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Περίληψη
Θ παροφςα μεταπτυχιακι εργαςία διενεργικθκε ςτo πλαίςιo του προγράμματοσ
μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν «Εκπαίδευςθ και Ρολιτιςμόσ», με κατεφκυνςθ τθν Ρολιτιςμικι
Αγωγι, του Χαροκοπείου Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν. Ο τίτλοσ τθσ: «Διερεφνθςθ του βακμοφ
εμπλοκισ, των ςτάςεων και των προκζςεων

των εκπαιδευτικϊν Δευτεροβάκμιασ

Εκπαίδευςθσ, ςχετικά με τθν επαναχρθςιμοποίθςθ και ανακφκλωςθ Αποβλιτων
Θλεκτρικοφ και Θλεκτρονικοφ Εξοπλιςμοφ» ςυνάδει με το κίνθτρο να αποτυπωκοφν οι
αντιλιψεισ των εκπαιδευτικϊν για τθν ανακφκλωςθ και επαναχρθςιμοποίθςθ του
Θλεκτρικοφ και Θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ, κυρίωσ ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ και να διαφανεί ο
βακμόσ εμπλοκισ τουσ ςτθ διαδικαςία αυτι. Οι αντιλιψεισ των εκπαιδευτικϊν, όςον
αφορά ςτο ςυγκεκριμζνο ηιτθμα, είναι ιδιαίτερα ςθμαντικζσ, κακϊσ μεταλαμπαδεφονται
και ςτισ επόμενεσ γενιζσ, μζςω τθσ διδαςκαλίασ τουσ αλλά και του παραδείγματοσ που
δίνουν οι ίδιοι ςτουσ μακθτζσ τουσ.
Το πρϊτο μζροσ τθσ εργαςίασ ερευνά ενδελεχϊσ τθ βιβλιογραφία, ελλθνικι και διεκνι,
πάνω ςτο ηιτθμα αυτό, προκειμζνου να καταγραφεί θ ιςχφουςα νομοκεςία ςε ευρωπαϊκό
και εκνικό επίπεδο και να διερευνθκοφν οι ζννοιεσ που ςυςχετίηονται με τα απόβλθτα και
τουσ τρόπουσ διαχείριςισ τουσ.
Στο δεφτερο μζροσ αποτυπϊνεται θ ζρευνα που διενεργικθκε ςε εκπαιδευτικοφσ ςχολείων
τθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, αναφζρονται τα ςυμπεράςματα που προκφπτουν από τθ
ςυγκεκριμζνθ ζρευνα και θ ςφνδεςι τουσ με τθ βιβλιογραφία.
Επιςθμαίνεται πωσ ζνα τόςο ςθμαντικό ηιτθμα, που ςυμβάλλει ςτθ ςωςτι διαχείριςθ
αποβλιτων και κατά ςυνζπεια ςτο ςωςτό περιβαλλοντικό ζλεγχο ολόκλθρου του πλανιτθ,
προςδίδει εναφςματα προβλθματιςμοφ, αλλά χριηει περαιτζρω διερεφνθςθσ, κακϊσ ο
πλανιτθσ είναι, ουςιαςτικά, αυτό που κα κλθροδοτθκεί ςτισ επερχόμενεσ γενιζσ και είναι
κακικον τθσ ανκρωπότθτασ να του διαςφαλίςει ζνα ευοίωνο μζλλον.

Λζξεισ – Κλειδιά: Ανακφκλωςθ, Επαναχρθςιμοποίθςθ, Θλεκτρικόσ Εξοπλιςμόσ,
Θλεκτρονικόσ Εξοπλιςμόσ.
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Abstract
The present postgraduate thesis was carried out for the postgraduate study program
"Education and Culture" to the field of Cultural Education of Harokopio University of Athens
entitled: "Investigation of the degree of involvement, attitudes and intentions of Secondary
Education teachers Waste Electrical and Electronic Equipment".
Our motivation was to capture the perceptions of teachers about the recycling and reuse of
electrical and electronic equipment, especially in schools and the degree of their
involvement in this process. Teachers' perceptions on this issue, we consider to be
particularly important, as they impart them to the future generations through their teaching
and the example they give to their students.
The first part of our work studies the literature, Greek and international, on this issue, in
order to record the current legislation at European and national level, to explore the
concepts concerning waste and how to manage it.
The second part report the research conducted in secondary school teachers, mentions the
conclusions that emerge from this research and their connection to our literature.
We believe that such an important issue, which contributes to the proper management of
waste and consequently to the proper environmental control of the entire planet, needs
further investigation, since the planet is what we will inherit to future generations.

Keywords: Recycling, Reuse, Electrical Equipment, Electronic Equipment.
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Διζαγωγή
Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, ε πνζφηεηα ησλ θαηαλαισηψλ θαη ηνπ επαγγεικαηηθνχ
ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ απμάλεηαη ζπλερψο. Σελ ίδηα ζηηγκή, νη γξήγνξεο αιιαγέο ζηελ
πιεξνθφξεζε θαη ζηηο ηερλνινγίεο επηθνηλσλίεο, ε φιν θαη απμαλφκελε επειημία ησλ
πεξηζζφηεξσλ ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πηψζε ησλ ηηκψλ, έρνπλ
νδεγήζεη ζε κηα δξαζηηθή κείσζε ηεο δηάξθεηαο δσήο γηα ηελ πιεηνλφηεηα ηνπ ειεθηξνληθνχ
εμνπιηζκνχ. Απηφ ηζρχεη αθφκε θαη φηαλ θάπνηεο ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο, π.ρ. ηα θηλεηά
ηειέθσλα, κπνξεί λα έρνπλ αξθεηνχο θαηφρνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο, πξηλ
απνξξηθζνχλ.
Σν 2008, ν αξηζκφο ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ μεπέξαζε ην 1 δηζεθαηνκκχξην,
θαζψο ε ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνλφηεηα έρεη θηάζεη πιένλ ζην ηέινο ηεο δηάξθεηαο ηεο δσήο
ηνπο ή ζα θηάζεη ζχληνκα (Bastiaan et al., 2010). Χο επαθφινπζν, απνβαίλεη έλα ππεξβνιηθά
γξήγνξα απμαλφκελν πνζφ ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ λα ζπζζσξεχεηαη θαη σο εθ ηνχηνπ λα
πξνθχπηνπλ ηεξάζηηεο πνζφηεηεο Ζιεθηξνληθψλ Απνβιήησλ (ΑΖΖΔ). Μηα Οδεγία ηεο ΔΔ
(Jirang & Roven, 2011), νξίδεη ηα ειεθηξνληθά απφβιεηα σο ηνλ απαξραησκέλν εμνπιηζκφ, ν
νπνίνο εμαξηάηαη απφ ην ειεθηξηθφ ξεχκα ή ειεθηξνκαγλεηηθά πεδία πξνθεηκέλνπ λα
ιεηηνπξγεί ζσζηά, θαζψο θαη ηνλ εμνπιηζκφ γηα ηελ παξαγσγή, κεηαθνξά θαη κέηξεζε απηνχ
ηνπ ξεχκαηνο. χκθσλα κε ηνπο Pongracz et al. (2008), θάζε νξηζκφο ησλ Ζιεθηξνληθψλ
Απνβιήησλ ζα πξέπεη λα κειεηάηαη φζνλ αθνξά ην πξντφλ πνπ γίλεηαη απαξραησκέλν θαη ηελ
απφθαζε ηνπ ηδηνθηήηε ηνπ λα ην θαηαζηήζεη σο απφβιεην. Σα ειεθηξνληθά πξντφληα
γίλνληαη απφβιεηα θαηά ηνλ ρξφλν θαη ην κέξνο φπνπ ε δνκή θαη ε θαηάζηαζή ηνπο δελ είλαη
πιένλ δπλαηφλ λα παξέρνπλ ηελ αλακελφκελε απφδνζε, φζνλ αθνξά ζηνπο ζθνπνχο πνπ
έρνπλ θαζνξηζηεί απφ ηνπο ηδηνθηήηεο ηνπο. Οη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο ηα ειεθηξνληθά
πξντφληα δελ είλαη πιένλ δπλαηφλ λα επηηειέζνπλ ηνλ ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν πξννξίδνληαη είλαη
πνιιαπινί. Δλδερνκέλσο κπνξεί πιένλ λα κελ είλαη ιεηηνπξγηθά, επεηδή έρνπλ θαηαζηξαθεί
ή ε ηερλνινγία ηνπο θαη ν ζρεδηαζκφο κπνξεί λα κελ είλαη πιένλ ζε θαηάζηαζε αηρκήο ή λα
ζεσξείηαη σο ζχγρξνλνο (Pongracz et al., 2008). Βέβαηα, απηφ πνπ ζεσξείηαη απφβιεην απφ
ηνλ ρξήζηε, ζπρλά ζεσξείηαη σο θεξδνθφξν απφ ηελ βηνκεραλία αλαθχθισζεο, ε νπνία
κπνξεί λα αλαθηήζεη ηα πνιχηηκα πιηθά πνπ εκπεξηέρνληαη ζε απηφ θαη λα ηα πνπιήζεη γηα
επαλαρξεζηκνπνίεζε σο δεπηεξνγελείο πξψηεο χιεο γηα λέα πξντφληα.
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Σν πνζφ ησλ ΑΖΖΔ πνπ δεκηνπξγείηαη ζηελ Ακεξηθή θαη ζηελ ΔΔ, θαζψο θαη ζηηο
αλεπηπγκέλεο ρψξεο, έρεη απμεζεί ζεκαληηθά ηα ηειεπηαία 10 έηε. χκθσλα κε ηελ Τπεξεζία
Πξνζηαζίαο ηνπ Πεξηβάιινληνο ησλ ΖΠΑ, θαηά κέζν φξν, θάζε λνηθνθπξηφ ρξεζηκνπνηεί 34
ειεθηξνληθέο θαη ειεθηξηθέο ζπζθεπέο, πνπ έρεη σο απνηέιεζκα πεξηζζφηεξνπο απφ 5 Υ 10 6
ηφλνπο ΑΖΖΔ εηεζίσο. Γηα ηελ ΔΔ, εθηηκάηαη φηη, θαηά κέζν φξν, θάζε πνιίηεο ζπκβάιιεη
πεξίπνπ θαηά 15 θηιά ΑΖΖΔ εηεζίσο, θάηη πνπ ζεκαίλεη θαη’ εθηίκεζε έλα ζχλνιν 7Υ106
ηφλνπο (Bastiaan et al., 2010). Έηζη, ηα ΑΖΖΔ απνηεινχλ κία απφ ηηο ηαρχηεξα
αλαπηπζζφκελεο ξνέο απνβιήησλ, πνπ ήδε ππνινγίδεηαη φηη απνηειεί ην 8% ησλ αζηηθψλ
απνβιήησλ (Tanskanen, 2013). ηηο αλαπηπζζφκελεο αγνξέο, φπσο είλαη ε Κίλα θαη ε Ηλδία,
ε παξαγσγή ειεθηξηθψλ θαη ειεθηξνληθψλ απνβιήησλ θαηά θεθαιή είλαη αθφκε κφλν 1 θηιφ
αλά έηνο, αιιά απηφ απμάλεηαη ξαγδαία. Αλ ην δνχκε απφ ηελ άπνςε ηνπ ηεξάζηηνπ
πιεζπζκνχ, ηα ζπλνιηθά απφβιεηα πνπ δεκηνπξγνχληαη ζε απηέο ηηο δχν ρψξεο πνιχ
γξήγνξα ζα μεπεξάζνπλ απηά πνπ δεκηνπξγνχληαη ζηηο δπηηθέο ρψξεο. Δπηπιένλ, ην πνζφ ησλ
ΑΖΖΔ ζε πξφζθαηα βηνκεραληθέο θαη αλαπηπζζφκελεο ρψξεο απμάλεηαη ,επίζεο, ιφγσ ησλ
εηζαγσγψλ ησλ ΑΖΖΔ απφ ηηο αλεπηπγκέλεο ρψξεο. Μειέηεο δείρλνπλ φηη πεξίπνπ ην 50-80%
ησλ

ΑΖΖΔ

πνπ

δεκηνπξγνχληαη

ζηηο

αλεπηπγκέλεο

αγνξέο

κεηαθέξνληαη

ζηηο

αλαπηπζζφκελεο ρψξεο γηα επαλαρξεζηκνπνίεζε θαη αλαθχθισζε, παξαβηάδνληαο ζπρλά
ηνπο δηεζλείο λφκνπο (Tanskanen, 2013).
Χο κέξνο ησλ ΑΖΖΔ, αξθεηά ζηνηρεία θάπνησλ ειεθηξνληθψλ πξντφλησλ πεξηέρνπλ
επηβιαβή ζηνηρεία, φπσο γηα παξάδεηγκα θάδκην θαη πδξάξγπξν, ηα νπνία είλαη επηβιαβή γηα
ην πεξηβάιινλ, εάλ δελ δηαρεηξηζηνχλ θαη δελ ελαπνηεζνχλ θαηάιιεια. Άιια πεξηιακβάλνπλ
πνιχηηκα ζηνηρεία, ηα νπνία κπνξεί λα επηθέξνπλ θέξδνο εάλ επαλαθηεζνχλ. Έηζη,
πξνθεηκέλνπ λα γίλεη δηαρείξηζε ησλ ηεξάζηησλ θαη ζπλερψο απμαλφκελσλ πνζψλ ησλ
ΑΖΖΔ, ε βηψζηκε αλαθχθισζε θαη απνθαηάζηαζε ησλ πιηθψλ θαη ησλ ζηνηρείσλ γηα
επαλαρξεζηκνπνίεζε έρεη γίλεη βαζηθφ δήηεκα παγθνζκίσο απφ νηθνινγηθή θαη νηθνλνκηθή
άπνςε. Παξφια απηά, κέρξη ζήκεξα, αθφκε θαη ζηηο βηνκεραληθέο ρψξεο, αλάινγα κε ηελ
θαηεγνξία ηνπ πξντφληνο κφλν έλα κηθξφ θιάζκα ησλ ΑΖΖΔ αλαθπθιψλεηαη, ελψ ην
κεγαιχηεξν κέξνο απνξξίπηεηαη ζε ρψξνπο πγεηνλνκηθήο ηαθήο.
Ζ ζχλζεζε ησλ πιηθψλ ησλ ΑΖΖΔ δηαθέξεη απφ είδνο ζε είδνο πξντφληνο, αιιά αθφκε θαη
ζηελ ίδηα θαηεγνξία πξντφληνο (Jirang & Roven, 2011). Απηφ θαίλεηαη έληνλα απφ ηα
δεηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ ζηελ αλαθχθισζε ησλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ. Έλα θηλεηφ
ηειέθσλν κπνξεί λα έρεη πιαζηηθφ ή κεηαιιηθφ θάιπκκα, αιιά παξφκνηα εζσηεξηθά κέξε ηα
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νπνία είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπ, φπσο π.ρ. νζφλε, ηελ ηππσκέλε πιαθέηα
θαισδίσζεο θαη ηελ επαλαθνξηηδφκελε κπαηαξία.
Απφ ηα παξαπάλσ θαηαλννχκε φηη ε αλάγθε γηα αλαθχθισζε ησλ ΑΖΖΔ είλαη ηεξάζηηα.
Βαζηθφ φκσο δήηεκα, πξνθεηκέλνπ λα εθαξκνζηεί απνηειεζκαηηθά, είλαη νη ζηάζεηο θαη νη
αληηιήςεηο ησλ ίδησλ ησλ θαηαλαισηψλ, πξνθεηκέλνπ λα κελ θαηαιήγνπλ ηα ΑΖΖΔ ζηηο
ρσκαηεξέο. Αθφκε βαζηθφηεξν, βέβαηα, δήηεκα, είλαη νη ζηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, αθνχ
κέζσ ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο κπνξνχλ λα δηακνξθψζνπλ ηηο αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ, ησλ
κειινληηθψλ, δειαδή, θαηαλαισηψλ. Δλδερφκελεο δξάζεηο πνπ κπνξνχλ λα ιάβνπλ ρψξα
ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ρψξνπο, αιιά θαη ην ίδην ην παξάδεηγκά ηνπο ζε ζέκαηα αλαθχθισζεο,
κπνξνχλ λα εληζρχζνπλ κειινληηθέο ζηάζεηο ηεο επφκελεο γεληάο, αιιά θαη λα ζπλδξάκνπλ
έηζη ψζηε απηή ε γεληά λα ζπκβάιιεη ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ζηε
βησζηκφηεηα ηνπ ίδηνπ καο ηνπ πιαλήηε.
H ζπγθεθξηκέλε

εξγαζία δηαξζξψλεηαη ζε έμη θεθάιαηα ζε ζεσξεηηθφ πιαίζην. ην

πξψην θεθάιαην πεξηγξάθνληαη ν Ζιεθηξνληθφο θαη Ζιεθηξηθφο Δμνπιηζκφο (Ζ.Ζ.Δ.) θαζψο
θαη ηα Απφβιεηα πνπ απνξξένπλ απφ απηφλ (Α.Ζ.Ζ.Δ.). ην δεχηεξν θεθάιαην
πεξηγξάθνληαη δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε Ννκνζεζία, ηφζν ζε Δπξσπατθφ επίπεδν, φζν θαη
ζηε ρψξα καο. ην ηξίην θεθάιαην αλαθέξνληαη ηα δεηήκαηα ησλ Απνβιήησλ, ηεο
θαηεγνξηνπνίεζήο ηνπο, ηεο δηαρείξηζεο θαη ηεο επεμεξγαζίαο ηνπο. ην ηέηαξην θεθάιαην
αλαθέξεηαη ε Κπθιηθή Οηθνλνκία, ε δξάζε ηεο θαη ζπγθεθξηκέλα ην πψο απηή δχλαηαη λα
ζπκβάιιεη ζηε ζσζηή δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ. ην πέκπην θεθάιαην γίλεηαη αλαθνξά
ζηηο επηπηψζεηο ησλ Απνβιήησλ, ηφζν γηα ην πεξηβάιινλ, φζν θαη γηα ηνλ ίδην ηνλ άλζξσπν.
Σν έθην θεθάιαην αλαθέξεηαη ζε έξεπλεο γηα ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ θαηαλαισηψλ πάλσ ζην
δήηεκα απηφ.
Έπεηαη ην εξεπλεηηθφ κέξνο, πνπ εζηηάδεη ζηε δηεξεχλεζε ησλ ζηάζεσλ θαη ηνπ βαζκνχ
εκπινθήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζρεηηθά κε ηελ αλαθχθισζε
θαη

ηελ

επαλαρξεζηκνπνίεζε

ειεθηξνληθψλ

ζπζθεπψλ.

Δδψ,

πεξηγξάθνληαη

ηα

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πνπ δηεμήρζε κέζσ εξσηεκαηνινγίσλ, ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ
126 άηνκα απφ ηνλ ρψξν ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. Σέινο, αλαθέξνληαη ηα
ζπκπεξάζκαηα πνπ αλαθχπηνπλ ηφζν απφ ηελ ζεσξεηηθή

αλαδήηεζε, φζν θαη απφ ηελ

έξεπλα Αθνινπζεί ε βηβιηνγξαθία θαη ην Παξάξηεκα ζην νπνίν έρεη αλαξηεζεί ην
εξσηεκαηνιφγην πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ έξεπλα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1
Ζλεκηπονικόρ και Ζλεκηπικόρ Δξοπλιζμόρ (Ζ.Ζ.Δ) και Απόβληηα
Ζλεκηπικού και Ζλεκηπονικού Δξοπλιζμού (Α.Ζ.Ζ.Δ.)
1.1. ΟΡΗΜΟΗ και ΔΗΓΖ Δ Ζ.Ζ.Δ. και Α.Ζ.Ζ.Δ.
Πξνζεγγίδνληαο ηνλ φξν «Ζιεθηξνληθφο θαη Ζιεθηξηθφο Δμνπιηζκφο», ζπληνκνγξαθηθά
Ζ.Ζ.Δ., ραξαθηεξίδεηαη ν εμνπιηζκφο ν νπνίνο ιεηηνπξγεί κε αζθάιεηα θαη νξζφηεηα ζε
ζπλζήθεο νλνκαζηηθήο ελαιιαζζφκελεο ηάζεο 1000 V ή νλνκαζηηθήο ζπλερνχο ηάζεο
1500V. ηνλ φξν εκπεξηέρεηαη θαη ν εμνπιηζκφο πνπ απαηηείηαη γηα λα παξαρζεί, δηαλεκεζεί
θαη κεηξεζεί ην ειεθηξνκαγλεηηθφ πεδίν, ε ηάζε θαη ην ξεχκα, ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηε
ιεηηνπξγία ηνπ Ζ.Ζ.Δ., ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 2012/19/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ
θαη πκβνπιίνπ.
Με ηνλ φξν «Απφβιεηα Ζιεθηξηθνχ θαη Ζιεθηξνληθνχ Δμνπιηζκνχ» ή ζπληνκνγξαθηθά
«Α.Ζ.Ζ.Δ.» πξνζδηνξίδεηαη ν ειεθηξηθφο θαη ειεθηξνληθφο εμνπιηζκφο πνπ ζεσξείηαη
απφβιεην, ζχκθσλα κε ην άξζξν 3, παξ. 1 ηεο Οδεγίαο 2008/98/ΔΚ θαη πεξηιακβάλεη φια ηα
θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία, ηα ζπλαξκνινγεκέλα κέξε θαη ηα αλαιψζηκα πιηθά πνπ
απνηεινχλ ηκήκα ηνπ πξντφληνο θαηά ην ρξφλν απφξξηςήο ηνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 ηεο
Δπξσπατθήο Οδεγίαο 2012/19/ΔΔ. Οη ζπγθεθξηκέλεο Οδεγίεο έρνπλ ζεζπηζηεί ζην λα
απνβιέπνπλ επξχηεξα ζηε δηαρείξηζε ησλ Α.Ζ.Ζ.Δ., ζηε ρξεζηκφηεηά ηνπο εθ λένπ θαη ζηελ
θαηαπνιέκεζε ησλ δπζκελψλ επηδξάζεσλ ηφζν γηα ηνλ άλζξσπν φζν θαη γηα ην πεξηβάιινλ.
ηελ Οδεγία 2002/96/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη πκβνπιίνπ ηεο 27εο
Ηαλνπαξίνπ 2003 νη θαηεγνξίεο ησλ Απνβιήησλ Ζιεθηξηθνχ θαη Ζιεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ
είραλ ήδε πξνζδηνξηζηεί θαη εληάζζνληαλ ζε θαηαζηάζεηο αλάινγα κε ην είδνο ηνπο (ηάζεο
& Υαξαιάθεο, 2004). Πην ζπγθεθξηκέλα, απφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα 13/8/2012 έσο θαη ην
δηάζηεκα 14/8/2018, ε Οδεγία 2012/19/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη πκβνπιίνπ
απνζαθήληδε πσο ζηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία εληάζζνληαλ νη νγθψδεηο νηθηαθέο ζπζθεπέο,
νη πην κηθξέο νηθηαθέο ζπζθεπέο, ν εμνπιηζκφο ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηψλ θαη
ηειεπηθνηλσληψλ, ηα θσηηζηηθά είδε, ηα ειεθηξηθά θαη ειεθηξνληθά εξγαιεία, εθηφο απφ ηα
κεγάιεο θιίκαθαο βηνκεραληθά εξγαιεία. πλαθφινπζα, εκπεξηέρνληαλ ηα παηρλίδηα, νη
εμνπιηζκνί αλαςπρήο θαη αζιεηηζκνχ, ηα ηαηξηθά βνεζήκαηα, κε εμαίξεζε ηα εκθπηεχκαηα
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θαη φια ηα κνιπζκέλα πξντφληα, ηα φξγαλα γηα παξαθνινχζεζε θαη έιεγρν θαη νη απηφκαηνη
δηαλνκείο (ηάζεο & Υαξαιάθεο, 2004)
ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 15/8/2018 έσο θαη ζηηο κέξεο καο, ε Οδεγία 2012/19/ΔΔ ηνπ
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ εκπινπηίζηεθε κε ηνλ εμνπιηζκφ ηεο αληαιιαγήο ζεξκφηεηαο θαη
ηνλ εμνπιηζκφ ν νπνίνο εκπεξηέρεη νζφλεο κε κεγαιχηεξε επηθάλεηα απφ ηα 100 cm2, θαζψο
πιένλ εηζέξρνληαη ζηε δσή καο πην ζχγρξνλεο ζπζθεπέο, φπσο είλαη νη ηειενξάζεηο, νη
νζφλεο, νη θνξεηνί ππνινγηζηέο θαη ηα tablets. Δπίζεο, ζηελ θαηεγνξία ζπλππνινγίδνληαη νη
ιακπηήξεο, ηα πιπληήξηα ξνχρσλ θαη πηάησλ, νη ειεθηξηθέο ζφκπεο, ηα κεραλήκαηα
εθηχπσζεο, νη εμνπιηζκνί αληηγξαθήο θαη ηα θσηνβνιηατθά πάλει, νη ειεθηξηθέο ζθνχπεο, νη
θνχξλνη κηθξνθπκάησλ, νη εμνπιηζκνί εμαεξηζκνχ, νη ηνζηηέξεο, νη ειεθηξηθνί βξαζηήξεο, νη
ειεθηξηθέο μπξηζηηθέο κεραλέο, νη δπγαξηέο, νη αξηζκνκεραλέο, ηα ξαδηφθσλα, νη
βηληενθάκεξεο, ηα ειεθηξηθά θαη ειεθηξνληθά παηρλίδηα, ηα κηθξά ειεθηξηθά θαη ειεθηξνληθά
εξγαιεία, νη κηθξέο ηαηξηθέο ζπζθεπέο, ηα κηθξά φξγαλα παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ.
Δπηπξφζζεηα, εκπεξηέρεηαη θαη ζχγρξνλνο εμνπιηζκφο πιεξνθνξηθήο θαη ηειεπηθνηλσληψλ
κηθξνχ κεγέζνπο, κε εμσηεξηθέο δηαζηάζεηο κηθξφηεξεο απφ 50 cm, φπσο είλαη ηα θηλεηά
ηειέθσλα, ηα Global Positioning Systems, θαηά θφζκνλ GPS, νη ππνινγηζηέο ηζέπεο, νη
αηνκηθνί ππνινγηζηέο, νη εθηππσηέο θαη ηα ηειέθσλα (Dimitrakakis et al, 2009).
ηα λνηθνθπξηά κηα νηθηαθή ζπζθεπή νινθιεξψλεη ηνλ θχθιν δσήο ηεο φηαλ ραιάζεη,
ρσξίο λα κπνξεί λα επηζθεπαζηεί ή φηαλ ν θάηνρφο ηεο απνθαζίζεη λα ηελ αιιάμεη,
πξνθεηκέλνπ λα αγνξάζεη κηα ηερλνινγηθά ή αηζζεηηθά θαιχηεξε. Σφηε ε ζπζθεπή
κεηαηξέπεηαη ζε «απφβιεην», θπξηνιεθηηθά ή κεηαθνξηθά. Σα Απφβιεηα ηνπ Ζιεθηξηθνχ θαη
Ζιεθηξνληθνχ Δμνπιηζκνχ, Α.Ζ.Ζ.Δ., απνηεινχλ ην ηειεπηαίν ζηάδην ζηνλ θχθιν δσήο ησλ
νηθηαθψλ ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ. Βέβαηα, αλ ε ζπζθεπή δελ είλαη ραιαζκέλε, κπνξεί λα
κεηαπσιεζεί ή λα δσξηζηεί γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί μαλά. Μπνξεί, επίζεο, λα κεηαπσιεζεί ή
λα δσξηζηεί, αλ είλαη ραιαζκέλε αιιά βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε πνπ κπνξεί λα επηζθεπάδεηαη
(Υφλδξνο, 2005).
πλεπψο, ν φξνο «Απφβιεηα Ζιεθηξηθνχ θαη Ζιεθηξνληθνχ Δμνπιηζκνχ», Α.Ζ.Ζ.Δ.,
ραξαθηεξίδεη επξχηεξα ηηο ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο πνπ είλαη ζε αρξεζηία, αλεμάξηεηα απφ ην
αλ έρνπλ απνξξηθζεί ζε θάπνηα ρσκαηεξή ή ΥΤΣΑ ή αθφκε θαη εάλ είλαη ζε θάπνην ρψξν
πξνζσξηλά απνζεθεπκέλεο. Γίλεηαη αλαθνξά θαη γηα ηα θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία, ηα κέξε
πνπ έρνπλ ζπλαξκνινγεζεί θαη ηα αλαιψζηκα ηκήκαηα πνπ απνηεινχλ κέξνο ηνπ πξντφληνο
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θαηά ην ρξφλν απφξξηςήο ηνπ. Σα ζπγθεθξηκέλα απφβιεηα ζεσξνχληαη ξεχκα
πνιππινθφηεηαο θαη πξνηεξαηφηεηαο εμαηηίαο ηεο επηθηλδπλφηεηάο ηνπο, ηεο ξαγδαίαο
αχμεζεο ηνπ φγθνπ ηνπο θαη ησλ ζεκαληηθψλ επηπηψζεσλ πνπ πξνθαιεί ε παξαγσγή ηνπ
ειεθηξηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ ζην πεξηβάιινλ, κε βάζε ηελ πςειή θαηαλάισζε
πφξσλ θαη ελέξγεηαο πνπ απαηηείηαη. Τπάξρεη, βέβαηα, παγθφζκηα αλεζπρία γηα ηα Απφβιεηα
Ζιεθηξηθνχ θαη Ζιεθηξνληθνχ Δμνπιηζκνχ πνπ απνβαίλνπλ κία απφ ηηο ηαρέσο απμαλφκελεο
ξνέο απνβιήησλ. Καη’ απηφλ ηνλ ηξφπν ε κειέηε ησλ επηινγψλ δηαρείξηζεο θαη
αλαθχθισζεο ησλ απνβιήησλ, ε νπνία ζηνρεχεη ζηελ αλάθηεζε ησλ πιηθψλ, θαζηζηά ηελ
αζθαιή δηάζεζή ηνπο έλα ζεκαληηθφ πεξηβαιινληηθφ δήηεκα, ην νπνίν εγείξεη αλεζπρίεο
δηεζλψο (Long et al, 2013).

