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Σύνοψη Εργασίας 

 
Η εργασία ασχολείται αρχικά με τη περιβαντολλογική μόλυνση που προκαλείται από το 

αυτοκίνητο. Αυτή λαμβάνει χώρα σε 3 στάδια: 1) στη παραγωγή του αυτοκινήτου 2) στη 

χρήση του και 3) όταν το αυτοκίνητο γίνεται απόρριμμα. Υπάρχουν πτυχές αυτής της 

μόλυνσης που εδώ στην Ελλάδα αγνοούμε εντελώς, ειδικά σε ότι αφορά το τρίτο στάδιο.  

 

 Στο δεύτερο μέρος περιγράφεται η διαδικασία της ανακύκλωσης αυτοκινήτων και τα οφέλη 

που προκύπτουν από αυτή για το περιβάλλον, καθώς και τα πολυσύνθετα οικολογικά 

προβλήματα που δημιουργούνται από τα κατάλοιπα τεμαχισμού (automotive shredder 

residues). Μέχρι εδώ η περιγραφή και η  ανάλυση είναι αρκετά διεξοδική αλλά απαραίτητη 

για τη κατανόηση του κειμένου από τον αναγνώστη.  

 

Στο επόμενο κομμάτι περιγράφεται η εξέλιξη του θέματος της ανακύκλωσης αυτοκινήτων 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γίνεται εκτενής αναφορά στις σχέσεις Κράτους – επιχειρήσεων  σε 

τέσσερα κράτη μέλη που αντιμετώπισαν το θέμα έγκαιρα και επηρέασαν με τις αποφάσεις 

τους τις εξελίξεις σε όλη την ΕΕ. Οι χώρες αυτές είναι η Ολλανδία, η Γαλλία, η Γερμανία και η 

Ιταλία. Παράλληλα, σχολιάζονται οι στρατηγικές και οι πρακτικές των επιχειρήσεων που 

δραστηριοποιούνται στο κλάδο του αυτοκινήτου σε κάθε χώρα, με σκοπό την άσκηση 

επιρροής στη διαμόρφωση της εθνικής πολιτικής στο θέμα της ανακύκλωσης του 

αυτοκινήτου. Τέλος γίνεται μια σύντομη αναφορά στις εθελοντικές συμφωνίες, αφού τα 

τελευταία χρόνια αποτελούν ένα νέο και αποτελεσματικό τρόπο συμφωνίας ανάμεσα στις 

επιχειρήσεις και το Κράτος. 

  

Έπειτα γίνεται αναφορά στο πως φτάσαμε στο υπάρχον Ευρωπαϊκό Νομικό Πλαίσιο που 

αναφέρεται στην ανακύκλωση των αυτοκινήτων. Μετά από σχεδόν 10 χρόνια 

διαπραγματεύσεων τα κράτη μέλη της ΕΕ κατάφεραν να έρθουν σε συμφωνία και να 

ψηφίσουν την οδηγία 2000/53/ΕΚ. Το παρασκήνιο των διαπραγματεύσεων ήταν έντονο αφού 

κάθε χώρα προσπαθούσε να προστατέψει τα συμφέροντά της. Ακολουθεί σχολιασμός της 

οδηγίας της ΕΕ και αναλύονται οι αδυναμίες της καθώς η εφαρμογή της επηρεάζει μια σειρά 

από βιομηχανικούς κλάδους, άλλους αρνητικά και άλλους θετικά. 

 



Στο έβδομο κεφάλαιο γίνεται αναλυτική παρουσίαση των οικονομικών της ανακύκλωσης 

πανευρωπαϊκά χρησιμοποιώντας δεδομένα από έγκυρους οργανισμούς. Αρχικά, 

περιγράφεται η παρούσα οικονομική κατάσταση μετά τις αλλάγες που επέφερε η Κοινοτική 

οδηγία στις επιχειρήσεις ανακύκλωσης αυτοκινήτων. Έπειτα σχολιάζονται τα οικονομικά 

οφέλη που έχουν προκύψει από την εφαρμογή της Κοινοτικής οδηγίας σε όλη την ΕΕ. Τα 

οφέλή αυτά, μπορεί να είναι ακόμα μικρά, αλλά αναμενέται μελλοντικά να υπάρξουν άλλα, 

πολύ μεγαλύτερα. Η περίπτωση αυτή αποτελεί το τρίτο μέρος του έβδομου κεφαλαίου, όπου 

γίνεται αναφορά τόσο στα οφέλη, όσο και στα κόστη της οδηγίας εν όψει των αυστηρών 

στόχων που θέτει η ΕΕ για το 2015. Στο επόμενο κεφάλαιο παρουσιάζονται συνοπτικά τα 

μέχρι τώρα περιβαντολλογικά οφέλη απο την εφαρμογή της οδηγίας στα κράτη – μέλη. 

 

Στα τελευταία δύο κεφάλαια παρουσιάζεται η κατάσταση στην Ελλάδα, που ως μέλος της ΕΕ 

καλείται να εφαρμόσει την Κοινοτική οδηγία. Εδώ περιγράφεται η παρούσα κατάσταση στη 

χώρα μας  καθώς και τα πολλά προβλήματα που υπάρχουν στην εφαρμογή της παραπάνω 

οδηγίας. 

 

Στο δέκατο κεφάλαιο περιγράφεται μια επιχείρηση που πρωτοπόρησε στο τομέα 

ανακύκλωσης αυτοκινήτων στην Ελλάδα : η «Αειφόρος Α.Ε.». Πρόκειται ουσιαστικά για μια 

μικρή μελέτη περίπτωσης στην οποία σχολιάζονται οι ενέργειες που έχει κάνει η εταιρία 

σχετικά με το θέμα της ανακύκλωσης αυτοκινήτων.   
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1 .ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
 
 Η Ζωή μας με το αυτοκίνητο. 
 
Στις μέρες μας, η χρήση του αυτοκινήτου είναι άμεσα συνυφασμένη με οποιαδήποτε σχεδόν 

δραστηριότητά μας. Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν πως μετά την ανάπτυξη της γεωργίας πριν 

από 12.000 χρόνια, ως σημαντικό βήμα προόδου για τον άνθρωπο, δύο ακόμα εφευρέσεις 

επέδρασαν καταλυτικά στο τρόπο ζωής του: το ηλεκτρικό ρεύμα και το αυτοκίνητο. Χάρις τη 

πρώτη ο άνθρωπος κατάφερε  για πάντα να διαγράψει την διαφορά μέρας και νύχτας, να 

δαμάσει δυνάμεις που μέχρι τότε φάνταζαν ανίκητες. Χάρις τη δεύτερη, κάθε άνθρωπος 

επέκτεινε τους γεωγραφικούς του ορίζοντες και του δόθηκε η δυνατότητα να επισκέπτεται 

όποιο μέρος ήθελε κατά βούληση. Πριν από 100 χρόνια οποιαδήποτε ταξίδι που δεν 

περιλάμβανε τη χρήση σιδηρόδρομου ή πλοίου, ήταν αργό και δύσκολο. Όταν υπήρχαν 

δρόμοι που ένωναν δύο πόλεις, τότε τις περισσότερες φορές αυτοί ήταν απλά χωμάτινα 

μονοπάτια, ή σε κάποιες περιπτώσεις καλυμμένα με χαλίκι. Το ταξίδι γίνονταν κυρίως με 

άλογα ή στη καλύτερη περίπτωση, με άμαξες.  

 

Οι ίδιες οι πόλεις μας  ήταν τελείως διαφορετικές, αφού στην συντριπτική πλειοψηφία των 

περιπτώσεων ήταν χτισμένες παραθαλάσσια, δίπλα σε ποτάμια, λίμνες  ή  πάνω  στο 

σιδηροδρομικό δίκτυο. Με αυτό το τρόπο εξασφαλίζονταν η επικοινωνία τους με τον 

υπόλοιπο κόσμο ενώ διευκολύνονταν και οι εμπορικές μεταφορές. Το οδικό δίκτυο μέσα σε 

αυτές ήταν κατάλληλο κυρίως για πεζούς και τα περισσότερα κτίρια χτισμένα πολύ κοντά 

μεταξύ τους. 

 

Στις μέρες μας, οι πόλεις μας έχουν τελείως διαφορετική όψη και σε αυτό συνέβαλε η 

διαρκώς αυξημένη χρήση του αυτοκινήτου. Τεράστιες λεωφόροι, αστικοί αυτοκινητόδρομοι 

και εντυπωσιακές κρεμαστές γέφυρες αποτελούν μέρος του σκηνικού που συνθέτουν μια 

σύγχρονη μεγαλούπολη.  Ανάμεσα σε αυτούς τους δρόμους ξεπροβάλλουν πολυώροφα 

κτίρια, τα οποία διαθέτουν μεγάλους χώρους στάθμευσης για τα οχήματα των ενοίκων τους. 

Με άλλα λόγια προσαρμόσαμε το περιβάλλον στο οποίο ζούμε στην ανάγκη μετακίνησής 

μας με το αυτοκίνητο. Πραγματικά, η σχέση μας με αυτό έχει εξελιχθεί σε τέτοιο βαθμό, που 

μπορούμε σε πολλές περιπτώσεις ανθρώπων να μιλάμε για ισχυρή εξάρτηση. Κάποιοι 

ψυχολόγοι υποστηρίζουν πως η αγάπη και η αφοσίωση που πολλές φορές δείχνουμε για το 

αυτοκίνητο μας είναι υπερβολική και σε κάθε περίπτωση ξεπερνά κατά πολύ την εκτίμηση  
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που δείχνουμε  για άλλα αγαθά του τεχνικού μας πολιτισμού, όπως είναι για παράδειγμα το 

ηλεκτρικό ψυγείο ή ακόμα και ο προσωπικός μας ηλεκτρονικός υπολογιστής. Τίποτα όμως 

δεν είναι τυχαίο αφού για παράδειγμα, στις Η.Π.Α. ένας στους επτά εργαζόμενους 

ασχολείται, σε κάποιο επίπεδο, με την αυτοκινητοβιομηχανία. Τα νούμερα είναι αντίστοιχα 

σχεδόν σε όλες τις αναπτυγμένες βιομηχανικά χώρες του κόσμου. Επιπλέον, σύμφωνα με 

στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας των Η.Π.Α. για το 2004, οι αγοραπωλησίες 

αυτοκινήτων αντιστοιχούσαν στο 28,5% όλων των κλάδων του λιανικού εμπορίου στη χώρα 

αυτή.    

2. Η Ιστορία και η Εξέλιξη του Αυτοκινήτου. 
Ο άνθρωπος από πολύ νωρίς προσπάθησε να κατασκευάσει οχήματα που διέθεταν 

αυτόνομο σύστημα κίνησης. Στα τέλη του 19   αιώνα (1885) ο Γερμανός  Karl Benz έφτιαξε 

το πρώτο τρίκυκλο όχημα με κινητήρα εσωτερικής  καύσης στη πόλη του  Mannheim, και 

απέκτησε την ανάλογη πατέντα. Τον επόμενο χρόνο ο Benz ήταν ο πρώτος που έκανε 

πωλήσεις αυτοκινήτων στην ιστορία. 

ου

Οι πρώτοι γνωστοί κατασκευαστές αυτοκινήτων ήταν 

Γάλλοι και συγκεκριμένα οι Panhard & Levassor (1889)  και ο Peugeot (1891). Όταν λέμε 

κατασκευαστές εννοούμε μικρές βιοτεχνίες που αναλάμβαναν τη κατασκευή όχι μόνο των 

κινητήρων, αλλά ολόκληρου του αυτοκινήτου. Οι Γάλλοι θεωρούσαν τότε το αυτοκίνητο ως 

αγαθό πολυτελείας και κάθε αυτοκίνητο ήταν διαφορετικό και ιδιαίτερα ακριβό. Η μεγάλη 

αλλαγή  ήρθε από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Συγκεκριμένα, ο Henry Ford, (1863 – 

1947), έθεσε τα θεμέλια της μαζικής παραγωγής αυτοκινήτων με την πλήρη  εφαρμογή της 

«κυλιόμενης ταινίας» (conveyor belt), στη γραμμή παραγωγής. Το αποτέλεσμα ήταν η 

δραματική αύξηση της παραγωγής αυτοκινήτων και η δραστική μείωση του κόστους. Πλέον, 

το μοναδικό μοντέλο της εταιρίας την εποχή εκείνη, το Model T, παράγονταν σε  93 λεπτά και 

μπορούσε να το αποκτήσει σχετικά άνετα ο μέσος Αμερικάνος της εποχής. Μέχρι το 1927, 

όπου και η παραγωγή του συγκεκριμένου μοντέλου σταμάτησε, είχαν κατασκευαστεί σε όλο 

το κόσμο πάνω από 15 εκατομμύρια οχήματα. Ο Α' Παγκόσμιος Πόλεμος (1914 – 1918), 

ανάγκασε τους περισσότερους κατασκευαστές να στραφούν στην παραγωγή φορτηγών και 

επιβατικών αυτοκινήτων και, με το τέλος του πολέμου, οι σχεδιαστές τους χρησιμοποίησαν 

την πείρα που αποκόμισαν πάνω στο αυτοκίνητο. Εμφανίστηκαν έτσι πανίσχυροι κινητήρες, 

οι οποίοι τοποθετήθηκαν σε αυτοκίνητα που έγιναν θρύλος για την αντοχή, την πολυτέλεια 

και την ποιότητα της κατασκευής τους. Εξαιτίας αυτών των «υπερθετικών» χαρακτηριστικών 

των πιο γνωστών αυτοκινήτων της εποχής αυτής, δόθηκε στη συγκεκριμένη περίοδο το 

όνομα «κλασική». Στις αρχές της δεκαετίας του ‘20 εμφανίστηκαν και στην Ευρώπη μικρά 
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φτηνά αυτοκίνητα, όπως τα Αustin Seνen, Τriumρh Sυρer Seνen και Fοrd Εight, με άμεση 

συνέπεια το αυτοκίνητο να γίνει πλέον προσιτό στις μάζες και στην Ευρώπη. Από το  1929, 

με τη μεγάλη οικονομική κρίση, η ποιότητα κατασκευής και η πολυτέλεια  παραχώρησε τη 

θέση της στην ποσότητα και τα αμαξώματα κατασκευάζονταν πια ολόκληρα από ατσάλι. Τα 

ξύλινα αμαξώματα θεωρούνταν πλέον παρωχημένα. Οι Ευρωπαίοι κατασκευαστές 

προσαρμόστηκαν γρήγορα και δημιούργησαν αυτοκίνητα όπως η Citrοen 15CV, το Fiat 500 . 

Λίγο αργότερα, στα μέσα της δεκαετίας του ’30, στη φασιστική Γερμανία, ο Χίτλερ αποφάσιζε 

τη κατασκευή ενός προηγμένου αυτοκινήτου για τον απλό Γερμανό: το Volkswagen... 

Μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο η εξέλιξη των αυτοκινήτων ήταν ραγδαία. Όλες οι τεχνικές   

εξελίξεις που δοκιμάστηκαν στα αεροπλάνα, μεταφέρθηκαν, μετά από πειράματα και 

δοκιμές, στα αυτοκίνητα αγώνων. Στην Ευρώπη εμφανίστηκαν τα δισκόφρενα, οι χαμηλές 

αναρτήσεις και τα αμαξώματα με έντονα αεροδυναμικά χαρακτηριστικά. Οι τεχνικές 

εξελίξεις, προτού περάσουν στα αυτοκίνητα παραγωγής, δοκιμάστηκαν στους διάφορους 

αγώνες. Οι τελευταίοι διαδόθηκαν ταχύτατα και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Έτσι 

δημιουργήθηκαν μικρές κυρίως εταιρείες, που κατασκεύασαν και βελτίωσαν ειδικούς 

τύπους αυτοκινήτων, όπως οι Ferrari, Ροrsche και Lοtus. Από τα μέσα της δεκαετίας του 

‘50 ξεχώρισαν - σε παγκόσμια κλίμακα - δύο τάσεις στην όλη κατασκευή του αυτοκινήτου. 

• Η Ευρωπαϊκή Σχολή, με αυτοκίνητα μικρά σε μέγεθος, αλλά με καλή 

εκμετάλλευση του χώρου των επιβατών, κινητήρες μικρού κυβισμού αλλά υψηλής 

απόδοσης και μικρής κατανάλωσης. Η ανάρτηση τους ήταν λίγο σκληρή, 

σχεδιασμένη για δρόμους με στροφές και απόλυτα προσαρμοσμένη στο 

γεωγραφικό ανάγλυφο, τις πυκνοκατοικημένες πόλεις και το κακό οδικό δίκτυο 

των  χωρών της εποχής. Οι Ευρωπαίοι κατασκευαστές αυτοκινήτων εξέλισσαν 

συνεχώς τα οχήματά τους και πρωτοστατούσαν στην τεχνολογική έρευνα. Ο 

λόγος ήταν απλός: λόγω έλλειψης πρώτων υλών και κυρίως  καυσίμων, έπρεπε 

να κατασκευάζουν προϊόντα οικονομικά στη κατασκευή και τη χρήση. Τα 

αυτοκίνητα όφειλαν να είναι ανθεκτικά και προσεγμένα ποιοτικά,  αφού ο μέσος 

Ευρωπαίος δεν είχε την οικονομική δυνατότητα να αντικαθιστά συχνά το 

αυτοκίνητό του.   

• Η φιλοσοφία της Αμερικανικής Σχολής ήταν τελείως αντίθετη: Τα αυτοκίνητα ήταν 

τεράστια, με σπάταλη εκμετάλλευση του χώρου, αναρτήσεις κατάλληλες μόνο για 

ίσιους δρόμους και φρένα ακατάλληλα για σκληρή χρήση. Οι κινητήρες ήταν 
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ογκώδεις, τεχνολογικά υποδεέστεροι και είχαν χαμηλή απόδοση, 

καταβροχθίζοντας αδιανόητες για την Ευρώπη ποσότητες βενζίνης. Τα 

αμαξώματα ήταν εντυπωσιακά αλλά όχι ιδιαίτερα καλοφτιαγμένα αφού οι 

Αμερικάνοι καταναλωτές, λόγω καλύτερης οικονομικής κατάστασης, μπορούσαν 

να αντικαθιστούν  πολύ συχνότερα τα οχήματα τους. 

Στις αρχές της δεκαετίας του ’70 ξέσπασε η μεγάλη πετρελαιακή κρίση και τότε φάνηκε η 

μεγάλη διαφορά ανάμεσα στις δύο σχολές.  Τόσο οι Ευρωπαίοι, όσο και οι Αμερικάνοι, με 

την οικονομική βοήθεια των κυβερνήσεων τους κατάφεραν να αντέξουν  τις επιπτώσεις της. 

Η κρίση αυτή έδωσε καινούργια ώθηση στην έρευνα πάνω στους κινητήρες και τα καύσιμα, 

με στόχο την κατασκευή νέων μηχανών, πιο οικονομικών, πιο ευκολοσυντήρητων και 

λιγότερο ρυπογόνων για το περιβάλλον. Οι μεγάλες αμερικανικές εταιρείες (General Μοtοrs, 

Fοrd και Chrysler), ακολούθησαν τις λύσεις κατασκευής της Ευρωπαϊκής Σχολής. Έτσι 

εμφανίστηκαν και στις ΗΠΑ μικρά αυτοκίνητα, με οικονομικούς κινητήρες και ελαφριά 

κατασκευή. Τότε έκαναν δυναμικά την εμφάνισή τους στις αγορές των ΗΠΑ και της Ευρώπης 

οι πρώτοι Ιάπωνες κατασκευαστές, οι οποίοι, ακολουθώντας την Ευρωπαϊκή φιλοσοφία 

κατασκευής και προσφέροντας τα προϊόντά τους σε ανταγωνιστικές τιμές, απέκτησαν ένα 

σεβαστό μερίδιο της αγοράς. Προς τα τέλη της δεκαετίας και λόγω της ανάγκης για μείωση 

των ρύπων, η Αμερικάνικη κυβέρνηση επέβαλλε τη χρήση καταλυτικών μετατροπέων στα 

οχήματα που παράγονταν και πωλούνταν στις ΗΠΑ. 

Τη δεκαετία του ’80 οι περιβαντολλογικοί περιορισμοί που επέβαλλαν τόσο διάφορες 

Ευρωπαϊκές χώρες (μέσω και της ΕΟΚ), όσο και οι ΗΠΑ, οδήγησαν στη κατασκευή ακόμα 

πιο φιλικών προς το περιβάλλον αυτοκινήτων. Σε αυτό συνέβαλλε και η αβεβαιότητα για την 

πορεία των τιμών του πετρελαίου. Στα τέλη της δεκαετίας, η κατασκευή καταλυτικών 

αυτοκινήτων επιβλήθηκε στις χώρες τις ΕΟΚ αλλά και στην Ιαπωνία. Οι εγχώριοι 

κατασκευαστές της τελευταίας, έχοντας ισχυροποιήσει τη θέση τους στις αγορές των ΗΠΑ και 

της Ασίας, προσπαθούσαν τώρα να διεκδικήσουν ένα μερίδιο στην εξαιρετικά ανταγωνιστική 

Ευρωπαϊκή αγορά.  

Η επόμενη δεκαετία χαρακτηρίζεται από μεγάλη τεχνολογική πρόοδο, κυρίως στο τομέα των 

ηλεκτρονικών υποσυστημάτων των αυτοκινήτων. Τόσο οι Ευρωπαίοι, όσο και οι Ιάπωνες 

είναι οι πρωτοπόροι σε αυτές τις εξελίξεις με τους Αμερικάνους να ακολουθούν και πολλές 

φορές απλά να μιμούνται τους ξένους ανταγωνιστές τους. Τα προϊόντα της σύγχρονης 

προηγμένης ηλεκτρονικής χρησιμοποιούνται κυριολεκτικά παντού: στη κατασκευή 
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κινητήρων, αναρτήσεων και στην εξέλιξη διαφόρων συστημάτων ασφαλείας των επιβατών 

όπως είναι οι αερόσακοι και τα συστήματα ευστάθειας. Στις αρχές της δεκαετίας κάνουν την 

εμφάνισή τους στην Ευρώπη νέοι, εξαιρετικά αποδοτικοί και οικονομικοί κινητήρες ντίζελ, οι 

οποίοι όμως είχαν το μειονέκτημα ότι ρύπαιναν παραπάνω από τους κινητήρες βενζίνης. 

Προς τα τέλη της δεκαετίας (1997), η Ιαπωνική TOYOTA με μια κίνηση τεχνολογικής 

υπεροχής αρχίζει τη μαζική παραγωγή του πρώτου υβριδικού αυτοκίνητου της Ιστορίας, του 

Prius, το οποίο συνδυάζει τη χρήση ενός προηγμένου βενζινοκινητήρα με αυτή ενός 

ηλεκτροκίνητου κινητήρα. Το αποτέλεσμα είναι το όχημα αυτό να καταναλώνει ελάχιστη 

βενζίνη και να παράγει πολύ λίγα καυσαέρια. Ο τεράστιος ανταγωνισμός ανάμεσα στις 

αυτοκινητοβιομηχανίες οδηγεί ορισμένες από αυτές σε παρατεταμένη κρίση (ROVER), ενώ 

κάποιες άλλες συγχωνεύονται με τους ανταγωνιστές τους για να επιβιώσουν. Από τις αρχές 

της δεκαετίας κάνουν την εμφάνισή τους στις παγκόσμιες αγορές και τα πρώτα κορεάτικα 

αυτοκίνητα, ενώ οι Αμερικάνοι, λόγω και των χαμηλών τιμών του πετρελαίου, επιστρέφουν 

στη κατασκευή μεγάλων, ενεργοβόρων οχημάτων όπως είναι τα ημιφορτηγά (pickup trucks) 

και των οχημάτων «ελεύθερου χρόνου» (SUV: Sport Utility Vehicles), τα οποία γίνονται 

αμέσως μόδα στη χώρα αυτή.  

Την πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα, οι διαφορές ανάμεσα στις δύο σχολές που 

προαναφέρθηκαν δυστυχώς σε μεγάλο βαθμό παραμένουν. Από την μια πλευρά, 

Ευρωπαίοι, Ιάπωνες και Κορεάτες και από την άλλοι οι Αμερικάνοι. Οι τελευταίοι, σχεδόν στο 

σύνολό τους,  συνεχίζουν να παράγουν τεράστια, ενεργοβόρα οχήματα με απαρχαιωμένους 

τεχνολογικά κινητήρες, αγνοώντας έτσι την παγκόσμια τάση για μείωση της κατανάλωσης 

ορυκτών καυσίμων. Ενδεικτικό στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι ενώ στην Ευρώπη οι 

πωλήσεις αυτοκινήτων με οικονομικότερους κινητήρες ντίζελ συνεχώς αυξάνονται και σε 

κάποιες περιπτώσεις (Αυστρία), ξεπερνούν τις πωλήσεις βενζινοκίνητων αυτοκινήτων, στις 

ΗΠΑ τοποθετούνται μόνο σε  βαρεά επαγγελματικά οχήματα και φορτηγά. Βέβαια, η βασική 

δικαιολογία των Αμερικάνων είναι πως τα πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα δεν πληρούν τις 

αυστηρότατες εκπομπές ρύπων που έχει θεσπίσει η αμερικάνικη νομοθεσία, όμως η εξέλιξη 

των κινητήρων ντίζελ ανατρέπει τον παραπάνω ισχυρισμό, αφού οι τελευταίοι σε πολλές 

περιπτώσεις είναι λιγότερο ρυπογόνοι ακόμα και από τους καλύτερους βενζινοκινητήρες. Η 

καθυστέρηση αυτή, έχει αποβεί καταστροφική για τις πωλήσεις των «3 Αδερφών» του 

Ντιτρόιτ1, αφού οι Αμερικάνοι καταναλωτές, βλέποντας από τη μια τη τιμή του πετρελαίου να 

                                                 
1 . Οι  «3 αδερφές» του Ντιτρόιτ δεν είναι άλλες από τις  τρεις μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες των ΗΠΑ: την 
GM, την  Ford και την Chrysler, που έχουν τις έδρες τους στη πόλη αυτή.   
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αυξάνεται συνεχώς και από την άλλη τα παγκόσμια οικολογικά προβλήματα να 

διογκώνονται, στρέφονται προς την αγορά πιο οικονομικών και λιγότερο ρυπογόνων, που 

δεν είναι άλλα από αυτά που προσφέρουν οι Ιάπωνες, οι Κορεάτες και οι Ευρωπαίοι 

κατασκευαστές.   

3. Η περιβαντολλογική επιβάρυνση που προκαλείται από το  

αυτοκίνητο. 

3.1 Η επιβάρυνση από την παραγωγή αυτοκινήτων. 

Τα βασικά στοιχεία κατασκευής ενός μέσου αυτοκινήτου είναι κυρίως το ατσάλι, τα ελαστικά 

και τα πλαστικά. Τα ελαστικά είναι στη φυσική τους μορφή (καουτσούκ) ανανεώσιμη πηγή 

πρώτων υλών. Τα μέταλλα όμως και το πετρέλαιο, από το οποίο παράγονται τα πλαστικά και 

το συνθετικό ελαστικό, αποτελούν  πεπερασμένες πηγές πρώτων υλών. Μόνο ένα μέρος 

από αυτά μπορεί να χρησιμοποιηθεί έπειτα από κάποια διαδικασία ανακύκλωσης. Η εξόρυξη 

πρώτων υλών προκαλεί σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Για παράδειγμα, η εξόρυξη 

σιδήρου από τα ορυχεία της Βραζιλίας έχει ως συνέπεια την αποψίλωση των τροπικών 

δασών της περιοχής ενώ η εντατική χρήση των κοιτασμάτων βωξίτη στη Γκάνα και στον 

Καναδά έχει προκαλέσει οικολογικές καταστροφές. Επίσης, χρειάζονται τεράστια ποσά 

ενέργειας για την επεξεργασία των διαφόρων μετάλλων, ενέργεια που συνήθως προέρχεται 

από τη λειτουργία ρυπογόνων πυρηνικών ή θερμοηλεκτρικών εργοστασίων παραγωγής 

ενέργειας. Η επεξεργασία αυτή μολύνει τον αέρα με αιωρούμενα σωματίδια, διοξείδιο του 

θείου και οργανικά κατάλοιπα. Η ύπαρξη αυτών των επιβλαβών στοιχείων στην ατμόσφαιρα 

προκαλεί, σε μεγάλες συγκεντρώσεις, το φαινόμενο της όξινης βροχής. Παράλληλα, 

μολύνεται το έδαφος και το υπέδαφος. Η παραγωγή αλουμινίου από τον βωξίτη αφήνει ένα 

ιδιαίτερα επικίνδυνο στέρεο κατάλοιπο, μία κόκκινη λάσπη που περιέχει μεγάλες ποσότητες 

αλουμίνας. Η λάσπη αυτή συνήθως απορρίπτεται στη θάλασσα. Το αποτέλεσμα είναι όμως 

έτσι να μολύνονται τα θαλάσσια ύδατα και, πολλές φορές, πολύτιμοι υπόγειοι υδροφόροι 

ορίζοντες.  

Μέχρι τώρα έγινε αναφορά κυρίως στα  περιβαντολογικά προβλήματα που δημιουργούνται 

από τη χρήση των διαφόρων μετάλλων στην αυτοκινητοβιομηχανία. Τα προβλήματα αυτά 

γίνονται οξύτερα από την χρήση πλαστικών τμημάτων στα σύγχρονα αυτοκίνητα. Αυτό 
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συμβαίνει γιατί το πλαστικό σαν υλικό, είναι παράγωγο του πετρελαίου και για την κατασκευή 

του απαιτούνται υψηλές θερμοκρασίες και μεγάλη κατανάλωση ενέργειας. Σύμφωνα με 

υπολογισμούς της ACEA2  ο κλάδος της αυτοκινητοβιομηχανίας χρησιμοποιεί πάνω από το 

7,5% της παγκόσμιας παραγωγής πλαστικών υλών  και μελλοντικά αναμένεται το ποσοστό 

αυτό να αυξηθεί σημαντικά. Το κακό με το πλαστικό ως πρώτη ύλη είναι ότι δεν 

ανακυκλώνεται με την ίδια ευκολία που ανακυκλώνονται τα μέταλλα ενώ σε κάποιες 

περιπτώσεις δεν ανακυκλώνεται καθόλου.  

Η λειτουργία των ίδιων των εργοστασίων παραγωγής αυτοκινήτων είναι επίσης επιβαρυντική 

για το περιβάλλον. Η ετήσια έκθεση του Συνδέσμου Γερμανών Κατασκευαστών Αυτοκινήτου 
3 (Verband der Automobilindustie,VDA) για το έτος 2005 παρουσιάζει τη μείωση της 

κατανάλωσης νερού από τις τοπικές βιομηχανίες, όπως και τη μείωση των αποβλήτων που 

παράγουν. Αν και η μείωση είναι σημαντική και ενδεικτική των προσπαθειών που 

καταβάλλουν οι κατασκευαστές για να προστατέψουν το περιβάλλον, τα μεγέθη είναι ακόμα 

πολύ μεγάλα. Ο Πίνακας 3.1 δείχνει την κατανάλωση νερού από τα εργοστάσια παραγωγής 

αυτοκινήτων στη Γερμανία καθώς και το χρησιμοποιημένο νερό που αποβάλλεται από τις 

ίδιες βιομηχανίες. Σε ετήσια βάση γίνεται κατανάλωση περίπου 15 εκατομμυρίων κυβικών 

μέτρων πόσιμου νερού ενώ κάθε χρόνο απορρίπτονται στο περιβάλλον περίπου 20 

εκατομμύρια νερού, το οποίο βέβαια δεν είναι κατάλληλο για καμία άλλη δραστηριότητα. 

Παράλληλα, ο όγκος των τελικών αποβλήτων που παράγουν οι αυτοκινητοβιομηχανίες 

συνεχώς αυξάνει και το 2003 οι Γερμανοί κατασκευαστές παρήγαγαν περίπου 460 χιλιάδες 

τόνους αποβλήτων εκ των οποίων οι 350 χιλιάδες ανακυκλώθηκαν με κάποιο τρόπο. Τα 

υπόλοιπα απορρίφθηκαν σε χωματερές ή στη θάλασσα. 

 

 

 

 

 

                                                 
2 . Association des Constructeurs Europeens d’Automobiles. Ένωση Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτου 
3 . “ VDA Auto Annual Report 2005”, σελίδες 147 – 148. 
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Πίνακας 3.1: Η κατανάλωση νερού από τις γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες 

 

 

 

 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ  
(ΣΕ ΕΚΑΤΟΜ. ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ) 

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ 
ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ  
(ΣΕ ΕΚΑΤΟΜ.ΚΥΒΙΚΑ ΜΈΤΡΑ) 

 

Μια έρευνα του πανεπιστημίου της Χαϊλδεμβέργης4 αποκάλυψε το πραγματικό 

περιβαντολλογικό  κόστος της παραγωγής αυτοκινήτων σε αριθμούς.  Έτσι λοιπόν για κάθε 

αυτοκίνητο που παράγεται αναλογούν τα παρακάτω: 

• Από τη εξόρυξη πρώτων υλών: 26,5 τόνοι και  922 κυβικά μέτρα μολυσμένου αέρα 

ανά όχημα.  

• Από τη μεταφορά πρώτων υλών: 12 λίτρα αργού πετρελαίου (που έχουν χυθεί 

στους ωκεανούς) ανά όχημα και 425 εκατομμύρια κυβικά μέτρα μολυσμένου αέρα 

(για το σύνολο των αυτοκινήτων). 

                                                 
4 . Cradle to the Grave, Umwelt und Prognose-Institut Heidelberg, 1993 – 1996.  
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• Από την παραγωγή: 1,5 τόνοι απορριμμάτων για κάθε όχημα και 74 εκατομμύρια 

κυβικά μέτρα μολυσμένου αέρα (για το σύνολο των αυτοκινήτων). 

Βλέπουμε  λοιπόν πως το αυτοκίνητο μολύνει το περιβάλλον προτού καν χρησιμοποιηθεί 

από τον καταναλωτή. Το γεγονός είναι βέβαια πως τελευταία οι αυτοκινητοβιομηχανίες 

καταβάλλουν ιδιαίτερες προσπάθειες στη κατασκευή νέων, πιο φιλικών προς το περιβάλλον 

παραγωγικών μονάδων, ενώ πολλές από αυτές απαιτούν πλέον  και από  τους προμηθευτές 

τους να ακολουθούν την ισχύουσα περιβαντολλογική νομοθεσία. Οι λόγοι που πλέον 

στρέφονται προς αυτή τη κατεύθυνση δεν είναι μόνο για τη βελτίωση της οικολογικής τους 

εικόνας απέναντι στους καταναλωτές, αλλά και λόγοι οικονομικοί, αφού η μείωση των 

ενεργειακών αναγκών των εργοστασίων τους  σημαίνει ταυτόχρονα και μείωση του κόστους 

κατασκευής. 

3.2 Η επιβάρυνση από τη χρήση των αυτοκινήτων.  

Η διόγκωση του προβλήματος της περιβαντολογικής ρύπανσης τα τελευταία τριάντα χρόνια 

έφερε στο προσκήνιο, με δραματικό μάλιστα τρόπο, την αρνητική συμβολή του αυτοκινήτου, 

τοποθετώντας το στο επίκεντρο της κριτικής. Είναι γεγονός ότι το 20% της ενέργειας που 

καταναλώνεται σήμερα παγκοσμίως καλύπτει τις ανάγκες μετακίνησης, τη στιγμή μάλιστα 

που η συμμετοχή του αυτοκινήτου στην ατμοσφαιρική ρύπανση είναι ακόμα μεγαλύτερη. Για 

παράδειγμα, σε μια τυπική αμερικανική πόλη οι εκπομπές υδρογονανθράκων από τις 

εξατμίσεις των αυτοκινήτων φτάνουν το 30 – 50% του συνόλου, οι εκπομπές του μονοξειδίου 

του άνθρακα το 80 – 90% , ενώ αυτές των οξειδίων του αζώτου το 40 – 60%. 

Ιδιαίτερα σημαντική, όμως είναι η συμβολή του αυτοκινήτου και στο φαινόμενο του 

θερμοκηπίου, αφού το διοξείδιο του άνθρακα (CO2) που εκπέμπουν τα αυτοκίνητα 

αντιστοιχεί στο 20% των συνολικών εκπομπών στις ΗΠΑ και στο 5% παγκοσμίως. Το 

στοιχείο όμως που επιδεινώνει ακόμη περισσότερο τη θέση του αυτοκινήτου ως παράγοντα 

ατμοσφαιρικής μόλυνσης, είναι ότι η επίδρασή του είναι άμεσα ορατή στη καθημερινή ζωή. 

Αυτό συμβαίνει γιατί οι ατελείωτες σειρές μποτιλιαρισμένων αυτοκινήτων που κατακλύζουν 

καθημερινά τους δρόμους των μεγάλων αστικών κέντρων αφήνουν ανεξίτηλα τα ίχνη τους 

στον ουρανό. 

Το πρόβλημα της φωτοχημικής αιθαλομίχλης – το γνωστό μας νέφος – άρχισε να γίνεται 

έντονο στα τέλη της δεκαετίας του ’70 στις αμερικανικές μεγαλουπόλεις και σε συνδυασμό με  
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την πετρελαϊκή κρίση, ανάγκασε την κυβέρνηση των ΗΠΑ να επιβάλλει αυστηρούς 

περιορισμούς στους εκπεμπόμενους ρύπους. Η πρακτική απάντηση των 

αυτοκινητοβιομηχανιών ήρθε αρχικά με τη μορφή της καταλυτικής τεχνολογίας και έπειτα με 

τη χρήση τεχνολογικά προηγμένων κινητήρων. Το αποτέλεσμα ήταν η σημαντική βελτίωση 

της κατανάλωσης καυσίμου και η θεαματική μείωση των ρύπων ανά αυτοκίνητο, κυρίως του 

CO2. Από την άλλη πλευρά όμως, η αύξηση του αριθμού των αυτοκινήτων υπερκαλύπτει 

αυτές τις τεχνολογικές βελτιώσεις και οι εκπομπές του κλάδου των μεταφορών αυξάνονται 

συνεχώς. Σήμερα, τα πράγματα είναι σαφώς καλύτερα για τις βιομηχανικές χώρες του 

δυτικού ημισφαιρίου καθώς η χρήση σύγχρονης τεχνολογίας επιτρέπει τη παραγωγή και τη 

διάθεση φιλικότερων προς το περιβάλλον αυτοκινήτων. Ο μεγαλύτερος προβληματισμός 

προέρχεται από τις αναπτυσσόμενες οικονομίες της Ανατολής και κυρίως  από τους δύο 

«γίγαντες» της Ασίας: την Ινδία και τη Κίνα. Παρά το γεγονός ότι το πρόβλημα του 

υπερπληθυσμού φαίνεται λιγότερο επικίνδυνο, αφού τα τελευταία χρόνια παρατηρείται 

σταθεροποίησή του, οι ενεργειακές απαιτήσεις των αναπτυσσόμενων χωρών αυξάνονται 

σταθερά. Αυτό συμβαίνει γιατί η εκβιομηχάνιση και η γενικότερη οικονομική ανάπτυξη 

αυξάνει το κατά κεφαλή εισόδημα, με  το οποίο βελτιώνονται οι συνθήκες ζωής των κατοίκων 

τους. Η εξέλιξη αυτή έχει ως αποτέλεσμα όλο και περισσότεροι άνθρωποι να  καταφέρνουν 

να αποκτήσουν το δικό τους αυτοκίνητο, που ως αγαθό, θεωρείται συνώνυμο της ευμάρειας. 

Έτσι, σε πολλές αναπτυσσόμενες χώρες παρατηρείται το εξής φαινόμενο: ο ρυθμός αύξησης 

των αυτοκινήτων να ξεπερνάει κατά πολύ τον ρυθμό αύξησης του πληθυσμού. Σύμφωνα με 

τις εκτιμήσεις των ειδικών, το σύνολο των αυτοκινήτων παγκοσμίως θα φτάσει τα 800 

εκατομμύρια μέχρι το 2020, κάτι που σημαίνει ότι μέχρι το 2100 η αυτοκίνηση θα απαιτεί το 

40% των καυσίμων παγκοσμίως. Συνεπώς, ακόμα και αν ο πληθυσμός παραμείνει 

σταθερός, τόσο οι ενεργειακές απαιτήσεις όσο και οι εκπομπές καυσαερίων θα αυξάνονται. 

Σύμφωνα με τη μελέτη του πανεπιστημίου της Χαϊλδεμβέργης στην οποία αναφερθήκαμε πιο 

πάνω, ένα σύγχρονο οικογενειακό αυτοκίνητο, το οποίο είναι εφοδιασμένο με τριοδικό 

καταλύτη, καταναλώνει κατά  μέσο όρο 10 λίτρα αμόλυβδης βενζίνης για κάθε 100 

χιλιόμετρα. Στη μελέτη γίνεται επίσης η παραδοχή πως το εν λόγω αυτοκίνητο 

χρησιμοποιείται για 10 χρόνια και διανύει κάθε χρόνο περίπου 15.000 χιλιόμετρα. Η 

συντήρησή του γίνεται όποτε το απαιτεί ο κατασκευαστής. Οι ερευνητές του πανεπιστημίου 

κατέληξαν στα παρακάτω συμπεράσματα: Πρώτον, μετά από τα δέκα χρόνια το αυτοκίνητο 

θα έχει παραγάγει 44,3 τόνους CO2. Δεύτερον, θα έχουν εκλυθεί στη ατμόσφαιρα 4,8 κιλά 
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διοξειδίου του θείου (SO2) και 46,8 κιλά NOx. Ο Πίνακας 3.2 παρουσιάζει τα παγκόσμια 

επίπεδα παραγωγής επιβατικών αυτοκινήτων και ελαφρών φορτηγών. 

Πίνακας 3.2 : Επιβατικά οχήματα ανά γεωγραφική περιοχή 5  ('000) 

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Βόρεια Αμερική 7,826 7,630 8,258 8,372 7,155 7,348 6,625 6,359
Νότια Αμερική 2,044 1,607 1,355 1,650 1,722 1,672 1,642 1,992
Ευρωπαϊκή  
Ένωση 13,377 14,464 14,844 14,779 14,939 14,741 14,602 14,664

Υπόλοιπη  Ευρώπη  2,178 2,231 2,448 2,628 2,435 2,496 2,634 3,158
Ιαπωνία  8,491 8,056 8,100 8,359 8,118 8,618 8,478 8,720
Ν. Κορέα  2,308 1,625 2,362 2,602 2,471 2,651 2,768 3,123
Υπόλοιπη Ασία – 
Ωκεανία και Αφρική 1,737 1,650 2,394 2,825 2,987 3,832 5,219 6,212

Σύνολο 37,961 37,263 39,760 41,216 39,826 41,358 41,969 44,228

Από τον παραπάνω πίνακα εντύπωση προκαλεί από την μια πλευρά η σταθερότητα της 

παραγωγής σε Ευρωπαϊκή Ένωση και Ιαπωνία και από την άλλη η εντυπωσιακή αύξηση της 

παραγωγής στις χώρες της υπόλοιπης Ασίας (αύξηση 257,62% σε 8 χρόνια!) και η αύξηση 

της παγκόσμιας παραγωγής κατά 16,5%. Η παγκόσμια παραγωγή θα συνεχίσει να έχει 

αυξητικές τάσεις για πολλά χρόνια ακόμα, επιβαρύνοντας ακόμα περισσότερο την ήδη 

μολυσμένη ατμόσφαιρα.  

Από την ατμοσφαιρική ρύπανση απειλείται και το ανθρώπινο είδος. Κάθε μέρα ένας 

άνθρωπος χρειάζεται περίπου 50 κιλά αέρα, ενώ εάν εργάζεται βαριά έχει ανάγκη πάνω από 

70 κιλά αέρα. Η παραπάνω σύγκριση δείχνει γιατί τόσος κόσμος προβληματίζεται με τη 

ρύπανση της ατμόσφαιρας. Οι διάφορες ουσίες από τα κατάλοιπα της καύσης των καυσίμων 

μπορεί να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα υγείας ακόμα και τον θάνατο. Το διοξείδιο του 

θείου, για παράδειγμα,  είναι υπεύθυνο  για τη δημιουργία χρόνιου άσθματος, βρογχίτιδας και 

εμφυσήματος. Οι περισσότερες ενώσεις του θείου βλάπτουν σοβαρά το αναπνευστικό 

σύστημα. Το μονοξείδιο του άνθρακα και τα οξείδια του αζώτου είναι άλλες δύο ιδιαίτερα 

επικίνδυνες ουσίες. Οι συγκεκριμένοι ρυπαντές της ατμόσφαιρας  μειώνουν τη φέρουσα 

δυνατότητα του αίματος σε οξυγόνο και δημιουργούν περισσότερα προβλήματα σε άτομα με 

καρδιακά και αναπνευστικά νοσήματα. Μελέτες που έγιναν σε ζώα φανέρωσαν ποικιλία 

τοξικών δράσεων των ενώσεων αυτών κυρίως στους πνεύμονες. 

                                                 
5 . ACEA Annual Report 2005. 
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Υπάρχει και μια άλλη επιβάρυνση την οποία οι περισσότεροι άνθρωποι αγνοούν. Η συνεχώς 

αυξανόμενη χρήση του αυτοκινήτου απαιτεί τη διάνοιξη νέων οδικών αρτηριών, οι οποίες 

προκαλούν πολλές φορές ανυπολόγιστη ζημία στα τοπικά οικοσυστήματα. Αρχικά, οι 

πρώτες ύλες για τη κατασκευή των δρόμων, όπως το χαλίκι και η άμμος, προέρχονται 

πολλές φορές  από οικολογικά ευαίσθητες περιοχές όπως είναι οι όχθες των ποταμών και 

των λιμνών. Επίσης, η κατασκευή δρόμων θέτει σε κίνδυνο τη βιοποικιλότητα και μπορεί να 

οδηγήσει στην εξαφάνιση κάποιων ειδών του ζωικού και του φυτικού βασιλείου.  Μια μελέτη 

που έγινε στο Ηνωμένο Βασίλειο πριν από μια πενταετία στο νοτιοανατολικό άκρο της χώρας  

αποκάλυψε πως 372 σημαντικές για την άγρια ζωή τοποθεσίες και 161 τοποθεσίες ειδικού 

ενδιαφέροντος (λόγω βιοποικιλότητας) κινδύνευαν από την ραγδαία ανάπτυξη του τοπικού 

οδικού δικτύου και των μεταφορών.  

  3.3 Η επιβάρυνση από την απόρριψη των αυτοκινήτων στο 

περιβάλλον.  

Ένα αυτοκίνητο αποτελείται από πολλά και διαφορετικά στη σύστασή τους υλικά. Μια μελέτη 

που διεξήγαγε ο αγγλικός οργανισμός ACORD 6 ( Automotive Consortium on Recycling and 

Disposal) για το έτος 2001 παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον σχετικά με τα υλικά που 

χρησιμοποιούνται σε ένα σύγχρονο αυτοκίνητο. Ο Πίνακας 3.3 παρουσιάζει στοιχεία από τη  

μελέτη αυτή. Η σύνθεση της  κατασκευής των σύγχρονων αυτοκινήτων έχει αλλάξει σε σχέση 

με το παρελθόν και πλέον χρησιμοποιούνται πιο ελαφριά υλικά, όπως είναι το αλουμίνιο και 

τα ανακυκλώσιμα  πλαστικά. Σύμφωνα με τους Zoboli και συνεργάτες 7, το 1965, το 82% του 

συνολικού βάρους του μέσου αυτοκινήτου της εποχής αποτελούνταν από σιδηρούχα και μη 

σιδηρούχα μέταλλα (2 % αλουμίνιο) και 2% πλαστικά μέρη. Στα μέσα του 1980 το ποσοστό 

χρήσης  των μετάλλων στη κατασκευή αυτοκινήτων έπεσε στο 75% (4,5% αλουμίνιο) ενώ η 

χρήση πλαστικού αυξήθηκε στο 10%. Η χρήση ελαφρύτερων υλικών στην συναρμολόγηση 

είχε ως αποτέλεσμα την χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμων και τη παραγωγή λιγότερων 

ρύπων. Στο μέλλον, η ανάγκη κατασκευής πιο ελαφριών αμαξωμάτων θα οδηγήσει τις 

αυτοκινητοβιομηχανίες στη χρήση πλαστικών και άλλων συνθετικών υλικών, όπως είναι τα 

ανθρακονήματα. 

                                                 
6 .Πηγή: ACORD annual report 2001. 
7 .R. Zoboli et al., “Regulation and Innovation in the Area of End-of-Life Vehicles,”, ed. F. Leone (Milan, Italy, 
March 2000). 
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Πίνακας 3.3: Η σύσταση των υλικών ενός αυτοκινήτου 

Ανάλυση υλικών  Μέσο βάρος (σε κιλά) Ποσοστό επί του συνολικού βάρους 

Σιδηρούχο μετάλλευμα 780 68,3 

Ελαφρύ μη – σιδηρούχο μέταλλο  (π.χ. 

αλουμίνιο) 

72 6.3 

Βαρύ μη σιδηρούχο μέταλλο (π.χ.μόλυβδος) 17 1,5 

Ηλεκτρική εγκατάσταση/ Ηλεκτρονικά 8 0,7 

Διάφορα υγρά (π.χ. υγρά φρένων) 24 2,1 

Πλαστικά 104 9,1 

Μοκέτες/Ταπετσαρίες 4 0,4 

Επεξεργασμένα πολυμερή πλαστικά  12 1,1 

Ελαστικά (στους τροχούς) 40 3,5 

Ελαστικά (στο υπόλοιπο αμάξωμα) 18 1,6 

Γυαλί (π.χ. υαλοπίνακες)  33 2,9 

Μπαταρία 13 1,1 

Υπόλοιπα υλικά 17 1,5 

Σύνολο 1142 100 

 

Από οικολογική άποψη, το αυτοκίνητο είναι ένας από τους σοβαρότερους παράγοντες 

επιβάρυνσης του περιβάλλοντος. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για τη κατασκευή του 

προέρχονται με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, από την ίδια τη φύση. Σύμφωνα με τα στοιχεία 

του παραπάνω πίνακα γίνεται σαφές πως  το αυτοκίνητο είναι ένα ιδιαίτερα περίπλοκο στη 

σύνθεσή του προϊόν και η ελεύθερη απόρριψη του στο περιβάλλον μπορεί να προκαλέσει 

σοβαρά προβλήματα, ανάλογα με αυτά που προκύπτουν από τη χρήση του και τη 

παραγωγή του. 

