για  το 2013, ανά χώρα. 

Ακόμη, καταγράφεται η διαφορά μεταξύ των ποσοτήτων που συλλέχθηκαν και των 

ποσοτήτων που είναι εν δυνάμει διαθέσιμες για συλλογή. Η ποσότητα των νέων συσκευών 

ΗΗΕ στην αγορά για τα έτη 2010 έως 2012 χρησιμοποιείται για να εκτιμηθούν οι ποσότητες 

των ΑΗΗΕ που είναι διαθέσιμες για συλλογή. 
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Εικόνα 2.7 Πηγές συλλογής (οικιακά και μη-οικιακά) ΑΗΗΕ ανά χώρα για το 2013 [24],[25] 

 

Με βάση τα παραπάνω στατιστικά στοιχεία, είναι φανερό ότι στη  πλειοψηφία των χωρών η 

κυριότερη πηγή για τη συλλογή ΑΗΗΕ ήταν οι οικιακοί χρήστες, με μοναδική εξαίρεση την 

χώρα της Ιταλίας. Σε χώρες, όπως η Ιταλία και  η Ιρλανδία, καθώς επίσης από Νορβηγία και 

Ισλανδία συλλέχτηκαν  σημαντικές ποσότητες ΑΗΗΕ από εμπορικές πηγές. Σε όλες τις 

υπόλοιπες χώρες οι ποσότητες των ΑΗΗΕ από μη-οικιακές πηγές ήταν σε ποσοστά 

μικρότερα του 1,5 Kg/κάτοικο. 

 

2.3.2  Η κατάσταση των ΑΗΗΕ στην Ελλάδα 

 

Για την περίπτωση της Ελλάδας, η εταιρία Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε είναι ο εγκεκριμένος 

φορέας για τη λειτουργία του Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης των 

ΑΗΗΕ στην Ελλάδα. Η Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε είναι μια εταιρία μη επενδυτικού 

χαρακτήρα και μη επιδίωξης κερδών και έχει χαρακτήρα ελεγκτικό  και οργανωτικό. Οι 

εθνικοί στόχοι περιλαμβάνουν τη ξεχωριστή συλλογή τουλάχιστον 4 kg ΑΗΗΕ οικιακής 

προέλευσης ανά κάτοικο και ανά έτος [26]. Από τις αρχές του 2012, μόνο σε χώρους νέων 

καταστημάτων έχει γίνει δωρεάν τοποθέτηση 500 επιπλέον μέσων συλλογής, που 

περιλαμβάνουν «container», κάδους για συσκευές και κάδους για λαμπτήρες, φτάνοντας σε 
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σύνολο τα 2.700 μέσα συλλογής στα σημεία λιανικής πώλησης ΗΗΕ. Στην Εικόνα 2.8 

παρουσιάζεται η ροή των ΑΗΗΕ στην Ελλάδα, η οποία περιλαμβάνει τη συλλογή, μεταφορά, 

επεξεργασία και τελική διάθεση των ΑΗΗΕ [27]. 

 

Εικόνα 2.8  Ροή ΑΗΗΕ στην Ελλάδα [27] 

 

Για το προηγούμενο έτος 2016, το δίκτυο συλλογής καλύπτει πάνω από το 90% του 

πληθυσμού της χώρας και εξυπηρετεί όλες τις αστικές και ημιαστικές περιοχές της Ελλάδας, 

συμπεριλαμβανομένων των περισσοτέρων νησιών. Σημαντικό μέρος της συλλογής ΑΗΗΕ 

προέρχεται από εμπόρους παλαιών μεταλλικών απορριμμάτων, οι οποίοι έχουν συνάψει 

σύμβαση με το σύστημα. Με την εταιρεία συνεργάζονται επίσης πολλές ιδιωτικές 

επιχειρήσεις και δημόσιοι οργανισμοί. Οι συσκευές που συγκεντρώνονται προέρχονται από 

την απόσυρση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, επαγγελματικών μηχανημάτων, 

καθώς επίσης και οικιακών συσκευών υπαλλήλων. Το δίκτυο της Ανακύκλωσης Συσκευών 

Α.Ε περιλαμβάνει σήμερα συνολικά περισσότερα από 12.000 σημεία συλλογής  με στόχο ο 

αριθμός αυτός να αυξηθεί τα επόμενα χρόνια [28]. 

Στην Εικόνα 2.9 παρουσιάζεται ο αριθμός των σημείων συλλογής σε όλη τη χώρα από το 

έτος 2007 μέχρι το 2016. 
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Εικόνα 2.9 Ποσότητες ΑΗΗΕ που συλλέχθηκαν στην Ελλάδα, 2007-2016 [28] 

 

Όπως φαίνεται από το γράφημα, υπάρχει μια φανερή έντονη αυξητική τάση στον αριθμό των 

σημείων συλλογής ανά έτος. 

Μετά τη συλλογή των συσκευών, ένα δίκτυο 33 αδειοδοτημένων μεταφορικών εταιρειών 

αναλαμβάνει τη μεταφορά τους στις 8 μονάδες επεξεργασίας, που δραστηριοποιούνται σε 

κομβικά σημεία της Ελλάδας και με τις οποίες η εταιρεία έχει συνάψει σύμβαση 

συνεργασίας. Όλες οι μονάδες επεξεργασίας διαθέτουν τις κατάλληλες υποδομές, 

αδειοδοτήσεις και συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης οι οποίες λειτουργούν βάσει 

ευρωπαϊκών προδιαγραφών και βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών [29]. Στην Εικόνα  2.10 

παρουσιάζεται η γεωγραφική κατανομή των συνεργαζόμενων με το σύστημα μονάδων 

επεξεργασίας ΑΗΗΕ [30]. 
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Εικόνα 2.10 Γεωγραφική κατανομή μονάδων επεξεργασίας ΑΗΗΕ στην Ελλάδα [30] 

 

Τα βασικά στάδια που ακολουθούνται στις μονάδες επεξεργασίας είναι τα εξής: 

 υποδοχή και ζύγιση των φορτίων,  

 εκφόρτωση των ΑΗΗΕ από τα φορτηγά,  

 ταξινόμηση των ΑΗΗΕ ανάλογα με το είδος της συσκευής, 

 προσωρινή αποθήκευση αυτών στους χώρους του εργοστασίου, 

 αποσυναρμολόγηση των ΑΗΗΕ και ανάκτηση των κατασκευαστικών μερών που 

εμπεριέχουν επικίνδυνες ουσίες. 

 

Μετά τα παραπάνω βήματα ακολουθεί: 

 το κομμάτι της μηχανικής επεξεργασίας των ΑΗΗΕ σε μηχανικές διατάξεις, 

 η ανάκτηση των κλασμάτων επεξεργασίας, 

 η αποθήκευση των επικίνδυνων υλικών  

 η περαιτέρω διαχείρισή τους από κατάλληλα αδειοδοτημένες εταιρείες.  

 

Με την περάτωση της επεξεργασίας των παλιών συσκευών, τα αξιοποιήσιμα υλικά 

επιστρέφουν στην παραγωγή νέων προϊόντων ως 1η ύλη. Ο σίδηρος που ανακτάται διατίθεται 
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στις ελληνικές χαλυβουργίες ενώ το γυαλί και το πλαστικό στέλνονται στις αντίστοιχες 

βιομηχανίες της Ελλάδας και του εξωτερικού [31]. 

Όσον αφορά τις ποσότητες των ΑΗΗΕ που έχουν συλλεχθεί ανά έτος, όπως αυτές 

προκύπτουν από στοιχεία της Ανακύκλωσης Συσκευών Α.Ε., η κατάσταση παρουσιάζεται 

στην Εικόνα 2.11.  

 

Εικόνα 2.11 Ποσότητες ΑΗΗΕ που συλλέχθηκαν στην Ελλάδα, ανά έτος (2005-2016) [28] 

 

Έτσι με βάση το παραπάνω διάγραμμα : 

 Το 2008 υπήρξε έτος σταθμός για το Σύστημα διότι τη χρονιά αυτή υπερκαλύφθηκε ο 

εθνικός στόχος συλλογής των 44.000 τόνων, συλλέγοντας και ανακυκλώνοντας 

47.141 τόνους ΑΗΗΕ.  

 Το 2009 η συλλογή έφθασε τους 66.000 τόνους, συμπεριλαμβανομένων και των 

αποσυρθέντων 140.000 sets παλαιών κλιματιστικών με το επιδοτούμενο πρόγραμμα 

του Υπουργείου Ανάπτυξης.  

 Το 2010 παρά τη μεγάλη οικονομική κρίση που διέρχονται όλοι οι τομείς της 

εμπορικής δραστηριότητας, η συλλογή έφτασε στα επίπεδα του 2008 δηλαδή κοντά 

στους 46.338 τόνους υπερκαλύπτοντας και πάλι τον εθνικό και κοινοτικό στόχο. 
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2.3.2.1 Δείκτες Επεξεργασίας ΑΗΗΕ στην Ελλάδα  

Στην ενότητα αυτή παρατίθενται κάποια στοιχεία σχετικά με τους δείκτες επεξεργασία των 

ΑΗΗΕ στην Ελλάδα, όπως αυτά δημοσιεύονται από την Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε. Στον 

Πίνακα 2.2 παρουσιάζονται οι συντελεστές ανακύκλωσης και αξιοποίησης ανά έτος, για 

κάθε μια από τις δέκα κατηγορίες ΑΗΗΕ ξεχωριστά [32]. 

 

Πίνακας 2.2 Συντελεστές ανακύκλωσης  για τα έτη 2005-2014, ανά κατηγορία ΑΗΗΕ [32] 

 

 

Από τα παραπάνω στοιχεία εμφανίζεται να υπάρχει υψηλό ποσοστό αξιοποίησης, με τις 

όποιες αναμενόμενες διακυμάνσεις μεταξύ των ετών. Αυτό ισχύει για όλες τις κατηγορίες 

των ΑΗΗΕ, ενώ οι συντελεστές αυτοί είναι εντός των ορίων που ορίζονται από την ΚΥΑ 

Η.Π. 23615/651/Ε.103.  

Στη παρακάτω Εικόνα 2.12, παρουσιάζονται σε συγκριτικά ράβδο-διαγράμματα οι 

επιτευχθέντες  σε σύγκριση με τους προβλεπόμενους  συντελεστές [32]. 
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Εικόνα 2.12 Γράφημα σύγκρισης επιτευχθέντων ποσοστών ανακύκλωσης και αξιοποίησης με τα αντίστοιχα 

προβλεπόμενα από τη σχετική νομοθεσία [32] 

Ως προς τη σύσταση του εξερχομένου από την επεξεργασία κλάσματος ΑΗΗΕ ανά 

κατηγορία, τα αντίστοιχα στοιχεία παρουσιάζονται στον Πίνακα 2.3. Τα συγκεκριμένα 

στοιχεία αφορούν το έτος 2014. 

Πίνακας 2.3 Σύσταση εξερχόμενου κλάσματος μετά την επεξεργασία, ανά κατηγορία ΑΗΗΕ, για το 

έτος 2014 [33] 
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Όσον αφορά τη χρήση των εξερχομένων αυτών κλασμάτων, τα αντίστοιχα στοιχεία 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 2.4. Και σε αυτήν τη περίπτωση τα στοιχεία είναι ανά 

κατηγορία ΑΗΗΕ και αφορούν το έτος 2014. 

 

Πινάκας 2.4 Τελική χρήση εξερχομένων κλασμάτων, ανά κατηγορία ΑΗΗΕ, για το  έτος 2014 [33] 

 

Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει ότι υπάρχουν υψηλοί συντελεστές αξιοποίησης. Τα 

κλάσματα αυτά όπως προκύπτει ανακυκλώνονται στο σύνολό τους, χωρίς να 

χρησιμοποιούνται για ανάκτηση ενέργειας ή να επαναχρησιμοποιούνται. 
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Κεφάλαιο 3ο    Νομοθετικό πλαίσιο ΑΗΗΕ  
 

3.1 Εισαγωγικά  
 

Στην ανάλυση των προηγούμενων κεφαλαίων έγινε σαφές ότι τα  ΑΗΗΕ παρουσιάζουν 

μεγάλο ενδιαφέρον ως «ρεύμα αποβλήτων», λόγω της σύστασής τους που περιλαμβάνει 

υλικά υψηλού ενδιαφέροντος για ανακύκλωση, αλλά και λόγω του συνεχώς αυξανόμενου 

όγκου τους. 

 

Η διαφορά των ΑΗΗΕ έναντι άλλων κατηγοριών αποβλήτων έγκειται  στο ότι περιέχουν 

ουσίες που μπορούν να βλάψουν το περιβάλλον αν αποτεθούν ανεξέλεγκτα, αλλά και ουσίες 

των οποίων η ανακύκλωση είναι οικονομικά ωφέλιμη. Τα χαρακτηριστικά αυτά καθιστούν 

επιτακτική την ανάγκη της ορθής διαχείρισής των ΑΗΗΕ και την κατά το δυνατόν 

μεγαλύτερη εκμετάλλευσή τους. 