1.2. ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Αποβλήηων Ζλεκηπικού και Ζλεκηπονικού Δξοπλιζμού
(Α.Ζ.Ζ.Δ.)
Σν πξφβιεκα ηεο δηαρείξηζεο ησλ Απνβιήησλ Ζιεθηξηθνχ θαη Ζιεθηξνληθνχ Δμνπιηζκνχ
(Α.Ζ.Ζ.Δ.) είλαη δπζεπίιπην, θαζψο ηα πην πνιιά ειεθηξνληθά απφβιεηα απνξξίπηνληαη ζε
ρψξνπο πγεηνλνκηθήο ηαθήο απνβιήησλ. ηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο ην 80% απνζηέιιεηαη,
ζπρλά παξάλνκα, γηα αλαθχθισζε ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, φπσο είλαη ε Κίλα, ε Ηλδία, ε
Γθάλα θαη ε Νηγεξία. Μέζα ζηα φξηα ηεο άηππεο νηθνλνκίαο ησλ ρσξψλ απηψλ, νη ηερληθέο
αλαθχθισζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη ππνηππψδεηο. Οη αλαπηπζζφκελεο ρψξεο
επσκίδνληαη ην βάξνο ελφο παγθφζκηνπ πξνβιήκαηνο, ρσξίο λα έρνπλ ηε ζρεηηθή
ηερλνγλσζία θαη ηελ νηθνλνκηθή επξσζηία γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ
πξνθχπηνπλ, κε απνηέιεζκα λα επηβαξχλεηαη αλεπαλφξζσηα ην πεξηβάιινλ θαη ε δεκφζηα
πγεία επξχηεξα. Ηδηαίηεξα ζηηο κέξεο καο νη θνξεηνί ππνινγηζηέο θαη ηα θηλεηά ηειέθσλα
απνξξίπηνληαη κε ηαρχηαηνπο ξπζκνχο, θαζψο απμάλεη ε θπθινθνξία ηνπο ζηελ αγνξά,
αλαβαζκίδνληαη αηζζεηηθά θαη ιεηηνπξγηθά ηα κνληέια, ζπξξηθλψλεηαη ε δηάξθεηα ηεο δσήο
ηνπο, θαζψο ε ηερλνινγία θαιπάδεη κε θξελήξεηο ξπζκνχο θαη ζπληίζεληαη απφ πνιχηηκα
κέηαιια ζε πςειέο ζπγθεληξψζεηο.
ηηο κέξεο καο ην ξεχκα ησλ απνβιήησλ πεξηιακβάλεη πην κεγάιν πνζνζηφ ζε ζχγθξηζε
κε ην αλαθπθινχκελν ξεχκα, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ National Center for Electronics
Recycling, γλσζηφ σο NCER. Τπνινγίδεηαη φηη απνξξίπηνληαη 41 εθαηνκκχξηα ηφλνη
απνβιήησλ ην ρξφλν, κηα πνζφηεηα ε νπνία άγγημε ηνπο 50 εθαηνκκχξηα ηφλνπο ην 2017,
ζχκθσλα κε ηελ έθζεζε ηνπ UNEP πνπ δεκνζηεχηεθε ζηε Γελεχε (UNEP, 2017). Οη έξεπλεο
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ζε παγθφζκην επίπεδν θαηαδεηθλχνπλ πσο αλά άηνκν αληηζηνηρνχλ 20kg παξαγφκελσλ
Α.Ζ.Ζ.Δ. θάζε ρξφλν αλά ηελ πθήιην.
Μειεηψληαο απφ πεξηβαιινληηθή ζθνπηά ηε ζχλζεζε ησλ ειεθηξνληθψλ απνβιήησλ,
επηζεκαίλεηαη ε παξνπζία ελφο θάζκαηνο ελψζεσλ θαη νπζηψλ κε πάλσ απφ 1000
δηαθνξεηηθέο ελψζεηο. χκθσλα κε ηε ζπλνιηθή ηνπο ζχλζεζε, θαηαηάζζνληαη ζε
«επηθίλδπλα» ή κε «επηθίλδπλα» απφβιεηα, θαηά ηελ θείκελε λνκνζεζία, κε βάζε ην Νφκν
3854/2010. Βέβαηα, ε ηνμηθφηεηα πνπ εκθαλίδνπλ νξηζκέλεο ρεκηθέο νπζίεο δελ είλαη
απνιχησο γλσζηή. Δηδηθφηεξα, ηα ειεθηξνληθά πξντφληα απνηεινχληαη απφ ζηδεξνχρα θαη κε
ζηδεξνχρα κέηαιια, ζε πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 50%, πιαζηηθέο χιεο ζε πνζνζηφ 21%, γπαιί,
μχιν θαη θφληξα πιαθέ, ζθπξφδεκα, θεξακηθά, θανπηζνχθ θαη άιια πιηθά ζε πην κηθξά
πνζνζηά.
Γεληθά, νη πεξηζζφηεξεο θαηεγνξίεο ησλ ειεθηξνληθψλ απνβιήησλ εκπεξηέρνπλ
βηνζπζζσξεχζηκεο, αλζεθηηθέο θαη ηνμηθέο νπζίεο, αιιά θαη ηνμηθά κέηαιια, κε νξγαληθνχο
ξχπνπο, POPs φπσο πνιπρισξησκέλα δηθαηλχιηα, PCBs θαη βξσκηνχρνπο επηβξαδπληέο
θιφγαο BFRs. Δπίζεο, ζηνηρεία, φπσο είλαη ν κφιπβδνο, ην θάδκην, ην ρξψκην, ν πδξάξγπξνο,
ην αξζεληθφ, ην ζειήλην θαη ηα κέηαιια φπσο ην αζήκη, ν ρξπζφο, ν ραιθφο θαη ε πιαηίλα
απαξηίδνπλ έλα αμηνζεκείσην κέξνο ζην αλφξγαλν θιάζκα. ζνλ αθνξά ζηα πνιχηηκα
κέηαιια, δηαθαίλεηαη πσο ε βηνκεραλία ηφζν ησλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ φζν θαη ησλ
πξνζσπηθψλ ππνινγηζηψλ δαπαλά ην 3% ζηελ πνζφηεηα ζε ρξπζφ θαη αζήκη ζπλνιηθά πνπ
εμνξχζζεηαη ζε φιν ηνλ θφζκν εηεζίσο, θαζψο θαη έλα πνζνζηφ 13% ηνπ παιιαδίνπ θαη 15%
ηνπ θνβαιηίνπ, αληίζηνηρα.
Μία αθφκε πηπρή ,φζνλ αθνξά ζηε δηαρείξηζε ησλ Ζιεθηξνληθψλ Απνβιήησλ ,είλαη φηη
ράλνληαη θαη ζπάληα κέηαιια, ε νπνία αληηζηαζκίδεηαη κε ηηο εληαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαηά
ηελ εμφξπμε. Άιισζηε, ε ξαγδαία αχμεζε ζηελ εμεχξεζε πξψησλ πιψλ πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα ειεθηξνληθά πξντφληα έρεη εγείξεη έξηδεο γηα ηελ αλαδήηεζε πφξσλ
δηεζλψο. Σα Α.Ζ.Ζ.Δ. απνηεινχλ έλα αμηνζήκαλην ζέκα, φρη κφλν γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ
απνβιήησλ, αιιά θαη γηα ηελ αλάθηεζε ησλ πνιχηηκσλ πιηθψλ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ
θαηεξγαζία ηνπο (Petcu et al., 2020). Δλδερνκέλσο, ε βηνκεραλία αλαθχθισζεο
Ζιεθηξνληθψλ Απνβιήησλ κειινληηθά λα δηαδξακαηίζεη πξσηαγσληζηηθφ ξφιν, πξνθεηκέλνπ
λα πεξηνξηζηεί ή θαη λα αληηκεησπηζηεί ε θξίζε ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα εμφξπμεο ησλ
πνιχηηκσλ ζπζηαηηθψλ θαη κεηάιισλ, φπσο είλαη ν ρξπζφο, ην παιιάδην θαη ην ηαληάιην.
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Δικόνα 1.1. Κχθινο δσήο ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ
(Πεγή: LIFE13, 2017)

1.3. Πποέλεςζη Αποβλήηων Ζλεκηπικού και Ζλεκηπονικού Δξοπλιζμού
(Α.Ζ.Ζ.Δ. )
Σα Απφβιεηα Ζιεθηξηθνχ θαη Ζιεθηξνληθνχ Δμνπιηζκνχ,

Α.Ζ.Ζ.Δ., δηαρσξίδνληαη ζε

Απφβιεηα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ νηθηαθή ρξήζε θαη ζε Απφβιεηα πνπ δελ πξνέξρνληαη
απφ ηελ νηθηαθή ρξήζε. χκθσλα κε ηελ Οδεγία 2012/19/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ
θαη πκβνπιίνπ, άξζξν 3, παξ. 1ε, ζηνλ φξν «Απφβιεηα Ζιεθηξηθνχ θαη Ζιεθηξνληθνχ
Δμνπιηζκνχ νηθηαθήο πξνέιεπζεο» εληνπίδνληαη ηα απφβιεηα εθείλα ησλ νπνίσλ ηα
ραξαθηεξηζηηθά θαη ε πνζφηεηα πξνέξρνληαη απφ ηα λνηθνθπξηά, ηηο βηνκεραλίεο, ην εκπφξην
θαη πξνζηδηάδνπλ κε ηα αληίζηνηρα ησλ λνηθνθπξηψλ. Οηηδήπνηε δηαθνξνπνηείηαη σο πξνο ηελ
πνζφηεηα θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά απφ ηα «Απφβιεηα νηθηαθήο πξνέιεπζεο» ραξαθηεξίδεηαη
σο «Απφβιεην κε νηθηαθήο πξνέιεπζεο» (LIFE RE-WEEE, 2020).

1.4. Δμθάνιζη ΑΖΖΔ ζε παγκόζμιο, εςπωπαϊκό και εθνικό επίπεδο
Σα πην πνιιά Α.Ζ.Ζ.Δ. δηεζλψο δεκηνπξγνχληαη ζηελ Αζηαηηθή ήπεηξν, ελψ ε Δπξσπατθή
Έλσζε παξάγεη 16,2 kg θαηά θεθαιήλ φπσο δηαθαίλεηαη ζην ράξηε 1, ζε πνζνζηφ ζπιινγήο
θαη αλαθχθισζεο απνβιήησλ 42,5%. (Shittu et al., 2020). Βέβαηα, πνηθίιιεη θαη
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δηαθνξνπνηείηαη ε ζπκπεξηθνξά ησλ θαηνίθσλ ζηηο δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο Δπξψπεο, εθφζνλ
ππάξρεη δηαθνξά ζηε λννηξνπία θαη ζπκπεξηθνξά ησλ θαηαλαισηψλ ηνπο.
Πην εηδηθά δηαθαίλεηαη ε κάδα ησλ Α.Ζ.Ζ.Δ. ζε kg αλά θάηνηθν, ηα νπνία ζπιιέρζεθαλ
απφ ηα ζπζηήκαηα κε εηδηθή άδεηα ζηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζην ρξνληθφ
δηάζηεκα απφ ην 2009 έσο θαη ην 2018 ζηνλ πίλαθα 1.1. ε άιιεο επείξνπο, ηα πνζνζηά
Ζιεθηξνληθψλ Απνβιήησλ πνπ αλαθπθιψλνληαη επηζήκσο είλαη πην ιίγα απφ ηα ειεθηξνληθά
απφβιεηα πνπ δεκηνπξγνχληαη. Σν 2019 ε Αζηαηηθή ήπεηξνο ππήξμε δεχηεξε κε πνζνζηφ
11,7%, ε Ακεξηθή παξνπζίαδε πνζνζηφ 9,4%, ε Απζηξαιία 8,8%, ελψ ε Αθξηθή βξέζεθε
ζην ηέινο ηεο θαηάηαμεο κε πνζνζηφ 0,9%. Δπξχηεξα ε ζπκπεξηθνξά θαηά ηελ απφξξηςε
εμαξηάηαη απφ ην εηζφδεκα, ηελ πνιηηηθή πνπ επηιέγεηαη, ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο ησλ
απνβιήησλ, ηελ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ, αιιά θαη ηηο πξνζπάζεηεο πνπ πξνσζνχληαη (Wang et
al., 2020).
Ζ θαηεγνξία «κηθξέο νηθηαθέο Ζιεθηξηθέο θαη Ζιεθηξνληθέο πζθεπέο» δηαθαίλεηαη ζην
ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ην 2009 έσο θαη ην 2018, ζηνλ Πίλαθα 1.2., ζε kg αλά θάηνηθν ζε
ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πνπ εθαξκφδνπλ ηελ αλαθχθισζε ή ηελ πξνεηνηκαζία γηα
ρξήζε ησλ ζπζθεπψλ απηψλ εθ λένπ. Ζ Διιάδα, κε εμαίξεζε ην 2018, έρεη αλπςψζεη ην
δείθηε απηφ ζηε ζπγθεθξηκέλε πξαθηηθή ηεο. Ζ ρψξα πνπ βειηηψλεηαη είλαη ην Ληρηελζηάηλ,
πνπ ζεκεηψλεη θαη ηηο θαιχηεξεο επηδφζεηο θαη έπνληαη, βάζεη ησλ δεηθηψλ, ε Ννξβεγία θαη
ην Λνπμεκβνχξγν.

Δικόνα 1.2. Παξαγφκελα ΑΖΖΔ αλά θάηνηθν ζηνλ παγθφζκην ράξηε γηα ην έηνο 2019.
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(Πεγή: Shittu et al., 2020).

Πίνακαρ 1.1. πιινγή κηθξψλ ΖΖΔ αλαθχθισζε – ρξεζηκνπνίεζε εθ λένπ (Έηε 2009-2018)
(https://ec.europa.eu/eurostat/)
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Πίνακαρ 1.2. Μηθξέο Οηθηαθέο Ζιεθηξηθέο θαη Ζιεθηξνληθέο πζθεπέο ζε εηήζηα βάζε (Έηε 2009 –
2018).
(Πεγή: https://ec. europa. eu/eurostat/)

Σα ραξαθηεξηζηηθά πνπ αθνξνχλ ζηελ επίδνζε ηεο Διιάδαο θαηά ηε ζπιινγή Α.Ζ.Ζ.Δ.
ζε kg αλά θάηνηθν ζηνλ νηθηαθφ ηνπ ρψξν, θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ην 2009 έσο θαη ην
2018, δηαθξίλνληαη ζηελ εηθφλα 1.3. Καηαθαίλεηαη, ινηπφλ, πσο ν ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο
ειαηηψλεηαη ζην ρξνληθφ δηάζηεκα έσο θαη ην έηνο 2013. κσο απφ ην 2014 θαη εμήο
ζεκεηψλεηαη κηα ζηαζεξή βειηίσζε ζηηο ηηκέο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εμεηαδφκελνπ δείθηε.
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Δικόνα 1.3. ΑΖΖΔ νηθηαθήο πξνέιεπζεο πνπ ζπιιέγνληαη αλά έηνο ζηελ Διιάδα.
(Πεγή: https://ec. europa. eu/eurostat/)
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2
Δςπωπαϊκή και Δλληνική Νομοθεζία
2.1. Δςπωπαϊκή Νομοθεζία
Οη Δπξσπατθέο Οδεγίεο απνζαθελίδνπλ ηε ιεηηνπξγία σο πξνο ηε δηαρείξηζε ησλ Α.Ζ.Ζ.Δ.,
απνηειψληαο έλα δηεζλέο ζεκείν αλαθνξάο ηφζν γηα ηα θξάηε-κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο
φζν θαη γηα άιια θξάηε (Mihai et al., 2019). Ήδε απφ ην 2003, έρεη ζεζπηζηεί ε επξσπατθή
Οδεγία 2002/95/ΔΚ πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ρξήζεο ησλ επηθίλδπλσλ νπζηψλ ζε
είδε Ζ.Ζ.Δ. θαη, επηπξφζζεηα, ε Οδεγία 2002/96/ΔΚ πνπ αλαθέξεηαη ζηα Α.Ζ.Ζ.Δ. Βέβαηα,
γηα ηελ εθαξκνγή ηεο Οδεγίαο 2002/95/ΔΚ, απφ ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2006, ηα θξάηε- κέιε
δηαζθαιίδνπλ κε ηελ Οδεγία 2002/96/ΔΚ φηη ν Ζ.Ζ.Δ. πνπ ελδερνκέλσο ππάξρεη ζηελ αγνξά
δελ πεξηέρεη ζηνηρεία φπσο είλαη ν κφιπβδνο, ν πδξάξγπξνο, ην θάδκην, ην ρξψκην, ηα
πνιπβξσκνδηθαηλχιηα ή νη πνιπβξσκνδηθαηλπιαηζέξεο.
εκεηψλεηαη πσο ε Οδεγία 2002/96/ΔΚ ξχζκηδε γηα ηα θξάηε- κέιε, κέρξη ην ρξνληθφ
ζεκείν ηεο 13εο Απγνχζηνπ 2005, λα θαηαζθεπάδνπλ ζπζηήκαηα γηα λα πεξηζπιιέγνπλ ηα
ΑΖΖΔ, πξνθεηκέλνπ νη θαηαλαισηέο λα επηζηξέθνπλ ηα ΑΖΖΔ ηνπο δσξεάλ, κε ζηφρν ηελ
πξφιεςε, ηελ αλαθχθισζε ή ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζή ηνπο. χκθσλα κε ην άξζξν 7 ηεο
ζπγθεθξηκέλεο Οδεγίαο, νη παξαγσγνί φθεηιαλ, κέρξη ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο 31εο
Γεθεκβξίνπ 2006, λα κεγεζχλνπλ ην βαζκφ αμηνπνίεζήο ηνπο ζην 80% ηνπ κέζνπ βάξνπο αλά
ζπζθεπή θαη θαηά ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε θαη θαηά ηελ αλαθχθισζε ζην 75% ηνπ κέζνπ
βάξνπο αλά ζπζθεπή.
Ζ Οδεγία 2008/35/ΔΚ ηξνπνπνίεζε ηελ Οδεγία 2002/95/ΔΚ πνπ αθνξνχζε ζηηο
εθηειεζηηθέο αξκνδηφηεηεο ηεο επηηξνπήο, ελψ ε Οδεγία 2011/65/ΔΚ ειάηησλε ηε ρξήζε ησλ
επηβιαβψλ νπζηψλ ζε είδε ΖΖΔ. Ζ Οδεγία 2012/19/ΔΚ, πνπ αλαθεξφηαλ ζηα απφβιεηα
ΑΖΖΔ, εθαξκφζηεθε απφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπ Φεβξνπαξίνπ 2014 θαη ηξνπνπνηνχζε ηηο
θαηεγνξίεο ησλ ΑΖΖΔ απφ δέθα ζε έμη. ην δηάζηεκα απφ ηελ 13ε Απγνχζηνπ 2012 έσο ηελ
14ε Απγνχζηνπ 2018, ε Οδεγία 2012/19/ΔΔ αθνξνχζε ζηηο δέθα θαηεγνξίεο ΖΖΔ, ελψ απφ
ηε 15ε Απγνχζηνπ 2018 ε Οδεγία 2012/19/ΔΔ αθνξνχζε ζηηο έμη θαηεγνξίεο ΖΖΔ. πνπδαία
επίηεπγκα απνβαίλεη ε εκθάληζε δηαθνξεηηθήο ζηνρνζεζίαο σο πξνο ηελ αλαθχθισζε, κε
βάζε ηα απμεηηθά πνζνζηά ΖΖΔ γηα θάζε εζληθή αγνξά ζε έλα δεδνκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα.
Απφ ην 2019, γηα ηα ΑΖΖΔ ην πιάλν ήηαλ λα ζπγθεληξψλνληαη μερσξηζηά, θαη’ ειάρηζην
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πνζνζηφ, είηε ζε πνζνζηφ 65% ζε ζρέζε κε ην κέζν εηήζην βάξνο ΖΖΔ ην νπνίν
δηνρεηεχηεθε ηελ πξνεγνχκελε ηξηεηία ζηελ αγνξά, είηε ζε πνζνζηφ 85% ηνπ βάξνπο ησλ
παξαγφκελσλ ΑΖΖΔ. Απηή ε λέα πξνζέγγηζε ήηαλ δηαθνξεηηθή απφ ηελ Οδεγία 2002/96/ΔΚ
πνπ ζηεξίρηεθε ζε έλα ζηαζεξφ πνζνζηφ 4 kg αλά θεθαιή πιεζπζκνχ, ίζν γηα φια ηα θξάηε
κέιε. Δπηβιήζεθε, παξάιιεια, ζρεδηαζκφο γηα ηα ζπζηήκαηα ζπιινγήο, κε ζηφρν ηε
κεγηζηνπνίεζε ηεο ρξεζηηθφηεηαο απφ ηελ αξρή νιφθιεξσλ ζπζθεπψλ, καδί κε λένπο
ζηφρνπο γηα αλαθχθισζε θαη αλάθηεζε δεπηεξεπφλησλ πιηθψλ, ζχκθσλα κε ηηο ξπζκίζεηο
ηεο Οδεγίαο 2012/19/ΔΔ.
Χο γλσζηφλ, ζηε λνκνζεζία θαη ζηελ πνιηηηθή γηα ηελ πξφιεςε θαη ηε δηαρείξηζε ησλ
απνβιήησλ, ζηελ αξρή εθαξκφδεηαη ε πξφιεςε, ε πξνεηνηκαζία γηα ρξεζηκφηεηα εθ λένπ, ε
αλαθχθισζε, ε αλάθηεζε ελέξγεηαο θαη ε δηάζεζε, αθνινχζσο κε ην άξζξν 4 ηεο Οδεγίαο
2008/98/ΔΚ. Βέβαηα, κε ζηφρν λα ηεξαξρεζνχλ ηα απφβιεηα, ηα θξάηε-κέιε ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο ιακβάλνπλ κέξηκλα γηα λα ιεηηνπξγνχλ ελαιιαθηηθνί ηξφπνη δηαρείξηζεο
απνβιήησλ, κε γλψκνλα ην ζεβαζκφ ζηνλ άλζξσπν, ζηε θχζε θαη επξχηεξα ζην πεξηβάιινλ.
Δλδερνκέλσο, θάπνηα ξεχκαηα απνβιήησλ παξεθθιίλνπλ απφ ηελ ηεξάξρεζε, φηαλ απηφ
αηηηνινγείηαη απφ ηνλ θχθιν δσήο ηνπο θαη ηηο επηπηψζεηο απφ ηελ παξαγσγή θαη δηαρείξηζε
ηέηνησλ απνβιήησλ, ζην πλεχκα ηεο Οδεγίαο 2008/98 ΔΚ. (εηθ. 2.1)

Δικόνα 2.1. Ηεξάξρεζε Δπηινγψλ γηα ηε Γηαρείξηζε ζηα ηεξεά Απφβιεηα
(Πεγή: Γνπκνχξα, 2018)
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2.2. Δλληνική Νομοθεζία
Ο Νφκνο 293/2001 ΦΔΚ 179Α/6- 8-2001 είλαη ν βαζηθφο λφκνο πνπ ξπζκίδεη ηελ
ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ ΑΖΖΔ ζηελ Διιάδα θαη πινπνηεί ηηο Οδεγίεο ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο γηα ηα ΖΖΔ. Ρπζκίδεη ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ζηηο ζπζθεπαζίεο, ζηηο ζπζθεπέο
θαη ζε κηθξναληηθείκελα θαη ζέκαηα ηνπ Δζληθνχ Οξγαληζκνχ γηα ηελ Δλαιιαθηηθή
Γηαρείξηζε ησλ πζθεπαζηψλ θαη Άιισλ Πξντφλησλ.
Με ην ΠΓ 17/2004 ΦΔΚ 82/5-03-2004 θαζνξίδνληαη νη πξνυπνζέζεηο θαη νη φξνη γηα ηελ
ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ ΑΖΖΔ, ζχκθσλα κε ηηο Οδεγίεο 2002/6/ΔΚ θαη 2000/95/ΔΚ πνπ
ξπζκίδνπλ ηνλ πεξηνξηζκφ ζηε ρξήζε ησλ επηθίλδπλσλ νπζηψλ ζηα ΖΖΔ, γηα λα κεησζνχλ ηα
απφβιεηα θαη λα πξαγκαησζεί ν Νφκνο 2939/2001. Σν ΠΓ 15/2006/ΦΔΚ 12Α/3-2-2006 δελ
είλαη παξά ε ηξνπνπνίεζε ηνπ ΠΓ 117/2004 ΦΔΚ82Α/5-03-2004 θαη ε πξφζθαηε ΤΑ
133480/2011 ΦΔΚ2711Β/15-11-2011 ηξνπνπνηεί ην παξάξηεκα ΗΒ ΠΓ 117/2004 ΦΔΚ
82Α/5-03-2004.
Αθνινχζσο, κε ην Νφκν-Πιαίζην 4042/2012 ΦΔΚ 24Α/13-02-2012 πξαγκαηψλεηαη ε Οδεγία

2008/99/ΔΚ θαη ηνλίδεηαη ζηελ πνηληθή πξνζηαζία ε παξαγσγή θαη ε δηαρείξηζε ησλ
απνβιήησλ. Σν ΠΓ 114/2013 ΦΔΚ 147/Α/17-06-2013 απέβιεπε ζηελ ειάηησζε ηεο ρξήζεο
νξηζκέλσλ επηθίλδπλσλ νπζηψλ ζε ζρέζε κε ηνλ ειεθηξηθφ θαη ειεθηξνληθφ εμνπιηζκφ θαη
αθνινπζεί ηελ Οδεγία 2011/65/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο
Δπξψπεο. Με ηελ ΚΤΑ Ζ.Π. 23615/651/Δ.103 ΦΔΚ1184Β/9-05-2014 θαζνξίδνληαη ηα κέηξα
θαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ ΑΖΖΔ θαη ππάξρεη ζπκκφξθσζε κε
ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2012/19/ΔΚ.
Παξαηεξείηαη, ινηπφλ, φηη ε επξσπατθή λνκνζεζία γηα ηα απφβιεηα έρεη εμειηρζεί ζεκαληηθά
ζην δηάζηεκα ησλ ηειεπηαίσλ 20 εηψλ, κε ζηφρν λα πεξηνξηζηνχλ ή θαη λα εμαιεηθζνχλ νη
επηπηψζεηο ηφζν ζην πεξηβάιινλ φζν θαη ζηελ πγεία ησλ πνιηηψλ, κε ηελ πην απνδνηηθή
ρξήζε ησλ πφξσλ. Ζ Δπξσπατθή Έλσζε, πξνσζψληαο ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο θαη πξαθηηθέο,
πξνηξέπεη ηα θξάηε κέιε ηεο λα ζεζπίδνπλ θαη λα πινπνηνχλ ζπγθεθξηκέλνπο λφκνπο θαη
δηαηάμεηο, νη νπνίνη απαγνξεχνπλ ηελ αλεμέιεγθηε απφξξηςε ησλ απνξξηκκάησλ, κεηψλνπλ
ηελ παξαγσγή απηψλ θαη δηαρεηξίδνληαη επηκέξνπο ηνμηθά θαη επηθίλδπλα απφβιεηα κε
νξζνινγηζκφ θαη νηθνινγηθή ζπλείδεζε, απνβιέπνληαο ζηε κέγηζηε δπλαηή αλάθηεζή ηνπο
θαη ζηε κείσζε νξγαληθψλ απνξξηκκάησλ (Σεξδήο, 2009).
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3
Πποζδιοπιζμόρ ηηρ Έννοιαρ ηων Αποβλήηων
3.1. ηεπεά Απόβληηα
Ζ πξνζηαζία θαη ε δηαθχιαμε ηνπ πεξηβάιινληνο απνηειεί βαζηθή επηδίσμε ηεο πθειίνπ,
πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηνχλ πην πνηνηηθά ζηνηρεία βησζηκφηεηαο ζηηο επεξρφκελεο γελεέο.
Ζ ζχγρξνλε δξάζε ηνπ αλζξψπνπ δπλακηηίδεη ηελ παξαγσγή απνβιήησλ, ηα νπνία
απνξξίπηνληαη επεηδή ήδε ζεσξνχληαη άρξεζηα. Αθνινχζσο κε ηελ νδεγία 2008/98/ΔΚ, σο
«απφβιεηα» ζεσξείηαη θάζε νπζία ή αληηθείκελν πνπ ν θάηνρφο ηνπ πξνηίζεηαη ή
ππνρξενχηαη λα απνξξίςεη. Σα απφβιεηα, αλάινγα κε ηε θπζηθή ηνπο θαηάζηαζε,
νκαδνπνηνχληαη ζε θαηεγνξίεο ζηεξεψλ, πγξψλ θαη αεξίσλ.
Βέβαηα, πιήζνο ζπζηαηηθψλ αλαδεηθλχεη ηε θχζε ησλ απνβιήησλ, ηα νπνία πξνυπάξρνπλ
ζην πεξηβάιινλ σο θπζηθά ζπζηαηηθά θαη εηζέξρνληαη, κέζσ ησλ απνβιήησλ, ζε επίπεδα
κεγαιχηεξα απφ ηα θπζηθά, επηθέξνληαο ζηαδηαθέο κεηαβνιέο, φπσο είλαη ν επηξνθηζκφο θαη
ε αιινίσζε ησλ ζπζηαηηθψλ νπζηψλ. Δπηπιένλ, δελ εληνπίδνληαη ζε θπζηθέο πεγέο αιιά
εηζέξρνληαη σο «μέλα» ζηνηρεία, φπσο είλαη νη πδξνγνλάλζξαθεο ή νη δηνμίλεο, πξνθαιψληαο
αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε, θιηκαηηθή αιιαγή θαη νπνηαδήπνηε άιιε ππνβάζκηζε ζην
πεξηβάιινλ.
Χο «ζηεξεά απφβιεηα» λννχληαη νη νπζίεο ή ηα αληηθείκελα πνπ εκθαλίδνληαη ζε ζηεξεή
θπζηθή θαηάζηαζε θπξίσο, απφ ηα νπνία ν θάηνρφο ηνπο επηζπκεί ή αλαγθάδεηαη λα
απαιιαγεί θαη δελ εκπεξηέρνληαη ζηνλ θαηάινγν κε ηα επηθίλδπλα απφβιεηα. Σα ζηεξεά
απφβιεηα ηαπηίδνληαη ζπρλά κε ηα «αζηηθά ζηεξεά απφβιεηα» θαη αθνξνχλ ζε φια ηα ζηεξεά
θαη εκη-ζηεξεά πιηθά πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηα λνηθνθπξηά, ηα νπνία ππφ νξηζκέλεο
ζπλζήθεο δελ έρνπλ βαζηθή αμία γηα ηνλ θάηνρφ ηνπο, νπφηε θαη ην θφζηνο απφξξηςήο ηνπο
απνβαίλεη πην κηθξφ ζε ζρέζε κε ην θφζηνο δηαηήξεζήο ηνπο. ηηο κέξεο καο ε νηθνλνκηθή
επξσζηία, ε ζηαδηαθή αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ θαη ε βειηίσζε ηνπ βηνπνξηζηηθνχ επηπέδνπ
ησλ αλζξψπσλ ζπληεινχλ ζηελ αχμεζε ηνπ ξπζκνχ παξαγσγήο ησλ αζηηθψλ ζηεξεψλ
απνβιήησλ, επηθέξνληαο γεληθφηεξε αλεζπρία γηα ηε δηαηήξεζε ηεο βησζηκφηεηαο ηνπ
πιαλήηε, έηζη ψζηε ηα θξάηε λα πξνβαίλνπλ ζηε ζέζπηζε λνκνζεηηθψλ δηαηάμεσλ γηα ηε
δηαρείξηζε θαη αμηνπνίεζε ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ (Mondol et al., 2013).
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Χο «Αζηηθά ηεξεά Απφβιεηα», Α..Α., ραξαθηεξίδνληαη ηα ζηεξεά απφβιεηα, ηα νπνία
παξάγνληαη απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ λνηθνθπξηψλ σο νηθηαθά ζηεξεά απφβιεηα, απφ ηηο
εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο σο εκπνξηθά ζηεξεά απφβιεηα, απφ ηνπο θαζαξηζκνχο νδψλ θαη
άιισλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ, θαζψο θαη άιια ζηεξεά απφβιεηα απφ ηδξχκαηα ή επηρεηξήζεηο
ηα νπνία κπνξνχλ, απφ ηε θχζε ηνπο ή ηε ζχλζεζή ηνπο, λα ηαπηηζηνχλ κε ηα νηθηαθά ζηεξεά
απφβιεηα. Ο φξνο αλαθέξεηαη, επίζεο, ζε κεγαιφζρεκα απφβιεηα, φπσο είλαη ηα ζηξψκαηα,
ηα έπηπια ή ηα ρξεζηηθά αληηθείκελα θαη ζε απφβιεηα πνπ πξνέξρνληαη απφ θήπνπο, φπσο
είλαη νη θπιισζηέο, ηα θιαδηά, ηα θεπεπηηθά, θαη ηα απφβιεηα απφ ηνλ θαζαξηζκφ ησλ
δξφκσλ (Παλαγησηαθφπνπινο, 2007).

