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Περίληψη 

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται τη διαχείριση των τεχνολογιών 

πληροφορικής και επικοινωνιών στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Στη σημερινή 

κοινωνία όπου το περιβάλλον όλο και περισσότερο επιβαρύνεται με απόβλητα διαφόρων 

ειδών, οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, καθώς και τα απόβλητα αυτών, 

συντελούν αρνητικά στη βελτίωση της κατάστασης του περιβάλλοντος. 

 Οι ΤΠΕ και τα απόβλητα τους είναι αρκετά ρυπογόνα ώστε να πραγματοποιούνται 

αρκετές μελέτες καθώς και ενέργειες από οργανισμούς, κυβερνήσεις, αλλά και τοπικές 

κοινωνίες για την αντιμετώπιση του προβλήματος. 

 Ανά τον κόσμο έχουν αναπτυχθεί έρευνες για τη διαχείριση των ΤΠΕ και των 

αποβλήτων τους. Στην εργασία παρουσιάζονται παραδείγματα διαφόρων χωρών στα 

οποία αναλύονται τα συστήματα συλλογής και διαχείρισης των Αποβλήτων 

Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού και καλές πρακτικές που βοηθούν στην επίλυση του 

προβλήματος. Επειδή στη χώρα μας η ενημέρωση στον απλό πολίτη, καθώς και οι 

ενέργειες του κράτους βρίσκονται σε εμβρυακό στάδιο, συστήνονται τρόποι 

αντιμετώπισης της διαχείρισης των ηλεκτρονικών αποβλήτων για την Ελλάδα. 

 

Λέξεις Κλειδιά: ΤΠΕ, τέλος κύκλου ζωής, μείωση, επαναχρησιμοποίηση, 

ανακύκλωση, απόρριψη. 



Abstract 

           The present work discusses the management of information and communication 

technologies at the end of their life cycle. In today's society where the environment is 

increasingly burdened with waste of various types, the information and communication 

technologies as well as their waste contribute negatively in the improvement of the 

environmental situation. ICT’s and their waste are polluting enough for several studies to 

be taking place in addition to actions by organizations, governments and local 

communities so as to address the problem. There is ongoing research around the world 

on ICT’s and their waste.  

           Examples of various countries are presented in which the systems of collection 

and management of Waste from Electronic Equipment are analyzed and good practices 

that help in the solution of the electronic waste problem are reported. Because in our 

country public awareness and state actions are still at a preliminary stage ways of 

management of the electronic waste are recommended for Greece.  

 

 

Keywords: ICT’s, end of life cycle, reduce, reuse, recycle, disposal. 
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 1 Εισαγωγή 

 1.1  Πρόβλημα – Σημαντικότητα του θέματος 

Η ραγδαία εξελισσόμενη κοινωνία μας με αιχμή του δόρατος τις λεγόμενες νέες τεχνολογίες έχει 

καταφέρει να επιτύχει σημαντικά αποτελέσματα αναφορικά με τη ζωή του σύγχρονου ανθρώπου. 

Καθώς, όμως, ο χρόνος περνά οι αρνητικές επιπτώσεις αυτής της ραγδαίας εξέλιξης έρχονται να 

επηρεάσουν άμεσα όλες τις εκφάνσεις της ανθρώπινης ζωής καθώς επηρεάζουν άμεσα το 

περιβάλλον. Στο περιβάλλον αυτό που αλλάζει συνεχώς, οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών (ΤΠΕ) αναμφισβήτητα παίζουν έναν σημαντικό ρόλο. 

Το περιβαλλοντικό πρόβλημα (π.χ., φαινόμενο του θερμοκηπίου, μόλυνση της ατμόσφαιρας και 

των θαλασσών, τρύπα του όζοντος) είναι γνωστό εδώ και αρκετά χρόνια. Αυτό που δεν είναι 

ευρέως γνωστό είναι η συσχέτισή του με τις ΤΠΕ: οι ΤΠΕ έχουν ήδη αρχίσει να αποτελούν έναν 

σημαντικό παράγοντα της επέκτασης του φαινομένου του θερμοκηπίου και αναμένεται να 

αποτελέσουν μία από τις κύριες αιτίες επιδείνωσης αυτού στα επόμενα χρόνια κυρίως εξαιτίας της 

ραγδαίας ανάπτυξής τους (Σκυλίτσης και λοιποί 2010). 

 1.2  Σκοπός – Στόχοι 

Ο σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να μελετηθούν οι παγκόσμιες πρακτικές διαχείρισης 

ηλεκτρονικών συσκευών μετά το τέλος του κύκλου ζωής τους και να εντοπιστούν παραδείγματα 

βέλτιστων πρακτικών με στόχο να προταθεί το καταλληλότερο δυνατόν μοντέλο διαχείρισης για τη 

χώρα μας. 

 1.3  Βασική Ορολογία 

- Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), Αγγλ. ICT. 

- Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), Αγγλ. Waste Electrical 

and Electronic Equipment (WEEE). 

- Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, Αγγλ. Organisation for Economic 

Co-operation and Development (OECD) 

- Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος των Ηνωμένων Πολιτειών, Αγγλ. Environmental 

Protection Agency (US EPA) 
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- Οργανισμός Βιομηχανικής Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, Αγγλ. United Nations 

Industrial Development Organization (UNIDO) 

- οικολογικό «σακίδιο πλάτης», Αγγλ.ecological backpack 

- silicon wafer: In electronics, a wafer (also called a slice or substrate) is a thin slice of 

semiconductor material, such as a silicon crystal, used in the fabrication of integrated circuits and 

other microdevices. 

- short ton. Ο short ton είναι μια μονάδα μάζας ίσης προς 2000 pounds (907.18474 kg), η 

οποία είναι πιο συχνά χρησιμοποιούμενη στις Ηνωμένες Πολιτείες - γνωστή εκεί απλά ως ton. 

- scrap, Ελλ.απόρριμα. 

- curbside: Kerbside collection, or curbside collection, is a service provided to households, 

typically in urban and suburban areas, of removing household waste. 

- Flame retardants: Flame retardants are chemicals used in thermoplastics, thermosets, 

textiles and coatings that inhibit or resist the spread of fire. 

- Uganda Green Computer Company UGCCL. 

- Remote Desktop Connection RDC. 

- Πρόγραμμα ανακύκλωσης φιαλών ποτών bottle bill. 

- δημοτικά στερεά απόβλητα, Αγγλ. municipal solid waste MSW. 

- οχήματα στο τέλους της ζωής τους (ELVs). 

- Swiss Association for Information, Communication and Organization Technology 

(SWICO). 

- Swiss Foundation for Waste Management (SENS).  

- PC3R Promotion Center. 

- Extended Producer Responsibility (EPR) Law. 

- Waste Disposal Act Amendments (AWDA). 

- Toxicity Characteristics Leaching Procedure Test (TCLP). 

- δίκτυο δράσης της Βασιλείας, Αγγλ. Basel Action Network (BAN).  

- ο συνασπισμός τοξικών ουσιών Σίλικον Βάλεϋ (SVTC). 

- Phenomenon of backyard. 

- Προηγμένες αμοιβές ανακύκλωσης, Αγγλ. advanced recycling fees (ARFs). 
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- εκδήλωση εναπόθεσης των Ηλεκτρονικών αποβλήτων, Αγγλ. drop-off event. 

- State Development and Reform Commission (SDRC). 

- United Nations Environment Programme (UNEP). 

- Κάδοι Ανακύκλωσης, Αγγλ. Green Box (container). 

- Επαρχιακά Κέντρα Επιχειρηματικής Πληροφόρησης, Αγγλ. District Business Information 

Centers (DBICs). 

- serving applications, εφαρμογές server. 

 1.4  Διάρθρωση της μελέτης 

Στο Κεφάλαιο 1 γίνεται μια εισαγωγή σχετικά με τις Τεχνολογίες Πληροφορικής & 

Επικοινωνιών. Στο Κεφάλαιο 2 αναλύονται οι ΤΠΕ και οι σχέση τους με το περιβάλλον. Το 

Κεφάλαιο 3 παρουσιάζει των κύκλο ζωής των ΤΠΕ παρουσιάζοντας σαν παράδειγμα τη χώρα των 

ΗΠΑ. Στο Κεφάλαιο 4 συζητά για τη συλλογή των Αποβλήτων Ηλεκτρονικού και Ηλεκτρικού 

Εξοπλισμού και συγκεκριμένα στην Ελλάδα. Στα Κεφάλαια 5, 6, 7 και 8 αναπτύσσεται το μέλλον 

των ΑΗΗΕ, το οποίο είναι Μείωση, Επαναχρησιμοποίηση, Ανακύκλωση και Απόρριψη. Στο 

Κεφάλαιο 9 παρατίθενται Παγκόσμια Παραδείγματα Συστημάτων Διαχείρισης Ηλεκτρονικών 

Αποβλήτων. Τέλος στον Επίλογο (Κεφάλαιο 10) συνοψίζεται η παρούσα κατάσταση και 

παρουσιάζονται καλές πρακτικές στη Διαχείριση των Ηλεκτρονικών Αποβλήτων. 
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 2 ΤΠΕ – Πράσινες ΤΠΕ 

 2.1  Περιβάλλον και ΤΠΕ 

 

Οι ΤΠΕ είναι σήμερα ένα σημαντικό στοιχείο και εργαλείο της σύγχρονης ζωής και λόγω της 

διεισδυτικότητάς τους μπορούν να παίξουν ένα σημαντικό ρόλο ως προς το περιβαλλοντικό 

πρόβλημα. Κατά την πρώτη περίοδο εισαγωγής τους στη σύγχρονη οικονομική αλλά και κοινωνική 

ζωή, κοινή διαπίστωση ήταν πως αποτελούσαν μια «καθαρή» τεχνολογία συγκρίνοντάς τες κυρίως 

με την παραδοσιακή βιομηχανία. Συν τω χρόνω η διαπίστωση αυτή απεδείχθη πως ήταν εσφαλμένη 

και σε μεγάλο βαθμό παραπλανητική. Μάλιστα, σύμφωνα με μελέτες του 2007, οι ΤΠΕ 

ευθύνονταν για το 2% των παγκόσμιων εκλύσεων αερίων του θερμοκηπίου. Πρόκειται για ένα 

ιδιαίτερα μεγάλο ποσοστό το οποίο αναμένεται να αυξηθεί ακόμα περισσότερο δεδομένης της 

ραγδαίας ανάπτυξης και επέκτασης των ΤΠΕ (εικάζεται πως την επόμενη εικοσαετία θα ξεπεράσει 

και το αποτύπωμα CO2 που αντιστοιχεί στις αεροπορικές μεταφορές). Σε μια προσπάθεια ανάλυσης 

της σχέσης των ΤΠΕ και του περιβάλλοντος είναι δυνατή η κατηγοριοποίηση των επιπτώσεων των 

ΤΠΕ σε τρεις κύριες κατηγορίες: τις Άμεσες, τις Έμμεσες και τις Συνδυασμένες Επιπτώσεις 

(Εικόνα 1). 

 

Εικόνα 1. Πλαίσιο για πράσινες ΤΠΕ (OECD 2010). 
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 2.2  Άμεσες Επιπτώσεις 

 

Η ίδια η παραγωγή ενός υλικού προκαλεί κάποιες επιπτώσεις στο περιβάλλον με κύρια την 

κατανάλωση ενέργειας από τη βιομηχανία που το παρήγαγε. Ειδικότερα για τις συσκευές ΤΠΕ που 

απαιτούν τη χρήση υλικών και τεχνικών υψηλής τεχνολογίας, δεν είναι μόνο η κατανάλωση 

ενέργειας αλλά και οι ίδιες οι βιομηχανικές διεργασίες (π.χ., χημική, μηχανική) που συντελέστηκαν 

και οι οποίες προκαλούν μόλυνση της ατμόσφαιρας. Το τέλος ζωής (κυρίως) ενός προϊόντος υλικού 

είναι επίσης ένα στάδιο των άμεσων επιπτώσεων των ΤΠΕ. Ακόμα και αν ανακυκλωθεί μια 

συσκευή (απορριπτόμενη σε ειδικούς κάδους) και δεν πεταχτεί στα σκουπίδια (με ανυπολόγιστες 

μακροπρόθεσμες επιπτώσεις), ο μικρός κύκλος ζωής των συσκευών αυτών, δημιουργεί έναν 

μεγάλο όγκο απορριπτόμενων συσκευών που – όσο καλή και αν είναι η διαδικασία ανακύκλωσης – 

απαιτούνται μεγάλα ποσά ενέργειας για να ολοκληρωθεί η διαδικασία και οπωσδήποτε εκλύονται 

ρυπαντικά αέρια. 

 

 2.3  Έμμεσες Επιπτώσεις 

 

Οι έμμεσες επιπτώσεις αφορούν την επίδραση των διαφόρων προϊόντων ΤΠΕ (υλικού και 

λογισμικού) μέσα στην κοινωνία και οικονομία εξαιτίας της χρήσης/εφαρμογής τους. Σε τελική 

ανάλυση, αφορά την κατανάλωση ενέργειας των συσκευών ΤΠΕ (και κατά συνέπεια και του 

λογισμικού που εκτελείται σε αυτές) λόγω της οποιασδήποτε χρήσης τους (είτε εμπορική, είτε 

προσωπική, είτε επιστημονική χρήση κ.ά.). Αυτή η κατανάλωση ενέργειας τελικά μεταφράζεται, 

όπως προαναφέρθηκε, σε συγκεκριμένο αποτύπωμα CO2 συμβάλλοντας ακόμα περισσότερο στο 

φαινόμενο του θερμοκηπίου. Αξίζει να σημειωθεί πως στις περισσότερες περιπτώσεις η 

κατανάλωση ενός συγκεκριμένου ποσού ενέργειας από μία συσκευή επιβάλει την κατανάλωση 

σχεδόν του ίδιου ποσού ενέργειας για την ψύξη της συσκευής, δεδομένου πως οι προδιαγραφές για 

πολλές συσκευές ΤΠΕ (π.χ., δρομολογητές) επιβάλλουν τη λειτουργία τους σε συγκεκριμένες 

συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας. 
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 2.4  Συνδυασμένες Επιπτώσεις 

 

Η κατηγορία αυτή συνδυάζει τις επιπτώσεις που προκαλούνται από την αλλαγή στη δομή των 

οικονομιών και κοινωνιών από τη διαθεσιμότητα, την εφαρμογή και την προσβασιμότητα σε αγαθά 

ΤΠΕ και υπηρεσίες. Με άλλα λόγια, επηρεάζεται η καταναλωτική συμπεριφορά και οι απαιτήσεις 

των πολιτών (π.χ., αγορές από το Διαδίκτυο αλλά και αλλαγή συσκευής κινητού τηλεφώνου σχεδόν 

κάθε χρόνο), η προσφορά και η ζήτηση αγαθών (μικρότερη κατανάλωση ενέργειας μπορεί τελικά 

να σημαίνει μικρότερο συνολικό κόστος για μια συσκευή), η δομή των οργανισμών, οι διαδικασίες 

παραγωγής, διάθεσης και εξυπηρέτησης αλλά και η ίδια η διαχείριση σε ιδιωτικό και δημόσιο 

τομέα. 

 

 2.5  Πράσινες ΤΠΕ 

 

Στο ερώτημα για το αν οι ΤΠΕ μπορούν να περιορίσουν το αποτύπωμα CO2 που οι ίδιες 

προκαλούν, η απάντηση είναι καταφατική και αυτό έχει φανεί από ποικίλες επιστημονικές μελέτες 

στον χώρο πολύ πριν φανεί η σοβαρότητα του περιβαλλοντικού προβλήματος που προκαλούν. Η 

πλέον ενδιαφέρουσα διαπίστωση όμως, είναι πως οι ΤΠΕ μπορούν να συμβάλλουν αποφασιστικά 

στον περιορισμό του αποτυπώματος CO2 που προκαλείται από άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες 

(βιομηχανία, μεταφορές, αστικό περιβάλλον κ.ά.). Με τον τρόπο αυτό οι ΤΠΕ μπορούν και να 

αντισταθμίσουν τη δική τους συμβολή σε αποτύπωμα CO2, αλλά και να αποτελέσουν τον δρόμο για 

την ανατροπή της υφιστάμενης κατάστασης αναφορικά με το φαινόμενου του θερμοκηπίου. 
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Εικόνα 2. Σχηματική αναπαράσταση των δύο πυλώνων των Πράσινων ΤΠΕ (Σκυλίτσης και λοιποί 

2010) 

 

Συνεπώς, οι Πράσινες ΤΠΕ αποτελούνται από δύο πυλώνες (όπως σχηματικά φαίνεται στην Εικόνα 

2): τον πυλώνα που αφορά τον περιορισμό της μόλυνσης του περιβάλλοντος που προκαλούν οι 

ίδιες και τον πυλώνα που αφορά των περιορισμό της μόλυνσης του περιβάλλοντος που προκαλούν 

άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες (και όχι μόνο π.χ., σε περιπτώσεις πυρκαγιών από φυσικές αιτίες 

ένα σύστημα παρακολούθησης και άμεσης πυρόσβεσης εντάσσεται και αυτό στον δεύτερο πυλώνα 

των Πράσινων ΤΠΕ). Μερικοί βασικοί κανόνες αφορούν τη βελτιστοποίηση της χρήσης πόρων 

όταν χρησιμοποιείται ή σχεδιάζεται ένα σύστημα, ρεαλιστική υλοποίηση/σχεδίαση (αποφυγή 

overdesign), φιλικές προς το περιβάλλον διαδικασίες υλοποίησης και απόσυρσης, παροχή 

δυνατοτήτων επιλογής στον χρήστη ανάμεσα σε οικονομία ενέργειας και αύξηση επιδόσεων, 

σχεδίαση προϊόντων με έμφαση στη μειωμένη κατανάλωση ενέργειας, δυνατότητες 

επαναχρησιμοποίησης παρωχημένων προϊόντων κ.ά.. Αυτή η λίστα απέχει πολύ από το να είναι 

ολοκληρωμένη. Ο δεύτερος πυλώνας των Πράσινων ΤΠΕ είναι ευρύτατος καλύπτοντας σχεδόν όλο 

το φάσμα των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων. Πιο συγκεκριμένα, οι ΤΠΕ μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν σε ένα ευρύτατο πεδίο εφαρμογών όπως, ο περιορισμός της ρύπανσης των 

βιομηχανιών, προειδοποίηση και αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, βελτίωση πρακτικών που 
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χρησιμοποιούνται στη γεωργία και τη δασοπονία, παρακολούθηση ατμοσφαιρικής και θαλάσσιας 

ρύπανσης, διαχείριση και ανακύκλωση αποβλήτων, βελτίωση της κατανάλωσης ενέργειας σε 

μεταφορές, αγαθά και υπηρεσίες, συστήματα παρακολούθησης οχημάτων, εφαρμογές επικοινωνίας 

με video, ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης μεταφορών, ευρυζωνικές, ασύρματες και έξυπνες 

υποδομές, έξυπνα σπίτια (οι κατοικίες είναι μαζί με τις μεταφορές και τη βιομηχανία οι 

μεγαλύτεροι «παραγωγοί» ρύπων), πράσινη σχεδίαση οικισμών, από-υλοποίηση (π.χ. αντί για τη 

φυσική μεταφορά ενός δίσκου DVD, μεταφορά του περιεχομένου του μέσω Διαδικτύου), τηλε-

εργασία κ.ά. Και αυτός ο κατάλογος απέχει πολύ από το να είναι πλήρης (Σκυλίτσης και λοιποί 

2010). 
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 3 Κύκλος Ζωής 

 3.1  Ο Κύκλος Ζωής των ΤΠΕ 

 

Η Ανάλυση Κύκλου Ζωής (ΑΚΖ) αποτελεί ένα από τα εργαλεία περιβαλλοντικής διαχείρισης και 

λήψης αποφάσεων που συμβάλλει ουσιαστικά στην πρόληψη της ρύπανσης και στην εξοικονόμηση 

φυσικών πόρων. Το πρόβληµα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων στις σύγχρονες κοινωνίες 

µε το πολύ υψηλό βιοτικό επίπεδο έχει λάβει εκρηκτικές διαστάσεις, προκαλώντας ποικίλες 

περιβαλλοντικές, κοινωνικές και αισθητικές επιβαρύνσεις. Είναι πλέον ξεκάθαρο ότι η 

αντιμετώπιση του προβλήματος έχει σε πολύ µεγάλο βαθµό να κάνει µε την πρόληψη της 

ρύπανσης, δηλαδή την αποφυγή της παραγωγής στερεών αποβλήτων στην πηγή της γέννησής τους. 

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

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

ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης από τη βιομηχανία) όσο και των Η.Π.Α. 

(Pollution Prevention Act, 1990, U.S. EPA). Η Ανάλυση Κύκλου Ζωής (ΑΚΖ) αποτελεί ένα από τα 

εργαλεία περιβαλλοντικής διαχείρισης και λήψης αποφάσεων που συμβάλλει ουσιαστικά στην 

πρόληψη της ρύπανσης, στη βιώσιµη ανάπτυξη και στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων. Στην 

Ευρώπη η ανάπτυξή της συνδυάστηκε µε την εξάπλωση της οικολογικής σήµανσης (Κανονισµός 

ΕΟΚ 880/92) και σε διεθνές επίπεδο αναγνωρίστηκε και καθιερώθηκε µέσω της ένταξης της στην 

οικογένεια των διεθνών προτύπων ISO 14000. Πρέπει να επισημανθεί, ότι η πρόταση οδηγίας για 

τον οικολογικό σχεδιασµό των προϊόντων που καταναλώνουν ενέργεια, φιλοδοξεί να ενισχύσει το 

ρόλο του εργαλείου της ΑΚΖ µέσω του οικολογικού προφίλ των προϊόντων, που θα κληθούν να 

διαμορφώσουν οι παραγωγοί. 

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

προκαλεί ένα προϊόν, διεργασία ή δραστηριότητα καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου της ζωής του. 

      Σύµφωνα µε τη SETAC (Society For Environmental Toxicology and Chemistry), το διεθνή 

οργανισµό δηλαδή που εισήγαγε την ΑΚΖ και ασχολείται επιστημονικά µε την εξέλιξη της 

μεθοδολογίας, η AKZ αφενός µεν αναδεικνύει την επιβάρυνση που προκαλεί ένα προϊόν (ή 

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

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

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

 

- Προσδιορισµός του σκοπού και του αντικειμένου της µελέτης.  

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

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

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

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

ρύπων.  

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

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

προς το περιβάλλον.  

 

Στις Εικόνες 3 και 4 που ακολουθούν απεικονίζονται ο κύκλος ζωής ενός προϊόντος 

και η σηµαντική διαφοροποίησή του από το χρόνο ζωής του ιδίου προϊόντος.  
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Εικόνα 3: Κύκλος ζωής προϊόντος. (Αβραμίκος, Ηλίας 2005).



21 

 

 

Εικόνα 4: ∆ιαφοροποίηση κύκλου ζωής και διάρκεια ζωής προϊόντος. (Αβραμίκος, Ηλίας 

2005). 

 

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

υλών για την παραγωγή τους, είναι σηµαντική η ενσωμάτωση της φιλοσοφίας του κύκλου ζωής 

στο σχεδιασµό νέων προϊόντων. Είναι χαρακτηριστικό ότι 522.000 τόνοι χαλκού εκτιµήθηκε ότι 

περιέχονταν συνολικά στα ΑΗΗΕ το έτος 1998 στην Ε.Ε. ∆εδοµένου ότι απαιτούνται περίπου 

1,176 κιλά πρώτων υλών για την εξαγωγή 1 κιλού χαλκού εκτιµάται ότι η ανακύκλωση των 

ΑΗΗΕ θα εξοικονομούσε 600.000 τόνους πρώτων υλών/ έτος. 
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    Στην Εικόνα 5 που ακολουθεί απεικονίζεται ο κύκλος ζωής των προϊόντων ΗΗΕ 

συναρτήσει όλων των εμπλεκόμενων φορέων (Αβραμίκος, Ηλίας 2005). 

 

 

Σηµ: Τα κόκκινα βέλη αφορούν σε παλαιά προϊόντα ενώ τα µπλε σε νέες συσκευές 

Εικόνα 5: Κύκλος ζωής προϊόντων ΗΗΕ. (Αβραμίκος, Ηλίας 2005). 

 

Γενικά 

Και ο αυξανόμενος όγκος του εξοπλισμού ICT, αλλά και η αυξανόμενη χρήση του 

για τις διαφορετικές εφαρμογές έχουν σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Ένα 

μέρος των περιβαλλοντικών επιδράσεων προκύπτει άμεσα από τον κύκλο ζωής των 

προϊόντων ICT. Το άλλο μέρος προέρχεται από τη χρήση των προϊόντων και των 
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υπηρεσιών ICT, ενισχύοντας ή αντικαθιστώντας τις παραδοσιακές διαδικασίες ή 

δημιουργώντας νέες. Επομένως, συζητώντας τις περιβαλλοντικές επιδράσεις των 

ICT, είναι χρήσιμο να πλαισιωθούν και στον κύκλο ζωής και στις προοπτικές του 

συστήματος. 

 

Εξαγωγή και κατασκευή των πόρων 

Η κατασκευή των ηλεκτρονικών προϊόντων αρχίζει με την εξαγωγή των πόρων, η 

οποία είναι εκπληκτικά υψηλή σε υλικά και εντατική ενέργεια. Οι πρόοδοι στις 

τεχνολογίες ημιαγωγών απαιτούν συνεχώς τη χρήση νέων ενώσεων βασισμένων σε 

διάφορα σπάνια στοιχεία, τα οποία είναι αρμόδια για την ιδιαίτερα μεγάλη υλική 

μετατόπιση και την παραγωγή τεράστιων ποσοτήτων αποβλήτων μεταλλείων. 

Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο MIPS το ίδρυμα του Βούπερταλ (Γερμανία) έχει δείξει 

ότι ένα χρυσό δαχτυλίδι έχει ένα οικολογικό «σακίδιο πλάτης» υλικής έντασης 

ισοδύναμο με 10 τόνους (Grote 1997). Τα «σακίδια πλάτης» πολλών σπάνιων 

στοιχείων, που χρησιμοποιούνται συνήθως στα ηλεκτρονικά κυκλώματα, είναι επίσης 

μεγάλα (π.χ., γερμάνιο, γάλλιο, αρσενικό, ίνδιο, ταντάλιο, κ.λπ.). Η συνολική υλική 

ένταση κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής ενός προσωπικού Η/Υ μπορεί να είναι έως 

και 16-19 μετρικούς τόνους, των οποίων ακριβώς 0.1% είναι η μάζα του υπολογιστή 

(Grote 1996, Mallay 1998, Hilty και λοιποί 2000). Η κατασκευή των ημιαγωγών, 

πλακετών τυπωμένου κυκλώματος και καθοδικών σωλήνων, απαιτεί μεγάλα ποσά 

τοξικών υλικών. Σύμφωνα με τα στοιχεία του 1995 από το συνασπισμό τοξικών 

ουσιών Σίλικον Βάλεϊ (SVTC 2000), η παραγωγή 6 ιντσών silicon wafer απαιτεί 8,6 

m
3
 αφιονισμένου νερού, 9 kg επικίνδυνες χημικές ουσίες, και 285 KWH ηλεκτρικής 

ενέργειας. Η παραγωγή ενός τσιπ 8 ιντσών που χρησιμοποιείται για Pentium CPUs 

απαιτεί 11.44 m
3
 αφιονισμένου νερού, 120.8 m

3
 μαζικών αερίων, 12 kg  χημικές 

ουσίες, και παράγει 0.82 m
3
 επικίνδυνα αέρια, 14 m

3
 νερού αποβλήτων, και 4 kg 

επιβλαβών αποβλήτων (Anzovin 2000). 

 

Φάση χρηστών 

Μια μελέτη που διεξήχθη για ένα γενικό προσωπικό Η/Υ που χρησιμοποιεί τη 

μεθοδολογία αξιολόγησης των κύκλων ζωής (LCA) διαπίστωσε ότι η φάση χρηστών 

έχει τις μεγαλύτερες περιβαλλοντικές επιδράσεις για τις κατηγορίες αντίκτυπου που 

συσχετίζονται έντονα με τα ορυκτά καύσιμα (IPU/AC 1998). Μια μελέτη που 
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χρησιμοποιεί το οικολογικό αποτύπωμα για τους προσωπικούς Η/Υ παρήγαγε 

παρόμοια αποτελέσματα. Το συνολικό αποτύπωμα του αναλυθέντος Η/Υ ήταν κοντά 

στα σε 1800 m
2
, ενώ το αποτύπωμα της ενέργειας χρήσης αποδείχθηκε 1000 φορές 

μεγαλύτερο από το αποτύπωμα της κατανάλωσης των πόρων από το υπόλοιπο του 

κύκλου ζωής (Frey και Harrison 2000). Η ανάπτυξη γρηγορότερων γραμμών 

επικοινωνίας είναι πιθανό να συμβάλει στην ζήτηση γρηγορότερων υπολογιστών, η 

οποία είναι πιθανό να αυξήσει την κατανάλωση ενέργειας (Kelly 1999). Επιπλέον, τα 

δίκτυα υπολογιστών απαιτούν περισσότερο άλλου τύπου απαιτητικού σε ισχύ 

εξοπλισμού, όπως κεντρικοί υπολογιστές, ενισχυτές, δρομολογητές, φίλτρα, συσκευές 

αποθήκευσης, και γραμμές επικοινωνίας. Η τεχνολογία υαλονήματος έχει υψηλότερη 

ενεργειακή απόδοση από την τεχνολογία του χαλκού: 1 τόνος χαλκού μπορεί να 

αντικατασταθεί από 25 kg καλωδίου οπτικών ινών, τα οποία μπορούν να παραχθούν 

με μόνο 5% της ενέργειας που απαιτείται για να παραχθεί το καλώδιο χαλκού. Η 

ταχύτητα με την οποία οι οπτικές ίνες τοποθετούνται στον κόσμο είναι γρηγορότερη 

από την ταχύτητα του ήχου (National Geographic 2001), η οποία ανέρχεται το χρόνο 

σε 10 εκατομμύρια χλμ. αρκετά για να περικυκλώσουν τη γη 250 φορές. Απαιτείται 

επίσης πρόσθετη ενέργεια για τον κλιματικό έλεγχο των εγκαταστάσεων δικτύου 

(Hilty και λοιποί 2000). Η τοποθέτηση σε ισχύ αυτής της νέας υποδομής 

περιλαμβάνει αρκετά μεγάλες δραστηριότητες κατασκευής, και οι περιβαλλοντικές 

επιδράσεις που μπορεί να εμφανιστούν είναι ουσιαστικές. Η σύνθετη υποδομή των 

ICT απαιτεί μια αξιόπιστη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, δεδομένου ότι οι γρήγοροι 

υπολογιστές δεν ανέχονται την διακοπή ρεύματος ακόμη και για ένα κλάσμα του 

δευτερολέπτου. Αυτό αναγκάζει τις επιχειρήσεις να εγκαταστήσουν τεράστια 

συστήματα μπαταριών, στρεφόμενων σφονδύλων, μαγνητικών υπεραγωγών, UPS, 

και συνοδευτικών γεννητριών, κάτι το οποίο προσθέτει στο περιβαλλοντικό κόστος 

των ICT (Andrius Plepys 2002). 

 

Κύκλος ζωής προσωπικού υπολογιστή (PC) 

Η κατασκευή και η χρήση αντιπροσωπεύουν τον μεγαλύτερο όγκο των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων ενός επιτραπέζιου προσωπικού υπολογιστή (PC) με 

περιφερειακές συσκευές. Η Εικόνα 6 δείχνει τις συνολικές περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις ενός PC που κατασκευάζεται στην Κίνα, που χρησιμοποιείται για μια 

περίοδο έξι ετών και αποσύρεται με τη χρήση των υποχρεωτικών διαδικασιών 
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επεξεργασίας των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά τη διάρκεια της παραγωγής, οι περισσότερες 

επιπτώσεις απορρέουν από τη χρήση ενέργειας, την εξόρυξη των πρώτων υλών που 

σχετίζεται με την κατασκευή και τη χρήση άλλων φυσικών πόρων. Οι 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις κατά τη διάρκεια της φάσης χρήσης απορρέουν 

αποκλειστικά και μόνο από τη χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας από τον προσωπικό 

υπολογιστή και τις περιφερειακές συσκευές. Η συναρμολόγηση των επιμέρους 

εξαρτημάτων σε τελικά προϊόντα και η διανομή είναι σχετικά αμελητέες. Υπό 

βέλτιστες συνθήκες (δηλαδή ακολουθώντας τις υποχρεωτικές οδηγίες ανακύκλωσης 

των ΑΗΗΕ), η φάση του τέλους του κύκλου ζωής έχει θετικές περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις λόγω της ανάκτησης υλικών και της επαρκούς επεξεργασίας των 

επικίνδυνων ουσιών (όπως είναι τα αρνητικά σημεία οικολογικών δεικτών που 

φαίνονται στην Εικόνα 6) (Eugster και λοιποί 2007). 

 

Εικόνα 6: Κύκλος ζωής των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ενός προσωπικού 

υπολογιστή με περιφερειακά σημεία οικολογικών δεικτών. 