 

Με βάση τα παραπάνω στις προηγούμενες δεκαετίες κρίθηκε αναγκαία η θέσπιση 

νομοθετικού πλαισίου που θα αφορούσε τα ΑΗΗΕ και τη ευρεία διαχείριση τους. Στον  

Ευρωπαϊκό χώρο  οι  αρχικές  συζητήσεις ξεκίνησαν στα μέσα της δεκαετίας του ‘90 έως 

ότου καταλήξουν σε κείμενα που θα αποτελούσαν νόμους. Αρχή  του  Ευρωπαϊκού 

νομοθετικού καθορισμού αποτέλεσαν οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 2002/95/ΕΚ 

και 2002/96/ΕΚ. Οι συγκεκριμένες  οδηγίες ήταν η βάση για  δημιουργηθούν οι εθνικές 

νομοθεσίες των κρατών μελών. 

 

Στις παρακάτω ενότητες παρουσιάζονται οι κυριότερες Ευρωπαϊκές οδηγίες και οι Ελληνικοί 

νόμοι που διέπουν τα ΑΗΗΕ με χρονολογική σειρά και μια περιληπτική  περιγραφή του 

περιεχομένου τους. 

 

3.2 Ευρωπαϊκές Οδηγίες 2002/95/ΕΚ και 2002/96/ΕΚ 

 

Στόχος της Ευρωπαϊκής οδηγίας 2002/95/ΕΚ ήταν ο περιορισμός στη χρήση ορισμένων 

επικίνδυνων ουσιών σε συσκευές ΗΗΕ. Συγκεκριμένα, η οδηγία όριζε ότι τα κράτη μέλη θα 

έπρεπε να εξασφαλίσουν  ότι το νέο ΗΗΕ που θα διετίθετο στην αγορά από την 1η  Ιουλίου  

2006 δεν θα έπρεπε να περιέχει μόλυβδο, υδράργυρο, κάδμιο, εξασθενές χρώμιο, 
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πολυβρωμοδιφαινύλια (PBB) ή πολυβρωμοδιφαινυλαιθέρες (PBDE). Σε σχετικό παράρτημα 

αναφέρονταν τα είδη ΗΗΕ που εξαιρούνταν από τον συγκεκριμένο περιορισμό, όπως π.χ οι 

λαμπτήρες (υδράργυρος) ή το γυαλί καθοδικών λυχνιών (μόλυβδος) [34]. 

 

Το 2011 εκδόθηκε αναδιατύπωσή της οδηγίας 2002/95/ΕΚ με την οδηγία 2011/65/Ε στην 

οποία, μεταξύ άλλων, τέθηκε για τις προαναφερθείσες ουσίες όριο ίσο σε όλες τις 

περιπτώσεις με 0,1% κατά βάρος ομοιογενούς υλικού. Και σε αυτή την περίπτωση υπήρχε 

σχετικό παράρτημα με περιπτώσεις εξαιρέσεων από τον περιορισμό [35]. 

 

 Ένα σημαντικό αποτέλεσμα  της εισαγωγής περιοριστικών όρων στη χρήση συγκεκριμένων 

ουσιών σε συσκευές ΗΗΕ ήταν η έναρξη της χρήσης ειδικής σήμανσης. Παρότι δεν 

καθοριζόταν ως προαπαιτούμενο, η πλειοψηφία των κατασκευαστών άρχισε να τοποθετεί τη 

σήμανση “RoHS compliant”, στα προϊόντα που τοποθετούσε στην αγορά της Ευρώπης 

δηλαδή  τα ΗΗΕ  που είχαν κατασκευασθεί σύμφωνα με τις υποδείξεις για “Restriction of 

Hazardous Substances”.  

 

Οι συγκεκριμένοι περιορισμοί είχαν  σημαντικό αντίκτυπο στην αγορά ΗΗΕ, αφού οι 

μεγάλοι κατασκευαστές αναγκάστηκαν να προσαρμόσουν την κατασκευή των προϊόντων 

τους ώστε να είναι εναρμονισμένα με τη σχετική νομοθεσία. Επιπλέον, παρατηρήθηκαν και 

εμπορικές ανακατατάξεις, καθώς για παράδειγμα αρκετοί μικρότερης κλίμακας παραγωγοί 

από την Αμερική έπαψαν να εξάγουν τα προϊόντα τους στην Ευρώπη, θεωρώντας οικονομικά 

ασύμφορη το να τροποποιήσουν τον τρόπο παραγωγής τους. 

 

Η οδηγία που αφορούσε συνολικά τα ηλεκτρονικά απόβλητα, θέτοντας κανόνες και μέτρα 

για τη διαχείρισή τους, ήταν η 2002/96/ΕΚ. Στόχος  της οδηγίας ήταν η πρόληψη της 

δημιουργίας αποβλήτων ΗΗΕ και επιπλέον η επαναχρησιμοποίηση, η ανακύκλωση και άλλες 

μορφές αξιοποίησής τους, ώστε να μειωθεί η ποσότητα των αποβλήτων προς διάθεση [22]. 

 

Προς αυτή την κατεύθυνση τα κράτη μέλη θα έπρεπε να ενθαρρύνουν το σχεδιασμό και την 

παραγωγή ΗΗΕ που θα λάμβανε πλέον υπόψη και θα διευκόλυνε την αποσυναρμολόγηση, 

αξιοποίηση και κυρίως την επαναχρησιμοποίηση των ΑΗΗΕ, των κατασκευαστικών 

στοιχείων και των υλικών τους. Ακόμη , τα κράτη μέλη όφειλαν να λαμβάνουν κατάλληλα 

μέτρα ώστε οι παραγωγοί να μην εμποδίζουν, με ειδικά χαρακτηριστικά σχεδίασης ή 
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διαδικασίες κατασκευής, την επαναχρησιμοποίηση των ΑΗΗΕ, εκτός αν αυτά αποτελούσαν 

χαρακτηριστικά σχεδίασης ως προς π.χ την ασφάλεια. 

 

Τέλος, τα κράτη μέλη υποχρεούνταν να θεσπίσουν κατάλληλα μέτρα για την ελαχιστοποίηση 

της διάθεσης των ΑΗΗΕ ως αδιαχώριστων αστικών αποβλήτων, με σκοπό την επίτευξη 

υψηλού επιπέδου χωριστής συλλογής τους. Με χρονικό όριο την 13 Αυγούστου 2005 τα 

κράτη μέλη έπρεπε να έχουν μεριμνήσει ώστε να έχουν δημιουργηθεί συστήματα τα οποία 

θα επέτρεπαν στους τελικούς κατόχους και διανομείς να επιστρέψουν τα απόβλητα αυτά 

τουλάχιστον δωρεάν. Επίσης, ως κριτήριο ελέγχου του κατά πόσον θα καταγραφόταν 

πρόοδος προς τις κατευθύνσεις που έθετε η οδηγία ορίσθηκε ως όριο το να έχει επιτευχθεί 

συλλογή τουλάχιστον 4 Kg ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης ανά κάτοικο ανά έτος, μέχρι τις 31 

Δεκεμβρίου 2006. Η συγκεκριμένη οδηγία εισήγαγε και την κατηγοριοποίηση των ΑΗΗΕ με 

βάση το είδος τους ( Παράγραφος 2.2 Κεφάλαιο 2ο ). 

 

 

3.3 Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/ΕΚ 
 

Η Οδηγία 2012/19/ΕΚ για τα ΑΗΗΕ τροποποίησε την Οδηγία 2002/96/ΕΚ η οποία είχε τεθεί 

σε ισχύ το 2003, διευρύνοντας το πεδίο εφαρμογής της, καθορίζοντας νέους στόχους και 

τροποποιώντας τις κατηγορίες των ΑΗΗΕ. Η Οδηγία 2002/96/ΕΚ έθεσε τις βάσεις για την 

αντιμετώπιση των ΑΗΗΕ, αλλά μετά από τα πρώτα χρόνια εφαρμογής της και αποκόμισης 

σχετικής εμπειρίας ανέκυψαν προβλήματα τεχνικής, διαχειριστικής και νομικής φύσεως. Τα 

προβλήματα αυτά ήταν η εκκίνηση για τη συζήτηση νέων βελτιώσεων και ρυθμίσεων της 

υπάρχουσας οδηγίας που εφαρμοζόταν. 

 

Οι κυριότερες ενστάσεις που διατυπωθήκαν προς την Οδηγία 2002/96/ΕΚ  ήταν οι εξής:  

 

 έλλειψη σαφήνειας όσον αφορά τα προϊόντα που κάλυπτε και ο τρόπος με τον οποίο 

είχαν κατηγοριοποιηθεί. Αποτέλεσμα ήταν το να υπάρχουν διαφορετικές ερμηνείες 

μεταξύ των κρατών μελών.  

 ο κοινός στόχος της συλλογής 4Kg ΑΗΗΕ/κάτοικο δεν αντανακλούσε την πραγματική 

δυναμική της οικονομίας του εκάστοτε κράτους μέλους.  
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 υπήρχαν διαφορετικές απαιτήσεις για την εγγραφή των παραγωγών, γεγονός που 

δημιουργούσε οικονομικά βάρη στους συμμετέχοντες.  

 
 έλλειψη στόχων για την επαναχρησιμοποίηση ολόκληρων συσκευών.  
  

 
 έλλειψη συνοχής με τις υπόλοιπες οδηγίες που αφορούσαν τη διαχείριση αποβλήτων 

στην Ευρώπη, οι οποίες εν τω μεταξύ είχαν αναθεωρηθεί π.χ. η Οδηγία 2008/98/ΕΚ 

[36],[37].  

 

Με βάση τις παραπάνω ενστάσεις, κρίθηκε αναγκαία η εκ νέου αξιολόγησης του ζητήματος 

των ΑΗΗΕ με τις σχετικές  συζητήσεις να  ξεκινούν  το 2008. Αποτέλεσμα της αξιολόγησης 

ήταν η έκδοση της Οδηγίας 2012/19/ΕΚ η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 13 Αυγούστου 2012. Η 

συγκεκριμένη  οδηγία ενσωματώθηκε σταδιακά στις εθνικές νομοθεσίες των κρατών μελών 

της Ε.Ε, παρότι οι περισσότερες απέτυχαν να συμμορφωθούν με το χρονικό όριο που είχε 

ορισθεί για τις 14 Φεβρουαρίου 2014 [38]. 

 

Οι κυριότερες διαφοροποιήσεις που εισήγαγε η νέα Οδηγία σε σύγκριση με την 2002/96/ΕΚ 

μπορούν συνοπτικά να συνοψισθούν στις ακόλουθες:  

 

 ορίσθηκαν δύο ξεχωριστές περίοδοι εφαρμογής της Οδηγίας, σε μια προσπάθεια να 

αντανακλούν καλύτερα τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της νέας Οδηγίας. Η πρώτη 

αναφέρεται στο διάστημα από τις 13 Αυγούστου 2012 (έναρξη ισχύος της Οδηγίας) έως 

τις 14 Αυγούστου του 2018 και αποτελεί τη «μεταβατική περίοδο». Η δεύτερη αφορά το 

διάστημα από τις 15 Αυγούστου 2018 και μετά.  

 

 
 Για τη μεταβατική περίοδο εξακολουθεί να ισχύει η κατηγοριοποίηση των ΑΗΗΕ στις 

δέκα κατηγορίες (EU10) που προέβλεπε η Οδηγία 2002/96/ΕΚ, με την προσθήκη των 

φωτοβολταϊκών πάνελ στην κατηγορία 4. Με την έναρξη της δεύτερης περιόδου, οι 

κατηγορίες στις οποίες διακρίνονται τα ΑΗΗΕ μειώνονται σε έξι (EU6). Οι κατηγορίες 

αυτές θεωρείται ότι είναι πιο συναφείς με τα ΑΗΗΕ που συλλέγονται και επεξεργάζονται 

ξεχωριστά, με αποτέλεσμα να είναι  πιο εύκολη η σύγκριση των ΗΗΕ που συλλέγονται 

με τον αριθμό των καινούριων που διοχετεύονται στην αγορά.  
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 τα ΑΗΗΕ που συλλέγονται από οικιακούς και επαγγελματίες χρήστες νοούνται πλέον 

συνολικά ως οικιακά ΑΗΗΕ.  

 

 τίθενται νέοι στόχοι για τη συλλογή και ανάκτηση, αυτή τη φορά σε σύγκριση με τις 

ΗΗΕ που διοχετεύονται στην αγορά και όχι τη μάζα ΑΗΗΕ/κάτοικο. Από το 2016 ως 

ελάχιστος ετήσιος στόχος για τη συλλογή ορίζεται το 45% του μέσου βάρους των ΗΗΕ 

που διοχετεύθηκαν στην αγορά του εκάστοτε κράτους μέλους τα τελευταία τρία χρόνια. 

Από το 2019 ο ελάχιστος στόχος ορίζεται στο 65% ή εναλλακτικά στο 85% του βάρους 

των ΑΗΗΕ που παράγονται εντός της επικράτειας του κράτους μέλους.  

 

 παρέχονται εφόδια στα κράτη μέλη για την αντιμετώπιση της παράνομης εξαγωγής 

ΑΗΗΕ εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο τη βελτίωση των περιβαλλοντικών 

αποδόσεων όλων των μερών που εμπλέκονται στον κύκλο ζωής των ΗΗΕ.  

 

Μία από τις πιο θεμελιώδεις αλλαγές που εισήγαγε η Οδηγία 2012/19/ΕΚ είναι η αλλαγή 

στις κατηγορίες στις οποίες χωρίζονται τα ΑΗΗΕ. Στον ακόλουθο Πίνακα 3.1 

παρουσιάζονται οι έξι νέες κατηγορίες που θα τεθούν σε ισχύ  από τις 15 Αυγούστου 2018. 

