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Ευχαριστίες
Η παρούσα έκθεση με τίτλο «Ανασκόπηση και αξιολόγηση της ισχύουσας νομοθεσίας και
των τεχνικών εισηγήσεων για τα κριτήρια αποχαρακτηρισμού αποβλήτων (End-of-Waste
Criteria) σχετικά με τα προϊόντα του οικιακού ανακυκλωτή Recycling@Home» (Review and
assessment of existing legislation and technical reports on the End-of-Waste criteria of the
Recycling@Home products) δημιουργήθηκε με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού
Χρηματοδοτικού μέσου για το περιβάλλον (LIFE+) και αποτελεί το παραδοτέο της
προκαταρκτικής δράσης Α.4 του έργου Recycling@Home (LIFE11 ENV/GR/000905) με τίτλο
«Αξιολόγηση της ισχύουσας νομοθεσίας & των τεχνικών εισηγήσεων για τα κριτήρια
αποχαρακτηρισμού αποβλήτων σχετικά με τα προϊόντα του οικιακού ανακυκλωτή
Recycling@Home».
Η ομάδα του Recycling@Home θα ήθελε να ευχαριστήσει το Ευρωπαϊκό Χρηματοδοτικό
μέσο (Life+) για την οικονομική υποστήριξη του έργου.

Αποποίηση ευθύνης
Οι συντάκτες του παρόντος έχουν καταβάλλει κάθε προσπάθεια, ούτως ώστε οι
πληροφορίες που εμπεριέχονται να είναι αληθείς και νόμιμες, καθ΄όσον πρόκειται για την
αξιοποίηση και σύνθεση των πηγών που παρατίθενται και για τις οποίες οι συντάκτες
ουδεμία ευθύνη φέρουν.
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Περίληψη
Το Recycling@Home ως έργο του προγράμματος LIFE+ της Ε.Ε. συμβάλλει στην ανάπτυξη
και εφαρμογή της περιβαλλοντικής πολιτικής και νομοθεσίας. Κύριο στόχο του έργου
αποτελεί η εφαρμογή της οικιακής ανακύκλωσης υλικών στόχων, όπως το χαρτί, το
πλαστικό και το μέταλλο. Το ανά χείρας παραδοτέο του προγράμματος περιλαμβάνει την
ανασκόπηση των τεχνικών εισηγήσεων για τον αποχαρακτηρισμό των απορριμμάτων
χάρτου, πλαστικών και μετάλλων και της συναφούς νομοθεσίας, καθώς επίσης και μία
εκτίμηση της υφιστάμενης αγοράς δευτερογενών πρώτων υλών στην Ελλάδα. Η
πληροφορία που απορρέει από το εν λόγω παραδοτέο, αλλά και συνολικά από τις
προπαρασκευαστικές δράσεις (Δράσεις Α) του έργου, θα αξιοποιηθεί στη συνέχεια για τον
προσδιορισμό των χαρακτηριστικών που θα πρέπει να φέρει ένας οικιακός ανακυκλωτής.
Η επιλογή της μεθόδου συλλογής πληροφοριών αφορά στη βιβλιογραφική ανασκόπηση και
στις διαδικτυακές πηγές. Δυσκολίες που παρατηρήθηκαν στην έρευνα αφορούσαν στην
ελλιπή τεκμηρίωση ορισμένων ζητημάτων αναφορικά με τον αποχαρακτηρισμό των
απορριμμάτων εξαιτίας της πρόσφατης ένταξης της εν λόγω θεματολογίας στην
περιβαλλοντική-πολιτική ατζέντα της Ε.Ε., καθώς και στις ελλείψεις των επίσημων βάσεων
δεδομένων της χώρας σχετικά με στοιχεία για τα οικιακά απορρίμματα.
Στις ενότητες που ακολουθούν, παρατίθενται πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις που
περιλαμβάνονται (ή που πρόκειται να συμπεριληφθούν) στα κριτήρια αποχαρακτηρισμού
απορριμμάτων, στοχεύοντας σε στοιχεία που αφορούν σε ροές οικιακών απορριμμάτων
όπως το χαρτί, το πλαστικό και το μέταλλο. Οι ενότητες που περιλαμβάνονται στα κριτήρια
αποχαρακτηρισμού απορριμμάτων και για τις οποίες συγκεντρώθηκε πληροφορία ως προς
την υφιστάμενη κατάσταση αφορούν στις απαιτήσεις των απορριμμάτων που οδηγούνται
προς ανακύκλωση, στις προδιαγραφές της τεχνολογίας επεξεργασίας των ανακυκλωσίμων
αποβλήτων όπως επίσης και στις προδιαγραφές ποιότητας των παραγώγων ανακύκλωσης
απορριμμάτων χάρτου, πλαστικού και μετάλλων. Επιπρόσθετα, παρουσιάζονται οι αλλαγές
που ενδέχεται ότι θα επιφέρει η εφαρμογή των κριτηρίων αποχαρακτηρισμού σε τομείς
όπως το περιβάλλον και η ανθρώπινη υγεία, με μνείες σε ξεχωριστό κεφάλαιο αναφορικά
με το νομοθετικό πλαίσιο. Τέλος, με βάση τον προσδιορισμό των πιθανών χρήσεων των
παραγώγων ανακύκλωσης απορριμμάτων χάρτου, πλαστικού και μετάλλων, αναφορές
υπάρχουν και για την υφιστάμενη κατάσταση της αγοράς δευτερογενών πρώτων υλών
χάρτου, πλαστικού και μετάλλων στην Ελλάδα.
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Executive Summary
The Recycling@Home project funded by the European Financial Instrument for the
Environment LIFE+ contributes to the development and implementation of the EU
environmental policy and legislation. The main objective of the project is the recycling of
household target materials such as paper, plastic and metals. In the present deliverable, a
review of the technical reports on the End-of-Waste Criteria for waste paper, plastic and
scrap metals and the relevant existing legislation are included as well as an evaluation of the
market of secondary raw materials in Greece. The data reviewed in the framework of the
preparatory actions (Action A) will constitute valuable feedback for the design of the
Recycling@Home system.
Bibliographic and internet sources were reviewed for the completion of this report.
Difficulties were observed during research regarding the incomplete documentation of the
End-of-Waste Criteria as it concerns a new addition in the EU environmental-legislative
agenda. Furthermore, shortcomings were observed in relation to the Greek official
databases for household waste.
In this context, extensive research was made regarding the End-of-Waste Criteria for waste
paper, plastic and scrap metals on the requirements on the input materials, the treatment
processes and techniques and the product quality. In addition, this section outlines key
impacts the environment and human health, with extensive analysis regarding the legislative
framework in the dedicated chapter. At last, based on the possible uses of the recyclable
materials, information is provided regarding the Greek market of secondary raw materials of
paper, plastic and metals
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η σύγχρονη πολιτική της Ε.Ε. περί κοινωνίας ανακύκλωσης για την αποδοτικότητα των
πόρων, μετατοπίζει το βάρος της διαχείρισης των απορριμμάτων στα στάδια της πρόληψης,
της επαναχρησιμοποίησης και φυσικά της ανακύκλωσης, σύμφωνα με την πυραμίδα
ιεράρχησης για τις προτεραιότητες των απορριμμάτων της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ (Επίσημη
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/3). Η ανακύκλωση και ανάκτηση αποβλήτων
λογίζεται ως μία από τις πιο ουσιαστικές λύσεις για την επίτευξη του συγκεκριμένου
σκοπού και με βάση τη θεώρηση αυτή μία πλειάδα νομοθετημάτων δημιουργήθηκαν
προκειμένου να εδραιωθούν οι απαιτούμενες συνθήκες για την εισαγωγή των
παραγόμενων από τις εν λόγω διαδικασίες προϊόντων στην αγορά, διασφαλίζοντας κύρια
την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.
Η αναθεωρημένη Οδηγία για τα απόβλητα που υιοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 20 Οκτωβρίου του 2008,
περιέχει διατάξεις και εστιάζει στη σημασία του καθορισμού κριτηρίων αποχαρακτηρισμού
των αποβλήτων. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 6 της εν λόγω Οδηγίας:
Ορισμένα προσδιορισμένα απόβλητα παύουν να αποτελούν απόβλητα κατά την έννοια του
άρθρου 3, σημείο 1), εάν έχουν υποστεί εργασία ανάκτησης, περιλαμβανομένης της
ανακύκλωσης, και πληρούν ειδικά κριτήρια που θα καθοριστούν σύμφωνα με τους
ακόλουθους όρους:
Α) η ουσία ή το αντικείμενο χρησιμοποιείται συνήθως για συγκεκριμένους σκοοπούς,
Β) υπάρχει αγορά ή ζήτηση για τη συγκεκριμένη ουσία ή αντικείμενο,
Γ) η ουσία ή το αντικείμενο πληροί τις τεχνικές απαιτήσεις, για τους συγκεκριμένους
σκοπούς και συμμορφούται προς την κείμενη νομοθεσία και τα πρότυπα που ισχύουν για τα
προϊόντα, και
Δ) η χρήση της ουσίας ή του αντικειμένου δεν πρόκειται να έχει δυσμενή αντίκτυπο στο
περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία.
Εφόσον απαιτείται, τα κριτήρια περιλαμβάνουν οριακές τιμές για τους ρύπους και
συνεκτιμούν ενδεχόμενες δυσμενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις της ουσίας ή του
αντικειμένου.
Προκειμένου επομένως να προσδιοριστούν τα κριτήρια αυτά λήφθηκαν υπόψη όχι μόνο οι
επιταγές της νομοθεσίας, αλλά και η διασφάλιση της ανθρώπινης υγείας, η προστασία του
περιβάλλοντος, τα ισχύοντα πρότυπα και κανονισμοί, και η αγορά η οποία πρέπει να
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διατηρηθεί σε ισορροπία χωρίς να υπάρξουν διαταράξεις στην αποδοτικότητα και
οργάνωση της υπάρχουσας βιομηχανίας. Μελέτες που πραγματοποιήθηκαν από το
ερευνητικό κέντρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατόπιν εμπεριστατωμένης έρευνας -σε
πρώτο στάδιο από εκπροσώπους των κρατών-μελών της Ε.Ε. και στη συνέχεια της
ερευνητικής ομάδας του ερευνητικού κέντρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής- οδήγησαν στον
προσδιορισμό κριτηρίων για «υλικά» που εντοπίζονται στα απόβλητα. Μερικές από τις
ομάδες που μελετήθηκαν αφορούν στα μέταλλα, στα πλαστικά, στο χαρτί, στα υφάσματα,
στο γυαλί, στο ξύλο, στα βιοαποδομήσιμα απορρίμματα, στους διαλύτες, στα στερεά
καύσιμα, στα χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια (Villanueva A. et al., 2010) κ.λπ.. Κύρια
χαρακτηριστικά που τονίζονται σε όλες τις μελέτες είναι η διαλογή στην πηγή για την
επίτευξη του καλύτερου δυνατού ποσοστού καθαρότητας, οι τεχνικές προδιαγραφές
επεξεργασίας των αποβλήτων προκειμένου να αποχαρακτηριστούν καθώς και οι
προϋποθέσεις ποιότητας και ασφάλειας των τελικώς παραγόμενων προϊόντων. Οι μελέτες
αυτές αποτέλεσαν τη βάση για τα κριτήρια που ακόλουθα ανακοινώθηκαν για μερικές μέχρι του χρόνου γραφής του ανά χείρας κειμένου- ομάδες αποβλήτων με Κανονισμούς του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
Στα κράτη-μέλη της Ε.Ε., η ενσωμάτωση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ αλλά και των κριτηρίων
προσδιορισμού των περιπτώσεων στις οποίες ορισμένοι τύποι απορριμμάτων παύουν να
αποτελούν απόβλητα διαφέρουν χρονικά. Χαρακτηριστικά σημειώνεται ότι στο Ηνωμένο
Βασίλειο, εκπονήθηκε το End of waste Quality Protocols Project το οποίο αποτελεί
συνεργασία του Οργανισμού UK Environment Agency, του Προγράμματος Waste &
Resources Action Programme (WRAP) και της βιομηχανίας αποβλήτων. Στην Ελλάδα, αρχικά
σημειώνεται ότι η Οδηγία 2008/98/ΕΚ ενσωματώθηκε μόλις το 2012 με το Νόμο
4042/2012, ενώ μέχρι στιγμής τα μόνα επίσημα κριτήρια που έχουν ανακοινωθεί (από το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο αφορούν στον Κανονισμό 333/2011 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ο οποίος χαίρει δεσμευτικής μορφής και
ίσχυσε άμεσα σε κάθε κράτος-μέλος άρα και στην Ελλάδα από την 9η Οκτωβρίου 2011.
Στο κείμενο που ακολουθεί παρουσιάζεται το θέμα των κριτηρίων αποχαρακτηρισμού των
αποβλήτων όπως ορίζεται την περίοδο συγγραφής του ανά χείρας παραδοτέου από την
Ε.Ε., όπως επίσης και η κατάσταση ως προς τον αποχαρακτηρισμό των αποβλήτων στην
Ελλάδα. Οι ομάδες «υλικών» που παρουσιάζονται στη συνέχεια επιλέχθησαν για το
πρόγραμμα Recycling@Home με γνώμονα τη συχνότητα εμφάνισής τους σε οικιακό
επίπεδο. Επίσης, θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο λόγος επιλογής του οικιακού επιπέδου
βασίζεται στη βαρύτητα που προσδίδεται από τα κριτήρια αποχαρακτηρισμού στον
εντοπισμό της πηγής των αποβλήτων, προκειμένου να καθίσταται πιο εύκολη και
ασφαλέστερη η μετέπειτα επεξεργασία τους και συνακόλουθα να επιτυγχάνονται τα
καλύτερα δυνατά ποσοστά καθαρότητας των τελικώς παραγόμενων προϊόντων. Η διαλογή
στην πηγή φαίνεται επομένως να καταλαμβάνει εξέχουσα θέση και στον αποχαρακτηρισμό
των αποβλήτων.
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Συνοπτικά αναφέρεται ότι αρχικά πραγματοποιείται μία εισαγωγική αναφορά για τις ροές
αποβλήτων που έχουν επιλεγεί προς προσδιορισμό και θεσμοθέτηση κριτηρίων
αποχαρακτηρισμού, και στη συνέχεια παρουσιάζεται το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο
και οι ενδεχόμενες αλλαγές σε αυτό κατόπιν εφαρμογής των κριτηρίων αποχαρακτηρισμού.
Ακόλουθα, παρατίθενται κύριες ενότητες των κριτηρίων αποχαρακτηρισμού για τα
απορρίμματα χάρτου, πλαστικών και μετάλλων καθώς και γενικές επιπτώσεις-προβλέψεις
κατόπιν εφαρμογής των κριτηρίων αποχαρακτηρισμού τους.
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1. ΕΠΙΛΟΓΗ ΡΟΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
ΑΠΟΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ
Επιλογή ροών αποβλήτων ως υλικά-στόχοι για το πρόγραμμα Recycling@Home
Η ανά χείρας μελέτη παρουσιάζει μία ανασκόπηση και εκτίμηση των κριτηρίων
αποχαρακτηρισμού για τα απόβλητα, και συγκεκριμένα για εκείνες τις ροές αποβλήτων που
αποτελούν υλικά-στόχους του προγράμματος Recycling@Home. Ο περί ων λόγος αφορά σε
οικιακά απορρίμματα χάρτου, πλαστικών και scrap μετάλλων.
Οι στόχοι του προγράμματος Recycling@Home βασίζονται κατά κύριο λόγο στην ενίσχυση
σχεδιασμού προγραμμάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων που αφορούν σε
μικρές κοινότητες όπως και σε περιοχές πολυπληθών κοινοτήτων με στόχο στην
αποσυμφόρηση των κεντρικών συστημάτων διαχείρισης απορριμμάτων. Το πρόγραμμα
Recycling@Home στοχεύοντας στη μείωση του όγκου των απορριμμάτων μέσω της
αύξησης του ποσοστού ανακύκλωσης και διαλογής στην πηγή ανακυκλωσίμων υλικώνστόχων καθημερινής χρήσης όπως το χαρτί, το πλαστικό και τα μέταλλα, δύναται να
συμβάλλει στην πραγματοποίηση των στόχων που τίθενται από τη νέα Οδηγία Πλαίσιο για
τα Απόβλητα 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης
Νοεμβρίου 2008, όπως:
-

μείωση της παραγωγής απορριμμάτων και διαχείριση των απορριμμάτων με βάση την
πυραμίδα ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης απορριμμάτων,
χωριστή συλλογή τουλάχιστον για τα ακόλουθα: χαρτί, μέταλλο, πλαστικό και γυαλί,
έως το 2015 καθώς και
προετοιμασία για την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση των υλικών
αποβλήτων, όπως τουλάχιστον το χαρτί, το μέταλλο, το πλαστικό και το γυαλί από τα
νοικοκυριά και ενδεχομένως άλλης προέλευσης στο βαθμό που τα απόβλητα αυτά
είναι παρόμοια με τα απόβλητα των νοικοκυριών, με αύξηση κατ’ ελάχιστον στο 50%
ως προς το συνολικό βάρος, έως το 2020

Σημαντική κρίνεται ότι θα είναι η συμβολή του προγράμματος Recycling@Home για την
πραγματοποίηση των στόχων που έχουν τεθεί με την Οδηγία 64/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 1994 για τις συσκευασίες και τα
απορρίμματα συσκευασίας, μέσω της παραγωγής ανακτημένων υλικών (κατόπιν της
διαλογής και της μείωσης του όγκου των απορριμμάτων), όπως:
-

πρόληψη της δημιουργίας απορριμμάτων συσκευασίας·
ανάπτυξη συστημάτων επαναχρησιμοποίησης των συσκευασιών·
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-

-

ανακύκλωση του 25 % έως και 45 %, κατά βάρος, όλων των υλικών συσκευασίας που
περιέχονται στα απορρίμματα συσκευασίας (με ελάχιστο ποσοστό 15 % κατά βάρος,
για κάθε υλικό συσκευασίας) το αργότερο έως τις 30 Ιουνίου 2001·
ανακύκλωση του 55 % έως και 80 %, κατά βάρος, των απορριμμάτων συσκευασίας το
αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2008·
επίτευξη των ακόλουθων ελάχιστων στόχων ανακύκλωσης για υλικά που περιέχονται
σε απορρίμματα συσκευασίας το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2008 (60% κατά
βάρος για το γυαλί, το χαρτί και το χαρτόνι, 50% κατά βάρος για τα μέταλλα, 22,5%
κατά βάρος για τα πλαστικά και 15% κατά βάρος για το ξύλο).

Επιπρόσθετα, αναμένεται ότι με το πρόγραμμα Recycling@Home σημαντική θα είναι η
συμβολή του στις επιταγές που ορίζει η Οδηγία 1999/31/ΕΚ του Συμβουλίου της 26ης
Απριλίου 1999 περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων μέσω της μείωσης του όγκου των
απορριμμάτων, και δει των οικιακών απορριμμάτων, που καταλήγουν προς ταφή.
Ειδικά για την περίπτωση της Ελλάδας, θα πρέπει να σημειωθεί η σημασία ενός
αποτελεσματικού σχεδιασμού διαχείρισης απορριμμάτων, καθώς μέχρι του παρόντος δεν
έχουν καταγραφεί μικρές μόνο προσπάθειες προς τις κατευθύνσεις της νέας πολιτικής της
Ε.Ε.. Χαρακτηριστικό γνώρισμα της περίπτωσης της Ελλάδας, το οποίο και θα πρέπει να
ληφθεί υπόψη είναι η συγκέντρωση του μισού σχεδόν πληθυσμού στο κλεινόν άστυ και του
υπολοίπου πληθυσμού διάσπαρτα κατανεμημένου σε όλες τις Περιφέρειες της Ελλάδας.
Επομένως, ως πιο κατάλληλη λύση για την ταυτόχρονη επίτευξη των στόχων που τίθενται
σε Κοινοτικό επίπεδο -και ενσωματώνονται με σταθερά βήματα σε εθνικό επίπεδο- και την
εφαρμογή αποτελεσματικών συστημάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων
αποτελούν τα σχέδια διαχείρισης απορριμμάτων τα οποία είναι κατάλληλα διαμορφωμένα
να εξυπηρετούν μικρές κοινότητες συμβάλλοντας αποτελεσματικά στην ομαλή λειτουργία
του γενικού ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης του συνόλου. Επομένως ως πιο
κατάλληλο επίπεδο εφαρμογής νέων τεχνολογικών εφαρμογών για τα ελληνικά δεδομένα
κρίνεται το κάθε νοικοκυριό, ούτως ώστε να επιτευχθεί ταυτόχρονα και η ευαισθητοποίηση
των πολιτών προς περιβαλλοντικά θέματα, αλλά κυρίως ως προς την ορθή διαχείριση
απορριμμάτων.
Με κριτήριο επομένως τις ροές αποβλήτων που παρουσιάζονται σε οικιακό επίπεδο για
τα ελληνικά δεδομένα, περιορίστηκε το εύρος των ροών στις κατηγορίες 15 και 20 του
Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων. Τα ανακυκλώσιμα υλικά-στόχοι του προγράμματος
Recycling@Home συγκεκριμενοποιήθηκαν στις ροές ανακυκλωσίμων που εντοπίζονται
κατά κύριο λόγο επί καθημερινής βάσης σε ένα νοικοκυριό, όπως είναι οι συσκευασίες, και
αφορούν στα απορρίμματα χάρτου, πλαστικών και μετάλλων. Οι εν λόγω ροές κατέχουν
από τις πιο υψηλές θέσεις στα ξηρά απορρίμματα που παράγονται σε νοικοκυριά σε
καθημερινή βάση. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της ποιοτικής σύνθεσης των Αστικών Στερεών
Απορριμμάτων (εφεξής Α.Σ.Α.) στην Ελλάδα (Διάγραμμα 1-1), καθώς στοιχεία δεν
αναφέρονται σε κάποια επίσημη βάση δεδομένων, στις υψηλότερες θέσεις των ξηρών
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απορριμμάτων εδρεύει με διαφορά το χαρτί και ποσοστό που αγγίζει το 19%, τα πλαστικά
με ποσοστό 9% και το ποσοστό του 5% που καταλαμβάνουν οι κατηγορίες μέταλλα, γυαλί,
αδρανή και λοιπά. Τελευταία παρουσιάζεται η κατηγορία ύφασμα-δέρμα-ξύλο με ποσοστό
της τάξης μόλις του 3%.
Οι κατηγορίες ακίνδυνων οικιακών αποβλήτων που τελικώς επιλέχθησαν ως υλικά-στόχοι
για τον οικιακό ανακυκλωτή είναι οι κατηγορίες του χαρτιού, των πλαστικών και των
μετάλλων. Από τις ροές των ξηρών απορριμμάτων που εμφανίζονται στα οικιακά
απορρίμματά (δηλαδή το χαρτί, τα πλαστικά, τα μέταλλα, το γυαλί και τα υφάσματα)
επιλέχθηκαν οι δύο κατηγορίες που καταλαμβάνουν τις υψηλότερες θέσεις, δηλαδή το
χαρτί και τα πλαστικά. Από τις εναπομένουσες κατηγορίες, δηλαδή το γυαλί και τα
υφάσματα, επιλέχθηκαν τα μέταλλα. Πέραν του προφανούς λόγου επιλογής των μετάλλων
συγκριτικά με το γυαλί, ο οποίος και αφορά στην υψηλή τους -συγκριτικά με τις υπόλοιπες
ροές αποβλήτων- τιμή τους στην αγορά scrap, ακόλουθα παρατίθενται και οι ειδικοί λόγοι
τόσο για το γυαλί όσο και για τα υφάσματα. Οι υπόλοιπες κατηγορίες που δεν επιλέχθηκαν
αφορούν είτε σε λόγους όπως ότι δεν συγκεντρώνονται μεγάλες ποσότητες σε οικιακό
επίπεδο (π.χ. ξύλινες συσκευασίες), ή ότι αποτελούν κάποια ροή ειδικής διαχείρισης (όπως
λ.χ. οι μπαταρίες, ηλεκτρονικός εξοπλισμός). Αναμενόμενα, από τη λίστα των συμβατών
προς επεξεργασία αποβλήτων για τον οικιακό ανακυκλωτή αποκλείστηκαν φορτία που
περιείχαν κάποιου είδους καταλοίπων επικίνδυνων ουσιών ή άλλων ουσιών τα οποία
καθιστούν αδύνατη τη διαχείρισή τους σε οικιακό επίπεδο καθώς και τα ογκώδη απόβλητα
και για λόγους χωρητικότητας όσο και για το ότι παράγονται σε σπάνιες περιπτώσεις σε
επίπεδο οικίας.
Πιο συγκεκριμένα για το γυαλί, μία πλειάδα αιτιών όπου η καθεμία από μόνη της δεν
στηρίζεται ως κριτήριο αποκλεισμού, αλλά συνδυαστικά καθιστούν το γυαλί ακατάλληλο
ως υλικό-στόχο για συστήματα επεξεργασίας απορριμμάτων σε οικιακό επίπεδο
υφίστανται για τα ελληνικά δεδομένα. Το γυαλί κατέχοντας το ίδιο ποσοστό με αυτό των
μετάλλων στα Α.Σ.Α. της Ελλάδας, καταγράφει -ανάλογα βέβαια με την ποιότητά τουσχεδόν το 1/10 της τιμής που καταφέρνουν να σημειώνουν τα scrap μετάλλων. Η δυσκολία
ανακύκλωσης του γυαλιού έγκειται κατά κύριο λόγο στην εύκολη μείωση της ποιότητάς του
και συνεπακόλουθα του εύρους εφαρμογών του και άρα της τιμής αγοραπωλησίας του. Το
γυαλί προκειμένου να φέρει υψηλή καθαρότητα, θα πρέπει να ανακυκλώνεται με βάση το
χρώμα του, διαφορετικά οποιαδήποτε ανάμειξή του δημιουργεί το αναμεμιγμένο scrap
γυαλιού το οποίο παράγει αποκλειστικά πράσινο γυαλί (Μουσιόπουλος Ν. και
Καραγιαννίδης Α., 2002). Δεδομένου ότι θα πρέπει να υπάρχει άμεση συνάφεια των
ανακτημένων υλικών του οικιακού ανακυκλωτή με την αγορά -προκειμένου τα ανακτημένα
υλικά να μην καταλήγουν προς ταφή αλλά να επανεκκινούν τον κύκλο ζωής τους στην
αγορά- το γυαλί δεν μπορεί να επιλεγεί σε ένα σύστημα οικιακού επιπέδου καθώς δεν είναι
δυνατό να παραχθούν ικανές ποσότητες από κάθε χρώματος γυαλιού σε επίπεδο οικίας
ούτως ώστε ακόλουθα να ανακυκλωθούν και να παράξουν ποσότητες υψηλής
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καθαρότητας, οι οποίες και να φέρουν υψηλότερες τιμές στην αγορά όπως και πιο ευρύ
φάσμα εφαρμογών. Το πρόβλημα με τα απορρίμματα γυαλιού δεν εντοπίζεται μόνο στο
οικιακό επίπεδο αλλά ακόμη και σε μεγαλύτερο επίπεδο όπως αυτό της Ευρώπης, όπου η
διαθεσιμότητα αποβλήτων γυαλιού στην Ευρώπη εξακολουθεί να παραμένει σε χαμηλά
ποσοστά (Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, 2011). Στο σημείο αυτό θα
πρέπει να αναφερθεί ότι η περίπτωση κατά την οποία θα πραγματοποιούταν συλλογή
γυαλιού στον οικιακό ανακυκλωτή ανάμικτα (δηλαδή σε ένα δωμάτιο του οικιακού
ανακυκλωτή), θα οδηγούσε σε φορτίο υαλοθραύσματος μίας μόνο ποιότηταςi, χωρίς τα
ανάλογα αποτελέσματα με αυτά των υπαρχόντων συστημάτων ανακύκλωσης γυαλιού σε
μεγαλύτερο επίπεδο (π.χ. αυτό των Δήμων).
Η ενότητα των υφασμάτων επίσης εξαιρείται, καθώς στην Ελλάδα τα ρούχα σε οικιακό
επίπεδο που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν μπορούν να συγκεντρωθούν από τους
πολίτες σε αρμόδιους οργανισμούς και φορείς από όπου και διανέμονται εκ νέου, ενώ τα
κουρέλια και παλιά υφάσματα επαναχρησιμοποιούνται συνήθως για οικιακές εργασίες.
Επίσης, μέρος του ρουχισμού στη χώρα επανέρχεται ως εμπορεύσιμο προϊόν στις
ανερχόμενες φθηνές αγορές από δεύτερο χέρι. Τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα,
υφίστανται συστήματα συλλογής παλαιών ρούχων και λευκών ειδών. Αν και δεν αποτελεί
ευρέως διαδεδομένο σύστημα ανακύκλωσης, όπως συμβαίνει στη γειτονική Ιταλία, αυτή τη
στιγμή στη χώρα πραγματοποιείται ανακύκλωση παλαιών ρούχων και λευκών ειδών τα
οποία εν συνεχεία χρησιμοποιούνται κατόπιν απόξεσης στη μεταποίηση για την παραγωγή
στουπιών. Η απαιτητική διαδικασία της απόξεσης, για την αφαίρεση των κουμπιών και
λάστιχων, καθώς και οι μικρές ποσότητες παραγωγής τους σε οικιακό επίπεδο δεν
καθιστούν την κατηγορία των υφασμάτων λειτουργική για ανακύκλωση εντός οικίας.
Τέλος θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο προσεκτικός σχεδιασμός της φιλοσοφίας του έργου
Recycling@Home σε ό, τι αφορά το επίπεδο αναφοράς του (δηλαδή τα νοικοκυριά) σε
συνδυασμό με τη μελετημένη επιλογή των υλικών-στόχων (τόσο σύμφωνα με ελληνικά
δεδομένα όσο και σε σύμπνοια με τους στόχους και τη νομοθεσία της Ε.Ε.) καθιστούν το
σύστημα αποδοτικό και κατάλληλα προσαρμοσμένο στις πολυδιάστατες επί του θέματος
απαιτήσεις της Ελλάδας.