Πράγματι, ακόμα και στις πιο προηγμένες οικονομικά και κοινωνικά χώρες όπως είναι η 

Γερμανία και η Μεγάλη Βρετανία, τα οικολογικά προβλήματα που δημιουργούνται από την 

συσσώρευση και εγκατάλειψη παλαιών – συνήθως – αυτοκινήτων είναι πολλά και οι 

συνέπειες τους ακόμα ανυπολόγιστες. Από μελέτες που έχουν γίνει κατά καιρούς στο 

παρελθόν προκύπτουν ενδιαφέροντα συμπεράσματα. Για παράδειγμα, η απόρριψη ενός 

λίτρου χρησιμοποιημένου ορυκτέλαιου στο φυσικό περιβάλλον μπορεί να μολύνει ένα 

εκατομμύρια λίτρα πόσιμου νερού. Το τελικό αποτέλεσμα είναι φυσικά η τεράστια αυτή 

ποσότητα νερού να καταστεί τελείως ακατάλληλη για χρήση από τον άνθρωπο. Επίσης, η 

διαρροή και η διασπορά διαφόρων επικίνδυνων ουσιών, όπως είναι ο μόλυβδος και ο 
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υδράργυρος, από τα χιλιάδες εγκαταλειμμένα οχήματα εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για 

την υγεία του ανθρώπου και την ισορροπία των οικοσυστημάτων. Ακόμα βέβαια δεν έχουν 

γίνει γνωστά τα αποτελέσματα κάποιας σχετικής μελέτης. Η τοξικότητα όμως αυτών των 

ουσιών είναι γνωστή. Τέλος, ακόμα και τα ελαστικά των αυτοκινήτων αποτελούν εστίες 

μόλυνσης, αφού μέσα σε αυτά βρίσκουν τροφή και καταφύγιο τρωκτικά και κουνούπια ενώ 

τα διάφορα χημικά που διαθέτουν στη σύστασή τους μολύνουν και επηρεάζουν αρνητικά τη 

γονιμότητα του εδάφους 8.  

Αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση  περίπου 11 εκατομμύρια οχήματα9 ετησίως τίθενται 

εκτός κυκλοφορίας ή αποταξινομούνται. Τα περισσότερα από αυτά βρίσκονται στις πιο 

ανεπτυγμένες οικονομικά χώρες. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με υπολογισμούς, περίπου 6,7 

εκατομμύρια από αυτά βρίσκονται στην Γερμανία, την Ιταλία και την Αγγλία. Παρολαυτά, 

ολοκληρωμένη εικόνα για την κατάσταση σε όλες τις χώρες της ΕΕ, αλλά και στις υπόλοιπες 

χώρες της Ευρώπης δεν υπάρχει λόγω έλλειψης στοιχείων. Υπολογίζεται πάντως πως τα 

εγκαταλειμμένα αυτοκίνητα και ελαφρά φορτηγά στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης 

ξεπερνούν το 1,5 εκατομμύριο οχήματα. Δυστυχώς, και σε αυτά τα κράτη,  όπως άλλωστε 

συμβαίνει και με αρκετές χώρες εντός ΕΕ, δεν υπάρχουν συγκεκριμένα αριθμητικά δεδομένα.   

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία του ACEA10, ο αριθμός όλων των ειδών των 

αυτοκινούμενων οχημάτων που χρησιμοποιούνται στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

φτάνει, για το έτος 2004, τα 220.424.320 οχήματα, σημειώνοντας αύξηση 1,2%. Από αυτά, το 

87,2 %, δηλαδή τα 192,2 εκατομμύρια, είναι επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης. Η μέση 

ηλικία του στόλου των αυτοκινήτων στην Ε.Ε. φτάνει τα 8 χρόνια και αναμένεται να αυξηθεί, 

λόγω της εισόδου νέων χωρών στην ΕΕ. Ο παρακάτω πίνακας μας δείχνει την αυξητική 

πορεία του αριθμού του συνόλου των οχημάτων από το 1991 μέχρι το 2004 (Πίνακας 3.4). 

 

 

 

 
                                                 
8 . Πηγή: ACORD annual report 2001. 
9 . Roberto Zoboli:“ Implications of Environmental Regulation on Industrial Innovation: The Case of End – Of – 
Life Vehicles”. Milan 1998.   
10 . Τα στοιχεία αυτά αφορούν την ΕΕ των 15 κρατών - μελών.  
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Πίνακας 3.4: Η αύξηση του αριθμού των οχημάτων στην ΕΕ 

 

Ο αυξανόμενος αριθμός αυτοκινήτων σε συνδυασμό με την αναπόφευκτη, έστω και οριακή, 

αύξηση του ορίου ηλικίας τους θα δημιουργήσει μελλοντικά ακόμα μεγαλύτερους στόλους 

εγκαταλειμμένων οχημάτων, επιβαρύνοντας με αυτό τον τρόπο ακόμα περισσότερο το 

περιβάλλον. Συνεπώς, η ανάγκη διαχείρισης του παραπάνω όγκου αυτοκινήτων γίνεται 

πλέον επιτακτική, όχι μονάχα για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος, αλλά και για 

λόγους οικονομίας, αφού τα εγκαταλειμμένα οχήματα αποτελούν άριστη πηγή πρώτων υλών.  

 

4. Η ανακύκλωση των αυτοκινήτων.  

  4.1  Η διαδικασία της ανακύκλωσης 

Η ανάγκη για εξοικονόμηση πόρων γίνεται κάθε μέρα πιο επιτακτική, ιδιαίτερα σε μια περιοχή 

όπως η Ευρώπη όπου τα αποθέματα πρώτων υλών μειώνονται συνεχώς. Γι’αυτό πρέπει να 

εξετάζονται όλοι οι δυνατοί τρόποι εξοικονόμησης. Ένας από αυτούς είναι και η ανακύκλωση.  

Οι μορφές ανακύκλωσης που γνωρίζουμε από την καθημερινή μας ζωή αφορούν συνήθως 

μόνο ένα υλικό. Παράδειγμα είναι η ανακύκληση του χαρτιού και του γυαλιού. Ένα 

αυτοκίνητο είναι κατασκευασμένο από πολλά και διαφορετικά υλικά, τα περισσότερα από τα 

οποία μπορούν να ανακυκλωθούν. Υπάρχουν όμως και υλικά που δεν ανακυκλώνονται και 

πρέπει να απομακρυνθούν και να θαφτούν σε ειδικούς χώρους. Έτσι το πρόβλημα της 
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ανακύκλωσης αυτοκινήτων γίνεται πολύ σύνθετο, αφού πρέπει να σχεδιαστεί, αρχικά η 

διαδικασία διαχωρισμού των διαφόρων υλικών και εν συνεχεία, η διαδικασία ανακύκλησης 

για κάθε ένα από τα υλικά που ανακυκλώνονται. 

 Η ιδέα της ανακύκλωσης των αυτοκινήτων δεν είναι και τόσο νέα. Οι πρώτες σοβαρές και 

οργανωμένες προσπάθειες ανακύκλωσης αυτοκινήτων ξεκίνησαν την περίοδο του Β’ 

Παγκοσμίου Πολέμου. Οι τεράστιες ανάγκες του πολέμου για πρώτες ύλες και κυρίως για 

χάλυβα, ανάγκασαν ακόμα και τους Αμερικάνους να αρχίσουν να ανακυκλώνουν τα παλιά 

τους οχήματα. Έτσι, τόσο οι Αμερικάνοι, όσο και οι Ευρωπαίοι (κυρίως οι Γερμανοί και οι 

Άγγλοι) απέκτησαν κάποια σχετική εμπειρία και ανέπτυξαν τεχνογνωσία πάνω στο θέμα.  

Ακόμα και πριν ο όρος «ανακύκλωση» γίνει γνωστός, πάνω από το 70% των υλικών των 

αυτοκινήτων που αποσύρονταν επαναχρησιμοποιούνταν στη κατασκευή νέων αυτοκινήτων. 

Αυτό το τεράστιο ποσοστό και μάλιστα για ένα προϊόν που έχει τόσο πολύ κατηγορηθεί για 

τη καταστροφή του περιβάλλοντος, οφείλεται κυρίως στην ανακύκλωση του χάλυβα και των 

άλλων μεταλλικών τμημάτων των αυτοκινήτων, όπως είναι το αλουμίνιο και το μαγνήσιο. Με 

τη πάροδο των ετών, οι τεχνικές ανακύκλωσης βελτιώθηκαν σημαντικά και πλέον στις 

οργανωμένες μονάδες αποσυναρμολόγησης οχημάτων ένα μεγάλο μέρος της ανακύκλωσης 

γίνεται από αυτόματες μηχανές που ελέγχονται από υπολογιστές.  

Η διαδικασία της ανακύκλωσης ενός αυτοκινήτου ακολουθεί σε γενικές γραμμές κάποια 

στάδια μέχρι την ολοκλήρωσή της. Αρχικά μετά την συλλογή του αυτοκινήτου, γίνεται η  

απορρύπανσή του με σκοπό τη συγκέντρωση λαδιών, των κατάλοιπων καυσίμων και των 

άλλων υγρών που έχουν στις δεξαμενές τους. Έπειτα, ακολουθεί η αποσυναρμολόγηση  του 

οχήματος, δηλαδή η αφαίρεση των τροχών και άλλων πολύτιμων ανταλλακτικών. (Εικόνα 

4.1). Πολλές φορές όμως, η αποσυναρμολόγηση των οχημάτων δεν γίνεται με τον σωστό 

τρόπο (κυρίως για λόγους κόστους), με αποτέλεσμα να αυξάνεται ο όγκος και η τοξικότητα 

των αποβλήτων τους. Μετά την αποσυναρμολόγηση, η διάλυση των αυτοκινήτων με τη 

διαδικασία του τεμαχισμού και της φυγοκέντρισης (shredding) για το διαχωρισμό των 

διαφορετικών υλικών  αποτελεί μια διαδικασία που εφαρμόζεται σχεδόν αποκλειστικά μέχρι 

σήμερα σε όλες τις οργανωμένες μονάδες ανακύκλωσης σε όλο τον κόσμο 
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Στάδιο 1:Διαχωρισμός υγρών Στάδιο 2: Αφαίρεση 

τροχών/υαλοπινάκων 

Στάδιο 3: Αφαίρεση 

ανταλλακτικών 

ΕΙΚΟΝΑ  4.1 : Τα αρχικά στάδια ανακύκλωσης 

 

Τόσο στη διαδικασία τεμαχισμού όσο και στη διαδικασία διαχωρισμού των υλικών, 

χρησιμοποιούνται διάφορες τεχνικές, πάντα με βασικό στόχο την μεγιστοποίηση της 

αποδοτικότητας και της μείωσης του κόστους. Με τις παραπάνω διαδικασίες ξεχωρίζονται τα 

διάφορα μέταλλα, όπως είναι o χάλυβας, το αλουμίνιο και το μαγνήσιο, καθώς και τα 

πλαστικά μέρη. Η εικόνα 4.2  είναι ενδεικτική για το πώς λαμβάνει χώρα η διαδικασία του 

τεμαχισμού. Στις σύγχρονες μονάδες διαχωρισμού το ποσοστό ανακύκλωσης των  

σιδηρούχων μετάλλων φτάνει το 98% και των μη σιδηρούχων το 99%11. Με τη χρήση ακόμα 

πιο εξειδικευμένων αλλά και δαπανηρών μεθόδων, το ποσοστό και φτάνει το 100% των 

μεταλλικών μερών του αυτοκινήτου. Τα περιβαντολογικά οφέλη από την ανακύκλωση 

μετάλλων είναι πολλά. Ύστερα από μακροχρόνιες έρευνες11 διαπιστώθηκε πως χάρη στην 

ανακύκλωση γίνεται μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας. Συγκεκριμένα, ο ανακυκλωμένος 

χάλυβας χρειάζεται 74% λιγότερη ενέργεια για να επεξεργαστεί, σε σχέση με τη παραγωγή 

χάλυβα από σιδηρομετάλλευμα. 

 

 

                                                 
11 . Shredding and Media Separation, Bureau of International Recycling, Brussels, www.bir.org/biruk/eolv.htm,   
2000. 
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ΕΙΚΟΝΑ 4.2 

Διαδικασία τεμαχισμού οχήματος  

 

Διαχωρισμός 
Μαγνητικός 

Μη – μαγνητικά  
κατάλοιπα 

                                                            Σιδηρούχα μεταλλεύματα        Άλλες μη μεταλλικές   Μη σιδηρούχες    
                                                                    (Χάλυβας, Σίδηρος)        Ουσίες (Καουτσούκ)    Ουσίες(Χαλκός)  

 
 
 

Επίσης απαιτεί 40% λιγότερο νερό, ενώ, επειδή έχει ήδη περάσει κάποια στάδια 

κατεργασίας, μολύνει λιγότερο τον αέρα και το νερό κατά 86% και 76% αντίστοιχα. Τα 

νούμερα είναι εντυπωσιακά και για άλλα μέταλλα. Για παράδειγμα, το ανακυκλωμένο 

αλουμίνιο απαιτεί 95% λιγότερη ενέργεια για  να επεξεργαστεί, σε σχέση με τη παραγωγή 

του από τον βωξίτη.  

 

Σε αντίθεση με τα μεταλλικά τμήματα του αυτοκινήτου, όπου το ποσοστό ανακύκλωσης είναι 

ιδιαίτερα υψηλό, οι οργανωμένες μονάδες ανακύκλωσης δεν έχουν ακόμα καταφέρει να 

επιτύχουν ανάλογα υψηλά ποσοστά στα πλαστικά τμήματα ενός αυτοκινήτου. Ιδιαίτερα τα 

τελευταία χρόνια, οι αυτοκινητοβιομηχανίες το προτιμούν σε σχέση με άλλα, μεταλλικά υλικά, 

για πολλούς λόγους. Καταρχήν, η  τοποθέτηση πλαστικών τμημάτων, αντί χαλύβδινων, σε 

ένα αυτοκίνητο μειώνει το βάρος του και συνεπώς την κατανάλωση καυσίμου. Έτσι το 
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τελευταίο έχει ένα σημαντικό όφελος κατά τη χρήση του. Από μελέτες12 που έχουν γίνει σε 

Ευρώπη και Αμερική υπολογίστηκε πως ένα αυτοκίνητο που ζυγίζει 1.300 κιλά, και δεν 

διαθέτει πλαστικά μέρη, καταναλώνει 1000 λίτρα περισσότερο καύσιμο κατά τη διάρκεια της 

ζωής του, σε σχέση  με ένα αντίστοιχο που διαθέτει πλαστικά τμήματα και έτσι ζυγίζει 1.100 

κιλά. Επιπλέον, τα πλαστικά αντέχουν περισσότερο στις μικροσυγκρούσεις  σε σχέση με τα 

διάφορα μέταλλα, καθώς και στη διάβρωση. Σε ότι αφορά την ανακύκλωσή τους το 

βασικότερο πρόβλημα μέχρι σήμερα είναι η τεράστια ποικιλία των πλαστικών, που καθιστά 

δύσκολο και δαπανηρό τον επιμέρους διαχωρισμό τους. Έτσι, ακόμα και στις χώρες της ΕΕ, 

όπου υπάρχει μία συνδυασμένη προσπάθεια των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων και των 

αυτοκινητοβιομηχανιών, το ποσοστό ανακύκλωσης δεν ξεπερνά το 8% των πλαστικών των 

ανακυκλώσιμων οχημάτων.  

 

Τα πιο συνηθισμένα πλαστικά που χρησιμοποιούνται στη κατασκευή των αυτοκινήτων είναι 

το πολυπροπυλένιο (ΡΡ), που αναλογεί στο 41% των πλαστικών που χρησιμοποιούνται, το 

πολυαιθυλένιο (ΡΕ), η πολυουρεθάνη (PU) και το πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC). Όλα τα 

πλαστικά μπορούν, υπό προϋποθέσεις να ανακυκλωθούν και το μόνο πλαστικό του οποίου 

η ανακύκλωση είναι δύσκολη και ιδιαίτερα δαπανηρή είναι το PVC. Το τελευταίο 

αντιπροσωπεύει περίπου το 12% των πλαστικών μερών ενός τυπικού αυτοκινήτου. Πολλές 

αυτοκινητοβιομηχανίες προσπαθούν να αντικαταστήσουν αυτό το υλικό με άλλα, πιο φιλικά 

προς το περιβάλλον πλαστικά. 

  

Η ανακύκλωση των πλαστικών συμβάλλει και στην εξοικονόμηση ενέργειας. Αυτό συμβαίνει 

γιατί μέχρι πριν από μερικά χρόνια η μόνη εναλλακτική λύση στη ταφή των πλαστικών ήταν η 

χρησιμοποίησή τους σαν καύσιμο. Σχετική έρευνα 13 απέδειξε πως η καύση ενός κιλού π.χ. 

πολυπροπυλενίου αποδίδει ενέργεια αντίστοιχη με 0.8 κιλά αργού πετρελαίου, ενώ από την 

ανακύκλησή του εξοικονομείται ενέργεια ίση με 1.2 κιλά αργού πετρελαίου, δηλαδή με την 

ανακύκληση έχουμε 60% περισσότερη εξοικονόμηση ενέργειας. Πέραν όμως από τα 

ενεργειακά οφέλη πρέπει να τονιστεί πως η καύση πλαστικών προκαλεί με τη σειρά της 

περιβαντολλογικές επιπτώσεις, αφού τα αέρια που παράγονται και κυρίως η εκπομπή 

διοξινών μπορούν να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα υγείας. 

 

                                                 
12 . Big lift in automobile plastics use…but what materials?, Plastics News International, November 2000. 
13 . Περιοδικό «4 Τροχοί », Τεύχος  Νοεμβρίου 2003, Ειδικό ένθετο «Αυτοκίνητο και Περιβάλλον », σελίδα 68.  
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Εκτός από τα πλαστικά και τα μεταλλικά τμήματα ενός αυτοκινήτου, ανακυκλώνονται και 

άλλα μέρη του. Για παράδειγμα, τα διάφορα λιπαντικά που χρησιμοποιούνται κατά την 

διάρκεια ζωής του και παραμένουν μέχρι αυτό να απορριφθεί, επεξεργάζονται και 

φιλτράρονται. Μετά από αυτή την επεξεργασία χρησιμοποιούνται ως λιπαντικές ουσίες από 

τη βαριά βιομηχανία, τη ναυτιλία (ως λιπαντικό για τους κινητήρες πλοίων) και ως καύσιμη 

ύλη για τη παραγωγή ενέργειας. Σε ότι αφορά τη τελευταία χρήση, οι αυστηρότερες 

προδιαγραφές εκπομπής ρύπων που αναμένεται να ισχύσουν στο μέλλον είναι βέβαιο πως 

θα περιορίσουν τη καύση των διαφόρων ελαίων. Η πιο οικολογική επιλογή είναι η περαιτέρω 

επεξεργασία τους και η προώθησή τους ως μέσα βασικής λίπανσης βαρέων μηχανημάτων 

και εργαλειομηχανών. Δυστυχώς όμως δεν γίνεται συλλογή όλων των λιπαντικών ουσιών 

που χρησιμοποιούν τα αυτοκίνητα. Για παράδειγμα, στη Μεγάλη Βρετανία14 γίνονται πάνω 

από 3 εκατομμύρια αλλαγές λαδιών στις οποίες τα διάφορα ορυκτέλαια δεν συλλέγονται με 

τον σωστό τρόπο και σε πολλές περιπτώσεις απορρίπτονται στο περιβάλλον. Αν η ποσότητα 

αυτή του λαδιού συγκεντρώνονταν και χρησιμοποιούνταν για τη παραγωγή ενέργειας, τότε 

θα μπορούσαν να καλυφθούν οι ετήσιες ενεργειακές ανάγκες 1,5 εκατομμυρίων ανθρώπων. 

 

Πέρα από τα παραπάνω υλικά, ανακύκλωση γίνεται και σε κάποια άλλα επιμέρους στοιχεία 

των αυτοκινήτων, όπως είναι οι καταλυτικοί μετατροπείς των αυτοκινήτων και οι 

υαλοπίνακες. Σε ότι αφορά τους καταλύτες, συλλέγονται και ανακυκλώνονται τα πολύτιμα 

μέταλλα που περιέχουν όπως είναι το παλλάδιο, η πλατίνα και το ρόδιο. Το ποσοστό 

ανακύκλωσης αυτών των υλικών είναι 100%. Στις περισσότερες περιπτώσεις 

επαναχρησιμοποιούνται για τη παραγωγή νέων καταλυτών. Συγκεκριμένα, στις χώρες τις 

Δυτικής Ευρώπης, το 68% της πλατίνας και το 90% του ρόδιου που ανακυκλώνονται, 

ξαναχρησιμοποιούνται για τη  παραγωγή καταλυτών. Η ανακύκλωση καταλυτών έχει 

αποδειχθεί πως είναι ιδιαίτερα προσοδοφόρα, κυρίως λόγω της σπανιότητας των μετάλλων 

που περιέχουν. Από την άλλη πλευρά, σε ότι αφορά τους υαλοπίνακες και τα άλλα γυάλινα 

τμήματα του αυτοκινήτου, η ανακύκλωση μπορεί επίσης να φτάσει το 100%, αλλά τις 

περισσότερες φορές είναι ασύμφορη, λόγω της ιδιαίτερα χαμηλής τιμής του  στην αγορά και 

του αρκετά υψηλού κόστους αποσυναρμολόγησης. 

 

Τέλος, ένα σημαντικό τμήμα των αυτοκινήτων που ανακυκλώνεται είναι τα ελαστικά. Στη 

συγκεκριμένη περίπτωση βέβαια η ανακύκλωση μπορεί να έχει τη μορφή της 

επαχρησιμοποίησης. Για παράδειγμα, σε χώρες όπως η Μεγάλη Βρετανία και η Γερμανία, 

                                                 
14 . Πηγή: ACORD annual report 2001. 
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τμήματα ελαστικών χρησιμοποιούνται για την αποτελεσματικότερη στεγανοποίηση 

χωματερών. Επίσης, κάποιες εταιρίες αναλαμβάνουν την αναγόμωση των ελαστικών, που 

σημαίνει ότι αντικαθιστούν το φθαρμένο από τη χρήση πέλμα του ελαστικού με ένα νέο. Ο 

σκελετός του ελαστικού παραμένει ο ίδιος. Η τακτική αυτή εφαρμόζεται κυρίως για ελαστικά 

φορτηγών οχημάτων, όπου η πλήρη αντικατάσταση ενός ελαστικού στοιχίζει πολύ ακριβά, 

καθώς και στα ελαστικά αεροσκαφών όπου το κόστος είναι ιδιαίτερα υψηλό. Στα επιβατικά 

αυτοκίνητα, μετά την εμφάνιση διάφορων τύπων φθηνών ελαστικών, η αναγόμωση είναι 

πλέον ασύμφορη οικονομικά και σταδιακά εγκαταλείπεται. Τα υλικά των ελαστικών είναι 

πολύ δύσκολο να ανακυκλωθούν και να χρησιμοποιηθούν ξανά ως πρώτη ύλη για τη 

παραγωγή ελαστικών. Μέσω της θρυμματοποίησης (grinding), οι κόκκοι του ελαστικού 

χρησιμοποιούνται για τη κατασκευή διαφόρων τύπων ελαστικών δαπέδων καθώς και στη 

κατασκευή νέου τύπου ασφαλτοτάπητα. Οι κόκκοι ελαστικού ενισχύουν ιδιαίτερα την αντοχή 

του ασφαλτοτάπητα στις θερμοκρασιακές διακυμάνσεις, προσφέρουν ασύγκριτα καλύτερη 

πρόσφυση στα οχήματα και αντέχουν πολύ περισσότερο στη διάβρωση, γεγονός που 

σημαίνει μικρότερο κόστος συντήρησης. Μια άλλη μορφή ανακύκλωσης, που όμως ακόμα 

είναι σε πειραματικό στάδιο, είναι η ανακύκλωση μέσω μικροκυματικής τεχνολογίας. Η χρήση 

μικροκυμάτων διασπά το ελαστικό στα βασικά του συστατικά: σε χάλυβα εξαιρετικής 

ποιότητας (grade A), σε άνθρακα και σε έλαια, τα οποία  επίσης μπορούν να 

επαναχρησιμοποιηθούν. Τα αποτελέσματα της παραπάνω εφαρμογής είναι πολύ 

ενθαρρυντικά, ενώ οι εκπομπές ρύπων είναι ελάχιστες. Τα ελαστικά χρησιμοποιούνται και 

για την παραγωγή ενέργειας αφού η θερμαντική αξία τους είναι κατά 20% υψηλότερη από 

την αντίστοιχη του κάρβουνου. Δύο βασικές τεχνικές εφαρμόζονται για τη παραγωγή 

ενέργειας. Η πρώτη είναι η πυρόλυση, όπου τα ελαστικά καίγονται μέσα σε ειδικούς 

κλίβανους και αφήνουν ελάχιστα στέρεα και αέρια κατάλοιπα. Η δεύτερη είναι η καύση των 

ελαστικών σε φούρνους τσιμεντοβιομηχανιών για τη παραγωγή τσιμέντου. Σε αυτή τη 

περίπτωση, οι εκπομπές βλαβερών μικροσωματιδίων και διοξινών στην ατμόσφαιρα είναι, 

πολλές φορές, σημαντικές. 
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4.2 Το πρόβλημα με τα κατάλοιπα τεμαχισμού. 
 

Με τη σημερινή τεχνολογία ανακύκλωσης κάθε αυτοκίνητο παράγει κατά μέσο όρο στην 

Ευρώπη, 750 κιλά μετάλλου που επαναχρησιμοποιούνται σαν πρώτη ύλη στην 

χαλυβουργία. Μετά τη κονιορτοποίηση του Οχήματος Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ), τα 

εναπομένοντα υλικά, περίπου 250 κιλά, αντιπροσωπεύουν άχρηστα απόβλητα. Το μίγμα 

αυτό των αποβλήτων αποτελείται από πολύ μικρά σωματίδια ελαστικού, πλαστικού, 

υφάσματος, γυαλιού, χρώματος, ενώ περιέχει λιπαντικά και λάσπη από τους δρόμους. Η 

σύνθεσή του παραπάνω μίγματος έγινε αντικείμενο μελέτης από το Πανεπιστήμιο του 

Μίσιγκαν το 200115. Η μελέτη αυτή έδειξε πως τα κατάλοιπα τεμαχισμού (Auto Shredder 

Residues, ASR) αποτελούνται από τα υλικά που παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.1. 

Εντύπωση και προβληματισμό προκαλεί το μεγάλο ποσοστό των πλαστικών στη σύνθεση  

του ASR.  

 
Πίνακας 4.1: Η σύσταση των καταλοίπων τεμαχισμού 

ΥΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ(ΛΙΜΠΡΕΣ/ ΟΧΗΜΑ) % ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ 
ΠΛΑΣΤΙΚΑ 220 31% 

ΕΛΑΣΤΙΚΑ 57 8% 

ΓΥΑΛΙ 86 12% 

ΑΛΛΑ ΥΛΙΚΑ  

 

(ΥΦΑΣΜΑ, ΜΟΚΕΤΑ) 

91 13% 

ΛΑΣΠΗ / ΜΕΤΑΛΛΑ / ΡΥΠΟΙ / ΧΡΩΜΑ 140 20% 

ΥΓΡΑΣΙΑ  105 15% 

ΣΥΝΟΛΟ 700 100% 

 

Οι πολλές δυσκολίες στη ανακύκλωσή τους έχουν ως αποτέλεσμα μεγάλες ποσότητες 

πλαστικού να θάβονται σε χωματερές χωρίς καμία επεξεργασία. Αν αναλογιστούμε πως στο 

μέλλον οι αυτοκινητοβιομηχανίες θα κάνουν ακόμα πιο εκτεταμένη χρήση πλαστικών μερών 

στη κατασκευή αυτοκινήτων, με σκοπό να μειώσουν τη κατανάλωση και τους ρύπους των 

οχημάτων τους, το ποσοστό τους επί του συνόλου αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά. Η ίδια 

μελέτη αναφέρεί πως σε ετήσια βάση ανακυκλώνονται περίπου 13,5 εκατομμύρια αυτοκίνητα 

                                                 
15 .”Management of End – of – Life Vehicles in The US ”. Jeff  Staudiger, Gregory A.Keolein, Center for 
Sustainable Systems. University of Michigan, Prepared for Japan External Trade Organization (JETRO),  
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στις ΗΠΑ. Το στοιχείο αυτό, σε συνδυασμό με τις 700 λίμπρες (318 κιλά) των καταλοίπων 

τεμαχισμού ανά αυτοκίνητο σημαίνει πως κάθε χρόνο παράγονται 4,7 εκατομμύρια τόνοι (4,3 

εκατομμύρια μετρικοί τόνοι) καταλοίπων. Το μέγεθος αυτό αντιπροσωπεύει το 3,9% των 121 

εκατομμυρίων τόνων στέρεων δημοτικών αποβλήτων16 που απορρίφθηκαν στις χωματερές 

των ΗΠΑ κατά το έτος 1998. Με μια μέση πυκνότητα όγκου  που υπολογίζεται σε 350 kg/m3, 

το σύνολο των καταλοίπων τεμαχισμού που θάβονται στις χωματερές καταλαμβάνει όγκο 

που φτάνει τα 12,3 εκατομμύρια κυβικά μέτρα.  Ένα μέγεθος μεγάλο ακόμα και για τα 

αμερικάνικα δεδομένα. 

 

Η σύσταση των καταλοίπων τεμαχισμού δεν περιλαμβάνει μόνο τα υλικά που περιγράφτηκαν 

πιο πάνω, αλλά και κάποιους τοξικούς ρυπαντές που έχουν παραμείνει στο αυτοκίνητο, μετά 

τον θρυμματισμό του. Οι ρυπαντές αυτοί είναι το χρώμιο, ο μόλυβδος, κατάλοιπα καυσίμων 

και λιπαντικών, ο υδράργυρος και το νικέλιο. Σε μια μελέτη έγινε σύγκριση17 ανάμεσα στα 

στέρεα δημοτικά απόβλητα (Municipal Solid Waste, MSW) και τα κατάλοιπα τεμαχισμού. Η 

σύγκριση αφορούσε τις συγκεντρώσεις ορισμένων καθαρών μετάλλων, αλογόνων, καθώς και 

ορισμένων βαρέων μετάλλων. Τα αποτελέσματα της σύγκρισης ήταν αποκαλυπτικά. Οι 

συγκεντρώσεις ορισμένων βαρέων μετάλλων στη περίπτωση των αποβλήτων ASR ήταν 

μέχρι και δέκα φορές μεγαλύτερες σε σχέση με τα απόβλητα MSW. Αυτά τα δεδομένα, σε 

συνδυασμό με τα τοξικά οργανικά κατάλοιπα, οδήγησαν πολλές κυβερνήσεις και 

οργανισμούς στο συμπέρασμα πως έπρεπε να κατατάξουν τα κατάλοιπα τεμαχισμού στα 

ιδιαιτέρως τοξικά και επικίνδυνα απόβλητα. Τα στοιχεία της μελέτης  παρουσιάζονται στον 

Πίνακα 4.2. Σε ότι αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κατάλοιπα  τεμαχισμού  δημιουργούν 

ετησίως 2 με 3 εκατομμύρια τόνους αποβλήτων τα οποία θάβονται σε χωματερές, 

μολύνοντας συχνά το έδαφος και τα υπόγεια ύδατα. Η ποσότητα αυτή αποτελεί το 10% της 

συνολικής ποσότητας επικίνδυνων αποβλήτων που παράγονται ετησίως στην ΕΕ και λόγω 

της αύξησης του αριθμού των οχημάτων που διατίθενται στην αγορά κάθε χρόνο αλλά και  

που αποσύρονται από αυτή, αναμένεται να αυξηθεί. 

  

 

 
 

                                                 
16 . Συνολικά παρήχθησαν 220 εκατομμύρια τόνοι στέρεων αποβλήτων. Από αυτούς, 62 εκατομμύρια τόνοι 
ανακυκλώθηκαν και 37 εκατομμύρια τόνοι αποτεφρώθηκαν. 
17 . ‘TwinRec – Bridging the Gap of Car Recycling in Europe’. Adrian Selinger, Christian Steiner, Kaoru Shin. 
International Automobile Recycling Congress, March 12 –14, 2003, Geneva, Switzerland. 
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Πίνακας 4.2: Η επικινδυνότητα των καταλοίπων τεμαχισμού 
 

 Ποσοστιαία σύσταση  ASR MSW 

Fe (σίδηρος) 7.5 1.5 

Cu (χαλκός) 2.5 0.15 

Al (αργίλιο) 2.0 Δεν υπάρχουν δεδομένα 

Ποσότητες σε mg/kg ASR MSW 

Cl (χλώριο) 17000 6000 

Br (βρώμιο) 400 80 

F (φθόριο) 300 120 

Zn (ψευδάργυρος) 10000 1600 

Pb (μόλυβδος) 4000 700 

Cr (χρώμιο) 800 350 

Ni (νικέλιο) 600 60 

Cd (κάδμιο) 50 10 

Hg (υδράργυρος) 1.5 0.25 

 

 

Η επικινδυνότητα αυτών των απορριμμάτων αναγκάζει τις τοπικές κυβερνήσεις να 

λαμβάνουν ειδικά μέτρα προστασίας στις περιοχές όπου υπάρχουν χωματερές. Σε πολλές 

περιπτώσεις, ειδικά στις χώρες της ΕΕ, λόγω στενότητας χώρου και αυστηρής 

περιβαντολογικής νομοθεσίας, το κόστος απόθεσης στις χωματερές είναι  ιδιαίτερα υψηλό. Ο 

Zoboli και συνεργάτες 18  δείχνουν πως το κόστος από χώρα σε χώρα διαφέρει σημαντικά, 

ενώ σε κάποιες χώρες, όπως είναι η Ιαπωνία και η Ελβετία, έχει απαγορευθεί η απόθεση 

των αποβλήτων αυτών. Στο παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται ενδεικτικά το κόστος 

απόθεσης σε ορισμένες χώρες: 

 

 

 

 

 

                                                 
18  ‘ Regulation and Innovation in the Area of End –of – Life Vehicles’ R. Zoboli et al., EUR 19598, ed F. Leone 
( Milan ,Italy March 2000) plus Case Studies.  
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Πίνακας 4.3: Το κόστος απόθεσης αποβλήτων ASR σε διάφορες χώρες (2000 -2003)   
 

 

ΧΩΡΑ ΚΟΣΤΟΣ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟ) 

ΧΩΡΕΣ – ΜΕΛΗ  ΤΗΣ ΕΕ ° 

ΑΥΣΤΡΙΑ 140 

ΒΕΛΓΙΟ 55 

ΔΑΝΙΑ 70 – 110  

ΓΑΛΛΙΑ 40 – 60  

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 60 – 170  

ΙΤΑΛΙΑ 75 – 80  

ΟΛΛΑΝΔΙΑ 70 – 90   

ΙΣΠΑΝΙΑ 20 – 60  

ΣΟΥΗΔΙΑ 100 

ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ 30 – 35  

ΠΟΛΩΝΙΑ 25 – 30  

ΟΥΓΓΑΡΙΑ 30 

 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΑΣ 30 

ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ ° 

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 20 

ΙΑΠΩΝΙΑ  135 – 160*  

ΝΟΡΒΗΓΙΑ 50 

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 50 – 60   

 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΦΡΙΚΗΣ 25 – 40  

ΕΛΒΕΤΙΑ  120* 

 
*Στις χώρες αυτές έχει καταργηθεί η εναπόθεση αποβλήτων ASR στις χωματερές για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος.  
 
 
 
Σε κάποιες χώρες της ΕΕ, όπως είναι η Γερμανία, είναι υποχρεωτική (από το 2005) η 

περαιτέρω επεξεργασία των αποβλήτων ASR, με σκοπό τη μείωση της τοξικότητας τους και 

του όγκου τους. Με αυτό τον τρόπο όμως αυξάνεται το κόστος. Στη Γαλλία, σύμφωνα με την 

ADEME 19, το κόστος απόθεσης σε χωματερές φτάνει τα 50 – 55 ευρώ / τόνο, ενώ σε αυτό 

συμπεριλαμβάνεται και ένας φόρος που φτάνει τα 9.15 ευρώ ανά τόνο. Πολλοί 

                                                 
19 .’ Economic study on the management of End – of – Life Vehicles’. Agence de l’ Environnement et de la 
Maitrise de l’ Energie. ADEME (2003). (Η γαλλική κρατική υπηρεσία για τη διατήρηση του περιβάλλοντος και 
της ενέργειας).    
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αποσυναρμολογητές στη Γαλλία μεταφέρουν τα αμαξώματα των αυτοκινήτων στη γειτονική 

Ισπανία, όπου το κόστος απόθεσης στις χωματερές είναι αρκετά χαμηλότερο. Στη Μεγάλη 

Βρετανία το συγκεκριμένο κόστος είναι περίπου £15 - £20 ανά τόνο, χωρίς όμως να 

συμπεριλαμβάνεται ο φόρος χρήσης χωματερής  που φτάνει τις £18. Έτσι, το  τελικό κόστος 

είναι περίπου £40. Η βρετανική κυβέρνηση από το 2004 αύξησε σημαντικά τον παραπάνω 

φόρο και τελικά, σύμφωνα με τις πιο έγκυρες προβλέψεις, το κόστος αναμένεται 

μακροπρόθεσμα να φτάσει τις  £55 ανά τόνο. Στην Ολλανδία, η κυβέρνηση αποφάσισε να 

αυξήσει έναν ανάλογο φόρο που επέβαλλε στην απόθεση αποβλήτων ASR σε χωματερές, 

με σκοπό το κόστος να φτάσει τα 84 ευρώ/τόνο μέχρι το 2008. Ένας βασικός λόγος αυτής 

της αύξησης είναι η πρόθεση του Κράτους να καταστήσει τις τεχνολογίες διαχείρισης 

αποβλήτων ASR πιο ανταγωνιστικές σε σχέση με τη χρήση χωματερών, αυξάνοντας το 

κόστος της εναλλακτικής λύσης που είναι οι χωματερές. 

 

Το πρόβλημα με τα κατάλοιπα τεμαχισμού έχει απασχολήσει την βιομηχανία και έχουν 

προταθεί λύσεις για την αντιμετώπισή του. Μέχρι τώρα περίπου το 80% των αποβλήτων 

αυτών πήγαινε σε χωματερές ή αποτεφρώνονταν μαζί με άλλα οικιακά απόβλητα. Μόνο το 

20% χρησιμοποιούνταν για τη παραγωγή ενέργειας (π.χ. σε ειδικούς φούρνους 

τσιμεντοβιομηχανιών). Η Νέα Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 20 που αφορά την ανακύκλωση 

αυτοκινήτων έχει θέσει κάποιούς συγκεκριμένους στόχους και είναι αυστηρή σε ό,τι αφορά τα 

κατάλοιπα τεμαχισμού. Έτσι, αρκετές επιχειρήσεις στην Ευρώπη πλέον εξελίσσουν 

τεχνολογίες για την αποδοτικότερη διαχείριση των αποβλήτων. Σε διάφορα πιλοτικά 

προγράμματα γίνονται προσπάθειες για την επαναχρησιμοποίηση ή / και την ανακύκλωση 

των υλικών που περιέχονται στα απόβλητα.  

 

Υπάρχουν δύο βασικές τεχνολογικές κατευθύνσεις: η πρώτη βασίζεται στον μηχανικό 

διαχωρισμό των αποβλήτων σε διαφορετικά κλάσματα, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν 

και να πουληθούν. Η δεύτερη βασίζεται στη θερμική επεξεργασία των αποβλήτων με σκοπό 

την παραγωγή πρώτης ύλης που στη συνέχεια χρησιμοποιείται για τη παραγωγή ενέργειας. 

Στη περίπτωση του μηχανικού διαχωρισμού τα βασικά προϊόντα είναι πλαστικά σωματίδια 

(που χρησιμοποιούνται στην ανακύκληση πλαστικών) και άμμος (που χρησιμοποιείται στις 

κατασκευές). Η τεχνολογία αυτή παράγει με τη σειρά της κατάλοιπα που πρέπει να 

αποτεθούν στις χωματερές. Η θερμική επεξεργασία  είτε παράγει απευθείας ενέργεια με τη 

μέθοδο της πυρόλυσης, είτε παράγει πρώτη ύλη (συνθετικά αέρια), που μπορεί να 

                                                 
20 . Για την νέα Ευρωπαϊκή νομοθεσία θα γίνει εκτενέστερη αναφορά σε επόμενο κεφάλαιο.  
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χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή ενέργειας. Αναλυτικότερη παρουσίαση των εταιριών που 

ασχολούνται με την επεξεργασία των κατάλοιπων τεμαχισμού καθώς και της 

αποτελεσματικότητας των μεθόδων τους θα γίνει σε επόμενο κεφάλαιο. 

 

5. Η εξέλιξη του θέματος της ανακύκλωσης αυτοκινήτων στην 

Ευρωπαϊκή  Ένωση.  
 
Ο κλάδος της αυτοκινητοβιομηχανίας, ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του ’70, γνώριζε 

αρκετές από τις επιπτώσεις που προκαλούν τα εγκαταλειμμένα αυτοκίνητα στο περιβάλλον, 

το ίδιο και οι περισσότερες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις.  Τη δεκαετία του ’80, στα πλαίσια της 

ΕΟΚ, το θέμα της ανακύκλωσης οχημάτων δεν αποτελούσε αντικείμενο συζήτησης και 

προβληματισμού ανάμεσα στα κράτη – μέλη. Στις αρχές της δεκαετίας του ’90 άρχισε να 

υπάρχει κινητικότητα σχετικά με το θέμα της διαχείρισης αποβλήτων. Η αρχή ήταν δύσκολη 

αφού τα κοινά σημεία ανάμεσα στους συνομιλητές ήταν πολύ λίγα και κάθε πλευρά 

προσπαθούσε να διασφαλίσει  τα συμφέροντά της. Ο διάλογος είχε ως αποτέλεσμα την 

παρουσίαση πρότασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς τα μέλη της ΕΕ στα τέλη του 

1997. Το φθινόπωρο του 2000 και έπειτα από πολλές διαβουλεύσεις και διαφωνίες, το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρώπης ενέκριναν ψήφισμα που αφορούσε 

την ανακύκλωση των ΟΤΚΖ. Η οδηγία 2000/53/ΕΚ έπρεπε πλέον να εφαρμοστεί από όλα τα 

κράτη – μέλη.  

 

Για να γίνει αντιληπτό  το πώς  φτάσαμε στη ψήφιση της παραπάνω οδηγίας, χρειάζεται να 

εξετάσουμε πρώτα την εξέλιξη του θέματος της ανακύκλωσης αυτοκινήτων στο εθνικό 

επίπεδο κάθε χώρας και τις σχέσεις Κράτους – επιχειρήσεων μέσα σε αυτή. Για τις ανάγκες 

της εργασίας επιλέχθηκαν τρεις χώρες που διαθέτουν τις πιο ισχυρές αυτοκινητοβιομηχανίες 

στην Ευρώπη, καθώς και η Ολλανδία. Ο λόγος που επιλέχθηκε η τελευταία είναι η 

πρωτοποριακή της νομοθεσία. Το βασικό κριτήριο επιλογής της Γερμανίας, της Γαλλίας και 

της Ιταλίας, πέρα από το μέγεθος των αυτοκινητοβιομηχανιών τους, είναι το γεγονός ότι , σε 

κάθε μία από αυτές τις χώρες, ο συγκεκριμένος κλάδος, με τη βοήθεια άλλων 

συνεργαζόμενων βιομηχανιών (προμηθευτές εξαρτημάτων, αποσυναρμολογητές 

αυτοκινήτων, εταιρίες ανακύκλωσης) κατάφερε να έχει έγκαιρα μια συνεπή θέση σχετικά με 

το θέμα και να έρθει σε επίσημη συμφωνία με τις εθνικές κυβερνήσεις. 
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5.1  Η περίπτωση της Ολλανδίας: Η χώρα – πρότυπο. 

 
Η Ολλανδία θεωρείται το κράτος – πρότυπο  της ΕΕ σε ότι αφορά την νομοθεσία που αφορά 

την ανακύκλωση αυτοκινήτων. Η χώρα παραδοσιακά υιοθετούσε αυστηρούς νόμους σε ότι 

αφορούσε την εναπόθεση αποβλήτων σε χωματερές και τη προστασία των υδάτινων πόρων. 

Το μικρό μέγεθος της χώρας και το γεγονός ότι ένα σημαντικό τμήμα της έχει μηδενικό 

υψόμετρο (πρακτικά βρίσκεται χαμηλότερα από την επιφάνεια της θάλασσας) την κάνουν πιο 

επιρρεπή σε προβλήματα που έχουν να κάνουν με τη μόλυνση των υδάτων και την 

διαχείριση των χωματερών. Από τα τέλη της δεκαετίας του ’80, το Κράτος, σε συνεργασία με 

διάφορες τοπικές περιβαντολλογικές οργανώσεις και εκπροσώπους της βιομηχανίας άρχισαν 

να συζητούν το θέμα της ανακύκλωσης. Στην Ολλανδία δεν υπήρχαν 21 τότε τοπικές 

αυτοκινητοβιομηχανίες, ούτε εργοστάσια άλλων κατασκευαστών που θα μπορούσαν να 

προβάλλουν διαμαρτυρίες και να καθυστερήσουν την μελλοντική ψήφιση κάποιου αυστηρού 

νόμου. Επιπλέον, η πολιτική επιρροή των εισαγωγέων αυτοκινήτων και των 

αποσυναρμολογητών δεν μπορούσε να συγκριθεί με την δύναμη των περιβαντολλογικών 

οργανώσεων στη χώρα. Οι τελευταίες, από τις αρχές της δεκαετίας του ’80 είχαν αποκτήσει 

πολλά και αφοσιωμένα μέλη. Το αποτέλεσμα όλων των παραπάνω ήταν ο διάλογος 

ανάμεσα στους εμπλεκόμενους φορείς να οδηγήσει γρήγορα σε ένα σχέδιο νόμου στις αρχές 

της επόμενης δεκαετίας, το οποίο τελικά και ψηφίστηκε με συνοπτικές διαδικασίες, το 1992. 

Με το νομοσχέδιο αυτό, η ολλανδική κυβέρνηση στο πρόγραμμα δράσης της έθεσε ως στόχο 

την ανακύκλωση του 86% (κατά βάρος) κάθε ΟΤΚΖ, μέχρι το 2000. Για την επίτευξη του 

στόχου αυτού, εγκρίθηκε ένα κυβερνητικό πρόγραμμα εθελοντικής συμμετοχής όλων των 

βιομηχανιών, σχετικών με την αυτοκινητοβιομηχανία. Το 1993, ιδρύθηκε η Εταιρία 

Ανακύκλωσης Αυτοκινήτων της Ολλανδίας (Auto Recycling Nederland BV, ARN), μια 

ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, η οποία άνηκε στο σύνολό της στο Ίδρυμα 

Αυτοκινήτου και Ανακύκλωσης (Auto and Recycling Foundation, ARF), το οποίο είχε ιδρυθεί 

από  πέντε σχετικούς με το αυτοκίνητο κλάδους 22 της χώρας. Την εξέλιξη του πλαισίου 

                                                 
21 . Το 1995 δημιουργήθηκε η Netherlands Car (Ned Car). Η αυτοκινητοβιομηχανία αυτή ήταν μια κοινοπραξία 
ανάμεσα στην ολλανδική κυβέρνηση, την ιαπωνική Mitsubishi Motors  και την σουηδική Volvo. Η κοινοπραξία 
υπάρχει ακόμα, αλλά η Volvo έχει αποχωρήσει, από το 2004.  
 
22 . Οι πέντε κλάδοι είναι οι παρακάτω: STIBA (αποσυναρμολογητές),  RAI (εισαγωγείς αυτοκινήτων και 
κατασκευαστές), BOVAG (αντιπρόσωποι και συνεργεία), FOCWA (επισκευαστές και φανοποιοί) και SVN 
(τεμαχιστές).  
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λειτουργίας της ανακύκλωσης αυτοκινήτων ανέλαβε η ARN. Η εταιρία είναι υπεύθυνη για την 

οργάνωση και την εφοδιαστική όσον αφορά την ανακύκλωση ΟΤΚΖ. Το σύστημα αυτό ετέθη 

σε λειτουργία την 1η Ιανουαρίου 1995. Η Εικόνα 5.1 περιγράφει συνοπτικά το τρόπο 

λειτουργίας του συστήματος ανακύκλωσης στην Ολλανδία, από το 1995: 

 

Εικόνα 5.1 : Η ανακύκλωση στην Ολλανδία  
 
 

                          ΤΕΛΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ                                  ΤΕΛΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ   
                    ΚΑΙ ΠΑΡΟΠΛΙΣΜΟΥ                                                             ΚΑΙ ΠΑΡΟΠΛΙΣΜΟΥ 

 
 

  ΤΑΜΕΙΟ  

                                                                                                                                                                            ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ 

                                                                                                                                                                                  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ                                           

  
   

 
 

   
ΔΕΔΟΜΕΝΑ  
                                            ΑΜΟΙΒΗ  
   

 
ΔΕΔΟΜΕΝΑ   

 
 

 
 
 

ΝΕΟ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 
ΠΟΥ ΜΟΛΙΣ 
ΕΧΕΙ 
ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ

ΝΕΟ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 
ΠΟΥ ΜΟΛΙΣ 
ΕΧΕΙ 
ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ

 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

/ ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

Auto Recycling   Nederland 
(ARN) 

ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

 
ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΩΝ 

ΑΠΟΔΟΧΗ 
ΒΑΣΗ 

ΠΕΡΙΒΑΝΤΟ- 
ΛΟΓΙΚΩΝ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 

ΕΙΣΟΔΟΣ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

ΑΠΟΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ 

 
 
 

ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΤΕΣ 
(ΠΕΡΙΠΟΥ 770 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ) 

ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

ΑΜΟΙΒΗ  

ΑΜΟΙΒΗ 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ  

ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΗΣ 

 
ΔΗΜΟΣ 

ARF 

 
   ΡΟΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ  

Από το παραπάνω σχεδιάγραμμα γίνεται κατανοητό πως η  Ολλανδία είχε υιοθετήσει ένα 

έξυπνο και αποδοτικό σύστημα ανακύκλωσης. Καταρχήν, το Κράτος επέβαλλε για κάθε νέο 

αυτοκίνητο που εισάγονταν και ταξινομούνταν στη χώρα, ένα ειδικό τέλος, το «τέλος 

επεξεργασίας και παροπλισμού», το οποίο ενσωματώνονταν στην τελική τιμή του 

αυτοκινήτου. Η εταιρία ARN αναλάμβανε έπειτα τη διαχείριση των χρημάτων που 

  ΡΟΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
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προέρχονταν από τα τέλη. Τα χρήματα αυτά δίνονταν με τη μορφή αμοιβής στους 

αποσυναρμολογητές και τους ανακυκλωτές όταν το κόστος συλλογής των υλικών και των 

εξαρτημάτων των αυτοκινήτων ήταν υψηλό και καθιστούσε την ανακύκλωση ασύμφορη. Με 

άλλα λόγια η ARN επιδοτούσε τις επιχειρήσεις του κλάδου με τελικό σκοπό την επίτευξη των 

προκαθορισμένων στόχων που έθεσε η Ολλανδική κυβέρνηση ενώ ταυτόχρονα έλεγχε 

αποτελεσματικά όλη τη διαδικασία. Η ARN έκλεισε συμφωνίες και δημιούργησε ένα δίκτυο 

από αποσυναρμολογητές οι οποίοι είχαν εκπληρώσει όλες τις κυβερνητικές 

περιβαντολλογικές απαιτήσεις. Την ίδια στρατηγική ακολούθησε και σε ότι αφορά τους 

ανακυκλωτές και τους μεταφορείς. Η εταιρία όριζε τα υλικά και τα εξαρτήματα που έπρεπε να 

αποσυναρμολογηθούν και να ανακυκλωθούν ενώ γι’αυτά που είχαν υψηλό κόστος, καθόριζε 

την αμοιβή βάσει μονάδων εργασίας που απαιτούνταν για κάθε διαδικασία 

αποσυναρμολόγησης και ανακύκλωσης. Το ύψος της αμοιβής για κάθε εργασία 

καθορίζονταν εκ των προτέρων και βασίζονταν στο χρόνο που απαιτούνταν για την 

ολοκλήρωση της εργασίας καθώς και από άλλους παράγοντες. Όλα τα διαθέσιμα δεδομένα 

που αφορούσαν τη λειτουργία του δικτύου επεξεργάζονταν και διαχειρίζονταν από τα 

εξειδικευμένα πληροφοριακά συστήματα της ARN. Έτσι, η εταιρία παρακολουθούσε συνεχώς 

όλη τη διαδικασία και είχε τη δυνατότητα να παρέμβει σε πραγματικό χρόνο, σε περίπτωση 

που διαπίστωνε κάποιο πρόβλημα. 

