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«Ανάπτυξη επικοινωνιακής και εκπαιδευτικής 
εκστρατείας ανακύκλωσης Αποβλήτων 
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(Α.Η.Η.Ε)»

Τίτλος έργου Διάρκεια υλοποίησης
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Συντονιστής δικαιούχος Συνδικαιούχοι

Συνολικός προϋπολογισμός

739.875 Ευρώ 

Συγχρηματοδότηση κατά 50% 
από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα 

LIFE+ Information and Communication

Αντικείμενο προγράμματος

Αντιμετώπιση του προβλήματος της 
μη περιβαλλοντικά ορθής διαχείρισης των Α.Η.Η.Ε 

σε στοχευμένες γεωγραφικές περιοχές 
της Ελληνικής Επικράτειας



Παρουσίαση προγράμματος LIFE infocycle

Αντικείμενο προγράμματος
Αντιμετώπιση του προβλήματος της 

μη περιβαλλοντικά ορθής διαχείρισης των Α.Η.Η.Ε 
σε στοχευμένες γεωγραφικές περιοχές 

της Ελληνικής Επικράτειας
Περιφέρεια Θεσσαλίας & Περιφέρεια Ηπείρου

 Αντιμετώπιση μειωμένης συλλογής 

 Αντιμετώπιση μη ποιοτικής διαχείρισης 
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Περιφέρεια

Συλλογή ΑΗΗΕ (kg/κάτοικο σε περιφερειακό επίπεδο)

2011 2012 2013 2014

Διάστημα: 2011 – 2014

Μέση συλλογή σε 
εγχώριο επίπεδο: 3,73 kg/κατ. 

Μέση συλλογή στην 
Περ. Ηπείρου:      1,18 kg/κατ. 

Μέση συλλογή στην 
Περ. Θεσσαλίας:  1,61 kg/κατ. 

Χαμηλά 
επίπεδα συλλογής

Γιατί επιλέχθηκαν η Θεσσαλία και η Ήπειρος;
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Ποσοστό κατεστραμμένων φορτίων των δύο περιφερειών 
σε σχέση με το πανελλαδικό επίπεδο   

Αριθμός κατεστραμμένων φορτίων 
πανελλαδικά: 174

Αριθμός κατεστραμμένων φορτίων στις
δύο περιφέρειες: 47     

Υψηλά ποσοστά 
κατεστραμμένων 

φορτίων

Από τους 51 συνεργάτες της Α.Σ. οι 17
έχουν αποστείλει κατεστραμμένο φορτίο

27%

33%

Διάστημα: 2009 – 2014

Υψηλά ποσοστά κατεστραμμένων φορτίων

Διάστημα: 2009 – 2013

Γιατί επιλέχθηκαν η Θεσσαλία και η Ήπειρος;



Κατηγορίες ΑΗΗΕ



Κατηγορίες ΑΗΗΕ



Επικίνδυνες ουσίες 
στα κατασκευαστικά μέρη των ΑΗΗΕ

Πολυχλωριωμένα 
διφαινύλια 

PCB’s

Συσκευές μεγάλου 
μεγέθους

Μπαταρίες
Cd, Pb, Hg

Συσκευές μικρού 
μεγέθους

Συσκευές μικρού 
μεγέθους ΙΤ

Βρωμιούχοι

Φλογοεπιβραδυντές

Μπαταρίες
Cd, Pb, Hg

Ψυκτικά μέσα –
Αέρια θερμοκηπίου

Βαρέα μέταλλα 
Cd, Pb, Hg

Εξοπλισμός ανταλλαγής 
θερμότητας 

(ψυγεία, κλιματιστικά)

Οθόνες
(CRT’s – FPD’s)

Λαμπτήρες

Υδράργυρος
Hg

Όλες οι 
κατηγορίες 

ΑΗΗΕ περιέχουν 
επικίνδυνες 

ουσίες



Περιβαλλοντικό πρόβλημα
Επικίνδυνες ουσίες στα κατασκευαστικά μέρη των ΑΗΗΕ



Συνολικός κύκλος ζωής ΗΗΕ 



Εμπλεκόμενοι Φορείς - Υποχρεώσεις - Συμβολή

Εταιρείες διαχείρισης ΑΗΗΕ  (συλλογή , μεταφορά, επεξεργασία, τελικοί αποδέκτες)

