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στις δυνατότητες µου αποτέλεσε αρωγός σε όλους τους στόχους και τα όνειρά µου, και οι 
οποίοι µε ανέθρεψαν µέσα σε µια οικογένεια µε υψηλά κριτήρια , σεβασµού , υποµονής ,  
θέλησης και δύναµης. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Ένα από τα σηµαντικότερα περιβαλλοντικά προβλήµατα των αναπτυγµένων 

χωρών είναι η διαχείριση των αποβλήτων. Η αύξηση των αποβλήτων προκλήθηκε 

από την διαρκώς αυξανόµενη συγκέντρωση πληθυσµού στα µεγάλα αστικά κέντρα 

και  την κοινωνική και τεχνολογική ανάπτυξη που είχε ως αποτέλεσµα τον 

υπερκαταναλωτισµό προϊόντων, µε αποτέλεσµα οι εκάστοτε κοινωνικές πολιτικές 

πρακτικές να µην µπορούν να διαχειριστούν τον µεγάλο όγκο σκουπιδιών. 

Αυτοί οι όγκοι σκουπιδιών συνήθως στην χώρα µας αποτίθενται σε µη 

ελεγχόµενες χωµατερές χωρίς να υπάρχει σχέδιο διαχείρισης τους από την τοπική 

διοίκηση. Αυτού του είδους των ανεξέλεγκτων και αυθαίρετων χωµατερών οδηγούν 

σε πολλά περιβαλλοντικά προβλήµατα, όπως ρύπανση του υπεδάφους και των 

υπόγειων νερών, ενώ η καύση  τους έχει ως αποτέλεσµα τη ρύπανση του αέρα και 

την πρόκληση πολλές φορές πυρκαγιών. Τα απορρίµµατα δηµιουργούν πολλά 

περιβαλλοντικά προβλήµατα αλλά και προβλήµατα στην υγιεινή.  

Η Ευρώπη κάθε χρόνο παράγει 1,3 δις τόνους αποβλήτων πάσης φύσεως. Η 

Ε.Ε. έχει θεσπίσει όρους για την σωστή διαχείριση των αποβλήτων, θέτοντας στόχους 

µε συγκεκριµένα ποσοστά και ηµεροµηνίες επίτευξης στα µέλη της. Το Έκτο 

Πρόγραµµα ∆ράσης για το Περιβάλλον είχε θέσει ως στόχο την µείωση της 

παραγωγής αποβλήτων κατά 20% για το 2010 και κατά 50% έως το 2050. Επίσης, 

τίθενται στόχοι για διαχωρισµό των απορριµµάτων στους κάδους, χαρτί, πλαστικό, 

µέταλλο και γυαλί µέχρι το 2015 και αύξηση της ανακύκλωσης  στον αριθµό των 

οικιακών απορριµµάτων έως το 2020. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο  

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΥΛΙΚΩΝ 

 

 

• ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 

• Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 
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ΟΡΙΣΜΟΣ  ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ – Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙ 

ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

 

 

1.1. Τι είναι ανακύκλωση. 

 

 Η ανακύκλωση είναι µια διαδικασία όπου τα απορριπτόµενα υλικά 

συλλέγονται, ταξινοµούνται και µετατρέπονται σε πρώτη ύλη και στην συνέχεια 

µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την παραγωγή νέων προϊόντων. Στην ανακύκλωση 

συµπεριλαµβάνεται και η κοµποστοποίηση επειδή ουσιαστικά είναι µία διαδικασία 

που µετατρέπει τα βιοαποδοµήσιµα  απόβλητα σε ένα χρήσιµο προϊόν (κοµπόστ).  

 Πρόκειται για εκείνη την παραγωγική διαδικασία κατά την οποία τα υλικά 

χρησιµοποιούνται και πάλι για τον ίδιο σκοπό, όπως τα κουτάκια αλουµινίου, ή όταν 

τα υλικά µετατρέπονται σε τελείως διαφορετικά υλικά. Έτσι, µεγάλο ποσοστό των 

παραγοµένων προϊόντων που χρησιµοποιούµαι δεν το απορρίπτουµε στο περιβάλλον 

αλλά το επαναχρησιµοποιούµε στην ίδια µορφή ή σε διαφορετική δηµιουργώντας  

ένα οικονοµικό κύκλο, ο οποίος εξοικονοµεί πρώτες ύλες και ενέργεια και 

προστατεύει το περιβάλλον. 

 Στην ανακύκλωση προσφέρουν όλοι. Πολίτες, παραγωγοί και κράτος, 

περιβαλλοντικές οργανώσεις, σχολεία, ΜΜΕ. Ο κάθε πολίτης στην καθηµερινότητα 

του διαχωρίζει τα απορρίµµατα και τα τοποθετεί στους αντίστοιχους κάδους 

ανακύκλωσης. Αντίστοιχα οι παραγωγοί – έµποροι ακολουθούν την ίδια διαδικασία 

σύµφωνα µε το νοµοθετικό πλαίσιο της χώρας. Η περιβαλλοντικά και κοινωνιολογικά 

ορθολογική διαχείριση των απορριµµάτων κρίνεται πλέον απαραίτητη για την 

συνέχιση της ανθρώπινης επιβίωσης. 

 Τα ανακυκλώσιµα υλικά ("recyclables" ή "recyclates") προέρχονται από 

πολλές πηγές: σπίτια , δηµόσιες υπηρεσίες, εµπορικά καταστήµατα, βιοµηχανίες κ.α. 

Σ’ αυτά περιλαµβάνονται: 
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1. Το γυαλί: µπουκάλια νερού, αλκοολούχων ποτών, λαδιού, βαζάκια τροφίµων 

κ.λπ. 

2. Το χαρτί: βιβλία, έντυπα, περιοδικά, εφηµερίδες, τετραπακ από γάλα 

3. Το χαρτόνι: κουτιά από φαγώσιµα, απορρυπαντικά, χαρτοκιβώτια κ.α. 

4. Τα ηλεκτρονικά απόβλητα: οικιακές συσκευές, εξοπλισµός πληροφορικής και 

τηλεπικοινωνιών, τηλεοράσεις, ραδιόφωνα, ηλεκτρικά εργαλεία και 

εξοπλισµός 

5. Τα φωτιστικά είδη: φωτιστικός εξοπλισµός, λαµπτήρες, λαµπτήρες 

πυρακτώσεως 

6. Τις µπαταρίες 

7. Το αλουµίνιο: αλουµινόχαρτο, κουτάκια µπύρας, αναψυκτικών, κλπ 

8. Άλλα µέταλλα: χαλκός, λευκοσίδηρος, σίδηρος, χάλυβας 

9. Την άσφαλτο 

10. Το πλαστικό: πλαστικά κεσεδάκια από τροφές, µπουκαλάκια αναψυκτικών, 

µπουκάλια από γάλα, πλαστικά ποτήρια και πιάτα, σακούλες, συσκευασίες 

λιπαντικών, κλπ. 

Οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές είναι ανακυκλώσιµες όχι µόνον 

γιατί επιβαρύνουν το περιβάλλον αλλά και γιατί βλάπτουν την υγεία µας. Τα 

βιοδιασπώµενα απόβλητα, όπως τα υπολείµµατα τροφίµων ή τα απόβλητα κήπων και 

καλλιεργειών, είναι επίσης ανακυκλώσιµα µε τη βοήθεια µικροοργανισµών µέσω της 

λιπασµατοποίησης ( κοµποστοποίησης ) ή της αναερόβιας χώνευσης. Στόχος της 

ανακύκλωσης είναι ο διαχωρισµός των στερεών αποβλήτων σε κατηγορίες. Με 

εξαίρεση τα πλαστικά δεν υπάρχουν σηµαντικά προβλήµατα στο διαχωρισµός τους, 

ούτε στην τεχνολογία ανακύκλωσής τους ή στην απορρόφηση τους από τις ελληνικές 

βιοµηχανίες, εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις καθαρότητας των υλικών. 
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1.2. Οφέλη της ανακύκλωσης  

 

1.2.1. Οικονοµικά οφέλη: τα οικονοµικά οφέλη προέρχονται από την αξία των 

υλικών που ανακτώνται από την ανακύκλωση. Τα µέταλλα κατέχουν την 

πρώτη θέση και ακολουθούν το χαρτί και το χαρτόνι. Τα  µέταλλα 

ανακυκλώνονται εύκολα και µέσω διαφόρων βιοµηχανικών µεθόδων, στις 

οποίες θα αναφερθούµε σε επόµενο κεφάλαιο, διαχωρίζονται και στην 

συνέχεια λιώνονται για να κατασκευαστούν νέα προϊόντα. Σηµαντικά οφέλη 

προκύπτουν επίσης από τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 

εξοπλισµού. Τα απόβλητα αυτά λόγο των σπάνιων µετάλλων που περιέχουν, 

υπολογίζεται ότι η αξία από την διαχείρισή τους θα φτάσει τα 5,6 δις € µέχρι 

το 20201. Η Ε.Ε. επενδύει στην ανακύκλωση των αποβλήτων ηλεκτρονικού 

και ηλεκτρολογικού εξοπλισµού προκειµένου να αυξήσει την 

ανταγωνιστικότητά της. Έτσι αντί να επιβαρύνουµε τον φυσικό πλούτο µε την 

συνεχή εξαγωγή πρώτων υλών, µπορούµε να µειώσουµε την επιβάρυνση αυτή 

µετατρέποντας τα απόβλητα σε Α ύλη. 

 

 

Σχεδιάγραμμα 1. Συνολικός κύκλος εργασιών ανακύκλωσης βασικών ανακυκλώσιμων υλικών στην Ε.Ε. το 

2004 & 2006-2009 σε δις € και τρέχουσες τιμές. 

( Πηγή: http://www.eoan.gr/el/content/22) 

 

                                                           
1
 http://www.eoan.gr/el/content/22 
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1.2.2. Περιβαλλοντικά οφέλη: ένα από τα σηµαντικότερα οφέλη που προκύπτουν 

από την ανακύκλωση είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η  σωστή 

διαχείριση των απορριµµάτων οδηγεί σε µικρότερες ποσότητες σκουπιδιών 

που καταλήγουν στο περιβάλλον µε αποτέλεσµα να µειώνονται τα ποσοστά 

ρύπανσης και να αυξάνεται η διάρκεια ζωής µιας χωµατερής. Επίσης 

εξοικονοµείται ενέργεια από την µειωµένη παραγωγή πρώτων υλών από την 

ανακύκλωση των υλικών. Σύµφωνα µε στοιχεία η εξοικονόµηση ενέργειας για 

το γυαλί φθάνει το 90%, για το λευκοσίδηρο το 78%, για το αλουµίνιο το 95% 

και για το PET το 99%. Σε επίπεδο παραγωγής προϊόντων, το ενεργειακό 

όφελος από την ανακύκλωση είναι 68% (ή 2,7 Kwh/kg) για το χαρτί, 31% (ή 

0,32 Kwh/kg) για το γυαλί, 95% (ή 49 Kwh/kg) για το αλουµίνιο και 85-90% 

(ή 7,4 Kwh/kg) για τα πλαστικά2. 

 

 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΧΑΛΥΒΑΣ ΧΑΡΤΙ ΓΥΑΛΙ 

Μείωση χρήσης ενέργειας 90-97% 47-74% 23-77% 32% 

Μείωση ρύπανσης αέρα 95% 85% 75% 20% 

Μείωση ρύπανσης νερού 97% 76% 35% - 

Μείωση χρήσης νερού - 40% 58% 50% 

Πίνακας 1. Περιβαλλοντικά οφέλη από ανακύκλωση αλουμινίου, χάλυβα, χαρτιού και γυαλιού 

(Πηγή:http://archive.in.gr/news/reviews/placeholder.asp?lngReviewID=829017&lngChapterID=836503&lngItemID=836571) 

 

 Έτσι, µε την ανακύκλωση επιτυγχάνεται µικρότερη ρύπανση της 

ατµόσφαιρας, του υπεδάφους, των υδάτων και της ατµόσφαιρας. Η µείωση της 

ενέργειας για εξόρυξη, µεταφορά, επεξεργασία πρώτων υλών και παραγωγή 

προϊόντων έχει ως αποτέλεσµα την µείωση της ζήτησης για παραγωγή ενέργειας µε 

αποτέλεσµα να καταναλώνονται και να αποτεφρώνονται λιγότερα ορυκτά καύσιµα 

και να µειώνεται η εκποµπή διοξειδίου του άνθρακα και άλλων ατµοσφαιρικών 

ρύπων στην ατµόσφαιρα. Αποτρέποντας τα παραπάνω προβλήµατα βελτιώνουµε την 

ποιότητα ζωής και την υγεία µας και χτίζουµε περιβαλλοντική συνείδηση. 
                                                           
2
http://archive.in.gr/news/reviews/placeholder.asp?lngReviewID=829017&lngChapterID=836503&lng

ItemID=836571 
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1.2.3. Κοινωνικά οφέλη. Η ανακύκλωση τέλος, συµβάλει σηµαντικά στη 

δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας. Στην Ελλάδα υπολογίζεται ότι η 

ανακύκλωση συνεισφέρει περίπου 3600 θέσεις πλήρους απασχόλησης. Πέραν 

τούτου όµως τα οφέλη αφορούν όλους τους πολίτες. Π.χ. ο ∆ήµος Αθηναίων 

πληρώνει 17 εκατ. Ευρώ ετησίως για την υγειονοµική ταφή των 

απορριµµάτων. Με την ανακύκλωση θα εξοικονοµηθούν χρήµατα αφού ο 

∆ήµος θα πάψει να είναι εξαρτηµένος από άλλους φορείς για την διαχείριση 

των απορριµµάτων του3. Οι εργασίες της συλλογής, διαλογής, επεξεργασίας, 

αποσυναρµολόγησης κλπ απασχολούν περισσότερους εργαζόµενους από ότι η 

ταφή των αποβλήτων. Ανάλογα µε το υλικό και τη χώρα, υπολογίζεται ότι η 

ανακύκλωση της ίδιας ποσότητας αποβλήτων δηµιουργεί 6 έως 10 φορές 

περισσότερες θέσεις εργασίας από ότι η ταφή ή το κάψιµο. Στην Ε.Ε. έχει 

εκτιµηθεί ότι οι εργαζόµενοι στην ανακύκλωση αυξήθηκαν από 230.000 το 

2000, σε 512.000 το 2008, µια αύξηση 10,57% ετησίως. Η αύξηση αυτή ήταν 

η δεύτερη µεγαλύτερη στον κλάδο της οίκο-βιοµηχανίας µετά τον τοµέα των 

ανανεώσιµων πηγών ενέργειας4. ∆εν πρέπει να παραλείψουµε επίσης τους 

χιλιάδες ανθρώπους ανά την υφήλιο που ζουν π.χ. από την συλλογή χαρτιού, 

οι οποίοι συλλέγουν από κάθε πιθανή πηγή για να εξοικονοµήσουν ένα µικρό 

ποσό προκειµένου να ζήσουν. 

  Συµπερασµατικά, τα κύρια οφέλη από την ανακύκλωση είναι, η 

µείωση του όγκου των απορριµµάτων, η εξοικονόµηση ενέργειας, πρώτων υλών 

και χρήµατος. Στην χώρα µας η ανακύκλωση ακόµα δεν είναι τόσο οργανωµένη 

όσο σε άλλες χώρες της Ευρώπης. H έλλειψη οργάνωσης και υποδοµής σε τοπικό 

επίπεδο οδηγεί συχνά στην απευθείας απόρριψη των σκουπιδιών σε χαράδρες, 

ποτάµια, θάλασσα ή σε αυτοσχέδιες χωµατερές.  

 

 

 

 

                                                           
3
 http://www.cityofathens.gr/kathariotita-periballon/anakyklosi 

 
4
http://www.eoan.gr/el/content/22 
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1.3. Ελληνική και Ευρωπαϊκή περίπτωση. 

 

Μια από τις τελευταίες θέσεις στον τοµέα της ανακύκλωσης κατέχει η Ελλάδα 

στην Ε.Ε. Στην Ολλανδία, τη ∆ανία, τη 

Σουηδία και το Βέλγιο σύµφωνα µε 

στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισµού 

Περιβάλλοντος- καταλήγει στους ΧΥΤΑ 

µόλις το 10% των σκουπιδιών που 

παράγουν. Ταυτόχρονα έχουν καταφέρει 

να ανακυκλώνουν περισσότερο από το 

50% των απορριµµάτων. Αντίθετα,  η 

Ελλάδα που συναγωνίζεται την Πολωνία στην τελευταία θέση, στέλνει σε χωµατερές 

το 90% των απορριµµάτων της, ανακυκλώνοντας λιγότερο από το 10%. Σύµφωνα µε 

στοιχεία του 2008, µόνο  2.500 µπλε κάδοι καλύπτουν τις ανάγκες 700.000 κατοίκων. 

Καθηµερινά απορριµµατοφόρα συλλέγουν 70 τόνους ανακυκλώσιµων υλικών εκ των 

οποίων το 30% είναι σύµµεικτα απορρίµµατα που σηµαίνει ότι δεν είναι δυνατή η 

επαναχρησιµοποίηση τους. Βασική αιτία η έλλειψη ενηµέρωσης των πολιτών που δεν 

γνωρίζουν ή αδιαφορούν για το τι πρέπει να ρίξουν στους µπλε κάδους. Το  2007 

ανακυκλώθηκαν σε 370 δήµους που πραγµατοποιούν ολοκληρωµένο πρόγραµµα 

ανακύκλωσης 300.000 τόνοι συσκευασίας5. 

Ένα από τα σηµαντικότερα προβλήµατα είναι η εκτεταµένη χρήση  

πλαστικού. Έρευνες καταδεικνύουν ότι το 2008 1.000.000 πουλιά και 10.000 ψάρια 

πέθαναν στην Μεσόγειο
6. Το πλαστικό αποσυντίθεται µε πολύ αργό ρυθµό. Ένα 

µπουκάλι αποσυντίθεται σε 450 χρόνια, ενώ ένα σχοινί σε 3-14 µήνες και ένα χαρτί 

σε 4-6 εβδοµάδες. Το  πλαστικό είναι ένα υλικό υψηλής τεχνολογίας και ποιότητας 

και πολύ πρακτικό για την συσκευασία πολλών προϊόντων. Το πλαστικό είναι ένα 

υλικό που χρησιµοποιείται κατά κόρον από την βιοµηχανία παντός είδους γιατί 

µειώνει το βάρος των προϊόντων και το κόστος παραγωγής. Όλα τα πλαστικά δεν 

είναι το ίδιο µολυσµατικά για το περιβάλλον, κάποια όµως λόγω του τρόπου 

                                                           
5
 http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=23106&subid=2&pubid=370415 

 
6
  http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22733&subid=2&pubid=112850 

Εικόνα 1. Ανακύκλωση πλαστικού. 
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παραγωγής τους είναι ιδιαίτερα επιβλαβή και θα πρέπει να αποφεύγονται. Το πιο 

επικίνδυνο είναι το PVC. ∆εν είναι ανακυκλώσιµο και τα πεταµένα µπουκάλια από 

PVC αποτελούν τη σηµαντικότερη αιτία για την έκλυση διοξίνης στο περιβάλλον που 

είναι πολύ επικίνδυνο αέριο για την ανθρώπινη υγεία.  Η ανακύκλωση πλαστικού έχει 

µεγάλα ποσοστά στην Ελβετία, στην οποία τα πλαστικά µπουκάλια που 

χρησιµοποιούνται το 80% προέρχεται από ανακύκλωση, ποσοστό µεγαλύτερο κατά 

20-40 % σε σχέση µε την Ευρώπη. Η Τσεχία κατέχει την πρώτη θέση στην 

ανακύκλωση πλαστικών µπουκαλιών και πλαστικής σακούλας µε ποσοστό 50% σε 

σχέση µε τα απορρίµµατα που παρήγαγε. Στις ΗΠΑ ανακυκλώνεται το 40% της 

κατηγόριας αυτής. Στην Ελλάδα κάθε χρόνο χρησιµοποιούνται 1 δις πλαστικά 

µπουκάλια και 1 δις µπουκάλια αναψυκτικών. Από τους 300.000 τόνους πλαστικού 

που καταναλώνονται, µόνο οι 25.000 προέρχονται από πλαστικά που 

ανακυκλώνονται. 