 

Η λειτουργία του δικτύου της ARN άλλαξε δραματικά το τοπίο της ανακύκλωσης αυτοκινήτου 

στη χώρα. Πριν από την εφαρμογή του νόμου, λειτουργούσαν στη χώρα 907 επιχειρήσεις, οι 

οποίες είχαν την άδεια να δέχονται προς επεξεργασία ΟΤΚΖ . Στα τέλη του 1997, 207 από 

αυτές είχαν γίνει μέλη του δικτύου ARN  και το 87.6% των ΟΤΚΖ της χώρας, περίπου 

200.000 οχήματα σε ετήσια βάση, επεξεργάζονταν από το δίκτυο ARN. Η προσέγγιση που 

εφάρμοσε η εταιρία ήταν πετυχημένη για δύο βασικούς λόγους: α) Δεν υπήρχε σχεδόν 

κανένα κίνητρο να επεξεργαστεί το ΟΤΚΖ από μη εγκεκριμένους αποσυναρμολογητές/ 

ανακυκλωτές ή να εγκαταλειφθεί, εξαιτίας του «τέλους επεξεργασίας και παροπλισμού» που 

πλήρωναν οι κάτοχοι νέων αυτοκινήτων. Το τέλος αυτό ουσιαστικά κάλυπτε τα έξοδα 

ανακύκλωσης και δεν υπήρχε κανένα κόστος για τον τελευταίο ιδιοκτήτη του ΟΤΚΖ. β) Την 

επιτυχία του συστήματος παρακολούθησης της διαδικασίας, το οποίο θα περιγράψουμε 

παρακάτω. Το σύστημα αυτό ήταν και το μοναδικό επιτυχημένο παράδειγμα μέσα στην ΕΕ, 

τουλάχιστον μέχρι το 2003. 
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Ο πίνακας 5.1 περιγράφει συνοπτικά το σύστημα παρακολούθησης και τις διοικητικές 

διαδικασίες που ακολουθούνται ακόμη και σήμερα στην Ολλανδία. 

 

Πίνακας 5.1:Το σύστημα παρακολούθησης στην Ολλανδία 
 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

 

Ταξινόμηση νέου αγορασμένου αυτοκινήτου  

Η εταιρία ARN εισπράττει το τέλος επεξεργασίας και 

παροπλισμού. Επιπλέον, ενημερώνεται ηλεκτρονικά για τον 

κωδικό πλαισίου του αυτοκινήτου.  

Vehicle Identification Number (VIN). 

 

Αποδοχή ΟΤΚΖ από αποσυναρμολογητή 

Το ΟΤΚΖ αποταξινομείται άμεσα και on – line  από τους 

καταλόγους του Γραφείου Ταξινόμησης (RDW) του Κράτους. 

 

Εγχώρια αγοραπωλησία αυτοκινήτων 

Ο προηγούμενος ιδιοκτήτης είναι υποχρεωμένος να αναφέρει 

το όνομα και τη διεύθυνση του αγοραστή, καθώς και άλλες 

πληροφορίες στο RDW. Εάν το RDW δεν  αναγνωρίσει τον νέο 

κάτοχο που είναι υπεύθυνος για τα τέλη κυκλοφορίας, τότε 

υπεύθυνος παραμένει ο προηγούμενος ιδιοκτήτης  

 

 

Εξαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων 

Όλες οι εξαγωγές οχημάτων παρακολουθούνται μέσω των 

εγγράφων εξαγωγής. Ο τελευταίος (εγχώριος) ιδιοκτήτης δεν 

απαλλάσσεται της ευθύνης να πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας 

μέχρι να κατατεθούν στο RDW τα επίσημα έγγραφα εξαγωγής. 

Αν γίνει κάτι τέτοιο, τότε το RDW παρέχει στο ARN όλες τις 

πληροφορίες σχετικά με τα αυτοκίνητα που εξάγονται. Έτσι, η 

εξαγωγή μη ταξινομημένων οχημάτων είναι αδύνατη.  

 

Προσωρινή αποταξινόμηση 

Η ευθύνη πληρωμής των τελών κυκλοφορίας ενεργοποιείται 

αυτόματα 3 μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης της 

προσωρινής αποταξινόμησης.  

 

 

Το ολλανδικό σύστημα αφήνει πρακτικά μόνο δύο εναλλακτικές επιλογές για τον τελευταίο 

ιδιοκτήτη ενός ΟΤΚΖ. Η πρώτη είναι να το ανακυκλώσει σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο. Σε 

αυτή τη περίπτωση, το μόνο αποδεικτικό ανακύκλωσης είναι το πιστοποιητικό ανακύκλωσης. 

Οποιαδήποτε άλλη επιλογή επιβαρύνει τον ιδιοκτήτη με τα τέλη κυκλοφορίας. Επίσης, θα 

μπορούσε να εξάγει το παλιό του αυτοκίνητο και να υποστεί όχι μόνο έξοδα, αλλά και 

γραφειοκρατικές διαδικασίες. Ο πίνακας 5.2 δείχνει τις επιλογές που είχε ο τελευταίος 

ιδιοκτήτης καθώς και το αποτέλεσμα των επιλογών του. 
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Πίνακας 5.2: Οι επιλογές του τελευταίου ιδιοκτήτη ΟΤΚΖ στην Ολλανδία 
 

Επιλογή αποταξινόμησης  Πλαίσιο / Οργανισμός  Αποτέλεσμα  

Ανακύκλωση σύμφωνα με τον νόμο Εθελοντικός έλεγχος (μοντέλο ARN) Αποδοχή χωρίς κανένα κόστος  

 

Προσωρινή αποταξινόμηση 

 

Αποταξινόμηση από το RDW 

Καταβολή τέλους διαδικασίας:  

(40 – 200 φιορίνια ανά όχημα). Μετά από 3 

μήνες ενεργοποιείται αυτόματα η καταβολή 

των τελών κυκλοφορίας 

 

Καταγεγραμμένη εξαγωγή  

Υποβολή ενός αντίγραφου του 

δασμολογικού εγγράφου στο RDW 

 

Καταβολή τέλους διαδικασίας 

 

Μη - Καταγεγραμμένη εξαγωγή 

Τα τέλη κυκλοφορίας συνεχίζουν να 

χρεώνονται στο τελευταίο κάτοχο 

(600 – 2000 φιορίνια/ έτος) 

 

Αδύνατο να συμβεί 

 

Άλλη διαδικασία αποταξινόμησης 

Τα τέλη κυκλοφορίας συνεχίζουν να 

χρεώνονται στο τελευταίο κάτοχο 

(600 – 2000 φιορίνια/ έτος) 

 

Αδύνατο να συμβεί 

  

 

Σε ότι αφορά την ροή υλικών η ARN ακολουθεί μια προσέγγιση που περιλαμβάνει 3 στάδια  

Πρώτα υπολογίζει θεωρητικά τους τελικούς όγκους κάθε υλικού / εξαρτήματος που 

παράγονται από την επεξεργασία των ΟΤΚΖ , μέσω των συνολικών αριθμών οχημάτων που 

δέχονται τα μέλη του  δικτύου σε όλη τη χώρα. Έπειτα, καθορίζει τις πραγματικές ποσότητες 

των υλικών / εξαρτημάτων που συλλέγονται, μέσω των ποσοτικών δεδομένων που 

στέλνονται στο ARN ηλεκτρονικά. Τέλος επιβεβαιώνει τις ποσότητες που δέχονται οι 

ανακυκλωτές για επεξεργασία, βάσει τον πιστοποιητικών αποδοχής που εκδίδουν οι εταιρίες 

ανακύκλωσης. Όλες αυτές οι λειτουργίες γίνονται με τη βοήθεια ενός κεντρικού 

υπολογιστικού συστήματος και μιας μεγάλης βάσης δεδομένων. Ποιοτική πληροφόρηση 

παρέχεται μέσω των συχνών άμεσων ελέγχων που πραγματοποιούν οι άνθρωποι της ARN . 

 

Το κόστος ανακύκλωσης υπολογίζεται επίσης από την ARN. Αυτό επιτυγχάνεται με τον 

υπολογισμό των αυτοκινήτων που αναμένεται να γίνουν ΟΤΚΖ στο μέλλον μέσω μιας 

πλήρους ανάλυσης που βασίζεται στον αριθμό των αυτοκινήτων τα οποία εισάγονται στη 

χώρα, στον αριθμό των αυτοκινήτων που εξάγονται από τη χώρα, τη μέση διάρκεια χρήσης 

ενός αυτοκινήτου και άλλους παράγοντες. Έπειτα γίνεται υπολογισμός του κόστους 
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ανακύκλωσης. Αξίζει να σημειωθεί πως το κόστος αυτό έχει μειωθεί σημαντικά από τότε που 

ξεκίνησε η εφαρμογή του νόμου. Τον Ιανουάριο του 1995, μόλις άρχισε να εφαρμόζεται το 

νέο νομικό πλαίσιο, το κόστος ανακύκλωσης έφτανε τα 250 φιορίνια / όχημα. Το 1998, το 

κόστος μειώθηκε στα 150 φιορίνια / όχημα και το 2001 στα 100 φιορίνια / όχημα (45 Ευρώ), 

το οποίο είναι λιγότερο από το μισό σε σχέση με το κόστος ανακύκλωσης του 1995. Η 

σημαντική μείωση του κόστους ήταν αποτέλεσμα ενεργειών της ARN. Η εταιρία μετά από 

σκληρές διαπραγματεύσεις πετύχαινε την συνεχή μείωση του κόστους μεταφοράς των ΟΤΚΖ 

στα κέντρα ανακύκλωσης. Επιπλέον, σε διαπραγματεύσεις και δημοπρασίες με τους ίδιους 

τους αποσυναρμολογητές / ανακυκλωτές κατάφερε να μειώσει το κόστος επεξεργασίας των 

ΟΤΚΖ. Οι τελευταίοι κατάφεραν να μειώσουν το κόστος λειτουργίας τους μέσω της χρήσης 

πιο αποδοτικών τεχνικών αλλά  και εξαιτίας του μεγαλύτερου αριθμού οχημάτων που έπρεπε 

να ανακυκλώσουν. Με άλλα λόγια, κατάφεραν σταδιακά να επιτύχουν σημαντικές οικονομίες 

κλίμακας. Ένας άλλος παράγοντας είναι το γεγονός πως στην Ολλανδία ο αριθμός 

καινούργιων αυτοκινήτων που ταξινομούνται σε ετήσια βάση είναι μεγαλύτερος από τον 

αριθμό των αυτοκινήτων που ανακυκλώνονται. Αυτό συμβαίνει γιατί πολλά μεταχειρισμένα 

αυτοκίνητα εξάγονται σε τρίτες χώρες, όπως είναι η Πολωνία και η Ρωσία. Έτσι, τα έσοδα 

από το «τέλος επεξεργασίας και παροπλισμού» μπορούν να καλύψουν πολλές από τις 

ανάγκες του προγράμματος. Σύμφωνα με την ARN, το τέλος αυτό φτάνει σήμερα τα 45 Ευρώ 

για κάθε νέο όχημα και αποτελεί μονάχα το 0.25% της μέσης τιμής ενός καινούργιου 

αυτοκινήτου στη χώρα.  

 

Χωρίς καμία αμφιβολία, η χώρα που κατάφερε να έχει τις καλύτερες επιδόσεις στο θέμα της 

ανακύκλωσης αυτοκινήτων, μέχρι την ψήφιση του νέου Ευρωπαϊκού νόμου, ήταν η 

Ολλανδία. Η λειτουργία του δικτύου της ΑRN ήταν τόσο αποτελεσματική, που το Ολλανδικό 

Κράτος, ενθαρρυμένο από τα αποτελέσματα, αποφάσισε να αυξήσει το ποσοστό 

ανακύκλωσης κάθε ΟΤΚΖ (κατά βάρος) στο 95% μέχρι το 2015. Ο πίνακας 5.3 δείχνει τις 

επιδόσεις του Ολλανδικού μοντέλου σε ότι αφορά το ποσοστό ανακύκλωσης. Ο συνδυασμός 

της  εντατικής έρευνας και της συνεργασίας της ARN με τους ανακυκλωτές έχει ως 

αποτέλεσμα την ανακύκλωση νέων υλικών, κυρίως πλαστικών, που δεν ανακυκλώνονταν 

παλιότερα. Αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι το ποσοστό ανακύκλωσης αυξάνεται 

αργά αλλά σταθερά, παρόλο που το μέσο βάρος των ΟΤΚΖ  εμφανίζει αυξητικές τάσεις και 

το ποσοστό των μεταλλικών μερών φαίνεται να μειώνεται διαχρονικά.  Η χώρα αποτέλεσε το 

παράδειγμα – πρότυπο για τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ και όχι μόνο. Η Νέα Ευρωπαϊκή 
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Νομοθεσία έχει αντιγράψει πολλές από τις λύσεις και τους κανόνες που εφάρμοσαν πρώτοι 

οι Ολλανδοί. 

 
Πίνακας 5.3: Τα ποσοστά ανακύκλωσης στην Ολλανδία 

  

                                              1998                                              1999                                              2000 
 kg % kg % kg % 

Μέσο Βάρος ΟΤΚΖ 887 100.0 896 100.0 906 10.0 

Μέσο Βάρος ΟΤΚΖ σε ότι 

αφορά την περιεκτικότητα σε 

μέταλλο 

665 75.0 672 75.0 679 74.9 

Ανακύκλωση 762 85.9 771 86.0 779 86.0 

Κατάλοιπα τεμαχισμού 125 14.1 125 14.0 127 14.0 

 

 

5.2 Η περίπτωση της Γερμανίας : Ο ρόλος της περιβαντολογικής    

πολιτικής και των περιβαντολλογικών προγραμμάτων. 
 

Ο διάλογος στη Γερμανία σχετικά με τις περιβαντολλογικές επιπτώσεις των υλικών που 

χρησιμοποιούνται στη κατασκευή αυτοκινήτων έχει τις ρίζες του στις αρχές της δεκαετίας του 

’70. Εκείνη την περίοδο, κάποια μέλη του FAT (Forschungsvereinigung Automobiltechnik),   

του Ινστιτούτου επιστημονικής και τεχνολογικής ανάπτυξης της γερμανικής 

αυτοκινητοβιομηχανίας ανησυχούσαν για την ολοένα αυξανόμενη χρήση των πλαστικών 

υλικών στη σχεδίαση των αυτοκινήτων. Ταυτόχρονα, άρχισαν να αντιλαμβάνονται τα όρια 

χωρητικότητας των χωματερών, καθώς και τη πεπερασμένη ποσότητα των πρώτων υλών. 

Στη διάρκεια της δεκαετίας του ’70 και του ’80 τα μέλη αυτά δημοσίευσαν έρευνες που 

σχετίζονταν με τα παραπάνω προβλήματα, καθώς και λύσεις που είχαν να κάνουν με την 

ανακύκλωση και την αποσυναρμολόγηση οχημάτων. Το BMU 23 (Ομοσπονδιακό Υπουργείο 

Περιβάλλοντος της Γερμανίας), εκπροσωπούνταν σε αρκετές περιπτώσεις  στις ομάδες που 

συνέταξαν αυτές τις μελέτες, δείχνοντας με αυτό τον τρόπο ότι τα αποτελέσματα των 

μελετών που γινόταν υπό την επίβλεψη του FAT, θα αποτελούσαν ταυτόχρονα και το βασικό 

αντικείμενο διαλόγου σχετικά με την ανακύκλωση ΟΤΚΖ στη Γερμανία. Το ενδιαφέρον της 

κοινής γνώμης στη Γερμανία για το θέμα ήταν πολύ μεγάλο, λόγω της οικολογικής 

ευαισθησίας που χαρακτηρίζει τους πολίτες αυτής της χώρας. 

                                                 
23 . Bundesminister fűr Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit. 
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Μια άλλη εξέλιξη αφορούσε τη νομική θεμελίωση της πολιτικής ανακύκλωσης υλικών. Το 

1986 εκδόθηκαν οι νόμοι για την πρόληψη και την διαχείριση αποβλήτων. Οι νόμοι αυτοί 

εισήγαγαν την έννοια της ευθύνης του παραγωγού για τα καταναλωτικά απορρίμματα καθώς 

και κάποια πιλοτικά προγράμματα ανακύκλωσης. Για πρώτη φορά ανακοινώθηκαν μέτρα 

που είχαν σχέση με τα ΟΤΚΖ. Τον Αύγουστο του 1990, το BMU έδωσε στη δημοσιότητα 

πρόταση νόμου που αφορούσε την ανακύκλωση αυτοκινήτων στη Γερμανία. Η πρόταση 

περιελάμβανε την εθνική στρατηγική της χώρας για την αντιμετώπιση του παραπάνω 

προβλήματος και βασίζονταν σε τρεις  αρχές: α) υπεύθυνος για την διαχείριση των ΟΤΚΖ 

είναι ο κατασκευαστής - ισχύει η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» - και ο χρήστης του 

αυτοκινήτου παραδίδει το αυτοκίνητο του χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση β) προτίμηση 

στην αποφυγή δημιουργίας αποβλήτων και ανακύκλωση τους – η αποτέφρωση αποβλήτων 

πρέπει να αποφεύγεται και γ) παρακίνηση των κατασκευαστών για τη δημιουργία πιο 

φιλικών προς το περιβάλλον αυτοκινήτων με τη παροχή κινήτρων. Η πρόταση νόμου έθετε 

κάποιους συγκεκριμένους στόχους, οι οποίοι ήταν πολύ δύσκολο να επιτευχθούν, ακόμα και 

με τα σημερινά δεδομένα. Πολλοί την χαρακτήρισαν ως μια ιδιαίτερα τολμηρή αλλά 

ταυτόχρονα αυστηρή οδηγία προς τους κατασκευαστές αυτοκινήτων. Σε κάθε περίπτωση, 

αποτέλεσε μια βάση για διάλογο και προβληματισμό τόσο στη Γερμανία, όσο και ανάμεσα 

στα κράτη – μέλη της ΕΟΚ.  

 

Ταυτόχρονα, τόσο οι Γερμανοί, όσο και οι  Ευρωπαίοι κατασκευαστές αυτοκινήτων 

κινητοποιήθηκαν με σκοπό να αναλάβουν δράση. Φοβήθηκαν πως το  μεγάλο κόστος που 

σχετίζονταν με  την «ευθύνη κατασκευαστή» θα είχε ως αποτέλεσμα την μείωση της 

ανταγωνιστικότητας τους στην αγορά αυτοκινήτου. Ένα άλλο στοιχείο που τους ανησυχούσε 

ήταν το γεγονός ότι πλέον υπήρχε η πιθανότητα άλλες χώρες να υιοθετήσουν ανάλογα μέτρα 

σχετικά με την ανακύκλωση ΟΤΚΖ. Στη προσπάθεια τους να αντιμετωπίσουν τους νέους 

περιορισμούς, οι αυτοκινητοβιομηχανίες ανέλαβαν δράση σε δύο συμπληρωματικές μεταξύ 

τους κατευθύνσεις.  Από την μια πλευρά προσπάθησαν να πείσουν τους νομοθέτες ότι την 

ευθύνη της ανακύκλωσης των  ΟΤΚΖ θα έπρεπε να την μοιράζονται με άλλους κλάδους 

(προμηθευτές πρώτων υλών – εξαρτημάτων, αποσυναρμολογητές αυτοκινήτων και εταιρίες 

ανακύκλωσης) και ότι το κόστος της ανακύκλωσης θα έπρεπε να το αναλάβει ο ίδιος ο 

μηχανισμός της ελεύθερης αγοράς. Η πολιτική δύναμη των αυτοκινητοβιομηχανιών στη 

Γερμανία πήγαζε από το γεγονός ότι χιλιάδες  Γερμανοί εργάζονταν, σε κάποιο από τα 
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διάφορα επίπεδα κατασκευής αυτοκινήτων 24. Κανένας πολιτικός δεν θα ήθελε να 

δυσαρεστήσει τους συγκεκριμένους ψηφοφόρους, αν ήθελε να επιβιώσει πολιτικά. Έτσι, η 

πολιτική συσπείρωση (political lobbying)  όλων των Γερμανών κατασκευαστών και η 

αντίθεσή τους στο προτεινόμενο νομοσχέδιο μπορούσε να καθυστερήσει την πιθανότητα 

εφαρμογής του νόμου. Παρολαυτά, οι συγκεκριμένες βιομηχανίες δεν ήθελαν να ρισκάρουν 

το ενδεχόμενο υπερψήφισης του  και αναζήτησαν εναλλακτικές πρακτικές αντίδρασης. Ο 

σύνδεσμος Γερμανών κατασκευαστών αυτοκινήτων (VDA), μετά από διαβουλεύσεις με τους 

υπόλοιπους σχετικούς κλάδους, κατάφερε να αντιδράσει στο προτεινόμενο νομοσχέδιο του 

BMU με την παρουσίαση ενός «σχεδίου για την μελλοντική επεξεργασία των ΟΤΚΖ». Από 

την άλλη πλευρά, οι κατασκευαστές αυτοκινήτων ξεκίνησαν μια πιο εντατική έρευνα σχετικά 

με το πρόβλημα της ανακύκλωσης ΟΤΚΖ, με τη κατασκευή πιλοτικών μονάδων 

αποσυναρμολόγησης οχημάτων.  

 

Σε επίπεδο εταιρίας, οι κατασκευαστές εργάστηκαν σε αυτές τις πιλοτικές μονάδες  με σκοπό 

να καταγράψουν τους χρόνους αποσυναρμολόγησης και να αναγνωρίσουν τα οικονομικά 

όρια στην ανάκτηση των διαφόρων εξαρτημάτων. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι 

μονάδες που δημιουργήθηκαν ήταν το αποτέλεσμα γόνιμης συνεργασίας των 

κατασκευαστών με εταιρίες αποσυναρμολόγησης και τεμαχισμού. Τα αποτελέσματα των 

παραπάνω εντατικών ερευνών έδειξαν πως  ο υπάρχων σχεδιασμός των αυτοκινήτων και οι 

τεχνικές κατασκευής τους έκαναν την αποσυναρμολόγηση εξαιρετικά δύσκολη και 

χρονοβόρα. Για παράδειγμα, η χρήση εκατοντάδων διαφορετικών τύπων πλαστικού, η 

δυσκολία απόσπασης τους από το αμάξωμα και, τέλος η αναγνώρισή του τύπου τους 

προκαλούσαν προβληματισμό. Για την αντιμετώπιση αυτών των δυσκολιών έγινε φανερό 

πλέον ότι έπρεπε να εμπλακούν στην έρευνα και οι προμηθευτές πρώτων υλών και 

εξαρτημάτων. Η αποσυναρμολόγηση άρχισε να θεωρείται δραστηριότητα που είχε 

ενσωματωθεί στη διάρκεια ζωής ενός αυτοκινήτου. Οι κατασκευαστές έπρεπε πλέον να 

αναγνωρίσουν τα προβλήματα που είχαν σχέση όχι μόνο με τη παραγωγή και τη χρήση 

αυτοκινήτων, αλλά και τον παροπλισμό τους. Επίσης, ειδική προσοχή δόθηκε στον 

τεμαχισμό, αφού  η αύξηση των πλαστικών μερών που δεν αποσυναρμολογούνταν σήμαινε 

ότι τα τελευταία κατέληγαν σε χωματερές – ένα ολοένα και αυξανόμενο κόστος για τον κλάδο. 

 

                                                 
24 . Το 1999 ο αριθμός των ατόμων που εργάζονταν  μόνο στις γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες και στις 
βιομηχανίες κατασκευής ανταλλακτικών έφτασε τις 755.000. Πηγή: Statistisches Bundesamt. (Εθνική 
Στατιστική Υπηρεσία της Γερμανίας).   
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Τον Φεβρουάριο του 1991 και υπό την επίβλεψή της VDA, συστάθηκε μια ομάδα 

(PRAVDA25) με σκοπό την μελέτη της ανακύκλωσης ΟΤΚΖ. Όλες οι γερμανικές 

αυτοκινητοβιομηχανίες αντιπροσωπεύονταν σε αυτή την ομάδα. Η PRAVDA είχε ως σκοπό 

την διοικητική και τεχνική συνεργασία των μελών της με απώτερο στόχο την εξέλιξη των 

τεχνικών ανακύκλωσης σε βιομηχανικό επίπεδο. Κάτω από τη σκέπη της PRAVDA, οι 

κατασκευαστές επεξεργάστηκαν περισσότερο το σχέδιο της VDA και το μεταβίβασαν στο 

BMU και το ευρύ κοινό. Ταυτόχρονα, ανέλαβαν την έρευνα αγοράς και την τεχνική έρευνα με 

σκοπό την μελλοντική εφαρμογή του σχεδίου. Ο συνδυασμός PRAVDA – VDA λίγο 

αργότερα, την ίδια χρονιά, παρουσίασε μια « κοινή ιδέα για τον τρόπο ανακύκλωσης ΟΤΚΖ». 

Αυτή η ιδέα ήταν περισσότερο πολιτική δήλωση των κατασκευαστών, παρά ένα τεχνικό 

εγχειρίδιο, αφού ενώ όλοι ενέκριναν την πρόταση, σχεδόν κάθε κατασκευαστής πρότεινε 

διαφορετικές λύσεις σε τεχνικό επίπεδο. Κάποιοι την θεώρησαν απλά ως επίδειξη δύναμης 

και ενότητας των κατασκευαστών απέναντι στην κοινή απειλή: τη θέσπιση αυστηρής 

νομοθεσίας για την ανακύκλωση των ΟΤΚΖ. Οι κατασκευαστές ήθελαν οι ίδιοι να ρυθμίζουν 

τις οικονομικές και τεχνικές λύσεις που σχετίζονταν με το θέμα, χωρίς τη συμμετοχή της 

κυβέρνησης, η οποία προσπαθούσε να τους επιβάλλει κανόνες και περιορισμούς. Η θέση 

της βιομηχανίας ενισχύθηκε από το γεγονός ότι στη γειτονική Γαλλία εγκρίθηκε ένα 

διαφορετικό νομικό πλαίσιο (1991), πιο ευνοϊκό για τις αυτοκινητοβιομηχανίες. Τότε οι 

εκπρόσωποι της VDA ζήτησαν από το γερμανικό κράτος ανάλογη μεταχείριση. 

 

Την περίοδο 1991–1995 οι κατασκευαστές στράφηκαν στη δημιουργία δικτύων 

ανακύκλωσης με διμερείς συμφωνίες ανάμεσα σε αυτές και εταιρίες αποσυναρμολόγησης και 

τεμαχισμού. Αυτή ήταν μια θετική εξέλιξη για τη μείωση των αποβλήτων των ΟΤΚΖ, αλλά 

περιορίζονταν σε συγκεκριμένα, τις περισσότερες φορές μεγάλα, τμήματα του αυτοκινήτου. 

Τα μικρότερα τμήματα και εξαρτήματα του αυτοκινήτου απαιτούσαν περισσότερο χρόνο και 

συνεπώς κόστιζε περισσότερο για μια επιχείρηση να ασχοληθεί με αυτά. 

 

Τον Φεβρουάριο του 1996 το BMU αποδέχθηκε τελικά μια πρόταση νόμου της VDA, η οποία 

έμοιαζε πολύ με την αντίστοιχη γαλλική νομοθεσία. Ο νόμος αυτός θα αποτελούσε τμήμα 

ενός ευρύτερου νομοσχεδίου για την ανακύκλωση απορριμμάτων στη Γερμανία, ο οποίος 

αναμένονταν να ψηφιστεί μέσα στο 1996. Η πίεση των κατασκευαστών και ο συνεχής 

διάλογος απέδωσε τελικά καρπούς. Σύμφωνα με αυτή τη πρόταση, μέχρι το 2002, οι 

                                                 
25 . Projekt Altfahrzeugverwertung der deutschen Automobilindustrie. PRAVDA (Σχέδιο αξιολόγησης των 
παλαιών αυτοκινήτων της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας). 
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κατασκευαστές και οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις έπρεπε να ανακυκλώνουν το 85% ενός 

ΟΤΚΖ και μέχρι το 2015, το 95%. Η δέσμευση αυτή έγινε βάσει εθελοντικής συμφωνίας των 

κατασκευαστών. Επιπλέον, το BMU αποδέχθηκε την λύση της καύσης των καταλοίπων 

τεμαχισμού. Αντίθετα, το BMU επέμεινε στη λύση της παράδοσης των ΟΤΚΖ χωρίς κόστος 

για τον ιδιοκτήτη και της έννοιας της υπευθυνότητας του παραγωγού (producer 

responsibility). Σε κάθε περίπτωση όμως η νομοθεσία που τέθηκε σε ισχύ τον Απρίλιο του 

1998 ήταν σαφώς πιο ελαστική απέναντι στους κατασκευαστές σε σχέση με το σχέδιο νόμου 

του 1990, ενώ είχε πολλά κοινά στοιχεία τόσο με την αντίστοιχη γαλλική που οποία θα 

περιγράψουμε παρακάτω, όσο και με την ολλανδική. Το πλαίσιο ανακύκλωσης βάσει 

εθελοντικού ελέγχου και ο Κανονισμός Ανακύκλωσης ΟΤΚΖ είχαν σχετική επιτυχία  σε ότι 

αφορά την επίτευξη δύο αντικειμενικών σκοπών του: την ενοποίηση των συνθηκών για 

ανταγωνισμό στο πεδίο της επεξεργασίας των ΟΤΚΖ και στην ανάπτυξη της κατάλληλης 

υποδομής για την επεξεργασία και την απόρριψη των ΟΤΚΖ. Οι Γερμανοί κατάφεραν σε 

σύντομο χρονικό διάστημα να παρουσιάσουν σύγχρονες και αποτελεσματικές τεχνικές 

λύσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος των καταλοίπων τεμαχισμού. Σημαντικό 

στοιχείο της νομοθεσίας ήταν το γεγονός ότι οι απαιτήσεις και οι προδιαγραφές που έπρεπε 

να πληρούν οι εταιρίες αποσυναρμολόγησης / τεμαχισμού έγιναν πιο αυστηρές με σκοπό την 

βελτίωση της αποτελεσματικότητας τους και την σωστή εφαρμογή του νόμου. Πολλές όμως 

επιχειρήσεις του κλάδου αναγκάστηκαν να συγχωνευτούν για να μπορέσουν να 

ανταποκριθούν στα έξοδα των νέων κανονισμών.  

 

Το γερμανικό μοντέλο όμως παρουσίασε στην εφαρμογή του πολλά τρωτά σημεία και 

αδυναμίες. To βασικότερο από όλα ήταν η αδυναμία πλήρους ελέγχου της λειτουργίας του 

συστήματος. Για παράδειγμα, στην  ετήσια έκθεση για το περιβάλλον του BMU 

(Umweltgutachten) για το 2000, γίνονταν ειδική αναφορά για τις χαμηλές επιδόσεις της 

χώρας σε ότι αφορά την ανακύκλωση αυτοκινήτων. Συγκεκριμένα, από τα 3.14 εκατομμύρια 

αυτοκίνητα που τέθηκαν εκτός κυκλοφορίας το 1996, λιγότερο από το 1/6 κατέληξε σε 

κάποια μονάδα ανακύκλωσης. Το χειρότερο όμως από όλα είναι πως το ίδιο το BMU δεν 

κατάφερε να συλλέξει πλήρη και έγκυρα δεδομένα για τη κατάσταση στη χώρα. Το ποσοστό 

ανακύκλωσης, σύμφωνα με την παραπάνω έκθεση, ήταν επίσης χαμηλό. Το 1996 έφθανε 

στο 75% (κατά βάρος) ανά ΟΤΚΖ. Τα επόμενα χρόνια (1998 – 2000) τα πράγματα στη 

Γερμανία βελτιώθηκαν σημαντικά και οι αδυναμίες του συστήματος αντιμετωπίστηκαν 

αποτελεσματικά, τόσο από το Κράτος όσο και από την πλήρη πλέον εμπλοκή των 

πανίσχυρων γερμανικών αυτοκινητοβιομηχανιών. Τελικά οι κατασκευαστές, μετά από πολλές 
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προσπάθειες, κατάφεραν να αναστρέψουν το αρνητικό κλίμα που είχε δημιουργηθεί 

γι’αυτούς στις αρχές της δεκαετίας του ’90 αλλά και να προετοιμαστούν κατάλληλα για τη νέα 

Ευρωπαϊκή νομοθεσία που αφορούσε τα ΟΤΚΖ.   
 

5.3 Η περίπτωση της Γαλλίας: Ο ρόλος των σχετικών με τον κλάδο 

της αυτοκινητοβιομηχανίας επιχειρήσεων. 

 
Σε αντίθεση με την άμεση προσέγγιση που διάλεξε η γερμανική κυβέρνηση για να ρυθμίσει 

το θέμα της ανακύκλωσης των ΟΤΚΖ, στη Γαλλία τα πράγματα εξελίχθηκαν διαφορετικά και 

ταχύτερα. Οι Γάλλοι δεν είχαν το ιστορικό και το νομικό υπόβαθρο των Γερμανών σε ότι 

αφορά τη περιβαντολλογική πολιτική. Παρολαυτά, οι εμπλεκόμενοι φορείς συνεργάστηκαν 

αρμονικά και αποδοτικά. Το αποτέλεσμα της συνεργασίας τους ήταν η δημιουργία του 

«Πλαισίου Συμφωνίας» (Accord cadre),  μιας εθελοντικής συμφωνίας που υπογράφτηκε από 

όλους τους φορείς, τον Μάρτιο του 1993. 

 

Ο βασικός ενδιαφερόμενος που κίνησε τις διαδικασίες εξεύρεσης λύσης στο πρόβλημα της 

ανακύκλωσης των ΟΤΚΖ ήταν μια συνεργαζόμενη με την βιομηχανία αυτοκινήτου 

επιχείρηση. Συγκεκριμένα, πρόκειται για την CFF (Compagnie Francaise des Ferrailles), την 

μεγαλύτερη εταιρία τεμαχισμού της χώρας. Η εταιρία αυτή ανησυχούσε πολύ για το ολοένα 

και αυξανόμενο κόστος εναπόθεσης των αποβλήτων ASR και ξεκίνησε συζητήσεις με τη 

γαλλική κυβέρνηση και τη τοπική αυτοκινητοβιομηχανία. Η  CFF αφού απέρριψε κάποιες 

λύσεις, έδειξε ενδιαφέρον για την χρήση των καταλοίπων τεμαχισμού ως καύσιμη ύλη  στους 

φούρνους της τσιμεντοβιομηχανίας. Μαζί με την αυτοκινητοβιομηχανία Peugeot ξεκίνησαν 

την έρευνα τον Σεπτέμβρη του 1990 με σκοπό τη δημιουργία ενός πειραματικού 

προγράμματος το οποίο θα δοκίμαζε και θα βελτίωνε τη διαθέσιμη τεχνολογία. Το πιλοτικό 

πρόγραμμα, που ξεκίνησε τον Ιούνιο του 1991 και επρόκειτο να διαρκέσει δύο χρόνια, 

χρηματοδοτούνταν από το Υπουργείο Βιομηχανίας. 

 

Την ίδια περίοδο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε μια «κοινοτική στρατηγική για την 

διαχείριση των αποβλήτων», η οποία βασίζονταν στις παρακάτω αρχές: α) Πρόληψη της 

δημιουργίας αποβλήτων από τη διαχείριση των συσκευασιών / άλλων προϊόντων, β) Η αρχή 

«ο ρυπαίνων πληρώνει» και γ) Καλύτερη διαχείριση των πλουτοπαραγωγικών πηγών. Αυτές 
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οι αρχές είχαν ήδη γίνει αποδεκτές από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 1990. Η στρατηγική 

απαιτούσε η αγορά και η πώληση όλων των προϊόντων να αναπτύσσονταν με τέτοιο τρόπο 

ώστε να ελαχιστοποιούνταν η δημιουργία αποβλήτων σε όλη τη διάρκεια της ζωής του 

προϊόντος. Πολλοί πίστευαν πως αυτές οι αρχές θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από 

την Επιτροπή και από τα κράτη – μέλη ως μέσα περιορισμού της χρήσης ορισμένων 

βλαβερών και μη – ανακυκλώσιμων υλικών και, παράλληλα, να ενισχύσουν την ανάπτυξη 

ειδικευμένων πολιτικών διαχείρισης αποβλήτων για τα προϊόντα. Κάποιες ροές αποβλήτων, 

οι πιο επικίνδυνες, χαρακτηρίστηκαν ως «άμεσες προτεραιότητες» και η Επιτροπή κάλεσε τα 

κράτη – μέλη να ετοιμάσουν τις προσεγγίσεις τους σχετικά με την αντιμετώπισή τους. Τον 

Ιούνιο του 1991, η Γαλλία αποδέχθηκε την ευθύνη για τον συντονισμό της συζήτησης που 

αφορούσε τα απόβλητα που προέρχονταν από τα ΟΤΚΖ. Τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους η 

ADEME 26, η γαλλική κρατική υπηρεσία για τη διατήρηση του περιβάλλοντος και της 

ενέργειας, ανέλαβε επίσημα την προεδρία στην πρώτη συνάντηση της ομάδας που 

ασχολούνταν με  τα ευρωπαϊκά ΟΤΚΖ. 

 

Τα μέλη της ADEME θεώρησαν σκόπιμο να δημιουργήσουν παράλληλα στη Γαλλία μια 

αντίστοιχη ομάδα ειδικών που θα μελετούσαν το  πρόβλημα σε εθνική κλίμακα γιατί μέχρι 

τότε δεν είχε γίνει κάτι τέτοιο. Πολύ γρήγορα, την ευθύνη της μελέτης σε εθνικό επίπεδο 

ανέλαβε το Υπουργείο Βιομηχανίας. Τα μέλη της γαλλικής ομάδας αποτελούνταν από 

στελέχη του κλάδου της αυτοκινητοβιομηχανίας και άλλων σχετικών με τον κλάδο 

επιχειρήσεων, καθώς και από εκπροσώπους των Υπουργείων Περιβάλλοντος και 

Βιομηχανίας. Η πρώτη συνάντηση της γαλλικής ομάδας εργασίας έλαβε χώρα σχεδόν την 

ίδια περίοδο που ξεκινούσε και η Ευρωπαϊκή ομάδα. Ένα βασικό χαρακτηριστικό των 

πρώτων συναντήσεων ήταν ότι δεν καθορίστηκε συγκεκριμένη εθνική πολιτική ανακύκλωσης 

αυτοκινήτων, ούτε τέθηκαν κάποιοι στόχοι. Σημαντικές βιομηχανίες, όπως η Renault, το 

γκρουπ PSA και η CFF, συμφώνησαν να συμμετέχουν στην ομάδα με σκοπό να 

αποτρέψουν το ενδεχόμενο να προταθεί ένας αυστηρός, περιοριστικός νόμος που να αφορά 

την ανακύκλωση των ΟΤΚΖ. Αυτά τα βιομηχανικά συγκροτήματα απέρριπταν τη γερμανική 

νομοθεσία. Αντίθετα, πίστευαν πως η διευρυμένη συνεργασία των σχετικών βιομηχανιών, η 

έννοια της συλλογικής ευθύνης για το πρόβλημα καθώς και οι εμπορικές σχέσεις των 

εμπλεκόμενων φορέων αποτελούσαν καλύτερες αρχές, βάσει των οποίων θα μπορούσε να 

επιλυθεί το πρόβλημα των κατάλοιπων τεμαχισμού. Αντικειμενικός σκοπός της γαλλικής 

ομάδας ήταν η επίτευξη μιας εθελοντικής συμφωνίας βασισμένης σε αυτές τις αρχές, στην 

                                                 
26 . Agence de l’Envirinnement et de la Maitrise de l’Energie, ADEME. 
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οποία θα συμμετείχαν όλοι οι ενδιαφερόμενοι και θα είχε ως στόχο τη μείωση των 

αποβλήτων ASR. Τον Μάρτιο του 1993, τα μέλη της ομάδας συμφώνησαν στο καθορισμό 

συγκεκριμένων στόχων, όπως διατυπώθηκαν μέσα από το «Πλαίσιο Συμφωνίας». Αυτοί οι 

στόχοι ήταν οι εξής:α) Ανακύκλωση του 85% ενός ΟΤΚΖ μέχρι το 2002, το μέγιστο βάρος 

καταλοίπων τεμαχισμού να μην ξεπερνάει τα 200 κιλά / όχημα. β) Μετά το 2002, τα νέα 

αυτοκίνητα που θα διατίθονταν στην αγορά, να μπορούσαν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό 

90% του βάρους τους και γ) Μακροπρόθεσμα, το ποσοστό ανακύκλωσης των ΟΤΚΖ  θα 

έφτανε το 95%. Το «Πλαίσιο Συμφωνίας» όριζε ότι όλοι όσοι συμμετείχαν στη διαδικασία 

ανακύκλωσης (εταιρίες τεμαχισμού και αποσυναρμολογητές) είχαν την ελευθερία να 

επιλέξουν όποια τεχνολογία θεωρούσαν καλύτερη για την αξιοποίηση των ΟΤΚΖ, ενώ η 

καύση των καταλοίπων τεμαχισμού ήταν μια από τις επιλογές τους. Επιπλέον, ο 

συντονισμός των διαφορετικών δραστηριοτήτων που αναλάμβανε κάθε πλευρά θα 

βασίζονταν στις αρχές της ελεύθερης αγοράς. Με αυτό τον τρόπο η ίδια η λειτουργία της 

αγοράς θα καθόριζε την τιμή για τις διάφορες συναλλαγές που αφορούσαν την συλλογή των 

αυτοκινήτων, την αποσυναρμολόγηση, τον τεμαχισμό τους και τελικά την ανακύκλωσή τους. 

Παράλληλα, θα δημιουργούσε  τις συνθήκες βάσει των οποίων οι εταιρίες ανακύκλωσης θα 

αποδέχονταν την ανακύκλωση ενός ΟΤΚΖ. Στο «Πλαίσιο Συμφωνίας» τονίζονταν πως ένα 

τέτοιο είδος συντονισμού ήταν προαπαιτούμενο για την οικονομική και ταυτόχρονα φιλική 

προς το περιβάλλον διαχείριση των ΟΤΚΖ. Τέλος, λειτουργούσε ανταγωνιστικά και για τους 

κατασκευαστές αφού θα είχαν κίνητρο μελλοντικά να διαθέτουν στην αγορά οχήματα που 

ανακυκλώνονταν εύκολα. Οι Γάλλοι κατάφεραν να επιτύχουν γρήγορα υψηλά ποσοστά 

ανακύκλωσης που, στα τέλη του 1999, έφτασαν περίπου το 80% (κατά βάρος) ανά ΟΤΚΖ. 

Επιπλέον, ο έλεγχος της λειτουργίας του συστήματος ανακύκλωσης ήταν ικανοποιητικός και 

οι επιχειρήσεις του κλάδου κατάφεραν να ανακυκλώνουν περίπου το 70% των αυτοκινήτων 

που αποταξινομούνταν στη χώρα 27.  

 

Αυτό που κάνει εντύπωση είναι το γεγονός ότι οι εμπλεκόμενοι φορείς στη Γαλλία κατάφεραν  

σε λιγότερο από δύο χρόνια να έρθουν σε συμφωνία μεταξύ τους και να παρουσιάσουν ένα 

ολοκληρωμένο πλαίσιο εθνικής στρατηγικής που επηρέασε καταλυτικά τις αντίστοιχες 

νομοθεσίες άλλων χωρών (Γερμανία, Ισπανία). Αντίθετα, η Γερμανία χρειάστηκε 8 χρόνια για 

να καταλήξει σε ένα νομοσχέδιο που τελικά έμοιαζε σε πολλά σημεία με το αντίστοιχο της 

Γαλλίας.  

 

                                                 
27 . Πηγή ADEME Annual report  (2000). 
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5.4 Η περίπτωση της Ιταλίας: Ο ρόλος των οργανωτικών δεσμεύσεων, 

αρμοδιοτήτων και περιορισμών. 

 
 Η περίπτωση της Ιταλίας ακολουθεί μία διαφορετική τροχιά σε σχέση με την γερμανική και 

την γαλλική εμπειρία. Η κυριαρχία της αυτοκινητοβιομηχανίας Fiat Auto στην τοπική αγορά 

και ο ιδιαίτερος τρόπος που αντιμετωπίζονταν αυτή η επιχείρηση από όλες τις ιταλικές 

κυβερνήσεις μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του ‘90, κάνουν τη περίπτωση της χώρας αυτής να 

διαφέρει από τις άλλες. Οι χαμηλές επιδόσεις της εταιρίας σε θέματα προστασίας του 

περιβάλλοντος τη δεκαετία το ’80  και η απειλή εμφάνισης μιας αυστηρής περιβαντολογικής 

νομοθεσίας που θα αφορούσε και τα ΟΤΚΖ ήταν οι βασικοί λόγοι που την οδήγησαν στην 

ανάπτυξη του σχεδίου FARE (Fiat Auto Recycling) και είχε σχέση με την ανακύκλωση ΟΤΚΖ. 

Το σχέδιο αυτό, όπως και  αντίστοιχα σχέδια άλλων αυτοκινητοβιομηχανιών, εντάσσονταν 

στα πλαίσια του ευρύτερου περιβαντολλογικού σχεδιασμού της Fiat.  Παρόλαυτα, ο ρόλος 

της εταιρίας στον καθορισμό του προβλήματος και οι προτάσεις λύσεων για την 

αντιμετώπιση του προβλήματος σε εθνικό επίπεδο ξεπέρασαν κάθε άλλη 

αυτοκινητοβιομηχανία στην Ευρώπη. 

 

Η  Fiat, αφού απέκτησε κάποια εμπειρία στις τεχνικές αποσυναρμολόγησης και τα όρια 

ανακυκλωσιμότητας των υλικών, ανακοίνωσε επίσημα την λειτουργία του συστήματος FARE 

τον Σεπτέμβριο του 1992. Σε ότι αφορά το οικονομικό μέρος βασικός στόχος του συστήματος 

ήταν η αυτάρκεια. Σύμφωνα με την Fiat: «Η διαδικασία ανακύκλωσης, όπως έχει εξελιχθεί 

από την εταιρία μας, για να είναι ωφέλιμη, πρέπει να ικανοποιεί το κριτήριο της αυτάρκειας. 

Αυτό σημαίνει πως το κόστος ενός εξαρτήματος που κατασκευάζεται για πρώτη φορά πρέπει 

ουσιαστικά να ισούται με το κόστος ενός αντίστοιχου που κατασκευάζεται από 

ανακυκλωμένα υλικά. Για παράδειγμα, το κόστος ενός αεραγωγού που έχει κατασκευαστεί 

από την ανακύκλωση ενός πλαστικού προφυλακτήρα πρέπει να είναι ίσο με το κόστος 

κατασκευής του ίδιου αεραγωγού από πλαστικό που χρησιμοποιείται πρώτη φορά συν το 

κόστος επεξεργασίας του παλιού προφυλακτήρα». Σε ότι αφορά το τεχνικό μέρος η εταιρία 

κατασκεύασε ένα πιλοτικό εργοστάσιο αποσυναρμολόγησης αυτοκινήτων στο Mirafiori της 

Ιταλίας, το 1992, με σκοπό να μάθει τα οικονομικά της ανακύκλωσης. Η έρευνα είχε ως 

αποτέλεσμα την αναγνώριση όλων εκείνων των μη – μεταλλικών τμημάτων ενός αυτοκινήτου 

(προφυλακτήρες, υαλοπίνακες και παράθυρα, αφρός και στόφα καθισμάτων), που θα 

μπορούσαν με οικονομικά συμφέρον τρόπο να επανακτηθούν, να ανακυκλωθούν και να 
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ξαναδιατεθούν στην αγορά. Για την συλλογή των υλικών η εταιρία ίδρυσε, μέσω του δικτύου 

πωλήσεων της, τα «Πράσινα Κέντρα». Σε αυτά τα κέντρα, οι καταναλωτές λάμβαναν 

οικονομικά και τεχνικά κίνητρα να παραδώσουν τα παλαιά τους οχήματα. Στην πράξη, αυτή η 

ενέργεια λειτουργούσε ως κίνητρο για τους καταναλωτές να αλλάξουν το παλιό τους 

αυτοκίνητο με ένα νέο Fiat.  Η εταιρία γνώριζε πως δεν μπορούσε να συλλέξει όλα τα παλιά 

αυτοκίνητα μέσω των «Πράσινων Κέντρων» και έτσι έγινε μέλος του ADA28, της ιταλικής 

ένωσης αποσυναρμολογητών αυτοκινήτων. Η Fiat σε συνεργασία με την ADA έθεσε τις 

προϋποθέσεις και τις υποχρεώσεις βάσει των οποίων ένας αποσυναρμολογητής θα 

μπορούσε να γίνει μέλος του συστήματος FARE. Μέχρι τον Μάιο του 1997, το σύστημα είχε 

251 συνδεδεμένα μέλη της ADA που λειτουργούσαν ως κέντρα του συστήματος, παρόλο 

που η αρχική πρόταση των δύο φορέων αφορούσε τη δημιουργία ενός δικτύου από 200 

κέντρα. Η Fiat ισχυρίζονταν πως το σύστημα FARE δεν αποτελούσε βασική της 

επιχειρηματική δραστηριότητα και στο μέλλον άλλες επιχειρήσεις έπρεπε να αναλάβουν την 

ανακύκλωση των ΟΤΚΖ. Οι άνθρωποι της εταιρίας πίστευαν πως το εν λόγω σύστημα ήταν 

ένα πρόγραμμα επίδειξης στο οποίο άλλες επιχειρήσεις και το Κράτος όφειλαν να έχουν πιο 

άμεση συμμετοχή στο εγγύς μέλλον.  

