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Κεφάλαιο 4: ∆ιαχείριση των ΑΗΗΕ/ Υφιστάµενη 
κατάσταση στα κράτη µέλη 
 
 
 
4.1 Εισαγωγή 

 

 

Στο παρόν κεφάλαιο καταγράφεται η υφιστάµενη κατάσταση στα κράτη µέλη της Ε.Ε, 

αναφορικά µε τη διαχείριση των ΑΗΗΕ και ο βαθµός προσαρµογής της εθνικής τους 

νοµοθεσίας και περιβαλλοντικής πολιτικής στις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Ορισµένα κράτη είχαν προβεί στη διαµόρφωση µέτρων για τη διαχείριση των ΑΗΗΕ, 

αρκετά πριν την διαµόρφωση της τελικής ευρωπαϊκής οδηγία. Σε αρκετά από αυτά 

λειτουργούν ήδη συστήµατα διαχείρισης των ΑΗΗΕ και προβλέπεται η προσαρµογή των 

ήδη υπαρχόντων στις επιταγές της οδηγίας και σε ορισµένες περιπτώσεις, η δηµιουργία 

νέων συστηµάτων διαχείρισης. Μέχρι και τον Αύγουστο του 2004 όπως άλλωστε 

προβλέπει και η οδηγία, αναµένεται τα περισσότερα κράτη µέλη, να ενσωµατώσουν τις 

οδηγίες για τα ΑΗΗΕ στην εθνική νοµοθεσία ώστε να πετύχουν τους στόχους που έχει 

θέσει η ευρωπαϊκή επιτροπή.   

 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί οι ποσοτικοί στόχοι που θέτει η οδηγία θα πρέπει να 

προσεγγιστούν από τα κράτη µέλη το αργότερο στις 31 ∆εκέµβρη 2006. Η απόφαση του 

Συµβουλίου 2004/312/ΕΚ στις 30 Μαρτίου 2004 έδωσε χρονική παράταση στα 7 νέα 

κράτη µέλη. ∆ιετή παράταση δόθηκε στις Τσεχία, Λετονία, Εσθονία, Λιθουανία, 

Ουγγαρία και Σλοβακία και 12µηνη στη Σλοβενία. Η Ελλάδα και η Ιρλανδία λόγω της 

ανεπαρκούς ανακυκλωτικής υποδοµής αλλά και άλλων παραγόντων (χαµηλή 

πληθυσµιακή πυκνότητα, γεωγραφικών συνθηκών κ.α.) είχαν ήδη πετύχει διετή 

παράταση, ενώ η Κύπρος, η Μάλτα και η Πολωνία ενώ αρχικώς δεν αξίωσαν παράταση 

µετά την πρόταση των 7 προαναφερθέντων κρατών, ζήτησαν και πήραν διετή παράταση 

µε την απόφαση 2004/486/ΕΚ του Συµβουλίου της 26ης Απριλίου του 2004. Η παρούσα 

εργασία ολοκληρώθηκε το Νοέµβρη του 2004 και µόνο η Φιλανδία, η Ελλάδα, η 
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Πορτογαλία και η Ολλανδία είχαν ολοκληρώσει την ενσωµάτωση των ευρωπαϊκών 

οδηγιών στο εθνικό τους δίκαιο. Στόχος του κεφαλαίου είναι η καταγραφή της πολιτικής 

των κρατών µελών, ώστε να συναχθούν χρήσιµα συµπεράσµατα για την εξεταζόµενη 

περίπτωση της Κύπρου. 

 
 
 
4.2 Απεικόνιση υφιστάµενης κατάστασης στα κράτη µέλη 
 
Ακολούθως παρατίθενται τα στοιχεία που συλλέχθηκαν από τις αρµόδιες υπηρεσίες 

Περιβάλλοντος του κάθε κράτους µέλους, αναφορικά µε τη διαχείριση των ΑΗΗΕ. 

 
 
4.2.1 Αυστρία 
 
Το ∆εκέµβρη του 2003, το υπουργείο περιβάλλοντος της Αυστρίας ανέθεσε την 

εκπόνηση µελέτης που θα διερευνούσε τις δυνατότητες αναφορικά µε τη διαχείριση των 

ΑΗΗΕ στην Αυστρία και πιο συγκεκριµένα: 

 

-Την συλλογή των ΑΗΗΕ 

-Τη χρηµατοδότηση της συλλογής  

-Την ενηµέρωση των εµπλεκόµενων φορέων 

-Το ρόλο και τη δοµή ενός συλλογικού φορέα διαχείρισης 

-Τα πιθανά εναλλακτικά σενάρια 

 

Την άνοιξη του 2004 ολοκληρώθηκε η προαναφερθέντα µελέτη, ενώ αξίζει να σηµειωθεί 

πως ορισµένα σηµεία είναι ακόµα υπό συζήτηση, όπως το αν το συλλογικό σύστηµα 

διαχείρισης θα είναι πρωτοβουλία της βιοµηχανίας, αν θα περιλαµβάνει όλες τις 

υποκατηγορίες των ΑΗΗΕ ή αν θα είναι αρµόδιες για τη λειτουργία του οι τοπικές αρχές 

και θα υποδιαιρεθεί σε επιµέρους συστήµατα ειδικά για την διαχείριση κάθε 

υποκατηγορίας ΑΗΗΕ. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος της Αυστρίας προετοίµασε ένα 

προσχέδιο επικείµενων διατάξεων (Abfallbehandlungspflichten-verordnung), το οποίο θα 

καλύπτει τη διαχείριση των ΑΗΗΕ αλλά και άλλων αποβλήτων όπως οι συσσωρευτές, τα 

χρώµατα και οι διαλύτες, τις συσκευές που περιέχουν PCB κ.α. Στο προαναφερθέν 
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προσχέδιο περιλαµβάνονται οι διατάξεις του άρθρου 6 και το παράρτηµα ΙΙΙ της 

ευρωπαϊκής οδηγίας για τα ΑΗΗΕ. Στόχος της κυβέρνησης είναι να τεθεί σε ισχύ το 

νοµοσχέδιο που θα περιλαµβάνει τους ποσοτικούς στόχους συλλογής πριν τις 13 

Αυγούστου 2004, ενώ η νοµοθετική ρύθµιση που θα ενσωµατώνει τις υπόλοιπες 

διατάξεις της οδηγίας δεν προβλέπεται να τεθεί σε ισχύ πριν την καταληκτική 

ηµεροµηνία. Πιο συγκεκριµένα δηµοσιεύτηκε στις 20 Σεπτέµβρη του 2004, το σχέδιο 

νόµου (draft Electro Ordinance) το οποίο προβλέπει τη συλλογή των ΑΗΗΕ σε 5 

ξεχωριστές κατηγορίες (καφέ προϊόντα, λευκά προϊόντα, µικρές ηλεκτρικές εφαρµογές, 

εξοπλισµός µε οθόνες, λαµπτήρες) επιβάλει τη διαµόρφωση τουλάχιστον ενός σηµείου 

συλλογής σε κάθε µία από τις 99 διοικητικά διαιρεµένες περιοχές της Αυστρίας. 

 

Η αναµενόµενη ενσωµάτωση της ευρωπαϊκής οδηγίας για τα ΑΗΗΕ θα τροποποιήσει και 

τα υφιστάµενα µέτρα τα οποία συνοψίζονται ως εξής: 

 

-Η διάταξη του 1991 για τη διαχείριση των λαµπτήρων επιβάλει ειδικό τέλος 0,7 ευρώ 

στη διάθεση ορισµένων τύπων (π.χ. λάµπες φθορίου) ενώ αυτό αντιπαρέρχεται αν κατά 

την αγορά νέου προϊόντος επιστρέφεται το παλαιό ή αν ο αγοραστής προµηθευτεί πάνω 

από 50 προϊόντα και αποδείξει ότι συνεργάζεται µε τρίτα πρόσωπα για τη διαχείριση των 

παραγόµενων αποβλήτων. Οι διανοµείς λαµπτήρων υποχρεούνται να συµµετέχουν σε 

συλλογικό σύστηµα διαχείρισης/ ανακύκλωσης. 

-Η διάταξη του 1995 για τον εξοπλισµό ψύξης (air-condition, ψυγεία κ.α.) επιβαρύνει µε 

ειδικό τέλος διάθεσης 72,67 ευρώ τον τελικό χρήστη εκτός και αν ο διανοµέας 

συµµετέχει σε συγκεκριµένο εθνικό σύστηµα διαχείρισης και αν το προϊόν του τελικού 

χρήστη διαθέτει ειδικό σήµα προπληρωµής του κόστους διαχείρισης (αξίας 7,27 ευρώ). 

Κατά την αγορά νέου προϊόντος το παλαιό επιστρέφεται χωρίς επιπλέον κόστος. Στην 

περίπτωση που δεν πραγµατοποιείται αγορά νέου προϊόντος τότε: 

-Αν ο εξοπλισµός έχει έτος κατασκευής πριν το 1995 και διαθέτει ειδικό σήµα 

προπληρωµής του κόστους διαχείρισης τότε δύναται να επιστραφεί χωρίς επιπλέον 

κόστος. 
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-Αν ο εξοπλισµός αγοράστηκε µετά το 1995 και διαθέτει το προαναφερθέν σήµα, τότε ο 

τελικός χρήστης πληρώνει τη διαφορά ανάµεσα στα 7,27 Ευρώ και στο υφιστάµενο 

κόστος διαχείρισης (25-30 Ευρώ)  

-Αν ο τελικός χρήστης δεν διαθέτει την ειδική σήµανση στο προϊόν, τότε χρεώνεται µε το 

υφιστάµενο κόστος διαχείρισης. 

 

 

Οι υφιστάµενοι οργανισµοί, αρµόδιοι για τη διαχείριση ορισµένων ΑΗΗΕ είναι : 

- Ο Umweltforum Lampen (UMF) οργανώνει τη συλλογή και αξιοποίηση των 

λαµπτήρων, ενώ διατηρεί και στατιστικά στοιχεία για τις ποσότητες που 

πωλούνται και ανακυκλώνονται. 

- Ο Umweltforum Haushalt (UFH) είναι ένας ιδιωτικός µη κερδοσκοπικός 

οργανισµός µε παρόµοια λειτουργία για τη διαχείριση των συσκευών ψύξης. Στο 

εθνικό δίκτυο διαχείρισης που έχει οργανωθεί, συµµετέχουν περισσότεροι από 

1300 διανοµείς προϊόντων ΗΗΕ καθώς και 8 εταιρίες ανακύκλωσης. Σε 

ορισµένες περιοχές της χώρας, όπως στην πρωτεύουσα τη Βιέννη συµµετέχουν 

στο σύστηµα διαχείρισης και οι τοπικοί φορείς. Οι ποσότητα ΑΗΗΕ που 

συλλέγεται, ανέρχεται στα 1 kg/ κάτοικο/ έτος[58]. 

 

Για την αποδοτικότερη διαχείριση των ΑΗΗΕ, έχουν διαµορφωθεί δύο πρότυπα: 

-ÖNORM S 2106 για την επεξεργασία των ΑΗΗΕ (αφορά σε 26 προϊόντα ΗΗΕ) 

-ÖNORM S 2107 για τη συλλογή των ΑΗΗΕ 

 

Επιπλέον το διαχειριστικό πλάνο του 2001 για τα απόβλητα περιλαµβάνει τις ελάχιστες 

απαιτήσεις για τη συλλογή, µεταφορά και αποσυναρµολόγηση των «λευκών» προϊόντων 

και τη διάθεση των µονωτικών υλικών. Αξίζει τέλος να σηµειωθεί ότι στην Αυστρία 

έχουν τα τελευταία χρόνια αναληφθεί σηµαντικές πρωτοβουλίες, για την οργάνωση 

συστηµάτων συλλογής. Στην περιοχή του Σάλτσµπουργκ για παράδειγµα, έχουν 

διαµορφωθεί 108 σηµεία συλλογής για οθόνες, λευκά προϊόντα και µικρές ηλεκτρικές 

εφαρµογές και οι διανοµείς συµµετέχουν σε εθελοντική βάση στα συστήµατα 

διαχείρισης. Στη Βιέννη από το 1998, έχει οργανωθεί σύστηµα διαχείρισης όλων των 
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κατηγοριών ΑΗΗΕ, µέσω της συλλογής του σε προκαθορισµένα σηµεία. Ειδικά για τα 

κινητά τηλέφωνα, οι εταιρίες κινητής τηλεφωνίας της Αυστρίας έχουν οργανώσει από το 

∆εκέµβρη του 2000 σύστηµα δωρεάν συλλογής των παλαιών κινητών τηλεφώνων (µέσω 

των διανοµέων αλλά και των σηµείων συλλογής των τοπικών αρχών). Μέσω της 

εφαρµογής πιλοτικών προγραµµάτων (Bregenz-1994) και της αξιοποίησης των 

συµπερασµάτων που εξάγονται από αυτά, διαµορφώθηκαν συστήµατα συλλογής σε 

ολόκληρη την επικράτεια της Αυστρίας,[57]. 

 

4.2.2 Βέλγιο 

 

Οι τρεις διοικητικές περιοχές του Βελγίου  Βαλωνία, Φλαµανδία και Βρυξέλλες έχουν τις 

δικές τους διατάξεις αναφορικά µε τη διαχείριση των ΑΗΗΕ αλλά συνεργάζονται στα 

πλαίσια της συµφωνίας της 19ης Φεβρουαρίου 2001. Αναµένεται η προσαρµογή των 

διατάξεων αυτών στις επιταγές της ευρωπαϊκής οδηγίας πριν το τέλος του 2004, µετά και 

την ολοκλήρωση των εθνικών εκλογών στο Βέλγιο. 

 

Φλαµανδία 

 

Το ∆εκέµβρη του 2003, η αρχές της Φλαµανδίας συµφώνησαν στην τροποποίηση της 

διάταξης για την πρόληψη και διαχείριση των αποβλήτων (Waste Prevention and 

Management Ordinance). Η Υπηρεσία περιβάλλοντος επεξεργάζεται ένα έγγραφο που θα 

επιφέρει τις επιθυµητές τροποποιήσεις όπως προβλέπει και η οδηγία. Ο ποσοτικός 

στόχος συλλογής των 4 Kg/ άτοµο µέχρι το 2006 δεν περιλαµβάνεται καθώς έχει ήδη 

επιτευχθεί. Αντίθετα τέθηκαν υψηλότεροι ποσοτικοί στόχοι συλλογής και πιο 

συγκεκριµένα: 

-5 kg/ κάτοικο το 2005 

-6 kg/ κάτοικο το 2006 

-7 kg/ κάτοικο το 2007 

-8,5 kg/ κάτοικο από το 2008 και έπειτα  
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Το υφιστάµενο σύστηµα διαχείρισης (Recupel) καλύπτει τη χρηµατοδότηση της 

διαχείρισης των αποβλήτων όπως προβλέπει και η οδηγία, αλλά το ειδικό τέλος (visible 

fee) που φαίνεται κατά την αγορά των νέων προϊόντων στη Φλαµάνδια επιτρέπεται µόνο 

µέχρι και το 2011 ή το 2013 στην περίπτωση των µεγάλων οικιακών εφαρµογών και 

υπάρχει κινητοποίηση για την προσαρµογή και αυτής της λεπτοµέρειας. 

 
Αξίζει να σηµειωθεί ότι η διάταξη για την πρόληψη των αποβλήτων υποχρεώνει τους 

παραγωγούς και διανοµείς να δέχονται την επιστροφή “λευκών” και “καφέ” προϊόντων 

αλλά και µικρών ηλεκτρικών συσκευών δωρεάν µε την παράλληλη αγορά νέου 

προϊόντος, ενώ µετά την 1η Ιουλίου 2004 θα είναι δυνατή η δωρεάν επιστροφή ακόµα και 

όταν δεν υφίσταται αγορά νέου προϊόντος. Η νοµοθετική ρύθµιση για την ενσωµάτωση 

της ευρωπαϊκής οδηγίας για τα ΑΗΗΕ, δηµοσιεύθηκε στις 30 Απριλίου του 2004 και 

τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουλίου. Περιλαµβάνει 2 επιπλέον κατηγορίες προϊόντων ΑΗΗΕ 

πέρα από αυτές που αναφέρονται στην ευρωπαϊκή οδηγία (Η κατηγορία 6-Ηλεκτρικά και 

ηλεκτρονικά εργάκια διαιρέθηκε σε 2 υποκατηγορίες εργαλεία κήπου και άλλα 

ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εργαλεία, ενώ προστέθηκε και η κατηγορία µικρές και 

µεγάλες εφαρµογές για µη οικιακή χρήση). Επιπροσθέτως στις 14 Ιουλίου του 2004 

δηµοσιεύτηκε µια νέα διάταξη (Vlareabesluit 040707) που ολοκληρώνει την 

ενσωµάτωση των ευρωπαϊκών οδηγιών και τίθεται σε ισχύ τη 1η ∆εκεµβρίου του 2004. 

 

Ενδέχεται η κυβέρνηση να προχωρήσει στις δηµοσίευση συγκεκριµένων προϊόντων για 

κάθε υποκατηγορία ΑΗΗΕ. Σηµειώνεται πως θα πρέπει να διαµορφωθεί ένα σηµείο 

συλλογής για κάθε περιοχή 75.000 κατοίκων. Επιπλέον οι διανοµείς οφείλουν να 

διατηρούν επιγραφή όπου θα αναγράφεται «Υποχρέωση για επιστροφή 

χρησιµοποιηµένου ηλεκτρικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισµού.». Αναφορικά τέλος µε 

τους ποσοτικού στόχους ανακύκλωσης και αξιοποίησης (σε ορισµένες περιπτώσεις 

υψηλότεροι από αυτούς της οδηγίας) που τέθηκαν αυτοί είναι: 

 

1. Επαναχρησιµοποίηση/ ανακύκλωση υλικών 

-Σιδηρούχα µέταλλα 95% 

-Μη σιδηρούχα µέταλλα 95% 
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-Πλαστικά 50%  

-Μπαταρίες και συσσωρευτές 65% 

 

2. Ανάκτηση πλαστικών 80% 

3. Επαναχρησιµοποίηση/ ανακύκλωση εφαρµογών ΗΗΕ 

-Μεγάλες οικιακές εφαρµογές και λαµπτήρες 80% 

-Συσκευές αυτόµατης διανοµής 75% 

-Όλα τα υπόλοιπα ΑΗΗΕ 70% 

 

4. Ανάκτηση εφαρµογών ΗΗΕ 

-Μεγάλες οικιακές εφαρµογές 85% 

-Συσκευές αυτόµατης διανοµής 80% 

-Εξοπλισµός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών και καταναλωτικά είδη 75% 

 

Σηµειώνεται πως οι παραγωγοί και διανοµείς που θα θελήσουν να χρησιµοποιήσουν τις 

υφιστάµενες µονάδες συλλογής/ επεξεργασίας θα πρέπει να αναλάβουν και το κόστος 

συλλογής και διαχωρισµού των αποβλήτων. 

 

Βαλωνία  

 

Το υπουργείο Περιβάλλοντος στη Βαλωνία, έχει επεξεργαστεί 2 προσχέδια για την 

τροποποίηση της διάταξης της ευθύνης του παραγωγού (Producer Responsibility Decree) 

και αναµενόταν η ψήφιση τους στο Κοινοβούλιο το Μάρτη του 2004. Οι τροποποιήσεις 

αφορούν κυρίως στο εύρος των προϊόντων που θα καλύπτει η νέα ρύθµιση, στην 

επέκταση του όρου του παραγωγού για τις εµπορικές συναλλαγές και µέσω διαδικτύου 

καθώς και στην τροποποίηση των ποσοτικών στόχων συλλογής και αξιοποίησης. Οι 

απαραίτητες τροποποιήσεις έχουν ολοκληρωθεί από το καλοκαίρι και αναµένεται οι 

τελική αποδοχή τους από τις τοπικές αρχές. 