i

Στην ανακύκλωση γυαλιών, ισχύουν κανόνες όπως ότι αν μέσα σε πολλά γυαλιά διαφανή υπάρχουν μερικά
έγχρωμα τότε μπορεί να παραχθεί γυαλί ανάλογο με το χρώμα του έγχρωμου και μόνο (Μουσιόπουλος Ν. και
Καραγιαννίδης Α., 2002).
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Διάγραμμα 1-1: Εκτίμηση σύνθεσης αστικών αποβλήτων
Πηγή: Υ.Π.Ε.Κ.Α., 2009

Παρουσίαση κριτηρίων αποχαρακτηρισμού των υλικών-στόχων του προγράμματος
Recycling@Home
Στην ανά χείρας μελέτη παρουσιάζεται η ανασκόπηση και αξιολόγηση των κριτηρίων
αποχαρακτηρισμού των ροών αποβλήτων που αποτελούν υλικά-στόχους για τον οικιακό
ανακυκλωτή του έργου Recycling@Home, δηλαδή για τα απορρίμματα χάρτου, πλαστικών
και μετάλλων οικιακής προέλευσης. Τα κριτήρια αποχαρακτηρισμού αποβλήτων
προσδιορίζουν το βήμα κατά το οποίο καθορισμένα απόβλητα επανεκκινούν τον κύκλο
ζωής τους και επανέρχονται στην αγορά ως δευτερογενείς πρώτες ύλες κάτω από
ορισμένες προϋποθέσεις παύοντας να αποτελούν δηλαδή απόβλητα κατά την έννοια του
άρθρου 6 σημείο (1) της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ:
-

-

η ουσία ή το αντικείμενο χρησιμοποιείται συνήθως για συγκεκριμένους σκοπούς
υπάρχει αγορά ή ζήτηση για την ουσία ή το αντικείμενο
η ουσία ή το αντικείμενο πληροί τις τεχνικές απαιτήσεις για τους συγκεκριμένους
σκοπούς και συμμορφούται προς την κείμενη νομοθεσία και τα πρότυπα που ισχύουν
για τα προϊόντα, και
η χρήση της ουσίας ή του αντικειμένου δεν πρόκειται να χει δυσμενή αντίκτυπο στο
περιβάλλον ή στην ανθρώπινη υγεία

Κύριο στόχο των εν λόγω κριτηρίων αποτελεί η αύξηση των επιπέδων ανακύκλωσης μέσω
της εδραίωσης συναφούς νομοθετικού πλαισίου και της σταθερότητας της αγοράς
δευτερογενών πρώτων υλών απομακρύνοντας παράλληλα περιττές διοικητικές
επιβαρύνσεις. Τα κριτήρια αποχαρακτηρισμού αποβλήτων βασιζόμενα στο Άρθρο 6 της
Οδηγίας 2008/98/ΕΚ αποτελούν τμήμα αλληλένδετων πρωτοβουλιών (Πρωτοβουλία για τις
πρώτες ύλες, Θεματική Στρατηγική για την πρόληψη και την ανακύκλωση των αποβλήτων,
Θεματική Στρατηγική για την αειφόρο χρήση των φυσικών πόρων, Εμβληματική
Πρωτοβουλία «Μία Ευρώπη που χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους της», Πολιτική
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βιώσιμης κατανάλωσης και παραγωγής, Οδηγία Πλαίσιο για τα απόβλητα ή άλλες πολιτικές
σχετικά με την ανακύκλωση και τους πόρους ii ) και στοχεύουν στην ενίσχυση της
συμπληρωματικής φύσης των πρώτων και δευτερογενών πρώτων υλών για την ομαλή
διακίνηση πρώτων υλών σε ένα κλειστό κύκλωμα που δεν θα διατρέχει τον κίνδυνο
διαρροής μεγάλων ποσοτήτων ανακτημένων δευτερογενών πρώτων υλών (Ευρωπαϊκή
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, 2011) και κατ' επέκταση στην επίτευξη των στόχων της
Αναπτυξιακής Στρατηγικής της Ε.Ε. «Ευρώπη 2020».
Σημαντικοί πόροι προμήθειας δευτερογενών πρώτων υλών αποτελούν πηγές προέλευσης
όπως τα βιομηχανικά απόβλητα και τα αστικά στερεά απόβλητα. Λόγω του ότι ιδιαίτερη
σημασία στην αγορά δευτερογενών πρώτων υλών δίνεται στις διαβαθμίσεις διαλογής, τα
αστικά στερεά απόβλητα προϋποθέτουν το διαχωρισμό και επομένως βασικές λειτουργίες
διαλογής (Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, 2011). Η διαλογή στην πηγή
(εφεξής ΔσΠ) κρίνεται ως μία από τις πιο αποτελεσματικές μεθόδους για τη διασφάλιση της
ποιότητας των δευτερογενών πρώτων υλών που προκύπτουν από τη διαδικασία της
ανακύκλωσης.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι για την επιλογή των ροών αποβλήτων ως κατάλληλα για τη
σύνταξη κριτηρίων αποχαρακτηρισμού τους παρατέθηκε μία σειρά κριτηρίων από την
αρμόδια ομάδα μελέτης του Κοινού Κέντρου Ερευνών και η οποία λήφθηκε υπόψη για την
επιλογή των υλικών-στόχων του προγράμματος Recycling@Home. Τα κριτήρια αυτά
αφορούν στις παραγόμενες ποσότητες, στην τιμή αγοραπωλησίας τους, στην ύπαρξη
αγοράς δευτερογενών πρώτων υλών, καθώς και σε παράγοντες όπως ο βαθμός
ανακύκλωσής τους, ο βαθμός αντικατάστασης των πρώτων υλών από τα ανακτημένα υλικά
και φυσικά περιβαλλοντικές παραμέτρους όπως επίσης και ο βαθμός συμφωνίας με την
ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία. Με βάση τα εν λόγω κριτήρια, οι ροές αποβλήτων οι
οποίες ενδείκνυνται για περαιτέρω αξιολόγηση καθώς αναμένεται ότι θα έχουν σημαντική
συμβολή στην αγορά κατόπιν αποχαρακτηρισμού τους, αποτελούν ροές οι οποίες
χρησιμοποιούνται ως πρώτη ύλη στη βιομηχανική γραμμή παραγωγής, και ταυτόχρονα
κατέχουν θέσεις προτεραιότητας στα κριτήρια για την καταλληλότητα σύνταξης των
κριτηρίων αποχαρακτηρισμού καθώς επίσης είναι σύμφωνεςiii με τις βασικές αρχές των
κριτηρίων αποχαρακτηρισμού (Catarino A.S. and Litten D., 2010) (στις οποίες
περιλαμβάνονται και τα υλικά-στόχοι του οικιακού ανακυκλωτή Recycling@Home):
-

Το χαρτί
Τα πλαστικά

ii

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, 2011
Στη σχετική μελέτη υπήρχαν και κατηγορίες που αφορούσαν σε ροές αποβλήτων που πιθανά να είναι
σύμφωνες με τα κριτήρια αποχαρακτηρισμού και ροές αποβλήτων που κρίνονται ως ακατάλληλες. Στην
παρούσα μελέτη χρησιμοποιούνται δεδομένα μόνο τα οποία είναι απολύτως σύμφωνα με τη ισχύουσα
νομοθεσία καθώς τα αποτελέσματα θα χρησιμοποιηθούν για το σχεδιασμό του οικιακού ανακυκλωτή
Recycling@Home.
iii
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-

Το γυαλί
Τα υφάσματα
Το scrap σιδήρου και χάλυβα, αλουμινίου, χαλκού
Το scrap ψευδαργύρου, μολύβδου, και κασσίτερου
Άλλα μέταλλα

Πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει να σημειωθεί ότι εν λόγω ροές βρίσκονται σε προτεραιότητα
για τον προσδιορισμό κριτηρίων αποχαρακτηρισμού τους (Catarino A.S. and Litten D., 2010)
καθώς (εκτός από την πλήρωση των προαναφερθεισών προϋποθέσεων) φέρουν
χαρακτηριστικά όπως γνωστή σύνθεση, σχετική συχνότητα εμφάνισης χωρίς προσμίξεις,
χαμηλό βαθμό επικινδυνότητας για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, υψηλή εγγενή
αξία ή και αξία χρηστικότητας, καθώς και υψηλό ποσοστό εμπορευματοποίησης σε σχετικά
ώριμες αγορές.
Δεδομένων των απαιτήσεων, όπως λ.χ. περί γνωστής σύνθεσης και σχετικής συχνότητας
εμφάνισής τους χωρίς προσμίξεις, η ΔσΠ αντικατοπτρίζεται για άλλη μία φορά ως κύριος
συνδετικός κρίκος σε ολοκληρωμένες προτάσεις διαχείρισης απορριμμάτων. Καθ’ αυτόν
τον τρόπο, τα συστήματα διαχείρισης απορριμμάτων που χρησιμοποιούν κάποια από τις
μεθόδους ΔσΠ επιτυγχάνουν υψηλά ποσοστά καθαρότητας στις ροές αποβλήτων που
προκύπτουν iv . Ροές απορριμμάτων με χαμηλά ποσοστά προσμίξεων αναμένεται να
διευρύνουν το πεδίο εφαρμογής των κριτηρίων αποχαρακτηρισμού, με συνεπακόλουθο
αποτέλεσμα την επιρροή στην αύξηση του ποσοστού παραγωγής δευτερογενών πρώτων
υλών και επομένως βελτίωση της διαχείρισης και χρήσης πρώτων υλών για την παραγωγή
προϊόντων.
Η ιδέα της ΔσΠ αντικατοπτρίζεται σε σημεία της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ και συγκεκριμένα στις
προϋποθέσεις περί αναγνώρισης της πηγής προέλευσης των αποβλήτων. Η μέθοδος της
ΔσΠ που εντάσσεται στα σχέδια σχετικά με τη διαχείριση απορριμμάτων, στόχο έχει την
κατά το δυνατόν ελάχιστη μετέπειτα επεξεργασία των φορτίων απορριμμάτων
συμβάλλοντας καθ' αυτόν τον τρόπο στις λιγότερες περιβαλλοντικές συνέπειες
επεξεργασίας τους όπως και στο χαμηλότερο κόστος. Η εφαρμογή της εν λόγω μεθόδου
στα σχέδια διαχείρισης απορριμμάτων δύναται να φέρει επιπρόσθετα οφέλη με την
επίτευξη υψηλών ποσοστών καθαρότητας στις διαχωρισμένες πλέον ροές απορριμμάτων,
καθώς καθ' αυτόν τον τρόπο είναι δυνατόν να επιτευχθούν υψηλότερης ποιότητας εισροές
για την παραγωγή δευτερογενών υλικών. Κατ' επέκταση οι υψηλότερης ποιότητας ροές
ενδέχεται να επηρεάσουν θετικά την κοινή γνώμη ως προς τη χρήση τους, αυξάνοντας την
εμπιστοσύνη τους στη χρήση δευτερογενών πρώτων υλών. Μία τέτοιου είδους αλλαγή στη
iv

Στην Ιταλία έχουν καταγραφεί 1500 Περιφέρειες οι οποίες έχουν υιοθετήσει το σύστημα ΔσΠ πόρτα-πόρτα,
επιτυγχάνοντας σχεδόν σε όλες ποσοστό ανώτερο του 55% στη διαλογή των απορριμμάτων στην πηγή. Η
διαλογή των πράσινων απορριμμάτων επιτυγχάνεται με την άμεση παράδοση από τις οικίες σε σημεία
κεντρικής συλλογής (Πρόγραμμα ATHENSBIOWASTE, 2011) ή σε κάδους ανά σύνολα κατοικιών με πολύ όμως
μικρότερη συχνότητα αποκομιδής σε σχέση με τα τροφικά υπολείμματα (Πρόγραμμα ATHENSBIOWASTE, 2011).
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συμπεριφορά των παραγώγων προϊόντων ενδέχεται να επιφέρει σημαντικές αλλαγές στην
αγορά και φυσικά στη μείωση της χρήσης φυσικών πόρων.
Στις ενότητες που ακολουθούν θα παρουσιαστούν τα κριτήρια αποχαρακτηρισμού και οι
παράμετροι για την ανακύκλωση ροών απορριμμάτων οικιακής προέλευσης όπως είναι το
χαρτί, τα πλαστικά και τα μέταλλα που προαπαιτούνται ή αναμένεται ότι θα
προαπαιτούνται για τα κράτη-μέλη της Ε.Ε., όπως η Ελλάδα. Τα κριτήρια
αποχαρακτηρισμού αποτελώντας έναν από τους μηχανισμούς υλοποίησης (SUSPROC) της
Θεματικής Στρατηγικής της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την πρόληψη και
ανακύκλωση των απορριμμάτων (Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 2005),
εισήχθησαν με το Άρθρο 6 της Οδηγίας 2008/98 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου για τα απόβλητα και μερικά εξ αυτών αναμένεται να εφαρμοστούν με στόχο
την εξασφάλιση υψηλής ποιότητας δευτερογενών πρώτων υλών με ταυτόχρονη απάλειψη
επιβαρύνσεων διοικητικής φύσης που υπόκεινται σε νομοθετικά πλαίσια περί αποβλήτων
ούτως ώστε να επέλθει σταθερότητα στην αγορά. Ορισμένες -με βάση τις προϋποθέσεις
του έργου Recycling@Home- από τις εκφάνσεις του πολύπλευρου αυτού θέματος θα
παρουσιαστούν ακόλουθα, αποτελώντας απαραίτητη πληροφορία για το σχεδιασμό του
οικιακού ανακυκλωτή σύμφωνα με τις σύγχρονες ευρωπαϊκές προδιαγραφές και την
ελληνική υφιστάμενη κατάσταση περί των συγκεκριμένων ροών απορριμμάτων οικιακής
προέλευσης.
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2. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
2.1. Νομοθετικό πλαίσιο εναλλακτικής διαχείρισης ειδικών
ροών απορριμμάτων
Η διαχείριση των ξηρών απορριμμάτων οικιακής προέλευσης έγκειται στο ευρύτερο
πλαίσιο διαχείρισης των Α.Σ.Α.. Το νομοθετικό πλαίσιο των Α.Σ.Α. για τα ξηρά απορρίμματα
προβλέπει μία διαχειριστική αλυσίδα στην οποία στο τελικό στάδιο υπάρχει η ασφαλής
τελική διάθεση ενώ σε πρότερα στάδια η εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων
προϊόντων. Στην παρούσα ενότητα, παρουσιάζεται το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για την
εναλλακτική διαχείρισης απορριμμάτων στην Ε.Ε. και στην Ελλάδα αναδεικνύοντας τη
σημασία της ανακύκλωσης στην πολιτική της Ε.Ε., προκειμένου στον επόμενο κεφάλαιο να
παρατεθεί η μέλλουσα προσφορά των κριτηρίων αποχαρακτηρισμού των αποβλήτων.
Το πλαίσιο για τη διαχείριση των απορριμμάτων έγκειται στο γενικότερο πλαίσιο περί
εξασφάλισης φυσικών πόρων και εξοικονόμησης ενέργειας. Η πολιτική της Ε.Ε. προς μία
κοινωνία ανακύκλωσης περιλαμβάνει στόχους μέχρι το 2020 τουλάχιστον για τα
απορρίμματα γυαλιού, μετάλλων, πλαστικού και χαρτιού, ωστόσο ενδέχεται να
συμπεριλάβουν και άλλες ροές απορριμμάτων (Fischer and Werge, 2009) ως ακολούθως
(European Commission):
-

-

αύξηση κατά 50% κατά βάρος της προετοιμασίας προς επαναχρησιμοποίηση και
ανακύκλωση των υλικών απορριμμάτων όπως το χαρτί, το μέταλλο, το πλαστικό και το
γυαλί από τα νοικοκυριά και πιθανά και από άλλες πηγές απορριμμάτων παρόμοιων
των νοικοκυριών, και
αύξηση τουλάχιστον κατά 70% κατά βάρος της προετοιμασίας για
επαναχρησιμοποίηση, της ανακύκλωσης και άλλου είδους ανάκτησης υλικών,
συμπεριλαμβανομένων των εργασιών επίχωσης στις οποίες χρησιμοποιούνται
απόβλητα για να υποκαταστήσουν άλλα υλικά, των μη-επικίνδυνων αποβλήτων
κατασκευής και κατεδαφίσεων εξαιρουμένων των υλικών που συμβαίνουν φυσικά
όπως ορίζονται από την κατηγορία 17 05 04 του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων.

Συγκεκριμένα, η πολιτική της Ε.Ε. για τη διαχείριση των απορριμμάτων βάσει του Έκτου
Προγράμματος Δράσης για το Περιβάλλον έχει οριστεί με βάση τις αρχές της πρόληψης της
παραγωγής απορριμμάτων, της ανακύκλωσης και της επαναχρησιμοποίησης καθώς και της
βελτίωσης της τελικής διάθεσης και παρακολούθησης. Η ιεραρχία των δράσεων σε ένα
σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων ορίζεται πλέον με την πυραμίδα ιεραρχίας για τις
προτεραιότητες διαχείρισης των απορριμμάτων -η οποία και παρουσιάζεται στην Οδηγία
2008/98/ΕΚ. Στην περίπτωση επομένως όπου δεν επιτυγχάνεται πρόληψη παραγωγής
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απορριμμάτων, εφαρμόζεται η αρχή της ανακύκλωσης και της επαναχρησιμοποίησης με
προτίμηση στις μεθόδους ανάκτησης οι οποίες στηρίζονται στην ανακύκλωση. Πιο
αναλυτικά για το στάδιο της ανακύκλωσης, περιλαμβάνονται αρχές προκειμένου να
αυξηθεί στο μέγιστο δυνατό η αξία των ανακτηθέντων από τα απορρίμματα με
συνεπακόλουθο τη μεγέθυνση του εύρους χρήσης τους (European Union, 2010), όπως:
-

-

Η διεύρυνση της ευθύνης του παραγωγού, προκειμένου τα αγαθά να σχεδιάζονται και
να παράγονται λαμβάνοντας υπόψη την αποτελεσματική χρησιμοποίηση των πόρων
καθ' όλο τον κύκλο ζωής τους, συμπεριλαμβανομένων των σταδίων της επισκευής,
επαναχρησιμοποίησης, αποσυναρμολόγησης και ανακύκλωσης χωρίς να θέτουν σε
κίνδυνο την ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων στην εσωτερική αγορά.
Ενεργός ρόλο των πολιτών.

Συνοπτικά, το νομοθετικό πλαίσιο της Ε.Ε. που πρεσβεύει τις παραπάνω αρχές σχετικά με
την εναλλακτική διαχείριση απορριμμάτων και φέρει μεγαλύτερη σχέση με υλικά όπως
χαρτί, πλαστικά και μέταλλα παρατίθεται στον ακόλουθο πίνακα (Πίνακας 2-1).
Πίνακας 2-1: Συνοπτική παρουσίαση του νομοθετικού πλαισίου εναλλακτικής διαχείρισης στην Ε.Ε.

