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Εισαγωγή 

 

Η ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού αποτελεί ένα από 

τα δύσκολα προβλήματα της σύγχρονης εποχής. Πιο συγκεκριμένα η 

ανακλυκλωση των φωτοβολταϊκών συστημάτων είναι αναγκαία τόσο για το 

φυσικό περιβάλλον το οποίο ήδη επιβαρύνεται από τα ορυκτά καύσιμα όσο 

και για την εξοικονόμηση ενέργειας. Στην εργασία αυτή επιχειρούμε να 

παρουσιάσουμε τα είδη των ανακυκλώσιμων υλικών και την διαδικασία της 

ανακύκλωσης. Ειδικότερα συγκρίνουμε διάφορα υλικά των φωτοβολταϊκών 

συστημάτων και τι επίδραση έχουν αυτά στον ανθρώπινο οργανισμό, στο 

περιβάλλον και στους φυσικούς του πόρους. Για την σύγκριση αυτών των 

υλικών χρησιμοποιούμε το λογισμικό Eco Indicator 99 του προγράμματος 

Simapro. Το Simapro γενικά έχει πολλές χρήσεις όσο αφορά τα προϊόντα 

οποιουδήποτε τύπου αλλά εμείς θα χρησιμοποιήσουμε το Eco Indicator 99. 
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1. Η ανακύκλωση και η διαχείριση των ανακυκλώσιμων υλικών 

 

1.1)  Η διαδικασία της ανακύκλωσης 

Ανακύκλωση απορριμμάτων είναι η διαδικασία με την οποία 

επαναχρησιμοποιείται εν μέρει ή ολικά οτιδήποτε αποτελεί έμμεσα ή άμεσα 

αποτέλεσμα της ανθρώπινης δραστηριότητας και το οποίο στην μορφή που 

είναι δεν αποτελεί πλέον αγαθό για τον άνθρωπο. Στην διαδικασία αυτή 

συνήθως τα απορρίμματα μετατρέπονται σε πρώτες ύλες από τις οποίες 

παράγονται νέα αγαθά. 
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1.2) Τα πλεονεκτήματα της ανακύκλωσης για το περιβάλλον 

 

 

Η ανακύκλωση μειώνει την κατανάλωση πρώτων υλών και την χρήση 

ενέργειας και ως εκ τούτου τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. 

Η ανακύκλωση αποτελεί μια βασική έννοια της σύγχρονης διαχείρισης των 

αποβλήτων. Τα ανακυκλώσιμα υλικά, αποκαλούμενα επίσης "recyclables" ή 

"recyclates", μπορούν να προέλθουν από πολλές πηγές, 

συμπεριλαμβανομένων των σπιτιών, των δημόσιων υπηρεσιών και των 

βιομηχανιών. 

Περιλαμβάνουν το γυαλί, το χαρτί, το αλουμίνιο και άλλα μέταλλα όπως 

ο χαλκός και ο σίδηρος, την άσφαλτο, τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και 

τα πλαστικά. Οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές πρέπει να 

ανακυκλώνονται όχι μόνον γιατί η τοποθέτηση τους σε χώρους ταφής 

απορριμμάτων επιβαρύνει το περιβάλλον αλλά και γιατί βλάπτει 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. 
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Τα πλεονεκτήματα της ανακύκλωσης είναι τα εξής: 
  

 Εξοικονόμηση των φυσικών  πόρων. Η τεχνολογική εξέλιξη  στις 

διαδικασίες ανακύκλωσης έχουν βελτιώσει πολύ την ποιότητα των 

ανακυκλωμένων υλικών. Επίσης πρέπει να σημειώσουμε ότι έχει 

επεκταθεί η ποικιλία των δευτερογενή  αντικειμένων που μπορούν να 

παραχθούν από ανακυκλώσιμα υλικά. Αντί λοιπόν να υποβαθμίζουμε 

το φυσικό περιβάλλον με την συνεχή εξαγωγή των πρώτων υλών, 

μπορούμε να μειώσουμε την συγκεκριμένη επίδραση μετατρέποντας  

μερικά από τα απόβλητα σε Α ύλη. 

  

Με την ανακύκλωση μπορούμε επίσης να εξοικονομήσουμε ενέργεια, να 

μειώσουμε τη ρύπανση και τις ανάγκες μεταφοράς σε σύγκριση  φυσικά με 

την παραγωγή που προκύπτει από τις πρώτων υλών. Το ανακυκλωμένο 

αλουμίνιο παραδείγματος χάριν απαιτεί μόνο το 5% της ενέργειας που 

χρειάζεται από την αρχική παραγωγή του, έτσι ανακυκλώνοντας ένα κουτάκι 
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αλουμινίου μπορείτε  να εξοικονομήσετε αρκετή ηλεκτρική ενέργεια για να 

λειτουργήσει  μια τηλεόραση για τρεις ώρες!  

 

 Μείωση της ρύπανσης και των υγειονομικών κινδύνων  που 

σχετίζονται με την αποτέφρωση και την υγειονομική ταφή. Η 

υγειονομική ταφή ρυπαίνει μεγάλες περιοχές του εδάφους για αιώνες 

και παράγει υγρά απόβλητα (στραγγίσματα) που μπορούν να 

μολύνουν τα υπεδάφια ύδατα, ενώ η αποτέφρωση παράγει τοξική 

τέφρα και ρυπογόνες  αέριες  εκπομπές. Η ανακύκλωση αποτρέπει 

ένα μεγάλο μέρος των ογκωδών αποβλήτων να χρησιμοποιηθούν από 

τις παραπάνω μεθόδους διαχείρισης οι οποίες είναι επικίνδυνες για 

την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. 

  

 Μείωση της ποσότητας των αποβλήτων και του κόστους 

διάθεσης. Με την ανακύκλωση των ογκωδών υλικών όπως το γυαλί, 

το χαρτί, την συσκευασία και την κομποστοποίηση των 

βιοαποδομήσιμων  απόβλητων  μπορείτε να εξοικονομήσετε χρήματα 

από την αγορά κάδων υποδοχής των αποβλήτων και από την διάθεση 

των αποβλήτων.   

 

  

 Κατά την ανακύκλωση προκύπτουν έξι θέσεις εργασίας, ενώ 

κατά την διάθεση των αποβλήτων με υγειονομική ταφή μόνο 

μία θέση εργασίας. Στην ανακύκλωση δημιουργούνται θέσεις 

εργασίας όχι μόνο στην αποκομιδή και στην ταξινόμηση των 
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αποβλήτων, αλλά και στην επεξεργασία των υλικών και την 

κατασκευή νέων αντικειμένων. 

 
 
 
 
1.3)  Τα χαρακτηριστικά των ανακυκλώσιμων υλικών  
 

 

Tα απορρίµματα που µπορούν να ανακυκλώνονται περιλαμβάνουν:  

1. Xαρτιά, χαρτόνια.  

2.  Γυαλιά.  

3. PVC και άλλα πλαστικά.  

4. Mέταλλα όπως σίδηρος, αλουµίνιο, ψευδάργυρος κ.λπ.  

       5.  Παλιά υφάσµατα, ρούχα, κουρέλια.  

6. Ορυκτέλαια.  

7. Βιομηχανικά απόβλητα.  

8. Mεγάλα απορρίµµατα όπως έπιπλα που γίνονται αντίκες, 

µεταχειρισµένα αυτοκίνητα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές και άλλες 

ηλεκτρικές-ηλεκτρονικές συσκευές. 

  

Στη συνέχεια περιγράφονται τα πιο διαδεδομένα υλικά ανακύκλωσης:  
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Χαρτί 

Το κλάσµα αυτό είναι κατάλληλο για ανακύκλωση  (προς παραγωγή 

χαρτοπολτού και νέων προϊόντων χάρτου), υπό την προϋπόθεση ότι δεν 

είναι έντονα ρυπασµένο και βρεγµένο  (π.χ.  χαρτί τουαλέτας)  όπως 

επίσης και αναµιγµένο  µε άλλα υλικά  (π.χ.  ασηπτική συσκευασία).  

Ακόµη το χαρτί συνεισφέρει σηµαντικά και στη θερµογόνο δύναµη των 

απορριµµάτων, καθώς αποτελεί καύσιµο υλικό  µε υψηλό ενεργειακό 

περιεχόµενο. Ο προσανατολισµός του συνόλου της Ελληνικής 

χαρτοβιοµηχανίας στη χρήση ανακυκλωµένου χαρτιού  (λόγω του  

µικρότερου απαιτούµενου βαθµού καθετοποίησης της παραγωγικής 

διαδικασίας)  καθιστά την ανακύκλωση χαρτιού αρκετά ελκυστική στη 

χώρα  µας και ήδη υλοποιούνται αρκετά προγράµµατα διαλογής στην 

πηγή και συλλογής,  ορισµένα από τα οποία  µπορούν να 

χαρακτηρισθούν και µακροχρόνια.  Το χαρτί κατασκευάζεται από υψηλά 

συµπυκνωµένες ίνες κυτταρίνης.  Τα είδη του χαρτιού που συνήθως 

ανακυκλώνονται είναι εφηµερίδες, χαρτοσακούλες, κουτιά από χαρτόνι 

και χαρτί γραφείου. Το χαρτί των απορριµµάτων χωρίζεται σε κατηγορίες  

(ποιότητες) ανάλογα  µε την ποιότητα των ινών και την περιεκτικότητα σε 

ξένες προσµίξεις.  Εν γένει, όσο  µεγαλύτερες είναι οι ίνες του χαρτιού, 

τόσο καλύτερη η ποιότητά του και τόσο υψηλότερη η τιµή αγοράς του.  

Με την ανακύκλωση υποβαθµίζονται οι ίνες  (η ανάµιξη και επεξεργασία  

µε νερό τις σπάει και τις κονταίνει)  και,  ως εκ τούτου, το χαρτί δε  

µπορεί να επανα-ανακυκλωθεί άπειρες φορές.  Στις βιοµηχανίες το χαρτί 

αναµειγνύεται  µε νερό σχηµατίζοντας το χαρτοπολτό.  Ο 
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υδροπολτοποιητής (hydropulper)  διαχωρίζει τις ίνες του χαρτιού,  οι 

οποίες  µαζί  µε το νερό συνθέτουν το  µίγµα από το οποίο 

αποµακρύνονται στη συνέχεια τα  µέταλλα και οι διάφορες προσµίξεις.  

Στο  µίγµα προσθέτονται χηµικά για αποµελάνωση, λόγω δε του ότι 

παραµένει αρκετό µελάνι σ΄αυτό, το τελικό προϊόν έχει χρώµα φαιό. Ο 

καθαρός πολτός µπορεί να µετατραπεί σε 100% προϊόν ανακυκλωµένου 

χαρτιού, ενώ µπορεί και να αναµιχθεί  µε ξυλοπολτό ή παρθένες ίνες για 

την παραγωγή χαρτιού και χαρτονιού που εν µέρει αποτελούνται από 

ανακυκλωµένες ίνες.  Κατά τη συλλογή χαρτιού πρέπει να  µην 

υπεισέρχονται ασηπτικές συσκευασίες  (π.χ.  Tetrapack).  Εάν το χαρτί 

είναι τσαλακωµένο δε συµφέρει να ανακυκλωθεί καθώς καταλαµβάνει 

πολύ όγκο, ενώ δεν πρέπει να ανακυκλώνεται ρυπασµένο, 

πλαστικοποιηµένο ή κυρωµένο χαρτί,  όπως επίσης ούτε χαρτοπετσέτες ή 

χαρτιά υγείας  (ρυπασµένα και  µε ευαίσθητες ίνες).  Μία ενδιαφέρουσα 

παράµετρος είναι ότι σε χώρες όπως η Σουηδία,  ο  Kαναδάς και η 

Φινλανδία,  παρότι υπάρχει αυξηµένη περιβαλλοντική ευαισθησία των 

πολιτών,  οι ρυθµοί ανακύκλωσης  µεταχειρισµένου χαρτιού είναι 

χαµηλοί γιατί υπάρχουν πολλά δάση και η τιµή του ανακυκλωµένου 

χαρτιού είναι χαµηλή, ως αποτέλεσµα της έντονης παραγωγής χηµικού 

χαρτοπολτού. Ανταυτού, το παλαιόχαρτο χρησιµοποιείται εδώ και ως 

καύσιµο.   
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Στην Εικόνα  φαίνονται οι δυνατότητες διαχείρισης του απορριπτόµενου χαρτιού. 
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Γυαλί 

Tο κέρδος εδώ,  κατά κύριο λόγο,  δεν είναι στην πρώτη ύλη αλλά στην 

εξοικονόµηση ενέργειας. Η ανακύκλωση του γυαλιού περιλαµβάνει  

µπουκάλια,  γυάλινα δοχεία,  τζάµια,  πιάτα, θερµοανθεκτικά γυαλιά και 

κρύσταλλα.  Τα τελικά προϊόντα της ανακύκλωσης  µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν σε υαλοβάµβακες, fiberglass και σήµατα στους 

δρόµους.    Το γυαλί υποδιαιρείται σε κατηγορίες,  σε λευκό,  πράσινο 

και καφέ.  Κατά τη συλλογή, το γυαλί θραύεται για να  µειωθεί ο όγκος 

του και δηµιουργείται το υαλόθραυσµα.  Γυαλί καφέ χρώµατος 

χρησιµοποιείται για  µπουκάλια  µπύρας και φαρµάκων,  τα οποία είναι 

χηµικά ευαίσθητα στο φως,  ενώ γυαλί πράσινου χρώµατος 

χρησιµοποιείται για  µπουκάλια κρασιών και αναψυκτικών.  Πηγές 

παραγωγής του είναι τα εργοστάσια κατασκευής,  εµφιάλωσης και 

συσκευασίας  µπουκαλιών,  τα κέντρα διασκέδασης,  τα ξενοδοχεία,  τα 

εστιατόρια,  τα νοικοκυριά και διάφορα καταστήµατα.  Το προς 

ανακύκλωση γυαλί συλλέγεται ανάµικτο σε ξεχωριστούς υποδοχείς  

(κοντέινερς), σε δοχεία για κάθε χρώµα, σε κέντρα ανακύκλωσης, ή µε τη 

µέθοδο της συλλογής πόρτα-πόρτα.  Με την τελευταία µέθοδο, η συλλογή 

του γυαλιού µπορεί να γίνεται και µαζί µε άλλα υλικά.  Στις βιοµηχανίες 

το υαλόθραυσµα καθαρίζεται και τεµαχίζεται σε πολύ  µικρά κοµµάτια 

που έχουν τη µορφή άµµου. Κατόπιν αναµιγνύεται µε πυριτική άµµο και 

θραύσµατα ασβεστόλιθου και τήκεται για παραγωγή νέου γυαλιού.  Με 

τη χρήση του υαλοθραύσµατος επιτυγχάνεται σηµαντική  µείωση της 

κατανάλωσης ενέργειας,  διότι έτσι είναι  µικρότερη η απαιτούµενη 

θερµοκρασία τήξης στον κλίβανο. Τα προϊόντα του γυαλιού διαφέρουν ως 
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προς τη χηµική σύσταση και το χρώµα. Το υαλόθραυσµα πρέπει να είναι 

