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Περίληψη 
Κατά τα τελευταία χρόνια είναι σηµαντική η αύξηση της χρήσης και του ρυθµού ανανέωσης ηλε-
κτρικών / ηλεκτρονικών συσκευών. Το γεγονός ότι στις συσκευές αυτές περιέχονται πολλά και ε-
ξαιρετικά επικίνδυνα, όταν αποτεθούν ανεξέλεγκτα στο περιβάλλον, στοιχεία – βαρέα µέταλλα ό-
πως Hg, Cd, Pb, CrVI κλπ- έχει καταστήσει απαραίτητη την ανάγκη για συστηµατική συλλογή των 
αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ΑΗΗΕ), για επαναχρησιµοποίηση 
κάποιων υλικών ή αδρανοποίηση κάποιων άλλων. Η ανοργάνωτη απόθεσή τους σε χωµατερές µαζί 
µε τα κοινά απορρίµµατα έχει ήδη επικίνδυνα αποτελέσµατα για το περιβάλλον και τον άνθρωπο. 
Απαιτείται συνδυασµός πρωτοβουλιών από ατοµικό έως παγκόσµιο επίπεδο. Σχετικές οδηγίες από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν ήδη εκδοθεί και ενσωµατώνονται σταδιακά στις Εθνικές Νοµοθεσίες. 
Η επιτυχία των όλων διεργασιών εξαρτάται σε σηµαντικό βαθµό από το κατά πόσο θα είναι ενσυ-
νείδητες οι σχετικές ενέργειες του πολίτη ως άτοµο και ως µέλος κοινωνικών οµάδων, κάτι που 
µπορεί να επιτευχθεί κυρίως µέσω της εκπαίδευσης ώστε να αποτελέσει τρόπο ζωής. 
 
Σκοπός της εργασίας 
Σκοπός της εργασίας ήταν να µελετηθεί η ισχύουσα κατάσταση στην Ελλάδα, στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση και παγκοσµίως γενικότερα, να ανιχνευθεί ο βαθµός ευαισθητοποίησης και ετοιµότητας 
των πολιτών και ειδικότερα των µαθητών και των εκπαιδευτικών, να µελετηθεί η συµπεριφορά του 
µαθητικού πληθυσµού απέναντι στο πρόβληµα  και να αναζητηθούν πιθανοί τρόποι που θα βοηθή-
σουν προς τη σωστή κατεύθυνση.  
 
Μέθοδοι και µέσα εργασίας 
Πραγµατοποιήθηκαν έρευνες µέσω διαδικτύου, βιβλιογραφίας, συνεντεύξεων µε αρµόδιους της 
τοπικής αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθµού, συνεντεύξεων µε αρµόδιους εµπορίας και διακίνησης 
ΗΗΕ, συνεντεύξεων µε εκπροσώπους εταιρειών ανακύκλωσης καθώς και µέσω ερωτηµατολογίων 
σε 1600 µαθητές και εκπαιδευτικούς της ∆/θµιας εκπαίδευσης και σε φοιτητές του Α.Π.Θ.. 
 
Αποτελέσµατα 
Από τις έρευνες διαπιστώθηκε ότι είναι αναλογικά µεγάλος ο όγκος του εξοπλισµού που τίθεται σε 
αχρηστία στην Ελλάδα, χωρίς µάλιστα να επαναχρησιµοποιείται σηµαντικό ποσοστό του. 
  
Στη πλειοψηφία τους η τοπική αυτοδιοίκηση και οι διάφοροι φορείς βρίσκονται σε κατάσταση α-
δράνειας, αναµένοντας µάλλον την εφαρµογή των σχετικών οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης µέ-
σω της Εθνικής νοµοθεσίας και µόνον αποσπασµατικά γίνονται κάποια βήµατα. Είναι σχεδόν ανύ-
παρκτες διαδικασίες ανακύκλωσης ή αδρανοποίησης βαρέων µετάλλων και αρκετές ποσότητες κα-
ταλήγουν σε χωµατερές, µολύνοντας δραµατικά τα εδάφη και ίσως υδροφόρους ορίζοντες. Τεχνο-
λογίες ανακύκλωσης δεν έχουν έως σήµερα αναπτυχθεί ή εφαρµοστεί στην Ελλάδα αποτελεσµατι-
κά. 
 
 
Υπάρχουν ιδιωτικές εταιρείες εµπορίας ΗΗΕ που συλλέγουν παλιές συσκευές (συνήθως µπαταρί-
ες), κυρίως όµως για διαφηµιστικούς λόγους και επειδή είναι υποχρεωµένες από το νόµο να το κά-
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νουν (Π∆117/2004/Α-82 Εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων ηλεκτρικού-ηλεκτρονικού εξοπλι-
σµού Ο∆ΗΓ2002/95,2002/96). Κάποιες πρώτες προσπάθειες έχουν ξεκινήσει από την τοπική αυτο-
διοίκηση και αρµόδιους φορείς, κυρίως για συλλογή µπαταριών. Προγράµµατα συλλογής ΗΗΕ έ-
χουν αναπτυχθεί σε κάποια σχολεία, συνήθως µε τη συνεργασία ιδιωτικών εταιρειών. Παράλληλα, 
αρκετά προγράµµατα σχετικά µε τη γενικότερη ανακύκλωση τρέχουν κάθε χρόνο στα πλαίσια της 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. 
 
Μεγάλες ποσότητες αποσυρµένου εξοπλισµού συγκεντρώνονται σε αποθηκευτικούς χώρους, µε 
αβέβαιο µέλλον. Οι υπόλοιπες ποσότητες, που αποτελούν και το µεγαλύτερο ποσοστό, καταλήγουν 
δυστυχώς σε οργανωµένες ή ανοργάνωτες χωµατερές, εκτός αν στη διαδροµή ως εκεί παρεµβληθεί 
ρακοσυλλέκτης και τις οδηγήσει σε επικίνδυνους προορισµούς. 
 