Πράξη

Τίτλος Πράξης

Οδηγία
94/62/ΕΚ

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Δεκεμβρίου 1994
για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας

Οδηγία
2004/12/ΕΚ

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 11ης Φεβρουαρίου
2004 που τροποποιεί την οδηγία 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα
απορρίμματα συσκευασίας

Οδηγία
2005/20/ΕΚ

ΟΔΗΓΙΑ 2005/20/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της
9ης Μαρτίου 2005 για τροποποίηση της οδηγίας 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και
τα απορρίμματα συσκευασίας

Οδηγία
2000/53/ΕΚ

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Σεπτεμβρίου 2000,
για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους - Δηλώσεις της Επιτροπής

Οδηγία
91/156/ΕΟΚ

Οδηγία 91/156/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991 για την τροποποίηση
της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ περί των στερεών αποβλήτων

Απόφαση
2000/532/ΕΚ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Μαΐου 2000 για αντικατάσταση της απόφασης
94/3/ΕΚ για τη θέσπιση καταλόγου αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 1 στοιχείο α)
της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της απόφασης 94/904/ΕΚ του
Συμβουλίου για την κατάρτιση καταλόγου επικίνδυνων αποβλήτων κατ’ εφαρμογή
του άρθρου 1 παράγραφος 4της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τα
επικίνδυνα απόβλητα

Απόφαση

Απόφαση της Επιτροπής της 16ης Ιανουαρίου 2001 για τροποποίηση της
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Πράξη

Τίτλος Πράξης

2001/118/ΕΚ

απόφασης 2000/532/ΕΚ όσον αφορά τον κατάλογο αποβλήτων

Απόφαση
2001/119/ΕΚ

Απόφαση της Επιτροπής, της 22ας Ιανουαρίου 2001, για την τροποποίηση της
απόφασης 2000/532/ΕΚ που αντικαθιστά την απόφαση 94/3/ΕΚ για τη θέσπιση
καταλόγου αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 1 στοιχείο α) της οδηγίας
75/442/ΕΟΚ περί των στερεών αποβλήτων και της απόφασης 94/904/ΕΚ του
Συμβουλίου για την κατάρτιση καταλόγου επικινδύνων αποβλήτων σύμφωνα με το
άρθρο 1 παράγραφος 4 της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τα
επικίνδυνα απόβλητα (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2001) 106]

Απόφαση
2001/573/ΕΚ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Ιουλίου 2001 για την τροποποίηση της
απόφασης 2000/532/ΕΚ της Επιτροπής όσον αφορά τον κατάλογο αποβλήτων

Οδηγία
2000/53/ΕΚ

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Σεπτεμβρίου 2000,
για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους - Δηλώσεις της Επιτροπής

Οδηγία
91/689/ΕΟΚ

Οδηγία του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991 για τα επικίνδυνα απόβλητα

Οδηγία
91/157/ΕΟΚ

Του Συμβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991 για τις ηλεκτρικές στήλες και τους
συσσωρευτές που περιέχουν ορισμένες επικίνδυνες ουσίες

Η Ε.Ε. έχοντας συμπεριλάβει συγκεκριμένες ροές αποβλήτων ως προτεραιότητα με στόχο
τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, έχει ορίσει και συγκεκριμένο νομοθετικό
πλαίσιο για έκαστη ροή. Στις εν λόγω ροές αποβλήτων που έχουν τεθεί ως προτεραιότητα
περιλαμβάνεται και η ροή των συσκευασιών και αποβλήτων συσκευασιών, η οποία και
αποτελεί την πιο συναφή ροή με τα απορρίμματα μη ειδικής επεξεργασίας που παράγονται
στα νοικοκυριά σε καθημερινή βάση.
Η Ε.Ε. έχει ως στόχο μία κοινή νόρμα διαχείρισης των συσκευασιών και των απορριμμάτων
συσκευασίας, έτσι ώστε να επιτευχθεί υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος και
διασφάλιση της εσωτερικής αγοράς. Κοινό παρονομαστή για τη διαχείριση των
συσκευασιών και των απορριμμάτων συσκευασιών αποτελεί η Οδηγία 94/62/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 1994, καλύπτοντας όλες τις συσκευασίες
που διατίθενται στην ευρωπαϊκή αγορά καθώς και όλα τα απορρίμματα συσκευασίας από
οποιαδήποτε πηγή και ανεξάρτητα από τα υλικά εκ των οποίων αποτελούνται. Το
νομοθετικό πλαίσιο για τη διαχείριση των συσκευασιών και των αποβλήτων συσκευασιών
για την Ε.Ε. παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα (Πίνακας 2-2).
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Πίνακας 2-2: Συνοπτική παρουσίαση του νομοθετικού πλαισίου εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών και
αποβλήτων συσκευασιών από χαρτί, πλαστικό και μέταλλο στην Ε.Ε.

Πράξη

Επίσημη Εφημερίδα

Τίτλος Πράξης

Οδηγία
94/62/ΕΚ

ΕΕ
L365 της
31.12.1994

ΟΔΗΓΙΑ 94/62/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Δεκεμβρίου 1994 για τις
συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας

Οδηγία
2004/12/ΕΚ

EE
L47/26
18.2.2004

ΟΔΗΓΙΑ 2004/12/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 11ης Φεβρουαρίου 2004 που
τροποποιεί την οδηγία 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα
απορρίμματα συσκευασίας

Οδηγία
2005/20/ΕΚ

ΕΕ L70 της 16.3.2005

Κανονισμός
(ΕΚ) αριθ.
219/2009

ΕΕ L87 της 31.3.2009

Απόφαση
αριθ.
2005/270/EK

Επίσημη Εφημερίδα

Απόφαση
αριθ.
2001/524/ΕΚ

Επίσημη Εφημερίδα

Απόφαση
αριθ.
2001/171/ΕΚ

Επίσημη Εφημερίδα

Απόφαση
2006/340/ΕΚ

Επίσημη Εφημερίδα

Απόφαση
αριθ.

Επίσημη Εφημερίδα

της

ΟΔΗΓΙΑ 2005/20/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης Μαρτίου 2005 για τροποποίηση
της οδηγίας 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα
απορρίμματα συσκευασίας

L86 της 5.4.2005

L190 της 12.7.2001

L62 της 2.3.2001

L125 της 12.5.2006

L50 της 20.2.1997

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Μαΐου 2006 για την
τροποποίηση της απόφασης 2001/171/ΕΚ με σκοπό την
παράταση της ισχύος των όρων παρέκκλισης για τις
γυάλινες συσκευασίες σε σχέση με τα επίπεδα
συγκέντρωσης των βαρέων μετάλλων που θεσπίζει η
οδηγία 94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2006)
1823]
Απόφαση της Επιτροπής της 28ης Ιανουαρίου 1997 για τον
καθορισμό συστήματος αναγνώρισης των υλικών
συσκευασίας σύμφωνα με την Οδηγία 94/62/ΕΚ του
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Πράξη

Επίσημη Εφημερίδα

Τίτλος Πράξης
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις
συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασιών (Κείμενο
που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

97/129/ΕΚ

Απόφαση
αριθ.
1999/177/ΕΚ

Επίσημη Εφημερίδα

Απόφαση
αριθ.
2009/292/ΕΚ

Επίσημη Εφημερίδα

Απόφαση
αριθ.
2001/524/ΕΚ

Επίσημη Εφημερίδα

L56 της 4.3.1999

L79 της 25.3.2009

L190 της 12.7.2001

Απόφαση της Επιτροπής της 8ης Φεβρουαρίου 1999
σχετικά με την καθιέρωση των όρων παρέκκλισης για τις
πλαστικές παλέτες και κιβώτια όσον αφορά τα επίπεδα
συγκέντρωσης που καθορίζει η Οδηγία 94/62/ΕΚ για τις
συσκευασίες και τα απόβλητα συσκευασιών
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Μαρτίου 2009 σχετικά
με τη θέσπιση των όρων παρέκκλισης για τις πλαστικές
παλέτες και τα πλαστικά κιβώτια όσον αφορά τα επίπεδα
συγκέντρωσης βαρέων μετάλλων που καθορίζει η οδηγία
94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου για τις συσκευασίες και τα απόβλητα
συσκευασιών [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2009)
1959] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Απόφαση της Επιτροπής της 28ης Ιουνίου 2001 σχετικά με
τη δημοσίευση των στοιχείων αναφοράς των προτύπων ΕΝ
13428:2000, ΕΝ 13429:2000, ΕΝ 13430:2000, ΕΝ
13431:2000 και ΕΝ 13432:2000 στην Επίσημη Εφημερίδα
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στο πλαίσιο της εφαρμογής
της Οδηγίας 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα
απορρίμματα
Συσκευασίας [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2001)
1681]
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

Απόφαση
αριθ.
2005/270/ΕΚ

Επίσημη Εφημερίδα
L86 της 5.4.2005

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Μαρτίου 2005 για τον
καθορισμό των πινάκων του συστήματος βάσεων
δεδομένων σύμφωνα με την οδηγία 94/62/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις
συσκευασίες και τα
απορρίμματα συσκευασίας
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2005) 854] (Κείμενο που
παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Στο πλαίσιο της εν λόγω πολιτικής περιλαμβάνεται και η υποχρέωση των κρατών-μελών της
Ε.Ε. προς εναρμόνιση της εθνικής τους νομοθεσίας με τις επιταγές της Ε.Ε. περί συλλογής,
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επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης και τελικής διάθεσης για τις συγκεκριμένες ροές,
περιλαμβάνοντας και ποσοτικούς στόχους σε ορισμένο χρονικό περιθώριο.
Στην Ελλάδα
Η διαχείριση αποβλήτων στην Ελλάδα αποτελεί προτεραιότητα της Περιβαλλοντικής
Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Οι
κατευθυντήριες γραμμές της διαχείρισης αποβλήτων βασίζονται στις επιταγές της
νομοθεσίας της Ε.Ε. περί αποβλήτων, περιλαμβάνοντας:
-

ενιαία και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του συνόλου των ρευμάτων των αποβλήτων,
ιεράρχηση των δραστηριοτήτων με προτεραιότητα στην πρόληψη, προετοιμασία για
επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, ανάκτηση πόρων και ενέργειας,
διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού καθώς και
αντιμετώπιση της παραβατικής συμπεριφοράς

Κατ' αντιστοιχία με τη νομοθεσία της Ε.Ε. και την πυραμίδα της ιεραρχίας για τις
προτεραιότητες διαχείρισης των απορριμμάτων, το στάδιο της ανακύκλωσης έχει
ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία, και βασίζεται στην (Σκορδίλης):
-

-

αρχή της πρόληψης της δημιουργίας των αποβλήτων,
αρχή της επαναχρησιμοποίησης,
αρχή της ανακύκλωσης,
αρχή της ανάκτησης ενέργειας,
αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει»,
αρχή της ευθύνης όλων όσων ασχολούνται με τη διαχείριση των προϊόντων
(προμηθευτές υλικών, παραγωγοί, εισαγωγείς, έμποροι, διανομείς, δημόσιες αρχές,
οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, ινστιτούτα και ιδρύματα),
αρχή της δημοσιότητας προς τους χρήστες και καταναλωτές,
αρχή της μη διάκρισης των προϊόντων και
προσωπική συμμετοχή των πολιτών.

Η εναρμόνιση με τις επιταγές της Ε.Ε. για την ανακύκλωση επήλθε με την εναλλακτική
διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων με στόχο την επανένταξή τους στην αγορά
(Ε.Ο.ΑΝ.) (Πίνακας 2-3). Η εναλλακτική διαχείριση περιλαμβάνει, κατ' αντιστοιχία με την πιο
διαδεδομένη για τα ελληνικά δεδομένα διαχείριση αποβλήτων, όλες τις εργασίες συλλογής
και
εγγυοδοσίας,
μεταφοράς,
μεταφόρτωσης,
προσωρινής
αποθήκευσης,
επαναχρησιμοποίησης και αξιοποίησης των χρησιμοποιημένων συσκευασιών πολλαπλής
χρήσης ή των αποβλήτων των συσκευασιών και άλλων προϊόντων. Οι προαναφερθείσες
εργασίες στο σύνολό τους και οργανωμένες σε ατομική ή συλλογική βάση αποτελούν ένα
σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης (Ε.Ο.ΑΝ.).
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Πίνακας 2-3: Συνοπτική παρουσίαση του νομοθετικού πλαισίου εναλλακτικής διαχείρισης στην Ελλάδα

Πράξη

Επίσημη
Εφημερίδα

Τίτλος

Ν. 2939/2001

ΦΕΚ A 179/6.8.01

Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των
συσκευασιών και άλλων προϊόντων-Ίδρυση Εθνικού
Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών
και άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες
διατάξεις

Ν. 3854/2010

Φ.Ε.Κ. 94
Α/23.06.2010

Τροποποίηση της νομοθεσίας για την εναλλακτική
διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων
και τον Εθνικό Οργανισμό Εναλλακτικής Διαχείρισης
Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.)
και άλλες διατάξεις
Περιβαλλοντική
αδειοδότηση
έργων
και
δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση
με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες
διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος

Ν. 4014/2011

Ν. 4042/2012

Φ.Ε.Κ.
24Α/13.2.2012

Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» και συγκεκριμένα
το Άρθρο 46 για μετονομασία του Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. σε
«Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης» (Ε.Ο.ΑΝ.).

Ν. 4042/2012

Ποινική προστασία του περιβάλλοντος −Εναρμόνιση
με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ −Πλαίσιο παραγωγής και
διαχείρισης αποβλήτων −Εναρμόνιση με την Οδηγία
2008/98/ΕΚ − Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγή

ΚΥΑ 8668/2007

Έγκριση
Εθνικού
Σχεδιασμού
Διαχείρισης
Επικίνδυνων Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Ε.Α.), σύμφωνα με το
άρθρο 5 (παρ. Α) της υπ’ αριθμό 13588/725 κοινή
υπουργική απόφαση «Μέτρα, όροι και περιορισμοί
για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων κ.λπ.» (Β΄
383) και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του
άρθρου 7 (παρ. 1) της υπ’ αριθμό 91/156/ΕΚ οδηγίας
του Συμβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991.
Τροποποίηση της υπ’ αριθμό 13588/725/2006 κοινή
υπουργική απόφαση «Μέτρα όροι και περιορισμοί
για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων … κ.λπ.»’
(Β΄ 383) και της υπ’ αριθμό 24944/1159/206 κοινή
υπουργική απόφαση «Έγκριση Γενικών Τεχνικών
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Πράξη

Επίσημη
Εφημερίδα

Τίτλος
Προδιαγραφών για την διαχείριση επικίνδυνων
αποβλήτων … κ.λπ.» (Β΄ 791)

ΚΥΑ 13588/725/2006

ΦΕΚ B 383/28.3.06

«Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση
επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις
διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα
επικίνδυνα απόβλητα» του συμβουλίου της 12ης
Δεκεμβρίου 1991. Αντικατάσταση της υπ’ αριθμό
19396/1546/1997 κοινής υπουργικής απόφασης
«Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικινδύνων
αποβλήτων»(Β’ 604).

ΚΥΑ 13588/725/2006

«Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση
επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις
διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα
επικίνδυνα απόβλητα» του συμβουλίου της 12ης
Δεκεμβρίου 1991. Αντικατάσταση της υπ’ αριθμό
19396/1546/1997 κοινής υπουργικής απόφασης
«Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικινδύνων
αποβλήτων»(Β’ 604)

ΚΥΑ
24944/1159/2006

«Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για την
διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σύμφωνα με το
άρθρο 5 (παρ. Β) της υπ΄ αριθμό 13588/725 κοινή
υπουργική απόφαση «Μέτρα όροι και περιορισμοί
για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων κ.λπ.»
(Β΄383) και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του
άρθρου 7 (παρ.1) της οδηγίας 91/156/ΕΚ του
Συμβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991»"

ΚΥΑ
9303/454/E103/2009

ΦΕΚ 408 Β/5.3.09

«Καθορισμός ύψους ανταποδοτικών τελών από
ατομικά ή συλλογικά συστήματα εναλλακτικής
διαχείρισης συσκευασιών / άλλων προϊόντων για την
έκδοση πιστοποιητικού εναλλακτικής διαχείρισης
(Π.Ε.Δ) σύμφωνα με το άρθρο 9 (παρ. 3.β) του Ν.
2939/2001 (Α 179), το άρθρο 6 (παρ. 3.β) του Π.Δ.
109/2004 (Α 75), το άρθρο 7 (παρ. 3.β) του Π.Δ.
82/2004 (Α 64), το άρθρο 6 (παρ. 3.β) του Π.Δ.
116/2004 (Α 81), το άρθρο 9 (παρ. 3.β) του Π.Δ.
115/2004 (Α 80), το άρθρο 8 (παρ. 3.β) του Π.Δ.
117/2004 (Α 82)»
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Πράξη

Επίσημη
Εφημερίδα

Τίτλος

ΠΔ 82/2004

ΦΕΚ Α 64/2.3.04

«Αντικατάσταση της 98012/2001/ ΚΥΑ «Καθορισμός
μέτρων και όρων για τη διαχείριση των
χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων» (Β’ 40).» «Μέτρα,
όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση
των Αποβλήτων των Λιπαντικών Ελαίων»

ΠΔ 109/2004

ΦΕΚ Α 75/5.3.04

«Μέτρα και όροι για την εναλλακτική διαχείριση των
μεταχειρισμένων
ελαστικών
των
οχημάτων.
Πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείρισή τους»

ΠΔ 115/2004

ΦΕΚ Α 80/5.3.04

«Αντικατάσταση της
73537/148/1995 κοινής
υπουργικής απόφασης «Διαχείριση ηλεκτρικών
στηλών και συσσωρευτών που περιέχουν ορισμένες
επικίνδυνες ουσίες»(Β’ 781) και 19817/2000 κοινής
υπουργικής
απόφασης
«Τροποποίηση
της
73537/1995 κοινής υπουργικής απόφασης κ.λπ.» (Β’
963). «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την
εναλλακτική διαχείριση των χρησιμοποιημένων
Ηλεκτρικών Στηλών και Συσσωρευτών»

ΠΔ 116/2004

ΦΕΚ Α 81/5.3.04

«Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική
διαχείριση των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής
τους, των χρησιμοποιημένων ανταλλακτικών τους και
των απενεργοποιημένων καταλυτικών μετατροπέων
σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας
2000/53/ΕΚ «για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου
ζωής τους» του Συμβουλίου της 18ης Σεπτεμβρίου
2000»

ΠΔ 117/2004

ΦΕΚ Α 82/5.3.04

«Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική
διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισμού, σε συμμόρφωση με τις
διατάξεις των Οδηγιών 2002/95 «σχετικά με τον
περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων
ουσιών σε είδη ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού
εξοπλισμού» και 2002/96 «σχετικά με τα απόβλητα
ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού» του
Συμβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2003»

ΠΔ 15/2006

ΦΕΚ Α 12/ 3.2.06

«Τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγματος
117/2004 (Α΄ 82), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις
της οδηγίας 2003/108 «για την τροποποίηση της
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Πράξη

Επίσημη
Εφημερίδα

Τίτλος
οδηγίας 2002/96 σχετικά με τα απόβλητα ειδών
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)»
του Συμβουλίου της 8ης Δεκεμβρίου 2003 "

ΚΥΑ 104826/2004

ΦΕΚ 849 Β/9.6.2004

«Καθορισμός ύψους ανταποδοτικών τελών από
ατομικά ή συλλογικά συστήματα εναλλακτικής
διαχείρισης συσκευασιών/άλλων προϊόντων (όπως
αυτά ορίζονται στο άρθρο 2, παρ. 4, του Ν.
2939/2001) σε εφαρμογή των άρθρων 7 (παρ. Β1, εδ.
α3 και παρ. Β2, εδ. α5) και του άρθρου 17 του Ν.
2939/2001 "Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση
συσκευασιών και άλλων προϊόντων κ.λπ." (Α΄179)»

ΚΥΑ
50910/2727/2003

ΦΕΚ B
1909/22.12.2003

«Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Στερεών
Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός
Διαχείρισης»

ΚΥΑ 112145/2004

ΦΕΚ 1916
Β/24.12.2004

«Ξεχωριστή αναγραφή της χρηματικής εισφοράς επί
των τιμολογίων πώλησης σε όλα τα στάδια πώλησης
των ελαστικών των οχημάτων, των ηλεκτρικών
στηλών και συσσωρευτών, του ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισμού, των οχημάτων, των
λιπαντικών ελαίων, εκτός των τιμολογίων που
απευθύνονται στους τελικούς αγοραστές χρήστες επιτηδευματίες

ΥΑ οικ.
116570/13.2.2009

«Κανονισμός για τη διαδικασία ανανέωσης των
εγκρίσεων συστημάτων ατομικής ή συλλογικής
εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών και άλλων
προϊόντων»

ΠΔ 99/2008

ΦΕΚ 154 Α /31.7.08

Συγκρότηση και λειτουργία του Εθνικού Οργανισμού
Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων
Προϊόντων
(Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.)
και
Κανονισμός
Οικονομικής Διαχείρισης και Προμηθειών του
Οργανισμού

ΠΔ 170/2008

ΦΕΚ 228 Α/ 7.11.08

Οργανισμός υπηρεσιών και προσωπικού του Εθνικού
Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών
και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.).

ΦΕΚ Αρ. 216 /
Υ.Ο.Δ.Δ./30.04.2012

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.ΑΝ.
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Πράξη

Επίσημη
Εφημερίδα

Τίτλος

(σχ.ΑΔΑ: Β49ΚΟΖ6Β)
Απόφαση
2011/753/ΕΕ

Υπουργική Απόφαση
οικ. 119286/15-42009

Περί θεσπίσεως κανόνων και μεθόδων υπολογισμού
για τον έλεγχο της συμμόρφωσης προς τους στόχους
του άρθρου 11 παράγραφος 2 της οδηγίας
2008/98/ΕΚ
ΦΕΚ ΥΟΔΔ 185/4-509

(ΦΕΚ ΥΟΔΔ 185/4-5-09) για τη Συγκρότηση του
Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού
Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων
Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.).

Δημόσια
Διαβούλευση για το
Σχέδιο Προεδρικού
Διατάγματος

που ενσωματώνει στο Εθνικό Δίκαιο τις διατάξεις της
οδηγίας 2006/66/ΕΚ της 6ης Σεπτεμβρίου 2006
«σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους
συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών
και συσσωρευτών και με την κατάργηση της οδηγίας
91/157/ΕΟΚ

Εγκύκλιος
122648/9.3.05

«Διευκρινήσεις σχετικά με την Μελέτη Οργάνωσης
για την άδεια συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων
συσκευασιών,
χρησιμοποιημένων
ελαστικών
οχημάτων, αποβλήτων λιπαντικών ελαίων, οχημάτων
στο τέλος κύκλου ζωής τους, χρησιμοποιημένων
ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και
αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού
εξοπλισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
2939/2001»

Ευρωπαϊκός
Κατάλογος
Αποβλήτων

Σύμφωνα με το Παράρτημα της Απόφασης
2002/532/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με τις
Αποφάσεις
2001/118/ΕΚ,
2001/119/ΕΚ
και
2001/573/ΕΚ της Επιτροπής Ε.Κ.
Πηγή: Υ.ΠΕ.ΚΑ., Ε.Ο.ΑΝ.

Από τις ροές αποβλήτων οι οποίες βρίσκονται σε προτεραιότητα σε σχέση με τις
υπόλοιπες και για τι οποίες υπάρχει νομοθετική κατοχύρωση των απαιτήσεων της
διαχειριστικής αλυσίδας τους στο ελληνικό δίκαιο και ταυτόχρονα παράγονται σε ικανές
ποσότητες σε καθημερινή βάση από νοικοκυριά εξέχουσα θέση κατέχουν οι συσκευασίες
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και τα απόβλητα συσκευασιών. Το νομοθετικό πλαίσιο για την εναλλακτική διαχείριση των
συσκευασιών και των αποβλήτων συσκευασιών κατ' αντιστοιχία με τη νομοθεσία της Ε.Ε.
περιλαμβάνει τις ακόλουθες νομοθετικές διατάξεις όπως αυτές παρουσιάζονται στον
ακόλουθο πίνακα (Πίνακας 2-4), με ποσοτικούς στόχους για τα απόβλητα συσκευασιών
μείωσης της τάξης του 60% του περιεχόμενου στις συσκευασίες χαρτιού και χαρτονιού,
50% των μετάλλων και 22,5% των πλαστικών (ΚΥΑ 9268/469/07).
Ο νόμος 2939/01 καθιστά υποχρεωτική την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών στην
Ελλάδα σε εναρμόνιση με την ευρωπαϊκή Οδηγία 94/62, ενώ η ΚΥΑ 9268/469/07 (ΦΕΚ 286
Β) ενσωματώνει την αναθεώρηση των στόχων για τις συσκευασίας που ορίστηκε από την
Κοινοτική Οδηγία (2004/12). Η εφαρμογή κρίνεται ως υποχρεωτική για τις επιχειρήσεις που
παράγουν ή εισάγουν, οι οποίες πρέπει να συλλέγουν και να ανακυκλώνουν συσκευασίες
των προϊόντων τους. Επίσης υποχρεωτική είναι η εφαρμογή του Νόμου για τους
Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (εφεξής Ο.Τ.Α.) για την εναλλακτική διαχείριση των
δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας (Ε.Ε.Α.Α.) σύμφωνα με το άρθρο 8 του Νόμου
29399/01 (Υ.ΠΕ.ΚΑ., 2012).