• Τήρηση νομοθετικών απαιτήσεων και όρων περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων

• Συνεργασία μέσω συμβάσεων με Συστήματα Εναλλακτικής  Διαχείρισης

• Λειτουργία βάσει προτύπων διαχείρισης και συνεχής βελτιστοποίηση 

επιχειρησιακής λειτουργίας



Ενδιάμεσα 
κέντρα 

παραλαβής

Οικιακοί 
χρήστες

Επιχειρήσεις συλλογής 
μεταλλικών 

απορριμμάτων –
έμποροι scrap

ΑΓΟΡΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΩΝ 
ΥΛΙΚΩΝ

Καταστήματα 
λιανεμπόρων/

Αποθήκες, 
Service

Δημοτικά 
σημεία 

συλλογής -
Σχολεία

Επαγγελματικοί 
χρήστες

Γυρολόγοι

Ταξινόμηση - Διαλογή

Προσωρινή 
αποθήκευση

Επεξεργασία 

Ανακύκλωση 

ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΗΗΕ

Χαλυβουργίες

Μεταλλουργία

Εταιρείες Διαχείρισης 
Επικινδύνων 
Αποβλήτων

Εταιρείες Διαχείρισης 
Υπολειμμάτων 

Διαδικασίας

Εταιρείες Διαχείρισης 
Πλαστικών

Εταιρείες διαχείρισης 
αποβλήτων

Άγνωστοι 
αποδέκτες

Προβλήματα διαχείρισης στη διαδικασία 
συλλογής - μεταφοράς



 Παράδοση ΑΗΗΕ και σε μη συνεργαζόμενους 
με εγκεκριμένο σύστημα αποδέκτες

Οικιακοί 
χρήστες

Επιχειρήσεις συλλογής 
μεταλλικών 

απορριμμάτων –
έμποροι scrap

Γυρολόγοι

Εταιρείες διαχείρισης 
αποβλήτων

Άγνωστοι 
αποδέκτες

 Κανιβαλισμός - μη απορρύπανση συσκευών 
από μέρος των αποδεκτών αυτών

 Περιορισμένη ανάκτηση υλικών. Πώληση σε 
παράνομες μαύρες ροές της οικονομίας 

 Απουσία ελάχιστων τεχνικών απαιτήσεων-
προδιαγραφών (μεταφορά-αποθήκευση)

Επαγγελματικοί 
χρήστες

Προβλήματα διαχείρισης στη διαδικασία 
συλλογής - μεταφοράς



Ενδιάμεσα 
κέντρα 

παραλαβής

Επιχειρήσεις συλλογής 
μεταλλικών απορριμμάτων 

– έμποροι scrap

ΑΓΟΡΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΩΝ 
ΥΛΙΚΩΝ

Καταστήματα 
λιανεμπόρων/

Αποθήκες, 
Service

Δημοτικά σημεία 
συλλογής -

Σχολεία

Ταξινόμηση - Διαλογή

Προσωρινή 
αποθήκευση

Επεξεργασία 

Ανακύκλωση 

Χαλυβουργίες

Μεταλλουργία

Εταιρείες Διαχείρισης 
Επικινδύνων 
Αποβλήτων

Εταιρείες Διαχείρισης 
Υπολειμμάτων 

Διαδικασίας

Εταιρείες Διαχείρισης 
Πλαστικών

Εταιρείες διαχείρισης 
αποβλήτων

 Εφαρμογή μη-ορθών πρακτικών διαχείρισης (π.χ. λάθος τρόπος 
τοποθέτησης-αποθήκευσης συσκευών σε container)

 Έλλειψη μέτρων αντιμετώπισης περιβαλλοντικών ατυχημάτων –
έκτακτων περιστατικών (π.χ ύπαρξη απορροφητικών υλικών)