 

Πίνακας 3. 1 Κατηγοριοποίηση ΑΗΗΕ με βάση την Οδηγία 2012/19/ΕΚ από τις 15 Αυγούστου 2018 

Κατηγορία  Είδη που περιλαμβάνονται σε κάθε κατηγορία 

1 Εξοπλισμός ανταλλαγής θερμότητας (ψυγεία, κλιματιστικά, θερμάστρες κλπ.) 

2 
Οθόνες και εξοπλισμός που περιέχει οθόνες με επιφάνεια μεγαλύτερη των 

100cm2 (οθόνες, τηλεοράσεις, laptop, notebook κλπ.) 

3 Λαμπτήρες (λαμπτήρες κάθε είδους) 

4 

Μεγάλου μεγέθους εξοπλισμός 

(πλυντήρια, κουζίνες, φωτιστικά είδη, καταναλωτικά είδη, μουσικός 

εξοπλισμός, μεγάλοι υπολογιστές, μεγάλες μηχανές εκτύπωσης, 

φωτοαντιγραφικά, μεγάλα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά βιομηχανικά εργαλεία, 

μεγάλα ιατρικά βοηθήματα, μεγάλα όργανα παρακολούθησης και ελέγχου, 

μεγάλα μηχανήματα αυτόματης διανομής, φωτοβολταϊκά πάνελ κ.α.) 

5 

Μικρού μεγέθους εξοπλισμός 

(ηλεκτρικές σκούπες φωτιστικά είδη, φούρνοι μικροκυμάτων, ανεμιστήρες, 

ηλεκτρικά σίδερα, ρολόγια ζυγαριές, ραδιόφωνα, μουσικά όργανα, κάμερες, 
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ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά παιχνίδια, συσκευές αναπαραγωγής ήχου και 

εικόνων, αθλητικός εξοπλισμός, ανιχνευτές καπνού, μικρά ηλεκτρικά και 

ηλεκτρονικά εργαλεία κ.α.) 

6 

Μικρού μεγέθους εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (καμία 

εξωτερική διάσταση μεγαλύτερη από 50 cm) 

(κινητά τηλέφωνα, GPS, προσωπικοί υπολογιστές, εκτυπωτές, τηλέφωνα κ.α.) 

 

 

Όπως είναι σαφές η νέα αυτή κατηγοριοποίηση εμπεριέχει συγχωνεύσεις κατηγοριών και 

δημιουργία υπέρ-κατηγοριών όπως οι 4 και 5. Επίσης, είδη ΗΗΕ που ανήκαν σε μία και μόνο 

κατηγορία από τις δέκα (EU10) που είχε καθορίσει η Οδηγία 2002/96/ΕΚ, ανήκουν πλέον σε 

αρκετές διαφορετικές. 

 

3.4  Νομοθετικό πλαίσιο Ελλάδας για τα ΑΗΗΕ 
 

Σε εφαρμογή των ανωτέρω Ευρωπαϊκών οδηγιών, αλλά και του λοιπού ισχύοντος θεσμικού 

πλαισίου, η διαχείριση ΑΗΗΕ στην Ελλάδα διέπεται από τις ακόλουθες νομοθετικές 

διατάξεις:  

 

 Νόμος 2939/2001 (ΦΕΚ 179Α/6-8-2001), (προηγήθηκε των Οδηγιών 2002/95/ΕΚ και 

2002/96/ΕΚ) για τις «συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και 

άλλων προϊόντων–Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης  

Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ) και άλλες διατάξεις». Ο 

συγκεκριμένος νόμος αποτελεί τη βασική νομοθετική ρύθμιση για την εναλλακτική 

διαχείριση των ΑΗΗΕ και άλλων προϊόντων σε εθνικό επίπεδο και σκοπός είναι η 

θέσπιση μέτρων για τη διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων με στόχο την 

επαναχρησιμοποίηση ή αξιοποίηση των αποβλήτων τους [39]. 

 

 Προεδρικό Διάταγμα 117/2004 (ΦΕΚ 82Α/5-3-2004) «μέτρα όροι και πρόγραμμα για 

την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 

εξοπλισμού και τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών στα είδη 

αυτά», σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των Οδηγιών 2002/95/ΕΚ και 2002/96/ΕΚ. Το 

προεδρικό διάταγμα αποσκοπεί στην κατά προτεραιότητα πρόληψη δημιουργίας ΑΗΗΕ 
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από είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, τον περιορισμό της χρήσης 

ορισμένων επικίνδυνων ουσιών στα είδη αυτά και επιπλέον με την επαναχρησιμοποίηση, 

την ανακύκλωση και άλλες μορφές αξιοποίησης των αποβλήτων αυτών, να μειωθεί η 

ποσότητα και η επικινδυνότητα των αποβλήτων προς διάθεση. Παράλληλα επιδιώκεται η 

βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων όλων των οικονομικών παραγόντων που 

συμμετέχουν στον κύκλο ζωής του ΗΗΕ, όπως παραγωγών, διανομέων και 

καταναλωτών, φορείς που σχετίζονται με την επεξεργασία των ΑΗΗΕ [40]. 

 

 ΚΥΑ 105134/10-6-2004 (ΦΕΚ 905/17-6-2004), η οποία αφορά την έγκριση του 

Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και 

Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ4» 

[27]. 

 

 Προεδρικό Διάταγμα 15/2006 (ΦΕΚ 12Α/3-2-2006), το οποίο αποτελεί τροποποίηση 

του Προεδρικού Διατάγματος 117/2004, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 

2003/108 «για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/96 σχετικά με τα απόβλητα ειδών 

ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) [41].  

 

 Νόμος 3854/2010 (ΦΕΚ 94Α/23-6-2010), ο οποίος αποτελεί τροποποίηση της 

νομοθεσίας για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων και 

τον Εθνικό Οργανισμό Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων 

και άλλες διατάξεις [44]. 

 

 
 Π.Δ 114/2013, (ΦΕΚ 147/Α/17.6.2013): «Για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων 

επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό σε συμμόρφωση προς την 

Οδηγία 2011/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» [42]. 

 

 

 ΚΥΑ Η.Π. 23615/651/Ε.103 - ΦΕΚ 1184/2014 Ενσωμάτωση της 2012/19/ΕΚ στο 

Ελληνικό Δίκαιο [43].  
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Κεφάλαιο 4ο  Μέθοδοι διαχείρισης των ΑΗΗΕ   

 

4.1  Τρόποι διαχείρισης των ΑΗΗΕ   
 

Η εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων είναι ένα σύνολο δραστηριοτήτων που περιλαμβάνουν 

μεταξύ άλλων τη συλλογή και μεταφορά, τη μεταφόρτωση, την προσωρινή αποθήκευση, την 

προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση συγκεκριμένων κατηγοριών 

αποβλήτων, έτσι ώστε αυτά να αξιοποιούνται και να εκτρέπονται από το ρεύμα των 

αποβλήτων που οδηγείται σε χώρους τελικής διάθεσης.  Το σύνολο σχεδόν των ρευμάτων 

αποβλήτων μπορούν να προετοιμαστούν για επαναχρησιμοποίηση, να ανακυκλωθούν ή με 

άλλο τρόπο να ανακτηθούν πολύτιμες πρώτες ύλες.  

Τα ΑΗΗΕ αποτελούν ειδικό ρεύμα αποβλήτων. Η ιδιαιτερότητα τους έγκειται στο γεγονός 

ότι στα κατασκευαστικά τους μέρη περιλαμβάνονται πολλές επικίνδυνες ουσίες. Οι 

κυριότερες εφαρμογές των επικίνδυνων ουσιών στα κατασκευαστικά μέρη των ΑΗΗΕ 

παρατίθενται συγκεντρωτικά παρακάτω ενώ ακολουθούν και οι βασικότερες επιπτώσεις τους 

στο περιβάλλον αλλά και στην ανθρώπινη υγεία [55]. 

 

 Υδράργυρος: χρησιμοποιείται σε ποσοστό μεγαλύτερο από 90% σε μπαταρίες και 

αισθητήρες. Υπολογίζεται ότι το 22% του υδραργύρου που καταναλώνεται ετησίως σε 

παγκόσμιο επίπεδο χρησιμοποιείται σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. 

 

 Μόλυβδος: ποσοστό πάνω από 90% χρησιμοποιείται σε μπαταρίες και μικρότερο σε 

κράματα PBAs, λάμπες φωτισμού και φθορισμού. Χρησιμοποιείται επίσης σε κολλήσεις, 

κράματα μετάλλων, πλακέτες ηλεκτρονικών κυκλωμάτων. 

 

  Κάδμιο: ποσοστό πάνω από 90% χρησιμοποιείται στις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες ή 

για την επικάλυψη σιδήρου, χάλυβα, αλουμινίου, κράματα τιτανίου και άλλα μη 

σιδηρούχα κράματα. 

 

 Εξασθενές χρώμιο: χρησιμοποιείται ως αντιδιαβρωτικό κυρίως στα ψυκτικά συστήματα. 

 

 PCB: το 90% αυτών χρησιμοποιείται στους πυκνωτές. 
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  Βρωμιούχα επιβραδυντικά καύσης: το 80% αυτών χρησιμοποιείται στις πλακέτες, τα 

καλώδια και τα πλαστικά καλύμματα των υπολογιστών, ενώ ένα μικρό ποσοστό 

χρησιμοποιείται στις τηλεοράσεις και στις οικιακές συσκευές της  κουζίνας. 

 

 Χλωροπαραφίνες: το 90% χρησιμοποιείται στα καλώδια PVC. 

 

  Αμίαντος: Ο αμίαντος χρησιμοποιούνταν σε μεγάλο ποσοστό σε παλαιές συσκευές. 

 

 Υγροί κρύσταλλοι: Χρησιμοποιούνται στις οθόνες LCD. 

 

 Πυρίμαχες κεραμικές ίνες: Τεχνητές υαλώδεις (πυριτικές) ίνες με περιεκτικότητα σε 

οξείδια αλκαλίων και οξείδια αλκαλικών γαιών μικρότερη ή ίση με 18% κατά βάρος. 

 

 

 

Εικόνα 4.1 Κατασκευαστικά  μέρη ΑΗΗΕ   με επικίνδυνες ουσίες που  περιλαμβάνονται 

 

Λαμβάνοντας υπόψη την επικινδυνότητα των ΑΗΗΕ, αλλά και την ύπαρξη πολλών 

πολύτιμων και μη επικίνδυνων υλικών προς ανάκτηση στις συσκευές, γίνεται εύκολα 

αντιληπτό η αναγκαιότητα για την ορθή περιβαλλοντικά διαχείριση τους. Έτσι η  

ανακύκλωση των ΑΗΗΕ έχει ως στόχο: 
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 Την ανάκτηση των πολύτιμων υλικών που περιέχονται στις συσκευές, 

 Την ορθή περιβαλλοντικά διαχείριση των επικίνδυνων ουσιών που περιέχονται στις 

συσκευές, 

 Την διασφάλιση της δημόσιας υγείας με τη αποφυγή της διαρροής των επικίνδυνων 

ουσιών στο περιβάλλον 

 Την εξοικονόμηση πρώτων υλών και ενέργειας, που συνήθως είναι μη ανανεώσιμες 

(πετρέλαιο, μεταλλεύματα κλπ) παρέχοντας και οικονομικά οφέλη. 

 

 

4.1.1 Διεθνή  πρότυπα  διαχείρισης  ΑΗΗΕ 

 

WEEELABEX 

 

Η σύσταση του Οργανισμού WEEELABEX ήρθε ως αποτέλεσμα του Ευρωπαϊκού 

προγράμματος WEEELABEX («WEEELABEX of Excellence») (LIFE07 ENV/B/000041) 

στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού μέσου LFIE + της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο Οργανισμός  

WEEELABEX ο οποίος εδρεύει στην Πράγα, συστάθηκε το 2013  από 25 Συστήματα 

Διαχείρισης ΑΗΗΕ, μέλη του WEEEFORUM.  Το WEEELABEX αποτελεί ουσιαστικά μια 

διεθνή μη κερδοσκοπική  οντότητα, που έχει συσταθεί για να εκπαιδεύσει περιβαλλοντικούς 

επιθεωρητές σύμφωνα με τα πρότυπα WEEELABEX, καθώς και για την προώθηση της 

υιοθέτησης των προτύπων αυτών από τους εμπλεκόμενους φορείς και τα κράτη μέλη ως 

μέσο για τη βελτίωση των πρακτικών διαχείρισης των ΑΗΗΕ στην Ευρώπη. 

 

Στόχοι του Έργου WEEELABEX (LIFE07 ENV/B/000041) ήταν δυο: 

 

1. Ο σχεδιασμός ενός συνόλου προτύπων όσον αφορά τη συλλογή, τη διαλογή, την 

αποθήκευση, τη μεταφορά, προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση, επεξεργασία, και 

διάθεση όλων των ειδών των ΑΗΗΕ. 