Δικόνα 3.1. Καηεγνξηνπνίεζε ηεξεψλ Απνβιήησλ
(Πεγή: Νηαξαθάο, 2014)

3.2. Καηηγοπιοποίηζη Αποππιμμάηων
Ζ πην δφθηκε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ απνξξηκκάησλ, φπσο πξνθχπηεη απφ κηα ζεηξά απφ
δεηγκαηνιεςίεο θαη αλαιχζεηο, αθνξά ζηα δπκψζηκα πιηθά, δειαδή ζηα ππνιείκκαηα απφ
ηελ θνπδίλα θαη ηνλ θήπν θαη ζην ραξηί, ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη φια ηα ραξηηά θαη
ραξηφληα πνπ πξνέξρνληαη θπξίσο απφ έληππα πιηθά, θνπηηά θαη δηάθνξεο ζπζθεπαζίεο
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πξντφλησλ. Δπηπξφζζεηα, αλαθέξεηαη ζηα κέηαιια, ζηα νπνία εκπεξηέρνληαη φια ηα
κεηαιιηθά πιηθά πνπ εληνπίδνληαη ζηα απνξξίκκαηα θαη δηαρσξίδνληαη ζηα ζηδεξνχρα θαη
ζηα κε ζηδεξνχρα κέηαιια, κε βαζηθφ ηνπο εθπξφζσπν ην αινπκίλην. πρλά ζηελ έξεπλα
γίλεηαη ιφγνο θαη γηα ηηο κπαηαξίεο, νη νπνίεο ελέρνπλ πςειή επηθηλδπλφηεηα γηα ην
πεξηβάιινλ. Αθνινπζεί ην γπαιί, ζηελ θαηεγνξία ηνπ νπνίνπ πεξηιακβάλνληαη φια ηα
γπάιηλα απνξξίκκαηα πνπ ε αλαθχθισζή ηνπο ζα πξέπεη λα γίλεηαη αλά ρξψκα φπσο είλαη ην
ιεπθφ, ην θαθέ ή θαη ην πξάζηλν θαη ηνπ νπνίνπ ε δηαρείξηζε απνξξηκκάησλ πζηεξεί ζηε
ρψξα καο, ιφγσ ηεο έιιεηςεο βαζηθψλ παινπξγψλ κε επαηζζεζία ζην ζέκα απηφ.
Αθνινπζνχλ ηα πιαζηηθά, ζηα νπνία εκπεξηέρνληαη ην πνιπαηζπιέλην (PE), ην πνιπζηπξέλην
(PS), ην πνιππξνππιέλην (PP), ην πνιπβηλπινρισξίδην (PVC) ή ην ηεξεθζαιηθφ
πνιπαηζπιέλην (PET). Δθφζνλ ξαγδαία κεηαβάιινληαη νη θαηαλαισηηθέο καο ζπλήζεηεο,
ρξεζηκνπνηψληαο φιν θαη πην ζπρλά ζπζθεπαζκέλα πξντφληα, ε θαηεγνξία απηή ζπλερψο
απμάλεηαη ζηελ Διιάδα. ε κία επηπιένλ θαηεγνξία εληάζζνληαη ην δέξκα, ην μχιν, ην
ιάζηηρν θαη ην χθαζκα, ζηα νπνία εκπεξηέρνληαη απφβιεηα απφ δέξκα, μχιν, ιάζηηρν θαη
χθαζκα αληίζηνηρα θαη ραξαθηεξίδνληαη σο «ινηπά θαχζηκα». Σέινο, ζηελ θαηεγνξία
εκπεξηέρνληαη θαη ηα αδξαλή πιηθά, ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη ρεκηθά αλελεξγά πιηθά,
δειαδή ρψκαηα ή πέηξεο ή άιια πιηθά, ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη ηα πιηθά απφ ηα αζηηθά
απφβιεηα πνπ δελ κπνξνχλ λα ελζσκαησζνχλ ζε θάπνηα άιιε θαηεγνξία.

Δικόνα 3.2. χλζεζε Απνξξηκκάησλ
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(Πεγή: Enve-Lab-Aristotle University of Thessaloniki, 2015)

Βέβαηα, κηα ζπζθεπή κεηαηξέπεηαη ζε «απφβιεην», ζηελ θπξηνιεμία ή κεηαθνξηθά, φηαλ
νινθιεξψλεη ηνλ θχθιν ηεο δσήο ηεο, ηε ζηηγκή πνπ παζαίλεη βιάβε, ρσξίο λα κπνξεί λα
επηζθεπαζηεί ή φηαλ ιακβάλεηαη ε απφθαζε απφ ηνλ θάηνρφ ηεο λα αληηθαηαζηαζεί,
πξνθεηκέλνπ λα αγνξαζηεί κηα άιιε πνπ λα απνβαίλεη ηερλνινγηθά ή αηζζεηηθά θαιχηεξε.
Καηά ζπλέπεηα, ηα απφβιεηα ηνπ ειεθηξηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ, ΑΖΖΔ,
απνηεινχλ ην ηειεπηαίν ζηάδην ζηνλ θχθιν δσήο ησλ νηθηαθψλ ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ.
Βέβαηα, αλ ε ζπζθεπή δελ είλαη ραιαζκέλε, κπνξεί λα κεηαπσιεζεί ή λα δσξηζηεί γηα
επαλαρξεζηκνπνίεζε, αιιά θαη λα κεηαπσιεζεί ή λα δσξηζηεί, αλ κπνξεί λα επηζθεπαζηεί,
παξφιν πνπ δελ ιεηηνπξγεί επαξθψο.
Άξα, σο ρξφλνο ελεξγήο δσήο γηα έλα πξντφλ πξνζδηνξίδεηαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ην
νπνίν ε ζπζθεπή ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο ρξήζηεο. Απελαληίαο κε ην ρξφλν παζεηηθήο δσήο
γίλεηαη αλαθνξά ζην ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν ε ζπζθεπή ρξεζηκνπνηείηαη κεηά απφ
επηδηφξζσζε ή κεηαπψιεζε. Ο ρξφλνο απνζήθεπζεο πεξηιακβάλεη ηνλ ρξφλν πξηλ ηελ
απφξξηςε ηεο ζπζθεπήο ή θαη ηνλ ρξφλν απνζήθεπζεο ζηα θέληξα επεμεξγαζίαο ησλ ΑΖΖΔ,
πξηλ απφ ηελ ηειηθή απνζπλαξκνιφγεζή ηεο. ηηο αλαπηπγκέλεο νηθνλνκηθά ρψξεο, ν κέζνο
ρξφλνο δσήο ηεο ζπζθεπήο ηαπηίδεηαη κε ηνλ ρξφλν ηεο ελεξγνχο δσήο. ηηο αλαπηπζζφκελεο
ρψξεο, φκσο, ππάξρεη κηα δεπηεξνγελήο αγνξά ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ «απφ δεχηεξν ρέξη».
Πην γεληθά, ε βαξχηεηα γηα ηελ εμίζσζε ηνπ ππνινγηζκνχ ζην κέζν ρξφλν δσήο ησλ
νηθηαθψλ ζπζθεπψλ δηαθέξεη απφ ρψξα ζε ρψξα θαη εχινγα ππάξρεη ζπζρέηηζε κε ην επίπεδν
ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ηεο θάζε ρψξαο.

Δικόνα 3.3. Κχθινο Εσήο γηα ηηο Ζιεθηξηθέο πζθεπέο
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(Πεγή: Γεκφπνπινο, 2004)

Δίλαη, βέβαηα, θαηαλνεηφ πσο ηα ΑΖΖΔ, ιφγσ ηεο θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπο,
πεξηέρνπλ κηα πιεζψξα πιηθψλ ζπζηαηηθψλ. Δπίζεο πιηθά φπσο είλαη ν κφιπβδνο, ν
πδξάξγπξνο ή ην αξζεληθφ είλαη ηνμηθά θαη επηθίλδπλα θαη γηα απηφ ην ιφγν θξίλεηαη
επηβεβιεκέλν λα απνκαθξχλνληαη απφ ην ξεχκα ησλ απνβιήησλ, θαζψο ε αλεμέιεγθηε
ρξήζε θαη κεηέπεηηα απφξξηςή ηνπο κνιχλεη πνιιαπιψο ηνλ άλζξσπν θαη ην νηθνζχζηεκα
ζηνλ πιαλήηε επξχηεξα. Παξάιιεια, ζε θάζε ζπζθεπή πνπ απνξξίπηεηαη, ππάξρνπλ
ζπζηαηηθά ηα νπνία είλαη ρξήζηκα θαη πνιχηηκα, φπσο είλαη ηα κέηαιια ή ηα πιαζηηθά πνπ
βξίζθνληαη ζην εζσηεξηθφ ή ζην πεξίβιεκα ηεο ζπζθεπήο, ηα νπνία απαηηείηαη λα
αλαθηεζνχλ θαη λα αλαθπθισζνχλ, κε απψηεξν ζηφρν λα δηαζθαιηζηνχλ αξθεηέο πνζφηεηεο
απφ πξψηεο χιεο θαη ελέξγεηα (Αλησλφπνπινο θ.ά., 2005). ε απηφ ην ζεκείν δηεπθξηλίδεηαη
πσο ε πνζνζηηαία ζχζηαζε ησλ ΑΖΖΔ δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηνπο. Γηα
παξάδεηγκα, ζηηο κεγάιεο ειεθηξηθέο ζπζθεπέο δεζπφδνπλ ηα ζηδεξνχρα κέηαιια ζε
πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 43% θαη αθνινπζνχλ ηα πιαζηηθά ζε πνζνζηφ 19%. εκαληηθή είλαη,
επίζεο, ε ζπλεηζθνξά ηνπ αινπκηλίνπ ζε πνζνζηφ 14% θαη ηνπ ραιθνχ ζε κηθξφηεξν
πνζνζηφ 12%, ηα νπνία απνηεινχλ κέηαιια κε ζεκαληηθή εκπνξηθή αμία. (http://www.
electrocycle.gr).
ηα απφβιεηα ησλ κηθξψλ ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ, ην ζπζηαηηθφ πνπ θπξηαξρεί είλαη ην
πιαζηηθφ ζε πνζνζηφ 37% θαη ηα ζηδεξνχρα κέηαιια ζε πνζνζηφ 29%, ν ραιθφο θαηά 17%
θαη ην αινπκίλην ζε πνζνζηφ 9%. Σέινο, ζηα απφβιεηα ησλ ζπζθεπψλ πιεξνθνξηθήο θαη
ςπραγσγίαο θπξηαξρνχλ ηα ζηδεξνχρα κέηαιια θαηά 36% θαη ηα βξσκησκέλα πιαζηηθά ζε
πνζνζηφ 18%. Δίλαη αμηνζεκείσην πσο νη πξψηνη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο γξαθείνπ αξρηθά
πεξηείραλ κέρξη 4 g ρξπζνχ. ήκεξα, απηή ε πνζφηεηα έρεη πεξηνξηζηεί ζην 1 g. Δπίζεο, 1
ηφλνο ΑΖΖΔ πεξηέρεη πεξίπνπ 200 kg ραιθνχ, ηα νπνία έρνπλ εκπνξηθή αμία 500 €.
εκεηψλεηαη, βέβαηα, πσο ε αλαθχθισζε ησλ ζπζηαηηθψλ ησλ ΑΖΖΔ δελ επηθέξεη κφλν
ζεηηθέο ζπλέπεηεο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ, επεηδή κεηψλεη ηνλ φγθν ησλ
απνβιήησλ πνπ θαηαιήγεη ζηνπο ρψξνπο πγεηνλνκηθήο ηαθήο. Παξνπζηάδεη, φπσο
δηαθαίλεηαη, ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα απφ ηελ άπνςε ηεο εμνηθνλφκεζεο πξψησλ πιψλ θαη
ελέξγεηαο θαη ζπκβάιιεη ζηελ πξφιεςε ηεο ξχπαλζεο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. Θέηεη ηα
ζεκέιηα γηα επαλαπξνζδηνξηζκφ ηεο ζηάζεο καο απέλαληη ζηελ ίδηα ηε δσή, παξνπζηάδεη
ιχζεηο θαη πξνζδίδεη λέεο πξννπηηθέο, θαζψο αμηνπνηείηαη νηηδήπνηε κπνξεί λα απνβεί
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ρξεζηηθφ θαη ιεηηνπξγηθφ, έζησ θαη κέζα απφ κηα λέα κνξθή ηνπ θαη απνθεχγεηαη ε ζπαηάιε
πφξσλ θαη ε αιφγηζηε απφξξηςή ηνπο.
3.3. Γιασείπιζη ηων ΑΖΖΔ
Σα ΑΖΖΔ απνηεινχλ εηδηθφ ξεχκα απνβιήησλ, θαζψο ζηα θαηαζθεπαζηηθά ηνπο κέξε
πεξηιακβάλνληαη πνιιέο επηθίλδπλεο νπζίεο κε βιαβεξέο επηδξάζεηο ζην πεξηβάιινλ θαη ζηελ
πγεία. ηελ πιεηνλφηεηα, ζε πνζνζηφ κεγαιχηεξν απφ 90%, ρξεζηκνπνηείηαη ν πδξάξγπξνο
ζε κπαηαξίεο θαη αηζζεηήξεο θαη ζε απηφλ έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 22% εηεζίσο ζε
παγθφζκην επίπεδν ρξεζηκνπνηείηαη ζε είδε ειεθηξηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ. ηε
ζπλέρεηα ν κφιπβδνο, ζε πνζνζηφ πάλσ απφ 90%, ρξεζηκνπνηείηαη ζε κπαηαξίεο θαη έλα πην
κηθξφ πνζνζηφ ζε θξάκαηα PBAs, ιάκπεο θσηηζκνχ θαη θζνξηζκνχ. Υξεζηκνπνηείηαη
παξάιιεια ζε ζπγθνιιήζεηο, ζε θξάκαηα απφ κέηαιια ή ζε πιαθέηεο απφ ειεθηξνληθά
θπθιψκαηα.
Σν θάδκην ζε πνζνζηφ πάλσ απφ 90% ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο επαλαθνξηηδφκελεο κπαηαξίεο ή
γηα ηελ επηθάιπςε ζηδήξνπ, ράιπβα, αινπκηλίνπ, θξακάησλ ηηηαλίνπ ή άιισλ κε ζηδεξνχρσλ
θξακάησλ. Σν εμαζζελέο ρξψκην ρξεζηκνπνηείηαη σο αληηδηαβξσηηθφ θπξίσο ζηα ςπθηηθά
ζπζηήκαηα. Σν PCB ζε πνζνζηφ 90% απηψλ ρξεζηκνπνηείηαη ζηνπο ππθλσηέο, ελψ ην 80%
ζηα βξσκηνχρα επηβξαδπληηθά θαχζεο ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο πιαθέηεο, ζηα θαιψδηα θαη ζηα
πιαζηηθά θαιχκκαηα ησλ ππνινγηζηψλ θη έλα κηθξφ πνζνζηφ ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο
ηειενξάζεηο θαη ζηηο νηθηαθέο ζπζθεπέο ηεο θνπδίλαο. Αθνινπζνχλ νη ρισξνπαξαθίλεο πνπ
ζε πνζνζηφ 90% ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα θαιψδηα PVC, ν ακίαληνο πνπ ήηαλ ζε ρξήζε ζε
κεγάιν πνζνζηφ ζε ζπζθεπέο ηνπ παξειζφληνο θαη νη πγξνί θξχζηαιινη πνπ θαηά θφξνλ
ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο νζφλεο LCD. Σέινο, νη ππξίκαρεο θεξακηθέο ίλεο, ηερλεηέο παιψδεηο,
ππξηηηθέο ίλεο, κε πεξηεθηηθφηεηα ζε νμείδηα αιθαιίσλ θαη νμείδηα αιθαιηθψλ γαηψλ
κηθξφηεξε ή ίζε κε 18% θαηά βάξνο. Απνξξέεη, ινηπφλ, πσο κε βάζε ηελ επηθηλδπλφηεηα ησλ
ΑΖΖΔ, αιιά θαη ηελ χπαξμε πνιχηηκσλ θαη κε επηθίλδπλσλ πιηθψλ γηα αλάθηεζε απφ ηηο
ζπζθεπέο, γίλεηαη θαηαλνεηή ε αλάγθε γηα ηελ πεξηβαιινληηθά νξζή δηαρείξηζε ηνπο.
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Δικόνα 3.4. Μεραληζκφο ηεκαρηζκνχ ζην ρψξν ηεο γξακκήο παξαγσγήο
(Πεγή: http://gr. plasticorecicladoget. com/weee-recycle-machine/weee-recycling-plant-forwasteelectronic. html)

3.4. Δπεξεπγαζία ηων ΑΖΖΔ
ηε ρψξα καο, ην 2006 ιεηηνχξγεζε ε πξψηε εγθαηάζηαζε επεμεξγαζίαο ΑΖΖΔ ζηελ
πεξηνρή ησλ Αγ. Θενδψξσλ Κνξηλζίαο (Ακπειηψηεο, 2015). Δηεζίσο ε δπλακηθφηεηα ηνπ
εξγνζηαζίνπ ήηαλ 20.000 ηφλσλ ΑΖΖΔ, ε νπνία αληηζηνηρνχζε ζηελ θάιπςε γηα ην ήκηζπ
ηνπ εζληθνχ ζηφρνπ γηα ηελ Διιάδα. ήκεξα, ιεηηνπξγνχλ 8 εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο ησλ
ΑΖΖΔ (LIFE13, 2017). Βαζηθφο ζθνπφο ηεο θάζε κνλάδαο, είλαη ν δηαρσξηζκφο ησλ ΑΖΖΔ
ζε θαηεγνξίεο πιηθψλ, ηα νπνία ζα είλαη έηνηκα γηα αλαθχθισζε κέζσ ηεο
απνζπλαξκνιφγεζεο ηεο ζπζθεπήο. Αξρηθά, απνκαθξχλνληαη ηα ηνμηθά θαη επηθίλδπλα
ζπζηαηηθά ησλ ΑΖΖΔ (https://www. electrocycle. gr/). Απφ ηε ζηηγκή πνπ ηα ΑΖΖΔ έρνπλ
δηαρσξηζηεί, ηφηε είλαη ζε ζέζε λα αλαθπθισζνχλ, άιια πην εχθνια θαη άιια πην δχζθνια
θαη εμεηδηθεπκέλα. Δίλαη θαηαλνεηφ απφ πξνεγνχκελε αλαθνξά καο πσο ηα ζηδεξνχρα θαη ηα
κε ζηδεξνχρα κέηαιια, φπσο είλαη ν ραιθφο, ην αινπκίλην, ν κπξνχηδνο θαη ν πδξάξγπξνο,
κπνξνχλ λα αλαθπθισζνχλ ζρεηηθά εχθνια, αθνχ πξψηα απνζπλαξκνινγεζνχλ νη
ειεθηξηθέο θαη ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο πνπ έρνπλ απνζπξζεί θαη δηαρσξηζηνχλ επί κέξνπο ηα
κεηαιιηθά ηκήκαηά ηνπο.
Σα πιαζηηθά πεξηβιήκαηα απφ ηηο νζφλεο θαη ηηο ζπζθεπέο δηαρσξίδνληαη αξρηθά
ρεηξσλαθηηθά θαη ζηε ζπλέρεηα θνληνξηνπνηνχληαη γηα λα κεησζνχλ ζε φγθν. Πξνηνχ
θαηαιήμνπλ ζηελ αλαθχθισζε απνκαθξχλνληαη νη ηακπέιεο, ηα κνλσηηθά πιηθά θαη ηα
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κεηαιιηθά αληηθείκελα. ηε ζπλέρεηα, παξάγνληαη πιαζηηθά πνπ ζπλήζσο πεξηέρνπλ 25%
πεξίπνπ αλαθπθισκέλα πιηθά. Καηά θαλφλα, ηα παιηά πιαζηηθά πεξηβιήκαηα δελ αλαινγνχλ
ζηνπο λένπο ππνινγηζηέο θαη έηζη δελ επαλαρξεζηκνπνηνχληαη. Μέρξη ζηηγκήο, απηά ηα
πιαζηηθά δελ πσινχληαη εχθνια, γηαηί εκπεξηέρνπλ αλνκνηνγελή πιηθά πνπ δπζρεξαίλνπλ ηνλ
πξνζδηνξηζκφ θαη δηαρσξηζκφ ηνπο. Δκπεξηέρνπλ, επίζεο, θαη αξθεηά πξφζζεηα πιηθά, φπσο
είλαη νη επηβξαδπληέο θαχζεο πνπ βαζίδνληαη ζην βξψκην, δειαδή ζπζηαηηθά πνπ
παξεκπνδίδνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο αλαθχθισζεο. Οξηζκέλα πιαζηηθά ρξεζηκνπνηνχληαη θαη
ζε ηνκείο άζρεηνπο κε ηελ εθ λένπ ειεθηξνληθή ηνπο ρξήζε, φπσο είλαη ε αζθαιηφζηξσζε
ησλ δξφκσλ. Παξάιιεια εθδειψλεηαη ελδηαθέξνλ θαη γίλνληαη πξνζπάζεηεο πξνο ην ζθνπφ
ηεο εμεχξεζεο θαηλνχξησλ κεζφδσλ γηα ηε δηάζεζε απηψλ ησλ πιαζηηθψλ, φπσο είλαη λα
αμηνπνηεζνχλ ζηελ θαηαζθεπή ησλ δαπέδσλ, γηα λα θαηαζθεπαζηνχλ θαηλνχξηα πεξηβιήκαηα
ζε ππνινγηζηέο θαη ζε ηκήκαηα απηνκαηηζκνχ.
ρεηηθά κε ηα κηθξά πιαζηηθά εμαξηήκαηα πνπ ελππάξρνπλ ζην εζσηεξηθφ ηνπ ππνινγηζηή,
απηά ζπρλά θαηαζθεπάδνληαη απφ πςειήο ππθλφηεηαο πνιπαηζπιέλην, γεγνλφο πνπ
δηεπθνιχλεη ηελ απνκάθξπλζε, ηνλ ηεκαρηζκφ θαη ηελ επεμεξγαζία ησλ κεξψλ ηνπο. Βέβαηα,
θξίλεηαη επηβεβιεκέλν λα γίλεηαη ζσζηά ν δηαρσξηζκφο ησλ ζπζηαηηθψλ γηα λα απνθεχγεηαη
ε αλάκημή ηνπο κε άιια πιηθά ή κε άιια πιαζηηθά, δηφηη ε ιεπηνκέξεηα κεηξά ζε απηήλ ηελ
πεξίπησζε θαη αθφκε θαη κηα κηθξή πνζφηεηα απφ μέλε νπζία κπνξεί λα αρξεζηεχζεη
νιφθιεξν ην ηκήκα ηεο παξαγσγήο. Σα δηαθνξεηηθά πιαζηηθά δηαρσξίδνληαη κε θπζηθέο
κεζφδνπο, πξνθεηκέλνπ λα αμηνπνηείηαη ε δηαθνξεηηθή ππθλφηεηά ηνπο. Ζ κεραληθή
αλαθχθισζε ησλ πιαζηηθψλ εμαθνινπζεί λα απνηειεί ηελ πην νπζηαζηηθή κέζνδν γηα ηε
δηαρείξηζε απηψλ ησλ πιηθψλ. Μπνξεί φκσο λα πινπνηείηαη κφλν γηα εθείλν ην ηκήκα ησλ
πιαζηηθψλ απνβιήησλ, ηα νπνία είλαη ζρεηηθά εχθνιν λα δηαρσξίδνληαη ζε κηθξά θνκκάηηα.
Δπηπιένλ, ηα πιαζηηθά πνπ αλαθπθιψλνληαη κε κεραληθφ ηξφπν είλαη αλαγθαίν λα
απνξξνθψληαη απφ ηελ αγνξά θαη λα είλαη αληαγσληζηηθά απφ νηθνλνκηθή άπνςε αιιά θαη
σο πξνο ηελ πνηφηεηά ηνπο κε απηά πνπ θαηαζθεπάδνληαη απφ παξζέλεο πξψηεο χιεο.
Δλλνείηαη πσο ε επεμεξγαζία ησλ δηαθφξσλ εηδψλ πιαζηηθψλ γίλεηαη ζηηο ππάξρνπζεο
βηνκεραλίεο

πιαζηηθψλ.

Δπίζεο,

ηα

απφβιεηα απφ

ηα πιαζηηθψλ

δχλαληαη

λα

ρξεζηκνπνηνχληαη σο θαχζηκε χιε ζηε βηνκεραλία ηζηκέληνπ, ζηδήξνπ ή θαη ράιπβα.
ρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ηεο επεμεξγαζίαο θαη αλαθχθισζεο ησλ θαισδίσλ, απηή
πξαγκαηνπνηείηαη απφ εμεηδηθεπκέλεο εηαηξίεο. ηα θαιψδηα, αθνχ ηα ίδηα ηεκαρίδνληαη θαη
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θνληνξηνπνηνχληαη, δηαρσξίδεηαη ν ραιθφο απφ ην πιαζηηθφ πεξίβιεκα. Ο ραιθφο
αλαθπθιψλεηαη γηα ηε ρξήζε πξψηεο χιεο γηα ηηο βηνκεραλίεο, ελψ ηα πεξηβιήκαηα ησλ
θαισδίσλ, πνπ απνηεινχληαη απφ δηάθνξα είδε πιαζηηθψλ θαη απφ έλαλ κεγάιν αξηζκφ
πξνζζέησλ, κε θπξηφηεξν ηνπο βξσκησκέλνπο επηβξαδπληέο θαχζεο, θαζηζηνχλ πεξίπινθε ηε
δηαδηθαζία αλαθχθισζήο ηνπο. Οη επηβξαδπληέο θαχζεο απνηεινχλ ην 13% ησλ πιαζηηθψλ
πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο ειεθηξηθέο θαη ζηηο ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο γηα λα επηηεπρζνχλ νη
πξνδηαγξαθέο ησλ πξντφλησλ. Σειηθά, ηα πιηθά απηά είηε θαηαιήγνπλ ζε ρψξνπο
πγεηνλνκηθήο ηαθήο απνξξηκκάησλ είηε θαίγνληαη ζε απνηεθξσηήξεο ζε πνιχ πςειή
ζεξκνθξαζία, γηα λα απνθεπρζεί ε πηζαλή απειεπζέξσζε δηνμηλψλ θαη θνπξαλίσλ απφ ηνπο
επηβξαδπληέο θαχζεο.
Γηα ηηο κηθξέο νηθηαθέο ζπζθεπέο, έλα πνζνζηφ πεξηέρεη ζεκαληηθέο πνζφηεηεο επηθίλδπλσλ
πιηθψλ ηα νπνία απαηηείηαη λα απνκαθξχλνληαη. Δπίζεο, εκπεξηέρνπλ κεγάια πνζνζηά
κεηάιισλ πνπ εχθνια κπνξνχλ λα αλαθηεζνχλ. Οη βίδεο, νη ζπλδέζεηο θαη γεληθά ηα κηθξά
κεηαιιηθά ηκήκαηα ησλ ζπζθεπψλ ηαμηλνκνχληαη θαη δηαρσξίδνληαη κε καγλήηε ζε
ζηδεξνχρα θαη κε πιηθά. Οη ζπζθεπέο κε νζφλεο παιαηάο ηερλνινγίαο, φπσο είλαη νη
ηειενξάζεηο θαη ηα κφληηνξ ησλ ππνινγηζηψλ πεξηέρνπλ θαζνδηθέο ιπρλίεο, νη νπνίεο είλαη
επηζηξσκέλεο κε πςειά πνζνζηά κνιχβδνπ θαη θψζθνξν. Ζ έιιεηςε κεζφδσλ ζηε
δηαρείξηζε αιιά θαη ζηα ζπζηήκαηα ζπιινγήο ζε επξσπατθή θιίκαθα ησλ ρξεζηκνπνηεκέλσλ
θαζνδηθψλ ιπρληψλ θαίλεηαη πσο απνηειεί βαζηθφ πξφβιεκα γηα ηελ αλάπηπμε ησλ
θαηάιιεισλ κεζφδσλ αλαθχθισζεο. πνπ ππάξρνπλ πξνγξάκκαηα αλαθχθισζεο, νη νζφλεο
νδεγνχληαη ζε μερσξηζηή κνλάδα απνζπλαξκνιφγεζεο, ζηηο νπνίεο απνκαθξχλνληαη ηα
πιαζηηθά ηκήκαηα, ηα κεηαιιηθά θαη νη πιαθέηεο. Σα ειεθηξφδηα απειεπζεξψλνληαη ακέζσο
κφιηο απνκαθξχλνληαη απφ ηηο νζφλεο. Μεηά ην δηαρσξηζκφ ηεο ιπρλίαο απφ ην ππφινηπν
γπάιηλν ηκήκα πνπ έρεη ηελ επίζηξσζε, δηαρσξίδνληαη ηα κέηαιια απφ ην κνιπβδσκέλν
γπαιί. Σν γπαιί εχθνια θνληνξηνπνηείηαη, ηπγράλεη επεμεξγαζίαο θαη ειέγρεηαη ζρνιαζηηθά
γηα ηελ παξνπζία μέλσλ ζσκάησλ. Έπεηηα ρξεζηκνπνηείηαη σο πξψηε χιε ζηε βηνκεραλία
γπαιηνχ, παξφιν πνπ ζηε ρψξα καο ε ρξήζε γπάιηλσλ ηκεκάησλ ζηελ παξαγσγή θαηλνχξησλ
ιπρληψλ δελ κπνξνχζε εχθνια λα επηηεπρζεί ζηε βηνκεραλία κέρξη πξηλ απφ ην 2000.
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Δικόνα 3.5. Πεξηγξαθή Δπεμεξγαζίαο ΑΖΖΔ
(Πεγή:https://www.electrocycle.gr/)

Υξνλνινγηθά απφ ην 2000 θαη εμήο ην γπαιί, ην νπνίν πεξηέρεη νμείδην ηνπ κνιχβδνπ ζε
πνζνζηφ πεξηζζφηεξν απφ 25%, ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ παξαγσγή ησλ θαηλνχξησλ θαζνδηθψλ
ιπρληψλ, αθνχ ηα γπάιηλα ηκήκαηα θαζαξίδνληαη, ηεκαρίδνληαη θαη απνκαθξχλνληαη ηα
κεηαιιηθά ηνπο θνκκάηηα. Καηά ηε δηαδηθαζία αλάκημεο, ην γπαιί σο πξφζζεην ζηελ ηήμε
κνιχβδνπ δελ ρξεζηκνπνηείηαη αξθεηά θαη ην κέηαιιν πιένλ πσιείηαη σο ζθξαπ (scrap). Οη
πιαθέηεο θαηαζθεπάδνληαη απφ ζεξκνζθιεξπλφκελα πιαζηηθά, φπσο είλαη νη επνμηθέο
ξεηίλεο κε παιψδεηο ίλεο σο πιηθφ ηνπ ζθειεηνχ. Σα ππφινηπα ζηνηρεία, φπσο είλαη νη
εκηαγσγνί, νη αληηζηάζεηο ή νη ππθλσηέο πνπ βξίζθνληαη ζηηο πιαθέηεο, είλαη ελσκέλα κε
θξάκαηα κνιχβδνπ θαη κε άιια πην βαξέα κέηαιια. Σα κέηαιια πνπ βξίζθνληαη ζηηο
πιαθέηεο, φπσο ν ραιθφο, ν άξγπξνο, ν ρξπζφο, ην παιιάδην θαη ν ιεπθφρξπζνο αλαθηψληαη
επθνιφηεξα, βάζεη ηεο νηθνλνκηθήο ηνπο αμίαο. Οη πιαθέηεο, θαηά ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ
ηνπο, κεηαπσινχληαη σο αλεμάξηεηα θνκκάηηα, εθφζνλ βξίζθνληαη ζε θαιή θαηάζηαζε θαη
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αληηζηνηρνχλ ζε ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο. Απηέο πνπ έρνπλ αρξεζηεπηεί θαη δελ κπνξνχλ λα
επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ, κπνξνχλ λα θνληνξηνπνηεζνχλ, κε ζηφρν λα αλαθηεζνχλ ηα πιηθά
απφ ηα νπνία απνηεινχληαη. Ζ αλαθχθισζή ηνπο φκσο παξνπζηάδεη πξνβιήκαηα, ιφγσ ηεο
κεγάιεο πεξηεθηηθφηεηάο ηνπο ζε πιαζηηθφ, θαζψο θαη ησλ επηβξαδπληψλ θαχζεο πνπ
εκπεξηέρνληαη ζηα πιαζηηθά θαη βαζίδνληαη ζην βξψκην.