Σημείωση: Το Σχήμα δείχνει ένα σύνθετο δείκτη, ο οποίος αποτελεί άθροισμα των επιμέρους 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων που παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. Χρησιμοποιεί τη μέθοδο "Eco-

Indicator 99", η οποία αναπτύχθηκε από την PRé Consultants. Ο κατακόρυφος άξονας εμφανίζει τα 

Eco-indicator σημεία: οι θετικοί αριθμοί αντιπροσωπεύουν συνολικές αρνητικές περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις κατά τη φάση του κύκλου ζωής· Οι αρνητικοί αριθμοί αντιπροσωπεύουν θετικές 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 

Πηγή: Eugster, Hischier, and Duan 2007. 
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Πίνακας 1: Κατηγορίες περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 

Πηγή: U.S. EPA 2006 και ISO 14042 

 

 

Η παραγωγή ενός PC επηρεάζει το περιβάλλον σε όλες τις κατηγορίες των 

επιπτώσεων που εμφανίζονται στον Πίνακα 1. Συνολικά, ο επιτραπέζιος προσωπικός 

υπολογιστής και η οθόνη είναι οι κύριες πηγές των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, με 

διαφορές ανάλογα με την τεχνολογία της οθόνης. Μεγάλες ποσότητες ενέργειας 

απαιτούνται για την παραγωγή των ηλεκτρονικών κυκλωμάτων και των ημιαγωγών 

που χρησιμοποιούνται σε μητρικές κάρτες υπολογιστών και σε οθόνες (EPIC-ICT 

2006, Eugster 2007). Επιπλέον, η παραγωγή των επιμέρους εξαρτημάτων για 

Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) απαιτεί μεγάλες ποσότητες 

υλικών, ιδιαίτερα σε σύγκριση με τη μάζα του τελικού προϊόντος. Ένας ημιαγωγός 

μνήμης με μάζα 2 γραμμάρια απαιτεί την επεξεργασία άνω του ενός κιλού (1kg) 

ορυκτών καυσίμων, δηλαδή έναν συντελεστή (πολλαπλασιαστή) της τάξης του 500 

(Williams 2003). Η χρήση νερού για την παραγωγή των τσιπ μνήμης και των 

επεξεργαστών μπορεί επίσης να είναι σημαντική. Το νερό χρησιμοποιείται για την 

ψύξη, τη θέρμανση και το φιλτράρισμα, αλλά επίσης και ως «υπερκάθαρο νερό» για 

την έκπλυση των πλακιδίων των ημιαγωγών, τη χημική προετοιμασία, κλπ. Αυτή η 
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διαδικασία καθαρισμού είναι πολύ ενεργοβόρα. Οι παραγωγοί ΤΠΕ είναι σημαντικοί 

καταναλωτές ορυκτών, το οποίο έχει περιβαλλοντικές και οικονομικές επιπτώσεις. 

Ένας μεγάλος αριθμός σπάνιων μετάλλων χρησιμοποιείται σε αγωγούς, οπτικά 

ηλεκτρονικά και για αποθήκευση ενέργειας και ο τομέας των ΤΠΕ είναι ο κύριος 

τομέας σε ζήτηση μέταλλων, όπως το κάδμιο, το γάλλιο και το ταντάλιο (βλ. Πίνακα 

2). 

Η εξόρυξη αυτών των αγαθών, σε μεγάλο βαθμό στις αναπτυσσόμενες χώρες, είναι 

γνωστό ότι περιλαμβάνει άσχημες συνθήκες εργασίας και ότι δημιουργεί σοβαρά 

προβλήματα υγείας και περιβαλλοντικές ανησυχίες (Steinweg 2007). Οι οικονομικές 

επιπτώσεις περιλαμβάνουν την αυξανόμενη ζήτηση για σπάνια μέταλλα όπως το 

λίθιο, το οποίο αποτελεί βασικό συστατικό των μπαταριών στα προϊόντα ΤΠΕ κ.α. 

(π.χ. ηλεκτρικά αυτοκίνητα). Οι υφιστάμενες και αναδυόμενες «έξυπνες» τεχνολογίες 

βασίζονται σε μεγάλο βαθμό σε προσιτές λύσεις αποθήκευσης ενέργειας. Η 

παγκόσμια ζήτηση καθώς και τα επίπεδα προσφοράς από χώρες όπως η Αργεντινή, η 

Αυστραλία, η Χιλή, η Κίνα, καθώς και η Βολιβία με δυνητικά το μεγαλύτερο 

παγκόσμιο αποθεματικό θα καθορίσουν κατά συνέπεια τη διαθεσιμότητα και την τιμή 

των «έξυπνων» τεχνολογιών μακροπρόθεσμα (USGS 2009, Zuleta 2010). Οι 

περιβαλλοντικές και οικονομικές επιπτώσεις έχουν οδηγήσει τη βιομηχανία να πάρει 

πρωτοβουλίες για μια πιο επιμελή παρακολούθηση και βελτιστοποίηση της χρήσης 

των μετάλλων κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας του τομέα των ΤΠΕ, π.χ. ένα 

κοινό έργο από τον Electronic Industry Citizenship Coalition (EICC) και την Global 

e-Sustainability Initiative (GeSI) (cf. RESOLVE 2010). 
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Πίνακας 2: Επιλεγμένα σπάνια μέταλλα που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή 

αγαθών ΤΠΕ 

Πηγή: OECD, based on Angerer και λοιποί, 2009; Steinweg & de Haan, 2007; USGS, 2009. 

 

 

Οι διαδικασίες παραγωγής παράγουν απόβλητα και ρύπανση. Οι συμβατικές μέθοδοι 

κατασκευής ΤΠΕ έχουν συμπεριλάβει μια σειρά από χημικές ουσίες και ρύπους, π.χ. 

διαλύτες και καθαριστικά μέσα. Ο καθαρισμός των θαλάμων ημιαγωγών, για 

παράδειγμα, μπορεί να είναι μια πηγή της υπερθέρμανσης του πλανήτη λόγω των 

αερίων που χρησιμοποιούνται στη διαδικασία αυτή η οποία είναι απαραίτητη για την 

κατασκευή των ημιαγωγών, π.χ. NF3, CF4 (Lai 2008). Κλαδικές ενώσεις, όπως οι 

SEMATECH και SEMI έχουν, κατά συνέπεια, εκδώσει κατευθυντήρια έγγραφα 

σχετικά με το πώς μπορούν να βελτιωθούν τα περιβαλλοντικά αποτυπώματα της 

βιομηχανίας. 

Η χρήση ενός προσωπικού υπολογιστή συμβάλλει περισσότερο στη χρήση ενέργειας 

και, κατά συνέπεια, στην υπερθέρμανση του πλανήτη από οποιαδήποτε άλλη 

δραστηριότητα στον κύκλο ζωής του υπολογιστή (Εικόνα 7), λόγω των εκπομπών 

αερίων του θερμοκηπίου από την παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας που απαιτείται 

για να τροφοδοτήσει έναν υπολογιστή. Στην πραγματικότητα, η ενέργεια που 
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καταναλώνεται κατά τη χρήση (υποθέτοντας μια τυπική διάρκεια ζωής των έξι ετών) 

αντιπροσωπεύει πάνω από το 70% της συνολικής ενέργειας που χρησιμοποιείται κατά 

τη διάρκεια του κύκλου ζωής (EPIC-ICT 2006, Eugster 2007). Μόνο πριν από μερικά 

χρόνια η κατάσταση ήταν η αντίστροφη, με την παραγωγή να αποτελεί τη βασική 

συνεισφορά στη χρήση της ενέργειας κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του 

προσωπικού υπολογιστή (Williams 2003). Οι παραγωγοί ΤΠΕ έχουν από τότε 

στραφεί σε πιο αποδοτικές τεχνολογίες παραγωγής (Hilty 2008). 

 

Εικόνα 7: Κύκλος ζωής δυναμικού θέρμανσης του πλανήτη από έναν προσωπικό 

υπολογιστή με περιφερειακά σημεία οικολογικών δεικτών 

Δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη (GWP) πάνω από 100 χρόνια 

Σημείωση: Το δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη (GWP) είναι ένας δείκτης για την εκτίμηση του 

συνολικού αντίκτυπου των αερίων του θερμοκηπίου στην υπερθέρμανση του πλανήτη. 

Ο συνολικός αριθμός αντιπροσωπεύει το GWP όλων των αερίων του θερμοκηπίου που εκπέμπονται 

κατά τη διάρκεια μιας φάσης του κύκλου ζωής. 

Πηγή: Eugster, Hischier, and Duan 2007. 

 

Η μεταστροφή προς τη φάση της χρήσης ως το κύριο αίτιο για την υπερθέρμανση του 

πλανήτη επισημαίνει τη σημασία των ενεργειακά αποδοτικών προϊόντων ΤΠΕ και 

των πολιτικών προσανατολισμένων προς τον καταναλωτή. Οι παραγωγοί ΤΠΕ έχουν 

αυξήσει σημαντικά την ενεργειακή απόδοση των προϊόντων τους. Οι κατασκευαστές 

ημιαγωγών, για παράδειγμα, δηλώνουν μεγάλες αυξήσεις απόδοσης μέσω της 

βελτίωσης των αρχιτεκτονικών και της μικρογράφησης (Koomey 2009). Ένα 

παράδειγμα από την Intel παραθέτει δύο διαφορετικές γενιές επεξεργαστών, που 

λειτουργούν στην ταχύτητα των 1,6 GHz: ο ένας κατανάλωνε 22 W το 2003 
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(«Centrino») και ο άλλος κατανάλωνε μόνο 2 W το 2009 («Atom») (RTC Group 

2009).  

Η συσκευασία και η διανομή ενός προσωπικού υπολογιστή έχει γενικά σχετικά μικρές 

επιπτώσεις στο περιβάλλον. Ακόμα και όταν διεθνής διανομή, π.χ. μεταξύ Κίνας και 

Ευρώπης, λαμβάνεται υπόψη, αυτό δεν επηρεάζει σημαντικά το περιβάλλον (Bio 

Intelligence Service 2003, Choi 2006, Eugster 2007). Μικρές συνολικές 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στις αποτελεσματικές 

μεταφορές και δίκτυα διανομής που ελαχιστοποιούν την περιβαλλοντική συνεισφορά 

μιας μεμονωμένης μονάδας προϊόντος.10 Η απόσυρση ενός προσωπικού υπολογιστή 

έχει θετικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, όταν επιβάλλονται υποχρεωτικά ποσοστά 

ανάκτησης και ανακύκλωσης της οδηγίας της ΕΕ για τα ΑΗΗΕ. Σε αυτή την 

περίπτωση, σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη σε αυτή τη φάση του κύκλου ζωής 

προκύπτουν από την ανάκτηση πολυτίμων μετάλλων (π.χ. χαλκός, χάλυβας, 

αλουμίνιο), από την ενέργεια που εξοικονομείται με την ανακύκλωση αντί της 

παραγωγής, και από τα επιμέρους εξαρτήματα που είναι διαθέσιμα για 

επαναχρησιμοποίηση (Eugster 2007, Hischier 2005). Η προκαταρκτική ανάλυση 

δείχνει, ωστόσο, ότι τα υποχρεωτικά ποσοστά δεν επιτυγχάνονται πάντοτε. Οι 

εκθέσεις καταδεικνύουν ελλείψεις στην ανάκληση των ηλεκτρονικών και των 

συστημάτων υποβολής εκθέσεων/συστημάτων παροχής στοιχείων σε χώρες της ΕΕ, 

αφήνοντας μεγάλες ποσότητες «ηλεκτρονικών αποβλήτων» ασύλλεκτες και 

ανεπεξέργαστες (Greenpeace, 2008). Ως αποτέλεσμα, μεγάλες αρνητικές 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις προκύπτουν από ένα δυνητικά πολύ υψηλό ποσοστό 

«ηλεκτρονικών αποβλήτων» που εναποτίθενται σε χώρους υγειονομικής ταφής ή 

αποτεφρώνονται (OECD 2010). 
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 3.2  Το παράδειγμα των ΗΠΑ 

 

Παρακάτω εμφανίζεται το παράδειγμα των Ηνωμένων Πολιτειών όσον αφορά 

τον κύκλο ζωής συλλεγμένων ηλεκτρονικών αποβλήτων μέχρι και το 2009. 

 

Μεθοδολογία 

Επισκόπηση και Προσέγγιση 

Η Εικόνα 8 παρέχει ένα διάγραμμα ροής του κύκλου ζωής για ηλεκτρονικά προϊόντα 

και επίσης προσδιορίζει τα στάδια που περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής  

έκθεσης του Environmental Protection Agency (EPA) 2011. Ο κύκλος ζωής των 

ηλεκτρονικών προϊόντων περιλαμβάνει: την απόκτηση και την κατασκευή των 

πρώτων υλών, την αγορά και τη χρήση, την αποθήκευση και τη διαχείριση του τέλους 

του κύκλου ζωής (δηλ. την απόσυρση ή τη συλλογή για ανακύκλωση). Η έκθεση 

αυτή μοντελοποιεί τον αριθμό και το βάρος των ηλεκτρονικών προϊόντων που είναι 

σε χρήση, αποθήκευση και διαχείριση του τέλους του κύκλου ζωής σε ένα δεδομένο 

έτος· εκτεινόμενη από την αγορά μέχρι το σημείο όπου το προϊόν είτε αποσύρεται 

είτε συλλέγεται για ανακύκλωση. Η επακόλουθη διαχείριση και επεξεργασία των 

ηλεκτρονικών προϊόντων που συλλέχθηκαν για ανακύκλωση περιλαμβάνει μια 

διαφορετική μεθοδολογία η οποία δεν έχει ακόμη αναπτυχθεί. Συνεπώς, εδώ δεν 

εξετάζεται ούτε γίνεται προσπάθεια να ποσοτικοποιηθεί το ποσοστό των 

συλλεγόμενων για ανακύκλωση ηλεκτρονικών προϊόντων που μετέπειτα εξάγονται. 
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Εικόνα 8: Διάγραμμα ροής του κύκλου ζωής για ηλεκτρονικά προϊόντα.  

Τα συμπαγή κουτιά αναφέρονται τα στάδια του κύκλου ζωής που έχουν μοντελοποιηθεί στην παρούσα 

έκθεση· τα κουτιά από διακεκομμένες γραμμές αναφέρονται στα στάδια όπου οι πληροφορίες 

συλλέχθηκαν μέσω ερευνών των ανακυκλωτών. Τα γκρι κουτιά αναφέρονται στα στάδια που δεν είχαν 

συμπεριληφθεί. (EPA 2011) 

 

Η Εικόνα 8 περιγράφει επίσης τα δεδομένα που συλλέχθηκαν σε κάθε στάδιο του 

κύκλου ζωής που περιλαμβάνεται στη μελέτη του (EPA) 2011. Χρησιμοποιήθηκαν τα 

δεδομένα των πωλήσεων για τον προσδιορισμό του αριθμού των ηλεκτρονικών 

προϊόντων που εισέρχονται σε χρήση για ένα δεδομένο έτος και τα δεδομένα βάρους 

για να εκτιμηθεί το βάρος αυτών των προϊόντων. Εφαρμόστηκαν δεδομένα σχετικά 

με τη διάρκεια ζωής των ηλεκτρονικών προϊόντων στα στοιχεία των πωλήσεων για να 

εκτιμηθεί ο αριθμός και το βάρος των προϊόντων σε χρήση, αποθήκευση, ή 

διαχείριση του τέλους του κύκλου ζωής για κάθε έτος. Τέλος, χρησιμοποιήθηκαν 

στοιχεία σχετικά με το μερίδιο των ηλεκτρονικών προϊόντων που συλλέγεται για 

ανακύκλωση ή αποσύρεται για να εκτιμηθεί κατά πόσο τα προϊόντα διαχειρίζονται 

στο τέλος του κύκλου ζωής τους. 

Μια προγενέστερη μελέτη EPA των κύκλων ζωής των ηλεκτρονικών διέκρινε μεταξύ 

δύο ή περισσότερων φάσεων στο στάδιο της «χρήσης» του κύκλου ζωής, γενικά 

«πρώτη χρήση» και «δεύτερη χρήση» (EPA 2007). Η «πρώτη χρήση» υποδεικνύει τη 

χρήση από τον αρχικό αγοραστή του προϊόντος. Όταν ο πρώτος χρήστης δεν 
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χρησιμοποιεί πλέον το ηλεκτρονικό προϊόν, μπορεί να πωλήσει ή να δώσει το προϊόν 

σε κάποιο άλλο πρόσωπο, το οποίο αποκαλείται «δεύτερη χρήση». Η ανάλυση του 

(EPA) 2011 δεν κάνει καμία διάκριση μεταξύ των πρώτων χρηστών και των 

μεταγενέστερων χρηστών στο στάδιο της «χρήσης». Δεδομένου ότι ο απώτερος 

στόχος της μελέτης του (EPA) 2011 είναι να μοντελοποιήσει το πότε τα ηλεκτρονικά 

προϊόντα είναι έτοιμα για διαχείριση στο τέλος του κύκλου ζωής, το πρότυπο χρήσης 

πριν από αυτό το στάδιο δεν παρέχει καμία πρακτική διαφορά στην έκβαση του 

αποτελέσματος. 

Θεωρείται η αποθήκευση ένα ξεχωριστό στάδιο, ωστόσο, δεδομένου ότι το χρονικό 

διάστημα λειτουργίας που ένα ηλεκτρονικό προϊόν είναι σε χρήση δεν σχετίζεται 

απαραίτητα με τη χρονική διάρκεια που οι χρήστες το αποθηκεύουν όταν έχουν 

σταματήσει να το χρησιμοποιούν.  

Ως εκ τούτου, δεδομένου ότι οι υποθέσεις σχετικά με τη συμπεριφορά αποθήκευσης 

επηρεάζουν όταν ένα ηλεκτρονικό προϊόν είναι έτοιμο για τη διαχείριση στο τέλος 

του κύκλου ζωής, έχει διαπιστωθεί ότι είναι χρήσιμο να τοποθετηθεί η «χρήση» και η 

«αποθήκευση» ξεχωριστά, χρησιμοποιώντας το άθροισμα των δύο για να καθορισθεί 

η συνολική διάρκεια ζωής ενός προϊόντος. 

Όταν ο ιδιοκτήτης ενός ηλεκτρονικού προϊόντος αποφασίζει να το στείλει σε τρίτους 

για διαχείριση, το προϊόν εισέρχεται στο στάδιο της διαχείρισης του τέλους του 

κύκλου ζωής. Είτε το ηλεκτρονικό προϊόν θα αποσυρθεί είτε θα συλλεχθεί για 

ανακύκλωση.  

Τα προϊόντα που συλλέγονται για ανακύκλωση μπορεί να επαναχρησιμοποιηθούν, να 

ανακατασκευαστούν, ή να αποσυναρμολογηθούν ή να τεμαχιστούν για την ανάκτηση 

υλικών εντός των Ηνωμένων Πολιτειών, ή σε άλλες χώρες. 

Το έγγραφο του (EPA) 2011 δεν παρακολουθεί ή ποσοτικοποιεί τις εξαγωγές των 

ηλεκτρονικών ειδών που συλλέγονται για ανακύκλωση. Τα προϊόντα που δεν 

συλλέγονται για ανακύκλωση αποσύρονται, πρωτίστως σε χώρους υγειονομικής 

ταφής. Τα εύφλεκτα υλικά, όπως τα πλαστικά, μπορεί να συλλέγονται και να 

αποστέλλονται σε αποτεφρωτήρες απόβλητων σε ενέργεια, κάτι το οποίο, επίσης, δεν 

εξετάζεται εδώ. 
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Χρήση, Αποθήκευση, και Συνολική Διάρκεια Ζωής των Ηλεκτρονικών Προϊόντων 

Προτού τα ηλεκτρονικά προϊόντα αποσταλούν στη διαχείριση του τέλους του κύκλου 

ζωής τους, είναι είτε σε χρήση ή σε αποθήκευση. Η συνολική διάρκεια ζωής των 

ηλεκτρονικών προϊόντων ισούται με την ποσότητα του χρόνου που είναι σε χρήση 

συν το χρονικό διάστημα που είναι αποθηκευμένα πριν από τη διαχείριση στο τέλος 

του κύκλου ζωής τους. Διεξήχθη από το Inner City Fund (ICF) International για 

λογαριασμό της Αμερικανικής Υπηρεσίας Προστασίας Περιβάλλοντος (EPA), 

γραφείο διατήρησης και ανάκτησης πόρων - U.S. Environmental Protection Agency 

(EPA) Office of Resource Conservation and Recovery -, έχει αναπτύξει αρχικά 

υποθέσεις των συνολικών διαρκειών ζωής των ηλεκτρονικών προϊόντων, 

προκειμένου να εκτιμηθεί ο αριθμός των ηλεκτρονικών προϊόντων που βρίσκονται 

στο τέλος του κύκλου ζωής κάθε χρόνο. Έπειτα, έχει αναπτύξει υποθέσεις σχετικά με 

το χρονικό διάστημα που τα προϊόντα παραμένουν σε χρήση προτού αποθηκευτούν, 

προκειμένου να εκτιμηθεί ο αριθμός των προϊόντων που παραμένουν σε αποθήκευση 

κάθε χρόνο. 

Οι υποθέσεις της έρευνας για τη διάρκεια ζωής φαίνονται στον Πίνακα 3 για οικιακά 

προϊόντα και στον Πίνακα 4 για εμπορικά προϊόντα. Τα ραβδογράμματα κάτω από 

κάθε πίνακα μεταφράζουν αυτές τις πληροφορίες στο μέσο όρο ηλικίας στον οποίο 

κάθε τύπο προϊόντος αποστέλλεται για διαχείριση του τέλους του κύκλου ζωής τους. 

Οι πίνακες αυτοί δείχνουν το αθροιστικό ποσοστό κάθε τύπου προϊόντος που είναι 

έτοιμο για τη διαχείριση του τέλους του κύκλου ζωής σε μια δεδομένη ηλικία. Για 

παράδειγμα, υποθέτει ότι το 20 % των κινητών συσκευών είναι έτοιμο για τη 

διαχείριση του τέλους του κύκλου ζωής τους, όταν αυτές είναι δύο ετών. Όταν είναι 

πέντε ετών, υποθέτει ότι ένα επιπρόσθετο 70 % των κινητών συσκευών βρίσκεται στο 

τέλος του κύκλου ζωής τους. Συνεπώς, το 20 συν το 70 %, ή το 90 % όλων των 

κινητών συσκευών σε ένα δεδομένο έτος έχουν σταλεί για τη διαχείριση του τέλους 

του κύκλου ζωής τους στα πέντε χρόνια της ηλικίας τους. Το εναπομένον 10 % 

αποστέλλεται για τη διαχείριση του τέλους του κύκλου ζωής του πέντε χρόνια 

αργότερα, με αποτέλεσμα το 100 % των προϊόντων να αποστέλλονται για τη 

διαχείριση του τέλους του κύκλου ζωής τους μετά από δέκα χρόνια. Αυτή η ενότητα 

περιγράφει λεπτομερώς τις πηγές δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν για την 

ανάπτυξη των υποθέσεων της διάρκειας ζωής που παρουσιάζονται στον Πίνακα 3 και 

στον Πίνακα 4. 
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Πρώτον, η EPA έψαξε για νέες, επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με τη 

διάρκεια ζωής των προϊόντων. Ενώ βρέθηκαν διάφορες πηγές δεδομένων της 

διάρκειας ζωής, καμία δεν ήταν οριστική.1 Η πιο ολοκληρωμένη πηγή που 

εντοπίστηκε παρέμεινε η βάση δεδομένων διανομής ηλεκτρονικών προϊόντων του 

τμήματος της Φλόριντα (2009). Παρά το γεγονός ότι η ιστοσελίδα του τμήματος της 

Φλόριντα DEP ενημερώθηκε τελευταία φορά το 2009, το σύνολο δεδομένων 

διανομής δεν έχει ενημερωθεί από το 2006. 

Για επιτραπέζια CPUs, φορητές συσκευές, εκτυπωτές και οθόνες ηλεκτρονικών 

υπολογιστών είναι πιθανό ότι τα πρότυπα χρήσης, αποθήκευσης και απόσυρσης είναι 

διαφορετικά ανάμεσα στον οικιακό και εμπορικό τομέα. Ως αποτέλεσμα, 

αναπτύχθηκαν ξεχωριστές εμπορικού-τομέα υποθέσεις της διάρκεια ζωής για τις 

κατηγορίες αυτές. Με βάση τις πληροφορίες από τη International Association of 

Electronics Recyclers (IAER 2006), τις έρευνες επαναχρησιμοποίησης ηλεκτρονικών 

υπολογιστών (Lynch 2001), τις προσωπικές επικοινωνίες με τους εμπειρογνώμονες 

της βιομηχανίας (DuBravac 2006, Powers 2006), καθώς και τις υποθέσεις σχετικά με 

το χρονικό διάστημα που τα προϊόντα του εμπορίου παραμένουν σε αποθήκευση, 

υπέθεσε ότι το 40 % των εμπορικών ηλεκτρονικών υπολογιστών φτάνουν στο τέλος 

του κύκλου ζωής τους μετά από τρία χρόνια, ένα άλλο 40 % μετά από πέντε χρόνια, 

και το υπόλοιπο 20 % μετά από επτά χρόνια. 

Δεύτερον, χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία από τη βιβλιογραφία και τους 

εμπειρογνώμονες της βιομηχανίας για να αναπτυχθούν υποθέσεις της χρονικής 

περιόδου όπου τα ακόλουθα ηλεκτρονικά προϊόντα παραμένουν σε αποθήκευση πριν 

από τη διαχείριση του τέλους του κύκλου ζωής τους: 

1. Έγινε υπόθεση ότι οι οικιακές επιτραπέζιες κεντρικές μονάδες επεξεργασίας 

(CPUs), οι εκτυπωτές, και οι οθόνες υπολογιστών διατηρούνται σε χρήση 

κατά μέσο όρο για επτά χρόνια πριν εισέρθουν σε αποθήκευση (Matthews 

2003, IAER 2006), 

2. Οι οικιακές φορητές συσκευές παραμένουν σε χρήση για έξι χρόνια κατά 

μέσο όρο πριν από την αποθήκευση (DuBravac 2005), 

3. Οι τηλεοράσεις CRT διατηρούνται σε χρήση για 11 χρόνια πριν εισέρθουν σε 

αποθήκευση (DuBravac 2005), και 
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4. Τα ποντίκια, τα πληκτρολόγια, οι τηλεοράσεις επίπεδων οθονών, και οι 

τηλεοράσεις προβολής δεν αποθηκεύονται πριν από τη διαχείριση του τέλους 

του κύκλου ζωής τους. 

Τέλος, αναπτύχθηκαν2 εκτιμήσεις αποθήκευσης για φορητές συσκευές και για 

εμπορικούς υπολογιστές, εκτυπωτές και οθόνες υπολογιστών με βάση τις ακόλουθες 

πηγές: 

 Έγινε υπόθεση ότι οι εμπορικές επιτραπέζιες κεντρικές μονάδες επεξεργασίας, 

οι φορητές συσκευές, οι εκτυπωτές και οι οθόνες ηλεκτρονικών υπολογιστών 

διατηρούνται σε χρήση για τρία έως πέντε έτη, μετά τα οποία το 20 % 

αποθηκεύεται για έως και δύο επιπλέον έτη. Πιστεύει ότι μια εκτίμηση 

διετούς αποθήκευσης είναι συντηρητική, αλλά αντανακλά το γεγονός ότι οι 

εμπορικές επιχειρήσεις είναι λιγότερο πιθανό σε σύγκριση με τους οικιακούς 

χρήστες να αποθηκεύουν προϊόντα για μεγάλες χρονικές περιόδους.  

Αυτή η υπόθεση βασίζεται σε στοιχεία ότι η αποθήκευση λαμβάνει χώρα σε 

εμπορικά ιδρύματα: 20 % των συμμετεχόντων σε μια έρευνα του 2005 σε 

εμπορικά ιδρύματα των ΗΠΑ επισήμαναν ότι διατηρούσαν ενεργητικό των 

PC που ήταν έτοιμα για απόσυρση (Daoud 2007). Τα αποτελέσματα της 

έρευνας αντικατοπτρίζουν τον αριθμό των εταιρειών που δήλωσαν ότι 

αποθηκεύουν ηλεκτρονικά προϊόντα-δεν αναφέρουν τον αριθμό ή το ποσοστό 

των προϊόντων που αποθηκεύονται. 

 Έγινε υπόθεση ότι το 20 % των κινητών συσκευών είναι στο τέλος του 

κύκλου ζωής τους στο τέλος των δύο ετών, με ένα πρόσθετο 70 % να 

αποστέλλονται για διαχείριση του τέλους του κύκλου ζωής τους στο τέλος 

των πέντε ετών. Αυτές οι υποθέσεις βασίζονται στον Moss (2010). Υπέθεσε 

επίσης ότι το υπόλοιπο 10 % των κινητών συσκευών αποθηκεύονται μέχρι και 

10 έτη συνολικά, βασισμένος σε εκτιμήσεις από Niera (2006) και Singhal 

(2005) ότι τα τηλέφωνα μπορούν να διατηρούνται σε αποθήκευση για έως 10 

χρόνια. 

1 Συγκρίθηκαν υποθέσεις που χρησιμοποιήθηκαν στην έκθεση του 2008 με αυτά τα λοιπά στοιχεία, και κατέληξε 

στο συμπέρασμα ότι, για τα περισσότερα προϊόντα, οι υπάρχουσες υποθέσεις ήταν εύλογες και θα πρέπει να 

διατηρηθούν. 

 

2 Η έκθεση του 2008 έλαβε υπόψη της την εμπορική αποθήκευση των ηλεκτρονικών προϊόντων. 
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Πίνακας 3: Αθροιστικό ποσοστό του κάθε τύπου προϊόντος που αποστέλλεται για 

διαχείριση του τέλους του κύκλου ζωής σε μια δεδομένη ηλικία για οικιακά προϊόντα. 

Η μέση διάρκεια ζωής για κάθε τύπο προϊόντος παρουσιάζεται σε ραβδόγραμμα. 

(EPA 2011). 
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Πίνακας 4: Αθροιστικό ποσοστό του κάθε τύπου ηλεκτρονικού προϊόντος που 

αποστέλλεται για διαχείριση του τέλους του κύκλου ζωής σε μια δεδομένη ηλικία για 

εμπορικά προϊόντα. Η μέση διάρκεια ζωής για κάθε τύπο προϊόντος παρουσιάζεται σε 

ραβδόγραμμα. (EPA 2011) 

 

 

 

 

Μη εφαρμόσιμο = Δεν γίνεται διάκριση μεταξύ οικιακών και εμπορικών προϊόντων για τις κατηγορίες 

αυτές 

 

Διαχείριση τέλους του κύκλου ζωής 

Τα ηλεκτρονικά προϊόντα στο τέλος του κύκλου ζωής τους διαχειρίζονται από μία εκ 

των δύο πρακτικών διαχείρισης του τέλους του κύκλου ζωής: είτε συλλέγονται για 

ανακύκλωση (μπορούν τότε εν συνεχεία να ξαναχρησιμοποιηθούν, να 



40 

 

ανακατασκευαστούν, ή να ανακυκλωθούν για ανάκτηση υλικών), είτε αποσύρονται 

σε χώρους υγειονομικής ταφής ή σε ενεργειακούς αποτεφρωτήρες αποβλήτων 

(Εικόνα 9). Για την έκθεση του EPA 2011, αναβαθμίστηκαν οι εκτιμήσεις για τον 

αριθμό των ηλεκτρονικών προϊόντων που βρίσκονται στο τέλος του κύκλου ζωής τα 

οποία συλλέγονται για ανακύκλωση ώστε να ενσωματωθούν με κρατικές εκθέσεις 

σχετικά με τα υποχρεωτικά προγράμματα συλλογής ηλεκτρονικών και με 

αποτελέσματα από την έρευνα μας στους ανακυκλωτές.  

Τα πλεονεκτήματα αυτής της επικαιροποιημένης προσέγγισης είναι ότι ενσωματώνει 

μια μεγαλύτερη ποσότητα έντυπων δεδομένων (από υποχρεωτικά κρατικά 

προγράμματα συλλογής και από ανακυκλωτές ηλεκτρονικών προϊόντων), και παρέχει 

ένα πλαίσιο επαναπροσδιορισμού μελλοντικών εκτιμήσεων καθώς καλύτερα 

δεδομένα είναι διαθέσιμα.  
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Εικόνα 9: Ποσότητα προϊόντων σε χρήση, σε αποθήκευση, ή σε διαχείριση τέλους 

ζωής το 2009, από όλα τα ηλεκτρονικά προϊόντα που πωλήθηκαν από το 1980 μέχρι 

το 2009, σε short tons. (EPA 2011) 

 

Πρώτον, εκτιμήθηκε η συνολική ποσότητα των ηλεκτρονικών προϊόντων που 

συλλέγονται για ανακύκλωση από οικιακές πηγές. Για τις πολιτείες όπου υπήρχαν 

διαθέσιμα στοιχεία, συντάχθηκαν εκθέσεις σχετικά με την ποσότητα των 

ηλεκτρονικών προϊόντων που συλλέγονται μέσω υποχρεωτικών κρατικών 

προγραμμάτων συλλογής. Τα είδη προϊόντων που καλύπτονται από νόμους 

ανακύκλωσης ηλεκτρονικών και οι μέθοδοι υποβολής εκθέσεων της ποσότητας των 
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συλλεγόμενων ηλεκτρονικών προϊόντων διαφέρουν από πολιτεία σε πολιτεία. Το 

2009, υπήρχαν διαθέσιμες πληροφορίες από οκτώ πολιτείες που αντιπροσωπεύουν 

περίπου το 29 τοις εκατό του πληθυσμού των ΗΠΑ.3 Στις άλλες 42 πολιτείες τα 

ηλεκτρονικά προϊόντα συλλέγονται σε ποικίλες ποσότητες μέσω διαφόρων 

προγραμμάτων χορηγούμενων από το δήμο ή τον κατασκευαστή, αλλά η υποβολή 

εκθέσεων δεν είναι σε ισχύ. Πολιτείες με χαμηλά επίπεδα συλλογής αναφέρουν 

περίπου μία λίβρα κατά κεφαλήν. Πολιτείες με υψηλότερα επίπεδα συλλογής 

αναφέρουν τρεις έως έξι λίβρες κατά κεφαλήν. Με βάση αυτό το εύρος, υποτίθεται 

ότι μία λίβρα ηλεκτρονικών προϊόντων συλλέγεται κατά κεφαλήν από οικιακές πηγές 

σε πολιτείες που δεν διαθέτουν νόμους ανακύκλωσης ηλεκτρονικών ή υποβολή 

εκθέσεων σε ισχύ. 

Εάν υποτεθεί ότι έχει συλλεχθεί μία λίβρα για ανακύκλωση σημαίνει ότι οι πολιτείες 

που δεν έχουν νόμους ανακύκλωσης ηλεκτρονικών ή υποβολή εκθέσεων σε ισχύ 

συλλέγουν τις ποσότητες περίπου ισοδύναμα με τις πολιτείες που αναφέρουν χαμηλά 

επίπεδα συλλογής, και μεταξύ του ενός τρίτου και του ενός έκτου των κατά κεφαλήν 

ποσοστών των πολιτειών που αναφέρουν υψηλότερα επίπεδα κατά κεφαλήν 

συλλογής. 