Πίνακας 2-4: Συνοπτική παρουσίαση του νομοθετικού πλαισίου εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών και
άλλων προϊόντων από χαρτί, πλαστικό και μέταλλο στην Ελλάδα

Πράξη

Τίτλος Πράξης

ΚΥΑ 9268/469/07
(ΦΕΚ 286
Β/2.3.2007)

Τροποποίηση των ποσοτικών στόχων για την ανάκτηση και ανακύκλωση
αποβλήτων σύμφωνα με το ν. 2939/2001 σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της
οδηγίας 2004/12/ΕΚ

Οδηγία 94/62/ΕΚ

Για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας

Οδηγία
2004/12/ΕΚ

Τροποποίηση Οδηγίας 94/62/ΕΚ για τον καθορισμό νέων ποσοτικών στόχων
για την αξιοποίηση και ανακύκλωση κάθε επί μέρους υλικού των αποβλήτων
των συσκευασιών και την πρόβλεψη της λήψης πρόσθετων προληπτικών
μέτρων για τη διαχείριση των συσκευασιών

1997/129/ΕΚ
Απόφαση της
Επιτροπής

Για τον καθορισμό συστήματος αναγνώρισης των υλικών συσκευασίας
σύμφωνα με την οδηγία 94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασιών

1999/177/ΕΚ
Απόφαση της
Επιτροπής

Σχετικά με την καθιέρωση των όρων παρέκκλισης για τις πλαστικές παλέτες και
κιβώτια όσον αφορά τα επίπεδα συγκέντρωσης που καθορίζει η οδηγία
94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα απόβλητα συσκευασιών

2001/171/ΕΚ
Απόφαση της

Για τον καθορισμό των όρων παρέκκλισης όσον αφορά τις γυάλινες
συσκευασίες σε σχέση με τα επίπεδα συγκέντρωσης βαρέων μετάλλων που
θεσπίζονται στην οδηγία 94/62/ΕΚ σχετικά με τις συσκευασίες και τα
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Πράξη

Τίτλος Πράξης

Επιτροπής

απορρίμματα συσκευασίας

2001/524/ΕΚ
Απόφαση της
Επιτροπής

Σχετικά µε τη δημοσίευση των στοιχείων αναφοράς των προτύπων ΕΝ
13428:2000, ΕΝ 13429:2000, ΕΝ 13430:2000, ΕΝ 13431:2000 και ΕΝ
13432:2000 στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στο
πλαίσιο της εφαρμογής της οδηγίας 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα
απορρίμματα συσκευασίας

2005/270/ΕΚ
Απόφαση της
Επιτροπής

Για τον καθορισμό των πινάκων του συστήματος βάσεων δεδομένων σύμφωνα
με την οδηγία 94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας

2006/340/ΕΚ
Απόφαση της
Επιτροπής

Για την τροποποίηση της απόφασης 2001/171/ΕΚ με σκοπό την παράταση της
ισχύος των όρων παρέκκλισης για τις γυάλινες συσκευασίες σε σχέση με τα
επίπεδα συγκέντρωσης των βαρέων μετάλλων που θεσπίζει η οδηγία 94/62/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

2005/C 44/13
Ανακοίνωση της
Επιτροπής

Στο πλαίσιο της εφαρμογής της οδηγίας 94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 1994 για τις
συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας
Πηγή: Ε.Ο.ΑΝ., Υ.ΠΕ.ΚΑ., 2009, Υ.ΠΕ.ΚΑ., 2012

Ο σχεδιασμός όσο και η εφαρμογή της πολιτικής για την εναλλακτική διαχείριση των
προϊόντων εκτελείται από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης Ε.Ο.ΑΝ. (πρώην Εθνικός
Οργανισμός Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων Ε.Ο.Δ.Σ.Α.Π.)
σύμφωνα με αρμοδιότητες οι οποίες ανατίθενται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (εφεξής Υ.ΠΕ.ΚΑ.). Η εφαρμογή της πολιτικής από τον
Ε.Ο.ΑΝ. αντικατοπτρίζεται στα προγράμματα εναλλακτικής διαχείρισης προϊόντων
(Ε.Ο.ΑΝ.).
Στο ελληνικό θεσμικό πλαίσιο της εναλλακτικής διαχείρισης συμπεριλήφθηκαν ρεύματα
αποβλήτων και κατ' επέκταση δημιουργήθηκαν επίσημα εγκεκριμένα συστήματα
ανακύκλωσης. Από τις εν λόγω ροές άμεση συνάφεια με τις ροές απορριμμάτων που
παράγονται από νοικοκυριά σε καθημερινή βάση φέρει η ροή των συσκευασιών και
αποβλήτων συσκευασιών. Εκ των 17 εγκεκριμένων συστημάτων (Οκτώβριος, 2012)
εναλλακτικής διαχείρισης, τα 3 αφορούν σε συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης
συσκευασιών -με 2 εκ των 3 να αφορούν σε συλλογικά συστήματα:
-

Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών ΣΣΕΔ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ (Υ.Α.
οικ. 106453/2003 (ΦΕΚ 391/Β'/4.4.2003) Έγκριση του συλλογικού συστήματος
Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών «Σ.Σ.Ε.Δ.-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ») (Πρόγραμμα
Σύμπραξη Ανακύκλωση)
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-

Συλλογικό Σύστημα Ανταποδοτικής Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών
«ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ»
Ατομικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ιδιωτικής ετικέτας της Α.Β.
Βασιλόπουλος Α.Ε.» (Υ.Α. οικ. 106156/2004 (ΦΕΚ 1108/Β'/22.7.2004) Έγκριση του
ατομικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών ιδιωτικής ετικέτας της ΑΒ
Βασιλόπουλος Α.Ε) (Πρόγραμμα Σύμπραξη Ανακύκλωση)

2.2. Νομοθετικό πλαίσιο και ενδεχόμενες αλλαγές κατόπιν
εφαρμογής των κριτηρίων αποχαρακτηρισμού για τα
απορρίμματα χάρτου, πλαστικών και μετάλλων
Οι νομοθεσίες που πλαισιώνουν τη διαχείριση των απορριμμάτων περιλαμβάνουν σε
επίπεδο Ε.Ε. Οδηγίες και Κανονισμούς για όλα τα στάδια της διαχειριστικής αλυσίδας των
απορριμμάτων οποιασδήποτε πηγής προέλευσης, τα οποία ανάλογα με το βαθμό
υποχρέωσης εφαρμογής ενσωματώνονται στην εθνική νομοθεσία του κάθε κράτουςμέλους. Το νεοεισαχθέν στοιχείο των κριτηρίων αποχαρακτηρισμού αποβλήτων
περιλαμβάνει την έννοια της άρσης θεώρησης ορισμένων φορτίων αποβλήτων ως
απόβλητα, σύμφωνα με τη Θεματική Στρατηγική για την πρόληψη και την ανακύκλωση
αποβλήτων (Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 2003) καθώς και τις επιταγές του
Άρθρου 6 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ (Villanueva et al., 2010).
Ακόλουθα, παρουσιάζονται οι αλλαγές που αναμένεται ότι θα επέλθουν με την εφαρμογή
των κριτηρίων αποχαρακτηρισμού σε ορισμένες εκ των διατάξεων που αφορούν στη
διαχείριση των Α.Σ.Α.. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το πεδίο εφαρμογής των κριτηρίων
αποχαρακτηρισμού περιλαμβάνει το σύνολο των απορριμμάτων αλλά όχι και τα
υποπροϊόνταv, παρά μονάχα στην περίπτωση κατά την οποία το υποπροϊόν μετατρέπεται
v

Σύμφωνα με το Άρθρο 5 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών
ορίζονται οι παράμετροι με τις οποίες συγκεκριμένες ουσίες ή αντικείμενα να μπορούν να θεωρηθούν
υποπροϊόντα και όχι απόβλητα (παράγραφος 2 του Άρθρου 6):
Μία ουσία ή αντικείμενο που προκύπτει από διαδικασία παραγωγής, πρωταρχικός σκοπός της οποίας δεν είναι
η παραγωγής αυτού του στοιχείου, μπορεί να θεωρείται ότι δεν συνιστά απόβλητο αλλά υποπροϊόν μόνον εάν
πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:
α) είναι βέβαιη η περαιτέρω χρήση της ουσίας ή του αντικειμένου,
β) η ουσία ή το αντικείμενο είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν απευθείας χωρίς άλλη επεξεργασία πέραν της
συνήθους βιομηχανικής πρακτικής,
γ) η ουσία ή το αντικείμενο παράγεται ως αναπόσπαστο μέρος μίας παραγωγικής διαδικασίας και
δ) η περαιτέρω χρήση είναι σύννομη, δηλαδή η ουσία ή το αντικείμενο πληροί όλες τις σχετικές απαιτήσεις περί
προϊόντων και προστασίας του περιβάλλοντος και της υγείας για τη συγκεκριμένη χρήση και δεν πρόκειται να
έχει δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία
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σε μετέπειτα στάδιο σε απόβλητο. Η νομοθεσία περί υποπροϊόντων θα πρέπει να
σημειωθεί ότι δεν θα πρέπει να αποτελεί εναλλακτική λύση για τη μη εφαρμογή των
κριτηρίων αποχαρακτηρισμού, ωστόσο όμως η μέχρι του παρόντος ορισμένη νομοθεσία
φέρει πιο αυστηρούς περιορισμούς (λ.χ. όπως παρουσιάζεται στο Άρθρο 5(β) και 5(γ))
μειώνοντας στο ελάχιστο κάποια πιθανή εφαρμογή. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι στα
κριτήρια αποχαρακτηρισμού δεν περιλαμβάνεται η προϋπόθεση άμεσης εφαρμογής χωρίς
περαιτέρω επεξεργασίας πέραν της συνήθους επεξεργασίας. Επιπρόσθετα, δεν
περιλαμβάνεται η προϋπόθεση περί αναπόσπαστου μέρους μίας παραγωγικής
διαδικασίας, επομένως το πεδίο εφαρμογής των κριτηρίων αποχαρακτηρισμού είναι ακόμη
πιο ευρύ. Επιπρόσθετα επειδή τα υποπροϊόντα εξ ορισμού δεν κατηγοριοποιούνται στις
κατηγορίες 15 και 20 του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων (εφεξής Ε.Κ.Α.) δεν θα
αποτελέσουν και αντικείμενο αναφοράς στο εν λόγω χωρίο της ανά χείρας έκθεσης.
Ειδικά για την περίπτωση των απορριμμάτων χάρτου και πλαστικών, δεν έχει υπάρξει
νομοθετική επισφράγιση των κριτηρίων αποχαρακτηρισμού μέχρι του παρόντος χρόνου
γραφής της ανά χείρας ανασκόπησης, ωστόσο η τεχνική ομάδα μελέτης του Κοινού Κέντρου
Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής λαμβάνοντας υπόψη όλες περιπτώσεις δημοσίευσε
τεχνικές εισηγήσεις σχετικά με την καταλληλότητα των εν λόγω ροών για την έκδοση
κριτηρίων αποχαρακτηρισμού. Νομοθετική επισφράγιση έχει επέλθει για τα απορρίμματα
μετάλλων με τον Κανονισμό 333/2011 και συγκεκριμένα για ορισμένους τύπους μετάλλων
από το Συμβούλιο την 31η Μαρτίου του 2011. Η θέσπιση των εν λόγω κριτηρίων για τα
scrap σιδήρου και χάλυβα και scrap αλουμινίου συντάθηκαν σύμφωνα με την Οδηγία
2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και φέρουν τη μορφή
Κανονισμού, αποκτώντας καθ’ αυτόν τον τρόπο χαρακτήρα άμεσης εφαρμογής σε όλα τα
κράτη-μέλη από την 9η Οκτωβρίου 2011. Προτάσεις για τα κριτήρια αποχαρακτηρισμού για
τα απορρίμματα χάρτου κατατέθηκαν την 9η Ιουλίου 2012 χωρίς ωστόσο ακόλουθη
θεσμοθέτησή τους, καθώς δεν συγκέντρωσαν την απαιτούμενη πλειοψηφία για να τεθούν
σε εφαρμογή (125 υπέρ, 144 κατά και 53 αποχές).
Στην Ε.Ε., η διαχείριση των οικιακών απορριμμάτων υπόκεινται των νομοθεσιών για τα
απόβλητα, όπως η Οδηγία Πλαίσιο για τα απόβλητα 2008/98/ΕΚ. Σύμφωνα με την Οδηγία
Πλαίσιο για τα απόβλητα από τα νοικοκυριά ορίζεται ότι: «έως το 2020 η προετοιμασία για
την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση των υλικών αποβλήτων, όπως τουλάχιστον
το χαρτί, το μέταλλο, το πλαστικό και το γυαλί από τα νοικοκυριά και ενδεχομένως άλλη
προέλευση στο βαθμό που τα απόβλητα αυτά είναι παρόμοια με τα απόβλητα των
νοικοκυριών, πρέπει να αυξηθεί κατ' ελάχιστον στο 50% ως προς το συνολικό βάρος».
Για τις συγκεκριμένες ροές αποβλήτων που έχει ορίσει προς εξέταση η Ε.Ε., οι συσκευασίες
και τα απορρίμματα συσκευασιών φέρουν τη μεγαλύτερη συνάφεια με τα απορρίμματα
που παράγονται σε καθημερινή βάση από τα νοικοκυριά. Συγκεκριμένα για τις συσκευασίες
και τα απορρίμματα συσκευασιών, έχουν τεθεί στόχοι για την Ελλάδα σύμφωνα με την ΚΥΑ
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9268/469/07 (ΦΕΚ 286 Β/2.3.2007) (Υ.ΠΕ.ΚΑ., 2009) η οποία και ενσωματώνει στο εθνικό
δίκαιο την Οδηγία 2004/12/ΕΚ και ορίζουν:
-

-

έως τις 31 Δεκεμβρίου 2005 το αργότερο, ανακύκλωση μεταξύ 25% τουλάχιστον και
45% το πολύ, κατά βάρος, του συνόλου των υλικών συσκευασίας που περιέχονται στα
απόβλητα συσκευασίας, με ελάχιστο ποσοστό 15% κατά βάρος, για κάθε υλικό
συσκευασίας.
έως τις 31 Δεκεμβρίου 2011 το αργότερο, ανακύκλωση μεταξύ 55% τουλάχιστον και
80% το πολύ, κατά βάρος, των αποβλήτων συσκευασίας
έως τις 31 Δεκεμβρίου 2011 το αργότερο, επίτευξη των ακόλουθων ελάχιστων στόχων
ανακύκλωσης για υλικά που περιέχονται σε απόβλητα συσκευασίας: 60% κατά βάρος
για το χαρτί και χαρτόνι, 50% κατά βάρος για τα μέταλλα, και 22,5%, κατά βάρος για τα
πλαστικά, λαμβάνοντας αποκλειστικά υπόψη υλικά που ανακυκλώνονται εκ νέου σε
πλαστικά.

Η λειτουργία των κέντρων ανακύκλωσης και/ή επεξεργασίας απορριμμάτων
πλαισιώνονται από τις νομοθετικές διατάξεις της Ε.Ε. που ορίζουν τις άδειες λειτουργίες, οι
οποίες όμως φέρουν διαφορές στα κράτη-μέλη της Ε.Ε.. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την
ισχύουσα ελληνική νομοθεσία (Νόμος 1650 του 1986, Κ.Υ.Α. 69269 του 1990, Νόμος 3010
του 2002) απαιτείται αδειοδότηση για κάθε κατηγορία βιομηχανικών μονάδων
(Γκάργκουλας, 2002). Σε αυτό το πλαίσιο, από το 1999 ξεκίνησε η προσπάθεια εναρμόνισης
της Οδηγίας 96/61/ΕΚ με την ελληνική νομοθεσία, στο οποίο περιλαμβάνεται όλη η
απαραίτητη πληροφορία σχετικά με τις ιδιαιτερότητες της ελληνικής βιομηχανίας, τις
υπάρχουσες τεχνολογίες και τις Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές για κλάδους βιομηχανίας
όπως η διαχείριση αποβλήτων (Παράγραφος 5 του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 96/61)
όπως επίσης και για την παραγωγή και μεταποίηση μετάλλων (Παράγραφος 2 του
Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 96/61) καθώς και για το σχετικό κλάδο με τη χαρτοποιία
(Παράγραφος 6,1 του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 96/61) (Γκάργκουλας., 2002). Στην εν
λόγω νομοθεσία, προστέθηκαν και οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας και μεταποίησης scrap
σιδήρου και χάλυβα και scrap αλουμινίου με την Οδηγία 2008/1/ΕΕ. Άμεση συνάφεια με
την εν λόγω νομοθεσία φέρει και η Οδηγία 2003/87/ΕΚ σχετικά με τη θέσπιση συστήματος
εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας.
Ο πρόσφατος μηχανισμός των κριτηρίων αποχαρακτηρισμού που εισήχθη στο πλαίσιο της
Θεματικής Στρατηγικής της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την πρόληψη της
δημιουργίας και ανακύκλωση των αποβλήτων περιλαμβάνει χωρία αναφορικά με τις
προϋποθέσεις ως προς την ποιότητα των απορριμμάτων που προκύπτουν από τις εργασίες
ανάκτησης, τα απόβλητα που χρησιμοποιούνται ως πρώτη ύλη στη διαδικασία ανάκτησης
και τις διεργασίες και τεχνικές επεξεργασίας. Σε αντιστοιχία η λειτουργία των μονάδων
παραγωγής προϊόντων, τα οποία ουσιαστικά αποτελούν τα προϊόντα που απορρίπτονται σε
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καθημερινή βάση από τα νοικοκυριά, αποτελούν αντικείμενο της Οδηγίας σχετικά με την
Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Έλεγχο της Ρύπανσης.
Ακόλουθα, παρατίθενται αλλαγές που αναμένεται ότι θα επέλθουν κατόπιν εφαρμογής των
κριτηρίων αποχαρακτηρισμού των απορριμμάτων χάρτου, πλαστικών και μετάλλων σε
εδάφια της νομοθεσίας όπως ο Κανονισμός αριθ. 1907/2006, Κανονισμός 1272/2008/ΕΚ, ο
Κανονισμός 1013/2006/ΕΚ και η Οδηγία 2006/112/ΕΚ.
Κανονισμός αριθ. 1907/2006 για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και
τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων
Εκτός από τη νομοθεσία η οποία ισχύει για τη διαχείριση των απορριμμάτων, σύνδεση
παρουσιάζεται να υπάρχει και με τη νομοθεσία που υφίσταται για τη χρήση
ανακυκλωμένων υλικών ως προϊόντα. Κανονισμοί και Οδηγίες έχουν εκδοθεί για τον
περιορισμό των επικίνδυνων ουσιών (Οδηγία 2002/95/ΕΚ), για την καταχώρηση των
χημικών ουσιών (Κανονισμός 1907/2006/ΕΚ), για την ταξινόμηση και επισήμανση ουσιών
και μειγμάτων στις συσκευασίες (Κανονισμός 1272/2008/ΕΚ), για τη χρήση υλικών σε
συσκευασίες που αναμένεται ότι θα έχουν άμεση επαφή με τροφές (για τα πλαστικά
2002/72/ΕΚ και τα ανακυκλωμένα πλαστικά 282/2008//ΕΚ) καθώς και για τους έμμονους
οργανικούς ρύπους (σε συμφωνία με τη Συνθήκη της Στοκχόλμης).
Πιο συγκεκριμένα, στις υποχρεώσεις των βιομηχανιών έγκειται και η καταχώρηση των
ουσιών και των προϊόντων σε επίσημες βάσεις δεδομένων. Η νομοθεσία που πλαισιώνει
την εν λόγω ενέργεια αφορά στον Κανονισμό αριθ. 1907/2006 για την καταχώριση, την
αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και
στον Κανονισμό 1272/2008/ΕΚ για την ταξινόμηση, σήμανση και συσκευασία ουσιών και
μειγμάτων ο οποίος και υποχρεώνει του κατασκευαστές, τους εισαγωγείς και τους
μεταγενέστερους χρήστες να κατηγοριοποιούν τις ουσίες και τα μείγματα πριν την ένταξή
τους στην αγορά. Λαμβάνοντας επομένως υπόψη την εν λόγω νομοθεσία σε συνδυασμό με
τα κριτήρια αποχαρακτηρισμού αναμένεται ότι ορισμένες κατηγορίες αποβλήτων οι οποίες
θα παύουν να αποτελούν απόβλητα (κατά την έννοια του άρθρου 6, σημείο 1) καθώς έχουν
υποστεί εργασία ανάκτησης -συμπεριλαμβανομένης της ανακύκλωσης- και πληρούν τα
κριτήρια του Άρθρου 6 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ θα καθίστανται αντικείμενο των διατάξεων
REACH.
Συγκεκριμένα για τα απορρίμματα χάρτου, βάσει του Κανονισμού REACH -όπου
σημειώνεται ότι για τα απορρίμματα χάρτου, μόνο ουσίες υπόκεινται προς καταχώρισηυπάγονται προς καταχώρηση όχι μόνο ο πολτός κυτταρίνης αλλά και άλλες ουσίες που
υπάρχουν και μπορούν να επηρεαστούν, λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη δύο προϋποθέσεις:
-

αν η παρουσία τους είναι εσκεμμένη και
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-

εάν πρόκειται για προσμίξεις των οποίων το περιεχόμενό τους είναι άνω του 20%
(w/w).

Επομένως λαμβάνοντας υπόψη τον προσδιορισμό του ανακτημένου χαρτιού ότι
αποτελείται κυρίως από πολτό κυτταρίνης σύμφωνα με την «Καθοδήγηση σχετικά με τα
απόβλητα και τις ανακτημένες ουσίες» του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων,
καθώς και τον ορισμό του EINECS ότι ως πολτός κυτταρίνης ορίζονται «Οι ινώδεις ουσίες
που προκύπτουν από την κατεργασία λιγνοκυτταρινούχων ουσιών (ξύλο ή άλλες γεωργικές
ινώδεις πηγές) με ένα ή περισσότερα υδατικά διαλύματα χημικών προϊόντων πολτοποίησης
ή/και λεύκανσης. Αποτελείται από κυτταρίνη, ημικυτταρίνη, λιγνίνη και άλλα δευτερεύοντα
συστατικά. Οι σχετικές ποσότητες των συστατικών αυτών εξαρτώνται από την έκταση των
διαδικασιών πολτοποίησης και λεύκανσης» προκύπτει ότι τα συστατικά που δεν επιτελούν
κάποια συγκεκριμένη λειτουργία στο υλικό (πολτός κυτταρίνης) μπορούν να θεωρηθούν ως
προσμείξεις. Το φορτίο ανακτημένου χαρτιού που θα αποτελείται αποκλειστικά από πολτό
κυτταρίνης με προσμείξεις οι οποίες δεν φέρουν συγκεκριμένη λειτουργία στο υλικό, θα
εξαιρείται επομένως από τις υποχρεώσεις καταχώρισης και αξιολόγησης από τους
μεταγενέστερους χρήστες. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί, ότι ο πολτός
κυτταρίνης εξαιρείται από τις υποχρεώσεις καταχώρισης μεταγενέστερων χρηστών και
αξιολόγησης. Το ανακτημένο χαρτί μπορεί να περιέχει και άλλα συστατικά, όπως χρωστικές
ουσίες, μελάνια, κόλλες, υλικά πλήρωσης, κ.λπ..
Αντίστοιχα για τα απορρίμματα πλαστικών, η κατηγοριοποίηση των ανακτηθέντων
απορριμμάτων πλαστικού σε ουσίες, αντικείμενα, προσμίξεις αποσκοπεί στο γεγονός ότι
μόνο οι ουσίες χαίρουν καταγραφής στη βάση δεδομένων REACH ενώ τα υπόλοιπα
καλύπτονται από την εν λόγω νομοθεσία χωρίς ωστόσο να χρήζουν καταγραφής. Θα πρέπει
να σημειωθεί, ότι ακόμη και οι προσμίξεις καλύπτονται από τις επιταγές της εν λόγω
νομοθεσίας υπό δύο προϋποθέσεις:
-

εάν και εφόσον η παρουσία τους είναι σκόπιμη ή όχι καθώς και
στην περίπτωση που κριθούν ως προσμίξεις, εάν και εφόσον το περιεχόμενό τους είναι
μικρότερο του 20% κατά βάρος. Τα στοχευμένα πρόσθετα χρήζουν καταχώρησης, ενώ
οι προσμίξεις <20% όχι.