 

2. Να θέσει σε εφαρμογή μια διαδικασία παρακολούθησης/ελέγχου των επιχειρήσεων μέσω 

περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων που διενεργούνται από εκπαιδευμένους–

πιστοποιημένους επιθεωρητές από τον Οργανισμό. Στο πλαίσιο αυτό  δημιουργήθηκε και 

ο  οργανισμός WEEELABEX. 
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Τα πρότυπα που ήδη έχουν αναπτυχθεί είναι τα παρακάτω: 

 

a. WEEELABEX κανονιστικό έγγραφο για την επεξεργασία v10 : 

 

Οι προδιαγραφές αυτές αφορούν: 

 

 την προτυποποίηση του διαδικασιών διαχείρισης των ΑΗΗΕ,  

 τον καθορισμό των απαιτήσεων για την πραγματοποίηση ορθών διαδικασιών 

ελέγχου, 

  τον καθορισμό διαδικασιών για την εξαγωγή συντελεστών ανάκτησης και 

ανακύκλωσης,  καθώς και ειδικές προδιαγραφές διαχείρισης ανά κατηγορία ΑΗΗΕ. 

 

b. WEEELABEX κανονιστικό έγγραφο για τη συλλογή v9.0: 

 

Οι προδιαγραφές αφορούν το σύνολο των απαιτούμενων ελέγχων και ενεργειών για τη 

περιβαλλοντικά ορθή συλλογή των ΑΗΗΕ. 

 

c. WEEELABEX κανονιστικό έγγραφο για τον εφοδιασμό v9.0 : 

 

Οι προδιαγραφές αυτές περιγράφουν το σύνολο των απαιτούμενων σταδίων για την ορθή 

οργάνωση εργασιών συλλογής  και logistics. 

 

Τα πρότυπα του Οργανισμού WEEELABEX αποτελούν τη βάση για τη δημιουργία ενιαίων 

προδιαγραφών από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό τυποποίησης CEN–CENELEC οι οποίες από 

το τέλος του 2016 διαμορφώνουν το πλαίσιο βάση του οποίου εκτελούνται με 

περιβαλλοντικά ορθό τρόπο οι απαιτούμενες εργασίες του συνόλου των σταδίων της 

αλυσίδας διαχείρισης των ΑΗΗΕ.  
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4.2  Ανακύκλωση ΑΗΗΕ  
 

4.2.1 Αποσυναρμολόγηση των ΑΗΗΕ 

Η αποσυναρμολόγηση των ΑΗΗΕ γίνεται ως επί το πλείστον χειρωνακτικά, αλλά σε μερικές 

περιπτώσεις μπορεί να γίνει και μηχανικά. Ο κύριος στόχος του σταδίου αυτού είναι ο 

εμπλουτισμός των αποβλήτων σε πολύτιμα συστατικά, ενώ ταυτόχρονα ελαττώνονται τα 

άχρηστα ή επικίνδυνα συστατικά. Τα προς ανακύκλωση ΑΗΗΕ υφίστανται κατεργασία με 

αυτές τις δύο μεθόδους, που διαφέρουν στην ανάκτηση του εμπλουτισμένου προϊόντος. 

Κάποια μέρη των ΑΗΗΕ απαιτούν ειδικά εργαλεία για την αποσυναρμολόγησή τους.  

 

 

4.2.2 Τεμαχισμό 

 Ως τεμαχισμός εννοείται η διαίρεση της δομής στερεών αντικειμένων μέσω μηχανικής 

δύναμης, ώστε να επιτυγχάνεται αύξηση της ειδικής επιφάνειας και ο διαχωρισμός των 

διάφορων ομάδων των υλικών. 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 [46]. 

Οι τεμαχιστές χρησιμοποιούνται συνήθως για να ελευθερωθούν τα ενωμένα μεταξύ τους 

μέρη μέσω φυσικής δύναμης μετά την απορρύπανσή τους. Ως τεχνολογία χρησιμοποιείται 

για να μειωθεί ο όγκος των μεγάλων συσκευών σε μικρά κομμάτια, με συνδυασμό συμπίεσης 

και θραύσης. Ένας κοινού τύπου τεμαχιστής παρουσιάζεται ακολούθως στην Εικόνα 4.2. 

 

 

Εικόνα 4.2 Τεμαχιστής που χρησιμοποιείται για τη μηχανική αποσυναρμολόγηση ΑΗΗΕ 
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Τέτοιου είδους τεμαχιστές χρησιμοποιούνταν αρχικά για την επεξεργασία οχημάτων τέλους 

κύκλου ζωής. Πλέον αποτελούν μια ευρέως χρησιμοποιούμενη τεχνολογία για να 

απομονωθούν συστατικά που περιέχονται σε οικιακές συσκευές, όπως ψυγεία, πλυντήρια και 

υπολογιστές. 

Για την αποφυγή χαμηλής ποιότητας εξερχόμενα κλάσματα από μια διεργασία τεμαχισμού, 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί θραυστήρας, όπως αυτός της Εικόνας 4.3. Με αυτό τον τρόπο 

επιτυγχάνεται το αρχικό άνοιγμα των συσκευών, χωρίς να καταστραφούν πολύτιμα ή να 

ελευθερωθούν βλαβερά συστατικά. 

 

 

Εικόνα 4.3 Θραυστήρας που χρησιμοποιείται για τη διαδικασία ανακύκλωσης ΑΗΗΕ 

 

Η τεχνική αυτή βελτιώνει την αξία του εξερχόμενου κλάσματος και περιορίζει την 

κατανάλωση ενέργειας. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το τύμπανο θραύσης απαιτεί τρεις φορές 

λιγότερη ενέργεια απ’ ότι ένας τυπικός τεμαχιστής. Ένας τέτοιος θραυστήρας μπορεί να 

επεξεργαστεί έως και 5 tn/h ΑΗΗΕ. 

 

4.2.3 Αποτέφρωση και καύση  

Η αποτέφρωση είναι μια ευρέως εφαρμοζόμενη μέθοδος που περιλαμβάνει την καύση των 

οργανικών ουσιών στα στερεά απόβλητα και οδηγεί σε μείωση μεγέθους και παραγωγή 

ενέργειας. Η θερμογόνος δύναμη των ΑΗΗΕ που αποτελούν ένα μίγμα ανόργανων και 

οργανικών υλικών και περιέχουν σημαντικές ποσότητες οργανικών, καθιστά εφικτή την 

καύση τους. Επίσης, με την αποτέφρωση των ΑΗΗΕ επιτυγχάνεται μείωση της μάζας τους, 

της τάξης περίπου  70%.  

Ένα βασικό μειονέκτημα της αποτέφρωσης, είναι ότι η διαδικασία αύτη συνοδεύεται από 

υψηλή συγκέντρωση βαρέων μετάλλων στη σκωρία και παραγόμενα αέρια. Τα 
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επιβραδυντικά φλόγας που περιέχονται στα ΑΗΗΕ προκαλούν ρύπανση, λόγω του 

σχηματισμού βρωμιούχων ενώσεων, διοξινών και φουρανίων, ιδιαίτερα κατά την 

ανεξέλεγκτη καύση σε ανοιχτούς χώρους [47],[48]. 

Η καύση σε ανοιχτούς χώρους είναι μια παρωχημένη τεχνολογικά μέθοδος που αποσκοπεί 

αποκλειστικά στη ανάκτηση μετάλλων. Υλικά όπως τα καλώδια συχνά καίγονται με αυτό τον 

τρόπο για να απομακρυνθεί η PVC μόνωση  και να διευκολυνθεί η ανάκτηση χαλκού. 

Αντίστοιχα διάφορα μέρη αφαιρούνται από τις πλακέτες μετά την καύση για την ανάκτηση 

πολύτιμων μετάλλων. Πρόκειται για μια πρακτική που σήμερα εφαρμόζεται σε 

αναπτυσσόμενες χώρες, λόγω του χαμηλού κόστους και της εύκολης εφαρμογής της. Με τον 

τρόπο όμως αυτό προκύπτουν περιβαλλοντικά προβλήματα, ενώ αυξάνεται και ο κίνδυνος 

για την υγεία των ανθρώπων που ασχολούνται με την εργασία αύτη [49].  

 

Στην παρακάτω Εικόνα 4.4 παρουσιάζονται τα εκλυόμενα χημικά  αέρια καθώς και τα  

υπολείμματα  από την ανεξέλεγκτη καύση ΑΗΗΕ σε ανοιχτούς χώρους στην Ασία [50].  

 

 

Εικόνα 4.4 Ανεξέλεγκτη καύση ΑΗΗΕ σε ανοιχτούς χώρους στην Ασία  (α) Εκπομπές χημικών αερίων, (β) 

στερεό υπόλειμμα 

 

Το πλεονέκτημα της αποτέφρωσης είναι ότι αποτελεί μια διαδικασία  ελεγχόμενης καύσης, η 

οποία περιλαμβάνει τον κατάλληλο εξοπλισμό για τις εκπομπές αερίων. Ο κρισιμότερος  

παράγοντας για την αποτέφρωση είναι η θερμοκρασία. Παρ’ όλου που  η  καύση των ΑΗΗΕ 

ξεκινάει από χαμηλές θερμοκρασίες, όπως οι 400οC, η θερμοκρασία κατεργασίας πρέπει να 

είναι μεγαλύτερη, συνήθως περί τους 800οC. Αυξάνοντας τη θερμοκρασία πάνω από τους 

1200οC βελτιώνεται η καύση και μειώνεται το ποσοστό μονοξειδίου του άνθρακα στις 



60 
 

εκπομπές. Η ιπτάμενη τέφρα και η τέφρα βάσης είναι πλούσιες σε βαρέα μέταλλα, τα οποία 

απαιτούν ειδική διαχείριση. Η συμπεριφορά των βαρέων μετάλλων είναι δύσκολο να 

εκτιμηθεί στην αποτέφρωση, λόγω της ανομοιογένειας των ΑΗΗΕ όσον αφορά τη 

θερμογόνο δύναμη, την υγρασία και το περιεχόμενο σε βαρέα μέταλλα [48],[49]. 

 

 

4.2.3.1 Πυρόλυση  

 

Πυρόλυση είναι η θερμική αποσύνθεση οργανικών υλικών σε υψηλές θερμοκρασίες, σε 

συνθήκες απουσίας οξυγόνου. Κατά την πυρόλυση λαμβάνουν χώρα μη αντιστρεπτές 

αντιδράσεις, που οδηγούν σε ταυτόχρονη αλλαγή της χημικής σύστασης και της φάσης. Η 

χύτευση και η καύση των ΑΗΗΕ καταστρέφουν  τα μέρη των ΑΗΗΕ που αποτελούνται από 

πολυμερή. Αντίθετα η πυρόλυση οδηγεί σε προϊόντα θερμικής διάσπασης (σε θερμοκρασίες 

450οC μέχρι 1100οC) που παρουσιάζουν οικονομική αξία, καθότι μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα. Επίσης, τα μεταλλικά μέρη απογυμνώνονται από τα οργανικά 

και τις συγκολλήσεις. Τα ανόργανα συστατικά (μέταλλα και γυαλί) μπορούν επομένως να 

ανακτηθούν εύκολα με τον κατάλληλο διαχωρισμό. 

 

Υπάρχουν αρκετοί παράγοντες που επιδρούν τόσο στα ανόργανα, όσο και στα οργανικά 

συστατικά των προϊόντων της πυρόλυσης και πρέπει να ληφθούν υπόψη για το σχεδιασμό 

της διεργασίας. Οι πιο σημαντικές παράμετροι είναι ο τύπος των πλαστικών των ΑΗΗΕ, η 

θερμοκρασία και ο χρόνος της πυρόλυσης, ο ρυθμός θέρμανσης, ο τύπος του αντιδραστήρα 

και η παρουσία καταλύτη [51].  

 

Το κυριότερο πλεονέκτημα της πυρόλυσης είναι ότι διαφορετικά συστατικά των ΑΗΗΕ 

μπορούν να διαχωριστούν με ασφάλεια και όλα τα χρήσιμα συστατικά μπορούν να 

ανακτηθούν. Σε σύγκριση με την απευθείας καύση η πυρόλυση υπερτερεί ως προς την 

ενέργεια που απαιτεί και η ποσότητα των αερίων που παράγονται είναι μικρότερη. Η μείωση 

των εκπομπών ελαττώνει τον αριθμό των μονάδων καθαρισμού, την πολυπλοκότητα της 

διάταξης και το κόστος. Επιπλέον η πυρόλυση δεν απαιτεί ιδιαίτερη προ-κατεργασία των 

ΑΗΗΕ. Τα ορυκτά και τα μέταλλα μπορούν να ανακτηθούν εύκολα από το υπόλειμμα της 

πυρόλυσης και η ποσότητα της τέφρας που παράγεται είναι μικρότερη από την αντίστοιχη 

της αποτέφρωσης. Τέλος, η πυρόλυση παρέχει καλύτερους περιβαλλοντικούς όρους σε 
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σύγκριση με άλλες διεργασίες, όσων αφορά το στερεό υπόλειμμα, τα αέρια προϊόντα και την 

απόδοση ανάκτησης των υλικών [52]. 

 

4.2.4  Υγειονομική ταφή ΑΗΗΕ 

Η υγειονομική ταφή μέχρι πρότινος  αποτελούσε την κύρια μέθοδο διαχείρισης των ΑΗΗΕ 

στην Ελλάδα. Η συγκεκριμένη μέθοδος  έδειξε ότι κανένας ΧΥΤΑ δεν είναι απόλυτα 

στεγανός με  αποτέλεσμα να μεγιστοποιούνται οι πιθανότητες ρύπανσης του περιβάλλοντος, 

είτε μέσω της ροής των νερών, είτε μέσω της διαφυγής αερίων από τα ΑΗΗΕ [2].  