συµβατό  µε τα προϊόντα που θα κατασκευασθούν και να προέρχεται από 

ανάλογες ποιότητες προϊόντων που θα πρέπει να ταιριάζουν στο χρώµα  

(π.χ. πράσινο γυαλί για υαλόθραυσµα από πράσινο γυαλί). Προϊόντα της 

βιοµηχανίας γυαλιού είναι οι φιάλες,  τα τζάµια παραθύρων,  διάφορα 

βάζα και διακοσµητικά  (πεπιεσµένο και φυσικό γυαλί).  Στους 

κλιβάνους γίνεται χρήση χρωµατιστού υαλοθραύσµατος χωρίς πρόβληµα 

στο τελικό προϊόν, ανάλογα  µε την ποιότητα του παραγόµενου γυαλιού 

για πράσινο γυαλί: 35%,  για καφέ γυαλί: 5-10%,  για καθαρό  (λευκό) 

γυαλί: 1-5%. Οι τιµές αγοράς του διαχωρισµένου γυαλιού είναι 

υψηλότερες από εκείνες του ανάµικτου  (το τελευταίο χρησιµοποιείται για 

παραγωγή  µόνον πράσινου γυαλιού).  Όσον αφορά στις προσµίξεις, οι 

ετικέτες δεν αποτελούν πρόβληµα. 

Πρέπει να προσέξουµε τους παρακάτω κανόνες στην ανακύκλωση των 

γυαλιών: 

1)  ∆εν πρέπει να αναµιγνύουµε τα διάφορα χρώµατα (διαφανές, πράσινο 

κ.λπ.) 

2) Aν µέσα σε πολλά γυαλιά διαφανή υπάρχουν και µερικά έγχρωµα 

(π.χ. πράσινα), τότε µπορεί να παραχθεί µόνο πράσινο γυαλί. 

3) Kαλό είναι οι καταναλωτές να αποµακρύνουν τα ξένα αντικείµενα  

(π.χ.  πλαστικά πώµατα κ.λπ.) 
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Προβληματικά κατά την επεξεργασία είναι τα καπάκια, τα πώµατα, τα  

µεταλλικά αντικείµενα και δακτυλίδια, τα κεραµικά,  η σκόνη και οι 

πέτρες, τα οποία πιθανόν να καταστήσουν τα προϊόντα τους ακατάλληλα 

για χρήση από τη βιοµηχανία,  επειδή  µερικά από αυτά δεν τήκονται 

στον κλίβανο και δηµιουργούν φυσαλίδες στο τελικό προϊόν. Το 

υαλόθραυσµα µικτού χρώµατος χρησιµοποιείται στα πυρότουβλα και στα 

τούβλα, στο τσιµέντο και στην άσφαλτο που πολλές φορές δεν είναι 

επιτυχώς εµπορεύσιµα.  Απαιτείται ενηµέρωση ώστε να  µην πετιούνται 

στα κοντέινερς ανακύκλωσης κεραµικά,  πορσελάνες  (προσοχή στις 

διαφανείς),  µέταλλα (π.χ. σαµπάνιες), ενισχυµένο γυαλί (µε 

συρµατόπλεγµα), αλεξίσφαιρο γυαλί και γυαλί από τζάµια µε στόκους.  
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Στην Εικόνα  φαίνονται οι δυνατότητες διαχείρισης του γυαλιού

 

 

Σιδηρούχα µέταλλα 

Τα σιδερένια κουτιά αποτελούνται από χάλυβα µε λεπτή εσωτερική 

επικάλυψη κασσιτέρου (tin cans)  για να αποφεύγεται το σκούριασµά 

του και για να προστατεύεται το περιεχόµενο του κουτιού. Η επικάλυψη 

του κουτιού  µπορεί να είναι και από χρώµιο. Ο κασσίτερος είναι υλικό 

µεγάλης αξίας,  πολλαπλάσιας αυτής του χάλυβα,  και αντιπροσωπεύει 

το 0,5-1%  του συνολικού βάρους του κουτιού. Ως αποκασσιτεροποίηση 

ορίζεται η διαδικασία ανάκτησης του κασσιτέρου από τα κουτιά.  

Προηγουµένως,  τα κουτιά ισοπεδώνονται ή θραύονται και µεταφέρονται 
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σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας.  Η διαλογή και ανακύκλωση των 

σιδερένιων κουτιών  µπορεί να γίνει στο σπίτι ή αυτά να τοποθετούνται σε 

κοντέινερς και από εκεί να µεταφέρονται στο κέντρο ανακύκλωσης, όπου 

µε τη χρήση  µαγνητικού διαχωριστή επιτυγχάνεται ο διαχωρισµός των 

αλουµινένιων από τα σιδερένια κουτιά, τα οποία αφού θραυτούν και 

δεµατοποιηθούν µεταφέρονται στην αντίστοιχη βιοµηχανία. Τα 

διµεταλλικά είναι τα κουτιά µπύρας και αναψυκτικών που αποτελούνται 

από χάλυβα και τα οποία έχουν αλουµινένιο καπάκι. Το πρόβληµα στην 

περίπτωση αυτή έγκειται στο ότι και µετά τον ειδικό τεµαχισµό 

παραµένουν προσµίξεις αλουµινίου στο χάλυβα.  Τα ανακυκλωµένα 

κουτιά οδηγούνται στις εγκαταστάσεις όπου µπορεί να χρησιµοποιηθεί 

και 100% σκράπ, ή σε κλιβάνους ανοιχτής πυράς.  Τα επιθυµητά υλικά 

για ανακύκλωση δε  µεταφέρονται απευθείας σε εγκαταστάσεις λόγω των 

προσµίξεων, που όµως αν βρίσκονται σε ποσοστό  µικρότερο του 5% της 

πρώτης ύλης δεν αποτελούν πρόβληµα.  Οι προσµίξεις που υπάρχουν 

στο σκράπ δηµιουργούν προβλήµατα στην αποκασσιτεροποίηση.  
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Στην Εικόνα  φαίνονται οι δυνατότητες διαχείρισης των σιδηρούχων µετάλλων 

 

 

 

Αλουµίνιο 

Eίναι από τις πιο εµπορεύσιµες περιπτώσεις. Tο σηµαντικό κέρδος εδώ 

από την ανακύκλωση,  όπως και στο γυαλί, δεν είναι στην πρώτη ύλη  

(εφόσον αργίλιο υπάρχει άφθονο στο στερεό φλοιό της γης) αλλά στην 

εξοικονόµηση ενέργειας. Ένας τόνος αλουµινίου που παράγεται από 

βωξίτη απαιτεί κατανάλωση ενέργειας 51,000 KWh. Ένας τόνος από 

ανακυκλωµένο αλουµίνιο απαιτεί µόνο 2,000 KWh. Έχουµε λοιπόν 95% 

εξοικονόµηση ενέργειας. Η ανακύκλωση του αλουµινίου αφορά κυρίως 

στα κουτιά αναψυκτικών και  µπύρας,  ενώ ορισµένα άλλα είδη 

αλουµινίου που θα  µπορούσαν να ανακυκλωθούν είναι υδρορροές,  
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πλαίσια παραθύρων, έπιπλα κήπων και εξαρτήµατα αυτοκινήτων.  Η 

µεταφορά των ανακυκλωµένων αλουµινένιων κουτιών στη βιοµηχανία 

µπορεί να γίνει χύµα,  σε δεµατοποιηµένη, ή σε συµπιεσµένη µορφή. 

Χαρακτηριστικό γνώρισµα του αλουµινίου είναι η πολύ υψηλή τιµή του 

υλικού ως σκράπ, κάτι που ευνοεί τη σε υψηλά ποσοστά ανακύκλωσή 

του,  λόγω της σηµαντικής εξοικονόµησης ενέργειας που έχει η 

βιοµηχανία που το χρησιµοποιεί ως πρώτη ύλη (ενεργοβόρα διαδικασία 

βωξίτη - αλουµίνας - αλουµινίου).  Η ανακύκλωσή του  µπορεί να γίνει σε 

δοχεία ανακύκλωσης ή σε κέντρα ανακύκλωσης, κύρια δε σε κέντρα 

αγοράς υλικών.   

Κατά την ανακύκλωσή τους, τα κουτιά αλουµινίου πρέπει να 

διαχωρίζονται από τα σιδηρούχα και τα διµεταλλικά (µαγνητικός 

διαχωρισµός). Τα κουτιά του αλουµινίου  µπορούν να ανακυκλωθούν 

άπειρες φορές. Στη βιοµηχανία, τα κουτιά εισάγονται σε φούρνο για 

αποβερνίκωση, αποσµάλτωση και αποµάκρυνση χρωµατικών επιγραφών. 

Το καθαρό αλουµίνιο εισάγεται σε φούρνο για τήξη και διαµόρφωση σε 

ράβδους,  που όταν ψυχθούν αποτελούν τα φύλλα ή ρολά που θα 

διαµορφώσουν τελικά τα νέα κουτιά.   
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Στην Εικόνα  φαίνεται η διαδικασία ανακύκλωσης του αλουµινίου. 

 

 

 

 

   

 

Πλαστικά 

H ανακύκλωση πλαστικών είναι γενικά δύσκολη και πολλές φορές 

οικονοµικά ασύµφορη. Aπό περιβαλλοντική άποψη είναι σηµαντική γιατί 

πολλά πλαστικά που περιέχουν χλώριο  (π.χ.  πολυβινυλοχλωρίδιο) όταν 
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καίγονται παράγουν πολύ τοξικές ενώσεις  (διοξίνες και φουράνες)  και γιατί 

τα πιο πολλά πλαστικά διασπώνται δύσκολα.  

Tα πιο διαδεδοµένα είδη προς ανακύκλωση είναι:  

    PVC - Πολυβινυλοχλωρίδιο 

    HDPE - Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας 

    LDPE - Πολυαιθυλένιο χαµηλής πυκνότητας 

    PP - Πολυπροπυλένιο 

    PS - Πολυστυρένιο 

Χαρακτηριστικό γνώρισµα των πλαστικών, είναι η σχέση βάρους:όγκου που 

φτάνει και  µέχρι 1:3. Η αλλαγή της συσκευασίας των προϊόντων προς 

όφελος του πλαστικού είχε ως συνέπεια τη δραµατική αύξηση της 

συµµετοχής του στα απορρίµµατα,  ιδίως τα τελευταία χρόνια.  Υπάρχουν 

πολλά προβλήµατα µε τα πλαστικά από την άποψη της δυνατότητας 

ανακύκλωσής τους.  Αυτά οφείλονται στο ότι: (α)  υπάρχουν πολλές 

ποιότητες και τύποι πλαστικών  µε διαφορετικές φυσικές ιδιότητες και 

χηµική σύσταση, (β)  είναι αρκετά δύσκολο να αναγνωρισθούν εύκολα,  

ακόµα και εάν φαίνονται ίδια  (π.χ.  πλαστικά  µπουκάλια), (γ)  υπάρχουν 

σε αυτά πολλές προσµίξεις.   Αρκετά πρόσφορη  µεθοδολογία ανάκτησης του 

PVC είναι η συλλογή πόρτα-πόρτα  (και όχι η τοποθέτηση σε κοντέινερς) και 

πιθανόν η  µεταφορά του  µε ειδικό όχηµα για συµπίεση. Λόγω των 

προβληµάτων που υπάρχουν, οι προσπάθειες για ανάκτηση πλαστικού 

έχουν εστιασθεί στα είδη που ανακυκλώνονται ευκολότερα (PET  και 
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HDPE).  Από ΡΕΤ (Polyethylene  terepthalate) είναι κατασκευασµένες οι 

φιάλες που περιέχουν ανθρακούχα αναψυκτικά λοιπά µπουκάλια 

αναψυκτικών,  ενώ από HDPE (High density polyethelane)  είναι τα κουτιά 

γάλακτος, αναψυκτικών και εµφιαλωµένου νερού.   

Λόγω της χαρακτηριστικής σχέσης όγκου:βάρους,  τα πλαστικά  µπουκάλια 

θραύονται και δεµατοποιούνται για την οικονοµικότερη  µεταφορά τους στη 

βιοµηχανία,  όπου κατά την επεξεργασία τους αποµακρύνονται οι 

προσµίξεις  (ετικέτες,  κατάλοιπα και σκόνη). Αν και τα θερµοπλαστικά 

διαθέτουν τη δυνατότητα επαναθέρµανσης και επαναδιαµόρφωσης,  η 

επαναθέρµανση υποβαθµίζει τελικά τα πλαστικά.  Άλλα προβλήµατα στα 

ανακυκλωµένα πλαστικά εµφανίζονται λόγω βιολογικών προσµίξεων που δεν 

καταστρέφονται. Τα µπουκάλια PET  και HDPE  δε  µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν αυτούσια ως περιέκτες.  Τα πλαστικά προϊόντα 

προέρχονται από ένα είδος ρητίνης ή από σύνθεση ρητινών πολλών ειδών. Η 

ανακύκλωση στις µονάδες κατεργασίας πλαστικού είναι πιο εύκολη σε 

πολλές περιπτώσεις. Το πλαστικό σκράπ λειοτεµαχίζεται, αναµιγνύεται µε 

παρθένους κόκκους  (ρητίνες) και τήκεται στην κανονική διαδικασία 

κατασκευής πλαστικού.  Σε πολλές περιπτώσεις,  η επαναχρησιµοποίηση 

πλαστικού είναι πιο πολύπλοκη διαδικασία.  Κλειδί στην ανακύκλως 

πλαστικού είναι η διάθεση ρητίνης γνωστού  µοριακού βάρους χωρίς 

προσµίξεις. Εκτός των άλλων, αυτό αποτελεί κριτήριο για τη δυνατότητα της  

µετέπειτα ανακύκλωσής του. Ακριβώς λόγω των προβληµάτων που 

αναφέρθηκαν, η ανακύκλωση των πλαστικών βρίσκεται ακόµ σε πολύ 

χαµηλά επίπεδα.   
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Οι πηγές παραγωγής πλαστικών στα απορρίµµατα είναι:  

1.  Μεταφορές, όπως αυτοκίνητα, ποδήλατα, µοτοσικλέτες, φορτηγά κ.λπ.  