Για να υπολογισθεί η ποσότητα των ηλεκτρονικών προϊόντων που συλλέγονται από 

εμπορικές πηγές, υποθέτει η μελέτη του EPA 2011 ότι το 67 τοις εκατό των 

ηλεκτρονικών προϊόντων που συλλέγονται για ανακύκλωση προέρχονται από 

εμπορικές πηγές, με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας στους ανακυκλωτές.4  

 

 

3 Τα δεδομένα συγκεντρώθηκαν από την Καλιφόρνια (NERIC 2009), Ντέλαγουερ (NCER 2010), Μέιν (Maine 

DEP 2008), Μέρυλαντ (MDE 2007), Μινεσότα (Minnesota PCA 2009, Linnel 2009), Όρεγκον (Oregon E-Cycles, 

2008) Ουάσιγκτον (Washington ΥΕ 2010), Τέξας (Texas Campaign for the Environment 2010), και Βιρτζίνια 

(NCER, NERC 2010, Virginia DEQ 2010). Δεν παρείχαν στοιχεία όλα οι πολιτείες για όλα τα έτη· Το Μέρυλαντ 

παρείχε στοιχεία μόνο για το 2006 και το 2007, η Μινεσότα μόνο για το 2007-2009, και οι Ουάσιγκτον, Όρεγκον, 

Τέξας και Βιρτζίνια μόνο για το 2009. 

 

4 Υπολογίστηκε το εμπορικό μερίδιο πολλαπλασιάζοντας τη συνολική χωρητικότητα συγκεκριμένων 

ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης που επεξεργάζεται από κάθε ανακυκλωτή με το ποσοστό της 

εμπορικής ανάκτησης που αναφέρθηκε από εκείνον τον ανακυκλωτή. Κατόπιν αθροίστηκε η υπολογιζόμενη 

εμπορική χωρητικότητα από όλους τους ανακυκλωτές, και διαιρέθηκε με τη συνολική ποσότητα που 

επεξεργάστηκε από όλους τους ανακυκλωτές για τον υπολογισμό του μέσου εμπορικού μεριδίου. Βγήκε ο μέσος 

όρος αυτού του αποτελέσματος για τα έτη 2007, 2008, και 2009 για τον υπολογισμό του 67 τοις εκατό μεριδίου 

της εμπορικής ανακύκλωσης. 
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Για τις πολιτείες όπου τα εμπορικά ηλεκτρονικά δεν είχαν συμπεριληφθεί στη 

συλλεγόμενη ποσότητα που αναφέρθηκε (δηλ., όλες οι πολιτείες εκτός της 

Καλιφόρνια), ξανά-υπολογίστηκε η συνολική συλλογή για ανακύκλωση από την 

ποσότητα των συλλεγόμενων οικιακών προϊόντων, με την προϋπόθεση ότι η 

εμπορική ανακύκλωση αντιπροσώπευε το 67 τοις εκατό των συλλεγόμενων 

ηλεκτρονικών προϊόντων. 

Ο Πίνακας 5 παρέχει την εκτιμώμενη ποσότητα των ηλεκτρονικών προϊόντων που 

συλλέγονται για ανακύκλωση χρησιμοποιώντας αυτή την προσέγγιση και τη 

συγκρίνει με την έκθεση της EPA του 2008. Η επικαιροποιημένη μέθοδος σε αυτή 

την έκθεση εκτιμά περίπου 25 έως 30 τοις εκατό μεγαλύτερη ποσότητα σε τόνους 

συλλογής για ανακύκλωση. Πιστεύεται ότι η διακύμανση της συλλογής για 

ανακύκλωση προέρχεται πρωτίστως από βελτιώσεις της μεθοδολογίας στην εκτίμηση 

της ποσότητας των μεταχειρισμένων ηλεκτρονικών που στέλνονται για ανακύκλωση, 

παρά σε αλλαγές των πραγματικών έντυπων στοιχείων στα οποία υπολογίζεται η 

ποσότητα σε τόνους που συλλέγονται για ανακύκλωση. Λόγω της έλλειψης 

εμπεριστατωμένων δεδομένων που είναι διαθέσιμα υπάρχει ακόμη ένα υψηλό 

επίπεδο αβεβαιότητας στην πραγματική ποσότητα των ηλεκτρονικών που 

συλλέγονται για ανακύκλωση. 

 

Πίνακας 5: Εκτιμώμενες ποσότητες των ηλεκτρονικών προϊόντων που συλλέγονται 

για ανακύκλωση (EPA 2011). 

 

 

 

Δεύτερον, εκτιμήθηκε η ποσότητα κάθε είδους προϊόντος που συλλέγεται για 

ανακύκλωση. Για να αναπτυχθεί μια εκτίμηση του αριθμού των κινητών συσκευών 

που συλλέγονται για ανακύκλωση, πραγματοποιήθηκε μια έρευνα στους 

ανακυκλωτές κινητών συσκευών (δείτε την ενότητα Έρευνα στους Ανακυκλωτές). 

Με βάση τον αριθμό των κινητών συσκευών που συλλέγονται για ανακύκλωση και το 

αυτο-εκτιμώμενο μερίδιο της αγοράς του μεγαλύτερου εκ των ανακυκλωτών, 

εκτιμήθηκε ο συνολικός αριθμός των κινητών συσκευών που συλλέγονται για 
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ανακύκλωση από το 2007 μέχρι το 2009 (δηλ., τη συνολική αγορά ανακύκλωσης). Οι 

υπολογισμοί υποδεικνύουν ότι 8,3 εκατομμύρια συσκευές, ή επτά τοις εκατό των 

κινητών συσκευών στο τέλος του κύκλου ζωής, συλλέχθηκαν για ανακύκλωση το 

2007, κάτι που αυξήθηκε σε 11,8 εκατομμύρια, ή σε ένα οκτώ τοις εκατό ποσοστό 

της συλλογής για ανακύκλωση, το 2009.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Η έκθεσή της EPA του 2008 υπέθεσε ότι 10 τοις εκατό των κινητών συσκευών συλλέχθηκαν προς ανακύκλωση, 

βασιζόμενη στις προσωπικές επικοινωνίες με τους εμπειρογνώμονες (EPA 2008). 
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Στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκε μια αυξητική τάση σε κινητές συσκευές που 

συλλέχθηκαν από το 2006 μέχρι το 2008 για την πρόβλεψη των αποτελεσμάτων της 

έρευνας για το 2010, με βάση πληροφορίες από κατασκευαστές κινητών συσκευών. 

Η εκτίμηση του αριθμού των κινητών συσκευών που συλλέχθηκαν για ανακύκλωση 

έχει υψηλό βαθμό αβεβαιότητας, λόγω περιορισμένου αριθμού δεδομένων και 

έλλειψης γνώσεων σχετικά με τα πραγματικά μερίδια αγοράς των μεμονωμένων 

ανακυκλωτών. 

Για να εκτιμηθεί ο αριθμός των άλλων ηλεκτρονικών προϊόντων που συλλέγονται για 

ανακύκλωση, αφαιρέθηκε η εκτιμώμενη ποσότητα των κινητών συσκευών που 

συλλέχθηκαν από τη συνολική ποσότητα των ηλεκτρονικών προϊόντων που 

συλλέχθηκαν για ανακύκλωση. Υποτέθηκε ότι κάθε προϊόν συλλέχθηκε σε μια 

αναλογία με βάση τη μέση σύνθεση σε μια έρευνα επτά ανακυκλωτών ηλεκτρονικών 

που συλλέγουν προϊόντα από ένα αντιπροσωπευτικό μείγμα οικιακών και 

καταναλωτικών πηγών.6 Αυτή η επί τοις εκατό κατανομή παρουσιάζεται στον Πίνακα 

6. 

 

Πίνακας 6: Τύποι ηλεκτρονικών προϊόντων που συλλέγονται, σε ποσοστό επί του 

συνολικού βάρους που συλλέχθηκε για ανακύκλωση το 2009. Αυτά τα στοιχεία 

βασίζονται σε μια έρευνα σε ανακυκλωτές που διεξήχθη για το EPA 2011 (βλ. 

ενότητα ‘Έρευνα στους Ανακυκλωτές’). (EPA 2011) 

 

 

 

6 Βλ. ενότητα Έρευνα στους Ανακυκλωτές για λεπτομέρειες. Επτά ανακυκλωτές συμμετείχαν στην έρευνα· τρεις 

από τους ανακυκλωτές έλαβαν πάνω από το 80% της συνολικής ποσότητας που συλλέγεται για ανακύκλωση από 

οικιακές πηγές και το υπόλοιπο 20% από εμπορικές πηγές, ένας έλαβε το 40% από οικιακές πηγές και το 60% από 

εμπορικές πηγές, και τρεις έλαβαν λιγότερο από 15% από οικιακές πηγές και άνω του 85% από εμπορικές πηγές. 

Ως εκ τούτου, τα αποτελέσματα από την έρευνα αυτή είναι αντιπροσωπευτικά ενός μέσου μείγματος οικιακών και 

εμπορικών προϊόντων. 
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Έρευνα στους Ανακυκλωτές  

Σε μια προσπάθεια να συλλεχθούν πρόσθετα στοιχεία για τον καθορισμό του τι 

συμβαίνει στα ηλεκτρονικά προϊόντα που συλλέγονται για ανακύκλωση, 

πραγματοποιήθηκε μια έρευνα στους ανακυκλωτές ηλεκτρονικών. Επτά ανακυκλωτές 

συμμετείχαν στην έρευνα, αντιπροσωπεύοντας ένα γεωγραφικά διάσπαρτο 

υποσύνολο των ανακυκλωτών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ζητήθηκαν ετήσια στοιχεία 

σχετικά με την ποσότητα των ηλεκτρονικών προϊόντων επεξεργασμένων από κάθε 

επιχείρηση τόσο από άποψη χωρητικότητας όσο και αριθμού των προϊόντων, για όλα 

τα ηλεκτρονικά προϊόντα που περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής της έκθεσης του 

EPA 2011. Κατά μέσο όρο, το 93 τοις εκατό των ηλεκτρονικών προϊόντων που οι 

εταιρείες αυτές συλλέγουν από χρόνο σε χρόνο εμπίπτουν στην κατηγορία των 

«ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης». Δεν συλλέχθηκαν πληροφορίες για τις 

εξαγωγές ηλεκτρονικών στο τέλος του κύκλου ζωής. Οι εταιρείες κλήθηκαν να 

εκτιμήσουν το μερίδιο αγοράς τους, μια ποσοστιαία κατανομή του τρόπου 

διαχείρισης των ηλεκτρονικών προϊόντων, καθώς και την πηγή (οικιακής έναντι 

εμπορικής) των ηλεκτρονικών. Αυτή η έρευνα διεξήχθη κατά τη διάρκεια του 

φθινοπώρου του 2009. 

Μετά τη συλλογή των προϊόντων για ανακύκλωση και την παράδοση στους 

ανακυκλωτές, υπάρχουν τρία πιθανά αποτελέσματα: τα προϊόντα μπορούν να 

επαναχρησιμοποιηθούν ή να ανακατασκευαστούν, να ανακυκλωθούν ή να 

αποσυρθούν. Όπως φαίνεται στον Πίνακα 7, οι επτά ανακυκλωτές που συμμετείχαν 

στην έρευνα ανακύκλωσαν κοντά στο 70 % των ηλεκτρονικών προϊόντων που 

έλαβαν, ενώ το 30 % ξαναχρησιμοποιήθηκε. Μόνο ένα μικρό ποσοστό -λιγότερο από 

το ένα % των προϊόντων που συλλέγονται για ανακύκλωση- αποσύρθηκε τελικά. Αν 

και οι υπολογιστές αποτελούν την πλειοψηφία των προϊόντων που 

επαναχρησιμοποιούνται και ανακατασκευάζονται, οι ανακυκλωτές που ρωτήθηκαν 

δήλωσαν ότι ανακατασκεύαζαν επίσης και άλλους τύπους προϊόντων, 

συμπεριλαμβανομένων των τηλεοράσεων και εκτυπωτές. 

Οι περισσότερες από τις ερωτηθέντες εταιρείες δεν ήταν σε θέση να παρέχουν 

αρκετές πληροφορίες σχετικά με το μερίδιο αγοράς τους βασισμένες στη γνώση της 

αγοράς τους, επομένως μια χρήσιμη εκτίμηση της αγοράς των ΗΠΑ δεν μπορούσε να 

υπολογιστεί. Ορισμένες εταιρείες δεν διέθεταν οποιεσδήποτε εκτιμήσεις του μεριδίου 
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αγοράς τους, ενώ άλλες βάσισαν το μερίδιο αγοράς τους σε μια εκτίμηση ενός 

εγγράφου της EPA· και τα δύο αυτά εμπόδισαν την συλλογή επαρκών στοιχείων. 

 

Πίνακας 7: Αποτελέσματα Έρευνας Ανακύκλωσης Ηλεκτρονικών (EPA 2011). 

 

Διεξήχθη επίσης μια δεύτερη έρευνα με στόχο τρεις ξεχωριστές εταιρείες που 

ειδικεύονται στη διαχείριση μεταχειρισμένων και κινητών συσκευών στο τέλος ζωής. 

Από κάθε εταιρεία, συλλέχθηκε η ετήσια ποσότητα σε τόνους και ο αριθμός των 

ηλεκτρονικών επεξεργασμένων προϊόντων για τα έτη 2007 έως 2009, το μέσο βάρος 

των κινητών συσκευών, μία ποσοστιαία κατανομή του τρόπου διαχείρισης των 

κινητών συσκευών, και τις πηγές των κινητών συσκευών στο τέλος ζωής (δηλ., 

οικιακές ή εμπορικές πηγές). Δεν συλλέχθηκαν πληροφορίες για τις εξαγωγές των 

κινητών συσκευών που βρίσκονται στο τέλος του κύκλου ζωής. Η έρευνα διεξήχθη 

τον Δεκέμβριο του 2009 και τον Ιανουάριο του 2010. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάζονται στον Πίνακα 8. Η έρευνα διαπίστωσε 

ότι οι κινητές συσκευές επαναχρησιμοποιούνται ελαφρώς πιο συχνά από το μέσο όρο, 

με το 40 % των συσκευών που συλλέγονται για ανακύκλωση να εισέρχονται σε 

επαναχρησιμοποίηση. Σύμφωνα με τους ανακυκλωτές, το 60 % των κινητών 

συσκευών ανακυκλώθηκαν και κανένα από τα προϊόντα που συλλέχθηκαν για 

ανακύκλωση δεν αποσύρθηκε. 

Τα ευρήματα από τις δύο έρευνες ενσωματώνονται στις υποθέσεις του μοντέλου 

σχετικά με τη διαχείριση στο τέλους του κύκλου ζωής τους. 

 

Πίνακας 8: Αποτελέσματα Έρευνας Ανακύκλωσης Κινητών Συσκευών (EPA 2011). 
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Αποτελέσματα της έρευνας 

Χρησιμοποιήθηκε η μεθοδολογία και οι πηγές δεδομένων που συζητήθηκαν 

προηγουμένως για να μοντελοποιηθούν οι ακόλουθες πτυχές της διαχείρισης των 

ηλεκτρονικών αποβλήτων στις Ηνωμένες Πολιτείες: 

 Ο αριθμός των μονάδων και η χωρητικότητα των ηλεκτρονικών προϊόντων 

που είναι έτοιμα για τη διαχείριση τέλους ζωής ανά χρόνο· 

 Ο αριθμός και η χωρητικότητα των ηλεκτρονικών προϊόντων, τα οποία είτε 

συλλέγονται για ανακύκλωση είτε αποσύρονται· και 

 Ο αριθμός και η χωρητικότητα των ηλεκτρονικών προϊόντων που είναι σε 

χρήση και σε αποθήκευση. 

Η Εικόνα 10 παρουσιάζει την ποσότητα των ηλεκτρονικών προϊόντων που είναι 

έτοιμα για τη διαχείριση του τέλους ζωής σε κάθε χρόνο μεταξύ του 1990 και του 

2010. Εκτιμάται ότι 2,37 εκατομμύρια τόνων μικρών ηλεκτρονικών προϊόντων ήταν 

έτοιμα για τη διαχείριση στο τέλος του κύκλου ζωής το 2009. Αυτό αντιπροσωπεύει 

μια 122 τοις εκατό αύξηση στην ποσότητα των απορριπτόμενων ηλεκτρονικών από 

το 1999. 

 

Εικόνα 10: Ποσότητα ηλεκτρονικών προϊόντων που είναι έτοιμα για διαχείριση του 

τέλους του κύκλου ζωής στις Ηνωμένες Πολιτείες. *Τα αποτελέσματα για το 2010 

προβλέπονται βάσει εκτιμήσεων από τα προηγούμενα έτη. (EPA 2011) 



49 

 

 

Από τα ηλεκτρονικά προϊόντα που είναι έτοιμα για τη διαχείριση του τέλους του 

κύκλου ζωής τους, η Εικόνα 11 παρουσιάζει τις ποσότητες που συλλέγονται για 

ανακύκλωση και τις ποσότητες που αποστέλλονται για απόσυρση σε χώρους 

υγειονομικής ταφής ή σε αποτεφρωτήρες τα απόβλητα σε ενέργεια. Εκτιμάται ότι το 

ποσοστό των ηλεκτρονικών προϊόντων που συλλέγονται για ανακύκλωση αυξήθηκε 

από 22 τοις εκατό το 2006 σε 25 τοις εκατό το 2009, με ένα ποσοστό 27 τοις εκατό να 

προβλέπεται για το 2010. Αυτό θα αντιπροσώπευε μια αύξηση της ανακύκλωσης της 

τάξης των 179 χιλιάδων μικρών τόνων από το 2006. 

 

 

Εικόνα 11: Ποσότητα ηλεκτρονικών προϊόντων που συλλέγονται για ανακύκλωση ή 

αποσύρονται, ανά χρόνο. *Τα αποτελέσματα για το 2010 προβλέπονται βάσει 

εκτιμήσεων από τα προηγούμενα έτη. (EPA 2011) 

 

Οι ετήσιες ποσότητες από το 2006 έως το 2010 κάθε ηλεκτρονικού προϊόντος που 

είναι έτοιμο για τη διαχείριση τέλους ζωής, που συλλέγεται για ανακύκλωση, και που 

αποσύρεται παρουσιάζονται στους Πίνακες 9, 10 και 11, αντίστοιχα. Με βάση αυτές 

τις πληροφορίες, ο Πίνακας 12 υπολογίζει το ρυθμό με τον οποίο τα μεμονωμένα 

ηλεκτρονικά προϊόντα συλλέγονται για ανακύκλωση. Υπολογιστές, εκτυπωτές και 

οθόνες υπολογιστών έχουν τα υψηλότερα ποσοστά συλλογής για ανακύκλωση· 
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εκτιμάται ότι το 38, 34, και 29 τοις εκατό των προϊόντων αυτών, αντίστοιχα, 

συγκεντρώθηκαν για ανακύκλωση το 2009, σε σχέση με το συνολικό βάρος του κάθε 

προϊόντος που είναι έτοιμο για τη διαχείριση στο τέλος του κύκλου ζωής του. 

Εκτιμάται ότι οι φορητές συσκευές έχουν το χαμηλότερο ποσοστό συλλογής (με 

εξαίρεση τα πληκτρολόγια και τα ποντίκια). Το υπολογιζόμενο ποσοστό των κινητών 

συσκευών που συλλέγονται για ανακύκλωση κυμαίνεται πιο σημαντικά από έτος σε 

έτος σε σύγκριση με άλλους τύπους προϊόντων λόγω της έλλειψης αξιόπιστων 

στοιχείων σχετικά με την ποσότητα των κινητών συσκευών που συλλέγονται για 

ανακύκλωση. 

 

Πίνακας 9: Ηλεκτρονικά προϊόντα που είναι έτοιμα για τη διαχείριση στο τέλος (του 

κύκλου) ζωής από το 2006 έως το 2010. Τα αποτελέσματα προβλέπονται για το 2010 

βάσει εκτιμήσεων από τα προηγούμενα έτη. (EPA 2011) 
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Πίνακας 10: Προϊόντα που συλλέγονται για ανακύκλωση από το 2006 έως το 2010. 

Τα αποτελέσματα προβλέπονται για το 2010 βάσει εκτιμήσεων από τα προηγούμενα 

έτη. (EPA 2011) 

 

 

Πίνακας 11: Προϊόντα που αποσύρθηκαν από το 2006 έως το 2010. Τα 

αποτελέσματα προβλέπονται για το 2010 βάσει εκτιμήσεων από τα προηγούμενα έτη. 

(EPA 2011) 
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Πίνακας 12: Ρυθμός με τον οποίο τα ηλεκτρονικά προϊόντα συλλέγονται για 

ανακύκλωση σε σχέση με το συνολικό βάρος του κάθε προϊόντος που είναι έτοιμο για 

διαχείριση του τέλους του κύκλου ζωής, 2006 έως 2010. Τα αποτελέσματα 

προβλέπονται για το 2010 βάσει εκτιμήσεων από τα προηγούμενα έτη. (EPA 2011) 

 

 

 

 

Η Εικόνα 9 (βλέπε πιο πάνω) παρουσιάζει την ποσότητα των ηλεκτρονικών 

προϊόντων που ήταν ακόμα σε χρήση ή σε αποθήκευση το 2009, από όλα τα προϊόντα 

που πωλήθηκαν μεταξύ του 1980 και του 2009. Συνολικά, εκτιμάται ότι πέντε 

εκατομμύρια μικρών τόνων ηλεκτρονικών προϊόντων είναι σε αποθήκευση. Βλ. 

Πίνακα 13 για τα πλήρη αποτελέσματα (EPA 2011). 
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Πίνακας 13: Σύνολο προϊόντων που βρίσκονται στο τέλος του κύκλου ζωής, σε 

αποθήκευση, και σε χρήση το 2009, από όλα τα προϊόντα που πωλήθηκαν μεταξύ του 

1980 και του 2009. (EPA 2011). 
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 4 Συλλογή - Ελλάδα 

Το επόμενο βήμα μετά το τέλος της ζωής των ΤΠΕ είναι η συλλογή τους και 

ακολούθως η εκτίμηση του μέλλοντός τους. Δηλαδή θα πρέπει να αποφασιστεί εάν 

θα επαναχρησιμοποιηθούν, εάν θα ανακυκλωθούν ή εάν θα απορριφθούν. 

Το τι από τα παραπάνω θα πρέπει να γίνει, καθορίζεται από την κατάσταση των ΤΠΕ. 

Μετά από την αποσυναρμολόγησή τους εκτιμάται η κατάσταση κάθε κομματιού 

ξεχωριστά και οδηγείται αντιστοίχως σε επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, ή ταφή. 

Η συλλογή γίνεται  

 Ξεχωριστή συλλογή από τα οικιακά απόβλητα. 

 Δωρεάν επιστροφή WEEE για τους ιδιωτικούς χρήστες και τις ΜΜΕ. 

 Στόχος συλλογής 4kg ανά κάτοικο το χρόνο. 

 Χρήση των υπαρχόντων σημείων συλλογής. 

 Συνυπολογισμός λιανοπωλητών σε εθελοντική βάση.  

(BITKOM 2008) 

 
Στην Ελλάδα, με τη συλλογή και ανακύκλωση των ΤΠΕ ασχολείται κατά κύριο λόγω 

η Εταιρεία ‘Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε’. Πρόκειται για ένα εθνικό συλλογικό 

σχέδιο επιστροφής και ανακύκλωσης για όλες τις κατηγορίες ΑΗΗΕ, τόσο από τους 

ιδιώτες (B2C) όσο και από άλλους χρήστες πλην των ιδιωτικών νοικοκυριών (B2B), 

συμπεριλαμβανομένων των ιστορικών αποβλήτων.  

Παρακάτω εμφανίζεται το διάγραμμα ροής της συλλογής των ΑΗΗΕ. 
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Εικόνα 12: Διάγραμμα ροής συλλογής ΑΗΗΕ,  (APPLIANCES RECYCLING S.A. 

2013).  
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Εικόνα 12α: Μεγέθυνση εικόνας 12 (APPLIANCES RECYCLING S.A. 2013). 
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Εικόνα 12β: Μεγέθυνση εικόνας 12 (APPLIANCES RECYCLING S.A. 2013). 
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Εικόνα 13: Εθνικός στόχος συλλογής μέχρι το 2016 44.000.000 kg 

(APPLIANCES RECYCLING S.A. 2013) 

 

Σημεία συλλογής ηλεκτρονικών αποβλήτων φαίνονται στον παρακάτω 

πίνακα. (APPLIANCES RECYCLING S.A. 2013) 
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Σημεία Συλλογής 

 

Πίνακας 14: Στο τέλος του έτους 2006, ο συνολικός αριθμός των σημείων συλλογής 

ήταν μόλις 392. Σήμερα είναι περισσότερα από 9.500. (APPLIANCES RECYCLING 

S.A. 2013) 

 

 

 

 

3 Μονάδες στη Βόρεια Ελλάδα 

 Konstantinidis Bros. στη Θεσσαλονίκη, λειτουργεί από το 2007.  

 Konstantinidis Bros. στο Κιλκίς, WEEE Plant. 

 AEIFOROS S.A. στη Θεσσαλονίκη. 
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 1 Μονάδα στην Κεντρική Ελλάδα  

 H.E.R S.A. (Hellenic Environmental Recycling, στη Λάρισα. 

 

 

3 Μονάδες στη Νότια Ελλάδα  

 EKAN (Hellenic Recycling Center), στην Κόρινθο, λειτουργεί από το 2005.  

 BIANATT στον Ασπρόπυργο.  

 HFR S.A (Hellenic Fridge Recycling S.A.)  
 

 

2 Μονάδες σε νησιά  

 AEGEAN RECYCLING FOUNDRY στη Μυτιλήνη, λειτουργεί από το 

2007.  

 EDISAK, στην Κρήτη. (APPLIANCES RECYCLING S.A. 2013) 
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 5 Μείωση 

Για τη μείωση των ηλεκτρονικών αποβλήτων μπορεί να συμβάλλει ατομικά ο 

καθένας, καθώς και επιχειρήσεις και οργανισμοί με διάφορους τρόπους.  

Μείωση των ΑΗΗΕ των νοικοκυριών 

Επανεξετάζοντας τι αγοράζετε, αρνούμενοι να αγοράσετε σύμφωνα με την τελευταία 

μόδα και μειώνοντας την κατανάλωση, μπορεί να έχει μεγάλο αντίκτυπο στο 

ενεργειακό σας αποτύπωμα στην ανακύκλωση ηλεκτρονικών συσκευών, αλλά και της 

ψυχαγωγίας στο σπίτι σας και στα έξοδα γραφείου στο σπίτι. 

• Αντισταθείτε αγοράζοντας πάντα την τελευταία λέξη της τεχνολογίας ή gadgets και 

επικεντρωθείτε στις δυνατότητες που χρησιμοποιείτε τακτικά και χρειάζεστε. 

Θυμηθείτε, η τελευταία λέξη της τεχνολογίας θα είναι ξεπερασμένη πολύ σύντομα. 

• Σκεφτείτε πώς οι τεχνολογικές απαιτήσεις σας ταιριάζουν μεταξύ τους - για 

παράδειγμα, ίσως δεν χρειάζεται να κατέχετε ατομικά ένα tablet, laptop, desktop και 

smartphone για την κάλυψη των αναγκών σας. 

 Επιλέξτε μεγάλης διάρκειας, ανθεκτικά προϊόντα από αυτά της μιας χρήσης. 

 Αναβάθμιση και όχι αντικατάσταση. Για παράδειγμα, μπορείτε να αυξήσετε 

τη μνήμη στους περισσότερους υπολογιστές και να αγοράσετε νέο λογισμικό. 

Αυτό μπορεί επίσης να εξοικονομήσει χρήματα. 

 Επιδιορθώστε αντί να αγοράσετε κάτι νέο (http://www.livinggreener.gov.au). 

Μείωση του αριθμού των εξυπηρετητών στα αποτελέσματα κέντρο δεδομένων σε μια 

μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και της ψύξης που απαιτείται ως αποτέλεσμα 

μικρότερη παραγωγή θερμότητας. 

 

Μείωση των ΑΗΗΕ οργανισμών 

Μείωση του αριθμού των servers στα κέντρα δεδομένων συμβάλλει στη μείωση της 

κατανάλωσης ενέργειας και της ψύξης που απαιτείται ως αποτέλεσμα μικρότερη 

παραγωγή θερμότητας. 

Η ενοποίηση ήταν από καιρό ένα γνωστό θέμα στον τομέα της πληροφορικής, είτε αν 

υποκινήθηκε από την επιθυμία της μείωσης των λειτουργικών και κεφαλαιουχικών 

δαπανών σε μια εποχή σύσφιξης στους προϋπολογισμούς των IT ή από την επιθυμία 

να απλοποιούν τη συντήρηση και τη διαχείριση. 
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Η πρόκληση έγκειται στη μείωση του αριθμού των servers, χωρίς να επηρεάζει 

αρνητικά την απόδοση και την ικανότητα· μια πρόκληση που στην επιφάνεια 

φαίνεται δύσκολο να ανταποκριθεί. 

Ένας Application Delivery Controller (ADC) αντιμετωπίζει αυτή την πρόκληση με 

την εκφόρτωση της λειτουργικότητας που καταναλώνει υπερβολικές ποσότητες 

πόρων στους servers. Δεδομένου ότι οι πόροι για τους servers αποδεσμεύονται, 

μπορούν να ανακατευθύνονται σε serving applications, κάτι το οποίο οδηγεί συχνά σε 

αύξηση της συνολικής χωρητικότητας του server. 

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι η εκφόρτωση της λειτουργικότητα SSL σε μια ADC μπορεί 

να μειώσει τους πόρους που απαιτούνται σε ένα δίκτυο ή σε ένα διακομιστή 

εφαρμογών έως και 30 τοις εκατό. Μετακινώντας τον τερματισμό και τη διαχείριση 

του SSL σε ένα ADC, οι τώρα - διαθέσιμοι πόροι - μνήμη και επεξεργαστική ισχύς, 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το δίκτυο ή τον διακομιστή εφαρμογών για να 

εξυπηρετήσει περισσότερους χρήστες. Αυτό αυξάνει την ικανότητα των υπαρχόντων 

servers σας, και εξαλείφει την ανάγκη για την αγορά επιπλέον υλικού. Η αύξηση 

αυτή μπορεί επίσης να οδηγήσει στην ικανότητα να μειωθεί ο αριθμός των 

εξυπηρετητών που απαιτούνται, καθώς ο κάθε ένας γίνεται πιο αποτελεσματικός όταν 

δεν απαιτείται να διαχειριστεί SSL. Τα αποτελέσματα εκφόρτωσης SSL λιγότερη 

ενέργεια που απαιτείται για τις εφαρμογές σας. Επιπλέον, οι SSL λειτουργίες είναι 

γενικά hardware-accelerated στο ADC, που σημαίνει ότι όχι μόνο θα μειώσει τους 

πόρους που απαιτούνται για να εξυπηρετήσει τις εφαρμογές σας, επίσης αλλά θα 

βελτιώσει, τις επιδόσεις τους (F5 White Paper 2008). 
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 6 Επαναχρησιμοποίηση 

Ο όρος επαναχρησιμοποίηση σημαίνει ότι ο εξοπλισμός λειτουργεί ακόμα και η 

«ζωή» του προϊόντος μπορεί να συνεχιστεί. 

 Ελάχιστος διαχωρισμός των επικίνδυνων ουσιών 

 Επαναχρησιμοποίηση με τα νέα προϊόντα (ICT) (BITKOM 2008) 

Ο εξοπλισμός ΤΠΕ που βρίσκεται στο τέλος του κύκλου ζωής αποτελεί μέρος μιας 

εκθετικά αυξανόμενης στοίβας παγκόσμιων ηλεκτρονικών αποβλήτων – όλες οι 

ανεπιθύμητες τηλεοράσεις, βραστήρες, πλυντήρια ρούχων, στερεοφωνικά 

συγκροτήματα, λαμπτήρες, αλλά και πολλά άλλα ηλεκτρονικά που έχουν ή θα 

μπορούσαν να εισέλθουν στη ροή των αποβλήτων. Οι Ευρωπαίοι και μόνο παράγουν 

περίπου 20 κιλά ηλεκτρονικών αποβλήτων ανά έτος (Euractiv 2010) και σύμφωνα με 

τον ΟΗΕ, 200 εκατομμύρια υπολογιστές και 550 εκατομμύρια κινητά τηλέφωνα 

έφτασαν στο τέλος της ζωής τους το 2008 (UNIDO & MICROSOFT 2009). 

Πολυάριθμες προσπάθειες βρίσκονται υπό εξέλιξη για να ανακόψουν την άνοδο της 

πλημμυρίδας των ηλεκτρονικών αποβλήτων. Ενώ τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της 

προσέγγισης της κάθε χώρας διαφέρουν, κατά κύριο λόγο όλες αποσκοπούν να 

αυξήσουν συλλογή των ηλεκτρονικών αποβλήτων και την ανάκτησή τους με 

επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση. Εντούτοις, από τις δύο αυτές επιλογές, η 

ανακύκλωση είναι συχνά η προεπιλεγμένη απάντηση στο τέλος του κύκλου ζωής, 

ανεξάρτητα από το εάν ο εξοπλισμός είναι στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του. Για τον 

εξοπλισμού ΤΠΕ (όπως και με άλλα καταναλωτικά αγαθά), αυτό είναι μια χαμένη 

ευκαιρία.  

Όπως περιγράφεται στην έκθεση «ICT and the Environment» του οργανισμού 

Computer Aid International το 2010, η επαναχρησιμοποίηση του λειτουργικού 

εξοπλισμού είναι η περιβαλλοντικά βέλτιστη επιλογή ανάκτησης - και αυτό πριν 

ληφθούν υπόψη τα πρόσθετα κοινωνικοοικονομικά οφέλη που επιφέρει – και πρέπει 

να προωθείται ως τέτοια ακριβώς σε οποιοδήποτε πρόγραμμα διαχείρισης 

αποβλήτων. 

 

Βασικά ευρήματα 
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1. Η παραγωγή ΤΠΕ είναι εντάσεως ενέργειας και υλικού, και οι ΤΠΕ περιέχουν 

ουσίες που είναι επικίνδυνες, πολύτιμες ή και τα δύο, οπότε η διατήρησή τους εκτός 

χώρων υγειονομικής ταφής καθίσταται σαφής. 

2. Τα υψηλά επίπεδα αντικατάστασης προϊόντων και η συγκέντρωση εντάσεως 

ενέργειας στην παραγωγή ΤΠΕ και όχι στη φάση της χρήσης (80 και 20 τοις εκατό, 

αντίστοιχα) σημαίνουν ότι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε κάθε δραστηριότητα 

που παρατείνει τη διάρκεια ζωής των ΤΠΕ – όπως η επαναχρησιμοποίηση –. 