 

Εικόνα 2. Ανακύκλωση χαρτιού 

Στην περίπτωση του χαρτιού η ετήσια κατανάλωση στην χώρα µας ξεπερνά 

τους 1.200.000 τόνους και ανακυκλώνονται µόνο οι 350.000. Τα πρώτα εργοστάσια 

ανακύκλωσης χάρτου που κατασκευαστήκαν ήταν η Βιοχαρτική στον Ασπρόπυργο 

και η χαρτοποιητική µονάδα ΠΑΚΟ στην Πελασγία Φθιώτιδας. Ακολούθησαν η 

Θεσσαλική και η Μακεδονική Εταιρεία Χάρτου (ΜΕΛ) Θεσσαλονίκης, οι οποίες 

παρήγαγαν χαρτί από άχυρα από τις καλλιέργειες δηµητριακών στον θεσσαλικό 

κάµπο. Η εταιρεία ΜΕΛ είναι η µεγαλύτερη στον τοµέα της στην Ελλάδα και στα 

Βαλκάνια. Η ανάπτυξη του κλάδου πολτοποίησης θα µπορούσε να συµβάλει τόσο 

στην εθνική οικονοµία όσο και στην προστασία του περιβάλλοντος.   

Η κατανάλωση χαρτιού έχει τριπλασιαστεί από την δεκαετία του ’80 µέχρι 

σήµερα, αφού το 1976 δεν ξεπερνούσε τους 400.000 τόνους τον χρόνο. Σήµερα 
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ανακυκλώνονται µεγάλα ποσά χαρτιού, από χαρτιά κουζίνας, συσκευασίες, χαρτόνια 

και χαρτοκιβώτια. Με βάση στοιχεία που έχει δηµοσιεύσει ο Σύνδεσµος 

Ανακυκλώσιµων Υλικών (ΣΕΠΑΥ) κάθε χρόνο συγκεντρώνονται προς ανακύκλωση 

700.000 τόνοι χρησιµοποιηµένου χαρτιού. Από σούπερ µάρκετ, βιοµηχανίες, 

τυπογραφεία, περιοδικά και εφηµερίδες συγκεντρώνονται 550.000 τόνοι, ενώ από 

νοικοκυριά, γραφεία κλπ. 150.000 τόνοι7. 

Στην Ευρώπη η ανακύκλωση χαρτιού είναι κάτι δεδοµένο εδώ και πολλά 

χρόνια. Το 2004, το ποσοστό ανακύκλωσης ήταν 54,6%, ποσοστό που 

αντιπροσώπευε 45,5 εκατ. τόνους, ενώ το 2008 έφτασε το 64,5% ή 57,2 εκατ. τόνους. 

Ωστόσο, το 2009, παρουσίασε µία µείωση της τάξης του 7,6%, µε αποτέλεσµα να 

πέσει στους 44,9 εκατ. τόνους. Στην Αµερική, το πρώτο µεγάλο κέντρο ανακύκλωσης 

ιδρύθηκε το 1896 στη Νέα Υόρκη, όπου συγκεντρώνονταν για ανακύκλωση πανιά, 

εφηµερίδες και απορρίµµατα από ρακοσυλλέκτες που κέρδιζαν µε αυτόν τον τρόπο τα 

προς το ζην. Χρονιά ορόσηµο για την ανακύκλωση του χαρτιού ήταν το 1993, οπότε 

και ανακυκλώθηκε περισσότερο χαρτί απ’ όσο κατέληξε θαµµένο στις χωµατερές. Το 

2008, οι Αµερικανοί κατανάλωσαν 85,5 εκατοµµύρια τόνους χαρτιού, εκ των οποίων 

το 57,4% προήλθε από την ανακύκλωση8. 

 
Εικόνα 3. Ανακύκλωση γυαλιού. 

Όσον αφορά το γυαλί, είναι ένα από τα πιο χρήσιµα υλικά της σύγχρονης 

ζωής και χρησιµοποιείται σε µεγάλε ποσότητες. Το πρόβληµα είναι ότι δεν 

αποσυντίθεται εύκολα και γι αυτό θα πρέπει να ανακυκλώνεται συνεχώς. Το γυαλί 

κατασκευάζεται από µια ειδική άµµο από σόδα και µαρµαρόσκονη και υπάρχουν δύο 

βασικοί τρόποι ανακύκλωσης. Ο ένας είναι η επαναχρησιµοποίηση των γυάλινων 

συσκευασιών και µπουκαλιών. Να µην πετάµε π.χ. τα µπουκάλια που 

χρησιµοποιούµε στο σπίτι αλλά να αποθηκεύουµε σ αυτά άλλης φύσεως υγρά. Ο 

                                                           
7
 http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=23106&subid=2&pubid=48124948 

 
8
  http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=23106&subid=2&pubid=48124948 
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δεύτερος τρόπος είναι η ανακύκλωση. Οτιδήποτε αντικείµενο σε γυαλί, βαζάκια, 

µπουκάλια κ.α. πρέπει να συγκεντρώνονται στους αντίστοιχους κάδους για να 

µεταφέρονται µετά στα ειδικά κέντρα συγκέντρωσης γυαλιού, όπου γίνετε ο 

διαχωρισµός τους ανάλογα µε το χρώµα. Εκεί αφού τα σπάσουν σε  µικρά κοµµάτια 

καθαρίζονται από πλαστικά, χαρτιά κ.α. το υαλόθραυσµα στην συνέχεια οδηγείται 

στον κλίβανο τήξης όπου λιώνει. Μετά µπαίνει σε ειδικές µηχανές και σε καλούπια 

που ξαναδίνουν σχήµα στο ανακυκλωµένο γυαλί. 

Όσον αφορά τα οικοδοµικά υλικά, τα ανακυκλώσιµα υλικά που µπορούν να 

επιλεγούν είναι από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Σύµφωνα µε µελέτες 

του ΥΠΕΚΑ 6,5 εκατοµµύρια τόνοι τέτοιων υλικών απορρίπτονται κάθε χρόνο στο 

περιβάλλον. Με απόφασή του λοιπόν δηµιουργήθηκε το θεσµικό πλαίσιο εκείνο που 

τα απόβλητα των ιδιωτών και των δηµοσίων έργων, πρέπει να οδηγούνται για 

ανακύκλωση και επαναχρησιµοποίηση. Η υπουργική απόφαση ορίζει πως µέχρι την 1 

Ιανουαρίου 2014 θα είναι αναγκαστική για το σύνολο της επικράτειας. Υπολογίστηκε 

πως µέχρι το τέλος του 2012 θα ανακυκλώνεται ή θα αξιοποιείται το 30% των 

προϊόντων εκσκαφής, µέχρι το τέλος του 2015 το 50% και µέχρι το 2020 το 70%9. 

 

Εικόνα 4. Μπάζα οικοδομικών έργων. 

 

Η διαχείριση και η αποκοµιδή των µπαζών θα αποτελεί συστατικό στοιχείο 

της οικοδοµικής άδειας. Ο ιδιοκτήτης ή εργολάβος είναι υποχρεωµένος να καταθέτει 

στην πολεοδοµία για να πάρει άδεια ανέγερσης κτιρίου σχέδιο για τη ∆ιαχείριση 

Αποβλήτων(Σ∆Α). Με την έναρξη των εργασιών υποχρεούται επίσης να προσκοµίσει 

στις αρµόδιες πολεοδοµικές υπηρεσίες εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης τράπεζας 

ή του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ποσού 0,2% επί του συνολικού 

προϋπολογισµού του έργου αποκλειστικά για έργα εκσκαφών και 0,5% επί του 

                                                           
9
  http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=23106&subid=2&pubid=25690951 
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συνολικού προϋπολογισµού του έργου για έργα κατασκευών και κατεδαφίσεων. 

Αρµόδιος φορέας για την παρακολούθηση της εφαρµογής του νέου συστήµατος 

εναλλακτικής διαχείρισης είναι ο Εθνικός Οργανισµός Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης 

Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (ΕΟΕ∆ΣΑΠ). Σε αυτόν κατατίθεται από τους 

υπεύθυνους των συστηµάτων διαχείρισης των µπαζών ανταποδοτικό τέλος που 

κυµαίνεται από 3.000 -10.000 ευρώ. Οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας των αποβλήτων 

αυτών µπορούν να γίνουν σε χώρους που θα κριθούν κατάλληλοι από την πολιτεία, 

σε ΧΥΤΑ ή σε ανενεργά, ή και ενεργά λατοµεία. 

Στην περίπτωση των ηλεκτρονικών αποβλήτων, όπως ήδη έχουµε αναφέρει η 

διαδικασία της ανακύκλωσης παρουσιάζει πολλά προβλήµατα. Οι ηλεκτρικές και 

ηλεκτρονικές  συσκευές βρίσκονται σε κάθε σπίτι, επιχείρηση, βιοµηχανία και 

διευκολύνουν τον τρόπο ζωής όλων των ανθρώπων.  Η µεγάλη κατανάλωση τους έχει 

οδηγήσει τις εταιρείες στην παραγωγή µεγάλων ποσοτήτων και στην συνεχή 

αναβάθµισή τους προκείµενου να ανταποκριθούν στην µεγάλη ζήτηση. Ο 

καταναλωτής δεν αρέσκεται πλέον π.χ. σε µια τηλεόραση 5 ετών που έχει ήδη στο 

σπίτι του και αγοράζει µια καινούργια µε καινούργιες δυνατότητες. Ακόµη πιο 

ενδεικτικό είναι το παράδειγµα των υπολογιστών και των κινητών. Αυτό έχει σαν 

αποτέλεσµα την δηµιουργία µεγάλου όγκου αποβλήτων σε αυτά τα είδη.   

Τα ηλεκτρονικά απόβλητα είναι εξαιρετικά επικίνδυνα αφού περιέχουν 

επιβραδυντικά φλόγας και βαρά µέταλλα, τα οποία µολύνουν το έδαφος και το νερό. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση υπολογίζει ότι η κατά κεφαλήν ετήσια µόλυνση από 

ηλεκτρονικά και ηλεκτρικά απόβλητα στα κράτη µέλη φτάνει τα 20 κιλά10. Το 

πρόβληµα γίνετε ακόµα µεγαλύτερο αν αναλογιστούµε ότι η ανακύκλωση των 

ηλεκτρονικών συσκευών είναι πολύ δαπανηρή. Μόνο ένα µικρό ποσοστό των 

αποβλήτων αυτών ανακυκλώνεται παγκοσµίως. Τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά 

απόβλητα αποσυντίθενται µόνα τους σε ανοιχτές χωµατερές, καίγονται σε κλιβάνους 

ή εξάγονται κάθε χρόνο παρανόµως από την Ευρώπη. Πολλές εταιρείες ανακύκλωσης 

ηλεκτρονικών υπολογιστών προσφέρονται για τη συλλογή και ανακύκλωση 

παρωχηµένου ηλεκτρονικού εξοπλισµού από τις επιχειρήσεις που θέλουν να 

απαλλαγούν από αυτόν. Πολλές από αυτές τις εταιρείες ανακύκλωσης παρέχουν µια 

σειρά από υπηρεσίες, συµπεριλαµβανοµένης και της διαγραφής δεδοµένων, και 

λειτουργούν σύµφωνα µε το νόµο, αλλά άλλες µεταπωλούν τα ηλεκτρονικά απόβλητα 
                                                           
10

 http://www.solon.org.gr/index.php/pervdiakiv/113--a-/3023-e-waste-toxic-nightmare-.html 
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που συλλέγουν αντί να τα ανακυκλώσουν οι ίδιες. Αυτές οι εταιρείες πωλούν σε 

λαθρεµπόρους στην µαύρη αγορά το χρησιµοποιηµένο ηλεκτρονικό εξοπλισµό. Με 

αποτέλεσµα όλα  αυτά να καταλήγουν σε παράνοµες χωµατερές ή και να εξάγεται 

παράνοµα και µόνο το ένα τρίτο των ηλεκτρονικών αποβλήτων να ανακυκλώνεται. Η  

Γκάνα και η Νιγηρία αποτελούν τις νέες χωµατερές για τις χρησιµοποιηµένες 

ηλεκτρονικές συσκευές. Οι παράνοµες εξαγωγές έχουν ως κύριο σκοπό το οικονοµικό 

όφελος. Τα ηλεκτρονικά απόβλητα περιέχουν ορισµένα πολύτιµα στοιχεία, επιθυµητά 

προς ανάκτηση. Αυτά τα απόβλητα είναι σχετικά εύκολο να βρεθούν, να 

µεταφερθούν δια θαλάσσης και ο κίνδυνος σύλληψης είναι χαµηλός. Υπολογισµοί 

του Οµοσπονδιακής Υπηρεσίας Περιβαλλοντικής Προστασίας των ΗΠΑ εκτιµούν ότι 

είναι 10 φορές φθηνότερο να αποσταλούν οθόνες καθοδικού σωλήνα στην Κίνα παρά 

να ανακυκλωθούν µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία11. 

 

Εικόνα 5. Παράνομες χωματερές σε υπό ανάπτυξη χώρες. 

 

Σήµερα, η ανακύκλωση στην χώρα µας συνεχίζει να αντιµετωπίζει µεγάλα 

προβλήµατα στον τοµέα της διαχείρισης των απορριµµάτων αλλά και πολλά 

προβλήµατα στη λειτουργία των συστηµάτων ανακύκλωσης (Πίνακας 2). Σε 6 από τα 

10 βασικά απόβλητα η Ελλάδα είναι πίσω στους στόχους, ενώ στα υλικά 

κατεδαφίσεων το σύστηµα δεν λειτουργεί ακόµα.  

 

                                                           
11

  http://www.bianatt.gr/contents_gr.asp?id=122 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Η ανακύκλωση στην 

Ελλάδα 2013. (Πηγή: Εθνικός 

Οργανισμός Ανακύκλωσης) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΙΔΟΣ 

ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ (2012) 

% 

ΣΤΟΧΟΣ % 

ΧΑΡΤΙ 89 60 (2012) 

ΓΥΑΛΙ 55 60(2012) 

ΜΕΤΑΛΛΑ 38 50(2012) 

ΠΛΑΣΤΙΚΑ 33 22,5(2012) 

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 50 45(2016) 

ΗΛΕΚΤΡ. ΣΥΣΚΕΥΕΣ 35 45(2016) 

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΕΛΑΙΑ 54 70(2006) 

ΕΛΑΣΤΙΚΑ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

94 65(2006) 

ΟΧΗΜΑΤΑ 87 95(2015) 

ΕΚΣΚΑΦΕΣ - 50(2015) 
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1.4. Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νοµοθεσία 

Η Κοινοτική πολιτική για την προστασία του περιβάλλοντος ξεκίνησε 

ουσιαστικά µε τη Σύνοδο κορυφής των Παρισίων το 1974. Ακολούθησαν τα 

“προγράµµατα δράσης” της Κοινότητας και ήδη από το 1975 προβλέπονται στον 

κοινοτικό προϋπολογισµό κονδύλια για την προστασία του περιβάλλοντος. Το 1981 οι 

ως τότε περιβαλλοντικές υπηρεσίες συγχωνεύονται στη Γενική ∆ιεύθυνση ΧΙ 

(περιβάλλον, πυρηνική ασφάλεια προστασία πολιτών) και υπό το πρίσµα των 

εξελίξεων υιοθετείται η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη (1η Ιουλίου 1987) ως ανεξάρτητη 

πολιτική για το περιβάλλον. Την ίδια χρονιά υιοθετείται το 4ο Πρόγραµµα δράσης για 

το περιβάλλον, µε βασικό στόχο την αποτελεσµατική εφαρµογή της κοινοτικής 

νοµοθεσίας για το περιβάλλον από τα κράτη µέλη. Το 1991 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

ξεκίνησε το πρόγραµµα για τη διαχείριση των αποβλήτων προτεραιότητας στα οποία 

περιλαµβάνονταν
12: 

� Απόβλητα από ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισµό  

� Απόβλητα από κατασκευές και κατεδαφίσεις 

� Οχήµατα στο τέλος κύκλου ζωής τους 

� Συσσωρευτές  

� Ελαστικά  

� Συσκευασίες και απορρίµµατα συσκευασιών  

� Χρησιµοποιηµένα Ορυκτέλαια 

�  Νοσοκοµειακά απόβλητα  

�  PCB’s  

Ακολούθησε το 5ο Πρόγραµµα ∆ράσεως για το Περιβάλλον “προς µια 

αειφόρο ανάπτυξη” το οποίο θέσπισε τις αρχές µιας πιο ενεργητικής Ευρωπαϊκής 

στρατηγικής για την περίοδο 1992-2000 και σηµατοδότησε την αρχή µίας οριζόντιας 

κοινοτικής δράσεως, λαµβάνοντας υπόψη όλους τους παράγοντες ρύπανσης 

(βιοµηχανία, ενέργεια, τουρισµός, µεταφορές, γεωργία). Πλέον τρέχει το 6ο 

Πρόγραµµα ∆ράσης για το Περιβάλλον το οποίο προσδιορίζει γενικούς στόχους και 

καθορίζει κατάλογο περιβαλλοντικών προτεραιοτήτων µέχρι και το έτος 2010.  

                                                           
12

  http://www.eedsa.gr/Contents.aspx?CatId=36 
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Η οδηγία – πλαίσιο (2008/98/ΕΚ) για τη διαχείριση των αποβλήτων από την 

Ε.Ε. περιλαµβάνει την επανεπεξεργασία οργανικών υλικών αλλά όχι την ανάκτηση 

ενέργειας και την επανεπεξεργασία σε υλικά που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν ως 

καύσιµα ή σε εργασίες επίχωσης. Αποτελεί αναθεώρηση της προηγούµενης οδηγίας 

2006/12 και στοχεύει στο να αποσαφηνιστούν βασικές έννοιες, όπως οι ορισµοί των 

αποβλήτων, της ανάκτησης και της διάθεσης και, επίσης, στο να ενισχυθούν τα µέτρα 

για την πρόληψη της δηµιουργίας αποβλήτων. 

Στην νέα οδηγία13 η ιεράρχηση των αποβλήτων κατέχει προέχουσα θέση, είναι 

δε πιο εκτεταµένη σε σχέση µε την προηγούµενη οδηγία καθώς περιλαµβάνει: α) την 

πρόληψη, β) την προετοιµασία για επαναχρησιµοποίηση, γ) την ανακύκλωση, δ) 

άλλου είδους ανάκτηση, π.χ. ανάκτηση ενέργειας και ε) τη διάθεση. Έτσι, έχουµε ένα 

ολοκληρωµένο σύστηµα διαχείρισης αποβλήτων που αποτρέπει την δηµιουργία 

µεγάλου όγκου απορριµµάτων,  εντάσσει το σύστηµα διαλογή στην πηγή και την 

ανακύκλωση τους αφού διαχωριστούν µε στόχο, την επεξεργασία τους και την 

επαναχρησιµοποίηση τους. 

 

 

Σχεδιάγραμμα 2. Ιεράρχηση διαχείρισης αποβλήτων. 
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 Βασικός στόχος της συγκεκριµένης πολιτικής είναι ότι τα απόβλητα δεν 

αποτελούν ένα άχρηστο βάρος αλλά έναν πολύτιµο πόρο που, αν αξιοποιηθεί σωστά, 

µπορεί να δώσει πολλαπλά οφέλη. Αυτός είναι ο λόγος που η απόρριψή τους σε 

χώρους υγειονοµικής ταφής πρέπει να είναι η τελευταία διαθέσιµη επιλογή. Από την 

άλλη, κάθε επεξεργασία των αποβλήτων, όσο περιβαλλοντικά φιλική και αν είναι, 

καταναλώνει ενέργεια και πόρους, καταλήγοντας στο ότι η πρόληψη από την 

παραγωγή αποβλήτων δίνει τα περισσότερα πλεονεκτήµατα. 