 

Αναφορικά µε την ενηµέρωση των καταναλωτών, η υπάρχουσα νοµοθεσία επιβάλει την 

ανάρτηση ειδικού σήµατος στα σηµεία πώλησης (υποχρέωση να δέχεται παλαιά 
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προϊόντα ΗΗΕ) ενώ µε τη νέα τροποποίηση οι διανοµείς οφείλουν να ενηµερώνουν τους 

αγοραστές για το κόστος συλλογής και διαχείρισης. Επισηµαίνεται τέλος ότι πέρα από 

την υποχρέωση για το διαχωρισµό του ρεύµατος των αποβλήτων ΗΗΕ, η διάταξη για την 

ευθύνη του παραγωγού του 2002 επιβάλει την αποτέφρωση των πλαστικών που δεν 

µπορούν να ανακυκλωθούν, µε στόχο την ανάκτηση ενέργειας. 

 

Βρυξέλλες  

 

Η τροποποίηση της υπάρχουσας διάταξης για την ευθύνη του παραγωγού ψηφίστηκε στις 

3 Ιουνίου του 2004 και δηµοσιεύτηκε στις 28 Ιουλίου και σε αυτή διατηρούνται οι στόχοι 

συλλογής και επεξεργασίας που θέτουν οι ευρωπαϊκές οδηγίες, ενώ επιτρέπεται η 

ξεχωριστή αναγραφή από την τιµή του προϊόντος, του κόστους διαχείρισής του. 

 

Θα πρέπει να σηµειωθεί, ότι το υφιστάµενο σύστηµα διαχείρισης στο Βέλγιο (Recupel) 

βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία ήδη από τον Ιανουάριο του 2002, και υποδιαιρείται σε 5 

υποσυστήµατα: 

-Recupel AV για τον οπτικοακουστικό εξοπλισµό 

-Recupel BW για λευκά και καφέ προϊόντα 

-Recupel SDA για µικρές οικιακές εφαρµογές 

-Recupel ICT για εξοπλισµό IT και εφαρµογές γραφείου 

-Recupel Et&garden για ηλεκτρικά εργαλεία που περιλαµβάνουν τα ηλεκτρικά εργαλεία 

κηπουρικής 

 

Από την 1η Ιουλίου 2004 , ένα 6ο υποσύστηµα αναµένεται αναλάβει τη διαχείριση 

εξοπλισµού φωτισµού. Ήδη από τον Ιούλιο του 2004 ο ΒΕΒΑΤ, o αρµόδιος οργανισµός 

για τη συλλογή των µπαταριών συλλέγει και τους ηλεκτρικούς φακούς και την 

χρηµατοδότηση ανέλαβαν οι παραγωγοί των προϊόντων.  

 

Υπάρχουν 2245 σηµεία συλλογής ΑΗΗΕ στο Βέλγιο, το 75% των οποίων βρίσκονται σε 

σηµεία πώλησης, το 24% σε ειδικά διαµορφωµένους χώρους (container parks) και το 

υπόλοιπο 1% σε σηµεία συλλογής οργανωµένα από µη κερδοσκοπικούς οργανισµούς. 
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Αξίζει να σηµειωθεί ότι το 75% των ΑΗΗΕ συλλέγεται στα container parks και µόνο το 

15% από τους διανοµείς. 

 

Από τον Ιανουάριο του 2003 το Recupel συλλέγει περίπου 3.500 τόνους/ µήνα που 

ισοδυναµούν µε 4,1kg/άτοµο/ χρόνο και εν συνεχεία αξιοποιούνται από εταιρίες που 

συνεργάζονται µε το σύστηµα και διαθέτουν την απαιτούµενη τεχνογνωσία και 

εξοπλισµό. 

 

Το σύστηµα χρηµατοδοτείται από το ειδικό τέλος που πληρώνει ο καταναλωτής για την 

αγορά νέου εξοπλισµού και το οποίο βασίζεται στον αριθµό των προϊόντων που 

επιστρέφονται κάθε χρόνο και το εκτιµώµενο κόστος συλλογής και αξιοποίησης. Για να 

γίνει κάποιος παραγωγός µέλος στο σύστηµα δεν χρειάζεται να καταβάλει κάποιο 

αντίτιµο (free membership) και τα χρήµατα που συγκεντρώνονται από την πώληση 

συγκεκριµένου τύπου ΗΗΕ χρησιµοποιούνται για την επεξεργασία και αξιοποίηση του 

ιδίου τύπου παραγόµενου αποβλήτου. Το ειδικό τέλος µεταφέρεται από τον διανοµέα 

στον τελικό παραγωγό και από εκεί στο Recupel και αναγράφεται δίπλα στην τιµή του 

προϊόντος. Μαζί µε τον επιβαλλόµενο φόρο ανέρχεται στο 1 ευρώ για ένα ηλεκτρικό 

ξυράφι µέχρι και τα 20 ευρώ για ένα ψυγείο. Στον Πίνακα που ακολουθεί απεικονίζονται 

οι τιµές ειδικού τέλους για κάθε κατηγορία προϊόντων ΗΗΕ (Από 1η Ιουλίου 2003). Για 

την απαραίτητη συµµόρφωση µε την ευρωπαϊκή οδηγία θα πρέπει αυτό το ειδικό τέλος 

να ενσωµατωθεί στην τιµή του προϊόντος αλλά αυτή η αλλαγή δεν θα περιληφθεί στην 

νοµοθετική ρύθµιση αλλά θα προκύψει ως συµφωνία ανάµεσα στο Recupel και τις 

αρµόδιες αρχές. Στα τέλη του 2003 το Recupel είχε ήδη 1134 ενεργά µέλη (παραγωγοί 

/διανοµείς).  

 

Στους Πίνακες 4.1 και 4.2 που ακολουθούν απεικονίζονται οι ποσοτικοί στόχοι συλλογής 

και αξιοποίησης του Recupel το έτος 2003. Σηµειώνεται πως συνολικά 45,037 τόνοι 

ΑΗΗΕ συλλέχθηκαν το 2003, ποσότητα που αντιστοιχεί σε 4,5 kg /κάτοικο. 
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Πίνακας 4.1: Ανακύκλωση και αξιοποίηση των ΑΗΗΕ στο Βέλγιο το 2003 ανά κατηγορία 

προϊόντων,[58]. 

 
Πίνακας 4.2: Ανακύκλωση και αξιοποίηση των υλικών που περιέχονται στα ΑΗΗΕ το 

2003[58]. 

 
Παρά το γεγονός ότι οι υπάρχουσες νοµοθετικές διατάξεις της Βαλωνίας και των 

Βρυξελλών υποχρεώνουν τους παραγωγούς να δέχονται την επιστροφή όλων των 

προϊόντων που καλύπτονται από την Οδηγία για τα ΑΗΗΕ, η συµφωνία ανάµεσα στις 

αρµόδιες αρχές και το Recupel για την διαχείριση των ηλεκτρονικών παιχνιδιών, των 

ιατρικών συσκευών και τα είδη φωτισµού δεν έχει ακόµα υπογραφεί και στην παρούσα 

φάση δεν είναι δεκτή η επιστροφή αυτών των προϊόντων. Στον Πίνακα 4.3 που 

ακολουθεί απεικονίζεται το ειδικό τέλος ανακύκλωσης για κάθε κατηγορία προϊόντων 

ΗΗΕ. Σηµειώνεται πως ισχύουν µέχρι και τις 30 Ιουνίου του 2005 και περιλαµβάνουν 

και το κόστος ανακύκλωσης και των ορφανών προϊόντων. 
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Πίνακας  4.3 : Ειδικό τέλος ανακύκλωσης για κάθε κατηγορία προϊόντων ΗΗΕ,[58]. 

 
 

Στον Πίνακα 4.4 που ακολουθεί απεικονίζονται τα εκτιµώµενα συνολικά έσοδα του 

συστήµατος διαχείρισης Recupel για κάθε υποκατηγορία προϊόντων. 
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  Πίνακας 4.4 : Εκτίµηση εσόδων του συστήµατος διαχείρισης Recupel,[58]. 
 

 
 
 
 
 
4.2.3 ∆ανία 
 

 

Το ∆εκέµβρη του 2003 το πρώτο νοµικό έγγραφο για την αναθεώρηση της νοµοθετικής 

διάταξης Environmental Act ανακοινώθηκε προς συζήτηση, και αναµένεται ένα δεύτερο 

τον Ιούνιο του 2004. Στο κοινοβούλιο θα τεθεί προς ψήφιση µετά και τις αναµενόµενες 

τροποποιήσεις το φθινόπωρο, για το λόγο αυτό η ενσωµάτωση της οδηγίας για τα ΑΗΗΕ 

δεν αναµένεται πριν το τέλος του 2004. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος της ∆ανίας µε 

επιστολή του στην Ευρωπαϊκή επιτροπή εξηγεί τους λόγους για τους οποίους δεν θα έχει 

γίνει η µεταφορά της ευρωπαϊκής οδηγίας για τα ΑΗΗΕ µέχρι τον Αύγουστο του 2004. 

Τελικώς στις 29 Σεπτέµβρη του 2004 δηµοσιεύτηκε η τροποποίηση της Νοµοθετικής 

πράξης για τα απόβλητα, αλλά η ψήφισή του στο κοινοβούλιο αναµένεται στο τέλος του 

έτος. 

 

Το υπάρχον σύστηµα διαχείρισης των ΑΗΗΕ στη ∆ανία, χρηµατοδοτείται από τους 

επιβαλλόµενους φόρους στα οικιακά απόβλητα. Όσον αφορά στα ΑΗΗΕ µη οικιακής 

προέλευσης καταβάλλεται ειδικό τέλος όταν αυτά παραδίδονται στις τοπικές αρχές, οι 

οποίες είναι και αρµόδιες για τη διαχείρισή τους. Βέβαια µπορούν και οι διανοµείς να 
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παραδώσουν δωρεάν τα ΑΗΗΕ στα σηµεία συλλογής των τοπικών αρχών, αρκεί να 

αποδεικνύουν ότι είναι οικιακής προελεύσεως. Οι διανοµείς και οι έµποροι που 

επιθυµούν να προσφέρουν δωρεάν επιστροφή των παλαιών προϊόντων στους πελάτες, θα 

πρέπει να ζητήσουν άδεια από τις τοπικές αρχές, να εγγυηθούν την οργανωµένη 

διαχείρισή τους µε βάση τους ισχύοντες κανονισµούς(Statutory Order No. 106) και να 

υποβάλλουν ετήσια έκθεση µε ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία.  

 

Οι 275 δήµοι της ∆ανίας έχουν σχηµατίσει 32 δηµοτικές επιχειρήσεις για τη διαχείριση 

των αποβλήτων. Μεγαλύτερες αστικές περιοχές όπως η Κοπεγχάγη, το Ααρχους, το 

Άαλµποργκ και η Οντένσε έχουν προχωρήσει στη διαµόρφωση δικών τους οργανισµών 

διαχείρισης αποβλήτων. Οι ανωτέροι οργανισµοί ουσιαστικά συνθέτουν ένα σύστηµα 

διαχείρισης που επιµερίζεται σε 2 βασικά συστήµατα, µε βάση λειτουργίας την ευθύνη 

του παραγωγού όπως συµβαίνει και στις υπόλοιπες χώρες (Το ένα σύστηµα είναι γνωστό 

ως Affald Denmark και εξυπηρετεί τα µεγάλα αστικά κέντρα, το άλλο ως Renosam και 

εξυπηρετεί τον υπόλοιπο πληθυσµό τουτέστιν περίπου 3,3 εκατοµµύρια κατοίκους επί 

συνόλου 5,2 εκατοµµυρίων). 

 

Οι µικρές ηλεκτρικές συσκευές συλλέγονται µαζί µε τα αστικά απόβλητα, εκ των οποίων 

το 90% οδηγείται προς αποτέφρωση. Οι µεγαλύτερες συσκευές συλλέγονται ξεχωριστά 

και διαχωρίζονται σε 3 ρεύµατα, µέταλλα, απόβλητα για αποτέφρωση και απόβλητα για 

διάθεση σε χώρους υγειονοµικής ταφής. Όπως αναφέρθηκε ο επιβεβληµένος φόρος για 

τα απόβλητα, καλύπτει το κόστος διαχείρισης των ΑΗΗΕ και ανέρχεται περίπου στα 4 

Ευρώ (30 DKr) ανά νοικοκυριό. 

 

Ειδικότερα για τα ΑΗΗΕ που περιέχουν µπαταρίες NiCd ή συσσωρευτές µολύβδου, οι 

αρµόδιοι για τη διαχείρισή τους διασφαλίζουν τόσο την αποµάκρυνση τους όσο και την 

ανακύκλωση του µολύβδου. 

 

Όσον αφορά στις παλαιές τηλεοράσεις, οι καταναλωτές καταβάλλουν ειδικό τέλος στις 

περιπτώσεις που αυτές οδηγούνται για διάθεση σε χώρους ταφής. Το τέλος αυτό σήµερα 

είναι 1,4-2,8 Ευρώ. Προωθείται όµως νοµοθετική ρύθµιση, σύµφωνα µε την οποία το 
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τέλος τελικής διάθεσης θα δεκαπλασιαστεί. Στόχος της αύξησης είναι η µείωση/ 

εξάλειψη της πρακτικής της τελικής διάθεσης των παλαιών τηλεοράσεων και η ανάπτυξη 

της πρακτικής ανακύκλωσης. 

 

Αναφορικά µε τα παλαιά ψυγεία που περιέχουν χλωροφθοροάνθρακες (CFC), η 

διαχείρισή τους αποτελεί υποχρέωση των Τοπικών Αρχών σύµφωνα µε προβλεπόµενες 

διατάξεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Οι Τοπικές Αρχές 

υποχρεούνται να εφαρµόσουν οι ίδιες σύστηµα συλλογής των συσκευών αυτών και να 

αναθέσουν σε ιδιωτικές εταιρείες την περαιτέρω διαχείρισή τους. Στόχος της συµφωνίας 

είναι η συλλογή του 90% των παλαιών ψυγείων που περιέχουν CFCs, (DEPA, 1999).   

 

Το τµήµα Ενηµέρωσης για το Περιβάλλον και την υγεία (Denmark's Information Centre 

for Environment and Health) ανακοίνωσε τα αποτελέσµατα µελέτης για τις µικρές 

ηλεκτρικές συσκευές π.χ. κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρικά παιχνίδια σύµφωνα µε τα οποία:  

Λιγότερα από 100.000 κινητά τηλέφωνα συλλέγονται και οδηγούνται προς ανακύκλωση 

τη στιγµή που κάθε χρόνο εισέρχονται στην αγορά πάνω από 1,2 εκατοµµύρια νέες 

συσκευές. Η έλλειψη άρτιας ενηµέρωσης των καταναλωτών είναι η αιτία του ανωτέρου 

φαινοµένου σύµφωνα µε την ίδια µελέτη. 

 

Σύµφωνα µε στοιχεία του έτους 1997, περίπου 6.000 τόνοι ηλεκτρικών και 

ηλεκτρονικών συσκευών υπέστησαν ειδική επεξεργασία και 60.000 τόνοι οδηγήθηκαν σε 

µονάδες τεµαχισµού, (DEPA, 1999).  Γενικά εκτιµάται ότι το 50% των συσκευών 

οδηγείται σε µονάδες καύσης, το 30% ανακυκλώνεται και το 20% καταλήγει σε χώρους 

διάθεσης.  

 

Μέχρι το παρόν στάδιο, η διαχείριση των ΑΗΗΕ ακολουθεί το συµβατικό πλάνο 

διαχείρισης των αποβλήτων, µε αποτέλεσµα ένα µεγάλο µέρος επιβλαβών για το 

περιβάλλον υλικών να καταλήγει σε χώρους διάθεσης. Από αναλύσεις προκύπτει ότι 

60% του Cu και 40% του Pb που έχουν αποτεθεί σε χώρους διάθεσης ή αποτελούν 

κατάλοιπα από µονάδες αποτέφρωσης προέρχεται από υλικά των ΑΗΗΣ, (DEPA, 1999).  

 



 141

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται στην υιοθέτηση της ανάλυσης του κύκλου ζωής των 

προϊόντων ΗΗΕ, ώστε να είναι δυνατές οι  κατάλληλες παρεµβάσεις στο σχεδιασµό και 

τελικώς στην ποιότητα των προϊόντων. Με τον τρόπο αυτό, καθώς και µε την ανάπτυξη 

των νέων τεχνολογιών ανάκτησης και τις κατευθυντήριες οδηγίες προς τους 

καταναλωτές δηµιουργούνται οι προϋποθέσεις για παραγωγή προϊόντων που περιέχουν 

µικρότερα ποσοστά µη ανακτήσιµων υλικών και µειωµένης επικινδυνότητας και 

επιπλέον, καθίσταται αποτελεσµατικότερη η ανακύκλωση τους, (DEPA, 1999). 

 

Τέλος ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα αποτελέσµατα µιας µελέτης της υπηρεσίας 

περιβάλλοντος της ∆ανίας (Danish EPA), σχετικά µε της προθέσεις του κοινού για αγορά 

ηλεκτρονικών προϊόντων µε µικρότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Πιο συγκεκριµένα 

η έρευνα βασίστηκε : 

-Στη συµπλήρωση ερωτηµατολογίων από 701 καταναλωτές σχετικά µε τις 

καταναλωτικές συνήθειες τους για την αγορά ηλεκτρονικών προϊόντων όπως κινητά 

τηλέφωνα, οπτικοακουστικό εξοπλισµό, Η/Υ κ.α. 

-Σε συνεντεύξεις µε διανοµείς σχετικά µε την εµπειρία που απέκτησαν από την 

καταναλωτική συµπεριφορά των πελατών τους, την περιβαλλοντική στρατηγική της 

εταιρείας τους καθώς και την αλληλεπίδραση µε άλλους παράγοντες όπως οι παραγωγοί 

και οι πελάτες 

-Σε συνεντεύξεις µε 17 καταναλωτές για την εξαγωγή πιο εξειδικευµένων 

συµπερασµάτων 

 

Παρά το γεγονός ότι ένα υψηλό ποσοστό καταναλωτών (25-40) θεωρούν ιδιαίτερη 

σηµαντική παράµετρο στην αγορά νέων προϊόντων, τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που 

αυτά έχουν, οι διανοµείς αντιτάσσουν πως αυτό δεν συµβαίνει πραγµατικά στην πράξη 

και πως η χαµηλότερη τιµή είναι συνήθως το σηµαντικότερο κίνητρο αγοράς. Άλλωστε 

ένα µεγάλο ποσοστό (33%) δηλώνει πως δεν γνωρίζει τις επιπτώσεις ενός προϊόντος 

κατά το στάδιο της παραγωγής, χρήσης και τελικής διάθεσης φαινόµενο που αφορούσε 

και αρκετούς διανοµείς. Το 1/3 των συµµετεχόντων στην έρευνα έδειξε πρόθυµο να 

πληρώσει περισσότερο για να αποκτήσει προϊόντα φιλικότερα για το περιβάλλον, 

αποσαφηνίζοντας ότι αυτό δεν αποτελεί µοναδικό κριτήριο αλλά συνδυάζεται και µε 
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άλλες παραµέτρους όπως η ποιότητα. Η µελέτη καταλήγει στο ότι οι διανοµείς πρέπει να 

ενισχύσουν το ρόλο τους ως φορείς ενηµέρωσης των καταναλωτών και να ζητούν 

περισσότερα περιβαλλοντικά δεδοµένα για τα προϊόντα από τους παραγωγούς. Οι 

τοπικές αρχές σε συνεργασία µε τους εµπλεκόµενους φορείς και µε τη χρήση µέσων 

όπως οι εφηµερίδες, το διαδίκτυο κ.α. µπορούν να συµβάλλουν προς αυτή την 

κατεύθυνση,[58,59]. 

