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Κεφάλαιο 1: Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 

εξοπλισµού 
 

1.1 Ορισµοί 

 

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

ένα ευρύ φάσµα υλικών και πρόκειται ουσιαστικά για το πιο πολύπλοκο ρεύµα στερεών 

αποβλήτων. Η πολυπλοκότητα του οφείλεται στην µεγάλη ποικιλία υλικών που 

χρησιµοποιούνται ως πρώτες ύλες για την παραγωγή ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 

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

προϊόντων. Είναι σηµαντικό να δοθούν οι ορισµοί για τους δύο παραπάνω όρους, όπως 

αυτοί καθορίζονται από την Οδηγία 2002/96 της Ευρωπαϊκής ένωσης. 

 

Πιο συγκεκριµένα: 

 

“Ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισµός” ή “HHE” είναι ο εξοπλισµός του οποίου η 

ορθή λειτουργία εξαρτάται από ηλεκτρικά ρεύµατα ή ηλεκτροµαγνητικά πεδία και ο 

εξοπλισµός για την παραγωγή. Τη µεταφορά και τη µέτρηση των ρευµάτων και πεδίων 

αυτών, ο οποίος υπάγεται στις κατηγορίες του Πίνακα 1.1 και ο οποίος έχει σχεδιαστεί για 

να λειτουργεί υπό ονοµαστική τάση µέχρι 1000 Vεναλλασσόµενου ρεύµατος και µέχρι 1500 

V συνεχούς ρεύµατος”. 

 

“Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού” ή “AHHE” νοείται ο ηλεκτρικός 

και ηλεκτρονικός εξοπλισµός που θεωρείται “απόβλητο” κατά την έννοια του άρθρου 1(α) 

της οδηγίας 75/442/ΕΚ”,[1]. 
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Στον Πίνακα 1.1 που ακολουθεί απεικονίζονται οι κατηγορίες στις οποίες ταξινοµείται ο 

ΗΗΕ, όπως ορίζεται από την οδηγία 2002/96/ΕΚ. 

 

 

Πίνακας 1.1: Κατηγορίες ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού 

 

1. Μεγάλες οικιακές συσκευές 

2. Μικρές οικιακές συσκευές 

3. Εξοπλισµός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών 

4. Καταναλωτικά είδη 

5. Φωτιστικά είδη 

6. Ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εργαλεία (εξαιρουµένων των µεγάλης κλίµακας σταθερών   

    βιοµηχανικών εργαλείων) 

7. Παιχνίδια, εξοπλισµός ψυχαγωγίας και αθλητισµού 

8.Ιατροτεχνολογικές συσκευές (εξαιρουµένων όλων των εµφυτεύσιµων και µολυσµένων  

    προϊόντων) 

9. Όργανα παρακολούθησης και ελέγχου 

10. Συσκευές αυτόµατης διανοµής 

 

 

Κάθε υποκατηγορία του Πίνακα 1.1 περιλαµβάνει ποικίλα προϊόντα τα οποία στο τέλος 

του κύκλου ζωής τους, αποτελούν ΑΗΗΕ. Στον Πίνακα 1.2 που ακολουθεί καταγράφεται 

το σύνολο αυτών των προϊόντων. 
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Πίνακας 1.2: Κατάλογος προϊόντων που υπάγονται στις κατηγορίες ΗΗΕ.[1] 
 
1. Μεγάλες οικιακές 
συσκευές 

2.Μικρές οικιακές 
συσκευές 

3.Εξοπλισµός 
πληροφορικής και 
τηλεπικοινωνιών 

4. Καταναλωτικά είδη 5. Φωτιστικά είδη 

Μεγάλες συσκευές ψύξης 
Ψυγεία 

Καταψύκτες 
Λοιπές µεγάλες συσκευές 
που χρησιµοποιούνται για 

διατήρηση και 
αποθήκευση τροφίµων 
Πλυντήρια ρούχων 
Στεγνωτήρια ρούχων 
Πλυντήρια πιάτων 
Συσκευές µαγειρικής 
Ηλεκτρικές κουζίνες 
Ηλεκτρικά µάτια 

Φούρνοι µικροκυµάτων 
Άλλες µεγάλες συσκευές 
που χρησιµοποιούνται για 
µαγείρεµα/ επεξεργασία 

τροφίµων 
Ηλεκτρικές θερµάστρες 
Ηλεκτρικά θερµαντικά 

σώµατα 
Άλλες µεγάλες συσκευές 
για τη θέρµανση χώρων 

κ.α. 
Ηλεκτρικοί ανεµιστήρες 
Συσκευές κλιµατισµού 
Άλλα είδη εξοπλισµούς 
αερισµού, απαγωγής 

Ηλεκτρικές σκούπες 
Σκούπες χαλιών 
Άλλες συσκευές 
καθαριότητας 
Συσκευές 

χρησιµοποιούµενες για 
ράψιµο, πλέξιµο, ύφανση 

και άλλες 
κλωστοϋφαντουργικές 

εργασίες 
Ηλεκτρικά σίδερα και 
άλλες συσκευές για το 

σιδέρωµα, το µαγγάνισµα 
και εν γένει τη φροντίδα 

των ρούχων 
Φρυγανιέρες 

Συσκευές τηγανίσµατος 
(φριτέζες) 

Μύλοι, καφετιέρες και 
συσκευές ανοίγµατος ή 

σφραγίσµατος περιεκτών ή 
συσκευασιών 

Ηλεκτρικά µαχαίρια 
Συσκευές κοπής και 

στεγνώµατος µαλλιών, 
βουρτσίσµατος δοντιών, 
ξυρίσµατος, µασάζ και 

άλλες συσκευές 

Συγκεντρωτική 
επεξεργασία δεδοµένων: 
Μεγάλοι υπολογιστές 

(mainframes) 
Μεσαίοι υπολογιστές 

(mini computers) 
Μονάδες εκτύπωσης 

Συστήµατα προσωπικών 
υπολογιστών: 

Προσωπικοί υπολογιστές 
[συµπεριλαµβανοµένων 
των κεντρικών µονάδων 
επεξεργασίας (CPU), των 
ποντικιών, των οθονών 
και των πληκτρολογίων] 
Φορητοί υπολογιστές (lap-

top) 
(συµπεριλαµβανοµένων 
των CPU, των ποντικιών, 
των οθονών και των 
πληκτρολογίων) 

Υπολογιστές τσέπης 
(notebook) 

Υπολογιστές χειρός 
(notepad) 
Εκτυπωτές 

Φωτοαντιγραφικά 
µηχανήµατα 

Ραδιόφωνα 
Τηλεοράσεις 
Κάµερες 

µαγνητοσκόπησης 
(βιντεοκάµερες) 

Μαγνητοσκόπια (συσκευές 
αναπαραγωγής εικόνας) 
Συσκευές ηχογράφησης 
υψηλής πιστότητας 
Ενισχυτές ήχου 
Μουσικά όργανα 

και άλλα προϊόντα και είδη 
εξοπλισµού για την 

εγγραφή ή αναπαραγωγή 
ήχου ή εικόνων, 

συµπεριλαµβανοµένων 
των 

σηµάτων ή άλλων 
τεχνολογιών διανοµής 

ήχου και εικόνας µε άλλα 
πλην των 

τηλεπικοινωνιακών µέσα 

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 
πυράκτωσης  
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αερίων και κλιµατισµού περιποίησης 
του σώµατος 

Ρολόγια και εξοπλισµός 
µέτρησης, αναγραφής ή 
καταγραφής χρόνου 

Ζυγαριές 

Ηλεκτρικές και 
ηλεκτρονικές 
γραφοµηχανές 

Αριθµοµηχανές τσέπης και 
επιτραπέζιες 

και άλλα προϊόντα και είδη 
εξοπλισµού για τη 

συλλογή, αποθήκευση, 
επεξεργασία, παρουσίαση 
ή διαβίβαση πληροφοριών 
µε ηλεκτρονικά µέσα 

Τερµατικά και συστήµατα 
χρηστών 

Συσκευές τηλεοµοιοτυπίας 
(φαξ) 

Τηλέτυπα 
Τηλέφωνα 

Tηλεφωνικές συσκευές επί 
πληρωµή 

Ασύρµατα τηλέφωνα 
Κινητά τηλέφωνα 

Συστήµατα τηλεφωνητών 
και άλλα προϊόντα και είδη 

εξοπλισµού για τη 
µετάδοση ήχου, εικόνων ή 
άλλων πληροφοριών µε 
τηλεπικοινωνιακά µέσα 

 
 
 
 
 
 
 
Πίνακας 1.2: Κατάλογος προϊόντων που υπάγονται στις κατηγορίες ΗΗΕ.[1] 
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6. Ηλεκτρικά και 
ηλεκτρονικά εργαλεία 
(εξαιρουµένων των 
µεγάλης κλίµακας 
σταθερών 
βιοµηχανικών 
εργαλείων) 

7. Παιχνίδια και 
εξοπλισµός 
ψυχαγωγίας και 
αθλητισµού 

8. Ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα 
(εξαιρουµένων των 
εµφυτεύσιµων και 
µολυσµένων) 

9. Όργανα 
παρακολούθησης και 
ελέγχου 

10. Συσκευές 
αυτόµατης διανοµής 

Τρυπάνια 
Πριόνια 

Ραπτοµηχανές 
Εξοπλισµός για την 
τόρνευση, τη λείανση, 
την επίστρωση, το 

τρόχισµα, το πριόνισµα, 
το κόψιµο, τον 
τεµαχισµό, τη 

διάτµηση, τη διάτρηση, 
τη διάνοιξη οπών, τη 

µορφοποίηση, την 
κύρτωση και άλλες 

παρόµοιες επεξεργασίες 
ξύλου, µετάλ- 

λου και άλλων υλικών 
Εργαλεία για τη 

στερέωση µε βίδες, 
καρφιά ή κοινωµάτια 
και την αφαίρεσή τους 
και για παρόµοιες 

χρήσεις 
Εργαλεία για 

Ηλεκτρικά τραίνα ή 
αυτοκινητοδρόµια 
Φορητές κονσόλες 
βίντεο παιχνιδιών 
Βιντεοπαιχνίδια 
Υπολογιστές για 