2.  Συσκευασία, όπως µπουκάλια, δοχεία τροφίµων, σακούλες και πλαστικά 

περιτυλίγµατα.  

3.  Οικοδοµές και κατασκευές όπως σωλήνες, αποχετεύσεις, πατώµατα, 

µονώσεις, πόρτες και παράθυρα.  

4.  Ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά όπως καλώδια και συσκευές επικοινωνίας.  

5.  Επιπλώσεις όπως έπιπλα, καρπέτα, κουρτίνες, έπιπλα γραφείου και 

καλύµµατα τοίχων.  

6.  Καταναλωτικά όπως τσάντες, παιχνίδια, εργαλεία κήπων και εξοπλισµός 

εργαστηρίων.  

7.  Βιοµηχανία.  

8.  Θερµοκήπια. Σηµειώνεται εδώ το πανελλήνιο δίκτυο που έχει 

αναπτυχθεί  µε έδρα τη Κρήτη για την συλλογή των χρησιµοποιηµένων 

καλυµµάτων των θερµοκηπίων από ΡΕ, τα οποία οδηγούνται στην Κρήτη 

όπου και ανακυκλώνονται από τοπική βιοµηχανία. Τέλος, προϊόντα από 

ανακυκλωµένο ΡΕΤ είναι διάφορα υποβοηθητικά υλικά για επιστρώσει και 

επενδύσεις,  σχοινιά και σπάγκοι,  γεωϋφάσµατα και διαµορφωµένα 

πλαστικά,  εν προϊόντα από ανακυκλωµένο HDPE  είναι οι διάφορες 

βιοµηχανικές επιστρώσεις δαπέδων, δεξαµενές και κάδοι, γλάστρες.  
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Στην Εικόνα  φαίνονται οι δυνατότητες διαχείρισης των πλαστικών απορριµµάτων. 
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1.4) Στοιχεία ανακύκλωσης στην Ελλάδα 

 

Οι συντονισμένες και μεθοδευμένες ενέργειες που ακολουθεί η Ε.Ε.Α.Α. 

έχουν συμβάλλει, ώστε σήμερα να έχουν τη δυνατότητα ανακύκλωσης 

σχεδόν 8 εκ. κάτοικοι σε ολόκληρη την Ελλάδα. Αυτό είναι το αποτέλεσμα 

της ουσιαστικής και εποικοδομητικής συνεργασίας με σχεδόν 680 

Δήμους (προ Καλλικράτη), αλλά και της συμβολής πάνω από 1.650 

υπόχρεων επιχειρήσεων από όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων που μέσα 

από τη συνεργασία τους με την ΕΕΑΑ, δείχνουν έμπρακτα το ενδιαφέρον 

τους για την προώθηση της ανακύκλωσης συσκευασιών των προϊόντων 

τους. Παράλληλα, με ευθύνη ή χρηματοδότηση της Ε.Ε.Α.Α. λειτουργούν 

συνολικά 28 Κέντρα ΔιαλογήςΑνακυκλώσιμων Υλικών (Κ.Δ.Α.Υ.).  

 

Το 2010, οι μπλε κάδοι σε όλη τη χώρα έφτασαν - περίπου τους 110.000, 

ενώ τα ειδικά οχήματα συλλογής ανακυκλώσιμων τα 360. Oι ποσότητες των 

αποβλήτων συσκευασίας που αξιοποιήθηκαν το 2010 από τις 

δραστηριότητες του Συστήματος, περιλαμβανομένων και των Βιομηχανικών 

και Εμπορικών Αποβλήτων Συσκευασίας (ΒΕΑΣ), ανήλθαν σε 415.904 

τόνους. Υπογραμμίζεται ότι οι ποσότητες αυτές υπερκάλυψαν το στόχο του 

ετήσιου προγραμματισμού του Επιχειρησιακού Σχεδίου του Συστήματος. 

Συνολικά, συνυπολογίζοντας και τους 95.000 τόνους χαρτιού εντύπων 

(εφημερίδες, περιοδικά, φυλλάδια, βιβλία, κτλ) που ανακυκλώθηκαν μέσω 

των έργων του μπλε κάδου, περίπου 511.000 τόνοι ανακυκλώσιμων 

υλικών δεν οδηγήθηκαν στους χώρους ταφής και συνεισέφεραν στην 
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ανακούφιση του οξύτατου προβλήματος εξεύρεσης νέων χώρων διάθεσης των 

απορριμμάτων. 

 

 

 

 

 
 Τα έτη 2006‐2007‐2008‐2009 με μια ματιά  

∆είκτης 2006 2007 2008 2009 
Εξυπηρετούμενοι κάτοικοι 
(σωρευτικά σύνολα)(1) 4.297.977 6.115.297 6.592.498 7.554.699 

Συμβεβλημένοι ∆ήμοι (σωρευτικά 
σύνολα) (2) 337 446 610 648 

Κ∆ΑΥ (σωρευτικά σύνολα) 12 15 18 22 
Κάδοι (σωρευτικά σύνολα) 25.103 51.602 76.530 98.177 
Οχήματα συλλογής (σωρευτικά 
σύνολα) 95 140 236 327 

Τσάντες που έχουν διανεμηθεί 
(σωρευτικά σύνολα) 710.000 1.208.650 1.753.150 2.083.800 

Θέσεις εργασίας (σωρευτικά 
σύνολα) (3) 510 680 1.052 1.578 

∆απάνες λειτουργίας ΕΕΑΑ (εκατ. 
€) 15,6 20,1 24,0 31,2 

Επενδύσεις (εκατ. €) 9,1 10,0 25,9 4,6 
Σύνολο Εκροών (εκατ. €) 24,7 30,1 49,9 35,9 
Ποσότητες αποβλήτων συσκευασίας 
που αξιοποιήθηκαν (τόνοι)(4) 266.623 344.362 400.033 432.013 

Ποσότητες χαρτιού εντύπων που 
αξιοποιήθηκαν (τόνοι) 19.660 35.245 56.512 79.146 

  
 

 

 

(1)      Περιλαμβάνονται οι ΟΤΑ ή οι φορείς διαχείρισης δημοτικών αποβλήτων με τους οποίους έχει υπογραφεί σύμβαση συνεργασίας, 
συμπεριλαμβανομένων περίπου 0,5 εκατ. κατοίκων των ΟΤΑ μελών του ΕΣΔΚΝΑ με τους οποίους δεν υπάρχει απευθείας συμφωνία. 

(2)      Περιλαμβάνονται οι ΟΤΑ με τους οποίους έχουν υπογραφεί συμβάσεις άμεσα ή μέσω διαδημοτικών φορέων 

(3)      Περιλαμβάνει τις άμεσες θέσεις εργασίας στη συλλογή και τη διαλογή. 
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2)  Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού(Α.Η.Η.Ε.) 

 

2.1) Τι είναι τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά απόβλητα 

 

Ολες οι συσκευές που μπαίνουν στην πρίζα και θεωρούνται Απόβλητα 

Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) αποτελούνται από 

πλαστικές και μεταλλικές επιφάνειες, γυαλί, αλλά και από πυκνωτές, 

σκληρούς δίσκους και ηλεκτρολύτες και άλλα εξαρτήματα που περιέχουν 

επικίνδυνα στοιχεία, όπως νικέλιο, αλουμίνιο, χαλκό, ηλεκτρολύτες, PCB's 

κ.λπ. Ολα αυτά είναι στοιχεία υψηλής τοξικότητας και έχουν καρκινογόνο 

δράση. 

Δεν είναι όμως μόνο αυτός ο λόγος που πρέπει να επεξεργαζόμαστε τα 

ΑΗΗΕ. Μεγάλη σημασία έχει και η εξοικονόμηση ενέργειας που γίνεται από 

την ανακύκλωσή τους, αφού δίνεται η δυνατότητα να 

επαναχρησιμοποιηθούν κάποια συστατικά τους οπότε δεν χρειάζεται να 

σπαταληθεί ενέργεια για να παραχθούν εκ νέου. Ενα επιπλέον πρόβλημα 

που δημιουργούν τέτοιου είδος απόβλητα είναι ο όγκος που καταλαμβάνουν 

στα ΧΥΤΑ. 

Ο όρος απόβλητα από ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό 

(ΑΗΗΕ), αναφέρεται σε ένα ευρύ φάσμα υλικών και πρόκειται ουσιαστικά 

για το πιο πολύπλοκο ρεύμα στερεών αποβλήτων. Η πολυπλοκότητα του 

οφείλεται στην μεγάλη ποικιλία υλικών που χρησιμοποιούνται ως πρώτες 

ύλες για την παραγωγή ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΗΗΕ), 

καθώς και στο μεγάλο αριθμό ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων. 
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Είναι σημαντικό να δοθούν οι ορισμοί για τους δύο παραπάνω όρους, όπως 

αυτοί καθορίζονται από την Οδηγία 2002/96 της Ευρωπαϊκής ένωσης. 

 

“Ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός” ή “HHE” είναι ο εξοπλισμός του 

οποίου η ορθή λειτουργία εξαρτάται από ηλεκτρικά ρεύματα ή 

ηλεκτρομαγνητικά πεδία και ο εξοπλισμός για την παραγωγή. Τη μεταφορά 

και τη μέτρηση των ρευμάτων και πεδίων αυτών, ο οποίος υπάγεται στις 

κατηγορίες του Πίνακα 1.1 και ο οποίος έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί υπό 

ονομαστική τάση μέχρι 1000 Vεναλλασσόμενου ρεύματος και μέχρι 1500 V 

συνεχούς ρεύματος”.  

 

 

 

“Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού” ή “AHHE” νοείται ο 

ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός που θεωρείται “απόβλητο” κατά την 

έννοια του άρθρου 1(α) της οδηγίας 75/442/ΕΚ ” 

 

[1] Αντικαταστάθηκε από τη νέο Οδηγία Πλαίσιο 2006/12/ΕΚ 
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Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων 

Στον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων, τα ΑΗΗΕ ταξινομούνται με τον 

τετραψήφιο κωδικό 16 02, ενώ  σημειώνεται ότι η υποκατηγορία με τον 

διψήφιο αριθμό 16 αναφέρεται στα απόβλητα μη προδιαγραφόμενα αλλιώς 

στον κατάλογο και σε αυτή ανήκουν πέρα από τα ΑΗΗΕ, τα οχήματα στο 

τέλος του κύκλου ζωής τους (κωδικοποίηση 16 01).  

 

 

16 02 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 
16 02 
09*   Μετασχηµατιστές και πυκνωτές που περιέχουν PCB ή PCT 

16 02 
10*   

Απορριπτόµενος εξοπλισµός που περιέχει PCB ή PCT ή έχει µολυνθεί από παρόµοιες 
ουσίες άλλος από τον αναφερόµενο στο 16 02 09 

16 02 
11*   Απορριπτόµενος εξοπλισµός που περιέχει χλωροφθοράνθρακες 

16 02 
12*   Απορριπτόµενος εξοπλισµός που περιέχει ελεύθερο αµίαντο 

16 02 
13*   

Απορριπτόµενος εξοπλισµός που περιέχει επικίνδυνα συστατικά στοιχεία άλλος από 
τους αναφερόµενους στο 16 02 09 έως 16 02 12 

16 02 
14*   Απορριπτόµενος εξοπλισµός άλλος από τον αναφερόµενο στο 16 02 09 έως 16 02 13 

16 02 
15*   Επικίνδυνα συστατικά στοιχεία που έχουν αφαιρεθεί από απορριπτόµενο εξοπλισµό 

16 02 
16*   

Συστατικά στοιχεία που έχουν αφαιρεθεί από απορριπτόµενο εξοπλισµό άλλα από αυτά 
που αναφέρονται στο 16 02 15

  

[Τα  απόβλητα  που  θεωρούνται  επικίνδυνα  σημειώνονται  με  αστερίσκο  όπως  ορίζει  η  Απόφαση  2000/532/ΕΚ].   
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Επιπροσθέτως σημειώνεται ότι στην κατηγορία με τον κωδικό 20 (Δημοτικά 

απόβλητα και παρόμοια απόβλητα από εμπορικές δραστηριότητες, 

βιομηχανίες και ιδρύματα περιλαμβανομένων μερών χωριστά συλλεχθέντων) 

ταξινομούνται τα κάτωθεν απόβλητα που δύναται να περιέχονται στα ΑΗΗΕ 

 

 

Κωδικός Είδος Αποβλήτου 
20 01 
21*   Σωλήνες φθορισµού και άλλα απόβλητα περιέχοντα υδράργυρο 

20 01 
23*   Απορριπτόµενος εξοπλισµός που περιέχει χλωροφθοράνθρακες 

20 01 
35*   

Απορριπτόµενος ΗΗΕ  άλλος από τον αναφερόµενο στο 20 01 21 και 20 01 23 που 
περιέχει επικίνδυνα συστατικά στοιχεία

20 01 
36*   

Απορριπτόµενος ΗΗΕ  άλλος από τον αναφερόµενο στο 20 01 21, 20 01 23  και  20 
01 35

 

 

Ακολουθούν οι ορισμοί εμπλεκόμενων φορέων που αφορούν στη διαχείριση 

των ΑΗΗΕ. 