 Έλλειψη μέτρων ασφαλείας (π.χ. κλέιδωμα χώρου-conainer
αποθήκευσης)

Προβλήματα διαχείρισης στη διαδικασία 
συλλογής - μεταφοράς



Αποτέλεσμα:



Πως αντιμετωπίζουμε τα 
παραπάνω προβλήματα;



1.Εφαρμόζουμε την περιβαλλοντική και την εργατική νομοθεσία

2. Εφαρμόζουμε ορθές πρακτικές διαχείρισης ΑΗΗΕ σύμφωνα με 

τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές

Πως αντιμετωπίζουμε τα παραπάνω προβλήματα;



Νομοθετικό Πλαίσιο

Νόμος 4042/2012 (ΦΕΚ Α 24/13.2.2012)  Νόμος πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων

 Νόμος 2939/2001 (ΦΕΚ Α 179/06.08.2001)  Νόμος Πλαίσιο για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων

 ΚΥΑ 23615/651/Ε.103 (ΦΕΚ Β 1184/9.5.2014) «Καθορισμός κανόνων, όρων και προϋποθέσεων για την 

εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)»

Τι προβλέπει η νέα ΚΥΑ: 

Νέα κατηγοριοποίηση των ΑΗΗΕ (6 νέες κατηγορίες αντί για υφιστάμενες 10. Ισχύει υποχρεωτικά από 2018) 

Θέτει όρους και προϋποθέσεις για την συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία και ανακύκλωση 

Καθορίζει νέους υψηλότερους ποσοτικούς στόχους ανακύκλωσης ΑΗΗΕ που σχετίζονται με τις πωλήσεις 

Ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών στην αγορά 



Ασφάλεια και υγεία 
Σεβασμός στον εργαζόμενο



Πως επιτυγχάνουμε την υγεία και ασφάλεια στην εργασία; 

• Εφαρμόζουμε τη Γραπτή Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου (ΓΕΕΚ) 

και την εργατική νομοθεσία

• Φοράμε τα κατάλληλα Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ)

• Εργαζόμαστε σύμφωνα με τις αρχές της Εργονομίας

• Εφαρμόζουμε κατάλληλη Σήμανση των χώρων εργασίας

• Γνωρίζουμε τους κινδύνους από την εργασία μας

Ασφάλεια και Υγεία στην εργασία  



Τι είναι η Γραπτή εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου και τι προβλέπει;

• Νομοθετική υποχρέωση κάθε εγκατάστασης διαχείρισης ή παραλαβής ΑΗΗΕ 

• Εκπονείται από τον τεχνικό ασφαλείας, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την τήρηση της

• Εντοπίζει αναλυτικά όλους τους κινδύνους ανά θέση εργασίας 

• Προσδιορίζει τα κατάλληλα μέτρα προστασίας για κάθε κίνδυνο

• Προσδιορίζει τις απαιτήσεις εκπαίδευσης του προσωπικού 

Ασφάλεια και Υγεία στην εργασία  



Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ)

Φορούμε πάντα τα Μέσα Ατομικής Προστασίας που μας έχουν διανεμηθεί. 

Αυτά ενδεικτικά είναι:

Ασφάλεια και Υγεία στην εργασία  



Εργονομία 

Προσέχουμε ιδιαίτερα πως σηκώνουμε τις συσκευές κατά τη φορτοεκφόρτωση

Δεν βιαζόμαστε! 

Ασφάλεια και Υγεία στην εργασία  



Εργονομία 

 Άλλα παραδείγματα σωστής χρήσης βοηθητικού εξοπλισμού: 