ποδηλασία, καταδύσεις, 
τρέξιµο, κωπηλασία 

κ.λπ. 
Αθλητικός εξοπλισµός 
µε ηλεκτρικά ή 
ηλεκτρονικά 

κατασκευαστικά 
στοιχεία 

Κερµατοδέκτες τυχερών 
παιχνιδιών 

Ακτινοθεραπευτικός 
εξοπλισµός 

Καρδιολογικός 
εξοπλισµός 

Συσκευές αιµοκάθαρσης 
Συσκευές πνευµονικής 

οξυγόνωσης 
Εξοπλισµός πυρηνικής 

ιατρικής 
Ιατρικός εξοπλισµός για 

in-vitro διάγνωση 
Συσκευές ανάλυσης 

Καταψύκτες 
Τεστ γονιµοποίησης 

Άλλες συσκευές για την 
ανίχνευση, την 
πρόληψη, την 

παρακολούθηση, την 
αντιµετώπιση ή την 

ανακούφιση ασθενειών, 
σωµατικών βλαβών και 

αναπηριών 
 

Ανιχνευτές καπνού 
Συσκευές 

θερµορύθµισης 
Θερµοστάτες 

Συσκευές µέτρησης, 
ζύγισης ή προσαρµογής 

για οικιακή η 
εργαστηριακή χρήση 

Άλλα όργανα 
παρακολούθησης και 

ελέγχου 
χρησιµοποιούµενα σε 

βιοµηχανικές 
εγκαταστάσεις (π.χ. σε 
ταµπλώ ελέγχου) 

Συσκευές αυτόµατης 
διανοµής θερµών ποτών 
Συσκευές αυτόµατης 
διανοµής θερµών ή 
ψυχρών φιαλών ή 

µεταλλικών δοχείων 
Συσκευές αυτόµατης 
διανοµής στερεών 

προϊόντων 
Συσκευές αυτόµατης 
διανοµής χρηµάτων 
Κάθε είδους συσκευές 
αυτόµατης διανοµής 

οποιουδήποτε προϊόντος 
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συγκολλήσεις εν γένει 
και παρόµοιες χρήσεις 
Εξοπλισµός ψεκασµού, 
επάλειψης, διασποράς ή 
άλλης επεξεργασίας 

υγρών ή αέριων ουσιών 
µε άλλα µέσα 

Εργαλεία κοπής χόρτου 
ή άλλων εργασιών 

κηπουρικής 
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Στο σηµείο αυτό, είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να αποσαφηνιστούν ορισµένοι όροι που 

σχετίζονται µε τη διαχείριση των ΑΗΗΕ, και θα αναφέρονται συνεχώς στις επόµενες 

ενότητες της παρούσας εργασίας. Πιο συγκεκριµένα νοούνται ως: 

 

Πρόληψη : Τα µέτρα που αποσκοπούν στη µείωση της ποσότητας των ΑΗΗΕ, καθώς 

και των υλικών και των ουσιών που περιέχουν, και στον περιορισµό των κινδύνων που 

συνεπάγονται για το περιβάλλον. 

Επαναχρησιµοποίηση : Οιαδήποτε ενέργεια χάρη στην οποία τα ΑΗΗΕ ή τα 

κατασκευαστικά τους µέρη χρησιµοποιούνται για τους σκοπούς που σχεδιάστηκαν, 

συµπεριλαµβανοµένης της συνέχισης της χρήσης του εξοπλισµού ή των 

κατασκευαστικών τους µερών που επιστρέφονται στα σηµεία συλλογής ή στους 

διανοµείς, τους ανακυκλωτές ή τους παραγωγούς. 

Ανακύκλωση : Η επανεπεξεργασία, στο πλαίσιο της παραγωγικής διαδικασίας, των 

αποβλήτων υλικών, για τους σκοπούς που αρχικά είχαν σχεδιασθεί ή για άλλους 

σκοπούς, εξαιρουµένης, εντούτοις, της ανάκτησης ενεργείας, η οποία συνίσταται στη 

χρήση καυσίµων αποβλήτων ως µέσων παραγωγής ενέργειας µε άµεση καύση µε ή 

χωρίς άλλα απόβλητα, αλλά µε ανάκτηση της θερµότητας. 

∆ιάθεση : Οιαδήποτε εφαρµόσιµη ενέργεια που αναφέρεται στο παράρτηµα ΙΙ Α της 

οδηγίας 75/442/ΕΟΚ. 

Αξιοποίηση : Οιαδήποτε εφαρµόσιµη ενέργεια που αναφέρεται στο παράρτηµα ΙΙ Β της 

οδηγίας 75/442/ΕΟΚ. 

Επεξεργασία : Οιαδήποτε δραστηριότητα µετά την παράδοση των ΑΗΗΕ σε µονάδα 

απορρύπανσης, από συναρµολόγησης, τεµαχισµού, αξιοποίησης ή προετοιµασίας για 

διάθεση, καθώς και οιαδήποτε άλλη ενέργεια εκτελείται για την αξιοποίηση ή/ και τη 

διάθεση των ΗΗΕ. 

Παραγωγός : Οιοδήποτε πρόσωπο, ανεξάρτητα από ποια τεχνική πωλήσεων 

χρησιµοποιεί, συµπεριλαµβανοµένης της εξ αποστάσεως επικοινωνίας σύµφωνα µε την 

οδηγία 97/7/ΕΚ το οποίο: 

α) κατασκευάζει και πωλεί ΗΗΕ µε τη µάρκα του 

β) Μεταπωλεί µε τη µάρκα του εξοπλισµό παραγόµενο από άλλους προµηθευτές 

γ) εισάγει ή εξάγει µε τη µάρκα του ΗΗΕ 
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Σηµείο συλλογής : Κάθε εγκεκριµένος χώρος, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις στον 

οποίο γίνεται η παραλαβή των ΑΗΗΕ από τον τελικό χρήστη 

∆ιακινητής (∆ιανοµέας) : Όποιος εµπορεύεται ΗΗΕ προκειµένου να χρησιµοποιηθεί 

από το κοινό 

ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης : Τα ΑΗΗΕ που προέρχονται από νοικοκυριά, ιδρύµατα, 

εµπορικές και βιοµηχανικές πηγές, η φύση και η ποσότητα των οποίων είναι παρόµοιες 

µε των προερχόµενων από τα νοικοκυριά. 

Ορφανά προϊόντα-Ιστορικά απόβλητα : Τα ΑΗΗΕ από προϊόντα που διατέθηκαν στην 

αγορά πριν από τις 13 Αυγούστου 2005 αλλά και προϊόντα όπου οι εταιρίες που τα 

παρασκεύασαν έχουν κλείσει 

Λευκά προιόντα: Μεγάλες οικιακές εφαρµογές, όπως ψυγεία, πλυντήρια κ.α. 

Καφέ προιόντα: Οπτικοακουστικός εξοπλισµός όπως τηλεοράσεις, ηχοσυστήµατα κ.α.  

Γκρι εµπορεύµατα (grey ware): Ο όρος αναφέρεται στα προϊόντα του τοµέα 

πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (π.χ. Η/Υ, φωτοαντιγραφικά, fax κ.α.). 

B2B (Business to Business WΕΕΕ): AHHE µη οικιακής προέλευσης 

 

1.2 Σύσταση των ΑΗΗΕ 

 

Τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού αποτελούν ένα από τα πιο 

πολύπλοκα ρεύµατα αποβλήτων όσον αφορά στη σύστασή τους, γεγονός που οφείλεται 

τόσο στην µεγάλη ποικιλία προιόντων ΗΗΕ όσο και στην εξέλιξη της τεχνολογίας όσον 

αφορά στα υλικά που χρησιµοποιούνται, καθώς και στις διαδικασίες που εφαρµόζονται 

για την παραγωγή των προϊόντων.  
 
Στον Πίνακα 1.3 που ακολουθεί, απεικονίζονται τα συστατικά που περιέχονται στις 10 

υποκατηγορίες ΑΗΗΕ, όπως αυτές ορίζονται στο Παράρτηµα Ι της Οδηγίας 2002/96/ΕΚ. 

Βέβαια λόγω της µεγάλης ποικιλίας των εφαρµογών ΗΗΕ και των αντίστοιχα 

παραγόµενων αποβλήτων, ο πίνακας αυτός δεν είναι πλήρης και θα πρέπει να 

ανανεώνεται συνεχώς µε την εξέλιξη και της τεχνολογίας. Όπως φαίνεται από τον 

Πίνακα 1.3, το ρεύµα των ΑΗΗΕ δύναται να αναλυθεί σε οµάδες κοινών συστατικών 

ώστε να διευκολυνθεί η επεξεργασία του. Τα µέταλλα, τα πλαστικά, τα ηλεκτρονικά 

κυκλώµατα και τα καλώδια απαντούν σχεδόν σε κάθε συσκευή ΗΗΕ.  
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Πίνακας 1.3: Κυριότερα Συστατικά που περιέχονται στα ΑΗΗΕ.[2] 
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Πίνακας 1.3: Κυριότερα Συστατικά που περιέχονται στα ΑΗΗΕ.[2] 
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Πίνακας 1.3: Κυριότερα Συστατικά που περιέχονται στα ΑΗΗΕ.[2] 

 
 

♦Συχνή εµφάνιση 

○Πιθανή εµφάνιση
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Πολλές µελέτες έχουν διεξαχθεί µε στόχο την ταυτοποίηση της σύστασης του µίγµατος 

των ΑΗΗΕ και ειδικότερα τις κατηγορίες προϊόντων από τα οποία προέρχεται. Συνήθως 

τα ΑΗΗΕ αποτελούνται από απορριπτόµενες µεγάλες ηλεκτρικές συσκευές (ψυγεία, 

πλυντήρια κ.α.) και εξοπλισµό πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (Η/Υ, εκτυπωτές 

κ.α.). Τα αποτελέσµατα που προέρχονται από τα πιλοτικά προγράµµατα που 

διεξήχθησαν σε διάφορα κράτη µέλη είναι δύσκολο να χρησιµοποιηθούν σε ένα 

συγκεντρωτικό διάγραµµα καθώς συνήθως στόχευαν στη συλλογή και αξιοποίηση 

συγκεκριµένων ΑΗΗΕ. Στο ∆ιάγραµµα 1.1 που ακολουθεί απεικονίζεται η σύσταση των 

ΑΗΗΕ µε βάση την µελέτη του ICER1 [3] 

 

 
∆ιάγραµµα 1.1:  Πηγές προέλευσης των ΑΗΗΕ,[3] 

 

                                                 
1 ICER (2000) UK Status Report on Waste from Electrical and Electronic Equipment. Industry 
Council for Electronic Equipment Recycling (ICER). 
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Στο ∆ιάγραµµα 1.2 που ακολουθεί απεικονίζεται η εκτιµώµενη σύσταση των ΑΗΗΕ, 

όπου παρατηρείται ότι τα σιδηρούχα µέταλλα αποτελούν σχεδόν το 50% του συνολικού 

βάρους των ΑΗΗΕ, ακολουθούµενα από τα πλαστικά.  