 

Είναι σηµαντικό τέλος να επισηµανθεί η δηµιουργία του διαδικτυακού τόπου 

http://www.ecodesignguide.dk από το Ινστιτούτο για την ανάπτυξη των προϊόντων της 

καθώς και το Τοξικολογικό κέντρο ενηµέρωσης της ∆ανίας, όπου παρέχονται 

σηµαντικές πληροφορίες για τη σύσταση και την επικινδυνότητα των ΑΗΗΕ και 

παράλληλα υπάρχει διαθέσιµη βάση δεδοµένων για τις ιδιότητες ποικίλων συστατικών η 

οποία µπορεί να γίνει δωρεάν download. 

 
 
 
4.2.4 Φιλανδία 
 
 
Το πρώτο επίσηµο έγγραφο για την ενσωµάτωση της ευρωπαϊκής οδηγίας για τα ΑΗΗΕ 

ανακοινώθηκε το καλοκαίρι του 2003. Ουσιαστικά δεν παρουσίαζε καµιά διαφορά µε τις 

ευρωπαϊκές οδηγίες. Στα µέσα Ιούλιου έγινε αποδεκτή τροποποίηση της υπάρχουσας 

διάταξης για τα απόβλητα (1993 waste act), και τελικώς ψηφίστηκε η διάταξη για τα 

ΑΗΗΕ (Electrical and Electronic Waste (852/2004) στις 9 Σεπτέµβρη 2004. Με βάση τις 

νέες νοµοθετικές ρυθµίσεις, αρµόδιοι για τη συλλογή των ΑΗΗΕ είναι οι παραγωγοί οι 

οποίοι θα πρέπει να  διαµορφώσουν ένα δίκτυο συλλογής σε συνεργασία και µε εταιρίες 

που ειδικεύονται σε αυτό τον τοµέα. 

 

Σηµειώνεται ότι συστάθηκε ένας οργανισµός, µε την επωνυµία SER-

TUOTTAJAYHTEISÖ και ο οποίος θα είναι  αρµόδιος για τη συλλογή όλων των ΑΗΗΕ 

από τα νοικοκυριά. Πρόκειται για ένα σύνδεσµο των παραγωγών προϊόντων ΗΗΕ, ο 

οποίος στην παρούσα φάση εκπροσωπεί το 50%-60%. των παραγωγών µεγάλων 

ηλεκτρικών συσκευών και 70%-80% αντίστοιχα των µικρών ηλεκτρικών συσκευών. 
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Οµοίως έχουν συσταθεί οργανισµοί αρµόδιοι για την καταγραφή των συλλεγόµενων 

ποσοτήτων καθώς και του ποσοστού αυτών που θα αξιοποιούνται κάθε χρόνο. Οι 

παραγωγοί που δεν έχουν διαµορφώσει οι ίδιοι συστήµατα διαχείρισης των ΑΗΗΕ, θα 

πρέπει να συνεργαστούν µε τον εθνικό φορέα διαχείρισης (Pirkanmaa Regional 

Environmental Centre). Τέλος αξίζει να αναφερθεί ότι η εταιρία Nokia σε συνεργασία µε 

το Πανεπιστήµιο του Ελσίνκι, αναπτόσουν σύστηµα για τον αυτόµατο διαχωρισµό των 

συσκευών κινητών που επιστρέφονται από τους χρήστες.   

 
 
 
4.2.5 Γαλλία 
  
 
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος σε συνεργασία µε µια οµάδα από 40 µεγάλες εταιρείες 

προϊόντων ΗΗΕ, επεξεργάζεσαι το νοµικό έγγραφο που θα ενσωµατώσει τις ευρωπαϊκές 

οδηγίες. Το προσχέδιο θα πρέπει να εγκριθεί και από το Εθνικό Συµβούλιο για τον 

ανταγωνισµό, διαδικασία που απαιτεί 2-3 µήνες και εν συνεχεία να σταλεί στο 

Συµβούλιο του κράτους (Conseil d’État), µετά την έγκριση του οποίου θα δηµοσιευτεί 

και στο κοινό. Το Υπουργείο περιβάλλοντος εκτιµά ότι θα πετύχει την τελική 

ενσωµάτωση της οδηγίας το Φθινόπωρο του 2004. Σηµειώνεται πως το γεγονός ότι η νέα 

νοµοθεσία θα υποχρεώνει τους παραγωγούς και τους διανοµείς να αναγράφουν το 

κόστος διαχείρισης των ΑΗΗΕ ξεχωριστά από την τιµή των προϊόντων, είναι και ο λόγος 

για τον οποίο θα πρέπει να σταλεί και να εγκριθεί από το Εθνικό Συµβούλιο για τον 

ανταγωνισµό. 

 

Η υπό έγκριση νοµοθεσία δεν θα διαφοροποιείται από τις διατάξεις της ευρωπαϊκής 

οδηγίας για τα ΑΗΗΕ και αναµένεται να υποχρεώνει τις τοπικές αρχές να συλλέγουν τα 

ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης που δεν συλλέγονται από τους διανοµείς και πιθανώς και τα 

απόβλητα µη οικιακής προέλευσης. Σηµειώνεται πως προβλέπεται η σύσταση δύο 

ξεχωριστών φορέων για την καταγραφή των παραγωγών και των διανοµέων αντίστοιχα. 

 

Η παράγραφος 2224 του ∆ηµοτικού κώδικα υποχρεώνει τις τοπικές αρχές να συλλέγουν 

τα ογκώδη απόβλητα, µε την προϋπόθεση ότι αυτά δεν θεωρούνται επικίνδυνα, δεν 
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παρουσιάζουν δυσκολία στην αποθήκευσή τους και δεν είναι ιδιαίτερη δύσκολη η 

συλλογή τους. Στην παρούσα φάση οι τοπικές αρχές σε συνεργασία µε εταιρείες 

ανακύκλωσης συλλέγουν τα ΑΗΗΕ ενώ ο SCRELEC, ο ιδιωτικός οργανισµός που είναι 

αρµόδιος για τη διαχείριση των συσσωρευτών ανακοίνωσε το 2002 ότι θα δέχεται ΑΗΗΕ 

από τη χρονική στιγµή που θα ενσωµατωθεί η ευρωπαϊκή οδηγία στο Εθνικό δίκαιο. Σε 

συνεργασία µε την γαλλική υπηρεσία περιβάλλοντος ADEME (ανέλαβε το 20% της 

χρηµατοδότησης και το υπόλοιπο οι παραγωγοί) οργανώνει ένα διετές πιλοτικό 

πρόγραµµα συλλογής και αξιοποίησης των ΑΗΗΕ στην περιοχή της Ναντ, ώστε να 

προετοιµαστεί κατάλληλα για την ενσωµάτωση των ευρωπαϊκών οδηγιών. Με πληθυσµό 

κοντά στους 570.000 κατοίκους (1% επί συνόλου) και υποδιαιρεµένη διοικητικά σε 24 

δήµους, η Ναντ αποτελούσε κατάλληλο αντιπροσωπευτικό δείγµα για την εφαρµογή του 

προγράµµατος. Επιπλέον επιλέχθηκε για τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις ανακύκλωσης, 

και το οργανωµένο δίκτυο διανοµέων. Το συνολικό κόστος του προγράµµατος 

εκτιµήθηκε στα 2 εκατοµµύρια ευρώ και τον Οκτώβρη του 2003, ένα χρόνο µετά την 

έναρξη του προγράµµατος συλλέχθηκαν κατά µέσο όρο 2,6 kg αποβλήτων/ κάτοικο/ 

έτος. Πιο συγκεκριµένα συλλέχθηκαν 1,260 τόνοι ΑΗΗΕ που αποτελούν το 60% της 

ποσότητας που απαιτεί η ευρωπαϊκή οδηγία. Η αύξηση των σηµείων συλλογής ως και το 

2004 αναµένεται να προσεγγίσει τελικώς τους στόχους της οδηγίας. Το 50% των 

συσκευών που συλλέχθηκαν αποτελούσαν µεγάλες ηλεκτρικές εφαρµογές, οι οποίες 

συνιστούσαν και τα ¾ του συνολικού βάρους. 

 

Ο ADEME εκτιµά ότι γύρω στους 1,5 εκατοµµύριο τόνους ΑΗΗΕ, παράχθηκαν το 2000 

εκ των οποίων το 50% τουλάχιστον προερχόταν από τα νοικοκυριά. Το 27% 

αποτελούσαν λευκά προϊόντα, το 23% επαγγελµατικό εξοπλισµό κάθε είδους, το 18% 

προϊόντα του τοµέα των καταναλωτικών ειδών (συµπεριλαµβανοµένων των Η/Υ), 12% 

µικρές ηλεκτρικές εφαρµογές και το υπόλοιπο 20% λοιπά προϊόντα 

συµπεριλαµβανοµένων και των καλωδίων και των µπαταριών. Ο ρυθµός αύξησης της 

ποσότητας των ΑΗΗΕ εκτιµάται σε 3-5% ετησίως, ενώ κάθε χρόνο εισέρχονται στην 

αγορά περίπου 50 εκατοµµύρια λαµπτήρων φθορίου και 3 εκατοµµύρια συσκευών 

ψύξης. Αξίζει να σηµειωθεί και η σήµανση Retour, η οποία από το 1991 αποδίδεται σε 

διανοµείς και παραγωγούς που επιτρέπουν την επιστροφή προϊόντων στο τέλος του 
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κύκλου ζωής τους. Πριν το 2004 οι εταιρίες πλήρωναν 2287 ευρώ για την κάλυψη 

λειτουργικού κόστους (ενηµέρωση σχετικά µε το Retour label, συνέδρια µεταξύ των 

µελών) ώστε να συµπεριληφθούν στη λίστα των εταιριών µε τη σήµανση Retour. Η 

σήµανση αφορούσε προϊόντα όπως αντιγραφικά, ψυγεία, µελάνια εκτυπωτών, 

αναλώσιµα κ.α. ενώ ορισµένες από τις εταιρίες που συµµετείχαν ήταν η Canon Framce, 

Ricoh, Xerox, CGP Primagaz κ.α,[58,59]. 
 
 
 
 
 
4.2.6 Γερµανία 
 
 
Την 1η Σεπτέµβρη του 2004 το Συµβούλιο αποδέχθηκε το σχέδιο διάταξης (draft 

ElectroG Law) που θα µεταφέρει την ευρωπαϊκή οδηγία στο γερµανικό δίκαιο, και 

αναµένεται η τελική ψήφιση στο κοινοβούλιο.  

 

Σε αυτό το προσχέδιο περιλαµβάνονται όλες οι διατάξεις της οδηγίας, ενώ προβλέπεται 

να υποχρεώνονται οι δηµοτικές αρχές να συλλέγουν και να παραδίδουν στους 

παραγωγούς ΑΗΗΕ διαχωρισµένα σε 7 ξεχωριστά ρεύµατα: 

 

- Μεγάλα οικιακά προϊόντα 

- Συσκευές ψύξης 

- Εξοπλισµός τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής 

- Καταναλωτικά είδη 

- Τηλεοράσεις- οθόνες 

- Λαµπτήρες που περιέχουν υδράργυρο 

- Μικρές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές εφαρµογές 

 

Όταν τα αντίστοιχα containers συλλογής προσεγγίσουν τον όγκο των 30 m3 για τις 

κατηγορίες 1 και 3, 15m3 για τις κατηγορίες 4 και 6, και 3m3 στην πέµπτη αντίστοιχα 

κατηγορία., οι δηµοτικές αρχές οφείλουν να ενηµερώσουν τον κεντρικό οργανισµό 

διαχείρισης ο οποίος και θα καθορίσει ποιος παραγωγός ή τρίτο πρόσωπο θα αναλάβει 

την επεξεργασία τους. 



 146

 

Ένας κρατικός οργανισµός (Umweltbundesamt, UWB) θα αναλάβει την εγγραφή των 

µελών (παραγωγοί/ εισαγωγείς) αλλά  για να αποφευχθούν πιθανές καθυστερήσεις λόγω 

γραφειοκρατίας,  θα είναι δυνατή η δηµιουργία ενός η περισσότερων ιδιωτικών φορέων 

που θα συνεργάζονται µαζί του. Ύστερα από απαίτηση των δήµων, τους δίνεται η 

δυνατότητα να µην επιστρέψουν τα συλλεγόµενα ΑΗΗΕ στους παραγωγούς, αλλά να τα 

επεξεργαστούν µε βάση τις προδιαγραφές που θέτει η ισχύουσα νοµοθεσία. Με τη 

ρύθµιση αυτή θα συνεχιστεί η λειτουργία της δηµοτικής επιχείρησης (‘Sozialbetriebe’) η 

οποία παρέχει εργασία στον τοµέα της αποσυναρµολόγησης σε 8.000-10.000  άτοµα µε 

ειδικές ανάγκες. Επιπλέον οι παραγωγοί/ διανοµείς έχουν τη δυνατότητα να συλλέγουν οι 

ίδιοι τα ΑΗΗΕ από τα νοικοκυριά αν το επιθυµούν. Για τα ΑΗΗΕ µη οικιακής 

προέλευσης, θα πρέπει µέχρι τις 13 Αυγούστου 2005 να έχουν διαµορφωθεί από τους 

παραγωγούς, εγκαταστάσεις συλλογής/ επεξεργασίας. Προβλέπεται ακόµα η λειτουργία 

ενός µη κερδοσκοπικού οργανισµού, ο οποίος θα συντονίζει το σύστηµα διαχείρισης, θα 

καθορίζει ποιος παραγωγός η συνεργαζόµενη επιχείρηση θα είναι κάθε φορά αρµόδια για 

τη συλλογή και επεξεργασία των ΑΗΗΕ. Η µέθοδος που θα χρησιµοποιείται, θα 

δηµοσιευτεί στο διαδίκτυο και ο ιδιωτικός αυτός φορέας θα πρέπει να έχει συσταθεί από 

τους παραγωγούς ως τη 1η Μαΐου του 2005, σε αντίθετη περίπτωση οι δηµοτικές αρχές 

θα πρέπει να χρηµατοδοτηθούν από τους παραγωγούς µε το ανάλογο κόστος διαχείρισης.  

Το ειδικό τέλος για την επεξεργασία των ΑΗΗΕ, θα υπολογίζεται µε βάση το µερίδιο 

αγοράς του κάθε παραγωγού, αλλά µετά τις 13 Αυγούστου του 2005 κάθε παραγωγός θα 

έχει τη δυνατότητα να ζητά τον καθορισµό του τέλους µε βάση το µερίδιο των προϊόντων 

του στα απόβλητα, αρκεί να µπορεί να αποδείξει το τελευταίο. 

 

Αρκετές προτάσεις για την διαχείριση των ΑΗΗΕ γίνονται από το 1991 αλλά όλες 

αντιµετώπισαν τις αντιδράσεις των εµπλεκόµενων φορέων, µε αποτέλεσµα η κυβέρνηση 

να αναµένει την θέσπιση της ευρωπαϊκής οδηγίας για να αναλάβει νέες πρωτοβουλίες. 

Στις 19 Αυγούστου του 2004, 27 παραγωγοί προϊόντων ΗΗΕ και 3 βιοµηχανικοί 

σύνδεσµοι, Ο Bitkom (οργανισµός του τοµέα της τεχνολογίας και πληροφορικής), ο 

Photoindustrie-Verband (Οργανισµός τηλεπικοινωνιών)  και ο ZVEI (σύνδεσµος 

βιοµηχανίας ηλεκτρονικών) προχώρησαν στη σύσταση εταιρείας ΕΑR (Electro appliance 
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Register Project Company) περιµένοντας να ανατεθεί σε αυτή ο ρόλος του συντονιστή 

του συστήµατος διαχείρισης. Η βιοµηχανία των ηλεκτρονικών εκτίµησε το κόστος 

διαχείρισης που θα πρέπει να καλύψουν οι παραγωγοί στα 350-500 εκατοµµύρια ευρώ, 

συµπεριλαµβανοµένου του κόστους συλλογής από τις τοπικές αρχές. Ειδικότερα το 

κόστος επεξεργασίας ανέρχεται στα 8 Ευρώ για ένα πλυντήριο, στα 15 ευρώ για ένα 

ψυγείο και στα 10 ευρώ για µια τηλεόραση. Οι εταιρίες του τοµέα ανακύκλωσης 

αντίστοιχα, εκτιµούν τα κέρδη από την αξιοποίηση των ΑΗΗΕ στα 250 εκατοµµύρια 

ευρώ. Το υπουργείο περιβάλλοντος στη Γερµανία εκτιµά ότι η ανωτέρω διαφορά θα 

καλυφθεί έµµεσα από τους καταναλωτές.  

 

Την 1η Μαΐου του 2001, το Υπουργείο Περιβάλλοντος δηµοσίευσε τα αποτελέσµατα 

µιας έρευνας (1999) σχετικά µε τη συλλογή ΑΗΗΕ στην περιοχή της Νότια Σαξονίας. 

Συλλέχθηκαν 21.000 τόνοι, περίπου 60% περισσότερη ποσότητα από το 1995 και 

αντιστοιχεί σε 2,7 kg/κάτοικο. Σχεδόν το 100% των λευκών προϊόντων, τηλεοράσεων, 

και Η/Υ συλλέχθηκαν αλλά µόνο το 30-40% των µικρών ηλεκτρικών συσκευών 

αντίστοιχα. Το κόστος διαχείρισης εκτιµήθηκε µεταξύ 2,9-8,8 Ευρώ/ κάτοικο για τα 

ΑΗΗΕ που είχαν ρυθµό αύξησης περίπου 2 εκατοµµύρια τόνους το χρόνο το 2000. Από 

τη συνολική αυτή ποσότητα, το 48% αφορούσε σε εφαρµογές νοικοκυριών, το 25% σε 

εφαρµογές γραφείου, το 9% ήταν  εξοπλισµός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, το 

1% εξοπλισµός εργαστηρίων και το υπολειπόµενο 1% ιατρικός εξοπλισµός. Ο ZVEI 

εκτιµά ότι οι παραγωγοί θα κληθούν να διαχειριστούν περίπου 1,1 εκατοµµύρια τόνους 

σκραπ από ηλεκτρονικές συσκευές το χρόνο, ενώ τα  λευκά προϊόντα ανέρχονται σε 

800.000 τόνους το 255 των οποίων αφορά σε ψυγεία. Τα ηλεκτρονικά απόβλητα του 

τοµέα της πληροφορικής και των καταναλωτικών ειδών ανέρχονται σε 110.000 τόνους 

το χρόνο. 

 

Επιπλέον ο αρµόδιος φορέας για τη διαχείριση των υλικών συσκευασίας DSD (Duales 

System Deutschland), οργανώνει από το Σεπτέµβρη του 2004 πιλοτικό πρόγραµµα στην 

περιοχή Leipzig (500.000 κάτοικοι) σε συνεργασία µε την εταιρία ανακύκλωσης µε 

αντικείµενο τη συλλογή µικρών ηλεκτρικών συσκευών σε διαφορετικούς κάδους 

συλλογής από τα απόβλητα συσκευασίας.  
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Στα πλαίσια του νοµοθετικού πλαισίου που διέπει τη διαχείριση των αποβλήτων και 

ιδιαίτερα των ΑΗΗΕ, πολλές εταιρείες παραγωγής ΗΗΣ έχουν εφαρµόσει εθελοντικά 

προγράµµατα µείωσης της παραγωγής ή/και ανακύκλωσης των ΑΗΗΕ µεµονωµένα,  σε 

συνεργασία µε τις Αρχές ή/και µε εταιρείες διαχείρισης αποβλήτων. Η εταιρεία οικιακών 

συσκευών Bosch-Siemens-Hausgeräte έχει αναπτύξει και εφαρµόσει σύστηµα που 

στοχεύει στη µείωση των επικινδύνων ουσιών και στην αύξηση της δυνατότητας 

ανακύκλωσης των συσκευών τις οποίες παράγει. Η εταιρεία Siemens-Nixdorf συλλέγει 

τις επιστρεφόµενες συσκευές από τη δεκαετία του 1980. Το 1993 κατασκεύασε µονάδα 

ανακύκλωσης των ΑΗΗΕ, έχοντας ως πρώτη προτεραιότητα την επαναχρησιµοποίηση 

των παλαιών συσκευών παρά την ανακύκλωση των υλικών από τα οποία αυτές 

αποτελούνται. 