 

Ένα βασικό στοιχείο του συστήματος FARE ήταν η προσέγγιση «μαθαίνω κάνοντας»  

(learning by doing approach). Εκπρόσωποι της εταιρίας ισχυρίζονταν πως το σύστημα που 

είχαν δημιουργήσει μπορεί να μην ήταν το πιο προηγμένο τεχνολογικά, ήταν όμως ένα 

πρακτικό σχέδιο ανάκτησης υλικών και όχι απλά μια θεωρητική προσέγγιση. Μέσω του  

FARE, η εταιρία όχι μόνο αναγνώρισε τα τεχνικά προβλήματα που εμφανίστηκαν ως 

αποτέλεσμα αυτής της πρακτικής προσέγγισης, αλλά επίσης και θέματα που είχαν σχέση με 

την νομική αποδοχή κέντρων για τη συλλογή αυτοκινήτων και τη δημιουργία αγορών για τα 

ανακυκλώσιμα προϊόντα. 

 

Καθώς τα κέντρα συλλογής και αποσυναρμολόγησης αυξάνονταν σε αριθμό, η Fiat 

αναγνώρισε εταιρίες που θα μπορούσαν δυνητικά να ανακυκλώσουν υλικά από διάφορα 

εξαρτήματα των αυτοκινήτων. Μία από αυτές ήταν η Montell Group, ένας από τους 

μεγαλύτερους προμηθευτές πλαστικών των αυτοκινητοβιομηχανιών. Μέσω αυτής της 

εταιρίας, το υλικό των παλιών προφυλακτήρων επεξεργάζονταν και χρησιμοποιούνταν σε 

λιγότερο απαιτητικές εφαρμογές, όπως ήταν η κατασκευή καλωδιώσεων για το ταμπλό του 

αυτοκινήτου. Αυτό το παράδειγμα τονίζει μια βασική αρχή του συστήματος FARE: τα 

                                                 
28 . Associazione Nazionale Demolitori Autoveicoli, ADA 
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ανακυκλωμένα υλικά χρησιμοποιούνται σε λιγότερο απαιτητικές εφαρμογές, μέχρι να 

καταστούν άχρηστα (συνήθως μετά από τρεις χρήσεις). Μετά από αυτό το σημείο 

αχρηστεύονται και γίνονται πρώτη ύλη για υψικαμίνους υποκαθιστώντας το κάρβουνο. Πάνω 

στην ίδια αρχή, το γυαλί από τα παράθυρα δεν χρησιμοποιείται για τη κατασκευή 

παραθύρων, αλλά για τη κατασκευή μπουκαλιών. Ο αφρός (στόφα) από τα καθίσματα 

μετατρέπεται από έναν ιταλό κατασκευαστή σε ένα υλικό που βελτιώνει τα χαρακτηριστικά 

και την αντοχή των μοκετών που παράγει. 

 

Στα  πρώτα δύο χρόνια λειτουργίας του, το σύστημα ανακύκλωσε περισσότερα από 100.000 

ΟΤΚΖ, ενώ το ποσοστό ανακύκλωσης έφτάνε το 82% του βάρους τους. Το 1995, το γαλλικό 

βιομηχανικό συγκρότημα Rhone Poulenc έγινε μέλος του συστήματος και ανέλαβε την 

ευθύνη της ανακύκλωσης των υλικών των καταλυτών. Μέχρι τον Μάιο του 1997 το δίκτυο το 

FARE είχε επεξεργαστεί 275.000 ΟΤΚΖ. Από αυτά τα οχήματα, τα πολύτιμα μέταλλα που 

περιέχονταν σε 2.000 καταλύτες είχαν ανακυκλωθεί. Επίσης 4.670 τόνοι γυαλιού είχαν 

ανακυκλωθεί για τη κατασκευή 7.8 εκατομμυρίων μπουκαλιών και 132 τόνοι 

πολυπροπυλενίου από προφυλακτήρες είχαν γίνει 530.000 αεραγωγοί. Το σύστημα FARE 

απέδειξε πως η συμμετοχή βιομηχανιών που φαινομενικά δεν είχαν καμία σχέση με τον 

κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας, όπως ήταν οι παραγωγοί μοκετών και μπουκαλιών, ήταν 

απαραίτητη για την οικονομική βιωσιμότητα του συστήματος. Η επιτυχία του όλου σχεδίου, 

έδωσε στη Fiat το κίνητρο να υπογράψει διμερείς συμφωνίες με αυτοκινητοβιομηχανίες στην 

Γερμανία (BMW), στη Γαλλία (Renault) και στην Αγγλία (Rover), σύμφωνα με τις οποίες κάθε 

βιομηχανία αναλάμβανε τη διαχείριση των ΟΤΚΖ του εταίρου της, που βρισκόταν στη χώρα 

λειτουργίας της, μέσω των αντιστοιχών προγραμμάτων ανακύκλωσης. Αυτές οι συμφωνίες 

αποθάρρυναν τον βιομηχανικό ανταγωνισμό σε θέματα ανακύκλωσης οχημάτων, αφού όλοι 

οι εμπλεκόμενοι συνεργάζονταν για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Επίσης, στη Γερμανία 

και την Γαλλία, η συνεργασία ανάμεσα στις αυτοκινητοβιομηχανίες μετέτρεψαν το πρόβλημα 

της ανακύκλωσης αυτοκινήτων σε ένα θέμα μη – ανταγωνιστικό τόσο σε εθνικό όσο και σε 

Ευρωπαϊκό επίπεδο. 

 

Ο προληπτικός ρόλος που διαδραμάτισε η Fiat στο θέμα της ανακύκλωσης αυτοκινήτων με 

την επιτυχημένη λειτουργία του συστήματος FARE της έδωσαν το δικαίωμα να προβάλλει 

επιχειρήματα κατά της εφαρμογής κάποιας  περιοριστικής κρατικής νομοθεσίας. Πραγματικά, 

η εταιρία ήταν σε θέση, μέσω των πρακτικών λύσεων που εφαρμόστηκαν στο σύστημα και 

των αποτελεσμάτων που αυτό είχε, να πείσει τους Ιταλούς νομοθέτες να μην καταθέσουν 
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κάποιο νομοσχέδιο που να επιβάλλει περιορισμούς και κανόνες στην ανακύκλωση των 

ΟΤΚΖ. Αντίθετα, η εταιρία τους παρότρυνε να περιμένουν πρώτα τη δημιουργία της 

αντίστοιχης Ευρωπαϊκής νομοθεσίας και μετά να νομοθετήσουν. Παρόλαυτα, τον Απρίλιο του 

1997, η Fiat υπέγραψε μια «συμφωνία πρόθεσης» με το Ιταλικό Υπουργείο Περιβάλλοντος, 

δημοσιοποιώντας με αυτό τον τρόπο την πρόθεση της εταιρίας να αυξήσει τα ποσοστά 

ανακύκλωσης των αυτοκινήτων στο 85% (κατά βάρος) μέχρι το 2002 και εθελοντικά στο 95% 

μέχρι το 2010. Έτσι η εταιρία μπορούσε να δηλώσει την αντίθεση της σε κάποια μελλοντική 

νομοθεσία και να επηρεάσει την επικείμενη Ευρωπαϊκή με σκοπό να νομιμοποιήσει τη δικιά 

της προσέγγιση.  

 

5.5 Εθελοντικές συμφωνίες. Ο νέος τρόπος συνεργασίας Κράτους – 

επιχειρήσεων. 
 

Οι πολιτιστικές ιδιαιτερότητες, καθώς και τα τοπικά πλαίσια δυνάμεων είχαν ως αποτέλεσμα 

τη δημιουργία διαφορετικών δυναμικών σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του θέματος των ΟΤΚΖ 

στις τέσσερις χώρες που αναφέραμε. Στρατηγικά, όλοι οι κατασκευαστές αυτοκινήτων και οι 

οργανισμοί που τους εκπροσωπούσαν σε επίπεδο ΕΕ παρουσίασαν λύσεις για το πρόβλημα 

των ΟΤΚΖ. Οι αυτοκινητοβιομηχανίες όχι μόνο χρησιμοποίησαν το μόνιμο λόμπι τους στις 

Βρυξέλλες για να ακουστεί η φωνή τους μέσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά ενέπλεξαν 

και τους επίσημους ειδικούς οργανισμούς που διέθεταν οι ίδιοι μέσα στην ΕΕ. Για 

παράδειγμα, η ACEA, παρουσίασε προτάσεις ως αντίδραση των προτάσεων που έθετε κατά 

καιρούς  η Επιτροπή. Το περιεχόμενο αυτών των προτάσεων δεν διέφερε σημαντικά από το 

γαλλικό «Πλαίσιο Συμφωνίας» και τις λύσεις που πρότεινε η γερμανική VDA.  

 

Το μοντέλο που προέκυψε τελικά ήταν ότι πρώτα οι δυνατές λύσεις γίνονταν αντικείμενο 

διαβούλευσης ανάμεσα στους εγχώριους κατασκευαστές, τις συνεργαζόμενες βιομηχανίες 

και τις εθνικές κυβερνήσεις. Έπειτα, και αφού είχε ήδη επιτευχθεί σε εθνικό επίπεδο 

ομοφωνία ανάμεσα σε όλους τους ενδιαφερόμενους, το εθνικό πλαίσιο δράσης 

υποστηρίζονταν στις επίσημες ευρωπαϊκές διαπραγματεύσεις από όλους τους  

εμπλεκόμενους φορείς κάθε χώρας. Επίσης, σε πολλές περιπτώσεις,  ο εθνικός διάλογος 

επηρεάζονταν, έστω και σε μικρό βαθμό, από νομοθεσίες άλλων κρατών. Από το γαλλικό 

«Πλαίσιο Συμφωνίας» δεν επηρεάστηκε μόνο η Γερμανία, αλλά τόσο η Μεγάλη Βρετανία, 

όσο και η Ισπανία. 
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Αυτό που κάνει εντύπωση είναι πως σε κάθε περίπτωση χώρας, ακόμα και στην Γερμανία, η 

εθνική ομοφωνία επιτεύχθηκε τελικά χάρη στη σύναψη εθελοντικών συμφωνιών ανάμεσα 

στο κλάδο του αυτοκινήτου και το Κράτος. Οι εθελοντικές κινήσεις βιομηχανιών έχουν 

προκαλέσει το έντονο ενδιαφέρον διεθνών οργανισμών όπως είναι τα Ηνωμένα Έθνη, τον 

ΟΟΣΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση και θεωρούνται ως μια αποτελεσματική επιλογή για την 

επίτευξη περιβαντολλογικών στόχων. Αυτού του είδους οι συμφωνίες περιλαμβάνουν 

συνήθως δύο πλευρές: από την μία έναν βιομηχανικό κλάδο που μολύνει το περιβάλλον, ο 

οποίος διαπραγματεύεται  με την άλλη πλευρά που είναι μια ρυθμιστική αρχή (Κράτος), με 

σκοπό την μείωση της ρύπανσης ή την καλύτερη διαχείριση των πόρων που χρησιμοποιεί. 

Οι εθελοντικές συμφωνίες μπορούν να λάβουν διάφορες μορφές, ανάλογα με τον 

βιομηχανικό κλάδο, τις τοπικές οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες. Σύμφωνα με τους Peter 

Börkey, Matthieu Glachant και Francois Leveque29, υπάρχουν  τέσσερις βασικοί διαφορετικοί 

τύποι εθελοντικών συμφωνιών που εφαρμόζονται σε παγκόσμια κλίμακα. Αυτοί είναι: 

1. Μονομερείς δεσμεύσεις (Unilateral commitments) : Αποτελείται από τα προγράμματα 

περιβαντολλογικής βελτίωσης που δημιουργούν και εφαρμόζουν κάποιες επιχειρήσεις. Οι 

περιβαντολογικοί στόχοι όπως επίσης και οι διατάξεις που αφορούν την συμμόρφωση προς 

το Κράτος καθορίζονται από τις ίδιες τις επιχειρήσεις. Ο λόγος που αναγκάζονται πολλές 

επιχειρήσεις να ακολουθήσουν αυτή τη στρατηγική είναι ο φόβος ότι το Κράτος μελλοντικά 

θα επιβάλλει αυστηρή νομοθεσία που θα τις ζημιώσει περισσότερο. Η περίπτωση της Fiat 

Auto ανήκει στις μονομερείς δεσμεύσεις. Πολλές φορές οι εταιρίες εξουσιοδοτούν τρίτους για 

τον έλεγχο των διαδικασιών που ακολουθούν με σκοπό να ενισχύσουν την αξιοπιστία και την 

περιβαντολλογική αποτελεσματικότητα των δεσμεύσεών τους.  

2. Ιδιωτικές συμφωνίες (Private Agreements) : Οι ιδιωτικές συμφωνίες είναι συμφωνίες 

που συνάπτονται ανάμεσα σε μια επιχείρηση και εκείνους που βλάπτονται (εργαζόμενοι, 

τοπική κοινότητα, γειτονικές επιχειρήσεις) από τους ρύπους της ή αυτούς που τους 

αντιπροσωπεύουν (εργατικά συνδικάτα, περιβαντολογικοί οργανισμοί). Το συμβόλαιο ορίζει 

την ανάληψη ενός προγράμματος περιβαντολογικής διαχείρισης ή / και την τοποθέτηση 

μηχανισμών μείωσης της ρύπανσης. Η επιχείρηση δέχεται να αναλάβει το κόστος μιας 

τέτοιας συμφωνίας γιατί πιστεύει ότι το κόστος θα μικρότερο σε σχέση με τις αποζημιώσεις  

που ίσως χρειαστεί να καταβάλλει μελλοντικά στους εργαζόμενούς της και στη τοπική 

κοινωνία εξαιτίας των ρύπων που παράγει. 

                                                 
29 .  ‘Voluntary Approaches for Environmental Policy in OECD Countries: An Assessment’. Peter Börkey, 
Matthieu Glachant, Francois Leveque. CERNA, 1998, Paris.   
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3. Διαπραγματεύσιμες συμφωνίες (Negotiated agreements) : Πρόκειται για διμερείς 

συμφωνίες ανάμεσα στις δημόσιες αρχές και την βιομηχανία. Περιέχουν έναν στόχο (π.χ. 

μείωση της παραγωγής CO2  κατά 20%), καθώς και ένα χρονοδιάγραμμα για την 

πραγματοποίηση του. Από την πλευρά τους, οι δημόσιες αρχές δεσμεύονται πως δεν 

πρόκειται να επιβάλλουν νέους αυστηρούς νόμους (π.χ. επιβολή περιβαντολογικού φόρου), 

εκτός και εάν η εθελοντική δράση της βιομηχανίας δεν καταφέρει να επιτύχει τους 

προβλεπόμενους στόχους. Οι διαπραγματεύσιμες συμφωνίες είναι το βασικό εργαλείο  στην 

εφαρμογή της Εθνικής Περιβαντολλογικής Πολιτικής στην Ολλανδία. Στη χώρα αυτή έχουν 

τόσο μεγάλη σημασία, όπου αποκαλούνται «συνθήκες». Οι συμφωνίες αυτές προβλέπουν 

μείωση της εκπομπής βλαβερών αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου 

καθώς και τη μείωση της παραγωγής άλλων ρυπογόνων ουσιών.  

4. Δημόσια Εθελοντικά Προγράμματα (Public Voluntary Programmes) : Σε αυτού του 

τύπου τις εθελοντικές προσεγγίσεις, οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν συμφωνούν με τα 

πρότυπα (που έχουν σχέση με τις επιδόσεις, τη τεχνολογία και την διαχείριση), τα οποία 

έχουν εξελιχθεί από δημόσιους οργανισμούς. Το σχέδιο συμφωνίας ορίζει τους όρους 

συμμετοχής της επιχείρησης στη συμφωνία, τους κανόνες που οφείλουν να αποδεχθούν οι 

επιχειρήσεις, τα κριτήρια ελέγχου και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. Οικονομικά οφέλη 

με τη μορφή επιδοτήσεων για R&D (έρευνα και τεχνολογία) μπορούν να δοθούν από τον 

δημόσιο οργανισμό στη επιχείρηση. Ένα παράδειγμα τέτοιας μη – υποχρεωτικής νομοθεσίας 

είναι το Σχέδιο Οικολογικής διαχείρισης και Ελέγχου (EcoManagement and Auditing Scheme, 

EMAS), το οποίο εφαρμόζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση από το 1993. 

 

Γιατί όμως πολλές επιχειρήσεις δέχονται να συμμετέχουν σε εθελοντικές συμφωνίες; Ποιο 

είναι το κίνητρο που τις ωθεί στο να έρχονται σε συνεννόηση με το Κράτος; Μια επιχείρηση 

οφείλει να φέρνει κέρδη στους ιδιοκτήτες και τους μετόχους της και οι προσπάθειες για 

μείωση της ρύπανσης που παράγει έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση του κόστους. Το 

κόστος αυτό περιλαμβάνει κεφάλαια για την χρήση πιο φιλικής προς το περιβάλλον 

διαδικασίας, χρήματα για την αγορά ειδικών φίλτρων και την εκπαίδευση προσωπικού στην 

περιβαντολογική διαχείριση. Αυτά τα έξοδα αυξάνουν το κόστος παραγωγής και, συνεπώς η 

επιχείρηση θα δει τη ζήτηση των προϊόντων της να μειώνεται λόγω αύξησης των τιμών τους 

ή  μια μείωση του κέρδους στη περίπτωση που η επιχείρηση δεν θέλει να μειώσει την τιμή 

του. Τότε γιατί μια επιχείρηση προχωρεί σε εθελοντική μείωση της ρύπανσης που παράγει; 

Από οικονομικής απόψεως, μια τέτοια κίνηση της επιχείρησης αναμένεται όταν το τα κόστη 

ελάττωσης της ρύπανσης συνδυάζονται με υψηλότερα ή τουλάχιστο ίσα οφέλη. Συνεπώς 
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είναι απαραίτητο να σχολιάσουμε τα οφέλη που μπορεί να προκύψουν από αυτή την 

ελάττωση, βασιζόμενοι σε απλές υποθέσεις της βιομηχανικής οικονομικής.  

 

Το πιο συνηθισμένο και αναμενόμενο όφελος της εθελοντικής μείωσης είναι η αποφυγή του 

κόστους της εφαρμογής της νομοθεσίας. Το Κράτος μπορεί να έχει πρόθεση να επιβάλλει 

ένα νέο πρότυπο λειτουργίας ή έναν νέο νόμο. Η επιχείρηση, στη προσπάθειά της να 

λειτουργήσει προληπτικά, αποφασίζει να μειώσει τις εκπομπές ρύπων με σκοπό να 

προλάβει τη νέα νομοθεσία. Το 1984, το Πρόγραμμα Υπεύθυνης Φροντίδας (Responsible 

Care Programme), ξεκίνησε στον Καναδά από την χημική βιομηχανία της χώρας, επειδή ο 

συγκεκριμένος κλάδος περίμενε την ψήφιση νέων αυστηρότερων κανονισμών εξαιτίας 

σοβαρών ατυχημάτων που είχαν γίνει στον Καναδά (Love Canal) και την Ινδία (Bhopal). Μια 

επιχείρηση θα προτιμήσει την εθελοντική συμφωνία μόνο εάν αυτή είναι η λύση που 

ελαχιστοποιεί το κόστος. Υπάρχουν δύο δυνατότητες αποφυγής κόστους. Στη πρώτη, η 

επιχείρηση αναμένει μικρότερα κόστη ελάττωσης της μόλυνσης επειδή οι περιβαντολλογικοί 

στόχοι που θέτονται είναι μικρότεροι και πιο εύκολοι. Για παράδειγμα, η Ομοσπονδιακή 

Ένωση της Γερμανικής Βιομηχανίας δεσμεύτηκε να μειώσει τη χρήση ενέργειας και τη 

παραγωγή διοξειδίου του άνθρακα μέχρι το 2005 κατά 20% σε σχέση με το 1990, ενώ στα 

σχέδια κανονισμών της κυβέρνησης ήταν η μείωση κατά 30% μέχρι το 2005 (σε απόλυτους 

όρους). Το όφελος των μικρότερων στόχων υπονοεί πως η βιομηχανία κατάφερε να 

επηρεάσει τους κρατικούς φορείς προς όφελός της. Στη δεύτερη, η επιχείρηση αναμένει και 

πάλι μικρότερα κόστη ελάττωσης της μόλυνσης, επιτυγχάνοντας τον στόχο με το μικρότερο 

κόστος συμμόρφωσης. Ο λόγος  του μικρότερου κόστους συμμόρφωσης  είναι το γεγονός ότι 

η εθελοντική συμφωνία μπορεί να είναι ελαστική σε σχέση με το πώς θα επιτευχθούν οι 

προκαθορισμένοι στόχοι. Έτσι η επιχείρηση έχει την ελευθερία να επιλέξει (ή ακόμα και να 

εξελίξει η ίδια) την τεχνολογία και τις λύσεις που της κοστίζουν λιγότερο, και είναι ταυτόχρονα 

αποδοτικές. Τα παραπάνω ρυθμιστικά οφέλη (Regulatory Gains) απεικονίζονται 

διαγραμματικά στον πίνακα 5.4. Ο Πίνακας αυτός απεικονίζει τα κόστη (C) και τα οφέλη (Β) 

της επιχείρησης που έχουν σχέση με την ελάττωση της μόλυνσης, τα οποία εξαρτώνται από 

τον συνολική μείωση των ρύπων που επιτυγχάνεται. Γίνεται η υπόθεση ότι τα συνολικά 

κόστη ελάττωσης (Ci) είναι σταθερά ή αυξάνονται (π.χ. λόγω συνεχώς μειούμενων 

αποδόσεων της τεχνολογίας ελάττωσης). Επίσης γίνεται η υπόθεση ότι τα συνολικά οφέλη 

(Bi) αυξάνονται αρχικά, αλλά τελικώς μειώνονται. 
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Πίνακας 5.4 : Τα ρυθμιστικά οφέλη. 
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Ατομικά κόστη και οφέλη 
ελάττωσης της ρύπανσης  

 

Εάν το Κράτος επέβαλε κανονισμούς σε ότι αφορά τους ρύπους και κατανάγκαζε την 

επιχείρηση  να τους αποδεχθεί, υποθέτουμε πως ο στόχος ελάττωσης θα ήταν Q r. Σε αυτή 

τη περίπτωση, τα κόστη συμμόρφωσης είναι πιο υψηλά και φτάνουν στο επίπεδο Cr. Το Q r  

υπολογίζεται με βάση το κοινωνικό όφελος που είναι μεγαλύτερο από το όφελος της 

επιχείρησης. Σε περίπτωση απουσίας της απειλής επιβολής ρυθμίσεων από το Κράτος, μια 

εταιρία που μεγιστοποιεί τα κέρδη της θα αναλάβει εθελοντική πρωτοβουλία για να μειώσει 

τους ρύπους της με στόχο το Q*. Στο σημείο αυτό η επιχείρηση μεγιστοποιεί  το καθαρό 

όφελος της. Σε περίπτωση που υπάρχει η απειλή ρύθμισης, το επίπεδο ελάττωσης της 

ρύπανσης που θα επιλέξει η εταιρία εξαρτάται από το επίπεδο του Q r της απειλής. Εάν η 

απειλή είναι δεδομένη και αναμένεται σίγουρα να επιβληθούν νέες, αυστηρότερες ρυθμίσεις, 

τότε η εταιρία θα αποδεχθεί εθελοντικά κάποιο επίπεδο μείωσης των ρύπων που θα είναι 
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μεγαλύτερο του Q*. Η κυβέρνηση θα συμφωνήσει σε ένα επίπεδο μείωσης των ρύπων 

μικρότερο του Qr  καθώς θα αποφύγει τα κόστη δημιουργίας, επίβλεψης και εφαρμογής των 

αυστηρότερων ρυθμίσεων. Έτσι προκύπτουν κάποια ρυθμιστικά οφέλη για την εταιρία.  

  

Οι εθελοντικές συμφωνίες έχουν πολλά πλεονεκτήματα σε ότι αφορά τη λειτουργία τους ως 

μηχανισμοί επίτευξης περιβαντολογικών στόχων. Από την μια πλευρά δίνουν στην πλευρά 

που ρυπαίνει μεγάλη ευελιξία σε ότι αφορά την επίτευξη των στόχων που θέτονται. Με αυτό 

τον τρόπο μπορούν να ελαχιστοποιήσουν τα κόστη συμμόρφωσης προς την σύγχρονη 

περιβαντολογική νομοθεσία. Παράλληλα, η περιβαντολλογική βελτίωση μιας διαδικασίας 

μπορεί να οδηγήσει σε μικρότερη κατανάλωση καυσίμων και, συνεπώς να έχει ως 

αποτέλεσμα την μείωση των δαπανών για ενέργεια. Επιπλέον, ο ρυπαντής μπορεί να βγει 

κερδισμένος σε ότι αφορά την δημόσια εικόνα του προς τους καταναλωτές: η εταιρία φαίνεται 

να αναλαμβάνει δράση μόνη της για τη καταπολέμηση της μόλυνσης, δείχνοντας υπεύθυνη 

στάση απέναντι στο κοινωνικό σύνολο. Εξαιτίας των περιβαντολογικών επιδόσεων τους, τα 

προϊόντα που παράγει η επιχείρηση μπορούν να επιτύχουν διαφοροποίηση στην αγορά, η 

οποία επιτυγχάνεται μέσω διαφήμισης αλλά και ειδικής ετικέτας. Όταν γίνονται γνωστές οι 

περιβαντολογικές επιδόσεις τους στο ευρύ  κοινό, οι «πράσινοι» καταναλωτές εκφράζουν την 

επιθυμία τους να αγοράσουν αυτά τα προϊόντα, τα οποία λόγω υψηλής ποιότητας 

τιμολογούνται ακριβά. Αυτό συμβαίνει για παράδειγμα στην Γερμανία όπου σχεδόν όλα τα 

αγαθά που έχουν την περιβαντολογική ετικέτα «Μπλε Άγγελος» είναι πιο ακριβά από τις 

άλλες εναλλακτικές λύσεις που δεν διαθέτουν την ετικέτα. Ακόμα και εάν οι καταναλωτές δεν 

είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν για τα «πράσινα» προϊόντα, υπάρχει πάντα ένα 

πλεονέκτημα σε ότι αφορά τη διαφοροποίηση. Στο ίδιο επίπεδο τιμής οι  καταναλωτές έχουν 

τη τάση να επιλέγουν τα οικολογικότερα προϊόντα και έτσι η επιχείρηση που τα παράγει 

ανταμείβεται με μια αύξηση του μεριδίου αγοράς. Από την πλευρά του νομοθέτη υπάρχει 

επίσης όφελος αφού με την εθελοντική συμφωνία αποφεύγει την επιβολή μιας ακριβής 

νομοθεσίας. Βέβαια, το κόστος αυτό μπορεί να αντισταθμιστεί από το αυξημένο κόστος 

επίβλεψης της συμφωνίας και της πίεσης προς την επιχείρηση  για την επίτευξη των στόχων. 

 

Σε ότι αφορά την περιβαντολογική αποτελεσματικότητα, τα στοιχεία είναι αντιφατικά σχετικά 

με τον βαθμό που πετυχαίνουν τους στόχους τους οι εθελοντικές συμφωνίες. Σύμφωνα με 

μελέτες (Scmelzer, 1996) στις ΗΠΑ, οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε τέτοιου είδους 

συμφωνίες καταφέρνουν να ανταποκριθούν στους όρους της συμφωνίας, αντίθετα, στην 

Ευρώπη όπου πολλές φορές τα αποτελέσματα δεν είναι τα αναμενόμενα. Η Ευρωπαϊκή 
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Υπηρεσία Περιβάλλοντος (European Environment Agency, EEA)  αξιολόγησε έξι 

περιπτώσεις (ΕΕΑ, 1997) και οδηγήθηκε στο συμπέρασμα ότι οι συμφωνίες ήταν 

αποτελεσματικές σε 3 μονάχα περιπτώσεις καθώς δεν υπήρχαν αρκετά δεδομένα για να γίνει 

αξιολόγηση των υπολοίπων.  Γενικά, για εκείνες τις εθελοντικές συμφωνίες στις οποίες μόνο 

οι στόχοι γίνονται αντικείμενο διαπραγμάτευσης, υπάρχουν μερικές υποψίες πως οι στόχοι 

που θέτονται είναι μικρότερης σημασίας και λιγότερο φιλόδοξοι σε σχέση με την περίπτωση 

επιβολής νόμου από το Κράτος. Αυτή η αντίληψη ενισχύεται όταν η συμφωνία αφορά 

αποκλειστικά τον ρυπαντή και τον νομοθέτη και αποκλείει την εκπροσώπηση 

περιβαντολογικών οργανισμών. Παρολαυτά, οι εθελοντικές συμφωνίες ταιριάζουν 

περισσότερο σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν πολλοί τεχνικοί και πολύπλοκοι παράγοντες 

που κάνουν την εφαρμογή συμβατικής νομοθεσίας μια δύσκολη και χρονοβόρα υπόθεση. 

Αυτό το γνωρίζουν καλά οι νομοθέτες, κυρίως όταν τις πληροφορίες (σχετικά με την 

μόλυνση) τις γνωρίζει αποκλειστικά ο ρυπαντής και το κόστος απόκτησης αυτών των 

πληροφοριών είναι πολύ μεγάλο για τον νομοθέτη. Μια τέτοια περίπτωση ασύμμετρης 

πληροφόρησης είναι και το θέμα της ανακύκλωσης αυτοκινήτων στην ΕΕ.  

 

Πολλοί εκφράζουν την δυσπιστία τους και για άλλες πτυχές των εθελοντικών συμφωνιών. 

Εξαιτίας της μεγάλης δημοτικότητας των εθελοντικών συμφωνιών που ωφελεί γενικά έναν 

βιομηχανικό κλάδο, υπάρχει κίνητρο για κάποιες  επιχειρήσεις του κλάδου να ακολουθήσουν 

τη πολιτική του «ελεύθερου καβαλάρη» (free rider). Με άλλα λόγια μπορεί να εξασφαλίσουν 

τα οφέλη από τη συμμετοχή σε μια τέτοια συμφωνία, χωρίς να χρειαστεί να λάβουν κανένα 

μέτρο που απαιτεί η συμφωνία. Κάτι τέτοιο φυσικά μπορεί να αποφευχθεί με την σωστή 

εφαρμογή της συμφωνίας και την αυστηρή παρακολούθηση της από τους κρατικούς φορείς. 

 
 
6. Το νέο νομικό Πλαίσιο στην ΕΕ – Οι στόχοι που θέτονται  

και τα προβλήματα που  δημιουργούνται.  
 

Όπως παρουσιάστηκε σε προηγούμενα κεφάλαια, την περίοδο 1990 – 1996 μια σειρά από 

διαμάχες και συζητήσεις έλαβε χώρα σε αρκετά Ευρωπαϊκά κράτη σχετικά με το θέμα της 

ανακύκλωσης των αυτοκινήτων. Δύο ήταν οι πιθανές λύσεις: η άμεση ρύθμιση της αγοράς 

από το Κράτος και οι εθελοντικές συμφωνίες. Οι αυτοκινητοβιομηχανίες, σε στενή 

συνεργασία με τους προμηθευτές τους, τις εταιρίες αποσυναρμολόγησης και τεμαχισμού 
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κατάφεραν να επηρεάσουν τις εθνικές κυβερνήσεις σε τέτοιο βαθμό ώστε οι τελευταίες να 

αποδεχθούν τις εθελοντικές συμφωνίες ως την καλύτερη λύση για την ανακύκλωση των 

ΟΤΚΖ. Με την υπογραφή των εθελοντικών συμφωνιών η βιομηχανία και οι εθνικές 

κυβερνήσεις αποδέχθηκαν πως το πρόβλημα των ΟΤΚΖ θα έπρεπε να βασίζεται στην 

«διαμερασμένη ευθύνη» (Shared responsibility) των εταιριών στις βιομηχανίες που 

σχετίζονται με την τελική αλυσίδα αξίας των ΟΤΚΖ.  Η σχετική άνεση που απολάμβαναν 

πλέον κάποιες αυτοκινητοβιομηχανίες σε τοπικό επίπεδο κράτησε πολύ λίγο αφού η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλησε να ρυθμίσει νομικά τον κλάδο της ανακύκλωσης αυτοκινήτου. 

Έτσι, τον Ιούλιο του 1997, λίγο μετά την τελική συμφωνία κατασκευαστών - Κράτους στη 

Γερμανία, η Επιτροπή παρουσίασε μια «Πρόταση για τα ΟΤΚΖ». Σύμφωνα με εκπροσώπους 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι εθνικές εθελοντικές συμφωνίες που είχαν υπογραφεί 

διέφεραν μεταξύ τους σε  κάποια σημεία, αλλά, το βασικότερο, βασίζονταν σε συνθήκες που 

δεν επέτρεπαν τον αποτελεσματικό έλεγχο των επιδόσεων των επιχειρήσεων που μετείχαν 

στην όλη διαδικασία. Οι συνομιλίες ανάμεσα στα κράτη – μέλη κράτησαν 3 χρόνια και ήταν 

ιδιαίτερα επίπονες. Η σφοδρή αντίθεση της Γερμανίας σε ότι αφορά την «διευρυμένη 

υπευθυνότητα του παραγωγού» προκαλούσε προβλήματα στις διαπραγματεύσεις. Τελικά, οι 

Γερμανοί διπλωμάτες κατάφεραν να καθυστερήσουν κατά 5 σχεδόν χρόνια (αντί για το 2002, 

το 2007) την ημερομηνία εφαρμογής της διάταξης που αφορούσε την πλήρη υπευθυνότητα 

των αυτοκινητοβιομηχανιών.  

 

6.1  Το νομοθετικό πλαίσιο 
Τον Σεπτέμβριο του 2000, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρώπης 

ενέκριναν ψήφισμα που αφορούσε την ανακύκλωση των ΟΤΚΖ. Η οδηγία 2000/53/ΕΚ 

αποτελείται από 12 άρθρα και συνοψίζεται ως εξής:  

Άρθρο 1ο – Αντικειμενικοί Στόχοι : Στο άρθρο αυτό περιγράφεται ο βασικός στόχος της 

οδηγίας που είναι η πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων από οχήματα. Προάγεται η 

επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και ανάκτηση υλικών και εξαρτημάτων από τα ΟΤΚΖ. 

Άρθρο 2ο – Ορισμοί: Ορίζονται οι όροι που χρησιμοποιούνται στην οδηγία. Ο 

«παραγωγός», που αναλαμβάνει την ευθύνη της ανακύκλωσης και της ανάκτησης των ΟΤΚΖ 

είναι ο κατασκευαστής του αυτοκινήτου ή ο αντιπρόσωπος – εισαγωγέας του οχήματος στη 

χώρα – μέλος. 

Άρθρο 3ο – Εύρος: Η οδηγία αφορά όλα τα ΟΤΚΖ και ελαφρά φορτηγά μέχρι 3,5 τόνους,  

ανεξάρτητα από το ιστορικό τους και την προέλευση των εξαρτημάτων τους. Υπάρχει η 
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δυνατότητα να εξαιρεθούν ειδικές κατηγορίες αυτοκινήτων (π.χ. κλασικά αυτοκίνητα – 

αντίκες). 

Άρθρο 4ο – Πρόληψη: Οι κατασκευαστές πρέπει να ενθαρρύνονται στη χρήση 

ανακυκλώσιμων υλικών στα αυτοκίνητα τους. Μετά τον Ιούλιο του 2003, οι κατασκευαστές 

απαγορεύεται να χρησιμοποιούν ορισμένες τοξικές ουσίες (κάδμιο, υδράργυρος) στη 

κατασκευή των αυτοκινήτων, εκτός και εάν η χρήση τους είναι αναπόφευκτη. Σε ότι αφορά 

στη σχεδίαση τους πρέπει να υπάρχει ειδική μέριμνα για την εύκολη αποσυναρμολόγηση 

τους στα κέντρα ανακύκλωσης. 

Άρθρο 5ο – Συλλογή: Προβλέπεται η δυνατότητα επιστροφής του οχήματος στο τέλος του 

κύκλου ζωής του στα Εγκεκριμένα Κέντρα Ανακύκλωσης (ΕΚΑ) χωρίς την επιβάρυνση του 

τελευταίου κατόχου και υποχρεώνει τους κατασκευαστές να καταβάλλουν ένα σημαντικό 

μέρος των δαπανών ή όλη την δαπάνη, για την υπό συγκεκριμένες προδιαγραφές 

επεξεργασία των ΟΤΚΖ. Συγκεκριμένα, από τον Ιούλιο του 2002, οι κατασκευαστές θα είναι 

υπεύθυνοι για όλα τα νέα αυτοκίνητα που γίνονται ΟΤΚΖ (π.χ. λόγω ατυχήματος), ενώ από 

τον Ιανουάριο του 2007 θα είναι υπεύθυνοι για όλα τα αυτοκίνητα που έχουν κατασκευάσει 

μέχρι τώρα. Ένα πιστοποιητικό καταστροφής θα εκδίδεται μετά την διάλυση του ΟΤΚΖ και θα 

παραδίδεται στον τελευταίο ιδιοκτήτη ως βασική προϋπόθεση για την αποταξινόμηση του 

οχήματος. Όλα τα ΕΚΑ έχουν την δυνατότητα να εκδίδουν πιστοποιητικά καταστροφής, 

όπως επίσης έμποροι αυτοκινήτων, αυτοκινητοβιομηχανίες και αποσυναρμολογητές οι 

οποίοι μπορούν να εγγυηθούν ότι το ΟΤΚΖ θα μεταφερθεί σε ένα ΕΚΑ. Για τη συλλογή των 

ΟΤΚΖ απαιτείται η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου δικτύου σε ολόκληρο το κράτος – μέλος, 

οι εγκαταστάσεις του οποίου είναι εγκεκριμένες από τους κρατικούς φορείς και διαθέτουν 

πιστοποίηση περιβαλλοντικής διαχείρισης (ISO 14000).  

 Άρθρο 6ο – Επεξεργασία των ΟΤΚΖ: Η επεξεργασία οφείλει να γίνεται με συγκεκριμένους 

τρόπους ώστε να επιτυγχάνεται υποχρεωτική απορρύπανση από επικίνδυνες ουσίες 

(μπαταρίες, ορυκτέλαια) και απογύμνωση από ανακυκλώσιμα στοιχεία όπως είναι καταλύτες, 

ελαστικά, υαλοπίνακες. 

Άρθρο 7ο – Επαναχρησιμοποίηση και ανάκτηση: Τα κράτη – μέλη οφείλουν να 

συμβάλουν στην επίτευξη των παρακάτω στόχων που θέτει η ΕΕ: 

1. Το αργότερο έως την 1/1/2006, για όλα τα ΟΤΚΖ, η επαναχρησιμοποίηση και αξιοποίηση 

αυξάνεται τουλάχιστον στο 85% κατά βάρος ανά όχημα και ανά έτος και η 

επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση τουλάχιστον στο 80%. Για τα οχήματα που έχουν 

παραχθεί πριν από την 1/1/1980, οι στόχοι είναι τουλάχιστον 75% για την 
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επαναχρησιμοποίηση και αξιοποίηση και τουλάχιστον 70% για την επαναχρησιμοποίηση και 

ανακύκλωση κατά μέσο βάρος ανά όχημα και ανά έτος.  

2. Το αργότερο την 1/1/2015, για όλα τα ΟΤΚΖ, η επαναχρησιμοποίηση και αξιοποίηση 

αυξάνεται τουλάχιστον στο 95% κατά βάρος ανά όχημα και ανά έτος και η 

επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση τουλάχιστον στο 85%. 

Σε ότι αφορά οχήματα που παρήχθησαν πριν την 1η Ιανουαρίου 1980, οι στόχοι μπορεί να 

είναι χαμηλότεροι από αυτούς που τέθηκαν για το 2006, αλλά σε καμία περίπτωση δεν 

πρέπει να είναι χαμηλότεροι από 75% κατά βάρος για την επαναχρησιμοποίηση και 70% για 

την ανακύκλωση. Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2005, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο οφείλει να επανεξετάσει τους παραπάνω στόχους, βασιζόμενη στις αναφορές 

ελέγχου της Επιτροπής, την εξέλιξη της σύστασης των ΟΤΚΖ, καθώς και άλλες 

περιβαντολλογικές πτυχές που σχετίζονται με τα οχήματα. Ανάλογα με την πορεία 

εφαρμογής της οδηγίας στα κράτη – μέλη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο θα ορίσει μελλοντικά νέους στόχους για τα έτη πέρα του 2015. 

Άρθρο 8ο – Πρότυπα κωδικοποίησης / Πληροφορίες για την αποσυναρμολόγηση: Στο 

άρθρο αυτό γίνεται σαφές πως οι κατασκευαστές αυτοκινήτων είναι υποχρεωμένοι να 

χρησιμοποιούν συγκεκριμένα πρότυπα για την κωδικοποίηση υλικών και εξαρτημάτων με 

σκοπό την αποτελεσματικότερη και ταχύτερη αναγνώρισή τους στα ΕΚΑ. Οι κατασκευαστές 

είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν στα ΕΚΑ ειδικό πληροφοριακό υλικό που να αναφέρεται 

στην αποσυναρμολόγηση κάθε νέου  μοντέλου αυτοκινήτου έξι μήνες αφού αυτό βγει στην 

αγορά. 

Άρθρο 9ο – Αναφορά και Πληροφόρηση: Τα κράτη – μέλη είναι υποχρεωμένα να  

στέλνουν κάθε 3 χρόνια μια αναφορά στην Επιτροπή σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 

και τις προόδους που έχουν κάνει στο θέμα της ανακύκλωσης ΟΤΚΖ. Επίσης, οι 

εμπλεκόμενοι φορείς σε κάθε χώρα οφείλουν να δημοσιεύουν πληροφορίες που έχουν να 

κάνουν με αλλαγές στη σύσταση των υλικών που χρησιμοποιούνται για τη κατασκευή 

αυτοκινήτων, τη βελτίωση των τεχνικών που εφαρμόζονται στη ανακύκλωση και γενικότερα 

τη πρόοδο που έχει επιτευχθεί σε αυτό τον τομέα. 

Άρθρο 10ο – Εφαρμογή της οδηγίας: Η οδηγία της ΕΕ έχει εφαρμογή στην εθνική 

νομοθεσία κάθε χώρας – μέλους και επιτρέπει συμφωνίες ανάμεσα στις αρχές κα  τους 

ενδιαφερόμενους φορείς, αρκεί αυτές να είναι δεσμευτικές. 

Άρθρο 11ο – Διαδικασίες της Επιτροπής: Το άρθρο αυτό αναφέρεται στους κανόνες 

λειτουργίας της επιτροπής που έχει ορίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επίβλεψη της 

οδηγίας. 
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 Άρθρο 12ο – Ημερομηνία εφαρμογής της οδηγίας: Σε ότι αφορά το χρονικό όριο, τα 

κράτη – μέλη οφείλουν να ενσωματώσουν την οδηγία στην εθνική νομοθεσία το αργότερο 

μέχρι τις 21 Απριλίου 2002 και να ενημερώσουν άμεσα την Επιτροπή. 

 

Αναμφίβολα, μέσω της οδηγίας, η ΕΕ προσπαθεί να προάγει τη προστασία του 

περιβάλλοντος και να συντονίσει τις πολιτικές των κρατών – μελών σχετικά με το θέμα της 

ανακύκλωσης των ΟΤΚΖ. Παρόλαυτα, αμέσως μετά την ψήφιση της οδηγίας υπήρξαν 

αντιδράσεις και έντονος προβληματισμός σχετικά με το περιεχόμενο της. Το ενδιαφέρον των 

αυτοκινητοβιομηχανιών, οι οποίες είδαν το μερίδιο τους στην Ευρωπαϊκή αγορά να μειώνεται 

τα πρώτα χρόνια μετά το 2000, δεν εστιάζονταν τόσο στους στόχους που έθετε η Επιτροπή, 

ούτε στο αυστηρό χρονοδιάγραμμα, αλλά στο τεράστιο κόστος εφαρμογής της οδηγίας. Από 

τη πλευρά των κατασκευαστών, το πιο ανησυχητικό στοιχείο της οδηγίας ήταν το γεγονός ότι 

μετά το 2007, οι ίδιοι γίνονταν πλέον υπεύθυνοι για τη ανακύκλωση ολόκληρου του στόλου 

των αυτοκινήτων στη ΕΕ, ανεξάρτητα από την ηλικία των οχημάτων. Το κόστος είναι 

δυσβάσταχτο, ειδικά για αυτοκινητοβιομηχανίες, που ενώ παλιότερα είχαν υψηλές πωλήσεις, 

σήμερα δεν τα πηγαίνουν και τόσο καλά (Fiat Auto).  

 

Ο John Lawson 30, ένας οικονομικός αναλυτής του κλάδου που εργάζονταν για μια 

αμερικάνικη τράπεζα επενδύσεων, δεν ήταν καθόλου σίγουρος για τι θα κόστιζε η οδηγία 

στους κατασκευαστές. Υπολόγιζε πως το κόστος για την γερμανική Volkswagen θα ήταν 

περίπου 1,3 δις ευρώ και για την BMW περίπου 250 εκατομμύρια ευρώ. Ο Lawson πίστευε 

πως ήδη αυτά τα μεγέθη θεωρούνταν ξεπερασμένα εξαιτίας του διαφορετικού τρόπου 

ερμηνείας της οδηγίας από τα κράτη – μέλη. Όπως ο ίδιος πίστευε: «Μέχρι να ενσωματωθεί 

η οδηγία σε όλα τα μέλη της ΕΕ, ο υπολογισμός των οικονομικών υποχρεώσεων των 

κατασκευαστών είναι σαν να προσπαθείς να λύσεις μια εξίσωση χωρίς να γνωρίζεις όλες τις 

μεταβλητές». Ο υπεύθυνος της περιβαντολλογικής πολιτικής της ACEA, Hans – Martin – 

Lent – Philipps 30 , θεωρούσε επίσης πως η οδηγία έχει εσκεμμένα κάποιες ασάφειες. Η 

αδυναμία συνεννόησης ανάμεσα στα κράτη μέλη  είχε ως αποτέλεσμα την δημιουργία ενός 

νόμου που ακόμη και τώρα προκαλεί προβλήματα. Πραγματικά, η οδηγία αφήνει στα κράτη – 

μέλη πολλά περιθώρια ερμηνείας και εφαρμογής της οδηγίας. Κάποιες χώρες, όπως η 

Πορτογαλία και η Ελλάδα, έχουν προσαρμοστεί αυστηρά στους στόχους που θέτει η οδηγία 

ενώ κάποιες άλλες, όπως η Ολλανδία και η Γερμανία, έχουν αποφασίσει να θέσουν ακόμα 
                                                 
30 . Τhe Impact of EU legislation on ELV (End – of – Life Vehicles) processing infrastructures”. Discussion 
paper, P Ferrão, J. Amaral, Department of Mechanical Engineering, Instituto Superior Técnico, Av. Rovisco 
Pais. Spain, 2003. 
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υψηλότερα όρια, μόλις καταφέρουν να επιτύχουν τα όρια της ΕΕ. Η κατάσταση αυτή έχει ως 

αποτέλεσμα την ύπαρξη υψηλού βαθμού αβεβαιότητας σε ότι αφορά το πραγματικό κόστος 

της συμμόρφωσης από τα κράτη – μέλη. Το 2003, η Ένωση Βρετανών Κατασκευαστών και 

Εμπόρων Αυτοκινήτων υπολόγισε το κόστος εφαρμογής της οδηγίας στην Μεγάλη Βρετανία 

και την ΕΕ. Τα νούμερα είναι εντυπωσιακά: μονάχα η βρετανική αυτοκινητοβιομηχανία 

αναμένεται να δαπανήσει £300 εκατομμύρια ενώ οι συνολικές δαπάνες από όλες τις 

αυτοκινητοβιομηχανίες στη χώρα θα αγγίξουν τα £ 4 δις, μέχρι το 2015. Σε όλη την ΕΕ των 

15, το κόστος θα φτάσει περίπου τα £ 30 δις. Για κάθε χώρα, το κόστος τελικά θα εξαρτηθεί 

από τους παρακάτω παράγοντες: 

• Υπάρχουσα εγχώρια νομοθεσία που να σχετίζεται με την απορρύπανση, 

ανακύκλωση και ανάκτηση των ΟΤΚΖ, καθώς και τη διαχείριση των αποβλήτων που 

προκύπτουν από αυτά.  

• Αξιοπιστία των πληροφοριών που έχουν σχέση με το μέγεθος και τα χαρακτηριστικά 

των στόλων των αυτοκινήτων που καλύπτονται από την Κοινοτική οδηγία (αριθμός 

αποταξινομημένων οχημάτων και η ηλικία τους, σύσταση κατασκευής τους, 

ανακυκλωσιμότητα κ.λ.π.) 

• Τεχνολογικές και πολιτικές επιλογές σχετικά με το τρόπο διαχείρισης των ΟΤΚΖ. 

• Τάσεις της αγοράς και ανάπτυξη της αγοράς για ανακυκλωμένα υλικά. 

 

Μετά από διάλογο της βιομηχανίας με τις τοπικές κυβερνήσεις έχουν προκύψει τρεις 

διαφορετικές προσεγγίσεις  σε ότι αφορά την οργανωτική δομή του δικτύου ανακύκλωσης 

των ΟΤΚΖ  που μπορούν να επιλέξουν τα κράτη – μέλη. 