«Παραγωγός»: οιοδήποτε πρόσωπο, ανεξάρτητα από το ποια τεχνική 

πωλήσεων χρησιµοποιεί, συµπεριλαµβανοµένης της εξ αποστάσεως 

επικοινωνίας σύµφωνα µε την οδηγία 97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 20ής Μαΐου 1997, για την 

προστασία των καταναλωτών κατά τις εξ αποστάσεως συµβάσεις (1), το 
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οποίο: 

 

i) κατασκευάζει και πωλεί ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισµό µε τη 

µάρκα του 

ii)µεταπωλεί µε τη µάρκα του εξοπλισµό παραγόµενο από άλλους 

προµηθευτές, όπου ο µεταπωλητής δεν θεωρείται «παραγωγός» εφόσον η 

µάρκα του παραγωγού αναγράφεται στoν εξοπλισµό σύµφωνα µε το σηµείο i) 

iii)εισάγει ή εξάγει κατ' επάγγελµα ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισµό σε 

ένα κράτος µέλος. 

«Διανοµέας»: οιοσδήποτε παρέχει ηλεκτρικό ή ηλεκτρονικό εξοπλισµό, επί 

εµπορικής βάσεως, σε εκείνον που πρόκειται να τον χρησιµοποιήσει. 

«ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης»: τα ΑΗΗΕ που προέρχονται από νοικοκυριά 

και από εµπορικές, βιοµηχανικές, ιδρυµατικές και άλλες πηγές, η φύση και 

η ποσότητα των οποίων είναι παρόµοιες µε των προερχόµενων από 

νοικοκυριά. 

Ορφανά προϊόντα-Ιστορικά απόβλητα : Τα ΑΗΗΕ από προϊόντα που 

διατέθηκαν στην αγορά πριν από τις 13 Αυγούστου 2005 αλλά και προϊόντα 

όπου οι εταιρίες που τα παρασκεύασαν έχουν κλείσει 

Λευκά προιόντα: Μεγάλες οικιακές εφαρμογές, όπως ψυγεία, πλυντήρια 

κ.α. 

Καφέ προιόντα: Οπτικοακουστικός εξοπλισμός όπως τηλεοράσεις, 

ηχοσυστήματα κ.α.  
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Γκρι εμπορεύματα (grey ware): Ο όρος αναφέρεται στα προϊόντα του τομέα 

πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (π.χ. Η/Υ, φωτοαντιγραφικά, fax κ.α.). 

 

 

2.2) Διαχείριση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων 

Παλαιότερα η αγορά και κατοχή ηλεκτρικών συσκευών θεωρείτο πολυτέλεια 

και περιοριζόταν σε συγκεκριμένες βασικές λειτουργίες (τηλεόραση, ψυγείο, 

πλυντήριο, κλπ). Σήμερα υπάρχουν για ότι φανταστεί ο νους του ανθρώπου 

ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές σε τιμές προσιτές σχεδόν για κάθε 

τσέπη. 

 

Αυτό σε συνδυασμό με τον άκρατο καταναλωτισμό που επικρατεί στις μέρες 

μας έχουν σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία όλο και μεγαλύτερων ποσοτήτων 

αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ο ρυθμός παραγωγής 

αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού είναι τουλάχιστον 

τριπλάσιος από τα υπόλοιπα αστικά απόβλητα). 

 

Τα απόβλητα αυτά περιέχουν διάφορες επικίνδυνες ουσίες οι οποίες με την 

ανεξέλεγκτη απόρριψη (σε χωματερές και ύπαιθρο), καταστροφή ή καύση 

τους προκαλούν πολύ σοβαρές επιπτώσεις στο Περιβάλλον και τη Δημόσια 

Υγεία.  

 

Προκειμένου να αντιμετωπισθεί αυτό το συνεχώς αυξανόμενο πρόβλημα, η 
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Ευρωπαϊκή Ένωση προχώρησε το 2002 στην έκδοση δύο Ευρωπαϊκών 

Οδηγιών (2002/95/ΕΚ και 2002/96/ΕΚ) με σκοπό την όσο το δυνατό 

μεγαλύτερη χωριστή συλλογή και περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση των εν 

λόγω αποβλήτων και επιπλέον στον περιορισμό στη χρήση συγκεκριμένων 

επικίνδυνων ουσιών στην κατασκευή νέων προϊόντων. 

 

Η Κύπρος έχει εναρμονισθεί πλήρως με το Κοινοτικό Κεκτημένο 

υιοθετώντας τους περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Απόβλητα 

Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού) Κανονισμούς του 2004 (Κ.Δ.Π. 

668/2004). 

 

Ο εξοπλισμός ο οποίος καλύπτεται από την Νομοθεσία και μπορεί ο πολίτης 

να απορρίψει είναι οποιαδήποτε συσκευή για την ορθή λειτουργία της 

οποίας απαιτείται ηλεκτρικό ρεύμα και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, 

Ψυγεία, Πλυντήρια και Στεγνωτήρια Ρούχων, Ηλεκτρικές Κουζίνες και 

Φούρνους Μικροκυμάτων, Ηλεκτρικά Θερμαντικά Σώματα (π.χ. ηλεκτρικό 

καλοριφέρ), Συσκευές Κλιματισμού, Ηλεκτρικές Σκούπες, διάφορες 

μικροσυσκευές, Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές, Λαμπτήρες Φθορισμού κα. 

 

Σύμφωνα με τους εν λόγω Κανονισμούς έχουν αδειοδοτηθεί εγκαταστάσεις 

απορρύπανσης και αποσυναρμολόγησης των ΑΗΗΕ, ενώ οι υπόχρεοι 

παραγωγοί (κυρίως εισαγωγείς νέων προϊόντων) έχουν προχωρήσει στη 

σύσταση συλλογικού συστήματος διαχείρισης (WEEE Electrocyclosis 

Cyprus Ltd), το οποίο δραστηριοποιείται από τον Δεκέμβριο του 2009 με 

σκοπό την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους και την επίτευξη των εθνικών 
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στόχων για χωριστή συλλογή 4 κιλών ανά άτομο ανά έτος, όπως επίσης και 

τους στόχους αξιοποίησης και ανακύκλωσης/επαναχρησιμοποίησης. 

 

Μετά από δύο περίπου χρόνια λειτουργίας του συστήματος, η Κύπρος 

βρίσκεται κοντά στους εθνικούς στόχους σύμφωνα και με την έκθεση που 

υποβλήθηκε στην Ε.Ε για τα έτη 2007 και 2008. Για την επίτευξη των 

στόχων σημαντικότερος παράγοντας θεωρείται η ευαισθητοποίηση και 

μαζική συμμετοχή των πολιτών στη χωριστή συλλογή και παράδοση των εν 

λόγω απόβλητων στο συλλογικό σύστημα διαχείρισης. Η συμμετοχή αυτή 

κρίνεται ακόμα πιο σημαντική αν αναλογισθεί κανείς το γεγονός ότι η 

Κοινοτική Νομοθεσία που αφορά τα ΑΗΗΕ βρίσκεται υπό αναθεώρηση και 

οι πρόνοιες της γίνονται ακόμα αυστηρότερες με πολύ μεγαλύτερες 

απαιτήσεις όσον αφορά τις ποσότητες των εν λόγω αποβλήτων οι οποίες 

πρέπει να συλλέγονται. 

 

Ο καταναλωτής στην όλη προσπάθεια οφείλει να γνωρίζει τα δικαιώματά του 

αλλά και τις υποχρεώσεις του και να συνειδητοποιήσει ότι αποτελεί τον πιο 

σημαντικό κρίκο για επιτυχία της προσπάθειας αυτής. Συγκεκριμένα 

πρέπει να γνωρίζει τη σημασία του διαγραμμένου κάδου, δηλαδή την 

υποχρέωση χωριστής συλλογής από τα υπόλοιπα αστικά απόβλητα και 

απόρριψη τους σε σημεία συλλογής τα οποία υποδεικνύονται από το 

συλλογικό σύστημα (σημεία πώλησης ηλεκτρικών ειδών). Τα σημεία αυτά 

πρέπει να βρίσκονται παγκύπρια διευκολύνοντας και τον τελευταίο Κύπριο 

πολίτη, και να δέχονται τα απόβλητα αυτά δωρεάν. Οι περισσότερες 

ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές περιέχουν επικίνδυνες ουσίες οι 
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οποίες έχουν σοβαρές επιπτώσεις στο Περιβάλλον και τη Δημόσια Υγεία 

όταν αυτές απορρίπτονται ανεξέλεγκτα σε σκυβαλότοπους ή στη φύση 

γενικότερα.  

 

 

 

Αποτέφρωση των ΑΗΗΕ 

Η αποτέφρωση ΑΗΗΕ σε ειδικές εγκαταστάσεις συμβάλλει στην 

αύξηση των ρύπων (ιδιαίτερα τοξικών ενώσεων, όπως βαρέα μέταλλα, 

διοξίνες, φουράνια κλπ) που εκλύονται στην ατμόσφαιρα ή 

παρακρατούνται στην τέφρα των μονάδων. Πρόσφατες μελέτες στην 

Γερμανία υπολόγισαν ότι περιέχονται ετησίως σε εκπομπές από 

αποτέφρωση αποβλήτων 36 τόνοι υδραργύρου και 16 τόνοι   καδμίου. 

Επιπλέον έχει αποδειχθεί ότι η αποτέφρωση μη επικίνδυνων αποβλήτων 

είναι η μεγαλύτερη πηγή εκπομπών διοξινών και φουρανίων στην 

ατμόσφαιρα της Ευρώπης.  
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Επίσης, τα ΑΗΗΕ περιέχουν σοβαρές ποσότητες PVC (αποτελεί το 

20% τουλάχιστον των πλαστικών στα ΑΗΗΕ). Υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις 

που υποστηρίζουν ότι το PVC δεν προσφέρεται για αποτέφρωση, ιδίως σε 

σχέση με την ποσότητα και τον επικίνδυνο χαρακτήρα των παραγόμενων 

καυσαερίων κατά την αποτέφρωση. Κατά την υγειονομική ταφή του, 

αναγνωρίζεται ευρύτατα ότι ενδέχεται να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην 

υγεία του ανθρώπου. Σήμερα, ανακυκλώνονται πολύ μικρές ποσότητες 

αποβλήτου PVC από τα ΑΗΗΕ. 

Για τους παραπάνω λόγους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το 

Συμβούλιο εξέδωσαν το 1998 οδηγίες για την αποτέφρωση των αποβλήτων, 

ορίζοντας αυστηρές οριακές τιμές εκπομπής ρύπων. Ωστόσο, η σε τελικό 

στάδιο εφαρμοζόμενη τεχνολογία δεν μπορεί να θεωρηθεί ως η μόνη 

μέθοδος που επιτρέπει να αποφευχθούν οι εκπομπές από τις ενέργειες 

διαχείρισης αποβλήτων. 

Η χωριστή συλλογή και η επεξεργασία συγκεκριμένων 

κατηγοριών αποβλήτων, όπως τα ΑΗΗΕ, συμβάλλει στο να είναι 

καθαρότερα  τα  αστικά  απόβλητα  και,  ως  εκ τούτου,  στη  μείωση  των 

εκπομπών λόγω αποτέφρωσης ή τήξης των ΑΗΗΕ που περιέχουν βαρέα 

μέταλλα και αλογωνούχες ουσίες. 

Βέβαια, εκτός των ατμοσφαιρικών εκπομπών, ιδιαίτερη σημασία στην 

αποτέφρωση των ΑΗΗΕ έχει και η παραμένουσα τέφρα. Αυτό αφορά τόσο 

τις εγκαταστάσεις που συμμορφώνονται προς τις οδηγίες του Ε. 

Συμβουλίου για την  αποτέφρωση  των  αποβλήτων όσο για τις 

εγκαταστάσεις που δεν ανταποκρίνονται προς τις άνω διατάξεις. 
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Η είσοδος μικρών ποσοτήτων ΑΗΗΕ σε εγκαταστάσεις καύσης έχει ως 

αποτέλεσμα υψηλές συγκεντρώσεις βαρέων κι άλλων μετάλλων στη 

σκουριά, τα παραγόμενα καυσαέρια και τα φίλτρα των μονάδων. Στην 

Ολλανδία έχει υπολογιστεί ότι αν σταματούσε η αποτέφρωση μαζί με 

άλλα απόβλητα των μικρών « λευκών » και « γκρίζων » οικιακών 

συσκευών, η περιεκτικότητα της τέφρας σε χαλκό, μόλυβδο, νικέλιο και 

άλλα μέταλλα θα μπορούσε να περιοριστεί σε τέτοιο βαθμό ώστε τελική 

τέφρα να μπορούσε να χρησιμοποιηθεί κατά τρόπο ασφαλή για το 

περιβάλλον.  

Αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι τα μικρά απόβλητα ΗΗΕ αποτελούν 

σε ποσοστό περίπου 40% πηγή του χαλκού που περιέχεται στην τελική 

τέφρα από την καύση των αστικών αποβλήτων στην Ολλανδία. 
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Υγειονομική ταφή των ΑΗΗΕ 

Η υγειονομική ταφή σε Χ.Υ.ΤΑ. δεν έχει καμία σχέση με την 

εικόνα που είχαμε  στο  μυαλό  μας  για  τις  «χωματερές». Οι  σύγχρονοι  

χώροι  ταφής πρέπει να πληρούν υψηλές προδιαγραφές και να 

μεταχειρίζονται τα απόβλητα ανάλογα με την επικινδυνότητά τους. Οι 

προδιαγραφές αυτές αυξάνουν πολύ το κόστος διάθεσης για τα κοινά 

απόβλητα και υπερβολικά για τα επικίνδυνα. Είναι μία πίεση προς τους 

υπόχρεους να ανακυκλώνουν τα προϊόντα τους, ώστε όσο το δυνατόν να 

μειώνεται η τελική ποσότητα αποβλήτων προς διάθεση. 

Τα κύρια προβλήματα στους χώρους ταφής προέρχονται κυρίως από την 

απόπλυση και την εξαέρωση των επικίνδυνων ουσιών. Μερικά παραδείγματα 

αποτελούν η απόπλυση του υδραργύρου κατά την καταστροφή ορισμένων 

τμημάτων ΗΗΕ (π.χ. διακόπτες κυκλωμάτων), η καταστροφή πυκνωτών που 

περιέχουν PCB, καθώς και η διαρροή τοξικών ουσιών στο έδαφος και στα 

υπόγεια ύδατα από την ταφή πλαστικών υλικών με βρωμιούχους 

επιβραδυντές φλόγας ή πλαστικών υλικών που περιέχουν κάδμιο 

(Χριστοφορίδου, 2008).  