 

Αρκετοί δήµοι συλλέγουν τα ΑΗΗΕ (κυρίως τις µεγάλες συσκευές) άµεσα από τους 

καταναλωτές, εφόσον τους ζητηθεί, ενώ άλλοι δήµοι τα συλλέγουν από ειδικά 

διαµορφωµένους χώρους όπου τα αποθέτουν οι καταναλωτές, σε δεκαπενθήµερη ή 

µηνιαία βάση. Αναφορικά µε τις µικρές οικιακές συσκευές, µερικοί δήµοι επιτρέπουν την 

απόρριψη τους είτε σε ειδικούς κάδους είτε στους κοινούς κάδους από όπου στη 

συνέχεια συλλέγονται για περαιτέρω διαχείριση.  

 

Πρέπει να τονισθεί ότι σε περιπτώσεις όπου οι δήµοι επέβαλλαν στους καταναλωτές την 

απόρριψη των µικρών συσκευών σε ειδικούς κάδους µε ταυτόχρονη επιβολή ειδικού 

τέλους απόρριψης, το αποτέλεσµα ήταν η µείωση του ποσοστού απόρριψης σε 

χωριστούς κάδους και η αύξηση της απόρριψής τους σε κοινούς κάδους. Επίσης, όταν 

παρόµοια τέλη εφαρµόσθηκαν και για τις µεγάλες συσκευές, τότε αυτές είτε παρέµεναν 

στις αυλές των σπιτιών είτε εξάγονταν σε γειτονικές χώρες.  

 
Αξιολογώντας τα παραπάνω, παρατηρείται ότι τα συστήµατα που εφαρµόζονται και 

έχουν χαρακτήρα εθελοντικής συµφωνίας και συνεργασίας µεταξύ των δήµων και των 

παραγωγών ή και απλώς µεταξύ των εταιρειών παραγωγής Ηλεκτρικών και 
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Ηλεκτρονικών Συσκευών (ΗΗΣ) είναι πιο αποδοτικά, συγκριτικά µε τα συστήµατα που 

έχουν ως βάση της επιβολή ειδικών τελών κ.λπ,[58,59]. 

 
 
 
4.2.7 Ιρλανδία 
 
 
Η αρµόδιο τµήµα περιβάλλοντος της Ιρλανδίας σε συνεργασία µε τον σύνδεσµο 

εργοδοτών (IBEC) προχώρησαν στη σύσταση οµάδας, η οποία προετοίµασε το νοµικό 

έγγραφο που θα ενσωµατώσει την οδηγία για τα ΑΗΗΕ. Το πρώτο επίσηµο έγγραφο 

εµφανίστηκε το Μάρτη του 2004 και αναµένεται να ψηφιστεί το φθινόπωρο του 2004..  

Ένα ενδεικτικό χρονοδιάγραµµα για την εφαρµογή των κοινοτικών οδηγιών είναι το 

εξής: 

 

• Mάιος 2004: Ανάπτυξη νοµοθετικού πλαισίου για την ενσωµάτωση των 

κοινοτικών οδηγιών. 

• Μάιος-Ιούνιος 2004: ∆ιοργάνωση ενηµερωτικής καµπάνιας για τους 

παραγωγούς/διανοµείς και λοιπούς εµπλεκόµενους φορείς 

• Ιούνιος 2004 : Ανάπτυξη συστηµάτων καταγραφής 

• Ιούλιος 2004: Ανάπτυξη του συλλογικού συστήµατος διαχείρισης (διαδικασία 

αδειών κ.α.) 

• Οκτώβρης 2004: ∆ιαµόρφωση των κανονισµών για την ενσωµάτωση των 

οδηγιών αλλά και τη λειτουργία των συστηµάτων συλλογής ΑΗΗΕ 

• ∆εκέµβρης 2004: Τελικές ρυθµίσεις για τα συστήµατα συλλογής, ανάπτυξη των 

εγκαταστάσεων επεξεργασίας  

• Ιανουάριος 2005: Ανάπτυξη λεπτοµερών προτάσεων για την ενηµέρωση του 

κοινού και των λοιπών εµπλεκόµενων φορέων 

• Μάρτιος 2005: Έναρξη της διαδικασίας καταγραφής των παραγωγών στο 

σύστηµα διαχείρισης 

• Μάιος-Ιούνιος 2005: Έναρξη νέας ενηµερωτικής καµπάνιας 

• Ιούνιος 2005 Λειτουργία συστήµατος µε βάση µερίδιο αγοράς των παραγωγών, 

υποχρέωση παραγωγών για την παρουσίαση εγγράφων για την ενηµέρωση των 
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καταναλωτών (σύσταση προϊόντων), έλεγχος δεδοµένων για την ταυτοποίηση 

των αποβλήτων 

• Αύγουστος 2005-H οδηγία για τα ΑΗΗΕ τίθεται σε ισχύ, δωρεάν επιστροφή 

οικιακών ΑΗΗΕ, σήµανση προϊόντων και ενηµέρωση καταναλωτών, οικονοµικές 

εγγυήσεις παραγωγών 

• Φεβρουάριος 2006: Επαλήθευση της καταγραφής/ συµµετοχής όλων των 

παραγωγών σε συστήµατα διαχείρισης 

• Ιούλιος 2006: Όλα τα προϊόντα που εισέρχονται στην αγορά ακολουθούν τους 

κανόνες της κοινοτικής οδηγίας περί απαγόρευσης χρήσης επικίνδυνων ουσιών 

 

 

Υπάρχουν 50 εγκαταστάσεις συλλογής των ΑΗΗΕ στην Ιρλανδία και αναµένεται να 

έχουν ελεύθερη πρόσβαση σε αυτές οι διανοµείς που δέχονται δωρεάν ΑΗΗΕ από τους 

χρήστες, ενώ αντίθετα θα πληρώνουν ορισµένο ποσό αυτοί που δεν επιτρέπουν τη 

δωρεάν επιστροφή ΑΗΗΕ.  Ο Υπουργός περιβάλλοντος για να αυξήσει την 

αποδοτικότητα του συστήµατος, ζήτησε από τις τοπικές αρχές να του υποβάλλουν 

εκθέσεις µέχρι και τον Οκτώβρη του 2004 όπου θα περιλαµβάνονται και οι προτάσεις 

τους. Ο αριθµός και το είδος των εγκαταστάσεων συλλογής/ επεξεργασίας στην Ιρλανδία 

είναι µικρός συγκριτικά µε τα υπόλοιπα κράτη µέλη. Εκτιµάται ότι 2,412 τόνοι ΑΗΗΕ 

(δεν περιλαµβάνονται οι µεγάλες ηλεκτρικές συσκευές) ανακυκλώθηκαν το 2001, ενώ 

περίπου το 80% αυτών (1,894) εξάχθηκαν για επεξεργασία στο εξωτερικό. Συνολικά 

6.000-12.000 τόνοι ΑΗΗΕ, κυρίως λευκά προϊόντα οδηγήθηκαν σε τεµαχιστές το ίδιο 

έτος. Η υπηρεσία περιβάλλοντος της Ιρλανδίας, στην ετήσια έκθεση για τα απόβλητα 

που δηµοσίευσε τον Ιούλιο του 2003 εκτίµησε τις παραγόµενες ποσότητες ΑΗΗΕ µεταξύ 

35,000-82,000 τόνους. Σηµειώνεται ότι το κόστος επεξεργασίας των ΑΗΗΕ εκτιµάται 

στα 5,5-7,8 εκατοµµύρια ευρώ/ έτος, ενώ αν προστεθεί και το κόστος συλλογής το 

συνολικό κόστος εκτιµάται στα 10-14 εκατοµµύρια ευρώ/ έτος. 

 

Αν και οι παραγόµενες ποσότητες αποβλήτων στην Ιρλανδία είναι σχετικά µικρές 

συγκριτικά µε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, µια έρευνα του Ινστιτούτου τεχνολογίας του 

Cork κατέληξε στο συµπέρασµα ότι δεν αρκούν τα σηµεία συλλογής των τοπικών αρχών 
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αλλά θα πρέπει και οι διανοµείς να οργανώσουν τα δικά τους σηµεία συλλογής. Άλλωστε 

η µορφολογία της χώρας και ο µικρός πληθυσµός της, δεν προώθησε τη διαµόρφωση 

εγκαταστάσεων επεξεργασίας και για το λόγο αυτό τα απόβλητα µεταφέρονται για 

επεξεργασία στο εξωτερικό. Σηµειώνεται ότι δοκιµαστικά η Υπηρεσία Περιβάλλοντος 

της Ιρλανδίας χρηµατοδότησε τη συλλογή ΑΗΗΕ σε 5 σηµεία συλλογής και  ο 

ποσοτικός στόχος που προσεγγίστηκε κυµαινόταν από 2,1 έως και 3.6 kg/κάτοικο/έτος. 

 

Τον Απρίλιο του 2004 ξεκίνησε η λειτουργία ενός προγράµµατος διαχείρισης των 

συσκευών ψύξης, όπου 2 ιδιωτικές εταιρίες σε συνεργασία µε τις τοπικές αρχές, 

συλλέγουν τα απόβλητα και τα µεταφέρουν στις εγκαταστάσεις της εταιρίας R Baker 

Recycling ltd στο Λάνκαστερ. Μέχρι στιγµής έχουν συλλεχθεί περισσότερα από 42.000 

ψυγεία στη κεντρική αλλά και βόρεια Ιρλανδία. Το σύστηµα διαχείρισης χρησιµοποιεί 

ένα καινοτόµο σύστηµα σήµανσης (ειδική ετικέτα), µέσω του οποίου καταγράφονται 

όλες πληροφορίες συλλογής, µεταφοράς και επεξεργασίας για τα ΑΗΗΕ[60,61]. 

 

 
4.2.8 Ιταλία 
 
 
Τον Οκτώβριο του 2003 το ιταλικό Κοινοβούλιο ολοκλήρωσε τη θέσπιση του κοινοτικού 

δικαίου 2003 (European Community Law 2003), το οποίο δίνει στην κυβέρνηση τη 

δυνατότητα να υιοθετηθεί νοµοθετικές ρυθµίσεις που θα οδηγήσουν στην ενσωµάτωση 

ευρωπαϊκών οδηγιών όπως οι WEEE και RoHs Η ενσωµάτωση των ευρωπαϊκών 

οδηγιών στο ιταλικό δίκαιο δεν έχει πραγµατοποιηθεί ακόµα και αναµένεται να λάβει 

χώρα πριν το τέλος του 2004. Στα ήδη υπάρχοντα µέτρα καταγράφεται το διάταγµα µε 

αριθµό 22 της 5ης Φεβρουαρίου του 1997 για τα Επικίνδυνα απόβλητα και τα απόβλητα 

συσκευασίας, το οποίο περιέχει άρθρα για τη διαχείριση των ΑΗΗΕ. Σύµφωνα µε αυτό 

οικιακές ηλεκτρικές συσκευές όπως ψυγεία, τηλεοράσεις Η/Υ κ.α. θα πρέπει να 

οδηγούνται µετά το τέλος ζωής τους σε εξουσιοδοτηµένο διανοµέα, ή σε σύστηµα 

διαχείρισης των δηµοτικών αρχών. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος σε συνεργασία µε το 

Υπουργείο Βιοµηχανίας, θα προωθήσει συµφωνίες ανάµεσα στις επιχειρήσεις που 

διανέµουν, εισάγουν και παρασκευάζουν τα ανωτέρω προϊόντα αναφορικά µε: 



 152

 

• Την χωροθέτηση των σηµείων συλλογής 

• Τη διαµόρφωση των µονάδων επεξεργασίας και ανάκτησης υλικών 

• Τη διάθεση του κλάσµατος των αποβλήτων που δεν δύναται να αξιοποιηθεί 

 

Στόχος της κυβέρνησης είναι η δηµιουργία εγκαταστάσεων επεξεργασίας στο νότιο 

τµήµα της χώρας, και ειδικότερα η επεξεργασία Η/Υ και τηλεοράσεων. Τα Υπουργεία 

Περιβάλλοντος και Εργασίας χρηµατοδότησαν τον πρώτο χρόνο λειτουργίας 12 

εγκαταστάσεων σε ολόκληρη τη χώρα, και κάθε µια ξεχωριστά είναι ικανή να 

διαχειριστεί 30.000 προϊόντα το χρόνο. Οι παραπάνω εγκαταστάσεις ξεκίνησαν τη 

λειτουργία τους δεχόµενες συσκευές ψύξης και αναµένεται να επεκταθούν και στην 

επεξεργασία των υπόλοιπων προϊόντων ΗΗΕ. Τέλος αξίζει να σηµειωθεί και η 

λειτουργία του δικτύου Relight, το οποίο εντός του 2001 συνέλεξε 200 τόνους 

λαµπτήρων φθορίου (σχεδόν το 97% της συνολικής ποσότητας) και το οποίο βραβεύτηκε 

για την άρτια οργάνωσή του µε το Εθνικό Βραβείο Καινοτοµίας για το Περιβάλλον από 

το Πανεπιστήµιο Bocconi και την Πολυτεχνική σχολή του Μιλάνου,[58,59]. 
 

 

 
4.2.9 Λουξεµβούργο 
 
 
Το πρώτο επίσηµο έγγραφο για την µεταφορά της ευρωπαϊκής οδηγίας αποτέλεσε 

αντικείµενο εργασίας πολλών εµπλεκόµενων φορέων (Οµοσπονδία διανοµέων, 

∆ιεύθυνση περιβάλλοντος, ∆ιεύθυνση εµπορίου κ.α.) και ανακοινώθηκε µε µεγάλη 

καθυστέρηση το Φεβρουάριο του 2004. Στα τέλη Απριλίου 2004 το αρχικό κείµενο έγινε 

δεκτό από το Υπουργικό Συµβούλιο και αναµένεται η τελική του έγκριση από το 

Κοινοβούλιο το Φθινόπωρο του 2004. 

 

Είναι ακόµα αντικείµενο συζήτησης το αν οι παραγωγοί θα υποχρεωθούν να 

χρησιµοποιήσουν τα υπάρχοντα συστήµατα διαχείρισης SuperDrecksKescht® και 

SuperFreonsKescht ή αν θα δοθούν κίνητρα ώστε να γίνει προαιρετικά αυτό.  Αναφορικά 

µε την καταγραφή των αποβλήτων ήδη από τις 19 Φεβρουαρίου του 2004 συστάθηκε ο 
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Ecotrel (‘Etude, Collecte, Traimente des Electroniques’) ένας µη κερδοσκοπικός 

οργανισµός ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για την καταγραφή των συλλεγόµενων 

ποσοτήτων, αλλά και το βαθµό αξιοποίησης αυτών. 

 

Σηµειώνεται ότι η κυβέρνηση προσανατολίζεται στην επιβολή βαρύτατων κυρώσεων σε 

όσους δεν συµµορφώνονται µε τη νέα νοµοθεσία, µέσω της τροποποίησης του Νόµου για  

την πρόληψη της παραγωγής αποβλήτων. Αυτό αναµένεται να λάβει χώρα µετά τις 

εθνικές εκλογές τον Ιούνιο του 2004. 

 

Στην παρούσα φάση υπάρχουν 2 σύνδεσµοι που συλλέγουν ΑΗΗΕ, ο 

SuperFreonsKescht ο οποίος διαχειρίζεται ψυγεία, τα συλλέγει από 40 διαφορετικά 

σηµεία σε συνεργασία µε τις τοπικές αρχές έναντι 26,5 ευρώ (To 2003 συλλέχθηκαν 

πάνω από 15.000 ψυγεία) και ο  SuperDrecksKescht ο οποίος διαχειρίζεται τους 

λαµπτήρες φθορισµού στο τέλος ζωής τους. Αξίζει να σηµειωθεί πως τα ψυγεία 

επεξεργάζονται σε µονάδα του Λουξεµβούργου, αλλά από τα µέσα του 2004 αναµένεται 

να γίνεται η επεξεργασία τους στη Γερµανία ώστε να µειωθεί το συνολικό κόστος. 

 

Στον Πίνακα 4.5 που ακολουθεί απεικονίζονται τα ποσοτικά στοιχεία που δηµοσίευσε το 

Υπουργείο Περιβάλλοντος του Λουξεµβούργου, σχετικά µε τη διαχείριση των ΑΗΗΕ. 

Σηµειώνεται πως το 1995 συλλέγονταν 0,8 kg αποβλήτων / κάτοικο και το 2000 η 

ποσότητα αυτή αυξήθηκε σε 3 kg/ κάτοικο. 
 
 
 
Πίνακας 4.5 : Συλλογή των ΑΗΗΕ στο Λουξεµβούργο,[58]. 
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4.2.10 Ολλανδία 
 
 

Τον Φεβρουάριο του 2004 ανακοινώθηκε το πρώτο προσχέδιο για την µεταφορά της 

οδηγίας για τα ΑΗΗΕ στο εθνικό δίκαιο της Ολλανδίας και την τροποποίηση της 

ισχύουσας νοµοθεσίας. Το Μάρτιο ολοκληρώθηκαν οι διαβουλεύσεις για την τελική 

διαµόρφωση της νοµοθετικής ρύθµισης και το τελικό έγγραφο στάλθηκε στο κεντρικό 

Νοµικό Γραφείο. Τελικώς η επικείµενη τροποποίηση έλαβε χώρα τον Ιούλιο του 2004 

και τίθεται σε ισχύ από τον Ιανουάριο του 2005, ενώ ειδικά για τον εξοπλισµό 

φωτιστικών ειδών η τροποποίηση ισχύει από τις 13 Αυγούστου του 2005.  

 

Σε διάστηµα 13 εβδοµάδων από την ενσωµάτωση της οδηγίας, οι παραγωγοί θα πρέπει 

να παραδώσουν εκθέσεις στο υπουργείο περιβάλλοντος στις οποίες θα περιγράφουν τα 

πλάνα διαχείρισης των παραγόµενων αποβλήτων για την επόµενη πενταετία. 

Σηµειώνεται ότι ήδη από το 1998 υπάρχει διάταγµα που διασφαλίζει την επιστροφή και 

διαχείριση των «λευκών προϊόντων» και από τον Ιανουάριο του 2000 του 

οπτικοακουστικού εξοπλισµού και των µικρών οικιακών ηλεκτρικών εφαρµογών. 

 

Το υπάρχον σύστηµα διαχείρισης NVMP, υποδιαιρείται σε 5 ξεχωριστούς οργανισµούς 

(λευκά προϊόντα, καφέ προϊόντα κ.α.). Ξεκίνησε τη λειτουργία του το Ιανουάριο του 

1999 και από το 2000 είναι αρµόδιο για όλες τις κατηγορίες των ΑΗΗΕ. 

Χρηµατοδοτείται από το ειδικό τέλος διαχείρισης που επιβάλλεται σε όλα τα 

παραγόµενα ΑΗΗΕ, συµπεριλαµβανοµένων των ιστορικών αποβλήτων. Οι παραγωγοί 

καταγράφουν τα προϊόντα που εισέρχονται στην αγορά και µοιράζονται το κόστος 

επεξεργασίας, αλλά το κόστος συλλογής µεταφέρεται µέσω της εµπορικής αλυσίδας από 

τους κατασκευαστές στους εισαγωγείς-διανοµείς και από εκεί στον τελικό καταναλωτή. 

Το NVMP απαιτεί την αναγραφή του κόστους διαχείρισης ξεχωριστά από την τιµή του 

προϊόντος. Το κόστος αυτό ποικίλει από ένα ευρώ για συσκευές όπως οι καφετιέρες και 

οι ηλεκτρικές σκούπες και αγγίζει τα 17 ευρώ για τις µεγάλες ηλεκτρικές εφαρµογές 

όπως τα ψυγεία. Στην παρούσα φάση διαχειρίζεται ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης, αλλά 

µετά την ενσωµάτωση της ευρωπαϊκής οδηγίας αναµένεται να επεκτείνει τη λειτουργία 
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του και στη διαχείριση των µη οικιακών ΑΗΗΕ. Στον Πίνακα 4.6 που ακολουθεί 

απεικονίζονται τα κόστη διαχείρισης για κάθε προϊόν ΑΗΗΕ. 