Λόγω της πολυπλοκότητας των διαδικασιών που συμβαίνουν κατά την υγειονομική ταφή, η 

ποσοτικοποίηση των επιπτώσεων της ταφής των ΑΗΗΕ στο περιβάλλον είναι αδύνατη για 

τρεις κυρίως λόγους [53] : 

a) Το μεγάλο εύρος σύνθεσης αποβλήτων, 

b) Τις εκπομπές που μπορεί να καθυστερήσουν για χρόνια, 

c)  Τις κλιματικές συνθήκες και την τεχνολογία. 

 

 

Εικόνα 4.5 Άποψη απο Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων-Χ.Υ.Τ.Α 

 

4.2.5 Ανακύκλωση κλειστού τύπου 

Έχει αποδειχθεί, πως η παραγωγή νέων προϊόντων επιφέρει τα περισσότερο καταστροφικά 

αποτελέσματα για το περιβάλλον σε σύγκριση με αυτά της διαχείρισης των ΑΗΗΕ. Αυτό, 
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καθιστά ως πρώτη προτεραιότητα, την ανάκτηση προϊόντων ή εξαρτημάτων. Η επέκταση της 

ζωής των προϊόντων μπορεί να πραγματοποιηθεί με τις παρακάτω  μεθόδους. 

 

4.2.5.1 Επαναπώληση και επαναχρησιμοποίηση 

 

Η επαναπώληση σκοπό  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 σκοπό έχει την επανα-προώθηση στην αγορά οποιωνδήποτε 

εξαρτημάτων των οποίων η λειτουργία είναι ικανοποιητική συγκρινόμενη με τις αρχικές τους 

επιδόσεις. Έτσι, τα ΑΗΗΕ συλλέγονται και 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 [54]. 

 

Με βάση τα παραπάνω μπορούμε να παραθέσουμε  τα κύρια πλεονεκτήματα της 

επαναχρησιμοποίησης τα οποία είναι: 

  

 Η επαναχρησιμοποίηση των καταναλωτικών προϊόντων είναι  προτιμότερη από όλες τις 

μορφές διαχείρισης των αποβλήτων εκτός από την ελαχιστοποίηση, 

 Η επαναχρησιμοποίηση είναι οικολογικά αποδοτικότερη, 

 Η επιπλέον ζωή για τα προϊόντα σημαίνει ότι θα υπάρξουν λιγότερο επιβλαβή απόβλητα 

που παράγονται άρα και λιγότερες πρώτες ύλες που θα χρησιμοποιηθούν, λιγότερη 

κατανάλωση ενέργειας και λιγότερη ρύπανση, 

 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.  
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Δεν πρέπει όμως να παραλείψουμε  και τα ιδιαίτερα σημαντικά μειονεκτήματα μιας τέτοια 

μεθόδου, τα οποία είναι : 

 

 Χωρίς τον προαπαιτούμενο έλεγχο, την πιστοποίηση και το μαρκάρισμα «η 

επαναχρησιμοποίηση» μπορεί να είναι μια “πρόφαση” για την εξαγωγή της 

χρησιμοποιημένης ηλεκτρονικής συσκευής, 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 (στο 

παράδειγμα της  Κίνας η λέξη «επαναχρησιμοποίηση» χρησιμοποιήθηκε ως 

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

την χώρα.). 

 

 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.  

 

 Η επαναχρησιμοποίηση είναι μια λιγότερο προτιμητέα επιλογή για την διαχείριση 

αποβλήτων για μια τεχνολογία που θεωρείται πολύ γρήγορα «ξεπερασμένη». Με λίγα 

λόγια δεν θεωρείται 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. 

 

 

4.2.5.2  Επισκευή και  αναμόρφωση 

 

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. Από την άλλη πλευρά η  

αναμόρφωση έχει ως στόχο τη βελτίωση της αξιοπιστίας των συσκευών, καθαρίζοντας, 

επιθεωρώντας και αντικαθιστώντας εξαρτήματα όπου θεωρείται απαραίτητο. 
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Η διαδικασία επισκευής συνήθως διεξάγεται από τους κατασκευαστές πρότυπων 

εξαρτημάτων που παίρνουν πίσω τον εξοπλισμό όταν λήξει ένα συμβόλαιο εκμίσθωσης ή 

όταν αυτός παύσει να λειτουργεί.  

Η επισκευή και επιδιόρθωση των ΑΗΗΕ έχει το πλεονέκτημα όχι μόνο να 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.  

 

4.2.6  Ανακύκλωση ανοιχτού τύπου 

Η ανακύκλωση ανοιχτού τύπου ή κυκλώματος είναι μια μέθοδος η οποία περιέχει 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 

 

4.2.6.1 Αποσυναρμολόγηση 

 

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 σύνολο 

του προϊόντος.  
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 Μερικώς καταστροφική (Partly Destructive): Η αποσυναρμολόγηση πραγματοποιείται 

με καταστροφή των συνδέσμων ή επιλεγμένων εξαρτημάτων (π.χ. με οξυγονοκοπή, laser 

κοπή) . 

 

 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.  

 

 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 [45].  

 

4.2.6.2  Κονιορτοποίηση 

 

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 χαλκού (Cu) και  αλουμινίου (Al), καθώς και πλαστικού 

από το κοινό ρεύμα των αποβλήτων [46]. 

 

 

4.2.6.3 Κοσκίνισμα– Δονούμενα κόσκινα 

 

Κατά τη διαδικασία επεξεργασίας αποβλήτων όπως τα ΑΗΗΕ το κοσκίνισμα είναι συχνά 

χρήσιμο. Το κοσκίνισμα μπορεί να ταξινομήσει τα μέρη των ΑΗΗΕ  με βάση το μέγεθος και 

κάποιες φορές να απομακρύνει  τα υλικά που δεν είναι αξιοποιήσιμα.  

Υπάρχουν πολλά είδη κοσκίνων για χρήση σε ορυκτά (στατικά ή κινούμενα) αλλά στην 

περίπτωση των ΑΗΗΕ στην πλειοψηφία η καθιερωμένη πρακτική είναι το να 

χρησιμοποιούνται δονούμενα κόσκινα, που αποτελούνται από διαδοχικές παράλληλες 

μπάρες. 
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Εικόνα 4.6 Δονούμενα κόσκινα  

 

4.3 Είδη και μοντέλα πρότυπης ανακύκλωσης 
 

4.3.1 Μαγνητικός διαχωρισμός 

Ο ηλεκτροστατικός διαχωρισμός εκμεταλλεύεται την ανομοιομορφία ηλεκτρικής 

αγωγιμότητας που εμφανίζουν τα διάφορα υλικά τα οποία δομούν τα ΑΗΗΕ. Με την 

εφαρμογή ηλεκτρικών πεδίων, οι ηλεκτροστατικοί διαχωριστές επιτυγχάνουν το διαχωρισμό 

μετάλλων – μη μετάλλων (π.χ. Cu-πλαστικών καλωδίων)  με ιδιαίτερα μεγάλη απόδοση ως 

προς την καθαρότητα των επί μέρους κλασμάτων  [46]. 

 

 

Εικόνα 4.7 Χαμηλής έντασης μαγνητικός διαχωρισμός 
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4.3.2 Αεροδιαχωρισμός 

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 [46]. 

 

 

4.3.3 Επαγωγικός διαχωρισμός (Eddy Current) 

Ο επαγωγικός διαχωρισμός αποτελεί την πιο κατάλληλη τεχνολογία για την ανακύκλωση μη-

σιδηρούχων μετάλλων, όπως ο χαλκός και το αλουμίνιο από βιομηχανικά απόβλητα. 

Εφαρμόζεται εκτενώς στην επεξεργασία scrap από οχήματα, ΑΗΗΕ και υλικών 

κατεδαφίσεων. 

 

 

Εικόνα 4.8 Επαγωγικός διαχωριστής, σε συνδυασμό  με χαμηλής έντασης μαγνητικό διαχωριστή 

 

Σύμφωνα με τους κατασκευαστές τέτοιων μηχανημάτων, πάνω από 500 τέτοιοι διαχωριστές 

έχουν εγκατασταθεί στην Ευρώπη, οι περισσότεροι εκ των οποίων την τελευταία δεκαετία. 

Τα υλικά που επεξεργάζονται με αυτή την τεχνική πρέπει να είναι ελεύθερα σιδηρούχων, 

ώστε να επιτευχθεί καλύτερος διαχωρισμός. Για το λόγο αυτό οι περισσότεροι σύγχρονοι 

επαγωγικοί διαχωριστές συνδυάζονται με χαμηλής έντασης μαγνητικούς διαχωριστές 

(Εικόνα 4.7). Η αρχή λειτουργίας τους βασίζεται σε ηλεκτρικό φορτίο που σχηματίζεται σε 

έναν αγωγό, μέσω διακύμανσης της μαγνητικής ροής που εφαρμόζεται. Τέτοιες 

διακυμάνσεις μπορούν να επιτευχθούν με χρήση ενός περιστροφικού μόνιμου μαγνήτη και η 

ένταση της μαγνητικής ροής ρυθμίζεται με ηλεκτρικό αγωγό. Το αποτέλεσμα είναι να 
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δημιουργείται ένα δευτερογενές μαγνητικό πεδίο του ρότορα γύρω από τα μη σιδηρούχα 

σωματίδια. Αυτό το πεδίο αντιδρά με το μαγνητικό πεδίο του ρότορα και οδηγεί σε δυνάμεις 

που απωθούν και εκδιώκουν τα επαγόμενα σωματίδια από το εισερχόμενο ρεύμα των 

υλικών.  

 

 

4.3.4 Συμπίεση 

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. 

 

 

4.3.5 Διαχωρισμός ειδικού βάρους 

Ο διαχωρισμός βαρύτητας ή δονούμενη κλίνη (Εικόνα 4.8) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη 

συμπύκνωση κλασμάτων μη σιδηρούχων μετάλλων, όπως ο χαλκός, που περιέχονται στα 

ΑΗΗΕ. Τα υλικά με ένα συγκεκριμένο μέγεθος σωματιδίων διοχετεύονται με νερό πάνω 

στην κλίνη, η οποία  ταλαντεύεται σε διαγώνια διεύθυνση. Η κλίνη αποτελείται από πολλά 

αλλεπάλληλα φύλλα. Ο διαχωρισμός των υλικών πραγματοποιείται χάρη στην ταλάντευση 

της κλίνης και της ροής νερού. Τα πιο βαριά συστατικά παραμένουν στην κλίνη και 

κινούνται προς την κατεύθυνση των φύλλων, ενώ τα πιο ελαφριά ρέουν με το νερό πάνω στα 

φύλλα. Τα δύο είδη των προϊόντων συλλέγονται τελικά ξεχωριστά. 

 

 

Εικόνα 4.9 Δονούμενη κλίνη 
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4.3.6 Υδροκυκλώνες 

Οι υδροκυκλώνες μπορούν να χρησιμοποιηθούν συνεχόμενα κατά τη διεργασία 

επεξεργασίας των ΑΗΗΕ. Βασίζονται στην εφαρμογή φυγοκεντρικής δύναμης, ώστε να 

επισπευσθεί η κατακάθιση σωματιδίων και είναι πολύ αποδοτικοί για μικρού μεγέθους 

σωματίδια. Και οι υδροκυκλώνες είναι μια τεχνολογία που έχει χρησιμοποιηθεί ευρύτατα 

στην κατεργασία ορυκτών και έχει βρει εφαρμογή στην επεξεργασία σκόνης που παράγεται 

από διάφορα ρεύματα αποβλήτων. Μία από τις χρήσεις που μπορεί να βρει στα ΑΗΗΕ είναι 

και η απομάκρυνση ανεπιθύμητων υλικών. 

 

Εικόνα 4.10 Υδροκυκλώνας για τη διαδικασία ανακύκλωσης ΑΗΗΕ 
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Κεφάλαιο 5ο  Ανακύκλωσης ΑΗΗΕ στο Δήμο Κηφισιάς  

 

5.1 Υφιστάμενη κατάσταση στο Δήμο Κηφισιάς 
 

5.1.1 Συνοπτική περιγραφή  Δήμου Κηφισιάς  

 

Ο Δήμος Κηφισιάς, με βάση το πρόγραμμα  ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ (Ν. 3852/2010) συστάθηκε με 

τη συνένωση του Δήμου Κηφισιάς, του Δήμου Ν. Ερυθραίας και την Κοινότητα Εκάλης και 

αποτελείται σήμερα από τρεις Δημοτικές Ενότητες αυτό της Κηφισιάς, της  Νέας Ερυθραίας 

και  της Εκάλης. Η έκταση του νέου δήμου είναι 36.804 στρέμματα (Εικόνα 5.1) και έδρα 

του είναι η Κηφισιά. Ο Δήμος Κηφισιάς βρίσκεται Βόρεια και Ανατολικά του Λεκανοπεδίου 

Αττικής και υπάγεται διοικητικά στη  Περιφέρεια  Αττικής [56]. 

 

 

Εικόνα 5.1 Χάρτης απεικόνισης των γεωγραφικών ορίων  Δήμου Κηφισιάς 

 

Η Δημοτική Ενότητα (Δ.Ε) Κηφισιάς αποτελείται από τις παρακάτω περιοχές: Νέα Κηφισιά, 

Αδάμες, Κάτω Κηφισιά, Κεφαλάρι, Πολιτεία, Αλώνια, Κ.Α.Τ., Καλυφτάκη και Πανόραμα. 