Προβληματισμό προκαλεί και η εξαέρωση μεταλλικού υδραργύρου 

και διμεθυλενοϋδραργύρου από τα ΑΗΗΕ στους χώρους ταφής. Επιπλέον,  

είναι  δυνατόν  να  προκληθούν  ανεξέλεγκτες  πυρκαγιές  στους ΧΥΤΑ. 

Εξαιτίας των πυρκαγιών μπορεί να προκληθούν εκπομπές βαρέων 

μετάλλων ή άλλων χημικών ενώσεων. 
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3) Φωτοβολταϊκά συστήματα  

 

3.1) Τι ειναι τα φωτοβολταϊκά συστήματα 

 

Τα φωτοβολταϊκά (ή Φ/Β) συστήματα αποτελούν μια από τις εφαρμογές 

των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, με τεράστιο ενδιαφέρον για την Ελλάδα. 

Εκμεταλλευόμενο το φωτοβολταϊκό φαινόμενο, το φωτοβολταϊκό σύστημα 

παράγει ηλεκτρική ενέργεια από την ηλιακή ενέργεια. 
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Τεχνολογία 

Ένα φωτοβολταϊκό σύστημα αποτελείται από ένα ή περισσότερα πάνελ (ή 

πλαίσια, ή όπως λέγονται συχνά στο εμπόριο, «κρύσταλλα») φωτοβολταϊκών 

στοιχείων (ή «κυψελών», ή «κυττάρων»), μαζί με τις απαραίτητες συσκευές 

και διατάξεις για τη μετατροπή της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται 

στην επιθυμητή μορφή. 

Το φωτοβολταϊκό στοιχείο είναι συνήθως τετράγωνο, με πλευρά 120-

160mm. Δυο τύποι πυριτίου χρησιμοποιούνται για την δημιουργία 

φωτοβολταϊκών στοιχείων: το άμορφο και το κρυσταλλικό πυρίτιο, ενώ το 

κρυσταλλικό πυρίτιο διακρίνεται σε μονοκρυσταλλικό ή πολυκρυσταλλικό. 

Το άμορφο και το κρυσταλλικό πυρίτιο παρουσιάζουν τόσο πλεονεκτήματα, 

όσο και μειονεκτήματα, και κατά τη μελέτη του φωτοβολταϊκού συστήματος 

γίνεται η αξιολόγηση των ειδικών συνθηκών της εφαρμογής (κατεύθυνση και 

διάρκεια της ηλιοφάνειας, τυχόν σκιάσεις κλπ.) ώστε να επιλεγεί η 

κατάλληλη τεχνολογία. 

Στο εμπόριο διατίθενται φωτοβολταϊκά πάνελ – τα οποία δεν είναι παρά 

πολλά φωτοβολταϊκά στοιχεία συνδεδεμένα μεταξύ τους, επικαλυμμένα με 

ειδικές μεμβράνες και εγκιβωτισμένα σε γυαλί με πλαίσιο από αλουμίνιο – 

σε διάφορες τιμές ονομαστικής ισχύος, ανάλογα με την τεχνολογία και τον 

αριθμό των φωτοβολταϊκών κυψελών που τα αποτελούν. Έτσι, ένα πάνελ 36 

κυψελών μπορεί να έχει ονομαστική ισχύ 70-85 W, ενώ μεγαλύτερα πάνελ 

μπορεί να φτάσουν και τα 200 W ή και παραπάνω. 

Η κατασκευή μιας γεννήτριας κρυσταλλικού πυριτίου μπορεί να γίνει και 

από ερασιτέχνες, μετά από την προμήθεια των στοιχείων. Το κόστος είναι 
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άπίθανο να είναι χαμηλότερο από την αγορά έτοιμης γεννήτριας, καθώς η 

προμήθεια ποιοτικών στοιχείων είναι πολύ δύσκολη. Εκτός από το πυρίτιο 

χρησιμοποιούνται και άλλα υλικά για την κατασκευή των φωτοβολταϊκών 

στοιχείων, όπως το Κάδμιο - Τελλούριο (CdTe) και ο ινδοδισεληνιούχος 

χαλκός. Σε αυτές τις κατασκευές, η μορφή του στοιχείου διαφέρει 

σημαντικά από αυτή του κρυσταλλικού πυριτίου, και έχει συνήθως τη 

μορφή λωρίδας πλάτους μερικών χιλιοστών και μήκους αρκετών εκατοστών. 

Τα πάνελ συνδέονται μεταξύ τους και δημιουργούν τη φωτοβολταϊκή 

συστοιχία, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει από 2 έως και αρκετές 

εκατοντάδες φωτοβολταϊκές γεννήτριες. 

Η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από μια Φ/Β συστοιχία 

είναι συνεχούς ρεύματος (DC), και για το λόγο αυτό οι πρώτες χρήσεις των 

φωτοβολταϊκών αφορούσαν εφαρμογές DC τάσης: κλασικά παραδείγματα 

είναι ο υπολογιστής τσέπης («κομπιουτεράκι») και οι δορυφόροι. Με την 

προοδευτική αύξηση όμως του βαθμού απόδοσης, δημιουργήθηκαν ειδικές 

συσκευές – οι αναστροφείς (inverters) - που σκοπό έχουν να μετατρέψουν 

την έξοδο συνεχούς τάσης της Φ/Β συστοιχίας σε εναλλασσόμενη τάση. Με 

τον τρόπο αυτό, το Φ/Β σύστημα είναι σε θέση να τροφοδοτήσει μια 

σύγχρονη εγκατάσταση (κατοικία, θερμοκήπιο, μονάδα παραγωγής κλπ.) 

που χρησιμοποιεί κατά κανόνα συσκευές εναλλασσόμενου ρεύματος(AC). 
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Βαθμός Απόδοσης 

Ο βαθμός απόδοσης εκφράζει το ποσοστό της ηλιακής ακτινοβολίας που 

μετατρέπεται σε ηλεκτρική ενέργεια στο φωτοβολταϊκό στοιχείο. Τα πρώτα 

φωτοβολταϊκά στοιχεία, που σχεδιάστηκαν τον 19ο αιώνα, δεν είχαν παρά 

1-2% απόδοση, ενώ το 1954 τα εργαστήρια Bell Laboratories δημιούργησαν 

τα πρώτα Φ/Β στοιχεία πυριτίου με απόδοση 6%. Στην πορεία του χρόνου 

όλο και αυξάνεται ο βαθμός απόδοσης: η αύξηση της απόδοσης, έστω και 

κατά μια ποσοστιαία μονάδα, θεωρείται επίτευγμα στην τεχνολογία των 

φωτοβολταϊκών. Στην σημερινή εποχή ο τυπικός βαθμός απόδοσης ενός 

φωτοβολταϊκού στοιχείου βρίσκεται στο 13 – 19%, ο οποίος, συγκρινόμενος 

με την απόδοση άλλου συστήματος (συμβατικού, αιολικού, υδροηλεκτρικού 

κλπ.), παραμένει ακόμη αρκετά χαμηλός. Αυτό σημαίνει ότι το 

φωτοβολταϊκό σύστημα καταλαμβάνει μεγάλη επιφάνεια προκειμένου να 

αποδώσει την επιθυμητή ηλεκτρική ισχύ. Ωστόσο, η απόδοση ενός 

δεδομένου συστήματος μπορεί να βελτιωθεί σημαντικά με την τοποθέτηση 

των φωτοβολταϊκών σε ηλιοστάτη. Οι προϋποθέσεις αξιοποίησης των Φ/Β 

συστημάτων στην Ελλάδα είναι από τις καλύτερες στην Ευρώπη, αφού η 

συνολική ενέργεια που δέχεται κάθε τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας στην 

διάρκεια ενός έτους κυμαίνεται από 1400-1800 kWh. 
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3.2)Τα πλεονεκτήματα και τα μείονεκτήματα Φ/Β 

Πλεονεκτήματα 

  Παράγουν «δωρεάν» ηλεκτρική ενέργεια από τον ήλιο. 

  Δεν έχουν κινούμενα μέρη και λειτουργούν αθόρυβα. 

Οχι μόνο δεν ρυπαίνουν το περιβάλλον με αέρια ή άλλα κατάλοιπα, αλλά  

αποτρέπουν κατά μέσο όρο την έκλυση 1,5 tn CO2 κατ’ έτος, όσο δηλ. θα  

απορροφούσαν περίπου δύο στρέμματα δάσους. 

  Μπορούν να λειτουργήσουν αυτόνομα και αξιόπιστα, χωρίς την παρουσία 

χειριστή. 

  Μπορούν να εγκατασταθούν και να λειτουργήσουν σε απομονωμένες  

περιοχές. 

  Δεν καταναλώνουν κάποιο είδος καυσίμου. 

  Μπορούν να λειτουργήσουν παράλληλα με άλλα συστήματα παραγωγής  

ηλεκτρ.ενέργειας. 

  Λειτουργούν χωρίς προβλήματα κάτω από όλες τις καιρικές συνθήκες. 

  Χρειάζονται ελάχιστη συντήρηση. 

  Εχουν μεγάλη διάρκεια ζωής(που φθάνει τα 30 έτη). 
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  Ειναι λειτουργικά, καθώς προσφέρουν επεκτασιμότητα ανάλογα με τις  

ανάγκες σε φορτίο και δυνατότητα αποθήκευσης της παραγόμενης  

ενέργειας(σε δίκτυο ή συσσωρευτές). 

  Δεν ελέγχονται από κανένα(ή καμία εταιρεία) και αποτελεί ανεξάντλητο 

εγχώριο ενεργειακό πόρο που δίνει ανεξαρτησία, προβλεψιμότητα και 

ασφάλεια στην ενεργειακή τροφοδοσία. 

  Βοηθούν στην ορθολογική χρήση και εξοικονόμηση ενέργειας, κάνοντας  

τον καταναλωτή που διαθέτει φωτοβολταϊκά πιο προσεκτικό και ενήμερο 

στον τρόπο που καταναλώνει την ενέργεια, αλλα και στα στοιχεία που 

αφορούν την παραγόμενη και καταναλισκόμενη ενέργεια. 

  Βοηθούν στην αποκέντρωση της ενέργειας σε μικρές τοπικές μονάδες που 

δεν έχουν τις μεγάλες ενεργειακές απώλειες που αντιμετωπίζει το κυρίως 

ηλεκτρικό δίκτυο(~12% στην Ελλάδα).Η εφαρμογή τους σε νησιά με 

αδύναμα δίκτυα είναι ιδιαίτερα σημαντική. 

  Βοηθούν στην αποφυγή black out, εφ’ όσον η μέγιστη παραγωγή γίνεται 

καλοκαίρι και μεσημέρι, ώρες δηλ. που έχουμε τις ημερήσιες αιχμές ζώνης, 

βοηθώντας στην εξομάλυνση των αιχμών φορτίου(μέχρι και 20%) και τη 

μείωση του συνολικού κόστους ηλεκτροπαραγωγής από την ΔΕΗ,δεδομένου 

ότι η κάλυψη των αιχμών είναι ιδιαίτερα δαπανηρή. 

  Δίνουν κύρος στον χρήστη τους(τουλάχιστον στις προηγμένες χώρες!)και 

βελτιώνουν το «πρόσωπο» των επιχειρήσεων που τα χρησιμοποιούν. Στις  

πιο ανεπτυγμένες αγορές η εγκατάσταση Φ/Β αποτελεί πλέον τον κανόνα 
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σε  

κάθε νέα κτιριακή εφαρμογή. 

  Δημιουργούν σήμερα περισσότερες θέσεις εργασίας ανά MW ή /και ανά  

επενδυμένο € από οποιαδήποτε άλλη ενεργειακή τεχνολογία. Η εγχώρια  

παραγωγή Φ/Β συνεπάγεται εκατοντάδες θέσεις εργασίας. 

  Αποτελούν μέσο εισόδου ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα. 

  Συμβάλουν στην Περιφερειακή Ανάπτυξη και την τοπική απασχόληση, 

λόγω του αποκεντρωμένου χαρακτήρα της. 

 

Μειονεκτήματα  

  Εχουν ακόμα υψηλό αρχικό κόστος επένδυσης(που επιδεινώνεται με την  

έλλειψη επιδοτήσεων-αυτό για την Ελλάδα!) 

   Απαιτούν σχετικά μεγάλες επιφάνειες εγκατάστασης. 

   Εχουν ακόμη (σήμερα) σχετικά μικρό βαθμό απόδοσης. 

 
Τρόποι Εγκατάστασης 

Σήμερα χρησιμοποιούνται οι παρακάτω τρόποι εγκατάστασης Φ/Β 

συστημάτων: 

α) Αυτοδύναμα ή Αυτόνομα Φ/Β συστήματα (off-grid 

systems/inselanlagen) 
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Eίναι ιδανικά για απομακρυσμένες περιοχές όπου δεν υπάρχει τρόπος 

σύνδεσης με το δίκτυο και όπου είναι δύσκολη η μεταφορά καυσίμου σε 

περίπτωση χρήσης γεννήτριας ντήζελ. Το σύστημα απαιτεί και την ύπαρξη 

μονάδας αποθήκευσης (μπαταρίας)για την συνεχή λειτουργία του κατά τις 

νυκτερινές ώρες ή ώρες συννεφιάς. Ενα τέτοιο σύστημα με τα απαραίτητα 

εξαρτήματά του φαίνεται στο Σχ.3. 

Ενας ειδικός ρυθμιστής φόρτισης ρυθμίζει την ενέργεια των Φ/Β για να 

εξασφαλίσει την άριστη φόρτιση των μπαταριών. Σε απλές εγκαταστάσεις, η 

ενέργεια απορροφάται κατ’ευθείαν από τις μπαταρίες από DC καταναλωτές, 

ενώ σε εγκαταστάσεις με συνήθεις AC καταναλωτές, το ρεύμα της μπαταρίας 

μετατρέπεται από συνεχές σε εναλλασσόμενο με αντιστροφέα (inverter). 