Ασφάλεια και Υγεία στην εργασία  



Σήμανση των χώρων εργασίας 

Ασφάλεια και Υγεία στην εργασία  



Σήμανση των χώρων εργασίας 

Ασφάλεια και Υγεία στην εργασία  



Σήμανση των χώρων εργασίας 

Ασφάλεια και Υγεία στην εργασία  



Σήμανση των χώρων εργασίας 

Ασφάλεια και Υγεία στην εργασία  



Σήμανση των χώρων εργασίας 

Ασφάλεια και Υγεία στην εργασία  



Πρακτικές διαχείρισης ΑΗΗΕ 

Σεβασμός στο περιβάλλον



Μέσα συλλογής ΑΗΗΕ



Μέσα συλλογής ΑΗΗΕ



Μέσα συλλογής μικροσυσκευών

?
ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ



Μέσα συλλογής λαμπτήρων

!
ΌΧΙ ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ



Μέσα συλλογής λοιπών συσκευών



Χώρος αποθήκευσης ΑΗΗΕ 

Τις προδιαγραφές 
αυτές τις καλύπτει 
ένα container σε 

φυλασσόμενο 
χώρο



Γενικές πρακτικές διαχείρισης ΑΗΗΕ

Ταξινόμηση στην καθημερινή μας εργασία



Όπως φορτώσουμε το 
container έτσι θα ξεφορτωθεί 
από εργαζόμενο σε μονάδα 
επεξεργασίας

Γενικές πρακτικές διαχείρισης ΑΗΗΕ

Ταξινόμηση στην καθημερινή μας εργασία



Χύδην τοποθέτηση 
συσκευών εντός container

Γενικές πρακτικές διαχείρισης ΑΗΗΕ



Στοιχισμένη τοποθέτηση 
AHHE εντός container

Γενικές πρακτικές διαχείρισης ΑΗΗΕ



Μεταφόρτωση 
μικροσυσκευών 
σε κατάλληλα 

μέσα συλλογής

Γενικές πρακτικές διαχείρισης ΑΗΗΕ



Πρακτικές διαχείρισης ΑΗΗΕ

Περιτύλιξη ΑΗΗΕ
με stretch film για 

ασφαλή μεταφορά. 

Προσοχή να μην εξέχει το 
φορτίο από τις παλέτες 



Χειρισμός Οθονών



Χειρισμός Ψυγείων



Χειρισμός Λαμπτήρων



Πρακτικές διαχείρισης ΑΗΗΕ συνοπτικά

Τακτική παρακολούθηση 
μέσων/σημείων συλλογής 

(Monitoring)

Μη τοποθέτηση συσκευασιών & 
λοιπών απορριμμάτων. 

Αφαίρεση σε περίπτωση που 
βρεθούν στο μέσο συλλογής

Αφαίρεση ΑΗΗΕ από 
μη κατάλληλο μέσο συλλογής 

& μεταφόρτωση σε 
αντίστοιχο κατάλληλο

Υπόδειξη σε περίπτωση 
εύρεσης κακής πρακτικής 

(π.χ. από πολίτη)

Τοποθέτηση 
μέσων συλλογής & ΑΗΗΕ σε 

στεγασμένο, φυλασσόμενο χώρο
προστατευμένο από 
καιρικά φαινόμενα 

Τοποθέτηση
μέσου συλλογής λαμπτήρων

σε ενδεδειγμένο χώρο

Μη υπέρβαση 
ορίου χωρητικότητας 
των μέσων συλλογής

Προσεκτική τοποθέτηση ΑΗΗΕ 
σε μέσα συλλογής. 

Αποφυγή χύδην τοποθέτησης.

Ιδιαίτερη προσοχή κατά τον 
χειρισμό λαμπτήρων



Εγχειρίδιο

 ΟΤΑ

 Εταιρείες διαχείρισης

Εκπαιδευτικό υλικό - εργαλεία



Εκπαιδευτικό video

Εκπαιδευτικό υλικό - εργαλεία



Νομική δήλωση

Οι απόψεις που εκφράζονται στην παρούσα έκδοση είναι των συγγραφέων και δεν απηχούν 

απαραίτητα τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Δήλωση Πνευματικών Δικαιωμάτων

Η παρούσα έκδοση διασφαλίζεται σύμφωνα με την Διεθνή άδεια «Creative Commons Attribution-

NonCommercial-NoDerivatives 4.0».

Για να δείτε αντίγραφο της άδειας, παρακαλούμε επισκεφθείτε τη διεύθυνση:

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