3. Η επαναχρησιμοποίηση των σε λειτουργία υπολογιστών είναι έως και 20 φορές 

περισσότερο ενεργειακά αποδοτική από την ανακύκλωσή τους. Επίσης, η 

επαναχρησιμοποίηση έχει χαμηλότερο κόστος στην εξάντληση των πόρων σε σχέση 

με την ανακύκλωση. Έτσι, η ιεραρχία των αποβλήτων, η οποία θεωρεί την 

επαναχρησιμοποίηση ως πιο ευεργετική για το περιβάλλον σε σχέση με την 

ανακύκλωση, ισχύει εξίσου για τις ανεπιθύμητες ΤΠΕ όσο και για τα άλλα απόβλητα. 

4. Ενώ οι ΤΠΕ συχνά αντικαθίστανται αρκετά πριν από το τέλος της παραγωγικής 

τους ζωής, η επαναχρησιμοποίησή τους επιφέρει επιπρόσθετα οφέλη, όπως η παροχή 

πρόσβασης σε όσους δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν οικονομικά για αγορά 

καινούριων. 

5. Η ανώτερη απόδοση της επαναχρησιμοποίησης έχει αναγνωρισθεί στην ευρωπαϊκή 

νομοθεσία. Η Οδηγία για τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού 

(ΑΗΗΕ) δίνει προτεραιότητα στην επαναχρησιμοποίηση, αν και η έλλειψη 

συγκεκριμένων στόχων επαναχρησιμοποίησης σημαίνει ότι η ανακύκλωση γίνεται 

συχνά η απτή πραγματικότητα. Περισσότερα χρειάζεται να γίνουν στην ΕΕ και αλλού 

προκειμένου να καρπωθούν τα πολλά οφέλη της επαναχρησιμοποίησης. 

 

Τι μπορούμε να κερδίσουμε με την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση 

του ανεπιθύμητου εξοπλισμού μας ΤΠΕ; 

Όλες οι ροές αποβλήτων, αν δεν διαχειριστούν κανονικά, μπορεί να έχουν αρνητικές 

επιπτώσεις στην υγεία των ανθρώπων και το περιβάλλον, μεταξύ άλλων και μέσω 

των εκπομπών στον αέρα και το νερό. Τα απόβλητα επίσης αντιπροσωπεύουν μια 

απώλεια πόρων, όπως τα μέταλλα ή άλλα ανακυκλώσιμα υλικά ή η ενέργεια που 

περιέχουν. Ως εκ τούτου, η ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων είναι ζωτικής 

σημασίας για να μετριαστούν οι επιπτώσεις και αυτές οι απώλειες (EEA 2010). Στην 

περίπτωση ΤΠΕ που βρίσκονται στο τέλος του κύκλου ζωής, μια ταχέως αυξανόμενη 
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ροή αποβλήτων, οι διαχειριστικές αποφάσεις πρέπει να λάβουν υπόψη την υψηλή 

ενέργεια και τις επενδύσεις σε υλικά που εμπλέκονται στην παραγωγή τους, και την 

τοξικότητά τους. Η πολυπλοκότητα των εξαρτημάτων τους, όπως πλακέτες 

τυπωμένων κυκλωμάτων και τσιπ μνήμης, σημαίνει ότι η κατασκευή των ΤΠΕ 

απαιτεί πολύ περισσότερη ενέργεια και άλλες εισροές από πολλά άλλα καταναλωτικά 

προϊόντα. 

Μια μελέτη του 2002 ανέφερε ότι ένα δύο-γραμμαρίων τσιπ μνήμης απαιτεί 1,3 

κιλά ορυκτών καυσίμων και χημικών προϊόντων (Williams 2002). Επίσης, μια 

ανάλυση του 2003 αποκάλυψε ότι τουλάχιστον 240 χιλιόγραμμα ορυκτών καυσίμων, 

22 χιλιόγραμμα χημικών ουσιών και 1.500 κιλά νερού απαιτούνται για την 

παραγωγή ενός επιτραπέζιου ηλεκτρονικού υπολογιστή (Williams 2003). Ενώ θα 

μπορούσαμε να περιμένουμε ότι έκτοτε έχουν σημειωθεί πρόοδοι στις διαδικασίες 

παραγωγής για να μειωθούν ορισμένες από αυτές τις απαιτήσεις σε υλικά και 

ενέργεια, οι βελτιώσεις της αποτελεσματικότητας είναι πιθανό να υστερούν σε σχέση 

με άλλες καινοτομίες της βιομηχανίας (Williams 2003). Επομένως, το συμπέρασμα 

είναι σαφές· η κατασκευή υπολογιστών είναι μια δαπανηρή διαδικασία. Τα σύγχρονα 

ηλεκτρονικά μπορούν να περιέχουν έως και 60 στοιχεία· πολλά από τα οποία είναι 

πολύτιμα, μερικά είναι επικίνδυνα και μερικά είναι και τα δύο (Williams 2003). Η 

ακατάλληλη απόσυρση ή ανάκτηση των ηλεκτρονικών μπορεί να αποφέρει 

σημαντικά επίπεδα επικίνδυνων εκπομπών (Tong 2000, Zhang 2010). Επίσης, πολλά 

από αυτά τα στοιχεία σπανίζουν και βρίσκονται σε αυξανόμενη ζήτηση. Η 

προμήθεια 14 ανόργανων συστατικών που χρησιμοποιούνται στα σύγχρονα 

ηλεκτρονικά είναι σε κρίσιμα επίπεδα, με τη ζήτηση για τα υλικά αυτά να 

αναμένεται να τριπλασιαστεί έως το 2030 (European Commission 2010). Οι πρώτες 

ύλες για τα ηλεκτρονικά παρέχονται πρωτίστως μέσω εξόρυξης, η οποία απαιτεί 

μεγάλες ποσότητες γης και ενέργειας και παράγει πολυάριθμες επιβλαβείς εκπομπές. 

Για παράδειγμα, 10.000 τόνοι εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα παράγονται για την 

παραγωγή ενός τόνου χρυσού, παλλαδίου ή λευκόχρυσου (Schulep 2009).
 

Επιπρόσθετα, οι κοινωνικές επιπτώσεις που συνδέονται με την εξόρυξη υλικών που 

χρησιμοποιούνται στα ηλεκτρονικά αποτελούν μια σημαντική ανησυχία (Raise Hope 

for Congo 2010). Η εκτροπή των ΤΠΕ από τους χώρους υγειονομικής ταφής είναι 

σαφώς επιθυμητή. Η ανακύκλωση, χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες τεχνικές 

χειρισμού, μπορεί να συμβάλει στην αποφυγή επικίνδυνων εκπομπών κατά την 
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ανάκτηση πολύτιμων υλικών, και μπορεί να μειώσει τις εκπομπές αερίων του 

θερμοκηπίου που συνδέονται με την παραγωγή νέου εξοπλισμού και την εξόρυξη 

(Schulep 2009). Η επαναχρησιμοποίηση παρακάμπτει την ανάγκη να εξαχθούν 

περισσότεροι πολύτιμοι πόροι ή να δαπανηθεί ενέργεια στην κατασκευή νέου 

εξοπλισμού. Για παράδειγμα, η ανακατασκευή υπολογιστών και κινητών τηλεφώνων 

για επαναχρησιμοποίηση μπορεί να χρησιμοποιήσει έως και ένα τρίτο λιγότερη 

ενέργεια και είναι «οικολογικά αποτελεσματικότερη» σε σχέση με πρόσφατα 

κατασκευασμένο εξοπλισμό (Quariguasi 2009). 

 

Γιατί θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην επαναχρησιμοποίηση έναντι της 

ανακύκλωσης; 

Η διαχείριση των αποβλήτων γίνεται συχνά αντιληπτή από την άποψη της «ιεραρχίας 

των αποβλήτων», η οποία κατατάσσει τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους 

μπορούμε να διαχειριστούμε τα απόβλητα κατά σειρά σχετικού περιβαλλοντικού 

οφέλους (Εικόνα 14). Η ιεραρχία αυτή αντανακλάται σε διάφορα νομοθετικά 

πλαίσια, όπως στην ΕΕ, όπου η σημερινή πολιτική αρχικά στοχεύει στην πρόληψη 

της δημιουργίας αποβλήτων, στη συνέχεια, στη μείωση της απόσυρσης των 

αποβλήτων μέσω επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης και άλλων διεργασιών 

ανάκτησης αποβλήτων (EEA 2010). 

Η επαναχρησιμοποίηση είναι μια μορφή καινοτόμου διαχείρισης, ή «μείωση της 

πηγής», η οποία αναφέρεται σε εκείνες τις στρατηγικές που μειώνουν το μέγεθος της 

εισερχόμενης ροής αποβλήτων (Williams and Sasaki 2003). Η επαναχρησιμοποίηση 

βρίσκεται υψηλότερα στην ιεραρχία από την ανακύκλωση, επειδή η τελευταία 

μπορεί να απαιτήσει υψηλές ποσότητες ενέργειας και άλλες εισροές (για τη 

μεταφορά, την αποσυναρμολόγηση, την καταστροφή και άλλες επεξεργασίες) για 

την ανάκτηση των επιθυμητών κλασμάτων του προϊόντος. Η ανακύκλωση δεν 

ανακτά πάντα όλες από τις πρώτες ύλες, δημιουργώντας εναπομείναντα απόβλητα 

που θα απαιτήσουν απόσυρση (EPA 2009). Επίσης, ακόμη και αν μια διαδικασία 

ανακύκλωσης ανέκτησε το 100 τοις εκατό των υλικών από ένα προϊόν, δεν λαμβάνει 

υπόψη τα απόβλητα που δημιουργούνται κατά την κατασκευή του, τα οποία μπορεί 

να είναι σημαντικά (Leonard 2007). Στην περίπτωση των ηλεκτρονικών αποβλήτων, 

η ανακύκλωση είναι συχνά η προτιμώμενη μέθοδος διαχείρισης, αν και δεν είναι 
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απαραίτητα η καλύτερη. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα όταν εξετάζουμε ένα μέρος της 

εφοδιαστικής αλυσίδας των ηλεκτρονικών αποβλήτων – ανεπιθύμητα PCs. 

Σε σύγκριση με κάποια άλλα ηλεκτρονικά απόβλητα, για τους ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές, η περιβαλλοντική «απόσβεση» της ανακύκλωσης είναι σχετικά μικρή 

(Williams and Sasaki 2003). Αυτό είναι εξαιτίας της συγκέντρωσης της ενεργειακής 

έντασης στην παραγωγή υπολογιστών και της τυπικά σύντομης διάρκειας ζωής της 

πραγματικής χρήσης τους, που τροφοδοτείται από την ταχεία καινοτομία των 

προϊόντων και τα υψηλά επίπεδα της αντικατάστασης. Για παράδειγμα, για ένα 

ψυγείο, το 88 τοις εκατό της συνολικής χρήσης ενέργειας καταναλώνεται στη 

λειτουργία της συσκευής, οπότε δραστηριότητες που βελτιώνουν την κατανάλωση 

ενέργειας της φάσης χρήσης, όπως ο σχεδιασμός μιας νεότερης, πιο αποδοτικής 

συσκευής, αποτελούν τις πιο λογικές δραστηριότητες από περιβαλλοντικής άποψης. 

Από την άλλη πλευρά, μόνο το 20 τοις εκατό της συνολικής χρήσης ενέργειας 

καταναλώνεται στη λειτουργία ενός υπολογιστή· το υπόλοιπο αντιστοιχεί στην 

κατασκευή του (Williams 2003). 

Αυτό σημαίνει ότι κάθε δραστηριότητα που παρατείνει τη διάρκεια ζωής ενός 

υπολογιστή για να αποφευχθεί η περιττή κατασκευή αποτελεί καίρια στρατηγική για 

να μετριαστούν οι περιβαλλοντικές του επιπτώσεις. Πράγματι, μια μελέτη του 2003 

δείχνει ότι η επαναχρησιμοποίηση είναι 20 φορές πιο ενεργειακά αποδοτική από 

την ανακύκλωση (Williams and Sasaki 2003). Θα μπορούσε κανείς να αναμένει ότι 

οι καινοτομίες στον τομέα των τεχνολογιών ανακύκλωσης μπορεί να έχουν γίνει, 

τουλάχιστον εν μέρει, πιο αποδοτικές μετά από αυτή τη μελέτη. Ωστόσο, δεν 

φαίνεται να υπάρχουν πιο πρόσφατες μελέτες που να αμφισβητούν τον ισχυρισμό 

αυτό (Williams, E. και λοιποί 2008). Επίσης, ο βραδύτερος ρυθμός των βελτιώσεων 

της αποδοτικότητας στις διαδικασίες κατασκευής σε σχέση με τις καινοτομίες των 

προϊόντων ΤΠΕ σημαίνει ότι από την άποψη ενεργειακής ζήτησης και μόνο, θα 

μπορούσε κανείς να υποθέσει με βεβαιότητα ότι η επαναχρησιμοποίηση διατηρεί μια 

υψηλότερη θέση από την ανακύκλωση στην ιεραρχία των ηλεκτρονικών αποβλήτων. 

Η αύξηση της διάρκειας ζωής των ΤΠΕ, όπως μέσω της επαναχρησιμοποίησης, είναι 

επίσης επωφελής, όταν λάβουμε υπόψη την εξάντληση των πολλών πόρων που 

πηγαίνουν στην κατασκευή τους. Μια πρόσφατη ανάλυση που μοντελοποίησε τα 

κόστη εξάντλησης πόρων των υπολογιστών και των κινητών τηλεφώνων υπέδειξε 

μια σημαντική μείωση στα κόστη όταν η κατά μέσο όρο διάρκεια ζωής της 
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χρήσης τους παρατάθηκε (Soneji, H 2009). Το ίδιο όφελος δεν ήταν καθόλου 

εμφανές στα σενάρια αυξημένης ανακύκλωσης. Αυτό είναι πιθανό να οφείλεται 

στα πολύπλοκα σύνθετα υλικά στις ΤΠΕ (όπως οι ημιαγωγοί), που απαιτούν υψηλής 

τεχνολογίας διεργασίες διαχωρισμού, καθώς και στο γεγονός ότι η ανάκτηση των 

ορυκτών μπορεί να είναι αναποτελεσματική και ατελής (δημιουργία κατάλοιπων που 

απαιτούν άλλου είδους επεξεργασία), και συχνά δημιουργεί χαμηλότερης αξίας 

μέταλλα (Soneji, H 2009). Εδώ, η ζήτηση για νέες ΤΠΕ θα συμβάλλει στη συνολική 

ζήτηση για νέες πρώτες ύλες. Επομένως, θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε κάθε 

δραστηριότητα που το καθυστερεί, όπως η επαναχρησιμοποίηση. 

Η επαναχρησιμοποίηση έχει επιπρόσθετα κοινωνικά και οικονομικά οφέλη. Για 

παράδειγμα, οι υπολογιστές είναι ζωτικής σημασίας για τη λειτουργία των σύγχρονων 

επιχειρήσεων και μπορούν να αυξήσουν την πρόσβαση στην εκπαίδευση και τις 

υπηρεσίες υγείας. Το «ψηφιακό χάσμα» συμβάλλει στο χάσμα πλούτου και τα έξοδα 

των ΤΠΕ είναι ένας σημαντικός παράγοντας σε αυτό το χάσμα (Williams, E. και 

λοιποί 2008). Το χαμηλότερο κόστος αγοράς του ανακατασκευασμένου εξοπλισμού 

μπορεί να το κάνει διαθέσιμο σε εκείνους που δεν μπορούσαν να αντέξουν 

οικονομικά τον καινούριο, και μπορεί να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων 

οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης.  

Επίσης, η βιομηχανία επαναχρησιμοποίησης μπορεί να δημιουργήσει δυνατότητες 

δημιουργίας εισοδημάτων. Εκτιμήσεις του ΟΗΕ δείχνουν ότι σε σύγκριση με την 

απόσυρση των υπολογιστών, η επαναχρησιμοποίηση δημιουργεί 296 περισσότερες 

θέσεις εργασίας για κάθε 10.000 τόνους υλικών που αποσύρονται κάθε χρόνο 

(UNIDO & MICROSOFT  2009). 

 

 

Εικόνα 14: Η «ιεραρχία των αποβλήτων», η οποία κατατάσσει διαφορετικές επιλογές 

διαχείρισης αποβλήτων, κατά σειρά σχετικού περιβαλλοντικού οφέλους. 
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(ΠΗΓΗ: Zero Waste Scotland) 

 

Πράγματι, όσον αφορά τη διαχείριση των ηλεκτρονικών αποβλήτων, η καλύτερη 

περιβαλλοντική επίδοση της επαναχρησιμοποίησης έχει ήδη αναγνωριστεί στη 

νομοθεσία. Η Ευρωπαϊκή Οδηγία Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού 

Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) έχει ως στόχο να ελαχιστοποιήσει τις επιπτώσεις των 

ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αγαθών στο περιβάλλον, αυξάνοντας την 

επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση και μειώνοντας το ποσό των 

ηλεκτρονικών αποβλήτων που καταλήγουν σε χώρους υγειονομικής ταφής. Σύμφωνα 

με την ιεραρχία των αποβλήτων, προτεραιότητα δίδεται στην επαναχρησιμοποίηση 

ολόκληρων συσκευών από τα συλλεγόμενα ΑΗΗΕ: 

Όπου ενδείκνυται, πρέπει να δίδεται προτεραιότητα στην επαναχρησιμοποίηση των 

ΑΗΗΕ και των εξαρτημάτων τους, των συναρμολογημένων μερών τους και των 

αναλωσίμων τους (Directive 2002/96/EC). 

Ωστόσο, αν και η διατύπωση αυτή υποδηλώνει ότι η επαναχρησιμοποίηση αποτελεί 

πολιτική προτεραιότητα, η έλλειψη συγκεκριμένων στόχων επαναχρησιμοποίησης 

σημαίνει ότι δεν υπάρχει ρυθμιστικό κίνητρο για την παρακολούθηση ή την 

αναφορά/υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις ποσότητες των συσκευών που 

επαναχρησιμοποιούνται. Επομένως, η ανακύκλωση γίνεται συχνά η πρακτική 

προτεραιότητα, με συστήματα επιστροφής μεταχειρισμένων προϊόντων σε κράτη 

μέλη της ΕΕ που επικεντρώνονται σε χαμηλού κόστους ανακύκλωση (EC Eurostat 

2009). Επίσης, η έλλειψη προτύπων για ανακατασκευασμένο και ελεγμένο εξοπλισμό 

καθιστά δύσκολη τόσο την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης όσο και την 

αστυνόμευση των συναλλαγών σε υπο-τυποποιημένο εξοπλισμό (ιδιαίτερα της 

παράνομης απόρριψης των μη λειτουργικών ηλεκτρονικών αποβλήτων που 

εσφαλμένα διακινούνται ως εξοπλισμός για επαναχρησιμοποίηση). Υπάρχει σαφώς 

πολλή δουλειά να κάνουμε για να καρπωθούμε τα πολλά οφέλη της 

επαναχρησιμοποίησης των ΤΠΕ. 

 

Συστάσεις 

 

Για να πραγματοποιηθούν τα πολλά οφέλη της επαναχρησιμοποίησης, τα διάφορα 

ενδιαφερόμενα μέρη που εμπλέκονται στη διαχείριση των ΤΠΕ που βρίσκονται στο 
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τέλος του κύκλου ζωής (και άλλων ηλεκτρονικών αποβλήτων) πρέπει να 

διασφαλίζουν τα ακόλουθα: 

1. Οι παραγωγοί πρέπει να μειώσουν τα απόβλητα και τη ρύπανση του 

περιβάλλοντος με το σχεδιασμό της επαναχρησιμοποίηση στα προϊόντα τους. Τα 

προϊόντα που προκύπτουν θα έχουν σαφείς διαδρομές αναβάθμισης και θα 

μπορούν εύκολα να αποσυναρμολογηθούν για επισκευή και ανακύκλωση. Οι 

οδηγίες των προϊόντων θα πρέπει να προωθούν την επαναχρησιμοποίηση αντί της 

ανακύκλωσης. 

2. Οι καταναλωτές πρέπει να μεγιστοποιήσουν τη διάρκεια ζωής του προϊόντος 

αναβάλλοντας την αντικατάσταση έως ότου ο εξοπλισμός φτάσει στο πραγματικό 

τέλος της παραγωγικής ζωής του. Οι καταναλωτές μπορούν να δώσουν 

προτεραιότητα στην επαναχρησιμοποίηση αντί της ανακύκλωσης δωρίζοντας 

εξοπλισμό εργασίας για επαναχρησιμοποίηση και να ανακυκλώνουν τον 

εξοπλισμό μόνο όταν έχει φτάσει πραγματικά στο τέλος της παραγωγικής ζωής 

του. 

3. Οι κυβερνήσεις θα πρέπει να θεσπίσουν στόχους και πρότυπα για την 

επαναχρησιμοποίηση και να παρακολουθούν την υλοποίησή τους. Η δημόσια 

εκπαίδευση σχετικά με την ιεραρχία των αποβλήτων και την περιβαλλοντική 

σημασία του να τεθεί σε προτεραιότητα η επαναχρησιμοποίηση αντί της 

ανακύκλωσης θα αποτελέσει μια πολύτιμη συνεισφορά όπως θα αποτελούσε η 

υποχρεωτική επιβολή του διαχωρισμού του επαναχρησιμοποιημένου εξοπλισμού 

στους χώρους συλλογής αποβλήτων (Computer Aid International 2010). 

 

Το Πλαίσιο της Επαναχρησιμοποίησης 

 

Η ταχεία εξάπλωση των ΤΠΕ έχει οδηγήσει σε ένα παγκόσμιο βουνό απορριμμάτων 

υψηλής τεχνολογίας, που τροφοδοτείται από μια θεσμοθετημένη κουλτούρα του 

παρωχημένου χαρακτήρα. Το γεγονός ότι τα νέα προϊόντα σχεδιάζονται για 

δυνατότητα απόσυρσης αντί για επαναχρησιμοποίηση καθιστά το ζήτημα ακόμη 

χειρότερο (D. Wood and R. Schneider 2006). Ενώ η μείωση ή η εξάλειψη των 

επικίνδυνων ουσιών, όπως προβλέπεται στην Ευρωπαική Οδηγία RoHS είναι 

προφανώς ένα αποτελεσματικό πλαίσιο για τη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων 

που σχετίζονται με τα ηλεκτρονικά απόβλητα, υπάρχουν και άλλα πλαίσια που 
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μπορεί να συνδυαστούν με αυτό για να αποφέρουν ένα πιο αποτελεσματικό 

αποτέλεσμα. Η σημασία του πλαισίου επαναχρησιμοποίησης είναι εμφανής στον 

τομέα της διατήρησης των πόρων και της ενέργειας. 

Το πλαίσιο επαναχρησιμοποίησης μπορεί να εξεταστεί από δύο οπτικές γωνίες. Η 

πρώτη πτυχή του πλαισίου απαιτεί ότι τα ηλεκτρονικά προϊόντα και εξαρτήματα 

σχεδιάζονται με τη δυναμικότητα να διαρκούν περισσότερο. Το πλαίσιο αυτό 

αντιτίθεται στην ιδέα της προγραμματισμένης απαξίωσης του προϊόντος ή της 

λεγόμενης «σχεδιασμού για απόρριψη», η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει στην 

πρόωρη εξάντληση των πόρων. Ηλεκτρονικά προϊόντα, ανταλλακτικά και 

εξαρτήματα μπορεί να σχεδιαστούν για να επιτρέπουν αναβάθμιση του μοντέλου 

καθώς η τεχνολογία αλλάζει, ξεπερνώντας έτσι την τεχνολογική απαξίωση και 

προλαμβάνοντας πρόωρες απορρίψεις που τελικά θα προσθέσουν στην αύξηση του 

αποθέματος των ηλεκτρονικών αποβλήτων (R.E. Hester and R.M. Harrison 2009). 

Αναβαθμίσιμα μέρη σε ένα προϊόν θα μπορούσαν να σχεδιαστούν ως 

συναρμολογούμενα μέρη για να διευκολύνεται η απομάκρυνση και η αντικατάσταση 

όταν είναι απαραίτητο (R. Kellner 2009). Ο Kellner ήταν της άποψης ότι οι 

σχεδιαστές των προϊόντων μπορούν να διευκολύνουν την επαναχρησιμοποίηση των 

προϊόντων και των εξαρτημάτων επιλέγοντας διαδικασία συναρμολόγησης που 

διευκολύνει την αποτελεσματική αποσυναρμολόγηση του προϊόντος και μειώνει τον 

αριθμό των διαφορετικών εργαλείων που απαιτούνται για το σκοπό αυτό (R. Kellner 

2009). 

ΗΗE που έχουν σχεδιαστεί στο πλαίσιο του σχεδιασμού για επαναχρησιμοποίηση 

(DfRe) είναι πολύ πιο εύκολο να εξυπηρετηθούν όταν έχουν υποστεί ζημίες. Τέτοια 

ποιότητα προάγει την κουλτούρα «επισκευής», οδηγεί σε μείωση του κόστους της 

επισκευής παρέχοντας έτσι οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη, ως αποτέλεσμα 

της ικανότητάς της να παρατείνει τη διάρκεια ζωής του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 

εξοπλισμού και ως εκ τούτου να καθυστερεί την ενδεχόμενη έξοδο τους στο ροή των 

αποβλήτων. Ως εκ τούτου, ο Grosmman έχει υποστηρίξει ότι η επαναχρησιμοποίηση 

είναι ο καλύτερος τρόπος για να παραταθεί η διάρκεια ζωής του εξοπλισμού υψηλής 

τεχνολογίας και κατά συνέπεια να μειωθεί η παραγωγή και η κατανάλωση των νέων 

προϊόντων που συμβάλλουν στους ολοένα αυξανόμενους σωρούς ηλεκτρονικών 

αποβλήτων (E. Grossman 2006). Το πλαίσιο DfRe (αν χρησιμοποιηθεί 

αποτελεσματικά) παρέχει ένα μεγάλο οικονομικό κίνητρο για τους ανθρώπους στον 
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αναπτυσσόμενο κόσμο, οι οποίοι εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την εισαγωγή 

μεταχειρισμένου ΗΗΕ από τον ανεπτυγμένο κόσμο. Παρέχοντας μια σταθερή και 

αναπτυσσόμενη αγορά επαναχρησιμοποίησης μεταχειρισμένων ειδών ηλεκτρικού και 

ηλεκτρονικού εξοπλισμού (UEEE), ο αναπτυσσόμενος κόσμος βοηθά στην παράταση 

της διάρκειας ζωής των UEEE που θα είχαν καταλήξει στη ροή των αποβλήτων 

συντομότερα. Η πρακτική αυτή συνοδεύεται από μεγαλύτερη περιβαλλοντικά οφέλη 

τόσο για τις αναπτυγμένες όσο και για τις αναπτυσσόμενες χώρες. Παρά το γεγονός 

ότι δεν θα εξαλείψει πλήρως τη ροή των ηλεκτρονικών αποβλήτων, ωστόσο, με την 

παράταση της ωφέλιμης ζωής των ηλεκτρονικών συσκευών, το πλαίσιο καθυστερεί 

την απόσυρσή τους καταλήγοντας έτσι σε μειωμένη παραγωγή ηλεκτρονικών 

αποβλήτων. Το πλαίσιο παρέχει επίσης μια οικολογικά αποδοτική στρατηγική 

διαχείρισης υπό τη μορφή μειωμένης κατανάλωσης πόρων και ενέργειας. Επιπλέον, 

το πλαίσιο DfRe έχει επίσης την ικανότητα να μειώσει το επίπεδο της ρύπανσης που 

προκύπτει από τις τρεις φάσεις του κύκλου ζωής των ηλεκτρονικών και συγκεκριμένα 

– της εξόρυξης των πρώτων υλών, της κατασκευής και της απόσυρσης. 

Ωστόσο, λόγω της περιορισμένης επιρροής που οι αναπτυσσόμενες χώρες έχουν 

πάνω στους πολυεθνικούς κατασκευαστές ΗΗΕ, οι βιομηχανικές χώρες είναι σε πολύ 

καλύτερη θέση για να δημιουργήσουν αποτελεσματικές περιβαλλοντικές πολιτικές ή 

κανονισμούς για την επίτευξη αυτού του πλαισίου. Ακόμη και τότε, μπορεί να είναι 

δύσκολο να αντιληφθούν ή να προτείνουν ένα ρυθμιστικό πλαίσιο που θα επιβάλλει 

μια θετική υποχρέωση στους κατασκευαστές ΗΗΕ να σχεδιάζουν τα προϊόντα τους 

για επαναχρησιμοποίηση χωρίς να παραβιάζουν την εσωτερική εταιρική διαδικασία 

λήψης των αποφάσεων τους. Ορθώς, η Ευρωπαική Οδηγία για τα στερεά απόβλητα 

ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) επεδίωξε να επιτύχει το 

στόχο αυτό μέσω μιας αρνητικής υποχρέωσης. Η Οδηγία απαιτεί από τους 

παραγωγούς ηλεκτρονικών συσκευών, συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού ΤΠΕ 

που πωλούνταν στην δικαιοδοσία της ΕΕ, να μην «εμποδίζουν, με ειδικά 

χαρακτηριστικά σχεδίασης ή διαδικασίες κατασκευής, τα ΑΗΗΕ από το να 

επαναχρησιμοποιούνται, εκτός εάν αυτά τα ειδικά χαρακτηριστικά σχεδίασης ή οι 

διαδικασίες κατασκευής παρουσιάζουν πλεονεκτήματα υπέρτερης σημασίας, 

παραδείγματος χάριν, όσον αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος και στις 

απαιτήσεις ασφαλείας» (European Union, 2003).  
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Ως εκ τούτου, ενώ η οδηγία δεν υποχρεώνει «το σχεδιασμό για 

επαναχρησιμοποίηση», περιορίζει «το σχεδιασμό για την αποτροπή της 

επαναχρησιμοποίησης». Ως εκ τούτου, «σχεδιασμός για να αποφευχθεί η 

επαναχρησιμοποίηση» θα μπορούσε να βρεθεί σε διαφορετικές διαστάσεις, για 

παράδειγμα, εκεί που τα ηλεκτρονικά προϊόντα σχεδιάζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να 

μην είναι πρακτικό να επισκευαστούν όταν υποστούν βλάβη. Τέτοιου είδους 

«σχεδιασμός για την απόρριψη» θα προσέκρουε της Οδηγίας για τα ΑΗΗΕ. 

Μια άλλη πτυχή του πλαισίου επαναχρησιμοποίησης καλύπτει πρωτοβουλίες που 

αποσκοπούν στην ενθάρρυνση της επαναχρησιμοποίησης του ΗΗΕ όπου είναι 

δυνατόν μετά από την απαραίτητη επισκευή και συντήρηση, σε αντίθεση με την 

πρώιμη απόσυρση. Αυτή η πτυχή του πλαισίου είναι εμφανής στη διασυνοριακή 

διακίνηση των UEEE από τις ανεπτυγμένες προς τις αναπτυσσόμενες χώρες, κάτι το 

οποίο όπως έχει επισημανθεί έχει τη δυνατότητα για κοινωνικο-οικονομικό και 

τεχνολογικό μετασχηματισμό στις τελευταίες. Ωστόσο, παρά τα οφέλη που 

συνδέονται με αυτό το πλαίσιο, υπάρχει μια προειδοποίηση σύμφωνα με την οποία το 

πλαίσιο έχει τη δυνατότητα να χρησιμεύσει ως δίαυλος για τη διασυνοριακή 

απόρριψη του πεπαλαιωμένου εξοπλισμού ΤΠΕ στον αναπτυσσόμενο κόσμο. Η 

κατάχρηση του πλαισίου έχει επιτυχώς διαπραχθεί ως αποτέλεσμα της απουσίας 

οποιουδήποτε ρυθμιστικού πλαισίου για την κατάταξη ή τη διάκριση των 

μεταχειρισμένων ηλεκτρονικών από τα πεπαλαιωμένα ηλεκτρονικά απόβλητα. 

Ως εκ τούτου, ένα κατάλληλο πλαίσιο επαναχρησιμοποίησης θα πρέπει να είναι σε 

θέση να αντιμετωπίσει αυτή την πρόκληση. Ωστόσο, αυτό θα απαιτήσει μια 

εξισορρόπηση της ανάλυσης οφέλους που συνδέεται με το πλαίσιο, ιδίως σε σχέση με 

τη διασυνοριακή διακίνηση των UEEE προς τις αναπτυσσόμενες χώρες. Το 

πρόβλημα στην ανάπτυξη του πλαισίου αυτού γίνεται εμφανές όταν αναλύουμε δύο 

πιθανές προσεγγίσεις στο κεφάλαιο αυτό. Η πρώτη προσέγγιση (η οποία ισχύει επί 

του παρόντος) επιτρέπει την εξαγωγή των μεταχειρισμένων ηλεκτρονικών συσκευών 

σε αναπτυσσόμενες χώρες για μεταπώληση, επισκευή και μετέπειτα 

επαναχρησιμοποίηση (ανάλογα με την περίπτωση). Αυτή η προσέγγιση αξιοποιεί τα 

ειδικευμένα αλλά χαμηλά κόστη εργασίας και τις συνθήκες εργασίας στην περιοχή, 

καταλήγοντας έτσι σε εμπορικές ευκαιρίες για ανακατασκευή και μεταπώληση 

ηλεκτρονικών προϊόντων σε πολύ χαμηλότερο ποσοστό από αυτό που θα ήταν στην 

περίπτωση που το προϊόν πρέπει να επισκευαστεί ή να ανακατασκευαστεί στις 
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ανεπτυγμένες χώρες όπου το κόστος εργασίας είναι υψηλό. Έτσι, αυτή η προσέγγιση 

οδηγεί σε φθηνότερα μεταχειρισμένα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα. Η 

προσέγγιση είναι η πλέον συμβατή με τις οικονομικές συνθήκες στις αναπτυσσόμενες 

χώρες που υποστηρίζουν την αγορά μεταχειρισμένου έναντι καινούριου ΗΗΕ. 