 

 

 

 

Πίνακας 4.6 : Κόστος διαχείρισης των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 

εξοπλισµού,[58]. 
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Το NVMP σχεδίασε την αποταµίευση ενός πλεονάσµατος της τάξης των 45,5 

εκατοµµυρίων ευρώ για τα επόµενα χρόνια, ώστε να αντιµετωπιστούν οι εξής 

παράµετροι: 

• “attic effect”- Η συσσώρευση παλαιών συσκευών σε ένα νοικοκυριό και η 

ταυτόχρονη διάθεσή τους 

• Πιθανή τεχνολογική καινοτοµία που θα καθιστά αυτόµατα ξεπερασµένα πολλά 

προϊόντα ΗΗΕ. 

• ∆ιαχείριση των «ορφανών» αποβλήτων ΗΗΕ στην περίπτωση µη συνεργασίας 

των τοπικών αρχών 

• Αύξηση του κόστους µεταφοράς/επεξεργασίας 

 

Οι διανοµείς υποχρεούνται να δέχονται την επιστροφή παλαιών προϊόντων κατά τη 

αγορά καινούριων από αυτούς, ενώ αν δεν διατηρούν οι ίδιοι σύστηµα διαχείρισης 

µπορούν να επιστρέφουν τα ΑΗΗΕ στις δηµοτικές αρχές. Υπάρχουν 600 δηµοτικές 

εγκαταστάσεις συλλογής αποβλήτων στην Ολλανδία και το 2001 συνέλεξαν το 87% της 

συνολικής ποσότητας ΑΗΗΕ. Για να συµµετάσχει κάποιος σε αυτό το σύστηµα 

διαχείρισης θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να προσεγγίσει συγκεκριµένους ποσοτικούς 

στόχους αξιοποίησης (75% για εξοπλισµό ψύξης, 69% για τις τηλεοράσεις κ.α.) 

 

Το σύστηµα ICT Milieu είναι αρµόδιο για τη διαχείριση του εξοπλισµού πληροφορικής 

και τεχνολογίας. Χρηµατοδοτείται από 160 παραγωγούς και εισαγωγείς. Οι διανοµείς 

δέχονται την επιστροφή παλαιών προϊόντων και οι παραγωγοί αναλαµβάνουν την 

αποστολή τους στα κέντρα επεξεργασίας. ∆εδοµένου ότι το 2002 το 32% των ΑΗΗΕ που 

συλλέχθηκαν ανήκε σε εταιρείες που είχαν σταµατήσει τη λειτουργία τους, ένα χρόνο 

αργότερα τροποποιήθηκε το σύστηµα ώστε οι παραγωγοί να είναι υπεύθυνοι για τη 

διαχείριση όλων των προϊόντων και όχι µόνο όσον παρήχθησαν από αυτούς. Όλες οι 

εταιρείες καταγράφουν και παραδίδουν έκθεση µε τη συνολική ποσότητα αποβλήτων 

που διαχειρίστηκαν ταξινοµηµένα σε υποκατηγορίες ανάλογα µε τον τύπο προϊόντος.  

 

Το σύστηµα NVMP συνέλεξε 66.000 τόνους AHHE το 2002, ποσότητα που αντιστοιχεί 

σε 4,13 kg/ κάτοικο έτος. Αντίστοιχα το ICT Milieu συνέλεξε 9.5000 τόνους, ποσότητα 
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που αντιστοιχεί σε 0,59 Kg κάτοικο. Τα προαναφερθέντα απεικονίζονται στον Πίνακα 

4.7 που ακολουθεί,[58,62]. 

 

 

 

 

 

Πίνακας 4.7 : Συλλογή των ΑΗΗΕ από τα υπάρχοντα συστήµατα διαχείρισης στην 

Ολλανδία,[58]. 

 
Το σύστηµα NVMP εκτιµά το συνολικό κόστος διαχείρισης στα 350 ευρώ/ τόνο 

αποβλήτων και αντίστοιχα για το ICT-Milieu και τους 27,500 τόνους αποβλήτων (έτη 

1999-2002) 13,8 εκατοµµύρια ευρώ (502 ευρώ/ τόνο). 

Stichting Lightrec Nederland: 

 

Μετά την ενσωµάτωση της ευρωπαϊκής οδηγίας, αναµένεται και τα 2 συστήµατα να 

συνεχίσουν τη λειτουργία τους παράλληλα µε τη δηµιουργία τριών νέων συστηµάτων 
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Ήδη συστάθηκε το σύστηµα Stichting Lightrec Nederland το ∆εκέµβρη του 2003, από 

τους παραγωγούς/ διανοµείς εξοπλισµού φωτισµού. 
 
 
 
4.2.11 Πορτογαλία 
 
 
Ο νόµος 20/2002 της 30ης Ιανουαρίου 2002, εισήγαγε την ευθύνη του παραγωγού στο 

σύστηµα συλλογής και αξιοποίησης των ΑΗΗΕ. Η νοµοθετική αυτή ρύθµιση 

προηγήθηκε της ευρωπαϊκής οδηγίας και απαιτούσε τη συλλογή 2 kg  κάτοικο µέχρι και 

το τέλος του 2003. Η χρηµατοδότηση του συστήµατος που δεν έχει ακόµα ξεκινήσει τη 

λειτουργία  του(παρά το γεγονός ότι ο νόµος προέβλεπε την έναρξη λειτουργίας 4 µήνες 

µετά τη δηµοσίευσή του) θα γίνεται µέσω ενός ειδικού τέλος που θα µεταφέρεται 

τελικώς στην τιµή του προϊόντος και ακολούθως ο παραγωγός θα παραδίδει το ποσό 

αυτό στο σύστηµα που θα αναλάµβανε τη διαχείριση. Ο νόµος θέτει συγκεκριµένους 

στόχους αξιοποίησης (75% για τα ψυγεία, τα πλυντήρια, 65% για τους Η/Υ και 50% για 

τους λαµπτήρες που περιέχουν υδράργυρο). Ορισµένες διατάξεις του νόµου είναι 

σύµφωνες µε τα άρθρα της οδηγίας και αναµένεται η τροποποίησή του για την πλήρη 

εναρµόνιση. 

 

Μια οµάδα από παραγωγούς / κατασκευαστές, στην οποία συµµετέχουν η Bosch/ 

Siemenes και Canon µελετά τις τελικές προτάσεις για τη σύσταση 2 συστηµάτων 

διαχείρισης ώστε να µη χαθεί πολύτιµος χρόνος µετά την ενσωµάτωση της ευρωπαϊκής 

οδηγίας. Αν και τελικώς η διάταξη για τη διαχείριση των ΑΗΗΕ, ψηφίστηκε στις 16 

Σεπτεµβρίου του 2004 δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί επίσηµα. Η επικείµενη διάταξη δεν 

επιτρέπει την ξεχωριστή αναγραφή του κόστους διαχείρισης των ΑΗΗΕ, προβλέπει τη 

σύσταση ιδιωτικού φορέα ο οποίος σε συνεργασία µε το Ινστιτούτο για τα απόβλητα θα 

αναλάβει την καταγραφή των παραγωγών, αλλά και τη σύσταση επιτροπής (CAGREEE) 

που θα συντονίζει και θα διευθετεί όποια προβλήµατα συνεργασίας προκύψουν µεταξύ 

των τοπικών αρχών και του ιδιωτικού τοµέα. Τέλος σηµειώνεται πως ο βιοµηχανικός 

τοµέας προσβλέπει στη σύσταση συλλογικού συστήµατος αξιοποίησης µε την επωνυµία 

Am3E,[58]. 
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4.2.12 Ισπανία 
 
 
Στις αρχές του 2004 ανακοινώθηκε το πρώτο επίσηµο έγγραφο που θα µετέφερε την 

οδηγία για τα ΑΗΗΕ στο εθνικό δίκαιο της Ισπανίας ώστε να ληφθούν και πρωτοβουλίες 

σε εθνικό επίπεδο για τη οργάνωση συστήµατος διαχείρισης. Το αρχικό έγγραφο 

αναθεωρήθηκε και στις 6 Ιουλίου του 2004 παρουσιάστηκε προς συζήτηση ένα νέο 

βασιλικό διάταγµα το οποίο δέχθηκε έντονη κριτική από τον τοµέα της βιοµηχανίας, 

καθώς µεταξύ άλλων προέβλεπε τη σύσταση ενός εθνικού φορά καταγραφής των 

παραγωγών. Αναµένεται η εκ νέου αναθεώρησή του και η παρουσίαση του 

τροποποιηµένου διατάγµατος το Νοέµβρη του 2004. 

 

 

Στην παρούσα φάση µόνο η περιοχή της Ανδαλουσίας, ψήφισε διάταξη (Στις 15 

Σεπτέµβρη 2003) που θα επέτρεπε τη διαχείριση των 40.000 τόνων ΑΗΗΕ που 

παράγονται ετησίως σε αυτή την αυτόνοµη περιοχή. Στην Ανδαλουσία λειτουργούν 23 

εγκαταστάσεις που δέχονται διαχωρισµένα ρεύµατα ΑΗΗΕ και αναµένεται να φτάσουν 

τις 90 στα επόµενα 2 χρόνια. Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να παραδώσουν τον 

παλαιό ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισµό σε αυτά τα κέντρα, σε κέντρα συλλογής 

των τοπικών αρχών αλλά και στους διανοµείς µε την αγορά κάποιου νέου εξοπλισµού. Ο 

βιοµηχανικός τοµέας έχει αναλάβει πρωτοβουλίες για την επιστροφή και διαχείριση των 

ΑΗΗΕ αλλά ακόµα δεν υπάρχει το νοµικό πλαίσιο για την οργάνωση του δικτύου 

διαχείρισης. Πιο συγκεκριµένα οι παρακάτω οργανισµοί: 

 

• ΑΝΙΕL-Εθνικός σύνδεσµος της Βιοµηχανίας των ηλεκτρονικών και 

τηλεπικοινωνιών 

• ANFEL- Σύνδεσµος των παραγωγών λευκών προϊόντων 

• FAPE- Σύνδεσµος των παραγωγών µικρών ηλεκτρικών εφαρµογών 

• ASIMELEC – Ισπανικός σύνδεσµος των επιχειρήσεων ηλεκτρονικών και 

τηλεπικοινωνιών 

 



 160

προχώρησαν στη σύσταση µη κερδοσκοπικού οργανισµού για τη συλλογή, επεξεργασία 

όλων των προϊόντων που κατασκευάζονται από τα µέλη του. κατά τη διάρκεια του 

πρώτου χρόνου λειτουργίας αποσκοπεί στη συλλογή 700,000 κινητών τηλεφώνων αλλά 

και στην συλλογή και ανακύκλωση µπαταριών, τηλεοράσεων και άλλων προϊόντων 

οπτικοακουστικού εξοπλισµού. 
 
Ειδικά για τη διαχείριση των κινητών τηλεφώνων, οι εταιρίες Airtel, Amena, Telefónica 

Móviles, Alcatel, Ericsson Motorola, Samsung και Siemens σε συνεργασία µε τον 

ANIEL ξεκίνησε το 2001 τη λειτουργία ενός προγράµµατος για τη συλλογή και 

διαχείριση των παλαιών συσκευών. Από τον Απρίλιο του 2001 οι τελικοί χρήστες είχαν 

τη δυνατότητα να µεταφέρουν τις παλιές συσκευές σε 3,100 σηµεία συλλογής σε 

καταστήµατα και supermarket. Η δεύτερη πρωτοβουλία αφορούσε τον ASIMELEC, ο 

οποίος σε συνεργασία µε το υπουργείο Περιβάλλοντος οργάνωσε τον Ιούλιο του 2001 

καµπάνια (Tragamovil) για την συλλογή και αξιοποίηση των κινητών τηλεφώνων. Το 

Σεπτέµβρη του 2003, είχαν συλλεχθεί 100 τόνοι παλαιών κινητών τηλεφώνων, οι οποίοι 

µεταφέρθηκαν για επεξεργασία στη Vizcaya από την εταιρία Indumental.  

 

Παρόµοιες πρωτοβουλίες ανέλαβαν εταιρίες όπως οι Canox, Xerox, Oki, Sharp, Olivetti, 

HP και Philips, οι οποίες το 2002 ξεκίνησαν σε συνεργασία µε τον ASIMELEC ένα 

πιλοτικό πρόγραµµα για τη συλλογή και επεξεργασία των εκτυπωτών, 

φωτοαντιγραφικών και συσκευών fax (µη οικιακής προέλευσης). Επιπλέον η εταιρία 

Biotoner ξεκίνησε τη λειτουργία ενός συστήµατος για την ανακύκλωση αναλώσιµων 

ίπως (µελάνια εκτυπωτών κ.α.). 

 

Αναφορικά µε τους λαµπτήρες η δηµόσια εταιρία Vaersa σε συνεργασία µε το δήµο της 

Βαλένθια επεξεργάστηκε 610,251 λαµπτήρες το πρώτο εξάµηνο του 2003 (αύξηση 11% 

σε σχέση µε το 2002). Τα ανωτέρω απόβλητα υφίστανται επεξεργασία ώστε να 

αφαιρεθεί ο υδράργυρος που περιέχουν και να επαναχρησιµοποιηθεί στην παραγωγική 

διαδικασία, ενώ προϊόντα όπως γυαλί και σκραπ δύνανται να ανακυκλωθούν. Αξίζει να 

σηµειωθεί η λειτουργία ενός τηλεφωνικού αριθµού χωρίς χρέωση (900 101836) για την 

ενηµέρωση του κοινού σχετικά µε τη λειτουργία του συστήµατος. Τέλος σηµειώνεται ότι 

στην περιοχή Rioja οργανώθηκε 8µηνο πιλοτικό πρόγραµµα για την ανακύκλωση 
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προϊόντων φωτισµού σε συνεργασία και µε την εταιρία ανακύκλωσης RECIRSA (σε 

αυτή θα καταλήγουν τα προϊόντα µη οικιακής προέλευσης). Συµµετέχουν συνολικά 10 

δήµοι και υπάρχουν 29 σηµεία συλλογής, ενώ σκοπός του προγράµµατος είναι η 

ταυτοποίηση της ποσοτικής και ποιοτικής σύστασης των συλλεγόµενων αποβλήτων,[58]. 

 
 
 
4.2.13 Σουηδία 
 
 
Την άνοιξη του 2004 ανακοινώθηκε το πρώτο επίσηµο έγγραφο που θα ενσωµατώσει την 

οδηγία για τα ΑΗΗΕ στη νοµοθεσία της Σουηδίας. Στην παρούσα φάση αναθεωρείται 

καθώς δέχθηκε µεγάλη κριτική από τους εµπλεκόµενους φορείς και αναµένεται ότι θα 

ψηφιστεί από το κοινοβούλιο µέχρι και το τέλος 2004. 

 

Ουσιαστικά ακολουθεί τις διατάξεις των ευρωπαϊκών οδηγιών και επιτρέπει στους 

παραγωγούς να αποφασίσουν οι ίδιοι για τον τρόπο µε τον οποίο θα προσεγγίσουν τους 

στόχους που οφείλουν. Αναµένεται η δηµοσίευση επιπλέον διατάξεων/ κανόνων και 

οδηγιών µε τη συνεργασία και της Σουηδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος (Statens 

Naturvårdsverk -SNV ). Μετά την ολοκλήρωση της ενσωµάτωσης των ευρωπαϊκών 

οδηγιών θα τροποποιηθεί και η διάταξη ( SFS 2000:208, δηµοσιεύθηκε στις 27 Απριλίου 

2000) για τη ευθύνη των παραγωγών προϊόντων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 

εξοπλισµού, που καθιστά τους τελευταίους αρµόδιους για τη διαχείριση των ΑΗΗΕ µε 

εξαίρεση αυτή των συσκευών ψύξης, αρµόδιες για την διαχείριση των οποίων είναι οι 

τοπικές αρχές.  

 

Το υπάρχον σύστηµα διαχείρισης El-Kretsen είναι αρµόδιο για την πλειοψηφία των 

ΑΗΗΕ και χρηµατοδοτείται από τους παραγωγούς και τους εισαγωγείς. Από τον 

Ιανουάριο του 2002 ορισµένα ΑΗΗΕ, ταξινοµήθηκαν στα επικίνδυνα απόβλητα και 

αρκετοί διανοµείς δεν επιθυµούσαν την επιστροφή σε αυτούς από τους καταναλωτές 

αυτών των τύπων ΑΗΗΕ. Η φόρµουλα βρέθηκε µε τον περιορισµό της υποχρέωσής τους 

στο να ενηµερώνουν τους καταναλωτές για τα σηµεία συλλογής που δύνανται οι 

τελευταίοι να µεταφέρουν αυτά τα προϊόντα. Στην πράξη οι τοπικές αρχές 
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χρηµατοδοτούν τη συλλογή των ΑΗΗΕ και οι παραγωγοί την επεξεργασία αυτών. Οι 

διανοµείς µπορούν να µεταφέρουν τα παλαιά προϊόντα στα σηµεία συλλογής των 

τοπικών αρχών ή να απευθυνθούν στο El-Kretsen για τη συλλογή τους. Υπάρχουν 

περίπου 1000 σηµεία συλλογής ΑΗΗΕ και τα 250 από αυτά απευθύνονται σε εξοπλισµό 

βιοµηχανικής χρήσης. Το El-Kretsen έχει 511 µέλη και εκτιµάται ότι το νούµερο αυτό 

αντιπροσωπεύει το 90% των συνολικών πωλήσεων προϊόντων ηλεκτρικού και 

ηλεκτρονικού εξοπλισµού στη Σουηδία. Σηµειώνεται ότι το λειτουργικό κόστος του 

συστήµατος εκτιµάται στα 33 εκατοµµύρια ευρώ. Για το 2004 το κόστος εγγραφής στο 

σύστηµα είναι 385 ευρώ και η ετήσια συνδροµή ανέρχεται στα 55 ευρώ. 

 

Επιπροσθέτως επιβάλλεται ένα κόστος ανάλογα µε τον όγκο των πωλήσεων Ο 

υπολογισµός του τελικού κόστους διαχείρισης διέφερε ανάλογα µε το είδος του 

προϊόντος και έχουν αναπτυχθεί διαφορετικά µοντέλα υπολογισµού για κάθε προϊόν. Οι 

διαφορές στην τιµή αυτή οφείλονται στα διαφορετικά κόστη ανακύκλωσης για κάθε 

προϊόν και στο γεγονός ότι διέφερε το ποσοστό επιστροφής παλαιών συσκευών (για 

παράδειγµα οι περισσότεροι καταναλωτές επέστρεφαν το παλαιό ψυγείο µε την αγορά 

ενός νέου κάτι που δεν συνέβαινε στην περίπτωση µιας βιντεοκάµερας). 
 

Στους πρώτους 12 µήνες λειτουργίας του συστήµατος από τη 1η Ιουλίου ως και τις 30 

Ιουνίου 2002, 64.000 τόνοι ΑΗΗΕ συλλέχθηκαν από το El-Kretsen (7,27 /κάτοικο/έτος) 

και 18,650 τόνοι εξοπλισµού ψυγείων που περιείχαν CFC (2,1 kg/κάτοικο/έτος). Η 

συνολικά συλλεγόµενη ποσότητα στη Σουηδία ανήλθε στα 9,28 kg/ κάτοικο/ έτος. Τα 

παραπάνω απεικονίζονται στον Πίνακα 4.8 που ακολουθεί. 
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Πίνακας 4.8 : ΑΗΗΕ που συλλέχθηκαν στην Σουηδία τα έτη 2002/2003,[58]. 