Το φάσμα χρήσης των πολυμερών είναι ιδιαιτέρως μεγάλο, με αποτέλεσμα να αναμένεται
ότι οι μονάδες επεξεργασίας δεν θα έχουν ιδιαίτερο πρόβλημα ως προς την καταχώρηση.
Ωστόσο, πρακτικά οι μονάδες επανεπεξεργασίας στο μόνο που θα χρειαστεί να
συμβάλλουν είναι η συλλογή πληροφοριών για τη σύνταξη δελτίων δεδομένων ασφαλείας
τα οποία και θα συνοδεύουν τα ανακυκλωμένα υλικά κατόπιν άρσης θεώρησής τους ως
αποβλήτων. Με την εφαρμογή των κριτηρίων αποχαρακτηρισμού των αποβλήτων
επισημαίνεται ότι είναι απαραίτητος ο χαρακτηρισμός όλων των παραγώγων του
ανακυκλωμένου πλαστικού (JRC & IPTS, 2012).
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Επόμενα, και ειδικά για την περίπτωση των μετάλλων θα πρέπει να σημειωθεί ότι το
καθαρό μέταλλο (ακόμη και με περιεχόμενο προσμίξεων) λογίζεται ως ουσία καθώς επίσης
και το ανακτημένο καθαρό μέταλλο (και αυτό με περιεχόμενο προσμίξεων). Η καταγραφή
των ανακτημένων μετάλλων έγκειται στους καταλόγους του REACH εάν και εφόσον δεν
κατηγοριοποιούνται στα επικίνδυνα, εάν έχουν καταγραφεί σε προηγούμενο στάδιο ή εάν
παρέχονται οι απαραίτητες πληροφορίες σύμφωνα με το Άρθρο 2(7)(δ) (Villanueva, 2010).
Σύμφωνα ωστόσο, με την τεχνική εισήγηση των κριτηρίων αποχαρακτηρισμού για το scrap
σιδήρου και χάλυβα και για το scrap αλουμινίου, τα εν λόγω αποχαρακτηρισμένα μέταλλα
μπορούν να κατηγοριοποιηθούν είτε ως μονομερείς ουσίες ή ως μείγματα. Οι παραγωγοί
του scrap οι οποίοι και εφαρμόζουν τα κριτήρια αποχαρακτηρισμού είναι υποχρεωμένοι
όπως να αποφασίσουν ποια από τις δύο περιπτώσεις εφαρμόζεται. Προκειμένου να
καταστεί σαφές για το ποια ανακτημένα μέταλλα κρίνονται ως ουσίες και ποια ως
παρασκευές, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ο Οδηγός Καθοδήγησης για τον προσδιορισμό
και την ονομασία των ουσιών σύμφωνα με την Οδηγία REACH και CLP (ECHA) όπου και
αναφέρεται ότι το scrap σιδήρου και χάλυβα το οποίο έχει αποχαρακτηριστεί:
-

-

θα πρέπει να περιλαμβάνει το σίδηρο ως στοιχείο το οποίο έχει σκόπιμα επιλεγεί προς
ανάκτηση και κατέχει συγκεκριμένη λειτουργία στο ανακτημένο μέταλλο
σε μερικές περιπτώσεις περιέχει άλλα στοιχεία τα οποία έχουν σκόπιμα επιλεγεί προς
ανάκτηση και κατέχει συγκεκριμένο ρόλο στα ανακτημένα μέταλλα όπως για
παράδειγμα συμβαίνει τον άνθρακα και το μαγγάνιο στο scrap χάλυβα σύμφωνα με τις
Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές Scrap Χάλυβα, ή όπως συμβαίνει με το χρώμιο, το νικέλιο
και το μολυβδαίνιο σε scrap χαλύβδινων κραμάτων (Villanueva, 2010). Για την
περίπτωση του αλουμινίου, το πυρίτιο και ο χαλκός σε ορισμένα scrap χυτού
αλουμινίου (Muchova, 2010a).
περιέχει πάντα μικρές ποσότητες στοιχείων των οποίων ο ρόλος δεν είναι
συγκεκριμένος στο ανακτημένο μέταλλο. Τα στοιχεία αυτά ενδέχεται να είναι
μεταλλικά ή και μη-μεταλλικά περιστασιακά ευρισκόμενα στα απορρίμματα μετάλλων
από τα οποία προέρχονται τα ανακτημένα. Το ποσοστό διαφέρει για το scrap σιδήρου
και χάλυβα με αυτό του scrap αλουμινίου.

Επομένως σύμφωνα με την τεχνική εισήγηση για τον προσδιορισμό των κριτηρίων
αποχαρακτηρισμού απορριμμάτων μετάλλων, ως μείγματα λογίζονται αυτά τα οποία και
περιέχουν περισσότερα του ενός μέταλλα. Οι δύο πρώτες προϋποθέσεις καθιστούν τα
ανακτημένα μέταλλα ως ουσίες σύμφωνα με το REACH, και αυτά στην τρίτη περίπτωση
καταγράφονται ως προσμίξεις. Αναλυτικά στα κριτήρια ποιότητας αναφέρεται η ακόλουθη
διαφοροποίηση.
Οι ουσίες scrap σιδήρου και χάλυβα οι οποίες και έχουν αποχαρακτηριστεί λογίζονται ως
ανακτημένες ουσίες οι οποίες και δεν χρήζουν καταχώρησης στον κατάλογο REACH εάν και
εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του Άρθρου 2(7)(δ), δηλαδή εφόσον έχουν καταχωρηθεί
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σύμφωνα με το Άρθρο 2(7)(δ)(i) και εφόσον παρέχεται η σχετική απαραίτητη πληροφορία
ασφαλείας σύμφωνα με το Άρθρο 2(7)(d)(ii) (Muchova and Eder, 2010b):
-

-

Άρθρο 2(7)(δ)(i): Στην περίπτωση του scrap ανθρακούχου χάλυβα μόνο ο σίδηρος και
πιθανά το μαγγάνιο και ο άνθρακας θα πρέπει να σημειώνονται στον κατάλογο REACH.
Άλλα scrap σιδήρου τα οποία και περιέχουν περισσότερα του ενός μέταλλα, περιέχουν
χρώμιο, νικέλιο ή μολυβδαίνιο ως ουσίες οι οποίες και πρέπει να καταχωρηθούν στους
καταλόγους του REACH.
Επί παραδείγματι, το αποχαρακτηρισμένο scrap σφυρήλατου αλουμινίου μπορεί να
χαρακτηριστεί ως ουσία, ενώ στην περίπτωση του scrap χυτού αλουμινίου όπου στις
περισσότερες περιπτώσεις περιέχονται κράματα μετάλλων με αποτέλεσμα να
περιέχονται περισσότερα του ενός μέταλλα συγκεκριμένης χρήσης όπως είναι το
πυρίτιο, ο χαλκός και το μαγγάνιο τα οποία και πρέπει να κατηγοριοποιούνται στους
καταλόγους REACH.
Άρθρο 2(7)(δ)(ii): Σύμφωνα με την Οδηγία 1907/2006/ΕΚ, τα κράματα κρίνονται ως
ειδικές παρασκευές οι οποίες και υπόκεινται στις απαιτήσεις καταχώρησης στους
καταλόγους REACH. Το ανακτημένο μέταλλο το οποίο αναμεμειγμένα κράματα scrap
μετάλλων κατηγοριοποιούνται ως παρασκευές αλλά σε μερικές περιπτώσεις να
θεωρηθεί ουσία με προσμίξεις. Σε γενικές γραμμές όλα τα συστατικά τα οποία έχουν
επιλεγεί προς ανάκτηση και φέρουν συγκεκριμένο ρόλο στην ανάκτηση μετάλλων
μπορούν να λογιστούν ως ξεχωριστές ουσίες. Συγκεκριμένα συστατικά τα οποία
παρουσιάζονται κατά περίπτωση σε μέρη των αποβλήτων ή δεν κατέχουν κάποιο
συγκεκριμένο ρόλο κρίνονται ως προσμίξεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το
μολυβδαίνιο το οποίο παρουσιάζεται σε συγκεκριμένους τύπους χάλυβα αλλά όχι σε
όλους.

Καταληκτικά, σύμφωνα με την τεχνική εισήγηση για τα κριτήρια αποχαρακτηρισμού scrap
σιδήρου και χάλυβα σημειώνεται ότι οι εταιρείες επεξεργασίας δεν θα έχουν ουδεμία
υποχρέωση καταχώρησης στους καταλόγους REACH, και ότι οι Ενώσεις Βιομηχανιών
αναμένεται να συμβάλλουν αποφασιστικά στο να παραμείνει μικρή η επιβάρυνση για τις
εταιρείες με την τήρηση των προαναφερθέντων όρων (Muchova and Eder, 2010b). Οι
εκπρόσωποι της βιομηχανίας αναμένουν ότι όλες οι σχετικές ουσίες με τα scrap μετάλλων
θα καταχωρούνται όταν αυτό κρίνεται σκόπιμο προκειμένου να εφαρμοστεί η εξαίρεση του
Άρθρου 2(7)(δ).
Κανονισμός 1272/2008/ΕΚ για την ταξινόμηση, σήμανση και συσκευασία ουσιών και
μειγμάτων
Άμεση συνάφεια με τον Κανονισμό περί καταχώρησης χημικών προϊόντων σε επίσημες
βάσεις δεδομένων, φέρει ο Κανονισμός 1272/2008/ΕΚ για την ταξινόμηση, σήμανση και
συσκευασία ουσιών και μειγμάτων για την τροποποίηση και κατάργηση των Οδηγιών
67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση της Οδηγίας (ΕΚ) Νο 1907/2006.
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Σύμφωνα με το Άρθρο 3(1), μία ουσία ή μείγμα που πληροί τα κριτήρια που ενέχουν
κινδύνους για την υγεία και το περιβάλλον όπως παρουσιάζεται στο Μέρος 2-5 του
σχετικού Παραρτήματος Ι λογίζεται ως επικίνδυνο και ταξινομείται σύμφωνα με τις
αντίστοιχες τάξεις κινδύνων. Ο εν λόγω Κανονισμός σε συνδυασμό με την ισχύουσα
νομοθεσία υποχρεώνουν τους κατασκευαστές, τους εισαγωγείς και τους μεταγενέστερους
χρήστες να κατηγοριοποιούν τις ουσίες και τα μείγματα πριν την ένταξή τους στην αγορά.
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθούν και τα επικίνδυνα προϊόντα που
χρησιμοποιούνται σε καθημερινή βάση σε νοικοκυριά και τα οποία δυνητικά ενδέχεται να
μετατραπούν σε Επικίνδυνα Οικιακά Απόβλητα (European Commission-Directorate-General
Environment, 2002), σύμφωνα με την Οδηγία 2000/532/ΕΚ.
Επίσης σύνδεση παρουσιάζεται να υπάρχει και με την Οδηγία 2006/121/ΕΚ για την
τροποποίηση της Οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των
νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν στην ταξινόμηση,
συσκευασία και επισήμανση των επικίνδυνων ουσιών με σκοπό την προσαρμογή της στον
Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και
τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) καθώς και για την ίδρυση του
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων.
Κανονισμός 1013/2006/ΕΚ για τη μεταφορά των απορριμμάτων σε χώρες εκτός Ε.Ε.
Για τη μεταφορά των απορριμμάτων σε χώρες εκτός Ε.Ε. είτε για ανάκτηση ή για διάθεση,
η διαδικασία αφορά στην Οδηγία περί μεταφοράς απορριμμάτων σύμφωνα με την οποία
ζητείται και σχετικό αποδεικτικό στο οποίο αναγράφεται η υποχρέωση για τη διαχείριση
απορριμμάτων κατά σχετική αντιστοιχία με τις συνθήκες που επικρατούν στην Ε.Ε.. Ωστόσο,
με την εφαρμογή των κριτηρίων αποχαρακτηρισμού, η εν λόγω αιτιολόγηση δεν θα
απαιτείται (JRC and IPTS, 2012).
Για το στάδιο της μεταφοράς των αποβλήτων προβλέπεται ο Κανονισμός 1013/2006/ΕΚ
σύμφωνα με τον οποίο όλες οι μεταφορές αποβλήτων προς διάθεση απαγορεύονται εκτός
εξαιρέσεων που οδηγούνται προς ανάκτηση (σχετική πράσινη και πορτοκαλί λίστα). Τα
απόβλητα που συγκαταλέγονται στην πράσινη λίστα δεν χρήζουν ιδιαίτερων ελέγχων, ενώ
αυτά που βρίσκονται στην πορτοκαλί λίστα θεωρούνται επικίνδυνα και χρήζουν αυστηρών
ελέγχων σύμφωνα με τη Συνθήκη της Βασιλείας. Συγκεκριμένα σημειώνεται ότι:
-

η μεταφορά φορτίου απορριμμάτων ομογενοποιημένου χωρίς επιμολύνσεις και με
μικρό ποσοστό μη χάρτινων υλικών πραγματοποιείται υπό τις επιταγές της πράσινης
λίστας και μπορεί να περιλαμβάνει υλικά όπως αυτά τα οποία σημειώνονται στον
Κανονισμό 1013/2006, Παράρτημα V: Απόβλητα που υπόκεινται στην απαγόρευση
εξαγωγής του Άρθρου 36, Μέρος 1(1), Κατάλογος Β (παράρτημα IX της Σύμβασης της
Βασιλείας) και στην Παράγραφο Β 3020 για τα απορρίμματα χαρτιού, χαρτονιού και
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-

-

προϊόντων με βάση το χαρτί με την προϋπόθεση βέβαια ότι δεν έχουν αναμειχθεί με
επικίνδυνα:
 αλεύκαστο χαρτί ή χαρτόνι ή κυματοειδές χαρτί ή χαρτόνι,
 άλλου τύπου χαρτί ή χαρτόνι, που παράγεται κυρίως από χαρτοπολτό
χημικώς λευκασμένο, μη χρωματισμένο στη μάζα του,
 χαρτί ή χαρτόνι που παράγεται κυρίως από μηχανικό χαρτοπολτό (π.χ.
 εφημερίδες, περιοδικά και παρόμοια έντυπα) και
 άλλα είδη, στα οποία συμπεριλαμβάνονται χωρίς η απαρίθμηση να είναι
περιοριστική (επικολλητά χαρτόνια, αξεδιάλεχτο άχρηστο υλικό).
η μεταφορά αποβλήτων πλαστικών, σε αμόλυντη, ομοιογενή μορφή με ελάχιστα μηπλαστικά εξαρτήματα πραγματοποιείται με τους ελέγχους που εμπίπτουν στην πράσινη
λίστα και μπορεί να περιλαμβάνει υλικά όπως αυτά σημειώνονται στον Κανονισμό
1013/2006, Παράρτημα V: Απόβλητα που υπόκεινται στην απαγόρευση εξαγωγής του
Άρθρου 36, Μέρος 1(1), Κατάλογος Β (παράρτημα IX της Σύμβασης της Βασιλείας) και
στην Παράγραφο Β 3010 για τα στερεά απόβλητα πλαστικών υλών με την προϋπόθεση
ότι δεν αναμιγνύονται με άλλα απόβλητα και παρασκευάζονται σύμφωνα με κάποιες
προδιαγραφές:
 άχρηστα πλαστικά από μη αλογονωμένα πολυμερή και συμπολυμερή, στα
οποία συμπεριλαμβάνονται τα ακόλουθα, χωρίς η απαρίθμηση να είναι
περιοριστική (αιθυλένιο, στυρόλιο, πολυπροπυλένιο, πολυ(τερεφθαλικό
αιθυλένιο), ακριλονιτρίλιο, βουταδένιο, πολυακετάλες, πολυαμίδια,
πολυ(τερεφθαλικό βουτυλένιο), πολυανθρακικά πολυμερή, πολυαιθέρες,
πολυφαινολενοσουλφίδια,
ακριλικά
πολυμερή,
αλκάνια
C10C13(πλαστικοποιηές), πολυουρεθάνη (που δεν έχει CFC), σιλικόνες,
πολυ(μεθακρυλικό μεθυλένιο), πολυβινυλακοόλη, πολυβινυλοβουτανόλη,
πολυ(οξικό βινύλιο)).
 επεξεργασμένα απόβλητα ρητινών ή προϊόντων συμπύκνωσης, μεταξύ των
οποίων ρητίνες ουρίας-φορμαλδεΰδης, ρητίνες φαινόλης- φορμαλδεΰδης,
ρητίνες μελαμίνης- φορμαλδεΰδης, εποξυρρητίνες, αλκυδικές ρητίνες,
πολυαμίδια,
και
τα
απόβλητα
φθοριωμένων
πολυμερών
(υπερφθοραιθυλένιο/προπυλένιο
FEP,
υπερφθοραλκοξυλοαλκάνιο
Τετραφθοροαιθυλένιο/υπερφθοροβινυλικός
αιθέρας
PFA,
Τετραφθοροαιθυλένιο/υπερφθορομεθυλοβινυλικός
αιθέρας
MFA,
Πολυβινυλοφθορίδιο (PVF) και Πολυβινυλιδενοφθορίδιο PVDF).
η μεταφορά αποβλήτων μετάλλων, σε αμόλυντη, ομοιογενή μορφή με ελάχιστα μηπλαστικά εξαρτήματα μπορεί να πραγματοποιηθεί κατόπιν ελέγχων οι οποίοι
εμπίπτουν στην πράσινη λίστα και μπορεί να περιλαμβάνει υλικά όπως αυτά
σημειώνονται στον Κανονισμό 1013/2006, στο Παράρτημα V: Απόβλητα που υπόκεινται
στην απαγόρευση εξαγωγής του Άρθρου 36, Μέρος 1(1), Κατάλογος Β (παράρτημα IX
της Σύμβασης της Βασιλείας) και στην Παράγραφο Β 1 για τα απορρίμματα μετάλλων
και απόβλητα που περιέχουν μέταλλα.
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Εφόσον η μεταφορά των αποβλήτων προς ανάκτηση πραγματοποιείται εντός των κρατώνμελών του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (εφεξής Ο.Ο.Σ.Α.), οι
διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα αφορούν σε συνήθεις διαδικασίες τελωνειακών ελέγχων
αγαθών χωρίς πρόσθετες διαδικασίες (Απόφαση C(2001)107/Final) (Muchova and Eder,
2010b). Εάν τα απόβλητα προς μεταφορά οδηγούνται σε χώρα εκτός του Ο.Ο.Σ.Α. προς
ανάκτηση, η διαδικασία πραγματοποιείται με συμφωνία μεταξύ των χωρών με βάση τον
τύπο αποβλήτων που θα μεταφερθεί καθώς και την ύπαρξη εγκαταστάσεων επεξεργασίας
που πληρούν τις επιταγές της νομοθεσίας για την Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Έλεγχο της
Ρύπανσης στη χώρα προορισμού. Πιο αναλυτικά, οι περισσότερες εξ αυτών μέχρι στιγμής
αποδέχονται τα απορρίμματα χάρτου στην πράσινη λίστα με την επίδειξη ωστόσο σχετικού
εγγράφου πιστοποίησης της ποιότητας. Στις περιπτώσεις χωρών μη-μέλους του Ο.Ο.Σ.Α.
όπου δεν υπήρξε απάντηση, οι εν λόγω περιπτώσεις καταχωρήθηκαν ως χώρες οι οποίες
λογίζονται ότι επιλέγουν τη διαδικασία πρότερης γραπτής κοινοποίησης, συγκατάθεσης ή
και χρηματικής εγγύησης.
Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι στην περίπτωση των απορριμμάτων πλαστικών μερικές
χώρες αποδοχής απορριμμάτων πλαστικού έχουν δεχτεί φορτία υπό την πράσινη λίστα
χωρίς την ανάγκη ελέγχου ακόμη και από τους δέκα μεγαλύτερους εισαγωγείς της Ε.Ε. (λ.χ.
Φιλιππίνες, Ταϋλάνδη, Ινδία) αλλά με την πρότερη γραπτή κοινοποίηση ή επιπρόσθετων
διαδικασιών ελέγχου. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι τα απορρίμματα
πλαστικών δεν απαγορεύονται πλήρως από καμία από τους δέκα εισαγωγείς της Ε.Ε..
Προβλήματα επίσης φαίνεται ότι δημιούργησε η συμπλήρωση του Παραρτήματος VII
αναφορικά με τις πληροφορίες που συνοδεύουν τις μεταφορές αποβλήτων στις
αναφερόμενες στο Άρθρο 3 Παραγράφους 2 και 4 από τους εμπόρους, καθώς όπως
υποστηρίζουν προσθέτει διοικητική επιβάρυνση και πιθανά προβλήματα ως προς την
παροχή σε ορισμένες περιπτώσεις «απόρρητων» πληροφοριών για εμπορικούς λόγους (JRC
& IPTS, 2012). Η εν λόγω παρατήρηση που έχει καταγραφεί στην τεχνική εισήγηση του
Κοινού Κέντρου Ερευνών για τα κριτήρια αποχαρακτηρισμού των απορριμμάτων πλαστικών
αποκαλύπτει μία ακόμη πιθανή αλλαγή στον τομέα του εμπορίου, όπου
απελευθερώνοντας τη διοικητική δικλείδα καταγραφής των αποχαρακτηρισμένων με τα
κριτήρια αποχαρακτηρισμού απορριμμάτων σύμφωνα με τις επιταγές του Παραρτήματος
VII του Κανονισμού 1013/2006/ΕΚ ενδέχεται να επηρεαστούν οι εμπορικές συναλλαγές (JRC
& IPTS, 2012).
Ο ρόλος της νομοθεσίας για τη μεταφορά των αποβλήτων, κατόπιν εφαρμογής των
κριτηρίων αποχαρακτηρισμού θα αποτελεί την εναλλακτική λύση για την περίπτωση όπου
δεν επιτυγχάνονται οι επιταγές, καθώς η λογική των κριτηρίων αποχαρακτηρισμού
βασίζεται στην αποσύνδεση των απορριμμάτων χάρτου από τη νομοθεσία περί μεταφοράς
αποβλήτων. Σημαντική παρατήρηση ωστόσο αποτελεί ότι τα κριτήρια αποχαρακτηρισμού
ισχύουν για τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. και ουδεμία είναι η εφαρμογή τους για χώρες οι οποίες
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δεν ανήκουν στην Ε.Ε.. Η υιοθέτηση των κριτηρίων αποχαρακτηρισμού ενδέχεται να
επηρεάσει αλλά μπορεί να μην έχει ουδεμία επίδραση στις ισχύουσες προδιαγραφές που
επηρεάζουν τις αποφάσεις για χώρες οι οποίες δεν ανήκουν στην Ε.Ε..
Οδηγία 2006/112/ΕΚ σχετικά με το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας
Θα πρέπει να σημειωθεί και η νομοθεσία σχετικά με το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας
(εφεξής Φ.Π.Α.) η οποία και αφορά στα διάφορα στάδια επεξεργασίας των απορριμμάτων
υπόκεινται στην Οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006 σχετικά
με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας και ενσωματώνεται στο εθνικό δίκαιο των
κρατών-μελών εφόσον είναι υποχρεωτικού χαρακτήραvi φέροντας όμως διαφοροποιήσεις.
Σύμφωνα με τις τεχνικές εισηγήσεις του Κοινού Κέντρου Ερευνών για τα κριτήρια
αποχαρακτηρισμού ροών απορριμμάτων αναφέρεται ότι η απόφαση περί ορισμού Φ.Π.Α.
σε απορρίμματα τα οποία έχουν αποχαρακτηριστεί έγκειται στη δικαιοδοσία των κρατώνμελών, βασιζόμενη όμως στις επιταγές της Ε.Ε. εφόσον η σχετική νομοθεσία έχει
ενσωματωθεί στο εθνικό τους δίκαιο και όχι στη νομοθεσία περί αποβλήτων πόσο μάλλον
των κριτηρίων αποχαρακτηρισμού (JRC, 2011).
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η χρήση οικονομικών μέτρων για την πορεία της Ε.Ε. προς μία
κοινωνία ανακύκλωσης χρησιμοποιείται και στην περίπτωση της πρόληψης απορριμμάτων,
vi