 Η πρόληψη είναι η βάση του όλου συστήµατος. Σε αυτό το στάδιο σηµαντικό 

ρόλο παίζει η εκπαίδευση των πολιτών. Αυτή επιτυγχάνεται µε  προγράµµατα µέσα 

από τα σχολεία και τις δηµόσιες υπηρεσίες ώστε να υπάρχει η ανάλογη παιδεία και να 

θεωρείται και φυσικό η αγορά πχ προϊόντων µε λιγότερη συσκευασία. Ακόµη βασικό 

είναι να δηµιουργηθούν προϊόντα από ανακυκλωµένες πρώτες ύλες. Σε κάποιες 

περιπτώσεις η πρόληψη µπορεί να γίνει µέσω περιορισµών η απαγορεύσεων στη 

χρήση συγκεκριµένων ουσιών, ώστε να προλαµβάνεται η δηµιουργία επικίνδυνων 

αποβλήτων. 

 Η επαναχρησιµοποίηση, αναφέρεται στο στάδιο εκείνο που χρησιµοποιούµαι 

ότι έχουµε στην κατοχή µας µετατρέποντας το έτσι ώστε να είναι χρήσιµο ξανά και 

δεν αγοράζουµε προϊόντα µιας χρήσης. Με αυτόν τον τρόπο κερδίζουµε οικονοµικά 

αλλά ακόµη σε πολλές περιπτώσεις δίνοντας πχ ρούχα ή έπιπλα ή ηλεκτρονικές 

συσκευές που πλέον δεν χρειαζόµαστε επιτελούµε κοινωνικό έργο, αφού έτσι 

βοηθάµε ασθενέστερους οικονοµικά πολίτες και διατηρούνται θέσεις εργασίας και 

επιχειρήσεις, όπως τα παλαιοπωλεία. Παραδείγµατα επαναχρησιµοποίησης είναι το 

γέµισµα των µελανοδοχείων εκτυπωτών, η επισκευή ηλεκτρονικού εξοπλισµού, η 

µεταποίηση παλιών ρούχων, η ανακαίνιση επίπλων κ.α. 

 Η ανακύκλωση είναι το βασικό στάδιο της συγκεκριµένης πολιτικής 

διαχείρισης των απορριµµάτων. Από την στιγµή δηλαδή που έχει δηµιουργηθεί το 

απόβλητο θα πρέπει να υποβάλλεται σε διαδικασία ανάκτησης υλικού. Ο 

διαχωρισµός στην πηγή εδώ παίζει πολύ σηµαντικό ρόλο, αφού η ανεξέλεγκτη ρίψη 

σκουπιδιών σε λανθασµένο κάδο έχει οικονοµικές επιπτώσεις καθώς χρειάζονται νέες 

υποδοµές για την διαλογή τους ξανά. Για να είναι αποδοτική η ανακύκλωση απαιτεί 

υπευθυνότητα πρώτα από τους πολίτες και τις κρατικές υπηρεσίες βέβαια.   Εφόσον η 

διαλογή στην πηγή έχει επιτευχτεί, την ανακύκλωση των απορριµµάτων 
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αναλαµβάνουν οι ανάλογες µονάδες (π.χ. χαλυβουργία, χαρτοποιία), οι οποίες 

παραλαµβάνουν τα υλικά και τα χρησιµοποιούν ως δευτερογενή πρώτη ύλη 

αποφεύγοντας τη χρήση πρωτογενών πρώτων υλών και την εξάντληση φυσικών 

πόρων. 

 

Εικόνα 6.Διαλογή στην πηγή. 

 

Τελευταία στην πυραµίδα διαχείρισης των απορριµµάτων είναι η απόρριψη 

των αποβλήτων σε χώρους διάθεσης Χ.Υ.Τ.Α. Η ταφή των αποβλήτων παράγει 

µεθάνιο που έχει κακές περιπτώσεις στο περιβάλλον και συµβάλει στην αύξηση του 

φαινοµένου του θερµοκηπίου. Η αποσύνθεση των αποβλήτων απελευθερώνει 

επικίνδυνες χηµικές ουσίες που µπορούν να ρυπάνουν το έδαφος και το νερό. 

Υπολογίζεται ότι ένας Χ.Υ.Τ.Α. µπορεί να ρυπάνει κάθε µέρα, την ποσότητα πόσιµου 

νερού που καταναλώνει ένα µέσο νοικοκυριό κάθε χρόνο. Με οικονοµικούς όρους, η 

αξία των υλικών που απορρίπτεται στους Χ.Υ.Τ.Α. της Ευρώπης κάθε 

χρόνο υπολογίζεται σε 5,25δις €. Χαρακτηριστικό   παράδειγµα αποτελεί ο Χ.Υ.Τ.Α. 

που βρίσκεται στο όριο των ∆ήµων Φυλής και Άνω Λιοσίων. Χιλιάδες τόνοι 

σκουπιδιών από 87 ∆ήµους και Κοινότητες της Αττικής ρίπτονται στον συγκεκριµένο 

Χ.Υ.Τ.Α. Εδώ λειτουργεί και ο µοναδικός αποτεφρωτήρας της χώρας. Έτσι, ο ήδη 

κορεσµένος σκουπιδότοπος δέχεται τα επιπλέον απορρίµµατα του συνόλου των 

ελληνικών νοσοκοµείων. Οι ανεξέλεγκτες χωµατερές όφειλαν  να κλείσουν µέσα στο 

2007, σύµφωνα µε το χρονικό όριο της Ε.Ε. Εάν η µηχανική διαλογή και επεξεργασία 

επεκταθεί στο σύνολο των απορριµµάτων, µόνο το 20%-30% του συνολικού όγκου 
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τους θα οδηγείται σε ταφή. Μέταλλα, πλαστικά και οργανικά υλικά (αποφάγια) 

αποτελούν την βάση14. 

 Έτσι, η οδηγία για τα απόβλητα (2008/98/ΕΚ) περιλαµβάνει διατάξεις για τη 

διαχείριση των οικιακών απορριµµάτων σύµφωνα µε τις οποίες τα κράτη-µέλη της 

Ε.Ε. θα πρέπει να διαµορφώσουν την εθνική τους στρατηγική για τη διαχείριση των 

απορριµµάτων µε τρόπο ώστε  να προωθείται η επαναχρησιµοποίηση προϊόντων 

καθώς και η απαραίτητη προετοιµασία για την επαναχρησιµοποίηση,  την 

ανακύκλωση υψηλής ποιότητας και τη δηµιουργία ξεχωριστής συλλογής των 

απορριµµάτων. Επίσης, η οδηγία για την υγειονοµική ταφή 1999/31/EC υποχρεώνει 

τα κράτη-µέλη να µειώσουν την ποσότητα  των βιοαποδοµήσιµων οργανικών 

αποβλήτων που οδηγούνται προς ταφή στο 35% σε σχέση µε το σύνολο του 1995 

µέχρι και το 2016 (ή το 2020 για ορισµένα κράτη-µέλη, όπως την Ελλάδα). 

 

 

 

 

 Η µεταφορά του νοµοθετικού πλαισίου στην ελληνική νοµοθεσία 

υλοποιήθηκε µε το νόµο Ν. 4042/2012 και την ΚΥΑ 29407/3508/2002 σε αντιστοιχία 

µε τις οδηγίες που αναφέρθηκαν. Σύµφωνα µε τα ελληνικά νοµοθετήµατα, θα πρέπει 

να πραγµατοποιηθεί15: α) διαλογή στην πηγή µέχρι το 2015, β) προετοιµασία για 

επαναχρησιµοποίηση και ανακύκλωση των στερεών αποβλήτων από τα νοικοκυριά 

και άλλες πηγές προέλευσης που καταναλώνουν παρόµοια προϊόντα µε αυτά των 

νοικοκυριών και αύξηση στο ελάχιστο 50% ως προς το συνολικό βάρος µέχρι το 

2020 και γ) µείωση της ποσότητας των βιοαποδοµήσιµων αστικών αποβλήτων που 

οδηγούνται προς τελική διάθεση κατά 50% ως το 2013 και κατά 35% ως το 2020 σε 

σχέση µε τα επίπεδα του 1995. 

                                                           
14

   http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22733&subid=2&pubid=112850 
15

   http://www.recyclingathome.eu/site/index.php/el/asa/nomiko-plaisio 

Εικόνα 7. 



[23] 

 

Αρµόδιος φορέας για τον σχεδιασµό και την εφαρµογή της πολιτικής για την 

ανακύκλωση στην Ελλάδα είναι ο Ελληνικός Οργανισµός Ανακύκλωσης του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής (Υ.Π.Ε.Κ.Α.). Είναι 

υπεύθυνος για την έγκριση των εθνικών συστηµάτων εναλλακτικής διαχείρισης ανά 

προϊόν, καθώς και για τον έλεγχο της προόδου της Ελλάδας στον τοµέα της 

ανακύκλωσης. Με στοιχεία16 του Μαρτίου 2013 µόνο το 17% των αστικών στερεών 

αποβλήτων οδηγούνται προς ανακύκλωση στην Ελλάδα, σύµφωνα µε την Eurostat, 

ενώ στην Αυστρία ανακυκλώνεται ή κοµποστοποιείται το 70%, στη Γερµανία το 

66%, στην Ολλανδία το 60% και στο Βέλγιο το 58%. Οι επενδύσεις στην 

ανακύκλωση θα µπορούσαν να αποτελέσουν βασικούς µοχλούς ανάπτυξης που θα 

έδιναν βαθιά ανάσα τόσο στην αγορά και στην ανεργία όσο και στο περιβάλλον και 

στη δηµόσια υγεία. 

Στη χώρα µας δαπανώνται σήµερα τεράστια ποσά για εισαγωγή πρώτων υλών 

και ενέργειας που θα µπορούσαν να εξοικονοµηθούν από την ανακύκλωση. Σύµφωνα 

µε τα επίσηµα στοιχεία, στην Ε.Ε. το 2008 ο τζίρος του κλάδου της ανακύκλωσης 

ανήλθε σε 145 δισ. ευρώ, δηλαδή το 1% του ΑΕΠ µε την απασχόληση να ξεπερνά τα 

2 εκ. Αυτή τη στιγµή καταγράφεται αύξηση των επενδύσεων στην ανακύκλωση κατά 

10% - 20% τον χρόνο, ενώ έως το 2020 αναµένεται ότι ο τζίρος στην Ε.Ε. θα ανέλθει 

στα 187 δισεκατοµµύρια ευρώ ανεβάζονται στα 2,4 εκατοµµύρια τις θέσεις εργασίας.  

Στη χώρα µας λειτουργούν αυτή τη στιγµή 11 συλλογικά συστήµατα 

ανακύκλωσης και ένα ατοµικό που επεξεργάζονται ορυκτέλαια, πλαστικά, µέταλλα, 

γυάλινες συσκευασίας, χαρτί και χαρτόνι, µεταχειρισµένα ελαστικά αυτοκινήτων, 

απόβλητα λιπαντικών ελαίων, οικιακές µπαταρίες, µπαταρίες οχηµάτων και 

βιοµηχανίας, απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού, φωτιστικά είδη και 

λαµπτήρες. Ατοµικό σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών εφαρµόζει 

µόνο µεγάλη εταιρεία που δραστηριοποιείται στον κλάδο των σουπερ µάρκετ. 

Σε δεκάδες δήµους της χώρας δεν λειτουργεί κάποιο οργανωµένο και 

εγκεκριµένο πρόγραµµα ανακύκλωσης. Το επικρατέστερο σύστηµα είναι εκείνο των 

µπλε κάδων της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης για τα υλικά 

συσκευασιών στο οποίο όµως δεν συµµετέχουν οι 84 από τους 325 δήµους της 
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  http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26515&subid=2&pubid=113023811 
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χώρας. Στους δήµους που δεν συµµετέχουν συµπεριλαµβάνονται µεγάλες πόλεις, 

άλλα και ολόκληρες περιφερειακές ενότητες (πρώην νοµοί) όπως η Καβάλα, η 

Αρκαδία, η Ξάνθη και η ∆ράµα και η Χίος. Χρειάζεται λοιπόν µεγάλη προσπάθεια 

ακόµα από την χώρα µας για φτάσε τους στόχους της Ε.Ε. και να επωφεληθεί από τα 

οφέλη της ανακύκλωσης των υλικών, ιδιαιτέρα από των µετάλλων που εξοικονοµούν 

µεγάλες ποσότητες ενεργείας.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο 

 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 

 

 

• ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 

• ΣΙ∆ΗΡΟΥΧΑ ΜΕΤΑΛΛΑ 

• ΜΗ ΣΙΣΗΡΟΥΧΑ ΜΕΤΑΛΛΑ 
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ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 

 

 Τα υπολείµµατα από την κατεργασία µετάλλων στη βιοµηχανία, τα 

αυτοκίνητα που έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο ζωής τους, µεταλλικά εξαρτήµατα 

από κατασκευές και µηχανήµατα και πολλά άλλα µεταλλικά υλικά, µετατρέπονται σε 

χρήσιµες πρώτες ύλες µέσω µεθόδων ανακύκλωσης. 

 Τα µέταλλα είναι στοιχεία του περιοδικού πίνακα που εµφανίζουν κοινές 

ιδιότητες. Έχουν αυξηµένες µηχανικές αντοχές, είναι συγκολλητά, ελατά, όλκιµα, 

ελαστικά και εύτηκτα. Τα υλικά τα οποία αποτελούν ενώσεις διαφόρων µετάλλων 

ονοµάζονται κράµατα.  ∆ιαχωρίζονται στα σιδηρούχα που κατέχουν µαγνητικές 

ικανότητες και στα µη σιδηρούχα. Τα σιδηρούχα περιέχουν στη σύστασή τους το 

στοιχείο σίδηρος ως βάση και κάποιες άλλες προσµίξεις  άλλων στοιχείων, µετάλλων 

( µαγγάνιο, χαλκός, νικέλιο, βρώµιο κλπ) ή αµέταλλων (όπως άνθρακας, πυρίτιο, 

φώσφορος, θείο). Τα κράµατα αυτά είναι γνωστά µε την γενική ονοµασία χάλυβες 

και αποτελούνται από το χυτοσίδηρο, το χάλυβα και τον ειδικό χάλυβα. Τα µη 

σιδηρούχα µέταλλα δεν αποτελούν χάλυβες αλλά περιέχουν στη δοµή τούς ως βασικό 

στοιχείο άλλα στοιχειακά στοιχεία. Τέτοια είναι το αργίλιο (αλουµίνιο), ο χαλκός, ο 

µόλυβδος, ο ψευδάργυρος και άλλα.  

 Τα αποθέµατα των µετάλλων είναι από ελάχιστα έως άφθονα. Η αποθεµατική 

βάση του βωξίτη εκτιµάται µε τα σηµερινά δεδοµένα, ότι επαρκεί για 180 – 200 

χρόνια και τα αποθέµατά του για 140 ακόµη χρόνια. Αντίθετα, η αποθεµατική βάση 

πολύτιµων και για τον οικοδοµικό τοµέα µετάλλων, όπως χαλκός, κασσίτερος, 

ψευδάργυρος και µόλυβδος θεωρείται επαρκής µόνο για τα επόµενα 40 έως το πολύ 

60 χρόνια, ενώ τα αποθέµατά τους εκτιµάται, σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία του 

USGS, 2007 (Γεωλογική Υπηρεσία Η.Π.Α.) ότι θα εξαντληθούν µέσα στα επόµενα 

20 έως 30 χρόνια. Τα προϊόντα των µετάλλων προσφέρονται κατά κανόνα για 

επαναχρησιµοποίηση και ανακύκλωση. Η βιοµηχανία ανακύκλωσης αυτών είναι 

εξαιρετικά αναπτυγµένη και θεωρείται σηµαντική για την εξοικονόµηση και 

προστασία των αποθεµάτων, την εξοικονόµηση σηµαντικών ποσοτήτων ενέργειας 

και τον περιορισµό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της πρωτογενούς παραγωγής. 

Η ανακύκλωση των µη σιδηρούχων και των ευγενών µετάλλων, όπως χαλκός και 



[27] 

 

χρυσός µπορεί να είναι πλήρης, χωρίς απώλειες και να επαναλαµβάνεται στο 

διηνεκές. Η ανακύκλωση κραµάτων είναι επίσης εφικτή, όµως µε απώλειες17. 

 Η ανάκτηση του σιδήρου από τα απορρίµµατα και ανακύκλωσή του έχει 

ζωτική σηµασία για τη διατήρηση των αποθεµάτων του πλανήτη µας γι’ αυτό και από 

τις αρχές του 20ου αιώνα έχει δηµιουργηθεί ένα ολόκληρος βιοµηχανικός κλάδος γι’ 

αυτόν ειδικά το σκοπό. Πρόκειται για τον κλάδο του σκραπ που εφοδιάζει τη 

χαλυβουργία µε πρώτη ύλη. Το σκραπ, τα παλιοσίδερα µε άλλα λόγια, που 

συγκεντρώνονται ταξινοµούνται και γίνονται αντικείµενο επεξεργασίας πριν 

διανεµηθούν χονδρικά στη χαλυβουργία και στα χυτήρια για ανακύκλωση. Η 

ανακύκλωση σκραπ περιλαµβάνει όλα τα µέτρα για την ανάκτηση αυτών των υλικών 

και την προώθησή τους στη διαδικασία παραγωγής νέων προϊόντων που 

δηµιουργούνται µέσα από την επεξεργασία ήδη χρησιµοποιηµένων προϊόντων.  

Άλλοτε τα υλικά αυτά χρησιµοποιούνται και πάλι για τον ίδιο σκοπό (π.χ. παλιά 

κουτάκια αλουµινίου και γυάλινες φιάλες ξαναγίνονται κουτιά ή φιάλες) και άλλοτε 

τα παλιά υλικά µετατρέπονται σε τελείως διαφορετικά και νέα προϊόντα.  

  Οι σύγχρονα εξοπλισµένες βιοµηχανίες σκραπ διαθέτουν υδραυλικά ψαλίδια, 

µεταλλοθραύστες και πολτοποιητές που σπάνε, κόβουν, κοµµατιάζουν και τελικά 

µετατρέπουν τα µέταλλα σε «µπάλες» πριν τα επιστρέψουν στη χαλυβουργία. 

 

Εικόνα 8.  

 Η χρήση του σκραπ έχει γίνει ένα αναπόσπαστο τµήµα της σύγχρονης 

χαλυβουργικής βιοµηχανίας, αφού βελτιώνει την οικονοµική βιωσιµότητα της 

βιοµηχανίας και µειώνει την περιβαλλοντική ρύπανση. Σε σύγκριση µε την εξόρυξη 

                                                           
17

 http://www.anelixi.org/oikologiki-arxitektoniki/kathara-ulika-kai-texnologies/ulika-tis-

gis/metalleumata-metalla/eisagogi/ 

 



[28] 

 

µεταλλεύµατος, η χρήση δευτερογενών σιδηρούχων µετάλλων µειώνει σηµαντικά τις  

εκποµπές του CO2, συµβάλει στην µείωση του όγκου και του βάρους των 

απορριµµάτων, στην εξοικονόµηση χώρου, καταναλώνει 95% λιγότερη ενέργεια σε 

σχέση µε την παραγωγή αλουµίνιου από βωξίτη και δηµιουργεί 95% λιγότερη 

ατµοσφαιρική ρύπανση και 97% λιγότερη ρύπανση νερού. 