Δικόνα 3.6. Μπιε θαη Καθέ Κάδνη Αλαθχθισζεο
(Πεγή: https://olivemagazine. gr/)
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4
Κςκλική Οικονομία
4.1. Οπιζμόρ – Οθέλη – Δθαπμογέρ ηηρ Κςκλικήρ Οικονομίαρ
ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ απφ θνηλσλία ζε θνηλσλία ε έλλνηα ηεο αλάγθεο ζηαδηαθά
κεηαβάιιεηαη, θαζψο ν άλζξσπνο, πξνθεηκέλνπ λα αληεπεμέιζεη ζηελ ηθαλνπνίεζε φιν θαη
πεξηζζφηεξσλ αλαγθψλ, απνκπδεί ζπλερψο ην πεξηβάιινλ. Ζ αξρή ηεο πξφιεςεο θαζψο «ν
ξππαίλσλ πιεξψλεη» θαη ε αξρή ηεο «ηζφηεηαο θαη ηεο ζπλεπζχλεο» είλαη νη βαζηθέο αξρέο
ηεο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο. Οη ζπγθεθξηκέλεο αξρέο δίλνπλ ην έλαπζκα ζην ζχγρξνλν
άλζξσπν λα επσκίδεηαη ελεξγφ ξφιν νχησο ψζηε λα αλαιακβάλεη ηηο επζχλεο ηνπ θαη λα
ζπκκεηέρεη ζηε βειηίσζε θαη πξφιεςε ελεξγεηψλ πνπ επηθέξνπλ επψδπλεο επηπηψζεηο ζην
πεξηβάιινλ (Dobson 2003, 2007).
Βέβαηα, νη ρψξεο νθείινπλ λα κεηαβαίλνπλ ζε έλα κνηίβν αλαηξνθνδνηηθήο αλάπηπμεο, ην
νπνίν νπζηαζηηθά θαη ελ ηέιεη ζα επηζηξέθεη ζηνλ πιαλήηε πεξηζζφηεξα απφ φζα
θαηαλαιψλεη, ζα εμαζθαιίδεη ηε δηαηήξεζε ζηελ θαηαλάισζε ησλ πφξσλ, ζηα πιαίζηα ησλ
νξίσλ ηνπ πιαλήηε θαη ζα κεηψλεη ηνπο ξπζκνχο ηεο θαηαλάισζεο, δηπιαζηάδνληαο ην
πνζνζηφ ηεο ρξήζεο ζηα θπθιηθά πιηθά γηα ην κέιινλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε εθαξκνγή ηεο
θπθιηθήο νηθνλνκίαο ζηηο πφιεηο ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία ελφο βηψζηκνπ αζηηθνχ
κεηαβνιηζκνχ, κέζα απφ ηελ ειάηησζε ηεο πίεζεο πνπ πξνθαινχλ νη πφιεηο, ρξεζηκνπνηεί
θαη επαλαρξεζηκνπνηεί ηνπο πφξνπο θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν επέξρεηαη νπζηαζηηθή αλάπηπμε
ηεο νηθνλνκίαο.
Άιισζηε, ε αεηθφξνο αλάπηπμε απνηειεί κηα έλλνηα πνιπδηάζηαηε, ε νπνία ζηνρεχεη ζηε
δηαξθή νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε καθξηά απφ ηελ επηβάξπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο,
κε πην νξζνινγηθή βησζηκφηεηα ζηε ρξήζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ. H Δπξσπατθή Έλσζε, ζηνλ
θαλνληζκφ πνπ εμέδσζε γηα ηηο βηψζηκεο επελδχζεηο, κεηαμχ άιισλ, αλέθεξε ηνλ φξν
«Κπθιηθή Οηθνλνκία», Κ. Οη., πξνζδηνξίδνληάο ηελ σο «δηαηήξεζε ηεο αμίαο ησλ πξντφλησλ,
ησλ πιηθψλ θαη ησλ πφξσλ ζηελ νηθνλνκία θαη ειαρηζηνπνίεζε ησλ απνβιήησλ», κε ηελ
εθαξκνγή ηεο ηεξάξρεζεο ησλ απνβιήησλ, φπσο δηαηππψλεηαη ζην άξζξν 4 ηεο νδεγίαο
2008/98/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ (Δ.Δ.Σ.Α.Α., 2020).
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Δικόνα 4.1. Σν γξακκηθφ θαη Κπθιηθφ κνληέιν Παξαγσγήο θαη Καηαλάισζεο Αγαζψλ
(Πεγή: ΔΔΣΑΑ, 2020)

Άξα, ε χπαξμε ηεο θπθιηθήο νηθνλνκίαο έγθεηηαη ζηε κείσζε ησλ απνβιήησλ θαη ζηελ
επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ πφξσλ. Ζ αλαθχθισζε, ε ζσζηή ρξήζε ησλ πφξσλ, ε ηδενινγία
ηεο αληαιιαγήο, νη αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο (ΑΠΔ) θαη ε βηνπνηθηιφηεηα, ζπληζηνχλ
βαζηθνχο παξάγνληεο γηα ηελ επίηεπμε κηαο πην βηψζηκεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο πνπ
ζηεξίδεηαη ζηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ θνξέσλ ηεο νηθνλνκηθήο δσήο, ησλ επηρεηξήζεσλ,
εηαηξεηψλ, πνιηηψλ θαη θνηλνηήησλ. Δκθαλίδνληαη θαηλνχξηνη ηξφπνη παξαγσγήο θαη
θαηαλάισζεο αγαζψλ, επηκεθχλεηαη ε ρξήζε ηνπο, πξνζηαηεχνληαη νη πνιχηηκνη πφξνη θαη
νπζηαζηηθά ηπγράλεη αμηνπνίεζεο ε νηθνλνκηθή αμία ηνπο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν παξαηείλεηαη
ε δσή ησλ πξψησλ πιψλ θαη ησλ πξντφλησλ κέζα απφ ηελ εθ λένπ ρξεζηκνπνίεζή ηνπο,
κεηψλεηαη ε ρξήζε ησλ πξψησλ πιψλ θαη νη πνζφηεηεο ησλ απνβιήησλ, δηαζθαιίδεηαη έλα
πην επνίσλν κέιινλ. Ζ θπθιηθή νηθνλνκία είλαη παγθφζκην νηθνλνκηθφ κνληέιν πνπ
απνζπλδέεη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε απφ ηελ θαηαλάισζε πεπεξαζκέλσλ πφξσλ (Ράπηε,
2020). Δπίζεο, ζεσξείηαη σο κηα πνιηηηθή γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, ηεο
αλφδνπ ησλ ηηκψλ, ηεο εμάληιεζεο ησλ πφξσλ, ηεο κεηαζηξνθήο ηνπ παξαγσγηθνχ θαη
θαηαλαισηηθνχ πξνηχπνπ (Πάζζνπ, 2018).
Σν γξακκηθφ κνληέιν πνπ παξαδνζηαθά εθαξκφδεηαη σο «παίξλσ, θηηάρλσ, θαηαλαιψλσ,
πεηάσ» δελ αληαπνθξίλεηαη πιένλ ζηηο ζχγρξνλεο αλάγθεο ησλ θνηλσληψλ πνπ ζηνρεχνπλ ζην
λα δηαηεξνχληαη νη πφξνη ζην πςειφηεξν επίπεδν ηεο αμίαο ηνπο, θιεξνδνηψληαο αξθεηά γηα
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φινπο, γηα πάληα. Τπφ απηή ηελ έλλνηα ν φξνο «απφβιεηα» είλαη πην γεληθφο ζε ζρέζε κε ηνλ
φξν «απνξξίκκαηα» (Αβαλίδεο, 2017). Ζ έθθξαζε «ηα ζθνππίδηα είλαη ρξήκα», «Trash in
cash», ππνδειψλεη ηε ζχλδεζε ησλ απνξξηκκάησλ κε ηελ αμηνπνίεζή ηνπο (Αβαλίδεο, 2017).
Πξνθαλψο ε θπθιηθή νηθνλνκία έρεη εκπλεπζηεί απφ ηνλ θχθιν ηεο θχζεο, φπνπ ηίπνηα
δελ ράλεηαη, αιιά επαλαρξεζηκνπνηείηαη θαη ν ζρεδηαζκφο γηα ηελ αμηνπνίεζή ηνπ γίλεηαη κε
βάζε ηε βησζηκφηεηα. Γειαδή, φηαλ έλα πξντφλ νινθιεξψλεη ηνλ θχθιν ηεο δσήο ηνπ,
δηαηεξνχκε ηα πιηθά θαηαζθεπήο ηνπ ζηελ νηθνλνκία γηα λα αμηνπνηείηαη εθ λένπ,
πξνζδίδνληαο πξνζηηζέκελε αμία ζην πξντφλ (Πάζζνπ, 2018). Παξάιιεια, πξνζθέξεη
θαηλνηφκα πξντφληα καθξφρξνλεο δηάξθεηαο, ηα νπνία βειηηψλνπλ ηελ πνηφηεηα ηεο δσήο
ησλ ρξεζηψλ (Δπξ. Κνηλ. 2015).
Ο Hans Bruyninckx, δηεπζπληήο ηνπ Δπξσπατθνχ Οξγαληζκνχ Πεξηβάιινληνο,
δηαθεξχηηεη φηη, αλ ππάξρεη ζπλεξγαζία αλάκεζα ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο θνξείο, ζα ήηαλ
εθηθηφ λα επέιζεη ε κειινληηθή βηνκεραληθή επαλάζηαζε. Πξνηείλεη ηε δπλαηφηεηα γηα ηελ
πψιεζε ησλ ππεξεζηψλ αληί γηα ησλ πξντφλησλ, θαζψο πξεζβεχεη πσο «δελ ρξεηάδνκαη
ηξππάλη, αιιά λα αλνηρηεί κία ηξχπα ζηνλ ηνίρν κνπ» θαη νινθιεξψλεη ηε ζθέςε ηνπ κε ηελ
αδήξηηε αλάγθε λα γίλεη πξάζηλε ε νηθνλνκία. Να πηνζεηνχληαη πεξηζζφηεξν νηθνινγηθέο
δξάζεηο πνπ ζα αμηνπνηνχλ ηηο πξψηεο χιεο θαη ζα πξνζδίδνπλ αμία ζηε ρξήζε ηνπο, κέζα
απφ ην ζεβαζκφ ζην πεξηβάιινλ (www.ec.europa.eu/environment/greenweek). Με ηελ
ζπγθεθξηκέλε άπνςε ζπληάζζεηαη θαη ν Karl Falkenborg, κε ηε θξάζε ηνπ «ηα ζθνππίδηα
παξαείλαη πνιχηηκα γηα λα ηα πεηάκε». Ζ αλαθχθισζε θαη ε «αζηηθή εμφξπμε» κπνξνχλ λα
παξάγνπλ 350gr ρξπζνχ απφ έλα ηφλν ηέηνησλ απνβιήησλ πνπ είλαη πνιχ πεξηζζφηεξν
απνδνηηθή απφ ηελ παξαδνζηαθή εμφξπμε κε ηελ εμαγσγή πιηθψλ απφ παιηά απηνθίλεηα,
ειεθηξνληθά θαη απφ άιια είδε ζπζθεπψλ πνπ ηίζεληαη ζε αρξεζηία.
4.2. Οι Δπιδιώξειρ ηηρ Κςκλικήρ Οικονομίαρ
Ζ βηψζηκε δηαρείξηζε ησλ πφξσλ, ε νπνία ζηνρεχεη ζηελ αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο, ζηε
δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ, ζηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ζηελ
αμηνπνίεζε ησλ πδάηηλσλ πφξσλ απνβαίλεη ιεηηνπξγηθφο άμνλαο γηα ην λέν κνληέιν ηεο
θπθιηθήο νηθνλνκίαο. Δπηπξφζζεηα, σο αδήξηηε αλάγθε απνβαίλεη ε ελίζρπζε ηεο θπθιηθήο
επηρεηξεκαηηθφηεηαο, κε ζηφρν ηελ πξνψζεζε θαη παξαγσγή ησλ πξντφλησλ κε πην αλζεθηηθή
βησζηκφηεηα, ηελ επηζθεπή, αλαθαίληζε θαη αλαπαιαίσζε ησλ ζπζθεπψλ, ηελ επίξξσζε ηεο
βηνκεραληθήο ζπκβίσζεο κε επηρεηξεκαηηθά πάξθα ή δίθηπα επηρεηξήζεσλ, ηελ ελίζρπζε
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πξσηνπνξηαθψλ κνληέισλ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ηελ νξγάλσζε ηεο
βηνινγηθήο νηθνλνκίαο θαη ηε ρξήζε δεπηεξνγελψλ πιηθψλ. Δπίζεο, ε θπθιηθή θαηαλάισζε
θέξλεη ζε επαθή ηνπο πνιίηεο κε ηελ αεηθφξν θαηαλάισζε ηξνθίκσλ, ειαηηψλεη ηελ
ππεξβνιηθή ρξήζε πφξσλ, εμαζθαιίδεη απφβιεηα, ζηνρεχνληαο ζηελ εθ λένπ ρξεζηκνπνίεζή
ηνπο, επηδηνξζψλεη αγαζά θαη ελδπλακψλεη ηηο ππεξεζίεο γηα ρξήζε αληηθαζηζηψληαο ηελ
πξνκήζεηα γηα λέα πξντφληα.
Ζ Διιάδα, έσο ην 2030, ζηνρεχεη ζηνλ νηθνινγηθφ ζρεδηαζκφ θαη ζηελ παξαηήξεζε ηνπ
θχθινπ δσήο ησλ πξντφλησλ, ρσξίο λα ππνινγίδεη ηε ρξήζε ησλ επηθίλδπλσλ νπζηψλ ζηελ
παξαγσγή ηνπο, εμαζθαιίδνληαο έηζη πνηφηεηα γηα ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία ησλ
απνβιήησλ ζεβφκελε ην πεξηβάιινλ. ηφρνο απνβαίλεη ε νπζηαζηηθή δηαρείξηζε ησλ
απνβιήησλ, εληζρχνληαο ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε θαη ηελ αλαθχθισζή ηνπο, ηελ
αλαθχθισζε ηνπ 65% ησλ αζηηθψλ απνβιήησλ θαη ηνπ 75% ησλ απνξξηκκάησλ
ζπζθεπαζίαο, ηελ κείσζε ηεο πγεηνλνκηθήο ηαθήο ησλ απνξξηκκάησλ ζην 10%, κέζσ ηεο
ηαθήο ππνιεηκκάησλ θαηά ην κέγηζην δπλαηφ φισλ ησλ απνβιήησλ έσο ην 2030 θαη ηελ
απαγφξεπζε ηεο πγεηνλνκηθήο ηαθήο ησλ ζπγθεληξσκέλσλ απνβιήησλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν
βειηηψλεηαη ε ελεξγεηαθή απφδνζε ζηηο παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο, αλαπηχζζνληαη θαηλνχξηεο
κνξθέο θαηαλάισζεο, φπσο είλαη ε αμηνπνίεζε ππεξεζηψλ αληί γηα ηελ αγνξά λέσλ
πξντφλησλ θαη γεληθεχεηαη ε ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ. Παξάιιεια, πξνσζείηαη
έλα κνληέιν θαηαλάισζεο βαζηζκέλν ζηελ ελεκέξσζε γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αγαζψλ
θαη ππεξεζηψλ ζηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο θαη ζηελ ελεξγεηαθή ηνπο απφδνζε θαη
πξνθχπηνπλ θαηάιιεια ζπζηήκαηα γηα πιεξνθφξεζε θαη ζπληνληζκφ αλάκεζα ζηε δηνίθεζε
ησλ νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ θνξέσλ ηεο ρψξαο, πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγνχληαη
ζπκβησηηθά δίθηπα, κε ζηφρν ηε κεηάβαζε ζην κνληέιν ηεο θπθιηθήο νηθνλνκίαο. Σέινο,
ιακβάλνληαη ζπγθεθξηκέλα κέηξα γηα λα εληζρπζεί ε «βηνκεραληθή ζπκβίσζε», θαηά ηελ
νπνία έλα ππνπξντφλ κηαο βηνκεραλίαο κεηαηξέπεηαη ζε πξψηε χιε ελφο άιινπ ηνκέο
βηνκεραλίαο θαη πξνσζείηαη ε κεηάβαζεο απφ ηε γξακκηθή ζηελ θπθιηθή νηθνλνκία,
εληζρχνληαο ηελ πιεξνθφξεζε, θαηάξηηζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ ηεο ρψξαο καο
(https://ypen.gov.gr/perivallon/kyklili-oikonomia).

4.3. Βαζικέρ Απσέρ και Οθέλη ηηρ Κςκλικήρ Οικονομίαρ
Ζ αλάγθε γηα ηελ αλαγέλλεζε ησλ πφξσλ, κε ηε ρξήζε ηνπο σο πιηθψλ γηα ηνπο
αλαλεψζηκνπο, επαλαρξεζηκνπνηνχκελνπο θαη κε ηνμηθνχο πφξνπο, απνβαίλεη ε πην βαζηθή
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αξρή ηεο θπθιηθήο νηθνλνκίαο. Με ηε δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ θαη ηε ρξεζηκνπνίεζε ζσζηψλ
πιηθψλ επηκεθχλεηαη ε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο, πξνζδίδεηαη «δεχηεξε δσή» ζηνπο πφξνπο θαη
αμηνπνηνχληαη νη δπλαηφηεηέο ηνπο κε ηηο αλάινγεο ηερληθέο.
Οπζηαζηηθά, ην νηθνλνκηθφ κνληέιν ηεο θπθιηθήο νηθνλνκίαο πξνσζεί ηε ρξήζε
δεπηεξνγελψλ πιηθψλ θαη απνβιήησλ σο παξαγσγηθψλ πφξσλ θαη ρξήζηκσλ πιηθψλ
αληίζηνηρα θαη, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ρξήζε αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, πξνζδίδεη κηα
αεηθφξν δηάζηαζε ζην παξαγσγηθφ κνληέιν, δηαζθαιίδνληαο πνιιαπιά νθέιε ηφζν ζηελ
νηθνλνκία, φζν θαη ζην πεξηβάιινλ ή ζην επξχηεξν θνηλσληθφ ζχλνιν. Σα πην νπζηαζηηθά
νθέιε πξνζβιέπνπλ ζε απφδνζε κηθξφηεξσλ εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ, επεηδή νη
δηαδηθαζίεο θαηαζθεπήο θαη αλαθχθισζεο πινπνηνχληαη κε ηε ρξήζε κε ηνμηθψλ πιψλ κε
ζηφρν ηε ρξεζηκνπνίεζή ηνπο. Πνιιέο ζξεπηηθέο νπζίεο επαλέξρνληαη ζην έδαθνο, κε
ιηπαζκαηνπνίεζε, ζπκβάιινληαο ζηελ αλζεθηηθφηεηα ηνπ εδάθνπο θαη επηθέξνληαο
ιηγφηεξεο επηπηψζεηο.
Ζ θπθιηθή νηθνλνκία ζηνρεχεη ζηε κείσζε ηεο εμφξπμεο λέσλ πιηθψλ, πξνζβιέπνληαο
ζηελ παξάηαζε δσήο ηνπο, νδεγψληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν έσο θαη ζην 70% ηεο
εμνηθνλφκεζήο ηνπο. Με απηφ ηνλ ηξφπν απμάλνληαη ηα έζνδα απφ ηηο θαηλνηφκεο θπθιηθέο
πξαθηηθέο, ζε ζπλάξηεζε κε ηελ θζελφηεξε παξαγσγή, απμάλεηαη ην Αθαζάξηζην Δγρψξην
Πξντφλ (ΑΔΠ) θαη επέξρνληαη λέεο επθαηξίεο γηα θέξδνο απφ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ πινπνηνχλ
ηηο ηερληθέο ηεο θπθιηθήο νηθνλνκίαο, δηαζθαιίδνληαο ρακειφηεξν θφζηνο ζηηο εηζξνέο.
Πξνθχπηνπλ λέεο ζέζεηο εξγαζίαο, κε ηε ρξήζε πξσηνπνξηαθψλ πξαθηηθψλ θαη νξγαλψλεηαη
ε αγνξά εξγαζίαο, κε ηε ρξήζε λέσλ πξαθηηθψλ γηα απαζρφιεζε.
χκθσλα κε ηα επξσπατθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, ηα πξνζδνθψκελα νθέιε ηεο θπθιηθήο
νηθνλνκίαο είλαη ειπηδνθφξα, θαζψο κεηψλνληαη νη εθπνκπέο ησλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ
απφ πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 2% έσο 4%, εμνηθνλνκνχληαη 600 δηο επξψ γηα ηηο επξσπατθέο
επηρεηξήζεηο, πνζφ ηζνδχλακν κε ην 6% έσο 8% ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηνπο, δεκηνπξγνχληαη
άλσ ησλ δχν εθαηνκκπξίσλ λέεο ζέζεηο εξγαζίαο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη
εμαζθαιίδνληαη πφξνη, δεδνκέλνπ φηη ζήκεξα έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 80% ησλ
πξντφλησλ κεηαηξέπεηαη ζε απφβιεηα ζηνπο 6 πξψηνπο κήλεο απφ ηε δηάζεζή ηνπο ζηελ
αγνξά. (https://ypen.gov.gr/wp). Αθνινχζσο, κεηψλεηαη ην ελεξγεηαθφ απνηχπσκα ησλ
πξντφλησλ, ζπκβάιινληαο έηζη ζηελ απεμάξηεζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο απφ ηα νξπθηά
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θαχζηκα, θαζψο πιένλ ε θχζε έρεη απνκπδεζεί ζην έπαθξν, νη πφξνη ηεο δελ είλαη
αλεμάληιεηνη θαη ην κέιινλ ηεο πξνβιέπεηαη δπζνίσλν (Wintenberg et al., 2008).

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5
Σο Πεπιβαλλονηικό Εήηημα
5.1. Οι επιπηώζειρ για ηο πεπιβάλλον
Σα ΑΖΖΔ εκπεξηέρνπλ έλαλ κεγάιν αξηζκφ απφ επηθίλδπλεο νπζίεο, φπσο είλαη ηα ηνμηθά θαη
αιιεξγηνγφλα κέηαιια, ηα επηβξαδπληηθά ηεο θιφγαο θαη άιιεο ρεκηθέο νπζίεο. Δπξχηεξα
ζεσξνχληαη σο επηθίλδπλα απφβιεηα ζην ζχλνιφ ηνπο θαη απαηηνχλ ζσζηή επεμεξγαζία,
εμαηηίαο ηεο παξνπζίαο πνιππιεζψλ επηβιαβψλ νπζηψλ (Zhuang, 2019). Οη πην πνιιέο απφ
ηηο επηθίλδπλεο ελψζεηο ζπλήζσο απειεπζεξψλνληαη ζην πεξηβάιινλ ζηε δηάξθεηα ηεο
επεμεξγαζίαο ησλ ΑΖΖΔ (Zhuang, 2019). Άξα, ηα ΑΖΖΔ απνηεινχλ κηα παγθφζκηα απεηιή,
κε αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηε γε, πνπ απνηειεί ην κφλν κε αλαλεψζηκν αγαζφ (Moletsane &
Venter, 2018). Γηεζλψο ε ηξέρνπζα παξαγσγή ζηα ειεθηξνληθά απφβιεηα ππνινγίδεηαη ζε 20
κε 25 εθαηνκκχξηα ηφλνπο εηεζίσο θαη ηα πην πνιιά ΑΖΖΔ παξάγνληαη ζηελ Δπξψπε, ζηηο
Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο θαη ζηελ Απζηξαιία (Robinson, 2009).
Πνζνζηφ πεξίπνπ ηεο ηάμεο ηνπ 12,5% ησλ ΑΖΖΔ αλαθπθιψλεηαη κε ηηο βαζηθέο
κεζφδνπο ηεο αλαθχθισζεο, ελψ έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 87,5 % θαηαιήγεη ζε ρψξνπο
πγεηνλνκηθήο ηαθήο, νδεγείηαη ζε θαχζε ή δηνρεηεχεηαη ζηηο αλαπηπζζφκελεο θαη
ππναλάπηπθηεο ρψξεο (Moletsane & Venter, 2018). Σα ΑΖΖΔ ξπζκίδνληαη κε βάζε ηε
χκβαζε ηεο Βαζηιείαο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ειέγρεηαη ε κεηαθνξά ΑΖΖΔ απφ ηηο
Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο, ηνλ Καλαδά, ηελ Απζηξαιία, ηελ Δπξψπε, ηελ Ηαπσλία
θαη ηελ Κνξέα ζε αζηαηηθέο ρψξεο, φπσο είλαη ε Ηλδία, ε Κίλα θαη ην Παθηζηάλ (Sepúlveda et
al., 2010). Σα πην πνιιά Ζιεθηξνληθά Απφβιεηα απνξξίπηνληαη ζε ρψξνπο πγεηνλνκηθήο
ηαθήο, θαζψο ε απνηειεζκαηηθή ηερλνινγία γηα ηελ επεμεξγαζία ηνπο εθ λένπ, ε νπνία
αλαθηά ηα πνιχηηκα πιηθά κε ειάρηζηεο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο, απαηηεί πςειφ θφζηνο.
Οη πινχζηεο ρψξεο, αδηαθνξψληαο γηα ηνπο φξνπο ηεο χκβαζεο ηεο Βαζηιείαο, εμάγνπλ
άγλσζηε πνζφηεηα Ζιεθηξνληθψλ Απνβιήησλ ζε θησρέο ρψξεο, φπνπ νη ηερληθέο
αλαθχθισζεο πεξηιακβάλνπλ θαχζε θαη δηάιπζε ζε ηζρπξά νμέα, ρσξίο λα ιακβάλνπλ
επαξθή κέηξα γηα ηε ζσξάθηζε ηεο πγείαο ησλ αλζξψπσλ θαη επξχηεξα λα ζέβνληαη ην
πεξηβάιινλ θαη λα απνβιέπνπλ ζην κέιινλ ηνπ (Robinson, 2009).
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Δικόνα 5.1. Σνμηθά Μέηαιια πνπ πεξηέρνληαη ζε ζπζηαηηθά θαη πιηθά ΑΖΖΔ
(Πεγή: Zhuang, 2019)

ην πξφζθαην παξειζφλ, ιφγσ ηεο ζπλνξηαθήο κεηαθίλεζεο ηνπ κεηαρεηξηζκέλνπ
ειεθηξηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ θαη ΑΖΖΔ απφ ηηο αλεπηπγκέλεο ρψξεο πξνο ηηο
αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, έλα κεγάιν πνζφ ΑΖΖΔ αλαθπθιψζεθε ζηηο αλαπηπζζφκελεο θαη
ππναλάπηπθηεο ρψξεο κε ηξφπν πνπ θαηαζηξαηεγεί ηηο πξνδηαγξαθέο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο
δεκφζηαο πγείαο δηεζλψο. ε ζπλάξηεζε κε ηελ έιιεηςε ππνδνκψλ θαη κε πεξηβαιινληηθνχο
λφκνπο πνπ ζπρλά παξαβηάδνληαη, νη δξαζηεξηφηεηεο αλαθχθισζεο ΑΖΖΔ ζηηο
αλαπηπζζφκελεο ρψξεο έρνπλ απνδεζκεχζεη επηθίλδπλεο νπζίεο αθεηδψο ζην πεξηβάιινλ
(Zhuang, 2019). Ζ αλαθχθισζε, βέβαηα, ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο απνηειεί έλα ηνκέα ηεο
άηππεο νηθνλνκίαο, είλαη ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ Αθαζάξηζηνπ Δγρψξηνπ Πξντφληνο (Α.Δ.Π.)
θαη πινπνηείηαη αξρηθά απφ λφκηκεο δεκφζηα απνδεθηέο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο δελ ζηνρεχνπλ
λα δηαηεξήζνπλ ηελ πνηφηεηα ζηε δηεξγαζία γηα αλαθχθισζε πνπ εθαξκφδεηαη, κε
απνηέιεζκα λα πξνθαιείηαη πεξηβαιινληηθή ξχπαλζε (Sepulveda et al., 2010).
Δλδεηθηηθά ζηηο άηππεο δξαζηεξηφηεηεο αλαθχθισζεο γηα ηα ΑΖΖΔ ζπλππνινγίδεηαη ε
θπζηθή απνζπλαξκνιφγεζε γηα ην δηαρσξηζκφ ησλ πνηθίισλ πιηθψλ, ε θαχζε ησλ θαισδίσλ
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γηα ηελ αλάθηεζε ηνπ ραιθνχ, ε θαχζε πξνθεηκέλνπ λα απνθνιιεζνχλ ηα εμαξηήκαηα απφ
ηηο πιαθέηεο ησλ ηππσκέλσλ θπθισκάησλ, ε δηάιπζε ησλ κεηάιισλ θαη ε απνκφλσζε ζε
φμηλα δηαιχκαηα, πξνθεηκέλνπ λα αλαθηεζεί ν ρξπζφο θαη άιια επγελή κέηαιια θαη ην
ζπάζηκν θαη ιηψζηκν ησλ πιαζηηθψλ κεξψλ κε ζπρλή παξαβίαζε ησλ δενπζψλ ζπλζεθψλ ηνπ
εμαεξηζκνχ (Zhuang, 2019). ηελ Διιάδα, παξάιιεια κε ηηο ηερληθέο πνπ επίζεκα
εθαξκφδνληαη γηα ηελ αλαθχθισζε ΑΖΖΔ, αλεμέιεγθηα δξνπλ θαη νη γπξνιφγνη, νη νπνίνη
ζπγθεληξψλνπλ ΖΖΔ απφ ηνπο θάδνπο ησλ ζθνππηδηψλ ησλ λνηθνθπξηψλ θαη ηα παξαδίδνπλ
ζηε βηνκεραλία παξαγσγήο ράιπβα σο scrap, ρσξίο θακία νπζηαζηηθή επεμεξγαζία, νχησο
ψζηε λα απνκνλψλνληαη επηθίλδπλα ή επηβιαβή πιηθά γηα ην πεξηβάιινλ (Moletsane &
Venter, 2018). Έρεη δηαθαλεί πσο ελδεδεηγκέλεο κέζνδνη γηα ηε δηάζεζε ησλ ΑΖΖΔ
απνηεινχλ ε πγεηνλνκηθή ηαθή ηνπο θαη ε απφξξηςε ζε αλνηρηέο ρσκαηεξέο. κσο, θαηά ηελ
απφξξηςε ζε ρσκαηεξέο, ππάξρεη ν θίλδπλνο ηεο θαχζεο ζε αλνηθηφ ρψξν, θαηά ηελ νπνία
εθπέκπνληαη ζηελ αηκφζθαηξα ηνμηθνί θαπλνί ζηε δηάξθεηα ηεο θαχζεο ησλ ζπζηαηηθψλ απφ
ηα ειεθηξνληθά απφβιεηα (Moletsane & Venter, 2018).