Φ.Π.Α. της Ε.Ε.. δεν εφαρμόζεται στα τρίτα εδάφη, δηλαδή:
τη νήσο Ελιγολάνδη, την περιοχή του Μπύζιγκεν, τη Θέουτα, τη Μελίλια, το Λιβίνιο, την Καμπιόνε ντ’ Ιτάλια και
τα ιταλικά ύδατα της λίμνης του Λουγκάνο (εδάφη που δεν αποτελούν τμήμα του τελωνειακού εδάφους της ΕΕ)·
όπως επίσης και το Άγιον Όρος, τις Κανάριες νήσους, τα γαλλικά υπερπόντια διαμερίσματα, τις νήσους Ώλαντ
(Åland) και τις αγγλονορμανδικές νήσους (εδάφη που αποτελούν τμήμα του τελωνειακού εδάφους της ΕΕ).
Κύπρου επί του οποίου δεν ασκεί ουσιαστικό έλεγχο η κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι περιοχές
αυτές θεωρούνται τρίτα εδάφη.
Το Πριγκιπάτο του Μονακό, η νήσος του Μαν και οι ζώνες κυριαρχίας του Ηνωμένου Βασιλείου στο Ακρωτήρι
και τη Δεκέλεια δεν θεωρούνται ως χώρες εκτός ΕΕ· συνεπώς ο ΦΠΑ εφαρμόζεται σε αυτά υποκείμενο στο
φόρο.
Υποκείμενοι στον φόρο είναι το πρόσωπο που ασκεί «κατά τρόπο ανεξάρτητο» και σε οποιονδήποτε τόπο,
οικονομική δραστηριότητα, ανεξάρτητα από τον επιδιωκόμενο σκοπό και τα αποτελέσματα της δραστηριότητας
αυτής. Ως οικονομική δραστηριότητα θεωρείται κάθε δραστηριότητα του παραγωγού, του εμπόρου ή του
παρέχοντος υπηρεσίες, περιλαμβανομένων και των δραστηριοτήτων εξόρυξης, των αγροτικών δραστηριοτήτων
καθώς και των δραστηριοτήτων των ελεύθερων επαγγελμάτων. Δεν θεωρείται ότι ασκούν ανεξάρτητη
δραστηριότητα οι μισθωτοί και λοιπά πρόσωπα εφόσον συνδέονται με τον εργοδότη τους με σύμβαση
εργασίας ή με οποιαδήποτε άλλη νομική σχέση που δημιουργεί δεσμούς εξάρτησης.
Ως υποκείμενο στον φόρο θεωρείται επίσης κάθε άλλο πρόσωπο το οποίο διενεργεί ευκαιριακά παράδοση
καινούργιου μεταφορικού μέσου που μεταφέρεται σε άλλο κράτος μέλος.
Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να θεωρούν υποκείμενο στον φόρο οποιονδήποτε πραγματοποιεί ευκαιριακά
πράξη σχετική με οικονομική δραστηριότητα, και ιδίως παράδοση κτιρίων ή τμημάτων κτιρίων και του
συνεχόμενου με αυτά εδάφους, η οποία πραγματοποιείται πριν από την πρώτη εγκατάσταση σε αυτά ή
παράδοση γηπέδων προς οικοδόμηση.
Τα κράτη, οι περιφέρειες, οι νομοί, οι δήμοι και κοινότητες και οι λοιποί οργανισμοί δημοσίου δικαίου δεν
θεωρούνται ως υποκείμενοι στον φόρο για τις δραστηριότητες ή πράξεις, τις οποίες πραγματοποιούν ως
δημόσια εξουσία, εκτός αν η μη υπαγωγή τους στον φόρο θα οδηγούσε σε σημαντικές στρεβλώσεις του
ανταγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση, οι οργανισμοί αυτοί θεωρούνται υποκείμενοι στον φόρο όταν
πραγματοποιούν ορισμένες εμπορικές πράξεις.
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όπου και σύμφωνα με την Πράσινη Βίβλο «Σε μία Ευρωπαϊκή στρατηγική για τα πλαστικά
απόβλητα στο περιβάλλον» (European Commission, 2013) αναμένεται η έκδοση
νομοθετημάτων αναφορικά με τις πλαστικές σακούλες πριν το τέλος του Απριλίου του
τρέχοντος έτους (The Telegraph, 2013). Πολλά κράτη-μέλη της Ε.Ε., όπως αυτό της
Ιρλανδίας εφήρμοσαν φορολογικό κανονισμό για τις πλαστικές σακούλες μίας χρήσης το
2002 και παρατήρησαν μείωση της χρήσης τους της τάξης του 90%.
Συνοψίζοντας, τα νομοθετήματα που πλαισιώνουν τα απορρίμματα χάρτου, πλαστικών
και μετάλλων ενδέχεται να επηρεαστούν σε μεγαλύτερο ή σε μικρότερο βαθμό από την
υιοθέτηση κριτηρίων αποχαρακτηρισμού αποβλήτων. Κύριο μέλημα για τα κριτήρια
αποχαρακτηρισμού, εκτός του προφανούς περί προστασίας του περιβάλλοντος και της
ανθρώπινης υγείας, αποτελεί η διασφάλιση της ισορροπίας της υπάρχουσας αγοράς χωρίς
να προκληθούν δραστικές αλλαγές στην αποδοτικότητα και οργάνωση της υφιστάμενης
βιομηχανίας (JRC, 2009) με την ταυτόχρονη μείωση του γραφειοκρατικού βάρους.
Επιπρόσθετα, τα κριτήρια παρουσιάζονται να συμβάλλουν στην προώθηση της
ανακύκλωσης και επομένως να ευθυγραμμίζονται με την τρέχουσα πολιτική της Ε.Ε. περί
υλοποίησης μίας κοινωνίας ανακύκλωσης και στροφής προς τα υλικά και όχι τα προϊόντα
ως πρότινος.
Οι διαφοροποιήσεις που ενδέχεται να επέλθουν αναμένεται ότι θα αμβλύνουν τις
υπάρχουσες διαφορές μεταξύ των κρατών-μελών της Ε.Ε. αλλά και με τις υπόλοιπες χώρες,
μόνο στην περίπτωση απορριμμάτων που έχουν ασφαλώς αποχαρακτηριστεί. Ειδικά για
την περίπτωση των μεταφορών αποβλήτων προς ανάκτηση σημειώνεται στις τεχνικές
εισηγήσεις του Κοινού Κέντρου Ερευνών για τον αποχαρακτηρισμό αποβλήτων (Muchova
ans Eder, 2010b) ότι ενδέχεται να έχει κάποια έως και ουδεμία επίδραση στα ισχύοντα
κριτήρια και ότι το εν λόγω θα αποτελεί εναλλακτική λύση. Τέλος, η εναρμόνιση των
κριτηρίων αποχαρακτηρισμού με την εθνική νομοθεσία κάθε κράτους-μέλους θα απαιτεί
τον επαναπροσδιορισμό της τελευταίας προκειμένου να εξαλειφθούν οποιεσδήποτε
αντικρούσεις.
Στις ενότητες που ακολουθούν παρουσιάζονται οι ροές ανακυκλωσίμων υλικών οι οποίες
βρίσκονται κατά μεγάλο ποσοστό σε νοικοκυριά (απορρίμματα χάρτου, πλαστικών και
μετάλλων) με αναφορές ως προς τον αποχαρακτηρισμό τους από απόβλητα.
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3. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΧΑΡΤΟΥ
Μία από τις ροές η οποία δύναται να υποστεί ανάκτησηvii σε οικιακό επίπεδο είναι τα
απορρίμματα χάρτου. Οι κύριοι λόγοι επιλογής των απορριμμάτων χάρτου ως υλικό-στόχος
του συστήματος Recycling@Home αφορούν τόσο στις ικανές ποσότητες παραγωγής τους σε
οικιακό επίπεδο επί καθημερινή βάση όσο και στην απουσία κάποιου είδους προσμίξεων
επικίνδυνων ουσιών, καθώς επίσης και στη διακίνηση και εμπορία -έστω και σε πρωτογενή
μορφή- δευτερογενών πρώτων υλών χαρτιού στην Ελλάδα.
Τα απορρίμματα χάρτου σε νοικοκυριά περιλαμβάνουν προϊόντα όπως εφημερίδες,
περιοδικά, έντυπο χαρτί, χάρτινες συσκευασίες για τρόφιμα και φάρμακα κ.λπ.,
τηλεφωνικούς καταλόγους, είδη γραφείου και μικρές συσκευασίες από χαρτόνιviii κ.λπ.,
όπου σε όλα είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί ανακύκλωση με εξαίρεση τη δυσκολία που
παρουσιάζουν ορισμένα είδη τα οποία φέρουν κάποια επίστρωση αλουμινίου ή κάποιου
είδους πλαστικοποιημένη επιφάνεια, τα λερωμένα χαρτιά, το καρμπόν, οι φωτογραφίες
καθώς και τα ριζόχαρτα.
Το ανακτημένο χαρτί φέρει διάφορες χρήσεις σε πολλές περιπτώσεις ανάλογα με τις
επικρατούσες συνθήκες της οικονομίας ενός κράτους και σύμφωνα με το πλαίσιο
περιβαλλοντικής πολιτικής που ακολουθείται, όπως επίσης με βάση κοινωνικούς και
περιβαλλοντικούς παράγοντες και φυσικά τις τεχνικές προδιαγραφές του βιομηχανικού
δυναμικού της εκάστοτε χώρας (Ruben et al., 2009). Τα ανακυκλωμένα φορτία
απορριμμάτων χάρτου μπορεί να περιλαμβάνουν τη χρήση της δευτερογενούς αυτής
πρώτης ύλης για τον ίδιο ή και για διαφορετικό σκοπό από την πρότερη χρήση του
πρωτογενούς υλικού.
Επί της παρούσης ενότητας παρατίθεται η πορεία ανάκτησης των απορριμμάτων χάρτου
καθώς και οι πιθανές χρήσεις του ανακυκλωμένου χαρτιού, λαμβάνοντας υπόψη τις
vii

Σύμφωνα με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ ως «ανάκτηση» ορίζεται οιαδήποτε εργασία της οποίας το κύριο
αποτέλεσμα είναι ότι απόβλητα εξυπηρετούν ένα χρήσιμο σκοπό αντικαθιστώντας άλλα υλικά τα οποία, υπό
άλλες συνθήκες, θα έπρεπε να χρησιμοποιηθούν για την πραγματοποίηση συγκεκριμένης λειτουργίας, ή ότι
απόβλητα υφίστανται προετοιμασία για την πραγματοποίηση αυτής της λειτουργίας, είτε στην εγκατάσταση
είτε στο γενικότερο πλαίσιο της οικονομίας. Στην ίδια Οδηγία περιλαμβάνεται και ο ορισμός της ανακύκλωσης
όπου σημειώνεται ως οιαδήποτε εργασία ανάκτησης με την οποία τα απόβλητα μετατρέπονται εκ νέου σε
προϊόντα, υλικά ή ουσίες που προορίζονται είτε να εξυπηρετήσουν και πάλι τον αρχικό τους σκοπό είτε άλλους
σκοπούς. 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.
viii

Χάρτινα προϊόντα όπως χαρτομάντηλα, χαρτί υγείας, βαμβάκι και λοιπά χρησιμοποιημένα χάρτινα είδη
προσωπικής υγιεινής τα οποία δέχονται υψηλό ποσοστό προσμίξεων δεν αποτελούν αντικείμενο ανακύκλωσης
σε οικιακό επίπεδο, καθώς απαιτούν ειδική διαδικασία απομάκρυνσης των ρύπων.
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προτάσεις του Κοινού Κέντρου Ερευνών περί κριτηρίων αποχαρακτηρισμού αποβλήτων
χαρτιού, με ιδιαίτερες μνείες για το κλάσμα του χαρτιού στα οικιακά απορρίμματα. Εφεξής
θα χρησιμοποιείται ο όρος ανακυκλωμένο χαρτί για το παράγωγο δευτερογενές υλικό που
προκύπτει από τη διαδικασία ανακύκλωσης απορριμμάτων χάρτου και όχι για οποιαδήποτε
άλλη ευρύτερη διαδικασία ανάκτησης χάρτου. Η μνεία στη σχετική τεχνική εισήγηση του
Κοινού Κέντρου Ερευνών περί διευκρίνισης των όρων ανακτημένου και ανακυκλωμένου
χαρτιού στη σύνταξη των επερχόμενων κριτηρίων αποχαρακτηρισμού αφορά στην Οδηγία
2008/98/ΕΚ:
-

-

ως «ανάκτηση» ορίζεται οιαδήποτε εργασία της οποίας το κύριο αποτέλεσμα είναι ότι
απόβλητα εξυπηρετούν ένα χρήσιμο σκοπό αντικαθιστώντας άλλα υλικά τα οποία, υπό
άλλες συνθήκες, θα έπρεπε να χρησιμοποιηθούν για την πραγματοποίηση
συγκεκριμένης λειτουργίας, ή ότι απόβλητα υφίστανται προετοιμασία για την
πραγματοποίηση αυτής της λειτουργίας, είτε στην εγκατάσταση είτε στο γενικότερο
πλαίσιο της οικονομίας.
ως «ανακύκλωση» σημειώνεται ως οιαδήποτε εργασία ανάκτησης με την οποία τα
απόβλητα μετατρέπονται εκ νέου σε προϊόντα, υλικά ή ουσίες που προορίζονται είτε να
εξυπηρετήσουν και πάλι τον αρχικό τους σκοπό είτε άλλους σκοπούς. 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.

Λόγω του ότι το σύστημα οικιακής ανακύκλωσης Recycling@Home αφορά σε διαδικασίες
ανακύκλωσης (και όχι ανάκτησης), ακόλουθα θα παρουσιαστούν μόνο χωρία σχετικά με
την ανακύκλωση απορριμμάτων χάρτου με μνείες όσον αφορά στα οικιακά απορρίμματα
(κυρίως λόγω έλλειψης ενημέρωσης των επίσημων βάσεων δεδομένων για τη σχετική
κατηγορία απορριμμάτων).

3.1. Γενικά χαρακτηριστικά απορριμμάτων χάρτου με μνείες
για τα οικιακής προέλευσης, σε κράτη-μέλη της Ε.Ε. και
στην Ελλάδα
Η σύνθεση του χαρτιού και του χαρτονιού αποτελείται από ίνες κυτταρίνης και διάφορες
χημικές ουσίες οι οποίες προστίθενται με στόχο τη βελτιστοποίηση της ποιότητάς του. Οι
συνηθέστερες εκ των χημικών ουσιών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή χαρτιού και
χαρτονιού είναι ο ασβεστόλιθος (ανθρακικό ασβέστιο, CaCO3), η άργιλος (καολινίτης,
Al2Si2O5(ΟΗ)4), και το άμυλο αποτελώντας το 15% του συνολικού βάρους (JRC & IPTS, 2011).
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Οι ίνες κυτταρίνης για το χαρτί προέρχονται κυρίως από ξύλο, ενώ για την παρασκευή
ειδικών χαρτιών μπορεί να γίνει χρήση ινών κυτταρίνης από άλλα φυτά όπως βαμβάκι, ρύζι
ή και πάπυρο. Αντίστοιχα, για την παραγωγή χαρτονιού χρησιμοποιούνται ίνες κυτταρίνης
με διαφοροποίηση ως προς τη δομή, η οποία είναι άκαμπτη, παχύτερη και λιγότερων
αναδιπλώσεων φέροντας συχνά συνδυασμό δύο ή περισσοτέρων στρωμάτων χάρτου
κολλημένα ή ενωμένα για αντίσταση σε εφαρμογές βαρέως τύπου (JRC & IPTS, 2011).
Οι κατηγορίες χαρτιού περιλαμβάνουν το χαρτί εκτύπωσης (δημοσιογραφικό,
τυπογραφίας, γραφής), το χαρτί συσκευασίας (χαρτοκιβώτια, χαρτόσακκοι, χαρτί
περιτυλίξεως, αδιαβροχοειδή), χαρτί βάρους μικρότερου των 224g/m2 καθώς και το χαρτόνι
το οποίο αποτελεί ουσιαστικά χαρτί βάρους μεγαλύτερου των 224g/m2. Μία ακόμη
κατηγοριοποίηση των ειδών του χαρτιού με κριτήριο τη χρήση τους αφορά:
-

-

σε αυτά όπου καταγράφονται πληροφορίες και τα οποία περιλαμβάνουν εφημερίδες,
περιοδικά, χαρτί μικρού βάρους (LWC -lightweight coated paper), χαρτί εκτύπωσης,
χαρτιά που χρήζουν απομελάνωσης πριν οδηγηθούν προς ανακύκλωση
σε συσκευασίες για μεταφορά, διανομή και προστασία
σε χαρτιά υγιεινής όπου περιλαμβάνονται χαρτομάντηλα, χαρτί υγείας κ.ά.
σε ειδικές χρήσεις όπως φίλτρα, χαρτιά ανθεκτικά στη φωτιά, γραμματόσημα κ.ά.

Η παραγωγή παρθένου χαρτιού αρχικά περιλαμβάνει το στάδιο της μηχανικής είτε
χημικής (ή και συνδυασμού τους) πολτοποίησης, η οποία και αφορά στη δημιουργία
πολτού από τη διαδικασία μετατροπής ινών ξύλου σε χαρτί. Ως πρώτες ύλες για την
παραγωγή του εν λόγω πολτού, ο οποίος χρησιμοποιείται για την παραγωγή προϊόντων
χάρτου, είναι το ξύλο αλλά και τα απορρίμματα χάρτου. Η παραγωγή πολτού που έγκειται
στη δεύτερη κατηγορία δεν αποτελεί μία διαδεδομένη πρακτική στην Ευρώπη, λόγω της
αδυναμίας διακίνησης και εμπορίας του στην αγορά. Ο πολτός παραγόμενος από
απορρίμματα χάρτου αποτελεί μία υψηλού χρηματικού κόστους διαδικασία παραγωγής, το
οποίο κόστος και εν συνεχεία της αλυσίδας εμπορευματοποίησής του αυξάνεται καθώς ο
εν λόγω πολτός θα πρέπει πρώτα να επέλθει της ενεργοβόρας διαδικασίας απομάκρυνσης
της υγρασίας του (JRC & IPTS, 2011).
Η ευρέως διαδεδομένη διαδικασία ανακύκλωσης απορριμμάτων χάρτου είναι η άμεση
παραγωγή ανακυκλωμένου χαρτιού από απορρίμματα χάρτου, καθώς απαλείφεται η
ενεργοβόρα διαδικασία απομάκρυνσης της υγρασίας (η οποία υφίσταται στην παραγωγή
πολτού από απορρίμματα χάρτου) μειώνοντας το κόστος παραγωγής και καθιστώντας την
εν λόγω διαδικασία πιο «εμπορεύσιμη» (JRC & IPTS, 2011). Η διαδικασία ανακύκλωσης
απορριμμάτων χάρτου αποτελεί έναν σχεδόν ατέρμονο κύκλο με μόνη τροχοπέδη την
υποβάθμιση των ινών κυτταρίνης, γεγονός το οποίο οδηγεί σε μείωση της αντοχής των
τελικών προϊόντων. Η διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων στους κύκλους
ανακύκλωσης απορριμμάτων χάρτου και επιπρόσθετα σε βάθος χρόνου πραγματοποιείται
με την προσθήκη παρθένου πολτού, καθιστώντας με αυτόν τον τρόπο τη διαδικασία ως
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έναν άλλον ανοιχτό κύκλο (JRC & IPTS, 2011). Ειδικά για τις περιπτώσεις όπου η
εγκατάσταση ανακύκλωσης χάρτου φέρει μηχανισμό επεξεργασίας απορριμμάτων χάρτου
καθ' ολοκληρίαν, η διασφάλιση της ποιότητας επιτυγχάνεται εναλλακτικά με την προσθήκη
στον πολτό φορτίων απορριμμάτων χάρτου υψηλότερης καθαρότητας (JRC & IPTS, 2011).
Η διαδικασία της ανακύκλωσης μπορεί να εφαρμοστεί τόσο σε προκαταναλωτικά όσο και
σε μετακαταναλωτικά προϊόντα. Η πρώτη κατηγορία αφορά στην ανακύκλωση
απορριμμάτων χάρτου τα οποία αποτελούνται από υπολείμματα επεξεργασίας του χαρτιού
όπως είναι τα ξακρίδια ή η φύρα σε γραμμή παραγωγής προϊόντων χάρτου (ή και
απούλητες εφημερίδες). Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει προϊόντα χάρτου τα οποία
έχουν διαβεί το στάδιο της κατανάλωσης (λ.χ. περιοδικά, χρησιμοποιημένα χαρτιά γραφής
και χρησιμοποιημένες χάρτινες συσκευασίες κ.ά.). Η ειδοποιός διαφορά μεταξύ των δύο
μορφών ανακύκλωσης έγκειται στο γεγονός ότι η πρώτη αφορά ουσιαστικά σε ένα στάδιο
της γραμμής παραγωγής των βιομηχανιών (στην περίπτωση όπου η βιομηχανία έχει
επιλέξει τη συμπερίληψη ενός τέτοιου σταδίου), ενώ στη δεύτερη οι καταναλωτές
επιλέγουν να πραγματοποιήσουν ανακύκλωση χαρτιού εφαρμόζοντας κάποιο από τα
υφιστάμενα προγράμματα ανακύκλωσης που έχουν οργανωθεί από αρμόδιους φορείς
στην περιοχή τους. Οι δύο διαφορετικές πορείες της ανακύκλωσης απορριμμάτων χάρτου
ορίζονται από διαφορετικά πρότυπα και προδιαγραφές ανάλογα με την περίπτωση. Η
τελευταία μορφή ανακύκλωσης αφορά και στα υλικά-στόχους του έργου Recycling@Home,
για το λόγο αυτό και θα παρουσιαστούν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την
ανακύκλωση μετακαταναλωτικών προϊόντων χάρτου, όπου βέβαια αυτό είναι εφικτό.
Οι χρήσεις του ανακυκλωμένου πλέον χάρτου αφορά σε μία πλειάδα χρήσεων ανάλογα
με την ποιότητα. Μια διαδικασία συναίνεσης στην ευρωπαϊκή βιομηχανία χαρτιού οδήγησε
στη δημοσίευση του Ευρωπαϊκού Προτύπου EN 643, το οποίο αποτελεί μία βελτιωμένη
έκδοση του προτύπου που δημοσιεύθηκε το 1994. Ο εν λόγω κατάλογος δίνει μια γενική
περιγραφή 5 γενικών ομάδων καθώς και 57 προτύπων τάξεων, καθορίζοντας ποιοτικά τους
διαφόρους τύπους χάρτου με συνοπτικές αναφορές ως προς τον προσδιορισμό των
επιτρεπόμενων μη-χάρτινων συστατικών (Παράρτημα Πίνακας 1). Οι μετέπειτα χρήσεις του
ανακυκλωμένου χάρτου βασίζονται στην εν λόγω κατηγοριοποίηση. Μερικές από τις
εφαρμογές τους σε προϊόντα που υπάρχουν σε νοικοκυριά περιλαμβάνουν τη χρήση του ως
υλικό συσκευασίας ή ως χαρτί για εφημερίδες και περιοδικά. Μία ακόμη χρήση
περιλαμβάνει και τον τομέα των χαρτιών προσωπικής υγιεινής.
Στην ενότητα που ακολουθεί παρατίθενται δεδομένα για τα απορρίμματα χάρτου σε
νοικοκυριά με μνείες σε ελληνικές βάσεις δεδομένων, σύντομη περιγραφή της διαδικασίας
ανακύκλωσης απορριμμάτων χάρτου με τις συναφείς περιβαλλοντικές συνέπειες που
προκύπτουν, καθώς και στοιχεία για την εμπορία και χρήση του ανακυκλωμένου χαρτιού
στην αγορά δευτερογενών πρώτων υλών.
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3.1.1 Χαρτί στα απορρίμματα νοικοκυριών
Πιθανές πηγές απορριμμάτων χάρτου αποτελούν η βιομηχανία και τα εργοστάσια
μεταποίησης, εμπορικά σημεία όπως supermarkets, καταστήματα και γραφεία αλλά και τα
νοικοκυριά, όπως παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα. Όπως έχει αποτυπωθεί σε κράτημέλη της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Βιομηχανιών Χάρτου (CEPI Confederation of
European Paper Industries), το 50% συλλογής απορριμμάτων χάρτου προέρχεται από
νοικοκυριά, γραφεία και μικρές επιχειρήσεις (JRC & IPTS, 2011). Στις ποσότητες αυτές των
απορριμμάτων χάρτου, το 40% ανήκει σε απορρίμματα νοικοκυριών και μικρών
επιχειρήσεων και μόλις το 10% σε γραφεία.
Η αξιοπρόσεχτη αναλογία συλλογής απορριμμάτων χάρτου μεταξύ των βιομηχανιών και
των νοικοκυριών αφορά στην αύξηση της ζήτησης σε απορρίμματα χάρτου στην αγορά
δευτερογενών πρώτων υλών. Η ανατροπή στις παραγόμενες ποσότητες απορριμμάτων
χάρτου που προέρχονται από νοικοκυριά επέφερε εξισορρόπηση μεταξύ των παραγόμενων
ποσοτήτων απορριμμάτων χάρτου που προέρχονται από βιομηχανίες. Η εύκολη,
καθαρότερη και πιο οικονομική λύση της συλλογής απορριμμάτων χάρτου από βιομηχανίες
αντικαθίσταται σταδιακά από τη συλλογή απορριμμάτων χάρτου από νοικοκυριά, με την
εφαρμογή προγραμμάτων συλλογής απορριμμάτων χάρτου από τους Δήμους αλλά και
εγκεκριμένους ιδιωτικούς φορείς. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι ανάλογα με
τη μελλοντική τάση στην αγορά δευτερογενών πρώτων υλών χάρτου και την πρόβλεψη για
αύξηση της ζήτησης (JRC & IPTS, 2011), ολοένα και πιο προσοδοφόρα παρουσιάζεται η
λύση της αξιοποίησης απορριμμάτων χάρτου από πηγές λιγότερο αποδοτικές όπως τα
νοικοκυριά.
Η αποδοτικότητα των συστημάτων συλλογής απορριμμάτων χάρτου από νοικοκυριά
έγκεινται σε ένα σύνολο παραγόντων οι οποίοι αλληλοσυνδέονται, καθιστώντας ίσως πιο
πολύπλοκη τη διαδικασία συλλογής επιτυγχάνοντας όμως με την εφαρμογή των
κατάλληλων μεθόδων κλάσματα υψηλής καθαρότητας. Το σύνολο των παραγόντων που
εμπλέκονται αφορά στις παραμέτρους που επηρεάζουν τα συστήματα συλλογής
απορριμμάτων καθώς και σε παραμέτρους όπως η οικειοθελή επιθυμία συμμετοχής των
κατοίκων, το επίπεδο εκπαίδευσης, η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, το είδος κατοικίας
(Grossmann and Bilitewski, 2005) κ.ά..
Το χαρτί στα απορρίμματα των νοικοκυριών έχει προσδιοριστεί σε ορισμένα κράτη-μέλη
της Ε.Ε. ότι κατέχει ένα ποσοστό μεταξύ 10%-25% σε κράτη-μέλη όπως το Ηνωμένο
Βασίλειο ή άλλες ευρωπαϊκές πόλεις όπως η Στουτγάρδη και η Πράγα (Διάγραμμα 3-1,
Διάγραμμα 3-2, Διάγραμμα 3-3) με σχετικά με τις υπόλοιπα κλάσματα απορριμμάτων μικρή
εποχική διακύμανση (ΕΕΑ, 2012). Ο προσδιορισμός της σύνθεσης των απορριμμάτων
αποτελεί μία από τις πιο πολυπαραμετρικές έρευνες, καθιστώντας την έρευνά τους
δύσκολη. Επιπρόσθετο πρόβλημα δημιουργεί η πηγή των απορριμμάτων, δηλαδή τα
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νοικοκυριά, για τα οποία οι βάσεις δεδομένων σε πολλές περιπτώσεις είναι ελλιπώς
συμπληρωμένες. Για το λόγο αυτό ενδεικτικά σημειώθηκαν κάποιες από τις συνθέσεις που
έχουν προσδιοριστεί στα προαναφερθέντα κράτη και πόλεις της Ε.Ε..
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Διάγραμμα 3-1: Ποιοτική σύσταση απορριμμάτων νοικοκυριών στην Πράγα
Πηγή: CEU, MHMP