 

Αντίστοιχα, στο Σχήµα 1.1 απεικονίζεται µια εκτίµηση της σύστασης των ΑΗΗΕ ανά 

κατηγορία προιόντων. Τα σιδηρούχα µέταλλα αποτελούν κύριο συστατικό της 

παραγωγής βιοµηχανικού εξοπλισµού ενώ ταυτόχρονα εµφανίζουν υψηλά ποσοστά 

συγκέντρωσης στα προιόντα πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών. Τα µη σιδηρούχα 

µέταλλα απαντούν κυρίως στα “καφέ προϊόντα” στις συσκευές ελέγχου και στον ιατρικό 

εξοπλισµό. Το γυαλί όπως φαίνεται και στα διαγράµµατα, απαντά κυρίως στα φωτιστικά 

είδη και αξίζει να σηµειωθεί ότι ενώ η ανακύκλωσή του είναι σχετικά εύκολη, το υψηλό 

ποσοστό προσµίξεων του γυαλιού (οξείδια µετάλλων) που βρίσκεται στα ΑΗΗΕ καθιστά 

ιδιαίτερα δύσκολη την επεξεργασία. Τέλος ο µεγαλύτερος όγκος πλαστικών από ΑΗΗΕ, 

προέρχεται από τις µεγάλες οικιακές εφαρµογές, ενώ υψηλές συγκεντρώσεις εµφανίζουν 

τόσο οι µικρές οικιακές εφαρµογές όσο και ο εξοπλισµός τηλεπικοινωνιών,[4].
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∆ιάγραµµα 1.2: Ποσοστιαία σύσταση των αποβλήτων από ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισµό. 

Ποσοστιαία σύσταση των ΑΗΗΕ (%)
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Πηγή: European Topic Centre on Waste and Material Flows Topic, Centre of European Environment Agency 
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Μεγάλες οικιακές εφαρµογές
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Τηλεπικοινωνίες
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Πηγή: PWS Information document, APME, 1995 

 

 

 

                               Σχήµα 1.1 : Ποσοστιαία σύσταση των ΑΗΗΕ ανά κατηγορία προϊόντων, [4].



 18

1.3 Μεταβολή της σύστασης των ΗΗΕ 

 

 

Τα τελευταία χρόνια οι κατασκευαστές των προϊόντων ΗΗΕ, άρχισαν να λαµβάνουν 

υπόψη τους κατά το σχεδιασµό, παράµετρους όπως η ανακύκλωση υλικών και η 

προστασία του περιβάλλοντος. Η πρωτοβουλία αυτή αναµένεται να διευκολύνει την 

διαχείριση των ΑΗΗΕ καθώς: 

 

• Αποκλείονται από το σχεδιασµό ή ελαχιστοποιείται η χρήση επικίνδυνων για το 

περιβάλλον ουσιών, ή ουσιών που είναι δύσκολο να υποστούν επεξεργασία 

• Χρησιµοποιούνται ανακυκλωµένα προϊόντα όταν τα πρότυπα ποιότητας και 

ασφάλειας το επιτρέπουν 

• Βελτιώνεται η δυνατότητα ανακύκλωσης, επεξεργασίας και 

επαναχρησιµοποίησης των προϊόντων ΗΗΕ 

• Μειώνεται η ποικιλία και ο αριθµός των συστατικών των νέων προϊόντων 

• Προωθείται η ανακύκλωση µέσω της µείωσης του βαθµού επιστρώσεων (βαφές 

στα τµήµατα των νέων προϊόντων) 

• ∆ιευκολύνεται η αποσυναρµολόγηση των προϊόντων 

• Καθίσταται ευκολότερη η ταυτοποίηση των προϊόντων 

 

 

Για τους παραπάνω λόγους αναµένεται στο µέλλον να µειωθεί η επικινδυνότητα των 

ΑΗΗΕ και να αυξηθεί αντίστοιχα η ανακυκλωσιµότητά τους. Βέβαια λαµβάνοντας 

υπόψη την µεγάλη διάρκεια ζωής των περισσότερων προϊόντων ΗΗΕ, θα πρέπει οι 

εγκαταστάσεις επεξεργασίας να έχουν τη δυνατότητα να επεξεργαστούν παλαιότερο 

εξοπλισµό, πιο πολύπλοκο και µε αρκετές επικίνδυνες ουσίες στη σύστασή του,[2]. 

 

Στη συνέχεια καταγράφονται η µεταβολές που λαµβάνουν χώρα αναφορικά µε τη 

σύσταση των ΑΗΗΕ, λόγω της αλµατώδους εξέλιξης της τεχνολογίας. 
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Κατηγορία 1- Μεγάλες οικιακές συσκευές 

 

Τα κύρια προϊόντα αυτής της κατηγορίας είναι τα ψυγεία, τα πλυντήρια, οι φούρνοι 

µικροκυµάτων κ.α. Οι σηµαντικότερες τεχνολογικές αλλαγές που πραγµατοποιήθηκαν 

τόσο στο σχεδιασµό όσο και στη λειτουργία τους ήταν: 

-Ελαχιστοποίηση των ουσιών που περιέχονται στις συσκευές ψύξης και είναι υπεύθυνες 

για τη µείωση του όζοντος (ODS-ozone depleting substances) 

-Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των συσκευών 

-Μείωση της κατανάλωσης νερού κατά τη λειτουργία τους 

-Ελαχιστοποίηση της χρήσης πιθανώς επικίνδυνων ουσιών µέσω της έµφασης στον 

περιβαλλοντικό σχεδιασµό. Οι συσκευές αυτής της κατηγορίας συνήθως περιέχουν ένα 

ηλεκτρικό µοτέρ, πίνακα κυκλωµάτων, µετασχηµατιστή, συσσωρευτή, κάποια µορφή 

θερµικής µόνωσης, καλώδια και πλήκτρα ενώ ορισµένα µέρη πιθανώς να είναι 

καλυµµένα µε πλαστικό που περιέχει φλογοεπιβραδυντές. 

 

Συσκευές ψύξης 

 

Οι συσκευές αυτές υπόκεινται στον ευρωπαϊκό κανονισµό 2037/00 (Ιανουάριος 2002), 

που σηµαίνει ότι τα απόβλητα που θα προκύψουν και τα οποία περιέχουν ουσίες 

υπεύθυνες για τη µείωση του όζοντος, θα πρέπει να οδηγηθούν σε ειδικές µονάδες 

επεξεργασίας. Η χρονολογία παραγωγής της συσκευής πιθανότατα να βοηθά στην 

εκτίµηση του είδους του ψυκτικού υγρού που περιέχεται (blowing agent), καθώς 

χρησιµοποιήθηκε: 

 

1) CFC-11 πριν το 1990 

2) Μειωµένης συγκέντρωσης CFC-11 µεταξύ 1991-1994 

3) HCFC-141b µετά το 1994 

4) Κυκλοπεντάντιο µετά το 1994 
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Για τα ψυγεία ειδικότερα ισχύουν: 

 

1) CFC-12 πριν το 1994 

2) HCFC-22 µετά το 1994 

3) HFC-134a µετά το 1995 

4) Ισοβουτάνιο και άλλοι H/C µετά το 1995 

 

Το γεγονός ότι οι συσκευές ψύξης που καταλήγουν στο ρεύµα των ΑΗΗΕ, είναι 

συνήθως παλαιάς τεχνολογίας οδηγεί στην υπόθεση, ότι αυτές περιέχουν ουσίες που 

προκαλούν µείωση του όζοντος, εκτός και αν η ταυτοποίηση αποδεικνύει το αντίθετο. 

  

 Πλυντήρια 

 

Τα αυτόµατα πλυντήρια που χρησιµοποιούνται από τα νοικοκυριά εξελίχθηκαν από 

ηµιαυτόµατες συσκευές, σε πλήρως αυτοµατοποιηµένα προϊόντα µε συστήµατα 

πρόπλυσης, στεγνώµατος κ.α. Οι παλιές συσκευές πιθανώς να περιέχουν µεγάλους 

πυκνωτές (capacitors) που αντικαταστάθηκαν στα µοντέρνα προϊόντα όπου οι 

διαφορετικές ταχύτητες πλύσης ελέγχονται από ηλεκτρονικό κύκλωµα. Σύµφωνα µε το 

Παράρτηµα ΙΙ της οδηγίας 2002/96 αυτά τα κυκλώµατα θα πρέπει να αποµακρύνονται 

πριν την επεξεργασία των αποβλήτων,[2]. 

 

Κατηγορία 2- Μικρές οικιακές συσκευές 

 
Τα κύρια προϊόντα αυτής της κατηγορίας είναι οι ηλεκτρικές σκούπες, τα ηλεκτρικά 

σίδερα, τοστιέρες, φριτέζες κ.α. Τα µεταλλικά µέρη αντικαταστάθηκαν από πλαστικό µε 

την πάροδο του χρόνου για λόγους ευκολίας και κόστους κατά το σχεδιασµό. Τα παλιά 

προϊόντα πιθανώς να περιέχουν επικίνδυνες ουσίες, όπως ο αµίαντος στη θερµική 

µόνωση,[2]. 
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 Κατηγορία 3- Εξοπλισµός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών 

  

 Η χρήση µικροεπεξεργαστών και µικροκυκλωµάτων (νανοτεχνολογία) είναι το κύριο 

γνώρισµα των νέων προϊόντων αυτής της κατηγορίας. Οι παλιοί ογκώδης υπολογιστές 

αντικαταστάθηκαν από µικρές σε διαστάσεις συσκευές µε πολύπλοκα ηλεκτρονικά 

κυκλώµατα. Η αξιολόγηση των συσκευών µε βάση την κατανάλωση ενέργειας και την 

αυτονοµία των µπαταριών, οδήγησε στην ανάπτυξη προϊόντων µε καλύτερη ενεργειακή 

απόδοση. Ειδικά για τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, σηµειώνεται η χρήση οθονών 

LCD/ TFΤ που αντικατέστησαν τις παλιές CRT οθόνες. 