Δικόνα 5.2. Απειεπζέξσζε Πνηθίισλ Οπζηψλ απφ ηηο άηππεο δηαδηθαζίεο ηεο Αλαθχθισζεο
(Πεγή: Zhuang, 2019)

Παζηθαλψο ηα αησξνχκελα ζσκαηίδηα πνπ εμαθηηλψλνληαη επηθέξνπλ ηε κείσζε ηεο
νξαηφηεηαο θαη θαη’ επέθηαζε απμάλεηαη ε νμχηεηα ησλ ιηκλψλ θαη ησλ πνηακψλ.
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Δηδηθφηεξα, ειαηηψλεηαη ε ζπγθέληξσζε ζε ζξεπηηθέο νπζίεο ηνπ εδάθνπο, πξνθαινχληαη
δεκηέο ζε δάζε θαη θαιιηέξγεηεο, πξνζβάιιεηαη ε πνηθηιία ζηα νηθνζπζηήκαηα,
θαηαζηξέθνληαη ηα πιηθά απφ ηε δηάβξσζε θαη ηελ νμείδσζεο θαη επξέσο κεηαβάιινληαη νη
ηνπηθέο θαηξηθέο ζπλζήθεο, πέξα απφ ηηο πξνθαλείο ζπλέπεηεο (Παπανηθνλφκνπ, 2013). Σα
βαξέα κέηαιια πνπ δελ αλαθηψληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επεμεξγαζίαο ΑΖΖΔ θαη νη
βνεζεηηθέο νπζίεο πνπ ππνιείπνληαη, φπσο είλαη ν πδξάξγπξνο θαη ην θπάλην, εηζρσξνχλ ζην
έδαθνο κεηά ηελ απφξξηςε ησλ ιπκάησλ θαη δεκηνπξγνχληαη αλφξγαλα θαη νξγαληθά
ζχκπινθα κέζα ζηα εδάθε (Sepúlveda et al., 2010). ηε δηεξγαζία ηεο αλάθηεζεο ηνπ
ρξπζνχ ή θαη ησλ άιισλ επγελψλ κεηάιισλ, ηα πξνθαινχκελα απφβιεηα δηνρεηεχνληαη
απεπζείαο θαη απνξξίπηνληαη ζην έδαθνο ή ζε ξεχκαηα λεξνχ (Zhuang, 2019).
Παξάιιεια, ε ζθφλε πνπ ελζσκαηψλεηαη θαηεπζείαλ ζην λεξφ ηεο απνρέηεπζεο, κπνξεί
λα εηζρσξήζεη ζην ππέδαθνο ή ζην λεξφ θαη καδί κε ελψζεηο πνπ βξίζθνληαη ζε πγξέο θαη
μεξέο απνζέζεηο, λα εηζξεχζεη ζηνλ πδξνθφξν νξίδνληα ή λα αληηδξάζεη κε άιινπο
δσληαλνχο νξγαληζκνχο (Sepúlveda et al., 2010). Οη ξππνγφλεο νπζίεο κε επθνιία
ππεηζέξρνληαη ζηα πδάηηλα ζπζηήκαηα, φπνπ πηζαλφλ ελαπνηίζεληαη επεμεξγαζκέλα ή
αλεπεμέξγαζηα απφβιεηα. Δμαηηίαο ηεο απφξξηςεο νμέσλ, θαηά ηελ πδξνκεηαιινπξγηθή
επεμεξγαζία ηνπο, αιιά θαη ηεο δηάιπζεο ή θαζίδεζεο ησλ αησξνχκελσλ ξππνγφλσλ
ζσκαηηδίσλ, κνιχλνληαη ηα πδάηηλα ζπζηήκαηα αιιά θαη ην ίδην ην έδαθνο (Robinson, 2009).
Σα ηνμηθά κέηαιια δηεηζδχνπλ ζηα ξεχκαηα ησλ ππφγεησλ πδάησλ θαη επηθέξνπλ ξχπαλζε
ηνπ λεξνχ (Moletsane & Venter, 2018). Δλδεηθηηθά δηαπηζηψλεηαη φηη ηα ιχκαηα, ηα νπνία
πεξηείραλ ππνιείκκαηα απφ δηεξγαζίεο θαζαξηζκνχ κε θπαληνχρα θαη νμέα ζπζηαηηθά θαηά
ηηο δξαζηεξηφηεηεο απνζπλαξκνιφγεζεο ΑΖΖΔ ζηελ Κίλα, θαηέδεημαλ πνιιαπιάζηα
ζπγθέληξσζε ζε κφιπβδν, ζπγθξηηηθά κε ηε ζπγθέληξσζε ζε κφιπβδν, φπσο πξνέθππηε απφ
δηαθνξεηηθή έξεπλα γηα ιχκαηα εμφξπμεο κεηαιιεπκάησλ κνιχβδνπ ή θαη ςεπδαξγχξνπ ζηελ
επαξρία Liaoning ηεο Κίλαο. Ζ ζπγθέληξσζε κνιχβδνπ, ζηα επηθαλεηαθά λεξά ηνπ πνηακνχ
Lianjiang μεπεξλά ζεκαληηθά ηε ζπγθέληξσζε γηα ηελ εμφξπμε ιπκάησλ ζηελ Κίλα, θαζψο ν
κφιπβδνο βξίζθεηαη ζε επίπεδα απαγνξεπηηθά γηα ηα ππφγεηα χδαηα (Sepúlveda et al., 2010).
Ζ κεηαθνξά θαη απφξξηςε ησλ φμηλσλ ππνιεηκκάησλ θαη ηιχνο ζηα πνηάκηα, κεηά απφ άηππε
επεμεξγαζία απνβιήησλ, κνιχλνπλ ηα χδαηα θαη νδεγνχλ ηα λνηθνθπξηά ζε ιεηςπδξία
(Moletsane & Venter, 2018). Ζ ξχπαλζε ηνπ λεξνχ, κε απμεκέλα επίπεδα δηαιπκέλσλ
κεηάιισλ, είλαη πνιχ ζπρλή ζε πνηάκηα κέζα θαη γχξσ απφ ηελ Guiyu, δειαδή ηελ πφιε
αλαθχθισζεο ΑΖΖΔ ζηελ Κίλα (Zhuang, 2019). Σα ηδήκαηα απνξξνθνχλ θαη ζπζζσξεχνπλ
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ξχπνπο θαη παξάιιεια πεγάδεη απφ απηά ε κφιπλζε αθφκε θαη πνιχ θαηξφ κεηά ηε κείσζε
ηεο ξχπαλζεο (Zhuang, 2019).

5.2. Οι επιπηώζειρ για ηην Τγεία ηος Ανθπώπος
Δίλαη γεγνλφο πσο πξαγκαηνπνηνχληαη πνιιέο έξεπλεο ζρεηηθέο κε ηε δηεξεχλεζε ηεο
πξφρεηξεο επεμεξγαζίαο ΑΖΖΔ ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, φπσο είλαη ε Κίλα ή ε Ηλδία. Σν
κέγεζνο ησλ αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ, ηφζν γηα ην πεξηβάιινλ φζν θαη γηα ηελ αλζξψπηλε
πγεία, είλαη ηεξάζηην. Βέβαηα, αξλεηηθέο επηδξάζεηο ζεκεηψλνληαη θαη φηαλ ηεξνχληαη νη
ελδεδεηγκέλεο κέζνδνη επεμεξγαζίαο ΑΖΖΔ. Οη πην πνιιέο φκσο έξεπλεο επηθεληξψλνληαη
ζηελ επεμεξγαζία ησλ αγαζψλ, φηαλ δελ ηεξνχληαη νη θαλφλεο (Παπανηθνλφκνπ, 2013). ζν
ν άλζξσπνο πιεζηάδεη ζηελ εγθαηάζηαζε αλαθχθισζεο, ζε δηάθνξεο νδνχο έθζεζεο, φπσο
είλαη ην λεξφ, ην έδαθνο θαη ν αέξαο, ηφζν πην πνιχ απμάλνληαη νη πηζαλφηεηεο γηα ηελ
εκθάληζε δηαηαξαρψλ ζηελ πγεία ηνπ. Πην ζπρλά πξνζβάιινληαη νη γπλαίθεο θαη αθνινπζνχλ
ηα παηδηά, δειαδή νη αζζελέζηεξεο θπιεηηθά νκάδεο. Πνιχ ζπρλά νη άλζξσπνη δελ
ζπλαηζζάλνληαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ ειινρεχνπλ θαη θζείξνπλ ζε κεγάιν πνζνζηφ ηελ πγεία
ηνπο, δπλακηηίδνληαο αξλεηηθά θαη ηε κειινληηθή δηαβίσζε ηεο ππφζηαζήο ηνπο (Μoletsane
& Venter, 2018).
Καηά ηελ άηππε επεμεξγαζία ησλ ΑΖΖΔ, νινέλα θαη επξχηεξα δηαπηζηψλεηαη πσο δελ
ηεξνχληαη νη νδεγίεο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δεκφζηαο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ, πξνθξίλνληαη
αθαηάιιειεο ηερληθέο γηα ηελ αλαθχθισζε ησλ αγαζψλ φπσο είλαη ε απφξξηςε ή ε
ρεηξνθίλεηε απνζπλαξκνιφγεζε ρσξίο ηα θαηάιιεια πξνζηαηεπηηθά κέζα θαη ηα ζπζηαηηθά
κέξε ηνπ εμνπιηζκνχ ηεκαρίδνληαη ή θνληνξηνπνηνχληαη κε κε πξφζθνξεο δηεξγαζίεο.
Δθαξκφδνληαη ιαλζαζκέλεο πξαθηηθέο γηα λα αλαθηεζνχλ πνιχηηκα κέηαιια, φπσο είλαη ν
ρξπζφο, ην αζήκη ή ν ραιθφο, πινπνηείηαη αλνηθηή θαχζε πιαζηηθψλ, κε απνηέιεζκα λα
εθηηλάζζνληαη ηνμηθέο νπζίεο ζηελ αηκφζθαηξα κε νδπλεξέο επηπηψζεηο γηα φινπο
(Sepúlveda et al., 2010). Άξα ε πγεία ησλ εξγαδφκελσλ ζπρλά πξνζβάιιεηαη, φπσο ηνλίδεη ε
Γηεζλήο Οξγάλσζε Δξγαζίαο θαη ηδηαίηεξα ηα παηδηά, ηα νπνία, αλ θαη είλαη αλήιηθα,
δξαζηεξηνπνηνχληαη θαη ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ αλαθχθισζε Ζιεθηξνληθψλ Απνβιήησλ,
θαζψο άκεζα εθηίζεληαη εμαηηίαο ηεο εξγαζίαο ηνπο θαη έκκεζα ζε ηνμίλεο ζηηο νηθίεο ηνπο
απφ ηε κφιπλζε ησλ ελδπκάησλ ή θαη ησλ ππνδεκάησλ ηνπο.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6
ςμπεπιθοπά Καηαναλωηών και Δκπαίδεςζη
6.1. ςμπεπιθοπά ηων Καηαναλωηών
Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη θαηαλαισηέο δηαρεηξίδνληαη κία ειεθηξνληθή ή ειεθηξηθή ζπζθεπή
απνηειεί βαζηθφ παξάγνληα γηα ηνλ θχθιν δσήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζπζθεπήο. Δηδηθφηεξα, ν
ρξήζηεο επηιέγεη αλ ε ζπζθεπή παχεη λα απνδίδεη ή λα επηηειεί ην ξφιν ηεο θαη δπλεηηθά ή
ηελ ζεσξεί απφβιεην θαη ηελ νδεγεί ζηελ αλαθχθισζε ή ηελ επηζθεπάδεη, αλαβαζκίδεη ή
απνζεθεχεη ζηελ νηθία ηνπ. Ο ηχπνο ηεο ζπζθεπήο, αιιά θαη ν ρξφλνο θαη ην θφζηνο πνπ
απαηηείηαη γηα λα επηζθεπαζηεί απηή, ππαγνξεχεη ηελ εθδήισζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ
ζχγρξνλνπ θαηαλαισηή. Σν θφζηνο απνηειεί παξάγνληα επηινγήο, ηφζν γηα ηελ αγνξά, φζν
θαη γηα ηελ επηζθεπή ησλ ΖΖΔ (Abeliotis et al., 2021).
Παξάιιεια, νη πεξηζζφηεξεο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο επηζθεπάδνπλ κηθξέο ειεθηξηθέο θαη
ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο θαη πξνκεζεχνληαη ή δηαζέηνπλ ηα απαξαίηεηα αληαιιαθηηθά γηα ηελ
ππνβνήζεζε ησλ εξγαζηψλ ηνπο. ηηο κέξεο καο, ππφ ηελ πίεζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, νη
θαηαλαισηέο ζπρλά επηζθεπάδνπλ ηηο ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο ηνπο, ηδηαίηεξα φηαλ
βξίζθνληαη ζηε κέζε ειηθία. Βέβαηα, είλαη γεγνλφο πσο ηα εζληθά ζπζηήκαηα θαη νη πνιηηηθέο
δηαρείξηζεο ησλ ΑΖΖΔ έρνπλ πεξηζψξηα βειηίσζεο θαη απαηηείηαη λα πξνσζνχλ
πξνγξάκκαηα ελεκέξσζεο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ειεθηξηθψλ θαη ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ
θαη ηε δπλαηφηεηα ησλ ρξεζηψλ λα ηηο απνζεθεχνπλ ζηελ νηθία ηνπο θαη λα ηηο επηζθεπάδνπλ
(Abeliotis et al., 2021). Πνιχ ζπρλά παξαηεξείηαη νη θαηαλαισηέο λα νδεγνχληαη ζηελ αγνξά
θαηλνχξησλ ζπζθεπψλ, δηφηη νη ίδηνη δελ δηαζέηνπλ ηηο ηερληθέο γλψζεηο γηα λα ηηο
επηζθεπάζνπλ θαη δελ είλαη εθηθηή ε εχξεζε εμεηδηθεπκέλνπ ηερλίηε ζε πξνζηηή ηηκή γηα λα
απνβαίλεη νηθνλνκηθά ζπκθέξνπζα ε επηζθεπή (Abeliotis et al., 2021).
Ζ πξφζεζε γηα ηελ επίδεημε ζπκπεξηθνξάο ηνπ θαηαλαισηηθνχ δηακνξθψλεηαη απφ ηε
ζηάζε, ηνλ ππνθεηκεληθφ θαλφλα θαη ηνλ αληηιεπηφ έιεγρν ηεο δεδνκέλεο ζπκπεξηθνξάο.
Δηδηθφηεξα, ε ζηάζε απεηθνλίδεη ηα ζπλαηζζήκαηα απέλαληη ζηε ζπκπεξηθνξά, ν
ππνθεηκεληθφο θαλφλαο εζηηάδεη ζηελ αληίιεςε ηνπ αηφκνπ γηα λα εθηειεί ηε ζπκπεξηθνξά
θαη ν αληηιεπηφο έιεγρνο ηεο ζπκπεξηθνξάο αμηνινγεί ηηο πεπνηζήζεηο γηα ηελ ηθαλφηεηα ηνπ
αηφκνπ λα εθηειεί ηε ζπκπεξηθνξά (Schultz et al., 1995). Ο Schultz, κέζα απφ κηα
αλαζθφπεζε ηεο κειέηεο ηνπ γηα ηελ αλαθχθισζε ζπζθεπψλ, απνηειεί παξάδεηγκα γηα ηελ
εθαξκνγή απηήο ηεο ζεσξίαο (Nowakowski, 2019).
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Πξνθαλψο έλα αμηνζεκείσην πξφβιεκα παξακέλεη ε απνζήθεπζε ηνπ εμνπιηζκνχ ζην
ηέινο ηεο δσήο ηνπ ζηα λνηθνθπξηά, κε απνηέιεζκα λα κελ πξνσζείηαη ζηελ αλαθχθισζε θαη
ζηελ ρξεζηκνπνίεζή ηνπ. Απηφο ν εμνπιηζκφο ελδερνκέλσο είλαη κε ιεηηνπξγηθφο, έρεη
απνζπαζηεί ή είλαη κηθξψλ δηαζηάζεσλ, αιιά νη θάηνρνί ηνπ επηκέλνπλ λα ηνλ δηαηεξνχλ ζηα
ζπίηηα ηνπο, απιψο απνζεθεπκέλν, ρσξίο λα ιεηηνπξγεί, επεηδή σρξηά ε ελεκέξσζε γηα ηελ
νξζή αμηνπνίεζή ηνπ (Nowakowski, 2019).
ηελ Δπξψπε, αξθεηά θηιαλζξσπηθά ηδξχκαηα, εζεινληηθέο νξγαλψζεηο θαη κε
θεξδνζθνπηθέο εηαηξείεο ζπκκεηέρνπλ ζηελ επηζθεπή, αλαθαίληζε θαη επαλαρξεζηκνπνίεζε
δηαθφξσλ πξντφλησλ. Σελ άλνημε ηνπ 2011 νκάδα εξεπλεηψλ κηαο αληηπξνζσπεπηηθήο
νξγάλσζεο επηζθεπήο, αλαθαίληζεο θαη επαλαρξεζηκνπνίεζεο πνπ εδξεχεη ζηε Νφηηα
Αγγιία, πινπνίεζε κηα κειέηε πεξίπησζεο γηα λα δηεξεπλεζνχλ ζε βάζνο νη εξγαζίεο ησλ
ηδξπκάησλ, νξγαλψζεσλ θαη εηαηξεηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε
πξντφλησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ. Ζ ζπγθεθξηκέλε κειέηε θαηέδεημε
δηάθνξνπο

παξάγνληεο

πνπ

επεξεάδνπλ

ηελ

νηθνλνκηθή

βησζηκφηεηα

ηεο

επαλαρξεζηκνπνίεζεο, φπσο είλαη ε δηαθνξά ηηκήο κε ηηο λέεο ζπζθεπέο, ε κάξθα, ε
δπλαηφηεηα ηερληθήο ππνζηήξημεο θαη ε απφδνζε ηεο κνλάδαο (Ongondo et al., 2013).
Παξάιιεια δηαθάλεθε φηη ηα πην πνιιά εκπφδηα πνπ δπζρεξαίλνπλ ην έξγν ησλ
θνηλσληθννηθνλνκηθψλ νξγαλψζεσλ εληνπίδνληαη ζηηο δπζθνιίεο ζην κάξθεηηλγθ θαη ζηελ
πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ θαζψο θαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο. Οη
θαηαλαισηέο ζπρλά δελ εκπηζηεχνληαη ηνλ αλαθαηαζθεπαζκέλν εμνπιηζκφ, δελ ππάξρεη
ελεκέξσζε κέζσ θαηάιιεινπ κάξθεηηλγθ γηα ηελ πξνηίκεζε ησλ επαλαρξεζηκνπνηεκέλσλ
πξντφλησλ θαη νη επηρεηξήζεηο πνπ αζρνινχληαη ζην ρψξν ζεσξνχληαη πεξηζζφηεξν
εξαζηηερληθέο παξά επαγγεικαηηθέο. Δπηπξφζζεηα, ν εμνπιηζκφο ηεο πιεξνθνξηθήο, πνπ
νδεγείηαη ζε ζχκβαζε κε κεγάινπο πξνκεζεπηέο, εκπνδίδεη ηηο εηαηξείεο λα δσξίδνπλ ρσξίο
ηελ παξαβίαζε ησλ ζπκβάζεσλ, ιφγσ ηεο λνκνζεζίαο πνπ απνζθνπεί ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ
αδίζηαθησλ εηαηξεηψλ επαλαρξεζηκνπνίεζεο ζπζθεπψλ. πλήζσο είλαη απμεκέλα ηα ηέιε γηα
ηελ παξνρή αδεηψλ, πξνβάιινπλ θαλνληζκνί γηα ηελ απνζηνιή ζπζθεπψλ ή θαη κεξψλ ηνπο
κε επηπξφζζεηε νηθνλνκηθή επηβάξπλζε γηα ηνλ πειάηε, ελψ πξνθχπηνπλ θαη πεξηπηψζεηο
πνπ έγθεηληαη ζηελ αζθάιεηα ησλ δεδνκέλσλ. Φπζηθά ππάξρνπλ θαη επηπιένλ εκπφδηα πνπ
αθνξνχλ ζηε ζπιινγή θαη κεηαθνξά ησλ ζπζθεπψλ, ζηελ απνζήθεπζε θαη επεμεξγαζία ηνπο
κέρξη ηελ ηειηθή ηνπο απνζπλαξκνιφγεζε (Ongondo et al., 2013).
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6.2. Τλοποίηζη Ππογπάμμαηορ Ανακύκλωζηρ ΑΖΖΔ ζηην Δκπαίδεςζη
Ζ ππεξθαηαλάισζε αγαζψλ ζηηο δπηηθέο θνηλσλίεο, ε ππεξβνιηθή ζπαηάιε ελέξγεηαο θαη
θπζηθψλ πφξσλ θαη ε ππεξάξηζκε δεκηνπξγία απνξξηκκάησλ, είλαη πιένλ ραξαθηεξηζηηθά
ηνπ ηξφπνπ δσήο θαη ζθέςεο ησλ πνιηηψλ. Απαηηείηαη, ινηπφλ, ε αιιαγή ησλ θαζηεξσκέλσλ
αληηιήςεσλ, ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ πνπ λα νδεγνχλ ζηελ αλαθχθισζε θαη ηελ
επαλαρξεζηκνπνίεζε ειεθηξηθψλ θαη ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ κέζσ ιήςεο κέηξσλ θηιηθψλ
πξνο ην πεξηβάιινλ, ηφζν απφ ηηο θπβεξλήζεηο, ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, αιιά θαη φισλ ησλ
αλζξψπσλ μερσξηζηά (Kara et al., 2015). Ζ εθπαίδεπζε είλαη έλαο βαζηθφο ππιψλαο ψζηε ηα
παηδηά, απφ πνιχ κηθξή ειηθία, λα κπνξέζνπλ λα πηνζεηήζνπλ ηηο θαηάιιειεο ζηάζεηο θαη
αληηιήςεηο ζρεηηθά κε ηελ αλαθχθισζε θαη λα απνηειέζνπλ ηνλ παξάγνληα εθείλν πνπ ζα
είλαη ηθαλφ λα ιάβεη ηα θαηάιιεια κέηξα κειινληηθά, ψζηε λα εμαιεηθζνχλ ηα θαηλφκελα
ηνπ ππεξθαηαλαισηηζκνχ, ελψ παξάιιεια ε επφκελε γεληά ζα κπνξέζεη εχθνια λα
πηνζεηήζεη ηξφπνπο θαη πξαθηηθέο πνπ ζα ζηνρεχνπλ ζε έλα βηψζηκν κέιινλ κέζσ ηεο
αλαθχθισζεο θαη ηεο επαλαρξεζηκνπνίεζεο ησλ ζπζθεπψλ. Ζ επφκελε γεληά ζα πξέπεη λα
είλαη ηθαλή λα αλαιάβεη δξάζεηο θαη λα πάξεη ηηο θαηάιιειεο απνθάζεηο ζε πεξηβαιινληηθφ,
θνηλσληθφ, νηθνλνκηθφ θαη πνιηηηθφ επίπεδν (Ζιηνπνχινπ, 2016).
Με ζηφρν ηελ ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ησλ καζεηψλ γηα ηα πεξηβαιινληηθά
πξνβιήκαηα, ησλ νηθνγελεηψλ θαη ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο γηα ην πξφβιεκα ησλ ςεθηαθψλ
απνβιήησλ, ηε ζπιινγή θαη ελδεδεηγκέλε δηαρείξηζε πεξίπνπ ελφο ηφλνπ ςεθηαθψλ
απνβιήησλ θαη ηελ έκπξαθηε εθαξκνγή ηεο έλλνηαο ηνπ ελεξγνχ πνιίηε θαη ελεξγνχ καζεηή
ζε ξφινπο θαη ζπλεξγαζίεο εθηφο ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο, γίλεηαη αλαθνξά ζηε δξάζε ηνπ
Πεηξακαηηθνχ Γπκλαζίνπ Παηξψλ πνπ πινπνηήζεθε ζηηο 13-20/05/2019 ζην ρψξν ηνπ
ζρνιείνπ.
Ο Γηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ ζε ελεκεξσηηθή ζπγθέληξσζε γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ ζην
ζρνιείν, αλίρλεπζε ηελ πξφζεζή ηνπο γηα ηελ ΑΖΖΔ θαη δήηεζε ηελ ζπλδξνκή ηνπο.
Αθνινχζεζε έξεπλα, ζρεηηθή κε ην ζέκα, κε εξσηεκαηνιφγην πξν θαη κεηά αμηνιφγεζεο (pre
– post), ην νπνίν ζπκπιήξσζαλ νη καζεηέο, γηα λα δηεξεπλεζνχλ νη γλψζεηο πνπ πξνυπήξραλ
(https://docs.google.com/forms). Μεηά απφ παηρλίδηα ξφισλ, αληηπαξάζεζε ηδεψλ (debate)
θαη θαηαηγηζκφ ηδεψλ, δεκηνπξγήζεθε ζπλλεθφιεμν, γξάθηεθαλ κηθξά πεδνγξαθήκαηα κε
ζέκα ηελ αλαθχθισζε, βαζηζκέλα ζηηο ιέμεηο ηνπ ζπλλεθφιεμνπ (https://padlet.com/
analexan2/xt50e6py26ee).
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ε επηθνηλσλία κε ην θνξέα αλαθχθισζεο «Αλαθχθισζε πζθεπψλ Α.Δ.» θαη ηελ
ΚΟΗΝΔΠ «Αλαθπθιψλσ ζηελ πεγή», εηδηθφ πξνζσπηθφ πξνζήιζε ζην ζρνιείν, ελεκέξσζε
γηα ην ζέκα θαη αθνινχζεζε ζρνιηαζκφο ληνθηκαληέξ απφ ηε ζεηξά «Δμάληαο» κε ζέκα
ηα ςεθηαθά

λεθξνηαθεία

(https://www.smallplanet.gr/en/films/digital-cemeteries).

ε ειεθηξνληθφ ηνίρν αθνινχζεζε αλάξηεζε γηα ην ζέκα ηεο Αλαθχθισζεο Ζιεθηξηθψλ θαη
Ζιεθηξνληθψλ πζθεπψλ (https://padlet.com/analexan2/xt50e6py26ee) θαη ζρνιηάζηεθε έλα
κηθξφ

βίληεν

κε

ηίηιν «Ο

θαιφο

θαηαλαισηήο» θαη

ζέκα

ηελ

ππεξθαηαλάισζε

(https://youtu.be/_1DjcNXlv9U).
Γηνξγαλψζεθε δξάζε Αλαθχθισζεο Ζιεθηξηθψλ θαη Ζιεθηξνληθψλ κηθξνζπζθεπψλ ζην
ρψξν ηνπ ζρνιείνπ θαη γνλείο, φπσο γηα παξάδεηγκα κηα κεηέξα γξαθίζηξηα, ζπλέβαιε ζηε
δεκηνπξγία ηεο αθίζαο θαη ελεκεξσηηθνχ θπιιαδίνπ, ελψ έλαο παηέξαο ηππνγξάθνο ηχπσζε
ηελ αθίζα θαη ην ελεκεξσηηθφ θπιιάδην. Ζ αθίζα δεκνζηεχηεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ
ζρνιείνπ, ζηάιζεθε ζηα ηνπηθά κέζα ελεκέξσζεο θαη αλαξηήζεθε ζηνπο πίλαθεο
αλαθνηλψζεσλ

ησλ

ζρνιείσλ

θαη

ησλ

θαηαζηεκάησλ

ηεο

πεξηνρήο.