Από την επεξεργασία των ερωτηµατολογίων o µαθητικός πληθυσµός δηλώνει ευαισθητοποιηµένος 
και πρόθυµος να προωθήσει προς απόσυρση τον ατοµικό ή της οικογένειάς του ΗΗΕ, δεν γνωρίζει 
όµως κανάλια διοχέτευσης και συνήθως ο προς απόσυρση εξοπλισµός παραµένει σε κάποιο συρτά-
ρι ή σε κάποια αποθήκη, µέχρι που να καταλήξει τελικά ανάµεσα στα κοινά απορρίµµατα. ∆ιαπι-
στώνεται επίσης σχεδόν πλήρης άγνοια για το ποια χηµικά στοιχεία ή ενώσεις περιέχονται στις 
διάφορες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, καθώς και άγνοια της επικινδυνότητας λόγω της 
τοξικότητας των βαρέων µετάλλων. Από τα ερωτηµατολόγια των εκπαιδευτικών διαφαίνεται σα-
φώς ότι οι εκπαιδευτικοί στην πλειοψηφία τους είναι πολύ πιο ενηµερωµένοι από τους µαθητές, 
αντιµετωπίζουν όµως σχεδόν στον ίδιο βαθµό το πρόβληµα της απόσυρσης των παλιών συσκευών. 
 
Σε πολλά δυτικά κράτη, έχουν γίνει αρκετά βήµατα περαιτέρω, αλλά και εκεί το πρόβληµα παρα-
µένει σηµαντικό. Παρ’ όλα αυτά, δεν είναι ασυνήθιστο να ανακυκλώνονται ηλεκτρονικοί υπολογι-
στές, µεγάλες οικιακές συσκευές, λαµπτήρες φθορισµού, τυπωµένα κυκλώµατα κλπ. Ο πολίτης εί-
ναι σαφώς πιο συνειδητοποιηµένος σε θέµατα ανακύκλωσης και υπάρχουν ήδη οργανωµένα κανά-
λια διοχέτευσης του παλιού εξοπλισµού. Η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» βρίσκεται σε ισχύ και η 
διαλογή στην πηγή συντελείται σε σηµαντικό βαθµό. 
 
Συζήτηση 
Το πρόβληµα της διαχείρισης των ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης αποδεικνύεται ιδιαίτερα σηµαντικό. 
Όσο και να µειωθεί η περιεκτικότητα των συσκευών σε επικίνδυνα υλικά, αυτά πάντα θα υπάρχουν 
σε αυτές και θα απαιτούν ειδική διαχείριση. Η κατάσταση στην Ελλάδα είναι ακόµη σε εµβρυϊκό 
στάδιο, σε αντίθεση µε κράτη του εξωτερικού. Παρ’ όλα αυτά, οι νοµοθεσίες θα είναι παρόµοιες. Η 
απλά δια νόµου υποχρέωση για απόσυρση δεν µπορεί να έχει επιτυχία. Απαιτείται συνεπώς και 
διαµόρφωση της συνείδησης του πολίτη και οργάνωση των δοµών της κοινωνίας. 
  
Λαµβάνοντας υπ’ όψιν ότι οι συνήθειες και ο τρόπος ζωής των ενηλίκων δύσκολα αλλάζουν ριζικά, 
σε συνδυασµό µε το ότι αποτελεί πλέον απαίτηση η ορθολογική χρήση των ΑΗΗΕ, θεωρούµε ότι 
οι νέες γενιές είναι αυτές µέσω των οποίων θα αναζητηθούν λύσεις. 
  
Ως αποτέλεσµα της παρούσης εργασίας προτείνεται ένα ολοκληρωµένο σύστηµα εναλλακτικής 
διαχείρισης των ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης των µαθητών-χρηστών, µέσω του σχολείου, µε συµ-
µετοχή της εκπαιδευτικής κοινότητας σε συνεργασία µε την αρµόδια αρχή, την τοπική αυτοδιοίκη-
ση ή/και κατάλληλους φορείς και µε κεντρική εποπτεία και κεντρικό σχεδιασµό. 
 
Συνοπτικά, απαιτούνται: σχεδιασµός της αναγκαίας τεχνικής και οικονοµικής υποδοµής, ενηµέρω-
ση των µαθητών και των εκπαιδευτικών Α/θµιας και Β/θµιας εκπαίδευσης, εγκατάσταση σηµείου 
συλλογής ΑΗΗΕ σε κάθε σχολική µονάδα, εξεύρεση δικτύου συγκέντρωσης των ΑΗΗΕ και προώ-
θησης σε µονάδες ανακύκλωσης. Το όλο µακροχρόνιο -τουλάχιστον εξαετές- πρόγραµµα θα εντα-
χθεί στα πλαίσια της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. 
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Η σωστή ανάπτυξη τέτοιου είδους και κλίµακας δραστηριότητας σε κάθε σχολείο της Ελλάδας, 
παρά τις όποιες αντικειµενικές δυσκολίες υλοποίησής της, µπορεί να συµβάλλει σηµαντικά στη 
διαµόρφωση νέων γενιών πολιτών, ευαισθητοποιηµένων και συνηθισµένων στη διαχείριση απο-
βλήτων κάθε είδους. Ο διαθεµατικός της χαρακτήρας αλλά και η συνεργασία µε τις τοπικές κοινω-
νίες µπορούν παράλληλα να συνεισφέρουν πολύπλευρα στην εκπαιδευτική διαδικασία. 
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