  

Οι οθόνες των υπολογιστών (CRTs- cathode ray tubes) και τα ηλεκτρονικά κυκλώµατα 

περιέχουν ουσίες όπως µόλυβδο, κάδµιο και υδράργυρο. Οι ουσίες αυτές είναι 

επικίνδυνες για το περιβάλλον, ειδικότερα στο στάδιο διάθεσης των αποβλήτων. Ο 

µόλυβδος βρίσκεται σε διάφορα µέρη µια οθόνης υπολογιστή και σύµφωνα µε έρευνα 

του Πανεπιστηµίου της Φλόριντας υπάρχει µεγάλος κίνδυνος διάχυσης του από τις 

οθόνες CRTs (Toxicity Characteristic Leaching Procedure Test-TCLP),[2]. 

  

Κατηγορία 4-καταναλωτικά είδη 

  

Αυτή η κατηγορία περιλαµβάνει προϊόντα όπως τηλεοράσεις, ραδιόφωνα, στερεοφωνικά, 

συσκευές αναπαραγωγής dvd κ.α. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η αύξηση των πωλήσεων 

στις τηλεοράσεις τύπου υγρών κρυστάλλων και Plasma και η αναµενόµενη εµφάνισή 

τους µελλοντικά στο ρεύµα των ΑΗΗΕ. Επιπλέον προϊόντα που συνδυάζουν τη 

λειτουργικότητα µιας τηλεόρασης µε τις δυνατότητες ενός Η/Υ (διαδίκτυο, σκληρός 

δίσκος), έχουν εµφανιστεί ήδη στην ευρωπαϊκή αλλά και ιαπωνική αγορά και 

προβλέπεται στο µέλλον να καθιερωθεί στην αγορά αυτός ο τύπος προϊόντων,[2]. 

  

Κατηγορία 5- Φωτιστικά είδη  

 
Η σηµαντικότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις αυτής της κατηγορίας προϊόντων 

αφορούν στην κατανάλωση ενέργειας, στο χρόνο ζωής και στην παρουσία υδραργύρου 
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στις λάµπες φθορισµού. Τη δεκαετία του 70 το περιεχόµενο σε υδράργυρο κυµαινόταν 

σε 100mg/λαµπτήρα µειώθηκε στα 20 mg/λαµπτήρα του δεκαετία του 90 και στη 

σηµερινή εποχή κυµαίνεται στα 10 mg/λαµπτήρα. Σηµαντική εξέλιξη πραγµατοποιήθηκε 

και στις λάµπες φθορισµού, που έκαναν την εµφάνισή τους στις αρχές της δεκαετίας του 

40 και πλεονεκτούν σε σύγκριση µε τις λάµπες πυρακτώσεως από ενεργειακή άποψη 

αλλά και λόγω µικρότερου µεγέθους (λαµπτήρες φθορισµού µικρών διαστάσεων). 

Σηµειώνεται ότι κατά την ανάλυση του κύκλου ζωής των λαµπτήρων, και κατά τον 

υπολογισµό των εκποµπών υδραργύρου οι εκποµπές από λαµπτήρες φθορισµού µικρών 

διαστάσεων είναι µικρότερες καθώς έχουν υψηλότερη ενεργειακή απόδοση και στον 

υπολογισµό των συνολικών εκποµπών προστίθενται και οι εκποµπές κατά την καύση 

στερεών καυσίµων (παραγωγή ηλεκτρισµού),[2]. 

 

Κατηγορία 6- Ηλεκτρικά εργαλεία 

 

Η τεχνολογική εξέλιξη αυτής της κατηγορίας προϊόντων, αφορά στην αυτονοµία των 

συσκευών και την εξάλειψη των καλωδίων µε τη χρήση επαναφορτιζόµενων µπαταριών 

τύπου Ni/Cd. Παλαιότερα οι συσκευές αυτές είχαν ενσωµατωµένες µπαταρίες, στη 

σηµερινή εποχή οι µπαταρίες είναι συνήθως αποσπώµενες.  

  

Κατηγορίες 8-10 

 
Με εξαίρεση τους ανιχνευτές καπνού και τις συσκευές θερµορύθµισης, τα περισσότερα 

προϊόντα αυτής της κατηγορίας αποτελούνται από εξειδικευµένο εξοπλισµό, που 

απαιτούν διαχείριση από προσωπικό που διαθέτει ήδη εξοικείωση, εµπειρία και 

τεχνογνωσία του εξοπλισµού,[2]. 

 

Εν γένει αναµένονται οι εξής διαφοροποιήσεις στη σύσταση των παραγόµενων ΑΗΗΕ, 

ανάµεσα στα έτη 1992 και 2005: 

-Λιγότερα σιδηρούχα υλικά και περισσότερο αλουµίνιο και πλαστικά 

-Αύξηση των µεταλλικών επιστρώσεων 

-Λιγότερο ξύλο και περισσότερα πλαστικά 
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-Λιγότερα πολύτιµα υλικά,[5]. 

 

 

 

 

 

1.4. Ταξινόµηση των ΑΗΗΕ 

 

Με βάση την προσπάθεια για κοινή στρατηγική στο θέµα της διαχείρισης των 

αποβλήτων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων µε 

την απόφαση 94/3/ΕΚ. Ο ΕΚΑ είναι ένας εναρµονισµένος, µη εξαντλητικός κατάλογος 

αποβλήτων, δηλαδή κατάλογος ο οποίος πρόκειται κατά τακτά διαστήµατα να 

αναθεωρείται και εφόσον είναι απαραίτητο, να ανασκευάζεται σύµφωνα µε την 

διαδικασία της επιτροπής. Ο ΕΚΑ αποτελεί σήµερα ονοµατολογία αναφοράς, 

παρέχοντας κοινή για όλη την Κοινότητα ορολογία, µε σκοπό την αποτελεσµατικότερη 

διαχείριση των αποβλήτων. Θα πρέπει να τονιστεί, ότι ένα υλικό που περιλαµβάνεται 

στον ΕΚΑ δεν είναι απόβλητο υπό οποιεσδήποτε συνθήκες. Ο όρος είναι δόκιµος µόνο 

όταν ικανοποιείται ο ορισµός του αποβλήτου µε βάση το άρθρο 1 της Οδηγίας 

75/442/ΕΟΚ. 

 

Η αρχική µορφή του ΕΚΑ, όπως άλλωστε προέβλεπε η Κοινοτική Οδηγία, ανανεώνεται 

συνεχώς. Στις 3 Μαΐου 2000 ψηφίσθηκε η αντικατάσταση της Απόφασης 94/3/ΕΚ από 

την 2000/532/ΕΚ2, η οποία ακολούθως τροποποιήθηκε µε τις αποφάσεις 2001/118/ΕΚ, 

2001/119/ΕΚ και 2001/573/ΕΚ. Στον Ευρωπαϊκό κατάλογο αποβλήτων, τα ΑΗΗΕ 

ταξινοµούνται µε τον κωδικό τετραψήφιο κωδικό 16 02, ενώ σηµειώνεται ότι η 

υποκατηγορία µε τον διψήφιο αριθµό 16 αναφέρεται στα απόβλητα µη προδιαγραφόµενα 

αλλιώς στον κατάλογο και σε αυτή ανήκουν πέρα από τα ΑΗΗΕ, τα οχήµατα στο τέλος 

του κύκλου ζωής τους (κωδικοποίηση 16 01). 

 

 

                                                 
2 Η Απόφαση 94/3/ΕΚ καταργήθηκε την 1η Ιανουαρίου 2002 και αντικαταστάθηκε από την 2000/532/ΕΚ. 
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16 02         ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 

 

16 02 09*  Μετασχηµατιστές και πυκνωτές που περιέχουν PCB ή PCT 

16 02 10*  Απορριπτόµενος εξοπλισµός που περιέχει PCB ή PCT ή έχει µολυνθεί από   

                   παρόµοιες ουσίες άλλος από τον αναφερόµενο στο 16 02 09 

16 02 11*  Απορριπτόµενος εξοπλισµός που περιέχει χλωροφθοράνθρακες 

16 02 12*  Απορριπτόµενος εξοπλισµός που περιέχει ελεύθερο αµίαντο 

16 02 13*  Απορριπτόµενος εξοπλισµός που περιέχει επικίνδυνα συστατικά στοιχεία  

                  άλλος από τους αναφερόµενους στο 16 02 09 έως 16 02 12 

16 02 14    Απορριπτόµενος εξοπλισµός άλλος από τον αναφερόµενο στο 16 02 09 έως  

                  16 02 13 

16 02 15*  Επικίνδυνα συστατικά στοιχεία που έχουν αφαιρεθεί από απορριπτόµενο  

                  εξοπλισµό 

16 02 16    Συστατικά στοιχεία που έχουν αφαιρεθεί από απορριπτόµενο εξοπλισµό άλλα  

                   από αυτά που αναφέρονται στο 16 02 15 

    
 
  

 

[Τα απόβλητα που θεωρούνται επικίνδυνα σηµειώνονται µε αστερίσκο όπως ορίζει η 
Απόφαση 2000/532/ΕΚ ],[6].  
 
Επιπροσθέτως σηµειώνεται ότι στην κατηγορία µε τον κωδικό 20 (∆ηµοτικά απόβλητα 

και παρόµοια απόβλητα από εµπορικές δραστηριότητες, βιοµηχανίες και ιδρύµατα 

περιλαµβανοµένων µερών χωριστά συλλεγέντων) ταξινοµούνται τα εξής απόβλητα που 

δύναται να περιέχονται στα ΑΗΗΕ: 

 

20 01 21* Σωλήνες φθορισµού και άλλα απόβλητα περιέχοντα υδράργυρο 

 

20 01 23* Απορριπτόµενος εξοπλισµός που περιέχει χλωροφθοράνθρακες 

 

20 01 35* Απορριπτόµενος ΗΗΕ  άλλος από τον αναφερόµενο στο 20 01 21 και 20 01                     

                23 που περιέχει επικίνδυνα συστατικά στοιχεία 
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20 01 36  Απορριπτόµενος ΗΗΕ  άλλος από τον αναφερόµενο στο 20 01 21, 20 01 23   

                και  20 01 35 

 
1.5 Επικινδυνότητα των ΑΗΗΕ 
 
 
 
Στο Παράρτηµα ΙΙ της Οδηγίας 2002/96/ΕΚ καταγράφονται τα κατασκευαστικά µέρη 

που πρέπει να αποµακρύνονται από το ρεύµα των ΑΗΗΕ και να συλλέγονται χωριστά, 

καθώς εµπεριέχουν επικίνδυνες ουσίες. Στον Πίνακα 1.4 που ακολουθεί απεικονίζονται 

τα προαναφερθέντα κατασκευαστικά µέρη, η κωδικοποίησή τους µε βάση τον ΕΚΑ 

καθώς και οι επικίνδυνες ουσίες που περιέχουν. 