Το πρόβλημα με αυτό το πλαίσιο έγκειται όμως στο γεγονός ότι δεν είναι το πιο 

φιλικό προς το περιβάλλον για τον αναπτυσσόμενο κόσμο. Πεπαλαιωμένα και 

άχρηστα ηλεκτρονικά προϊόντα τα οποία επιχειρήσεις, οργανισμοί και ανακυκλωτές 

στον αναπτυγμένο κόσμο είναι πρόθυμοι να ξεφορτωθούν (και φθηνά) μπορούν 

εύκολα να αποσταλούν προς τις αναπτυσσόμενες χώρες, υπό την κάλυψη 

μεταχειρισμένων ηλεκτρονικών που προορίζονται για ανακατασκευή και 

μεταπώληση (Puckett και Smith 2002). Ως εκ τούτου, το κύριο πρόβλημα με αυτό το 

πλαίσιο έγκειται στο γεγονός ότι συντηρεί την τρέχουσα κατάχρηση των 

αναπτυσσόμενων χωρών, ως περιοχές απορρίψεων για τα άχρηστα και πεπαλαιωμένα 

ηλεκτρονικά από τα βιομηχανοποιημένα έθνη. Το πλαίσιο αυτό (εν γνώσει ή εν 

αγνοία) προωθεί τη συνεχή περιθωριοποίηση των φτωχών στον αναπτυσσόμενο 

κόσμο, οι οποίοι επωμίζονται το δυσανάλογο βάρος των αποθεμάτων των 

ηλεκτρονικών αποβλήτων του κόσμου. 

Η δεύτερη προσέγγιση θα απαιτήσει την ανακατασκευή αυτών των UEEE στη χώρα 

προέλευσής τους και μια διαβεβαίωση ότι είναι σε καλή λειτουργική κατάσταση, 

προτού πιστοποιηθούν ότι είναι κατάλληλα για εξαγωγή προς ή για εισαγωγή από τις 

αναπτυσσόμενες χώρες. Αυτό επομένως θα απαιτήσει ότι τα μεταχειρισμένα 

ηλεκτρονικά προϊόντα συλλέγονται, επισκευάζονται ή ανακατασκευάζονται, 

ελέγχονται για ασφάλεια και λειτουργικότητα, και στη συνέχεια ταξινομούνται 

σύμφωνα με τεχνικές προδιαγραφές ή κατηγορίες. Η επιτυχία αυτής της προσέγγισης 

θα απαιτήσει επίσης την ανάπτυξη ενός διεθνούς συστήματος πιστοποίησης. Ένα 

τέτοιο σύστημα πιστοποίησης θα καθόριζε το πρότυπο που πρέπει να τηρείται πριν οι 

μεταχειρισμένες ηλεκτρονικές συσκευές είναι επιλέξιμες για εξαγωγή. Αυτό θα 

μπορούσε να συνεπάγεται προγενέστερη εξέταση της συσκευής για να εξασφαλιστεί 

ότι η λειτουργικότητά της ακολουθείται από ένα σήμα πιστοποίησης ή ετικέτα που θα 

χρησιμεύσει ως εκ πρώτης όψεως αποδεικτικό στοιχείο ότι το ηλεκτρονικό προϊόν 

έχει συμμορφωθεί με το πρότυπο πιστοποίησης και ως εκ τούτου είναι επιλέξιμο για 

εξαγωγή ως λειτουργική μεταχειρισμένη ηλεκτρονική συσκευή και όχι ηλεκτρονικό 

απόβλητο. Η ομορφιά αυτής της προσέγγισης είναι ότι θα βοηθήσει στη 
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διαφοροποίηση μεταξύ των UEEE και των ηλεκτρονικών αποβλήτων παρέχοντας 

έτσι ένα αποτελεσματικό εμπόδιο στη χρήση των αναπτυσσόμενων χωρών ως τόπους 

απόρριψης πεπαλαιωμένων ηλεκτρονικών προϊόντων. Ωστόσο, το μοναδικό 

πρόβλημα με αυτό το πλαίσιο έγκειται στο γεγονός ότι το υψηλό κόστος εργασίας 

στις βιομηχανοποιημένες χώρες, όπου τα περισσότερα από αυτά τα μεταχειρισμένα 

ηλεκτρονικά θα ανακατασκευαστούν μπορεί τελικά να ανεβάσει το κόστος και να 

μειώσει έτσι την ικανότητα των ανθρώπων στις αναπτυσσόμενες χώρες να 

αγοράσουν τα προϊόντα. 

Παρά του προβλήματος που εντοπίστηκε σε σχέση με την τελευταία αυτή 

προσέγγιση, είναι η πιο φιλική προς το περιβάλλον (για τον αναπτυσσόμενο κόσμο) 

και είναι πολύ ουσιαστική για την διασφάλιση περιβαλλοντικής δικαιοσύνης, 

ειδάλλως, οι πλούσιες χώρες που είναι πιο ικανές στη διαχείριση του προβλήματος 

των ηλεκτρονικών αποβλήτων μπορεί να απαλλαγούν από την παγκόσμια τοξική 

επιβάρυνση για τα ηλεκτρονικά απόβλητα διοχετεύοντάς τα σε χώρες που είναι 

λιγότερο ικανές να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Αυτό θα δημιουργούσε έναν κόσμο 

όπου τα παγκόσμια φορτία της ρύπανσης από ορισμένους βιομηχανικούς τομείς θα 

μεταφερόταν αποτελεσματικά στον τελικό χρήστη - τους φτωχούς (Gideon Emcee 

Christian 2012). 
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 7 Ανακύκλωση 

Ανακύκλωση 

Ο όρος ανακύκλωση σημαίνει ότι ο εξοπλισμός αποσυναρμολογείται και τα 

συστατικά - όπως πλαστικό, γυαλί και μέταλλα - ανακτώνται και χρησιμοποιούνται 

για την κατασκευή νέων προϊόντων (πρώτες ύλες). 

Ζητήματα ανακύκλωσης ηλεκτρονικών υπολογιστών 

1. Η περιβαλλοντική επιβάρυνση που συνδέεται με την παραγωγή ενός υπολογιστή 

προέρχεται από την κατασκευή των εξαρτημάτων υψηλής τεχνολογίας. 

2. Η εσωτερική δομή ενός υπολογιστή είναι πολύπλοκη, καθιστώντας την ορθή 

ανακύκλωση χρονοβόρα και δαπανηρή. 

3. Η περιβαλλοντική απόσβεση από την ανακύκλωση υλικών είναι συγκριτικά 

μικρότερη από εκείνη των συσκευών, όπως ψυγείων. 

4. Η ορθή ανακύκλωση υπολογιστών είναι χαμηλού κέρδους (Giovanna Sissa 2008). 

 

Μια «διεργασία ανακύκλωσης» ορίζεται ως μια ακολουθία από «μονάδες 

επεξεργασίας» που αποσκοπούν στην ανάκτηση επαναχρησιμοποιήσιμων 

εξαρτημάτων και ανακυκλώσιμων υλικών. Κάθε μονάδα επεξεργασίας αποτελείται 

από μία ή περισσότερες λειτουργικές μονάδες. Οι μονάδες επεξεργασίας μπορούν να 

ταξινομηθούν σύμφωνα με τη λειτουργία τους στη διαδικασία της ανακύκλωσης στις 

ακόλουθες ομάδες: (1) τη συλλογή, (2) την ταξινόμηση, (3) τη μηχανική προ-

επεξεργασία, (4) την ανάκτηση ή επαναχρησιμοποίηση των εξαρτημάτων, των 

υλικών, των ουσιών ή της ενέργειας και (5) την απόσυρση. Η Εικόνα 15 παρουσιάζει 

σχηματικά μια ακολουθία των μονάδων διεργασίας στην ανακύκλωση των ΑΗΗΕ 

(Perrine Chancerel  και Susanne Rotter 2009). 
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Εικόνα 15: Διάγραμμα ροής μιας διεργασίας ανακύκλωσης για ΑΗΗΕ με 

υποδειγματικές μονάδες επεξεργασίας. (Perrine Chancerel  και Susanne Rotter 2009). 

 

Τα Ηλεκτρονικά Απόβλητα 

Τα απόβλητα από αγαθά ΤΠΕ (που συχνά αναφέρονται ως «ηλεκτρονικά απόβλητα») 

είναι μια αναπτυσσόμενη παγκόσμια πρόκληση, με δύο κύριες πηγές: οι ταχέως 

αυξανόμενες ποσότητες του εξοπλισμού ΤΠΕ που αποσύρονται παγκοσμίως 

δημιουργούν προβλήματα, όταν απλώς καταλήγουν σε χώρους υγειονομικής ταφής ή 

αποτεφρώνονται, και ο επικίνδυνος χαρακτήρας των εξαρτημάτων και των ουσιών 

του εξοπλισμού ΤΠΕ μπορεί να έχει σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις καθώς και 

επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και ασφάλεια. Ενώ η πρόκληση της αυξανόμενης 

ποσότητας καθοδηγείται κυρίως από την παραγωγή και την κατανάλωση, οι 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις του εξοπλισμού ΤΠΕ μετά την ωφέλιμη ζωή του - καθώς 

και κατά τη διάρκεια προηγούμενων σταδίων της ζωής του προϊόντος - σχετίζονται 

πολύ με το σχεδιασμό και την παραγωγή του. 

Τα στοιχεία όσον αφορά τους όγκους των ηλεκτρονικών αποβλήτων μπορούν να 

συλλεχθούν στα διαφορετικά στάδια στη φάση «τέλος-ζωής» του προϊόντος: 

παραγωγή, συλλογή και επεξεργασία/εξαγωγή για την επεξεργασία. Μερικές πηγές 

προσθέτουν στοιχεία όσον αφορά τις πωλήσεις και αποστολές προκειμένου να 

φθάσουν στις εκτιμήσεις των παραγόμενων αποβλήτων όταν αυτές οι πληροφορίες 
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δεν είναι άμεσα  διαθέσιμες (Εικόνα 16). Τα στοιχεία συλλογής είναι χαρακτηριστικά 

πιο αξιόπιστα και παρέχονται  από τις εθνικές στατιστικές υπηρεσίες, ειδικά στο 

πλαίσιο της νομοθεσίας WEEE στην ΕΕ. Ωστόσο, δεν αιτιολογείται το πολύ υψηλό 

μερίδιο των αποβλήτων που παράγεται, αλλά παράνομα πετιέται ή εξάγεται, 

ανακυκλώνεται και επαναχρησιμοποιείται έξω από το επίσημο σύστημα διαχείρισης 

αποβλήτων. Οι εκτιμήσεις των μεριδίων των αποβλήτων εξοπλισμού ICT που δεν 

αιτιολογούνται αγγίζουν το 75% στις χώρες της ΕΕ και 80% στις Ηνωμένες Πολιτείες 

(GREENPEACE, 2008). 

 

Εικόνα 16: Σημεία συλλογής δεδομένων για τα απόβλητα και τα απόβλητα 

εξοπλισμού ICT (OECD 2010).  

 

Η παγκόσμια παραγωγή «ηλεκτρονικών αποβλήτων» είναι περίπου 20 έως 50 

εκατομμύρια τόνοι ετησίως, σύμφωνα με την Περιβαλλοντική Προοπτική του OECD 

έως 2030 (OECD 2008a). Πιο συγκεκριμένα στοιχεία όσον αφορά το μερίδιο του 

εξοπλισμού ICT στα δημοτικά απόβλητα είναι διαθέσιμα για τις Ηνωμένες Πολιτείες 

και έναν αριθμό Ευρωπαϊκών χωρών. 

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, το ποσό αποβλήτων εξοπλισμού ICT που παρήχθησαν 

ανέρχεται σε 2 εκατομμύρια τόνους το 2007, αυξημένο κατά 1 εκατομμύριο τόνους 

σε σχέση με το 1999 (Εικόνα 17a). Το 2005, αυτό αντιπροσώπευε το 1% των 

συνολικών δημοτικών αποβλήτων. Η κατά κεφαλήν παραγωγή είναι σχεδόν 7 kg , 

σχεδόν το διπλάσιο ποσό του 1999. Στην EU27, το ποσό ηλεκτρονικών αποβλήτων 

που παράγεται το 2005 υπολογίζεται σε 3.1 έως 3.5 εκατομμύριο τόνους (UNU, 

2008). Η ευρωπαϊκή κατά κεφαλήν παραγωγή ηλεκτρονικών αποβλήτων ανέρχεται 

περίπου σε 6.3 έως 7.1 kg ετησίως (Εικόνα 17b). Οι διακυμάνσεις  οφείλονται στις 

αβεβαιότητες στην ποιότητα στοιχείων σύμφωνα με το UNU (2008). 
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17a. United States, 1999-2007                                            17b. European Union, 2005 

Εικόνα 17: Απόβλητα εξοπλισμού ICT που παράγονται 

Σημείωση: Οι εκτιμήσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση επιδεικνύουν μια διακύμανση λόγω της 

αβεβαιότητας στην ποιότητα των στοιχείων. Πηγή: UNU 2008 ΗΠΑ, EPA 2008. 

 

Τα οικιακά ηλεκτρονικά απόβλητα αποτελούν μια σημαντική πρόκληση για τις 

αναδυόμενες αναπτυσσόμενες οικονομίες. Αν και λίγα συγκρίσιμα στοιχεία είναι 

διαθέσιμα, οι πρόσφατες τάσεις είναι ένας λόγος ανησυχίας, λαμβάνοντας υπόψη τη 

χαμηλή εσωτερική ικανότητα απορρόφησης για τα ηλεκτρονικά απόβλητα και τη 

βιώσιμη επεξεργασία τους στις μη OECD χώρες. Η GREENPEACE και η United 

Nations StEP Initiative έχουν αναθεωρήσει τις διαθέσιμες εκτιμήσεις για τα οικιακά 

απόβλητα που παράγονται από τα PC, τις TV, τους εκτυπωτές και τα κινητά σε: 

 Αργεντινή, 2007 : 47 000 τόνοι 

  Βραζιλία, 2005: Πάνω από 250 000 τόνοι. 

 Κίνα: Από 1.2 εκατομμύριο τόνους το 2005 σε πάνω από 1.7 εκατομμύριο 

τόνους το 2007, συμπεριλαμβανομένων των PC, TV, κινητών τηλεφώνων. 

 Κένυα, 2007: 6 000 τόνοι . 

 Ινδία, 2007: 330 000 τόνοι, εκ των οποίων 19 000 τόνοι ανακυκλώνονται. 

 Νότια Αφρική, 2007: μέχρι 50 000 τόνοι. 

Οι εξαγωγές των αποβλήτων εξοπλισμού ICT θέτουν μια άλλη σημαντική πρόκληση 

για τις μη OECD χώρες. Οι εξαγωγές των «ηλεκτρονικών αποβλήτων» στις 

αναπτυσσόμενες χώρες περιορίζονται αυστηρά από την εθνική νομοθεσία (π.χ. 

Αυστραλία, νόμος Hazardous Waste [Regulation of Exports and Imports], 1989) και 

τα διεθνή μέσα (π.χ. ψήφισμα του Συμβουλίου του OECD σχετικά με τον Έλεγχο των 

Διασυνοριακών Μεταφορών των επιβλαβών αποβλήτων (C(89)112/Final) και τη 



80 

 

Συνθήκη της Βασιλείας σχετικά με τον έλεγχο των διασυνοριακών μεταφορών των 

επιβλαβών αποβλήτων και τη διάθεσή τους). 

Αξιόπιστα στοιχεία όσον αφορά τις ηλεκτρονικές εξαγωγές αποβλήτων είναι λιγοστά, 

αλλά οι μεμονωμένες εκθέσεις δίνουν έμφαση στην προβληματική φύση αυτών των 

δραστηριοτήτων, πολλές από τις οποίες είναι παράνομες. Οι χώρες όπως η Νιγηρία 

και η Ινδία υπολογίζεται ότι δέχονται πάνω από 50.000 τόνους παρανόμως 

εισαγόμενων ηλεκτρονικών προϊόντων ετησίως (MAIT 2010, CNN 2010). 

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΧ) έχει χρησιμοποιήσει τα στοιχεία 

εξαγωγών  της ΕΕ για να δείξει ότι οι μέσες τιμές των αγαθών ICT που δηλώνονται 

ως λειτουργούντα και εξάγονται σε μερικές χώρες της Αφρικής είναι σημαντικά 

χαμηλότερες από τις εξαγωγές σε άλλες χώρες (EEA, 2009).  Η μελέτη καταλήγει στο 

συμπέρασμα ότι με μια τέτοια χαμηλή αξία, πολλά προϊόντα είναι πιθανό να είναι 

αδρανή και προορισμένα για ανεπίσημη ανακύκλωση ή/και αποσυναρμολόγηση. 

Παρά τις προφανείς αβεβαιότητες, αυτές οι αναλύσεις δείχνουν την ύπαρξη 

επιχειρηματικών πρακτικών στις χώρες του ΟΟΣΑ όπου οι ανακυκλωτές ή άλλες 

οντότητες ονομάζουν τα αδρανή αγαθά ICT ως μεταχειρισμένα, αλλά λειτουργήσιμα 

και τα εξάγουν στις αναπτυσσόμενες χώρες όπου η επεξεργασία τους απειλεί την 

ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον (Hilty, 2008). Έχουν αποκαλυφθεί και 

κοινοποιηθεί μεμονωμένες περιπτώσεις (US GAO 2008, GREENPEACE 2008, 

Nordbrand 2009). (OECD 2010) 

 

 

Διάρκεια ζωής προϊόντων και τέλος  ζωής  

Η ανακύκλωση WEEE μπορεί να είναι κερδοφόρα όταν ανακτώνται τα περιεχόμενα 

υλικά στη διαδικασία ανακύκλωσης. Εντούτοις, υπάρχουν τεράστιες διαφορές μεταξύ 

των διαφορετικών τύπων προϊόντων και, επομένως, η οικονομική αξία των 

αποβλήτων εξαρτάται πολύ από τον τύπο του εξοπλισμού που ανακυκλώνεται. 
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Εικόνα 18: Παράδειγμα του περιεχόμενου υλικού ενός κινητού τηλεφώνου σε wt.% 

(Nokia).   

 

Για παράδειγμα, η ανακύκλωση ενός κινητού τηλεφώνου είναι πιο κερδοφόρα από 

αυτή ενός στεγνωτήρα μαλλιών, ο οποίος περιέχει λιγότερο πολύτιμα υλικά για 

ανάκτηση. Τα ηλεκτρονικά απόβλητα περιέχουν σχετικά υψηλά ποσά πολύτιμων 

υλικών, όπως σιδηρούχα μέταλλα, αργίλιο και χαλκό, τα οποία μπορούν να 

ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν σε νέα προϊόντα. Τα ηλεκτρονικά 

απόβλητα περιέχουν επίσης πολύτιμα μέταλλα, τα οποία έχουν ευρείες εφαρμογές ως 

υλικά επαφών, καθώς επίσης και σπάνια υλικά όπως ίνδιο, γάλλιο και νεοδύμιο. Αυτά 

τα μέταλλα είναι παρόντα μόνο σε πολύ μικρές ποσότητες παραδείγματος χάριν, σε 

ένα κινητό τηλέφωνο το περιεχόμενο τέτοιων υλικών είναι περίπου 0.15 wt.%, 

καθιστώντας την ανάκτησή τους δύσκολη. 

Οι διαδικασίες ανακύκλωσης πρέπει επίσης να είναι οικονομικά βιώσιμες, 

σημαίνοντας ότι ο διαχωρισμός και η ανάκτηση των διάφορων υλικών γίνονται μόνο 

εάν μπορούν να πωληθούν επικερδώς ως  υλικό για την επαναχρησιμοποίηση σε νέα 

προϊόντα. Φυσικά, οι αυξανόμενες τιμές αγοράς και η περιορισμένη διαθεσιμότητα, 

π.χ. των μετάλλων σπάνιας γαίας, είναι σημαντικές κινητήριες δυνάμεις για την 

ανάκτηση των διαφόρων μετάλλων και την ανάπτυξη αποδοτικών διαδικασιών 

ανακύκλωσης. 
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Ορισμένα συστατικά μερικών ηλεκτρονικών προϊόντων περιέχουν  επικίνδυνες 

ουσίες, οι οποίες μπορούν να είναι επιβλαβείς στο περιβάλλον εάν δεν 

επεξεργασθούν πρώτα καταλλήλως. Οι μελέτες δείχνουν ότι 70% του υδραργύρου 

και του καδμίου στις αμερικανικές χωματερές  προέρχεται από τα ηλεκτρονικά 

απόβλητα (Kanga Hai-Yong, Schoenung JM 2005). 

Αν και αυτές οι ουσίες δεν χρησιμοποιούνται πλέον στα περισσότερα από τα νέα 

ηλεκτρονικά προϊόντα, τα παλαιότερα προϊόντα που φθάνουν στο τέλος της ζωής 

τους μπορούν να συνεχίσουν να μολύνουν το περιβάλλον εάν αποτίθενται σε 

χωματερές. Η ανεξέλεγκτη επεξεργασία ηλεκτρονικών αποβλήτων, όπως το υπαίθριο 

κάψιμο, μπορεί επίσης να έχει αρνητικές επιδράσεις στο περιβάλλον και τους 

ανθρώπους που χειρίζονται τα απόβλητα. 

Όλος ο ηλεκτρονικός και ηλεκτρικός εξοπλισμός που πωλείται σε μια αγορά θα γίνει 

τελικά ξεπερασμένος και θα πρέπει να υποβληθεί σε μια κατάλληλη διαδικασία 

ανακύκλωσης προκειμένου να ανακτηθούν οι ενσωματωμένοι πόροι για την 

επαναχρησιμοποίηση σε νέα προϊόντα, κατά συνέπεια βοηθώντας να αποφευχθεί η 

νέα εξαγωγή πόρων και επομένως η μείωση των πόρων.  

Προκειμένου να επιβραδυνθεί το αυξανόμενο ποσοστό της παραγωγής WEEE, οι 

τάσεις για τη διαχείριση των ηλεκτρονικών αποβλήτων προβλέπουν: 

– Μείωση (σύγκλιση – λιγότερα προϊόντα εξ’ αρχής, συντήρηση) 

– Επαναχρησιμοποίηση (μέσω της δωρεάς ή πώλησης για την περαιτέρω χρήση, 

επισκευή) 

– Ανακύκλωση (προϊόντα που δεν αποδίδουν πλέον για οποιοδήποτε λόγο). 

 

  Η Εικόνα 19  δείχνει τις διαφορετικές επιλογές για τον κύκλο ζωής χαρακτηριστικού 

ηλεκτρονικού εξοπλισμού, όπως οι υπολογιστές και τα κινητά τηλέφωνα, μόλις 

φθάσουν στο τέλος της ζωής τους. Σε κάθε μια από τις επιλογές υπάρχουν επίσης 

πιθανές κακές πρακτικές που συνδέονται με αυτές, παραδείγματος χάριν, η 

ανακύκλωση στο τέλος της ζωής τους μπορεί να γίνει κατάλληλα ή εσφαλμένα. Κατά 

τη διάρκεια της διάρκειας ζωής του, ένα ηλεκτρονικό προϊόν μπορεί να έχει πολλούς 

διαφορετικούς χρήστες, δεδομένου ότι συχνά θα πωληθεί ή θα δοθεί ως δωρεά για 

περαιτέρω χρήση. Μερικές φορές υπάρχει συντήρηση ή βήματα επισκευής που 

περιλαμβάνονται σε εκείνη την φάση επαναχρησιμοποίησης. Η πώληση του 

χρησιμοποιημένου προϊόντος μπορεί να γίνει άμεσα, π.χ. μέσω δικτύων πώλησης του 
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Διαδικτύου, ή έμμεσα, μέσω των επιχειρήσεων που είναι ειδικευμένες στην πώληση 

μεταχειρισμένων ηλεκτρονικών προϊόντων. 

 

 

Εικόνα 19: Διαφορετικές επιλογές για τον κύκλο ζωής ενός προϊόντος και αφότου 

έχει φθάσει στο τέλος της ζωής του.  (Nokia Corporation 2011). 

 

Εντούτοις, πολλές πεπαλαιωμένες ηλεκτρονικές συσκευές, ιδίως μικρότερου 

μεγέθους, π.χ. κινητά τηλέφωνα, lap-top και ηλεκτρονικές συσκευές  ψυχαγωγίας (βλ. 

Πίνακα 15), κρατούνται στο σπίτι ως εφεδρικές συσκευές, για λόγους νοσταλγίας ή 

επειδή ο καταναλωτής υπερεκτιμά την υπολειπόμενη αξία τους και, ως εκ τούτου, δεν 

είναι πρόθυμος να τις δώσει για επαναχρησιμοποίηση ή ανακύκλωση. Καθώς οι 

σημερινές τεχνολογικές καινοτομίες εξελίσσονται με γοργούς ρυθμούς, τα 

ηλεκτρονικά προϊόντα που δεν είναι πλέον τελευταία λέξη της τεχνολογίας 

αντιμετωπίζουν συνήθως μια άμεση απώλεια στην αξία μεταπώλησής τους (Kanga 

Hai-Yong, Schoenung JM 2005). Η Εικόνα 20 επεξηγεί μερικές πρόσφατες 

στατιστικές όσον αφορά το χώρο των κινητών τηλεφώνων αφότου έχουν αποσυρθεί 

από τους αρχικούς ιδιοκτήτες τους (Nokia Corporation 2011). 

 

Πίνακας 15: Τόνοι ΑΗΗΕ που συλλέγονται και ανακυκλώνονται στη Μεγάλη 

Βρετανία (ICER 2000).   

Πηγή: WasteOnline  
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Σε αναπτυγμένες χώρες το 40% παλαιών κινητών τηλεφώνων κρατιέται ακόμα ως 

εφεδρεία, και μόνο το 12% συλλέγεται ή επιστρέφεται για ανακύκλωση. Η 

ανεξέλεγκτη και συχνά παράνομη εξαγωγή του μεταχειρισμένου εξοπλισμού στις 

αναπτυσσόμενες χώρες με τις ανύπαρκτες ή ανεξέλεγκτες πρακτικές ανακύκλωσης 

είναι ένας λόγος ανησυχίας. Με την αυξανόμενη διαθεσιμότητα και τη χρήση του 

ηλεκτρονικού εξοπλισμού στις αναπτυσσόμενες χώρες, το ποσό του WEEE θα 

αυξηθεί παράλληλα σε αυτές τις χώρες ανεξάρτητα από την επιθυμητή (από 

οικολογική άποψη) παύση των παράνομων εισαγωγών του ηλεκτρονικού scrap. Κατά 

συνέπεια, υπάρχει ανάγκη εγκατάστασης επαρκών υποδομών ανακύκλωσης 

οργάνωσης σε αυτές τις χώρες. 

Όταν ένα προϊόν γίνεται τελικά απόβλητα και δεν μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί 

για τον αρχικό σκοπό του, υπάρχουν δύο πιθανές διαδρομές για αυτό: ανακύκλωση 

και ανάκτηση των περιλαμβανόμενων πολύτιμων υλικών, που είναι η προτεινόμενη 

οδός ή τη επιχωμάτωση ή αποτέφρωση, μια διαδρομή που πρέπει να αποφευχθεί όσο 

το δυνατόν περισσότερο για ένα βιώσιμο περιβάλλον και κοινωνία. 

 

 

Εικόνα 20: Αποτελέσματα από μια σφαιρική μελέτη σε αναπτυσσόμενες και  

αναπτυγμένες αγορές, του τι οι άνθρωποι έχουν κάνει με τα προηγούμενα κινητά 

τηλέφωνά τους (Nokia Corporation 2011). 

 

Εξ ορισμού ανακύκλωση σημαίνει την επεξεργασία των αποβλήτων (δηλ. 

ανεπιθύμητα ή άχρηστα υλικά) πίσω στον υλικό κύκλο έτσι ώστε η μόλυνση του 
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περιβάλλοντος να ελαχιστοποιείται. Στην ουσία, η επαρκής ανακύκλωση επιτρέπει τη 

οικονομική ανάκτηση των πολύτιμων υλικών ως πηγή για δευτερογενές υλικό και για 

την επαναχρησιμοποίηση σε νέα προϊόντα. Αυτό οδηγεί σε μια μείωση της 

κατανάλωσης πρωτογενών πρώτων υλών. Οδηγεί επίσης στη σημαντική 

εξοικονόμηση ενέργειας, και βοηθά να μειώσει την ατμοσφαιρική ρύπανση και τις 

εκπομπές αερίων θερμοκηπίου (από την αποτέφρωση), καθώς επίσης και τη ρύπανση 

των υδάτων (από την επιχωμάτωση). Η αποδοτική συλλογή και ανακύκλωση των 

προϊόντων φτιαγμένων από μόνο έναν τύπο υλικού, όπως οι εφημερίδες, γυαλί ή 

πλαστικά μπουκάλια, ή μεταλλικά εργαλεία και κατασκευές, έχουν γίνει ήδη μια 

καθιερωμένη πρακτική σε πολλές χώρες. Παρόμοιες αποδοτικές πρακτικές συλλογής 

και ανακύκλωσης πρέπει ακόμα να καθιερωθούν για τα ηλεκτρονικά απόβλητα. 

 

Πολιτικές αποβλήτων ηλεκτρονικής 

Το ποσό οικιακών αποβλήτων και ηλεκτρονικών αποβλήτων αυξάνεται συνολικά, 

δημιουργώντας την ανάγκη να βρεθούν πρότυπα για την εθνική διαχείριση 

αποβλήτων. Η κατάλληλη διαχείριση των ηλεκτρονικών αποβλήτων συζητείται από 

πολλές διαφορετικές ομάδες σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των διεθνών 

οργανισμών, των κυβερνήσεων, του ακαδημαϊκού κόσμου, της βιομηχανίας και των 

μη κυβερνητικών οργανώσεων (ΜΚΟ). Ο κύριος λόγος για αυτό είναι η ανησυχία ότι 

τα ηλεκτρονικά απόβλητα προκαλούν προβλήματα υγείας και περιβάλλοντος στις 

αναπτυσσόμενες χώρες. Τα προβλήματα προκαλούνται κυρίως από τις επισφαλείς και 

περιβαλλοντικά επικίνδυνες διαδικασίες και τις κακές ή μη επαγγελματικές πρακτικές 

που εφαρμόζονται από τον ανεπίσημο τομέα κατά τον προσπάθεια να εξαχθεί η 

πολύτιμη περιεκτικότητα σε μέταλλα από τα διαφορετικά προϊόντα στο «τέλος 

ζωής». 

Ο γενικός στόχος κατά το προγραμματισμό μιας εθνικής διοικητικής πολιτικής 

ηλεκτρονικών αποβλήτων πρέπει να είναι η δημιουργία μιας βιώσιμης κοινωνίας 

ανακύκλωσης. Αυτό περιλαμβάνει τα στερεά πρότυπα και τις υποδομές για τη 

συλλογή και την ανακύκλωση, καθώς επίσης και τις προσπάθειες να βελτιωθεί η 

πληροφόρηση και να διευκολυνθούν οι αλλαγές στη συμπεριφορά του καταναλωτή. 

Όλες οι νέες πρακτικές θα χρειαστούν χρόνο να αναπτυχθούν, και οι λύσεις θα γίνουν 

πιο ορατές καθώς η ανακύκλωση θα γίνεται καθημερινή πρακτική και τα προϊόντα θα 

επιστρέφουν για την ανακύκλωση σε πολύ μεγαλύτερες ποσότητες.   
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Νομοθεσία  

Η νομοθεσία της ΕΕ που περιορίζει τη χρήση των επικίνδυνων ουσιών στον 

ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό (Directive 2002/95/EC, the RoHS Directive) 

και WEEE, και που προωθεί τη συλλογή και την ανακύκλωση τέτοιου εξοπλισμού 

(Directive 2002/96/EC), είναι σε ισχύ από το Φεβρουάριο του 2003 (Directive 

2002/96/EC). Παρόμοια νομοθεσία είναι σε ισχύ ή υπό ανάπτυξη σε πολλές χώρες σε 

όλο τον κόσμο. Επομένως στις Ευρωπαϊκές χώρες δημιουργήθηκαν σχέδια συλλογής 

όπου οι καταναλωτές μπορούν να επιστρέψουν τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρονικά 

απόβλητά τους δωρεάν. Ο στόχος αυτών των σχεδίων είναι να αυξηθεί η 

ανακύκλωση ή/και η επαναχρησιμοποίηση τέτοιων προϊόντων. Η Οδηγία RoHS 

απαιτεί τα βαριά μέταλλα, όπως ο μόλυβδος, ο υδράργυρος, το κάδμιο και το χρώμιο, 

και οι ουσίες που επιβραδύνουν την καύση, «επιβραδυντές φλόγας», όπως τα 

πολυβρωμιούχοι διφαινύλια ή οι πολυβρωμιούχοι διφαινυλικοί αιθέρες, να 

αντικαθίστανται από τις λιγότερο επικίνδυνες εναλλακτικές λύσεις στα προϊόντα 

ηλεκτρονικής (European Commission 2012). Παρά τους κανονισμούς σχετικά με την 

αποκομιδή και την ανακύκλωση, μόνο το ένα τρίτο των ηλεκτρικών και 

ηλεκτρονικών αποβλήτων στην ΕΕ αναφέρεται ότι συλλέγεται χωριστά και 

επεξεργάζεται κατάλληλα. Ένα μέρος των άλλων δύο τρίτων ενδεχομένως ακόμα 

πηγαίνει σε χωματερές και σε κάτω του μετρίου χώρους επεξεργασίας ή έξω από την 

ΕΕ, συχνά μέσω παράνομων εξαγωγών (European Commission 2012) 

Στις ευρωπαϊκές χώρες, όπως για άλλα ρεύματα αποβλήτων, όπως τα υλικά 

συσκευασίας, οι μπαταρίες και τα αυτοκίνητα, η νομοθεσία ευθύνης παραγωγών είναι 

σε ισχύ για το ηλεκτρονικό scrap (WEEE Directive). Με στόχο την επίτευξη 

υψηλότερων αποδόσεων και της σχετικής εξοικονόμησης κόστους, έχουν ιδρυθεί 

ορισμένες οργανώσεις ευθύνης παραγωγών (πλεονεκτήματα) για να διαχειριστούν 

και να συμμορφωθούν με τις επιβληθείσες ευθύνες οι διάφοροι επώνυμοι 

κατασκευαστές ηλεκτρονικού εξοπλισμού. 

Εκτός από την ΕΕ και μερικές πολιτείες στις ΗΠΑ, παρόμοια νομοθεσία για τα 

ηλεκτρονικά απόβλητα ή περιορισμοί ουσιών είναι είτε σε ισχύ είτε σε διαφορετικά 

στάδια εφαρμογής, παραδείγματος χάριν, στον Καναδά, Κίνα, Νότια Αφρική, 

Μεξικό, Αργεντινή, Χιλή, Κολομβία, Ισημερινό, Μαρόκο, Αλγερία, Τυνησία, 
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Τουρκία, Σαουδική Αραβία, Αυστραλία,  Νέα Ζηλανδία,  Βιετνάμ, Ταϊλάνδη και την 

Ινδονησία. 