Τέτοια συστήματα χρησιμοποιούνται σήμερα: 

Σε αναμεταδότες(ραδιοφώνου ή TV),σε συστήματα επιτήρησης, σε 

τηλεφωνικούς θαλάμους, σε κεραίες κινητής τηλεφωνίας, σε φάρους, σε 

διαφημιστικές πινακίδες, στάσεις συγκοινωνίας και σε φωτισμό δρόμων και 

εθνικών οδών. Επίσης σε βάρκες και τροχόσπιτα, σε αρδεύσεις, γεωτρήσεις 

και σε συντριβάνια (και βεβαίως, για να μη ξεχνάμε και την ελληνική 

πραγματικότητα, σε ....αυθαίρετα!!!).Ολες αυτές οι εφαρμογές 

χρησιμοποιούν μπαταρίες για αποθήκευση, αλλά αν απαιτούνται 

μεγαλύτερα ποσά ενέργειας, μπορούν να συνδυαστούν με γεννήτριες 

βιομάζας, με ανεμογεννήτριες ή με γεννήτριες ντήζελ, ώστε να έχουμε ένα 

υβριδικό σύστημα τροφοδότησης ενέργειας. 
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β) Διασυνδεμένα με το δίκτυο Φ/Β συστήματα(grid-connected 

systems/netzgekoppelte anlage) 

Θα αποτελέσουν πιστεύω, την κύρια περιοχή ενδιαφέροντος για τα επόμενα 

χρόνια, όταν επιτέλους αλλάξει η ελληνική νομοθεσία και δώσει κίνητρα, 

όπως σε όλες τις προηγμένες χώρες, και στις μικρές οικιακές Φ/Β 

εγκαταστάσεις(<5KW). 

 

 

 

Αυτά τα συστήματα συνδέονται με το τοπικό ηλεκτρικό δίκτυο. Αυτό 

σημαίνει ότι κατά την διάρκεια της ημέρας ο ηλεκτρισμός που παράγεται 

από ένα Φ/Β σύστημα μπορεί ή να χρησιμοποιηθεί άμεσα(κάτι που είναι 

σύνηθες για συστήματα που εγκαθίστανται σε κτίρια γραφείων και άλλων 

εμπορικών χρήσεων) ή μπορεί να πωληθεί στην ΔΕΗ(κάτι που είναι σύνηθες 

για οικιακά συστήματα που ο ιδιοκτήτης μπορεί να λείπει κατά τη διάρκεια 
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της ημέρας).Τη νύχτα, όταν το Φ/Β δεν μπορεί πια να παράγει ενέργεια, 

μπορεί να αγοραστεί πλέον ενέργεια από τη ΔΕΗ. Στην πράξη δηλ. η ΔΕΗ 

λειτουργεί σαν μια αποθήκη ενέργειας, γι’ αυτό αυτά τα συστήματα δεν 

χρειάζονται μπαταρίες για αποθήκευση. Μπορούμε όμως ,αν θέλουμε, να 

τοποθετήσουμε μπαταρίες, οπότε πλέον το Φ/Β μας σύστημα μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί σαν σύστημα Αδιάλειπτης Παροχής Ενέργειας(UPS),σε 

περίπτωση διακοπής ρεύματος. 

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι στην αντιμετώπιση από την ηλεκτρική εταιρεία 

ενός διασυνδεμένου συστήματος Φ/Β. Για παράδειγμα, στην Γερμανία, όλη 

η ενέργεια που παράγεται πωλείται στην ηλεκτρική εταιρεία και ο 

καταναλωτής αγοράζει για τις ανάγκες του. Αντίθετα στην Αυστρία, η 

ενέργεια που παράγεται, 

πρώτα καλύπτει τις ανάγκες του παραγωγού και το περίσσευμα 

δίνεται(πωλείται) στο ηλ. δίκτυο. 

3.3) Εργοστάσια ανακύκλωσης Φ/Β κυψελών  

PV CYCLE 

Η PV CYCLE έχει φτάσει πρώτη τους 1.020 τόνους του στο τέλος του 

κύκλου ζωής των ηλιακών φωτοβολταϊκών που συλλέγονται για 

ανακύκλωση, αφού το πρόγραμμα άρχισε να λειτουργεί από τον Ιούνιο 

του 2010. 

Εκτός από το Collective Scheme, το τρέχον Individual System, το 

οποίο είναι επίσης υπό την κάλυψη της PV CYCLE, έχει συλλέξει και 

επεξεργαστεί 1900 τόνους κατά την ίδια περίοδο. 
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Η PV CYCLE είναι σε θέση να επεξεργαστεί την ηλιακής φωτοβολταϊκή 

ενέργειας που διατίθεται σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

και της EFTA (Ελβετία, Νορβηγία, Λιχτενστάιν και Ισλανδία). 

Σχεδόν το 45% των μονάδων που συλλέγονται, της ηλιακής 

φωτοβολταϊκής ενέργειας, προέρχεται την Γερμανία, ακολουθεί η 

Ισπανία, η Ιταλία, η Πολωνία, το Βέλγιο και η Γαλλία. Μετά τη συλλογή, 

είναι οι ενότητες που λαμβάνονται από τον κύκλο φωτοβολταϊκών σε 

εργοστάσια ανακύκλωσης, όπου και θα υποβάλλονται σε επεξεργασία. 
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SolarCycle GmbH   

Η κατασκευή ενός απο τα μεγαλύτερα πλήρως αυτοματοποιημένα, 

δεύτερης γενιάς, εργοστασίων ανακύκλωσης είναι προγραμματισμένη να 

ξεκινήσει αυτό το Φθινόπωρο και θα κατασκευαστεί σε δύο φάσεις. Η 

πρώτη θα ολοκληρωθεί μέχρι το 2012 και το συνολικό κόστος της θα 

είναι περί τα €12.7 εκατομμύρια. 

 

 

 
Σύμφωνα με τις δηλώσεις των επενδυτών θα είναι σε θέση να διαχειρίζεται 

κρυσταλλικά ηλιακά πάνελ αρχικά, καθώς και σύνολο παρελκομένων 

στοιχείων. 

Η τεχνολογία διαχωρισμού που απαιτείται για την επίτευξη μεγάλων 

επιπέδων καθαρότητας και απόδοσης θα στηρίζεται σχεδόν εξολοκλήρου σε 

αυτοματοποιημένες εργασίες. Έτσι το εργοστάσιο θα είναι σε θέση να 

επεξεργαστεί περί τους 30.000 t υλικών κάθε χρόνο και να τους 

μετασχηματίζει σε άλλα καταναλωτικά αγαθά χαμηλού κόστους. 
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Είναι πασιφανές οτι όταν έχουμε τέτοιες επενδύσεις μιλάμε για μια νέα 

τεχνολογία στην οποία πιστεύουν όχι μόνο οι μηχανικοί και οι ερευνητές 

αλλά και ο επιχειρηματικός κόσμος. Αναφερόμαστε σε μια τεχνολογία με 

μέλλον και ώφελος όχι μόνο για τον ιδιοκτήτη του εκάστοτε συστήματος 

αλλά και για την ίδια την κοινωνία. 

Ελπίζουμε να δούμε και στην Ελλάδα σύντομα παρόμοιες επενδύσεις ώστε 

να ωφεληθεί και το ίδιο το κράτος. 

 

 

First Solar 

Η First Solar είναι εταιρεία κατασκευής φωτοβολταϊκών συστοιχιών με έδρα 

στην Αριζόνα, ΗΠΑ. Διαθέτει εγκαταστάσεις παραγωγής στις ΗΠΑ, στη 

Μαλαισία και στη Γερμανία. Το 2009, η παραγωγική ικανότητά της 

ξεπέρασε το 1 Gigawatt Peak (GWp) αποτελώντας το μεγαλύτερο 

παγκοσμίως κατασκευαστή φωτοβολταϊκών κυψελών λεπτού υμένα. Το 

φωτοβολταϊκά στοιχεία της First Solar βασίζονται σε πνευματικά 
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κατοχυρωμένη τεχνολογία παραγωγής ημιαγωγών λεπτού υμένα με 

πολυστρωματικό τελλουριούχο κάδμιο (CdTe). Οι τεχνολογίες λεπτού υμένα 

έχουν γενικά χαμηλότερη ενεργειακή απόδοση λειτουργίας σε σχέση με την 

πολύ ακριβότερη παραδοσιακή μονοκρυσταλλική σιλικόνη. Αλλά 

αποτελούν εξαιρετικά αποδοτικότερη ενεργειακά μέθοδο παρασκευής, κάτι 

που συνεπάγεται χαμηλότερο κόστος παραγωγής. Ενώ οι πρώτες τεχνολογίες 

άμορφης σιλικόνης (a-Si) λεπτού υμένα που μελετήθηκαν εργαστηριακά 

παρουσίασαν απότομη πτώση της απόδοσης λειτουργίας κατά την πρώτη 

έκθεση σε ηλιακή ακτινοβολία, η Solar Cells Inc. (προκάτοχος της First 

Solar) έχει δημοσιεύσει μελέτες που ισχυρίζονται επαρκή διατήρηση της 

απόδοσης των ηλιακών κυψελών με βάση τεχνολογία πολυστρωματικού 

CdTe. Η First Solar είναι η πρώτη εταιρία στον κλάδο της ηλιακής 

ενέργειας που κατάφερε να μειώσει το κόστος παραγωγής σε λιγότερο από 

ένα δολάριο ανά Watt. Τον Ιούνιο του 2009, ανακοίνωσε ότι στοχεύει να 

μειώσει το κόστος παραγωγής ανά watt σε ένα επίπεδο μεταξύ US$0,52 και 

US$0,63 έως το 2014. 
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Η First Solar ιδρύθηκε στο Tempe, της Αριζόνας, το 1999, έπειτα από την 

πώληση της Solar Cell Inc. (SCI) στην εταιρία True North Partners (μια 

εταιρία που ανήκει στην οικογένεια Walton, η οποία έχει ακόμη στην 

ιδιοκτησία της την αλυσίδα καταστημάτων Walmart). Διευθύνων Σύμβουλος 

της εταιρίας είναι ο Michael Ahearn. Οι εμπορικές δραστηριότητές της στον 

τομέα των φωτοβολταϊκών συστοιχιών ξεκίνησαν το 2002. Τα επίπεδα 

παραγωγής αυξήθηκαν σταθερά έως το σημείο όπου ο ρυθμός παραγωγής 

της ανήλθε στα 25 Megawatt Peak (MWp)[2] , το 2005. Μέσα στα επόμενα 

πέντε χρόνια, η εταιρία επεκτάθηκε με την κατασκευή νέας γραμμής 

παραγωγής στο Perrysburg του Οχάιο και τεσσάρων γραμμών παραγωγής 

στη Γερμανία. Το 2006, ο ετήσιος ρυθμός παραγωγής της First Solar 

ανήλθε στα 75 MW και η εταιρία ανακοίνωσε την κατασκευή 16 νέων 

γραμμών παραγωγής στη Μαλαισία (περιοχή Kulim). Την ίδια χρονιά, η 

First Solar εισήχθη στο NASDAQ, το χρηματιστήριο για τις εταιρίες 

τεχνολογίας[3], όπου βρίσκεται μέχρι και σήμερα. Αυτή τη στιγμή απασχολεί 

4.000 εργαζομένους ανά τον κόσμο. 

 

 

3.4) Διαδικασία ανακύκλωσης Φ/Β κυψελών 

Οι κυψέλες διαχωρίζονται στα συστατικά τους σε έναν λέβητα στους 500ο C. 

Τα αποσυναρμολογημένα κύτταρα μπορούν πλέον να καταστούν προϊόντα 

επεξεργασίας και να επαναχρησιμοποιηθούν. Από την άλλη τα 

ανακυκλωμένα κύτταρα παρουσιάζουν ελαφρώς μικρότερη απόδοση από τα 

αρχικά.  
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Ελαττωματικά πλαίσια προς ανακύκλωση 

 

Στο τέλος του κύκλου ζωής ενός  φωτοβολταϊκου πάνελ, τα στρώματά του 

αντιμετωπίζονται ως βιομηχανικά απόβλητα στα οποία το γυαλί και 

τα μεταλλικά στοιχεία ανακυκλώνονται. Με δεδομένο το ότι ο βαθμός 

απόδοσης του πυριτίου μειώνεται στα παλιά κύτταρα, θα μπορούσα με να 

τα πετάξουμε. Κάτι τέτοιο όμως είναι μπορέι να αποφευχθεί με την 

ανακύκλωση. Οι μέθοδοι ανακύκλωσης έχουν αναπτυχθεί από διάφορες 

ερευνητικές ομάδες για την ανανέωση παλαιών ηλιακών 

κυττάρων σε νέα κύτταρα με παρόμοια απόδοση. 

Η ίδια γενική διαδικασία ανακύκλωσης χρησιμοποιείται από διάφορες 

εταιρείες. Πρώτον, οι μεταλλικοί σκελετοί  και η πλάκα από γυαλί 

αφαιρούνται από τις  κυψέλες, αφήνοντας την ηλιακή συστοιχία 

κυψελών  μεταξύ αιθυλενίου οξικού βινυλίου(EVA) και ρητίνη. Η ρητίνη 

πρέπει να αφαιρεθεί. Το 2000, μια μέθοδος για την απομάκρυνση αυτών 
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των στοιχείων θερμικά αναπτύχθηκε και βελτιστοποιήθηκε από την 

ερευνητική ομάδα Frisson. Αναπτύχθηκε μια 

μέθοδος πυρόλυσης σε  κλίνη αντιδραστήρα η οποία είναι η καλύτερη 

τεχνική για ανακύκλωση. Μέσα στον αντιδραστήρα, πολύ ψιλή 

άμμο επιτυγχάνει φυσικές ιδιότητες του υγρού, λόγω της υψηλής 

θερμοκρασίας και του μικρού μέγεθος των 

σωματιδίων. Οι συστοιχίες Wafer τοποθετούνται σε αυτή τη 

ρευστοποιημένη άμμο για 45 λεπτά στους 450 ° C. Οι EVA εξατμίζονται 

και οι ατμοί από το καύσιμο στο κενό τμήμα του 

αντιδραστήρα ενεργούν ως πηγή θερμότητας για τον 

αντιδραστήρα. Ογδόντα τοις εκατό των κυττάρων που χωρίζονται από αυτή 

τη διαδικασία είναι μηχανικά άθικτα. Η ανάκτηση των κυττάρων στο 

ρευστοποιημένο αντιδραστήρα προκαλεί την αποδοτικότητα των ηλιακών 

κυττάρων. Η στρώση πυριτίου θα πρέπει να απομονωθεί. Η απομόνωση 

επιτυγχάνεται χημικά, μακριά από τις διάφορες επικαλύψεις και οι επαφή 

pn προστίθεται στην στρώση πυριτίου. 