 Επίσης, οι ίδιες οι βιοµηχανίες έχουν αναγκαστεί από την νοµοθεσία σχετικά 

µε την κατεργασία και ασφαλή απόθεση των στερεών αποβλήτων στην ανάπτυξη 

διάφορων τεχνολογιών επεξεργασίας των µεταλλουργικών κόνεων που συλλέγονται 

στα συστήµατα αποκονίωσης των µονάδων τους. Η ασφαλής τους απόθεση είναι 

αρκετά δαπανηρή αφού απαιτείται µεγάλη έκταση, ενώ παράλληλα εµπεριέχει 

µεγάλη πιθανότητα εισαγωγής δευτερογενούς ρύπανσης λόγω της διέλευσης βαρέων 

µετάλλων τους στον υδροφόρο ορίζοντα. Αντίθετα, η ανακύκλωσή τους και 

ανάκτηση των περιεχόµενων σε αυτές µετάλλων συγκεντρώνει σηµαντικά 

περιβαλλοντικά και οικονοµικά πλεονεκτήµατα. Κατά τη χαλυβοποίηση σε 

ηλεκτρικές καµίνους παράγονται 10-15kg σκόνης ανά τόνο παραγόµενου χάλυβα. Η 

διαχείριση των κόνεων µονάδων παραγωγής χάλυβα, ηλεκτροκάµινων (EAF, Electric 

Arc Furnace Dust) απαιτεί µεγαλύτερη προσοχή έναντι των κόνεων που συλλέγονται 

κατά την λειοτρίβιση/ προαναγωγή των λατεριτικών µεταλλευµάτων, διότι οι πρώτες 

περιέχουν σηµαντικές ποσότητες ψευδαργύρου, µολύβδου, καδµίου και 

χαρακτηρίζονται ως τοξικές. H χηµική σύσταση των κόνεων που συλλέγονται από 

µονάδες παραγωγής σιδήρου, χάλυβα και κραµάτων τους ποικίλει σηµαντικά 

εξαρτώµενη από το scrap που χρησιµοποιείται18. 

 

 

 

 

                                                           
18

 Ανάπτυξη µεθόδου ανακύκλωσης και παραγωγής νέων υλικών µε αναγωγική τήξη κόνεων, 
συστηµάτων απορρύπανσης, βιοµηχανίας παραγωγής σιδηρονικελίου: διδακτορική διατριβή/ 
Τζεβέλεκου Θεοφάνη, Πάτρα, 2004. 
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2. ΣΙ∆ΗΡΟΥΧΑ ΜΕΤΑΛΛΑ 

 

2.1. Χυτοσίδηρος 

 Ο χυτοσίδηρος αποτελεί κράµα σιδήρου το οποίο περιέχει άνθρακα, πυρίτιο, 

µαγγάνιο, φώσφορο και θείο. ∆ιακρίνονται  ο τεφρός ( όταν ο άνθρακας αποτελεί 

ελεύθερη πρόσµιξη στο σώµα του χυτοσίδηρου), ο λευκός ( όταν ο άνθρακας είναι 

χηµικά ενωµένος µε τον σίδηρο) και διάστικτος ( αποτελεί ενδιάµεση κατάσταση). Η 

τιµή της ενσωµατωµένης ενέργειας του χυτοσιδήρου εκτιµάται περίπου στα 32MJ/kg.  

  Ως υλικό κατασκευών ο χυτοσίδηρος παρουσιάζει µεγάλη αντοχή στη 

συµπίεση, αλλά όχι στον εφελκυσµό (τράβηγµα)· εκτός από µερικές εξαιρέσεις, δεν 

είναι υλικό όλκηµο και ελατό και δεν σφυρηλατείται. Αντίθετα είναι εύτηκτος και 

ρέει εύκολα στα καλούπια, γι’ αυτό και προσφέρεται πολύ για εκτέλεση χυτών 

κατασκευών. Στην πράξη το ποσοστό άνθρακα διατηρείται µεταξύ του 2,4% και του 

4,5%, και τούτο για τη βελτίωση των χυτευτικών του χαρακτηριστικών και ιδιαίτερα 

για τη µείωση της θερµοκρασίας τήξης. Ο χυτοσίδηρος µε µικρή περιεκτικότητα 

άνθρακα ονοµάζεται χαλυβδοειδής, γιατί οι ιδιότητές του πλησιάζουν εκείνες του 

χάλυβα
19.  

 Ο πρωτογενής χυτοσίδηρος παράγεται µε αναγωγή σιδηροµεταλλευµάτων σε 

υψικάµινο και χύνεται στην µορφή µικρών πλινθωµάτων, που αποκαλούνται 

«χελώνες». Με την ανάτηξη πρωτογενούς χυτοσιδήρου και την προσθήκη 

κραµατικών στοιχείων παράγονται διάφορες ποιότητες χυτοσιδήρου που 

προορίζονται για διαφορετικές χρήσεις. Οι δευτερογενείς χυτοσίδηροι διακρίνονται 

συνήθως σε φαιούς (γκρίζους) και λευκούς, ανάλογα µε το χρώµα που παρουσιάζουν 

οι επιφάνειες θραύσης τους και ανάλογα µε την µορφή του άνθρακα που περιέχουν.  

 

 

 

                                                           
19

http://greek_greek.enacademic.com/198268/%CF%87%CF%85%CF%84%CE%BF%CF%83%CE%AF%C

E%B4%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%82 
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2.2. Ειδικός χάλυβας (ατσάλι)  

 Ο ειδικός χάλυβας ή ανοξείδωτος χάλυβας (stainless steel ή inox) είναι κράµα 

σιδήρου, άνθρακα και χρωµίου µε ελάχιστη περιεκτικότητα σε χρώµιο 10,5 % κ.β. Το 

χρώµιο δηµιουργεί ένα µικροσκοπικό στρώµα (5 – 15 mm) τριοξειδίου του χρωµίου 

(Cr2O3), το οποίο προστατεύει το µεταλλικό υπόστρωµα από την οξείδωση και τη 

διάβρωση. Εκτός από χρώµιο, οι ανοξείδωτοι χάλυβες µπορεί να περιέχουν και άλλα 

κραµατικά στοιχεία, όπως νικέλιο Ni, µολυβδαίνιο Mo, µαγγάνιο Mn κλπ. 

Χρησιµοποιούνται ευρέως σε πολλές εφαρµογές που απαιτούν αντοχή στη διάβρωση, 

για λόγους οικονοµικούς, για λόγους αισθητικούς ή για λόγους υγιεινής. Σε σύγκριση 

µε τους κοινούς χάλυβες, οι ανοξείδωτοι χάλυβες, εκτός από την πολύ υψηλότερη 

αντοχή στη διάβρωση, παρουσιάζουν επιπλέον και υψηλότερη µηχανική αντοχή. 

Ωστόσο, είναι πιο σκληροί και γι’ αυτό πιο δυσκατέργαστοι. Επίσης, παρουσιάζουν 

χαµηλότερη θερµική αγωγιµότητα. Οι ανοξείδωτοι χάλυβες διακρίνονται µε βάση την 

κύρια φάση στην κρυσταλλική δοµή τους:  διφασικοί ανοξείδωτοι χάλυβες (duplex),  

φερριτικοί και µαρτενσιτικοί ανοξείδωτοι χάλυβες και οι ωστενιτικοί ανοξείδωτοι 

χάλυβες. 

 Οι ανοξείδωτοι χάλυβες αποτελούν µια σύγχρονη απάντηση στο πρόβληµα 

της διάβρωσης εκµεταλλευόµενοι την παρουσία στοιχείων (χρώµιο) που 

οξειδώνονται µε υψηλή ευκολία και δηµιουργούν σταθερά οξείδια στην επιφάνειά  

τους. Παραδόξως, η αντοχή των ανοξείδωτων χαλύβων οφείλεται στο  

χαρακτηριστικό ενός βασικού στοιχείου τους - του χρωµίου - να οξειδώνεται  

(απαραίτητη προϋπόθεση να υπάρχει σε αναλογία τουλάχιστον 11%). Η αντοχή στη  

διάβρωση επιτυγχάνεται µε την αυτογενή δηµιουργία (σε αεριζόµενο περιβάλλον)  

µίας πολύ ψιλής παθητικής µεµβράνης στην επιφάνεια του. 

 Οι ανοξείδωτοι χάλυβες παράγονται σε ηλεκτρικές καµίνους µε ανάτηξη 

παλαιοσιδήρου (σκραπ), σιδηροκραµάτων (π.χ. σιδηροχρώµιο, σιδηρονικέλιο, κ.λπ.) 

και άλλων µεταλλικών προσθηκών. Χρησιµοποιούνται ευρέως σε πολλές εφαρµογές 

που απαιτούν αντοχή στην διάβρωση για λόγους οικονοµικούς (π.χ. χηµική 

βιοµηχανία), για λόγους αισθητικούς (π.χ. αρχιτεκτονική) ή για λόγους υγιεινής (π.χ. 

µαγειρικά σκεύη). 
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2.3. Χάλυβας 

 Η σηµασία του χάλυβα είναι πολύ µεγάλη. Είναι το υλικό που έχει την 

υψηλότερη αναλογία φορτίου σε σχέση µε το βάρος του. Στον κατασκευαστικό τοµέα 

πχ επειδή τα παραγόµενα τµήµατά του είναι µικρότερα και καλύτερης ποιότητας από 

τα αντίστοιχα του ξύλου και του µπετόν, ο χώρος που καταλαµβάνει ο σκελετός µιας 

κατασκευής από χάλυβα είναι λιγότερος, µε αποτέλεσµα εξοικονόµηση χώρου και 

χρηµάτων. Επίσης  η αντοχή τους στους σεισµούς είναι πολύ µεγαλύτερη, έτσι η 

δύναµη ενός σεισµού σε ένα κτίριο χάλυβα είναι 5 φορές µικρότερη από ότι σε ένα 

κτίριο µε µπετόν. 

 Η παραγωγή του χάλυβα γίνετε µε τρεις βασικές µεθόδους: 

• Με αναγωγή σιδηροµεταλλευµάτων σε υψικάµινο για την παραγωγή χυτοσιδήρου, 

και την µετατροπή του χυτοσιδήρου σε χάλυβα µέσα σε µεταλλάκτη µε εµφύσηση 

οξυγόνου. 

• Με την άµεση αναγωγή σιδηροµεταλλευµάτων (δηλ. αναγωγή σε στερεά κατάσταση) 

σε φρεατώδη κάµινο για την παραγωγή σπογγώδους σιδήρου και την µετατροπή του 

σπογγώδους σιδήρου σε χάλυβα µέσα σε κάµινο (κλίβανο) ηλεκτρικού τόξου. 

• Με την ανάτηξη παλαιοσιδήρου (σκραπ) σε κάµινο (κλίβανο) ηλεκτρικού τόξου. 
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Σχεδιάγραμμα 3. Παραγωγή χυτοσίδηρου και ημιτελών προϊόντων χάλυβα.                                                        

(Πηγή: http://www.profisol.gr/el/production/steelmaking.aspx) 

 

Σχεδιάγραμμα 4. Παραγωγή τελικών προϊόντων χάλυβα.                                                                                              

(Πηγή: http://www.profisol.gr/el/production/steelmaking.aspx) 

 

 Σύµφωνα µε στατιστικά στοιχεία του 2005, το 65,4% της παγκόσµιας 

παραγωγής χάλυβα προέρχεται από τις δύο πρώτες καθετοποιηµένες µεθόδους και το 

31,7% από την ανάτηξη παλαιών σιδήρων και σπογγώδους σιδήρου σε κλιβάνους 

ηλεκτρικού τόξου. Ένα µικρό ποσοστό της παγκόσµιας παραγωγής χάλυβα (2,9% για 

το 2005) προέρχεται από την µετατροπή χυτοσιδήρου σε κάµινους ανοικτής εστίας ή 

άλλες µεθόδους. 

 Στην Ελλάδα, όλη η παραγωγή χάλυβα (περίπου 2,5 εκατ. τόνοι ετησίως) 

προέρχεται από την ανάτηξη παλαιοσιδήρου και προορίζεται κυρίως για την 

παραγωγή µπετόβεργας. Ο χάλυβας δεν είναι ένα µοναδικό προϊόν. Σήµερα υπάρχουν 
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περισσότερα από 3.500 διαφορετικά είδη χαλύβων µε πολύ διαφορετικές φυσικές, 

χηµικές και περιβαλλοντικές ιδιότητες. Περίπου τα τρία τέταρτα των ειδών των 

χαλύβων δηµιουργήθηκαν µόλις τα τελευταία είκοσι χρόνια. Οι σύγχρονοι χάλυβες 

είναι πολύ πιο ανθεκτικοί σε σύγκριση µε παλιότερες ποιότητες χαλύβων. 

 Στην χώρα µας κυρίαρχες βιοµηχανικές µονάδες επεξεργασίας χάλυβα είναι η 

Χαλυβουργία Ελλάδας, η Χαλυβουργική, η Σιδενορ, η Sovel Και η Hellenic Steel. 

 

 

 

Εικόνα 9.Χαλυβουργία Ελλάδας στον Βόλο. 

 

2.3.1.  Ανακύκλωση χάλυβα 

 Η ανακύκλωση σιδηρούχων µετάλλων έχει πολλά οικονοµικά και 

περιβαλλοντικά οφέλη. Τους αποσπά από την υγειονοµική ταφή, µειώνει την ανάγκη 

για την εξαγωγή και την κατασκευή των πρώτων υλών και συµβάλλει στη σηµαντική 

µείωση των εκποµπών αερίων θερµοκηπίου. Η ανακύκλωση σιδήρου συµβάλει στην 

διατήρηση των αποθεµάτων των ορυκτών στον πλανήτη. Για παράδειγµα, µε την 

ανακύκλωση 40 κιλών σιδήρου ή χάλυβα από τα κουτάκια αναψυκτικών 

εξοικονοµούµε: 144 κιλοβατώρες ηλεκτρικής ενέργειας, 20.630 κιλά γαιάνθρακα, 

36.675 κιλά σίδηρο και 1.768 κιλά ασβεστόλιθο. Η ανακύκλωση χάλυβα 

χρησιµοποιεί 75% λιγότερη ενέργεια από την παραγωγή χάλυβα από πρώτες 

ύλες. Όλοι οι τύποι του χάλυβα είναι 100% ανακυκλώσιµοι και µπορούν να 

ανακυκλωθούν πολλές φορές. Ο χάλυβας είναι το πιο ανακυκλωµένο υλικό στον 

κόσµο.  
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 Η συνολική παραγωγή χάλυβα το 2008 έφθασε σε 1.3 δισεκατοµµύριο τόνους, 

από τους οποίους πάνω από 500 εκατοµµύρια τόνοι αποτελούνταν από σκραπ 

σιδήρου. Τα συνηθέστερα ανακυκλωµένα αντικείµενα  είναι σκραπ από την 

βιοµηχανική παραγωγή, εµπορευµατοκιβώτια, οχήµατα, συσκευές, βιοµηχανικά 

µηχανήµατα και δοµικά υλικά. 

 Η ανακύκλωση χάλυβα περιλαµβάνει τα ακόλουθα βήµατα: 

1. Συλλογή 

 Η συλλογή και εµπορία των παλαιών µετάλλων αποτελούν σηµαντικά στάδια 

της διαδικασίας ανακύκλωσης τους, κατά τα οποία πραγµατοποιείται ο διαχωρισµός 

των υλικών προς επεξεργασία και εξασφαλίζεται η συνεχής τροφοδοσία των 

βιοµηχανιών επεξεργασίας µε πρώτες ύλες. Το πρώτο βήµα στην ανακύκλωση του 

χάλυβα είναι να συλλεχθεί το σκραπ.  Έπειτα µαζεύεται και µεταφέρεται µε οχήµατα 

στις µονάδες επεξεργασίας. Τα απόβλητα, κατά τη διαδικασία αυτή υφίστανται  

συµπίεση, η οποία στοχεύει στην επίτευξη του µέγιστου επιτρεπόµενου, κατά 

περίπτωση, ωφέλιµου φορτίου για την περαιτέρω µεταφορά τους. Η συµπίεση αυτή 

γίνεται συνήθως σε containers ενώ εναλλακτικά, σε συγκεκριµένες περιπτώσεις, 

ενδέχεται να πραγµατοποιηθεί δεµατοποίηση των αποβλήτων, µε χρήση 

εγκαταστάσεων υψηλού βαθµού συµπίεσης. Επίσης, στο στάδιο αυτό το φορτίο 

στέλνεται σε έναν τοµέα όπου γίνετε ανίχνευση για ραδιενέργεια. Αν βρεθεί 

ακτινοβολία τότε το φορτίο δεν γίνετε δεκτό και µεταφέρεται να υποβληθεί σε 

επεξεργασία, πιθανόν ως επιβλαβή απόβλητο. 

2. ∆ιαχωρισµός και ταξινόµηση 

 Ως µαγνητικό υλικό, ο χάλυβας µπορεί εύκολα να διαχωριστεί από τα άλλα 

απόβλητα. Επειδή οι µαγνήτες προσελκύουν το χάλυβα, αυτό το µέταλλο µπορεί να 

χωριστεί εύκολα από άλλα recyclables όπως το χαρτί και το πλαστικό σε µια 

δυνατότητα ανακύκλωσης µε τους µαγνητικούς διαχωριστές. Τα διαφορετικά είδη 

χάλυβα δεν πρέπει να χωριστούν. Η ζώνη τροφοδοσίας µεταφοράς τροφοδοτεί το 

ατσάλι σε µια σειρά από µύλους και κόπτες. Ο σκοπός αυτών των τροχών είναι να 

τεµαχίσουν το ατσάλι σε µικρά κοµµάτια προτού προχωρήσει στο επόµενο στάδιο. Οι 

κόπτες ενσωµατώνουν τα περιστρεφόµενα µαγνητικά τύµπανα για να εξαγάγουν το 

σίδηρο και το χάλυβα από το µίγµα µετάλλων και άλλων υλικών. Υδραυλικά  

µηχανήµατα ικανά στην τεράστια πίεση χρησιµοποιούνται για να κόψουν τον παχύ 
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βαρύ χάλυβα που ανακτάται από τους σιδηροδρόµους και τα σκάφη. Άλλες τέµνουσες 

τεχνικές, όπως η χρήση της αψίδας αερίου και πλάσµατος, υιοθετούνται µερικές 

φορές. Ο περαιτέρω χωρισµός επιτυγχάνεται χρησιµοποιώντας τα ηλεκτρικά 

ρεύµατα, τις ροές υψηλού αέρα και τα υγρά επιπλέοντα συστήµατα. Άλλες 

διαδικασίες µπορούν να είναι απαραίτητες σε περιπτώσεις όπως τα δοχεία χάλυβα 

που έχουν ένα προστατευτικό στρώµα του κασσίτερου που πρέπει να αφαιρεθεί και 

να ανακυκλωθεί χωριστά. Τα µέταλλα που διαχωρίζονται συνεχίζουν στην επόµενη 

διαδικασία που είναι η ανακύκλωση. 

 

Εικόνα 10. (Πηγή http://www.konstantinidisbros.gr/modules/activities/activities.php?view=metal) 

 

3. Ανακύκλωση  

 Όλα  τα µέταλλα που πέρασαν από τον πρώτο διαχωρισµό θα πρέπει στη 

συνέχεια να διαχωριστούν πλήρως. Σιδηρούχα µέταλλα όπως ο σίδηρος και ο 

χάλυβας αποστέλλονται στις χαλυβουργίες, όπου θα λειωθούν και θα προκύψουν νέα 

προϊόντα σιδηρού και χάλυβα. Μη σιδηρούχα µέταλλα θα διαχωριστούν και θα 

αποσταλούν σε άλλες παραγωγικές µονάδες που θα ανακυκλωθούν και θα 

δηµιουργηθούν νέα προϊόντα. Όσο τα µέταλλα είναι σε καθαρή κατάσταση µπορούν 

να πολτοποιηθούν πολλές φορές και να δηµιουργούνται συνέχεια νέα προϊόντα. 
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 Τα µεγαλύτερα ποσοστά ανακύκλωσης των συσκευασιών από χάλυβα στην 

Ε.Ε. έχουν το Βέλγιο µε 98%, η Γερµανία µε 92% και η Ολλανδία µε 87%. Ενώ τα 

ποσοστά παραµένουν χαµηλά στις χώρες Κεντρικής Ευρώπης (στοιχεία 2009) µε την 

Ουγγαρία στο 70%, η Πολωνία µε 48% και η Τσεχία µε 47%20. Στις ΗΠΑ το 2011 ο 

ρυθµός ανακύκλωσης χάλυβα έφτασε στο ρεκόρ του 92% σύµφωνα µε το Ινστιτούτο 

Ανακύκλωσης Χάλυβα (SRI), µε περισσότερους από 85 εκατ. τόνους χάλυβα να 

έχουν χρησιµοποιηθεί, µια αύξηση περίπου 10 εκατ. τόνων συγκριτικά µε την 

προηγούµενη χρονιά. Το SRI αναφέρει ότι η ανακύκλωση χάλυβα από συσκευασίες 

άγγιξε το 70,8%, µε περισσότερους από 1,5 τόνους χάλυβα να έχουν ανακυκλωθεί 

ενώ το επίπεδο για την ανακύκλωση από αυτοκίνητα φτάνει το 94,5%21. 