1.Προσέγγιση με βάση την ύπαρξη ενός τέλους :  Σύμφωνα με αυτό το μοντέλο, ένας μη -  

κερδοσκοπικός οργανισμός συλλέγει ένα τέλος «διαχείρισης αποβλήτων» από τον αγοραστή 

ενός νέου οχήματος. Τα χρήματα αυτά χρησιμοποιούνται για την επιδότηση όλων των 

διαδικασιών που έχουν σχέση με την ανακύκλωση (αποσυναρμολόγηση, μεταφορά και 

ανακύκλωση των ΟΤΚΖ) για μια χρονική περίοδο μέχρι ο συγκεκριμένος κλάδος να καταστεί 

οικονομικά βιώσιμος. Δεν είναι τυχαίο πως η προσέγγιση αυτή αποκαλείται η «ολλανδική» 

προσέγγιση. 

2. Φιλελεύθερη προσέγγιση ή προσέγγιση με βάση την αγορά: Βασίζεται στην ελάχιστη 

κρατική παρέμβαση και στην δημιουργία ενός μηχανισμού ελεύθερης αγοράς για την 

επίτευξη των στόχων της Κοινοτικής οδηγίας. Δεν υπάρχουν μηχανισμοί χρηματοδότησης σε 

αυτή τη προσέγγιση. Παράδειγμα τέτοιας προσέγγισης είναι η Γαλλία. 
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3. Προσέγγιση εταιρία προς εταιρία (Company – by – company approach): Σε αυτή τη 

περίπτωση, κάθε κατασκευαστής είναι υπεύθυνος για την ανακύκλωση  όλων των ΟΤΚΖ που 

ανήκουν στη δική του μάρκα. Οι κατασκευαστές σε αυτή τη περίπτωση είναι υποχρεωμένοι 

να χρηματοδοτήσουν όλη τη διαδικασία ανακύκλωσης ενώ οφείλουν να ανταποκριθούν 

στους στόχους και τους όρους που θέτει η οδηγία. Τόσο η Γερμανία, όσο και η Μεγάλη 

Βρετανία στράφηκαν τελικά προς αυτή τη προσέγγιση. 

 

 Οι κατασκευαστές πιστεύουν πως ο ρόλος τους πρέπει να περιοριστεί στη κατασκευή 

φιλικών προς το περιβάλλον και εύκολα ανακυκλώσιμων αυτοκινήτων. Παράλληλα, θεωρούν 

πως και τα υψηλά ποσοστά ανακύκλωσης που θέτει η οδηγία δεν είναι ορθά, αφού έρχονται 

σε πλήρη αντίθεση με  την επίτευξη άλλων στόχων που έχει θέσει η ΕΕ και έχουν να κάνουν 

με την μείωση της κατανάλωσης των αυτοκινήτων. Η κατασκευή ελαφριών αμαξωμάτων, 

που συμβάλλουν στη μείωση της κατανάλωσης καυσίμου, γίνεται εφικτή και οικονομική 

κυρίως με τη χρήση πλαστικών υλικών, τα οποία όμως δεν είναι εύκολα ανακυκλώσιμα. Τα 

υψηλά ποσοστά ανακύκλωσης / ανάκτησης θα αναγκάσουν τους προμηθευτές να 

σταματήσουν να χρησιμοποιούν πλαστικά που δεν ανακυκλώνονται και να εξελίξουν άλλα 

πιο ακριβά υλικά, αυξάνοντας έτσι το κόστος παραγωγής. Εκφράζουν την δυσαρέσκεια τους 

για το γεγονός ότι είναι υποχρεωμένες να αναλάβουν την οικονομική ευθύνη της ανάκτησης / 

ανακύκλωσης ανεξάρτητα από το εάν η βιομηχανία ανακύκλωσης ΟΤΚΖ βγαίνει κερδισμένη 

ή χαμένη από την εφαρμογή της οδηγίας. Η ανάληψη του κόστους από τις 

αυτοκινητοβιομηχανίες μπορεί  να περιορίσει σημαντικά τα κίνητρα των ανακυκλωτών / 

αποσυναρμολογητών για αποτελεσματικότερη διαχείριση των ΟΤΚΖ και να ενθαρρύνει 

αδικαιολόγητες αυξήσεις του κόστους. Επιπλέον, αναμένεται αύξηση της τιμής των 

αυτοκινήτων αφού οι αυτοκινητοβιομηχανίες θα μετακυλίσουν το κόστος διαχείρισης των 

ΟΤΚΖ στους καταναλωτές. 

 

Παράλληλα, οι εκπρόσωποι της βιομηχανίας ανακύκλωσης προβληματίζονται  με τους 

φιλόδοξους στόχους που έθεσε η οδηγία. Τα υψηλά ποσοστά ανακύκλωσης και ανάκτησης 

σημαίνουν ταυτόχρονα και υψηλό κόστος δραστηριοτήτων για ολόκληρο τον κλάδο. Για την 

επίτευξη αυτών των στόχων χρειάζονται νέες επενδύσεις σε κεφαλαιουχικό εξοπλισμό και 

μεγαλύτερες δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη. Πολλές μικρότερες επιχειρήσεις του κλάδου 

είναι βέβαιο πως δεν θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις και θα 

αναγκαστούν να αναστείλουν τη λειτουργία τους ή να συγχωνευτούν με άλλες. Η Ένωση 

Ευρωπαίων Τεμαχιστών (European Shredder Group) υπολογίζει πως η οδηγία θα κοστίσει 

 58



στις επιχειρήσεις του κλάδου σε όλη την ΕΕ περίπου 3 με 6 δις Ευρώ, ανάλογα με το τρόπο 

που εφαρμόζεται από τα κράτη – μέλη. Επιπλέον θεωρεί πως η χρηματοδότηση ενός 

δικτύου ανακύκλωσης από την αυτοκινητοβιομηχανία ή τους καταναλωτές (με την μορφή 

τελών) μπορεί να οδηγήσει την αγορά σε ανεπιθύμητες στρεβλώσεις και τελικά να μην έχει 

την αποτελεσματικότητα που επιθυμεί  η ΕΕ. 

 

Το 2004, η είσοδος των 10 νέων χωρών στην ΕΕ είχε ως αποτέλεσμα να διευρυνθεί το 

χάσμα ανάμεσα στα κράτη – μέλη. Από την μια πλευρά χώρες με ανεπτυγμένη 

περιβαντολλογική νομοθεσία και ήδη ανεπτυγμένο δίκτυο ανακύκλωσης, όπως η Ολλανδία 

και η Γαλλία, μπορούν να αντεπεξέλθουν άμεσα στις απαιτήσεις και τους στόχους της 

οδηγίας. Από την άλλη πλευρά, κράτη με σχεδόν ανύπαρκτο δίκτυο και ελαστική 

περιβαντολλογική νομοθεσία όπως η Ουγγαρία και η Πολωνία βιάζονται να προλάβουν τις 

εξελίξεις. Μέχρι πριν από λίγο καιρό, αρκετά  κράτη – μέλη, ανάμεσά τους και η Ελλάδα, τα 

οποία είχαν ενσωματώσει την Κοινοτική οδηγία στην εγχώρια νομοθεσία, δεν είχαν 

αποκτήσει ακόμα εγκεκριμένα κέντρα ανακύκλωσης ή βρίσκονταν σε κάποια φάση 

εφαρμογής ενός ολοκληρωμένου προγράμματος διαχείρισης των ΟΤΚΖ. Με άλλα λόγια, η 

Κοινοτική οδηγία βρήκε τις περισσότερες χώρες απροετοίμαστες να προσπαθούν να 

ανταποκριθούν όσο το δυνατό πιο έγκαιρα στις απαιτήσεις της.  

 

 6.2  Τα δεδομένα και τα προβλήματα 
 

Ο  Πίνακας 6.1  παρουσιάζει ενδεικτικά στοιχεία σχετικά με τις αποταξινομήσεις αυτοκινήτων 

για το έτος 2004 , όπως επίσης και τους καταγεγραμένους αριθμούς  αυτοκινήτων που τελικά 

ανακυκλώθηκαν στις 15 χώρες της ΕΕ. Οι αριθμοί δείχνουν ότι περίπου 11,3 εκατομμύρια 

οχήματα τέθηκαν εκτός κυκλοφορίας το 2004, τα περισσότερα εκ των οποίων στη Γερμανία 

και στη Μεγάλη Βρετανία. Σε αρκετές περιπτώσεις ωστόσο, λόγω έλλειψης μηχανισμών 

ελέγχου και παρακολούθησης, τα αριθμητικά δεδομένα είναι αντιφατικά. Η διαφορά ανάμεσα 

στον αριθμό των αποταξινομήσεων και των αριθμό των καταγεγραμμένων ΟΤΚΖ εξηγείται 

από διάφορους λόγους που περιλαμβάνουν εξαγωγές αυτοκινήτων, εγκαταλειμμένα / 

κλεμμένα οχήματα και διάθεση σε παράνομα διαλυτήρια. Η Γερμανία  ξεχωρίζει από τις 

υπόλοιπες χώρες κυρίως λόγω της μεγάλης διαφοράς ανάμεσα στον αριθμό των οχημάτων 

που αποταξινομούνται και τον αριθμό των ΟΤΚΖ που επεξεργάζονται.  
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Πίνακας 6.1: Αριθμός αποταξινομήσεων στην ΕΕ των 15 και 
αριθμός ΟΤΚΖ που επεξεργάστηκαν το 2004. 

 
 

Χώρα  
 

Αποταξινομήσεις  
(*1000) 

 
ΟΤΚΖ που επεξεργάστηκαν 

(*1000) 

Γερμανία 3068 1200 

Μεγάλη Βρετανία  2200 2110 

Ιταλία 1830 915 

Γαλλία 1800 1300 

Ισπανία 850 1000 

Ολλανδία 473 272 

Σουηδία 258 237 

Αυστρία 247 124 

Πορτογαλία 130 52 

Ιρλανδία 130 130 

Φινλανδία 105 89 

Δανία 73 73 

Βέλγιο 92 92 

Ελλάδα 30 20 

Λουξεμβούργο 10 9 

ΕΕ των 15  11,296 7,623 

 
Πηγή: ACEA 2004. 

 

Βέβαια, ένας μεγάλος αριθμός των αποταξινομημένων οχημάτων εξάγεται σε χώρες της 

Ανατολικής Ευρώπης (1,5 εκατ. οχήματα). Από την άλλη πλευρά, η Μεγάλη Βρετανία ενώ 

είναι υπεύθυνη για το 19% των αποταξινομήσεων, καταφέρνει και ανακυκλώνει το 28% του 

συνόλου των ΟΤΚΖ στην ΕΕ. Εντύπωση προκαλούν χώρες όπως η Δανία και η Ιρλανδία, οι 

οποίες σύμφωνα με τα στοιχεία διατηρούν μια ισορροπία ανάμεσα στα αυτοκίνητα που 

ανακυκλώνονται και αυτά που αποταξινομούνται. Σε ότι αφορά τα νέα κράτη μέλη, τα 

στοιχεία για τις αποταξινομήσεις είναι ελλιπή και υπολογίζεται πως περίπου 1,3 εκατομμύρια 

αυτοκίνητα βγήκαν εκτός κυκλοφορίας το έτος 2004. Με βάση τα παραπάνω, η καλύτερη 

εκτίμηση για τον αριθμό των ΟΤΚΖ που απαιτούν επεξεργασία στην Ευρώπη των 25 είναι η 

εξής:  
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Πίνακας 6.2 : Προβλεπόμενος αριθμός ΟΤΚΖ που  

απαιτούν επεξεργασία στην ΕΕ των 25. 
 

 Αριθμός οχημάτων (*1000) 

Αποταξινομήσεις στην ΕΕ των 15 11,296 

Αποταξινομήσεις στα 10 νέα κράτη - μέλη 1,342 

Αποταξινομήσεις στην ΕΕ των 25  (1) 12,638 

Εκ των οποίων:  

Εξαγωγές σε άλλα κράτη – μέλη    (2) 2,068 

Εξαγωγές σε χώρες εκτός ΕΕ        (3) 995 

 
Αριθμός ΟΤΚΖ  που απαιτεί επεξεργασία στην 

ΕΕ: 
 Ελάχιστη πρόβλεψη: (1) – (2) – (3) 

 
           Μέγιστη πρόβλεψη: (1) – (3)  

 
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 

 

 

 
 
 
                                   9,575 
 
 
                                 11,643 
 
 

10,609 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 7 της οδηγίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναγνωρίζοντας τον 

προβληματισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων, τη διστακτικότητα αρκετών εθνικών 

κυβερνήσεων (Σουηδία, Μεγάλη Βρετανία) να αποδεχθούν την οδηγία και, τελικά, την 

αδυναμία εκπλήρωσης των στόχων της οδηγίας σχεδόν από το σύνολο των κρατών – 

μελών, έθεσε ξανά το θέμα του προσδιορισμού των στόχων. Στις αρχές του 2005, η 

Επιτροπή αποφάσισε να συνεργαστεί εντατικά με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και έτσι 

δημιουργήθηκε μια ομάδα εργασίας (Stakeholders Working Group) 31 που είχε ως σκοπό την 

συλλογή και την ανάλυση πληροφοριών σχετικά με την πρόοδο της ανακύκλωσης των ΟΤΚΖ 

σε όλα τα κράτη – μέλη της ΕΕ. Επίσης τα μέλη της ομάδας θα μοιράζονταν τόσο τις τεχνικές 

γνώσεις (know how), που απέκτησαν από την ανακύκλωση ΟΤΚΖ, όσο και την εμπειρία τους 

από την εφαρμογή της οδηγίας στην εθνική νομοθεσία. Μετά από εντατική εργασία, στο 

                                                 
31 . Stakeholder Consultation on the Review of the 2015 Targets on Reuse, Recovery and Recycling of End of 

Life Vehicles”, Final Report, November 2005. 
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τέλος του έτους, τα μέλη της ομάδας δημοσίευσαν τα αποτέλεσμα της μελέτης τους. Είναι 

χαρακτηριστικό πως ενώ έστειλαν αναλυτικά ερωτηματολόγια και στα 25 κράτη – μέλη με 

σκοπό την επαναπληροφόρηση (Feedback) για το βαθμό εφαρμογής της οδηγίας, έλαβαν 

επίσημη απάντηση μόνο από 9 κράτη. Υπάρχουν πολλές εξηγήσεις γι’αυτό, όμως είναι 

σίγουρο πως στις υπόλοιπες απλά οι μηχανισμοί ελέγχου και παρακολούθησης της 

διαδικασίας δεν λειτουργούν ακόμα τόσο αποτελεσματικά για να παράγουν αξιόπιστα 

αποτέλεσματα. Βασιζόμενη στις απαντήσεις που έλαβε, η ομάδα κατέληξε σε πολλά χρήσιμα 

συμπεράσματα: 

 

• Οι μέθοδοι διαχείρισης των ΟΤΚΖ κατατάσσονται διαφορετικά σε κάθε χώρα – μέλος, 

ενώ ορίζονται διαφορετικά και τα κατάλοιπα τεμαχισμού. Έτσι είναι πολύ δύσκολο και 

πολλές φορές αδύνατο να συγκριθούν δεδομένα από διάφορες χώρες. Αυτή η 

κατάσταση επιτρέπει ορισμένες χώρες να ισχυρίζονται ότι έχουν καλύψει τους 

στόχους της οδηγίας, ενώ άλλες χώρες που χρησιμοποιούν τις ίδιες πρακτικές, αλλά 

έχουν διαφορετικούς ορισμούς σχετικά με το ποια υλικά πρέπει να ανακυκλώνονται 

και ποια όχι, να μην τους έχουν καλύψει ακόμα. Τα  κράτη – μέλη έχουν την ευχέρεια 

να αποφασίζουν τον καλύτερο τρόπο εφαρμογής της οδηγίας, προσαρμόζοντας της 

στα δικά τους δεδομένα. Σε κάποιες περιπτώσεις (Γερμανία) δεν έγιναν απλά 

διαφορετικές προσεγγίσεις, αλλά ουσιαστικές παρεκκλίσεις από την οδηγία. Αυτό που 

οφείλει να  κάνει η  Επιτροπή είναι να εναρμονίσει την ερμηνεία των ορισμών και την 

εφαρμογή γενικά της οδηγίας έτσι ώστε να αποφεύγονται οι παρερμηνείες από τα 

κράτη – μέλη. Με αυτό τον τρόπο θα προλάβει στρεβλώσεις στη λειτουργία της 

κοινής αγοράς και θα εξασφαλίσει ένα σαφές πεδίο δράσης για κάθε εμπλεκόμενο 

φορέα σε όλη την ΕΕ. 

• Τα εθνικά πιστοποιημένα δίκτυα ανακύκλωσης δεν ανακυκλώνουν αρκετά 

αυτοκίνητα. Τα δίκτυα αποταξινόμησης δεν λειτουργούν αποτελεσματικά και έτσι 

πολλά αυτοκίνητα καταλήγουν σε μη εξουσιοδοτημένα διαλυτήρια ή απλά 

εγκαταλείπονται στο δρόμο. Μόνο το 50% των ΟΤΚΖ καταλήγει στα Εγκεκριμένα  

Κέντρα Ανακύκλωσης. Στη  παρούσα φάση φαίνεται να μην εκπληρώνεται ο βασικός 

σκοπός της οδηγίας που είναι η προστασία του περιβάλλοντος αφού οι φιλόδοξοι 

στόχοι για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση επιτυγχάνονται μονάχα κατά το 

μισό. Μερίδιο της ευθύνης για αυτή τη κατάσταση φέρουν και οι αναποτελεσματικοί 

μηχανισμοί παρακολούθησης, που καθιστούν την αξιολόγηση της σημερινής 

κατάστασης μια ιδιαίτερα δύσκολη διαδικασία. Τα κράτη της ΕΕ οφείλουν να 
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εξασφαλίσουν τη λειτουργία ενός συστήματος πιστοποίησης των κέντρων διαχείρισης 

των ΟΤΚΖ και, παράλληλα, τον αυστηρό έλεγχο στις αποταξινομήσεις αυτοκινήτων. 

Σε πολλά κράτη μέλη, κυρίως της Δυτικής Ευρώπης, ανθεί το εμπόριο 

μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Τα αυτοκίνητα αυτά εξάγονται προς τα νέα κράτη – 

μέλη της Ανατολικής Ευρώπης και τη Ρωσία. Μπορεί να υπάρξει κάποιος έλεγχος 

σχετικά με το είδος των οχημάτων που εξάγεται και φυσικά τη κατάστασή τους, 

λαμβάνοντας υπόψη το δικαίωμα της ελεύθερης διακίνησης των αγαθών. Οι  χώρες 

που τώρα εισάγουν συνεχώς μεταχειρισμένα αυτοκίνητα για να καλύψουν την 

αυξανόμενη εγχώρια ζήτηση, θα αντιμετωπίσουν μέχρι το 2015 σημαντικές αυξήσεις 

στον στόλο των οχημάτων που θα γίνουν ΟΤΚΖ. Συνεπώς, χρειάζεται να γίνουν 

επενδύσεις στις χώρες αυτές ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις αυξημένες 

απαιτήσεις της οδηγίας για το 2015. 

•  Σε πολλά κράτη δεν υπάρχει ουσιαστικός διαχωρισμός ευθυνών ανάμεσα στους 

εμπλεκόμενους φορείς. Φαίνεται να γίνεται η υπόθεση πως οι εταιρίες ανακύκλωσης / 

αποσυναρμολόγησης θα αναλάβουν την οικονομική ευθύνη και τη διαχείριση των 

δικτύων ανακύκλωσης παρά την έλλειψη οικονομικών κινήτρων και την ύπαρξη 

βιώσιμων αγορών για τα προϊόντα που παράγονται από την ανακύκλωση, με 

εξαίρεση, βέβαια, των μεταλλικών τμημάτων και κάποιων πολύτιμων εξαρτημάτων. 

Τα ΕΚΑ λειτουργούν με την παραδοχή ότι τα έσοδά τους μπορούν τουλάχιστο να 

καλύψουν βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα τα έξοδά τους. Σε μακροχρόνιο 

ορίζοντα υπάρχει έντονη αβεβαιότητα από τους εκπροσώπους του κλάδου αφού τα 

κόστη διαχείρισης ΟΤΚΖ αυξάνονται, χωρίς να αυξάνονται ανάλογα και τα έσοδά 

τους. Οι επιχειρηματίες του κλάδου δεν θέλουν να ρισκάρουν την ανάληψη άλλων 

επενδύσεων κεφαλαίων χωρίς να περιμένουν κάποιο ουσιαστικό όφελος.   

 

Η εφαρμογή της οδηγίας αντιμετώπισε σίγουρα πολλές δυσκολίες. Παρολαυτά, από τις 

αρχές του 2005 άρχισαν να φαίνονται τα πρώτα ουσιαστικά θετικά αποτελέσματα τόσο για το 

περιβάλλον, όσο και για τις επιχειρήσεις που αποφάσισαν να εμπλακούν ή να συνεχίσουν τις 

δραστηριότητες τους στο κλάδο της ανακύκλωσης / αποσυναρμολόγησης ΟΤΚΖ. Ακόμα και 

χώρες χωρίς προηγούμενη εμπειρία στην οργανωμένη και θεσμοθετημένη ανακύκλωση 

αυτοκινήτων, όπως η Ιρλανδία και η Πορτογαλία, κατάφεραν σημαντικές προόδους στο 

τομέα αυτό. Πολλοί εκπρόσωποι του κλάδου, αλλά και κυβερνητικοί αξιωματούχοι των 

κρατών – μελών κοιτούν το μέλλον σήμερα με περισσότερη αισιοδοξία από ότι πριν 4 

χρόνια. 
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7. Τα οικονομικά της ανακύκλωσης  πανευρωπαϊκά. 
 

   7.1 Η  μελέτη της ADEME και η παρούσα κατάσταση στην ΕΕ.  

 
Το βασικότερο ίσως στοιχείο για την αποτελεσματική λειτουργία των δικτύων ανακύκλωσης 

σε όλες τις χώρες της ΕΕ είναι φυσικά η κερδοφόρα δραστηριότητα των επιχειρήσεων που 

αποτελούν τον κλάδο της αποσυναρμολόγησης / ανακύκλωσης. Μέχρι τα τέλη της  δεκαετίας 

του ‘80, τα κύρια χαρακτηριστικά του κλάδου των αποσυναρμολογητών ήταν τα χαμηλά 

κέρδη, οι λίγες επενδύσεις, η μειωμένη αποδοτικότητα και η ελάχιστη τεχνολογική υποδομή. 

Δεν υπήρχαν επιχειρήσεις που να ασχολούνταν αποκλειστικά με την ανακύκλωση 

αυτοκινήτων και η δραστηριότητα αυτή συνδυάζονταν με άλλες παρεμφερείς δραστηριότητες 

(πώληση αυτοκινήτων – ανταλλακτικών). Σε όλη την Ευρώπη, οι περισσότερες ήταν μικρές / 

μεσαίες επιχειρήσεις εντάσεως εργασίας. Το κίνητρο των επιχειρήσεων 

αποσυναρμολόγησης ήταν η ανεύρεση εξαρτημάτων και υλικών που είχαν κάποια αξία και 

μπορούσαν να διατεθούν κερδοφόρα στην αγορά και φυσικά από την  πώληση των 

αμαξωμάτων για παλιοσίδερα (scrap). Στη προσπάθεια τους να αυξήσουν το περιθώριο 

κέρδους, οι επιχειρήσεις αυτές μείωναν το κόστος αποσυναρμολόγησης, δείχνοντας πλήρη 

αδιαφορία για τους τοπικούς περιβαντολογικούς κανονισμούς και λειτουργώντας πολλές 

φορές στα όρια της νομιμότητας 32.  

 

Από την άλλη πλευρά, οι εταιρίες τεμαχισμού, ήταν κατεξοχήν επιχειρήσεις εντάσεως 

κεφαλαίου και έτσι οι επενδύσεις σε κεφαλαιουχικό εξοπλισμό ήταν πάντοτε υψηλότερες σε 

σχέση με τις αντίστοιχες του κλάδου των αποσυναρμολογητών. Οι επενδύσεις αυτές είχαν 

ως άμεση συνέπεια τα υψηλότερα επίπεδα τεχνολογικής καινοτομίας και αποδοτικότητας σε 

σχέση με τους αποσυναρμολογητές. Και εδώ όμως τα κέρδη ήταν χαμηλά. Κοινή 

παράμετρος που καθόριζε τα περιθώρια κέρδους και στους δύο κλάδους ήταν και συνεχίζει 

να είναι η τιμή του scrap, η οποία δεν είναι σταθερή και χαρακτηρίζεται από δραματικές 

αυξομειώσεις. Οι εταιρείες του κλάδου, τόσο οι αποσυναρμολογητές όσο και οι τεμαχιστές, 
                                                 
32 . Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις εκείνες όπου σε διαλυτήρια αυτοκινήτων γίνεται διακίνηση κλεμμένων 
οχημάτων και ανταλλακτικών. Το φαινόμενο αυτό ισχύει σε όλη την Ευρώπη, ειδικά σε χώρες του πρώην 
Ανατολικού Μπλοκ. 
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δεν είχαν βιώσει ποτέ κάποια σοβαρή κρίση παγκοσμίως. Τη δεκαετία του ’90 οι συνθήκες 

στο κλάδο άρχισαν να αλλάζουν. Οι στόχοι που έθεταν οι εθελοντικές συμφωνίες σε κάποιες 

χώρες και η αυστηρότερη περιβαντολλογική νομοθεσία ανάγκασαν πολλές εταιρείες 

αποσυναρμολόγησης να εκσυγχρονιστούν τεχνολογικά και να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους 

τόσο στη προστασία του περιβάλλοντος όσο και στην αποσυναρμολόγηση αυτοκινήτων. Κάτι 

ανάλογο συνέβη και με τις εταιρίες τεμαχισμού. Μετά την ψήφιση της οδηγίας 2000/53/ΕΚ, οι 

αλλαγές άρχισαν να γίνονται με ραγδαίους ρυθμούς. Πολλές μικρές εταιρείες 

αποσυναρμολόγησης αναγκάστηκαν να συγχωνευθούν για να αντιμετωπίσουν τα αυξημένα 

έξοδα συμμόρφωσης με τους νέους κανονισμούς και να αποκτήσουν άδεια λειτουργίας, ενώ 

άλλες, πιο αδύναμες, ανέστειλαν τη λειτουργία τους. Κάποιες μεγαλύτερες αγοράστηκαν από 

αυτοκινητοβιομηχανίες ή εταιρείες τεμαχισμού. Δυστυχώς δεν υπάρχουν στοιχεία που θα 

έδιναν μια ολοκληρωμένη εικόνα για τις αλλαγές στον κλάδο, αφού σε πολλές χώρες – μέλη 

η διαδικασία ολοκλήρωσης των δικτύων ανακύκλωσης είναι ακόμα σε εξέλιξη. Είναι όμως 

βέβαιο πως στις αναπτυγμένες οικονομικά χώρες τις Δυτικής Ευρώπης ο αριθμός των 

αποσυναρμολογητών και των τεμαχιστών μειώθηκε, χωρίς αυτό να σημαίνει βέβαια ότι 

μειώθηκε η αποτελεσματικότητα του κλάδου. Η στενή συνεργασία με τις 

αυτοκινητοβιομηχανίες οδήγησε στην κατασκευή  πιλοτικών μονάδων τεμαχισμού με σκοπό 

να πετύχουν τα όρια  που έθετε η οδηγία. Λόγω της «ευθύνης του παραγωγού» οι 

αυτοκινητοβιομηχανίες αύξησαν σε μεγάλο βαθμό την εμπλοκή τους στο κλάδο, κάνοντας 

προσεκτικά επιλεγμένες επενδύσεις.  

 

Η εφαρμογή της οδηγίας προκάλεσε ανησυχία για την οικονομική βιωσιμότητα πολλών 

επιχειρήσεων αποσυναρμολόγησης / τεμαχισμού σε όλη την ΕΕ. Έτσι οργανισμοί όπως ο 

γαλλικός ADEME μελέτησαν την οικονομική λειτουργία των επιχειρήσεων αυτών και 

κατέληξαν σε ορισμένα πολύ χρήσιμα συμπεράσματα. Στη Γαλλία, οι επιχειρήσεις 

ανακύκλωσης λειτουργούν σε καθεστώς ελεύθερης αγοράς, χωρίς καμία κρατική 

παρέμβαση, γεγονός που σημαίνει ότι τα ΟΤΚΖ αποτελούν αντικείμενο αγοραπωλησίας. Ο 

συγκεκριμένος οργανισμός εξουσιοδότησε και χρηματοδότησε μια μελέτη που διεξήγαγε ο 

έγκυρος χρηματοοικονομικός οργανισμός “Ernst & Young”. Τη μελέτη 33 επέβλεπε η ίδια η 

ADEME  μέσω μιας επιτροπής που αποτελούνταν από αξιωματούχους των υπουργείων 

περιβάλλοντος και Βιομηχανίας καθώς και από εκπροσώπους της βιομηχανίας. Η έρευνα της 

“Ernst & Young” κράτησε περίπου 7 μήνες (9/2002 – 4/2003) και τα αποτελέσματά της 

                                                 
33 . Η μελέτη έχει τον τίτλό «Economic Study on the Management of End – of – Life Vehicles». 
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αποτελούν μία από τις πιο έγκυρες πηγές πληροφοριών για την οικονομική λειτουργία τόσο 

των εταιρειών αποσυναρμολόγησης, όσο και των εταιρειών τεμαχισμού.  

 

Οι αρχικές φάσεις της μελέτης αφιερώθηκαν στη λειτουργική ανάλυση του κόστους και των 

εσόδων κάθε υποσυστήματος του κλάδου της ανακύκλωσης ΟΤΚΖ, κυρίως της διαδικασίας 

αποσυναρμολόγησης και τεμαχισμού. Η μελέτη επικεντρώθηκε στην ανάπτυξη ενός 

εργαλείου που θα χρησιμοποιούνταν μετά για την συγκέντρωση των δεδομένων που είχαν 

προηγουμένως συλλεχθεί από ένα δείγμα 25 αποσυναρμολογητών και 5 τεμαχιστών. Η 

επιλογή κριτηρίων για το δείγμα καθορίστηκαν από την επιτροπή της ADEME. Σε ακόλουθες 

φάσεις της μελέτης αναλύονταν τα συγκεντρωμένα στοιχεία και προσδιορίζονταν, σε 

συνεργασία με την επιτροπή, οι παράγοντες που καθόριζαν την σχέση των εταιριών του 

κλάδου με τα ΟΤΚΖ. Έπειτα δημιουργήθηκε ένα εργαλείο προσομοίωσης που έδινε τη 

δυνατότητα προβλέψεων για τα επόμενα 5 με 10 χρόνια με τη μορφή σεναρίων, 

λαμβάνοντας υπόψη την αναμενόμενη εξέλιξη των παραπάνω παραγόντων. Η ανάλυση των 

αποτελεσμάτων που σχετίζονται με τον κλάδο των αποσυναρμολογητών οφείλει να λάβει 

υπόψη της τα παρακάτω: 

1. Ο έλεγχος των οικονομικών στοιχείων του κλάδου είναι ιδιαίτερα πολύπλοκος, δεδομένου 

ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις δεν χρησιμοποιούν αναλυτική λογιστική που θα τους 

επέτρεπε να υπολογίσουν ξεχωριστά όλες εκείνες τις διαδικασίες που έχουν σχέση με τα 

ΟΤΚΖ (αυτές καλύπτουν τη συλλογή, την απορρύπανση και την αποσυναρμολόγηση των 

ΟΤΚΖ, τις πωλήσεις των μεταχειρισμένων ανταλλακτικών και την πώληση των αμαξωμάτων 

στους τεμαχιστές). Στη πραγματικότητα, σε όλες τις επιχειρήσεις που έγινε έλεγχος, πολλές 

σχετικές δραστηριότητες συνυπάρχουν με  αυτές που αφορούν τα ΟΤΚΖ και έχουν σχέση με 

την πώληση τρακαρισμένων αυτοκινήτων, πώληση καινούργιων ανταλλακτικών και 

αυτοκινήτων καθώς και υπηρεσίες οδικής βοήθειας. 

2. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η έλλειψη μιας τιμής αναφοράς, σε ότι αφορά τις τιμές 

πώλησης και η απουσία συστημάτων ανίχνευσης καθιστούν σχεδόν αδύνατη την αξιολόγηση 

των αποθεμάτων. 

3.Τα δεδομένα που αφορούν τον χρόνο αποσυναρμολόγησης κάθε οχήματος διαφέρουν 

πολύ μεταξύ τους. Υπάρχουν αυτοκίνητα που αποσυναρμολογούνται σε 50 λεπτά και άλλα 

που απαιτούν  1 ώρα και 50 λεπτά. 

 

Ο Πίνακας 7.1 παρουσιάζει αναλυτικά (κατά μέσο όρο) τα λειτουργικά έξοδα των 

επιχειρήσεων αποσυναρμολόγησης καθώς και τα λειτουργικά έσοδα.  
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Πίνακας 7.1: Τα λειτουργικά έξοδα – έσοδα των επιχειρήσεων αποσυναρμολόγησης 

 
Λειτουργικά Κόστη  

( Ευρώ/ ΟΤΚΖ) 

 
Μέσος όρος 

 
% του συνολικού 

κόστους 

 
Ελάχιστο 

 
Μέγιστο 

Μεταφορικά κόστη στην αγορά  

(εσωτερικά και εξωτερικά κόστη) 

 

54.4 

 

10% 

 

18.8 

 

97.5 

Αγορά των ΟΤΚΖ 154.7 28% 55.6 257.5 

Κόστος Προσωπικού 212.2 39% 64.6 435.3 

Γενικά έξοδα 97.5 18% 22.4 184.5 

Αποσβέσεις και Προβλέψεις 27.3 5% 4.7 50.5 

Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 546.0 100% 286.8 913.1 

Λειτουργικά Έσοδα  
(Ευρώ/ ΟΤΚΖ) 

 % των συνολικών 
εσόδων  

  

• Πωλήσεις αγαθών: 512.3  256.3 844.6 

πώληση μεταχειρισμένων 

ανταλλακτικών 

489.4  

95% 

 

243.8 

 

827.7 

   πώληση αμαξωμάτων ΟΤΚΖ 23.1 4% 4.9 36.0 

    Πωλήσεις υπηρεσιών 5.2 1% 0.0 31.0 

Συνολικά Λειτουργικά Έσοδα 517.4 100% 256.3 844.6 

Λειτουργικό Συνολικό αποτέλεσμα 
της αποσυναρμολόγησης (Ευρώ/ 

ΟΤΚΖ) 

 
 

- 28.6 

 
 
 

 
 

- 131.9 

 
 

38.4  

 

Στη μελέτη του Πίνακα πρέπει να ληφθεί υπόψη πως κάποιες φορές τα αποτελέσματα των 

διαδικασιών αποσυναρμολόγησης των ΟΤΚΖ είναι αρνητικά. Οι αρνητικοί ισολογισμοί 

(τελευταία γραμμή) σπάνια βασίζονται άμεσα σε λειτουργικούς λογαριασμούς και είναι 

αποτέλεσμα της επανεπεξεργασίας διάφορων κέντρων κόστους και εσόδων με σκοπό των 

διαχωρισμό της αναλογίας που σχετίζεται με τα ΟΤΚΖ. Επίσης, οι πωλήσεις των 

αμαξωμάτων των αυτοκινήτων στους τεμαχιστές σπάνια αντιπροσωπεύουν περισσότερο 

από το 5% των τελικών λειτουργικών εσόδων. 
 

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των εσόδων προέρχεται από 

την πώληση μεταχειρισμένων ανταλλακτικών που προέρχονται από ΟΤΚΖ. Σε ότι αφορά το 

μεγάλα εύρος της τιμής τους, αυτό οφείλεται τόσο στην σπανιότητά τους (όσο πιο σπάνιο 
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τόσο πιο ακριβό), αλλά όσο και στην κατάστασή τους. Η διεξαγωγή περαιτέρω ανάλυσης 

σύμφωνα με τη δυναμικότητα (αριθμός ΟΤΚΖ που επεξεργάζονται ετησίως), την αναλογία 

των ΟΤΚΖ που προέρχονται από ασφαλιστικές εταιρίες (τρακαρισμένα, καμένα οχήματα) και 

την αναλογία του κύκλου εργασιών που σχετίζονται με τα ΟΤΚΖ έχουν ως αποτέλεσμα τα 

παρακάτω σχόλια: 

• Οι μικρές επιχειρήσεις (αυτές που επεξεργάζονται λιγότερα από 1000 ΟΤΚΖ ανά 

έτος) γενικά δείχνουν να έχουν θετικά οικονομικά αποτελέσματα σε ότι αφορά την 

αποσυναρμολόγηση ΟΤΚΖ. Αντίθετα, επιχειρήσεις με μεγαλύτερη δυναμικότητα δεν 

καταφέρνουν να έχουν τόσο καλές επιδόσεις. Το μέγεθος εδώ ίσως δημιουργεί 

αντιοικονομίες κλίμακας. 

• Η αναλογία των ΟΤΚΖ που προέρχεται από τις ασφαλιστικές εταιρίες, τα «μη ώριμα 

ΟΤΚΖ» όπως ονομάζονται, είναι ο κύριος παράγοντας που καθορίζει την μέση τιμή 

αγοράς ενός ΟΤΚΖ. 

• Τα εργατικά κόστη αυξάνονται σημαντικά σε αναλογία με τον αριθμό των ΟΤΚΖ που 

προέρχονται από ασφαλιστικές εταιρίες. Αυτή η αύξηση αντανακλά το πρόσθετο 

διοικητικό χρόνο που απαιτείται για αυτά τα ΟΤΚΖ όπως επίσης και το πρόσθετο 

χρόνο που χρειάζονται αυτά τα οχήματα για να αποσυναρμολογηθούν, αφού τα «μη 

ώριμα ΟΤΚΖ» είναι η κυριότερη πηγή των πιο εμπορεύσιμων ανταλλακτικών 

(κινητήρες, κιβώτια ταχυτήτων, πλαστικά τμήματα). 

 

Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι οι αποσυναρμολογητές πολλές φορές λειτουργούν 

ζημιογόνα σε ότι αφορά την επεξεργασία ΟΤΚΖ. Η κατάσταση αυτή τους έχει οδηγήσει στο 

να ασχολούνται και με άλλες, πιο προσοδοφόρες δραστηριότητες,(πωλήσεις 

μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, υπηρεσίες οδικής βοήθειας), για να επιβιώσουν.  

 

Οι δυσκολίες της οικονομικής ανάλυσης της βιομηχανίας τεμαχισμού πηγάζουν από το 

γεγονός ότι είναι σχεδόν αδύνατο  να υπολογιστούν με ακρίβεια τα κόστη και τα έσοδα από 

τη διαδικασία τεμαχισμού ενός ΟΤΚΖ. Από την μία πλευρά, σε ότι αφορά τις εισροές αγαθών, 

τα χιλιάδες αμαξώματα των ΟΤΚΖ αποτελούν ένα τεράστιο μείγμα από διαφορετικά μέταλλα. 

Τα υπάρχοντα εργαλεία παρακολούθησης δεν επιτρέπουν την αποτελεσματική  

παρακολούθηση του εισερχόμενου τονάζ μετάλλων κατά προέλευση υλικού. Επιπλέον, η 

παρακολούθηση των προϊόντων τεμαχισμού δεν επιτρέπουν στις ποσότητες των ΟΤΚΖ που 

τεμαχίστηκαν, να διαχωριστούν και να υπολογιστούν ξεχωριστά από τις  τελικές πωλήσεις 
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σιδηρούχων και μη σιδηρούχων μετάλλων. Ο Πίνακας 7.2 παρουσιάζει αναλυτικά τα έξοδα 

λειτουργίας και τα έσοδα των επιχειρήσεων του κλάδου. 

 
 

Πίνακας 7.2: Τα λειτουργικά έξοδα – έσοδα των επιχειρήσεων τεμαχισμού 
 

 
Λειτουργικά Κόστη  

( Ευρώ/ Εισερχ. τόνο) 

 
Μέσος όρος 

 
% του συνολικού 

κόστους 

 
Ελάχιστο 

 
Μέγιστο 

Μεταφορικά κόστη  

(πριν την άφιξη) 

 

4.9 

 

5% 

 

1.8 

 

8.4 

Αγορά υλικών 37.8 42% 21.0 51.3 

Μισθοί και ημερομίσθια 6.3 7% 3.9 8.6 

 Κόστος απόθεσης των 

καταλοίπων τεμαχισμού 

 

9.6 

 

11% 

 

6.7 

 

16.0 

Γενικά κόστη 20.4 23% 13.3 29.4 

Αποσβέσεις και Προβλέψεις 10.9 12% 3.4 27.4 

 
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 

 
89.9 

 
100% 

 
81.9 

 
101.6 

Λειτουργικά Έσοδα  
(Ευρώ/ Εισερχ. τόνο) 

 % των συνολικών 
εσόδων 

  

• Πωλήσεις υλικών:     

Πωλήσεις σιδηρούχων μετάλλων 72.2 78% 66.3 78.7 

Πωλήσεις μη – σιδηρούχων 

μετάλλων 

 

20.2 

 

22% 

 

13.1 

 

26.7 

 
Συνολικά Λειτουργικά Έσοδα 

 
92.4 

 
100% 

 
86.1 

 
95.7 

Λειτουργικό Συνολικό 
αποτέλεσμα του τεμαχισμού 

(Ευρώ/ Εισερχ. τόνο) 

 
 

2.5 

 
 
 

 
 

            - 6.6 

 
 

11.6 

 

Οι εταιρίες τεμαχισμού δεν καταστρέφουν μόνο αμαξώματα αυτοκινήτων, αλλά 

επεξεργάζονται γενικά παλιοσίδερα. Παράλληλα, η λειτουργία του τεμαχισμού δεν είναι η 

μόνη δραστηριότητα που αναλαμβάνουν οι επιχειρήσεις του κλάδου. Η λειτουργία αυτή είναι 

συμπληρωματική  με άλλες, όπως είναι για παράδειγμα το εμπόριο αυτών των μετάλλων, 

γεγονός που σημαίνει πως τα λογιστικά δεδομένα πρέπει να επανεπεξεργαστούν. Τα 
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αποτελέσματα από τις πέντε επιχειρήσεις τεμαχισμού που συμμετείχαν στη μελέτη οδήγησαν 

στη διεξαγωγή πολύ χρήσιμων συμπερασμάτων σχετικά με τον κλάδο. Καταρχήν, σε ότι 

αφορά τις λογιστικές παρατηρήσεις, τα αποτελέσματα δύο εκ των επιχειρήσεων τεμαχισμού 

ήταν αρνητικά. Από αυτές τις δύο, μόνο σε μία περίπτωση το έλλειμμα ήταν αποτέλεσμα 

επανεπεξεργασίας των λογιστικών δεδομένων που είχαν σχέση με τις αποσβέσεις. 

Παράλληλα, το ποσοστό πωλήσεων που κατέχουν τα μη σιδηρούχα μέταλλα θεωρείται πολύ 

σημαντικό (κατά μέσο όρο 22% αλλά μπορεί να φτάσει μέχρι και το 28%). Σε ότι αφορά τις 

δομές κόστους, αυτές ήταν σχεδόν οι ίδιες για όλες τις επιχειρήσεις που ελέγχθηκαν. Έτσι, τα 

αποτελέσματα σε απόλυτες αξίες  ανάμεσα στις επιχειρήσεις διαφέρουν ελάχιστα. Η μελέτη 

έδειξε πως τα λειτουργικά αποτελέσματα  του τεμαχισμού εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από 

το κόστος αγοράς κάθε εισερχόμενου τόνου scrap μετάλλου, το οποίο αντιπροσωπεύει μέχρι 

και το 50% όλου του κόστους τεμαχισμού.  

 

Οι παράγοντες που επηρεάζουν άμεσα το ύψος αυτού του κόστους είναι: 1) Ο τοπικός 

ανταγωνισμός ανάμεσα στις επιχειρήσεις τεμαχισμού μπορεί να οδηγήσει σε υψηλότερες 

τιμές στις τοπικές αγορές, ειδικά όταν οι υπάρχουσες δυναμικότητες είναι υψηλές, 2) Η 

πορεία  της τιμής του scrap μετάλλου παγκοσμίως επηρεάζει τις τιμές αγοράς όλων των 

μεταλλικών απορριμμάτων, συμπεριλαμβανομένου και των ΟΤΚΖ., 3) Οι διαπραγματεύσεις 

ανάμεσα στους τεμαχιστές (ανάλογα με τις ανάγκες τους σε μια δεδομένη χρονική στιγμή) και 

τους αποσυναρμολογητές (ανάλογα με το απόθεμα ΟΤΚΖ που διαθέτουν) μπορούν να 

επηρεάσουν την τιμή αγοράς ενός ΟΤΚΖ. 

 

Παράλληλα με την έρευνα έγιναν πενταετείς και δεκαετείς προβλέψεις για την οικονομική 

ισορροπία του κλάδου. Η διεξαγωγή προσομοιώσεων έγινε με βάση κάποιους σημαντικούς 

παράγοντες, που στην περίπτωση των αποσυναρμολογητών είναι οι: 1) Ο επιπλέον χρόνος 

για την απορρύπανση – αποσυναρμολόγηση του ΟΤΚΖ, 2) οι αλλαγές στην αγορά των 

μεταχειρισμένων ανταλλακτικών, 3) τα επιπλέον έσοδα από την ανακύκλωση καταλυτικών 

μετατροπέων, και 4) το κόστος απόθεσης των αποσυναρμολογημένων υλικών. Οι 

προσομοιώσεις έδειξαν πως τα λειτουργικά αποτελέσματα για τους αποσυναρμολογητές 

μειώνονται παρά το επιπλέον εισόδημα που προέρχεται από τις πωλήσεις των καταλυτών, 

εξαιτίας της στασιμότητας στην αγορά μεταχειρισμένων ανταλλακτικών. Επιπλέον, η 

εφαρμογή της Κοινοτικής οδηγίας συνεπάγεται σημαντικές αυξήσεις στο κόστος 

επεξεργασίας των ΟΤΚΖ, λόγω του περισσότερου χρόνου που χρειάζεται η επιχείρηση για 

να απορρυπάνει / αποσυναρμολογήσει ένα ΟΤΚΖ.  Οι αντίστοιχοι παράγοντες για τους 
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τεμαχιστές είναι:1) Τα χαρακτηριστικά των αμαξωμάτων των ΟΤΚΖ που φεύγουν από τους 

αποσυναρμολογητές, 2) το κόστος απόθεσης και ανάκτησης των καταλοίπων τεμαχισμού, 3) 

οι δυνατότητες απορρύπανσης από τους τεμαχιστές, και 4) οι μεταβολές της τιμής του scrap 

και των μη – σιδηρούχων μετάλλων. Οι αλλαγές σε αυτούς τους παράγοντες θα έχουν ως 

συνέπεια τις μεταβολές στη βασική μεταβλητή: την τιμή αγοράς των ΟΤΚΖ από τους 

αποσυναρμολογητές. Το μοντέλο προσομοίωσης ασχολήθηκε μόνο με τη διαδικασία 

τεμαχισμού και όχι με την επεξεργασία των καταλοίπων τεμαχισμού και αφορούσε τις 5 

επιχειρήσεις που μετείχαν στην μελέτη. Τα αποτελέσματα της προσομοίωσης έδειξαν πως η 

εφαρμογή της Κοινοτικής οδηγίας έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του κόστους για τους 

τεμαχιστές, λόγω της αύξησης του κόστους απόρριψης / διαχείρισης των καταλοίπων 

τεμαχισμού. Μία σημαντική μείωση του κόστους των ΟΤΚΖ απαιτείται για να αντισταθμιστεί 

αυτή η αύξηση. Από την έρευνα της ADEME επιβεβαιώθηκε πως δεν υπάρχουν επιχειρήσεις 

που ασχολούνται αποκλειστικά με την ανακύκλωση αυτοκινήτων και πως η λειτουργία αυτή 

αποτελεί μέρος μόνο των δραστηριοτήτων τους.  

 

Από το 2000 και έπειτα, πολλοί οργανισμοί, ανάμεσά τους και η ΕΕ, προσπάθησαν να 

υπολογίσουν τα έξοδα λειτουργίας των μονάδων αποσυναρμολόγησης/ ανακύκλωσης. 