 

 

Πίνακας 1.4 : Τµήµατα που πρέπει να αποµακρυνθούν από το ρεύµα των ΑΗΗΕ,[1]. 
 
 
Μέρη του Παραρτήµατος ΙΙ Επικίνδυνη ουσία Ταξινόµηση  
Πυκνωτές που περιέχουν πολυχλωριωµένα 
διφαινύλια 

PCB 16 02 09* 

Κατασκευαστικά στοιχεία που περιέχουν 
υδράργυρο, όπως διακόπτες και 
οπισθοφωτιστικές λυχνίες 

Hg 16 01 08* 

Μπαταρίες Pb, Cd, Hg 16 06 01* 
16 06 02*  
16 06 03* 

Πλακέτες τυπωµένων κυκλωµάτων από κινητά 
τηλέφωνα εν γένει και από άλλες 
συσκευές>10cm2 

BFRs, Be 16 02 13* 

∆οχεία υγρών ή κολλωδών µελανιών καθώς 
και έγχρωµων 

 16 02 15* ή 
16 02 16 

Πλαστικά υλικά που περιέχουν βρωµιούχους 
φλογοεπιβραδυντές 

BFRs 16 02 15*  ή 
16 02 16 

Αµιαντούχα απόβλητα και κατασκευαστικά 
στοιχεία που περιέχουν αµίαντο 

Αµίαντος 16 02 12* 

Καθοδικές λυχνίες Pb, φώσφορος 16 02 15* 
CFC,HCFC, HFC,HC ODS 16 02 11* 

20 01 23* 
Λαµπτήρες εκκένωσης αερίων Hg 20 01 21* 
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Οθόνες υγρών κρυστάλλων>100cm2, 
οθόνες φωτιζόµενες από το πίσω µέρος τους 
µε λαµπτήρες εκκένωσης αερίων 

Hg, υγροί 
κρύσταλλοι 

16 02 13* 

Εξωτερικά ηλεκτρικά καλώδια BFR 16 02 13* 
Κατασκευαστικά στοιχεία µε πυρίµαχες 
κεραµικές ίνες 

RCF 16 02 13* 

Κατασκευαστικά στοιχεία µε ραδιενεργές 
ουσίες 

Ραδιενεργά 
νουκλίδια 

 

Οι ηλεκτρολυτικοί πυκνωτές που περιέχουν 
επικίνδυνες ουσίες 

 16 02 15* ή 
16 02 16 

 
 
Τα πιο επικίνδυνα συστατικά που περιέχονται στα ΑΗΗΕ, αφορούν στα βαρέα µέταλλα 

όπως ο µόλυβδος, ο υδράργυρος, το χρώµιο, στις αλογονούχες ενώσεις (CFC), στα 

πλαστικά και στα ηλεκτρονικά κυκλώµατα που περιέχουν βρωµιούχους 

φλογοεπιβραδυντές. Επιπροσθέτως άλλα επικίνδυνα συστατικά που πιθανώς να 

περιέχοντα στα ΑΗΗΕ είναι ο αµίαντος, το νικέλιο και ο χαλκός (δρουν ως καταλύτες 

για το σχηµατισµό διοξινών κατά την καύση)3 και το αρσενικό. 

 
 Πλαστικά που περιέχουν βρωµιούχους φλογοεπιβραδυντές 
 

∆ύο βασικές κατηγορίες βρωµιούχων φλογοεπιβραδυντών  χρησιµοποίηθηκαν σε 

προιόντα ΗΗΕ, η πρώτη περιλαµβάνει αιθέρες πολυβρωµιούχων διφαινύλιων (DBPE, 

OBPE) και η δευτερη φαινόλες όπως η TBBPA η οποία χρησιµοποιείται στους τυπωµένα 

ολοκληρωµένα κυκλώµατα (printed circuit boards). Υπό διευκρίνιση είναι ακόµα το 

ερώτηµα κατά πόσο τα ανωτέρω συστατικά και σε ποιες συγκεντρώσεις, εγκυµονούν 

κινδύνους για το Περιβάλλον. Οι πρώτες επιστηµονικές έρευνες έδειξαν ότι δεν 

παρουσιάζουν βιοαποδοµήσιµα χαρακτηριστικά, ενώ ανάλυση επικινδυνότητας του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος, τροφίµων και Γεωργίας του Ηνωµένου Βασίλειου(DEFRA-

Department of Environment, Food and Rural affairs) κατέληξε στο ότι δεν απαιτούνται 

µέτρα για την µείωση της DBPE ενώ για την TBBPA πρότεινε την ταξινόµιση της ως 

τοξική ουσία. Σε ευρωπαικό επίπεδο, από τις 75 συνολικά ενώσεις της κατηγορίας µονο 

το PBPE και τα πολυβρωµιούχα βιφαινύλια υπόκεινται σε µέτρα εξάλειψης και καµία 

από τις παραπάνω ενώσεις δεν χρησιµοποιούνται σε εφαρµογές ΗΗΕ. Αναµένονται τα 

                                                 
3 http://www.envocare.co.uk/waste_from_electrical_&_electronic_equipment.htm 
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αποτελέσµατα νέων ερευνών για την επικινδυνότητα των υπολοίπων ουσιών. ∆εδοµένου 

ότι οι κατασκευαστές ΗΗΕ θα στραφούν µελλοντικά στη χρήση εναλλακτικών ουσιών 

έναντι των BFRs, οι µονάδες επεξεργασίας ΑΗΗΕ θα πρέπει να επικεντρώσουν τις 

προσπάθειές τους στο διαχωρισµό των πλαστικών που περιέχουν τις επίµαχες ουσίες από 

τα υπόλοιπο µίγµα,[2,7]. 

 
Μόνωση 
 
Επικίνδυνα συστατικά που πιθανώς να περιέχονται στη µόνωση των υλικών, είναι ο 

αµίαντος, οι πυρίµαχες κεραµικές ίνες και οι ουσίες που προκαλούν µείωση της 

στοιβάδας του όζοντος. Ο αµίαντος χρησιµοποιήθηκε στο παρελθόν στα ηλεκτρικά 

σίδερα, τις τοστιέρες αλλά και σε βραστήρες που εκµεταλλεύονταν τις θερµοµονωτικές 

ιδιότητες του υλικού4. Οι πυρίµαχες κεραµικές ίνες πιθανώς να περιέχονται στις θερµικό 

εξοπλισµό των κτιρίων και θεωρούνται επίσης καρκινογόνα συστατικά5. 

 
 
 
Οθόνες υγρών κρυστάλλων 
 
Η τεχνολογία των οθονών υγρών κρυστάλλων, αρχικώς χρησιµοποίηθηκε στους 

φορητούς υπολογιστές αλλά πλέον χρησιµοποιείται και στα desktop αλλά και σε 

ποικίλλες συσκευές όπως τα κινητά τηλέφωνα. Η οδηγία για τα ΑΗΗΕ προβλέπει την 

αποµάκρυνση από το ρεύµα των αποβλήτων τόσο των οθόνων LCD µε επιφάνεια 

µεγαλύτερη από 100 cm2 όσο και των οθονών που φωτίζονται από το πίσω µέρος τους 

µε λαµπτήρες εκκένωσης αερίων. Οι περισσότερες οθόνες υγρών κρυστάλλων 

φωτίζονται µε λαµπτήρα εκτός από τις φτηνές φορητές συσκευές και τους υπολογιστές 

τσέπης. Το ερώτηµα κατά πόσο η αποµάκρυνση του λαµπτήρα από τις οθόνες LCD τις 

καθιστά µη επιίνδυνες για το περιβάλλον απαιτεί περαιτέρω διερεύνηση. Περίπου 50.000 

συστατικά υγρών κρυστάλλων είναι γνωστά, αλλά στο συγκεκριµένο τεχνολογικό τοµέα 

χρησιµοποιούνται περίπου 500 (π.χ. MBBA και 5CB). Στην παρούσα φάση δεν 

υπάρχουν αποτελέσµατα για την τοξικότητα  των συστατικών υγρών κρυστάλλων, για το 

                                                 
4 http://www.asbestosnetwork.com 
5 Περισσότερες πληροφορίες για τις πυρίµαχες κεραµικές ίνες µπορούν να αναζητηθούν στην διεύθυνση 
www.ecfia.org 
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λόγο αυτό και η Ευρωπαική Επιτροπή στο Παράρτηµα ΙΙ της οδηγίας για τα ΑΗΗΕ 

ορίζει την διερεύνηση αυτής της παραµέτρου ως ζήτηµα προτεραιότητας,[2]. 

 
 
Σταθεροποιητές 
 
Επικίνδυνα συστατικά όπως ο µόλυβδος και φθαλικοί εστέρες έχουν χρησιµοποιηθεί στα 

πλαστικά υλικά ως σταθεροποιητές και πλαστικοποιητές αντίστοιχα. Για παράδειγµα οι 

διβουτυλεστέρες ταξινοµούνται ως τοξικές ουσίες H10 σε συγκεντρώσεις µεγαλύτερες 

από 0,5%. 

 
 
Πλακέτες κυκλωµάτων   
 

Ενώ το 70% αυτών των κατασκευών είναι µη µεταλλικής σύστασης, κατά µέσο όρο 

περιέχουν 16% χαλκό, 4% συγκόλληση και το υπόλοιπο 2% Νικέλιο, χρυσό, παλάδιο 

κ.α. Η πλακέτα αποτελείται από ενισχυµένες εποξειδικές ίνες και είναι εκτιµάται ότι 

περιέχουν φλογοεπιβραδυντικές ενώσεις σε ποσοστό 15%. Η ουσία που χρησιµοποιείται 

συνήθως είναι η TBBPA, η οποία έχει χαµηλότερη τοξικότητα από την PBDE αλλά 

περαιτέρω έρευνα αναφορικά µε την επικινδυνότητά της είναι απαραίτητη. Το 

περιεχόµενο σε µόλυβδο/ κασσίτερο εκτιµάται στο 4-6%, και αυτό αντιστοιχεί στο 2-3% 

του συνολικού βάρους της πλακέτας. Η επικινδυνότητά του συνίσταται στην πιθανότητα 

διαφυγής του στο περιβάλλον σε συνθήκες διάθεσης,[2]. 

 
Υδράργυρος 
 
Εκτιµάται ότι το 22% της παγκόσµιας χρήσης υδραργύρου, αφορά σε ηλεκτρικό 

εξοπλισµό (π.χ. λάµπες φθορισµού). Η χρήση του έχει µειωθεί τα τελευταία χρόνια και 

θα απαγορευτεί την 1η Ιουλίου 2006. Χρησιµοποιήθηκε σε θερµοστάτες, σε πλακέτες 

κυκλωµάτων, σε όργανα µέτρησης, στα κινητά τηλέφωνα και στον ιατρικό εξοπλισµό. 