 

 

3. ΜΗ ΣΙ∆ΗΡΟΥΧΑ ΜΕΤΑΛΛΑ 

 Τα πιο σηµαντικά µη σιδηρούχα µέταλλα ή έγχρωµα µέταλλα είναι ο χαλκός, 

ο µόλυβδος, το αλουµίνιο, το νικέλιο, ο κασσίτερος, ο ψευδάργυρος και το τιτάνιο, 

ενώ από τα κράµατα ο ορείχαλκος, καθώς επίσης και τα λεγόµενα πολύτιµα µέταλλα: 

χρυσός, άργυρος και λευκόχρυσος και κάποια σπάνια µέταλλα όπως το ζιρκόνιο. 

Γενικά τα µη σιδηρούχα µέταλλα λαµβάνονται από ορυκτά όπως σουλφίδια και 

ανθρακικά και πυριτικά άλατα µέσω ηλεκτρόλυσης.  

 Τα κατάλοιπα των µη σιδηρούχων µετάλλων είναι ιδιαίτερα επιβλαβή στο 

περιβάλλον και στην ανακύκλωση τους επιβάλλονται ιδιαίτερες κατεργασίες. 

Ποσότητες µη σιδηρούχων µετάλλων συµβάλλουν  αποτελεσµατικά στην 

εξοικονόµηση φυσικών πόρων και ενέργειας.  Αγοράζοντας scrap αλουµινίου και 

διαφόρων άλλων µετάλλων όπως χαλκό, ορείχαλκο, αλουµίνιο, ανοξείδωτο, µόλυβδο, 

κουτάκια αλουµινίου από εταιρείες ανακύκλωσης µετάλλων ενισχύεται η διαδικασία 

της ανακύκλωσης. 

                                                           
20

 http://www.sidenor.gr/PlainText.aspx?MenuTxtId=87&lang=GR 

 
21

 http://www.inewsgr.com/96/epipedo-rekor-gia-tin-anakyklosi-chalyva-to-2011.htm 
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3.1. Χαλκός  

 Ο χαλκός αποτελεί µέταλλο που βρίσκεται ελεύθερος στη φύση, µε 

αποτέλεσµα να θεωρείται ηµιευγενές µέταλλο. Στη µορφή ενώσεων συναντάται σε 

οξείδια και σουλφίδια ( ενώσεις υδροξυλίου). Ο µεταλλικός χαλκός έχει ανοιχτό 

κόκκινο χρώµα, είναι σχετικά µαλακός, ελατός και όλκιµος, αλλά χαρακτηρίζεται και 

από εξαιρετική αντοχή. Η αντίδρασή του µε C02 σχηµατίζει τον βασικό ανθρακικό 

χαλκό που ονοµάζεται και πατίνα. Η ενσωµατωµένη του ενέργεια εκτιµάται στα 

70MJ/Kg. Συνήθης εφαρµογή του χαλκού είναι σε σωληνώσεις ύδρευσης, κεντρικής 

θέρµανσης, κλιµατισµού σε αγωγούς ηλεκτρικού δικτύου και σε ηλεκτρικές 

εγκαταστάσεις. 

 

Εικόνα 11. (Πηγή: http://www.energia.gr/article.asp?art_id=46826) 

 Η συνεισφορά του χαλκού στη βιώσιµη ανάπτυξη είναι τεράστια. Το 2006, το 

µεγαλύτερο ποσοστό της παραγωγής επεξεργασµένου χαλκού παγκοσµίως προήλθε 

από τη Χιλή (16%) και την Κίνα (17,2%). Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς η 

παραγωγή εξόρυξης (700.000 τόνοι) υστερεί σε σχέση µε τη δυναµική της παραγωγής 

της βιοµηχανίας επεξεργασίας (2,3 εκατ. τόνους), οι κυριότερες χώρες παραγωγής 

επεξεργασµένου χαλκού αναγκάζονται να εισάγουν πρώτη ύλη, µε µοναδική 

εξαίρεση την Πολωνία22. 
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 http://www.copper.org.gr/contents.asp?id=187&category=26 
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3.1.1. Ανακύκλωση χαλκού  

 Ο χαλκός, ένα στοιχείο που βρίσκεται ελεύθερο στη φύση- είναι πλήρως 

ανακυκλώσιµο µέταλλο και παράλληλα είναι το µέταλλο που προωθείται για 

ανακύκλωση, περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο µέταλλο . Τα µέχρι σήµερα 

γνωστά παγκόσµια αποθέµατα χαλκού υπολογίζονται σε 2,6 δις τόνους εκ των 

οποίων µόλις 0,31 δις τόνοι (12%) έχουν εξορυχτεί σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας 

του µετάλλου και του ανθρώπου και περίπου αυτή η ποσότητα εξακολουθεί να 

χρησιµοποιείται. Αυτό οφείλεται στο βαθµό ανακύκλωσης του χαλκού που είναι 

µεγαλύτερος από οποιοδήποτε άλλο µηχανικό µέταλλο. Αν εξαιρέσουµε το χαλκό 

που χρησιµοποιείται για την παραγωγή καλωδίων, η κατασκευή των οποίων απαιτεί 

καθαρό χαλκό. Το υπόλοιπο 75% που χρησιµοποιείται στα εργοστάσια επεξεργασίας 

χαλκού και ορειχάλκου, τα χυτήρια και άλλες βιοµηχανίες, προέρχεται από 

ανακυκλωµένο σκραπ χαλκού. Ο  βαθµός ανακυκλωσιµότητας του χαλκού είναι τόσο 

υψηλός ώστε το σκραπ πρωτογενούς ανακύκλωσης διατηρεί κατά 95% τις ιδιότητες 

και την αξία του πρωτογενούς µετάλλου. 

 Ο χαλκός µπορεί να ανακυκλώνεται συνεχώς χωρίς την παραµικρή απώλεια 

στις ιδιότητες του. Σε σχέση µε την παραγωγή πρωτογενούς χαλκού από ορυκτά, η 

ανακύκλωση χαλκού έχει τα εξής πλεονεκτήµατα: αποτρέπεται η έκλυση επικίνδυνων 

αερίων όπως του διοξειδίου του θείου, σκόνη, κλπ. εξοικονοµεί περίπου 85% της 

απαιτούµενης ενέργειας απαιτείται 3 φορές λιγότερη ενέργεια και 2,5 φορές λιγότερη 

θερµική, το οποίο ισχύει κάθε φορά που ανακυκλώνεται, εξοικονοµεί περίπου το 75% 

των εκποµπών CO2 συµβάλλοντας σηµαντικά στην παγκόσµια προσπάθεια για 

µείωση εκποµπών αερίων θερµοκηπίου. 

 Σύµφωνα µε τη ∆ιεθνή Οµάδα Μελέτης Χαλκού (ICSG) και την έκθεση που 

δηµοσίευσε πρόσφατα, το 44,8% του χαλκού που χρησιµοποιείται στην Ευρώπη 

προέρχεται από ανακύκλωση. Αυτή η θετική εξέλιξη, µπορεί να προµηθεύει τις 

συνεχείς αυξανόµενες ποσότητες ζήτησης χαλκού, που σηµείωσαν αύξηση 250% από 

την δεκαετία του ‘60. Παράλληλα, µειώνει τις επιπτώσεις στο περιβάλλον, 

εξασφαλίζοντας έτσι διαθέσιµες ποσότητες χαλκού για τις επόµενες γενιές. Ένας 

υπολογιστής περιέχει 1.5 κιλό χαλκού, ένα τυπικό σπίτι περίπου 100 κιλά και µια 

ανεµογεννήτρια 5 τόνους. Υπολογίζοντας πως ο χαλκός µπορεί να ανακυκλωθεί 

εκατό τις εκατό απεριόριστες φορές, χωρίς να χάνει την αποδοτικότητα του, έχουµε 
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κίνητρο να εξασφαλίσουµε ότι, τα προϊόντα και τα απόβλητα χαλκού επεξεργάζονται 

σωστά όταν φτάνουν στο τέλος της χρησιµότητας τους. Το ποσοστό του 44.8% που 

προέκυψε από την έκθεση της ICSG, δεν είχε εµφανιστεί πριν από αυτή την 

χιλιετία
23. Επιπλέον, δίνει το προβάδισµα στην Ευρώπη, η οποία είναι πολύ µπροστά 

από τον παγκόσµιο µέσο όρο του 33.8%. Η ανακύκλωση του χαλκού, έχει γίνει ένα 

σηµαντικό µέρος της αλυσίδας εφοδιασµού, της διατήρησης των τοπικών πόρων, της 

απασχόλησης στις τοπικές θέσεις εργασίας, της εξοικονόµησης στην υγειονοµική 

ταφή σκουπιδιών, και τέλος παρέχει κίνητρα για την ανακύκλωση άλλων υλικών. Ο 

χαλκός, είναι παντού στον σύγχρονο οικιακό εξοπλισµό και ειδικότερα σε προϊόντα 

υψηλής τεχνολογίας, ηλεκτρονικές εγκαταστάσεις, µηχανές, ηλιακά συστήµατα και 

σε «έξυπνα κτίρια». 

Οι µεγαλύτεροι χρήστες του επεξεργασµένου χαλκού είναι ο τοµέας της 

ενέργειας και η οικοδοµική βιοµηχανία. Χάρη  στις εγγενείς ιδιότητες της ηλεκτρικής 

και θερµικής αγωγιµότητάς του, της αντοχής στη διάβρωση και τις δυνατότητας 

επεξεργασίας του, χρησιµοποιείται στον κατασκευαστικό κλάδο.  Η  διαδικασία 

ανακύκλωσης χαλκού έχει σαν αποτέλεσµα µέχρι 85% εξοικονόµηση ενέργειας 

έναντι της αρχικής παραγωγής. Στην Ευρώπη, η χρήση του αναλύεται ως εξής: 

• Ηλεκτρισµός και Ενέργεια 58% (συµπεριλαµβανοµένων των ηλεκτρικών καλωδίων 
και των καλωδίων στην οικοδόµηση) 

• Κτήριο και Οικοδόµηση 26% (συµπεριλαµβανοµένης της αρχιτεκτονικής και των 
σωλήνων) 

• Εφαρµοσµένη µηχανική 10% (βιοµηχανικές εγκαταστάσεις και µηχανήµατα, έπιπλα 
και κατασκευή νοµισµάτων) 

• Μεταφορές 5% 

• Άλλα 1% 
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 http://www.copper.org.gr/contents.asp?id=372&category=19 
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Εικόνα 12.(Πηγή: http://www.copper.org.gr/contents.asp?id=406&category=19) 

 

 Ο ανακυκλωµένος χαλκός µπορεί να προέρθει από διάφορες πηγές: στάχτες 

και υπολείµµατα µεταλλουργικών εργασιών, σκραπ ηµιέτοιµων προϊόντων (φύλλα, 

ρολά, σωλήνες, καλώδια), προϊόντα που έχουν συµπληρώσει τον κύκλο ζωής τους 

(ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές), οικοδοµικά υλικά κατεδάφισης (σωλήνες, 

ηλεκτρικά καλώδια και υδρορροές). Για την εξαγωγή του χαλκού από τα ορυκτά του 

εφαρµόζονται ειδικές µέθοδοι, ανάλογα µε την πρώτη ύλη και την περιεκτικότητά της 

σε χαλκό. Αν το ορυκτό είναι οξείδιο, ανάγεται από άνθρακα και εάν είναι 

ανθρακικό, πυρώνεται και µετατρέπεται σε οξείδιο, που, στη συνέχεια, ανάγεται. Αν 

το ορυκτό είναι θειούχο, η µεταλλουργία είναι πολύ πολύπλοκη και περιλαµβάνει 

εµπλουτισµό, φρύξη, σχηµατισµό χαλκόλιθου και τέλος αναγωγή του χαλκόλιθου σε 

πρωτογενή χαλκό. 

 

Εικόνα 13. Η εταιρεία ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. 
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3.2. Μόλυβδος 

 Ο µόλυβδος αποτελεί µέταλλο που βρίσκεται στη φύση µε την µορφή 

ενώσεων. Η µορφή στην οποία συναντάται περισσότερο είναι ο γαληνίτης και 

σπανιότερα ο κερουσσίτης. Εντάσσεται στην κατηγορία των βαρέων µετάλλων και 

επεξεργάζεται εύκολα σε ελάσµατα. Η ενσωµατωµένη ενέργεια του µολύβδου είναι 

µικρότερη του χάλυβα και εκτιµάται σε 35MJ/Kg. Η πιο γνωστή ιδιότητα του 

µολύβδου είναι η αντίσταση στη διάβρωση. Η ικανότητα του αυτή επιβεβαιώνει την 

ιδιότητα του ως αντιδραστικό µέταλλο. Στον ατµοσφαιρικό αέρα για παράδειγµα, 

σχηµατίζεται λεπτό φιλµ PbCO3 (ανθρακικός µόλυβδος) από την αντίδρασή του µε 

το οξυγόνο σχηµατίζοντας οξείδιο του µολύβδου και στη συνέχεια αυτό αντιδρά µε 

το CO2 που υπάρχει στον αέρα, δίνοντας τελικά το φιλµ του PbCO3. Στην περίπτωση 

του θειικού και φωσφορικού οξέος, ο µόλυβδος λειτουργεί και πάλι µε τη δηµιουργία 

προστατευτικών φιλµ24. 

 Ο µόλυβδος είχε µεγάλη ζήτηση τον 18ο και 19ο αιώνα κατά την διάρκεια της 

βιοµηχανικής επανάστασης και αργότερα (1923) µε την χρήση  των οργανικών 

ενώσεων του µόλυβδου ως αντικροτικών στα καύσιµα των οχηµάτων. Οι εκποµπές 

καυσαερίων σε αστικές και βιοµηχανικές περιοχές είχαν ως αποτέλεσµα τη 

συσσώρευση υψηλών συγκεντρώσεων µόλυβδου στο περιβάλλον. Τα µικρά 

σωµατίδια του µόλυβδου µπορούν να µεταφερθούν µε τους ανέµους από τη µία 

ήπειρο στην άλλη. Σήµερα παράγονται ετησίως, περίπου, 4 εκατοµµύρια τόνοι 

µόλυβδου σε παγκόσµια κλίµακα25. Ο µόλυβδος χρησιµοποιείται για την παραγωγή 

µολυβδούχων χρωµάτων και βερνικιών, σµάλτου για την κεραµική, συσσωρευτών, 

ηλεκτροδίων συγκόλλησης, ηλεκτρικών καλωδίων, κρυστάλλων και υαλικών και ως 

σταθεροποιητικό στην βιοµηχανία πλαστικών. Λόγω των ιδιότητων του έχει 

χρησιµοποιηθεί και στην υδραυλική για κατασκευή σωληνώσεων ύδρευσης, 

αποχέτευσης, σιφώνια και ειδών υγιεινής. Σηµαντική είναι επίσης η χρήση του στη 

βιοµηχανία καυσίµων. 
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 http://www.amekon.gr/lead.php 
25

 http://www.chem.uoa.gr/courses/organiki_1/oikotoxikologia/oiktx_par_I.pdf 
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Εικόνα 14. Ράβδοι μολύβδου. 

 

3.2.1. Ανακύκλωση  
 

 Τα τελευταία χρόνια όµως οι εφαρµογές του µολύβδου έχουν περιορισθεί και 

έχουν αντικατασταθεί από άλλα υλικά λόγω της τοξικότητας του, καθώς ο µόλυβδος 

και οι ενώσεις του µπορεί να προκαλέσουν σηµαντικές βλάβες στην υγεία του 

ανθρώπου αλλά και στο περιβάλλον. Ο µόλυβδος συνιστά όµως ένα από τα πιο 

τοξικά βαριά µέταλλα, καθώς όταν απορροφάται από τον οργανισµό λειτουργεί 

συσσωρευτικά, προκαλώντας αναιµία και άλλα οστικά προβλήµατα. Μεγάλος 

αριθµός ερευνών έχει δείξει ότι σηµαντική πηγή έκθεσης σε µόλυβδο, ειδικά για τα 

µικρά παιδιά, αποτελούν τα µολυβδούχα χρώµατα στα κτίρια καθώς και το έδαφος 

γύρω από αυτά. Ο µόλυβδος στα χρώµατα των κτιρίων επηρεάζει πολλές γενιές 

παιδιών καθώς έχει αναγνωρισθεί ως πηγή µόλυνσης, όπως αποδεικνύεται από 

µελέτες που πραγµατοποιούνται πάνω από 100 χρόνια. 

 Παρ’ όλα αυτά, ο µόλυβδος και οι ενώσεις του παραµένουν το κύριο 

συστατικό των µπαταριών. Η βιοµηχανία συσσωρευτών µολύβδου δηµιουργεί το 

70% της παγκόσµιας ζήτησης µολύβδου. Με την ανάπτυξη πολλών χωρών το 

ποσοστό αυτό θα αυξηθεί καθώς αυξάνεται ο αριθµός αυτοκινήτων σε χώρες όπως η 

Κίνα και η Ινδία. Η περιβαλλοντική ρύπανση, που προκαλούν οι συσσωρευτές, 

αρχίζει από την στιγµή που αφήνονται από τους κατόχους τους, σε σηµεία  όπως κατά 

µήκος των οδών, στα χωράφια, στις ακρογιαλιές κ.ά. Κατά συνέπεια η 

περιβαλλοντικά ασφαλής συλλογή και η επεξεργασία των χρησιµοποιηµένων 

συσσωρευτών θα επιτρέψουν µια µείωση κατά 75% των επικίνδυνων αποβλήτων, 
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από την  εγκατάλειψή τους στο περιβάλλον. Επίσης η ανακύκλωση των 

συσσωρευτών προσφέρει  εξοικονόµηση ενέργειας, σχετικά µε την κατανάλωση 

ενέργειας για την παραγωγή ισοδύναµου πρωτογενούς µολύβδου, κατά 70%. Κατά 

την ανακύκλωση των χρησιµοποιηµένων συσσωρευτών ένα ποσοστό κατά βάρος 70 - 

75% ανακυκλώνεται ενώ µια ποσότητα 20 - 25% αποτελούν τα επικίνδυνα και µη, 

απόβλητα της επεξεργασίας των συσσωρευτών µολύβδου - οξέως.  