Σύμφωνα με υπολογισμούς της ομάδας εργασίας (Stakeholders Working Group), που είχε 

ως σκοπό την συλλογή και την ανάλυση πληροφοριών σχετικά με την πρόοδο της 

ανακύκλωσης των ΟΤΚΖ σε όλα τα κράτη – μέλη της ΕΕ, τα έξοδα κατασκευής / 

εκσυγχρονισμού μιας μονάδας που καλύπτει τις προδιαγραφές της οδηγίας ξεκινούν από τα 

40.000 ευρώ και φτάνουν μέχρι τα 300.000 ευρώ. Στον υπολογισμό αυτού του κόστους δεν 

υπολογίζονται κάποια ποιοτικά πρότυπα που έχουν σχέση για παράδειγμα με την 

αποθήκευση των ΟΤΚΖ και τον τόπο λειτουργίας της μονάδας. Επιπλέον, στο κόστος αυτό 

δεν περιλαμβάνεται το κόστος κατασκευής μονάδας επεξεργασίας των καταλοίπων 

τεμαχισμού, που σε ορισμένες περιπτώσεις αγγίζει τα αρκετά εκατομμύρια ευρώ. Οι 

διαδικασίες αποσυναρμολόγησης «με σκοπό να προάγουν την ανακύκλωση/ 

επαναχρησιμοποίηση», αυτομάτως απαιτούν την κατανάλωση περισσότερων εργατοωρών 

στα κέντρα ανακύκλωσης και αυτό σημαίνει αύξηση του μεταβλητού κόστους παραγωγής.  Ο 

συνολικός χρόνος που απαιτείται για την απορρύπανση / αποσυναρμολόγηση ενός ΟΤΚΖ 

υπολογίζεται περίπου σε 1 ώρα και 30 λεπτά. Οι χρόνοι αυτοί όπως και τα εργατικά κόστη 

διαφέρουν από χώρα σε χώρα αλλά το ενδεικτικό κόστος για την κάλυψη των στόχων του 

2006 είναι ανάμεσα σε 45 και 80 ευρώ ανά ΟΤΚΖ. 
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Τον Μάιο του 2006, δημοσιεύθηκε η μελέτη 34 της GHK σε συνεργασία με την Bio 

Intelligence Service, που αφορούσε τα κόστη και τα οφέλη από την εφαρμογή της Κοινοτικής 

οδηγίας. Σε αυτή την μελέτη σχολιάζονται  τα  ποσοστά ανακύκλωσης και οι τιμές των 

διάφορων υλικών  που πρέπει, σύμφωνα με την Κοινοτική οδηγία να ανακυκλωθούν. Έτσι, 

σε ότι αφορά τα μέταλλα, το ποσοστό ανακύκλωσης / επαναχρησιμοποίησης φτάνει το 

100%. Η τιμή του χάλυβα scrap εμφανίζει έντονες διακυμάνσεις που επηρεάζουν σημαντικά 

την οικονομική πορεία του κλάδου. Ενώ συνήθως η ανάκτηση των μετάλλων είναι γενικά 

οικονομικά αποτελεσματική, όταν οι τιμές των μετάλλων είναι χαμηλές τα έσοδα μπορεί να 

μην καλύπτουν τα κόστη που σχετίζονται με τη διαχείριση των ΟΤΚΖ. Για παράδειγμα, στην 

Μεγάλη Βρετανία οι τιμές του scrap μειώθηκαν από τις £35 / τόννο το 1998 σε περίπου £10 / 

τόννο, το 2002. Η μείωση αυτή είχε ως αποτέλεσμα να μειωθεί η αξία των ΟΤΚΖ σε τέτοιο 

επίπεδο ώστε να αυξηθούν τα εγκαταλειμμένα οχήματα. Από τότε η τιμή του scrap έχει 

αυξηθεί σημαντικά και  τα ΟΤΚΖ έχουν αποκτήσει και πάλι θετική αξία. Η παρούσα τιμή για 

τον χάλυβα scrap φτάνει τις £80 / τόννο, τιμή που θεωρείται υψηλή και αναμένεται να αυξηθεί 

και άλλο, ενισχυμένη από την μεγάλη ζήτηση για χάλυβα από τους «γίγαντες» της Ασίας 

(Κίνα, Ινδία). Στις διεθνείς αγορές, μέσα σε έναν χρόνο (9/2003 – 9/2004) η τιμή του χάλυβα 

αυξήθηκε από τα $290 / τόνο στα $756 / τόνο, παρουσιάζοντας μια άνοδο της τάξεως του 

161%! Παράλληλα, η ανακύκλωση άλλων μετάλλών όπως το scrap αλουμίνιο χαρακτηρίζεται 

ως ιδιαίτερα επικερδής. Η αξία του τελευταίου είναι μέχρι και 10 φορές υψηλότερη από αυτή 

του χάλυβα και αν ληφθεί υπόψη πως τα τελευταία χρόνια γίνεται ολοένα μεγαλύτερη χρήση 

του αλουμινίου στη κατασκευή αυτοκινήτων 35, τότε η ανακύκλωση των ΟΤΚΖ μπορεί 

μελλοντικά να αποφέρει σημαντικά κέρδη στις επιχειρήσεις ανακύκλωσης. Εξίσου σημαντική 

είναι και η ανακύλωση ενός άλλου μετάλλου που στις μέρες μας έχει αυξηθεί σε μεγάλο 

βαθμό η ζήτησή του: ο χαλκός. Η τιμή του έφτασε τα $3.000 / τόνο και αναμένεται να 

παραμείνει υψηλή λόγω περιορισμένης προσφοράς.  

 

Οι εταιρίες ανακύκλωσης αυτοκινήτων δεν ασχολούνται με την ανακύκλωση μπαταριών και 

ελαστικών. Οι ποσότητες που συλλέγονται κατά την διάρκεια επεξεργασίας των ΟΤΚΖ,  

στέλνονται σε εξειδικευμένες εταιρίες ανακύκλωσης / ανάκτησης ορισμένων ουσιών που 

περιέχονται σε ελαστικά και μπαταρίες αντίστοιχα. Τα ποσοστά ανακύκλωσης είναι και εδώ 
                                                 
34 . “A study to examine the benefits of the End of Life Vehicles Directive and the costs and benefits of a revision 
of the 2015 targets for recycling, re – use and recovery under the ELV Directive”. A report submitted by GHK. 
May 2006. www.ghkint.com. 
35 . Υπάρχουν αυτοκίνητα μαζικής παραγωγής που είναι κατασκευασμένα εξ ολοκλήρου από αλουμίνιο (πχ. Τα 
γερμανικά  Audi A2  και Audi A8). Το ποσοστό χρήσης αλουμινίου έχει αυξηθεί κατά 100% τα τελευταία 10 
χρόνια. 
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υψηλά. Στη περίπτωση των μπαταριών αγγίζουν το 95%. Όσον αφορά την ανακύκλωση 

ελαστικών, ενδεικτικά  αναφέρουμε ότι σε αρκετές χώρες καταβάλλεται ένα μικρό τέλος 

(περίπου 1 ευρώ) σε  κάθε αγορά νέων ελαστικών, που διατίθεται στις εταιρίες ανακύκλωσής 

τους. 

 

Σε ότι αφορά τα πλαστικά μέρη ενός ΟΤΚΖ είναι ήδη γνωστές οι δυσκολίες ανακύκλωσής 

τους. Στη Γερμανία, μια μελέτη των Woidasky & Stolzenberg 36 (2003) επιβεβαίωσε την 

τεχνική εφικτότητα της ανακύκλωσης μεγάλων πλαστικών κομματιών, όπως είναι οι 

προφυλακτήρες και οι προστατευτικές γρίλιες του ψυγείου. Το κόστος αποσυναρμολόγησης 

υπολογίστηκε ανάμεσα  σε 6 – 17 ευρώ ανά όχημα. Αν υποθέσουμε πως αυτά τα πλαστικά 

τμήματα ζυγίζουν 10 κιλά / όχημα, τότε το κόστος είναι περίπου 0.6 – 1.7 ευρώ / όχημα. 

Παράλληλα, δόθηκε έμφαση στην ανάγκη να μελετηθούν εναλλακτικοί τρόποι απόσπασης 

των πλαστικών από τα ΟΤΚΖ, μέσω των καταλοίπων τεμαχισμού. Για παράδειγμα, το 

καθαρό κόστος αποσυναρμολόγησης των πλαστικών δεξαμενών καυσίμου είναι μεταξύ 665 

και 840 ευρώ ανά τόνο, κυρίως λόγω του  υψηλού κόστους της εργατοώρας και των 

μεταφορικών. Αντίθετα, η μηχανική ανακύκλωση μέσω του ASR είναι πιο αποδοτική και 

οικονομική αφού σε αυτή τη περίπτωση το κόστος φτάνει τα 153 ευρώ / τόνο. Ανάλογες 

μελέτες στην Μεγάλη Βρετανία απέδειξαν πως είναι δυνατό να αφαιρεθούν 2,6 κιλά 

πλαστικών από ένα ΟΤΚΖ, με μέσο κόστος £384 ανά τόνο πλαστικού (ή 0.57 ευρώ/ κιλό). Η 

συλλογή άλλων 2,5 κιλών ανά ΟΤΚΖ αυξάνει το κόστος στις £700 ανά τόνο πλαστικού (ή 

1.04 ευρώ / κιλό). Παρατηρούμε λοιπόν ότι το οριακό κόστος αυξάνεται καθώς προχωρούμε 

σε υψηλότερα ποσοστά ανακύκλωσης. Σε πολλές περιπτώσεις, ο χρόνος που απαιτείται για 

την απόσπαση υπολογίσιμων ποσοτήτων υλικού δεν καθιστά βιώσιμη την παραπάνω 

δραστηριότητα για τους αποσυναρμολογητές. Κάτι ανάλογο ισχύει και για τα γυάλινα 

τμήματα του αυτοκινήτου.  Από την στιγμή που θα αποσυναρμολογηθεί, το γυαλί έχει μια 

αρνητική αξία που φτάνει περίπου τα 30 ευρώ / τόνο. 

 

Τα παραπάνω στοιχεία υποδηλώνουν ότι το κόστος της ανακύκλωσης υλικών από ΟΤΚΖ 

μέσω της αποσυναρμολόγησης είναι ιδιαίτερα μεταβλητό, αντανακλώντας έτσι το 

αυξανόμενο οριακό κόστος των λειτουργιών αποσυναρμολόγησης. Κάποια μεγαλύτερα 

κομμάτια (π.χ. πλαστικοί προφυλακτήρες, μεγάλα τμήματα υαλοπινάκων) μπορούν να 

αφαιρεθούν με σχετική οικονομική αποτελεσματικότητα, αλλά με ραγδαία αύξηση του 
                                                 
36 . Woidasky J. & Stolzenberg A. “ Verwertungspotential fur Kunstoffteile aus Altfahrzeugen in Deutschland” 
( Δυνατότητες αξιολόγησης των πλαστικών τμημάτων των ΟΤΚΖ στη Γερμανία), Fraunhofer Institut Chemische 
Technologie., Fraunhofer, 2003. 
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οριακού κόστους καθώς αυξάνεται η ποσότητα του υλικού που αποσυναρμολογείται. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι μικρές ποσότητες, (μέγιστο 30 – 40 κιλά) των πιο εύκολα 

αποσυναρμολογούμενων κομματιών μπορούν να αφαιρεθούν με ένα κόστος που 

υπολογίζεται σε 200 – 300 ευρώ / τόνο. Αντίθετα η απόσπαση μεγαλύτερων ποσοτήτων 

μπορεί να αυξήσει το κόστος σε πάνω από 1000 ευρώ / τόνο. 

 

Σε ότι αφορά τις τελικές αξίες και κόστη, τα δεδομένα είναι αρκετά διαφορετικά για κάθε 

χώρα. Τα «μη ώριμα» ΟΤΚΖ  έχουν σίγουρα μεγαλύτερη αξία σε σχέση με τα υπόλοιπα. 

Στην Ολλανδία, το ARN υπολόγισε την μέση αξία  των «μη ώριμων» ΟΤΚΖ  που κυμαίνονταν 

ανάμεσα σε 227  και 1361 ευρώ. Στη Γαλλία η ADEME (2003) υπολογίζει την αξία των ΟΤΚΖ 

στα 40 – 60 ευρώ ενώ αυτά που παραλαμβάνονται από τις ασφαλιστικές εταιρίες είναι 

συνήθως πιο ακριβά με την αξία τους να κυμαίνεται ανάμεσα στα 60 – 300 ευρώ. Στην 

Ουγγαρία  η μέση τιμή ενός ΟΤΚΖ είναι 25 ευρώ.  

 

Η καθαρή αξία ενός ΟΤΚΖ εξαρτάται όχι μόνο από την αξία των υλικών και των εξαρτημάτων 

που περιέχει, αλλά και από το κόστος επεξεργασίας / διαχείρισης αυτών των υλικών. Στην 

Ολλανδία το ΑRN υπολογίζει ότι το κόστος κυμαίνεται μεταξύ 90 – 160 ευρώ ανάμεσα στα 

έτη 1995 – 2001. Σύμφωνα  με τον γερμανικό σύνδεσμο ιδιοκτητών αυτοκινήτου (ADAC), 

στη Γερμανία το κόστος αυτό κυμαίνεται ανάμεσα σε 80 – 130 ευρώ ανά ΟΤΚΖ. Η καθαρή 

αξία του αυτοκινήτου εξαρτάται από τον τύπο και την κατάσταση του αυτοκινήτου, τα πιθανά 

χρήσιμα ανταλλακτικά και από τις διαπραγματευτικές ικανότητες των εμπλεκόμενων 

πλευρών.  

 

Όταν τα κατάλοιπα τεμαχισμού θάβονται σε χωματερές, το κόστος κυμαίνεται από 30 ευρώ / 

τόνο σε κάποιες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, μέχρι τα 100 ευρώ / τόνο (Γερμανία, 

Σουηδία). Άλλες μορφές επεξεργασίας του ASR, όπως η καύση του σε ειδικούς κλιβάνους 

μαζί με άλλα δημοτικά απορρίμματα κοστίζουν  περίπου 70 με 300 ευρώ/ τόνο.  
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7.2  Τα οικονομικά οφέλη από την εφαρμογή της Κοινοτικής Οδηγίας 

σε όλη την ΕΕ.  
 

Τα αυξημένα ποσοστά επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης και ανάκτησης των ΟΤΚΖ 

μπορούν να έχουν οικονομικά οφέλη  και να αποτελούν ένα καθαρό συνολικό κέρδος για την 

κοινωνία. Παρολαυτά, αν αναλογιστούμε πως ένα μεγάλο μέρος των πολύτιμων υλικών ήδη 

ανακυκλώνονταν (μέταλλα, ορυκτέλαια) πριν την εφαρμογή της οδηγίας, τότε κάποιος μπορεί 

να ισχυριστεί πως τα οφέλη από τα αυξημένα ποσοστά ανακύκλωσης  είναι μικρά. Πράγματι, 

αν λειτουργούσαν τέλειες αγορές, η επιβολή υποχρεωτικών στόχων που θα ξέφευγαν από 

την συνηθισμένη πρακτική, θα προκαλούσε αυξημένα κόστη για την οικονομία λόγω της 

απαίτησης για ανακύκλωση υλικών, τα οποία θα μπορούσαν να θαφτούν σε χωματερές με 

σημαντικά μικρότερο κόστος. Έτσι, τα όποια οικονομικά οφέλη που έχουν σχέση με την  

αποτελεσματικότητα της διαχείρισης των πόρων  πρέπει να προέρχονται από την εξάλειψη 

των αποτυχιών της αγοράς. Στη προκειμένη περίπτωση, την κατάργηση των 

χρησιμοποιούμενων πρακτικών πριν την εφαρμογή της οδηγίας, οι οποίες προκαλούσαν 

πολλά απόβλητα και δεν έκαναν άριστη χρήση των πόρων. Μια περίπτωση  αποτυχίας της 

αγοράς θα υπήρχε, εάν τα συστήματα που ανέπτυσσε η αγορά έθεταν χαμηλά όρια και 

περιορισμούς στην ανάκτηση υλικών και εξαρτημάτων ενώ σε περίπτωση χρήσης 

υψηλότερων ποσοστών ανακύκλωσης θα μπορούσε να υπάρχει κάποιο όφελος για την 

οικονομία ως σύνολο.  

 

Ένα ισχυρό επιχείρημα που στηρίζει την παραπάνω άποψη είναι το γεγονός ότι πριν την 

ψήφιση της οδηγίας, οι αυτοκινητοβιομηχανίες δεν είχαν κάποιο κίνητρο για να σχεδιάσουν 

και να παράγουν αυτοκίνητα με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να γίνει εύκολη 

αποσυναρμολόγηση των πολύτιμων υλικών και εξαρτημάτων. Διορθώνοντας την παραπάνω 

αποτυχία της αγοράς, σε αυτή τη περίπτωση μέσω της βελτίωσης στο σχεδιασμό και τη 

κατασκευή των οχημάτων, μπορεί να υπάρξουν καθαρά οφέλη αποδοτικότητας. 

 

Μια ανάλογη λογική ισχύει και για τις διαθέσιμες τεχνολογίες που έχουν σχέση με την 

επεξεργασία των καταλοίπων τεμαχισμού, τα οποία μέχρι τώρα απορρίπτονταν στις 

χωματερές. Καθώς το κόστος ταφής αυτών των καταλοίπων στις χωματερές ήταν μέχρι πριν 

από μερικά χρόνια χαμηλό, δεν υπήρχε κανένα κίνητρο για την χρήση  εναλλακτικών τρόπων 

διαχείρισης αυτών των απορριμμάτων. Παράλληλα, οι επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες 

 75



εμποδίζονταν και από την αβεβαιότητα σχετικά με τη ζήτηση αυτών των τεχνολογιών και την 

περιορισμένη προσφορά υλικών για επεξεργασία. Θέτοντας νέους, αυστηρότερους στόχους, 

η οδηγία έχει μειώσει την αναποτελεσματικότητα της αγοράς λόγω αυτής της αβεβαιότητας, 

ευνοώντας την ανάπτυξη επενδύσεων στο κλάδο.  Η εξέλιξη  νέων τεχνολογιών (ανάλογα με 

το κόστος και την αξία των ανακυκλώσιμων υλικών) μειώνει το τελικό κόστος επεξεργασίας 

του ASR.  

 

Η οδηγία περιέχει έναν αριθμό μέτρων που μπορούν να ενισχύσουν την αποδοτικότερη 

χρήση των πόρων. Η εισαγωγή της έννοιας της ευθύνης του παραγωγού εξασφαλίζει ότι οι 

κατασκευαστές είναι τώρα υπεύθυνοι για το κόστος παραλαβής και διαχείρισης των ΟΤΚΖ. 

Έτσι, οι κατασκευαστές πλέον λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τους το θέμα της ανακύκλωσης 

στο σχεδιασμό και τη κατασκευή των οχημάτων τους. Οι κατασκευαστές ανταποκρίθηκαν σε 

αυτές τις απαιτήσεις με την κατασκευή οχημάτων που είναι πιο εύκολα ανακυκλώσιμα, με τη  

χρήση κωδικών σε υλικά και εξαρτήματα και χρησιμοποιώντας παράλληλα ειδικά 

πληροφοριακά συστήματα αποσυναρμολόγησης. Για παράδειγμα, το Διεθνές Πληροφοριακό 

Σύστημα Αποσυναρμολόγησης (International Dismantling Information System, IDIS), είναι το 

αποτέλεσμα της συνεργασίας 26 κατασκευαστών αυτοκινήτου, οι οποίοι έχουν αναπτύξει ένα 

πληροφοριακό σύστημα μέσω του οποίου γίνεται δυνατή η αναγνώριση και η ταξινόμηση 

όλων των υλικών κατασκευής με σκοπό την προώθηση πιο αποτελεσματικών μεθόδων 

επεξεργασίας των ΟΤΚΖ παγκοσμίως. Οι κατασκευαστές, ακόμα και σε ατομικό επίπεδο 

έχουν κάνει σημαντικές προόδους σε ότι αφορά τη σχεδίαση των οχημάτων τους. Για 

παράδειγμα, η Renault κέρδισε ένα βραβείο οικολογικού σχεδιασμού για το ταμπλό του 

μικρού της πολυμορφικού, του Modus. Το ταμπλό αυτό ανακυκλώνεται σε μεγάλο βαθμό, 

ενώ στη σύστασή του περιλαμβάνεται ποσοστό ανακυκλωμένου πλαστικού 37. Παράλληλα, η 

ΤΟΥΟΤΑ έχει αρχίσει εδώ και μερικά χρόνια την εισαγωγή μιας νέας σχεδιαστικής 

προσέγγισης (Design for Recycling approach), που προάγει την εξέλιξη και τη χρήση 

ανακυκλώσιμων υλικών, καθώς και την εύκολη αποσυναρμολόγησή τους. 

 

Τα κόστη της απόσυρσης και της επεξεργασίας των ΟΤΚΖ, εξαρτώνται από την 

αποδοτικότητα των εγκαταστάσεων διαχείρισης. Έτσι, λόγω της «ευθύνης του παραγωγού», 

οι κατασκευαστές έχουν κίνητρο να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα των παραπάνω 

εγκαταστάσεων. Πραγματικά, τα τελευταία χρόνια, οι κατασκευαστές έχουν δημιουργήσει 

                                                 
37 .http://www.dexigner.com/forum/index.php?showtopic. 
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δίκτυα εξουσιοδοτημένων αποσυναρμολογητών / ανακυκλωτών σε όλη την ΕΕ, ενώ 

υπάρχουν ενδείξεις ότι στη προσπάθειά τους να μειώσουν το κόστος χρησιμοποιούν τις πιο 

προηγμένες τεχνολογίες. Αυτός είναι ένας άλλος τρόπος με τον οποίο η οδηγία μειώνει 

προϋπάρχουσες αναποτελεσματικότητες της αγοράς. Βέβαια, τα αποτελέσματα των 

ενεργειών των αυτοκινητοβιομηχανιών δεν είναι τόσο εμφανή άμεσα, επειδή τα νέα, φιλικά 

προς το περιβάλλον οχήματα που κατασκευάζονται, θα γίνουν ΟΤΚΖ σε μερικά χρόνια. Τα 

οικονομικά οφέλη θα αρχίσουν να φαίνονται μετά το 2010.  

 

Η αναφορά της οδηγίας για την χωρίς επιβάρυνση επιστροφή του ΟΤΚΖ από τον τελευταίο 

ιδιοκτήτη έχει βοηθήσει σημαντικά τις δημοτικές αρχές κάθε κράτους – μέλους στην 

αντιμετώπιση του προβλήματος των εγκαταλειμμένων αυτοκινήτων καθώς και των κλοπών 

αυτοκινήτων. Τα εγκαταλειμμένα αυτοκίνητα αποτελούν ένα σημαντικό κόστος για τις 

δημοτικές αρχές. Για παράδειγμα, στην Μεγάλη Βρετανία, το CIWM 38 υπολογίζει ότι την 

περίοδο 2002 – 2003  εγκαταλείφθηκαν  στην χώρα περίπου 221.000 οχήματα. Το κόστος 

για τις δημοτικές αρχές έφθασε τις £ 360 (525 ευρώ) ανά όχημα. Στις αρχές της δεκαετίας, 

αυξήθηκαν σημαντικά τα ποσοστά εγκατάλειψης εξαιτίας των χαμηλών επιπέδων των τιμών 

των scrap μετάλλων. Παράλληλα, ο ίδιος οργανισμός αποκάλυψε  ότι το κόστος συλλογής 

των εγκαταλειμμένων ΟΤΚΖ  διέφερε ανάλογα με το μέγεθος του οχήματος και τη δημοτική 

περιφέρεια. Η μέση τιμή που χρέωναν οι εταιρίες ρυμούλκησης για να συλλέξουν τα ΟΤΚΖ  

έφθανε τα 45 ευρώ. Τα συνολικά κόστη ενός ΟΤΚΖ (συμπεριλαμβανομένου της 

αποθήκευσης, τα διοικητικά έξοδα και τα έξοδα διάθεσης στις εταιρίες ανακύκλωσης) 

κυμαίνονταν από 25 έως 350 ευρώ/ όχημα. Σε ότι αφορά τις κλοπές αυτοκινήτων, η ανάγκη 

για πλήρη καταγραφή όλων των αυτοκινήτων που κυκλοφορούν στα κράτη – μέλη 

δυσκολεύει πολύ το έργο των διαρρηκτών αυτοκινήτων. Πιο συγκεκριμένα, είναι πλέον πιο 

δύσκολο να χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία (αριθμός κυκλοφορίας – αριθμός πλαισίου) 

εγκαταλειμμένων αυτοκίνητων ως κάλυψη για τη διακίνηση κλεμμένων αυτοκινήτων. Μια 

αναφορά του Εθνικού Γραφείου Ελέγχου (National Report Office) της Μεγάλης Βρετανίας 

υπολόγισε πως τα μέτρα που πήρε το Υπουργείο Μεταφορών  για την πλήρη καταγραφή 

των στοιχείων  όλων των οχημάτων στη χώρα θα εξοικονομούν σε ετήσια βάση περίπου 280 

εκατομμύρια ευρώ, λόγω μείωσης των κλοπών αυτοκινήτων.  

 

Η οδηγία απαιτούσε σημαντικές επενδύσεις από τις περισσότερες εταιρίες τεμαχισμού / 

αποσυναρμολόγησης, σε ότι αφορά τις εγκαταστάσεις συλλογής, αποθήκευσης και 

                                                 
38 . Chartered Institute of Waste Management, CIWM. 
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επεξεργασίας των ΟΤΚΖ. Χάρη σε αυτές τις επενδύσεις αυτές οι εταιρίες μπορούσαν να 

εκπληρώσουν τις προϋποθέσεις που θέτει η οδηγία και να αποκτήσουν άδεια λειτουργίας. 

Όλα τα παραπάνω οδήγησαν σε σημαντική βελτίωση των προτύπων λειτουργίας των 

επιχειρήσεων του κλάδου. Σήμερα, οι περισσότερες χαρακτηρίζονται από υψηλή 

αποτελεσματικότητα και σχετική οικονομική σταθερότητα. Η οδηγία παρέχει σε αυτές ένα πιο 

σίγουρο περιβάλλον στο οποίο μπορούν να σχεδιάσουν την μελλοντική ανάπτυξή τους. Το 

περιβάλλον αυτό καθορίζεται περισσότερο από τους στόχους που έχει θέσει η οδηγία (και 

είναι γνωστοί) και είναι λιγότερο ευαίσθητο σε διάφορους παράγοντες της αγοράς όπως είναι 

οι τιμές των μετάλλων. Ως αποτέλεσμα του συνδυασμού όλων των παραγόντων,  οι εταιρίες 

του κλάδου θα επιτύχουν οικονομίες κλίμακας σε ότι αφορά την επεξεργασία και την 

ανακύκλωση ενώ ταυτόχρονα θα κάνουν επενδύσεις στους τομείς της έρευνας και της 

ανάπτυξης. Το κόστος εφαρμογής της οδηγίας θα πρέπει να συγκριθεί με τα οφέλη των 

επενδύσεων για την βελτίωση των προτύπων λειτουργίας και της εικόνας του κλάδου, την 

σημαντική βελτίωση της αποτελεσματικότητας και την ενίσχυση της καινοτομίας, καθώς και 

την εξασφάλιση της βιώσιμης μακροχρόνιας λειτουργίας του. 

 

Τα αυξημένα ποσοστά επαναχρησιμοποίησης / ανάκτησης και ανακύκλωσης που θέτει η 

οδηγία μπορούν να μειώσουν το κόστος απόθεσης σε χωματερές. Η μείωση αυτή θα πρέπει 

βέβαια να συγκριθεί με το επιπλέον κόστος αποσυναρμολόγησης και επεξεργασίας των 

ΟΤΚΖ, στον υπολογισμό του καθαρού κόστους και της καθαρής ωφέλειας από την εφαρμογή 

της οδηγίας 39.  Μέχρι πριν από λίγα χρόνια το ποσοστό των ΟΤΚΖ που απορρίπτονταν στις 

χωματερές έφθανε το 25%. Η αύξηση του ποσοστού ανακύκλωσης στο 85% θα μειώσει το 

κόστος χρήσης των χωματερών κατά 40% σε σχέση με το καθεστώς πριν από την οδηγία, 

ενώ η τελική αύξηση στο 95% αναμένεται να μειώσει το κόστος κατά 80%. Κατά μέσο όρο 

παράγονται 2,5 εκατομμύρια τόνοι καταλοίπων τεμαχισμού στην ΕΕ και το κόστος απόθεσης 

στις χωματερές φτάνει πανευρωπαϊκά κατά μέσο όρο τα 80 ευρώ / τόνο. Με την ανακύκλωση 

του 85% των ΟΤΚΖ τα έξοδα απόρριψης στις χωματερές θα μειωθούν κατά 80 εκατομμύρια 

ευρώ σε όλη την ΕΕ. Όταν το ποσοστό ανακύκλωσης φτάσει το 95%, τα έξοδα θα μειωθούν 

κατά επιπλέον 80 εκατομμύρια ευρώ. Η χωρητικότητα των χωματερών σε πολλά κράτη – 

μέλη είναι περιορισμένη και η απόρριψη καταλοίπων τεμαχισμού, που θα μπορούσαν να 

ανακυκλωθούν, μειώνει την μελλοντική τους χωρητικότητα και αυξάνει το κόστος απόθεσης 

άλλων, πιο επικίνδυνων αποβλήτων για τα οποία οι εναλλακτικές μέθοδοι διαχείρισης είναι 

πολύ ακριβές ή αδύνατες. 

                                                 
39 . Αυτό θα γίνει στο επόμενο κεφάλαιο. 

 78



  7.3 Μελλοντικά κόστη και οφέλη της οδηγίας εν όψει των στόχων 

του 2015. 

 
Οι πιο σημαντικές εξελίξεις στο κλάδο ανακύκλωσης αυτοκινήτου είναι η πρόοδος που έχει 

σημειωθεί στην επεξεργασία των καταλοίπων τεμαχισμού. Τα αυξημένα ποσοστά 

ανακύκλωσης που θέτει η Κοινοτική οδηγία αναγκάζουν αυτοκινητοβιομηχανίες και εταιρίες 

τεμαχισμού να επενδύουν συνεχώς σε νέες, αποδοτικότερες μεθόδους διαχείρισης του ASR. 

Σε προηγούμενο κεφάλαιο αναφέραμε τα δύο βασικά είδη τεχνολογιών διαχείρισης (Post 

Shredder Technologies, PST) του ΑSR. Στον μηχανικό διαχωρισμό των αποβλήτων σε 

διαφορετικά κλάσματα που μπορούν να ανακυκλωθούν και να πουληθούν και στη θερμική 

επεξεργασία των αποβλήτων για τη παραγωγή υποπροϊόντων που χρησιμοποιούνται για την 

παραγωγή ενέργειας. Σε ότι αφορά την ανακύκλωση, η αποτελεσματικότητα των δύο 

τεχνολογικών κατευθύνσεων διαφέρει. Ο πίνακας 7.3 δείχνει τα ποσοστά ανακύκλωσης/ 

ανάκτησης των ΟΤΚΖ που επιτυγχάνουν οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με την 

επεξεργασία του ASR: 

 

Πίνακας 7.3 : Τα ποσοστά ανακύκλωσης των ΟΤΚΖ 
 

 
Εταιρία 

 
Τύπος τεχνολογίας 

Τελικό ποσοστό 
ανακύκλωσης 
ΟΤΚΖ (%) 

Ποσοστό ανακύκλωσης 
των αποβλήτων ASR (%) 

VW – Sicon Μηχανικός διαχωρισμός  95 95 

Gallo Μηχανικός διαχωρισμός 90 88 

Sult Μηχανικός διαχωρισμός 100 96 

R – Plus Μηχανικός διαχωρισμός 100 100 

Citron  Θερμική επεξεργασία/ αεριοποιητής 

(gasifier)  

 

100 

 

100 

TwinRec Θερμική επεξεργασία/ αεριοποιητής 

(gasifier) 

 

97 

 

87 

SVZ  
Scwarze – Pumpe 

Θερμική επεξεργασία/ αεριοποιητής 

(gasifier) 

 

97 

 

82 

 

Ο μηχανικός διαχωρισμός μπορεί να επιτύχει ανακύκλωση του 74% των αποβλήτων ASR 

(Sicon)  ή ακόμα και 100% ( R – Plus). Η θερμική επεξεργασία μπορεί να οδηγήσει στην 
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ανακύκλωση κάποιων καταλοίπων, κυρίως μετάλλων. Τα ποσοστά σε αυτή τη περίπτωση 

ξεκινούν από 8% (Scwarze – Pumpe) και φτάνουν μέχρι το 39% (Gallo). Οι παραπάνω 

τεχνολογίες έχουν σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να εφαρμόζονται αποκλειστικά μετά την 

απορρύπανση, την αποσυναρμολόγηση και τον τεμαχισμό του οχήματος. Δηλαδή αφορά 

μόνο το 20% του οχήματος. Οι παραπάνω τεχνολογίες μπορούν να επιτύχουν ένα συνολικό 

ποσοστό ανακύκλωσης του ΟΤΚΖ  που να ξεπερνάει το 95%.  

 

Το βασικότερο πρόβλημα όλων των μεθόδων που εφαρμόζουν οι εταιρίες είναι το πολύ 

υψηλό κόστος. Ο μηχανικός διαχωρισμός υπολογίζεται ότι είναι φθηνότερος από την θερμική 

επεξεργασία. Το κατά προσέγγιση κόστος του ξεκινάει από τα 20 ευρώ / τόνο (Sicon) και 

φτάνει τα 100ευρώ/τόννο (Sult / R – Plus). Τα αντίστοιχα κόστη για τις μεθόδους θερμικής 

επεξεργασίας ξεκινούν από τα 75 ευρώ / τόνο (Citron) και φτάνουν μέχρι τα 200 ευρώ / τόνο 

(Twin Rec). Το κόστος είναι ευαίσθητο στις οικονομίες κλίμακας, καθώς τα υψηλά κόστη 

σχετίζονται με τις μικρότερες μονάδες επεξεργασίας του ASR.  

 

Χωρίς συγκεκριμένους στόχους που να αφορούν την ανακύκλωση και την ανάκτηση, 

δεδομένου ότι δεν υπάρχουν μονάδες βιομηχανικού επιπέδου για να αποδείξουν την 

αποτελεσματικότητα των νέων τεχνολογιών, υπάρχει ο κίνδυνος πως οι τελευταίες δεν θα 

επιβιώσουν ως εμπορικά ελκυστικές επιλογές. Από τις παραπάνω τεχνικές, μόνο η εταιρία 

Sicon μπορεί να ανταγωνιστεί την πιο φθηνή λύση διαχείρισης του ASR, που είναι η 

απόρριψή του στις χωματερές. Ο μοναδικός εναλλακτικός τρόπος που μπορεί να 

εκπληρώσει στο ακέραιο τις διατάξεις της οδηγίας είναι η εκτεταμένη αποσυναρμολόγηση. Τα 

νέα στοιχεία 40 όμως που προκύπτουν δείχνουν πως το κόστος αποσυναρμολόγησης για την 

επίτευξη των στόχων του 2015 θα είναι πολύ υψηλό και θα ξεπερνά το κόστος χρήσης των 

τεχνολογιών επεξεργασίας του ASR που περιγράφτηκαν πιο πάνω.    

 

Υπάρχει ένας σημαντικός λόγος που μπορεί να τα καταστήσει βιώσιμα στο άμεσο μέλλον. 

Αυτός είναι αυξημένη ζήτηση πλαστικών υλών παγκοσμίως. Περίπου 58.000 τόνοι 

πλαστικού από αυτοκίνητα ανακυκλώθηκαν μηχανικά το 2002. Το μέγεθος αυτό 

αντιπροσωπεύει μόλις το 0.15% της Ευρωπαϊκής κατανάλωσης πλαστικών και το 2% της 

αγοράς ανακυκλώσιμων πλαστικών. Τα πλαστικά τμήματα ενός ΟΤΚΖ αντιστοιχούν σε 

περίπου 100 κιλά του βάρους του και αναμένεται να αυξηθούν στα 120 κιλά μέχρι το 2015. 
                                                 
40 . “A study to examine the benefits of the End of Life Vehicles Directive and the costs and benefits of a revision 
of the 2015 targets for recycling, re – use and recovery under the ELV Directive”. A report submitted by GHK. 
May 2006. www.ghkint.com. 
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Αν γίνει η υπόθεση πως περίπου 10 εκατομμύρια ΟΤΚΖ επεξεργάζονται κάθε χρόνο και πως 

συλλέγονται όλα τα πλαστικά μέρη τους, τότε θα υπήρχε αύξηση κατά ένα εκατομμύριο 

τόνους στη ποσότητα του ανακυκλωμένου πλαστικού από ΟΤΚΖ, αυξάνοντας τα επίπεδα της 

σημερινής συνολικής ποσότητας του ανακυκλωμένου πλαστικού στην Ευρώπη, που είναι 3.1 

εκ. τόνοι, κατά 30%. Οι χρήστες των PST πιστεύουν πως θα συνεχίσει να υπάρχει αγορά για 

τα ανακυκλώσιμα πλαστικά, και συνεπώς για τα υποπροϊόντα επεξεργασίας των καταλοίπων 

τεμαχισμού. Η υπάρχουσα ανάπτυξη της αγοράς πλαστικών παγκοσμίως, τόσο των 

πρωτογενών, όσο και των ανακυκλωμένων αποτελούν την καλύτερη απόδειξη στους 

παραπάνω ισχυρισμούς. Πραγματικά, στις μέρες μας, η παγκόσμια παραγωγή πλαστικών 

υλών πενταπλασιάστηκε σε σχέση με το 1970 και φτάνει πλέον τους 169 εκατομμύρια 

τόνους ετησίως. Παράλληλα αυξάνεται συνεχώς και η κατανάλωση πλαστικών. Μόνο στην 

Ευρώπη παρουσιάστηκε αύξηση της τάξεως του 5.6% ανάμεσα στα έτη 2001 - 2003 και η 

κατανάλωση έφθασε τους 40 εκ. τόνους, αντιπροσωπεύοντας περίπου το ¼ της παγκόσμιας 

συνολικής ζήτησης. Παράλληλα, στην Ευρώπη ανακυκλώθηκαν μηχανικά περίπου 3.1 

εκατομμύρια τόνοι πλαστικού.  Μια μεγάλη ποσότητα ανακυκλωμένων πλαστικών εξάγεται 

από την ΕΕ για επεξεργασία σε χώρες της Ασίας και ειδικότερα στο Χονγκ Κονγκ, τη Κίνα και 

την Ινδία. Στις χώρες αυτές υπάρχει μεγάλη ζήτηση για ανακυκλωμένο πλαστικό. Ο Πίνακας 

7.4 παρουσιάζει τα μεγέθη των εξαγωγών της ΕΕ προς τρίτες χώρες.  

 

Πίνακας 7.4 : Οι εξαγωγές ανακυκλωμένων πλαστικών της ΕΕ. 

 

1999 2004 

Χώρα 

εισαγωγής 

Εμπορική 

αξία (£) 

Καθαρό βάρος 

(σε τόνους) 

Χώρα 

εισαγωγής 

Εμπορική 

αξία (£) 

Καθαρό βάρος 

(σε τόνους) 

ΣΥΝΟΛΟ 171.237.461 1.029.936 ΣΥΝΟΛΟ 438.970.977 2.363.073 

Χονγκ Κονγκ 33.512.693 347.290 Χονγκ Κονγκ 111.347.423 719.586 

ΗΠΑ 23.841.384 71.673 Κίνα 97.263.865 526.201 

Ινδία 3.705.026 30.691 ΗΠΑ 17.298.537 70.408 

Κίνα  2.366.815 18.264 Ινδία 12.406.055 88.890 

Υπόλοιποι 110.178.357 580.282 Υπόλοιποι 200.655.095 957.989 

 

Πηγή: EU Eurostat. 

 

Το 2004 περίπου 1,36 εκατομμύρια τόνοι, αξίας 310 εκατομμυρίων ευρώ εξήχθησαν στις 

τρεις παραπάνω χώρες. Η ζήτηση αναμένεται να αυξηθεί και άλλο τα επόμενα 10 με 15 
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χρόνια. Αυτό που είναι εξίσου σημαντικό είναι το γεγονός πως υπάρχει αυξανόμενη ζήτηση 

και μέσα στην Ευρώπη για ανακυκλωμένα πλαστικά, ειδικά για τα ημικατεργασμένα, όπως 

αυτά που παράγουν τα PST.  

 

Η ικανότητα των αγορών να απορροφήσουν ποσότητες ανακυκλωμένων πλαστικών 

εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις τιμές των πρωτογενών πλαστικών. Τα πλαστικά 

παράγονται από το πετρέλαιο και συνεπώς η τιμή του τελευταίου επηρεάζει άμεσα την τιμή 

των πρωτογενών πλαστικών, που με τη σειρά της επιδρά στην τιμή των ανακυκλωμένων 

πλαστικών. Δυστυχώς δεν μπορούν να γίνουν σαφείς προβλέψεις την πορεία της τιμής του 

πετρελαίου. Ένα όμως είναι σίγουρο: οι τιμές του μαύρου χρυσού θα παραμείνουν πάνω 

από $40 / βαρέλι. Παρόλο που τα παγκόσμια αποθέματα είναι ικανοποιητικά, η αγορά  

αντιδρά νευρικά σε ενδεχόμενες ελλείψεις που οφείλονται σε παροδικά φαινόμενα (καιρικές 

συνθήκες, τρομοκρατικές επιθέσεις). Η ιδιαίτερα ρευστή κατάσταση στη Μέση Ανατολή και τα 

τελευταία πολιτικά γεγονότα στο Ιράν και τον Λίβανο προκαλούν πανικό και εκνευρισμό στις 

διεθνείς αγορές και επηρεάζουν αρνητικά τη πορεία των τιμών του πετρελαίου. Ταυτόχρονα, 

η τεράστια αύξηση της ζήτησης σε κάποιες χώρες όπως είναι η Κίνα, η Ινδία και οι ΗΠΑ θα 

συνεχίσει να υπάρχει και τα επόμενα χρόνια. Το ερώτημα είναι αν η προσφορά πετρελαίου 

μπορεί να καλύψει ικανοποιητικά τη ζήτηση αυτών των χωρών χωρίς δυσανάλογη αύξηση 

της τιμής του παγκοσμίως. Το συμπέρασμα είναι πως οι αυξήσεις στις τιμές του πετρελαίου 

και των πρωτογενών πλαστικών αφήνουν το περιθώριο για την ανάπτυξη της αγοράς των 

ανακυκλωμένων πλαστικών τα επόμενα 15 χρόνια. 

 

Τελικά όμως ποια μέθοδο ανακύκλωσης των καταλοίπων τεμαχισμού θα επιλέξουν οι 

αυτοκινητοβιομηχανίες και οι τεμαχιστές εν όψει των υψηλών ποσοστών ανακύκλωσης για το 

2015, όταν οι στόχοι για το 2006 δεν έχουν επιτευχθεί από τις περισσότερες χώρες; Η 

απάντηση σε αυτό το ερώτημα δεν είναι τόσο εύκολη. Το μόνο σίγουρο είναι πως όλοι οι 

εμπλεκόμενοι φορείς επιδιώκουν τη μείωση του κόστους επεξεργασίας του ASR. Στη μελέτη 

της GHK έγινε μια προσπάθεια υπολογισμού  του κόστους των αυξημένων ποσοστών 

ανακύκλωσης και ανάκτησης. Η προσέγγιση του υπολογισμού του κόστους συμμόρφωσης  

προς τους υψηλότερους στόχους (2015) βασίζεται πρώτα στον καθορισμό των μεθόδων που 

θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη των ποσοστών του 2006 και των σχετικών δαπανών. 

Έπειτα, υπολογίζεται η δραστηριότητα που απαιτείται και τα προβλεπόμενα κόστη για την 

επίτευξη των υψηλότερων στόχων. Η διαφορά ανάμεσα σε αυτές τις δύο δαπάνες δείχνει το 

κόστος συμμόρφωσης με τους στόχους του 2015 σε σχέση με τους στόχους του 2005. Αξίζει 
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να σημειωθεί πως η προσέγγιση υποθέτει πως η επιπλέον επεξεργασία του ASR γίνεται 

μόνο ως αποτέλεσμα της ανάγκης να επιτευχθούν οι υψηλότεροι στόχοι και τα σχετικά κόστη 

αναφέρονται σε αυτούς τους στόχους. Τα σταθερά κόστη αφορούν τους στόχους για το 

2006, αφού χωρίς αυτά δεν θα υπήρχε δυναμικότητα για το μέλλον. Τα μεταβλητά κόστη της 

επεξεργασίας που είναι υψηλότερα από τα επίπεδα που απαιτούνται για τους στόχους του 

2006, αποδίδονται στα υψηλότερα ποσοστά ανακύκλωσης (παρόλο που οι μονάδες 

επεξεργασίας θα λειτουργούν κανονικά σε αυτά τα υψηλά ποσοστά). Τα βασικά βήματα 

υπολογισμού του κόστους (και της μείωσης του κόστους) αποτελούνται:  

• Βήμα 1ο: Εκτίμηση του μοναδιαίου κόστους για κάθε διαφορετική μέθοδο 

επεξεργασίας. Αυτό είναι συνήθως το μέσο κόστος ανά τόνο και περιλαμβάνει το 

κόστος απόθεσης σε χωματερή, το οποίο αποφεύγεται καθώς αυξάνονται οι στόχοι 

ανακύκλωσης. 

• Βήμα 2ο: Κατασκευή 3 σεναρίων κόστους (υψηλό, κανονικό, χαμηλό) ώστε να 

καλύπτεται το μέγιστο δυνατό εύρος τιμών. Το χαμηλού κόστους σενάριο 

προϋποθέτει υψηλά έξοδα απόθεσης σε χωματερές, έτσι ώστε το όφελος να είναι το 

μέγιστο δυνατό. Το αντίθετο συμβαίνει στο υψηλού κόστους σενάριο.  

• Βήμα 3ο : Εξέταση του κόστους ανά μέθοδο επεξεργασίας και ανά ΟΤΚΖ, όταν 

επιτυγχάνονται οι στόχοι ανακύκλωσης για το 2006, λαμβάνοντας υπόψη το 

αναμενόμενο βάρος και τη σύνθεση των ΟΤΚΖ για το 2006 σε κάθε σενάριο κόστους 

συγκρινόμενο με δεδομένες τιμές αναφοράς (Baseline). 

• Βήμα 4ο : Εξέταση του κόστους ανά μέθοδο επεξεργασίας και ανά ΟΤΚΖ, όταν 

επιτυγχάνονται οι υψηλότεροι στόχοι, λαμβάνοντας υπόψη το αναμενόμενο βάρος και 

τη σύνθεση των ΟΤΚΖ για το 2015 σε κάθε σενάριο κόστους συγκρινόμενο με  

δεδομένες τιμές αναφοράς (Baseline).  

• Βήμα 5ο: Σύγκριση των δαπανών ανά μέθοδο επεξεργασίας που χρησιμοποιείται για 

την εξασφάλιση των υψηλότερων στόχων με τα κόστη που απαιτούνται για την 

επίτευξη των στόχων του 2006 για την εξακρίβωση του επιπλέον κόστους ανά ΟΤΚΖ 

και για τα 3 σενάρια. 

 
Ο Πίνακας 7.5 παρουσιάζει το μοναδιαίο κόστος για κάθε διαφορετική μέθοδο επεξεργασίας. 

Τα κόστη ανά μονάδα για το 2015 βασίζονται στα αντίστοιχα του έτους 2005, 

προσαρμοσμένα ανάλογα ώστε να αντανακλούν τις πραγματικές μεταβολές στο εκτιμώμενο 

κόστος για τα επόμενα 10 χρόνια. Πιο συγκεκριμένα, τα κόστη αυτά βασίζονται στην 

υπόθεση πως οι δαπάνες εναπόθεσης σε χωματερές θα αυξηθούν σε πραγματικές τιμές 
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(έτος βάσης:2005) κατά 10% σε αυτή τη χρονική περίοδο. Η υπόθεση αυτή είναι μάλλον 

συντηρητική, αν λάβουμε υπόψη τους αυστηρούς νόμους απόθεσης αποβλήτων σε 

χωματερές που έχουν επιβάλλει αρκετές χώρες της ΕΕ. Παράλληλα, τα κόστη αυτά 

βασίζονται στην υπόθεση πως τα έξοδα επεξεργασίας των PST θα μειωθούν αντίστοιχα κατά 

10% σε πραγματικές τιμές. 

 
Πίνακας 7.5: Μοναδιαία κόστη που χρησιμοποιούνται  

στην αξιολόγηση κόστους (έτος βάσης: 2005) 
 

Μέθοδος επεξεργασίας 2006  2015  

 Ευρώ/ τόνο Ευρώ/κιλό  Ευρώ/ τόνο Ευρώ/κιλό 

Χωματερή:    + 10%   

Χαμηλό κόστος 35 0.04 39 0.04 

Κανονικό (μέσο) κόστος  65 0.07 72 0.07 

Υψηλό κόστος  115 0.12 127 0.13 

Επαναχρησιμοποίηση/ Τεμαχισμός (έσοδα):   0%  

Χαμηλό κόστος - 60 - 0.06 - 60 - 0.06 

Κανονικό (μέσο) κόστος - 80 - 0.08 - 80 - 0.08 

Υψηλό κόστος - 100 - 0.10 - 100 - 0.10 

Αποσυναρμολόγηση και ανακύκλωση 
(πλαστικά, γυαλί, υφάσματα, μικρές ποσότητες μόνο): 

   
0% 

 

Χαμηλό κόστος 200 0.20 200 0.20 

Κανονικό (μέσο) κόστος 300 0.30 300 0.30 

Υψηλό κόστος 1000 1.00 1000 1.00 

Μηχανική επεξεργασία του ASR:   - 10%  

Χαμηλό κόστος 20 0.02 18 0.02 

Κανονικό (μέσο) κόστος 75 0.08 68 0.07 

Υψηλό κόστος 100 0.10 90 0.09 

Θερμική επεξεργασία του ASR/ Καύση για την ανάκτηση ενέργειας:   - 10%  

Χαμηλό κόστος 75 0.08 68 0.07 

Κανονικό (μέσο) κόστος 120 0.12 108 0.11 

Υψηλό κόστος 200 0.20 180 0.18 

 

Σημείωση: Όλα τα κόστη είναι τιμές εισόδου (gate prices). Λαμβάνουν υπόψη τους τα καθαρά έξοδα 

επεξεργασίας, ανακύκλωσης και απόρριψης των καταλοίπων. Τα έξοδα μεταφοράς δεν υπολογίζονται 

και θεωρούνται ίδια για κάθε μέθοδο επεξεργασίας. 
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Αξίζει να σημειωθεί πως το μεγάλο εύρος τιμών στο κατά μονάδα κόστος  επεξεργασίας του 

ΑSR  με τις νέες τεχνολογίες (PST) είναι ενδεικτικό των επιπτώσεων που μπορούν να έχουν 

οι οικονομίες κλίμακας σε μια μονάδα επεξεργασίας. Τα υψηλότερα κόστη λειτουργίας 

αφορούν μικρότερες μονάδες με λιγότερες οικονομίες κλίμακας. Η μείωση του κόστους (ανά 

ευρώ / τόνο), σε εκείνες τις διαδικασίες στις οποίες οι οικονομίες κλίμακας μπορούν να 

υπολογιστούν,  για κάθε επιπλέον 10.000 τόνους χωρητικότητας ποικίλουν από 1 ευρώ / 

τόνο μέχρι 6.5 ευρώ / τόνο.  Ο Πίνακας 7.6 παρουσιάζει τα αποτελέσματα των οικονομιών 

κλίμακας. 

 

Πίνακας 7.6: Ενδεικτικές επιπτώσεις των οικονομιών κλίμακας στο μοναδιαίο κόστος 
των PST  

  

 
 

Μέθοδος 

 
Κόστος ανά μονάδα (ευρώ/ τόννο). 
Εύρος:  
(100.000 με 200.000 τόνους) 

Ενδεικτική μείωση του 
κόστους (ευρώ/ τόνο) για 
κάθε επιπλέον 10.000 τόνους 
χωρητικότητας  

Citron (Θερμική επεξεργασία) 100 -200 6.5 

Sicon (Μηχανικός διαχωρισμός) 20 – 50 2.8 

Twin – Rec (Θερμική επεξεργασία) 100 – 200  0.9 

 

Όλα τα κράτη μέλη είναι υποχρεωμένα να ανταποκριθούν στις ελάχιστες περιβαντολλογικές 

απαιτήσεις (απορρύπανση και επεξεργασία των ελαστικών), οι οποίες θα αυξήσουν το 

ποσοστό ανακύκλωσης στο 80 – 81%. Ο Πίνακας 7.7 περιγράφει  τον τρόπο επεξεργασίας 

των ΟΤΚΖ σύμφωνα με τις υπάρχουσες  «πρακτικές της αγοράς συν την απορρύπανση».  