Σν

αληίζηνηρν ελεκεξσηηθφ θπιιάδην δχν φςεσλ ηππψζεθε θαη κνηξάζηεθε ζηνπο καζεηέο ηνπ
ζρνιείνπ θαη ζηα φκνξα ζρνιεία, πξνθεηκέλνπ λα δηαρπζεί ε ελεκέξσζε ζηηο νηθνγέλεηεο θαη
ζηελ ηνπηθή θνηλσλία. Ζ δξάζε Αλαθχθισζεο θνηλνπνηήζεθε απφ ηνλ ξαδηνθσληθφ ζηαζκφ
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πάηξαο (up_fm Patras), ζπκκεηέρνληαο θαη νη καζεηέο ζηε ξαδηνθσληθή
εθπνκπή. Δζηάιε επηζηνιή πξνο ην Γήκαξρν Παηξέσλ, κε αίηεκα ηε ζπλδξνκή ηνπ Γήκνπ
ζηελ πξνγξακκαηηζκέλε δξάζε ΑΖΖΔ ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ. Οξγαλψζεθε εθπαηδεπηηθή
επίζθεςε ζην ρψξν Αλαθχθισζεο ηνπ δήκνπ Θεζζαινλίθεο θαη νη ππεχζπλνη πξνέβαιαλ
δξάζεηο ηνπ Γήκνπ πνπ άπηνληαη ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ηνπ ηξφπνπ νξγάλσζεο θαη
πινπνίεζεο ηεο

Αλαθχθισζεο δηάθνξσλ πιηθψλ φπσο ειεθηξηθά θαη ειεθηξνληθά

απφβιεηα, ιακπηήξεο θαη ραξηηά, ζε ζπλεξγαζία κε δεκφζηεο ππεξεζίεο.
Γεκηνπξγήζεθε, δηακνηξάζηεθε θαη ζπκπιεξψζεθε εξσηεκαηνιφγην κεηά-αμηνιφγεζεο
(εμφδνπ) καζεηψλ, νχησο ψζηε λα δηεξεπλεζεί ε αιιαγή απφςεσλ θαη ζηάζεσλ ησλ καζεηψλ
κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δξάζεο. Σέινο, ζπιιέρζεθε έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο απφ
ειεθηξηθέο θαη ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο θαη, θαηφπηλ επηθνηλσλίαο κε ηνλ επίζεκν θνξέα,
δηαηέζεθε απφ ην ζρνιείν Μεηά ηελ επηηπρία ηεο δξάζεο, ππήξμε ζπλέρεηα κε λέα αθίζα, ε
νπνία θνηλνπνηήζεθε ζηα ΜΜΔ ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζρνιείνπ. Ζ
ζπκκεηνρή ππήξμε ηθαλνπνηεηηθή, παξά ηηο αληίμνεο ζπλζήθεο ηεο παλδεκίαο Covid-19
(https://observatory. sustainablegreece2020.com/en/schools-practices/anakyklwsh-hlektrikwnkai-hlektronikwn-syskeywn.1980.html).
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7
Δπεςνηηικό Μέπορ
κοπόρ ηηρ Έπεςναρ
Ζ παξνχζα εξγαζία έρεη σο ζθνπφ λα δηεξεπλήζεη ηε ζηάζε θαη ηνλ βαζκφ εκπινθήο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζρεηηθά κε ηελ αλαθχθισζε θαη ηελ
επαλαρξεζηκνπνίεζε ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ, ηδηαίηεξα εχρξεζησλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηά
ηνπο.

Μεθοδολογία ηηρ έπεςναρ
Σν εξεπλεηηθφ εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη ην αλψλπκν εξσηεκαηνιφγην πνπ
δηαλεκήζεθε κέζσ ηεο Google Form ζε εθπαηδεπηηθνχο ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο.
Σν εξσηεκαηνιφγην δεκηνπξγήζεθε απφ εκάο, κεηά ηελ ελδειερή κειέηε ηεο βηβιηνγξαθίαο
θαη απνηειείηαη απφ 18 εξσηήκαηα. Πξηλ απφ ηα βαζηθά εξσηήκαηα, ππάξρνπλ 5 εξσηήζεηο
ρσξίο αξίζκεζε, πνπ αθνξνχλ ζηα πξνζσπηθά ζηνηρεία ησλ εξσηψκελσλ. πλνιηθά
ζπκκεηείραλ 126 άηνκα, πνπ απνηειεί έλα αμηφπηζην ζηαηηζηηθά δείγκα. Ζ αλάιπζε ησλ
δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέρζεθαλ έγηλε κε ηε βνήζεηα ηνπ Microsoft Excel.

Αποηελέζμαηα
ην εξσηεκαηνιφγην ζπκκεηείραλ 72 γπλαίθεο, 53 άλδξεο, ελψ 2 άηνκα δελ απάληεζαλ.
Πίνακαρ 7.1. Φχιν
Καηηγοπία
Γπλαίθεο
Άλδξεο
Γελ απάληεζαλ

Απιθμόρ
απανηήζεων
71
53
2
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Γπάθημα 7.1. Φχιν

2%

Φφλο

Γυναίκα

42%

Άνδρασ
Δεν απάντθςαν

56%

ζνλ αθνξά ζηελ ειηθία, ειήθζεζαλ 124 απαληήζεηο. Απφ απηέο, ην 59% ησλ εξσηψκελσλ
(75 άηνκα) ήηαλ 50 εηψλ θαη άλσ, ην 25% (32 άηνκα) ήηαλ ειηθίαο 40-49 εηψλ, ην 8% (10
άηνκα) ήηαλ ειηθίαο 20-29 εηψλ, ην 6% (7 άηνκα) ήηαλ ειηθίαο 30-39 εηψλ, ελψ 2 άηνκα
(πνζνζηφ 2%) δελ απάληεζαλ.
Πίνακαρ 7.2. Ζιηθία

Καηηγοπία

Απιθμόρ
απανηήζεων

30-39 εηψλ

7

20-29 εηψλ

10

40-49 εηψλ

32

50 εηψλ θαη άλσ

75

Γελ απάληεζαλ

2
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Γπάθημα 7.2. Ζιηθία

2%

Θλικία

6%

8%

30-39 ετϊν
20-29 ετϊν
40-49 ετϊν

59%

25%

50 ετϊν και άνω
Δεν απάντθςαν

ζνλ αθνξά ζην επίπεδν ζπνπδψλ, ειήθζεζαλ 74 απαληήζεηο. 69 άηνκα (πνζνζηφ 55%)
απάληεζε πσο θαηέρεη κεηαπηπρηαθφ δίπισκα, 52 άηνκα δελ απάληεζαλ (πνζνζηφ 41%), ελψ
5 άηνκα (πνζνζηφ 4%) δήισζαλ πσο θαηέρνπλ δηδαθηνξηθφ.
Πίνακαρ 7.3. Δπίπεδν ζπνπδψλ

Καηηγοπία

Απιθμόρ
απανηήζεων

Μεηαπηπρηαθφ

69

Γηδαθηνξηθφ

5

Γελ απάληεζαλ

52
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Γπάθημα 7.3. Δπίπεδν ζπνπδψλ

Επίπεδο Σπουδϊν
41%

55%

4%
Μεταπτυχιακό

Διδακτορικό

Δεν απάντθςαν

ρεηηθά κε ηα έηε δηδαθηηθήο εκπεηξίαο, δφζεθαλ 122 απαληήζεηο, κε ηελ πιεηνλφηεηα (17
άηνκα) λα δειψλεη ηα 20 ρξφληα, ζηε ζπλέρεηα δειψζεθαλ 18 έηε, 30 έηε θαη 18 έηε απφ 8
άηνκα αληίζηνηρα, 1 έηνο απφ 7 άηνκα, 17, 19 θαη 28 έηε απφ 5 άηνκα αληίζηνηρα, 26, 35, 4,
22 θαη 33 έηε απφ 4 άηνκα αληίζηνηρα. Ο κέζνο φξνο πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο απαληήζεηο είλαη
ηα 3,6 έηε.

60
Διερεφνηςη του βαθμοφ εμπλοκήσ, των ςτάςεων και των προθζςεων των εκπαιδευτικϊν Δευτεροβάθμιασ
Εκπαίδευςησ, ςχετικά με την επαναχρηςιμοποίηςη και ανακφκλωςη Αποβλήτων Θλεκτρικοφ και
Θλεκτρονικοφ Εξοπλιςμοφ, Ψιλοποφλου Χριςτίνα

Γπάθημα 7.4. Έηε δηδαθηηθήο εκπεηξίαο

Ζτθ διδακτικισ εμπειρίασ
Δεν απάντθςε
34 ζτθ
5 ζτθ
14 ζτθ
24 ζτθ
40 ζτθ
2 ζτθ
13 ζτθ
35 ζτθ
18 ζτθ
12 ζτθ
10 ζτθ
21 ζτθ
31 ζτθ
32 ζτθ
27 ζτθ
3 ζτθ
29 ζτθ
25 ζτθ
16 ζτθ
2 ζτθ
22 ζτθ
33 ζτθ
22 ζτθ
4 ζτθ
35 ζτθ
26 ζτθ
17 ζτθ
19 ζτθ
28 ζτθ
1 ζτοσ
15 ζτθ
30 ζτθ
18 ζτθ
20 ζτθ

2

1
1
1
1
1
1
1
1
1

0

2
2
2
2

2

3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4

4

5
5
5

7

6

8
8
8
8

17
10

12

14

16

18

ζνλ αθνξά ζην αληηθείκελν δηδαζθαιίαο, δφζεθαλ 121 απαληήζεηο. Ζ πιεηνλφηεηα (32
άηνκα, πνζνζηφ 26%) απνηειείηαη απφ θηινιφγνπο θαη ην 12% (15 άηνκα) δηδάζθνπλ
καζεκαηηθά. Αθνινπζνχλ νη εηδηθφηεηεο ηεο πιεξνθνξηθήο (9%), ησλ μέλσλ γισζζψλ κε
πνζνζηφ 10% (13 άηνκα), ησλ ζξεζθεπηηθψλ θαη ηεο θνηλσληνινγίαο κε πνζνζηφ 6% (8
άηνκα αληίζηνηρα), ηεο ηερλνινγίαο κε πνζνζηφ 5% (6 άηνκα), ηεο ειεθηξνινγίαο –
κεραλνινγίαο κε πνζνζηφ 2% (4 άηνκα), ηεο βηνινγίαο θαη ησλ λνκηθψλ 2% (3 άηνκα
αληίζηνηρα), ηεο κνπζηθήο, ηεο δσγξαθηθήο θαη ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ 2% (2 άηνκα
αληίζηνηρα) θαη ηεο νηθηαθήο νηθνλνκίαο θαη ησλ νηθνλνκηθψλ κε πνζνζηφ 1% (1 άηνκν
αληίζηνηρα).
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Γπάθημα 7.5. Αληηθείκελν δηδαζθαιίαο

Αντικείμενο διδαςκαλίασ

2%

2%

1%

Θρθςκευτικά

2%

Κοινωνιολογία

3% 3%

2%

Χθμεία

12%

Σχζδιο

9%

5%

2%

Ρλθροφορικι
Φιλολογικά μακιματα

1%
1%

Μακθματικά

Ξζνεσ γλϊςςεσ
Νομικά μακιματα
Τεχνολογία

10%

Ηωγραφικι

26%
4%

Βιολογία
Μουςικι

6%

Εκπαίδευςθ ενθλίκων

6%

2%

Οικιακι Οικονομία
Φυςικζσ επιςτιμεσ
Οικονομικά
Θλεκτρολογία - Μθχανολογία
Δεν απάντθςαν

Ζ πξψηε εξψηεζε «έρεηε αζρνιεζεί κε δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ αλαθχθισζε ζην
δεκφζην ζρνιείν;» απαληήζεθε απφ ηνπο 123 ζπκκεηέρνληεο (πνζνζηφ 97,6%). Σν 43% ησλ
εξσηψκελσλ (53 άηνκα), απάληεζαλ πσο έρνπλ αζρνιεζεί κέηξηα, ην 27% ησλ εξσηψκελσλ
(33 άηνκα) απάληεζαλ ιίγν, ην 11% (14 άηνκα) απάληεζαλ πνιχ, ην 11% (13 άηνκα)
απάληεζαλ θαζφινπ, ελψ κφλν ην 8% (10 άηνκα) απάληεζαλ πάξα πνιχ.
Πίνακαρ 7.4. Έρεηε αζρνιεζεί κε δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ αλαθχθισζε ζην δεκφζην ζρνιείν;

Καηηγοπία

Απιθμόρ
απανηήζεων

Μέηξηα

53

Λίγν

33

Πνιχ

14

Καζφινπ

13

Πάξα πνιχ

10
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Γπάθημα 7.6. Έρεηε αζρνιεζεί κε δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ αλαθχθισζε ζην δεκφζην ζρνιείν;

Ζχετε αςχολθκεί με ηθτιματα που αφοροφν ςτθν
ανακφκλωςθ ςτο δθμόςιο ςχολείο;
8%
11%

43%
Μζτρια

11%

Λίγο
Ρολφ
Κακόλου
Ράρα πολφ
27%

ηε δεχηεξε εξψηεζε «Ζ παλδεκία COVID-19 θαη ε ηειεθπαίδεπζε πνπ επήιζε αχμεζαλ ηηο
αλάγθεο ηεο δεκφζηαο ζρνιηθήο κνλάδαο ζε ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο;» απαληήζεθε απφ ηνπο
123 ζπκκεηέρνληεο (πνζνζηφ 97,6%). Απφ απηνχο, ην 87% (107 άηνκα) απάληεζαλ ζεηηθά,
ην 10% (12 άηνκα) απάληεζαλ δελ γλσξίδσ, ελψ ην 3% (4 άηνκα) απάληεζε αξλεηηθά.

Πίνακαρ 7.5. Ζ παλδεκία COVID-19 θαη ε ηειεθπαίδεπζε πνπ επήιζε αχμεζαλ ηηο αλάγθεο ηεο
δεκφζηαο ζρνιηθήο κνλάδαο ζε ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο;

Καηηγοπία

Απιθμόρ
απανηήζεων

Ναη

107

Γελ γλσξίδσ

12

ρη

4
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Γπάθημα 7.7. Ζ παλδεκία COVID-19 θαη ε ηειεθπαίδεπζε πνπ επήιζε αχμεζαλ ηηο αλάγθεο ηεο
δεκφζηαο ζρνιηθήο κνλάδαο ζε ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο;
Θ πανδθμία COVID-19 και θ τθλεκπαίδευςθ που επιλκε
αφξθςαν τισ ανάγκεσ τθσ δθμόςιασ ςχολικισ μονάδασ ςε
θλεκτρονικζσ ςυςκευζσ;
10%

3%

Ναι
Δεν γνωρίηω
Πχι

87%

Ζ ηξίηε εξψηεζε «Δάλ λαη, πνηεο ζπζθεπέο απαηηήζεθε λα πξνκεζεπηείηε;» απαληήζεθε απφ
116 άηνκα, παξφιν πνπ ζηελ πξνεγνχκελε εξψηεζε ζεηηθά απάληεζαλ 107 άηνκα. ηε
ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε ππήξρε δπλαηφηεηα πνιιαπιψλ απαληήζεσλ. Έηζη, 68 άηνκα
(πνζνζηφ 37,36%) απάληεζαλ laptop, 39 άηνκα (πνζνζηφ 21,43%) απάληεζαλ tablet, 35
άηνκα (πνζνζηφ 19,23%) απάληεζαλ spartphone, 33 άηνκα (πνζνζηφ 18,13%) απάληεζαλ
Ζ/Τ, 5 άηνκα (πνζνζηφ 2,75%) απάληεζαλ πεξηθεξεηαθά, 2 άηνκα (πνζνζηφ 1,1%)
απάληεζαλ θάκεξεο.
Πίνακαρ 7.6. Δάλ λαη, πνηεο ζπζθεπέο απαηηήζεθε λα πξνκεζεπηείηε;

Καηηγοπία

Απιθμόρ
απανηήζεων

Ζ/Τ

33

Laptop

68

Tablet

39

Smartphone

35

Πεξηθεξεηαθά

5

Κάκεξεο

2
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Γπάθημα 7.8. Δάλ λαη, πνηεο ζπζθεπέο απαηηήζεθε λα πξνκεζεπηείηε;
Εάν ναι, ποιεσ ςυςκευζσ απαιτικθκε να προμθκευτείτε;
2,75%

1,10%

19,23%

18,13%

Θ/Υ
Laptop
Tablet
Smartphone
Ρεριφερειακά
Κάμερεσ

21,43%
37,36%

Ζ ηέηαξηε εξψηεζε «Απφ πνχ πξνκεζεπηήθαηε ηελ πην πξφζθαηε ειεθηξνληθή ζαο
ζπζθεπή;» έιαβε 122 απαληήζεηο (πνζνζηφ 96,8%). Σν 68,03% (83 απαληήζεηο) δήισζε φηη
πξνέξρεηαη απφ θαηάζηεκα ειεθηξνληθψλ εηδψλ θαη είλαη θαηλνχξηα. Σν 10,66% (13 άηνκα)
απφ θαηάζηεκα κε κεηαρεηξηζκέλεο ζπζθεπέο, ην 9,84% (12 άηνκα) απφ αγγειίεο, ην 1,64%
(2 άηνκα) δήισζαλ απφ δσξεά θαη 0,82% (1 άηνκν) απφ ηε ζρνιηθή κνλάδα.
Πίνακαρ 7.7. Απφ πνχ πξνκεζεπηήθαηε ηελ πην πξφζθαηε ειεθηξνληθή ζαο ζπζθεπή;

Καηηγοπία

Απιθμόρ
απανηήζεων

Απφ θαηάζηεκα ειεθηξνληθψλ εηδψλ (θαηλνχξηα)

83

Απφ θαηάζηεκα κε κεηαρεηξηζκέλεο ζπζθεπέο

13

Απφ αγγειίεο (κεηαρεηξηζκέλε)

12

Απφ θίιν

4

Απφ ην ΤΠΑΗΘ θαη ην Γήκν

2

Γαλεηζκφο

5

Γσξεά

2
65

Διερεφνηςη του βαθμοφ εμπλοκήσ, των ςτάςεων και των προθζςεων των εκπαιδευτικϊν Δευτεροβάθμιασ
Εκπαίδευςησ, ςχετικά με την επαναχρηςιμοποίηςη και ανακφκλωςη Αποβλήτων Θλεκτρικοφ και
Θλεκτρονικοφ Εξοπλιςμοφ, Ψιλοποφλου Χριςτίνα

Απφ ηε ζρνιηθή κνλάδα

1

Γπάθημα 7.9. Απφ πνχ πξνκεζεπηήθαηε ηελ πην πξφζθαηε ειεθηξνληθή ζαο ζπζθεπή;
Από ποφ προμθκευτικατε τθν πιο πρόςφατθ θλεκτρονικι ςασ
ςυςκευι;
1,64%

1,64%
0,82%
4,10%

Από κατάςτθμα θλεκτρονικϊν
ειδϊν (καινοφρια)
Από κατάςτθμα με
μεταχειριςμζνεσ ςυςκευζσ
Από αγγελίεσ
(μεταχειριςμζνθ)
Από φίλο

3,28%

9,84%

Από το ΥΡΑΙΘ και το Διμο
Δανειςμόσ

10,66%

Δωρεά
Από τθ ςχολικι μονάδα

68,03%

ηελ πέκπηε εξψηεζε «Βαζκνινγψληαο απφ ην 1 (θαζφινπ) έσο ην 5 (πνιχ), πφζν
ζεκαληηθά ζεσξείηε ηα παξαθάησ γηα λα επηιέμεηε κηα ειεθηξηθή ή ειεθηξνληθή ζπζθεπή;»,
νη απαληήζεηο αλά θαηεγνξία θαίλνληαη παξαθάησ.

Πίνακαρ 7.8. Βαζκνινγψληαο απφ ην 1 (θαζφινπ) έσο ην 5 (πνιχ), πφζν ζεκαληηθά ζεσξείηε ηα
παξαθάησ γηα λα επηιέμεηε κηα ειεθηξηθή ή ειεθηξνληθή ζπζθεπή;
Καθόλος

Λίγο

Απκεηά

Πολύ

Πάπα πολύ

Μεγάιε δηάξθεηα δσήο

1

13

30

36

43

Δπθνιία επηζθεπήο

2

9

35

44

33

Δηαηξεία θαηαζθεπήο

0

11

38

45

27

Να είλαη απφ αλαθπθιψζηκα
πιηθά

35

50

18

10

9

Υακειφ θφζηνο

4

17

28

47

27
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Δγγχεζε

0

7

24

42

50

Γπάθημα 7.10. Βαζκνινγψληαο απφ ην 1 (θαζφινπ) έσο ην 5 (πνιχ), πφζν ζεκαληηθά ζεσξείηε ηα
παξαθάησ γηα λα επηιέμεηε κηα ειεθηξηθή ή ειεθηξνληθή ζπζθεπή;
Βακμολογϊντασ από το 1 (κακόλου) ζωσ το 5 (πολφ), πόςο ςθμαντικά κεωρείτε
τα παρακάτω για να επιλζξετε μια θλεκτρικι ι θλεκτρονικι ςυςκευι;

40

30

36

35

38

33

10

1

28

11

9
2

42

35
18

13

50

47

27

30
20

50

45

44

43

50

27

24

17
10 9

0

4

7
0

0
Μεγάλθ
διάρκεια ηωισ

Ευκολία
επιςκευισ

Κακόλου

Εταιρεία
καταςκευισ

Λίγο

Να είναι από Χαμθλό κόςτοσ
ανακυκλϊςιμα
υλικά

Αρκετά

Ρολφ

Εγγφθςθ

Ράρα πολφ

Ζ έθηε εξψηεζε «Δπηιέμηε φζεο ζπζθεπέο ρξεζηκνπνηείηε εζείο πξνζσπηθά», έδσζε ηηο
παξαθάησ απαληήζεηο.

Πίνακαρ 7.9. Δπηιέμηε φζεο ζπζθεπέο ρξεζηκνπνηείηε εζείο πξνζσπηθά.

Καηηγοπία

Απιθμόρ
απανηήζεων

Ζ/Τ

55

Laptop

105

Tablet

29

Smartphone

104

Android TV

1

Φεθηαθή γξαθίδα

1

Δμαξηήκαηα ερεία

1
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Γπάθημα 7.11. Δπηιέμηε φζεο ζπζθεπέο ρξεζηκνπνηείηε εζείο πξνζσπηθά.

Επιλζξτε όςεσ ςυςκευζσ χρθςιμοποιείτε εςείσ
προςωπικά.
Εξαρτιματα θχεία

1

Ψθφιακι γραφίδα

1

Android TV

1
104

Smartphone
29

Tablet

105

Laptop
55

Θ/Υ
0

20

40

60

80

100

120

ηελ έβδνκε εξψηεζε «Πνηα πιηθά αλαθπθιψλεηε ζηε δεκφζηα ζρνιηθή ζαο κνλάδα;», ζηελ
πιεηνλφηεηα απάληεζαλ ραξηί (79,2%), πιαζηηθφ (44%), κέηαιιν (24%) θαη γπαιί (13,6%).
Αλαιπηηθφηεξα, νη απαληήζεηο είλαη νη εμήο:
Πίνακαρ 7.10. Πνηα πιηθά αλαθπθιψλεηε ζηε δεκφζηα ζρνιηθή ζαο κνλάδα;

Καηηγοπία

Απιθμόρ
απανηήζεων

Γπαιί

17

Πιαζηηθφ

55

Υαξηί

99

Μέηαιιν

30

Ζιεθηξηθέο ζπζθεπέο

12

Ζιεθηξνληθέο ζπζθεπέο

12

Φνξεηέο ειεθηξηθέο ζηήιεο

1

Λάκπεο

2

Μπαηαξίεο

10
69

Διερεφνηςη του βαθμοφ εμπλοκήσ, των ςτάςεων και των προθζςεων των εκπαιδευτικϊν Δευτεροβάθμιασ
Εκπαίδευςησ, ςχετικά με την επαναχρηςιμοποίηςη και ανακφκλωςη Αποβλήτων Θλεκτρικοφ και
Θλεκτρονικοφ Εξοπλιςμοφ, Ψιλοποφλου Χριςτίνα

Γπάθημα 7.12. Πνηα πιηθά αλαθπθιψλεηε ζηε δεκφζηα ζρνιηθή ζαο κνλάδα;

Ροια υλικά ανακυκλϊνετε ςτθ δθμόςια ςχολικι ςασ
μονάδα;
10

Μπαταρίεσ
Λάμπεσ

2

Φορθτζσ θλεκτρικζσ ςτιλεσ

1

Θλεκτρονικζσ ςυςκευζσ

12

Θλεκτρικζσ ςυςκευζσ

12
30

Μζταλλο

99

Χαρτί
55

Ρλαςτικό
17

Γυαλί
0

20

40

60

80

100

Ζ φγδνε εξψηεζε «Πφζν ελεκεξσκέλνο/ε ζεσξείηε φηη είζηε γηα ηα δεηήκαηα ηεο
αλαθχθισζεο;», ζεσξείηαη φηη δίλεη ζεκαληηθά επξήκαηα, αθνχ φπσο θαίλεηαη ζην
δηάγξακκα ζεκαληηθφ πνζνζηφ δειψλεη κέηξηα θαη έλα κεγάιν πνζνζηφ ιίγν.
Πίνακαρ 7.11. Πφζν ελεκεξσκέλνο/ε ζεσξείηε φηη είζηε γηα ηα δεηήκαηα ηεο αλαθχθισζεο;

Καηηγοπία

Απιθμόρ
απανηήζεων

Καζφινπ

2

Λίγν

21

Μέηξηα

49

Πνιχ

39

Πάξα πνιχ

11
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Διερεφνηςη του βαθμοφ εμπλοκήσ, των ςτάςεων και των προθζςεων των εκπαιδευτικϊν Δευτεροβάθμιασ
Εκπαίδευςησ, ςχετικά με την επαναχρηςιμοποίηςη και ανακφκλωςη Αποβλήτων Θλεκτρικοφ και
Θλεκτρονικοφ Εξοπλιςμοφ, Ψιλοποφλου Χριςτίνα

Γπάθημα 7.13. Πφζν ελεκεξσκέλνο/ε ζεσξείηε φηη είζηε γηα ηα δεηήκαηα ηεο αλαθχθισζεο;
Ρόςο ενθμερωμζνοσ/θ κεωρείτε ότι είςτε για τα ηθτιματα τθσ
ανακφκλωςθσ;
9,02% 1,64%

17,21%

31,97%

40,16%

Κακόλου

Λίγο

Μζτρια

Ρολφ

Ράρα πολφ

Ζ έλαηε εξψηεζε «Θεσξείηε φηη θάπνηα απφ ηα πιηθά ησλ ειεθηξηθψλ θαη ειεθηξνληθψλ
ζπζθεπψλ έρνπλ ηνμηθή επίδξαζε γηα ηνλ άλζξσπν θαη ην πεξηβάιινλ;», απαληήζεθε απφ 123
ζπκκεηέρνληεο, δίλνληαο ζαθέο πξνβάδηζκα ζηελ ζεηηθή απάληεζε (πνζνζηφ 87,8%),
ζπκπεξηιακβάλνληαο έλα πνζνζηφ 7,3% πνπ δήισζαλ «δελ γλσξίδσ».

Πίνακαρ 7.12. Θεσξείηε φηη θάπνηα απφ ηα πιηθά ησλ ειεθηξηθψλ θαη ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ έρνπλ
ηνμηθή επίδξαζε γηα ηνλ άλζξσπν θαη ην πεξηβάιινλ;

Καηηγοπία

Απιθμόρ
απανηήζεων

Ναη

108

ρη

6

Γελ γλσξίδσ

9
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Διερεφνηςη του βαθμοφ εμπλοκήσ, των ςτάςεων και των προθζςεων των εκπαιδευτικϊν Δευτεροβάθμιασ
Εκπαίδευςησ, ςχετικά με την επαναχρηςιμοποίηςη και ανακφκλωςη Αποβλήτων Θλεκτρικοφ και
Θλεκτρονικοφ Εξοπλιςμοφ, Ψιλοποφλου Χριςτίνα

Γπάθημα 7.14. Θεσξείηε φηη θάπνηα απφ ηα πιηθά ησλ ειεθηξηθψλ θαη ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ
έρνπλ ηνμηθή επίδξαζε γηα ηνλ άλζξσπν θαη ην πεξηβάιινλ;
Θεωρείτε ότι κάποια από τα υλικά των θλεκτρικϊν και
θλεκτρονικϊν ςυςκευϊν ζχουν τοξικι επίδραςθ για τον άνκρωπο
και το περιβάλλον;
4,88%

7,32%

87,80%
Ναι

Πχι

Δεν γνωρίηω

ηελ δέθαηε εξψηεζε «Γλσξίδεηε φηη ζα πξέπεη λα δηελεξγείηαη εηδηθή δηαρείξηζε γηα ηηο
ειεθηξηθέο θαη ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο;», απάληεζαλ 123 ζπκκεηέρνληεο, δίλνληαο ζαθέο
πξνβάδηζκα ζηελ ζεηηθή απάληεζε (πνζνζηφ 80,5%).

Πίνακαρ 7.13. Γλσξίδεηε φηη ζα πξέπεη λα δηελεξγείηαη εηδηθή δηαρείξηζε γηα ηηο ειεθηξηθέο θαη
ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο;

Καηηγοπία

Απιθμόρ
απανηήζεων

Ναη

99

ρη

24
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Διερεφνηςη του βαθμοφ εμπλοκήσ, των ςτάςεων και των προθζςεων των εκπαιδευτικϊν Δευτεροβάθμιασ
Εκπαίδευςησ, ςχετικά με την επαναχρηςιμοποίηςη και ανακφκλωςη Αποβλήτων Θλεκτρικοφ και
Θλεκτρονικοφ Εξοπλιςμοφ, Ψιλοποφλου Χριςτίνα

Γπάθημα 7.15. Γλσξίδεηε φηη ζα πξέπεη λα δηελεξγείηαη εηδηθή δηαρείξηζε γηα ηηο ειεθηξηθέο θαη
ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο;
Γνωρίηετε ότι κα πρζπει να διενεργείται ειδικι διαχείριςθ για τισ
θλεκτρικζσ και θλεκτρονικζσ ςυςκευζσ;
19,51%

80,49%
Ναι

Πχι

Ζ ελδέθαηε εξψηεζε «Πνχ ζα πξέπεη λα απνξξίπηνληαη νη ζπζθεπέο πνπ ππάγνληαη ζηα
απφβιεηα ειεθηξηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ (ΑΖΖΔ);», απαληήζεθε απφ 124
ζπκκεηέρνληεο. Σν 76,61% (95 ζπκκεηέρνληεο) απάληεζαλ ζηνπο εηδηθνχο θάδνπο ΑΖΖΔ,
ελψ ην 12,10% (15 ζπκκεηέρνληεο) απάληεζαλ δελ γλσξίδσ / δελ απαληψ. Τπήξμε θαη έλα
πνζνζηφ 11,29% (14 ζπκκεηέρνληεο) πνπ απάληεζαλ ζηνπο θαθέ ή ζηνπο κπιε θάδνπο.