 

 
 

Η συλλογή εξοπλισµού ψύξης που περιέχει ουσίες υπεύθυνες για τη µείωση του όζοντος 

(π.χ. CFC) πραγµατοποιείται ξεχωριστά από τις δηµοτικές αρχές και το El_kretsen, ενώ 

απαγορεύεται η εξαγωγή τους σε άλλες χώρες. Το κόστος διαχείρισης κατανέµεται 

ανάλογα µε τον όγκο πωλήσεων των παραγωγών και κάθε τοµέας αποφασίζει την τιµή 

που αυτό θα έχει. Η νοµοθεσία δεν επιτρέπει την ξεχωριστή αναγραφή του κόστους 

διαχείρισης και υποχρεώνει τους διανοµείς να το ενσωµατώσουν στην τιµή του 

προϊόντος. 

 

Αξίζει να σηµειωθεί, ότι ο τοµέας των «καφέ» προϊόντων, όντας µη ικανοποιηµένος από 

το υψηλό κόστος συµµετοχής στο El-Ktretsen αποσύρθηκε από το συλλογικό σύστηµα 

διαχείρισης τον Ιούλιο του 2003. Στην παρούσα φάση τα προϊόντα του τοµέα 

επιστρέφονται στους διανοµείς κατά την αγορά νέου εξοπλισµού, και το El-kretsen 

εισήγαγε µια νέα υπηρεσία δωρεάν συλλογής ΑΗΗΕ από τους διανοµείς και εν συνεχεία 

τα µεταφέρει στις εγκαταστάσεις ανακύκλωσης. Περίπου 3.000 µαγαζιά συνεργάζονται 

µε το El-Kretsen, αλλά όπως προβλέπουν και οι κοινοτικές οδηγίες θα πρέπει οι 

παραγωγοί/ διανοµείς να οργανώσουν συστήµατα διαχείρισης για τα προϊόντα 

τους,[58,59]. 
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4.2.14 Μεγάλη Βρετανία 

 

Στις 28 Μαρτίου 2003, το Τµήµα Εµπορίου και Βιοµηχανίας δηµοσίευσε ένα έγγραφο 

προς συζήτηση της διαδικασίας και του τρόπου ενσωµάτωσης των ευρωπαϊκών οδηγιών 

για τη διαχείριση των ΑΗΗΕ. Λαµβάνοντας υπόψη τις προτάσεις των εµπλεκόµενων 

φορέων, ακολούθησε η δηµοσίευση νέου πιο λεπτοµερούς προσχεδίου στις 25 Νοέµβρη 

του 2003. Τον Ιούλιο του 2004 αναµενόταν η δηµοσίευση νέου προσχεδίου και η τελική 

ενσωµάτωση των οδηγιών προβλέπεται να λάβει χώρα στα τέλη του 2004. 

 

Υπό συζήτηση είναι ακόµα η λειτουργία των λεγόµενων “clearing house” και η 

αρµοδιότητές του σχετικά µε την µεταφορά των συλλεχθέντων αποβλήτων προς 

επεξεργασία. Το DTI πρότεινε τη χρηµατοδότηση τους από τους παραγωγούς, ώστε να 

είναι αρµόδια για το συντονισµό ης µεταφοράς των συλλεχθέντων αποβλήτων, την 

καταγραφή των παραγωγών και των ποσοτήτων που συλλέγονται καθώς και τον 

αντίστοιχο υπολογισµό του µεριδίου στην αγορά που έχει ο εκάστοτε παραγωγός. Οι 

εµπλεκόµενοι φορείς αν και συµφώνησαν µε τη λειτουργία ενός συντονιστικού κέντρου 

(clearing house), διαφώνησαν µε το µέτρο που προτάθηκε ώστε να πραγµατοποιείται η 

µεταφορά των αποβλήτων από τα σηµεία συλλογής που εµφανίζουν πληρότητα στις 

εγκαταστάσεις επεξεργασίας εντός 48ωρου. Ο τρόπος λειτουργίας τους είναι και η 

βασική αιτία καθυστέρησης ενσωµάτωσης των ευρωπαικών οδηγιών, και αναµένεται η 

κυβέρνηση να µην προσανατολιστεί στη λειτουργία ενός εθνικού “clearing house”, αλλά 

να αναθέσει την καταγραφή των παραγωγών και των ποσοτήτων ΑΗΗΕ στην Υπηρεσία 

Περιβάλλοντος της βόρειας Ιρλανδίας, Ουαλία και Σκοτίας.  

 

Σηµειώνεται πως υπάρχουν και άλλα σηµεία διαφωνίας, καθώς για παράδειγµα η 

κυβέρνηση πρότεινε το ετήσιο τέλος που θα πληρώνουν οι παραγωγοί να είναι 

συνάρτηση των ετήσιων εσόδων από τις πωλήσεις. Ορισµένοι από τους εµπλεκόµενους 

φορείς αντιπρότειναν να υπολογίζεται µε βάση τις ετήσιες πωλήσεις προϊόντων, ενώ 

άλλοι µε βάση το βάρος των προϊόντων που κάθε επιχείρηση έχει πουλήσει, καθώς οι 

ποσοτικοί στόχοι που έχουν τεθεί αφορούν το βάρος των προϊόντων.  
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Στο κείµενο που είναι υπό συζήτηση για την τελική ενσωµάτωση των ευρωπαϊκών 

οδηγιών για τα ΑΗΗΕ, εκτιµάται και το κόστος διαχείρισής τους στη Μεγάλη Βρετανία. 

Πιο συγκεκριµένα για το 2006 προβλέπεται το κόστος συλλογής, επεξεργασίας και 

ανάκτησης να είναι µεταξύ £217 εκατοµµύρια (302 εκατοµµύρια ευρώ) και £455 

εκατοµµύρια (632 εκατοµµύρια ευρώ). Το 60-70% του ποσού αυτό’υ αφορά σε κόστος 

επεξεργασίας και αναµένεται να καλυφθεί από τους παραγωγούς, το 10-20% αφορά σε 

κόστος ξεχωριστής συλλογής και αναµένεται να καλυφθεί από τους διανοµείς. Τελικά το 

κόστος διαχείρισης ανέρχεται ανά τόνο µεταξύ 379 και 505 ευρώ, ποσό που προσεγγίζει 

τις εκτιµήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για κάθε κράτος µέλος (285-520 ευρώ). Το 

κόστος εφαρµογής της οδηγίας για την απαγόρευση χρήσης επικίνδυνων ουσιών (RoHs 

directive) ήταν δύσκολο να εκτιµηθεί παρόλα αυτά το DTI το εκτίµησε στα 167 

εκατοµµύρια ευρώ ετησίως για τα επόµενα 10 χρόνια. 

 

Το Συµβούλιο της Βιοµηχανίας για την ανακύκλωση ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ICER-

Industry Council for Electronic Recycling) δηµοσίευσε µια έρευνα για την επεξεργασία 

και ανακύκλωση των οθονών καθοδικού σωλήνα (CRTs). Η συνολική ετήσια ποσότητα 

εκτιµήθηκε στους 100.000 τόνους και η οδηγία για τα ΑΗΗΕ θέτει ποσοτικό στόχο 

ανακύκλωσης το 70%. Με χύτευση δύναται τα αποµακρυνθεί το 505 της συνολικής 

ποσότητας του µολύβδου, αλλά το εναποµείναν ποσοστό µένει προσκολληµένο στο 

γυαλί. Η αποµάκρυνση του οξειδίου του µολύβδου µε τη µέθοδο της ηλεκτρόλυσης είναι 

πιο ακριβή και λιγότερο πρακτική µέθοδος. Το 2004 το ICER ολοκλήρωσε µια δεύτερη 

µελέτη σε συνεργασία µε το DTI, στην οποία αναζητούνται αγορές για τα ανακυκλωµένο 

προϊόν. Σύµφωνα µε αυτή τη µελέτη ένα µικρό ποσοστό µπορεί να επαναχρησιµοποιηθεί 

στην παρασκευή νέων οθονών CRTs λόγω των προτύπων ασφάλειας και ποιότητας. 

Περίπου 10% τoυ γυαλιού δύναται να χρησιµοποιηθεί για την παρασκευή νέων οθονών 

CRTs καθώς και σε διεργασίες χύτευσης κατά την παραγωγή νέων προϊόντων (τούβλα). 

Επιπλέον το ICER σε συνεργασία µε την Biffaward µελετά της καλύτερες διαθέσιµες 

τεχνικές για το διαχωρισµό τη συλλογή και επεξεργασία των AHHE, και διερευνά την 

προτυποποίηση της ανακύκλωσης των οθονών CRTs,[58,65]. 
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Σηµειώνεται ότι µέσω των πόρων από τη φορολογία στη διάθεση των αποβλήτων 

(landfill Tax Credits Scheme), χρηµατοδοτείται ένα πρόγραµµα για τη δηµιουργία 

εθνικής βάσης δεδοµένων σχετικά µε τα ΑΗΗΕ. Το FRN (The Furniture Recycling 

Network) ανέπτυξε το κατάλληλο λογισµικό και εκτίµησε ότι το εθνικό σύστηµα 

διαχείρισης που θα οργανωθεί, θα συλλέγει 9,5 kg/ κάτοικο (σήµερα 7 kg/κάτοικο).  

 

Επιπλέον µια οµάδα 12 παραγωγών/ κατασκευαστών προχώρησε στη σύσταση του 

οργανισµού REPIC (Recycling Electrical Producers Industry Consortium), ώστε να 

διαχειριστεί τα παραγόµενα ΑΗΗΕ των µελών της. Η ιδρυτικές εταιρίες είναι οι Alba, 

B&W Loudspeakers, BSH Home Appliances, Glen Dimplex, Hoover Candy, In-Sink-

Erator, Kohler Mira, Merloni Elettrodomestici UK, Numatic, Philips, SMEG and 

Whirlpool. Κάθε εταιρία διέθεσε £30,000 (45,000 euros) για την έναρξη λειτουργίας του 

οργανισµού και θα διαθέσει επιπλέον £20,000 τα επόµενα 2 χρόνια. Ο οργανισµός έχει 

την υποστήριξη του AMDEA (the Association of Manufacturers of Domestic 

Appliances) και αναµένει τη συµµετοχή και άλλων παραγωγών στο σύστηµα. Στην 

παρούσα φάση έχει 36 µέλη, περίπου το 70% του συνολικού όγκου πωλήσεων του τοµέα 

των µικρών και µεγάλων ηλεκτρικών εφαρµογώνand καθώς και των καταναλωτικών 

ειδών. Παρόµοιο οργανισµό έχουν διαµορφώσει τέλος οι εταιρίες Biffa Waste Services 

και European Metals Recycling. 

 

Επιπροσθέτως η Royal Mail σε συνεργασία µε την αµερικάνικη εταιρία Return Logistics 

προωθεί τη συνεργασία µε τους διανοµείς, ώστε να οργανώσει σύστηµα συλλογής εκ 

µέρους των διανοµέων και εν συνεχεία να πωλεί τον εξοπλισµό που δύναται να 

επαναχρησιµοποιηθεί µέσω του διαδικτύου (eBay).  

 

Το Στατιστικό κέντρο για την αειοφόρο κατανάλωσης του Πανεπιστηµίου του Σέφιλντ 

(The Centre for Sustainable Consumption at Sheffield Hallam University) δηµοσίευσε τα 

αποτελέσµατα µιας µελέτης για τη διαχείριση των ΑΗΗΕ στη Μεγάλη Βρετανία. 

Συµµετείχαν 802 νοικοκυριά και µέσω ερωτηµατολογίων ανέκυψαν χρήσιµα 

συµπεράσµατα όπως: 

 



 167

• Αυξήθηκε η χρήση ηλεκτρικών εφαρµογών κατά 60% σε σχέση µε την τελευταία 

πενταετία, καθώς κατά µέσο όρο κάθε νοικοκυριό διαθέτει 25 συσκευές 

• Το 9% των νοικοκυριών διέθεταν τουλάχιστον 5 µεταχειρισµένες συσκευές 

• Η µέση “ηλικία” των συσκευών κυµαινόταν µεταξύ 4-12 ετών 

• Το 24% των συσκευών πωλήθηκε για επαναχρησιµοποίηση ή δωρίστηκε σε 

τρίτους, ενώ ένα 10% που λειτουργούσε κανονικά διατέθηκε ως απόβλητο 

• Το 38% των καταναλωτών δήλωσε πως σπάνια επιδιορθώνει τις παλιές συσκευές 

• Οι καταναλωτές έδειξαν πρόθυµοι να προµηθευτούν µεταχειρισµένες συσκευές 

που θα συνοδεύονται µε την απαραίτητη εγγύηση και θα έχουν χαµηλή τιµή 

• Από τα προϊόντα που δεν επαναχρησιµοποίθηκαν το 53% συλλέχθηκαν από τις 

τοπικές αρχές, το 35% συλλέχθηκε από τους διανοµείς και το 12% διατέθηκε µε 

τα αστικά απόβλητα 

• Το 77% των αποβλήτων αφορούσε µεγάλες οικιακές συσκευές,[58] 

 

 

Ειδική αναφορά θα πρέπει να γίνει για τα µελάνια των εκτυπωτών (cartridges) kau;vw to 

1999 καταναλώθηκαν 7 εκατοµµύρια µελάνια εκτυπωτών στη Μ.Βρετανία. Τα ¾ της 

ποσότητας αυτής διατέθηκαν ως απόβλητα, ποσότητα που ισοδυναµεί µε 15.000 τόνους. 

Τα µελάνια των εκτυπωτών δύναται να γεµίσουν ξανά ή να επανακατασκευαστούν από 

τις 120 περίπου εταιρίες που λειτουργούν στη Μ.Βρετανία . Στη δεύτερη περίπτωση 

οδηγούνται σε εργοστάσιο, όπου και αποσυναρµολογούνται ενώ ορισµένα µέρη 

αντικαθίστανται. Στη συνέχεια γεµίζουν µε µελάνι, ελέγχονται και εισέρχονται στην 

αγορά µε την απαραίτητη εγγύηση λειτουργίας. Περίπου 1/4 µελάνια εκτυπωτών 

επανακατασκευάζονται στη Μ.βρετανία και αξίζει να σηµειωθεί πως το ποσοστό αυτό θα 

ήταν µεγαλύτερου αν ορισµένες εταιρίες δεν είχαν αναπτύξει τεχνικές που δεν 

επιτρέπουν την επανακατασκευή του δοχείου µελάνης µε τη χρήση ηλεκτρονικού τσιπ 

που συνεργάζεται µε το λογισµικό του εκτυπωτή και δεν επιτρέπει την 

επαναχρησιµοποίηση του δοχείου,[67]. 

 

Το ICER δηµοσίευσε το Μάρτη του 2000 µελέτη αναφορικά µε τη διαχείριση των 

ΑΗΗΕ στη Μεγάλη Βρετανία. Σύµφωνα µε αυτή τη µελέτη 915.000 τόνοι ΑΗΗΕ 



 168

παρήχθησαν το 1998 στη Μ.Βρετανία και το 50% οδηγήθηκε σε εγκαταστάσεις 

ανακύκλωσης. Το 82% των ΑΗΗΕ προήλθε από 2 βασικές κατηγορίες όπως φαίνεται και 

στον Πίνακα 4.9 που ακολουθεί, τις µεγάλες οικιακές εφαρµογές και τα προϊόντα του 

τοµέα πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών. 

 

Πίνακας 4.9 : ∆ιαχείριση των ΑΗΗΕ στη Μ.Βρετανία,[58]. 

 
 

Αναφορικά µε την ποιοτική σύσταση των αποβλήτων, το 47% αφορούσε σε σιδηρούχα 

µέταλλα, το 22% πλαστικά, το 6% γυαλί και το 4% µη σιδηρούχα µέταλλα και το 

εναποµείναν 21% διάφορα υλικά όπως ξύλο, κράµατα κ.α. Σε αυτό το ποσοστό 

εµπεριέχονται και επικίνδυνα συστατικά όπως ο αµίαντος, το αρσενικό και αλογονούχες 

ενώσεις. 

 

Στον Πίνακα 4.10 που ακολουθεί απεικονίζεται η ποσότητα των ΑΗΗΕ ανά κατηγορία 

προϊόντων, που οδηγήθηκε σε εγκαταστάσεις ανακύκλωσης.  
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Πίνακας 4.10 : Ανακύκλωση των ΑΗΗΕ ανά κατηγορία προϊόντων,[58]. 

 
 

Σηµειώνεται πως από τη συνολική ποσότητα που οδηγήθηκε προς ανακύκλωση, ένα 

σηµαντικό κλάσµα δεν ανακυκλώθηκε (28% πλυντηρίων και 38% συσκευών ψύξης). 

Στον Πίνακα 4.11 που ακολουθεί απεικονίζεται το ποσοστό χρήσιµων υλικών που 

ανακτήθηκε από κάθε κατηγορία ΑΗΗΕ. 

 

Πίνακας 4.11 : Ποσοστό ανάκτησης υλικών ανά κατηγορία ΑΗΗΕ,[58]. 

 
 

Το υλικά που ανακτώνται συνήθως είναι τα σιδηρούχα µέταλλα, τα µη σιδηρούχα καθώς 

και τα πολύτιµα µέταλλα. Η ανακύκλωση των πλαστικών είναι αρκετά δύσκολη καθώς 

περιέχουν διαφορετικά πολυµερή και πιθανώς φλογοεπιβραδυντές. Σύµφωνα τέλος µε 

την ίδια µελέτη στη Μ.Βρετανία συλλέγονται περίπου 7,83 kg / κάτοικο ΑΗΗΕ σχεδόν 

διπλάσια ποσότητα από τον ποσοτικό στόχο που θέτει η ευρωπαϊκή οδηγία για τα 

ΑΗΗΕ. Το µέσο ποσοστό ανακύκλωσης για όλα τα ΑΗΗΕ είναι δύσκολο να εκτιµηθεί, 

αλλά υπολογίζεται περίπου στο 68%. Αναµένεται νέα µελέτη του ICER εντός του 

2004,[58]. 
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4.2.15 Τσεχία 

 

Στην έκθεση ελέγχου (monitoring report) του Νοεµβρίου του 2003, η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή αναφέρει για τον τοµέα της διαχείρισης των αποβλήτων πως υπάρχει σύγκλιση 

µεταξύ των ευρωπαϊκών οδηγιών και της τσέχικης νοµοθεσίας, µε εξαίρεση τα απόβλητα 

συσκευασίας και τη διαχείριση των οχηµάτων στο τέλος κύκλου ζωής τους. Αναφορικά 

µε τα ΑΗΗΕ η ενσωµάτωση των ευρωπαϊκών οδηγιών, θα γίνει µε την τροποποίηση της 

υπάρχουσας Νοµοθετικής Πράξης για τα απόβλητα (Waste Act). To κείµενο της 

τροποποίησης (Amendment No. 188/2004 to the Waste Act No. 185/2001 ) υποβλήθηκε 

στο Νοµοθετικό Συµβούλιο στις αρχές του Φεβρουαρίου 2004, ψηφίστηκε στις 23 

Απριλίου του 2004 και τέθηκε σε ισχύ το Μάη του 2004. Ο Νόµος για τα απόβλητα θέτει 

απλά το πλαίσιο για τη διαχείριση των ΑΗΗΕ και η νοµοθετική διάταξη που θα 

καθορίσει τη διαχείρισή τους αναµένεται να ψηφιστεί στις αρχές του 2005. 