 

Εικόνα 15. (Πηγή: http://www.bsabatteries.com/index.php?option=com_content&view=article&id=10:2013-

04-18-12-31-34&catid=3:2009-12-10-12-39-28&Itemid=21) 

  

  Η αυξηµένη χρήση των συσσωρευτών µολύβδου έχει σαν συνέπεια την 

δηµιουργία αποβλήτων που χρίζουν ειδικής διαχείρισης. Η παγκόσµια κατανάλωση 

µολύβδου ξεπερνά τους 6 εκατοµµύρια τόνους το χρόνο από τα οποία, σχεδόν τα 2/3 

προέρχονται από ανακύκλωση. Τα 3/4 της ποσότητας του µολύβδου 

χρησιµοποιούνται σε προϊόντα που µπορούν να ανακυκλωθούν. Για το λόγο αυτό ο 

µόλυβδος έχει τον υψηλότερο ρυθµό ανακύκλωσης από όλα τα συνήθη µη-σιδηρούχα 

µέταλλα. Το έτος 2002 επεξεργάστηκαν περί τους 17.000 τόνους, µε µια απόδοση 

50% περίπου, σε µεταλλικό µόλυβδο και κράµατα µολύβδου26. Η απόδοση του 

ανακτώµενου µολύβδου σχετικά µε τον µόλυβδο που περιέχεται στους συσσωρευτές 

είναι της τάξεως του 99%. Από τον παραγόµενο µόλυβδο περίπου το 70% 

χρησιµοποιήθηκε για την παραγωγή νέων συσσωρευτών, κλείνοντας έτσι τον κύκλο 

της διεργασίας ανακύκλωσης µολύβδου, ενώ το υπόλοιπο χρησιµοποιήθηκε για την 

παραγωγή πιγµέντων, σκαγιών, επενδύσεων για ηλεκτρικά καλώδια, φύλλα µολύβδου 

κλπ. Το 2010 συλλέχθηκαν 17.861 τόνοι χρησιµοποιηµένων συσσωρευτών µολύβδου 

- οξέος. 
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 http://www.sydesys.gr/diadikasia-anakyklosis.asp 
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 Η ανακύκλωση των µπαταριών µολύβδου - οξέος που χρησιµοποιούνται στα 

αυτοκίνητα αποδίδει οικονοµικό όφελος από την επανακατασκευή τους αλλά και την 

παραγωγή άλλων προϊόντων. Το κέλυφος των µπαταριών είναι από πολυπροπυλένιο, 

καλής ποιότητας πλαστικό, το οποίο µετά από επεξεργασία πωλείται σε ανακυκλωτές 

προς 330 € τον τόνο. Η µπαταρία αποτελείται από: Θετικές και αρνητικές πλάκες 

µολύβδου και οξειδίου του µολύβδου, διαχωριστικές πλάκες από συνθετικό υλικό, 

ηλεκτρολύτη (διάλυµα θειικού οξέος σε νερό), µολύβδινους πόλους (τα σηµεία 

σύνδεσης της µπαταρίας µε τα φορτία) και δοχείο & καπάκι από πολυπροπυλένιο.

 Είναι µια πολύ δύσκολη και ανθυγιεινή εργασία. Η ανακύκλωση 

συσσωρευτών και η ανάκτηση του µολύβδου βασίζεται στην  πυροµεταλλουργική 

διεργασία. Η όλη διαδικασία περιλαµβάνει τρείς φάσεις (Εικόνα 19):  

• Η πρώτη φάση αναφέρεται στην διαλογή, θραύση και διαχωρισµό των συσσωρευτών. 

Οι χρησιµοποιηµένοι συσσωρευτές συλλέγονται  στις µονάδες ανακύκλωσης σε 

κατάλληλα διαµορφωµένους χώρους για µια πρώτη διαλογή και έλεγχο του φορτίου. 

Αυτή η φάση της διαλογής είναι αναγκαία για την αποµάκρυνση πιθανών µη 

συµβατών υλικών (συσσωρευτές νικελίου - καδµίου, σιδηρούχα εξαρτήµατα, 

διάφορα απορρίµµατα). Οι συσσωρευτές φορτώνονται σε µεταφορικές ταινίες και 

µέσω χοάνης, αποστέλλονται σε χώρους θραύσης και τεµαχισµού τους. Κατόπιν 

αποµακρύνεται ο ηλεκτρολύτης και γίνεται διαχωρισµός και πλύση των πλαστικών 

και του µολυβδούχου µέρους των συσσωρευτών. Στο τέλος της φάσης αυτής, έχουµε 

την πάστα µολύβδου, πλέγµατα διαχωριστικού,  τους πόλους του συσσωρευτή, mix 

πολυπροπυλενίου και πλαστικού. Η πάστα µολύβδου, σε µορφή λάσπης, ανακτάται 

στη µονάδα φιλτροπρεσών. Η συνήθης συγκέντρωση σε µόλυβδο είναι περίπου 99% 

σε µεταλλική  µορφή και ανακτάται µέσω οξειδοαναγωγής σε κυλινδρικούς φούρνους 

τήξης. Το διαχωριστικό πλέγµα και οι πόλοι οδηγούνται στο φούρνο τήξης.    Το 

πολυπροπυλένιο στην έξοδο από τον διαχωριστή ανακτάται µέσω αεροδιαχωρισµού 

και επίπλευσης  και αποστέλλεται για θρυµµατισµό. Από το mix του πλαστικού ένα 

µέρος, κατόπιν πλύσης, καθαρό και χωρίς υπολείµµατα υλικών πωλείται ως προϊόν 

στους κατασκευαστών πλαστικών. Ενώ το υπόλοιπο, στο µέγιστο µέρος 

πολυαιθυλένιο, ανακτάται ή αποστέλλεται για εναπόθεση. 

• Η δεύτερη φάση είναι η τήξη και η αναγωγή ενώσεων. Σ αυτήν την φάση από τον 

φούρνο τήξης και αναγωγής εξάγουµε σε συνεχή ροή τον µόλυβδο και τις σκουριές. 

Γίνετε  σε αυτήν την φάση αναγωγή του οξειδίων και του θεϊκού µολύβδου µε 
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άνθρακα και ελευθέρωση του µολύβδου, ο οποίος βρίσκεται ως θεϊκός µόλυβδος µε 

χρήση ανθρακικού νατρίου και σιδήρου. Η θερµοκρασία λειτουργίας σε αυτή την 

φάση είναι µεγαλύτερη των 1.100ο C και επιτυγχάνεται µε προσθήκη υγρού 

οξυγόνου, φυσικού αερίου ή diesel. 

• Τρίτη φάση καθαρισµός του µολύβδου για να αποκτήσει τον επιθυµητό βαθµό 

καθαρότητας ή να προστεθούν µέταλλα για την απόκτηση της επιθυµητής σύστασης 

ως κράµα. Ο καθαρισµός πραγµατοποιείται µε: αποµάκρυνση των επιφανειακών 

οξειδίων, µερική ή ολική αφαίρεση του χαλκού, µερική ή ολική αφαίρεση του 

κασσίτερου, µερική ή ολική αφαίρεση του αντιµονίου και µε ελεγχόµενη προσθήκη 

µεταλλικών στοιχείων για την επιθυµητή σύσταση κραµάτων. 

• Τέλος, επεξεργασία του ηλεκτρολύτη των συσσωρευτών µε: την συλλογή 

ηλεκτρολύτη συσσωρευτών και όξινων διαλυµάτων παραγωγής, εξουδετέρωση 

διαλυµάτων, επεξεργασία, διαχωρισµός της λάσπης µε κατακάθηση σε φίλτρα άµµου 

και οι υπόλοιπες ποσότητες οδεύουν προς επαναχρησιµοποίηση στην εγκατάσταση. 

Οι εγκαταστάσεις των µονάδων ανακύκλωσης λειτουργούν µε αντίστοιχες φάσεις 

εργασίας, λαµβάνοντας υπόψη τις ποσότητες και την οργάνωση εργασίας παραγωγής 

που απαιτείται για την ανακύκλωση των συσσωρευτών και  την  προστασία από την 

αέρια και υγρή ρύπανση. 
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Εικόνα 16. 

 (Πηγή: http://www.sydesys.gr/diadikasia-anakyklosis.asp) 

 Γενικότερα, για την ανακύκλωση των µπαταριών, η συλλογή των µπαταριών 

στην χώρα µας έφτασε το 2012 τους 682 τόνους (περίπου 28.500.000 µπαταρίες) 

παρουσιάζοντας αύξηση κατά 4%, παρά τη σηµαντική πτώση της αγοράς των 

φορητών µπαταριών αλλά και της κακής ψυχολογίας του Έλληνα πολίτη συνέπεια 

των γενικότερων κοινωνικοοικονοµικών συνθηκών. Το ποσοστό συλλογής ανέρχεται 

στο 36,3% των µπαταριών που διακινήθηκαν στην Ελληνική αγορά κατά µέσο όρο 

την τελευταία τριετία, ένα σηµαντικό επίτευγµα, σε σχέση µε τις επιδόσεις των 

άλλων Ευρωπαϊκών Φορέων. Οι  στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς όλα τα κράτη 

µέλη καθορίζουν τη συλλογή φορητών µπαταριών στο 25% για το 2012. Η Ελλάδα  

ξεπέρασε το στόχο αυτό κατά 11,3 µονάδες27. 

 Σήµερα πανελλαδικά λειτουργούν 7 νόµιµες επιχειρήσεις ανακύκλωσης σε 

Αθήνα, Θήβα, Πάτρα, Κρήτη, Αλεξανδρούπολη, Κιλκίς και Θεσσαλονίκη και 41 
                                                           
27

 http://www.afis.gr/content/i-syllogi-ton-mpatarion-eftase-toys-657-tonoys 

 



[47] 

 

επιχειρήσεις συλλογής συσσωρευτών. Επίσης 2 επιχειρήσεις διασυνοριακής 

µεταφοράς συσσωρευτών νικελίου - καδµίου και 18 επιχειρήσεις δευτερογενούς 

αποθήκευσης. Σύµφωνα µε τα στοιχεία που διαβίβασαν οι συµβεβληµένοι 

διαχειριστές (ανακυκλωτές, συλλέκτες), στο  Σύστηµα Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης 

Συσσωρευτών Οχηµάτων και Βιοµηχανίας (ΣΥ∆ΕΣΥΣ Α.Ε.), το 2010 συλλέχθηκαν 

17.861 τόνοι χρησιµοποιηµένων συσσωρευτών µολύβδου - οξέος και 115,7 τόνοι 

χρησιµοποιηµένων συσσωρευτών νικελίου - καδµίου. Το σύστηµα έχει καταγράψει, 

σύµφωνα µε τα στοιχεία που έχουν διαβιβάσει ανακυκλωτές και συλλέκτες, 7.000 

σηµεία συλλογής στην ηπειρωτική χώρα και 900 στα νησιά28. 

 

Εικόνα17.Κέντρο ανακύκλωσης μπαταριών 

 (Πηγή: http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=23106&subid=2&pubid=58694971) 

 Ανθεί όµως, το παράνοµο εµπόριο χρησιµοποιηµένων συσσωρευτών 

µολύβδου και οξέος, από τους  γυρολόγους συλλέκτες, οι οποίοι προµηθεύονται από 

τα ηλεκτρολογεία, δίχως πιστοποιητικά, τις µπαταρίες και ακολούθως τις πωλούν στις 

µη αδειοδοτηµένες µάνδρες σκραπ. Η υψηλή χρηµατιστηριακή τιµή του µολύβδου 

(1.800 ευρώ ανά τόνο) είναι το µείζον δέλεαρ για το παραεµπόριο, µέσω του οποίου 

εξάγονται άγνωστες ποσότητες στη Βουλγαρία. Εκεί οι επιτήδειοι κερδοσκοπούν από 

την είσπραξη του ΦΠΑ, καθώς στη χώρα µας έχει καταργηθεί η εισφορά ΦΠΑ στα 

ανακυκλώσιµα υλικά. Σηµειωτέον ότι η τιµή της χρησιµοποιηµένης µπαταρίας 

ανέρχεται στα 300 ευρώ τον τόνο. Η ύπαρξη του παραεµπορίου λειτουργεί και ως 

ανασταλτικός παράγοντας για τις υπόλοιπες νόµιµες µονάδες οι οποίες αναγκάζονται 
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να εισάγουν σκραπ εφόσον η εσωτερική αγορά καλύπτει µόνο το 30% της 

παραγωγής. 

 Τέλος, στην χώρα µας λειτουργεί, στο βιοµηχανικό συγκρότηµα στο Νέο 

Όλβιο Ξάνθης, το πλέον σύγχρονο του κλάδου στην Ευρώπη, το οποίο λειτουργεί 

σύµφωνα µε τις αυστηρότερες διεθνείς προδιαγραφές, διαθέτοντας υπερσύγχρονες 

µονάδες παραγωγής µπαταριών και γραµµές συναρµολόγησης για πληθώρα 

ενεργειακών συστηµάτων της Συστήµατα Sunlight. 

 

Εικόνα 18. 

( Πηγή: http://www.energyonline.gr/?p=18610) 

 

3.3. Νικέλιο 

 Το νικέλιο είναι ένα αργυρόλευκο µέταλλο, το οποίο µετατρέπεται εύκολα σε 

ελάσµατα, συγκολλείται µε οξυγόνο, είναι σκληρό, παρουσιάζει ελαφρά µαγνητικές 

ιδιότητες και χαρακτηρίζεται από ανθεκτικότητα στον ατµοσφαιρικό αέρα και στο 

νερό. Η διεργασία της επινικέλωσης προκαλεί αύξηση της ενσωµατωµένης ενέργειας 

4MJ/Kg περίπου. 

 Το νικέλιο είναι εξαιρετικά σηµαντικό εµπορικό προϊόν, διαδραµατίζοντας 

σηµαντικό ρόλο στην παγκόσµια βιοµηχανική ανάπτυξη παραµερίζοντας σχεδόν όλα 

τα υπόλοιπα βιοµηχανικά µέταλλα. Η βασική χρήση του νικελίου εντοπίζεται στη 

χαλυβουργία, επειδή η προσθήκη ακόµη και ελάχιστης ποσότητας νικελίου στο 

χάλυβα αυξάνει σε µεγάλο βαθµό τη σκληρότητα και την ανθεκτικότητά του. Η 

προσθήκη νικελίου αποτελεί τεχνική παραγωγής ανοξείδωτου χάλυβα. Το 
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σιδηρονικέλιο είναι ένα κράµα που περιέχει νικέλιο και σίδηρο σε αναλογίες που 

διαφέρουν µεταξύ των παραγωγών και διακυµαίνονται από 20% - 40% νικέλιο και 

60% - 80% σίδηρο. 

 Το νικέλιο χρησιµοποιείται κυρίως στην παραγωγή ανοξείδωτου χάλυβα µέσω 

του κράµατος του σιδηρονικελίου (66%). Ωστόσο, χρησιµοποιείται επίσης στην 

παραγωγή µη σιδηρούχων κραµάτων(12%), ειδικών κραµάτων χάλυβα(5%), στην 

επιµετάλλωση (7%), στη χύτευση των µετάλλων (3%) και στους συσσωρευτές(2%). 

Σήµερα, το σιδηρονικέλιο διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο σε όλες τις ανεπτυγµένες 

και αναπτυσσόµενες οικονοµίες. Χρησιµοποιείται σε µια πληθώρα εφαρµογών και 

τοµείς: εφαρµοσµένη µηχανική, µεταφορές, ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά, κτίρια και 

κατασκευές, µεταλλικά αντικείµενα , σωλήνες και εξαρτήµατα σωλήνων. Επίσης 

καθιστά δυνατή την παραγωγή πολύ χρήσιµων προϊόντων µε ειδικές ιδιότητες- 

µαγνητικές, ηλεκτρονικές, ελεγχόµενης διαστολής, καταλυτικές και ιδιότητες 

σχετιζόµενες µε την τεχνολογία των επαναφορτιζόµενων συσσωρευτών. 

 Το εργοστάσιο της ΛΑΡΚΟ στην Λάρυµνα ήταν το πρώτο στον κόσµο που 

εισήγαγε το κοκκοποιηµένο σιδηρονικέλιο στην αγορά. Είναι η πέµπτη εταιρεία στον 

κόσµο στην παραγωγή σιδηρονικελίου εξαιρετικής ποιότητας (χωρίς άνθρακα), το 

οποίο χρησιµοποιείται αποκλειστικά στην παραγωγή ανοξείδωτου χάλυβα. Η 

εταιρεία παράγει 18.000-20.000 τόνους νικελίου το χρόνο και καλύπτει το 6% της 

ζήτησης πανευρωπαϊκά29. Κατά το 2012 η ΛΑΡΚΟ παρήγαγε 18.632 τόνους 

Νικελίου έναντι 18.527 τόνων το 2011, σηµειώνοντας αύξηση παραγωγής κατά 

0,56% και σηµαντική µείωση του κόστους. Η παραγωγή του 2012 αποτελεί µία από 

τις καλύτερες αποδόσεις στην ιστορία της Εταιρείας. Οι εξαγωγές ανήλθαν σε 19.071 

τόνους µε εξάντληση των αποθεµάτων έτοιµου προϊόντος και αποτελούν ρεκόρ 

πωλήσεων. Η δραστηριότητα αυτή επετεύχθη σε συνθήκες µειωµένης ζήτησης 

σιδηρονικελίου από τη βιοµηχανία ανοξείδωτου χάλυβα. Παρ’ όλα αυτά η ειδική 

ζήτηση για το προϊόν της ΛΑΡΚΟ αυξήθηκε το δεύτερο εξάµηνο του 2012 και 

παραµένει σε επίπεδο που υπερβαίνει το 30% της παραγωγικής της δυναµικότητας. Η 

ιδιαίτερη προτίµηση των πελατών προς τη ΛΑΡΚΟ έναντι των ανταγωνιστών της 

επιτρέπει τη διατήρηση ευνοϊκότερων εµπορικών και τιµολογιακών όρων και της 

εξασφαλίζει δεσπόζουσα θέση στον κλάδο. Οι αυξηµένες ανάγκες της µονάδας σε 
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πρώτη ύλη καλύφθηκαν αποκλειστικά µε µετάλλευµα που προήλθε από τα µεταλλεία 

Ευβοίας, Αγίου Ιωάννη και Καστοριάς, η συνολική παραγωγή νικελιούχου 

µεταλλεύµατος ανήλθε σε 2.306.000 τόνους30. 

 

Εικόνα 19. Το εργοστάσιο της ΛΑΡΚΟ. 

( Πηγή: http://www.larco.gr/el.nickel.php) 

 Τα  τρία από 4 δηµόσια ορυχεία της εταιρείας που είναι και το δυνατό 

περιουσιακό στοιχείο της- βρίσκονται στους νοµούς Ευβοίας, Βοιωτίας και 

Καστοριάς, όπου εντοπίζονται συγκεντρωµένα τα περισσότερα κοιτάσµατα 

σιδηρονικελίου, από τους  249 εκατοµµύρια τόνους που διαθέτει η χώρα. 

 

3.3.1.  Ανακύκλωση 

 

• Η ανακύκλωση του νικελίου σε συνδυασµό µε άλλα στοιχεία. 

  Η ανακύκλωση του εν λόγω υλικού µπορεί να είναι µια ανεξάρτητη 

διαδικασία που έχει να κάνει µε το ίδιο το προϊόν µέσα στην βιοµηχανική παραγωγή 

αλλά µπορεί να σχετίζεται τις πιο πολλές φορές µε κάποιο άλλο στοιχείο. Τέτοιο 

παράδειγµα αποτελούν οι µπαταρίες νικελίου-καδµίου. Είναι οι πρώτες 

επαναφορτιζόµενες µπαταρίες που εµφανίστηκαν. Χρησιµοποιούνται σε ηλεκτρικά 

εργαλεία, φορητά τηλέφωνα,  φορητούς υπολογιστές, παιχνίδια, κλπ. , µε διάρκεια 

ζωής 4-5 χρόνια. ∆υστυχώς το κάδµιο είναι βλαβερό. Έτσι γίνονται προσπάθειες να 

αποµακρυνθεί αυτό το είδος µπαταρίας από την αγορά, και όπου είναι δυνατόν να 

αντικατασταθεί. Επίσης, σύστηµα νικελίου - µετάλλου υδριδίου (NiMH). Φιλικότερες 

προς το περιβάλλον από τις Ni-Cd τις οποίες τείνουν να αντικαταστήσουν και µε 
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 http://www.sme.gr/proionta-sme-orykta/92-lateritis 
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µεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Οι επαναφορτιζόµενες µπαταρίες παρουσιάζουν πολλά 

πλεονεκτήµατα, οικονοµικά και τεχνολογικά. Η ίδια µπαταρία µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί πολλές φορές, κάνοντας απόσβεση του κόστους αγοράς της πολύ 

γρήγορα. Λειτουργούν σε υψηλές και χαµηλές θερµοκρασίες και έχουν πολύ υψηλή 

απόδοση στο µεγαλύτερο µέρος της λειτουργικής τους ζωής. 

  
Εικόνα 20. Μπαταρία νικελίου-καδμίου. 