Πρόσφατες έρευνες στις ΗΠΑ, εκτίµησαν τον αριθµό των Η/Υ που θα  είναι τεχνολογικά 

ξεπερασµένοι το 2004 στα 315 εκατοµµύρια τεµάχια, στα οποία περίέχονται περίπου 20 

τόνοι υδραργύρου που ισοδυναµεί σε συγκέντρωση 0,002%6. 

                                                 
6 http://www.cawrecycles.org/Ewaste/PPCs%20and%20TTVs/poisons%20and%20effects.html 
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Βηρύλλιο  
 
Τα κράµατα βηρυλλίου χαλκού χρησιµοποιούνται στις ηλεκτρονικές συνδέσεις, όπου 

απαραίτητη προϋπόθεση είναι η δυνατότητα για συνεχή σύνδεση-αποσύνδεση και για το 

λόγο αυτό δεν είναι επιθυµητή η µόνιµη συγκόλληση (solder). Τα τµήµατα αυτά είναι 

συχνά καλλυµένα µε χρυσό, ώστε να αποτρέπεται ο επιφανειακός σχηµατισµός οξειδίων 

του χαλκού στην επιφάνεια και η διαµόρφωση µη ηλεκτρικά αγώγιµου στρώµατος. 

Επίσης το βηρύλλιο χρησιµοποιείται µε τη µορφή οξειδίου, λόγω της υψηλης θερµικής 

του αγωγιµότητας ως προστατευτικό υλικό για τις θερµικές συσκευές. Το οξείδιο του 

βηρυλλίου, απαντά επίσης στα διπολικά τρανζίστορ επαφής, αν και τα τελευτάια χρόνια 

η τεχνολογία των διπολικών τρανζίστορ αντοκαταστάθηκε από την τεχνολογία διάχυσης 

µεταλλικού οξειδίου σιλικόνης (LDMOS)7,[2]. 

 
Κινητά τηλέφωνα 
 

Είναι προφανές, ότι ο λόγος που περιλήφθηκαν τα κυκλώµατα από κινητά τηλέφωνα στο 

παράρτηµα της οδηγίας 2002/96 συνδέεται µε την υψηλή πυκνότητα συστατικών στην 

πλακέτα. 

 
Ραδιενεργά συστατικά 
 
Η Οδηγία για τα ΑΗΗΕ στο Παράρτηµα ΙΙ επιβάλει την αφαίρεση ραδιενεργών 

συατατικών, από το ρεύµα των αποβλήτων και την ξεχωριστή επεξεργασία αυτών. 

Τέτοια συστατικά απαντούν στον ιατρικό εξοπλισµό και στις συσκευές ελέγχου και 

παρακολούθησης. 

 
Για τους εσωτερικούς ανιχνευτές καπνού, και τους θαλάµους ιονισµού ανίχνευσης 

καπνού (ICSD), το εθνικό συµβούλιο ραδιολογικής προστασίας της Αγγλίας (NRPB) 

έχει υπολογίσει ότι η µέγιστη ετήσια δόση σε έναν χρήστη ενός ICSD είναι πιθανό να 

είναι περίπου 0,1 microsieverts8. Έρευνα της ίδιας υπηρεσίας έδειξε ότι τα επίπεδα 

ακτινοβολίας σε χώρους διάθεσης είναι εξαιρετικά χαµηλά (λιγότερα από 1 microsievert 

                                                 
7 http://www.intox.org/databank/documents/chemical/beryllum/ukpid45.htm 
8 http://www.nrpb.org/press/information_sheets/icsds.htm#f1 
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ετησίως), γεγονός που ώθησε την αρµόδια υπηρεσία περιβάλλοντος να εκδώσει ειδική 

διάταξη εξαίρεσης για αυτές τις συσκευές9,[2]. 

 
.   
Πυκνωτές 
 
Η οδηγία 2002/96/ΕK απαιτεί την αφαίρεση των πυκνωτών PCB, και την αφαίρεση των 

ηλεκτρολυτικών πυκνωτών πέρα από ένα ορισµένο µέγεθος που περιέχει ουσίες που 

προκαλούν ανησυχία (substances of concern). Ο προαναφερθέν όρος είναι απαραίτητο να 

διευκρινιστεί, καθώς δεν τίθεται από την οδηγία κάποιος περιορισµός για αυτές τις 

ουσίες. Σηµειώνεται δε, πως οι πυκνωτές από ταντάλιο είναι µικροί σε διαστάσεις και 

σίγουρα πολύ µικρότεροι από τα όρια που θέτει η οδηγία για τους ηλεκτρολυτικούς 

πυκνωτές που πρέπει να αφαιρεθούν. Οι πυκνωτές που θα πρέπει να αφαιρεθούν, είναι 

αυτοί που χρησιµοποιούνται στην παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος και χρησιµοποιούν 

κάποιο µετασχηµατιστή (π.χ. Hi-fi). Οι πυκνωτές που περιέχονται σε Η/Υ (laptop-

desktop) είναι αρκετά µικρών διαστάσεων ώστε να εξαιρούνται από την υποχρέωση για 

αφαίρεση από την ηλεκτρονική συσκευή,[2]. 

 

 
Ηλεκτρολυτικοί πυκνωτές 
 
 

Οι αρχικοί τύποι ηλεκτρολυτών χρονολογούνται από τη δεκαετία του '30 και 

αποτελούνται συνήθως από γλυκόλη ή µια αµίνη, στις οποίες ένα αγώγιµο άλας (π.χ. 

βορικό άλας νατρίου) διαλύεται µαζί µε νερό (12%). Πολλές παραλλαγές της αρχικής 

ιδέας έχουν χρησιµοποιηθεί κατά τη διάρκεια των ετών, αλλά η γλυκόλη χρησιµοποιείται 

ακόµη. Τα τυπικά χαρακτηριστικά ενός πυκνωτή αργιλίου (100µF 10V) απεικονίζονται 

στον Πίνακα 1.5 που ακολουθεί. 

 

 

 

 
                                                 
9 Atomic Energy and Radioactive Substances, The Radioactive Substances (Smoke Detectors) Exemption 
Order, 1980, http://www.legislation.hmso.gov.uk/si/si1991/Uksi_19910477_en_1.htm 
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Πίνακας 1.5 : Χαρακτηριστικά πυκνωτή αργιλίου,[2]. 

Τµήµατα Σύσταση (g) Σύσταση (%) 

Φύλλο αλουµινίου 0,17 16% 

Χαρτί 0,18 17% 

Αλουµίνιο (Capsule) 0,35 33% 

Χαλκός 0,12 11% 

Καουτσούκ 0,23 22% 

 

 

Η γλυκόλη θεωρείται επικίνδυνη ουσία στην περίπτωση κατάποσης (R22) για 

συγκέντρωση υψηλότερη από 25%. Με βάση των παραπάνω πίνακα όπου οι 

συγκέντρωσή της στους πυκνωτές αργιλίου είναι περίπου 17%, θα µπορούσε κάποιος να 

ισχυριστεί ότι δεν απαιτείται η αποµάκρυνσή τους σύµφωνα µε όσα ορίζει η οδηγία. 

Από τη δεκαετία του '80, οι στερεού  πολυµερούς  πυκνωτές αργιλίου (solid polymer 

electrolyte) που προσδίδουν βελτιωµένες ηλεκτρικές ιδιότητες στον πυκνωτή είναι 

διαθέσιµοι. Οι συγκεντρώσεις κατώτερων ορίων για τα περιεχόµενα συστατικά σε 

αυτούς τους πυκνωτές δεν είναι ακόµα διαθέσιµα10’11. 

 
 
Πυκνωτές που περιέχουν πολυχλωριωµένα  διφαινύλια  
 
 

Τα PCBs χρησιµοποιήθηκαν εκτενώς στον ηλεκτρικό εξοπλισµό όπως οι πυκνωτές και οι 

µετασχηµατιστές. Η χρήση τους στις ανοικτού τύπου εφαρµογές απαγορεύθηκε στο 

Ηνωµένο Βασίλειο το 1972 και δεν έχουν χρησιµοποιηθεί στην κατασκευή νέου 

εξοπλισµού από το 1986. 

 

Οι πυκνωτές που περιέχουν  PCBs ταξινοµούνται σε δύο κατηγορίες, σύµφωνα µε το 

µέγεθος:  Οι µικροί πυκνωτές χρησιµοποιήθηκαν στις συσκευές φθορισµού και άλλες 

συσκευές φωτισµού. Θα πρέπει να θεωρηθεί ότι οι πυκνωτές που κατασκευάζονται πριν 

                                                 
10 http://my.execpc.com/~endlr/Electrolytic/electrolytic.html 
11 LCA Analysis. A comparison of Tantalum Capacitors and Wet Aluminium Electrolytic Capacitors, 
October 2001, http://www.elmagn.chalmers.se/courses/mt/kurs01_02/abstract01/A1_01.pdf 
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από το 1976, περιέχουν PCBs. Ως µέτρο προφύλαξης, οι χειριστές που συµµετέχουν στην 

αντικατάσταση αυτών των πυκνωτών πρέπει να χρησιµοποιούν γάντια πολυαιθυλένιου ή 

PVC (µη λαστιχένια), και µαζί µε τον αφαιρούµενο εξοπλισµό να τους τοποθετούν σε 

σακούλα πολυαιθυλενίου. Οι µεγάλοι πυκνωτές χρησιµοποιήθηκαν για τη 

σταθεροποίηση τάσης και ανάλογες διεργασίες, και θα πρέπει να θεωρηθεί ότι όσοι 

πυκνωτές αυτής της κατηγορίας κατασκευάστηκαν πριν από το 1976, περιέχουν 

PCBs12,[2]. 

 
Συνοψίζοντας αναφορικά µε τα επικίνδυνα συστατικά που περιέχονται στα ΑΗΗΕ, µια 

µελέτη13 που διεξήχθη στις Σκανδιναβικές χώρες επισηµαίνει ότι τα περισσότερα 

επικίνδυνα συστατικά περιέχονται σε συγκεκριµένες εφαρµογές (P. Hedemalm et al., 

1995). Πιο συγκεκριµένα περιέχεται: 

- Κάδµιο-περισσότερο από 90% στις επαναφορτιζόµενες µπαταρίες 

- Μόλυβδος- Περίπου 90% περιέχεται στους συσσωρευτές ενώ ποσότητες µολύβδου 

περιέχονται στις κολλήσεις (PBAs), στους λαµπτήρες φθορισµού κ.α. 