 

Οι αναµενόµενη τροποποίηση ακολουθεί κατά γράµµα τις ευρωπαϊκές οδηγίες, µε τη 

µόνη διαφορά ότι οι ποσοτικοί στόχοι θα πρέπει να προσεγγιστούν στις 31 ∆εκέµβρη του 

2008 δηλαδή 2 χρόνια αργότερα από τα υπόλοιπα κράτη µέλη. Η τροποποίηση 

ουσιαστικά θα θέτει το νοµοθετικό πλαίσιο για την εφαρµογή συστήµατος διαχείρισης 

για τα ΑΗΗΕ και θα πρέπει να εκδοθεί Προεδρικό διάταγµα για την πλήρη εφαρµογή 

του. Αναµένεται αν είναι αρµόδιες για τη συλλογή και το διαχωρισµό των ΑΗΗΕ 

οικιακής προέλευσης οι δηµοτικές αρχές, όπως συµβαίνει ήδη για τους λαµπτήρες 

φθορίου. Ο βιοµηχανικός τοµέας δεν έχει αναλάβει κάποια πρωτοβουλία για τη σύσταση 

συστηµάτων διαχείρισης, καθώς οργανισµοί όπως ο Σύνδεσµος της Τσεχίας για τις 

ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές εφαρµογές, αναµένουν τις νοµοθετικές ρυθµίσεις και τις 

συναντήσεις µε τους λοιπούς εµπλεκόµενους φορείς που ξεκίνησαν το Μάιο του 2004. 
 

Από την 1η Ιανουαρίου 2003, όπως περιγράφεται και στην Νοµοθετική πράξη για τα 

απόβλητα (Section 38 of the Waste Act No. 185/2001) οι διανοµείς και παραγωγοί των 

λαµπτήρων και των συσκευών ψύξης οικιακής χρήσης οφείλουν να δέχονται την δωρεάν 

επιστροφή παλαιών συσκευών. Σε συνεργασία µε τις τοπικές αρχές οφείλουν να 
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ενηµερώνουν τους καταναλωτές για τα σηµεία συλλογής και τον τρόπο επιστροφής των 

παλαιών συσκευών, ενώ εναλλακτικά δύνανται να οργανώσουν οι ίδιοι συστήµατα 

συλλογής και επεξεργασίας. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος στην ανακοίνωσή του No. 

237/2001 αποσαφηνίζει πως οι παραγωγοί έχουν τρεις δυνατότητες για τη διαχείριση των 

παραγόµενων αποβλήτων, τη σνεργασία µε τις τοπικές αρχές, τη συνεργασία µε κάποια 

εταιρία ανακύκλωσης και την συνεργασία µε άλλους διανοµείς/ παραγωγούς για την 

οργάνωση συστηµάτων διαχείρισης. Στην ίδια ανακοίνωση περιγράφεται πως θα πρέπει 

να υπάρχει τουλάχιστον ένα σηµείο συλλογής σε κάθε δήµο όπου υπάρχουν σηµεία 

πωλήσεις αντίστοιχων προϊόντων (περίπου 6.000 σε όλη την Τσεχία),[58,68]. 

 

 

 

4.2.16 Εσθονία 

 

Ως νέο µέλος της Ε.Ε. η Εσθονία όφειλε να ενσωµατώσει την ευρωπαϊκή οδηγία για τα 

ΑΗΗΕ στην εθνική της νοµοθεσία µέχρι τις 13 Αυγούστου 2004. Η κυβέρνηση της 

χώρας ανέθεσε µια µελέτη για την υφιστάµενη κατάσταση αναφορικά µε τη διαχείριση 

των ΑΗΗΕ στην Εσθονία, τα αποτελέσµατα της οποίας δηµοσιεύθηκαν τον Ιούλιο του 

2003. Το ∆εκέµβρη του 2003, το Υπουργείο Περιβάλλοντος ανέθεσε στην ίδια εταιρία  

(HFT Network Oy) να προετοιµάσει το νοµικό έγγραφο που θα ενσωµατώσει την 

ευρωπαϊκή οδηγία για τα ΑΗΗΕ. Το νοµοθετικό πλαίσιο για τη διαχείριση των ΑΗΗΕ 

θεσπίζεται µέσω της τροποποίησης της Πράξης για τα Απόβλητα του 1998 που έλαβε 

χώρα την 1η Μαΐου του 2004. Αναµένεται µέχρι το τέλος του 2004 να ψηφιστεί και η 

διάταξη που θα καθορίζει τη χρηµατοδότηση των ορφανών προϊόντων, τη διάρθρωση 

του συστήµατος συλλογής κ.α. Με βάση την τροπολογία που ψηφίστηκε, η εγγραφή ενός 

παραγωγού σε κάποιο σύστηµα διαχείρισης αυτόµατα λειτουργεί και ως εγγυητικός 

παράγοντας για τον τελευταίο. 

 

Σύµφωνα µε στοιχεία της µελέτης “ Assessment of waste streams of electrical and 

electronic equipment in Estonia”, όπου διεξήχθησαν συνεντεύξεις µε 123 παραγωγούς/ 

διανοµείς προϊόντων ΗΗΕ το 50% των ερωτηθέντων γνώριζαν για την τροποποίηση του 
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νέου νόµου για τα απόβλητα, αλλά µονό το 25% γνώριζαν για τις ευρωπαϊκές οδηγίες για 

τα ΑΗΗΕ , ενώ ένα 10% δήλωσε πως έχει λάβει πρωτοβουλίες ώστε να προσαρµοστεί 

στις διατάξεις αυτών των οδηγιών. 

 

Στις αστικές περιοχές της Εσθονίας, ορισµένες δηµοτικές αρχές έχουν οργανώσει σηµεία 

συλλογής για τη δωρεάν επιστροφή των Λευκών κυρίως προϊόντων. Επιπλέον υπάρχουν 

εταιρίες που µεταφέρουν µεγάλες οικιακές εφαρµογές από τα νοικοκυριά σε 

εγκαταστάσεις επεξεργασίας scrap. Γενικά οι µικρές ηλεκτρικές εφαρµογές διατίθενται 

µαζί µε τα αστικά απόβλητα ενώ οι µεγάλες οικιακές συσκευές µεταφέρονται ξεχωριστά 

ως ογκώδη απόβλητα. Υπάρχουν εγκαταστάσεις επεξεργασίας για τα λευκά προϊόντα 

στην Εσθονία, ενώ συλλέγονται οι οθόνες CRTs και εξάγονται για περαιτέρω 

επεξεργασία. Σύµφωνα µε τη µελέτη “Assessment of waste streams of electrical and 

electronic equipment in Estonia’, η παραγωγή ΑΗΗΕ κυµαίνεται µεταξύ 4,4-7,3 

kg/κάτοικο/ έτος ανάλογα και µε τη µεθοδολογία εκτίµησης που θα χρησιµοποιηθεί. 

Στην παρούσα φάση συλλέγονται περίπου 0,15 kg/ κάτοικο/ έτος καθώς οι κάτοικοι στην 

Εσθονία διατηρούν στην κατοχή τους ΑΗΗΕ ακόµα και αν έχουν αγοράσει κάποια νέα 

συσκευή.  Εκτιµάται ότι η παραγόµενο ποσότητα ΑΗΗΕ θα αυξάνεται κατά 5% περίπου 

ετησίως για τα επόµενα χρόνια.  

 

Ολοκληρώνοντας θα πρέπει να σηµειωθεί, ότι τρεις βιοµηχανικοί σύνδεσµοι (ITL, Η 

Ένωση εµπόρων και ο CECED) συνεργάζονται ήδη από το Μάιο, για την διαµόρφωση 

ενός συστήµατος διαχείρισης (EES-Ringlus project) µέχρι και το Σεπτέµβρη του 

2005,[58,69]. 

 

 

4.2.17 Ουγγαρία 

 

Με τη συνεργασία όλων των εµπλεκόµενων φορέων (αρκετοί από τους οποίους δεν 

γνώριζαν για την ευρωπαϊκή οδηγία για τα ΑΗΗΕ), προετοιµάστηκε το προσχέδιο για 

την ενσωµάτωση της οδηγίας και το κείµενο υποβλήθηκε στο Υπουργικό Συµβούλιο και 

ακολούθως θα ψηφιστεί από το κοινοβούλιο. Στην παρούσα φάση δεν έχουν συσταθεί 
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οργανισµοί για τη διαχείριση των ΑΗΗΕ, αλλά ήδη αρκετές εταιρίες διαφηµίζουν τη 

δυνατότητα που έχουν για την επεξεργασία και µεταφορά των ΑΗΗΕ και ο CECED, και 

ιδιαίτερα η  Electrolux στην Ουγγαρία σε συνεργασία µε τον σύνδεσµο επιχειρήσεων για 

το περιβάλλον (KSZGYSZ -Association of Environmental Enterprises) εξετάζουν τη 

δυνατότητα διαµόρφωσης συλλογικού συστήµατος διαχείρισης.  

 

Οι δηµοτικές αρχές θα είναι αρµόδιες για τη συλλογή των ΑΗΗΕ και το κόστος της 

συλλογής θα καλύπτεται από τους παραγωγούς. Ένας εθνικός δηµόσιος οργανισµός 

αναµένεται να αναλάβει την καταγραφή των παραγωγών αλλά και των ποσοτήτων που 

παράγονται (National Environmental Inspectorate) και σε επόµενο στάδιο θα προωθηθεί 

η οργάνωση ενός κεντρικού συνδέσµου µε µέλη παραγωγούς και διανοµείς σε 

αντιστοιχία µε το µοντέλο της Γαλλίας. Το ειδικό τέλος που θα πληρώνουν οι παραγωγοί 

για τη διαχειριστών ΑΗΗΕ, θα είναι συνάρτηση του µεριδίου της αγοράς που κατέχει. 

Στον Πίνακα 4.12 που ακολουθεί απεικονίζεται το ποσοστό χρέωσης ανά κατηγορία 

προϊόντων ΗΗΕ. Στο παράρτηµα τέλος του προσχεδίου περιλαµβάνεται το σχέδιο 

δράσης του υπουργείου περιβάλλοντος για τη διαχείριση των ΑΗΗΕ και τους στόχους 

που θα πρέπει να προσεγγιστούν στα τέλη του 2008.  

 

Πίνακας 4.12: Ειδικό κόστος διαχείρισης συναρτήσει του µεριδίου αγοράς ανά κατηγορία 

προϊόντων ΗΗΕ,[58]. 

 
 

Σηµειώνεται ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος εκτιµά ότι περίπου 100.000 τόνοι 

αποβλήτων ΑΗΗΕ παράγονται στην Ουγγαρία, και η πλειοψηφία αυτών καταλήγει σε 

χώρους διάθεσης αν και ορισµένες εταιρίες ήδη δέχονται την επιστροφή ορισµένων 
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προϊόντων όπως τα κινητά τηλέφωνα και οι συσκευές ψύξης. Ειδικότερα για τα ψυγεία 

υπάρχει ειδικό τέλος που επιβάλλεται µε βάση τη διάταξη ACT LVI του 1995, ενώ 

ειδική χρέωση υπάρχει για τα εισαγµένα µεταχειρισµένα ψυγεία. Ο Πίνακας 4.13 που 

ακολουθεί απεικονίζει τα προαναφερθέντα, ενώ σηµειώνεται ότι το ειδικό τέλος για τα 

χρησιµοποιηµένα προϊόντα καταβάλλεται κατά την εισαγωγή στην Ουγγαρία. Η 

κυβέρνηση της Ουγγαρίας εισήγαγε από το 2002 ορισµένες εξαιρέσεις από την καταβολή 

του τέλους, ώστε να προωθήσει την διαµόρφωση εναλλακτικών συστηµάτων διαχείρισης 

που έχει χαµηλότερο κόστος. Οι εξαιρέσεις αυτές αποτελούν αντικείµενο διαµάχης µε 

την βιοµηχανίας, καθώς οι εταιρίες ανακύκλωσης ζητούν την κατάργηση της επιβολής 

του τέλους ενώ η κυβέρνηση χρειάζεται την εισφορά για την κάλυψη του λειτουργικού 

κόστους των υπηρεσιών διαχείρισης.  

 

 

Πίνακας 4.13: Ειδικό τέλος διαχείρισης συσκευών ψύξης,[58]. 
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Πίνακας 4.14 : Ειδικό τέλος διαχείρισης µεταχειρισµένων εισαγµένων συσκευών 

ψύξης,[58]. 

 
 
4.2.18 Λετονία 
 
 
Η Λετονία θα µεταφέρει την ευρωπαϊκή οδηγία για τα ΑΗΗΕ στο εθνικό δίκαιο µέσω 

τροποποιήσεων της ισχύουσας νοµοθεσίας και της ψήφισης νέων διατάξεων: 

 

-Τροποποίηση του Νόµου περί διαχείρισης των αποβλήτων (Φεβρουάριος 2004) 

-Αναθεώρηση του νόµου επιβολής φορολογίας για τη προστασία των φυσικών πόρων 

(διαµορφώνεται το προσχέδιο) 

-Τροποποίηση του εθνικού σχεδιασµού διαχείρισης των αποβλήτων 2003-2012 

(αναµένεται στα µέσα του 2005) 

-Υπουργική διάταξη για τις κατηγορίες ΑΗΗΕ (ψηφίστηκε στις 27 Ιουλίου 2004) 

-Υπουργική διάταξη για τη σήµανση των προιόντων ΗΗΕ (ψηφίστηκε στις 24 

Αυγούστου 2004) 
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-Υπουργική διάταξη για τη διαχείριση των ΑΗΗΕ (αναµένεται να ψηφιστεί στις αρχές 

Νοέµβρη) 

 (waste management law), του νόµου επιβολής φορολογίας για τη προστασία φυσικών 

πόρων (Natural Resources Tax Law) και την επέκταση εθνικού σχεδιασµού για τη 

διαχείριση των αποβλήτων 

 

Στην παρούσα φάση επιβάλλεται φόρος στους λαµπτήρες που περιέχουν υδράργυρο, στα 

επίπεδα του 15% της τιµής του προϊόντος. Αναµένεται να επεκταθεί η επιβολή φόρου και 

στα προϊόντα ΗΗΕ ώστε να χρηµατοδοτηθεί η διαχείριση των «ιστορικών» αποβλήτων. 

Παρόµοιο σύστηµα ισχύει από το 1995 για τις µπαταρίες και τους συσσωρευτές.  

 

Τα ΑΗΗΕ συλλέγονται από τις δηµοτικές αρχές µαζί µε τα λοιπά ογκώδη απόβλητα, και 

αποθηκεύονται µε την προοπτική να ξεκινήσει η επεξεργασία τους όταν θα 

δηµιουργηθούν οι ανάλογες υποδοµές.  Υπάρχει ένας µικρός αριθµός ιδιωτικών εταιριών 

που συλλέγουν τα λευκά προϊόντα και ανακτούν σκραπ, ενώ η εταιρία Lampu 

Demerkurizacijas Centrs Ltd ειδικεύεται στην ανακύκλωση λαµπτήρων που περιέχουν 

υδράργυρο και προωθεί τη ξεχωριστή διαλογή αυτών των υλικών. Εκτιµάται ότι το 2003 

παρήχθησαν 6kg ΑΗΗΕ/ κάτοικο ενώ ο δείκτης συλλογής ήταν µικρότερος από 0,15 

kg/κάτοικο,[58]. 

 
 
4.2.19 Λιθουανία 
 
 

Η κυβέρνηση της Λιθουανία ανέθεσε µελέτη που θα διερευνούσε την διαχείριση των 

ΑΗΗΕ και την διαδικασία ενσωµάτωσης των ευρωπαϊκών οδηγιών στο εθνικό της 

δίκαιο. Τα αποτελέσµατα της µελέτης δηµοσιεύθηκαν το Νοέµβρη του 2003 και 

ακολούθως παρουσιάστηκαν σε σειρά σεµιναρίων µε τη συµµετοχή όλων των 

εµπλεκόµενων φορέων. Η ενσωµάτωση των ευρωπαϊκών οδηγιών θα λάβει χώρα µε µια 

σειρά από τροποποιήσεις της ισχύουσας νοµοθεσίας: 

-Τροποποίηση του εθνικού σχεδιασµού για τη διαχείριση των αποβλήτων 
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-Τροποποίηση του νόµου για την επιβολή φορολογίας στη ρύπανση (ο φόρος θα 

πληρώνεται από τους παραγωγούς που δεν πληρούν τις απαιτήσεις που θέτει η ευθύνη 

του παραγωγού) 

-Τροποποίηση του Νόµου για τη διαχείριση των αποβλήτων (θα διαµορφώνει το πλαίσιο 

για τη διαχείριση των ΑΗΗΕ, χρηµατοδότηση κ.α.) 

-Τροποποίηση της Νοµοθετικής πράξης για τα απόβλητα (σήµανση των προϊόντων 

ΗΗΕ) 

-Υπουργική απόφαση που αναµένεται να ψηφιστεί πριν το τέλος του 2004 που θα 

µεταφέρει τις υπόλοιπες διατάξεις των ευρωπαικών οδηγιών 

 

Οι δηµοτικές αρχές αναµένεται να είναι υπεύθυνες για τη συλλογή των ΑΗΗΕ και οι 

παραγωγοί αρµόδιοι για τη χρηµατοδότηση τους. Για την οργάνωση σηµείων συλλογής 

αποταµιεύθηκε προϋπολογισµός της τάξης των 3,8 εκατοµµυρίων ευρώ. Η Λιθουανία 

λόγω ανεπαρκούς υποδοµής αλλά και του χαµηλού δείκτη συλλογής (0,16 kg/κάτοικο το 

2002) ζήτησε τριετή παράταση για την εκπλήρωση των στόχων που θέτει η οδηγία για τα 

ΑΗΗΕ και µονοετή παράταση για την ενσωµάτωση της οδηγίας και το Συµβούλιο της 

Επιτροπής έκανε δεκτή τη διετή παράταση όπως έχει ήδη αναφερθεί και απέρριψε το 

αίτηµα για παράταση στην ενσωµάτωση της οδηγίας για τα ΑΗΗΕ. 

 

Όπως προβλέπει η νοµοθεσία (Law on waste Management), οι δηµοτικές αρχές 

συλλέγουν ήδη από το ∆εκέµβρη του 2003 δωρεάν τα ΑΗΗΕ. Τη λειτουργία των 

σηµείων συλλογής την αναλαµβάνουν είτε οι ίδιες οι δηµοτικές αρχές, είτε ιδιωτικές 

εταιρίες που ειδικεύονται στη συλλογή, το διαχωρισµό και την επεξεργασία των ΑΗΗΕ 

(περίπου 200 υπάρχουν στη Λιθουανία). Το 44% των ΑΗΗΕ συλλέχθηκαν από τις 

δηµοτικές αρχές και το υπόλοιπο από τις ιδιωτικές εταιρίες, ενώ για την περίοδο 2000-

2002 παρήχθησαν περίπου 6,5 kg AHHE/κάτοικο/έτος. Συνολικά επεξεργάστηκαν 2,223 

τόνοι ΑΗΗΕ το 2002, ενώ οι λαµπτήρες που περιείχαν υδράργυρο εξάχθηκαν στην 

Λετονία και την Ουκρανία για επεξεργασία. Σηµειώνεται πως τα ΑΗΗΕ κατά τη 

συλλογή από τις δηµοτικές αρχές, διαχωρίζονται σε 3 κατηγορίες λαµπτήρες 

υδραργύρου, εξοπλισµό πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών και καταναλωτικά είδη. 
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Η Λιθουανία είναι η µόνη χώρα της Βαλτικής µε σηµαντική παραγωγή ηλεκτρικών και 

ηλεκτρονικών προϊόντων., καθώς υπάρχουν περίπου 250 επιχειρήσεις που εξάγουν 

προϊόντα και σε χώρες της Ε.Ε. Επιπλέον εισάγονται προϊόντα ΗΗΕ από τις 800 περίπου 

εταιρίες που υπάρχουν στην Λιθουανία, και εκτιµάται ότι το 30-50% των µεγάλων 

οικιακών εφαρµογών και του εξοπλισµού πληροφορικής και τεχνολογίας είναι 

µεταχειρισµένα προϊόντα. Ο INFOBALT ένας σύνδεσµος των παραγωγών προϊόντων 

ΗΗΕ ανέλαβε πρωτοβουλία για τη σύσταση ενός συλλογικού συστήµατος διαχείρισης 

και αναµένεται οι δηµοτικές αρχές να µην συµµετέχουν στο σύστηµα διαχείρισης και 

ιδιωτικές εταιρίες θα ανάβουν και την συλλογή των ΑΗΗΕ,[58]. 