 
Πίνακας 7.7: Το σύνολο τιμών αναφοράς (Baseline) 

 
 ΒΑΣΗ 2006 2015 ΒΑΣΗ -2006 ΒΑΣΗ - 2015 2006 -2015 

Ποσοστό επεξεργασίας του 

ΟΤΚΖ 

 

80% 

 

85% 

 

95% 

   

Βάρος του ΟΤΚΖ 951 964 1025 13 74 61 

Βάρος επεξεργασμένων 

υλικών (σε κιλά) 

 

761 

 

819 

 

974 

 

59 

 

213 

 

154 

Υπόλοιπο που απορρίπτεται 

σε χωματερές (κιλά) 

 

190 

 

145 

 

51 

 

- 45  

 

- 139 

 

- 93 
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Με αυτό τον τρόπο  παρέχεται ένα ολοκληρωμένο σύνολο τιμών αναφοράς (Baseline) μέσω 

του οποίου μπορεί να γίνει σύγκριση της αποτελεσματικότητας επίτευξης των στόχων σε 

κάθε σενάριο. Όλοι οι υπολογισμοί βασίζονται σε αυτές τις τιμές αναφοράς. 

 

Σε ότι αφορά την αποσυναρμολόγηση, στη μελέτη ακολουθείται το πρότυπο της Ολλανδίας, 

συμπεριλαμβανομένου και της απόσπασης / ανακύκλωσης των μεγαλύτερων κομματιών 

γυαλιού, πλαστικού και υφάσματος. Εξαιτίας των περιορισμένων ποσοτήτων που μπορούν 

να αφαιρεθούν με σχετική οικονομική αποτελεσματικότητα, μπορεί να γίνει καύση ορισμένων 

ποσοτήτων ASR με σκοπό την ανάκτηση ενέργειας, όπως ακριβώς γίνεται και στην 

Ολλανδία. Ο Πίνακας 7.8 περιγράφει την επιπλέον ανακυκλώσιμη / ανακτήσιμη ποσότητα 

υλικών ανά ΟΤΚΖ, καθώς κινούμαστε από τις τιμές αναφοράς (baseline) προς τον στόχο. 

Αυτή περιλαμβάνει την επιπλέον ανακύκλωση / επαναχρησιμοποίηση 47 κιλών / ΟΤΚΖ και 

την ανάκτηση 10 κιλών / ΟΤΚΖ. Τα κόστη της αποσυναρμολόγησης και της ενεργειακής 

ανάκτησης είναι πιο υψηλά από το κόστος της χωματερής με αποτέλεσμα η αύξηση στο 

καθαρό κόστος της επεξεργασίας να κυμαίνεται από 5 ευρώ /  ΟΤΚΖ στο σενάριο χαμηλού 

κόστους μέχρι 48 ευρώ / ΟΤΚΖ στο σενάριο υψηλού κόστους. Το κόστος του κανονικού 

(μέσου) σεναρίου φτάνει τα 13 ευρώ / ΟΤΚΖ επιπλέον. 

 

Πίνακας 7.8 : Το κόστος επίτευξης των στόχων του 2006  μέσω της μεθόδου  της 
αποσυναρμολόγησης 

 
 

Επεξεργασία 
 Σενάριο υψηλού 

κόστους 
Σενάριο κανονικού 

κόστους 
Σενάριο χαμηλού κόστους  

 Κιλά/ΟΤΚΖ Ευρώ/κιλό Ευρώ/ΟΤΚΖ Ευρώ/κιλό Ευρώ/ΟΤΚΖ Ευρώ/κιλό Ευρώ/ΟΤΚΖ 

Μεταβολή σε:        

Αποσυναρμολόγηση και 

ανακύκλωση 

 

47.4 

 

1.000 

 

47.42 

 

0.300 

 

14.23 

 

0.200 

 

9.48 

Θερμική επεξεργασία του 

ASR 

 

9.8 

 

0.200 

 

1.95 

 

0.120 

 

1.17 

 

0.075 

 

0.73 

Αποφυγή διάθεσης σε 

χωματερή (όφελος) 

 

- 44.2 

 

0.035 

 

- 1.55 

 

0.065 

 

- 2.87 

 

0.115 

 

     - 5.08 

Επιπλέον κόστος σε σχέση 

με τις τιμές αναφοράς  

   

47.83 
  

12.53 
  

5.13 
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Βασιζόμενοι στο κατά μονάδα κόστος, ο μηχανικός διαχωρισμός του ASR είναι πιο εύκολα 

συγκρίσιμος με τη λύση της χωματερής,  σε σχέση με την μέθοδο της αποσυναρμολόγησης. 

Ο Πίνακας 7.9 παρουσιάζει τους υπολογισμούς του κόστους για την επίτευξη των στόχων 

του 2006 με αυτή τη μέθοδο. Η επεξεργασία με τον μηχανικό διαχωρισμό αφήνει ένα 

ανόργανο κατάλοιπο (περίπου το ¼ της ποσότητας του ASR) που πρέπει να θαφτεί σε 

χωματερή ή να καεί. 
 
Πίνακας 7.9 : Η επίτευξη των στόχων για το 2006  μέσω του μηχανικού διαχωρισμού 

 
 

Επεξεργασία 
 Σενάριο υψηλού  

κόστους 
Σενάριο κανονικού 

κόστους 
Σενάριο χαμηλού 

κόστους 
 Κιλά/ΟΤΚΖ Ευρώ/κιλό Ευρώ/ΟΤΚΖ Ευρώ/κιλό Ευρώ/ΟΤΚΖ Ευρώ/κιλό Ευρώ/ΟΤΚΖ

Μεταβολή σε:        
Μηχανική επεξεργασία 

ASR 

 

76.0 

 

0.100 

 

7.60 

 

0.075 

 

5.70 

 

0.020 

 

1.52 

Ανακυκλωμένα υλικά από 

την επεξεργασία του ASR 

 

57.0 

      

Κατάλοιπο επεξεργασίας 

που θάβεται σε χωματερές  

 

19.0 

      

Αποφυγή διάθεσης ASR σε 

χωματερή (όφελος) 

 

- 44.1 

 

0.035 

 

- 1.54 

 

0.065 

 

- 2.87 

 

0.115 

 

- 5.07 

Επιπλέον κόστος σε σχέση 

με τις τιμές αναφοράς 

   

6.05 
  

2.83 
  

-3.55 

 
Από τον Πίνακα βλέπουμε η επίτευξη των στόχων για το 2006 θα έχει ένα καθαρό κόστος 

που θα φτάνει τα 6 ευρώ / ΟΤΚΖ για το σενάριο υψηλού κόστους και 3 ευρώ / ΟΤΚΖ για το 

σενάριο κανονικού κόστους. Στη περίπτωση του σεναρίου χαμηλού κόστους υπάρχει καθαρό 

κέρδος που φτάνει τα 3.5 ευρώ/ ΟΤΚΖ.  

 

Η θερμική επεξεργασία του ASR έχει υψηλότερα κόστη από τις τεχνικές μηχανικού 

διαχωρισμού. Η κάλυψη του στόχου του 85% μέσω της θερμικής επεξεργασίας έχει ένα 

καθαρό κόστος που κυμαίνεται από 1 μέχρι 14 ευρώ ανά ΟΤΚΖ. Χρειάζεται να τονιστεί πως 

αυτές οι τεχνικές δεν σχετίζονται αποκλειστικά με την ανάκτηση ενέργειας (που είναι και η 

βασική πηγή εσόδων). Ο Πίνακας 7.10 παρουσιάζει τους υπολογισμούς του κόστους για την 

επίτευξη των στόχων του 2006 με αυτή τη μέθοδο.  
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Πίνακας 7.10: Η επίτευξη των στόχων για το 2006  μέσω της θερμικής επεξεργασίας 

 
 

Επεξεργασία 
 Σενάριο υψηλού  

κόστους 
Σενάριο κανονικού 

κόστους 
Σενάριο χαμηλού 

κόστους 
 Κιλά/ΟΤΚΖ Ευρώ/κιλό Ευρώ/ΟΤΚΖ Ευρώ/κιλό Ευρώ/ΟΤΚΖ Ευρώ/κιλό Ευρώ/ΟΤΚΖ

Μεταβολή σε:        
Θερμική επεξεργασία ASR 76.3 0.200 15.25 0.120 9.15 0.075 5.72 

Ενέργεια που ανακτήθηκε από την 

επεξεργασία του ASR 

 

26.2 

      

Ανάκτηση υλικών από την 

επεξεργασία του ASR  

 

31.0 

      

Κατάλοιπο επεξεργασίας που 

θάβεται σε χωματερές 

 

19.1 

      

Αποφυγή διάθεσης ASR σε 

χωματερή (όφελος) 

 

   - 44.2 

 

0.035 

 

- 1.55 

 

0.065 

 

- 2.87 

 

0.115 

 

- 5.08 

Επιπλέον κόστος σε σχέση με τις 

τιμές αναφοράς 

   
13.70 

  
6.28 

  
  0.64 

 

 

Τα αυξημένα ποσοστά αποσυναρμολόγησης είναι απίθανο να αντιπροσωπεύουν βιώσιμη  

εναλλακτική λύση για την επίτευξη των στόχων του 2015, λαμβάνοντας υπόψη τις 

αναμενόμενες αυξήσεις στα σχετικά κόστη. Ακόμα και οριακές αλλαγές στις ποσότητες των 

ΟΤΚΖ που επεξεργάζονται με αυτή τη μέθοδο είναι πιο ακριβές από τις μεθόδους που 

επικεντρώνονται στα κατάλοιπα τεμαχισμού. Ταυτόχρονα, οποιεσδήποτε σημαντικές αλλαγές 

θα ήταν απαγορευτικά ακριβές. Συνεπώς, η ανάλυση επικεντρώνεται στη περαιτέρω χρήση 

των PST για την επεξεργασία του ASR. Οι παρακάτω προβλέψεις αντιπροσωπεύουν τα 

διάφορα κόστη  σχετικά  με τις τιμές αναφοράς (baseline) ως προς τον στόχο, όπως έγινε και 

στην αξιολόγηση των δαπανών για το 2006.  

 

Για την απεικόνιση των επιπτώσεων των υψηλότερων ποσοστών ανακύκλωσης στα κόστη, ο 

Πίνακας 7.11 παρουσιάζει τις προβλέψεις για την κάλυψη των στόχων του 2015 μέσω 

αυξημένης χρήσης των μεθόδων μηχανικού διαχωρισμού. Στις περιπτώσεις των σεναρίων 

χαμηλού και κανονικού κόστους η καθαρή ωφέλεια κυμαίνεται από 1 έως 12 ευρώ ανά 

ΟΤΚΖ. Στη περίπτωση του σεναρίου υψηλού κόστους, το κόστος ανά όχημα φτάνει τα 10 

ευρώ. Χρησιμοποιώντας την παραπάνω μέθοδο σύγκρισης, η σύγκριση των επιπλέον 

δαπανών για την επίτευξη των υψηλότερων ποσοστών ανακύκλωσης / ανάκτησης με τις 
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αντίστοιχες που απαιτούνται για τους στόχους του 2006 κυμαίνεται ανάμεσα σε – 17 

(όφελος) και 4 ευρώ ανά ΟΤΚΖ  (με τη χρήση του μηχανικού διαχωρισμού). 

 

Πίνακας 7.11: Η επίτευξη των στόχων για το 2015  μέσω του μηχανικού διαχωρισμού 
 

 
Επεξεργασία 

 Σενάριο υψηλού  
κόστους 

Σενάριο κανονικού 
κόστους 

Σενάριο χαμηλού 
κόστους 

 Κιλά/ΟΤΚΖ Ευρώ/κιλό Ευρώ/ΟΤΚΖ Ευρώ/κιλό Ευρώ/ΟΤΚΖ Ευρώ/κιλό Ευρώ/ΟΤΚΖ

Μεταβολή σε:        

Επαναχρησιμοποίηση 56 - 0.060 - 3.35 - 0.080 - 4.46 - 0.100 - 5.58 

Μηχανική επεξεργασία 

ASR 

 

217 

   

0.090 

 

19.50 

 

0.068 

 

14.63 

 

0.018 

 

3.90 

Υλικό που 

ανακυκλώθηκε από την 

επεξεργασία του ASR 

 

165 

      

Κατάλοιπο επεξεργασίας 

που θάβεται σε 

χωματερές 

 

51 

      

Αποφυγή ανάκτησης 

ενέργειας 

 

- 10 

 

0.068 

 

- 0.64 

 

0.108 

 

- 1.03 

 

0.180 

- 1.71 

Αποφυγή διάθεσης ASR 

σε χωματερή (όφελος) 

 

- 138 

 

0.039 

 

- 5.30 

 

0.072 

 

-9.85 

 

0.127 

 

- 17.43 

Επιπλέον κόστος σε 

σχέση με τις τιμές 

αναφοράς 

   

10.21 

  

- 0.71 

  

- 20.81 

Σύγκριση με τον στόχο 

για το 2006 

   
4.16 

  

- 3.54 

  

- 17.26 

 

Ο Πίνακας 7.12 παρουσιάζει τις προβλέψεις για την κάλυψη των στόχων του 2015 μέσω της 

χρήσης της μεθόδου της θερμικής επεξεργασίας και κάποιων στοιχείων μηχανικής 

επεξεργασίας ώστε να εξασφαλιστεί  η κάλυψη των στόχων για το 2015. Το καθαρό κόστος 

είναι ανάμεσα σε  - 6 ευρώ (όφελος) στο σενάριο χαμηλού κόστους και 28 ευρώ στο σενάριο 

υψηλού κόστους. Σε σύγκριση με τα προβλεπόμενα κόστη της χρήσης θερμικής 

επεξεργασίας για το 2006, το επιπλέον κόστος σε σχέση με τις τιμές αναφοράς κυμαίνεται 

από  – 6 εώς 15 ευρώ ανά ΟΤΚΖ. 
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Πίνακας 7.12 : Η επίτευξη των στόχων για το 2015  μέσω της θερμικής επεξεργασίας 
 

 
Επεξεργασία 

 Σενάριο υψηλού  
κόστους 

Σενάριο κανονικού 
κόστους 

Σενάριο χαμηλού 
κόστους 

 Κιλά/ΟΤΚΖ Ευρώ/κιλό Ευρώ/ΟΤΚΖ Ευρώ/κιλό Ευρώ/ΟΤΚΖ Ευρώ/κιλό Ευρώ/ΟΤΚΖ 

Μεταβολή σε:        

Επαναχρησιμοποίηση 56 - 0.060 - 3.35 - 0.080 - 4.46 - 0.100 - 5.58 

Θερμική επεξεργασία 

ASR 

 

165 

 

0.180 

 

29.76 

 

0.108 

 

17.86 

  

11.16 

Ενέργεια που 

ανακτήθηκε από την 

επεξεργασία του ASR 

 

31 

 

 

     

Ανάκτηση υλικών από 

την επεξεργασία του 

ASR 

 

93 

      

Μηχανική 

επεξεργασία ASR 

 

43 

 

0.090 

 

3.84 

 

0.068 

 

2.88 

  

0.77 

Ανάκτηση υλικών από 

την επεξεργασία του 

ASR 

 

32 

 

 

     

Αποφυγή διάθεσης 

ASR σε χωματερή 

(όφελος) 

 

52 

      

Κατάλοιπο 

επεξεργασίας που 

θάβεται σε χωματερές 

 

- 138 

 

0.039 

 

- 5.30 

 

0.072 

 

- 9.85 

  

 - 17.43 

Επιπλέον κόστος σε 

σχέση με τις τιμές 

αναφοράς 

   

28.29 

  

10.89 

  

- 5.50 

Σύγκριση με τον 

στόχο για το 2006 

   
14.59 

  
4.61 

  
- 6.14 

 

Όπως και στη περίπτωση της μηχανικής επεξεργασίας, υπάρχει περίπτωση οι επιχειρήσεις 

να βγουν ωφελημένες από τη χρήση των PST μακροχρόνια. Ο Πίνακας 7.13 συνοψίζει τα 

επιπλέον κόστη και οφέλειες ανά ΟΤΚΖ από την επιβολή των υψηλότερων ποσοστών 

ανακύκλωσης του 2015 σε σχέση με τα αντίστοιχα ποσοστά του 2006. 
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Πίνακας 7.13: Το προβλεπόμενο επιπλέον κόστος επίτευξης των στόχων του 2015 
 

Επιλογές Σενάριο υψηλού  
κόστους 

Σενάριο κανονικού 
κόστους 

Σενάριο χαμηλού  
κόστους 

Μηχανικός 

διαχωρισμός 

 

4.2 

 

- 3.5 
 

- 17.3 

Μηχανικός και 

θερμικός διαχωρισμός 

 

14.6 

 

4.6 

 

- 6.1  

 

Είναι φανερό πως ο μηχανικός διαχωρισμός είναι λιγότερο δαπανηρός σε βάθος χρόνου. Η 

ανάλυση των PST αναγνώρισε την σημαντική επίδραση των οικονομιών κλίμακας στην 

τελική τιμή εισόδου (Gate price) αυτών των τεχνολογιών. Το σενάριο υψηλού κόστους εν 

μέρει αντικατοπτρίζει τα κόστη που προκύπτουν από τη λειτουργία μιικρότερων εργοστασίων 

που δεν έχουν το όφελος των οικονομιών κλίμακας. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες 

πληροφορίες, τα εργοστάσια που έχουν δυναμικότητα μεγαλύτερη από 200.000 τόννους θα 

αντιμετωπίζουν κόστη που θα βρίσκονται πιο κοντά στα σενάρια κανονικού κόστους. Τα 

μεγαλύτερα εργοστάσια θα αντιμετωπίζουν πρόβλημα στην εξεύρεση αρκετής ποσότητας 

υλικών για επεξεργασία, καθώς και  στην εξασφάλιση των απαιτούμενων αδειών λειτουργίας. 

Τα κόστη μπορεί να είναι υψηλότερα σε μκρότερες χώρες όπου η ζήτηση μπορεί να 

υποστηρίξει μικρότερα εργοστάσια. Παρολαυτά, οι μονάδες επεξεργασίας των καταλοίπων 

τεμαχισμού σχεδιάζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να επεξεργαστούν υλικά που δεν 

είναι κατάλοιπα τεμαχισμού ΟΤΚΖ  (π.χ. κομμάτια οικιακών πλαστικών, οικιακές συσκευές 

κάθε μεγέθους). Η τυπική λειτουργία των μονάδων της μελέτης περιλαμβάνει ένα μείγμα 

υλικών στο οποίο  μονάχα η μισή ποσότητα αποτελείται από κατάλοιπα τεμαχισμού. 

Συνεπώς, ένα εργοστάσιο δυναμικότητας 200.000 τόνων θα απαιτεί περίπου 100.000 τόνους 

ASR.  

 

Η βασική προσέγγιση στον υπολογισμό των δαπανών υπέθετε πως η επεξεργασία των 

ΟΤΚΖ θα χρειάζονταν να αλλάξει και να προσαρμοστεί στους στόχους του 2015. Τα 

περισσότερα κράτη – μέλη όμως  δεν έχουν καταφέρει να πετύχουν τους στόχους του 2006. 

Το υψηλό κόστος αποσυναρμολόγησης και η εμφάνιση των τεχνολογιών PST σημαίνει πως 

είναι πιθανό τα κράτη – μέλη να επιδιώξουν να χρησιμοποιήσουν τις παραπάνω τεχνολογίες 

με σκοπό να πετύχουν μαζί τους στόχους που έχουν τεθεί για το 2006 και το 2015. Σε αυτή 

τη περίπτωση, αφού η επένδυση και τα λειτουργικά κόστη ήδη υφίστανται για την κάλυψη 
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των στόχων του 2006, και από τη στιγμή που τα εργοστάσια έχουν την δυνατότητα να 

ανταποκριθούν στους στόχους του 2015, δεν υπάρχουν επιπλέον επενδυτικά κόστη. Σε αυτή 

τη περίπτωση όμως, οι μονάδες νέας τεχνολογίας χαρακτηρίζονται από υψηλό σταθερό 

κόστος. Έτσι, για να είναι οικονομικά βιώσιμες πρέπει να δουλεύουν στη μέγιστη 

δυναμικότητα, επιτυγχάνοντας παράλληλα τα μέγιστα επίπεδα επεξεργασίας. Δεν υπάρχει 

επιπλέον κόστος που να αναφέρεται σε υψηλότερους στόχους. Τα κόστη των PST συνεπώς 

αφορούν την επίτευξη των στόχων του 2006. Η ανάλυση κόστους βασίζεται στο κατά μονάδα 

κόστος όταν τα PST δουλεύουν στη μέγιστη δυναμικότητά τους και περιλαμβάνει τόσο το 

σταθερό όσο και το μεταβλητό κόστος. Επίσης, έχει αναφερόμενη δυναμικότητα και 

συνδεόμενα κόστη επεξεργασίας για επίπεδα πέρα από τους στόχους του 2006.  

 

Πίνακας 7.14: Σύνοψη των διαθέσιμων σταθερών  
και μεταβλητών δαπανών των μονάδων  PST 

 
Παράμετρος κόστους 

( ευρώ ανά τόνο) 
 

Sicon 
 

Citron 
 

Twin Rec 
 

Reshment 

Σταθερό κόστος 11 71 44 37 

Ακαθάριστο Μεταβλητό 

Κόστος (ΑΜΚ) 

 

27 

97  

59 

48 

Πωλήσεις (Π) 19 77 10 20 

Καθαρό μεταβλητό 

κόστος ( ΑΜΚ – Π ) 

 

8 

20  

49 

 

28 

Συνολικό κόστος 19 91 93 65 

Καθαρό μεταβλητό 

κόστος ως ποσοστό 

του συνολικού κόστους  

 

42% 

 

22% 
 

53% 
 

43% 

 

Πηγή: Review of Technologies, Knibb Gormezano and Partners for the ACEA,”Recycling 

Infrastructure & Post Shredder Technologies”, (2005). 

 

 Εάν τα κράτη – μέλη χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες επεξεργασίας ASR για την 

επίτευξη των στόχων του 2006, η σωστή προσέγγιση για τον υπολογισμό των δαπανών των 

στόχων μετά το 2006 είναι ο εστιασμός μόνο στα μεταβλητά κόστη. Ο Πίνακας 7.14 

συνοψίζει την αναλογία σταθερών και μεταβλητών εξόδων τεσσάρων τεχνολογιών για τις 

οποίες υπάρχουν διαθέσιμα λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τα κόστη λειτουργίας τους και 
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δυναμικότητα που φτάνει τους 200.000 τόνους. Οι μικρότερες μονάδες έχουν έχουν 

υψηλότερο ποσοστό σταθερού κόστους. Τα καθαρά μεταβλητά κόστη κυμαίνονται από 22% 

μέχρι 53% του συνολικού κόστους ανά τόνο.  

 

Όλες οι παραπάνω προβλέψεις του κόστους βασίζονται σε μια ποικιλία διαθέσιμων 

πληροφοριών σχετικά με το ανά μονάδα κόστος, συνδυαζόμενες με δεδομένα και σενάρια 

για το μελλοντικό βάρος των ΟΤΚΖ, τα υλικά κατασκευής τους και την επεξεργασία τους. Τα 

διαφορετικά σενάρια κόστους και η εξέταση των διαφορετικών σεναρίων και επιλογών 

επεξεργασίας έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να λάβουν πλήρως υπόψη τους τις όποιες 

αβεβαιότητες υπάρχουν στην αξιολόγηση των δαπανών που θα λάβουν χώρα τα επόμενα 10 

χρόνια. Η ανάλυση όμως δεν έκανε διάκριση ανάμεσα στα διάφορα κράτη – μέλη και 

ειδικότερα τις διαφορές κόστους ανάμεσα στα παλιά και τα καινούργια κράτη – μέλη. Τα νέα 

μέλη είναι λιγότερο πιθανό να αντιμετωπίσουν το σενάριο χαμηλού κόστους γιατί τα κόστη 

εναπόθεσης στις χωματερές είναι πολύ χαμηλά. Βέβαια, λόγω των περιβαντολογικών 

απαιτήσεων και προτύπων που θέτει η ΕΕ, αναμένεται να αυξηθεί το κόστος χρήσης των 

χωματερών. Σε ότι αφορά το ποσοστό της αύξησης του κόστους, έγινε η συντηρητική 

υπόθεση πως θα αυξηθεί κατά 10%. Εάν η αύξηση αυτή φτάσει το 25%, το κόστος των 

υψηλότερων στόχων θα μειωθεί κατά 1 με 2 ευρώ ανά ΟΤΚΖ. Παράλληλα, έγινε η υπόθεση 

πως τα έξοδα επεξεργασίας των  ΟΤΚΖ θα μειώνονταν τα επόμενα 10 χρόνια κατά 10%. Μια 

υπόθεση επίσης συντηρητική, αν αναλογιστούμε πως σε άλλες περιπτώσεις χρήσης νέων 

περιβαντολογικών τεχνολογιών η μείωση του κόστους σε βάθος χρόνου ήταν πολύ 

μεγαλύτερη. Αν υποθέσουμε μείωση του κόστους επεξεργασίας κατά 50%, η μέιωση του 

κόστους επεξεργασίας ανά όχημα μπορεί να φτάσει (στο σενάριο υψηλού κόστους) μέχρι και 

τα 15 ευρώ ανά ΟΤΚΖ στη περίπτωση της θερμικής επεξεργασίας και τα 8 ευρώ στη 

περίπτωση του μηχανικού διαχωρισμού. Τα νέα κράτη – μέλη μπορεί να χρησιμοποιήσουν 

μικρότερα εργοστάσια επεξεργασίας λόγω μικρότερου όγκου υλικών και έτσι να μην έχουν τα 

πλεονεκτήματα των οικονομιών κλίμακας που αναφέραμε πιο πάνω. 

 

Στον Πίνακα 6.2  (σελίδα 61), υπολογίστηκε πως στην ΕΕ των 25 περίπου 10.6 εκατομμύρια 

αυτοκίνητα φτάνουν στο τέλος του κύκλου ζωής τους ετησίως. Από τις στατιστικές 

αποταξινόμησης γίνεται αντιληπτό πως μόνο το 5. 3% του συνόλου των αυτοκινήτων στην 

ΕΕ καθίσταται ΟΤΚΖ,  γεγονός που αντανακλά την αύξηση του αριθμού των αυτοκινήτων 

που κυκλοφορούν. Εάν ο αριθμός αυτοκινήτων στην ΕΕ σταθεροποιούνταν, η μέση διάρκεια 

ζωής ενός αυτοκινήτου θα έφθανε τα 12.5 χρόνια και περίπου το 8% του στόλου των 
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αυτοκινήτων θα γίνονταν ΟΤΚΖ.  Αν υποθέσουμε πως η μέση ετήσια αύξηση του στόλου 

είναι 2.4% και η μέση ηλικία των αυτοκινήτων τα 12 χρόνια, ο αριθμός των ΟΤΚΖ που θα 

απαιτεί επεξεργασία το 2006 και το 2015 φτάνει τα 11.1 και τα 13.8 εκατομμύρια οχήματα 

αντίστοιχα.  

 

Τα ακαθάριστα κόστη των αυξημένων στόχων για το 2015 υπολογίζονται 

πολλαπλασιάζοντας το επιπλέον κόστος ανά ΟΤΚΖ, το οποίο απαιτείται για την κάλυψη των 

στόχων του 2015, με τον αριθμό των ΟΤΚΖ που απαιτούν επεξεργασία. Τα προβλεπόμενα 

κόστη παρουσιάζονται στον Πίνακα 7.15. Ανάλογα με την επιλεγόμενη τεχνική και το 

προβλεπόμενο κόστος της χωματερής, έχουμε στην καλύτερη περίπτωση καθαρή οφέλεια 

που φτάνει τα 240 εκατομμύρια ευρώ και στη χειρότερη κόστος που ξεπερνά ελαφρά τα 200 

εκατομμύρια ευρώ. 

 

Πίνακας 7.15 : Προβλεπόμενο ετήσιο ακαθάριστο κόστος των στόχων  του 2015 
 

 
ΕΠΙΛΟΓΕΣ 

Σενάριο υψηλού 
Κόστους 

Σενάριο κανονικού 
κόστους 

Σενάριο χαμηλού  
κόστους 

Μηχανικός Διαχωρισμός  

57.4 

 

- 48.9 
 

- 238.2 

Μηχανικός και Θερμικός 

Διαχωρισμός 

 

201.4 

 

63.6 

 

- 84.7 

 

Αξιολογώντας τα κόστη των υψηλότερων στόχων, όταν αυτά βασίζονται στα μεταβλητά 

κόστη των PST (αφού έχουμε ήδη αποδώσει τα σταθερά κόστη στην κάλυψη των στόχων 

του 2006), η κατάσταση γίνεται ακόμα καλύτερη σε ότι αφορά τις δαπάνες. Ο Πίνακας 7.16 

δείχνει τις νέες αλλαγές. Σχεδόν σε όλα τα σενάρια κόστους, τα οικονομικά οφέλη λόγω 

αποφυγής χρήσης των χωματερών είναι μεγαλύτερα από τις δαπάνες επεξεργασίας. 
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Πίνακας 7.16 : Προβλεπόμενο ετήσιο ακαθάριστο κόστος των στόχων  του 2015 
(με τα σταθερά κόστη να αποδίδονται στην επίτευξη των στόχων του 2006) 

 
 

ΕΠΙΛΟΓΕΣ 
Σενάριο υψηλού 

Κόστους 

Σενάριο κανονικού 
κόστους 

Σενάριο χαμηλού  
κόστους 

Μηχανικός Διαχωρισμός  

- 35.9 
 

- 114.3 
 

- 243.7 

Μηχανικός και Θερμικός 

Διαχωρισμός 

 

49.4 

 

- 32.3 
 

- 136.1 

 

Γίνεται φανερό πλέον πως η οικονομικά καλύτερη μέθοδος επεξεργασίας των καταλοίπων 

τεμαχισμού είναι ο μηχανικός τους διαχωρισμός.  Οι υπόλοιπες λύσεις είναι πολύ ακριβές ή 

απλά δεν ανταποκρίνονται σε βασικούς όρους που θέτει η Κοινοτική οδηγία. 

 

Η ανταπόκριση στους υψηλότερους στόχους που θέτει η οδηγία για το 2015 με τη χρήση των 

PSTs δίνει την ευκαιρία στους Ευρωπαίους να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους σε 

ότι αφορά την καλύτερη χρήση των διαθέσιμών πόρων. Αυτό καταδεικνύεται με σαφήνεια 

από τα οικονομικά οφέλή που προκύπτουν στα σενάρια χαμηλού και κανονικού κόστους. 

Κατά μέσο όρο και σε ετήσια βάση, θα εξοικονομούνται πόροι αξίας 240 εκατομμυρίων 

ευρώ. Παράλληλα η αποτελεσματική χρήση των πόρων έχει θετικές επιδράσεις και στο 

εμπορικό ισοζύγιο της ΕΕ. Η εξέλιξη των νέων τεχνολογιών για την επίτευξη υψηλότερων 

στόχων ανακυκλωσης/ ανάκτησης θα προσφέρει μελλοντικα ευκαιρίες για εξαγωγές 

ανακυκλωμενων προϊόντων. 

 

 

 

8. Τα περιβαντολογικά οφέλη από την εφαρμογή της οδηγίας. 
 

Πέρα από τα οικονομικά οφέλη, τα οποία θα αρχίσουν να φαίνονται σε βάθος χρόνου, 

υπάρχουν πολύ σημαντικά οφέλη που έχουν προκύψει άμεσα από την εφαρμογή της 

οδηγίας. Ο Πίνακας 8.1 παρουσιάζει συνοπτικά τα οφέλη που έχουν καταγραφεί μέχρι το 

2005. 
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Πίνακας 8.1: Τα περιβαντολογικά οφέλη από την εφαρμογή της οδηγίας 
 

Απαιτήσεις της οδηγίας Επιδράσεις – Οφέλη εξαιτίας της οδηγίας μέχρι 
σήμερα 

Μια αργή και σταθερή αντικατάσταση όλων των παράνομων 

εγκαταστάσεων επεξεργασίας από αδειοδοτημένα κέντρα. 

Περίπου το 50% των ΟΤΚΖ επεξεργάζεται απο τα ΕΚΑ. 

Ο αριθμός των ΕΚΑ που προσαρμόζεται πλήρως στις 

Κοινοτικές διατάξεις αυξάνεται σημαντικά  

 

 

 

Συλλογή του 100% των ΟΤΚΖ και 

μεταφορά τους στα Εξουσιοδοτημένα 

Κέντρα Ανακύκλωσης (ΕΚΑ). Ακόμα περισσότερα υλικά με μηδενική ή ακόμα και αρνητική 

αξία επεξεργάζονται και ανακυκλώνονται/ ανακτώνται. 

 

 

 

Απορρύπανση – υγρά 

Βάση του 50 % των ΟΤΚΖ που ανακυκλώνται σύμφωνα με 

την οδηγία, περίπου 56.000 τόνοι υγρών, εκ των οποίων 

31.000 τόνοι χρησιμοποιημένων ορυκτέλαιων και 25.000 

τόνοι υδατοδιαλυτών υγρών που περιέχουν γλυκόλη, δεν 

μόλυναν το περιβάλλον.  

 

 

 

 

 

 

Απορρύπανση - μπαταρίες 

Έχει υπολογιστεί πως πριν από την εφαρμογή της οδηγίας 

περίπου 10 – 15% των χρησιμοποιημένων μπαταριών 

αυτοκινήτων απορρίπτονταν στο περιβάλον. Μετά την 

εφαρμογή της οδηγίας, περίπου το 50% αυτών επεξεργάζεται 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας. Το αποτέλεσμα: 

• Περίπου 2 με 4 χιλιάδες τόνοι θειϊκού οξέως δεν 

απελευθερώνονται στο περιβάλον,αποφεύγοντας έτσι το 

κίνδυνο άμεσης μόλυνσης ττων υδάτων. 

• Επεξεργάζονται περίπου 2 με 4 χιλιάδες τόνοι μολύβδου. 

• 500 με 750 εκατομμύρια μπαταρίες ανακυκλώνονται σε 

ειδικές εγκαταστάσεις, χωρίς το κίνδυνο μόλυνσης του 

περιβάλλοντος. 

 

Απορρύπανση – δεξαμενες 

υγροποιημένου αερίου (LGT) 

Η αποσυναρμολόγηση των δεξαμενών LGT που διαθέτουν τα 

ΟΤΚΖ που κινούνταν με φυσικό αέριο έχει ως αποτέλεσμα 

την αποφυγή διαρροής προπανίου στην ατμόσφαιρα, ενός 

αερίου που είναι αρκετά επικίνδυνου για τον άνθρωπο. 

Επίσης αποτρέπεται η σοβαρή πιθανότητα έκρηξης αυτών 

των δεξαμενών κατα τη φάση του τεμαχισμού. Κάποιες 

μονάδες έπαθαν ζημιές απο τέτοιες εκρήξεις που μπορεί να 

είναι αρκετά ισχυρές! 
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Απαιτήσεις της οδηγίας 

 

 
Επιδράσεις – Οφέλη εξαιτίας της οδηγίας μέχρι 

σήμερα 

 

 

Απορρύπανση – αερόσακκοι 

Μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν αξιόλογα περιβαντολογικά 

οφέλη, καθώς οι τεχνικές αποσυναρμολόγησης των εν λόγω 

εξαρτημάτων βρίσκονται σε εξέλιξη. Μέσα στα επόμενα 5 

χρόνια θα υπάρχουν σημαντικές εξελίξεις. 

Ανακύκλωση - καταλύτες 

 

Περιβαντολογικά οφέλη :  δεν έχει καταγραφεί κανένα μέχρι 

στιγμής. 

 

 

Ανακύκλωση - ελαστικά 

Εξαιτίας της οδηγίας τα ελαστικά πλέον δεν θάβονται στις 

χωματερές και δεν συγκεντρώνονται σε τεράστιες ποσότητες 

(stockpiles). Η ανακύκλωσή τους έχει αρχίσει να γίνεται 

συστηματικά μόλις τα τελευταία χρόνια και συνεπώς δεν 

έχουν καταγραφέι συγκεκριμένα περιβαντολογικά οφέλη. 

 

Ανακύκλωση – γυαλί 

Περιβαντολογικά οφέλη :  δεν έχει καταγραφεί κανένα μέχρι 

στιγμής. Σε κάποιες χώρες γίνεται ανακύκλωση ορισμένων 

κομμάτιών γυαλιού 

 

Ανακύκλωση – μεγάλα κομμάτια 

πλαστικού  

 Η οδηγία ενθαρρύνει την διεξαγωγή μελετών για την 

ανακύκλωση και την ανάκτηση ενέργειας από μεγάλα 

κομμάτια πλαστικού. 

 

Ανακύκλωση – μεταλλικά κομμάτια  

Τα περιβαντολογικά οφέλη εδώ δεν είναι σημαντικά αφού τα 

περισσότερα μεταλλικά τμήματα ανακυκλώνονταν και πριν 

την εφαρμογή της οδηγίας. 

 

Μελλοντικά τα περιβαντολογικά οφέλη θα αυξηθούν και θα αρχίσουν να γίνονται αντιληπτά 

από όλους μας. Για παράδειγμα, υπολογίζεται πως η ανάκτηση ενέργειας από την κάυση 

των ελαστικών στου κλιβάνους των τσιμεντοβιομηχανιών, σε όλη την ΕΕ, θα καλύπτει 

περίπου το 15% των ενεργειακών τους αναγκών. 

 

9. Η περίπτωση της Ελλάδας. Η υπάρχουσα κατάσταση και οι 

μελλοντικές προοπτικές.  

Η πρώτη φορά που στην χώρα μας έγινε οργανωμένη προσπάθεια απόσυρσης παλαιών 

αυτοκινήτων ήταν την περίοδο 1990 – 1993. Χάρη στο μέτρο της απόσυρσης εκατοντάδες 

χιλιάδες απαρχαιωμένα και κακοσυντρημένα αυτοκίνητα αντικαταστάθηκαν από σύγχρονα 
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οχήματα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας. Η απόσυρση αυτών των αυτοκινήτων έγινε σε 

μερικές δεκάδες κέντρα καταστροφής οχημάτων που δεν πληρούσαν παρά ελάχιστες 

περιβαντολογικές προδιαγραφές. Σε 3 χρόνια οι μονάδες αυτές μετέτρεψαν σε παλιοσίδερα 

πάνω από 500.000 οχήματα χώρις όμως να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα προστασίας του 

περιβάλοντος. Η απορρύπανση ήταν μια τυπική διαδικασία και γίνονταν περισσότερο για 

λόγους προστασίας των μηχανημάτων τεμαχισμού 41, παρά για οικολογικούς λόγους. Από 

τις αρχές του 1990 μέχρι πρόσφατα, ο αριθμός των αυτοκινήτων που αποσύρονται κάθε 

χρόνο στη χώρα μας,  λόγω παλαιότητας καθώς και λόγω ατυχημάτων τα οποία τα 

καθιστούν μη κατάλληλα προς λειτουργία και μη επιδιορθώσιμα κυμαίνεται σε ποσοστό  

0,6% έως 0,8% επί του συνολικού αριθμού των εν κυκλοφορία οχημάτων 42. Από τα 

ποσοστά φαίνεται πως ο αριθμός αυτός είναι αρκετά μικρός.  

Η ύπαρξη κενών στο νομικό πλαίσιο και η αδυναμία εφαρμογής των κανονισμών είχαν ως 

αποτέλεσμα η χώρα μας να διαθέτει εκατοντάδες χιλιάδες εγκαταλειμμένα αυτοκίνητα 

διασκορπισμένα σε όλη την επικράτεια της χώρας και κυρίως στις πόλεις. Σύμφωνα με 

στοιχεία του ΣΕΑΑ (Σύνδεσμος Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων) κάθε χρόνο 

εγκαταλείπονται περίπου 25.000 αυτοκίνητα, ενώ το σύνολο των παρατημένων Ι.Χ. σε όλη 

την Ελλάδα ξεπερνάει το μισό εκατομμύριο. Τα περισσότερα από αυτά εμφανίζονται «στα 

χαρτιά» να έχουν αποσυρθεί προσωρινά, με βάση μια διάταξη του υπουργείου Μεταφορών 

που δίνει το δικαίωμα στον κάτοχο του αυτοκινήτου να παραδώσει προσωρινά τις πινακίδες 

αποφεύγοντας την πληρωμή τελών κυκλοφορίας. «Το αυτοκίνητο θεωρείται περιουσιακό 

στοιχείο και οι ιδιοκτήτες του δύσκολα το παραδίδουν, ακόμη κι αν δεν πρόκειται ποτέ να το 

ξαναχρησιμοποιήσουν», λεει ο κ. Βοναζούντας 43. «Γι' αυτό και πολλοί κάνουν κακή χρήση 

αυτής της ρύθμισης, γεμίζοντας τους δρόμους των πόλεων με εγκαταλελειμμένα Ι.Χ.». 

Υπολογίζεται ότι μόνο στην Αθήνα υπάρχουν πάνω από 40.000 οχήματα που τα έχουν 

εγκαταλείψει οι  ιδιοκτήτες  τους, με προφανές αντίκτυπο τόσο σε ότι αφορά την ρύπανση 

όσο και τη μακροχρόνια κατάληψη πολύτιμων θέσεων στάθμευσης. Τα κύρια χαρακτηριστικά 

της ελληνικής πραγματικότητας θα μπορούσαν να επισημανθούν στους παρακάτω τομείς:  

                                                 
41 . Η απορρύπανση αφορούσε την εξαγωγή των καταλοίπων βενζίνης, που μπορόυσε να προκαλέσει έκρηξη 
κατά τη φάση συμπίεσης του οχήματος. 
42. Τα στοιχεία αφορούν το έτος 2001.Πηγή: Περιοδικό 4 Τροχοί. 
43 . Ο κύριος Επαμεινώντας  Βοναζούντας είναι ο επκεφαλής της ΕΔΟΕ. Συνέντευξη στον συντάκτη κ. Λιάλιου 
Γεώργιου, για το  ένθετο περιοδικό «ΟΙΚΟ» της εφημερίδας «Καθημερινή». Τεύχος Μαρτίου 2006. 
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 Ελάχιστες απαιτήσεις αποταξινόμησης. Το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο για την 

αποταξινόμηση των οχημάτων διέπεται από χαλαρές διατάξεις οι οποίες επιτρέπουν 

την διαιώνιση των προσωρινών αποταξινομήσεων και την εξορισμού ακινητοποίηση 

του οχήματος οπουδήποτε για μεγάλο χρονικό διάστημα. Παράλληλα δεν υπάρχει 

σαφής διαδικασία τιμωρίας των ιδιοκτητών οι οποίοι καταλαμβάνουν δημόσιο χώρο 

εγκαταλείποντας τα οχήματα τους. Πρακτικά, αν βρεθεί ο κάτοχος του 

εγκαταλειμμένου  οχήματος, τότε αυτός τιμωρείται με τα έξοδα μεταφοράς του στα 

κέντρα ανακύκλωσης. Το ποσό του «προστίμου» δεν ξεπερνα τα 100 ευρώ, όταν σε 

άλλες χώρες της ΕΕ, όπως η Πορτογαλία, μπορεί να φτάσει τα 3.000 ευρώ. 

 Παράνομα διαλυτήρια οχημάτων. Τα παλαιά ή κατεστραμμένα αυτοκίνητα μαζεύονται 

από ελεύθερους επαγγελματίες οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην πώληση 

μεταχειρισμένων ανταλλακτικών και σιδήρων. Η συγκέντρωση και επεξεργασία τους 

πραγματοποιείται σε χώρους οι οποίοι στερούνται περιβαλλοντικών προδιαγραφών.  

 Τα περισσότερα διαλυτήρια οχημάτων είναι μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις οι 

οποίες στερούνται του απαιτούμενου μηχανολογικού εξοπλισμού και των 

προδιαγραφών λειτουργίας. 

 Μάντρες οι οποίες μαζεύουν ΟΤΚΖ σε δυσπρόσιτες και άγνωστες περιοχές. Εκτός 

του προαναφερθέντος χαλαρού θεσμικού πλαισίου το οποίο επιτρέπει την άνευ όρων 

εγκατάλειψη ενός οχήματος, δεν υπάρχει σαφής ορισμένος και με τουλάχιστον 

εύκολη πρόσβαση χώρος για την εναπόθεση ενός ΟΤΚΖ. Η άγνοια για τις νόμιμες 

διαδικασίες αναγκάζει και τους πλέον νομοταγείς και ευαισθητοποιημένους πολίτες να 

εγκαταλείψουν το όχημα τους σε κάποιο δημόσιο χώρο. 

 Χαμηλό επίπεδο περιβαλλοντικής συνείδησης. Όπως και για τα υπόλοιπα προϊόντα 

στο τέλος του κύκλου ζωής των έτσι και για τα οχήματα δεν υπήρχε μία ξεχωριστή 

πρωτοβουλία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού σε θέματα ανακύκλωσης 

και προστασίας του περιβάλλοντος. Είναι λοιπόν λογικό να μην αναγνωρίζεται ως 

σημαντικό γεγονός από την πλειοψηφία του κοινού, ότι κάθε εγκαταλελειμμένο όχημα 

αποτελεί μία πηγή ρύπανσης η οποία ζημιώνει την ανθρώπινη υγεία και μειώνει το 

επίπεδο της ποιότητας ζωής. 
 Συναισθηματικοί λόγοι. Ακούγεται λίγο περίεργο αλλά πολλοί πολίτες δεν θέλουν να 

αποχωριστούν τα οχήματά τους, ανεξάρτητα από τη κατάσταση στην οποία 

βρίσκονται τα τελευταία. Θεωρούν πως το όχημά τους, ανεξάρτητα από την εμπορική 

του αξία, η οποία τις περισσότερες περιπτώσεις είναι ανύπαρκτη, παραμένει ένα 

περιουσιακό τους στοιχείο, που δεν πρέπει να καταστρέψουν.  
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Τον Αύγουστο του 2001, για την οργάνωση της αξιοποίησης – ανακύκλωσης των 

αποβλήτων στη χώρα μας, ψηφίσθηκε στην Ελληνική Βουλή ο Νόμος 2939. Με τον Νόμο 

2939/01 (ΦΕΚ 179 Α) με θέμα «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών 

και άλλων προϊόντων - Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών 

και Άλλων Προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ) και άλλες διατάξεις», καθορίζονται μεταξύ των άλλων, οι 

ευθύνες των διαχειριστών συσκευασιών και «άλλων προϊόντων», καθώς και οι όροι και 

προϋποθέσεις για την οργάνωση συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών, και 

τίθενται ως αρχές η  πρόληψη, η επαναχρησιμοποίηση – ανακύκλωση και η ανάκτηση 

ενέργειας. Ως «άλλα προϊόντα» νοούνται οχήματα στο τέλος κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ), 

χρησιμοποιημένα ελαστικά οχημάτων, ορυκτέλαια, μπαταρίες και συσσωρευτές, ηλεκτρικές 

και ηλεκτρονικές συσκευές, υλικά εκσκαφών και κατεδαφίσεων, έντυπο υλικό κλπ. Οι στόχοι 

που τίθενται για τη διαχείριση των ΟΤΚΖ συμβαδίζουν με το πνεύμα της οδηγίας 

2000/53/ΕΚ. Ο Ε.Ο.Ε.Σ.Δ.Α.Π., ο οποίος υπάγεται στον έλεγχο του Υ.Π.Ε.Χ.Ω.Δ.Ε., είναι 

νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με πλήρη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και δεν 

έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Βασικός σκοπός του είναι να σχεδιάζει και εφαρμόζει την 

πολιτική για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και των άλλων προϊόντων. 

 

Στην Ελλάδα δεν γίνονταν συστηματική διαχείριση των ΟΤΚΖ. Για τον λόγο αυτό ο ΣΕΑΑ 

ξεκίνησε το 2002 να μελετά το θέμα των ΟΤΚΖ, και έθεσε ως στόχο του το εκμεταλλευτεί στο 

μεγαλύτερο δυνατό βαθμό την Ευρωπαϊκή εμπειρία στο σχεδιασμό ενός συστήματος 

ανακύκλωσης αυτοκινήτων. Η προσπάθεια εκμετάλλευσης των καλύτερων ευρωπαϊκών 

πρακτικών συνεχίστηκε και κατά την μελέτη του ΣΕΑΑ για το ΟΤΚΖ που έγινε την άνοιξη του 

2002 σε συνεργασία με ειδικούς σε θέματα ΟΤΚΖ, οι οποίοι εργάζονται σε μεγάλους 

κατασκευαστές στην ΕΕ. 

Από την ίδια μελέτη, έγινε κατανοητό ότι δύο είναι οι πρακτικές που σε πανευρωπαϊκή 

κλίμακα χαίρουν εκτίμησης ως οι προτιμότερες τεχνικές για τον σχεδιασμό και λειτουργία 

συστημάτων ανακύκλωσης ή εναλλακτικής διαχείρισης ΟΤΚΖ, δηλαδή συστημάτων όπου η 

παραλαβήτων ΟΤΚΖ γίνεται δωρεάν: 1.Η μεγιστοποίηση της αξιοποίησης των ΟΤΚΖ. 2. Η 

ελαχιστοποίηση του κόστους επεξεργασίας                  

Τα καλύτερα παραδείγματα εφαρμογής των παραπάνω πρακτικών είναι η Ισπανία για την 

πρώτη και η Γαλλία για την δεύτερη 44. Και τα δύο συστήματα των χωρών αυτών υπόσχονται 

                                                 
44. Πηγή:ΕΔΟΕ (2006) 
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για το μεσοπρόθεσμο τουλάχιστο μέλλον ότι μπορούν να λειτουργήσουν στα πλαίσια της 

ελεύθερης αγοράς σύμφωνα με την οδηγία, χωρίς να απαιτούν εξωτερική χρηματοδότηση 

από κανένα κρατικό ή ιδιωτικό φορέα. Ενδεικτικά στην Ισπανία, υπάρχει σήμερα 

αναπτυγμένος ένας ισχυρός κλάδος αποσυναρμολογητών που εξασφαλίζει ότι όλα τα ΟΤΚΖ 

της χώρας αγοράζονται από τον τελευταίο ιδιοκτήτη ή παραλαμβάνονται δωρεάν. Ο κλάδος 

μάλιστα αυτός πραγματοποιεί και ικανοποιητικές εξαγωγές εκτός ΕΕ.   

Το Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ)116 (ΦΕΚ81Α/05.03.04) καθορίζει το νομικό πλαίσιο για τη 

διαχείριση των ΟΤΚΖ. Πιο συγκεκριμένα, θεσπίζει τα μέτρα, τους όρους και τα προγράμματα 

για την εναλλακτική διαχείριση ΟΤΚΖ, των χρησιμοποιούμενων ανταλλακτικών τους και των 

απενεργοποιημένων καταλυτικών μετατροπέων, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της 

οδηγίας 2000/53/ΕΚ για τα ΟΤΚΖ.  