 

Μηχανισμοί Πολιτικής  

Προκειμένου να λυθεί «το πρόβλημα ηλεκτρονικών αποβλήτων», κατά την τελευταία 

δεκαετία πολλές χώρες έχουν εκδώσει εκτεταμένους κανονισμούς ευθύνης 

παραγωγών (EPR). Οι EPR στηρίζονται στην υπόθεση ότι, όταν ένας παραγωγός  

καθίσταται υπεύθυνος για το κόστος του να χειρίζεται το προϊόν ως απόβλητο, τότε ο 

παραγωγός θα έχει τα κίνητρα για να σχεδιάσει το προϊόν κατά τέτοιο τρόπο ώστε 

αυτές οι δαπάνες ν να ελαχιστοποιούνται. Όταν αυτό τίθεται σε εφαρμογή, πρέπει να 

σημαίνει ότι ο παραγωγός πληρώνει μόνο για τις δαπάνες που αφορούν το προϊόν 

του, δηλ. μεμονωμένη ευθύνη παραγωγών (η ευθύνη παραγωγών καλείται 

«μεμονωμένη» όταν πληρώνει κάθε παραγωγός μόνο για την ανακύκλωση των 

προϊόντων του και καλείται «συλλογική» όταν μοιράζονται οι παραγωγοί όλες τις 

δαπάνες τέλους ζωής).  

Αυτήν την περίοδο, πολλά διαφορετικά πρότυπα εφαρμόζονται για τη 

χρηματοδότηση των ιδιαίτερων δαπανών στην αλυσίδα ανακύκλωσης, όσον αφορά 

αυτό που είναι να χρηματοδοτηθεί, το πώς να αξιολογηθούν οι δαπάνες για τις 

διαφορετικές κατηγορίες προϊόντων και το προκύπτον μερίδιο για τους διαφορετικούς 

κατασκευαστές που συμμετέχουν στο ίδιο σχέδιο συλλογής αλλά κατασκευάζουν το 

διαφορετικό είδος ηλεκτρονικών προϊόντων. Συνήθως η καθιέρωση συστημάτων 

συλλογής είναι αποτελεσματικότερη εάν οργανώνεται κατά τρόπο συλλογικό, που 

σημαίνει ότι πολλοί παραγωγοί μοιράζονται μαζί το ίδιο σύστημα συλλογής και τις 

σχετικές δαπάνες. Αυτό επιτυγχάνεται χαρακτηριστικά στην Ευρώπη με την 

καθιέρωση πλεονεκτημάτων. Διαφορετικοί συμμετέχοντες περιλαμβάνονται οι οποίοι 

πρέπει να διαδραματίσουν συγκεκριμένους ρόλους στη συνολική διαδικασία 

ανακύκλωσης, που κυμαίνεται από τη συλλογή των ξεπερασμένων προϊόντων ως την 

τελική απόθεση των μη-ανακυκλώσιμων συστατικών σε χωματερές. Είναι επομένως 

απαραίτητο να εξασφαλιστεί ότι όλοι συμμετέχουν στο σύστημα διαχείρισης 

ηλεκτρονικών αποβλήτων προκειμένου να ακολουθηθεί μια στρατηγική που 

βελτιστοποιεί την αποδοτικότητα συλλογής, μεγιστοποιεί την ανάκτηση των 

περιλαμβανόμενων πολύτιμων υλικών και ελαχιστοποιεί το ποσό υλικού που πρέπει 

να πεταχτεί. Σε αυτό το πλαίσιο, δεν είναι ικανοποιητικό να περιοριστεί η ευθύνη 
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μόνο στον παραγωγό, δεδομένου ότι οι λιανοπωλητές και οι πωλητές, οι κυβερνήσεις 

και οι τοπικές αρχές, οι τελικοί χρήστες (είτε οργανώσεις ή άτομα) και η βιομηχανία 

ανακύκλωσης εμπλέκονται όλοι, και είναι σε θέση να ενεργήσουν και να επηρεάσουν 

την αποτελεσματικότητα του συστήματος ανακύκλωσης. 

Προκειμένου να είναι σε θέση να αναπτύξουν μια αποδοτική και βιώσιμη λύση, η 

χρηματοδότηση καθώς και η διανομή του κόστους πρέπει να συμφωνηθούν μεταξύ 

όλων των σχετικών δραστών. Όλοι οι συμμετέχοντες, από τις κυβερνήσεις στους 

καταναλωτές και τις ΜΚΟ, έχουν το ρόλο τους στο να εξασφαλίσουν ότι η 

ανακύκλωση WEEE μπορεί να γίνει με βιώσιμο, οικονομικά αποδοτικό, προσιτό και 

δίκαιο για όλους τρόπο. 

 

Διαχείριση και ανακύκλωση των αποβλήτων ηλεκτρονικής  

Η διαδικασία τέλους-ζωής προϊόντων μπορεί να διαιρεθεί σε διαφορετικά υπο-

διαδικασίες που όλες στοχεύουν στην ανάκτηση του περιεχομένου σε υλικό και 

ενέργεια των ξεπερασμένων προϊόντων. Η βελτιστοποίηση ολόκληρης της αλυσίδας 

αξιών είναι σημαντική προκειμένου να επιτευχθεί το καλύτερο αποτέλεσμα για το 

περιβάλλον και την οικονομία. Αυτό σημαίνει ότι μια προοπτική συστημάτων πρέπει 

να ληφθεί υπόψη κατά την εργασία για τη βελτίωση  των τμημάτων της διαδικασίας 

ανακύκλωσης δεδομένου ότι όλες οι φάσεις ασκούν επίδραση στις άλλες. Οι 

προκλήσεις κατά την ανακύκλωση ηλεκτρονικών αποβλήτων με σκοπό να αυξηθεί η 

αποδοτικότητα ανακύκλωσης δεν είναι μόνο τεχνικής φύσεως. Υπάρχουν προκλήσεις 

σχετικές με την πολιτική, τη νομοθεσία και τα οικονομικά, καθώς επίσης και την 

κοινωνία και τον πολιτισμό. Ένα από τα σημαντικότερα εμπόδια στην ανακύκλωση 

είναι ακόμα η έλλειψη καταναλωτικής συνειδητοποίησης της δυνατότητας για την 

ανακύκλωση του ηλεκτρονικού scrap και του ευεργετικού αντίκτυπού του στο 

περιβάλλον, και η δημιουργία μιας συνειδητοποιημένης κοινωνίας σε σχέση με τη 

βιωσιμότητα. Αυτή η εμφανής έλλειψη συνειδητοποίησης αιτιολογεί τα μάλλον 

χαμηλά ποσοστά συλλογής για τα τέλους-ζωής ηλεκτρονικά προϊόντα, π.χ. μόνο 10% 

για τα κινητά τηλέφωνα στη Γερμανία (Nokia Corporation 2011). 

Αφού έχει φθάσει στο τέλος της ζωής του, η συνολική διαδικασία ανακύκλωσης ενός 

προϊόντος μπορεί να υποδιαιρεθεί σε τρία βήματα (Σχ. 4), κάθε ένα από τα οποία 

απαιτεί τις διαφορετικές μεθόδους διαχείρισης και τεχνικές προσεγγίσεις για τη 

βελτιστοποίησή της. Το πρώτο βήμα περιλαμβάνει την αποκομιδή και τη 
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σταθεροποίηση των αποβλήτων, την αποκαλούμενη ανάκληση, στην περίπτωση των 

προωθημένων πρωτοβουλιών καταναλωτικής ανακύκλωσης. Αυτό είναι μια 

πρόκληση διοικητικών μεριμνών, και απαιτεί ένα υψηλό επίπεδο συνειδητοποίησης 

και μια ετοιμότητα από την πλευρά του καταναλωτή για την επιστροφή των 

πεπαλαιωμένων ηλεκτρονικών προϊόντων για την ανακύκλωση. Στο δεύτερο βήμα, η 

προ-επεξεργασία του ηλεκτρονικού scrap πραγματοποιείται από τις ειδικευμένες 

επιχειρήσεις ανακύκλωσης. Αυτές ταξινομούν τα διάφορα ηλεκτρονικά προϊόντα και 

τις ηλεκτρικές συσκευές, χωρίζουν τα διαφορετικά υλικά σε ένα προϊόν πριν τα 

μεταπωλήσουν περαιτέρω για την τελική ανακύκλωση και ανάκτηση των 

συγκεκριμένων πολύτιμων υλικών, και τον καθαρισμό τους. Το μη-ανακυκλώσιμο 

υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή ενέργειας μέσω της αποτέφρωσης 

ή θα πεταχτεί τελικά σε χωματερές. Κάθε βήμα υπονοεί μια μικρή δευτερεύουσα ροή 

διάθεσης των μερών που δεν μπορούν να υποβληθούν σε περαιτέρω επεξεργασία, 

όπως η επεξεργασία χαρτιού συσκευασίας. Ο συγκεκριμένος σχεδιασμός του 

προϊόντος μπορεί να κάνει το δεύτερο και τρίτο βήμα ευκολότερο ή δυσκολότερο, 

επομένως, ο σχεδιασμός του προϊόντος, που ασκεί επίδραση στις δαπάνες και την 

αποδοτικότητα ανακύκλωσης, πρέπει να στοχεύει στην πιο αποδοτική ανακύκλωση 

στο τέλος της ζωής του προϊόντος. Το δεύτερο βήμα μπορεί να περιλαμβάνει τη 

χρήση διαφορετικών τεχνικών που κυμαίνονται από τη χειρωνακτική 

αποσυναρμολόγηση έως τη μηχανική και τη χημική προ-επεξεργασία (Jirang Cui, 

Roven J. 2011, Kanga Hai-Yong, Schoenung JM. 2005). Στο τρίτο βήμα, που 

ανατροφοδοτεί την αγορά, τα ανακυκλωμένα υλικά αναμιγνύονται συχνά με τα υλικά 

που προέρχονται από άλλες πηγές, και η προέλευσή τους δεν μπορεί πλέον να 

αναγνωριστεί (Tanskanen P, Takala R. J 2006). 
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Εικόνα 21: Τα τρία βήματα στη συνολική διαδικασία ανακύκλωσης με τις σχετικές 

τέλους-ζωής προϊόντων διαδικασίες και τις οικονομικές επιδράσεις (Tanskanen P, 

Takala R. J 2006). 

 

Το πρώτο βήμα, συλλογή, εμφανίζεται πάντα σε μια τοπική κλίμακα. Το δεύτερο 

βήμα, προ-επεξεργασία, μπορεί να γίνει τοπικά ή περιφερειακά, ανάλογα με τη 

διαθεσιμότητα των εγκαταστάσεων ανακύκλωσης, ενώ μέρος του τρίτου βήματος 

περιλαμβάνει συνήθως ειδικές τεχνικές, π.χ. για τον καθαρισμό πολύτιμων μετάλλων 

ή σπάνιων μετάλλων, ως εκ τούτου μπορεί να γίνει σωστά μόνο σε ένα εθνικό ή 

ακόμα και διεθνές επίπεδο. Μια οικονομική αξιολόγηση (Εικόνα 21) αποκαλύπτει ότι 

η συλλογή και η προ-επεξεργασία συνδέονται με ορισμένες δαπάνες. Το τρίτο βήμα 

θα αποδώσει κέρδος μέσω της πώλησης του υλικού που ανακτάται από τη διαδικασία 

ανακύκλωσης για επαναχρησιμοποίηση του σε νέα προϊόντα. Από την οικονομική 

πλευρά, η αποτέφρωση του υπόλοιπου υλικού για την παραγωγή ενέργειας είναι 

χαρακτηριστικά μια μηδενικού ποσού δραστηριότητα, ενώ η υγειονομική ταφή ή 

επεξεργασία επιβλαβών αποβλήτων των υλικών που δεν μπορούν να ανακυκλωθούν 

θα παραγάγει δαπάνες. Η αποδοτική διαχείριση των ηλεκτρονικών αποβλήτων 

απαιτεί μια παρόμοια υποδομή με τη διαχείριση οποιουδήποτε άλλου είδους 

«κλασσικών» αποβλήτων. Οι τρεις σημαντικοί ακρογωνιαίοι λίθοι για την αποδοτική 
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διαχείριση αποβλήτων είναι η υποδομή συλλογής, η βιομηχανία ανακύκλωσης  και οι 

υποστηρικτικές δραστηριότητες, όπως η ευαισθητοποίηση και τα συστήματα ελέγχου 

και καταγραφής. Όλα αυτά είναι αναγκαίο να είναι σε ισχύ πριν να μπορεί να γίνει η 

ανακύκλωση  των ηλεκτρονικών αποβλήτων κατά τρόπο αποδοτικό και βιώσιμο. 

 

 Δίκτυο και υποδομή συλλογής  

Η αποκομιδή και η μεταφορά των αποβλήτων αποτελούν τις κύριες δαπάνες  

ολόκληρης της διαδικασίας ανακύκλωσης. Το κόστος για τη συλλογή μπορεί να 

ανέλθει  στα ύψη εάν τα έξοδα για την πληροφόρηση των καταναλωτών ληφθούν 

υπόψη. Η βελτιστοποίηση της διαδικασίας συλλογής, μαζί με την καθιέρωση των 

οικονομικώς αποδοτικών τρόπων επικοινωνίας για τους χρήστες στα υπάρχοντα 

προγράμματα ανακύκλωσης, είναι επομένως ύψιστης σημασίας για την αποδοτική 

ανακύκλωση WEEE. Παραδείγματος χάριν, η συλλογή από το πεζοδρόμιο (curbside) 

και η συλλογή δια ταχυδρομείου είναι πολύ κατάλληλες για τον καταναλωτή, αλλά το 

κόστος των διοικητικών μεριμνών είναι μάλλον υψηλό. Πολλά από τα σχέδια 

συλλογής που επιτρέπουν στον καταναλωτή να επιστρέψει τον ξεπερασμένο 

ηλεκτρονικό εξοπλισμό του οποιαδήποτε στιγμή οδηγούν σε μια συσσώρευση του 

ηλεκτρονικού scrap, το οποίο απαιτεί πολύ ακριβή πρόσθετη ταξινόμηση. Οι 

κατάλληλοι χώροι συλλογής, π.χ. στις λιανικές ή άλλους χώρους όπου οι άνθρωποι 

περνούν συχνά, απαιτούν έξτρα χώρο και επίβλεψη από το προσωπικό. Η ευκολία και 

η λειτουργική δαπάνη δεν συμβαδίζουν πάντα κατά την οργάνωση της συλλογής 

(Kanga Hai-Yong, Schoenung JM. 2005). Επίσης τα διαφορετικά προϊόντα (από τα 

κινητά τηλέφωνα στις τηλεοράσεις ή τα ψυγεία) δεν ρυθμίζονται απαραιτήτως 

καλύτερα με τον ίδιο τρόπο. Η καθιέρωση ενός οικονομικώς αποδοτικού σχεδίου 

συλλογής για WEEE που γίνεται αποδεκτό ευρέως από τους καταναλωτές παίρνει το 

χρόνο. Η εισαγωγή  της ημερήσιας διάταξης της ανακύκλωσης και η δημιουργία  της 

απαραίτητης υποδομής είναι τα πρώτα βήματα στην καθιέρωση ενός δικτύου 

συλλογής για τα ηλεκτρονικά απόβλητα. Μόλις εξεταστεί το πρόγραμμα και 

αξιολογηθεί, μπορεί να επεκταθεί μέσω της συνεργασίας με τους διάφορους εταίρους 

όπως οι επιχειρήσεις λιανικής, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, οι ΜΚΟ και οι τοπικές ή 

περιφερειακές αρχές. Η επόμενη φάση είναι η βελτίωση και η περαιτέρω ανάπτυξη 

του προγράμματος μέσω της συλλογής και της ανάλυσης δεδομένων, και μέσω 

καλύτερης κατανόησης της συμπεριφοράς των τοπικών καταναλωτών. Στις χώρες της 
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ΕΕ, οι παραγωγοί έχουν διαμορφώσει τα πλεονεκτήματα που έχουν οργανώσει μια 

μόνιμη υποδομή συλλογής για τα ηλεκτρονικά απόβλητα εκ μέρους των παραγωγών 

για να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις που επιβάλλονται από την Ευρωπαϊκή οδηγία 

WEEE (Directive 2002/96/EC). 

 

Συλλογή κινητών τηλεφώνων  

Αν και οι υποδομές συλλογής για τα κινητά τηλέφωνα ήταν σε ισχύ εδώ και αρκετό 

καιρό σε πολλές χώρες, οι περισσότεροι καταναλωτές δεν γνωρίζουν ακόμα τη 

δυνατότητα ανακύκλωσης των ξεπερασμένων τηλεφώνων τους. Πολύ περισσότερη 

επικοινωνία, μαζί με εύκολες επιλογές ανάκλησης, θεωρούνται αναγκαία για να 

αυξηθεί η καταναλωτική συνειδητοποίηση προκειμένου να αυξηθεί σημαντικά ο 

αριθμός κινητών τηλεφώνων που επιστρέφονται για ανακύκλωση. 

Μια ορατή μέθοδος συλλογής που, συγχρόνως, είναι αρκετά αποτελεσματική στην 

επικοινωνία του «μηνύματος ανακύκλωσης» για τους ιδιοκτήτες των τέλους-ζωής 

κινητών τηλεφώνων, είναι το περίπτερο ανάκλησης ή το δοχείο ανάκλησης (Εικόνα 

22). Σε αυτήν την προσέγγιση, η θέση των δοχείων πρέπει να είναι ευπρόσιτη και 

ασφαλής. Είναι συχνά δύσκολο να υπολογιστεί πότε το δοχείο είναι πλήρες και 

πρέπει να εκκενωθεί, επομένως μια αποτελεσματική λύση διοικητικών μεριμνών που 

είναι οικονομικά βιώσιμη πρέπει να είναι σε ισχύ. Οι άνθρωποι τείνουν να βάζουν 

όλα τα είδη σκουπιδιών, από τα κενά δοχεία και τα χάρτινα ποτήρια μέχρι και μήλα, 

στα δοχεία ανακύκλωσης που βρίσκονται στα εμπορικά κέντρα ή τις καφετέριες. 

Αυτό αυξάνει την ανάγκη της υλικής ταξινόμησης στην εγκατάσταση ανακύκλωσης. 

Για έναν καταναλωτή, ένας από τους ευκολότερους τρόπους να επιστραφεί το παλαιό 

κινητό τηλέφωνό του για ανακύκλωση είναι να χρησιμοποιηθούν οι ταχυδρομικές 

υπηρεσίες. Με έναν προπληρωμένο φάκελο ταχυδρομικών τελών (π.χ. Εικόνα 22), 

κάποιος μπορεί να ρίξει το τηλέφωνο στην κοντινότερη ταχυδρομική θυρίδα και αυτό 

θα σταλεί για κατάλληλη ανακύκλωση. Οι φάκελοι μπορούν να διανεμηθούν με  

πολλούς τρόπους. Προπληρωμένα ταχυδρομικά τέλη και διευθύνσεις μπορούν να 

τυπωθούν από το Διαδίκτυο, ενώ οι φάκελοι μπορούν να ταχυδρομηθούν κατευθείαν 

στους καταναλωτές κατόπιν αιτήματος, να διανεμηθούν σε λιανικά καταστήματα ή να 

περιληφθούν στη συσκευασία πώλησης ενός νέου προϊόντος. Οι φάκελοι παρέχουν 

μια εύκολη διαδικασία επιστροφής, αλλά είναι δαπανηροί.  
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Εικόνα 22: Δοχεία ανακύκλωσης  για κινητά τηλέφωνα, μέγεθος 350 mm_350 

mm_1000 χιλ. (Nokia). 

 

Εικόνα 23: Παράδειγμα ενός φακέλου ανακύκλωσης για τα κινητά τηλέφωνα, που 

διανέμεται στα ταχυδρομεία στη Φινλανδία (Nokia).  
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Βιομηχανία ανακύκλωσης - τεχνικές διαδικασίες για ανακύκλωση ηλεκτρονικών -

αποβλήτων  

Η ανακύκλωση ορισμένων μετάλλων, π.χ. σιδηρούχα κράματα ή αργίλιο, έχει μια 

μακρά ιστορία. Η τεχνολογία ανακύκλωσης μετάλλων είναι αρκετά καλά 

αναπτυγμένη και έχει γίνει αποδοτική. Αντίθετα, η τεχνολογία ανακύκλωσης του 

ηλεκτρονικού scrap και η ανάκτηση των μετάλλων από αυτό ως πηγή για πρώτες ύλες 

έχουν μια μάλλον σύντομη ιστορία, και οι διαθέσιμες τεχνολογίες ανακύκλωσης είναι 

λιγότερο καθιερωμένες. Τα ηλεκτρονικά προϊόντα είναι καταρχάς συγκροτήματα, που 

περιέχουν υλικά πολλών διαφορετικών τύπων. Τα διάφορα υλικά είναι συχνά 

ενσωματωμένα το ένα στο άλλο, είναι παρόντα σε μικρές ποσότητες και βρίσκονται 

συχνά μέσα σε λεπτά στρώματα. Αυτό καθιστά το διαχωρισμό των διαφορετικών 

ομάδων υλικών μάλλον δύσκολο κατά τις διαδικασίες ανακύκλωσης ηλεκτρονικών 

αποβλήτων. Επιπλέον, υπάρχει μια τεράστια ποικιλία ηλεκτρονικών προϊόντων και 

ηλεκτρικών συσκευών, κάθε μια έχοντας διαφορετικά υλικά και συστατικά. Ακόμη, 

ούτε όλα τα κινητά τηλέφωνα είναι τα ίδια, έτσι η ποικιλία τύπων και δομών 

προϊόντων στη διαδικασία ανακύκλωσης είναι τεράστια. 

Η τεχνική διαδικασία για την ανακύκλωση ηλεκτρονικών αποβλήτων αποτελείται 

από τα ακόλουθα δύο βήματα (Cui J, Forssberg E. 2003):  

 Προ-επεξεργασία 

 Ταξινόμηση και διαχωρισμός κατά συστατικό και  υλικό 

 Αποσυναρμολόγηση – αφαίρεση των επικίνδυνων ή πολύτιμων μερών (π.χ. 

μπαταρίες)  

 Αναβάθμιση – προετοιμασία του υλικού για τον καθαρισμό με τη χρήση 

μηχανικών ή μεταλλουργικών διαδικασιών  

 Ανατροφοδότηση στην αγορά 

 Ανακύκλωση μέσω καθαρισμού – ορισμένα υλικά επιστρέφονται ως 

δευτερεύουσες πηγές υλικών για περαιτέρω χρήση 

 Αποτέφρωση – το ενεργειακό περιεχόμενο χρησιμοποιείται 

 Διάθεση των υλικών που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

 

Οι επιχειρήσεις ανακύκλωσης ηλεκτρονικών προϊόντων φροντίζουν για τη διαδικασία 

προ-επεξεργασίας, π.χ. ταξινομούν τα WEEE, διαχωρίζουν τα υλικά και τα 

προετοιμάζουν για το τελικό βήμα, δηλ. τροφοδότηση των αγορών ως δευτερεύουσες 
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πηγές πρώτων υλών, παραγωγή ενέργειας μέσω της αποτέφρωσης ή απόθεσης στις 

χωματερές. Στη φάση προ-επεξεργασίας, χρησιμοποιούνται διαφορετικές 

τεχνολογικές διαδικασίες για το διαχωρισμό του περιεχόμενου στο προϊόν υλικού 

έτσι ώστε τα διαφορετικά υλικά μέρη να μπορούν να κατευθυνθούν προς τις 

κατάλληλες διαδικασίες ανακύκλωσης. Αυτή η διαδικασία εξηγείται στην Εικόνα 23. 

Η αποσυναρμολόγηση του σύνθετου ηλεκτρονικού εξοπλισμού γίνεται μόνο εάν είτε 

ο εξοπλισμός περιέχει πολύτιμα μέρη που δεν πρέπει να αραιωθούν με λιγότερο 

πολύτιμα και αυτός θα αποφέρει κέρδος όταν ανακυκλωθεί ξεχωριστά ή περιέχει 

επικίνδυνα υλικά που πρέπει να διαχωριστούν για ειδική επεξεργασία επιβλαβών 

αποβλήτων, όπως οι λαμπτήρες που περιέχουν υδράργυρο. Στις περισσότερες 

περιπτώσεις η αποσυναρμολόγηση γίνεται ακόμα με το χέρι, κάνοντάς τη μια 

δύσκολη φάση στην επεξεργασία μεγάλου όγκου ηλεκτρονικών αποβλήτων. Πολλές 

προσπάθειες έχουν καταβληθεί για να αφαιρεθούν οι επικίνδυνες ουσίες στην 

παραγωγή ηλεκτρονικών προϊόντων. Παραδείγματος χάριν, τα υλικά όπως ο 

μόλυβδος, και το πολύ-βινυλικό χλωρίδιο δεν χρησιμοποιούνται πλέον στα κινητά 

τηλέφωνα της Nokia. 

Η επόμενη φάση στη διαδικασία προ-επεξεργασίας είναι η μείωση μεγέθους με τη 

χρήση ειδικών καταστροφέων. Τα επόμενα βήματα στη διαδικασία στοχεύουν στο 

διαχωρισμό των σιδηρούχων μετάλλων, του αργιλίου και του πλαστικού από το 

τεμαχισμένο υλικό, και συνεπάγονται τη χρήση μαγνητικού διαχωρισμού, 

δινορρευμάτων και διαχωρισμού πυκνότητας. Πρέπει να σημειωθεί ότι η διαδικασία 

προσαρμόζεται πάντα σύμφωνα με το μίγμα προϊόντων που υποβάλλεται σε 

επεξεργασία, έτσι ώστε ο διαχωρισμός γίνεται μόνο μέχρι το βαθμό που είναι 

απαραίτητος. Παραδείγματος χάριν, τα κινητά τηλέφωνα δεν χρειάζονται μια εκτενή 

διαδικασία προ-επεξεργασίας, που αποτελεί πλεονέκτημα μιας και ο κίνδυνος να 

χαθούν τα πολύτιμα μέταλλα θα αυξανόταν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. 

Τα υλικά μέρη που χωρίζονται από την προ-επεξεργασία που έχουν τη δυνατότητα να 

ανατροφοδοτηθούν στην αγορά, δηλ. για επαναχρησιμοποίηση σε νέα προϊόντα, θα 

πωληθούν στις ίδιες επιχειρήσεις που παράγουν εκείνα τα υλικά και από πρωτογενείς 

πηγές πρώτης ύλης και από τις δευτερεύουσες πηγές ως αποτέλεσμα της 

ανακύκλωσης. Όσον αφορά την ανάκτηση του πολυτιμότερου υλικού περιεχομένου, 

δηλ. τα πολύτιμα μέταλλα και ο χαλκός, χύτες χαλκού αναφέρουν υψηλές αποδόσεις 

ανάκτησης πάνω από 95% (Hageluken C. 2006). Τα οργανικά υλικά 
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χρησιμοποιούνται σε αυτήν την διαδικασία ως υποκατάστατα του κοκ ως αναγωγικός 

παράγοντας και ως καύσιμα (πηγή ενέργειας). Ο σίδηρος και το αργίλιο 

μεταφέρονται στη σκουριά, και έτσι δεν ανακτώνται ως μέταλλα αλλά, πετιόνται, π.χ. 

σε χωματερές. Πολλά ηλεκτρονικά προϊόντα περιέχουν αλογονομένους επιβραδυντές 

φλόγας (flame retardants) που μπορούν να σχηματίσουν διοξίνες εκτός αν ειδικά 

μέτρα ληφθούν. Στους χύτες χαλκού τα ηλεκτρονικά απόβλητα μπορούν να 

αντιμετωπιστούν χωρίς εκπομπές διοξινών (Hageluken C. 2006). Η ανακύκλωση 

πλαστικών είναι πιο περίπλοκη από την ανακύκλωση μετάλλων. Καταρχάς, τα 

ηλεκτρονικά απόβλητα περιέχουν μια ποικιλία από διαφορετικά πλαστικά, τα οποία 

πρέπει να προσδιοριστούν και να διαχωριστούν για την ανακύκλωση. Τα πλαστικά 

είναι συχνά επενδεδυμένα και χρωματισμένα με υλικά τα οποία θεωρούνται 

ακαθαρσίες στην ανακύκλωση, καθιστώντας το υλικό λιγότερο πολύτιμο, δηλ. 

λιγότερο κερδοφόρο. Τα πλαστικά μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα 

στη διαδικασία ανακύκλωσης του χαλκού και των πολύτιμων μετάλλων. 

 

Εικόνα 24: Ροή διαδικασίας κατά τη διάρκεια της προ-επεξεργασίας των 

ηλεκτρονικών αποβλήτων (Kanga Hai-Yong, Schoenung JM. 2005) 
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Η εκτίμηση της αποδοτικής ανακύκλωσης στο στάδιο σχεδιασμού του ηλεκτρονικού 

εξοπλισμού μπορεί να ευνοήσει την αποδοτική προ-επεξεργασία WEEE, και 

επομένως θα ασκήσει επίδραση στο κόστος ανακύκλωσης. Επειδή τα ηλεκτρονικά 

προϊόντα είναι διαφορετικά στη σύνθεση και τη δομή, αποτελεί πρόκληση να 

αναπτυχθούν προηγμένες τεχνολογίες ανακύκλωσης που είναι κατάλληλες για όλους 

τους διαφορετικούς τύπους προϊόντων. Ένας κύριος παράγοντας που εμποδίζει την 

ανάπτυξη των προηγμένων τεχνολογιών ανακύκλωσης είναι οι μικρές ποσότητες  

ηλεκτρονικών αποβλήτων που συλλέγονται. Τα παραπάνω μπορούν να εξηγήσουν 

γιατί δεν υπάρχουν ακόμα πολλές εγκαταστάσεις που είναι εξειδικευμένες στην 

ανακύκλωση των συγκεκριμένων τύπων ηλεκτρονικών αποβλήτων, και γιατί οι 

υπάρχουσες εγκαταστάσεις πρέπει να δεχτούν όλα τα διαφορετικά είδη WEEE για 

επεξεργασία. 

Δεδομένου ότι οι όγκοι κάθε ενός από τα διαφορετικά προϊόντα είναι ακόμα χαμηλοί, 

τα επίπεδα αυτοματοποίησης παραμένουν χαμηλά και η επεξεργασία αποβλήτων δεν 

μπορεί να βελτιστοποιηθεί για κάθε τύπο προϊόντων χωριστά. Αυτό είναι ένας 

περιοριστικός παράγοντας, παραδείγματος χάριν στην ανάκτηση των ειδικών 

στοιχείων, όπως τα πολύτιμα ή/και μέταλλα σπάνιας γαίας, από ένα συγκεκριμένο 

συστατικό σε ένα ηλεκτρονικό προϊόν. 

Τα προϊόντα ποικίλουν όχι μόνο στο υλικό περιεχόμενό τους, αλλά και στα 

οικονομικά ανακύκλωσής τους. Μερικά από τα προϊόντα περιέχουν σχετικά μεγάλες 

ποσότητες από πολύτιμα υλικά και η ανακύκλωση αυτών των προϊόντων παράγει 

αξία και κέρδος. Αυτά είναι προϊόντα με πολύτιμα μέταλλα ή τα μεγάλα  μεταλλικά 

εξαρτήματα. Μερικά προϊόντα περιέχουν επικίνδυνα μέρη που πρέπει να 

αποσυναρμολογηθούν και να επεξεργαστούν σε εξειδικευμένες εγκαταστάσεις 

επεξεργασίας αποβλήτων, όπως οι ψυκτικοί παράγοντες σε παλαιά ψυγεία ή οι 

κασέτες γραφίτη. Διάφορα προϊόντα μπορούν επίσης να κατασκευαστούν από  υλικά 

χωρίς αξία μεταπώλησης, και σε αυτές τις περιπτώσεις η ανακύκλωση γίνεται ακριβή. 

Έχει αποδειχθεί ότι για τα προϊόντα που περιέχουν σχετικά υψηλές ποσότητες 

πολύτιμων μετάλλων, όπως τα κινητά τηλέφωνα, η ξεχωριστή συλλογή και η 

επεξεργασία, ακόμη και συμπεριλαμβανομένων των υψηλότερων δαπανών για τις 

διοικητικές μέριμνες, θα αποφέρουν μεγαλύτερη περιβαλλοντική και οικονομική 

αξία. Για τα προϊόντα που περιέχουν περισσότερα από περίπου 250 PPM χρυσού και 
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150 PPM παλλάδιου, η ιδιαίτερη συλλογή είναι πάντα οικολογικά-αποδοτικότερη 

από το να αναμιγνύονται αυτά τα προϊόντα με άλλα που περιέχουν μικρότερα ποσά 

πολύτιμων μετάλλων (Huisman J. 2003). (Pia Tanskanen 2013) 

   

Πετυχημένες Ιστορίες της Πράσινης Βιομηχανίας  

 

Ουγκάντα Green Computer Company 

 Η Ουγκάντα Green Computer Company (UGCCL) είναι ένα πρότυπο κέντρο 

αποκατάστασης υπολογιστών που ιδρύθηκε από τον ιδιωτικό τομέα της Ουγκάντα, με 

την υποστήριξη της κυβέρνησης της Ουγκάντας. Είναι μια επικερδής κοινωνική 

επιχείρηση που έχει φέρει νέα τεχνικά εργαλεία και βιομηχανική γνώση στην 

Ουγκάντα, αυξάνοντας τις δυνατότητες αποκατάστασης και ανακύκλωσης 

μεταχειρισμένων PC της χώρας στα παγκόσμια πρότυπα. Αυτό έχει δημιουργήσει 

νέες θέσεις εργασίας στον «αρχάριο» πράσινο επιχειρησιακό τομέα της Ουγκάντας 

και έχει καθορίσει τα νέα στάνταρντ εξυπηρέτησης για τοπικές οργανώσεις που 

επιθυμούν απαλλαγούν από PCs με έναν ασφαλή και βιώσιμο τρόπο. Επιπλέον, έχει 

δημιουργήσει ένα δίκτυο συνεργατών διανομής που πωλούν ανακατασκευασμένα PC 

σε ολόκληρη τη χώρα για λιγότερο από το ένα τρίτο της τιμής ενός καινούριου PC, 

έτσι παρέχοντας στις ΜΜΕ προσιτή πρόσβαση στις ICT. Οι συνεργασίες εντός της 

Ουγκάντα και διεθνώς επιτρέπουν σε UGCCL να εξασφαλίσουν πλήρη ανακύκλωση 

των PC με μηδέν επιχωμάτωση. Ως τμήμα της δημιουργίας UGCCL, η Microsoft και 

UNIDO διαδραμάτισαν έναν βασικό ρόλο στο να φέρουν κοντά τους συμμετέχοντες 

και τους πρόσθετους εταίρους στην Ουγκάντα και διεθνώς. Πρόσφεραν επίσης την 

εξειδικευμένη τεχνική γνώση στην ανάπτυξη του επιχειρηματικού σχεδίου UGCCL 

μέσω μιας μελέτης αγοράς της Ουγκάντας και μελέτης ηλεκτρονικών αποβλήτων. 
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Εικόνα 25: Αποσυναρμολόγηση στην UGCCL. (UNIDO & MICROSOFT  2009). 