(Πηγή: http://www.systems-sunlight.com/?contentid=379) 

  

  Το 95% των εισερχόµενων και κατασκευασµένων στην Ελλάδα 

συσσωρευτών διαχειρίζεται, το ΣΥ.∆Ε.ΣΥ.Σ. Α.Ε. (Σύστηµα Εναλλακτικής 

∆ιαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικών Στηλών και Συσσωρευτών Βιοµηχανίας και 

Οχηµάτων) καθώς και το 35% των αποβλήτων συσσωρευτών, συµβάλλοντας 

αποφασιστικά στην προστασία του περιβάλλοντος και της δηµόσιας υγειάς. Τα 

απόβλητα συσσωρευτών που συλλέγονται και τα επικίνδυνα και διαβρωτικά υγρά 

(ηλεκτρολύτες) που εξουδετερώνονται, ανέρχονται σε περισσότερους από 10.000 

τόνους ετησίως. Άκρως σηµαντικό είναι και το γεγονός ότι εξοικονοµείται πάνω από 

το 70% του χρησιµοποιηµένου µολύβδου στην Ελλάδα περίπου 32.000 τόνοι, ενώ οι 

ΗΣ (ηλεκτρικές στήλες) και συσσωρευτές νικελίου καδµίου εξάγονται στο εξωτερικό 

προς ανακύκλωση.  

  Βέβαια η κατάσταση στην πραγµατικότητα δεν είναι τόσο ρόδινη όσο 

τα νούµερα παρουσιάζουν. Καµία υπηρεσία, φορέας ή σώµα της ελληνικής 

Πολιτείας, εκτός από το Λιµενικό και την Αεροπορία, δεν στέλνει, ως οφείλει, ούτε 

µία µπαταρία αυτοκινήτου ή βιοµηχανίας για ανακύκλωση. Ούτε όµως η πρόσφατη 

µαζική απόσυρση οχηµάτων τροφοδότησε το σύστηµα. Οι εγκαταστάσεις 
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ανακύκλωσης οχηµάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους δίνουν στο ΣΥ.∆Ε.ΣΥΣ. 

που έχει την αποκλειστική ευθύνη για τη συλλογή, την ασφαλή αποθήκευση και 

προώθηση των συσσωρευτών στα κατάλληλα ανακυκλωτήρια µόνο το 1/4 των 

ποσοτήτων που διαχειρίζονται ετησίως. Ενδεικτικά, από τους 37.800 τόνους 

µπαταριών που εισήχθησαν το 2008, συλλέχθηκαν ασφαλώς µόνο οι 8.000. ∆ηλαδή, 

µόνο το 21%, όταν ο στόχος για τα επικίνδυνα απόβλητα, σύµφωνα µε την Κοινοτική 

Οδηγία 2006/66/Ε.Ε., είναι το 100%. Και όλα αυτά παρότι το ΣΥ.∆Ε.ΣΥΣ. Α.Ε. 

ξεκίνησε τη λειτουργία του το Νοέµβριο του 2004 και έχει τοποθετήσει έκτοτε 6.000 

κάδους συλλογής σε επιχειρήσεις που παράγουν απόβλητα, ενώ έχει ενηµερώσει 

περισσότερους από 30.000 παραγωγούς αποβλήτων για τις υποχρεώσεις τους. Παρά 

τις προσπάθειες, στα πέντε αυτά χρόνια έχει συλλέξει µόνο 54.242 τόνους 

µπαταριών. Αυτό που συµβαίνει είναι ότι υπάρχει ένα τεράστιο σύστηµα εµπορίας 

επικίνδυνων αποβλήτων που παράγει µαύρο χρήµα, ρυπαίνει ανεξέλεγκτα και κρύβει 

κινδύνους για την υγεία. Το πρόβληµα ξεκινά από τα συνεργεία τα οποία για να µην 

µπλέξουν µε την γραφειοκρατία δίνουν τις µπαταρίες σε τσιγγάνους και 

ρακοσυλλέκτες. Αυτοί, µε το που παραλαµβάνουν µια µπαταρία, αδειάζουν τα 

επικίνδυνα υγρά της, όπου βρουν για να ελαφρύνουν το φορτίο, αδιαφορώντας για τα 

ρινίσµατα µολύβδου που απελευθερώνονται στην ατµόσφαιρα. Μια άλλη κατηγορία 

σπάει τους συσσωρευτές για να απαλλαχθεί από τα ογκώδη πλαστικά µέρη και να 

κάνει την επίσκεψή της στα ανακυκλωτήρια πιο προσοδοφόρα. Κάποιοι άλλοι 

κάνουν µόνοι τους τη χύτευση: βάζουν φωτιά µε ελαστικά, καλώδια και ότι άλλο 

βρουν και λιώνουν το µόλυβδο µέσα σε βαρέλια, απελευθερώνοντας στην 

ατµόσφαιρα διοξίνες, διοξείδιο του θείου και µόλυβδο σε αέρια µορφή. Επίσης 

υπάρχουν και οι ασυνείδητοι που τις ξεφορτώνονται σε χωµατερές, ρεµατιές ή στα 

διαλυτήρια παλιών µετάλλων. Τα λεγόµενα σκραπατζίδικα, αντί να διαθέτουν 

ειδικούς αδειοδοτηµένους χώρους για την ασφαλή συγκέντρωση επικίνδυνων 

αποβλήτων, τις στοιβάζουν χύµα σε σωρούς, µολύνοντας έτσι το έδαφος και την 

ατµόσφαιρα. 
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Εικόνα 21. Στοίβες μπαταριών μολύνουν το έδαφος.  

(Πηγή: http://news.kathimerini.gr/archive-editions/article/oiko/2010/01/1290732.html) 

 Κάθε  µπαταρία έχει ένα κύκλο ζωής. Ξεκινάει από το εργοστάσιο 

κατασκευής της και καταλήγει στον τελικό χρήστη. Όταν η µπαταρία αδειάσει ή 

πεταχτεί στα σκουπίδια ο κύκλος ζωής διακόπτεται, χάνοντας έτσι πολύτιµες πρώτες 

ύλες και κατά συνέπεια ενέργεια, ενώ κάποια στοιχεία της µπαταρίας µπορούν να 

περάσουν στον υδροφόρο ορίζοντα µε επικίνδυνες επιπτώσεις για την υγεία του 

ανθρώπου. Αντίθετα, ρίχνοντας την άδεια µπαταρία στους ειδικούς κάδους συλλογής 

ή στέλνοντας τις στους ειδικούς οργανισµούς διαχείρισης ο κύκλος ζωής της 

µπαταρίας συνεχίζεται, τα βασικά στοιχεία της ανακυκλώνονται για να καταλήξουν 

στην παραγωγή νέων µπαταριών η άλλων προϊόντων.      

 

• Η ανακύκλωση της νικελικής σκόνης  
 

 Εδώ θα αναφερθούµε στον τρόπο µε τον οποίο ανακυκλώνεται η νικελική  

σκόνη στο εργοστάσιο της ΛΑΡΚΟ. Η µέθοδος που εφαρµόζεται την ανακύκλωση 

της Ni-σκόνης είναι η συσφαίρωση (πελλετοποίηση). Η ανακύκλωση της σκόνης µε 

συσφαίρωση της διερευνήθηκε αρχικά το 1977. Από το 1978 έως και σήµερα 

βρίσκεται σε εφαρµογή στο µεταλλουργικό συγκρότηµα της Λάρυµνας µία µονάδα 

συσφαίρωσης αποτελούµενη από τρεις δίσκους πελλετοποίησης. Η µεγαλύτερη 

ποσότητα της παραγόµενης σκόνης (σε ξηρά και υγρή µορφή) πελλετοποιείται µετά 

από ύγρανση και 8% προσθήκη τσιµέντου µετά την πάροδο 2-4 ηµερών 

ανατροφοδοτείται στις καµίνους πελλετοποίησης. Η συσφαίρωση αποτελεί µία 

διεργασία ανακύκλωσης τριών-σταδίων ως την ανάκτηση του περιεχόµενου σε αυτή 

νικελίου προς παραγωγή αργού σιδηρονικελίου, αφού η σκόνη i) σφαιροποιείται, ii) 
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ανατροφοδοτείται στις καµίνους πελλετοποίησης και iii) τήκεται στην ηλεκτρική 

κάµινο. 

 Ο τρόπος αυτός που ακολουθείται βέβαια παρουσιάζει κάποια περιβαλλοντικά 

προβλήµατα αφού η νέα σκόνη που δηµιουργείται και διασκορπίζεται κατά την 

ανάµιξη, µεταφορά και αποθήκευση των υλικών επιβαρύνει την ατµόσφαιρα ενώ τα 

λύµατα που προκύπτουν από το νερό που χρησιµοποιείται για λόγους καθαρισµού 

προκαλεί ρύπανση των υδάτων. Η αποδοτικότητα της µεθόδου επηρεάζεται αρνητικά 

από την υποβάθµιση των σφαιριδίων κυρίως λόγω της θραύσης τους κατά τη 

µεταφορά και εξωτερική αποθήκευσή τους µε αποτέλεσµα την χαµηλότερη ανάκτηση 

νικελίου και σιδήρου από την αναµενόµενη. Παρά το γεγονός ότι έχουν 

πραγµατοποιηθεί αρκετές προσπάθειες για να τη βελτίωση της διεργασίας, µόνο ένα 

µικρό µέρος των παλαιών συσσωρευµένων αποθεµάτων σκόνης έχει ανακυκλωθεί τα 

τελευταία 25 χρόνια λειτουργίας της εγκατάστασης πελλετοποίησης31. 

 Τα προαναφερθέντα µειονεκτήµατα που σχετίζονται µε τη µέθοδο αυτή σε 

συνδυασµό µε το γεγονός ότι παρ’ όλες τις βελτιώσεις της, µε τη συσφαίρωση µπορεί 

να ανακυκλωθεί µόνο το µεγαλύτερο µέρος της παραγόµενης σκόνης, αφήνοντας την 

συσσωρευµένη ανεκµετάλλευτη, οδήγησαν στην περαιτέρω διερεύνηση πιο 

σύγχρονων και αποδοτικών µεθόδων για την ανακύκλωση της νικελιούχου σκόνης. 

• Μέθοδοι σταθεροποίησης/υαλοποίησης. Οι µέθοδοι σταθεροποίησης αναφέρονται 

επί το πλείστον στα κονιάµατα ηλεκτρικών καµίνων, τα οποία όπως 

προαναφέρθηκε χαρακτηρίζονται ως τοξικές και έχουν ως κύριο στόχο την 

αδρανοποίησή τους προκειµένου να αποφευχθεί η έκπλυση των βαρέων µετάλλων 

τους στα υπόγεια ύδατα. 

• Υδροµεταλλουργικές µέθοδοι. Οι αναπτυχθείσες µέθοδοι εξαγωγής του νικελίου 

αναφέρονται κυρίως στην υδροµεταλλουργική κατεργασία των νικελιούχων 

µεταλλευµάτων ,προτείνοντας ουσιαστικά νέες διεργασίες παραγωγής, στις οποίες 

Ni-κονιάµατα δεν συγκαταλέγονται στα παραπροϊόντα. 

• Πυροµεταλλουργικές µέθοδοι. Όλες οι θερµικές διεργασίες που έχουν αναπτυχθεί 

βασίζονται την αναγωγή επιλεγµένων µεταλλικών οξειδίων της σκόνης (π.χ. ZnO, 

Cr2O3, NiO) µε ανθρακούχο αναγωγικό µέσο σε υψηλές θερµοκρασίες. 

                                                           
31

 Ανάπτυξη μεθόδου ανακύκλωσης και παραγωγής νέων υλικών με αναγωγική τήξη κόνεων, 

συστημάτων απορρύπανσης, βιομηχανίας παραγωγής σιδηρονικελίου: διδακτορική διατριβή/ 

Τζεβέλεκου Θεοφάνη, Πάτρα, 2004. 
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3.4. Ψευδάργυρος 

 

 Ο ψευδάργυρος είναι µέταλλο που εµφανίζεται στη φύση µε τη µορφή 

χηµικών ενώσεων. Έχει λευκό χρώµα µε ελαφρά κυανή απόχρωση και είναι αρκετά 

εύθραυστος. Όταν ο ψευδάργυρος έρχεται σε επαφή µε τον ατµοσφαιρικό αέρα 

σχηµατίζει στην επιφάνεια του µια ελαφριά, ανθεκτική µεµβράνη. Η µεµβράνη αυτή 

είναι στην ουσία ένα στρώµα οξείδιο του ψευδαργύρου (ZnO) ή βασικού ανθρακικού 

ψευδαργύρου (ZnOH2). Σ αυτή την ιδιότητα του ψευδαργύρου οφείλεται και η 

διεργασία της επιψευδαργύρωσης, η οποία είναι γνωστή ως γαλβάνισµα. Η τιµή της 

ενσωµατωµένης ενέργειας του ψευδαργύρου σε µεταλλική µορφή εκτιµάται στα 

50MJ/Kg. Στην επιφανειακή του χρήση όµως αυτός προσδίδει 3 MJ/Kg 

ενσωµατωµένη ενέργεια στο κυρίως µέταλλο, που επικαλύπτει.  

 Ο ψευδάργυρος είναι ένα από τα σπουδαιότερα µέταλλα. Εξάγεται σαν 

µεταλλουργικός ή καθαρός ψευδάργυρος µε φρύξη, αναγωγή, µε µέθοδο θερµική ή 

ηλεκτρολυτική, έχει δε µία σειρά εξαιρετικές ιδιότητες. Ο ψευδάργυρος είναι µέταλλο 

µε χρώµα προς το λευκό. ∆ιακρίνεται από τα άλλα λευκά µέταλλα (αλουµίνιο, 

κασσίτερος, άργυρος κτλ) από µία κυανωπή λάµψη όµοια µε εκείνη του χρωµίου. 

Είναι το µµέταλλο που χρησιµοποιείται, κυρίως, για την αντιδιαβρωτική προστασία 

του σιδήρου και του χάλυβα. Οξειδώνεται πιο εύκολα από το σίδηρο, είναι αρκετά 

φθηνός και παρέχει πολύ καλή αντιδιαβρωτική προστασία, ιδιαίτερα σε βιοµηχανικό 

και αστικό περιβάλλον. ∆ιαβρώνεται, όµως, εύκολα σε περιβάλλον µε υψηλή 

υγρασία (σχετική υγρασία πάνω από 70°/ο) και στις περιπτώσεις αυτές 

αντικαθίσταται, συνήθως, από το κάδµιο. 

 Περίπου το 40% της παγκόσµιας κατανάλωσης ψευδαργύρου  

χρησιµοποιείται για την αντιδιαβρωτική προστασία του χάλυβα καθώς η 

συµπεριφορά της επιφάνειας του ψευδαργύρου παίζει σηµαντικό ρόλο έναντι της 

φθοράς εξαιτίας των καιρικών συνθηκών. Χαρακτηριστική είναι η σχέση των ρυθµών 

διάβρωσης ψευδαργύρου και χάλυβα η οποία κυµαίνεται µεταξύ των τιµών 1/10 και 

1/20. Ο ψευδάργυρος, µε τη προσθήκη τιτανίου και χαλκού, αποκτά άριστες 

µηχανικές ιδιότητες και εξαιρετική διαµορφωσιµότητα. Τα κράµατα τιτανιούχου 

ψευδαργύρου είναι ιδιαίτερα δηµοφιλή στη σύγχρονη αρχιτεκτονική, χάρη στο πολύ 

όµορφο γκρι χρώµα τους και την υπερδιπλάσια διάρκεια ζωής, σε σχέση µε άλλα 

µέταλλα προσοµοιάζουσας αισθητικής. Μερικά από τα πλεονεκτήµατα του 
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τιτανιούχου ψευδαργύρου είναι: η µεγάλη διάρκεια ζωής χωρίς συντήρηση, η πολύ 

καλή επεξεργασιµότητα, η ευκαµψία κατά τη τοποθέτηση, η µορφολογική 

σταθερότητα, η εύκολη εγκατάσταση και σταθερές συνδέσεις και η δυνατότητα 

υλοποίησης ποικίλων αρχιτεκτονικών τεχνοτροπιών. Ο γαλβανισµένος χάλυβας είναι 

ζωτικός για την κατασκευή, την οικοδοµή και τις συναφείς βιοµηχανίες – ειδικότερα 

για εκτεθειµένες δοµές χάλυβα. Για παράδειγµα γέφυρες, πυλώνες, µπαριέρες, πύλες, 

καρφιά και βίδες, έπιπλα δρόµου και φανοστάτες. Η θαλάσσια βιοµηχανία επιλέγει το 

γαλβάνισµα για οικονοµικά αποτελεσµατική προστασία του σιδήρου και του χάλυβα 

σε φρέσκου και αλµυρού νερού περιβάλλοντα, τυπικά, τρέιλερ σκαφών , πλωτές 

δεξαµενές και άλλο θαλάσσιο εξοπλισµό. 

 

Εικόνα 22. Φύλλα τιτανιούχου ψευδαργύρου. 

 Πηγή: (http://www.ktiriodesign.gr/metal_system1_KD.html) 

 Σπουδαίο κράµα του ψευδαργύρου µε το χαλκό είναι ο ορείχαλκος ή 

µπρούντζος, ο οποίος χρησιµοποιείται στην κατασκευή χειρολαβών. Άλλο κράµα του 

ψευδαργύρου µε νικέλιο και χαλκό είναι ο νεάργυρος. Ο ανθρακικός ψευδάργυρος 

στη µορφή υδατικών διαλυµάτων χρησιµοποιείται για τον εµποτισµό ξυλείας και ως 

καθαριστικό επιφανειών πριν από τη συγκόλληση. 

 Τέλος, ο ψευδάργυρος είναι απαραίτητος για την ζωή. Είναι ένα φυσικό 

στοιχείο που βρίσκεται σε όλα τα φυτά και στα ζώα και παίζει κρίσιµο ρόλο στην 

υγεία του δέρµατος ,των δοντιών, των οστών, των µαλλιών, των νυχιών , των µυών, 

των νεύρων και της λειτουργίας του εγκεφάλου µας. Ο ψευδάργυρος και η χηµεία του 

εντοπίζεται σε πάνω από 200 ένζυµα και ορµόνες του ανθρώπου. Η έλλειψη 

ψευδαργύρου είναι ένα αναγνωρισµένο πρόβληµα υγείας. Η συνιστώµενη ηµερήσια 
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ανοχή (RDA) σε ψευδάργυρο είναι 15mg για έναν ενήλικα, ένας αριθµός που 

επιτυγχάνεται εύκολα µε µία ισορροπηµένη δίαιτα που περιέχει κρέας και λαχανικά.  

3.4.1. Ανακύκλωση 

 Ο µεταλλικός ψευδάργυρος παράγεται και από µεταλλεύµατα και από 

ανακυκλωµένα προϊόντα ψευδαργύρου. Ο ψευδάργυρος είναι ένα εγγενώς 

ανακυκλώσιµο µη σιδηρούχο µέταλλο. Μπορεί να ανακυκλώνεται επ’ αόριστον 

χωρίς καµία απώλεια των φυσικών ή χηµικών ιδιοτήτων του. Αυτό είναι ένα 

σηµαντικό πλεονέκτηµα για την διαδικασία θερµού γαλβανίσµατος που εξασφαλίζει 

την περιβαλλοντική βιωσιµότητάς του και την αποτελεσµατικότητα του κόστους του.  