 

4.2.20 Μάλτα 

 

Λόγω της ανεπαρκής υποδοµής ανακύκλωσης, της µορφολογίας του νησιού και της 

χαµηλής παραγωγής αποβλήτων, το Συµβούλιο ενέκρινε διετή παράταση για τη Μάλτα, 

όσον αφορά στην εκπλήρωση των στόχων που θέτει η οδηγία. Ορισµένες διατάξεις των 

ευρωπαϊκών οδηγιών έχουν ήδη µεταφερθεί στο δίκαιο της Μάλτας µέσω της 

νοµοθετικής Πράξης για το Περιβάλλον που επιβάλει ειδική φορολογία στα προϊόντα 

ΗΗΕ (Eco-contribution) και τέθηκε σε ισχύ την 1η Σεπτεµβρίου του 2004. Στον Πίνακα 

4.15 που ακολουθεί απεικονίζεται το ειδικό τέλος που καλούνται να πληρώσουν οι 

παραγωγοί, ενώ θα πρέπει να σηµειωθεί ότι προβλέπονται µερικές αλλά και ολικές 

εξαιρέσεις στην περίπτωση που ο παραγωγός αξιοποιεί τα παραγόµενα απόβλητα η 

συµµετέχει σε κάποιο συλλογικό σύστηµα διαχείρισης. 

 

Πίνακας 4.15: Ειδικό τέλος που έχει επιβληθεί στα προϊόντα ΗΗΕ στη Μάλτα,[58]. 
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Τον Ιανουάριο του 2003 η κυβέρνηση της Μάλτας, προχώρησε στη σύσταση της 

εταιρίας WasteServ Malta Ltd η οποία θα είναι αρµόδια για την οργάνωση συστηµάτων 

διαχείρισης για όλα τα ρεύµατα αποβλήτων. Είναι επιπλέον αρµόδια για την οργάνωση 

των υποδοµών µε βάση την ευθύνη του παραγωγού, µέχρι να αναλάβει πρωτοβουλία η 

βιοµηχανία για τη συλλογή και αξιοποίηση των αποβλήτων, ενώ ένας ξεχωριστός 

οργανισµός µε την επωνυµία Green Pack έχει αναλάβει ήδη τη διαχείριση των υλικών 

συσκευασίας. Στην παρούσα φάση οι µικρές ηλεκτρικές εφαρµογές διατίθενται µαζί µε 

τα αστικά απόβλητα, ενώ οι µεγάλες εφαρµογές µεταφέρονται δωρεάν από τις δηµοτικές 

αρχές και τα ψυγεία από ιδιωτικές εταιρίες αντίστοιχα. Επιβάλλεται ένας φόρος της 

τάξεως των 2,5 µαλτέζικων λιρών/ τόνο (περίπου 1 ευρώ), καθώς οι χώροι αποθήκευσης/ 

διάθεσης λειτουργούν από την WasteServ. Οι πρωτοβουλίες της βιοµηχανίας 

περιορίζονται στη συλλογή και αξιοποίηση του σκραπ των µεγάλων ηλεκτρικών 

συσκευών. Πρόσφατα µια τέτοια πρωτοβουλία απέτυχε καθώς δεν ήταν σύννοµη µε τα 

πρότυπα ασφάλειας/ ποιότητας που έχει θέσει η Υπηρεσία περιβάλλοντος της Μάλτας 

(MEPA -Malta Environment & Planning Authority). ∆εν υπάρχουν διαθέσιµα δεδοµένα 

αλλά ούτε εκτιµήσεις για την παραγόµενη ποσότητα ΑΗΗΕ στη Μάλτα. Η υπηρεσία 

Περιβάλλοντος εκτιµά ότι παράγονται συνολικά 0,65 kg/ ηµέρα αποβλήτων, εκ των 

οποίων το 66% αφορά σε οικιακά απορρίµµατα (τρόφιµα), το 25% σε υλικά 

συσκευασίας, το 3% σε υφάσµατα, το 6% σε επικίνδυνα απόβλητα και το υπόλοιπο 2% 

λοιπά απόβλητα. 

 

 

4.2.21 Πολωνία 

 

Στις αρχές Μαΐου του 2004 το Υπουργείο Περιβάλλοντος της Πολωνίας, διαµόρφωσε 

ένα προσχέδιο το οποίο θα ενσωµάτωνε τις ευρωπαϊκές οδηγίες για τα ΑΗΗΕ στο εθνικό 

δίκαιο της χώρας. Το κείµενο παρουσιάστηκε στους εµπλεκόµενους φορείς και µετά τις 

απαραίτητες τροποποιήσεις εγκρίθηκε στις αρχές Ιουνίου από το Υπουργικό Συµβούλιο 

και αναµένεται η ψήφισή του στο κοινοβούλιο. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος επιθυµεί 

τον περιορισµό των συστηµάτων διαχείρισης, ώστε να αποφευχθεί το φαινόµενο που 



 180

παρατηρήθηκε µε τα υλικά συσκευασίας και τους 40 συνολικά οργανισµούς που 

συστάθηκαν για τη διαχείρισή τους. 

 

 

Σηµειώνεται πως µε βάση διάταγµα του Υπουργείου Οικονοµικών, απαγορεύτηκε από το 

Νοέµβρη του 2002 η εισαγωγή συσκευών ψύξης που περιέχουν CFC και HCFCs (τέθηκε 

σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου του 2004) . Επιπροσθέτως στις 20 Απριλίου του 2004 

ψηφίστηκε η νοµοθετική πράξη για τις ουσίες που ευθύνονται για τη µείωση του 

όζοντος, µε βάση την οποία απαγορεύτηκε η εµπορία συσκευών ψύξης που περιέχουν 

αυτά τα συστατικά.  Τέλος το Υπουργικό Συµβούλιο της 11ης Σεπτεµβρίου 2001 έθεσε 

τους  ποσοτικούς στόχους για την αξιοποίηση των συσκευών ψύξης, που απεικονίζονται 

στους Πίνακες 2.16 και 2.17 που ακολουθούν. 

 

 

Πίνακας 2.16 : Ποσοτικοί στόχοι αναφορικά µε τη διαχείριση των συσκευών ψύξης και 

των λαµπτήρων,[58]. 

 
 

Η νοµοθετική πράξη για την ευθύνη του παραγωγού θέτει τα ανώτερα όρια των τελών 

που επιβάλλονται στις συσκευές ψύξης και τους λαµπτήρες. Τα διατάγµατα που 

ακολούθησαν το 2001 και το 2003 αύξησαν τα συγκεκριµένα τέλη µε βάση και τον 

πληθωρισµό και στον Πίνακα που ακολουθεί απεικονίζεται η υφιστάµενη κατάσταση 

που ισχύει από τον Ιανουάριο του 2004.  
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Πίνακας 2.17: Ανώτερα όρια τελών στις συσκευές ψύξης και στους λαµπτήρες,[58]. 

 
 

Θα πρέπει τέλος να σηµειωθεί πως µε βάση την επικείµενη διάταξη για τα ΑΗΗΕ, 

αρµόδιο τµήµα για την εγγραφή των παραγωγών αλλά και τον υπολογισµού του τέλους 

εισφοράς για τη διαχείριση µε βάση το µερίδιό τους στην αγορά, θα είναι το τµήµα των 

επιθεωρητών εµπορείου.  

 

 

 

 

4.2.22 Σλοβακία 

 

Το Νοέµβρη του 2003 το Υπουργείο Περιβάλλοντος ξεκίνησε τις επαφές µε τους 

εµπλεκόµενους φορείς, ώστε να βρεθεί η φόρµουλα για την ενσωµάτωση των 

ευρωπαϊκών οδηγιών στο δίκαιο της Σλοβακία µε στόχο την πραγµάτωσή του πριν την 

καταληκτική ηµεροµηνία της 13ης Αυγούστου 2004.  Η ενσωµάτωση θα 

πραγµατοποιηθεί µέσω της τροποποίησης της Πράξης για τα απόβλητα αλλά και 

Υπουργικών διατάξεων που θα ακολουθήσουν. Το τελικό προσχέδιο έγινε αποδεκτό από 

το Υπουργικό Συµβούλιο και αναµένεται η ψήφισή του το Νοέµβρη. Προβλέπει µεταξύ 
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άλλων την υποχρέωση των παραγωγών να χρηµατοδοτούν τη συλλογή ΑΗΗΕ τόσο σε 

σταθερά σηµεία συλλογή όσο και µέσω της υπηρεσία συλλογής από σπίτι σε σπίτι.  

 

Η νοµοθετική πράξη για τα απόβλητα (Act on Waste (2001) στην παράγραφο 45 και 

στην παράγραφο 47 θεσπίζει την ευθύνη του παραγωγού για το σκραπ από τα ΑΗΗΕ 

καθώς και για τους λαµπτήρες που περιέχουν υδράργυρο.  Πιο συγκεκριµένα η 

νοµοθετική πράξη προβλέπει τα εξής: 

 

• Απαιτεί από τους παραγωγούς/ εισάγεις την καταβολή τέλους ια την ανακύκλωση 

των ΑΗΗΕ (Recycling fund)  

• Απαιτεί από τους παραγωγούς/ εισαγωγείς την καταγραφή των παραγόµενων 

ποσοτήτων 

• Εξουσιοδοτεί τις αρµόδιες αρχές, ώστε να ελέγχουν τις ποσότητες που δηλώνουν 

οι παραγωγοί 

 

Το ειδικό τέλος που καταβάλλεται υπολογίζεται µε βάση τις ποσότητες ή το βάρος των 

προϊόντων που εισέρχονται στην αγορά και το εκτιµώµενο κόστος της διαχείρισης/ 

ανακύκλωσης των ΑΗΗΕ. Η νοµοθετική πράξη δεν αποσαφηνίζει τους όρους “electronic 

scrap” και “consumer electronics” για τα οποία είναι υποχρεωτική η καταβολή τέλους, 

αλλά παρατάσσει µια λίστα µε προϊόντα µεταξύ των οποίων περιλαµβάνονται 

υπολογιστές τσέπης, πληκτρολόγια, τηλέφωνα, µικρόφωνα, βιντεοκάµερες, τηλεοράσεις 

και φωτοαντιγραφικά. Τα µη οικιακά ΑΗΗΕ δεν καλύπτονται από την υφιστάµενη 

νοµοθεσία και απαιτείται η τροποποίησή της όπως ορίζουν οι ευρωπαϊκές οδηγίες. Τον 

πρώτο χρόνο εφαρµογής των νοµοθετικών µέτρων, αποταµιεύτηκαν 2,3 εκατοµµύρια 

ευρώ από τον τοµέα των ηλεκτρονικών συσκευών (0,3 ευρω/kg ήταν το τέλος για το 

2002),[58]. 

 

Οι δηµοτικές αρχές είναι αρµόδιες για την οργάνωση σηµείων συλλογής των αποβλήτων, 

και συνολικά 59 σηµεία συλλογής έχουν οργανωθεί από τους δήµους και ορισµένες 

ιδιωτικές εταιρίες. Σηµειώνεται τέλος, πως στον εθνικό σχεδιασµό για τη διαχείριση των 
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αποβλήτων έχουν τεθεί συγκεκριµένοι στόχοι για τη διαχείριση των ΑΗΗΕ και των 

συσσωρευτών όπως απεικονίζεται και στον Πίνακα 4.18 που ακολουθεί. 

 

 

Πίνακας 4.18 : Ποσοτικοί στόχοι για την διαχείριση των ΑΗΗΕ και των 

συσσωρευτών,[58]. 

 
 

4.2.23 Σλοβενία 

 

Η Σλοβενία οφείλει ως νέο κράτος µέλος να ενσωµατώσει την οδηγία για τα ΑΗΗΕ ως 

τις 13 Αυγούστου 2004. Στην παρούσα φάση δεν υπάρχει νοµοθετικό πλαίσιο για τη 

διαχείριση των ΑΗΗΕ και το Υπουργείο Περιβάλλοντος σε συνεργασία µε το Υπουργείο 

εµπορίου και αντιπροσώπους από τους παραγωγούς των προϊόντων ΗΗΕ προετοιµάζει 

το νοµικό έγγραφο που θα ενσωµατώσει τις ευρωπαϊκές οδηγίες (αναµένεται στα τέλη 

Οκτώβρη) ενώ µια επιπλέον διάταξη θα επιβάλει ειδικά τέλη για τη διαχείριση 

ορισµένων κατηγοριών ΗΗΕ. 

 
 
Με βάση την Υπουργική απόφαση για την διαχείριση και την ξεχωριστή συλλογή των 

αστικών αποβλήτων (Decision on the Management of the Separately Collected Fractions 

of Municipal Waste (Off. J. RS 21/01/ 2001) επιβάλλεται η διαλογή και ξεχωριστή 

συλλογή των ρευµάτων των αποβλήτων και ειδικότερα των ΑΗΗΕ. Επιπλέον 

υποχρεούνται οι δηµοτικές αρχές να οργανώσουν σηµεία συλλογής µέχρι τα τέλη του 

2003, καθώς και να λάβουν πρωτοβουλίες για τη συλλογή των µεγάλων αντικειµένων 

απευθείας από τα νοικοκυριά. Στην πράξη συλλέγονται «λευκά προϊόντα” και άλλες 

µεγάλες συσκευές, και τη χρηµατοδότηση καλύπτουν τα νοικοκυριά µε ένα ειδικό τέλος 

που πληρώνουν στις δηµοτικές αρχές. Ορισµένα προϊόντα (π.χ. «λευκά» προϊόντα αλλά 
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και συσκευές τηλεπικοινωνιών και τεχνολογίας) συλλέγονται από ιδιωτικές εταιρίες µε 

στόχο την παραγωγή και εκµετάλλευση του σκραπ,[58]. 

 

 

4.3 Σύγκριση υφιστάµενων συστηµάτων διαχείρισης ΑΗΗΕ 

 

Το Νοέµβρη του 2003 δηµοσιεύτηκε µελέτη του DTI, στην οποία αναλύονται διεξοδικώς 

και συγκρίνονται 7 διαφορετικά συστήµατα διαχείρισης ΑΗΗΕ σε 6 χώρες (Βέλγιο 

(Recupel), ∆ανία (Municipal Targeted Tax), Ολλανδία (ICT Milieu, NVMP,) Νορβηγία 

(El Retur), Σουηδία (El Kretsen) και Ελβετία (SWICO). Ακολούθως παρατίθενται τα 

σηµαντικότερα σηµεία της προαναφερθείσας µελέτης. 

 

Για τη συλλογή των ΑΗΗΕ υπάρχουν ουσιαστικά τρεις εναλλακτικές µέθοδοι: συλλογή 

από τις δηµοτικές αρχές, αποθήκευση στα σηµεία διανοµής, συλλογή από τους 

παραγωγούς προϊόντων ΗΗΕ. Εξαιρουµένου του SWICO όπου το 58% της ποσότητας 

των ΑΗΗΕ που συλλέχθηκαν το 2002, αποθηκεύτηκε στα σηµεία διανοµής τα 

περισσότερα συστήµατα διαχείρισης οργανώνουν τη συλλογή των αποβλήτων σε 

συνεργασία µε τις δηµοτικές αρχές. Είναι χαρακτηριστικό δε, ότι ορισµένα συστήµατα 

διαχείρισης (ICT Milieu, El-Retur και το σύστηµα της ∆ανίας) χρησιµοποιούν 

αποκλειστικά τις δηµοτικές αρχές για τη συλλογή των αποβλήτων. 

 
Παρατηρήθηκε σηµαντική διαφοροποίηση αναφορικά µε τις συλλεχθέντες ποσότητες 

αλλά και το βαθµό αξιοποίησης αυτών, καθώς αυτές οι παράµετροι επηρεάζονται 

σηµαντικά από το είδος του αποβλήτου αλλά και από τα δηµογραφικά στοιχεία της 

περιοχής. Για παράδειγµα το ICT Milieu συλλέγει κάτω από 10000 τόνους αποβλήτων 

(0,6 kg/κάτοικο) αλλά περιορίζεται στη διαχείριση αποβλήτων του τοµέα πληροφορικής 

και τηλεπικοινωνιών. Είναι σηµαντικό να υπογραµµιστεί, ότι όλες οι χώρες πληρούν του 

καθορισµένους στόχους συλλογής που θέτουν οι ευρωπαϊκές οδηγίες καθώς στη Σουηδία 

συλλέγονται 11kg/ κάτοικο, στη Νορβηγία και την Ελβετία πάνω από 8kg/ κάτοικο και 

στις υπόλοιπες χώρες µεταξύ 4-5 kg/ κάτοικο/έτος. Όλα τα συστήµατα διαχείρισης 

εµφανίζουν υψηλούς βαθµούς αξιοποίησης των ΑΗΗΕ µεταξύ 80-90% 



 185

(συµπεριλαµβανοµένου της ανάκτησης ενέργειας), και το άµεσο κόστος διαχείρισης και 

συλλογής των ΑΗΗΕ κυµαινόταν από 0,35 ευρώ/kg (NVMP) έως και 0,64 ευρώ/kg 

(SWICO).  

 

Θα πρέπει να σηµειωθεί, ότι είναι δύσκολη η σύγκριση δεικτών (όπως οι δείκτες 

συλλογής και κόστους) µεταξύ των συγκεκριµένων συστηµάτων διαχείρισης, καθώς 

υπάρχει πληθώρα παραµέτρων που δύναται να διαφοροποιήσει τα αποτελέσµατα 

ανεξάρτητα από το βαθµό καλής οργάνωσης και λειτουργίας. Ορισµένες από αυτές τις 

παραµέτρους είναι: 

 

-Οι αποστάσεις µεταξύ των σηµείων συλλογής, αποθήκευσης και των µονάδων 

επεξεργασίας είναι σηµαντική παράµετρος που δύναται να µειώσει δραµατικά το 

λειτουργικό κόστος. Για το SWICO τα λογιστικά κόστη υπολογίζονται µε βάση µια µέση 

απόσταση της τάξεως των 30 km, ενώ σε χώρες όπως η Νορβηγία και η Σουηδία που τα 

δίκτυα λειτουργούν σε µεγαλύτερες αποστάσεις αυξάνεται κατακόρυφα το κόστος. 

-Η πληθυσµιακή πυκνότητα είναι παράµετρος ικανή να δηµιουργήσει συνθήκες 

οικονοµίας κλίµατος, γεγονός που για παράδειγµα εκµεταλλεύεται το σύστηµα NMVP 

στην Ολλανδία. 

-Εξίσου σηµαντικές παράµετροι είναι το διαφορετικό κόστος εργασίας (µεγαλύτερο στην 

Ελβετία) καθώς και το διαφορετικό είδος προϊόντων που διαχειρίζονται τα 

προαναφερθέντα συστήµατα. 

-Η δυσκολία στη σύγκριση των συστηµάτων διαχείρισης έγκειται και στο γεγονός ότι 

παρουσιάζουν διαφορετικούς χρόνους λειτουργίας (µια εξαετία περίπου το SWICO µόλις 

3 χρόνια το El Kretsen), καθώς η µακροπρόθεσµη λειτουργία ενός συστήµατος δίνει τη 

δυνατότητα για σύναψη καλύτερων συµβολαίων (µειωµένο λειτουργικό κόστος) ενώ δεν 

παρουσιάζεται το αρχικό κεφαλαιούχο κόστος. 

-Τέλος εξίσου σηµαντικές παράµετροι είναι η συµπεριφορά των καταναλωτών και η 

ευαισθησία που εµφανίζουν σε περιβαλλοντικά ζητήµατα, η µορφή των ποσοτικών 

στοιχείων στις ετήσιες εκθέσεις (π.χ. ορισµένα συστήµατα καταγράφουν µονάδες 

προϊόντων ενώ άλλα το συνολικό βάρος) καθώς και τα διαφορετικά πρότυπα 

ανακύκλωσης και επεξεργασίας που ισχύουν σε κάθε χώρα,[59]. 