Η Δ.Ε Κηφισιάς καταλαμβάνει έκταση περίπου 26.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα και 

συνορεύει Δυτικά με τους Δήμους Μεταμόρφωσης, Αχαρνών και το Δήμο Λυκόβρυσης, 

Νότια με τους Δήμους Πεύκης, Αμαρουσίου και Μελισσιών, Βορειοανατολικά με την 

Δημοτική Ενότητα Εκάλης, και Βόρεια με την Δημοτική Ενότητα Νέας Ερυθραίας. Φυσικά 

όρια αποτελούν Ανατολικά η Πεντέλη και Δυτικά ο Κηφισός ποταμός, ενώ στο Δυτικό 

τμήμα της διασχίζεται από την Εθνική Οδό Αθηνών -Λαμίας, που αποκόπτει ένα τμήμα της. 
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5.1.2 Στοιχεία πληθυσμού  

Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) έχουμε τα ακόλουθα στοιχεία, όπως 

αυτά προέκυψαν από την Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2011:  

Ο μόνιμος πληθυσμός του ενιαίου Δήμου ανέρχεται στους 70.600 κατοίκους και ο Νόμιμος 

Πληθυσμός σε 54.937 κατοίκους (δηλαδή ο αριθμός των δημοτών κάθε Δήμου της Χώρας, 

ανά Δημοτική Ενότητα).  

Έτσι, για τον δήμο Κηφισιάς, έχουμε τα ακόλουθα  πληθυσμιακά στοιχεία: 

Πίνακας 5.1 Πληθυσμός Δήμου Κηφισιάς [58] 

 Νόμιμος πληθυσμός Μόνιμος πληθυσμός 

Δήμος Κηφισιάς  54937 70600 

Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς  38252 47332 

Δημοτική Ενότητα Εκάλης 4513 5889 

Δημοτική Ενότητα Ν. 

Ερυθραίας  
12172 17379 

 

 

5.2  Ισχύουσες Περιβαλλοντικές Διατάξεις, Ρυθμίσεις και Κανονισμοί 

 

5.2.1 Οργανόγραμμα Δήμου/ΦΕΚ 

Στην παρακάτω Εικόνα 5.2 παρουσιάζεται σε μορφή διαγράμματος η περιγραφή 

αρμοδιοτήτων ανά τμήμα και υπεύθυνο σύμφωνα με το Οργανόγραμμα του Δήμου 

Κηφισιάς. 
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Εικόνα 5.2 Οργανόγραμμα Δήμου Κηφισιάς [60] 

 

5.2.2 Υπηρεσίες Διαχείρισης Απορριμμάτων του Δήμου 

Οι αρμόδιες υπηρεσίες που εμπλέκονται στο σύστημα Διαχείρισης Απορριμμάτων είναι  

[59]: 

i. Το Τμήμα Σχεδιασμού Και Εποπτείας Καθαριότητας, Μεταφόρτωσης, Ανακύκλωσης 

Και  Κομποστοποίησης με κύριες αρμοδιότητες: 

 

 Συγκροτεί ειδικά συνεργεία και περισυλλέγει ογκώδη αντικείμενα και κλαδέματα 

(πράσινα). Στην αρμοδιότητα του εμπίπτει ο καθαρισμός από παράνομες αφίσες και 

διαφημίσεις και η συλλογή εγκαταλελειμμένων τροχοφόρων κλπ. 

 

 H μελέτη και η οργάνωση λειτουργίας του συστήματος συλλογής, μεταφοράς και 

μεριμνάς για την έκδοση της προβλεπόμενης  άδειας συλλογής και μεταφοράς. 

 

 Μελετά και εισηγείται για τις τεχνικές προδιαγραφές και τις αναγκαίες ποσότητες των 

κάθε είδους τεχνικών μέσων και υλικών που απαιτούνται για την αποτελεσματική και 

αποδοτική εκτέλεση των παραπάνω λειτουργιών (οχήματα, τεχνικά μέσα, κάδοι κλπ). 
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 Παρακολουθεί την διαθεσιμότητα των τεχνικών μέσων που απαιτούνται για τη διενέργεια 

των εργασιών καθαριότητας και συνεργάζεται με το Τμήμα Συντήρησης Οχημάτων για 

την καλύτερη αξιοποίηση των τεχνικών μέσων που διαθέτει ο Δήμος. 

 

 Συγκεντρώνει, τηρεί και επεξεργάζεται στοιχεία από την εκτέλεση των λειτουργιών της 

καθαριότητας και διαμορφώνει και παρακολουθεί σχετικούς δείκτες αποδοτικότητας. 

 

 Μελετά, σχεδιάζει, εισηγείται και παρακολουθεί την εφαρμογή συστημάτων 

εναλλακτικής διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων στην περιοχή του Δήμου. 

 

ii. Τμήμα Αποκομιδής Απορριμμάτων Και Ανακυκλώσιμων Υλικών με βασικές 

αρμοδιότητες : 

 

 Διαμορφώνει τα αναλυτικά περιοδικά προγράμματα και συγκροτεί τα συνεργεία για την 

αποκομιδή των αστικών απορριμμάτων και των ανακυκλούμενων υλικών και την 

μεταφορά τους στους Χ.Υ.Τ.Α ή τα εργοστάσια επεξεργασίας τους. 

 

 Μεριμνά για τον σωστό χειρισμό και την διατήρηση σε καλή κατάσταση των οχημάτων 

και τεχνικών μέσων που χρησιμοποιούν τα συνεργεία καθαριότητας του Τμήματος. 

 

 Προσδιορίζει τα σημεία και μεριμνά για την τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων και 

κάδων ανακύκλωσης. 

 

 Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την κατάλληλη συγκρότηση και στελέχωση των 

διαφόρων τμημάτων της υπηρεσίας Καθαριότητας. 

 

iii. Τμήμα Καθαρισμού Κοινοχρήστων Χώρων- Κοιμητηρίων Και Ειδικών Συνεργείων με 

αρμοδιότητες : 

 

 Μέριμνα για τον σωστό χειρισμό και την διατήρηση σε καλή κατάσταση των τεχνικών 

μέσων που χρησιμοποιούν τα συνεργεία καθαριότητας του Τμήματος. 



75 
 

 Διενεργεί με τα κατάλληλα συνεργεία και τεχνικά μέσα το έργο του καθαρισμού των 

οδών και των λοιπών κοινοχρήστων χώρων του Δήμου και της συγκέντρωσης των 

απορριμμάτων σε χώρους μεταφόρτωσης. 

 

 Μεριμνά για τις ταφές/εκταφές, για την καθαριότητα, ευπρέπεια, διακόσμηση των χώρων 

των κοιμητηρίων καθώς και για τη συντήρηση / κατασκευή των τάφων και των λοιπών 

τεχνικών υποδομών και πρασίνου των κοιμητηρίων 

 

iv. Τμήμα Διαχείρισης Και Συντήρησης Οχημάτων με  βασικά καθήκοντα: 

 

 Τη διαχείριση του στόλου των οχημάτων του Δήμου (απορριμματοφόρα, διάφορα 

αυτοκινούμενα μηχανήματα, φορτηγά και επιβατηγά οχήματα) μεριμνώντας για τη 

στελέχωσή τους, την ασφάλισή τους και τον εφοδιασμό με όλα τα σχετικά με την κίνηση 

έγγραφα κλπ. 

 

 Σχεδίαση και εφαρμογή προγραμμάτων προληπτικής συντήρησης των κάθε είδους 

οχημάτων και κινητών μηχανημάτων του Δήμου καθώς και  μέριμνα για την 

αποκατάσταση κάθε είδους βλαβών και την επισκευή των οχημάτων και κινητών 

μηχανημάτων του Δήμου. 

 

 Μέριμνα για την απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων 

 

 

v. Τμήμα Περιβάλλοντος Και Πρασίνου με αρμοδιότητα : 

 

 Την συντήρηση και ανάπτυξη του κοινόχρηστου αστικού πρασίνου (πάρκα, άλση, 

δενδροστοιχίες, πεζόδρομοι, παρτέρια, κλπ). 
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5.3  Υφιστάμενη  Κατάσταση  Διαχείρισης ΑΣΑ στο Δήμο Κηφισιάς 

 

Είναι σημαντικό να αναφερθεί πως η συλλογή των απορριμμάτων γίνεται από την Υπηρεσία 

Καθαριότητας του Δήμου Κηφισιάς για τα ρεύματα των:  

 

 Σύμμικτων (Συλλέγονται από τους πράσινους κάδους),  

 Ανακυκλώσιμων συσκευασιών,  

 Πρασίνων ογκωδών,  

 Καθώς και των βιοαποβλήτων (υπολείμματα τροφών).  

 

Η συλλογή και μετέπειτα επεξεργασία και αξιοποίηση των «ειδικών ρευμάτων» έχει 

ανατεθεί σε αναδόχους, μέσω συμβάσεων που έχουν συναφθεί με τον Δήμο. Οι 

συλλεγόμενες ροές κάθε ρεύματος απορριμμάτων στον δήμο φαίνεται συνοπτικά στην 

ακόλουθη Εικόνα  5.3. 

 

Εικόνα 5.3 Υπάρχουσα κατάσταση στη διαχείρισης των απορριμμάτων 

 

5.3.1 Σύσταση ΑΣΑ του Δήμου Κηφισιάς 

Στο Δήμο Κηφισιάς δεν έχει πραγματοποιηθεί κατά το παρελθόν μελέτη για την εξακρίβωση 

της σύστασης των απορριμμάτων. Συνεπώς, η σύσταση των απορριμμάτων θα ληφθεί με 

βάση τα στοιχεία για την Περιφέρεια Αττικής από οδηγό του ΥΠΕΝ (πρώην ΥΠΕΚΑ, 
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Οδηγός εφαρμογής προγραμμάτων Διαλογής στην Πηγή & συστημάτων διαχείρισης των 

βιοαποβλήτων, 2012) [61]. Η σύσταση βάση τα συνολικά απορρίμματα του δήμου για το 

2014 (54.047,59 τόνοι), αποτυπώνεται στον παρακάτω Πίνακα 5.2 και στο ακόλουθο 

διάγραμμα της  Εικόνας 5.4. 

Πίνακας  5.2 Σύσταση και εκτιμώμενες παραγόμενες ποσότητες για κάθε ρεύμα απορριμμάτων του 

Δήμου Κηφισιάς για το 2014 [62]. 

 

Σύσταση  απορριμμάτων Δήμου Κηφισιά 

Ρεύμα Εκτιμώμενη Ποσότητα για το 

έτος 2014  (σε τόνους) 

Ποσοστό (%) 

Ζυμώσιμα 23564,75 43,6 

Χαρτί 15187,37 28,1 

Πλαστικά 1783,57 3,3 

Μέταλλα 7026,19 13 

Γυαλί 1837,62 3,4 

Λοιπά 4648,09 8,6 

Σύνολο 

Ανακυκλώσιμων 
25834,75 47,8 

 

 

Εικόνα 5.4 Διάγραμμα  σύσταση απορριμμάτων Δήμου Κηφισιάς [62] 
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5.3.2 Διαχείριση Εισερχόμενων Ποσοτήτων μετά την συλλογή 

Οι εισερχόμενες ποσότητες των απορριμμάτων στις εγκαταστάσεις των Άνω Λιοσίων 

παρουσιάζονται περιληπτικά στον ακόλουθο Πίνακα 5.3 : 

 

Πίνακας 5.3 Εισερχόμενες ποσότητες από ζυγολόγια  (τόνοι)  Α.Σ.Α για τα έτη 2013-2014 

      ΕΤΟΣ  2013 2014 

Εισερχόμενες 

Ποσότητες 

 

      Ποσότητα 

(τόνοι) 

Ποσοστό ως 

προς συνολικά 

ΑΣΑ (%) 

Ποσότητα 

(τόνοι) 

Ποσοστό ως 

προς συνολικά 

ΑΣΑ (%) 

Ποσότητες προς 

ΕΜΑΚ
1
  

 

1113 2,15 1604,3 2,97 

 

Ποσότητες προς 

ΚΔΑΥ
2
 

5498 

 
10,63 5508 10,19 

 

 

Συνολικές 

Ποσότητες προς 

επεξεργασία 

 

6611 
12,78 

 

7112,3 

 

13,16 

 

Ποσότητες προς 

ΧΥΤΑ 

 

47686,27 

 

 

92,22 

 

49519 
91,62 

 

Σύνολο 

Απορριμμάτων 

51.707,48 

 
 

54.047,59 

 
 

 

Συνοπτική παρουσίαση της διαχείρισης των απορριμμάτων φαίνεται στο ακόλουθο 

διάγραμμα της Εικόνας 5.5. Με πράσινο χρώμα το έτος 2014 και με κόκκινο το 2013. 

 

1. ΕΜΑΚ : Το Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης (ΕΜΑΚ) απορριμμάτων, 

βρίσκεται στην Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΕΔΑ) Δυτικής Αττικής. Πρόκειται 

για μια σύγχρονη εργοστασιακή μονάδα επεξεργασίας και ανακύκλωσης συμμείκτων αστικών απορριμμάτων, 

που με τη λειτουργία του συμβάλλει στην επίτευξη των εθνικών στόχων για την ανακύκλωση.. Το Εργοστάσιο 

Μηχανικής Ανακύκλωσης- Κομποστοποίησης  λειτούργει  από τον Μάρτιο  του 2010. Η ονομαστική 

δυναμικότητα του ΕΜΑ είναι 1.200 τόνους και παράγονται: 100-120 τόνοι κομπόστ (εδαφοβελτιωτικό), πάνω 

από 400 τόνοι RDF (πλαστικό, χαρτί, ξύλο, ύφασμα), ανακτώνται περίπου 0,5 τόνοι αλουμινίου και 15-20 τόνοι 

σιδήρου, ενώ προκύπτουν  κατάλοιπα της τάξης των 300 τόνων και άλλες απώλειες (υγρασία και αέρια) [63]. 