Διάγραμμα 3-2: Ποιοτική σύσταση απορριμμάτων νοικοκυριών στο Ηνωμένο Βασίλειο
Πηγή: Defra

Διάγραμμα 3-3: Ποιοτική σύσταση απορριμμάτων νοικοκυριών στη Στουτγάρδη
Πηγή: Ketibuah E. et al.
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Τα είδη χάρτου που εντοπίζονται στα
απορρίμματα
νοικοκυριών
περιλαμβάνουν συσκευασίες, περιοδικά
και εφημερίδες (JRC & IPTS, 2011) (Εικόνα
3-1). Συγκεκριμένα, τα κλάσματα των
οικιακών και των παρόμοιων με τα
οικιακά απορριμμάτων, σύμφωνα με την
Απόφαση της Επιτροπής της 18ης
Νοεμβρίου 2011 περί θεσπίσεως
κανόνων και μεθόδων υπολογισμού για
τον έλεγχο της συμμόρφωσης προς τους
στόχους του άρθρου 11 παράγραφος 2
της οδηγίας 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, που
συνδέονται με το χαρτί συγκεντρώνονται
στον ακόλουθο πίνακα (Πίνακας 3-1).

Εικόνα 3-1: Ενδεικτικές χρήσεις χάρτου σε
προϊόντα οικιακής χρήσης

Πίνακας 3-1: Κατηγορίες Αποβλήτων Χαρτιού

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

15 01 01

Συσκευασία από χαρτί και χαρτόνι

20 01 01

Χαρτιά και χαρτόνια

Περιγραφή
Χάρτινη συσκευασία και άλλα απορρίμματα
χαρτιού
Χάρτινη συσκευασία και άλλα απορρίμματα
χαρτιού

Η Ευρώπη κατέχει τα σκήπτρα στην ανακύκλωση απορριμμάτων χάρτου, με εντυπωσιακά
ποσοστά νούμερα της τάξης του 72% του χαρτιού που καταναλώνεται να οδηγείται προς
ανακύκλωση (ERPC) και με συνεχώς αυξανόμενα ποσοστά ανακύκλωσης χάρτου της τάξης
του 10% ανά πενταετία μετά και το 2000 (OREP). Τα ποσοστά ανακύκλωσης απορριμμάτων
χάρτου ξεπερνούν το 70% σε 13 ευρωπαϊκές χώρες όμως υπάρχουν ακόμη 12 στις οποίες το
ποσοστό είναι μικρότερο του 60% (OREP) (Διάγραμμα 3-5).
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Συγκεκριμένα για την περίπτωση των
χάρτινων συσκευασιών -οι οποίες
συσκευασίες κατέχουν σημαντικό μέρος
των
οικιακών
απορριμμάτωνοι
καταγραφές
στην
επίσημη
βάση
δεδομένων της Ε.Ε. (Eurostat) είναι
επαρκείς χωρίς όμως να αναγράφεται
διαχωρισμός ως προς συγκεκριμένες
πηγές προέλευσής τους. Ενδεικτικά
σημειώνεται ότι οι συσκευασίες χαρτιού
και χαρτονιού κατέχουν ποσοστό που
αγγίζει το 39% του συνόλου των
συσκευασιών (Διάγραμμα 3-4). Όπως
αποτυπώνεται στο Διάγραμμα 3-5, όλα τα
κράτη-μέλη της Ε.Ε. έχουν ξεπεράσει το
στόχο ανακύκλωσης συσκευασιών του
60% εκτός από τη Σλοβακία (αν και η
Σλοβακία κατέθεσε στοιχεία για ποσοστά

ανακύκλωσης συσκευασιών μεγαλύτερα
του 60% για τα έτη 2006 και 2007)
(EUROSTAT,2013).
Διάγραμμα 3-4: Ποιοτική σύσταση των
απορριμμάτων συσκευασίας για τα 27 κράτημέλη της Ε.Ε. για το 2008

Πηγή: Eurostat, 2013

Διάγραμμα 3-5: Ποσοστά ανακύκλωσης για συσκευασίες από χαρτί και χαρτόνι 2008

Πηγή: Eurostat, 2013
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Στην Ελλάδα
Η ποιοτική σύσταση των απορριμμάτων
στην
Ελλάδα
δεν
έχει
ακόμη
συμπεριληφθεί στην επίσημη βάση
δεδομένων της Ελληνικής Στατιστικής
Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Μέχρι του παρόντος
έχει παρουσιαστεί μία προσέγγιση της
ποιοτικής σύστασης των Α.Σ.Α. στη χώρα
σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής.
Το κλάσμα του χαρτιού παρουσιάζεται να
καταλαμβάνει το αξιοπρόσεχτο ποσοστό
του 29% της ολικής παραγωγής των Α.Σ.Α.
(Διάγραμμα 3-6). Ωστόσο, σύμφωνα με
επίσημα στοιχεία της Eurostat για το
2007, στην ποιοτική σύνθεση των
συσκευασιών από όλες τις πιθανές πηγές
τους
οι
χάρτινες
συσκευασίες
παρουσιάζονται να καταλαμβάνουν τη
μερίδα του λέοντος με ποσοστό που

αγγίζει σχεδόν το 40% (Διάγραμμα 3-7).
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί
ότι αναλυτική περιγραφή σχετικά με τα
ποσοστά που καταλαμβάνουν τα
απορρίμματα χαρτιού στα απορρίμματα
των
ελληνικών
νοικοκυριών
δεν
υπάρχουν διαθέσιμα από κάποια
επίσημη βάση δεδομένων για απόβλητα.

Διάγραμμα 3-6: Μέση ποιοτική σύσταση ΑΣΑ
στην Ελλάδα
Πηγή: Υ.ΠΕ.Κ.Α., 2009

Διάγραμμα 3-7: Ποιοτική σύνθεση ανακυκλώσιμων απορριμμάτων
Πηγή: EUROSTAT, 2010
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Αξιοπρόσεχτο αποτελεί το γεγονός ότι το ποσοστό ανακύκλωσης απορριμμάτων χάρτου
για το 2010 άγγιξε το 94,1% (Διάγραμμα 3-8) στο σύνολο των απορριμμάτων χάρτου που
καταμετρήθηκαν στους μπλε κάδους της χώρας (Ε.Ο.ΑΝ.), με καταγεγραμμένους 392.900
τόνους απορρίμματα χάρτου 369.780εκ των οποίων κατατάχθηκαν στην κατηγορία των
ανακυκλωμένων. Τα εν λόγω στατιστικά στοιχεία, ωστόσο, συνθέτουν μόνο μία ένδειξη για
τα απορρίμματα από νοικοκυριά καθώς η κάλυψη των μπλε κάδων φέρει μεγάλη
γεωγραφική εμβέλεια παρέχοντας πρόσβαση ακόμη και σε μεγάλα καταστήματα των
περιοχών που καλύπτουν. Προς σύγκριση των στοιχείων ως προς το σύνολο που παρέχει η
Ελληνική Στατιστική Αρχή παρουσιάζεται ότι οι παραχθείσες ποσότητες μη επικίνδυνων
απορριμμάτων χάρτου αποτελούν το 0,92% του συνόλου των μη επικίνδυνων αποβλήτων
επί ξηρού (Πίνακας 3-2), και ότι σχεδόν η μισή παραχθείσα ποσότητα απορριμμάτων
χάρτου ανακυκλώνεται.

Διάγραμμα 3-8: Ποσοστό ανακύκλωσης χαρτιού στην Ελλάδα την περίοδο 2006-2010 (σε τόνους)
Πηγή: Ε.Ο.ΑΝ.
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Πίνακας 3-2: Ποσότητες αποβλήτων σιδηρούχων, μη σιδηρούχων, ανάμεικτων απορριμμάτων μετάλλων,
χαρτιού και χαρτονιού, πλαστικών ουσιών, προς διάθεση και ανακυκλωμένες για το έτος 2010

Επικινδυνότητα

Κατηγορία

Ποσότητες
(σε τόνους)

Σύνολο μη
επικίνδυνων
αποβλήτων
επί ξηρού

Σύνολο
επικίνδυνων
(σε τόνους)

(σε τόνους)

Μη επικίνδυνα

Παραχθείσες
ποσότητες
απορριμμάτων
χαρτιού και
χαρτονιού στο
υπολογισμένο
σύνολο της
ΕΛ.ΣΤΑΤ.

Μη επικίνδυνα

Οικιακά και
παρόμοια
απόβλητα προς
διάθεση (D1,
D5, D12)

4.770.638,0

Μη επικίνδυνα

Απορρίμματα
χαρτιού και
χαρτονιού προς
διάθεση (D1,
D5, D12)

1.630.7

Μη επικίνδυνα

Ανακυκλωμένες
ποσότητες
απορριμμάτων
χαρτιού και
χαρτονιού (R2R11)

315.472,0

651.662,7

Γενικό
σύνολο
επί ξηρού
(σε τόνους)

70.140.925,4

291.768,3

70.432.693,7

56.973.742,4

11.798,5

56.985.540,9

5.219.066,3

88.501,3

5.307.567,7

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.

3.1.2 Διαχειριστική αλυσίδα ανακύκλωσης απορριμμάτων χάρτου
Η ανακύκλωση των απορριμμάτων χάρτου αφορά στην ανακύκλωση και ταυτόχρονη
παραγωγή δευτερογενών πρώτων υλών χάρτου, καθώς η αγορά ανακυκλωμένου
χαρτοπολτού είναι σχεδόν ανύπαρκτη λόγω των εγγενών δυσκολιών διακίνησης και
εμπορίας με τη συνεπακόλουθη κατακόρυφη αύξηση του κόστους του (JRC & IPTS, 2011).
Ανακύκλωση πραγματοποιείται σχεδόν σε όλα τα είδη απορριμμάτων χάρτου, με
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εξαιρέσεις που αφορούν στις χάρτινες συσκευασίες που έχουν επίστρωση αλουμινίου ή
είναι πλαστικοποιημένες (συσκευασίες χυμών, σάλτσας, γάλακτος κ.λπ.), στα λερωμένα
χαρτιά, στο καρμπόν, στις φωτογραφίες καθώς και στα ριζόχαρτα.
Η ολοκληρωμένη διαχειριστική αλυσίδα ενεργειών που ακολουθούνται προκειμένου να
ανακυκλωθούν τα απορρίμματα χάρτου περιλαμβάνει τα στάδια της συλλογής, διαλογής,
μίας πρώτης επεξεργασίας (όπως π.χ. ταξινόμησης), της δεματοποίησης και εν συνεχεία της
ανακύκλωσης και της παραγωγής δευτερογενών πρώτων υλών τα οποία και αξιοποιούνται
επανεισαγόμενα σε νέο κύκλο ζωής για την παραγωγή νέων χάρτινων προϊόντων στην
αγορά (Εικόνα 3-2). Τα προαναφερθέντα στάδια άλλοτε βρίσκονται κάθε ένα σε ξεχωριστές
εγκαταστάσεις ή περισσότερα του ενός στο ίδιο σημείο -αφορώντας κυρίως σε περιπτώσεις
μεγάλων βιομηχανιών χαρτοποιίας (Εικόνα 3-2).
Αναλυτικότερα, τα απορρίμματα χάρτου ανάλογα με την πηγή αλλά και το υπάρχον
σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων μπορεί είτε να διαλέγονται στην πηγή ή να
συγκεντρώνονται σε ειδικούς χώρους (κέντρα συλλογής απορριμμάτων χάρτου) όπου και
πραγματοποιείται μηχανική διαλογή ή χειροδιαλογή για την απομάκρυνση των επιζήμιων
υλικών όπως είναι τα πλαστικά, τα μέταλλα, το γυαλί και το ξύλο. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα
ποσοστά απορριμμάτων χάρτου που οδηγούνται προς ανακύκλωση από πηγές οι οποίες
παρέχουν κατηγορίες χάρτου χαμηλότερης ποιότητας έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια
(McKinney , 1995).
Ειδικά για την περίπτωση των απορριμμάτων χάρτου από νοικοκυριά, η διαλογή των
απορριμμάτων προτού αυτά εισέλθουν προς ανακύκλωση κρίνεται απαραίτητη σε αντίθεση
με τα απορρίμματα χάρτου χαρτοποιιών, καθώς στην πρώτη περίπτωση το εύρος των
κλασμάτων των απορριμμάτων που απορρίπτονται διαφέρει κατά πολύ του ενός. Η
διαλογή στην πηγή αποτελεί εναλλακτικό είδος διαλογής στα πρώτα στάδια της
ανακύκλωσης, και φέρει σημαντικές ποσότητες απορριμμάτων χάρτου που οδηγούνται
προς ανακύκλωση στην Ευρώπη. Οι μέθοδοι διαλογής σε νοικοκυριά που χρησιμοποιούνται
αφορούν είτε στη συλλογή με ειδικούς κάδους ανά ομάδες νοικοκυριών (kurbside
collection, δηλαδή κάδοι οι οποίοι αντιστοιχούν σε σύνολο των οικιών) ή στην
επονομαζόμενη συλλογή πόρτα-πόρτα (door to door collection, όπου το προσωπικό
συλλέγει από κάθε νοικοκυριό τους σάκους με τα διαχωρισμένα απορρίμματα τα
επονομαζόμενα υλικά-στόχους). Η σημασία της διαλογής στην πηγή ενισχύεται και από τη
σημασία που δίνεται από τις χαρτοβιομηχανίες περί της αποδοχής εκείνων των φορτίων
απορριμμάτων χάρτου τα οποία δεν έχουν επιμολυνθεί με προσμίξεις (λ.χ. επικίνδυνα,
οικιακά απορρίμματα, υπολείμματα τροφών, έλαια και κολλοειδείς ουσίες) (JRC & IPTS,
2011). Οι επενδύσεις σε μεθόδους διαλογής κερδίζουν συνεχώς έδαφος σε αντίθεση με τις
διαδικασίες επανεπεξεργασίας –εν μέρει λόγω του κόστους (JRC & IPTS, 2011)- και
αναμένεται ότι θα αυξηθούν ακόμη περισσότερο στην περίπτωση κατά την οποία η αγορά
απαιτήσει φορτία απορριμμάτων χάρτου υψηλής καθαρότητας.
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Στη συνέχεια, και αφού έχει πραγματοποιηθεί διαλογή στα κέντρα συλλογής (μηχανική
διαλογή ή/και χειροδιαλογή), μειώνεται ο όγκος των απορριμμάτων χάρτου με τη χρήση
πρέσας (αυτόματης ή χειροκίνητης). Το χαρτί έχει πιεστεί για να καταλαμβάνει λιγότερο
χώρο κατά τη μεταφορά. Όταν δεν πρόκειται για μεγάλες ποσότητες, η χρήση της πρέσας
δεματοποίησης δεν κρίνεται οικονομικά συμφέρουσα και το στάδιο παρακάμπτεται στις
περιπτώσεις όπου οι εγκαταστάσεις προεπεξεργασίας και παραγωγής χάρτινων προϊόντων
βρίσκονται σε μικρή απόσταση (JRC & IPTS, 2011). Στην περίπτωση δηλαδή που τα
διαλεγμένα απορρίμματα χάρτου μεταφέρονται απευθείας από τους τόπους συλλογής στα
εργοστάσια ανακύκλωσης χωρίς να παρεμβαίνουν οι έμποροι παλαιοχάρτου, η διαλογή
είναι πιο δαπανηρή και χρονοβόρα -καθώς πραγματοποιείται χειρωνακτικά από το
προσωπικό του εργοστασίου- και έτσι η δεματοποίηση είναι περιττή (Παπαδοπούλου Ο.,
2004).
Η πορεία που ακολουθείται στη συνέχεια περιλαμβάνει τη λύση των δεματοποιημένων
φορτίων (εφόσον αυτά είναι δεματοποιημένα) και παράλληλα την απομάκρυνση των
προσμίξεων (εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο) προκειμένου να οδηγηθούν μαζί με τα
υπόλοιπα φορτία απορριμμάτων χάρτου ή πολτού για την παραγωγή των επιθυμητών νέων
προϊόντων χάρτου. Το χαρτί φέρει την ικανότητα να ανακυκλώνεται επ’ αόριστον με μόνο
μειονέκτημα την προοδευτική μείωση των ινών της κυτταρίνης μέσω της επεξεργασίας, η
οποία και μειώνει την αντοχή του παραγόμενο ανακυκλωμένου χαρτιού. Για να
διασφαλιστεί μια σταθερή ποιότητα του ανακυκλωμένου χαρτιού καθώς και για να
αντισταθμιστεί η συνεχής αποβολή μικρού μήκους ινών, ο κύκλος του χαρτιού καθίσταται
ως ανοικτός κύκλος στον οποίο υπάρχει η δυνατότητα προοδευτικών εισόδων ποσοτήτων
πολτού με περιεχόμενες ίνες κυτταρίνης μεγαλύτερου μήκους.
Στο στάδιο της πολτοποίησης που ακολουθεί πραγματοποιούνται ενέργειες όπως
καθαρισμός, διαλογή, απομελάνωση με την απομάκρυνση των υδροφοβικών στοιχείων από
το χαρτοπολτό (για την περίπτωση κατά την οποία τα προϊόντα που θα προκύψουν στην
πορεία είναι ευαίσθητα στο χρώμα που προκύπτει από το μελάνι που ενδεχόμενα
περιέχεται στο φορτίο απορριμμάτων χάρτου που επεξεργάζεται), απομάκρυνση στοιχείων
μικρότερων των 5μm από τον πολτό και με το τελικό στάδιο να αφορά σε αυτό της
διαπλάτυνσης της μάζας προκειμένου να στεγνώσει. Στο στάδιο αυτό περιλαμβάνεται και η
προαιρετική ενέργεια της λεύκανσης του χαρτιού (JRC & IPTS, 2011). Θα πρέπει να
σημειωθεί ότι η ποσότητα και το είδος των προσθέτων διαφέρουν ανάλογα με την
ποιότητα του τελικού προϊόντος και τον εγκατεστημένο εξοπλισμό, και δύνανται να
κατηγοριοποιηθούν ανάλογα με το στάδιο επεξεργασίας σε αυτά που χρησιμοποιούνται
για την επεξεργασία του χαρτιού καθώς και σε αυτά για τη βελτιστοποίηση του τελικού
προϊόντος (τα τελευταία διευκολύνουν την αποτελεσματικότητα των διεργασιών) (Τσάτσης,
2008). Ο ζεστός πολτός εισάγεται εν συνεχεία σε ειδικές πρέσες υψηλής θερμοκρασίας,
όπου στεγνώνεται και λειαίνεται για να πάρει το χαρτί την τελική μορφή του. Τα ρολά,
ακόλουθα, κόβονται στο επιθυμητό σχήμα και μέγεθος και πλέον το ανακυκλωμένο χαρτί
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στοιβάζεται στους αποθηκευτικούς χώρους και τέλος φορτώνεται στα φορτηγά και
μεταφέρεται στις βιοτεχνίες χαρτιού (Ε.Ε.Δ.Σ.Α., 2008).

Εικόνα 3-2: Σχηματική απεικόνιση για τον κύκλο του χαρτιού
Πηγή: ERPA, 2007

Σε ό, τι αφορά στο κομμάτι της ανακύκλωσης, και ιδιαίτερα στην ανακύκλωση οικιακών
απορριμμάτων χαρτιού, από τα τυπωμένα χαρτιά μόνο αυτά που μπορούν να
απομελανοποιηθούν μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν σε μεγάλο βαθμό (μέχρι και
90%), ενώ τα υπόλοιπα των γραφικών χαρτιών που αποτελούν το 40% σχεδόν της ολικής
παραγωγής χαρτιού χρησιμοποιούν μικρές ποσότητες απορριμμάτων χαρτιού και
βασίζονται κυρίως σε παρθένες ίνες (JRC & IPTS, 2011). Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί
ότι τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί αύξηση του ποσοστού καθαρότητας στα
απορρίμματα χάρτου οικιακής προέλευσης. Η αλλαγή αυτή οφείλεται στην εναρμόνιση των
συστημάτων διαχείρισης των κρατών-μελών της Ε.Ε. με το νομοθετικό πλαίσιο για τα υλικά
και απορρίμματα συσκευασίας και συγκεκριμένα στην ευρύτερη εφαρμογή του
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συστήματος διαλογής στην πηγή (JRC & IPTS, 2011). Τα οικιακά απορρίμματα χάρτου
αποτελούν ένα πεδίο μεγάλης δυνατότητας για ανακύκλωση, ωστόσο η εφαρμογή του
εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη δεκτικότητα του καταναλωτή στη χρήση
ανακυκλωμένων προϊόντων χάρτου αυτών των ποιοτήτων.
Τα υλικά που προκύπτουν από τη διαδικασία ανακύκλωσης απορριμμάτων χάρτου είναι
η ανακυκλωμένη μάζα η οποία στη συνέχεια θα αξιοποιηθεί για την κατασκευή νέων
χάρτινων προϊόντων ανάλογα βέβαια πάντα με την ποιότητα του εισαχθέντος προς
ανακύκλωση φορτίου απορριμμάτων χάρτου (Εικόνα 3-3) και τις προδιαγραφές του προς
κατασκευή χάρτινου προϊόντος, ιλείς καθώς και μίγματα ανόργανων και οργανικών υλικών
που αντιστοιχούν στο 1,8% του ξηρού βάρους των εισερχομένων κάθε φορά φορτίων
απορριμμάτων χάρτου προς ανακύκλωση. Τα προς κατασκευή χάρτινα προϊόντα τα οποία
χρησιμοποιούν ως πρώτη ύλη ανακυκλωμένες ποσότητες απορριμμάτων χάρτου είναι πιο
εύκολο και οικονομικό στην κατασκευή να είναι συναφή με την πρότερη χρήση της
δευτερογενούς πρώτης ύλης. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι τα απορρίμματα
χαρτοκιβωτίων χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο για την κατασκευή χάρτινων σακουλών,
χαρτοκιβωτίων και κυματοειδούς χαρτιού, ενώ χαρτί υψηλότερων ποιοτήτων όπως το
γραφικό χαρτί χρησιμοποιείται για την κατασκευή χαρτιού εκτύπωσης.
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Εικόνα 3-3: Παραδείγματα προϊόντων που προκύπτουν από την ανακύκλωση περιοδικών, εφημερίδων,
χαρτοκιβωτίων, χαρτονιού και ανεπιθύμητους αλληλογραφίας, γραφικού χαρτιού και χαρτιού εκτύπωσης
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Στην Ελλάδα
Η διαχείριση αποβλήτων στην Ελλάδα αποτελεί προτεραιότητα της περιβαλλοντικής
πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Οι
κατευθυντήριες γραμμές της διαχείρισης αποβλήτων βασίζονται στις επιταγές της
νομοθεσίας της Ε.Ε. περί αποβλήτων περιλαμβάνοντας (Υ.ΠΕ.ΚΑ., 2009α):
-

ενιαία και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του συνόλου των ρευμάτων αποβλήτων,
ιεράρχηση των δραστηριοτήτων με προτεραιότητα στην πρόληψη, προετοιμασία για
επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, ανάκτηση πόρων και ενέργειας,
διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού καθώς και
αντιμετώπιση της παραβατικής συμπεριφοράς

Η ανακύκλωση απορριμμάτων χάρτου στην Ελλάδα πραγματοποιείται σε επίπεδο
εσωτερικής ανακύκλωσης σε βιομηχανίες από τη φύρα των παραγόμενων προϊόντων και σε
ό, τι αφορά στα απορρίμματα νοικοκυριών με τα προγράμματα εναλλακτικής διαχείρισης
συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών κατόπιν και της εναρμόνισης των εθνικών
συστημάτων (νόμος 2939/2001) με την Οδηγία 94/62/ΕΚ και θέσπισης της υποχρεωτικής
συμμετοχής των υπόχρεων διαχειριστών συσκευασίας σε συστήματα εναλλακτικής
διαχείρισης αποβλήτων:
-

Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών «Σ.Σ.Ε.Δ.-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ»
της Ε.Ε.Α.Α. Α.Ε. (Σύστημα Μπλε κάδων)
Συλλογικό Σύστημα Ανταποδοτικής Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών
«ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ»
Ατομικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ιδιωτικής ετικέτας της Α.Β.
Βασιλόπουλος Α.Ε.