Τα άρθρα του προεδρικού διατάγματος στοχεύουν στη κατά προτεραιότητα πρόληψη 

δημιουργίας αποβλήτων από τα οχήματα. Επιπροσθέτως, επιδιώκουν την 

επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση και τις άλλες μορφές αξιοποίησης των οχημάτων στο 

τέλος του κύκλου ζωής τους και των κατασκευαστικών τους στοιχείων. Παράλληλα, 

στοχεύουν στη μείωση της ποσότητας των προς διάθεση αποβλήτων. 

Η έννοια της εναλλακτικής διαχείρισης, κεντρικός άξονας γύρω από τον οποίο περιφέρεται η 

νέα νομοθεσία, ορίζεται από το ίδιο το ΠΔ ως εξής: «Εναλλακτική Διαχείριση» αποτελούν οι 

εργασίες συλλογής, παραλαβής, μεταφοράς, προσωρινής αποθήκευσης, αξιοποίησης, και  

επαναχρησιμοποίησης των οχημάτων στο τέλος κύκλου ζωής ή των μεταχειρισμένων 

ανταλλακτικών και απενεργοποιημένων καταλυτικών μετατροπέων ώστε μετά την 

επαναχρησιμοποίηση ή επεξεργασία τους αντίστοιχα, να επιστρέφουν στο ρεύμα της 

αγοράς. 

Η νέα νομοθεσία αφορά όλα τα οχήματα, συμπεριλαμβανομένων των κατασκευαστικών τους 

στοιχείων, εφόσον αυτό είναι οικονομικά και τεχνικά εφικτό. Αυτό ισχύει ανεξάρτητα από τον 

τρόπο με τον οποίο ένα όχημα κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του συντηρήθηκε ή 

επισκευάστηκε και κατά πόσο είναι εξοπλισμένο με κατασκευαστικά στοιχεία που παρέχει ο 

κατασκευαστής ή με άλλα. (των οποίων όμως η τοποθέτηση ως εφεδρικών τεμαχίων ή 

ανταλλακτικών συμφωνεί με τις ισχύουσες κοινοτικές ή εθνικές διατάξεις.) 
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Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, οι παραγωγοί των οχημάτων υποχρεώνονται να οργανώνουν 

ή να συμμετέχουν σε ατομικά ή συλλογικά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης των 

οχημάτων και να προωθούν τη πλέον ενδεδειγμένη μέθοδο εναλλακτικής διαχείρισης, με την 

οργάνωση συστημάτων συλλογής, μεταφοράς, προσωρινής αποθήκευσης και αξιοποίησης 

των ΟΤΚΖ και αποβλήτων που συνίστανται σε μεταχειρισμένα εξαρτήματα. Τα συστήματα 

αυτά πρέπει να αποβλέπουν:  

Α) στην επαναχρησιμοποίηση, αξιοποίηση και ανακύκλωση των ΟΤΚΖ με χρήση καθαρών 

τεχνολογιών 

Β) στη προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας, ασφάλειας και υγιεινής του καταναλωτή, 

προστασία των δικαιωμάτων του βιομηχανικού και εμπορικού απορρήτου, αποφυγή 

δημιουργίας εμποδίων και στρεβλώσεων στον ανταγωνισμό για τα εισαγόμενα προϊόντα.  

Οι τελικοί ιδιοκτήτες των ΟΤΚΖ είναι υποχρεωμένοι να παραδίδουν το όχημά τους σε 

εγκεκριμένα σημεία συλλογής ΟΤΚΖ, τα οποία πρέπει να είναι συμβεβλημένα με εγκεκριμένα 

συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης. Οι κάτοχοι ΟΤΚΖ είναι υποχρεωμένοι οι ίδιοι να 

μεταφέρουν και να παραδίδουν τα οχήματά τους στα παραπάνω σημεία. Κατά την 

παράδοση του ΟΤΚΖ οι ιδιοκτήτες ή κάτοχοι ΟΤΚΖ λαμβάνουν βεβαίωση παραλαβής. (Οι 

βεβαιώσεις παραλαβής χορηγούνται μέχρι την 20η Δεκεμβρίου κάθε έτους, ενώ για τις 

απομακρυσμένες περιοχές μέχρι τη 15η Δεκεμβρίου). Η παράδοση των ΟΤΚΖ 

ολοκληρώνεται με την έκδοση του πιστοποιητικού καταστροφής, το οποίο αποτελεί το μόνο 

νόμιμο έγγραφο για την αποταξινόμηση του οχήματος. Τα πιστοποιητικά καταστροφής 

εκδίδονται μόνο από τις συμβεβλημένες με το σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης 

επιχειρήσεις και χορηγούνται στο τελικό ιδιοκτήτη μέσα σε 8 μέρες από τη χορήγηση της 

βεβαίωσης παραλαβής. 

Η παράδοση του οχήματος σε εγκεκριμένα συστήματα συλλογής δεν συνεπάγεται κόστος για 

το τελευταίο ιδιοκτήτη εφόσον το όχημα περιέχει τα βασικά κατασκευαστικά του στοιχεία. Εάν 

από το όχημα λείπουν βασικά στοιχεία (κινητήρας, καθίσματα) ή έχουν προστεθεί σε αυτό 

απόβλητα, τότε η παράδοση του συνεπάγεται την καταβολή κάποιου χρηματικού ποσού από 

το τελευταίο ιδιοκτήτη, το οποίο φτάνει, στη χειρότερη περίπτωση, τα 130 ευρώ. 

Μέσα σε αυτό το νέο νομικό πλαίσιο, ιδρύθηκε η Εναλλακτική Διαχείριση Οχημάτων Ελλάδος 

(ΕΔΟΕ), που αποτελεί τον μοναδικό εγκεκριμένο και αδειοδοτημένο φορέα για την 

εναλλακτική διαχείριση των ΟΤΚΖ. Είναι μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρία που συστάθηκε 
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τον Ιανουάριο του 2004 από τους 33 επίσημους αντιπροσώπους αυτοκινήτων στην Ελλάδα 

(ΣΕΑΑ). Σκοπός της είναι η εκπλήρωση των υποχρεώσεων που τίθενται από τα 

προαναφερθέντα νομικά πλαίσια. Θα πρέπει δηλαδή να σχεδιάσει το σύστημα συλλογής και 

ανακύκλωσης των παλαιών αυτοκινήτων συνεργαζόμενη με ιδιωτικούς φορείς προκειμένου 

να αξιοποιηθούν υπάρχουσες εγκαταστάσεις ή να δημιουργηθούν νέες, όπου και θα 

ανακυκλώνονται τα ΟΤΚΖ. Το σύστημα το οποίο σχεδιάζεται από την ΕΔΟΕ είναι ένα 

'ανοικτό' σύστημα, δηλαδή αποδέχεται συνεργασία με όλους τους Οικονομικούς Παράγοντες 

οι οποίοι διαθέτουν την απαιτούμενη τεχνογνωσία και τις προϋποθέσεις πλήρους 

συμμόρφωσης στις απαιτήσεις των νόμων. Είναι στρατηγική κατεύθυνση της ΕΔΟΕ να μην 

προχωρήσει σε επενδύσεις η ίδια αλλά να αναζητήσει τους κατάλληλους συνεργάτες με τους 

οποίους θα συνεργαστεί, προκειμένου είτε να αξιοποιήσουν υπάρχουσες εγκαταστάσεις, είτε 

να προχωρήσουν στην δημιουργία νέων εγκαταστάσεων στα πλαίσια των συμβολαίων 

συνεργασίας με την ΕΔΟΕ. Η ημερομηνία επίσημης λειτουργίας του φορέα ήταν η 1η 

Νοεμβρίου του 2004. Επίσης η ΕΔΟΕ αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις οι οποίες τίθενται στους 

παραγωγούς από τον Ν. 2939/2001 και το ΠΔ116, και οι οποίες θα τηρούνται από όλους 

τους συνεργάτες. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, η ΕΔΟΕ έχει καθορίσει τους 

παρακάτω στρατηγικούς στόχους: 

 

1. Δημιουργία αυτοχρηματοδοτούμενου συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης ΟΤΚΖ. 

2. Εθνική κάλυψη του συστήματος. 

3. Επίτευξη των στόχων ανακύκλωσης και ανάκτησης. 

4. Η τήρηση των περιβαλλοντικών προδιαγραφών λειτουργίας σε ολόκληρο το δίκτυο 

συνεργατών του ΕΔΟΕ όπως αυτές προδιαγράφονται στο υπό έκδοση ΠΔ. 

5. Παραγωγική διασύνδεση και συνεργασία του συστήματος του ΕΔΟΕ με τα υπόλοιπα 

εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης. 

Στην Ελληνική αγορά λειτουργούν αρκετές επιχειρήσεις οι οποίες εισάγουν μεταχειρισμένα 

ανταλλακτικά από τις Ευρωπαϊκές χώρες, συνεργαζόμενες με τις εκεί αντίστοιχες  

επιχειρήσεις συλλογής και εκμετάλλευσης ΟΤΚΖ . Η δημιουργία του Ελληνικού συστήματος 

συλλογής και εκμετάλλευσης ΟΤΚΖ θα προσφέρει στις Ελληνικές επιχειρήσεις του κλάδου 

μία νέα και μάλλον φθηνότερη πηγή πρώτων υλών. Βεβαίως προβλέπουμε ότι λόγω της 

παλαιότητας του ελληνικού στόλου οχημάτων και τις απαξίωσης της αξίας των 

ανταλλακτικών τους οι εισαγωγές μεταχειρισμένων ανταλλακτικών θα συνεχίσουν για αρκετό 

χρονικό διάστημα. Εντούτοις οι προοπτικές είναι εμφανείς και η εμπειρία των χωρών της 
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Ευρώπης το αποδεικνύει χωρίς αμφιβολία. Επιπλέον δεν μπορούμε να αγνοήσουμε το 

γεγονός ότι η σταδιακά προσδοκώμενη μείωση της ηλικίας του ελληνικού στόλου οχημάτων 

θα προσδώσει στον κλάδο εξαγωγικό χαρακτήρα με κατεύθυνση τις χώρες εκτός ΕΕ. 

Τα υλικά αυτά με προεξέχοντα τα μεταλλικά στοιχεία (χάλυβας και αλουμίνιο) αποτελούν 

πρώτες ύλες με σημαντική αγοραία τιμή. Σε ολόκληρη την Ευρώπη συμπεριλαμβανομένης 

και της Ελλάδος, δραστηριοποιούνται μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις συλλογής και 

επεξεργασίας παλαιών μετάλλων οι οποίες ενίοτε λειτουργούν σε δικτυακές συνεργασίες. 

Η ΕΔΟΕ στοχεύει στο άμεσο μέλλον στην δημιουργία ενός αυτοχρηματοδοτούμενου 

συστήματος δωρεάν παραλαβής και επεξεργασίας των ΟΤΚΖ. Το σύστημα θα αποτελείται 

από ένα δίκτυο ανεξάρτητων επιχειρήσεων (οικονομικοί παράγοντες) οι οποίες 

δραστηριοποιούνται στους κλάδους συλλογής και επεξεργασίας παλαιών μετάλλων και 

μεταχειρισμένων ανταλλακτικών αυτοκινήτων. Όπως προαναφέρθηκε όλες οι επιχειρήσεις οι 

οποίες πληρούν τις προϋποθέσεις μπορούν να συμμετέχουν στο σύστημα σύμφωνα με την 

αρχή του ανοικτού συστήματος. Από μελέτη του ΙΟΒΕ διαφαίνεται ότι το μεγαλύτερο τμήμα 

του κυκλοφορούντος στόλου στην Ελλάδα είναι πεπαλαιωμένο με μέση ηλικία περίπου τα 10 

έτη δημιουργώντας μία ανάγκη για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά τα οποία πλέον δεν 

διατίθενται ούτε στον υπόλοιπο Ευρωπαϊκό Χώρο. Δημιουργείται έτσι μία νέα αγορά 

μεταχειρισμένων ανταλλακτικών τόσο για την Ελλάδα όσα και για τις γειτονικές Βαλκανικές 

χώρες και κάποιες αγορές της Βορείου Αφρικής. Επιπρόσθετα φαίνεται να παρουσιάζεται 

έλλειμμα scrap στην ελληνική χαλυβουργία και για τον λόγο αυτό γίνονται μεγάλες 

εισαγωγές, ειδικότερα από Ρωσία. Συνεπώς η συγκεκριμένη αγορά παρουσιάζει έναν 

ανερχόμενο δυναμισμό σχετικά με την απορρόφηση του προερχόμενου scrap μετάλλων από 

τα ΟΤΚΖ. Δεν είναι τυχαίο πως κάποιες εταιρίες τεμαχισμού ΟΤΚΖ στη χώρα μας είναι 

θυγατρικές μεγάλων βιομηχανιών επεξεργασίας και παραγωγής χάλυβα και άλλων 

προϊόντων σιδήρου. 

Για την αποτελεσματική εκμετάλλευση των παραπάνω οικονομικών δεδομένων απαιτείται ο 

εκσυγχρονισμός και η εμπορική οργάνωση του κλάδου. Τα παραπάνω στοιχεία 

επιβεβαιώνονται στις τεχνοοικονομικές μελέτες των υποψήφιων συνεργατών της ΕΔΟΕ και 

αναδεικνύουν το θέμα της οικονομικής βιωσιμότητας του συστήματος. Στα πλαίσια αυτά 

ορισμένες από τις επιχειρήσεις των δύο αυτών κλάδων έχουν ήδη την υποδομή 

επεξεργασίας των ΟΤΚΖ καθώς κατέχουν εξοπλισμό και εγκαταστάσεις υψηλής 

παραγωγικότητας ενώ άλλες έχουν ήδη προβεί σε σχετικές μελέτες επενδύσεων ή και 
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παραγγελίες εξοπλισμού. Για την εξασφάλιση των όρων του ελεύθερου ανταγωνισμού και 

την παροχή σταθερής ποιότητας υπηρεσιών του συστήματος, η ΕΔΟΕ θα προχωρήσει σε 

αυστηρή επιλογή συνεργατών. Επιπλέον, αναμένεται η χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων 

των επιχειρήσεων ανακύκλωσης από ειδικούς λογαριασμούς 45 που θα ανοίγουν κατά την 

αγορά του καινούριου αυτοκινήτου, καθώς και από πιθανά πριμ ανακυκλώσεως για ειδικές 

κατηγορίες ανακυκλούμενων υλικών. Υπεύθυνη για τη διαχείριση των λογαριασμών θα είναι 

η ΕΔΟΕ. 

  
Σε όλη αυτή τη προσπάθεια το Κράτος κάθε άλλο παρά ενθαρρύνει την επέκταση του 

δικτύου των μονάδων ανακύκλωσης. Παρόλο που η ΕΔΟΕ έχει εγκρίνει τη λειτουργία 

κάποιων μονάδων, οι κρατικοί φορείς δείχνουν να μην μπορούν να συνεννοηθούν έγκαιρα 

και αποτελεσματικά  μεταξύ τους. Μετά από 2 χρόνια λειτουργίας του ΕΔΟΕ λειτουργούν 

στην Ελλάδα 12 μονάδες ανακύκλωσης, ενώ θεωρητικά θα έπρεπε ήδη να υπάρχει ένα 

ολοκληρωμένο δίκτυο από 17 μονάδες για να καλύπτονται επαρκώς όλα τα μεγάλα αστικά 

κέντρα. Είναι ενδεικτικό να αναφέρουμε το γεγονός ότι στη πρωτεύουσα της χώρας όπου 

είναι συγκεντρωμένο πάνω από το 50% του συνολικού στόλου των αυτοκινήτων, η 

υπερσύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης στον Ασπρόπυργο ξεκίνησε τη λειτουργία της μόλις 

στις αρχές Δεκεμβρίου του 2005. Τα σχόλια του ιδιοκτήτη της μονάδας και της επιχείρησης 

“Athens Recycling”, Εμμανουήλ Καμπέρ, είναι αποκαλυπτικά 46: « Είμαι δύο χρόνια έτοιμος 

να λειτουργήσω και ακόμα παίρνω έγκριση. Έχουμε ήδη μία άδεια λειτουργίας, αλλά στη 

πορεία άλλαξε η νομοθεσία και έπρεπε να βγάλουμε και δεύτερη. Αυτή τη στιγμή 

περιμένουμε την άδεια που ήδη έχουμε. Τουλάχιστο δύο φορές έχω καταθέσει τα ίδια 

έγγραφα. Με τέτοια εμπόδια ποιος επιχειρηματίας θα ξεκινήσει να κάνει δουλειά στην 

Ελλάδα. Ακόμα και αυτοί που υπάρχουν, τα μαζεύουν και φεύγουν. Είμαστε έτοιμοι να 

λειτουργήσουμε, τόσο εμείς όσο και το προσωπικό. Την επομένη της αδείας ξεκινάμε ». Η 

μονάδα του κ. Καμπέρ πρόκειται για τη πιο σύγχρονη στη χώρα με δυνατότητα 

ανακύκλωσης 100 οχημάτων την ημέρα. Παρολαυτά, η ελληνική γραφειοκρατία επέτρεπε 

στην μονάδα αυτή, μέχρι πολύ πρόσφατα, να λειτουργήσει. Ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας 

είχε αναλάβει παλιότερα την διάλυση και ανακύκλωση πάνω από 70.000 οχημάτων και 

διαθέτει τη σχετική εμπείρια.  

 

                                                 
45 . Πιθανότατα σύμφωνα με τα ολλάνδικά πρότυπα. Τιπότα όμως δεν έχει αποφασιστεί. Ύπάρχει το ενδεχόμενο 
να  καταβάλλεται μελλοντικά ειδικό τέλος που θα φτάνει το ύψος των 80 ευρώ, με την αγορά κάθε νέου 
αυτοκινήτου. 
46 . Ρεπορτάζ του περιοδικού « Super Autocar», Μηνιαία έκδοση, Σεπτέμβριος 2005.  
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Ως αποτέλεσμα της αδικαιολόγητης αυτής καθυστέρησης η Ελλάδα έχει ανακυκλώσει μόλις 

7.628 αυτοκίνητα, αντί για 80.000 που θα έπρεπε να ανακυκλώνονται ετησίως. Ο παρακάτω 

πίνακας δείχνει τα οχήματα που έχουν επεξεργαστεί στο σύνολο του δικτύου: 

 

 

Πίνακας 9.1: Τα ανακυκλωμένα ΟΤΚΖ στην Ελλάδα. 
 

 ΜΗΝΑΣ  ΚΑΤΟΧΟΙ  ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΑ – ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΠΟ 
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ  ΣΥΝΟΛΟ ΟΤΚΖ 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 
(2005) 7068  560  7628 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 
1/1 – 31/6/2006 

 

4.149 
 

1589 
 

5738 

 

Πηγή: ΕΔΟΕ (2006) 

 

Στον πρώτο χρόνο λειτουργίας του προγράμματος εναλλακτικής διαχείρισης οχημάτων 

(31/12/2004 – 31/12/2005) ανακυκλώθηκαν 7.664 οχήματα. Από τα οχήματα αυτά 

συλλέχθηκαν 178,5 τόνοι ελαστικών, 1,2 τόνοι καταλύτες, 19,3 τόνοι ορυκτελαίων, 6,7 τόνοι 

υγρών ψυγείου και 1,2 τόνοι υγρών φρένων. Το σύνολο σχεδόν των αυτοκινήτων 

ανακυκλώθηκε στη Bόρεια Ελλάδα, καθώς εκεί βρίσκονται οι περισσότερες εγκαταστάσεις 

που έχουν ήδη αδειοδοτηθεί. Ο αριθμός των ΟΤΚΖ αυξάνεται συνεχώς ενώ οι πολίτες είναι 

πλέον πιο ενημερωμένοι σχετικά με το πως πρέπει να απομακρίνουν το παλιό τους 

αυτοκίνητο από την κυκλοφορία. Ενεργή συμμετοχή έχει και η τοπική αυτοδιοίκηση, καθώς 

όπως φαίνεται και από τον Πίνακα, ο αριθμός των οχημάτων που συνέλεξαν οι δήμοι το 

πρώτο εξάμηνο του 2006 έχει σχεδόν τριπλασιαστεί σε σχέση με το 2005. Τα προβλήματα 

που αντιμετωπίζουν οι δήμοι με αρκετους ιδιοκτήτες ΟΤΚΖ είναι πολλά και εάν δεν υπήρχαν, 

ο αριθμός των ΟΤΚΖ που θα είχαν συλλέξει θα ήταν κατά πολύ μεγαλύτερος. 

Σήμερα λειτουργούν 12 εγκεκριμένα κέντρα αποσυναρμολόγησης / απορρύπανσης και 

τεμαχισμού. Είναι διασκορπισμένα σε όλη τη χώρα και ο αριθμός τους αναμένεται να αυξηθεί 

και άλλο αφού ακόμη 22 βρίσκονται στη διαδικασία αδειοδότησης. Σε λίγο καιρό αναμένεται 

πως θα μπορούμε ως χώρα να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις της ΕΕ. Ενδιαφέρον για 

επιχειρήσεις που θα ανακυκλώνουν ΟΤΚΖ έχουν δείξει αρκετοί επιχειρηματίες σε όλη την 

επικράτεια και οι αιτήσεις για την δημιουργία κέντρων ανακύκλωσης είναι πολλές. Ο λόγος 

είναι απλός: υπολογίζεται ότι περισσότερα από 800.000 επιβατικά και ελαφρά φορτηγά (από 
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το σύνολο των 4,5 περίπου εκατομμυρίων) είναι ταξινομημένα πριν από το 1980. Αυτό 

σημαίνει ότι 17,8% των οχημάτων που κυκλοφορούν στην Ελλάδα, έχουν ήδη ηλικία 25 ετών 

και άνω. Ήδη υπερδιπλάσιος δηλαδή, του μέσου όρου ζωής των αυτοκινήτων σε άλλες 

χώρες της Ευρώπης. Αυτός είναι και ο πρώτος στόχος απόσυρσης. Συνολικά όμως, 

υπολογίζεται πως περισσότερα από 1,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα υπερβαίνουν σε ηλικία τα 

13 χρόνια και αυτά αποτελούν τον μελλοντικό στόχο των εταιριών ανακύκλωσης.  

Η διαδικασία ανακύκλωσης είναι πλέον τυποποιημένη και τα βήματα που ακολουθούνται 

είναι κοινά για όλους τους ανακύκλωτες: 

Βήμα 1ο : Το αυτοκίνητο μεταφέρεται σε ειδικό χώρο όπου αφαιρούνται οι ζάντες με τα 

ελαστικά. Οι ζάντες, εφόσον είναι κατασκευασμένες από αλουμίνιο, ανακυκλώνονται επί 

τόπου, ενώ διαφορετικά αποστέλλονται στις καμίνους της χαλυβουργίας. Τα ελαστικά 

παραδίδονται σε εταιρεία ανακύκλωσης ελαστικών, την Ecoelastica. Στη συνέχεια αφαιρείται 

η μπαταρία, απομακρύνονται τα υγρά της και στέλνονται για απανεργοποίηση. Οι μπαταρίες 

αποστέλλονται στο ΣΥΔΕΣΙΣ (Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης 

Χρησιμοποιημένων Συσσωρευτών). Κατόπιν, αφαιρούνται τα μεγάλα πλαστικά τμήματα, 

όπως οι προφυλακτήρες, εφόσον είναι φτιαγμένοι από ανακυκλώσιμα υλικά και ο καταλύτης. 

Eνα μέρος των υλικών του καταλύτη ανακυκλώνεται – στην Ελλάδα υπάρχουν δύο εταιρείες 

διαχείρισης καταλύτη – και το υπόλοιπο φεύγει για το εξωτερικό. 

Βήμα 2ο : Το αυτοκίνητο μεταφέρεται σε διαφορετικό χώρο και τοποθετείται σε ικρίωμα. Ο 

μηχανικός της μονάδας αφαιρεί τα ορυκτέλαια από τον κινητήρα και το σασμάν, τα υγρά 

φρένων, τα υγρά ψυγείου και τη βενζίνη. Τα υλικά αυτά συγκεντρώνονται σε ξεχωριστές 

δεξαμενές και αποστέλλονται για ανακύκλωση. Τα μεν υγρά γιατί είναι επιβαρυντικά για το 

περιβάλλον, η δε βενζίνη γιατί είναι επικίνδυνο να προκαλέσει έκρηξη κατά τη συμπίεση του 

οχήματος. Τέσσερα στα πέντε εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα έχουν ξεχασμένα έως και 20 

λίτρα βενζίνης. Όλα τα παραπάνω υλικά είναι υλικά υπό επιτήρηση από την ΕΔΟΕ, 

συμπεριλαμβανομένου των μπαταριών και των καταλυτών. Οι απορρυπαντές είναι 

υποχρεωμένοι να τηρούν συγκεκριμένες διαδικασίες για την ασφαλή αφαίρεσή τους, την 

ασφαλή συσκευασία τους και μεταφορά τους. Υπάρχει  μονοπώλιο για την ανακύκλωση τους 

ως απόβλητα, το οποίο συνεπάγεται αυξημένο κόστος διάθεσης και διαχείρισης για τις 

εταιρίες απορρύπανσης. 
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Βήμα 3ο : Αφαιρούνται οι υαλοπίνακες και στη συνέχεια το αυτοκίνητο τοποθετείται με 

γερανό στο λεγόμενο «ψαλίδι», που το συμπιέζει και το τεμαχίζει. Ορισμένες μηχανές 

τεμαχισμού μπορούν να καταστέφουν 75 οχήματα την ημέρα. Η Εικόνα 9.1 δείχνει την 

παραπάνω διαδικασία :  

 

Εικόνα 9.1: Η συμπίεση και η καταστροφή του ΟΤΚΖ 

 

Βήμα 4ο : Τα συμπιεσμένα υλικά ρίχνονται σε ένα σωρό. Κατόπιν τοποθετούνται σε ειδικό 

μηχάνημα που τα αλέθει και ξεχωρίζει τα μέταλλα από τα υπόλοιπα υλικά. Σταδιακά 

αφαιρούνται ο σίδηρος, και τα μη σιδηρούχα μέταλλα (χαλκός, αλουμίνιο). Τα κατάλοιπα 

τεμαχισμού συγκεντώνονται και απορρίπτονται σε χωματερές. 

Το ποσοστό ανακύκλωσης που επιτυγχάνουν οι ελληνικές επιχειρήσεις φτάνει περίπου το 80 

– 85% του βάρους ανά ΟΤΚΖ.  Η αποτελεσματικότητά τους συνεπώς είναι εφάμμιλη των 

αντίστοιχων ευρωπαϊκών. Το μόνο πρόβλημα είναι η διαχείρηση των καταλοίπων 

τεμαχισμού. Στη παρούσα φάση , το χαμηλό κόστος απόθεσης σε χωματερές, που φτάνει τα 

30 ευρώ/τόνο 47 καθιστά συμφέρουσα αυτή τη λύση. Μελλοντικά όμως, τα αυξημένα 

ποσοστά ανακύκλωσης / ανάκτησης, καθώς και οι αυστηρότερες διατάξεις που θα αφορούν 

την ποιότητα και την ποσότητα των αποβλήτων στις χωματερές θα στρέψουν τους 

ανακυκλωτές στους  εναλλακτικούς τρόπους διαχείρησης του ASR που περιγράφτηκαν σε 

προηγούμενο κεφάλαιο. Ήδη κάποιες από αυτές, έχοντας αποκτήσει κάποια εμπειρία στην 

                                                 
47 . Συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα μεταφοράς. 
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ανακύκλωση αυτοκινήτων, σκέπτονται πως θα ανταποκριθούν στις μελλοντικές απαιτήσεις. 

Μια από αυτές είναι και η εταιρία «Αειφόρος Α.Ε.» που θα αναλυθεί στο επόμενο κεφάλαιο. 

 

10.  Μελέτη περίπτωσης:  Η εταιρεία «Αειφόρος Α.Ε.» 

Μια από της πρώτες εταιρίες που ασχολήθηκαν με την ανακύκλωση των αυτοκινήτων και 

συγκεκριμένα με τον τεμαχισμό τους είναι η «Αειφόρος Α.Ε. 48». Η εταιρία ιδρύθηκε το 2001 

με κύριο μέτοχο τη ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε., η οποία με τη σειρά της ανήκει στον όμιλο Βιοχάλκο. 

Σκοπός της είναι η ανακύκλωση όλων των παραπροϊόντων που προκύπτουν από την 

παραγωγική δραστηριότητα των βιομηχανιών του ομίλου Βιοχάλκο, συμβάλλοντας 

καθοριστικά στην προστασία του περιβάλλοντος. Από το όνομα της εταιρίας γίνεται 

κατανοητό πως βασικό στοιχείο της φιλοσοφίας της είναι η δημιουργία προϊόντων ικανών για 

χρήσεις και εφαρμογές υψηλών προδιαγραφών φιλικά προς το περιβάλλον, προϊόντα που 

αναπτύσσονται με ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα και συμβάλλουν στην αειφόρο ανάπτυξη. Η 

δραστηριότητα της εταιρείας επικεντρώνεται στην ανακύκλωση των παραπροϊόντων των 

χαλυβουργείων του ομίλου, και για το λόγο αυτό λειτουργούν σήμερα δύο υποκαταστήματα, 

το ένα στον Αλμυρό Βόλου, και το δεύτερο στην Νέα Ιωνία Θεσσαλονίκης, ανακυκλώνοντας 

ετησίως πάνω από 200.000 τόνους παραπροϊόντων. Στη Νέα Ιωνία εργάζονται συνολικά για 

την εταιρία 35 άτομα. Στον Αλμυρό διαθέτει λιμενικές εγκαταστάσεις, για την φόρτωση των 

προϊόντων της.  

Από την ανακύκλωση των παραπροϊόντων των χαλυβουργείων προκύπτουν ορισμένα πολύ 

χρήσιμα προϊόντα, για τα οποία η εταιρία έχει πάρει βραβεία. Αυτά είναι: 

•  Αντιολισθηρή σκωρία για την κατασκευή αντιολισθηρών ταπήτων στην οδοποιία,  

• Άμμος αμμοβολής για την προετοιμασία μεταλλικών επιφανειών,  

• Σιδηρούχα σκωρία για εργοστάσια τσιμέντων και για διάφορες άλλες χρήσεις,  

• Ασβεστούχα κονία για κονιάματα και κόλλες,  

Η αντιολισθηρή σκωρία χρησιμοποιείται για τη κατασκευή αντιολισθητικών ταπήτων στην 

οδοποιία. Το αντιολισθηρό υλικό που παράγεται, έχει άριστες ιδιότητες, καλύπτει τις 

προδιαγραφές και τα διεθνή πρότυπα για τα αντιολισθηρά υλικά, προσφέρει δε την 
                                                 
48 .  Όλα τα στοιχεία προέρχονται από τον δικτυακό τόπο της εταιρίας :www.aeiforos.gr.  
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δυνατότητα να στρωθούν δρόμοι ανάλογοι με αυτούς που υπάρχουν σε πολλά ευρωπαϊκά 

κράτη. Το υλικό αυτό άρχισε να χρησιμοποιείται στη κατασκευή μεγάλων οδικών αξόνων 

(Εγνατία Οδός, Π.Α.Θ.Ε.) με μεγάλη επιτυχία. 

Η άμμος αμμοβολής έχει δεκάδες βιομηχανικές χρήσεις. Το ίδιο συμβαίνει και με την  

σιδηρούχα σκωρία (Εικόνα 10.1), η οποία χρησιμοποιείται για τις παρακάτω χρήσεις: 

1.  Ως προσθετικό υλικό στην κατασκευή διακοσμητικών κεραμιδιών και τούβλων για 

παραγωγή υλικών με μαύρο χρώμα, 

2. Ως προσθετικό υλικό στην παραγωγή τσιμέντου, 

3. Ως καταλύτης στην διαδικασία ανακύκλωσης μολύβδου από μπαταρίες, 

4. Ως σιδηρούχο λίπασμα, 

5. Στην κατασκευή βαριδίων και αντίβαρων. 

Εικόνα 10.1 : Η σιδηρούχα σκωρία 

                                             

Οι ανάγκες της ΣΙΔΕΝΟΡ και κατ’ επέκταση του ομίλου ΒΙΟΧΑΛΚΟ σε πρώτες ύλες, κυρίως 

σε σίδερο, ανάγκασαν την «Αειφόρος Α.Ε.» να στρέψει την προσοχή της προς την 

ανακύκλωση σίδερου και χάλυβα scrap. Ανακύκλωση παλιοσίδερων γίνονταν εδώ και πολλά 

χρόνια. Οι ποσότητες scrap όμως που υπήρχαν στην Ελλάδα είτε δεν επαρκούσαν είτε δεν 

προσφέρονταν σε ανταγωνιστικές τιμές οπότε η εταιρία στράφηκε σταδιακά προς ξένες 

αγορές, κυρίως σε χώρες του πρώην ανατολικού μπλοκ. Η ζήτηση σιδηρούχων μετάλλων 

υπήρξε και  παραμένει σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.  

Με αυτά τα δεδομένα, η εταιρία, βασιζόμενη στη νέα νομοθεσία που αφορούσε την 

ανακύλωση αυτοκινήτων, προχώρησε, το 2004, στη κατασκευή μιας μονάδας τεμαχισμού 

οχημάτων. Στόχος της μονάδας ήταν η παραγωγή παραπροϊόντων χάλυβα με κέρδος για την 

εταιρία και φυσικά η προστασία του περιβάλοντος. Η επένδυση έγινε με ιδία κεφάλαια της 
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εταιρίας τό ύψος της οποίας δεν κατέστει δυνατο να γίνει γνωστό. Αν κρίνουμε πάντως από 

ανάλογες επενδύσεις στο εξωτερικό το κόστος της μονάδας τεμαχισμού πρέπει να έφτασε  

περίπου τα 300.000 ευρώ. Σε ότι αφορά την αδειοδότηση, η «Αειφόρος Α.Ε.» δεν 

αντιμετώπισε τις καθυστερήσεις άλλων επιχειρήσεων που περιγράφτηκαν στο προηγούμενο 

κεφάλαιο και η άδεια λειτουργίας ήρθε μέσα σε έξι μήνες. «Δεν βγάλαμε καινούργια άδεια, 

απλά επεκτείναμε την άδεια που ήδη είχαμε ως εταιρία ανακύκλωσης scrap» τονίζει η 

προϊσταμένη πωλήσεων της εταιρίας, κ. Anne Surville, «Έτσι καταφέραμε να γλιτώσουμε 

πολύ χρόνο και να είμαστε από τις πρώτες εταιρίες που λάβανε άδεια λειτουργίας» 49. Η 

εταιρεία που συναρμολόγησε τον τεμαχιστή και την εξέδρα απορρύπανσης, εκπαίδευσε και 

κατάρτησε τεχνικά το προσωπικό της μονάδας ανακύκλωσης ΟΤΚΖ, το οποίο φτάνει τα 3 

άτομα. Σε ότι αφορά το διοικητικό προσωπικό που ασχολείται με την ανακύλωση (2 άτομα), 

η εκπαίδευση του έγινε από την ΕΔΟΕ.  

Η εταιρία ανακυκλώνει αυτοκίνητα σε πλήρη κλίμακα από τον Οκτώβριο του 2005. Σύμφωνα 

με τον Γεώργιο Μήλτσιο, υπέυθυνο διαχείρισης ΟΤΚΖ, μέχρι τις αρχές Ιουνίου 2006 η εταιρία 

ανακύκλωσε περίπου 1.800 αυτοκίνητα. Τα περισσότερα από αυτά παραδώθηκαν από τους 

ίδιους τους ιδιοκτήτες στην εταιρία ή, στο μοναδικό για την ώρα, σημείο συλλογής της πόλης 

στη περιοχή στης Θέρμης. Μόνο το 10% των ΟΤΚΖ αφορούσε εγκαταλειμμένα αυτοκίνητα 

που τα μετέφεραν στην εταιρία οι δημοτικές αρχές. « Οι δήμοι πολλές φορές δεν έχουν τα 

μέσα να στείλουν τα αυτοκίνητα, ενώ σε πολλές περιπτώσεις φαίνεται πως το θέμα της 

απομάκρυνσης των ΟΤΚΖ, ειδικά σε περιφερειακούς δήμους, είναι χαμηλής 

προτεραιότητας», τονίζει ο κ. Μήλτσιος. Βέβαια, διαπιστώνει πως σταδιακά τόσο οι πολίτες 

όσο και οι δήμοι της περιοχής της Θεσσαλονίκης έχουν αρχίσει να αποδέχονται και να 

εφαρμόζουν την λύση της απόσυρσης των ΟΤΚΖ μέσω των κέντρων ανακύλωσης. Η 

πληροφόρηση του πολίτη μέσω των τοπικών Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών και των 

Εφοριών σχετικά με το θέμα της ανακύκλωσης είναι αποτελεσματική ενώ κάποιες 

διαφημιστικές καταχωρήσεις στον έντυπο Τύπο και το ραδιόφωνο  φαίνεται να προσέλκυσαν 

το ενδιαφέρον των πολιτών. Οι δημοτικές αρχές επιλέγουν με ποιο τρόπο θα συνεργαστούν 

με τις μονάδες ανακύκλωσης. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης αποφάσισε πως θα συνεργάζεται 

διαδοχικά σε ετήσια βάση με κάθε μονάδα ανακύκλωσης του νομού. Φέτος είναι η σειρά της 

«Αειφόρος Α.Ε.». 

                                                 
49 . Όλες οι αναφορές της κ. Surville και του κ.Μήλτσιου έγιναν κατά τη διάρκεια επίσκεψης στις εγκαταστάσεις 
της εταιρίας την 21/6/2006. 
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Σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία της μονάδας δεν παρουσιάστηκαν. Η συνεργασία της 

εταιρίας με την ΕΔΟΕ υπήρξε άψογη ενω και οι σχέσεις της με την μονάδα συλλογής ΟΤΚΖ 

είναι ιδιαίτερα αρμονικές. Οι μόνες σοβαρές δυσλειτουργίες που δυστυχώς συνεχίζουν να 

υπάρχουν είναι κάποια προβλήματα που δημιουργούνται με τη Διεύθυνση Συγκοινωνιών του 

νομού Θεσσαλονίκης. Στη  Διεύθυνση Συγκοινωνιών καταθέτωνται οι πινακίδες κυκλοφορίας 

των υπο καταστροφή ΟΤΚΖ, ώστε να γίνει οριστική διαγραφή του οχήματος. Υπάρχουν 

περιπτώσεις στις οποίες διάφορα προβλήματα, κυρίως γραφειοκρατικά, καθυστερούν τη 

διαδικασία καταστροφής του οχήματος. Τα προβλήματα αυτά προκύπτουν εξαιτίας του 

μεγάλου  φόρτου εργασίας της Διεύθυνσης Συγκοινωνιών (είναι υπεύθυνη για όλο τον Νομό 

Θεσσαλονίκης), καθώς και από την χαρακτηριστική ανευθυνότητα και άγνοια που 

επιδεικνύουν ορισμένοι πολίτες. Συνεπώς τα προβλήματα δεν έχουν να κάνουν άμεσα με την 

εταιρεία και τους συνεργάτες της, ούτε με την ΕΔΟΕ. 

Ένα άλλο στοιχείο που διαπίστωσαν οι άνθρωποι της εταιρίας είναι η εποχιακή «προσφορά» 

των ΟΤΚΖ. Στα τέλη του έτους, πολλοί κάτοχοι παλιών αυτοκινήτων αποφασίζουν να τα 

αποσύρουν από την κυκλοφορία. Το κίνητρό τους είναι φυσικά η αποφυγή καταβολής των 

τελών κυκλοφορίας της επόμενης χρονιάς. Το πρόβλημα που δημιουργείται είναι ότι μεσα σε 

σύντομο χρονικό διάστημα, στα τέλη του χρόνου, συσσωρεύονται πολλά οχήματα που οι 

κάτοχοί τους θέλουν να διαγραφούν πριν την έλευση του νέου έτους και αυτό σημαίνει 

αυξημένο φόρτο εργασίας, τόσο για τη μονάδα ανακύκλωσης, που έχει μια συγκεκριμένη 

δυνομικότητα, όσο και για τη Διεύθυνση Συγκοινωνιών, που εγκρίνει ουσιαστικά την 

καταστροφή των ΟΤΚΖ.  

Η δυναμικότητα της μονάδας φτάνει θεωρητικά τα 20 – 25 οχήματα την ημέρα και ετήσια 

δυναμικότητα τα 4.000 οχήματα. Η «Αειφόρος Α.Ε.», επειδή θέλει να πετύχει υψηλά 

ποσοστά ανακύκλωσης ανά όχημα, αποσυναρμολογεί κάποια τμήματα του οχήματος (π.χ. 

ψυγεία μηχανών), για τα οποία δεν είναι υποχρεωμένη από τον νόμο. Με αυτό τον τρόπο το 

ποσοστό της ανακύκλωσης φτάνει και κάποιες φορές ξεπερνάει το 85% κατά βάρος και ανά 

όχημα, αλλά τα οχήματα που επεξεργάζονται είναι περίπου 12 με 15 ημερισίως. 

Στο σχεδιάγραμμα 10.1 απεικονίζεται σχηματικά ολη η αντίστροφη εφοδιαστική αλυσίδα που 

εφαρμόζεται αποτελεσματικά από την εταιρία. Φαίνονται ξεκάθαρα οι επιλογές που έχει ο 

τελευταίος ιδιοκτήτης του ΟΤΚΖ , καθώς και το που καταλήγουν τα επιμέρους τμήματα και τα 

εξαρτήματα των εγκαταλειμμένων αυτοκινήτων.  
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Σχεδιάγραμμα 10.1: Η αντίστροφη εφοδιαστική αλυσίδα των ΟΤΚΖ. 

Ιδιοκτήτης Εγκ/νο Όχημα
 

Δήμος
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Τμήμα Β Τμήμα Γ

Τμήμα ΣΤ

Τμήμα Δ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οδική Βοήθεια

Κέντρο Συλλογής

Κέντρο Απορρύπανσης - Ανακύκλωσης

Ρυπογόνα ή τοξικά 
υλικά – Ελέγχονται 
από την ΕΔΟΕ

ταλύτες

Συσσωρευτές

Υγρά φρένων, κλιμ.

Ελαστικά

Κα

Ανταλλακτικά
Μη Σιδηρούχα 
Μέταλλα Καύσιμα

Υπόλοιπο 
Αμάξωμα

Αφαιρεση &
Αποθήκευση

 

Διάθεση σε
εξειδικευμενους 
ανακυκλωτέ

 

ς

Διαλογή, Αφαιρεση & 
Αποθήκευση

Διάθεση σε μάνδρες 
μετ/νων ανταλλακτικών

Διαλογή, Αφαιρεση & 
Αποθήκευση

Διάθεση σε χυτήρια

Ιδιόχρηση Τεμαχισμός

Τεμαχισμένα μη 
Σιδηρούχα 
Μέταλλα & 

Πλαστικά Μέρη
Παλαιοσίδηρος

Χαλυβουργειο

Δαχωρισμός

Μη Σιδηρούχα 
Μέταλλα

Ελάφρα 
Υπολλείματα

Διάθεση σε χυτήρια

Μετφορέας

Αποστολή σε ΧΥΤΑ

Λιπαντικά

Μετφορέας

 
 
Πηγή: Παρουσίαση της κ. Anne 
Surville στο 9ο Πανελλήνιο Συνεδριο 
Logistics 2005. 
Τίτλος παρουσίασης: « Οχήματα 
Τέλους Κύκλου Ζωής: Στο δρόμο της 
ανακύκλωσης»  Θεσσαλονίκη 25-
26/11/2005. Αειφόρος Α.Ε. 



 

Η ζήτηση για τα προϊόντα ανακύκλωσης είναι ακόμα σε εμβρυικό στάδιο. Περα από τα 

λάστιχα που στέλνονται δωρεάν στην Ecoelastica και τους συσσωρευτές που αποστέλονται 

στο ΣΥΔΕΣΙΣ, τα μη σιδηρούχα μέταλλα πωλούνται σε χυτήρια επεξεργασίας μετάλλων.  

 

Η εταιρία προσπαθεί να βρει πελάτες που να θέλουν τα πλαστικά των αυτοκινήτων ως 

πρώτη ύλη. Δυστυχώς οι υποψήφιοι πελάτες συνήθως αναζητούν μόνο ένα τύπο πλαστικού 

(συνήθως πολυουρεθάνη) και απορρίπτουν τα υπόλοιπα είδη πλαστικών. Από την άλλη 

πλευρά είναι σχεδόν αδύνατο για την εταιρία να ταξίνομήσει τα εκατοντάδες είδη πλαστικών 

από τα οποία αποτελούνται τα ΟΤΚΖ που ανακυκλώνει. Επιπλεόν, οι υποψήφιοι πελάτες 

ζητούν μεγάλες ποσότητες, τις οποίες η εταιρία δεν είναι ακόμα σε θέση να διαθέσει. 

Παράλληλά, η εταιρία αναζητά έναν αξιόπιστο συνεργάτη για την αξιοποίηση των 

ανταλλακτικών που συλλέγονται και είναι εμπορεύσιμα. Ας μην ξεχνάμε πως ένα ποσοστό 

αυτοκινήτων που έρχονται για καταστροφή είναι «μη ώριμα» ΟΤΚΖ  τα οποία διαθέτουν 

κάποια χρήσιμα ανταλλακτικά για αξιοποίηση. Από τη διεθνή εμπειρία η εταιρία γνωρίζει πως 

η ζήτηση μεταχειρισμένων ανταλλάκτικών είναι σχετικά προβλέψιμη με αρκετές έκτακτες 

ανάγκες σε ορισμένα είδη. Επιπλέον, η παραγωγή (εξαγωγή) ανταλλακτικών από ΟΤΚΖ είναι 

απρόβλεπτη και ανάλογη με τα οχήματα που δέχεται το κέντρο ανακύκλωσης. Συνεπώς, η 

παραγωγή μπορεί να μην ταυτιστεί με τη ζήτηση και να δημιουργηθεί απόθεμα με αβέβαιη 

ανάλωση. Σε ότι αφορά τα μέταλλα, η εξαγωγή τους και η επεξεργασία τους γίνεται σε 

διαστάσεις που επιτρέπεται η οικονομική μεταφορά τους. Η ζήτηση είναι εξασφαλισμένη και 

μέσω αυτής η εταιρία καταφέρνει και μεγιστοποιεί τα έσοδά της από την εμπορία μετάλλων. 

 

Οικονομικά στοιχεία σχετικά με τη μονάδα ανακύκλωσης ΟΤΚΖ δεν μπορούν να 

δημοσιευθούν, λόγω της πολιτικής της εταιρίας. Έτσι δεν είναι γνωστό το κόστος διαχείρισης 

και επεξεργασίας των ΟΤΚΖ, ούτε φυσικά τα κέρδη της από την διάθεση των υποπροϊόντων 

που παράγονται από την ανακύκλωση των ΟΤΚΖ.  Μια ματιά στα στοιχεία της κατάστασης 

λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως και στο πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων (Εικόνα 

10.2) για το 2004 μας πληροφορεί για την καλή κατάσταση της εταιρίας και τη πορεία της σε 

σχέση με το 2003. 
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Εικόνα 10.2 : Τα οικονομικά αποτελέσματα της «Αειφόρος Α.Ε.»  
για τα έτη 2003 – 2004 
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Η εταιρεία εμφανίζει κέρδη για τα έτη 2003 και 2004. Μάλιστα, το 2004 τα υπόλοιπα κερδών 

προς διάθεση αυξήθηκαν κατα 22,41% σε σχέση με τα αντίστοιχα του 2003. Τα 

αποτελέσματα αυτά δείχνουν την ιδιαίτερα πετυχημένη πορεία της εταιρίας στο κλάδο της 

ανακύκλωσης μετάλλων.  

 

Στις αρχές του επόμενου έτους (2007), η εταιρία αναμένεται να λάβει πιστοποιητικό 

περιβαντολογικής διαχείρισης ISO 14000. Η εταιρία ήδη διαθέτει πιστοποιητικό ISO 9001 για 

διαχείρηση ποιότητας. Μελλοντικά, η εταιρία μελετά τρόπους καλύτερης αξιοποίησης των 

καταλοίπων τεμαχισμού ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της Κοινοτικής 

οδηγίας για το 2015. Ένας από αυτός είναι και η παραγωγή ενέργειας, αλλά ακόμα οι μελέτες 

της εταιρίας είναι σε αρχικό στάδιο. 

 

Συνολικά, τόσο οι σύγχρονες εγκαταστάσεις της εταιρείας, όσο και το ανθρώπινο δυναμικό 

της δεν έχουν σε τίποτα να ζηλέψουν αντίστοιχες μονάδες επεξεργασίας ΟΤΚΖ του 

εξωτερικού. Το προσωπικό της «Αειφόρος Α.Ε.» χαρακτηρίζεται από υψηλό επαγγελματισμό 

και αποτελεί το πολυτιμότερο περουσιακό στοιχείο της. 

 

11. Επίλογος  
 

Η ανακύκλωση των οχημάτων είναι μια αλυσίδα ενεργειών στην οποία παίζουν σημαντικό 

ρόλο οι διαφορετικές διαδικασίες που την απαρτίζουν, από την διάλυση μέχρι την 

ανακύκλωση. Αποτελεί  ένα νέο πεδίο δραστηριότητας στο οποίο απαιτούνται αρμονικές 

σχέσεις συνεργασίας μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων μερών, από τον ιδιοκτήτη του 

αυτοκινήτου που ολοκλήρωσε τον κύκλο ζωής του και τους αρμόδιους κρατικούς φορείς, 

μέχρι τους τελικούς αποδέκτες των υλικών που θα συγκεντρωθούν μετά τη διάλυσή του.  Η 

δραστηριότητα αυτή αποτελεί μια άμεση ανάγκη της τρέχουσας δεκαετίας. Η οδηγία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ως ένα βαθμό έχει καταφέρει την επιτυχημένη συνεργασία όλων των 

παραπάνω. Τα επόμενα χρόνια, η οργανωμένη και οικολογική ανακύλωση αυτοκινήτων σε 

όλη την ΕΕ θα είναι απλά μια διαδικασία ρουτίνας, όπως είναι για παράδειγμα σήμερα η 

ανακύλωση χαρτιού. Χρέος όλων των πολιτών είναι να στηρίξουν αυτή τη προσπάθεια και να 

διευκολύνουν το έργο των εταιρίων ανακύκλωσης, αφού τα οφέλη που προκύπτουν απο 

αυτή τη διαδικασία είναι πολλά και δεν μπορούμε να τα αγνοήσουμε. 
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