2. ΚΔΑΥ: Τα Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) είναι εγκαταστάσεις όπου με συνδυασμό 

μεθόδων μηχανικής-χειρωνακτικής διαλογής, διαχωρίζονται ανάμικτα μη επικίνδυνα στερεά απόβλητα ή 

ομάδες υλικών, τα οποία προέρχονται από διαλογή στην πηγή (από τους μπλε κάδους). και ακολούθως 
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πραγματοποιείται αναβάθμιση και δεματοποίηση των διαχωρισθέντων υλικών. Τα δευτερογενή υλικά που 

εξάγονται από ένα ΚΔΑΥ είναι περισσότερο εμπορεύσιμα (καθαρά) απ' ότι εάν τα υλικά αυτά επροωθούντο απ' 

ευθείας στην αγορά, λόγω της πρόσθετης διαλογής-συσκευασίας. Έτσι μπορούν να επιτευχθούν οι 

προδιαγραφές που θέτει η βιομηχανία για την ανακύκλωση των υλικών [64].  

 

 

Εικόνα 5.5  Ποσότητες ΑΣΑ ανάλογα με την διαχείρισή τους για τα έτη 2013 και 2014 [62] 

 

Η υφιστάμενη κατάσταση της διαλογής των απορριμμάτων φαίνεται στον παρακάτω  Πίνακα 

5.4 και στο διάγραμμα που έπεται (Εικόνα 5.6). Στο σημείο αυτό είναι σημαντικό να 

τονίσουμε ότι στους πίνακες χρησιμοποιήθηκαν το σύνολο των ανακυκλώσιμων 

συσκευασιών που οδηγούνται στον ΚΔΑΥ και όχι με αυτές που πραγματικά αξιοποιούνται 

κατά την ανακύκλωση από το ΚΔΑΥ, δηλαδή το μη απορριπτόμενο μέρος. Το ποσοστό που 

παρουσιάζεται στην τελευταία στήλη αφορά τα συνολικά απορρίμματα. 

Πίνακας 5.4 Εισερχόμενες ποσότητες (σε τόνους) Α.Σ.Α για το 2014 [62] 

Ρεύμα 

 

Ποσότητα 

(τόνοι) 

Ποσοστό (%) 

Σύμμικτα προς Χ.Υ.Τ.Α 46935,29 86,84 

Σύμμικτα προς ΕΜΑΚ 1511,13 2,8 

Ανακυκλώσιμα προς ΚΔΑΥ 5508 10,19 

Βιοαπόβλητα (ΕΜΑΚ LIFE)  93,17 0,17 

 



80 
 

 

Εικόνα 5.6 Ποσοστό των απορριμμάτων ανάλογα με την εγκατάσταση [62] 

 

Συμπερασματικά, όπως φαίνεται από τους Πίνακες 5.2-5.4, αλλά και το Διάγραμμα της 

Εικόνας 5.6, ένα μεγάλο ποσοστό που φτάνει τα 86,84% των απορριμμάτων του δήμου 

Κηφισιάς κατευθύνεται στον ΧΥΤΑ χωρίς καμία επεξεργασία. Ένα πολύ μικρό ποσοστό  της 

τάξης του 2,8%  κατευθύνεται προς το ΕΜΑΚ, που σημαίνει ότι υφίσταται κάποια 

επεξεργασία  είτε διαλογή ανακυκλώσιμων υλικών είτε και  κομποστοποίηση. Έτσι δεν 

γίνεται σωστή αξιοποίηση του υπάρχοντος εξοπλισμού του ΕΜΑΚ. Επίσης κατευθύνονται 

προς ταφή μεγαλύτερες ποσότητες απορριμμάτων, παρόλο που κάποιες θα μπορούσαν να 

αξιοποιηθούν. Ένα ποσοστό του 10,19% των ΑΣΑ κατευθύνεται προς ανακύκλωση. 

Ρεαλιστικά, το ποσοστό των απορριμμάτων που πραγματικά ανακυκλώνεται είναι ακόμα 

μικρότερο, αφού σε αυτό υπάρχουν αρκετές προσμίξεις, οι οποίες καταλήγουν στον ΧΥΤΑ. 

Έτσι το πραγματικό ποσοστό της ανακύκλωσης δεν υπερβαίνει το ποσοστό του  6%. 

Σημειώνεται ότι η ανακύκλωση είναι σε αρκετά καλή κατάσταση σε σχέση με την υπόλοιπη 

Ελλάδα και ότι ο δήμος έχει βραβευτεί το 2013 για τις επιδόσεις στην ανακύκλωση. 

 

5.4 Ανακύκλωσης   ΑΗΗΕ στο  δήμο Κηφισίας 
 

Υπεύθυνος για την διαχείριση των ΑΗΗΕ είναι η εταιρεία Free Recycle. H Free Recycle σε 

συνεργασία με τον δήμο Κηφισιάς, έχει αναλάβει την μεταφορά ηλεκτρικών συσκευών και 

ανακυκλώσιμων υλικών από τους χώρους του Δήμου στην αρμόδια εταιρεία ανακύκλωσης. 
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Διαθέτει τις απαραίτητες άδειες από την Περιφέρεια Αττικής και πληροί τις απαιτούμενες 

προδιαγραφές για την περισυλλογή και μεταφορά μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων 

ηλεκτρισμού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Α.Η.Η.Ε) [65]. 

 

Εικόνα 5.7 Λογότυπο εταιρίας διαχείρισης ΑΗΗΕ  Free Recycle 

 

Η εταιρεία συνεργάζεται με τον υπεύθυνο φορέα για την οργάνωση και τη λειτουργία του 

Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης των Αποβλήτων Ηλεκτρικού και 

Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΣΕΔΑ Α.Η.Η.Ε.) στην Ελλάδα, την εταιρεία Ανακύκλωση 

Συσκευών Α.Ε [62],[65].  

Για ορισμένα είδη ΑΗΗΕ όπως λαμπτήρες, φωτιστικά και μικροσυσκευές, υπάρχει 

συνεργασία του Δήμου Κηφισιάς  με την εταιρεία ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε, ένα συλλογικό 

σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης που έχει εγκριθεί από το ΥΠΕKA [66].  

 

 

Εικόνα 5.8  Λογότυπο εταιρίας  Φωτοκυκλωση Α.Ε [67] 

 

Σύμφωνα με την Free Recycle, τα αιτήματα συλλογής συσκευών από ιδιώτες αλλά και 

σχολεία, γραφεία και εταιρείες είναι κατά μέσο όρο περίπου στις 30 κάθε μήνα. 

Υπολογίζοντας με το μέσο βάρος κάθε παραλαβής, που είναι 70 κιλά, προκύπτει ότι η 

συλλογή ΑΗΗΕ είναι 2,1 τόνοι/μηνα (τα στοιχεία αυτά είναι για το έτος 2015). Το έτος  
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2014 τα αιτήματα συλλογής ήταν 28 αιτήματα/μήνα, ενώ το 2013, δηλαδή την πρώτη χρονιά  

συνεργασίας του δήμου  Κηφισιάς  με την εταιρεία ο αριθμός των αιτημάτων κατά μέσο όρο, 

ήταν περίπου  στα 23 αιτήματα/μήνα [62]. 

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία, η συνολική ποσότητα ΑΗΗΕ που συλλέχθηκε σε τόνους 

(tn) είναι: 

 Για το 2013: 19,3 tn, 

 Για το 2014: 23,5 tn, 

 Για το 2015: 25,2 tn. 

Με βάση τα προηγούμενα στοιχεία, μπορούμε να υπολογίσουμε την ποσότητα των ΑΗΗΕ 

που αντιστοιχεί ανά κάτοικο. Έτσι θεωρώντας τον πληθυσμό σταθερό και ίσο με αυτόν της 

απογραφής, δηλαδή 70600 κατοίκους (Μόνιμος  Πληθυσμός), είναι: 

 

Πίνακας 5.5 Ποσότητα των ΑΗΗΕ ανά κάτοικο στο δήμο Κηφισιάς [62]  

Έτος Ποσότητα (σε kg) Kg/Κάτοικο 

2013 19300 0,273 

2014 23500 0,332 

2015 25200 0,357 

 

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να τονιστεί ότι τα αιτήματα συσκευών από ιδιώτες, εταιρίες, 

κοινωνικούς φορείς, σχολεία κλπ, προέρχονται: 

 από αναζήτηση στο διαδίκτυο,  

 από απευθείας επικοινωνία με την Free-Recycle, 

 από ήδη χρήστες και  συστάσεις “στόμα με στόμα”,  

 από την Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε,  

 από φυλλάδια που διανέμονται και καταχωρήσεις σε τοπικό τύπο, 

 από δράσεις προβολής σε Μέσα Κοινωνικής Δικτυώσεις (Facebook, Twitter, 

Youtube κ.ά) [65]. 

Έτσι σύμφωνα με την εταιρεία, τα αιτήματα συλλογής ανάλογα με τις πηγές ενημέρωσης 

είναι  σε φθίνουσα σειρά: 
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1. Το διαδίκτυο με περίπου το 40% των αιτημάτων ή 144 αιτήματα/έτος, 

2. Ο Δήμος Κηφισιάς, μέσω της ενημέρωσης των δημοτών και κατοίκων εκ μέρους του 

τηλεφωνικού κέντρου του Δήμου ή της ιστοσελίδας του με περίπου 35% ή 126 

αιτήματα/έτος, 

3. Οι επαναλαμβανόμενοι χρήστες (δεν μπορεί να διαπιστωθεί με βεβαιότητα η πρώτη 

πηγή ενημέρωσής τους) με περίπου 10% ή 36 αιτήματα/έτος με το ποσοστό αυτό να 

αυξάνεται, 

4. Οι δημότες που επικοινωνούν με την εταιρεία κατόπιν συστάσεων από άλλους 

χρήστες, φίλους γνωστούς, καταστήματα ηλεκτρικών ειδών κλπ : 8 % ή 29 αιτήματα 

/έτος, 

5. Οι δημότες που επικοινωνούν λόγω διαφήμισης, φυλλαδίων, καταχωρήσεων κλπ : 

7% ή περίπου 25 αιτήματα/έτος [62],[65]. 

Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν κυρίως τις μεγάλες οικιακές συσκευές. Υπάρχουν επιπλέον 

ποσότητες από μικρές ηλεκτρικές συσκευές, λαμπτήρες κλπ.  Αναλυτικότερα, σύμφωνα με 

τα στοιχεία της εταιρίας  Φωτοκύκλωση Α.Ε, για το έτος 2014 συλλέχθηκαν από την περιοχή 

του Δήμου Κηφισιάς: 

 3,12 τόνοι αποβλήτων λαμπτήρων από ιδιωτικές πηγές, 

 0,32 τόνοι αποβλήτων λαμπτήρων από δημόσιες πηγές, 

 0,12 τόνοι αποβλήτων φωτιστικών από ιδιωτικές πηγές. 

Άρα, συνολικά συλλέχθηκαν από την Φωτοκύκλωση A.E 3,56 τόνοι ΑΗΗΕ. Επομένως η 

συνολική ποσότητα ΑΗΗΕ που συλλέχθηκε το 2014 ήταν 27,06 τόνοι ή 0,383 κιλά/κάτοικο. 

Όπως μπορεί να παρατηρήσει κάποιος, οι ποσότητες που συλλέχτηκαν είναι αρκετά  

χαμηλότερες  σε σχέση  με τον εθνικό στόχο που έχει τεθεί για συλλογή τουλάχιστον 4 κιλών 

ανά κάτοικο το κάθε  έτος [67],[68]. 

 

5.4.1 Διαχείριση ΑΗΗΕ στο Δήμο Κηφισιάς 

5.4.1.1 Διαλογή 

 Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω η διαλογή των ΑΗΗΕ γίνεται από τους πολίτες. Ιδιώτες 

και εταιρείες που ανήκουν στο Δήμο Κηφισιάς αποστέλλουν τα αιτήματά τους για παραλαβή 
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ογκωδών ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών από το χώρο της οικίας ή της εταιρείας 

τους στon χώρο διαλογής της Free Recycle.  

 

Εικόνα 5.9 Πλατφόρμα αίτησης μικρών συσκευών και λαμπτήρων της ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε [67]. 

Υπάρχουν 4 σημεία καταστημάτων ηλεκτρικών ειδών, όπου οι κάτοικοι μπορούν να 

απορρίψουν τις ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές μικροσυσκευές (Εικόνα 5.10). 

 

(α) 

 

 

(β) 

 

Εικόνα 5.10 Καταστήματα, όπου κάτοικοι μπορούν να απορρίψουν ΑΗΗΕ α) Στην Κηφισιά, β) Νεα Ερυθραια 

[65] 
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Η εταιρεία Φωτοκύκλωση έχει στην περιοχή του δήμου Κηφισιάς 61 σημεία συλλογής 

Α.Η.Η.Ε., όπου απορρίπτονται φωτιστικά, λαμπτήρες και μικροσυσκευές, εκ των οποίων 

μόνο ένα αφορά τον Δήμο (οδός Βιλτανιώτη Αρ. 29). 