Πίνακαρ 7.14. Πνχ ζα πξέπεη λα απνξξίπηνληαη νη ζπζθεπέο πνπ ππάγνληαη ζηα απφβιεηα
ειεθηξηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ (ΑΖΖΔ);

Καηηγοπία

Απιθμόρ
απανηήζεων

Δηδηθνί θάδνη ΑΖΖΔ

95

Γελ γλσξίδσ / δελ απαληψ

15

Καθέ θάδνη

10

Μπιε θάδνη

4
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Διερεφνηςη του βαθμοφ εμπλοκήσ, των ςτάςεων και των προθζςεων των εκπαιδευτικϊν Δευτεροβάθμιασ
Εκπαίδευςησ, ςχετικά με την επαναχρηςιμοποίηςη και ανακφκλωςη Αποβλήτων Θλεκτρικοφ και
Θλεκτρονικοφ Εξοπλιςμοφ, Ψιλοποφλου Χριςτίνα

Γπάθημα 7.16. Πνχ ζα πξέπεη λα απνξξίπηνληαη νη ζπζθεπέο πνπ ππάγνληαη ζηα απφβιεηα
ειεθηξηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ (ΑΖΖΔ);
Ροφ κα πρζπει να απορρίπτονται οι ςυςκευζσ που υπάγονται
ςτα απόβλθτα θλεκτρικοφ και θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ (ΑΘΘΕ);

8,06%

3,23%

12,10%

Ειδικοί κάδοι
ΑΘΘΕ
Δεν γνωρίηω /
δεν απαντϊ
Καφζ κάδοι
Μπλε κάδοι

76,61%

ηελ δσδέθαηε εξψηεζε «Πνηεο απφ ηηο παξαθάησ ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο δηαζέηεη ε
ζρνιηθή κνλάδα;», απάληεζαλ 124 ζπκκεηέρνληεο.

Πίνακαρ 7.15. Πνηεο απφ ηηο παξαθάησ ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο δηαζέηεη ε ζρνιηθή κνλάδα;

Καηηγοπία

Απιθμόρ
απανηήζεων

Ζ/Τ

110

Laptop

85

Tablet

61

Video projector

108

Φεθηαθφ ηειέθσλν, ςπγείν

4

Γηαδξαζηηθφο πίλαθαο

2

Δθηππσηέο, θσηνηππηθά, fax

1

Φεθηαθή γξαθίδα

2
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Διερεφνηςη του βαθμοφ εμπλοκήσ, των ςτάςεων και των προθζςεων των εκπαιδευτικϊν Δευτεροβάθμιασ
Εκπαίδευςησ, ςχετικά με την επαναχρηςιμοποίηςη και ανακφκλωςη Αποβλήτων Θλεκτρικοφ και
Θλεκτρονικοφ Εξοπλιςμοφ, Ψιλοποφλου Χριςτίνα

Γπάθημα 7.17. Πνηεο απφ ηηο παξαθάησ ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο δηαζέηεη ε ζρνιηθή κνλάδα;

Ροιεσ από τισ παρακάτω θλεκτρονικζσ ςυςκευζσ
διακζτει θ ςχολικι μονάδα;
Ψθφιακι γραφίδα

2

Εκτυπωτζσ, φωτοτυπικά, fax

1

Διαδραςτικόσ πίνακασ

2

Ψθφιακό τθλζφωνο, ψυγείο

4

Video projector

108

Tablet

61

Laptop

85

Θ/Υ
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ηελ δέθαηε ηξίηε εξψηεζε «Σν ηειεπηαίν έηνο ε ζρνιηθή ζαο κνλάδα αλαθχθισζε θάπνηα
απφ ηηο παξαθάησ ζπζθεπέο;», απάληεζαλ 76 ζπκκεηέρνληεο.
Πίνακαρ 7.16. Σν ηειεπηαίν έηνο ε ζρνιηθή ζαο κνλάδα αλαθχθισζε θάπνηα απφ ηηο παξαθάησ
ζπζθεπέο;

Καηηγοπία

Απιθμόρ
απανηήζεων

Ζ/Τ

20

Laptop

8

Fax

20

Video Projector

10

Υαξηί, πιαζηηθφ, κπαηαξίεο

5

Φσηνηππηθφ

1

Γελ γλσξίδσ

7

Γπάιηλα αληηθείκελα

1

Οζφλε

1

ρη

1

Υαξηί

17

Καπάθηα απφ πιαζηηθά κπνπθάιηα

1
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Διερεφνηςη του βαθμοφ εμπλοκήσ, των ςτάςεων και των προθζςεων των εκπαιδευτικϊν Δευτεροβάθμιασ
Εκπαίδευςησ, ςχετικά με την επαναχρηςιμοποίηςη και ανακφκλωςη Αποβλήτων Θλεκτρικοφ και
Θλεκτρονικοφ Εξοπλιςμοφ, Ψιλοποφλου Χριςτίνα

Γπάθημα 7.18. Σν ηειεπηαίν έηνο ε ζρνιηθή ζαο κνλάδα αλαθχθισζε θάπνηα απφ ηηο παξαθάησ
ζπζθεπέο;
Το τελευταίο ζτοσ θ ςχολικι ςασ μονάδα ανακφκλωςε κάποια από τισ
παρακάτω ςυςκευζσ;
20
20
18
16
14
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8
6
4
2
0

20
17
10

8

7

5
1

1

1

1

1

ηελ δέθαηε ηέηαξηε εξψηεζε «Τπάξρνπλ θάδνη αλαθχθισζεο ζηελ πεξηνρή γχξσ απφ ηε
ζρνιηθή κνλάδα;», απάληεζαλ 124 ζπκκεηέρνληεο. Ζ πιεηνλφηεηα (61,29%) απάληεζε πσο
ππάξρνπλ, αιιά έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ (31,45%) απάληεζε πσο δελ γλσξίδεη.

Πίνακαρ 7.17. Τπάξρνπλ θάδνη αλαθχθισζεο ζηελ πεξηνρή γχξσ απφ ηε ζρνιηθή κνλάδα;

Καηηγοπία

Απιθμόρ
απανηήζεων

Ναη

76

ρη

9

Γελ γλσξίδσ

39

76
Διερεφνηςη του βαθμοφ εμπλοκήσ, των ςτάςεων και των προθζςεων των εκπαιδευτικϊν Δευτεροβάθμιασ
Εκπαίδευςησ, ςχετικά με την επαναχρηςιμοποίηςη και ανακφκλωςη Αποβλήτων Θλεκτρικοφ και
Θλεκτρονικοφ Εξοπλιςμοφ, Ψιλοποφλου Χριςτίνα

Γπάθημα 7.19. Τπάξρνπλ θάδνη αλαθχθισζεο ζηελ πεξηνρή γχξσ απφ ηε ζρνιηθή κνλάδα;
Υπάρχουν κάδοι ανακφκλωςθσ ςτθν περιοχι γφρω από τθ ςχολικι
μονάδα;

31,45%
61,29%
Ναι
Πχι
Δεν γνωρίηω

7,26%

Ζ δέθαηε πέκπηε εξψηεζε «Ζ ζρνιηθή κνλάδα έρεη αλαπηχμεη θάπνηεο πξσηνβνπιίεο γηα ηελ
επαλαρξεζηκνπνίεζε ή ηελ αλαθχθισζε ζπζθεπψλ θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ;»,
απνθφκηζε 125 απαληήζεηο. εκαληηθφ είλαη ην πνζνζηφ 42,4% ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ
απάληεζε αξλεηηθά θαη 44% πνπ απάληεζε «δελ γλσξίδσ».

Πίνακαρ 7.18. Ζ ζρνιηθή κνλάδα έρεη αλαπηχμεη θάπνηεο πξσηνβνπιίεο γηα ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε
ή ηελ αλαθχθισζε ζπζθεπψλ θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ;

Καηηγοπία

Απιθμόρ
απανηήζεων

Ναη

17

ρη

53

Γελ γλσξίδσ

55
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Διερεφνηςη του βαθμοφ εμπλοκήσ, των ςτάςεων και των προθζςεων των εκπαιδευτικϊν Δευτεροβάθμιασ
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Γπάθημα

7.20.

Ζ

ζρνιηθή

κνλάδα

έρεη

αλαπηχμεη

θάπνηεο

πξσηνβνπιίεο

γηα

ηελ

επαλαρξεζηκνπνίεζε ή ηελ αλαθχθισζε ζπζθεπψλ θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ;
Θ ςχολικι μονάδα ζχει αναπτφξει κάποιεσ πρωτοβουλίεσ για τθν
επαναχρθςιμοποίθςθ ι τθν ανακφκλωςθ ςυςκευϊν και
θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ;
13,60%
44,00%

42,40%
Ναι

Πχι

Δεν γνωρίηω

ηελ επηκέξνπο εξψηεζε «Δάλ λαη, πνηεο είλαη απηέο», ε νπνία ήηαλ αλνηρηή εξψηεζε,
ιάβακε 13 απαληήζεηο, νη νπνίεο απηνιεμεί ήηαλ:


πλεξγαζία κε ην Γήκν.



Κάδνο αλαθχθισζεο ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ.



πρλά επηζθεπάδνπκε θαη μαλαρξεζηκνπνηνχκε ηηο ζπζθεπέο είηε νιφθιεξεο είηε κέξε
ηνπο ζπλδπάδνληαο ηα θνκκάηηα πνπ επηδηνξζψλνληαη θαη επίζεο αγνξάδνπκε
κεηαρεηξηζκέλα.



Έρνπκε εηδηθφ θάδν ηνπνζέηεζεο.



Με ηελ αλαβάζκηζε πνπ έθαλε ηδησηηθή εηαηξεία παιηέο ζπζθεπέο κπήθαλ ζε
ιεηηνπξγία αληί λα ζηαινχλ ζηελ αλαθχθισζε κέζσ ηνπ Γήκνπ θαη ηνπ
πξνγξάκκαηνο αλαθχθισζεο ζπζθεπψλ πνχ παξαθνινχζεζε δηαδνρηθά φιν ην
ζρνιείν.



Πξφγξακκα αλαθχθισζεο Ζ/Τ.



Δπαθή θαη ζπλεξγαζία κε θνξείο κε αλάινγεο αξκνδηφηεηεο.



Έρεη δηνξγαλσζεί εθδήισζε ελεκέξσζεο ζε ζπλεξγαζία κε ην Γήκν.



πλεξγαζία κε ην δήκν θαη κε εζεινληηθέο νκάδεο πνπ ζηεξίδνπλ ζέκαηα
αλαθχθισζεο.
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πλεξγαζία κε αξκφδηνπο θνξείο ζε πξνγξάκκαηα αεηθφξνπ αλάπηπμεο.



Αλαθχθισζε ζε θαπάθηα απφ πιαζηηθά κπνπθάιηα, ζε ζπλεξγαζία κε ηδησηηθή
πξσηνβνπιία θαη θνξείο.



πλεξγαζία κε εζεινληέο.

ηελ δέθαηε έθηε εξψηεζε «Πνηνη ζεσξείηε φηη είλαη νη ζεκαληηθφηεξνη ιφγνη πνπ δελ είλαη
εθηθηή ε επηζθεπή νξηζκέλσλ ζπζθεπψλ; (δίλεηε έσο 3 απαληήζεηο, αξηζκψληαο κε 1 ηνλ πην
ζεκαληηθφ έσο 3 ηνλ ιηγφηεξν ζεκαληηθφ):», ε πιεηνςεθία απάληεζε φηη ε επηζθεπή ηνπο
δηαξθεί γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα (70 απαληήζεηο, ζεκαληηθφ, φηη δελ ππάξρνπλ πιένλ
αληαιιαθηηθά ιφγσ παξσρεκέλεο ηερλνινγίαο, ζεκαληηθφ θαη φηη ην νηθνλνκηθφ θφζηνο είλαη
αζχκθνξν ζε ζρέζε κε ηελ αγνξά λέαο ηερλνινγίαο, πνιχ ζεκαληηθφ).

Πίνακαρ 7.19. Πνηνη ζεσξείηε φηη είλαη νη ζεκαληηθφηεξνη ιφγνη πνπ δελ είλαη εθηθηή ε επηζθεπή
νξηζκέλσλ ζπζθεπψλ;
1

2

3

Σν νηθνλνκηθφ θφζηνο είλαη αζχκθνξν ζε ζρέζε κε ηελ αγνξά λέαο
ζπζθεπήο

59

38

24

Ζ επηζθεπή ηνπο δηαξθεί γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα

25

70

15

Ζ ζπζθεπή δελ είλαη δπλαηφ λα επηζθεπαζζεί πιένλ

49

50

23

Γελ ππάξρνπλ πιένλ αληαιιαθηηθά ιφγσ παξσρεκέλεο ηερλνινγίαο

40

52

26

Γελ αληαπνθξίλεηαη πιένλ ε ζπζθεπή ζηηο ζχγρξνλεο ηερληθέο
απαηηήζεηο

46

45

29

Οη ππεχζπλνη ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο δελ εκπηζηεχνληαη ηηο ζπζθεπέο
πνπ έρνπλ επηζθεπαζζεί

29

40

38
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Γπάθημα 7.21. Πνηνη ζεσξείηε φηη είλαη νη ζεκαληηθφηεξνη ιφγνη πνπ δελ είλαη εθηθηή ε επηζθεπή
νξηζκέλσλ ζπζθεπψλ;
Ροιοι κεωρείτε ότι είναι οι ςθμαντικότεροι λόγοι που δεν είναι εφικτι θ επιςκευι
οριςμζνων ςυςκευϊν;
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Το οικονομικό
κόςτοσ είναι
αςφμφορο ςε
ςχζςθ με τθν
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ςυςκευισ
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Θ επιςκευι τουσ
Θ ςυςκευι δεν
Δεν υπάρχουν
Δεν
Οι υπεφκυνοι τθσ
διαρκεί για μεγάλο είναι δυνατό να
πλζον
ανταποκρίνεται ςχολικισ μονάδασ
χρονικό διάςτθμα
επιςκευαςκεί ανταλλακτικά λόγω πλζον θ ςυςκευι δεν εμπιςτεφονται
πλζον
παρωχθμζνθσ
ςτισ ςφγχρονεσ τισ ςυςκευζσ που
τεχνολογίασ
τεχνικζσ
ζχουν
απαιτιςεισ
επιςκευαςκεί
1

2

3

Ζ δέθαηε έβδνκε εξψηεζε «Ζ ζρνιηθή κνλάδα έρεη εθαξκφζεη δξάζεηο γηα ηελ
επαηζζεηνπνίεζε ησλ παηδηψλ ζε ζέκαηα αλαθχθισζεο θαη επαλαρξεζηκνπνίεζεο παιηψλ
ζπζθεπψλ;», ζπγθέληξσζε 124 απαληήζεηο. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ (47,58%) απάληεζε πσο
δελ γλσξίδεη, ην 37,1% απάληεζε αξλεηηθά θαη κφλν ην 15,32% απάληεζε ζεηηθά.

Πίνακαρ 7.20. Ζ ζρνιηθή κνλάδα έρεη εθαξκφζεη δξάζεηο γηα ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ παηδηψλ ζε
ζέκαηα αλαθχθισζεο θαη επαλαρξεζηκνπνίεζεο παιηψλ ζπζθεπψλ;

Καηηγοπία

Απιθμόρ
απανηήζεων

Ναη

19

ρη

46

Γελ γλσξίδσ
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Γπάθημα 7.22. Ζ ζρνιηθή κνλάδα έρεη εθαξκφζεη δξάζεηο γηα ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ παηδηψλ ζε
ζέκαηα αλαθχθισζεο θαη επαλαρξεζηκνπνίεζεο παιηψλ ζπζθεπψλ;
Θ ςχολικι μονάδα ζχει εφαρμόςει δράςεισ για τθν ευαιςκθτοποίθςθ
των παιδιϊν ςε κζματα ανακφκλωςθσ και επαναχρθςιμοποίθςθσ
παλιϊν ςυςκευϊν;
15,32%

47,58%

37,10%

Ναι

Πχι

Δεν γνωρίηω

ηελ ππνεξψηεζε «Δάλ λαη, πεξηγξάςηε», ε νπνία ήηαλ αλνηρηή εξψηεζε, πξνέθπςαλ
ζπλνιηθά 13 απαληήζεηο, νη νπνίεο απηνιεμεί ήηαλ:


πκκεηνρή φινπ ηνπ ζρνιείνπ ζε πξφγξακκα αλαθχθισζεο ζπζθεπψλ απφ ηνλ Γήκν.



Έρνπκε θάδνπο αλαθχθισζεο.



Πξφγξακκα πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο.



ΚΑΓΟΗ ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ.



Αθίζεο/ ζπδήηεζε /πξνγξάκκαηα.



Πξφγξακκα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο.



Κνηλσθειήο εξγαζία καζεηψλ γηα ηελ αλαθχθισζε θαη επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ
Ζ/Τ.



ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ

ΦΧΣΗΜΟΤ

ΜΔ

LED

ΦΧΣΑ

ΚΑΗ

ΑΗΘΖΣΖΡΑ

ΦΧΣΟΔΤΑΗΘΖΗΑ.


Σνπνζέηεζε θάδσλ αλαθχθισζεο εληφο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, πεξηβαιινληηθά
πξνγξάκκαηα, επηζθέςεηο, ελεκέξσζε.



Πξνγξάκκαηα ελεκεξψζεηο ζρεηηθά κε ηελ αλαθχθισζε.



πιινγή πιαζηηθψλ (θαπάθηα απφ κπνπθάιηα).
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Πεξηβαιινληηθά

πξνγξάκκαηα ζην παξειζφλ γηα ηελ αλαθχθισζε γεληθά

ρξεζηκνπνηεκέλσλ ζπζθεπψλ.


ην παξειζφλ γίλνληαλ ζρεηηθά πεξηβαιινληηθά πξνγξάκκαηα.

ηελ δέθαηε φγδνε εξψηεζε «ην πιαίζην ηεο ηειεθπαίδεπζεο πνπ πινπνηήζεθε, ζηηο
ζπλζήθεο ηεο παλδεκίαο COVID-19, πξνζσπηθά πξνβιεκαηηζηήθαηε γηα ηελ αλαθχθισζε
θαη ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε παιηψλ ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ πνπ ρξεζηκνπνηείηε ζην
δεκφζην ζρνιείν;», ειήθζεζαλ ζπλνιηθά 125 απαληήζεηο. ην κεγαιχηεξν κέξνο (40,8%),
απάληεζαλ ζεηηθά, ην 32,8% απάληεζε πσο φρη θαη ην 26,4% απάληεζε πσο δελ γλσξίδεη.

Πίνακαρ 7.21. ην πιαίζην ηεο ηειεθπαίδεπζεο πνπ πινπνηήζεθε, ζηηο ζπλζήθεο ηεο παλδεκίαο
COVID-19, πξνζσπηθά πξνβιεκαηηζηήθαηε γηα ηελ αλαθχθισζε θαη ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε
παιηψλ ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ πνπ ρξεζηκνπνηείηε ζην δεκφζην ζρνιείν;

Καηηγοπία

Απιθμόρ
απανηήζεων

Ναη

51

ρη

41

Γελ γλσξίδσ

33
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Γπάθημα 7.23. ην πιαίζην ηεο ηειεθπαίδεπζεο πνπ πινπνηήζεθε, ζηηο ζπλζήθεο ηεο παλδεκίαο
COVID-19, πξνζσπηθά πξνβιεκαηηζηήθαηε γηα ηελ αλαθχθισζε θαη ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε
παιηψλ ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ πνπ ρξεζηκνπνηείηε ζην δεκφζην ζρνιείν;
Στο πλαίςιο τθσ τθλεκπαίδευςθσ που υλοποιικθκε, ςτισ ςυνκικεσ τθσ
πανδθμίασ COVID-19, προςωπικά προβλθματιςτικατε για τθν ανακφκλωςθ και
τθν επαναχρθςιμοποίθςθ παλιϊν θλεκτρονικϊν ςυςκευϊν που χρθςιμοποιείτε
ςτο δθμόςιο ςχολείο;

26,40%

40,80%

32,80%

Ναι

Πχι

Δεν γνωρίηω
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
Ζ παξνχζα εξγαζία έρεη σο ζηφρν λα δηεξεπλήζεη ηνλ βαζκφ εκπινθήο θαη ηηο ζηάζεηο θαη
πξνζέζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζε ζρέζε κε ηελ
επαλαρξεζηκνπνίεζε ζπζθεπψλ θαη ηελ αλαθχθισζε ηνπ ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ.
Γηεξεπλψληαο ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ηνπ δεηήκαηνο απηνχ, πξνζδηνξίζηεθε ε έλλνηα ηνπ
Ζιεθηξνληθνχ θαη Ζιεθηξηθνχ Δμνπιηζκνχ (ΖΖΔ),θαζψο θαη ησλ Απνβιήησλ Ζιεθηξηθνχ
θαη Ζιεθηξνληθνχ Δμνπιηζκνχ (Α.Ζ.Ζ.Δ.).
Σα Απφβιεηα ηνπ Ζιεθηξηθνχ θαη Ζιεθηξνληθνχ Δμνπιηζκνχ ζεσξνχληαη φηη απνηεινχλ
έλα πξφβιεκα ην νπνίν είλαη δχζθνια δηαρεηξίζηκν, επεηδή ε πιεηνλφηεηά ηνπο θαηαιήγεη ζε
ρψξνπο πγεηνλνκηθήο ηαθήο ησλ απνβιήησλ. Οη αλεπηπγκέλεο ρψξεο ζηέιλνπλ ην 80% ησλ
Α.Ζ.Ζ.Δ. ζε αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, φπσο είλαη ε Κίλα, ε Ηλδία, ε Γθάλα θαη ε Νηγεξία, ζηηο
νπνίεο νη ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηα απφβιεηα απηά είλαη ππνηππψδεηο. Έηζη, νη
αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, αλ θαη παξάγνπλ ειάρηζηα Α.Ζ.Ζ.Δ., ζε ζρέζε κε ηηο αλεπηπγκέλεο
ρψξεο, θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ έλα πξφβιεκα ρσξίο λα ππάξρεη ε θαηάιιειε
ηερλνγλσζία θαη νη θαηάιιεινη νηθνλνκηθνί πφξνη, επηβαξχλνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ην
πεξηβάιινλ θαη ηελ δεκφζηα πγεία, πνιιέο θνξέο αλεπαλφξζσηα. Δηδηθφηεξα ηηο ηειεπηαίεο
δεθαεηίεο, φπνπ ε ηερλνινγία ζηνπο θνξεηνχο ππνινγηζηέο, ηα θηλεηά ηειέθσλα, ηηο
παηρληδνκεραλέο θαη άιιεο ειεθηξηθέο θαη ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο θαιπάδεη ξαγδαία, ε
απφξξηςε ησλ Α.Ζ.Ζ.Δ. έρεη απνθηήζεη ηεξάζηηεο δηαζηάζεηο.
Ζ Δπξψπε, κέζσ Οδεγηψλ πνπ έρεη εθδψζεη, απνζαθελίδεη ηε ιεηηνπξγία γηα ηε
δηαρείξηζε ησλ Α.Ζ.Ζ.Δ., ζέηνληαο έλα ζεκείν αλαθνξάο ηφζν γηα ηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ,
φζν θαη γηα ηα ππφινηπα θξάηε (Mihai et al., 2019). Απφ ην 2003 εμέδσζε ηελ Οδεγία
2002/95/ΔΚ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ρξήζεο ησλ επηθίλδπλσλ νπζηψλ ζε είδε Ζ.Ζ.Δ. θαη,
επηπξφζζεηα, ε Οδεγία 2002/96/ΔΚ πνπ αλαθέξεηαη ζηα Α.Ζ.Ζ.Δ.
Χο γλσζηφλ, ζηε λνκνζεζία θαη ζηελ πνιηηηθή γηα ηελ πξφιεςε θαη ηε δηαρείξηζε ησλ
απνβιήησλ, ζηελ αξρή εθαξκφδεηαη ε πξφιεςε, ε πξνεηνηκαζία γηα ρξεζηκφηεηα εθ λένπ, ε
αλαθχθισζε, ε αλάθηεζε ελέξγεηαο θαη ε δηάζεζε, αθνινχζσο κε ην άξζξν 4 ηεο Οδεγίαο
2008/98/ΔΚ. Βέβαηα, κε ζηφρν λα ηεξαξρεζνχλ ηα απφβιεηα, ηα θξάηε-κέιε ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο ιακβάλνπλ κέξηκλα γηα λα ιεηηνπξγνχλ ελαιιαθηηθνί ηξφπνη δηαρείξηζεο
απνβιήησλ, κε γλψκνλα ην ζεβαζκφ ζηνλ άλζξσπν, ζηε θχζε θαη επξχηεξα ζην πεξηβάιινλ.
Δλδερνκέλσο, θάπνηα ξεχκαηα απνβιήησλ παξεθθιίλνπλ απφ ηελ ηεξάξρεζε, φηαλ απηφ
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αηηηνινγείηαη απφ ηνλ θχθιν δσήο ηνπο θαη ηηο επηπηψζεηο απφ ηελ παξαγσγή θαη δηαρείξηζε
ηέηνησλ απνβιήησλ, ζην πλεχκα ηεο Οδεγίαο 2008/98 ΔΚ.
Ζ πξνζπάζεηα, ινηπφλ, λα πεξηνξηζηνχλ ή θαη λα εμαιεηθζνχλ νη επηπηψζεηο ζην
πεξηβάιινλ θαη ζηελ πγεία ησλ πνιηηψλ απφ ηα απφβιεηα, ρξεζηκνπνηψληαο παξάιιεια ηνπο
ππάξρνληεο πφξνπο κε ηνλ πην επσθειή ηξφπν, έρεη εμειηρζεί κέζα ζηα ηειεπηαία 20 ρξφληα
θαη ζπλερίδεη λα εμειίζζεηαη. Ζ Δπξσπατθή Έλσζε, πξνσζψληαο ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο θαη
πξαθηηθέο, πξνηξέπεη ηα θξάηε κέιε ηεο λα ζεζπίδνπλ θαη λα πινπνηνχλ ζπγθεθξηκέλνπο
λφκνπο θαη δηαηάμεηο, νη νπνίνη απαγνξεχνπλ ηελ αλεμέιεγθηε απφξξηςε ησλ απνξξηκκάησλ,
κεηψλνπλ ηελ παξαγσγή απηψλ θαη δηαρεηξίδνληαη επηκέξνπο ηνμηθά θαη επηθίλδπλα απφβιεηα
κε νξζνινγηζκφ θαη νηθνινγηθή ζπλείδεζε, απνβιέπνληαο ζηε κέγηζηε δπλαηή αλάθηεζή
ηνπο θαη ζηε κείσζε νξγαληθψλ απνξξηκκάησλ.
Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί φηη ηα ΑΖΖΔ απνηεινχλ εηδηθή θαηεγνξία απνβιήησλ,
αθνχ απνηεινχληαη απφ πνιιέο επηθίλδπλεο νπζίεο κε νιέζξηεο επηδξάζεηο ηφζν ζην
πεξηβάιινλ φζν θαη ζηελ πγεία ηνπ πιεζπζκνχ. Κη απηφ, αλ ιάβνπκε ππφςε, ελδεηθηηθά, φηη
ζε πνζνζηφ κεγαιχηεξν απφ 90%, ρξεζηκνπνηείηαη ν πδξάξγπξνο ζε κπαηαξίεο θαη
αηζζεηήξεο θαη ζε απηφλ έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 22% εηεζίσο ζε παγθφζκην επίπεδν
ρξεζηκνπνηείηαη ζε είδε ειεθηξηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ. Ο κφιπβδνο,
ρξεζηκνπνηείηαη ζε πνζνζηφ πάλσ απφ 90% ζε κπαηαξίεο θαη έλα πην κηθξφ πνζνζηφ ζε
θξάκαηα PBAs, ιάκπεο θσηηζκνχ θαη θζνξηζκνχ. Δπίζεο ρξεζηκνπνηείηαη ζε ζπγθνιιήζεηο,
ζε θξάκαηα απφ κέηαιια ή ζε πιαθέηεο απφ ειεθηξνληθά θπθιψκαηα.
ηελ Διιάδα, ε πξψηε εγθαηάζηαζε επεμεξγαζίαο ΑΖΖΔ ιεηηνχξγεζε ην 2006 ζηελ
πεξηνρή ησλ Αγ. Θενδψξσλ Κνξηλζίαο (Ακπειηψηεο, 2015). Ζ δπλακηθφηεηα ηνπ
εξγνζηαζίνπ ζε εηήζηα βάζε είλαη 20.000 ηφλνη ΑΖΖΔ, ε νπνία αληηζηνηρεί ζην ήκηζπ ηνπ
εζληθνχ ζηφρνπ γηα ηελ Διιάδα. ήκεξα, ιεηηνπξγνχλ 8 εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο ησλ
ΑΖΖΔ.
Βαζηθφο ζθνπφο ηεο θάζε κνλάδαο, είλαη ν δηαρσξηζκφο ησλ ΑΖΖΔ ζε θαηεγνξίεο
πιηθψλ, ηα νπνία ζα είλαη έηνηκα γηα αλαθχθισζε κέζσ ηεο απνζπλαξκνιφγεζεο ηεο
ζπζθεπήο. Αξρηθά, απνκαθξχλνληαη ηα ηνμηθά θαη επηθίλδπλα ζπζηαηηθά ησλ ΑΖΖΔ. Απφ ηε
ζηηγκή πνπ ηα ΑΖΖΔ έρνπλ δηαρσξηζηεί, ηφηε είλαη ζε ζέζε λα αλαθπθισζνχλ, άιια πην
εχθνια θαη άιια πην δχζθνια θαη εμεηδηθεπκέλα. Δίλαη θαηαλνεηφ απφ πξνεγνχκελε
αλαθνξά καο πσο ηα ζηδεξνχρα θαη ηα κε ζηδεξνχρα κέηαιια, φπσο είλαη ν ραιθφο, ην
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αινπκίλην, ν κπξνχηδνο θαη ν πδξάξγπξνο, κπνξνχλ λα αλαθπθισζνχλ ζρεηηθά εχθνια, αθνχ
πξψηα απνζπλαξκνινγεζνχλ νη ειεθηξηθέο θαη ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο πνπ έρνπλ απνζπξζεί
θαη δηαρσξηζηνχλ επί κέξνπο ηα κεηαιιηθά ηκήκαηά ηνπο.
Οη παξαπάλσ αλαθνξέο καο βνεζνχλ λα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε φηη ε έλλνηα ηεο αλάγθεο
ζηαδηαθά κεηαβάιιεηαη, θαζψο ν άλζξσπνο, πξνθεηκέλνπ λα αληεπεμέιζεη ζηελ ηθαλνπνίεζε
φιν θαη πεξηζζφηεξσλ αλαγθψλ, απνκπδεί ζπλερψο ην πεξηβάιινλ. Ζ αξρή ηεο πξφιεςεο
θαζψο «ν ξππαίλσλ πιεξψλεη» θαη ε αξρή ηεο «ηζφηεηαο θαη ηεο ζπλεπζχλεο» είλαη νη
βαζηθέο αξρέο ηεο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο. Οη ζπγθεθξηκέλεο αξρέο δίλνπλ ην έλαπζκα
ζην ζχγρξνλν άλζξσπν λα επσκίδεηαη ελεξγφ ξφιν νχησο ψζηε λα αλαιακβάλεη ηηο επζχλεο
ηνπ θαη λα ζπκκεηέρεη ζηε βειηίσζε θαη πξφιεςε ελεξγεηψλ πνπ επηθέξνπλ επψδπλεο
επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ (Dobson 2003, 2007).
Έηζη, νη ρψξεο νθείινπλ λα αθνινπζήζνπλ ην πξφηππν ηεο θπθιηθήο νηθνλνκίαο, πνπ
ζεκαίλεη φηη ζα πξέπεη λα κεηαβνχλ ζε έλα κνηίβν αλαηξνθνδνηηθήο αλάπηπμεο, ην νπνίν
νπζηαζηηθά θαη ελ ηέιεη ζα επηζηξέθεη ζηνλ πιαλήηε πεξηζζφηεξα απφ φζα θαηαλαιψλεη, ζα
εμαζθαιίδεη ηε δηαηήξεζε ζηελ θαηαλάισζε ησλ πφξσλ, ζηα πιαίζηα ησλ νξίσλ ηνπ πιαλήηε
θαη ζα κεηψλεη ηνπο ξπζκνχο ηεο θαηαλάισζεο, δηπιαζηάδνληαο ην πνζνζηφ ηεο ρξήζεο ζηα
θπθιηθά πιηθά γηα ην κέιινλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε εθαξκνγή ηεο θπθιηθήο νηθνλνκίαο ζηηο
πφιεηο ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία ελφο βηψζηκνπ αζηηθνχ κεηαβνιηζκνχ, κέζα απφ ηελ
ειάηησζε ηεο πίεζεο πνπ πξνθαινχλ νη πφιεηο, ρξεζηκνπνηεί θαη επαλαρξεζηκνπνηεί ηνπο
πφξνπο θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν επέξρεηαη νπζηαζηηθή αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο.
Ζ αεηθφξνο αλάπηπμε απνηειεί κηα έλλνηα πνιπδηάζηαηε, ε νπνία ζηνρεχεη ζηε δηαξθή
νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε καθξηά απφ ηελ επηβάξπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο, κε πην
νξζνινγηθή βησζηκφηεηα ζηε ρξήζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ. H Δπξσπατθή Έλσζε, ζηνλ
θαλνληζκφ πνπ εμέδσζε γηα ηηο βηψζηκεο επελδχζεηο, κεηαμχ άιισλ, αλέθεξε ηνλ φξν
«Κπθιηθή Οηθνλνκία», Κ. Οη., πξνζδηνξίδνληάο ηελ σο «δηαηήξεζε ηεο αμίαο ησλ πξντφλησλ,
ησλ πιηθψλ θαη ησλ πφξσλ ζηελ νηθνλνκία θαη ειαρηζηνπνίεζε ησλ απνβιήησλ», κε ηελ
εθαξκνγή ηεο ηεξάξρεζεο ησλ απνβιήησλ, φπσο δηαηππψλεηαη ζην άξζξν 4 ηεο νδεγίαο
2008/98/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ (Δ.Δ.Σ.Α.Α., 2020).
Άξα, ε χπαξμε ηεο θπθιηθήο νηθνλνκίαο έγθεηηαη ζηε κείσζε ησλ απνβιήησλ θαη ζηελ
επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ πφξσλ. Ζ αλαθχθισζε, ε ζσζηή ρξήζε ησλ πφξσλ, ε ηδενινγία
ηεο αληαιιαγήο, νη αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο (ΑΠΔ) θαη ε βηνπνηθηιφηεηα, ζπληζηνχλ
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βαζηθνχο παξάγνληεο γηα ηελ επίηεπμε κηαο πην βηψζηκεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο πνπ
ζηεξίδεηαη ζηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ θνξέσλ ηεο νηθνλνκηθήο δσήο, ησλ επηρεηξήζεσλ,
εηαηξεηψλ, πνιηηψλ θαη θνηλνηήησλ.
Με βάζε ηνλ παξαπάλσ πξνβιεκαηηζκφ , φπσο