 Περίπου το 30% (2 εκατοµµύρια τόνοι) της παγκόσµιας κατανάλωσης 

ψευδαργύρου προέρχεται από ανακυκλωµένες πηγές. Ποσοστό που αυξάνεται µε την 

αυξηµένη περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και βελτιώσεις στην τεχνολογία 

ανακύκλωσης. Εκτιµήσεις θεωρούν ότι το 80% του διαθέσιµου για ανακύκλωση 

ψευδαργύρου πραγµατικά ανακυκλώνεται. Αυτό σηµαίνει ότι πολύς ψευδάργυρος 

που χρησιµοποιείται σήµερα έχει πιθανόν χρησιµοποιηθεί ξανά στο παρελθόν. Για 

παράδειγµα, το αυτοκίνητο περιέχει έως 10 κιλά ανακυκλωµένου ψευδαργύρου στον 

γαλβανισµένο σκελετό του και όταν αποσύρεται από αυτά τα πάνελ µπορούν να 

φτιαχτούν καινούρια ανταλλακτικά ίδιας ποιότητας. Ακόµη και το οξείδιο του 

ψευδαργύρου που χρησιµοποιείται για την επισκευή των ελαστικών σας µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί ξανά για να φτιαχτούν νέα ελαστικά. Ο παρακάτω πίνακας δείχνει 

πως το γαλβάνισµα είναι µία σηµαντική πηγή ανακυκλωµένου ψευδαργύρου:  
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ΠΗΓΗ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ 

ΤΗΣ % 

Scrap ορείχαλκου  42 42 

Γαλβάνισμα  27 27 

Scrap χύτευσης  16 16 

Χαλυβουργία φίλτρο σκόνης  

6 

6 

Φύλλο οροφής ψευδαργύρου / 

ημι-προϊόντα 6 

6 

Χημική βιομηχανία  2 2 

Άλλο  1 1 

Πίνακας 3 : Πηγές ανακυκλωμένου ψευδαργύρου.  

(Πηγή: http://www.galvanistirio.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=23&Itemid=9) 

 

 Μια άλλη πηγή στην οποία βρίσκει εφαρµογή η ανακύκλωση ψευδαργύρου 

είναι οι πρωτογενείς µπαταρίες, οι λεγόµενες απλές µπαταρίες. Οι πρωτογενείς 

µπαταρίες µπορούν να χρησιµοποιηθούν στις ηλεκτρικές συσκευές σε φωτογραφικό 

εξοπλισµό, στα ρολόγια, στους υπολογιστές και σε πολλές άλλες καθηµερινές 

χρήσεις. Οι περισσότερες πρωτογενείς µπαταρίες είναι κυλινδρικές, επίπεδες η 

κοµβιόσχηµες (κουµπιά) µε χωρητικότητες κάτω από 20 Ah. Συνήθως είναι οικιακής 

χρήσης σε αντίθεση µε τις δευτερογενείς που είναι συνήθως βιοµηχανικής χρήσης. Οι 

κυριότεροι τύποι πρωτογενών µπαταριών είναι οι ψευδαργύρου – άνθρακα, για τις 

απλούστερες χρήσεις και µε την µικρότερη διάρκεια ζωής και οι  Ψευδαργύρου-

χλωριδίου µε λίγο µεγαλύτερη διάρκεια ζωής οι οποίες χρησιµοποιούνται εκεί που 

υπάρχουν µεγαλύτερες απαιτήσεις σε ενέργεια. 

 Ο  ψευδάργυρος,  είναι το πιο δηµοφιλές µέταλλο για την πρωτογενούς 

µπαταρία, λόγω της καλής ηλεκτροχηµικής του συµπεριφοράς, της υψηλής 
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ηλεκτροχηµικής ισοδυναµίας, της συµβατότητας µε τον υδατικό ηλεκτρολύτη όπως 

επίσης και της καλή διάρκειας ζωής που παρουσιάζει, το χαµηλό κόστος και την 

διαθεσιµότητα ως πρώτη ύλη32. 

 

Εικόνα 23. Ανακύκλωση πρωτογενών μπαταριών ψευδαργύρου. 

 Παρόλο  που οι µπαταρίες αποτελούν µόλις το 0,2% του όγκου των αστικών 

απορριµµάτων, από αυτές προέρχεται το 20% των τοξικών ουσιών. Η   εταιρεία 

Ανακύκλωσης Φορητών Ηλεκτρικών Στηλών (ΑΦΗΣ) που διαχειρίζεται την 

ανακύκλωση µπαταριών έχει τοποθετήσει 60.000 σηµεία συλλογής µπαταριών από τα 

οποία υπολογίζεται ότι θα συλλεχθούν 25.000.000 µπαταρίες. Σύµφωνα µε τα 

επίσηµα στοιχεία του 2012, η συλλογή µπαταριών ξεπέρασε τους 682 τόνους 

(περίπου 28,5 εκατοµµύρια µπαταρίες) στην Ελλάδα, µε αποτέλεσµα το ποσοστό 

συλλογής σε σχέση µε το σύνολο των µπαταριών που διακινούνται να φτάσει το 

36,3%. Σηµειωτέον ότι οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς όλα τα κράτη-µέλη 

καθορίζουν τη συλλογή φορητών µπαταριών στο 25% για το 2012, µε την Ελλάδα να 

ξεπερνά τον στόχο αυτό κατά 11,3 µονάδες. Η τοποθέτηση των ειδικών στηλών για 

τη συλλογή των προς ανακύκλωση µπαταριών ξεκίνησε στη χώρα µας τον Μάρτιο 

του 2005 σε σούπερ µάρκετ, σχολεία, δήµους, εµπορικά καταστήµατα, στρατιωτικές 

µονάδες κ.α. Έως σήµερα, ειδικοί κάδοι βρίσκονται σε 13.800 σχολεία, 9.600 

δηµόσιους φορείς, 13.800 εµπορικά καταστήµατα και 13.900 επιχειρήσεις33.  

                                                           
32 http://nefeli.lib.teicrete.gr/browse/stef/hle/2012/TsopouridisAnestis/attached-document-1340699224-
609499-24771/Tsopouridis2012.pdf 
 
33 http://www.b2green.gr/main.php?pID=17&nID=6623&lang=el#sthash.5HNrzQpz.dpuf 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο 

 

  

 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
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 Μεγάλη σηµασία για την εξέλιξη της ανακύκλωσης µετάλλων στον πλανήτη 

είναι η βελτίωση των συστηµάτων συλλογής και των υποδοµών ανακύκλωσης. Η 

ανακύκλωση µετάλλων είναι δέκα φορές πιο αποδοτική από ενεργειακής πλευράς απ’ 

ότι η σύντηξη µετάλλων από ορυκτά µεταλλεύµατα.  

 Παρ’ όλο που τα περισσότερα µέταλλα µπορούν να ανακυκλωθούν έως 75% ή 

ακόµη και στο 90% του όγκου τους, µόνο το ένα τρίτο περίπου των µετάλλων 

ανακυκλώνεται παρ’ όλο που τα περισσότερα απ αυτά είναι κρίσιµα για ένα καθαρό 

περιβάλλον και για την διάσωση µεγάλων ποσών ενέργειας και νερού. Σύµφωνα µε 

έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η κατανάλωση πόρων ενδέχεται να τριπλασιαστεί 

µέχρι το 2050, µε αποτέλεσµα να καταναλώνονται ετησίως 140 εκ. τόνοι ανόργανων 

υλών, µεταλλευµάτων, καυσίµων και βιοµάζας. Η βελτίωση των επιπέδων 

ανακύκλωσης µπορεί να συµβάλει παγκοσµίως σε µια αποδοτική πράσινη οικονοµία 

που θα οδηγήσει ταυτόχρονα στην δηµιουργία πράσινων θέσεων εργασίας. 

Το εµπόριο διακίνησης παλιών µετάλλων είναι ένα κερδοφόρο επάγγελµα και 

για τους νόµιµους αλλά και για τους χιλιάδες πλανόδιους που ψάχνουν στα σκουπίδια 

για παλιοσίδερα. Το παράνοµο εµπόριο των πλανόδιων συλλεκτών επηρεάζει 

αρνητικά το περιβάλλον, αφού π.χ. ένας πλανόδιος που θα µαζέψει καλώδια για τον 

χαλκό, πριν το πουλήσει θα τα κάψει για να πάρει το µέταλλο και θα τα αποθέσει στο 

περιβάλλον µε αποτέλεσµα να απελευθερώνονται τοξικές ουσίες που καταστρέφουν 

το στρώµα του όζοντος.  

 Η Ελλάδα κατατάσσεται στις τελευταίες θέσεις όσον αφορά την ανάκτηση 

στερεών απορριµµάτων, αφού το 80% αυτών  οδηγείται σε υγειονοµική ταφή. 

Αντίθετα στην Ευρώπη το 70% των απορριµµάτων ανακυκλώνεται. Ανάµεσα στα 

κράτη-µέλη της Ε.Ε. παρατηρούµαι µεγάλη ανοµοιοµορφία ως προς τα ποσοστά 

ανακύκλωσης, αλλά τα κράτη που έχουν καταφέρει να έχουν µια καλή απόδοση στην 

ανακύκλωση έχουν εφαρµόσει µια σειρά νοµικών και οικονοµικών µέτρων και 

απαγορεύσεις. Το πιο σηµαντικό µέτρο η αποτέφρωση των απορριµµάτων και όχι η 

υγειονοµική ταφή, που ισχύει κατά κόρον στην χώρα µας (µια µπαταρία ενός 
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γραµµαρίου µπορεί να µολύνει 400 λίτρα νερού).  Βασικός στόχος στην χώρα µας θα 

πρέπει να είναι η καθιέρωση της διαλογής των απορριµµάτων στην πηγή. Να 

υπάρχουν ξεχωριστοί κάδοι για κάθε είδους απόρριµµα, έτσι ώστε τα απορρίµµατα 

που καταλήγουν για ταφή να είναι πολύ λιγότερα.  

 Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η πρακτική των «πράσινων σηµείων» 

(green points). Τα πράσινα σηµεία είναι σταθµοί συγκέντρωσης ανακυκλωµένων 

υλικών σε χωροθετηµένους χώρους, όπου οι πολίτες θα έχουν άµεση πρόσβαση σ’ 

αυτόν τον χώρο και εκεί θα γίνετε η ανακύκλωση. Ένα τέτοιο σηµείο θα µπορούσε να 

είναι ένας ειδικός κάδος που θα δέχεται µόνο µέταλλα. Εταιρείες παραγωγής 

ανακύκλωσης µετάλλων παράγουν µεταλλικούς κάδους για συλλογή αποκοµµάτων 

σιδήρων ή µετάλλων και στεγανούς πλαστικούς κάδους για συλλογή 

χρησιµοποιηµένων συσσωρευτών µόλυβδου-οξέος), ώστε να τοποθετούνται τα υλικά 

που θα συλλέξουµε προς ανακύκλωση. ∆εν είναι, δηλαδή  µια άγνωστη τεχνολογία 

για την χώρα µας, ούτε καν πρακτική. Στην Κρήτη υπάρχει πράσινο σηµείο στον 

δήµο Χερσονήσου από το 2012. Ο σταθµός αυτός εγκαταστάθηκε σε ειδικό χώρο 

4000 τµ, όπου εναποτίθενται 1000 κιλά ανακυκλώσιµα υλικά, τα οποία διαχωρίζονται 

και διατίθενται στα ειδικά κοντέινερ. Ο Ενιαίος Σύνδεσµος ∆ιαχείρισης 

Απορριµµάτων Κρήτης (ΕΣ∆ΑΚ) είναι επικεφαλής στο πρόγραµµα «Green Points» 

που πραγµατοποιείται σε συνεργασία µε την Κύπρο και αναµένει το 2014 την 

δηµιουργία ενός πρασίνου σηµείου στο Ηράκλειο, την µεγαλύτερη πόλη του νησιού 

πληθυσµιακά. 
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Εικόνα 24. Πράσινο σημείο στην Χερσόνησο Κρήτης. 

  

Μεγάλης σηµασίας αποτελεί το εργοστάσιο µηχανικής ανακύκλωσης και 

κοµποστοποίησης και ο χώρος υγειονοµικής ταφής (Χ.Υ.Τ.Α.),  την διαχείριση του 

οποίου έχει αναλάβει η ∆.Ε.∆Ι.Σ.Α. (∆ιαδηµοτική Επιχείρηση ∆ιαχείρισης Στερεών 

Αποβλήτων) και έχει υλοποιηθεί από την Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χανίων. 

Καθηµερινά οδηγούνται για διάθεση στον χώρο υγειονοµικής ταφής 174 τόνοι 

απορριµµάτων. Στον Χ.Υ.Τ.Α. τα απορρίµµατα συµπιέζονται και 

χωµατοκαλύπτονται µε 12.000 τόνους ανά έτος αδρανών υλικών και µετά 

ακολουθείται η διαδικασία της διαχείρισης του βιοαερίου σε πυρσό καύσης. Επίσης 

καθηµερινά διαχωρίζονται µηχανικά 110 τόνοι σύµµεικτων απορριµµάτων και 

οδηγούνται για κοµποστοποίηση 60 τόνοι υλικών. Με βάση τα στοιχεία της 

∆.Ε.∆Ι.Σ.Α. το παραγόµενο κοµπόστ θα αποτελέσει ένα σηµαντικό εργαλείο για τα 

φαινόµενα ερηµοποίησης που παρατηρούνται στον νοµό Χανίων.  
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Εικόνα 25. Το Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης (Ε.Μ.Α.Κ.) στα Χανιά.  

 

 Η ακριβής διαδικασία που ακολουθείται είναι εξής όσον αφορά την 

διαδικασία της ανακύκλωσης. Όλα τα υλικά περισυλλέγονται από τους ειδικούς 

κάδους, αυτά ξεφορτώνονται σε ένα σιλό και µε την βοήθεια ενός ταινιόδροµου 

προωθούνται στην πρώτη φάση του διαχωρισµού και καθαρισµού τους που είναι η 

διαδικασία χειροδιαλογής. Εκεί βρίσκονται 20 εργαζόµενοι ανά οµάδες των 5 ατόµων 

που χωρίζουν τα µεταλλικά υλικά από αλλά υλικά και τυχόν οικιακά απορρίµµατα, τα 

οποία αποθηκεύονται σε µικρότερα σιλό που καταλήγουν σ’ ένα δεύτερο 

ταινιόδροµο. Όταν  τα σιλό γεµίσουν ανοίγει η καταπακτή τους και προωθούνται µε 

την βοήθεια ταινιόδροµου σ’ ένα πρώτο µαγνήτη, όπου τα µεταλλικά υλικά 

προσκολλούνται και διαχωρίζονται από τα µη µεταλλικά. Αυτά καταλήγουν στην 

υποδοχή της πρέσας όπου πρεσάρονται και δεµατοποιούνται για να φτάσουν στην 

τελική µορφή της εικόνας 28.  
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Εικόνα 26. Μπάλα σιδήρου.(Πηγή Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. ΧΑΝΙΩΝ). 

 Τα  αλουµινένια υλικά προσχωρούν σένα άλλο ταινιόδροµο περνούν από ένα 

δεύτερο µαγνήτη και καταλήγουν σε µια άλλη πρέσα όπου δεµατοποιούνται και αυτά 

και µε την βοήθεια ενός κλαρκ τοποθετούνται σε κοντέινερ ή σε πλατφόρµες από 

νταλίκες για να πουληθούν και να υποστούν εκ νέου επεξεργασία. 

 

Εικόνα 27. Μπάλα αλουμινίου.( Πηγή: Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. ΧΑΝΙΩΝ) 

 

 Τέλος, παραθέτουµε κάποια στατιστικά στοιχεία για τα τελευταία τέσσερα έτη 

όσον αφορά την ανακύκλωση µετάλλων και αλουµινίου στον Νοµό Χανίων, µε βάση 

στοιχεία που συλλέξαµε από την ∆.Ε.∆Ι.Σ.Α. Χανίων. 
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Πίνακας 4. Ανακύκλωση μέταλλων και αλουμινίου τα τελευταία 4 έτη στο Ε.Μ.Α.Κ. Χανίων. (Πηγή: Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. 

ΧΑΝΙΩΝ.) 

ΕΤΟΣ 2010 2011 2012 2013 
ΜΕΤΑΛΛΑ 
(τον.) 

1474 2044 2032 1578 

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 
(τον.) 

41 37 41 36 

 

 Η ανακύκλωση στην Κρήτη ξεκινά από τα 2006 και σύµφωνα µε τα 

στατιστικά στοιχεία η ποσότητα των απορριµµάτων που έχει συλλεχτεί από τότε ως 

το τέλος του 2010 ανέρχεται στους 38.869,68 τόνους. Στο  Ηράκλειο λειτουργεί 

Κέντρο ∆ιαλογής Ανακυκλώσιµων Υλικών (Κ∆ΑΥ), όπου πραγµατοποιείται 

διαχωρισµός των µη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων που προέρχονται από διαλογή 

στην πηγή, δεµατοποιούνται και ύστερα πωλούνται σε εµπόρους ή οδηγούνται σε 

εργοστάσια ανακύκλωσης για περαιτέρω επεξεργασία. Το 2009 στο Κ∆ΑΥ 

Ηρακλείου ανακτήθηκαν 45 τόνοι κουτιά αλουµινίου και 481 τόνοι κουτιά σιδήρου.    

Η Κρήτη είναι η πρώτη πανελλαδικά περιφέρεια της Ελλάδας που ενηµερώνει 

συνεχώς το πρόγραµµα Περιφερειακού Σχεδιασµού ∆ιαχείρισης Αποβλήτων. Ο   

σχεδιασµός της Περιφέρειας Κρήτης για την ανακύκλωση των απορριµµάτων 

βασίζεται στην διαλογή στην πηγή και στην λειτουργία µικρών µονάδων διαχείρισης 

από τις οποίες θα προέρχονται µεγάλες ποσότητες ανακυκλώσιµων υλικών. η 

Ε.Μ.Α.Κ. Χανίων (Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης Κοµποστοποίησης) και η 

Μονάδα Προεπεξεργασίας Ηρακλείου και Κ.∆.Α.Υ. Ηρακλείου είναι τα δυο βασικά 

κέντρα µέσα από τα οποία υλοποιείται το περιφερειακό σχέδιο και ακολουθούν οι 

υφιστάµενοι Χ.Υ.Τ.Α και οι Σταθµοί Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων (Σ.Μ.Α.) και 

Σταθµοί Μεταφόρτωσης Ανακυκλώσιµων Υλικών (Σ.Μ.Α.Υ.). Επίσης υπάρχουν 

προγράµµατα ενηµέρωσης των πολιτών προκειµένου να ενεργοποιηθεί το σύστηµα 

διαλογής στην πηγή. 

Στην Ελλάδα η ανακύκλωση µετάλλων καταγράφει το τελευταίο έτος πτώση 

του όγκου της και των πωλήσεών της, αφού υπάρχει µια γενική πτώση στην 

κατανάλωση λόγω της οικονοµικής αδυναµίας των ελληνικών νοικοκυριών. 

Συγκεκριµένα ο βιοµηχανικός κλάδος που αποτελείται από 146 βιοµηχανικές και 

βιοτεχνικές επιχειρήσεις εµφάνισε το 2012 σε σχέση µε το 2011, µείωση της 

παραγωγής κατά 12,7% και  µειωµένα καθαρά κέρδη λόγω αυξηµένων δαπανών της 
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λειτουργίας τους, που αντισταθµίστηκαν βέβαια σε µεγάλο βαθµό µε την µείωση των 

αποσβέσεων και της φορολογικής επιβάρυνσης.  

Η ανάκτηση και ανακύκλωση θα πρέπει να είναι η βασική κατευθυντήρια 

γραµµή της χώρας. Έτσι δεν θα θάβουµε πλέον τα απορρίµµατα µας και θα 

κερδίζουµε χρήµατα από την αξιοποίησή τους. Οι µονάδες επεξεργασίας αστικών 

στερεών αποβλήτων θα πρέπει να εγκατασταθούν και να λειτουργήσουν σε όλη την 

χώρα.  

 Μόνο µε ένα ολοκληρωµένο σύστηµα διαχείρισης που θα παίρνει το µέταλλο 

και θα το οδηγεί στο τελικό σηµείο διάθεσης (από ένα κουτάκι αλουµίνιου ή µια 

µεγάλη ηλεκτρική συσκευή) θα µειωθούν τα απόβλητα από µέταλλα και θα 

αξιοποιηθούν ως προς το περιβαλλοντικό και οικονοµικό συµφέρον στην 

καθηµερινότητα  των πολιτών.  
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