- Οξείδιο του µολύβδου- Περισσότερο από 80% στους CRTs το υπόλοιπο στους 

λαµπτήρες φθορισµού κ.α.  

- Υδράργυρος- Περισσότερο από 90% στις µπαταρίες και στους αισθητήρες θέσης 

- Το εξασθενές χρώµιο χρησιµοποιείται κυρίως ως ανασταλτικός παράγοντας διάβρωσης 

στο σύστηµα ψύξης  

- Πολυχλωριοµένα διφαινύλια- Απαντούν κυρίως στους πυκνωτές 

-Χλωροπαραφίνες- Περισσότερο από το 90% απαντά στο PVC των καλωδίων 

 

Το µέγεθος των περιβαλλοντικών προβληµάτων που µπορούν να δηµιουργηθούν από τα 

ανωτέρω επικίνδυνα συστατικά  εξαρτάται από την τοξικότητά τους και από τις 

ποσότητες που απελευθερώνονται στο περιβάλλον ως αποτέλεσµα των πρακτικών 

                                                 
12 Speciation of the UK Polychlorinated Biphenyl emission Inventory A report produced for Department for 
Environment, Food and Rural Affairs, the National Assembly for Wales, the Scottish Executive and the 
Department of the Environment in Northern Ireland, October 2001,AEA Technology 
13 Hedemalm, P.; Carlsson, P.; and Palm, V. (1995) Waste from electrical and electronic 
products – a survey of the contents of materials and hazardous substances in electric and 
electronic products TemaNord report to the Nordic Council of Ministers, Copenhagen 1995. 
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διαχείρισης που εφαρµόζονται. Για την ολοκληρωµένη διαχείρισή τους είναι απαραίτητη 

η γνώση : 

-Tης ποσότητας αυτών των υλικών που προϋπάρχει στην αγορά στα παλαιά προϊόντα 

ΗΗΕ 

- Της ποσότητας των επικίνδυνων υλικών που εισάγεται στην αγορά µε τα νέα προϊόντα 

ΗΗΕ 

-Των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και της επικινδυνότητας των ανωτέρω υλικών, 

συναρτήσει της συγκέντρωσης αυτών,[8,9] 

  

Η προαναφερθέντα µελέτη εκτιµά την ποσότητα αυτών των επικίνδυνων συστατικών 

στις Σκανδιναβικές χώρες, όπως φαίνεται και στον Πίνακα 1.6 που ακολουθεί. 

 
 
 
Πίνακας 1.6 : Επικίνδυνα συστατικά στα προϊόντα ΗΗΕ που υπάρχουν στην Σκανδιναβική 

αγορά αλλά και η ετήσια ποσότητα που προστίθεται µέσω των νέων προϊόντων,[8]. 

 

Συστατικά Προϊόντα που ήδη 

χρησιµοποιούνται (τόνοι) 

Νέα προϊόντα  

(τόνοι) 

Κάδµιο 2.500 300 

Μόλυβδος 180.000 60.000 

Οξείδιο Μολύβδου 11.000 2.000 

Υδράργυρος 130 35 

PCB 250 0 

 
 
 
1.6 Εκτιµώµενες ποσότητες ΑΗΗΕ 
 
 
Πηγές παραγωγής αποβλήτων από ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισµό δύναται να 

αποτελέσουν τόσο τα νοικοκυριά όσο και ο εµπορικός/ βιοµηχανικός τοµέας. Πηγές 

ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης είναι: 

-Παλαιά σπίτια που αναβαθµίζουν τον υπάρχων εξοπλισµό 
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-Παλαιά σπίτια που αντικαθιστούν τον παλαιό εξοπλισµό µε καινούριο 

-Νεόχτιστες µόνιµες ή εξοχικές κατοικίας που θα εξοπλιστούν µε ΗΗΕ.  

 

∆εδοµένου ότι οι υπηρεσίες περιβάλλοντος αλλά και οι στατιστικές υπηρεσίες δεν 

διατηρούν αρχείο, όπου να καταγράφονται οι ποσότητες των ΑΗΗΕ αλλά και λόγω της 

έλλειψης αυστηρής νοµοθεσίας και ελέγχου των διασυνοριακών µετακινήσεων των 

παλαιών προϊόντων, είναι δύσκολη η εκτίµηση της ποσότητάς τους. Οικονοµικά στοιχεία 

της αγοράς, όπως οι εισαγωγές οι εξαγωγές νέων προϊόντων, η εκτιµώµενη διάρκεια 

ζωής είναι παράµετροι που χρησιµοποιούνται για την εκτίµηση της ποσότητάς τους. 

∆ιάφορες µελέτες που έχουν πραγµατοποιηθεί στο παρελθόν, εκτιµούν την ποσότητα 

των ΑΗΗΕ στα 6,5-7,5 εκατοµµύρια τόνους/ έτος και αποτελούν ήδη το 4-6% των 

συνολικά παραγόµενων αστικών αποβλήτων. Η ποσότητά τους αυξάνεται συνεχώς (16-

28% κάθε 5 χρόνια), περίπου τρεις φορές µεγαλύτερο ρυθµό αύξησης από αυτόν των 

αστικών αποβλήτων. Επισηµαίνεται, ότι οι διαφορετικοί ρυθµοί ανάπτυξης των ποικίλων 

τοµέων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού, δυσχεραίνουν την εκτίµηση των 

ποσοτήτων ΑΗΗΕ που θα παραχθούν µελλοντικά (π.χ. για την αγορά των κινητών 

τηλεφώνων είχε εκτιµηθεί αύξηση των χρηστών από 40-100% ως το 2002). Τέλος 

διευκρινίζεται, ότι δεν υπάρχουν ακριβή δεδοµένα για το ποιος τοµέας παράγει 

περισσότερα ΑΗΗΕ, µεταξύ της βιοµηχανίας και των ιδιωτικών νοικοκυριών. Τα 

θεωρητικά µοντέλα υπολογισµού των ΑΗΗΕ, εκτιµούν ως παραγόµενη ποσότητα / 

κάτοικο τα 12-20 kg/ έτος, ποσότητα που είναι συγκριτικά µικρότερη από τα στοιχεία 

που συλλέχθηκαν στα διάφορα πιλοτικά προγράµµατα,[8,9]. 

 

Τέλος αξίζει να σηµειωθεί πως σύµφωνα µε µελέτες που πραγµατοποιήθηκαν στη 

Γερµανία το 40% των ΑΗΗΕ αποτελούν προϊόντα βιοµηχανικής χρήσης, το 40% αφορά 

σε µεγάλες οικιακές εφαρµογές και το υπόλοιπο 20% σε προϊόντα του τοµέα των 

καταναλωτικών ειδών (5% αφορά σε Η/Υ),[8]. 
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1.7 Κύκλος ζωής προϊόντων ΗΗΕ 
 
 
Η Ανάλυση Κύκλου Ζωής (ΑΚΖ) αποτελεί ένα από τα εργαλεία περιβαλλοντικής 

διαχείρισης και λήψης αποφάσεων που συµβάλλει ουσιαστικά στην πρόληψη της 

ρύπανσης και στην εξοικονόµηση φυσικών πόρων.  Το πρόβληµα της διαχείρισης των 

στερεών αποβλήτων στις σύγχρονες κοινωνίες µε το πολύ υψηλό βιοτικό επίπεδο έχει 

λάβει εκρηκτικές διαστάσεις, προκαλώντας ποικίλες περιβαλλοντικές, κοινωνικές και 

αισθητικές επιβαρύνσεις. Είναι πλέον ξεκάθαρο ότι η αντιµετώπιση του προβλήµατος 

έχει σε πολύ µεγάλο βαθµό να κάνει µε την πρόληψη της ρύπανσης, δηλαδή την 

αποφυγή της παραγωγής στερεών αποβλήτων στην πηγή της γέννησής τους.  Αυτή είναι 

άλλωστε και η σύγχρονη αντίληψη για τη διαχείριση του περιβάλλοντος, όπως 

χαρακτηριστικά απεικονίζεται στη νοµοθεσία τόσο της Ε.Ε. (οδηγία 1996/61/ΕΚ για την 

ολοκληρωµένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης από τη βιοµηχανία) όσο και των 

Η.Π.Α. (Pollution Prevention Act, 1990, U.S. EPA). Η Ανάλυση Κύκλου Ζωής (ΑΚΖ) 

αποτελεί ένα από τα εργαλεία περιβαλλοντικής διαχείρισης και λήψης αποφάσεων που 

συµβάλλει ουσιαστικά στην πρόληψη της ρύπανσης, στη βιώσιµη ανάπτυξη και στην 

εξοικονόµηση φυσικών πόρων.  Στην Ευρώπη η ανάπτυξή της συνδυάστηκε µε την 

εξάπλωση της οικολογικής σήµανσης (Κανονισµός ΕΟΚ 880/92) και σε διεθνές επίπεδο 

αναγνωρίστηκε και καθιερώθηκε µέσω της ένταξης της στην οικογένεια των διεθνών 

προτύπων ISO 14000. Πρέπει να επισηµανθεί, ότι η πρόταση οδηγίας για τον οικολογικό 

σχεδιασµό των προϊόντων που καταναλώνουν ενέργεια (αναλύεται εκτενώς στο Κεφ. 2), 

φιλοδοξεί να ενισχύσει το ρόλο του εργαλείου της ΑΚΖ µέσω του οικολογικού προφίλ 

των προϊόντων, που θα κληθούν να διαµορφώσουν οι παραγωγοί,[10,11]. 

 

H AKZ είναι ένα συστηµατικό εργαλείο για την εκτίµηση της επιβάρυνσης στο 

περιβάλλον που προκαλεί ένα προϊόν, διεργασία ή δραστηριότητα καθ' όλη τη διάρκεια 

του κύκλου της ζωής του. Σύµφωνα µε τη SETAC (Society for Environmental 

Toxicology and Chemistry), το διεθνή οργανισµό δηλαδή που εισήγαγε την ΑΚΖ και 

ασχολείται επιστηµονικά µε την εξέλιξη της µεθοδολογίας, η AKZ αφενός µεν 

αναδεικνύει την επιβάρυνση που προκαλεί ένα προϊόν (ή διεργασία ή δραστηριότητα) 

στο περιβάλλον από τη γέννησή του έως και την τελική απόθεσή του (cradle to grave), 
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αφετέρου δε διερευνά τρόπους για την πρόληψη ή ελαχιστοποίηση της επιβάρυνσης 

µέσω της αξιολόγησης εναλλακτικών σεναρίων βελτίωσής του. Η SETAC καθορίζει ότι 

µια πλήρης ΑΚΖ πρέπει να περιλαµβάνει τα ακόλουθα 4 ιεραρχικά στάδια: 

 

- Προσδιορισµός του σκοπού και του αντικειµένου της µελέτης.  