 

Οι  εγκαταστάσεις UGCCL στην Ουγκάντα παρέχουν χαμηλού κόστους PC στο 

τοπικό πληθυσμό 

 

Κυριότερα σημεία προγράμματος  

 

● Δευτεροβάθμιοι επώνυμοι υπολογιστές με γνήσιο λογισμικό. 

● Έναρξη τιμών υπολογιστών στις ΗΠΑ $175.  

● Εγγύηση 1ος έτους και μεταπωλητική υποστήριξη.  

● 10.000 PC ανακατασκευάζονται ανά έτος. 

● Υπεύθυνες λύσεις τέλους-ζωής ανακύκλωσης. 

 

Η επιχείρηση όχι μόνο προσφέρει προσιτές λύσεις PC για τους ανθρώπους που 

ειδάλλως δεν θα μπορούσαν να αντέξουν οικονομικά ένα νέο PC, αλλά και παρέχει 

τις εγγυήσεις, το γνήσιο λογισμικό και την ανάκληση τέλους-ζωής εγγύηση-

παρουσιάζοντας ένα πλήρες πρότυπο κύκλου ζωής PC. Το πρότυπο της 
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ανακατασκευής υπολογιστών στην Ουγκάντα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως σημείο 

αναφοράς για να καθοδηγήσει πολλές χώρες που έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για 

ίδρυση παρόμοιων κέντρων ανακατασκευής ως λύση στη διαχείριση των 

ηλεκτρονικών αποβλήτων τους και την παροχή  προσιτών PC στους επιχειρηματίες.  

 

Ένας ικανός πράσινος συνεργάτης 

 

RDC 

Έχοντας βάση στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο RDC είναι μεγαλύτερος προμηθευτής 

«υπηρεσιών ανάκτησης ΤΠ» της Ευρώπης, και κατά τα τελευταία 12 έτη έχει γίνει 

ηγέτης στην παροχή περιβαλλοντικά υπεύθυνων λύσεων για το χειρισμό 

μεταχειρισμένου εξοπλισμού υπολογιστών. Η επιχείρηση επαναχρησιμοποίησης και 

ανακύκλωσης PC καθιστά την ειδίκευση ανάκτησης υπολογιστών διαθέσιμη για 

αντιγραφή  από τις αναπτυσσόμενες χώρες και επιτρέπει στα λαμβάνοντα κέντρα 

ανάκτησης PC να υιοθετήσουν τα διεθνή ποιοτικά πρότυπα, την περιβαλλοντική 

διαχείριση, και τους κανονισμούς υγείας και ασφάλειας. Ο RDC έπαιξε έναν κρίσιμο 

ρόλο σε όλη την εφαρμογή της Ουγκάντας Green Computer Company (UGCCL) με 

την κατάρτιση του προσωπικού, μεταφορά της τεχνογνωσίας που περιλαμβάνει 

εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, και προωθώντας ένα σύστημα ανάκλησης για 

υπεύθυνη περιβαλλοντική διαχείριση. 

 

 

Εικόνα 26: Κέντρο αποκατάστασης RDC στο Η.Β. (UNIDO & MICROSOFT  2009). 
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Γρήγορα στοιχεία 

 ● Περισσότερα από 4 εκατομμύρια PC ανακατασκευάζονται και ανακυκλώνονται 

στον RDC κατά τα τελευταία 8 έτη.  

● Το εισόδημα του RDC από την ανακατασκευή και την πώληση των PC υπερέβη τα 

$40 εκατομμύρια το 2007, καταγράφοντας μια αύξηση 100% κατά τη διάρκεια μιας 

περιόδου 5 ετών.  

 

Η διαδικασία αποκατάστασης RDC περιλαμβάνει τους λογιστικούς ελέγχους 

εξοπλισμού, σβήσιμο στοιχείων και μέτρα δοκιμής ασφάλειας που οδηγεί στην 

επαναχρησιμοποίηση σχεδόν 80% του μεταχειρισμένου εξοπλισμού ΤΠ. Μαζί με όλο 

το μη λειτουργικό εξοπλισμό και άλλα μέρη, πάνω από 98% της συσκευασίας και τα 

γενικά απόβλητα ανακυκλώνονται επίσης μέσω αυτής της διαδικασίας, και 

αποτελούν λιγότερο από 1% του συνολικού αρχικού όγκου των αποβλήτων. Η 

επιτυχία του επιχειρησιακού προτύπου RDC δείχνει ότι η επιχείρηση αποκατάστασης 

υπολογιστών όχι μόνο βοηθά «να γεφυρώσει το ψηφιακό χάσμα» και βοηθά το 

περιβάλλον με τη μείωση των βουνών ηλεκτρονικών αποβλήτων, αλλά μπορεί επίσης 

να είναι και μια εμπορικά βιώσιμη επιχείρηση (UNIDO & MICROSOFT  2009).  
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 8 Απόρριψη 

Τελευταία επιλογή στο πρόβλημα της διαχείρισης των ηλεκτρονικών 

αποβλήτων είναι η απόρριψή τους. Παρακάτω εμφανίζονται μέθοδοι ασφαλούς και 

καθαρής απόρριψης. 

Οι τρέχουσες μέθοδοι διάθεσης είναι η αποτέφρωση, τα λουτρά οξέος και 

χώροι υγειονομικής ταφής (π.χ. ΧΥΤΑ). Η κατάσταση των πραγμάτων είναι η εξής: 

τα ηλεκτρονικά περιέχουν πάνω από 1000 διαφορετικά υλικά, πολλοί από αυτά 

τοξικά, στις ΗΠΑ, το τέλος της ζωής των ηλεκτρονικών καταλήγουν σε χώρους 

υγειονομικής ταφής ή εξάγονται σε αναπτυσσόμενες χώρες. Οι αναπτυσσόμενες 

χώρες είναι του κόσμου χωματερές για τα ηλεκτρονικά απόβλητα. Και αυτό είναι 

πρόβλημα, γιατί η διάθεση με υγειονομική ταφή επιτρέπει βαρέα μέταλλα διαφύγουν 

στα υπόγεια ύδατα, η καύση καθιστά επικίνδυνα αερομεταφερόμενα υλικά, τα όξινα 

λουτρά είναι επικίνδυνα και προκαλούν μόλυνση στο νερό και το έδαφος. Τα 

εξαγόμενα υλικά δεν διαχειρίζονται σωστά. Τα περισσότερα ΑΗΗΕ πηγαίνουν στην 

Κίνα, την Ινδία και την Αφρική. Οι εργαζόμενοι είναι ανεκπαίδευτοι και αγράμματοι 

στον ασφαλή χειρισμό των ηλεκτρονικών αποβλήτων και δεν υπάρχει νομοθεσία για 

την προστασία του περιβάλλοντος.  

Περιβαλλοντικές επιπτώσεις διαφαίνονται σε μελέτες που διεξήχθησαν στην 

Κίνα, οι οποίες ανακάλυψαν σοβαρή μόλυνση σε περιοχές της ανακύκλωσης 

ηλεκτρονικών αποβλήτων. Το έδαφος, ο αέρας, το νερό και τα ιζήματα όλα περιείχαν 

υψηλά επίπεδα μόλυνσης ιχνοστοιχείων, (μόλυβδο, ψευδάργυρο, νικέλιο, χαλκό, 

υδράργυρο και κάδμιο), πολυχλωριωμένα διφαινύλια, πολυκυκλικοί αρωματικοί 

υδρογονάνθρακες και διοξίνες.  

Μέθοδοι οι οποίες θα συμβάλλουν στη σωστή απόρριψη είναι α.) ο 

ανασχεδιασμένος των στοιχείων του υπολογιστή, απλουστεύοντας με τον τρόπο αυτό 

τη διαδικασία αποδόμησης, β.) την εκπαίδευση των καταναλωτών οι οποίοι θα έχουν 

εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με το πού να πετάξουν τα ανεπιθύμητα 

ηλεκτρονικά, γ.) ενημέρωση σχετικά με τις μεθόδους διαλογής, που θα είναι 

αυτοματοποιημένες, λήψη δειγμάτων του εδάφους, του αέρα και του νερού στις 

περιοχές γύρω από χώρους διάθεσης. Δείγματα πριν αρχίσει η δοκιμή και μία φορά 

την εβδομάδα κάθε εβδομάδα μετά την έναρξη. Αυτό θα πρέπει να θεωρηθεί 
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επιτυχία, εάν τα επίπεδα μόλυνσης είναι τα ίδια ή χαμηλότερα από τα αρχικά 

δείγματα.  

Επιθυμητά αποτελέσματα των εσκεμμένων μεθόδων στοχεύουν στην: Μείωση της 

εξαγωγής των ηλεκτρονικών αποβλήτων σε αναπτυσσόμενες χώρες και η μείωση της 

έκλυσης επικίνδυνων υλικών κατά την ανακύκλωση και τη διάθεση 

(http://www.slideshare.net). 

. 
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 9 Παγκόσμια Παραδείγματα 

Κύρια συστήματα συλλογής και ανακύκλωσης ηλεκτρονικών αποβλήτων 

στον κόσμο. Παρακάτω αναλύονται παραδείγματα ανακύκλωσης διαφόρων χωρών : 

 9.1  Καθεστώς  ανακύκλωσης ηλεκτρονικών αποβλήτων στην Κίνα 

Οικιακές ροές ηλεκτρονικών αποβλήτων 

Γενικά, υπάρχουν κυρίως τρεις τύποι προορισμών για τα ηλεκτρονικά απόβλητα στην 

Κίνα. Τα μεταχειρισμένα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα μπορεί να εισαχθούν 

στις αγορές μεταχειρισμένων προϊόντων. Η πλειοψηφία του Κινεζικού λαού θα 

προτιμούσε να αποθηκεύσει τις παλαιές οικιακές συσκευές τους στο σπίτι ή το 

γραφείο παρά να τα πετάξουν. Όταν δίνεται μια καλή τιμή, οι άνθρωποι είναι 

πρόθυμοι να πωλήσουν τα ηλεκτρονικά απόβλητά τους (Ongondo F O και λοιποί 

2011). Αλλά λόγω του μεγάλου αστικού-αγροτικού χάσματος στην οικονομική 

ανάπτυξη, αυτά τα μεταχειρισμένα αγαθά πιθανώς θα αγοράζονταν από τους 

κατοίκους αγροτικών περιοχών, επεκτείνοντας αποτελεσματικά τη διάρκεια ζωής 

τους (He K T και λοιποί 2008). Επίσης, ίσως να δοθούν στους φτωχούς στη δυτική 

Κίνα. Στο παρελθόν, οι οργανώσεις, οι επιχειρήσεις και οι πολίτες έδιναν τις 

πεπαλαιωμένες ηλεκτρονικές συσκευές σε σχολεία ή φτωχές περιοχές. Στους 

Κανονισμούς σχετικά με την επεξεργασία για την ανάκτηση των ηλεκτρικών και 

ηλεκτρονικών προϊόντων αποβλήτων, τέτοιες συμπεριφορές μεταφοράς είναι 

απαγορευμένες (Governement The Chinese 2009). Τέλος, μια πεπαλαιωμένη συσκευή 

μπορεί να ανακυκλωθεί από τις ιδιωτικές εταιρείες για πρώτες ύλες. Τέτοιοι 

ανακυκλωτές αγοράζουν συνήθως WEEE από τους οικιακούς χρήστες σε μια σχετική 

χαμηλή τιμή, αλλά δεν έχουν τις επαγγελματικές εγκαταστάσεις διάθεσης κατά 

συνέπεια, οι περιβαλλοντικές ρυπάνσεις να προκαλούνται κυρίως από αυτό το κανάλι 

απόσυρσης ηλεκτρονικών αποβλήτων.   

 

Ανεπίσημη Απόσυρση Ηλεκτρονικών Αποβλήτων στην Κίνα 

Ανεπίσημος Τομέας Ανακύκλωσης στην Κίνα 

Λόγω των υψηλών κερδών η πλειοψηφία των οικιακών αποβλήτων κατευθύνεται 

προς τον ανεπίσημο τομέα ανακύκλωσης στην Κίνα, ο οποίος επίσης περιλαμβάνει 

την απόσυρση εισαγόμενων WEEE. To 2007 πάνω από 700.000 άνθρωποι εργαζόταν 
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στην βιομηχανία ηλεκτρονικών αποβλήτων, το 98% από τους οποίους ήταν στον 

ανεπίσημο τομέα ανακύκλωσης (Ongondo F O και λοιποί 2011). Ας δούμε το Guiyu 

ως παράδειγμα. Ο μεγαλύτερος χώρος ανακύκλωσης ηλεκτρονικών αποβλήτων, στην 

Κίνα, ίσως σ’ όλο τον κόσμο, έχει ένα πληθυσμό 150.000, σχεδόν 100.000 από τους 

οποίους είναι παράνομοι μετανάστες που εργάζονται σε επιχειρήσεις ανακύκλωσης 

ηλεκτρονικών αποβλήτων (Wong M H και λοιποί 2007). Αυτοί οι άνθρωποι 

βρίσκονται σε διάφορα μέρη όπως το  Guiyu, το Qingyuan στην επαρχία  Guangdong 

και στο Taizhou στην επαρχία  Zhejiang (Εικόνα 27). Αλλά οι εργάτες έχουν πολύ 

χαμηλά ημερομίσθια. Συνήθως αυτοί οι χώροι έχουν εκατοντάδες εργαστήρια που 

δραστηριοποιούνται στην βιομηχανία ανακύκλωσης WEEE. 

 

 

Εικόνα 27: Η κατανομή της ανεπίσημης ανακύκλωσης ηλεκτρονικών αποβλήτων 

(Lin Weia, Yangsheng Liub 2012).  
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Ωστόσο η διαδικασία απόσυρσης περιλαμβάνει πολλές πρωτόγονες τεχνικές. Αυτές 

οι τεχνικές περιλαμβάνουν: 1)αποσυναρμολόγηση του ηλεκτρονικού εξοπλισμού, 

2)θέρμανση και δια χειρός εξαγωγή των συστατικών από ηλεκτρονικά κυκλώματα, 

3)άνοιγμα καμένων καλωδίων για ανάκτηση των μετάλλων, 4)κόψιμο και λιώσιμο 

των πλαστικών, 5)χρήση οξέων για την ανάκτηση των πολυτίμων μετάλλων 

(Sepúlveda A και λοιποί 2010, Wong M H και λοιποί 2007, Huo X και λοιποί 2007, 

Li B και λοιποί 2011). Με αυτές τις πρωτόγονες μεθόδους ανακύκλωσης δεν 

λαμβάνονται καθόλου μέτρα προστασίας των εργαζομένων (Leung A O W και λοιποί 

2008). Επιπρόσθετα, μερικά τμήματα όπως τα ολοκληρωμένα κυκλώματα μπορούν 

να πωληθούν σε εργοστάσια συναρμολόγησης για να εγκαταστήσουν «νέα» 

προϊόντα. Τα μέταλλα που εξάγονται όπως ο χαλκός, το αλουμίνιο και ο χρυσός 

μπορούν επίσης να πωληθούν σε εργοστάσια καθαρισμού μετάλλων σε χαμηλές τιμές 

(Chi X W και λοιποί 2011). Η τεράστια ζήτηση και οι καλές τιμές ενθαρρύνουν την 

ανάπτυξη ανεπίσημης ανακύκλωσης και διαμορφώνουν ένα σύνθετο εμπορικό 

δίκτυο. 

 

Αντίκτυπος στο περιβάλλον και την υγεία 

Με τις πρωτόγονες τεχνικές και τις ακατάλληλες εγκαταστάσεις, ο ανεπίσημος 

τομέας έχει απελευθερώσει στους χώρους εργασίας και στο περιβάλλον τεράστιες 

ποσότητες τοξικών βαρέων μετάλλων και επιβλαβών οργανικών ουσιών. Διάφορες 

μελέτες αναφέρουν υψηλά επίπεδα τοξικών μετάλλων, όπως ο μόλυβδος (PB), το 

κάδμιο (Cd), ο υδράργυρος (Hg), ο βαρελοποιός ($cu) και ούτω καθεξής, και οι 

οργανικοί ρύποι όπως τους πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες (PAHs), 

τα πολυχλωριωμένα διφαινύλια (PCBs), και polybrominated dibenzofurans dibenzo-

π-διοξινών (PCBB/Fs) στον αέρα, το νερό, το χώμα που είναι κοντά σε 

εγκαταστάσεις  ανακύκλωσης (Shen C και λοιποί 2009, Tang X και λοιποί 2010). 

Μέσω της άμεσης εισπνοής, την δερμική έκθεση και λήψης τροφής  και  νερού, οι 

εργαζόμενοι και οι ντόπιοι κάτοικοι μπορεί να επηρεαστούν από αυτούς τους 

τοξικούς μολυσματικούς παράγοντες. Υπάρχουν επιστημονικές αποδείξεις ότι οι 

τοξικές ουσίες μπορούν να αποθηκευτούν σε ορισμένους ιστούς μέσω της 

βιοσυσσώρευσης, οδηγώντας στην αύξηση του φορτίου αυτών των ενώσεων στο 

σώμα (Wong M H και λοιποί 2007). Ο Chatterjee (Chatterjee R 2007) έδειξε ότι στο 
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Guiyu, τα επίπεδα ανθρώπινης έκθεσης σε διοξίνες είναι σχεδόν 10-15 φορές πιο 

υψηλά από τη συνιστώμενη δόση του WTO. Τα παιδιά σε τέτοιους χώρους 

ανακύκλωσης έχουν  πολύ πιο υψηλά επίπεδα Pb και Cd στο αίμα. Για παράδειγμα, 

στο Guiyu, 70.8% των παιδιών είχε  επίπεδα Pb στο αίμα άνω των 10 ug/dL και 

20.1% των παιδιών είχε επίπεδα Cd στο αίμα περισσότερα από 2 ug/L (Zheng L και 

λοιποί 2008). Επιπλέον, οι κάτοικοι στο Guiyu έχουν ένα πολύ μεγαλύτερη αναλογία  

ασθενειών, όπως οι ασθένειες στο αναπνευστικό, οι μολύνσεις δέρματος, η λευχαιμία 

και άλλες σοβαρές ασθένειες, από τον εθνικό μέσο όρο. Μερικές αναπτυγμένες χώρες 

και διεθνείς οργανισμοί, όπως το GREENPEACE και ο Ο.Η.Ε (Unep 2010, 

Greenpeace 2008) έστρεψαν την προσοχή τους προσοχή στην βιομηχανία 

ανακύκλωσης αποβλήτων της Κίνας (Unep 2010, Greenpeace 2008). Εντούτοις, μέχρι 

τώρα, τα μεμονωμένα εργαστήρια λειτουργούν ακόμα. 

 

Επίσημη απόσυρση ηλεκτρονικών αποβλήτων στην Κίνα  

Από το 2004, η State Development and Reform Commission (SDRC) υπέδειξαν τις 

Qingdao Haier, Hangzhou Dadi, Πεκίνο Huaxing, Tianjing Datong ως εθνικά 

πειραματικά προγράμματα, που στοχεύουν να καθιερώσουν  μεθόδους συστημάτων 

και διαχείρισης ανακύκλωσης WEEE. Εντούτοις, λίγη πρόοδος έχει σημειωθεί μέχρι 

τώρα (He W και λοιποί 2006). Παραδείγματος χάριν, ως ο τέταρτος μεγαλύτερος 

κατασκευαστής προϊόντων παγκοσμίως, η Haier επιλέχτηκε ως η πειραματική 

επιχείρηση ανάκτησης οικιακών συσκευών, που προσπαθεί να δημιουργήσει ένα 

παραγωγός-ιδιοκτήτης πρότυπο ανακύκλωσης. Επιπλέον, η ομάδα Haier ανέπτυξε 

συνεργασία με το πανεπιστήμιο Tsinghua για να βελτιώσει τις τεχνολογίες 

ανακύκλωσης (Yu J και λοιποί 2010). Αλλά μέχρι το Μάιο του 2007, η Haier 

απέσυρε μόνο 8000 οικιακές συσκευές με δυνατότητα 600 χιλιάδες μονάδων το 

χρόνο (Streicher-Porte M και λοιποί 2007). Κατά συνέπεια, οι γραμμές παραγωγής 

για τη συλλογή αποβλήτων κινδυνεύουν να κλείσουν, και το ίδιο και άλλα 

πειραματικά προγράμματα. Εκτός αυτού, το 2006, το UNEP προώθησε ένα WEEE 

πιλοτικό έργο ανακύκλωσης στο Suzhou, το οποίο ονόμασε Suzhou Weixiang E-

waste Recycling Ltd. Αυτή η επιχείρηση συνεργάζεται στενά με το πανεπιστήμιο 

Tsinghua για να εξετάσει τη μητρική κάρτα υπολογιστών, την οθόνη LCD, τις 

μπαταρίες λιθίου και τους καθοδικούς σωλήνες (CRTs). Ωστόσο σε  λιγότερο από σε 

ένα εξάμηνο, αυτή η εταιρία δυνατότητας 5000 τόνων αντιμετώπισε  δυσκολίες λόγω 
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έλλειψης ηλεκτρονικών αποβλήτων (Ministry of Environmental Protection of the 

People's Republic of China 2008). Μερικές επιχειρήσεις προώθησαν επίσης μια σειρά 

εκστρατειών αποκατάστασης για τα ηλεκτρονικά απόβλητα στην Κίνα. Μαζί με τη 

China Mobile και τη Motorola, η Nokia εγκαινίασε το Δεκέμβριο του 2005 ένα 

πρόγραμμα ανάκλησης - πρόγραμμα «Green Box» για να συλλεχθούν τα κινητά 

τηλέφωνα και τα εξαρτήματα το Δεκέμβριο του 2005 (Nokia 2006). Μόνο το 2009, 

συνέλεξαν σχεδόν 20 τόνους αποβλήτων (Economists 2011). Αλλά η Nokia ανέφερε 

ότι μόνο 1% των τηλεφώνων έχουν ανακυκλωθεί στην Κίνα. Η πλειοψηφία τους 

αποθηκεύεται στα σπίτια ή πωλείται σε ανακυκλωτές. Άλλες διεθνείς εταιρείες όπως 

οι Dell, HP και Sony έχουν επίσης ξεκινήσει προγράμματα ανακύκλωσης 

ηλεκτρονικών αποβλήτων. Συνήθως, πλήρωναν λίγα χρήματα στους καταναλωτές για 

τους παλαιούς υπολογιστές ή τα PC τους. Για παράδειγμα, η Dell πλήρωνε 1 RMB 

ανά 1kg υπολογιστών. Κατά συνέπεια, η Dell συνέλεξε περίπου 55 χιλιάδες Kg από 

το 2006 ως το 2008 (Yu J και λοιποί 2010). Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις προστασίας του 

περιβάλλοντος της Κίνας έκαναν επίσης προσπάθειες για να βελτιώσουν το ποσοστό 

ανάκτησης αποβλήτων. 

 Ανάλογα με τα προϊόντα, η GEM καθόρισε διαφορετικές τιμές για μεταχειρισμένα ή 

ξεπερασμένα EEE. Μέχρι τώρα, η GEM έχει υπογράψει ήδη μια στρατηγική 

συμφωνία συνεργασίας με Wuhan Zhongbai, Gome και Suning. Κατά αυτόν τον 

τρόπο, η GEM ελπίζει να λύσει τα προβλήματα μη ύπαρξης αποβλήτων και να 

επιτύχει μια μικρή κατανάλωση άνθρακα μέσω δράσης των μηχανισμών αγοράς. Είτε 

ήταν επιτυχής ή όχι, η GEM παρείχε έναν καταγεγραμμένο τρόπο για τη βιομηχανία 

ανάκτησης αποβλήτων της Κίνας. Για να υποκινήσει την κατανάλωση, η Κίνα 

πραγματοποίησε ένα πιλοτικό πρόγραμμα για την αντικατάσταση των οικιακών 

ηλεκτρικών συσκευών με μια επιχορήγηση 10% σε 9 πόλεις τον Ιούνιο του 2009, που 

επεκτάθηκε σε 28 πόλεις τον Ιούνιο του 2010.  Αυτό το «παλαιό-για το καινούργιο» 

σχέδιο πώλησε περίπου 45 εκατομμύρια οικιακές συσκευές μέχρι τα τέλη Απριλίου 

του 2011, ανακυκλώνοντας 46.6 εκατομμύρια παλαιές συσκευές (Online P D 2011, 

Chinanews 2011). Προφανώς, αυτή η πρακτική διαδραματίζει έναν βασικό ρόλο στο 

σύστημα ανακύκλωσης ηλεκτρονικών αποβλήτων της Κίνας. Εν γένει, αυτό είναι ένα 

σοβαρό «παιχνίδι» μεταξύ του επίσημου και ανεπίσημου τομέα στην Κίνα. Αυτή τη 

στιγμή, οι ανεπίσημοι ανακυκλωτές έχουν ένα  ευδιάκριτο πλεονέκτημα. Αν και η 

Κίνα έχει επενδύσει ήδη περισσότερα στη βιομηχανία ανακύκλωσης ηλεκτρονικών 
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αποβλήτων, οι επίσημες επιχειρήσεις ανακύκλωσης δυσκολεύονται να συλλέξουν 

αρκετά WEEE. Έτσι τι προκαλεί τις παρούσες καταστάσεις στη βιομηχανία 

απόσυρσης και ανακύκλωσης ηλεκτρονικών αποβλήτων; Υπάρχουν διάφοροι λόγοι. 

Πρώτον, υπάρχει μια διαφορά στις αμοιβές ανακύκλωσης αποβλήτων μεταξύ των δύο 

τομέων. Γενικά, οι συλλέκτες «Curbside» θα μπορούσαν να πληρώσουν 150-

200RMB για έναν παλαιό υπολογιστή στους καταναλωτές, ενώ οι επίσημοι 

ανακυκλωτές μόνο περίπου 50 RMB (Ministry of Environmental Protection of the 

People's Republic of China 2008). Αυτό είναι κυρίως λόγω του χαμηλότερου κόστους 

εργασίας στον ανεπίσημο τομέα. Υπό τέτοιους όρους, οι άνθρωποι είναι επιρρεπείς 

στο να στέλνουν τις μεταχειρισμένες οικιακές συσκευές ή τα ηλεκτρονικά προϊόντα 

τους στους curbside συλλέκτες, οι οποίοι είναι επίσης στη γειτονιά. Ακόμη, ελάχιστοι 

άνθρωποι ξέρουν την ύπαρξη ανακυκλώνοντας κέντρων ανακύκλωσης. Δεύτερον, ο 

ανεπίσημος τομέας έχει ήδη δημιουργήσει μια βιομηχανική αλυσίδα WEEE. Αυτή η 

αλυσίδα αποτελείται από τους συλλέκτες, τους μεσάζοντες, τους χειριστές και τους 

αγοραστές. Αυτοί διασυνδέονται και αλληλοεξαρτώνται, παράγοντας ένα τεράστιο 

κέρδος. Το πώς να λάβει  αποτελεσματικά μέτρα για να χειριστεί αυτό το ανεπίσημο 

σύστημα παραμένει ακόμα ένας πονοκέφαλος για την κυβέρνηση. Τρίτον, υπάρχουν 

πολλά παραθυράκια στο νομικό σύστημα της Κίνας (Lin Weia, Yangsheng Liub 

2012).  

         

 9.2  Συστήματα ανακύκλωσης στις ΗΠΑ 

 

Το 2006, οι ΗΠΑ ανακύκλωσαν 32.5% των παραγμένων δημοτικών στερεών 

αποβλήτων (MSW) (US EPA 2006). Εντούτοις, τα ποσοστά ανακύκλωσης 

κυμαίνονται μεταξύ των κοινοτήτων ανάλογα με τις επιλογές αποκομιδής αποβλήτων 

τους, τα υλικά που ανακυκλώνονται, τις ρυθμιστικές προσεγγίσεις και άλλους 

παράγοντες. Παραδείγματος χάριν, 11 πολιτείες (Καλιφόρνια, Κονέκτικατ, 

Ντέλαγουερ, Χαβάη, Αϊόβα, Μέιν, Μασαχουσέτη, Μίσιγκαν, Νέα Υόρκη, Όρεγκον 

και Βερμόντ) χρησιμοποιούν ένα σύστημα κατάθεσης-επιστροφής φιαλών. 

Ένα πρόγραμμα ανακύκλωσης φιαλών ποτών, συνήθως καλούμενο «bottle bill» είναι 

ένα σημαντικό παράδειγμα ενός επιτυχούς συστήματος κατάθεσης-επιστροφής. Το 

«bottle bill» είναι ένα σύστημα που ενθαρρύνει τους καταναλωτές να επιστρέψουν τα 
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μπουκάλια ποτών με την παροχή μιας επιστροφής χρημάτων κατά την κατάθεση, και 

αυτό το σύστημα εξετάζεται από πολλούς ως ένα επιτυχές πρόγραμμα ανακύκλωσης 

που πρέπει να επεκταθεί ως ομοσπονδιακή πολιτική (US GAO 2006). Οι  ένδεκα 

πολιτείες που χρησιμοποιούν αυτό το σύστημα έχουν επιτύχει τα υψηλότερα ποσοστά 

ανακύκλωσης και έχουν ανακυκλώσει περισσότερες φιάλες ποτών από τις άλλες 39 

πολιτείες συνολικά (DOC 2007). Η επιστροφή χρημάτων (συνήθως 5 ή 10 σεντ ανά 

φιάλη) παρέχει ένα νομισματικό κίνητρο για να επιστραφεί η φιάλη για την 

ανακύκλωση. 

Η Καλιφόρνια, παραδείγματος χάριν, αναφέρει ένα ποσοστό 60% ανακύκλωσης για 

τις φιάλες ποτών μεταξύ του Ιανουαρίου και του Δεκεμβρίου του 2006. Κατά τη 

διάρκεια εκείνου του έτους, πάνω από 13 δισεκατομμύρια φιάλες ανακυκλώθηκαν, 

814 εκατομμύρια περισσότερο από το προηγούμενο έτος (DOC 2007).  

Επιπλέον, ενδεχομένως το καλύτερο παράδειγμα μιας επιλογής τέλους-ζωής, 

προσανατολισμένης στην ελεύθερη αγορά είναι η αγορά αυτοκινήτων, η οποία δεν 

οδηγείται από κανέναν κανονισμό, αλλά μόνο από τα οικονομικά της ανάκτησης 

υλικών από τα αυτοκίνητα. Περίπου 15 εκατομμύρια οχήματα στο τέλους της ζωής 

τους (ELVs) παράγονται στις ΗΠΑ κάθε χρόνο. Αυτήν την περίοδο, 95% των 

αυτοκινήτων στις ΗΠΑ στέλνονται στις υπάρχουσες εγκαταστάσεις ανακύκλωσης για 

την αποσυναρμολόγηση και για να τεμαχιστούν στο τέλος των ζωής τους (Daniels 

2003) 

Η διαχείριση των ELVs περιλαμβάνει την αποσυναρμολόγηση, τεμαχισμό, και την 

ανακύκλωση των ανταλλακτικών και των υλικών. Τα μέρη που έχουν μια λογική αξία 

αφαιρούνται και έπειτα επισκευάζονται  και επαναχρησιμοποιούνται. Οι τεμαχιστές 

ομαδοποιούν τα υπόλοιπα υλικά σε σιδηρούχα και μη σιδηρούχα μέταλλα, τα οποία 

στέλνονται στους ανακυκλωτές.  

Το 2001, 6000-7000 επιχειρήσεις αποσυναρμολόγησης υπολογίστηκαν στις ΗΠΑ 

(Staudinger και Keoleian 2001). Επιπλέον, το 2006, περίπου 75% των υλικών που 

βρέθηκαν στα οχήματα ανακυκλώθηκαν επικερδώς από την βιομηχανία 

επαναχρησιμοποίησης ή τεμαχισμού (Jody και Daniels 2006). 

 

Κατάσταση ηλεκτρονικών αποβλήτων στις ΗΠΑ.  

Στις ΗΠΑ, τα ηλεκτρονικά απόβλητα θα μπορούσαν να είναι το ταχύτερα 

αναπτυσσόμενο συστατικό του ρεύματος MSW κυρίως επειδή οι άνθρωποι 
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αγοράζουν, αναβαθμίζουν και απορρίπτουν τα ηλεκτρονικά προϊόντα συχνότερα από 

ποτέ πριν. Αυτή η τάση είναι πιθανό να συνεχιστεί δεδομένου του υπάρχοντος 

μεγάλου ποσοστού τεχνολογικής προόδου και τους συνεπώς μειωμένους κύκλους 

ζωής των ηλεκτρονικών προϊόντων. Αυτήν την περίοδο, η συζήτηση περί 

ηλεκτρονικών αποβλήτων στις ΗΠΑ εστιάζει σε δύο κύρια σημεία: (1) διάθεση US 

ηλεκτρονικών αποβλήτων στις χωματερές και (2) εξαγωγή ηλεκτρονικών αποβλήτων. 

Στις ακόλουθες παραγράφους θα συζητηθούν κάθε ένα από αυτά λεπτομερώς. 

 

Διάθεση των ηλεκτρονικών αποβλήτων σε χωματερές 

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος των Ηνωμένων Πολιτειών 

(EPA), μεταξύ 2003 και 2005, περίπου 80-85% των αποβλήτων έτοιμων για τέλους-

ζωής διαχείριση κατέληξε σε χωματερές των ηνωμένων πολιτειών (US EPA 2007a). 

Αυτή η στατιστική δημιουργεί το ακόλουθο ερώτημα: Είναι οι χωματερές μια 

περιβαλλοντικά ασφαλής θέση για τη διάθεση ηλεκτρονικών αποβλήτων;  

Είναι αλήθεια ότι τα ηλεκτρονικά απόβλητα περιέχουν επικίνδυνα στοιχεία όπως ο 

μόλυβδος, το χρώμιο, το κάδμιο και ο υδράργυρος. Εντούτοις, μια καλύτερη 

κατανόηση της μοίρας και της μεταφοράς αυτών των επικίνδυνων στοιχείων στις 

χωματερές απαιτείται για να προβλεφθεί  η απειλή των ηλεκτρονικών αποβλήτων. Τα 

τελευταία χρόνια, μερικές ερευνητικές ομάδες έχουν χρησιμοποιήσει το U.S. EPA 

Toxicity Characteristics Leaching Procedure Test (TCLP) για να προσομοιώσουν τη 

δυνατότητα διαχωρισμού των μεταλλικών ενώσεων μολύβδου των ηλεκτρονικών 

αποβλήτων στις χωματερές. 