 

5.4.1.2 Συλλογή και Μεταφορά  

Οι συσκευές συλλέγονται από την εταιρεία με  μεταφορικά μέσα  τύπου van που διαθέτουν 

επ’ αυτών ζυγιστικό, με τα οποία καλύπτονται μόνο οι επείγουσες ανάγκες συλλογής και 

μεταφοράς των αποβλήτων ΗΗΕ. Καταβάλλεται προσπάθεια για να μην δημιουργούνται 

δευτερογενή περιβαλλοντικά προβλήματα (προγραμματισμός δρομολογίων για τη βέλτιστη 

μεταφορά των συσκευών εκτός ωρών αιχμής και πυκνοκατοικημένων περιοχών). Ομοίως οι 

λαμπτήρες, τα φωτιστικά και οι μικροσυσκευές συλλέγονται από την αντίστοιχη εταιρεία.  

 

Εικόνα 5.11 Οχήματα χαμηλού κυβισμού  «ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.» [68] 

 

Μετά τη συλλογή τους, συνήθως τα απόβλητα από ΗΗΕ μεταφέρονται σε ειδικά 

αδειοδοτημένους  χώρους προσωρινής αποθήκευσης ΑΗΗΕ. 

 

5.4.1.3 Διάθεση  

O Δήμος Κηφισιάς είναι ένας εκ των ελαχίστων Δήμων της χώρας που διαθέτει Σταθμό 

Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ), η λειτουργία του οποίου διασφαλίζει εξοικονόμηση 
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τόσο χρόνου όσο και οικονομικών πόρων στον Δήμο και ειδικότερα στον τομέα της 

Διαχείρισης των ΑΣΑ. 

Ο ΣΜΑ του Δήμου Κηφισιάς, που είναι εγκατεστημένος στο άκρο της πόλης, πλησίον της 

Εθνικής Οδού, διαθέτει υπερσύγχρονο εξοπλισμό για την μεταφόρτωση των οικιακών 

απορριμμάτων, χωρίς να επιβαρύνει το περιβάλλον, αφού η μεταφόρτωση γίνεται με κλειστά 

containers. Διαθέτει επίσης λειοτεμαχιστή, για την ελαχιστοποίηση του όγκου των πρασίνων 

και ογκωδών απορριμμάτων και τετραξονικά ειδικά οχήματα μεγάλης χωρητικότητας. Αυτά 

τα οχήματα και μόνο οδηγούνται στο ΧΥΤΑ. Επίσης, στο συγκεκριμένο χώρο και σε ειδικά 

containers συλλέγονται ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, μπαταρίες, ελαστικά 

αυτοκινήτων και λαμπτήρες που στη συνέχεια προωθούνται στα αντίστοιχα κέντρα 

ανακύκλωσης.  

Ετσι στο κομματι που αφορα τα ΑΗΗΕ, επιγραμματικά μπορουμε να αναφέρουμε ότι αυτά 

παραδίδονται από την Free Recycle σε αδειοδοτημένες εταιρείες ανακύκλωσης και στην 

συνέχεια μεταφέρονται σε εργοστάσια όπου υφίστανται διάφορες επεξεργασίες 

(απορρύπανση, αποσυναρμολόγηση, τεμαχισμός, διαχωρισμός με ηλεκτρομαγνήτη, με 

αεροδιαχωρισμό κλπ) και ανακυκλώνονται τα μέταλλα και άλλα χρήσιμα υλικά που 

περιέχουν [62],[68]. 

Ειδικά για τους λαμπτήρες, στην Ελλάδα υπάρχει ένα εργοστάσιο επεξεργασίας αποβλήτων 

λαμπτήρων (Στερεά Ελλάδα) και έτσι ενδεχομένως να απαιτείται και διασυνοριακή 

μεταφορά τους με τη βοήθεια ειδικά αδειοδοτημένης εταιρείας. Η επεξεργασία των 

αποβλήτων λαμπτήρων γίνεται σε εγκαταστάσεις που έχουν λάβει έγκριση περιβαλλοντικών 

όρων και άδεια διαχείρισης ΑΗΗΕ από τις αρμόδιες αρχές της χώρας τους και έχουν εισάγει 

πιστοποιημένα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης. Εκεί γίνεται διαχωρισμός και 

επαναχρησιμοποίηση του γυαλιού για την κατασκευή καινούργιων λαμπτήρων. Επίσης 

διαχωρίζονται και ανακυκλώνονται πλήρως στη βιομηχανία τα μέταλλα που περιέχουν, ενώ 

και ο υδράργυρος ανακτάται, καθαρίζεται και επαναχρησιμοποιείται. Οι σκόνες φθορισμού 

εξουδετερώνονται και στη συνέχεια θάβονται σε ειδικούς χώρους υγειονομικής ταφής, χωρίς 

επιβάρυνση για το περιβάλλον. 

5.4.1.4 Εξοπλισμός προσωρινής αποθήκευσης 

Στους χώρους του Δήμου  υπάρχουν ειδικά κοντέινερ προσωρινής αποθήκευσης 

συσκευών/αποβλήτων ΗΗΕ από τα οποία τα ΑΗΗΕ συλλέγονται στη συνέχεια. Για την 
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προσωρινή αποθήκευση στα σημεία ανακύκλωσης μικροσυσκευών, χρησιμοποιούνται 

ειδικοί κάδοι. Όπως αναφέραμε και παραπάνω οι κάδοι βρίσκονται σε 4 καταστήματα 

ηλεκτρικών ειδών (δύο στην Κηφισιά και δύο στην Νέα Ερυθραία). Επίσης γίνεται και 

συλλογή κατόπιν αιτήματος από οποιοδήποτε σημείο του δήμου, οπότε σε αυτήν την 

περίπτωση δεν χρησιμοποιείται επιπλέον εξοπλισμός.  

Για τους λαμπτήρες και τις μικροσυσκευές χρησιμοποιούνται και χάρτινα δοχεία. 

 

Εικόνα  5.12 Κάδος Ανακύκλωσης Λαμπτήρων [68] 

 

Ακόμη στους κάδους φωτιστικών μικροσυσκευών τοποθετούνται όλα τα φωτιστικά και 

μικροσυσκευές ανεξαρτήτως υλικού. 

 

Εικόνα  5.13  Κάδος Ανακύκλωσης Μικροσυσκευών 
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Εικόνα 5.14 Κάδος Ανακύκλωσης Φωτιστικών-Μικροσυσκευών [68] 

 

5.4.1.5  Εξοπλισμός συλλογής, μεταφοράς και διάθεσης 

Σύμφωνα και με τις προδιαγραφές που ορίζονται από τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας, 

η εταιρία διαχείρισης ΑΗΗΕ χρησιμοποιεί φορτηγά και άλλο κατάλληλο μηχανολογικό 

εξοπλισμό. Ο εξοπλισμός καλύπτει τις ανάγκες ασφαλούς συλλογής και μεταφοράς των 

συσκευών και υλικών και δεν θέτει σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.  

Αναλυτικότερα, ο απαραίτητος εξοπλισμός συλλογής, μεταφοράς και διάθεσης είναι: 

 Ζυγιστικό παλετοφόρο (χειροκίνητο ή ηλεκτροκίνητο) για την καταμέτρηση των 

ποσοτήτων που παραλαμβάνει για προσωρινή αποθήκευση.        

 

Εικόνα  5.15  Ζυγιστικό παλετοφόρο α) χειροκίνητο, β) ηλεκτροκίνητο                 
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 Σκούπα, σύστημα απορρύπανσης με συστοιχία φίλτρων ενεργού άνθρακα για τον 

καθαρισμό των μεταφορικών μέσων και των αποθηκευτικών χώρων, 

 

Εικόνα 5.16 Σύστημα απορρύπανσης 

 

 Μηχάνημα φορητό μέτρησης της συγκέντρωσης υδραργύρου για τον έλεγχο εν δυνάμει 

εκροών υδραργύρου, στα μεταφορικά μέσα και στο φυσικό περιβάλλον 

 

Εικόνα 5.17 Μετρητής συγκέντρωσης υδραργύρου [68] 
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5.5 Αξιολόγηση υπάρχουσας κατάστασης 
 

Η αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης διαχείρισης των ΑΣΑ σε γενικό πλαίσιο 

αναδεικνύει τα προβλήματα και τις δυνατότητες του Δήμου Κηφισιάς. Ως εκ τούτου 

επιλέχθηκε η ανάλυση με το μέθοδο SWOT Δυνατότητες, Προβλήματα, Ευκαιρίες, 

Περιορισμοί και Ελλείψεις.  Έτσι επιγραμματικά έχουμε : 

 

Αστοχίες,  Περιορισμοί,  Ελλείψεις: 

 Μείωση πόρων για την πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού για να αντιμετωπιστούν 

οι ανάγκες, 

 Γραφειοκρατία, 

 Έλλειψη κουλτούρας συνεργασίας μεταξύ αρμόδιων φορέων, 

 Αφαίρεση αξιοποιήσιμων υλικών από τους κάδους, 

 Πιθανή έλλειψη προθυμίας συνεργασίας των κατοίκων σε απαιτητικά προγράμματα (π.χ. 

για βιοαπόβλητα, πολλαπλά ρεύματα ανακύκλωσης κλπ). 

 

Ανάγκες: 

 Ανάγκη για προσλήψεις εργατών αποκομιδής καθαριότητας γενικών καθηκόντων, 

 Ανάγκη ενίσχυσης χωριστής αποκομιδής και ανακύκλωσης διαχείρισης συγκεκριμένων 

ρευμάτων αποβλήτων (π.χ. ογκώδη απόβλητα), 

 Ανάγκη για προσλήψεις χειριστών μηχανημάτων, 

 Αναγκαιότητα για την εξεύρεση χώρου που θα στεγάσει την υπηρεσία καθαριότητας και 

ανακύκλωσης στην περιοχή Βι. Πα. Κηφισιάς χρήσης β’ και συνολικού εμβαδού 5.600 

m2 (ακάλυπτος απαιτούμενος χώρος : 4.600  m2  και 1.040 m2  δομήσιμη επιφάνεια). 

Σήμερα οι κτιριακές εγκαταστάσεις και ο προαύλιος χώρος δεν επαρκούν για την 

στέγαση των υπηρεσιών καθαριότητας και ανακύκλωσης και του στόλου των οχημάτων 

που φιλοξενεί, 

 

 Ανάγκη επικοινωνίας και προγραμματισμού-συντονισμού με την οικονομική διεύθυνση 

για τον από κοινού προγραμματισμό και συντονισμό διαφόρων ενεργειών (προμήθεια 
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καυσίμων, προσλήψεις προσωπικού, οδηγών κλπ.) που στο σύνολο τους επηρεάζουν 

καταλυτικά την κίνηση οχημάτων, την αποκομιδή απορριμμάτων, την λειτουργία της 

μεταφόρτωσης και την ομαλή διεξαγωγή του αλυσιδωτού τρόπου λειτουργίας της δ/νσης 

καθαριότητας και ανακύκλωσης. 

 

Νέες ευκαιρίες : 

  

 Δημιουργία συνεργασιών με άλλες διευθύνσεις άμεσα ή έμμεσα εμπλεκόμενες (δ/νση 

προγραμματισμού, οργάνωσης, μηχανογράφησης και πληροφορικής, δ/νση τεχνικών 

υπηρεσιών, δ/νση οικονομικών υπηρεσιών, δ/νση πρασίνου και περιβάλλοντος), 

 Εξεύρεση πόρων από χρηματοδοτικά εργαλεία για την διαχείριση αποβλήτων (waste 

management-περιφερειακος σχεδιασμός μέσω ΕΣΠΑ), 

 Βελτιστοποίηση χρήσης εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων, 

 Ύπαρξη εθνικού πλαισίου για την διαχείριση αποβλήτων. 

Δυνατότητες : 

 Υψηλή ποιότητα παροχής υπηρεσιών στον πολίτη μέσω ηλεκτρονικής σελίδας και 

άμεσης ανταπόκρισης στο αίτημα του, 

 Εφαρμογή προγράμματος διαδρομών απορριμματοφόρων και παρακολούθηση τους σε 

πραγματικό χρόνο (συμμετέχουν 34 απορριμματοφόρα οχήματα), 

 Χωροθέτηση  και αδειοδότηση ΣΜΑ, 

 Δημιουργία «πράσινων σημείων» χωριστής συλλογής αποβλήτων. 
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Συμπεράσματα  

 

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. 

Σήμερα, 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 

 Η εισαγωγή νομοθετικών περιορισμών ορισμένων επικίνδυνων ουσιών όπως: (Pb, Hg, 

Cr, PBBs και PBDE μέχρι 1000 mg/kg, Οδηγία RoHS - Restriction on Hazardous 

Substances) 
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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 στους δημότες την οικολογική συνείδηση. 

Παράλληλα πρέπει να δοθούν κίνητρα σε επίπεδο ΟΤΑ όπου 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. 

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, διαχείριση και οι οικονομικές ωφέλειες από την ανάκτηση, να μην 

αντισταθμίζονται από τις απαιτούμενες καταναλώσεις πόρων και ενέργειας για τη λειτουργία 

του συστήματος. 
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