 

 



57 
 

4) Περιβαλλοντική αξιολόγηση φωτοβολταϊκών στστημάτων  
(Sima Pro & Eco–indicator 99) 
 
4.1) SimaPro 7 
 
 
Για την περιβαλλοντική αξιολόγηση του εξεταζόμενου συστήματος 

χρησιμοποιήθηκε ένα λογισμικό εργαλείο ή πρόγραμμα, όπως συνηθίζεται 

να λέγεται, το SimaPro 7. Το λογισμικό SimaPro είναι ένα επαγγελματικό 

εργαλείο συλλογής, ανάλυσης και καταγραφής της περιβαλλοντικής 

επίδοσης προϊόντων και υπηρεσιών. Κατασκευάστηκε από την ολλανδική 

εταιρεία συμβούλων PRé Consultants. Με τη χρήση αυτού, μπορούν 

εύκολα να μοντελοποιηθούν και να αναλυθούν σύνθετοι κύκλοι ζωής με 

έναν συστηματικό και σαφή τρόπο, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14040. 

Το όνομα του λογισμικού SimaPro προέρχεται από τη φράση «System for 

Integrated Environmental Assessment of Products», η οποία στην 

ελληνική γλώσσα αποδίδεται ως «Σύστημα για την Ολοκληρωμένη 

Περιβαλλοντική Αξιολόγηση Προϊόντων». Δεν χρησιμοποιείται όμως μόνο για 

προϊόντα, αλλά και για διαδικασίες και υπηρεσίες. Από το 1990 που 

κυκλοφόρησε, έχει χρησιμοποιηθεί από μεγάλες βιομηχανίες, εταιρείες 

συμβούλων και πανεπιστημιακά ιδρύματα (Life Cycle Software tools, 

PreConsultants). Το πρόγραμμα διαθέτει κάποιες βάσεις δεδομένων, από 

τις οποίες μπορούν να ληφθούν στοιχεία για υλικά και διαδικασίες του 

εκάστοτε μοντέλου. Αυτές που είναι διαθέσιμες στην έκδοση που υπάρχει 

στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο είναι οι εξής: 
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• Ecoinvent v1 

• ETH – ESU 96 

• BUWAL 250 

• Dutch Input-Output Database 

• US Input Output database. 

• Industry data 

• IDEMAT 2001 

• Franklin US LCI database 

• Data archive 

• Dutch Concrete database 

• IVAM 

• FEFCO 

 

Για την εκτίμηση των επιπτώσεων μπορούν να χρησιμοποιηθούν κάποιες 

μέθοδοι, που εμπεριέχονται στο πρόγραμμα. Αυτές είναι: 

 

 

 Εco – Indicator 99 

 Εco – Indicator 95 

 CML 92 

 CML 2 (2001) 

 EDIP/UMIP 

 EPS 2000 

 Ecopoints 97 
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Όλες οι μέθοδοι εκτίμησης των επιπτώσεων που εμπεριέχει το SimaPro είναι 

σύμφωνες με το πρότυπο ISO 14042 και αποτελούνται από τα εξής στάδια: 

χαρακτηρισμός, εκτίμηση των ζημιών (προαιρετικά), κανονικοποίηση 

(προαιρετικά) και στάθμιση (προαιρετικά)  

 

 Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος Eco-indicator 99. 

Οι τρεις τελευταίες διεργασίες είναι προαιρετικές . Αυτό σημαίνει ότι δεν 

είναι πάντα διαθέσιμες σε όλες τις μεθόδους. Όταν δημιουργείται μία νέα 

μέθοδος, υπάρχει η δυνατότητα επιλογής μεταξύ των προαιρετικών 

διεργασιών της εκτίμησης των επιπτώσεων. Τα αποτελέσματα δείχνουν μόνο 

τις διεργασίες που επιλέχθηκαν. Η εκτίμηση ζημίας είναι ένα νέο βήμα, που 

προστίθεται για να επιτευχθεί η χρήση κάποιων μεθόδων, των λεγόμενων 

«endpoint methods», όπως είναι η μέθοδος Eco-indicator 99 και η EPS 

2000. Ο σκοπός της εκτίμησης των ζημιών είναι η συγκέντρωση ενός 

αριθμού δεικτών κατηγοριών επιπτώσεων σε μία κατηγορία ζημίας. 

 

Χαρακτηρισμός 
 
 Οι ουσίες που συνεισφέρουν σε μια κατηγορία επιπτώσεων, 

πολλαπλασιάζονται με ένα συντελεστή χαρακτηρισμού, ο οποίος δηλώνει τη 

σχετική συνεισφορά της ουσίας. Έτσι μπορεί να αντιμετωπιστεί ως 

συντελεστής ισοδυναμία. Για παράδειγμα, ο συντελεστής χαρακτηρισμού για 

το CO2 στην κατηγορία επίπτωσης Κλιματική αλλαγή μπορεί να είναι ίσος 

με 1, ενώ ο συντελεστής χαρακτηρισμού για το μεθάνιο μπορεί να είναι 21. 
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Αυτό σημαίνει ότι η έκλυση 1 kg μεθανίου συνεισφέρει στην κλιματική 

αλλαγή όσο 21 kg CO2. 

 
Εκτίμηση ζημιών 
 
Κάποιες μέθοδοι έχουν μία φάση εκτίμησης ζημιών. Σε αυτή τη φάση οι 

δείκτες των κατηγοριών επιπτώσεων που έχουν κοινή μονάδα μπορούν να 

αθροιστούν. Για παράδειγμα, στη μέθοδο Ecoindicator 99, όλες οι 

κατηγορίες επιπτώσεων που αναφέρονται στην Ανθρώπινη υγεία, 

εκφράζονται με τη μονάδα DALY (Disability Adjusted Life Yeas : συνολικά 

έτη ζωής που χάνονται) και για αυτό μπορούν να αθροιστούν. Σε αυτή τη 

μέθοδο επιτρέπεται να προστεθούν DALY που προκαλούνται από 

καρκινογόνες ουσίες με DALY που προκαλούνται από την Κλιματική 

αλλαγή. 

 
Κανονικοποίηση 
 
Πολλές μέθοδοι επιτρέπουν τα αποτελέσματα των δεικτών των κατηγοριών 

επιπτώσεων να συγκρίνονται με μια τιμή αναφοράς (ή Κανονική τιμή). Αυτό 

σημαίνει ότι, η κατηγορία επιπτώσεων διαιρείται με την τιμή αναφοράς. Η 

τιμή αναφοράς μπορεί να επιλεχθεί χωρίς περιορισμούς, αλλά συχνά 

χρησιμοποιείται ως τιμή αναφοράς το αποτέλεσμα της διαίρεσης του 

ετήσιου περιβαλλοντικού φορτίου σε μια χώρα ή σε μια ήπειρο, με τον 

αριθμό κατοίκων. 

Μετά από την κανονικοποίηση, όλες οι κατηγορίες επιπτώσεων έχουν την 

ίδια μονάδα (συνήθως 1/yr), οπότε η σύγκριση τους γίνεται με ευκολία. Η 

κανονικοποίηση μπορεί να εφαρμοστεί στα αποτελέσματα του 



61 
 

χαρακτηρισμού και της εκτίμησης ζημιών, αναλόγως της δομής που 

επιλέχθηκε για τη μέθοδο. 

 
Στάθμιση 
 
Κάποιες μέθοδοι επιτρέπουν τη στάθμιση των κατηγοριών επιπτώσεων. Αυτό 

σημαίνει ότι, τα αποτελέσματα των δεικτών των κατηγοριών επιπτώσεων (ή 

ζημιών) πολλαπλασιάζονται με συντελεστές στάθμισης και αθροίζονται για 

να σχηματιστεί ένα τελικό σκορ. Η στάθμιση μπορεί να εφαρμοστεί τόσο σε 

κανονικοποιημένες, όσο και σε μη κανονικοποιημένες τιμές, μιας και 

κάποιες μέθοδοι όπως η EPS δεν περιλαμβάνουν βήμα κανονικοποίησης 

(SimaPro Reference Manual, 2003) 

 
 
Eco‐indicator 99 
 
Η μέθοδος Eco-indicator 99 αποτελεί την εξέλιξη της μεθόδου Eco-

indicator 95. Η κανονικοποίηση και η στάθμιση πραγματοποιούνται σε 

επίπεδο κατηγορίας ζημιών (επίπεδο endpoint σε ορολογία του ISO). 

Χρησιμοποιούνται τρεις κατηγορίες ζημιών, στις οποίες αθροίζονται οι 11 

κατηγορίες επιπτώσεων: 

 

1. Ανθρώπινη Υγεία (μονάδα: DALY= Disability adjusted life years: 

συνολικά έτη ζωής που χάνονται, αυτό σημαίνει ότι σταθμίζονται 

διαφορετικές ζημιές που προκαλούνται από ασθένειες). Μοντέλα 

αναπτύχθηκαν για τις αναπνευστικές και τις καρκινογόνες επιδράσεις, τις 

επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, της καταστροφής της στοιβάδας του 

όζοντος και ραδιενεργή ακτινοβολία. 
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2. Ποιότητα Οικοσυστήματος (μονάδα: PDF*m2yr, PDF= Potentially 

Disappeared Fraction of plant species: κλάσμα δυνητικά 

εξαφανισμένων φυτικών ειδών). Οι ζημιές στην ποιότητα του 

οικοσυστήματος εκφράζονται ως το ποσοστό των ειδών που έχουν 

εξαφανιστεί σε μια συγκεκριμένη περιοχή λόγω του περιβαλλοντικού 

φορτίου. Αυτός ο ορισμός δεν είναι τόσο ομογενής όσο ο ορισμός γα 

την Ανθρώπινη Υγεία: 

 

• Η οικοτοξικότητα εκφράζεται ως το ποσοστό όλων των παρόντων ειδών στο 

περιβάλλον που ζουν υπό τοξικό στρες (PAF). 

• Η οξίνιση και ο ευτροφισμός λαμβάνονται υπόψη ως μία μόνο κατηγορά 

επιπτώσεων. Εδώ μοντελοποιείται η ζημία σε συγκεκριμένα είδη (αγγειώδη 

φυτά) σε φυσικές περιοχές. 

• Η χρήση γης και η μετατροπή της γης βασίζεται σε εμπειρικά δεδομένα 

της εμφάνισης αγγειακών φυτών ως μία λειτουργία του τύπου χρήσης γης 

και του μεγέθους της περιοχής. Λαμβάνονται υπόψη η τοπική ζημία στην 

απασχολημένη ή τροποποιημένη περιοχή, αλλά και η τοπική ζημία στα 

οικοσυστήματα. 

 

3. Φυσικοί Πόροι (μονάδα: MJ surplus energy= Additional energy 

requirement to compensate lower future ore grade: Πρόσθετη 

απαίτηση σε ενέργεια για να αντισταθμιστούν τα χαμηλότερα 

αποθέματα κοιτασμάτων). Η λήψη φυσικών πόρων σχετίζεται με μία 

παράμετρο, η οποία υποδεικνύει την ποιότητα των εναπομεινάντων 

κοιτασμάτων ορυκτών πόρων και ορυκτών καυσίμων. Και στις δύο 
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περιπτώσεις η εξαγωγή αυτών των φυσικών πόρων θα έχει ως 

αποτέλεσμα υψηλότερες ενεργειακές απαιτήσεις σε μελλοντική 

εκμετάλλευση.  

 

 

Γενική αναπαράσταση της μεθοδολογίας του Eco‐indicator 99. 

 

4.2) Εφαρμογή του προγράμματος Eco-indicator 99 

 

Με το Eco-indicator 99 συγκρίναμε πέντε διαφορετικούς τύπους Φ/Β 

κυψελών, επτά διαφορετικούς τύπους Φ/Β πάνελ και τρείς διαφορετικούς 

τύπους inverter. Με λίγα λόγια συγκρίναμε  την επίπτωση που έχουν στην 

ανθρώπινη υγεία, την ποιότητα του οικοσυστήματος και τους φυσικούς 

πόρους. Επίσης συγκρίναμε δύο εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας με μια εγκατάσταση Φ/Β πάνελ. 

 



64 
 

 

Σύγκριση inverter 

Στον παρακάτω πίνακα απεικονίζονται τα αποτελέσματα της 

περιβαλλοντικής αξιολόγησης των τριών τύπων inverter. 

 

Πινάκας αποτελεσμάτων περιβαλλοντικής αξιολόγησης inverter 

 

Όπως παρατηρούμε, ο αντιστροφέας των 500kW και στις τρείς κατηγορίες 

έχει τον υψηλότερο βαθμό και επιβαρύνει το περιβάλλον, την ανθρώπινη 

υγεία και τους φυσικούς πόρους περισσότερο από τους άλλους δύο τύπους 

inverter. Αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό γιατί η διαφορά των 500 και των 

2500 W με τα 500kW είναι τεράστια διαφορά ενέργειας. 

 

 

 

 

 

 

     Κατηγορία              
Μονάδα 
μέτρησης  Inverter 2500W  Inverter 500kW  Inverter 500W 

Ανθρώπινη Υγεία  DALY  0,000189966  0,00963499  0,0000261268 

Ποιότητα 
Οικοσυστήματος  PDF*m2yr  20,055886  946,8569082  2,47345635 

Φυσικόι πόροι  MJ surplus  219,0619932  9578,678339  16,27658808 
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Παρακάτω βλέπουμε τα αποτελέσματα και γραφικά. 

 

Γραφική απεικόνιση των αποτελεσμάτων περιβαλλοντικής αξιολόγησης inverter 

 

Στην παραπάνω γραφική απεικόνιση το πράσινο, κόκκινο και κίτρινο 

χρώμα, αντιπροσωπεύουν τους αντιστροφείς των 500kW, 2500W και 500W 

αντίστοιχα. Στον οριζόντιο άξονα βλέπουμε με την σειρά από αριστερά τις 

κατηγορίες: Ανθρώπινη Υγεία, Ποιότητα Οικοσυστήματος και Φυσικοί 

Πόροι. 
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Σύγκριση φωτοβολταϊκών κυψελών 

Στον παρακάτω πίνακα απεικονίζονται τα αποτελέσματα της 

περιβαλλοντικής αξιολόγησης των πέντε διαφορετικών τύπων Φ/Β κυψελών. 