 

 

Πίνακας 16: Εκτιμήσεις απόσυρσης ηλεκτρονικών αποβλήτων με τη μέθοδο 

διαχείρισης (χιλιάδες μετρικοί τόνοι) (πηγή: US EPA 2007b).  

 

Ο μόλυβδος βρίσκεται συνήθως στις ύλες συγκολλήσεως για τους πίνακες 

κυκλωμάτων και στο γυαλί καθοδικών σωλήνων ακτίνων (CRT). Τα αποτελέσματα 

έδειξαν ότι για το διαφορετικό ηλεκτρονικό εξοπλισμό που εξετάσθηκε (π.χ., πίνακες 

κυκλωμάτων, CRTs, κινητά τηλέφωνα, υπολογιστές, κ.λπ.) ο μόλυβδος υπερέβαινε 
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τα ομοσπονδιακά όρια TCLP (Jang and Townsend 2003, Lincoln και λοιποί 2007, 

Musson και λοιποί 2006, Townsend και λοιποί 2002, Yang 1993). Εντούτοις, οι Jang 

και Townsend (2003) σύγκριναν τα αποτελέσματα TCLP με τα αποτελέσματα που 

πρόεκυψαν από 11 χωματερές της Φλόριντας, και για τους πίνακες κυκλωμάτων και 

για CRTs. Τα αποτελέσματα παρουσίασαν σημαντική διαφορά στις συγκεντρώσεις 

μολύβδου, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι TCLP μπορεί να υπερεκτιμά τη 

δυνατότητα διαχωρισμού των μεταλλικών ενώσεων μολύβδου σε πραγματικές 

συνθήκες χωματερών. Επιπλέον, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι  συνθήκες και η 

σύνθεση των χωματερών διαδραματίζουν έναν σημαντικό ρόλο στη μοίρα και τις 

μεταφορά μολυσματικών παραγόντων. Παραδείγματος χάριν, οι Vann και λοιποί 

(2006) μελέτησαν την επιρροή του σιδήρου και του ψευδάργυρου στη δυνατότητα 

διαχωρισμού των μεταλλικών ενώσεων μολύβδου κατά τη δοκιμή TCLP για τα CPUs 

υπολογιστών. 

Η μελέτη έδειξε ότι αλυσίβες σιδήρου και ψευδάργυρου που συνέβαλαν για να 

καταστείλουν τη δυνατότητα διαχωρισμού των μεταλλικών ενώσεων μολύβδου και 

ότι τα μεγαλύτερα σιδηρούχα ποσά μετάλλων στη συσκευή θα λάβουν χαμηλότερες 

τιμές (Vann και λοιποί 2006). Είτε η διάθεση ηλεκτρονικών αποβλήτων σε 

χωματερές είναι ή όχι μια απειλή  για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, 

σημαντικά οφέλη μπορούν να αποκτηθούν από την επαναχρησιμοποίηση και 

ανακύκλωση που θα αποθαρρύνουν τη διάθεση των ηλεκτρονικών αποβλήτων σε 

χωματερές. Ο Πίνακας 16 παρουσιάζει εκτιμήσεις απόσυρσης ηλεκτρονικών 

αποβλήτων με τη διαχειριστική μέθοδο στις ΗΠΑ για τα έτη 2003, 2004 και 2005. Τα 

αποτελέσματα δείχνουν ότι το 80% όλων των αποβλήτων καταλήγει σε χωματερές ή 

την αποτέφρωση και μόνο το 20% ανακυκλώνονται (US EPA 2007b). 

 

Εξαγωγή  ηλεκτρονικών αποβλήτων 

Η εξαγωγή των US ηλεκτρονικών αποβλήτων λαμβάνει αυτήν την περίοδο πολλή 

προσοχή. Τα απόβλητα εξάγονται συνήθως από τα αναπτυγμένα έθνη, 

συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, στις αναπτυσσόμενες χώρες, το οποίο είναι κατά 

παράβαση της Συμφωνίας της Συνθήκης της Βασιλείας σε ορισμένες περιπτώσεις. Αν 

και οι ΗΠΑ δεν παραβιάζουν καμία εθνική νομοθεσία κατά την εξαγωγή των 

ηλεκτρονικών αποβλήτων, μια προγενέστερη ανακοίνωση μεταξύ των ΗΠΑ και της 

χώρας εισαγωγής απαιτείται για να υπάρχει συμμόρφωση με τη Συμφωνία της 
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Συνθήκης  της Βασιλείας. Ωστόσο, οι ΗΠΑ έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες που 

επιτρέπουν σε ορισμένες περιπτώσεις την εξαγωγή και την εισαγωγή επικίνδυνων 

υλικών (Secretariat of the Basel Convention-United Nations Environment Program 

1992, U.S. EPA 2008). Το δίκτυο δράσης της Βασιλείας (BAN) και ο συνασπισμός 

τοξικών ουσιών Σίλικον Βάλεϋ (SVTC), δύο μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ) σε 

αντίθεση με την εξαγωγή ηλεκτρονικών αποβλήτων στις αναπτυσσόμενες χώρες, 

υπολόγισαν ότι μέχρι 80% των US ηλεκτρονικών αποβλήτων που συλλέγονται 

αρχικά για λόγους ανακύκλωσης εξάγεται στις αναπτυσσόμενες χώρες για 

ανεπίσημες διαδικασίες ανακύκλωσης (BAN and SVTC 2002). Η BAN και SVTC 

έχουν κατηγορήσει τις ΗΠΑ ότι δεν αντιμετωπίζουν το πρόβλημα των ηλεκτρονικών 

αποβλήτων έντιμα και ότι χρησιμοποιούν «κρυφές βαλβίδων διαφυγή για να 

εξαγάγουν την κρίση στις αναπτυσσόμενες χώρες της Ασίας» (China Environmental 

Regulation Net 2004). 

Η Κίνα δέχεται αυτήν την περίοδο το μεγαλύτερο μερίδιο των ηλεκτρονικών 

αποβλήτων από όλο τον κόσμο και διεισδύει στην τεράστια αγορά για 

μεταχειρισμένα ηλεκτρονικά προϊόντα πίσω από το «phenomenon of backyard» ή της 

άτυπης ανακύκλωσης (Sina News 2006). Στην άτυπη ανακύκλωση, τα απόβλητα 

αποσυναρμολογούνται με το χέρι και ανακυκλώνονται χρησιμοποιώντας παλαιές 

μεθόδους για να λάβουν τα πολύτιμα υλικά. 

 Η διαδικασία ανακύκλωσης, λόγω των χημικών ουσιών και των αποβλήτων, βάζει 

την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων σε κίνδυνο, διακινδυνεύει την υγεία στις 

τοπικές και γειτονικές κοινότητες, και είναι ενδεχομένως καταστρεπτική για τα 

περιβαλλοντικά συστήματα (GREENPEACE 2005, Liu και λοιποί 2006). 

Για να επιβεβαιωθεί αυτό, οι πρόσφατες μελέτες έχουν διεξαχθεί σε Guiyu, επαρχία 

Γκουαγκντόνγκ, το πιο γνωστό κέντρο των απόρριψης ηλεκτρονικών αποβλήτων 

στην Κίνα. Οι μελέτες παρουσιάζουν σημαντική σύνδεση μεταξύ των άτυπων 

δραστηριοτήτων ανακύκλωσης και διάφορων άλλων παραμέτρων: 1) μόλυνση των 

πηγών γλυκού νερού και των ιζημάτων με βαριά μέταλλα που οφείλονται κυρίως στις 

διαδικασίες όξινης διύλισης (Wong και λοιποί 2007a, β), 2) μόλυνση του αέρα και 

των χωμάτων με τις πολυχλωριωμένα dibenzo-π-διοξίνες και dibenzofurans 

(PCDD/Fs), τις polybrominated dibenzo-π-διοξίνες και dibenzofurans (PBDD/Fs), τις 

πολυχλωριωμένες dibenzo-π-διοξίνες (PCDD) και τους πολυκυκλικούς αρωματικούς 

υδρογονάνθρακες (PAHs) που προκαλούνται κυρίως από τις ανοικτούς χώρους 
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καύσης (Deng και λοιποί 2006, Leung και λοιποί 2007, Yu και λοιποί 2006) και 3) 

επιδράσεις στην ανθρώπινη υγείας, όπως τα υψηλά επίπεδα αίματος μολύβδου που 

βρίσκονται στα παιδιά στην Guiyu (Huo και λοιποί 2007). 

Αν και η Κίνα προσπαθεί να αποτρέψει αυτό το εμπόριο με την απαγόρευση της 

εισαγωγής ηλεκτρονικών αποβλήτων, οι νόμοι δεν λειτουργούν και τα απόβλητα 

εξακολουθούν να καταφθάνουν στην Κίνα (Liu και λοιποί 2006, Tong 2004). 

Επιπλέον, η Ινδία έχει επίσης ένα αυξανόμενο εμπόριο ηλεκτρονικών αποβλήτων με 

τεκμηριωμένα ναυπηγεία ανακύκλωσης αποβλήτων στη Βαγκαλόρη, Chennai, το 

Δελχί και Mumbai (ΒΑΝ και SVTC 2002, Keller 2006 Streicher-Porte και λοιποί 

2005). 

Ενώ οι ΜΚΟ και οι κυβερνήσεις μερικών αναπτυσσόμενων χωρών προσπαθούν να 

απαγορεύσουν αυτό το εμπόριο, η τάση εξαγωγής αποβλήτων από τις αναπτυγμένες 

χώρες στις αναπτυσσόμενες χώρες αυξάνεται ετησίως. Ένας από τους κύριους λόγους 

είναι ότι και οι δύο πλευρές (αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες) λαμβάνουν 

τα οικονομικά πλεονεκτήματα από την ανεπίσημη ανακύκλωση. Συγκεκριμένα, τα 

αναπτυγμένα έθνη ωφελούνται από τα σχετικά χαμηλά κόστη εργασίας στην Κίνα, 

και η ροή υλικών από τις εισαγωγές αποβλήτων μπορούν να προσφέρουν τις 

εμπορικές ευκαιρίες και να ικανοποιήσουν τη ζήτηση για φτηνά μεταχειρισμένα 

προϊόντα στις αναπτυσσόμενες χώρες (Widmer και λοιποί 2005). Επιπλέον, ένας 

άλλος οικονομικός παράγοντας που ενθαρρύνει τις εξαγωγές ηλεκτρονικών 

αποβλήτων είναι η ανισορροπία εμπορικού ισοζυγίου μεταξύ των ΗΠΑ και άλλων 

χωρών (παραδείγματος χάριν Κίνα). 

 

Δράσεις ηλεκτρονικών αποβλήτων στις ΗΠΑ. 

 Για να αντιμετωπίσουν τη κατάσταση για τα ηλεκτρονικά απόβλητα, πολλές 

πολιτείες στις ΗΠΑ έχουν αρχίσει τις προσπάθειες να συλλέξουν (π.χ., δωρεάν 

συλλογή αποβλήτων) και να ανακυκλώσουν τα απόβλητα από κατοικημένους και 

επιχειρηματικούς τομείς. Παραδείγματος χάριν, η Καλιφόρνια έχει περάσει νόμο 

αμοιβή χρέωσης καταναλωτών, αποκαλούμενη  προηγμένες αμοιβές ανακύκλωσης 

(ARFs), κατά την αγορά των προϊόντων. Το σύστημα καλύπτει οθόνες, TV και lap-

top, και το ARF είναι μεταξύ US$ 6 και US$ 10 (Gregory και Kirchain 2007). 

Επιπλέον, το 2006, το νομοθετικό σώμα της πολιτεία της Washington δημιούργησε το 

νόμο Electronic Product Recycling Law Chapter 70.95N RCW. 
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Αυτός ο νόμος απαιτεί από τους κατασκευαστές υπολογιστών, οθονών υπολογιστών,  

lap-top και φορητών υπολογιστών, και τηλεοράσεων να παρέχουν υπηρεσίες 

ανακύκλωσης υπηρεσίες σε όλο το κράτος χωρίς κόστος  για τα νοικοκυριά, τις 

μικρές επιχειρήσεις, τις μικρές τοπικές κυβερνήσεις, τους φιλανθρωπικούς 

οργανισμούς και τις σχολικές περιοχές. Επιπλέον, τον Ιανουάριο του 2006, το Μέιν 

άρχισε ένα  πρόγραμμα αποβλήτων για τις οθόνες, TV και lap-top που πετάγονται 

από τα νοικοκυριά. Σε αυτό το σύστημα η ευθύνη μοιράζεται από τους δήμους και 

τους κατασκευαστές (Gregory και Kirchain 2007, Natural Resource Council of Maine 

2007). 

Από τις 21 πολιτείες/πόλεις με νόμους να εκκρεμούν, 15 έχουν εισαγάγει νόμους 

ευθύνης παραγωγών: Κοννέκτικατ, Χαβάη, Ιλλινόις, Μασαχουσέτη, Μέρυλαντ (όπου 

ο νόμος θα επέκτεινε ένα υπάρχον πρόγραμμα), Μινεσότα,  Νεμπράσκα, Νιου 

Τζέρσεϋ,  Νέας Υόρκη, Όρεγκον, Ρόουντ Άιλαντ, Νότια Καρολίνα, Τένεσι, Βερμόντ 

και Πόλη Νέας Υόρκης. Τέσσερα από αυτές τις πολιτείες έχουν εισαγάγει επίσης 

ARF νόμους: Χαβάη, Μασαχουσέτη, Νότια Καρολίνα και Νιου Τζέρσεϋ 

(EIATRACK 2007). Εντούτοις, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι νόμοι αλλάζουν 

συνεχώς. 

Επιπλέον, περισσότερες από 800 τοπικές κοινότητες με τη δημιουργία event 

συλλογής αποβλήτων διαδραματίζουν έναν σημαντικό ρόλο στη διαχείριση οικιακών 

αποβλήτων (US EPA 2007a). Οι διάφορες επιλογές συλλογής αποβλήτων που 

χρησιμοποιούνται αυτήν την περίοδο στις ΗΠΑ περιλαμβάνουν το curbside, το ειδικό 

drop-off event, τo μόνιμο drop-off, την ανάκληση και το σημείο - αγοράς (Kang και 

Schoenung 2005). 

Επιπλέον, μερικές οργανώσεις όπως το Northeast Recycling Council, Northeast 

Waste Management Officials’ Association και το Northwest Product Stewardship 

Council έχουν εργαστεί για την ανάπτυξη κανονισμών σε επίπεδο περιφερειακό, 

κράτους και τοπικής κοινότητας (US GAO 2005). Επιπλέον, μερικοί κατασκευαστές 

και επιχειρήσεις έχουν επιταχύνει τις προσπάθειές τους, μεταξύ τους AT&T, Dell, 

Hewlett Packard, Motorola, Sony και άλλες. 

Οι δραστηριότητες όλων των κρατών και των σημαντικών επιχειρήσεων είναι πολύ 

σημαντικές για μια βιώσιμη προσέγγιση, αλλά δεν είναι ικανοποιητικές για τις ΗΠΑ. 

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα πρέπει να δημιουργήσει ένα ρυθμιστικό πλαίσιο που, 

όταν συνδυάζεται με τις προσεγγίσεις της βιομηχανίας, επιτυγχάνει μια 
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ολοκληρωμένη λύση απευθύνεται στις προκλήσεις συλλογής και δημιουργεί 

ικανοποιητικές εγκαταστάσεις ανακύκλωσης σε κάθε πολιτεία, κ.λπ. (Ramzy K και 

λοιποί 2006).      

 9.3  Ευρώπη  

Τα 25 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν υιοθετήσει διάφορους 

κανονισμούς σχετικούς με τα ηλεκτρονικά απόβλητα, οι οποίοι προορίζονται «να 

συντηρήσουν, να προστατεύσουν και να βελτιώσουν την ποιότητα του 

περιβάλλοντος, να προστατεύσουν την ανθρώπινη υγεία και να χρησιμοποιήσουν 

τους φυσικούς πόρους προσεκτικά και λογικά» (Ευρωπαϊκή Επιτροπή-WEEE Οδηγία 

2003). Παραδείγματος χάριν, τον Ιανουάριο του 2003, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή-

WEEE Directive (2003) υιοθέτησε κανονισμούς σχετικούς με πέντε κατηγορίες: (1) 

EEE σχεδιασμός προϊόντων, (2) συλλογή ηλεκτρονικών αποβλήτων, (3) ανάκτηση 

ηλεκτρονικών αποβλήτων, (4) επεξεργασία ηλεκτρονικών αποβλήτων και 

χρηματοδότηση επεξεργασίας και (5) συνειδητοποίηση χρηστών EEE. Οι κύριες 

εκτιμήσεις της οδηγίας περιέλαβαν την ανάκτηση, ανακύκλωση και 

επαναχρησιμοποίηση των ηλεκτρονικών αποβλήτων. Ο κανονισμός στοχεύει να 

βελτιώσει την πληροφόρηση των παραγόντων τέλους-ζωής κατά τη διάρκεια του 

σχεδιασμού προϊόντων. Αυτοί οι παράγοντες περιλαμβάνουν την αποσυναρμολόγηση 

των μερών και την ανακυκλωσιμότητα των υλικών, κατάλληλα συστήματα συλλογής 

που υποστηρίζουν την ξεχωριστή διακομιδή των αποβλήτων για να μειώσουν τη 

διάθεση στα κοινά ρεύματα δημοτικών αποβλήτων, και τις καλύτερες πρακτικές για 

την επεξεργασία, την ανάκτηση και την ανακύκλωση των αποβλήτων. Επιπλέον, 

ανάλογα με τον τύπο αποβλήτων, οι παραγωγοί πρέπει να συμμορφωθούν ποσοστά 

με τα ελάχιστα ποσοστά ανάκτησης (70-80% σε βάρος) και ποσοστά 

επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης σε «συστατικό, υλικό και ουσίες» (50-80% 

σε βάρος) (WEEE Directive 2003). Επίσης, γίνονται διακρίσεις ανάλογα με την πηγή 

των αποβλήτων: ιδιωτικό νοικοκυριό ή μη, ιστορικά προϊόντα ή νέα προϊόντα 

(Ευρωπαϊκή Επιτροπή-WEEE Οδηγία 2003). 

Η εφαρμογή δεν είναι ένας εύκολος στόχος. Αν και μερικές χώρες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης εφαρμόζουν ήδη τον κανονισμό (π.χ., Κάτω Χώρες και Ελλάδα), άλλες, 

κυρίως χώρες χωρίς προηγούμενο σύστημα διαχείρισης αποβλήτων, έχουν ζητήσει 

επεκτάσεις ή προσωρινές παρεκκλίσεις για να συμμορφωθούν με τους κανονισμούς 
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(Magalini και Huisman 2007, Savage 2006). Δύο κύριοι παράγοντες που 

καθυστερούν την εφαρμογή της οδηγίας περιλαμβάνουν τα εξής: (1) μεταφορά των 

προηγούμενων κανονισμών (π.χ., Αυστρία, Βέλγιο, Δανία, Σουηδία και 

Λουξεμβούργο) και (2) διαπραγματεύσεις με τους συμμετέχοντες σχετικά με 

αρμοδιότητες της διαδικασίας (π.χ., Γαλλία) (Magalini και Huisman 2007). Επιπλέον, 

η Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον περιορισμό των επικίνδυνων ουσιών 

(RoHS) (2002/95/EC) περιορίζει (αρχίζοντας από τον Ιούλιο του 2006) τη χρήση έξι 

επικίνδυνων ενώσεων: μόλυβδος, υδράργυρος, κάδμιο, εξασθενές χρώμιο, 

polybrominated διφαινύλια (PBB), και polybrominated διφαινυλικοί αιθέρες (PBDE), 

που βρίσκοντα συνήθως σε EEE (Ευρωπαϊκή Επιτροπή-RoHS οδηγία 2003). 

Επιπλέον, άλλες Ευρωπαϊκές  χώρες όχι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης επίσης έχουν 

διαχειριστεί επιτυχώς τα ηλεκτρονικά απόβλητα. Η Ελβετία, παραδείγματος χάριν, 

έχει δύο διαφορετικά συστήματα αποβλήτων: Swiss Association for Information, 

Communication and Organization Technology (SWICO) για γραφειακό, 

οδοντιατρικό, γραφικό και τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό και Swiss Foundation for 

Waste Management (SENS) για οικιακές συσκευές (Hischier και λοιποί 2005, 

Streicher-Porte 2005). 

Οι επιχειρήσεις ανακύκλωσης που συνδέονται και με τα δύο συστήματα έχουν 

ανακυκλώσει 11 kg ηλεκτρονικών αποβλήτων ανά κάτοικο το 2004, τα οποία 

ανέρχονται σε 75.000 μετρικούς τόνους αποβλήτων SWICO αποτελεί το 47% 

(Hischier και λοιποί 2005, Streicher-Porte 2005, SWICO 2005). Σε σύγκριση, η 

WEEE Directive (2003) συστήνει 4 kg/κάτοικο/έτος.         

 

 9.4  Ταϊβάν  

Η Ταϊβάν άρχισε τις Waste Disposal Act Amendments (AWDA) το 1998. Οι 

τροποποιήσεις εξασφαλίζουν τους κατασκευαστές και τους εισαγωγείς μια 

οικονομική ευθύνη με την επιβολή καταβολής μιας αμοιβής ανακύκλωσης, 

παρόμοιας με το κορεατικό σύστημα. Οι πόροι συλλέγονται από μια οργάνωση 

γνωστή ως «Διοικητικό Ταμείο Ανακύκλωσης» και μεταφέρονται στις εγκαταστάσεις 

ανακύκλωσης. Τα ηλεκτρονικά απόβλητα περιλαμβάνουν τις συσκευές τηλεόρασης, 

ψυγεία, πλυντήρια, κλιματιστικά μηχανήματα, PC και άλλα. Οι αμοιβές 
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ανακύκλωσης είναι μεταξύ US$ 8 και US$ 21 (US$ 1 = 32 TWD) (Terazono και 

λοιποί 2006). 

 

 9.5  Ιαπωνία  

Οι νόμοι ηλεκτρονικών αποβλήτων της Ιαπωνίας απαιτούν από τους 

κατασκευαστές και τους εισαγωγείς να παίρνουν πίσω τα ηλεκτρονικά μετά το τέλος-

ζωής τους για ανακύκλωση και διαχείριση αποβλήτων και προορίζονται να 

εξασφαλίσουν τον διαχωρισμό των ηλεκτρονικών αποβλήτων από το MSW ρεύμα 

(Widmer και λοιποί 2005). Συγκεκριμένα, ο ιαπωνικός «νόμος ανακύκλωσης 

εγχώριων συσκευών», που θεσπίστηκε το 1998 και επιβλήθηκε το 2001, αναγκάζει 

τους παραγωγούς ή τους εισαγωγείς να ανακυκλώνουν τέσσερις τύπους οικιακών 

ηλεκτρονικών αποβλήτων: τηλεοράσεις, ψυγεία, πλυντήρια και κλιματιστικά 

μηχανήματα. Επιπλέον, οι καταναλωτές θα πρέπει να καταβάλουν μια αμοιβή τέλους-

ζωής που καλύπτει μέρος των δαπανών ανακύκλωσης και μεταφοράς. 

 Τα τέλη που καταβάλλονται από τους καταναλωτές είναι μεταξύ US$ 23 και US$ 46 

(US$ 1 = 107 JPY) που καλύπτει την αμοιβή ανακύκλωσης  και ένα επιπλέον US$ 4 

έως US$ 19 (US$ 1 = 107 JPY)  για αμοιβή συλλογής για να καλύψει τη μεταφορά 

του προϊόντος στις καθορισμένες θέσεις συλλογής. Επίσης, το σύστημα υποχρεώνει 

τους λιανοπωλητές να συλλέξουν και να μεταφέρουν τα πεταγμένα προϊόντα από 

τους καταναλωτές. Επιπλέον, η Ιαπωνία άρχισε την υποχρεωτική ανακύκλωση των 

επιχειρησιακών (PC) τον Απρίλιο του 2001, και επέκτεινε την απαίτηση στους 

οικιακούς PC το καλοκαίρι του 2003 με το «Νόμο για την προώθηση της 

αποτελεσματικής χρησιμοποίησης των πόρων.» Το σύστημα αρχικά διαχειριζόταν 

από τις τοπικές αρχές, αλλά για τα PC που πωλούνται μετά τον Οκτώβριο του 2003, 

οι κατασκευές που ομαδοποιούνται στο PC3R Κέντρο Προώθησης είναι αρμόδιες για 

τη συλλογή και την ανακύκλωση/επαναχρησιμοποίηση των υπολογιστών. Οι 

υπολογιστές στο πλαίσιο του προγράμματος ανακύκλωσης PC έχουν μια 

«Ανακύκλωση PC Σήμανση» και περιλαμβάνουν μια αόρατη μη-πληρωτέα αμοιβή 

ανακύκλωσης στη εκπτωτική τιμή, έτσι καμία πρόσθετη δαπάνη δεν απαιτείται. 

Εντούτοις, για τα προϊόντα που αγοράζονται πριν τον Οκτώβριο του 2003 και χωρίς 

τη σήμανση, οι πελάτες θα πρέπει να καταβάλουν μια αμοιβή συλλογής και 

ανακύκλωσης που κυμαίνεται από US$ 29 ως US$ 40 (PC3R 2008, Terazono και 

λοιποί 2006, Yoshida και λοιποί 2007). 
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 9.6  Νότια Κορέα  

Στη Νότια Κορέα, βάσει του νόμου Extended Producer Responsibility (EPR) 

Law (Yoon and Jang 2006), που μπήκε σε εφαρμογή το 2003, οι τοπικοί 

κατασκευαστές, οι διανομείς και οι εισαγωγείς των καταναλωτικών αγαθών όπως τα 

κλιματιστικά μηχανήματα, οι TV και τα PC πρέπει να επιτύχουν τους επίσημους 

στόχους ανακύκλωσης ή να αντιμετωπίσουν τις οικονομικές συνέπειες. Πρέπει να 

ιδρύσουν έναν λογαριασμό με την κυβέρνηση για να καταθέσουν τα κεφάλαια 

ανακύκλωσης, τα οποία είναι πληρωτέα αναλογικά προς τους πραγματικούς όγκους 

των αποβλήτων που ανακυκλώνονται. Οι κατασκευαστές και οι εισαγωγείς μπορούν 

είτε να μεταφέρουν τις δραστηριότητες ανακύκλωσης αποβλήτων τους στους 

συνεταιρισμούς βιομηχανίας και τις επαγγελματικές επιχειρήσεις ανακύκλωσης ή να 

ιδρύσουν τις δικές τους εγκαταστάσεις ανακύκλωσής για να καλύψουν τις EPR 

απαιτήσεις. Οι λιανοπωλητές και οι προμηθευτές πρέπει επίσης να συλλέξουν και να 

μεταφέρουν τον μεταχειρισμένο εξοπλισμό δωρεάν εάν ο πελάτης αγοράσει ένα 

παρόμοιο προϊόν. Σύμφωνα με Yoon και Jang (2006), περίπου 70% των  

ηλεκτρονικών αποβλήτων συλλέχθηκε από τους παραγωγούς το 2003, το οποίο είναι 

το έτος που το EPR πρόγραμμα εισήχθη αρχικά. Επιπλέον, εκείνος το χρόνο, 12% 

των συλλεχθέντων αποβλήτων επαναχρησιμοποιήθηκε, 69% των συλλεχθέντων 

αποβλήτων ανακυκλώθηκε, και το υπόλοιπο 19% πήγε σε χωματερές ή 

αποτεφρωτήρες στη Νότια Κορέα (Υπουργείο Περιβάλλοντος Δημοκρατίας της 

Κορέας 2003). Γενικά, τα ηλεκτρονικά απόβλητα συλλέγονται από τις τοπικές 

κυβερνήσεις, τους παραγωγούς/τους λιανοπωλητές, και τους ανακυκλωτές/τους νέους 

χρήστες. Στη Νότια Κορέα, οι τοπικές κυβερνήσεις συλλέγουν περίπου 40% των 

συνολικών συλλεχθέντων ηλεκτρονικών αποβλήτων και οι παράγωγοι/λιανοπωλητές 

περίπου 50% (Υπουργείο Περιβάλλοντος Δημοκρατίας της Κορέας 2003). Το τέλος 

ανακύκλωσης που καταβάλλεται από τους κατασκευαστές κυμαίνεται από US$ 4 ως 

US$ 17 (US$ 1 = 1160won). Εντούτοις, οι καταναλωτές είναι αρμόδιοι για την 

αμοιβή περισυλλογής και έχουν δύο επιλογές: 1) καταβολή καμίας αμοιβής συλλογής 

εάν ο καταναλωτής αποφασίζει να αγοράσει ένα νέο προϊόν, οπότε σ' αυτή την 

περίπτωση οι λιανοπωλητές συλλέγουν τα απόβλητα, ή 2) καταβολή μιας αμοιβής 

συλλογής στο σύστημα συλλογής της τοπικής κυβέρνησης. Είναι σημαντικό να 

σημειωθεί ότι στην περίπτωση των υπολογιστών, υπάρχουν επιχειρήσεις που 
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προσφέρουν δωρεάν συλλογή των αποβλήτων, η αμοιβή είναι γύρω στα  US$ 8 με 

US$ 10 (Ramzy K και λοιποί 2006). 
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 10 Επίλογος 

Αν και η Ελλάδα είναι μέρος της Ενωμένης Ευρώπης, ο πληθυσμός 

υπολείπεται  κατά πολύ των άλλων χωρών όσον αφορά την οικολογική συνείδηση. 

Στις ανεπτυγμένες χώρες, κυρίως του Βορά, η ανακύκλωση είναι μέρος της 

καθημερινότητας για τους πολίτες και αυτό έχει καλλιεργηθεί από τις ευρωπαϊκές 

κυβερνήσεις εδώ και δεκαετίες. Τουναντίον στη χώρα μας έχουν γίνει σπασμωδικές 

ενέργειες για την προώθηση και εμπέδωση των ωφελειών που προκύπτουν από την 

ανακύκλωση γενικότερα. Έτσι, για την ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών 

αποβλήτων συγκεκριμένα, θεωρώ ότι πρέπει να μελετηθούν προσεκτικά  οι καλές 

πρακτικές παγκοσμίως και να εφαρμοσθεί ένα μίγμα από αυτές στην Ελλάδα, 

αντιγράφοντας κατά κάποιο τρόπο αυτό που ήταν άκρως επιτυχές σε χώρες του 

τρίτου κόσμου καθώς και πρακτικές από αναπτυγμένες χώρες. 

Καταρχήν, θα πρέπει να προσδιορισθεί μια εθνική διοικητική πολιτική ηλεκτρονικών 

αποβλήτων που θα έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας βιώσιμης κοινωνίας 

ανακύκλωσης θέτοντας πρότυπα και δημιουργώντας τις υποδομές για τη συλλογή και 

την ανακύκλωση. Να βελτιωθεί η πληροφόρηση και να διευκολυνθούν οι αλλαγές 

στη συμπεριφορά του καταναλωτή ώστε η ανακύκλωση να γίνει καθημερινή 

πρακτική. 

Πρώτο μέλημα στη διαχείριση των ηλεκτρονικών αποβλήτων πρέπει να αποτελεί η 

συλλογή τους και κατόπιν να αποφασισθεί, ανάλογα με την κατάστασή τους αν θα 

επαναχρησιμοποιηθούν, ανακυκλωθούν ή θαφτούν. Για τη συλλογή προτείνεται το 

παράδειγμα των ΗΠΑ, δηλαδή, να γίνεται ξεχωριστή συλλογή από τα οικιακά 

απόβλητα, δωρεάν επιστροφή WEEE για τους ιδιώτες και τις επιχειρήσεις, να τεθεί 

στόχος συλλογής συγκεκριμένη ποσότητα αποβλήτων σε kg ανά κάτοικο το χρόνο. 

Επίσης να δημιουργηθούν νέα εμφανή σημεία συλλογής και να συνεχιστεί η χρήση 

των υπαρχόντων σημείων. Βέβαια, μιας και η χώρα διέρχεται την σοβαρότερη 

οικονομική κρίση των τελευταίων 50 ετών θα ήταν χρήσιμο να προωθηθεί η 

ανακύκλωση μέσω οικονομικών ωφελειών για τον απλό πολίτη. 

Το “success story” της Ουγκάντα θα μπορούσε να εφαρμοσθεί στο σύνολό του. Η 

ίδρυσης μίας ή περισσοτέρων κέντρων αποκατάστασης υπολογιστών από τον 

ιδιωτικό τομέα με την υποστήριξη της κυβέρνησης θα είναι μια επικερδής κοινωνική 

επιχείρηση που θα αυξήσει τις δυνατότητες αποκατάστασης και ανακύκλωσης 
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μεταχειρισμένων PC της χώρας. Αυτό θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, θα 

παρέχει χαμηλού κόστους PC στον πληθυσμό και θα προσφέρει υπεύθυνες λύσεις 

ανακύκλωσης.  

Συνοψίζοντας, εάν η WEEE 2003 Οδηγία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που 

υιοθέτησε κανονισμούς σχετικούς με το σχεδιασμό ΕΕΕ προϊόντων τη συλλογή 

ηλεκτρονικών αποβλήτων, την ανάκτηση ηλεκτρονικών αποβλήτων και επεξεργασία 

ηλεκτρονικών αποβλήτων καθώς και τη χρηματοδότηση επεξεργασίας και τη 

συνειδητοποίηση των χρηστών EEE εφαρμοσθεί πλήρως, η διαχείριση των 

συγκεκριμένων αποβλήτων δεν θα αποτελεί πρόβλημα για τη χώρα αλλά, αντιθέτως 

θα φέρει τα πλεονεκτήματα που αναφέρθηκαν παραπάνω. 

 

 10.1  Μελλοντικές Επεκτάσεις 

Μία καταγραφή του καθεστώτος διαχείρισης ηλεκτρονικών αποβλήτων στην 

Ελλάδα καθώς και μια ολοκληρωμένη πρόταση για την καλύτερη και αποδοτικότερη 

διαχείρισή τους αποτελεί πρόκληση ως αντικείμενο περαιτέρω έρευνας. 
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