πεξηγξάθηεθε ζην ζεσξεηηθφ

κέξνο,

δηελεξγήζεθε έξεπλα κε ζθνπφ λα δηεξεπλεζεί ε ζηάζε θαη ν βαζκφο εκπινθήο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζρεηηθά κε ηελ αλαθχθισζε θαη ηελ
επαλαρξεζηκνπνίεζε ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ. Έγηλε δηαλνκή αλψλπκσλ εξσηεκαηνινγίσλ
ζε εθπαηδεπηηθνχο ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, ηα νπνία δηαλεκήζεθαλ κέζσ ηεο
Google Form ιφγσ ηνπ ρξφλνπ δηελέξγεηαο ηεο έξεπλαο, ε νπνία δηελεξγήζεθε θαηά ην
δηάζηεκα ηεο παλδεκίαο COVID-19.
Σν εξσηεκαηνιφγην πεξηέρεη εξσηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε πξνζσπηθά ζηνηρεία ησλ
εξσηψκελσλ θαη ζηε ζπλέρεηα ππάξρνπλ 18 πην εηδηθά εξσηήκαηα. πλνιηθά ζπκκεηείραλ
126 άηνκα, έλα αμηφπηζην ζηαηηζηηθά δείγκα. Ζ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέρζεθαλ
έγηλε κε ηε βνήζεηα ηνπ Microsoft Excel. Δλδεηθηηθά , επαλαιακβάλνληαη αμηνζήκαληα
ζηνηρεία. Οη ζπκκεηέρνληεο ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο ήηαλ γπλαίθεο (72 γπλαίθεο έλαληη 53
αληξψλ), ειηθίαο 50 εηψλ θαη άλσ (59%), νη νπνίνη θαηείραλ κεηαπηπρηαθφ δίπισκα (55%). Ζ
δηδαθηηθή ηνπο εκπεηξία ήηαλ θαηά πιεηνλφηεηα ηα 20 έηε (17 άηνκα), κε δηδαθηηθφ
αληηθείκελν ηε θηινινγία (32 άηνκα, πνζνζηφ 26%) θαη ην 12% (15 άηνκα) ηα καζεκαηηθά.
Ζ πξψηε εξψηεζε «έρεηε αζρνιεζεί κε δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ αλαθχθισζε ζην
δεκφζην ζρνιείν;» απαληήζεθε απφ ηνπο 123 ζπκκεηέρνληεο (πνζνζηφ 97,6%). Σν 43% ησλ
εξσηψκελσλ (53 άηνκα), απάληεζαλ πσο έρνπλ αζρνιεζεί κέηξηα. ηε δεχηεξε εξψηεζε «Ζ
παλδεκία COVID-19 θαη ε ηειεθπαίδεπζε πνπ επήιζε αχμεζαλ ηηο αλάγθεο ηεο δεκφζηαο
ζρνιηθήο κνλάδαο ζε ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο;», ην 87% (107 άηνκα) απάληεζαλ ζεηηθά. ηελ
ηξίηε εξψηεζε «Δάλ λαη, πνηεο ζπζθεπέο απαηηήζεθε λα πξνκεζεπηείηε;» ππήξρε δπλαηφηεηα
πνιιαπιψλ απαληήζεσλ. Ζ πιεηνλφηεηα απάληεζε laptop (68 άηνκα, πνζνζηφ 37,36%) θαη
tablet (39 άηνκα, πνζνζηφ 21,43%).
ηελ πέκπηε εξψηεζε «Βαζκνινγψληαο απφ ην 1 (θαζφινπ) έσο ην 5 (πνιχ), πφζν
ζεκαληηθά ζεσξείηε ηα παξαθάησ γηα λα επηιέμεηε κηα ειεθηξηθή ή ειεθηξνληθή ζπζθεπή;»,
νη ζπκκεηέρνληεο είραλ ηε δπλαηφηεηα λα δψζνπλ πνιιαπιέο απαληήζεηο βαζκνινγψληαο ηηο
απφ «θαζφινπ» έσο «πάξα πνιχ». Απφ ηηο επηινγέο πνπ δφζεθαλ, ε πιεηνλφηεηα απάληεζε
πάξα πνιχ γηα ηε κεγάιε δηάξθεηα δσήο θαη ηελ εγγχεζε, πνιχ ηελ επθνιία επηζθεπήο, ηελ
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εηαηξεία θαηαζθεπήο θαη ην ρακειφ θφζηνο θαη ιίγν ηελ επηινγή λα είλαη απφ αλαθπθιψζηκα
πιηθά.
ηελ έθηε εξψηεζε «Δπηιέμηε φζεο ζπζθεπέο ρξεζηκνπνηείηε εζείο πξνζσπηθά», ε
πιεηνλφηεηα απάληεζε Smartphone θαη Laptop. ηελ έβδνκε εξψηεζε «Πνηα πιηθά
αλαθπθιψλεηε ζηε δεκφζηα ζρνιηθή ζαο κνλάδα;», ζηελ πιεηνλφηεηα απάληεζαλ ραξηί
(79,2%) θαη πιαζηηθφ (44%). Ζ φγδνε εξψηεζε «Πφζν ελεκεξσκέλνο/ε ζεσξείηε φηη είζηε
γηα ηα δεηήκαηα ηεο αλαθχθισζεο;», δίλεη ελδηαθέξνληα απνηειέζκαηα, αθνχ ε πιεηνλφηεηα
(40,16%) απάληεζε κέηξηα θαη αθνινπζεί ην 31,97% πνπ απάληεζε ιίγν.
Ζ έλαηε εξψηεζε «Θεσξείηε φηη θάπνηα απφ ηα πιηθά ησλ ειεθηξηθψλ θαη ειεθηξνληθψλ
ζπζθεπψλ έρνπλ ηνμηθή επίδξαζε γηα ηνλ άλζξσπν θαη ην πεξηβάιινλ;», απαληήζεθε απφ 123
ζπκκεηέρνληεο, κε ηελ πιεηνλφηεηα (πνζνζηφ 87,8%) λα απαληάεη ζεηηθά. ηελ δέθαηε
εξψηεζε «Γλσξίδεηε φηη ζα πξέπεη λα δηελεξγείηαη εηδηθή δηαρείξηζε γηα ηηο ειεθηξηθέο θαη
ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο;», ε κεγάιε πιεηνλφηεηα (80,49%) απάληεζε ζεηηθά.
ηελ ελδέθαηε εξψηεζε «Πνχ ζα πξέπεη λα απνξξίπηνληαη νη ζπζθεπέο πνπ ππάγνληαη ζηα
απφβιεηα

ειεθηξηθνχ

θαη

ειεθηξνληθνχ

εμνπιηζκνχ

(ΑΖΖΔ);»

ην

76,61%

(95

ζπκκεηέρνληεο) απάληεζαλ ζηνπο εηδηθνχο θάδνπο ΑΖΖΔ. ηελ δσδέθαηε εξψηεζε «Πνηεο
απφ ηηο παξαθάησ ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο δηαζέηεη ε ζρνιηθή κνλάδα;», ππήξρε δπλαηφηεηα
πνιιαπιψλ απαληήζεσλ. ηελ πιεηνλφηεηα απάληεζαλ Ζ/Τ (110 άηνκα), Video Projector
(108 άηνκα) θαη Laptop (85 άηνκα).
ηελ δέθαηε ηξίηε εξψηεζε «Σν ηειεπηαίν έηνο ε ζρνιηθή ζαο κνλάδα αλαθχθισζε
θάπνηα απφ ηηο παξαθάησ ζπζθεπέο;», απάληεζαλ 76 ζπκκεηέρνληεο θαη νη απαληήζεηο ήηαλ
ζρεηηθά θησρέο. Ζ πιεηνλφηεηα απάληεζε Ζ/Τ (20 άηνκα), Fax (20 άηνκα) θαη ραξηί (17
άηνκα), θάηη πνπ ζεσξνχκε θαηαδεηθλχεη ηελ ρακειή ζπκκεηνρή ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ
ζηελ αλαθχθισζε.
ηελ δέθαηε ηέηαξηε εξψηεζε «Τπάξρνπλ θάδνη αλαθχθισζεο ζηελ πεξηνρή γχξσ απφ ηε
ζρνιηθή κνλάδα;», ε πιεηνλφηεηα (61,29%) απάληεζε πσο ππάξρνπλ, αιιά ππήξμε έλα
ζεκαληηθφ πνζνζηφ (31,45%) πνπ απάληεζε πσο δελ γλσξίδεη.
ηε δέθαηε πέκπηε εξψηεζε «Ζ ζρνιηθή κνλάδα έρεη αλαπηχμεη θάπνηεο πξσηνβνπιίεο
γηα ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε ή ηελ αλαθχθισζε ζπζθεπψλ θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ;»,
αλέθπςε έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ (42,4%) ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ απάληεζε αξλεηηθά θαη ην
44% πνπ απάληεζε «δελ γλσξίδσ».
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ηελ δέθαηε έθηε εξψηεζε «Πνηνη ζεσξείηε φηη είλαη νη ζεκαληηθφηεξνη ιφγνη πνπ δελ
είλαη εθηθηή ε επηζθεπή νξηζκέλσλ ζπζθεπψλ; (δίλεηε έσο 3 απαληήζεηο, αξηζκψληαο κε 1
ηνλ πην ζεκαληηθφ έσο 3 ηνλ ιηγφηεξν ζεκαληηθφ):», ε πιεηνλφηεηα βαζκνιφγεζε κε 1 ηελ
απάληεζε «ην νηθνλνκηθφ θφζηνο είλαη αζχκθνξν ζε ζρέζε κε ηελ αγνξά λέαο ζπζθεπήο»
θαη ηελ απάληεζε «δελ αληαπνθξίλεηαη πιένλ ε ζπζθεπή ζηηο ζχγρξνλεο απαηηήζεηο», κε 2
βαζκνιφγεζαλ ηηο απαληήζεηο «ε επηζθεπή ηνπο δηαξθεί γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα», «ε
ζπζθεπή δελ είλαη δπλαηφ λα επηζθεπαζηεί πιένλ», «δελ ππάξρνπλ πιένλ αληαιιαθηηθά ιφγσ
παξσρεκέλεο ηερλνινγίαο» θαη «νη ππεχζπλνη ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο δελ εκπηζηεχνληαη ηηο
ζπζθεπέο πνπ έρνπλ επηζθεπαζζεί».
ηε δέθαηε έβδνκε εξψηεζε «Ζ ζρνιηθή κνλάδα έρεη εθαξκφζεη δξάζεηο γηα ηελ
επαηζζεηνπνίεζε ησλ παηδηψλ ζε ζέκαηα αλαθχθισζεο θαη επαλαρξεζηκνπνίεζεο παιηψλ
ζπζθεπψλ;», ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ (47,58%) απάληεζε πσο δελ γλσξίδεη, ελψ ην 37,1%
απάληεζε αξλεηηθά.
Σέινο, ζηελ δέθαηε φγδνε εξψηεζε «ην πιαίζην ηεο ηειεθπαίδεπζεο πνπ πινπνηήζεθε,
ζηηο ζπλζήθεο ηεο παλδεκίαο COVID-19, πξνζσπηθά πξνβιεκαηηζηήθαηε γηα ηελ
αλαθχθισζε

θαη

ηελ

επαλαρξεζηκνπνίεζε

παιηψλ

ειεθηξνληθψλ

ζπζθεπψλ

πνπ

ρξεζηκνπνηείηε ζην δεκφζην ζρνιείν;», ην κεγαιχηεξν κέξνο (40,8%), απάληεζαλ ζεηηθά,
ελψ ην 32,8% απάληεζε πσο φρη.
Ζ παξνχζα έξεπλα είλαη ελδηαθέξνπζα θαη ηα ζπκπεξάζκαηα παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξν
ελδηαθέξνλ γηα ηηο απφςεηο θαη ηνλ βαζκφ εκπινθήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο Γεπηεξνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο. πσο νη ίδηνη δειψλνπλ, ε εκπινθή ηνπο ζε ζέκαηα αλαθχθισζεο
ραξαθηεξίδεηαη σο κέηξηα. Ζ παλδεκία COVID-19, αλακθηζβήηεηα αχμεζε ηηο αλάγθεο ησλ
ζρνιηθψλ κνλάδσλ γηα ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο, ιφγσ ηεο ηειεθπαίδεπζεο ε νπνία απαηηεί πην
ζχγρξνλν εμνπιηζκφ θαη κεγαιχηεξεο ηαρχηεηεο ζηα δίθηπα γηα λα κπνξέζεη λα ιεηηνπξγήζεη
εχξπζκα. Γηα απηφ ην ιφγν επηθξάηεζαλ ζηελ αλάινγε εξψηεζε φηη ππήξμε απμεκέλε
αλάγθε γηα laptop θαη tablet. ηελ επηινγή, φκσο, ησλ ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ, έρεη κηθξή
βαξχηεηα εάλ απηέο απνηεινχληαη απφ αλαθπθιψζηκα πιηθά θαη πξνηηκψληαη ζπζθεπέο
θαηλνχξηεο, επψλπκεο κε κεγάιε εγγχεζε.
ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο αλαθπθιψλεηαη θπξίσο ην ραξηί, ελψ ε πιεηνλφηεηα ησλ αηφκσλ
πνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ έξεπλα ζεσξεί φηη είλαη ειάρηζηα ελεκεξσκέλε γηα ηα δεηήκαηα πνπ
αθνξνχλ ηελ αλαθχθισζε. Παξφια απηά, γλσξίδνπλ φηη θάπνηα πιηθά ησλ ειεθηξνληθψλ
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ζπζθεπψλ είλαη ηνμηθά γηα ηνλ άλζξσπν θαη ην πεξηβάιινλ, θαζψο θαη φηη ζα πξέπεη λα
ππάξρεη εηδηθή δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ ησλ ζπζθεπψλ απηψλ.
Αλ θαη ε πιεηνλφηεηα απάληεζε φηη νη ειεθηξηθέο θαη ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο ζα πξέπεη λα
απνξξίπηνληαη ζηνπο εηδηθνχο θάδνπο γηα ΑΖΖΔ, έλα κέξνο ησλ απαληήζεσλ απηψλ
νθείιεηαη ζην φηη ππήξρε ζρεηηθή επηινγή θαη φρη ζε πξαγκαηηθή γλψζε γηα ηνπο θάδνπο
απφξξηςεο. Καηά νκνινγία, νη ζρνιηθέο κνλάδεο δηαζέηνπλ αξθεηέο ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο
γηα ηηο αλάγθεο ζε δηνηθεηηθφ θαη εθπαηδεπηηθφ επίπεδν, φκσο ε αλαθχθισζή ηνπο γίλεηαη ζε
πνιχ κηθξφ βαζκφ. Δλδεηθηηθφ είλαη φηη ην 31,45% δελ γλσξίδεη αλ ππάξρνπλ γχξσ απφ ηε
ζρνιηθή κνλάδα πνπ ππεξεηνχλ εηδηθνί θάδνη αλαθχθισζεο, έλα πνζνζηφ ηδηαίηεξα πςειφ.
εκαληηθφ ζεσξείηαη ην φηη ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ εξσηψκελσλ (86,4%) δειψλεη φηη
δελ γλσξίδεη αλ έρεη ππάξμεη θάπνηα πξσηνβνπιία απφ ηελ ζρνιηθή κνλάδα γηα ηελ
επαλαρξεζηκνπνίεζε ή ηελ αλαθχθισζε ζπζθεπψλ θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ ή δελ έρεη
γίλεη θαζφινπ θάπνηα δξάζε. Μφιηο 13 άηνκα πνπ απάληεζαλ ζηελ εξψηεζε πνηεο
πξσηνβνπιίεο έγηλαλ, απάληεζαλ θπξίσο ζπλεξγαζία κε ηνλ δήκν ή κε άιινπο θνξείο.
ηαλ εξσηήζεθαλ νη ζπκκεηέρνληεο πνηνη είλαη νη πην ζεκαληηθνί ιφγνη πνπ δελ είλαη
εθηθηή ε επηζθεπψλ νξηζκέλσλ ζπζθεπψλ, σο ζεκαληηθφο ζεσξήζεθε ν ιφγνο φηη νη
ππεχζπλνη δελ εκπηζηεχνληαη ηηο ζπζθεπέο πνπ έρνπλ επηζθεπαζζεί, ελψ ζεκαληηθφο ιφγνο
ήηαλ θαη φηη νη ζπζθεπέο δελ αληαπνθξίλνληαη πιένλ ζηηο ζχγρξνλεο απαηηήζεηο θαζψο θαη ην
νηθνλνκηθφ θφζηνο ηεο επηζθεπήο πνπ, ζχκθσλα κε απηνχο, αγγίδεη ην θφζηνο αγνξάο κηαο
θαηλνχξηαο ζπζθεπήο. εκαληηθά είλαη ηα επξήκαηα γηα ην αλ γλσξίδνπλ εάλ ε ζρνιηθή
κνλάδα έρεη εθαξκφζεη δξάζεηο γηα λα επαηζζεηνπνηεζνχλ νη καζεηέο ζε δεηήκαηα
αλαθχθισζεο θαη επαλαρξεζηκνπνίεζεο ησλ παιηψλ ζπζθεπψλ. Ζ κεγάιε πιεηνλφηεηα
(84,68%) δελ γλσξίδεη εάλ έρεη ιάβεη ρψξα θάπνηα δξάζε ή δειψλεη φηη δελ έρεη γίλεη θάπνηα
δξάζε. Δπίζεο, νη εθπαηδεπηηθνί πνπ απάληεζαλ ζεηηθά, φηαλ ξσηήζεθαλ πνηεο ήηαλ απηέο νη
δξάζεηο απάληεζαλ κφλν 13 φηη θαηά βάζε ήηαλ ε ηνπνζέηεζε θάδσλ αλαθχθισζεο ή
πξνγξάκκαηα πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο ζην παξειζφλ.
ηελ ηειεπηαία εξψηεζε, αλ κε αθνξκή ηελ ηειεθπαίδεπζε ππήξμε πξνβιεκαηηζκφο γηα
ηελ αλαθχθισζε θαη επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ παιηψλ ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ, έλα
ζεκαληηθφ πνζνζηφ (32,8%) απάληεζε πσο φρη, ελψ κφλν ην 40,8% απάληεζε ζεηηθά.
Σα επξήκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο επηβεβαηψλνπλ ηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία, αθνχ θαη
εδψ, νη εξσηεζέληεο θαίλεηαη λα νδεγνχληαη ζηελ αγνξά θαηλνχξησλ ζπζθεπψλ, δηφηη νη ίδηνη
δελ δηαζέηνπλ ηηο ηερληθέο γλψζεηο γηα λα ηηο επηζθεπάζνπλ θαη δελ είλαη εθηθηή ε εχξεζε
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εμεηδηθεπκέλνπ ηερλίηε ζε πξνζηηή ηηκή γηα λα απνβαίλεη νηθνλνκηθά ζπκθέξνπζα ε επηζθεπή
(Abeliotis et al., 2021). Καη φπσο έρεη ηνληζηεί, ε ζπκπεξηθνξά θαηά ηελ απφξξηςε εμαξηάηαη
απφ ην εηζφδεκα, ηελ πνιηηηθή πνπ επηιέγεηαη, ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ, ηελ
ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ, αιιά θαη ηηο πξνζπάζεηεο πνπ πξνσζνχληαη (Wang et al., 2020). ηε
ρψξα καο, αλ θαη απφ ην 2014 θαη έπεηηα βειηηψλεηαη ν δείθηεο ηεο επίδνζεο θαηά ηελ
ζπιινγή ΑΖΖΔ ζε kg αλά θάηνηθν, παξφια απηά ζα πξέπεη λα πινπνηεζνχλ επηπιένλ
δξάζεηο, πξνθεηκέλνπ λα θηάζεη ν δείθηεο απηφο ζε απνηειεζκαηηθά επίπεδα.
Ζ εηθφλα πνπ αλαδχεηαη απφ ηελ έξεπλα

είλαη ραξαθηεξηζηηθή γηα ηηο ζηάζεηο ησλ

εθπαηδεπηηθψλ απέλαληη ζηελ αλαθχθισζε θαη ζηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ ειεθηξηθψλ
θαη ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ.. Έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ δελ έρεη γλψζε ή είλαη αδηάθνξν γηα
ηα δεηήκαηα απηά, θάηη πνπ είλαη ελδεηθηηθφ θαη γηα ηελ γεληθφηεξε ζηάζε ηνπ πιεζπζκνχ.
Βέβαηα, ε ζπκβνιή ηνπο σο εθπαηδεπηηθψλ ζηε

δεκηνπξγία ησλ αληηιήςεσλ θαη ησλ

γλψζεσλ ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ην δήηεκα απηφ είλαη ζεκαληηθή, αθνχ θαη απηνί είλαη
ππεχζπλνη γηα ηελ δηάπιαζε ησλ κειινληηθψλ γεληψλ. Έλα ζεκαληηθφ ιεηηνχξγεκα ησλ
εθπαηδεπηηθψλ φισλ ησλ βαζκίδσλ είλαη ε δεκηνπξγία ησλ κειινληηθψλ ππεχζπλσλ πνιηηψλ,
νη νπνίνη ζα κπνξνχλ λα ιάβνπλ ηηο θαηάιιειεο απνθάζεηο θαη λα αλαιάβνπλ ηηο πξέπνπζεο
δξάζεηο ,ψζηε λα κεησζεί ην πεξηβαιινληηθφ καο ζηίγκα, λα εμνηθνλνκεζνχλ πφξνη θαη λα
πηνζεηεζνχλ πνιηηηθέο πνπ λα δηαζθαιίδνπλ έλα βηψζηκν κέιινλ γηα φιν ηνλ πιαλήηε.
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ΠΡΟΣΑΔΗ
Οη εθπαηδεπηηθνί, απνηεινχλ ηνπο ζεκεξηλνχο πνιίηεο απηνχ ηνπ πιαλήηε, αιιά θαη ηα
άηνκα πνπ δηακνξθψλνπλ ηηο ζηάζεηο θαη ηηο αληηιήςεηο ησλ απξηαλψλ πνιηηψλ γηα δηάθνξα
δεηήκαηα. Σν πεξηβαιινληηθφ δήηεκα είλαη ζεκαληηθφ, θάηη πνπ έρεη ηνληζηεί ηδηαίηεξα ηφζν
απφ ηηο θπβεξλήζεηο, φζν θαη απφ παγθφζκηνπο νξγαληζκνχο. Ζ αλαθχθισζε θαη ε
επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ ειεθηξηθψλ θαη ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ απνηειεί ηελ κεξηθή
ιχζε ζην πεξηβαιινληηθφ πξφβιεκα πνπ ήδε πθίζηαηαη, γεγνλφο πνπ ,αλ πηνζεηεζεί κε ηνπο
θαηάιιεινπο ηξφπνπο, θαη ζε ζπλδπαζκφ θαη κε άιιεο πεξηβαιινληηθέο πνιηηηθέο ζε
παγθφζκην επίπεδν, κπνξεί λα πξνζδψζεη αλάζα ζηνλ πιαλήηε, επηηξέπνληάο ηνπ λα είλαη
βηψζηκνο γηα πνιιέο γελεέο αθφκε αλζξψπσλ.
Έηζη, ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ άκεζα απνηειεζκαηηθέο δξάζεηο γηα ην δήηεκα απηφ. Καηαξρήλ,
ζα πξέπεη λα εθαξκνζηνχλ νη ππάξρνπζεο δξάζεηο πνπ έρνπλ νξηζηεί απφ ηελ Δπξσπατθή
Έλσζε θαη άιινπο θνξείο, παγθφζκηνπο θαη εζληθνχο, γηα ηα δεηήκαηα ηεο αλαθχθισζεο θαη
επαλαρξεζηκνπνίεζεο ησλ ζπζθεπψλ. Θα πξέπεη λα ιεθζνχλ επηπιένλ δξάζεηο γηα ηελ
ελεκέξσζε θαη ηελ εθπαίδεπζε, ζε παγθφζκην, εζληθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν. Ζ θαηάξηηζε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ θξίλεηαη επείγνπζα, θαζψο απηνί είλαη πνπ δηακνξθψλνπλ ηηο αληηιήςεηο ησλ
επφκελσλ γελεψλ. Ζ πνιηηεία ζα πξέπεη λα ελζσκαηψζεη εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο ζην ζρνιηθφ
πξφγξακκα ζε ππνρξεσηηθφ επίπεδν θαη φρη πξναηξεηηθά φπσο γίλεηαη κέρξη ζήκεξα.
Οη Γήκνη θαη νη ηνπηθνί αξκφδηνη θνξείο ζα πξέπεη λα εκπιαθνχλ ζηελ εθπαηδεπηηθή
δηαδηθαζία, πξνθεηκέλνπ λα ζπλδξάκνπλ θαη λα πξνσζνχλ ην έξγν ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Ζ
ηδησηηθή πξσηνβνπιία θαη ε βνήζεηα απφ εηαηξείεο αλαθχθισζεο ζε ζέκαηα εθπαίδεπζεο, ζα
κπνξεί λα ηνπο πξνζδψζεη κηα ηζρπξή εηαηξηθή εηθφλα, ελψ παξάιιεια ζα ζηεξίμεη θαη ην
δηθφ ηνπο έξγν ζηελ πξνζπάζεηα ηεο ζσζηήο αλαθχθισζεο.
Σέινο, νη εθπαηδεπηηθνί, κε ηε βνήζεηα δηαθφξσλ θνξέσλ, κπνξνχλ λα ελεκεξψλνπλ θαη
ηνπο ίδηνπο ηνπο γνλείο, αθφκε θαη ζηηο ηαθηηθέο ζπλαληήζεηο, γηα ηα δεηήκαηα απηά,
πξνθεηκέλνπ θαη απηνί λα ζπκβάιινπλ ζηε δεκηνπξγία νξζψλ αληηιήςεσλ ησλ παηδηψλ ηνπο,
αιιά θαη λα ιεηηνπξγνχλ θαη νη ίδηνη κε πεξηβαιινληηθή επζπλεηδεζία θαη επαηζζεηνπνίεζε.
Ζ αγαζηή ζπλεξγαζία ζα κπνξεί λα κεγηζηνπνηήζεη ηα απνηειέζκαηα θαη λα ζέζεη ζεκέιηα
γηα ηελ πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε ησλ δπζκελψλ επηπηψζεσλ ηνπ πιαλήηε, δηαζθαιίδνληαο
έλα βηψζηκν κέιινλ γηα φινπο καο.
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https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128161906000017 (ηειεπηαία
πξφζβαζε ζηηο 29-12-21)
https://www.electrocycle.gr/ (ηειεπηαία πξφζβαζε ζηηο 29-12-21).
https://www.smallplanet.gr/en/films/digital-cemeteries
24/01/2022).
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πξφζβαζε

ζηηο

https://ypen.gov.gr/perivallon/kyklili-oikonomia (ηειεπηαία πξφζβαζε ζηηο 29-12-21)
https://ypen.gov.gr/wp- (ηειεπηαία πξφζβαζε ζηηο 29-12-21)
https://youtu.be/_1DjcNXlv9U (ηειεπηαία πξφζβαζε ζηηο 24/01/2022).
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