 

Κατηγορία 
Μονάδα 
μέτρησης 

Photovoltaic 
cell, mc‐Si 

Photovoltaic 
cell, multi‐Si 

Photovoltaic 
cell, pc‐Si 

Photovoltaic 
cell, ribbon‐

Si 

Photovoltaic 
cell, single‐

Si 

Ανθρώπινη Υγεία  DALY  1,3841E‐06  5,252E‐05  5,8453E‐07  3,831E‐05  7,3732E‐05 

Ποιότητα 
Οικοσυστήματος  PDF*m2yr  0,0934664  3,1462877  0,05922439  2,2407707  3,93055295 

Φυσικοί πόροι  MJ surplus  0,0805334  4,6350065  0,07154004  1,4232154  4,94945477 

Πινάκας αποτελεσμάτων περιβαλλοντικής αξιολόγησης Φ/Β κυψελών 

 

Παρατηρούμε ότι από τους πέντε τύπους Φ/Β κυψελών που 

χρησιμοποιήσαμε για την διεξαγωγή του πειράματος, ο τύπος που έχει τον 

υψηλότερο  βαθμό και στις τρείς κατηγορίες είναι  οι Φ/β κυψέλες 

μονοκρυσταλικού πυριτίου . και ο τύπος με τον χαμηλότερο βαθμό και στις 

τρεις κατηγορίες είναι οι Φ/Β κυψέλες πολυκρυσταλικού πυριτίου. 
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Παρακάτω βλέπουμε τα αποτελέσματα και γραφικά. 

Γραφική απεικόνιση των αποτελεσμάτων περιβαλλοντικής αξιολόγησης Φ/Β κυψελών 

Στην γραφική απεικονιση είναι φανερή η διαφορα της πιο επιβλαβής Φ/Β 

κυψέλης και της λιγότερο επιβλαβής Φ/Β κυψέλης.  

Κόκκινο χρώμα :  Φ/Β κυψέλη  mc-Si 

Πράσινο χρώμα :  Φ/Β κυψέλη  multi-Si 

Κίτρινο χρώμα: Φ/Β κυψέλη πολυκρυσταλικού πυριτίου 

Μπλέ χρώμα: Φ/Β  κυψέλη ribbon silicon 
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Γκρί χρώμα :  Φ/Β κυψέλη  μονοκρυσταλικού πυριτίου 

Σύγκριση φωτοβολταϊκών panel 

 

Στον παρακάτω πίνακα απεικονίζονται τα αποτελέσματα της 

περιβαλλοντικής αξιολόγησης των επτά διαφορετικών τύπων Φ/Β panel 

Κατηγορία  Μονάδα 
μέτρησης 

Photovoltaic 
panel, mc‐Si 

Photovoltaic 
panel, 

ribbon‐Si 

Photovoltaic 
panel, CIS 

Photovoltaic 
panel, CdTe 

Photovoltaic 
panel, 
multi‐Si 

Photovoltaic 
panel, pc‐Si 

Photovoltaic 
panel, single‐

Si 

Ανθρώπινη 
Υγεία 

DALY  0,000182  6,07E‐05 4,84E‐05 4,37E‐05 7,4E‐05  9,16E‐05 9,37E‐05

Ποιότητα 
Οικοσυστήματος 

PDF*m2yr  12,32481  4,336017 3,261107 3,923435 5,180279  8,472521 5,911593

Φυσικόι πόροι  MJ 
surplus 

13,12687  7,803282 13,45795 30,14753 10,79791  12,11494 11,0911

Πινάκας αποτελεσμάτων περιβαλλοντικής αξιολόγησης Φ/Β panel 

Παρατηρουμε ότι περισσοτερο επιβλαβές στην Ανθρώπινη Υγεία και το 

οικοσυστημα είναι το Φ/Β panel mc-Si και την μεγλύτερη επιβάρυνση των 

φυσικών πόρων την προκαλεί το Φ/Β panel CdTe (Κάδμιο-Τελλούριο). 
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Παρακάτω βλέπουμε τα αποτελέσματα και γραφικά. 

Γραφική απεικόνιση των αποτελεσμάτων περιβαλλοντικής αξιολόγησης Φ/Β panel 

Κόκκινο χρώμα :  Φ/Β panel mc-Si 

Πράσινο χρώμα :  Φ/Β panel ribbon-Si 

Κίτρινο χρώμα: Φ/Β panel CIS 

Μπλέ χρώμα: Φ/Β  panel CdTe 

Γκρί χρώμα :  Φ/Β  panel multi-Si 

Μώβ χρώμα : Φ/Β  panel pc-Si 
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Σκούρο Κυανό χρώμα: Φ/Β  panel single-Si 

 

Παρατηρούμε ότι στην γραφική απεικόνιση τον αποτελεσμάτων φαινεται 

ξεκάθαρα ότι στις κατηγορίες της Ανθρώπινης Υγείας και της Ποιότητας του 

Οικοσυστήματος πρώτο επιβλαβές προϊόν είναι το Φ/Β panel  mc-Si ενώ 

στην κατηγορια των Φυσικών Πόρων είναι το Φ/Β  panel CdTe. 
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Σύγκριση εργοστασίων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 

 

Φωτοβολταϊκα panel ‐ Λιγνίτης 

 

Στους παρακάτω πίνακες φαίνονται τα αποτελέσματα της σύγκρισης μεταξύ 

ενός εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μέσω λιγνίτη και μίας 

εγκατάστασης φωτοβολταϊκών panel. 

 

Κατηγορία  Μονάδα μέτρησης  Εγκατάσταση Φ/Β πάνελ  Εργοστάσιο Λιγνίτη 

Ανθρώπινη Υγεία  DALY  4  167 

Ποιότητα Οικοσυστήματος  PDF*m2yr  3,23E5  1,03E7 

Φυσικοί πόροι  MJ surplus  1,25E6  4,94E7 

 Πινάκας αποτελεσμάτων περιβαλλοντικής αξιολόγησης εργοστασίων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 

 

 

Κατηγορία  Μονάδα μέτρησης  Εγκατάσταση Φ/Β πάνελ  Εργοστάσιο Λιγνίτη 

Ανθρώπινη Υγεία  484  2,03E4 

Ποιότητα Οικοσυστήματος  71,7  2,29E3 

Φυσικοί πόροι  8,37E3  3,3E5 

Πινάκας αποτελεσμάτων περιβαλλοντικής αξιολόγησης εργοστασίων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 

(Κανονικοποίηση) 
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Χωρίς καμία αμφιβολία είναι ξεκάθαρο ότι το εργοστάσιο παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας μέσω λιγνίτη είναι περισσότερο επιβλαβές για το 

περιβάλλον, την ανθρώπινη υγεία και τους φυσικούς πόρους απ’ ότι είναι η 

εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών panel.  

 

Παρακάτω φαίνονται τα αποτελέσματα της σύγκρισης και γραφικά. 

 

 

Γραφική απεικόνιση των αποτελεσμάτων περιβαλλοντικής αξιολόγησης εργοστασίων παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας 
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Γραφική απεικόνιση των αποτελεσμάτων περιβαλλοντικής αξιολόγησης εργοστασίων παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας (Κανονικοποίηση) 

 

 

Κόκκινο χρώμα :  Εγκατάσταση Φ/Β πάνελ  

Πράσινο χρώμα :  Εργοστάσιο Λιγνίτη 
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Φωτοβολταϊκα panel – Πετρέλαιο 

 

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται τα αποτελέσματα της σύγκρισης μεταξύ 

ενός εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μέσω πετρελαίου και 

μίας εγκατάστασης φωτοβολταϊκών panel. 

 

Κατηγορία  Μονάδα μέτρησης  Εγκατάσταση Φ/Β πάνελ  Εργοστάσιο πετρελαίου 

Ανθρώπινη Υγεία  DALY  4  129 

Ποιότητα Οικοσυστήματος  PDF*m2yr  3,23E5  9,64E6 

Φυσικόι πόροι  MJ surplus  1,25E6  4,27E7 

 Πινάκας αποτελεσμάτων περιβαλλοντικής αξιολόγησης εργοστασίων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 

 

Κατηγορία  Μονάδα μέτρησης  Εγκατάσταση Φ/Β πάνελ  Εργοστάσιο πετρελαίου 

Ανθρώπινη Υγεία  484  1,56E4 

Ποιότητα Οικοσυστήματος  71,7  2,14E3 

Φυσικόι πόροι  8,37E3  2,85E5 

Πινάκας αποτελεσμάτων περιβαλλοντικής αξιολόγησης εργοστασίων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 

(Κανονικοποίηση) 

 

 

 

 

Και σε αυτή την περίπτωση είναι ξεκάθαρο πως μεγαλύτερη επιβάρυνση για 

την ανθρώπινη υγεία, το περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους προκαλείται 

από το πετρέλαιο παρα από τα φωτοβολταϊκά panel 
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Παρακάτω φαίνονται τα αποτελέσματα της σύγκρισης  γραφικά. 

 

 

 

Γραφική απεικόνιση των αποτελεσμάτων περιβαλλοντικής αξιολόγησης εργοστασίων παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας 
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Γραφική απεικόνιση των αποτελεσμάτων περιβαλλοντικής αξιολόγησης εργοστασίων παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας (Κανονικοποίηση) 

 

Κόκκινο χρώμα :  Εγκατάσταση Φ/Β πάνελ 

 

Πράσινο χρώμα :  Εργοστάσιο Πετρελαίου 
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Φωτοβολταϊκα panel – Πετρέλαιο‐Λιγνίτης 

 

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται τα αποτελέσματα της σύγκρισης μεταξύ 

ενός εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μέσω πετρελαίου, ενός 

εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μέσω λιγνίτη  και μίας 

εγκατάστασης φωτοβολταϊκών panel. 

 

 

 

Πινάκας αποτελεσμάτων περιβαλλοντικής αξιολόγησης εργοστασίων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 

   

 

Πινάκας αποτελεσμάτων περιβαλλοντικής αξιολόγησης εργοστασίων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
(Κανονικοποίηση) 

 

 

 

Κατηγορία 
Μονάδα 
μέτρησης  Εγκατάσταση Φ/Β πάνελ  Εργοστάσιο Λιγνίτη 

Εργοστάσιο 
Πετρελαίου

Ανθρώπινη Υγεία  DALY  0,251  167  129 

Ποιότητα 
Οικοσυστήματος  PDF*m2yr  7,57E+04  1,03E+07  9,64E+06

Φυσικόι πόροι  MJ surplus  4,21E+04  4,94E+07  4,27E+07

Κατηγορία 
Μονάδα 
μέτρησης  Εγκατάσταση Φ/Β πάνελ  Εργοστάσιο Λιγνίτη 

Εργοστάσιο 
Πετρελαίου

Ανθρώπινη Υγεία  484  2,03E4  1,56E4 

Ποιότητα 
Οικοσυστήματος  71,7  2,29E3  2,14E3

Φυσικόι πόροι  8,37E3  3,3E5  2,85E5



78 
 

 

Παρακάτω φαίνονται τα αποτελέσματα της σύγκρισης  γραφικά. 

 

Γραφική απεικόνιση των αποτελεσμάτων περιβαλλοντικής αξιολόγησης εργοστασίων παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας  
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Γραφική απεικόνιση των αποτελεσμάτων περιβαλλοντικής αξιολόγησης εργοστασίων παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας (Κανονικοποίηση) 

 

Κόκκινο χρώμα :  Εγκατάσταση Φ/Β πάνελ 

Πράσινο χρώμα :  Εργοστάσιο Λιγνίτη 

Κίτρινο χρώμα:     Εργοστάσιο Πετρελαίου 
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5) Συμπεράσματα 

Αδιαμφισβήτητα και αποδεδειγμένα, οι συμβατικές μέθοδοι για την 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας είναι αναγκαίο κάποια στιγμή να 

εκλείψουν οριστικά. Η Φύση δεν μας έχει ανάγκη αλλά εμείς έχουμε 

ανάγκη την  Φύση και πρέπει να την σεβαστούμε. Η ιστορία μας έχει 

διδάξει ότι όσες φορές δεν τη σεβαστήκαμε τα αποτελέσματα ήταν μόνο 

εναντίον μας. Με την εξέλιξη της τεχνολογίας, μας δίνεται μια εξαιρετική 

ευκαιρία να αξιοποιήσουμε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και να 

πετύχουμε να ζούμε σε ένα κόσμο πιο ανθρώπινο. Επίσης, η εξέλιξη της 

τεχνολογίας μας δίνει την δυνατότητα να ανακυκλώνουμε τα συστήματα 

μέσω των οποίων παράγουμε ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές. 

Είναι αναγκαία λοιπόν η ανακύκλωση των φωτοβολταϊκών συστημάτων αλλά 

και άλλων συστημάτων παραγωγής <<πράσινης>> ηλεκτρικής ενέργειας, 

ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η 

μέγιστη οικονομία στους φυσικούς πόρους οι οποίοι δεν είναι ανεξάντλητοι. 

Αυτό σημαίνει ότι είναι ανάγκη να κατασκευαστούν τα απαραίτητα 

εργοστάσια και ιδιαίτερα στη χώρα μας που έχει μείνει πίσω στο μείζον 

θέμα της ανακύκλωσης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Επίσης, 

πολύ σημαντικό ρόλο έχει και η γνώση που πρέπει να παρέχεται για την 

ανακύκλωση. 
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Στην παρούσα εργασία το λογισμικό Sima Pro μας βοήθησε να 

κατανοήσουμε την τεράστια διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στις συμβατικές 

πηγές ενέργειας με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Με την βοήθεια της 

μεθόδου του Eco Indicator 99 είδαμε σε τι βαθμό επηρεάζεται ο άνθρωπος, 

το περιβάλλον και οι φυσικοί πόροι από την χρησιμοποίηση του πετρελαίου 

και του λιγνίτη και φάνηκε ξεκάθαρα ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 

είναι μονόδρομος εάν θέλουμε ένα καλύτερο μέλλον για τον πλανήτη Γη και 

για τους κατοίκους του. Αυτό εξαρτάται από εμάς τους ίδιους. 
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