- Απογραφή δεδοµένων, δηλ. η καταγραφή και ποσοτικοποίηση: i) της κατανάλωσης 

πρώτων υλών και ενέργειας, και ii) των εκποµπών ρύπων προς το περιβάλλον. 

- Ανάλυση επιπτώσεων, δηλ. η εκτίµηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον που 

προκύπτουν από τη χρήση των πρώτων υλών και ενέργειας και από την εκποµπή των 

ρύπων. 

- Παράθεση εισηήσεων, δηλ. η διερεύνηση και αποτίµηση των εναλλακτικών 

δυνατοτήτων που µπορούν να επιφέρουν την αποφυγή ή τη µείωση των επιβαρύνσεων 

προς το περιβάλλον,[10,12,]. 

 

Στα Σχήµατα 1.2 και 1.3 που ακολουθούν απεικονίζονται ο κύκλος ζωής ενός προϊόντος 

και η σηµαντική διαφοροποίησή του από το χρόνο ζωής του ιδίου προϊόντος. 
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Σχήµα 1.2: Κύκλος ζωής προϊόντος,[10] 
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Σχήµα 1.3: ∆ιαφοροποίηση κύκλου ζωής και διάρκεια ζωής προϊόντος,[10] 

 

Ειδικά για τα προϊόντα ΗΗΕ και µε δεδοµένη την κατανάλωση σηµαντικών ποσοτήτων 

πρώτων υλών για την παραγωγή τους, είναι σηµαντική η ενσωµάτωση της φιλοσοφίας 

του κύκλου ζωής στο σχεδιασµό νέων προϊόντων. Είναι χαρακτηριστικό ότι 522.000 

τόνοι χαλκού εκτιµήθηκε ότι περιέχονταν συνολικά στα ΑΗΗΕ το έτος 1998 στην Ε.Ε. 

∆εδοµένου ότι απαιτούνται περίπου 1,176 κιλά πρώτων υλών για την εξαγωγή 1 κιλού 

χαλκού εκτιµάται ότι η ανακύκλωση των ΑΗΗΕ θα εξοικονοµούσε 600.000 τόνους 

πρώτων υλών/ έτος,[8]. 

 

Στο Σχήµα 1.4 που ακολουθεί απεικονίζεται ο κύκλος ζωής των προϊόντων ΗΗΕ 

συναρτήσει όλων των εµπλεκόµενων φορέων. 
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           Σηµ: Τα κόκκινα βέλη αφορούν σε παλαιά προϊόντα ενώ τα µπλε σε νέες συσκευές 

 

               Σχήµα 1.4: Κύκλος ζωής προϊόντων ΗΗΕ,[13]. 

 

 

1.8 Περιβαλλοντικές επιπτώσεις 

 

 

Τα απόβλητα από ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισµό, έχουν ταξινοµηθεί ως ρεύµα 

αποβλήτων προτεραιότητας για τους εξής βασικούς λόγους: 
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• Εξάντληση των φυσικών πόρων που απαιτούνται για την παραγωγή νέων 

προϊόντων ΗΗΕ (κατανάλωση πρώτων υλών και ενέργειας) 

• Υψηλή κατανάλωση ενέργειας των προϊόντων ΗΗΕ 

• Συνεχής αύξηση του όγκου των αποβλήτων ΑΗΗΕ λόγω της αλµατώδης εξέλιξης 

της τεχνολογίας 

• Επικινδυνότητα ουσιών που περιέχονται στα ΑΗΗΕ  

 
 

Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού 

προσδιορίζονται σε κάθε ένα από τα παρακάτω στάδια του κύκλου ζωής του προϊόντος 

όπως: 

 

 

• Πρώτες ύλες. Αφορά κυρίως στις επιπτώσεις από τη χρήση και εν µέρει από την 

αποθήκευση των πρώτων υλών.  

• Κατασκευή εξοπλισµού. Αφορά στις επιπτώσεις από τους σταθµούς εργασίας για 

την κατασκευή του εξοπλισµού.  

• Συσκευασία, µεταφορά και διανοµή. Αφορά στις επιπτώσεις που προκύπτουν από 

τις οµώνυµες διαδικασίες.  

• Χρήση. Αφορά στις επιπτώσεις που προκύπτουν τόσο από την εγκατάσταση όσο 

και από τη χρήση του εξοπλισµού.  

• Απορριµµατικές οντότητες. Αφορά στη διαδικασία κατά την οποία ο εξοπλισµός 

θεωρείται ότι έχει φτάσει στο τέλος της ζωής του και θα πρέπει να επεξεργαστεί ή 

να διατεθεί στο έδαφος. 

 

Αναφορικά µε την εξάντληση των φυσικών πόρων, ο Πίνακας 1.6 που ακολουθεί 

απεικονίζει τον αναµενόµενο χρόνο εξάντλησης των “εξακριβωµένων” αποθεµάτων, αν 

διατηρηθεί σταθερός ο ρυθµός κατανάλωσης αυτών. 
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Πίνακας 1.6 :  Αποθέµατα πρώτων υλών (µέταλλα-πρωτογενή καύσιµα,[14]. 

 

Πρώτη ύλη Ρυθµός εξόρυξης 
(1000 τόνοι) 

Γνωστά αποθέµατα 
(1000 τόνοι) 

∆ιάρκεια 
αποθεµάτων 
(χρόνια) 

Αλουµίνιο 17,900 3,488,000 200 
Μόλυβδος 3,400 70,000 20 
Χάλυβας 544,300 64,648,000 120 
Χαλκός 8,800 321,000 36 
Μαγγάνιο 9,500 812,800 86 
Νικέλιο 950 49,000 50 
Κασσίτερος 200 5,900 27 
Ψευδάργυρος 7,300 144,000 20 
Πετρέλαιο 3,132,500 135,400,000 43 
Άνθρακας 3,038,300 521,413,000 170 
Φυσικό αέριο 2,019,600 124,000,000 60 
 
Σύµφωνα µε στοιχεία µελέτης του 199714, τα 6 εκατοµµύρια τόνοι που εκτιµήθηκαν ότι 

παρήχθησαν στην Ευρώπη το 1998 περιέχουν τις εξής ποσότητες πολύτιµων υλικών: 

-2,3 εκατοµµύρια τόνοι σιδηρούχων µετάλλων 

-1,2 εκατοµµύρια τόνοι µη σιδηρούχων µετάλλων (652.000 τόνοι χαλκού και 336.000 

τόνοι αλουµινίου) 

-162.000 τόνοι βαρέων µετάλλων 

-12-27.000 τόνοι µολύβδου 

-6-8.000 τόνοι υδραργύρου 

-1,2 εκατοµµύρια τόνοι πλαστικών 

-156.000 τόνοι φλογοεπιβραδυντών 

-336.000 τόνοι γυαλιού 

 

Αξίζει επίσης να σηµειωθεί, ότι η κατανάλωση ενέργειας αναµένεται να αυξηθεί τα 

επόµενα χρόνια, κυρίως λόγω της οικονοµικής ανάπτυξης των λεγόµενων 

αναπτυσσόµενων χωρών αλλά και της ανάπτυξης της κίνας. Αναµένεται επίσης αύξηση 

της τιµής της παραγόµενης ενέργειας και λόγω της πιθανής επιβολής νοµοθετικών 

διατάξεων (π.χ. φορολογία στις εκποµπές CO2), γεγονός που θα καταστήσει το κόστος 

                                                 
14 AEA Technology (1997). Recovery of WEEE : economics and environmental impacts : Final Report. 
Report for the European Commission DG XI 



 42

χρήσης ΗΗΕ σηµαντική παράµετρο για τον ιδιοκτήτη. Κατά συνέπεια τόσο από 

οικονοµική, όσο και από περιβαλλοντική σκοπιά είναι απαραίτητη η βελτίωση της 

ενεργειακής απόδοσης του ΗΗΕ µέσω του περιβαλλοντικού σχεδιασµού των νέων 

προϊόντων. Αξίζει να σηµειωθεί, ότι σηµαντική παράµετρος είναι και η κατανάλωση 

ενέργειας σε stand-by λειτουργία, καθώς σύµφωνα µε στοιχεία της Υπηρεσίας 

Περιβάλλοντος της Αµερικής, το 10% της συνολικής κατανάλωσης ηλεκτρικής 

ενέργειας, οφείλεται στη stand by λειτουργία των οικιακών ηλεκτρικών εφαρµογών. Στο 

Σχήµα 1.5 που ακολουθεί απεικονίζεται µια εκτίµηση της παραγωγής πετρελαίου τα 

επόµενα χρόνια,[14,15]. 

 

 

 
Σχήµα 1.5 : Εξέλιξη/ Εκτίµηση της παγκόσµιας παραγωγής πετρελαίου,[14]. 
 

Ο όγκος των ΑΗΗΕ, θα συνεχίσει να αυξάνεται στο µέλλον τόσο λόγο της αύξησης της 

ζήτησης των προϊόντων του τοµέα, όσο και λόγο της µείωσης του χρόνου ζωής των νέων 

προϊόντων (εξέλιξη τεχνολογίας) και την ανάπτυξη νέων εφαρµογών ΗΗΕ. Η διαχείριση 

των αποβλήτων σε χώρους διάθεσης, δεν είναι επιθυµητή λόγω των επικίνδυνων 

συστατικών που πιθανώς να διαρρεύσουν στο περιβάλλον, αλλά και λόγω των 

περιορισµένων χώρων διάθεσης. Η αποτέφρωση δεν είναι ενδεδειγµένη λύση καθώς 

πολύτιµα συστατικά δεν επαναχρησιµοποιούνται, ενώ προκαλείται ρύπανση λόγω της 



 43

ύπαρξης βαρέων µετάλλων και άλλων ουσιών. Με στόχο τη µείωση του όγκου των 

αποβλήτων έµφαση θα πρέπει να δοθεί: 

-Στην αύξηση του χρόνου ζωής των προϊόντων (σχεδιασµός, επαναχρησιµοποίηση, 

αναβάθµιση) 

-Στην ανακύκλωση των πολύτιµων υλικών µε στόχο την εξοικονόµηση πρώτων 

υλών,[14,16]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