Η εξέλιξη των εν λόγω συστημάτων ανακύκλωσης παρουσιάζεται με συνεχώς αυξανόμενη
γεωγραφική εμβέλεια, αυξανόμενο αριθμό συμβαλλόμενων παραγωγών καθώς και αύξηση
στην ποσότητα των συσκευασιών που ανακυκλώνονται. Σύμφωνα με στοιχεία του
Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, έξι χρόνια μετά την έναρξη του πρώτου συστήματος
ανακυκλώθηκε το 53% της παραγόμενης ποσότητας συσκευασιών στην Ελλάδα, το οποίο
ποσοστό μεταφράζεται σε 527.400 τόνους αποβλήτων συσκευασιών για το έτος 2009. Τα
απορρίμματα χάρτου σε έναν μπλε κάδο, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του 2010 του
Σ.Σ.Ε.Δ.-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ της Ε.Ε.Α.Α. Α.Ε. (Ε.Ο.ΑΝ.), καταλαμβάνουν τη μερίδα του λέοντος με
το χαρτί εντύπων να αντιστοιχεί σε 42% και το χαρτί συσκευασιών σε 35,3% (Ε.Ο.ΑΝ.).
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α) Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών «Σ.Σ.Ε.Δ.-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ» της
Ε.Ε.Α.Α. Α.Ε.
Το σύστημα απευθύνεται σε όλους όσους διαχειρίζονται συσκευασίες, με ισότιμη και
ελεύθερη συμμετοχή (Ε.Ε.Α.Α.). Πιο συγκεκριμένα, στο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής
Διαχείρισης Συσκευασιών συμμετέχουν οι Υπόχρεοι Διαχειριστές όπως βιομηχανικές και
εμπορικές επιχειρήσεις που είτε διαθέτουν συσκευασμένα προϊόντα στην ελληνική αγορά
είτε κατασκευάζουν διάφορες συσκευασίες (Ε.Ε.Α.Α.) μέσω της εταιρείας «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» με ποσοστό που καταλαμβάνει το 65% του
μετοχικού κεφαλαίου καθώς και Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης μέσω της Κεντρικής
Ένωσης Δήμων Ελλάδας (εφεξής Κ.Ε.Δ.Ε.) (Υ.ΠΕ.ΚΑ., 2009β) (Εικόνα 3-4).

Εικόνα 3-4: Οργανωτικό σχήμα Ε.Ε.Α.Α.
Πηγή: Ε.Ε.Α.Α.
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Το σύστημα με Υπουργική Απόφαση έχει ανανεώσει τη λειτουργία του από το 2009 μέχρι το
2015 (Ε.Ε.Α.Α.). Το σύστημα περιλαμβάνει τη διαχείριση μη επικίνδυνων συσκευασιών και
αφορά σε τέσσερις κατηγορίες δράσεων. Πιο συγκεκριμένα:
-

-

-

-

-

Χρηματοδότηση και ανάπτυξη του δικτύου των μπλε κάδων σε συνεργασία με τους
Ο.Τ.Α. για την ανακύκλωση των αποβλήτων συσκευασίας που προέρχονται από τα
δημοτικά απόβλητα.
Η μεθοδολογία συλλογής των αποβλήτων συσκευασίας έγκειται στην εναπόθεση από
τους πολίτες σε μπλε κάδους με ειδική σήμανση των χρησιμοποιημένων συσκευασιών
χάρτου όπως π.χ. χάρτινες συσκευασίες υγρών προϊόντων και χαρτοκιβώτια, των
οποίων η μεταφορά στον κάδο πραγματοποιείται με μία παρεχόμενη ειδική
επαναχρησιμοποιήσιμη τσάντα 35 λίτρων.
Η τοποθέτηση των μπλε κάδων πραγματοποιείται σε επιλεγμένα σημεία των Δήμων με
τη συμμετοχή των Ο.Τ.Α., και μέχρι του παρόντος έτους υπάρχει συνεργασία με 679
Δήμους (προ «Καλλικράτη») (Ε.Ο.ΑΝ.) ή 241 Καλλικρατικούς Δήμους (Ε.Ε.Α.Α)
εξυπηρετώντας περίπου 8 εκ. κατοίκους στον ελλαδικό χώρο (Ε.Ο.ΑΝ.). Το περιεχόμενο
των μπλε κάδων στη συνέχεια οδηγείται σε Κ.Δ.Α.Υ. τα οποία αγγίζουν τα 28 στον
αριθμό σε όλη την επικράτεια της Ελλάδας.
Παροχή οικονομικών κινήτρων σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη συλλογή
αποβλήτων συσκευασίας προερχόμενα από Βιομηχανικά και Εμπορικά Απόβλητα
Συσκευασίας προς ανακύκλωση.
Ειδικές δράσεις με στόχο τη συλλογή και ανακύκλωση αποβλήτων συσκευασίας από
μεγάλους παραγωγούς και σημεία επαγγελματικών δραστηριοτήτων.
Συμβάσεις με δημοτικούς ή μη φορείς.

Ειδικά για την περίπτωση των δημοτικών αποβλήτων, το εν λόγω σύστημα περιλαμβάνει τα
έργα μπλε κάδων (Ε.Ε.Α.Α.), τα οποία και απευθύνονται στο γενικό κοινό και τα οποία
αναπτύσσονται σε συνεργασία με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Οι
συλλεγόμενες ποσότητες μεταφέρονται στα Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών
(εφεξής Κ.Δ.Α.Υ.) όπου το περιεχόμενο των μπλε κάδων διαχωρίζεται και προωθείται προς
ανακύκλωση (Ε.Ε.Α.Α.).
Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι το έτος 2008 αξιοποιήθηκαν/ανακυκλώθηκαν 415.844
τόνοι από το σύνολο των 1.050.000 τόνων παραγόμενων αποβλήτων αντιστοιχώντας σε
ποσοστό της τάξης του 39,6%. Από το 2008 έως το 2011 παρουσιάζεται να φέρει σταθερή
αύξηση κάλυψης πληθυσμού και ανακυκλωσίμων ποσοτήτων. Χαρακτηριστικά, αναφέρεται
ότι κατά το 2011 το σύνολο των μπλε κάδων άγγιξε τους 125.000 και τα ειδικά οχήματα
συλλογής ανακυκλώσιμων τα 370 (Ε.Ε.Α.Α., Υ.Π.Ε.Κ.Α., 2009β).
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β) Συλλογικό Σύστημα Ανταποδοτικής
«ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ»

Εναλλακτικής

Διαχείρισης

Συσκευασιών

Στόχο του συστήματος αποτελεί η συμπληρωματική εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών
σε πανελλαδική εμβέλεια. Πιο συγκεκριμένα, το σύστημα αφορά στη δημιουργία
συστήματος ανταποδοτικής ανακύκλωσης με τη χρήση μηχανημάτων αντίστροφης
πώλησης συσκευασιών (Κέντρα Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης), τα οποία περιλαμβάνουν
και συσκευασίες χάρτου και χαρτονιού. Κάθε φορά με την ανακύκλωση μίας συσκευασίας
αποδίδεται ανταποδοτικό αντίτιμο το οποίο και μπορούν να αξιοποιήσουν οι καταναλωτές
σε συμβεβλημένα καταστήματα ή εναλλακτικά να το χρησιμοποιήσουν για κάποιο
κοινωφελή σκοπό (Ε.Ο.ΑΝ.). Ο τεχνολογικός εξοπλισμός περιλαμβάνει μηχανισμό διαλογής
στην πηγή για άδειες συσκευασίες.
Τα ιδρυτικά μέλη της ανώνυμης εταιρίας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ αποτελούνται από εταιρίες-διαχειριστές συσκευασιών καθώς και
Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Βάση της ανταποδοτικής ανακύκλωσης αποτελεί η εθελοντική συμμετοχή, για το λόγο αυτό
επιπρόσθετη βάση αποτελεί και η παροχή κινήτρων προκειμένου να διασφαλιστούν υψηλά
επίπεδα συμμετοχής (Ανταποδοτική Ανακύκλωση). Οι δράσεις του εν λόγω συστήματος
αφορούν σε όλους τους ενδιαφερόμενους πολίτες και περιλαμβάνει τα Κέντρα
Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης για τις συσκευασίες καθώς και για τα υλικά συσκευασιών
(Ανταποδοτική Ανακύκλωση). Η τοποθέτηση των συγκεκριμένων μηχανισμών
πραγματοποιείται σε Δήμους, καταστήματα supermarket, σχολεία καθώς και σε
οποιοδήποτε χώρο υψηλής καταναλωτικής έντασης (Ανταποδοτική Ανακύκλωση).
Το σύστημα περιλαμβάνει την παραλαβή των άδειων συσκευασιών όπου και
πραγματοποιείται η αναγνώριση και ο διαχωρισμός των συσκευασιών ανά υλικό με τη
χρήση ειδικών αισθητήρων. Προκειμένου να αναγνωριστεί και το αντίτιμο το οποίο θα
δοθεί περιλαμβάνεται και η διαδικασία αναγνώρισης της συγκεκριμένης συσκευασίας με τη
χρήση συστήματος αναγνώρισης γραμμικού κώδικα (barcode scanner). Στη συνέχεια
πραγματοποιείται συμπίεση ή τεμαχισμός των εισερχόμενων φορτίων προκειμένου να
επιτευχθεί μείωση του όγκου της τάξης του 90%. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την
αποθήκευση των επιστρεφόμενων συσκευασιών σε εσώκλειστο χώρο του μηχανισμού.
Ακόλουθα, πραγματοποιείται η αποθήκευση, εκτύπωση και αποστολή όλων των
στατιστικών στοιχείων και όλων των συναφών πληροφοριών προκειμένου να εκτυπωθούν
αυτόματα αποδείξεις του ανταποδοτικού αντίτιμου. Ανάλογα με την επιλογή του
καταναλωτή πραγματοποιείται παράδοση κουπονιών για διάφορες προσφορές αγορών σε
καταστήματα ή αυτόματη δωρεά της αξίας του χρηματικού αντίτιμου για κοινωνικούς
σκοπούς (Ανταποδοτική Ανακύκλωση). Τα διαλεγμένα φορτία χάρτου και χαρτονιού που
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συγκεντρώνονται με το εν λόγω σύστημα πωλούνται στη συνέχεια ανάλογα με την
καλύτερη προσφορά της αγοράς.
Ειδικά για την περίπτωση των οικιακών απορριμμάτων, οι κάτοικοι χρησιμοποιούν τα εν
λόγω κέντρα για την ανακύκλωση των συσκευασιών.

3.1.3 Περιβαλλοντικές
χάρτου

επιπτώσεις

ανακύκλωσης

απορριμμάτων

Η διαχειριστική αλυσίδα των απορριμμάτων χάρτου περιλαμβάνει τα στάδια της
συλλογής και μεταφοράς καθώς και αυτό της επεξεργασίας. Περιβαλλοντικές επιπτώσεις
παρουσιάζονται σε όλα τα στάδια της διαχειριστικής αλυσίδας των απορριμμάτων χάρτου
σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό. Στην περιγραφή των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και
επιπτώσεων στην ανθρώπινη υγεία της επεξεργασίας απορριμμάτων χάρτου
συγκαταλέγονται τόσο οι θετικές επιπτώσεις όσο και οι συνέπειες όλων των σταδίων της
διαχειριστικής αλυσίδας ανακύκλωσης απορριμμάτων χάρτου.
Στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις περιλαμβάνονται το σύνολο των θετικών επιπτώσεων
που συνεισφέρει η ανακύκλωση των απορριμμάτων χάρτου. Η ανακύκλωση σύμφωνα με
μελέτες κύκλου ζωής έχουν αποδείξει ότι προσδίδουν περιβαλλοντικό όφελος της τάξης 2030% σε σύγκριση με το μοντέλο καύσης (ανάλογα με τις κατηγορίες και τα κριτήρια που
επιλέγονται στις σχετικές αναλύσεις κύκλου ζωής (WRAP, 2010a)) και 70-80% σε σχέση με
αυτό της τελικής διάθεσης (Merrild et al., 2008). Συγκεκριμένα η ενέργεια και οι αέριες
εκπομπές είναι πολύ λιγότερες σε σχέση με τη χρήση πρώτων υλών, χαρακτηριστικά
αναφέροντας ότι σημειώνονται ποσοστά ενεργειακής εξοικονόμησης της τάξης του 20-60%
(JRC & IPTS, 2011). Η ενεργειακή εξοικονόμηση της ανακύκλωσης τόσο ως προς την τελική
διάθεση όσο και ως προς την καύση, στις αναλύσεις κύκλου ζωής ορίζεται κατά βάση ως
προς τη χρησιμοποιούμενη ενέργεια για την παραγωγή τόσο παρθένου όσο και
ανακυκλωμένου χαρτιού (τόσο για τον ηλεκτρισμό όσο και για τη θερμότητα) (EEA, 2006).
Επίσης στο κεφάλαιο της εξοικονόμησης πόρων για τα περιβαλλοντικά οφέλη
συγκαταλέγεται και η εξοικονόμηση πόρων που χρησιμοποιούνται όπως το νερό, η
κιμωλία, διοξείδια ανθρακικά και του τιτανίου κ.λπ. (JRC & IPTS, 2011). Στην ίδια κατηγορία
θα μπορούσαν να κατηγοριοποιηθούν και κεφάλαια όπως τα επίπεδα τοξικότητας, η
παραγόμενη ποσότητα απορριμμάτων και λυμάτων (EEA, 2006), καθώς και οι ποσότητες
που οδηγούνται προς τελική διάθεση.
Επιπρόσθετα, όφελος παρατηρείται σε σχέση με τη χρήση λευκαντικών μέσων. Πιο
συγκεκριμένα κατά τη διαδικασία της ανακύκλωσης πριν την λεύκανση ο μηχανικός πολτός
φέρει βαθύ καφέ χρώμα, ενώ ο απομελανωμένος πολτός που προέρχεται από την
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ανακύκλωση παλαιοχάρτου είναι πιο λευκός. Η λευκότητα αυτή εξαρτάται από το είδος των
απορριμμάτων χάρτου που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή του ανακυκλωμένου
χαρτιού. Η σημασία της μειωμένης χρήσης λευκαντικών μέσων έγκεινται στο ότι το χλώριο
το οποίο χρησιμοποιείται σε κάποιες μεθόδους λεύκανσης έχει σημαντικές περιβαλλοντικές
επιπτώσεις.
Στην εξοικονόμηση πόρων μπορεί να συνυπολογιστεί και το κόστος μεταφοράς και
επεξεργασίας στη διαχειριστική αλυσίδα της ανακύκλωσης, καθώς φαίνεται ότι διατηρεί
σταθερό το οικονομικό ισοζύγιο προκειμένου να διατηρηθεί βιώσιμο ένα σύστημα
ανακύκλωσης. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι στις περιπτώσεις όπου οι
εγκαταστάσεις ανακύκλωσης χρησιμοποιούν πεπαλαιωμένα τεχνολογικά συστήματα ή εξ
ολοκλήρου ορυκτά καύσιμα για την κίνηση του εργοστασίου, τότε οι τιμές των
περιβαλλοντικών μεταβλητών διαφοροποιούνται και ενδέχεται να μην προσδιορίζουν ως
βέλτιστη επιλογή την ανακύκλωση αλλά τη μέθοδο της ανάκτησης ενέργειας (JRC & IPTS,
2011).
Σημαντικό ρόλο για την επεξεργασία των απορριμμάτων διαδραματίζει η καθαρότητα του
υλικού. Στις περιπτώσεις όπου έχει προηγηθεί διαλογή στην πηγή, τα κλάσματα
απορριμμάτων φέρουν υψηλά ποσοστά καθαρότητας με αποτέλεσμα η ανακύκλωσή τους
να καθίσταται πιο εύκολη και λιγότερο διεξοδική και με λιγότερα υπολείμματα προς
διάθεση. Διαφοροποίηση ωστόσο δημιουργείται στις περιπτώσεις ανακύκλωσης κατά τις
οποίες φθίνει η ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων (περιπτώσεις υποκύκλησης, downcycling). Στις περιπτώσεις αυτές, η εξοικονόμηση φυσικών πόρων δεν αποτελεί το βασικό
περιβαλλοντικό όφελος καθώς δεν μπορούν να αντικατασταθούν όπως στις περιπτώσεις
όπου η ανακύκλωση οδηγεί σε προϊόντα σχεδόν ίδιας ποιότητας με αυτών που οδηγούνται
προς ανακύκλωση.
Εκτός από τα περιβαλλοντικά οφέλη της ανακύκλωσης απορριμμάτων χάρτου, συνέπειες
σημειώνονται στα διάφορα στάδια της διαχειριστικής αλυσίδας τόσο για το περιβάλλον
όσο και για την ανθρώπινη υγεία. Συγκεκριμένα, για το στάδιο της συλλογής και μεταφοράς
απορριμμάτων χάρτου αξίζει να σημειωθεί ότι χορηγούνται ειδικές άδειες σε όλες τις
περιπτώσεις όπου υπάρχουν όλα τα κατάλληλα μέσα για τη μεταφορά των απορριμμάτων.
Σύμφωνα με τις προδιαγραφές, ο καθαρισμός των οχημάτων μεταφοράς απορριμμάτων
δεν μεταφέρεται κάποιους είδους μόλυνση από το προηγούμενο φορτίο στο επόμενο που
θα μεταφερθεί (JRC & IPTS, 2011). Πιο αναλυτικά, τα περιβαλλοντικά βάρη των μεταφορών
για την ανακύκλωση απορριμμάτων χάρτου φαίνεται να μην επηρεάζει αρνητικά τη
διαδικασία της ανακύκλωσης ως προς τις υπόλοιπες διαδικασίες. Θα πρέπει να σημειωθεί
ότι ακόμη και στις διάφορες διαχειριστικές αλυσίδες ανακύκλωσης η μεταφορά δεν
δημιουργεί σοβαρές διαφορές ως προς το περιβαλλοντικό όφελος. Επίσης θα πρέπει να
σημειωθεί ότι κατά τη μεταφορά των φορτίων των απορριμμάτων χάρτου προς
επεξεργασία σε άλλη χώρα εγείρονται προβληματισμοί αναφορικά με το αν θα
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ανακυκλωθούν τα φορτία καθώς και με το αν θα επεξεργαστούν ορθώς τα υπολείμματα της
επεξεργασίας.
Το επόμενο στάδιο το οποίο αφορά και στην αποθήκευση φέρει κοινές αναφορές ως προς
τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε κάθε στάδιο της διαχειριστικής αλυσίδας όπου
εμφανίζεται. Χαρακτηριστικά σημειώνεται ότι κατά την αποθήκευση για μικρό ή
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μικρά αιωρούμενα σωματίδια χάρτου καθώς και σκόνη είναι
πολύ πιθανό να προσβάλλουν τα φορτία που έχουν αποθηκευτεί. Το πρόβλημα επιλύεται
με την κάλυψη των φορτίων προς προστασία (JRC & IPTS, 2011).
Θέμα υψίστης σημασίας για την προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγεία
αποτελούν τα χαρακτηριστικά των εισερχομένων προς ανακύκλωση φορτίων
απορριμμάτων χάρτου, τα οποία εξετάζονται κατά την παραλαβή για την ασφαλή τους
αποθήκευση -όσο και για την προστασία της διαδικασίας επεξεργασίας και της ποιότητας
των τελικών παραγώγων. Χαρακτηριστικά αναφέρονται η περιεχόμενη υγρασία, η ιδιότητα
διαλυτότητας στο νερό και οι χρωστικές ουσίες:
-

Η περιεχόμενη υγρασία στα απορρίμματα χάρτου αποτελεί μία από τις παραμέτρους
που λαμβάνονται υπόψη από τις μονάδες διαλογής και ανακύκλωσης προκειμένου να
αποδεχτούν ή να απορρίψουν ένα φορτίο. Το κατώφλι το οποίο συνήθως λαμβάνεται
υπόψη αφορά σε ποσοστό του 10-20% -σημειώνεται ότι το σύνηθες ποσοστό υγρασίας
απορριμμάτων χάρτου που αποθηκεύονται σε εσωτερικό χώρο αφορά σε ποσοστό 510%-, τόσο για λόγο μείωσης κόστους κατά τη μεταφορά όσο και για τη διασφάλιση της
ανθρώπινης υγείας.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι φορτίο απορριμμάτων χάρτου επουδενί δεν αποθηκεύεται
με ποσοστό υγρασίας μεγαλύτερο του ορισμένου κατωφλίου, καθότι δημιουργούνται
κατάλληλες συνθήκες για βιοαποδόμηση και εξαλλοιώσεις (μούχλα όταν το ποσοστά
υγρασίας αγγίζουν τιμές της τάξης του 45%, FEAD 2010) λόγω της υγρασίας και της
πεπιεσμένης τους αποθήκευσης σε δέματα. Οι διεργασίες αυτές οδηγούν στην
παραγωγή μεθανίου, το οποίο και είναι υπεύθυνο για δυσάρεστες οσμές αλλά
κυριότερα για προβλήματα στην υγεία, αυξάνοντας παράλληλα τις πιθανότητες
εκδήλωσης πυρκαγιών. Στις περιπτώσεις όπου στα σημεία επεξεργασίας και για μη
προγραμματισμένο λόγο (π.χ. ατύχημα) αυξηθεί το ποσοστό υγρασίας πάνω από 1015%, το φορτίο μεταφέρεται εναλλακτικά στον πολτοποιητή.

-

Στις φυσικές ιδιότητες του χαρτιού και εν μέρει κατ' επέκταση για τα απορρίμματα
χάρτου δεν συγκαταλέγεται η ιδιότητα της διαλυτότητας στο νερό ή σημειώνεται ότι
είναι διαλυτό χωρίς να έχει κάποιου είδους επίπτωση, καθώς στα φυσικά συστατικά
του συγκαταλέγονται φυσικώς παραγόμενα πετρώματα όπως ο ασβεστόλιθος ή ο
καολίνης. Μη φέροντας εκ φύσεως τη συγκεκριμένη ιδιότητα δεν δημιουργείται
κίνδυνος για το περιβάλλον έδαφος ή υδροφόρο ορίζοντα. Σε ό, τι αφορά στις
χρωστικές και στα πρόσθετα που χρησιμοποιούνται στο χαρτί, αυτά αφορούν κατά
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κύριο λόγο σε ουσίες οι οποίες δεν δημιουργούν άμεσα προβλήματα στο περιβάλλον
(Πίνακας 3-3). Εξαίρεση αποτελεί το αυτογραφικό χαρτί, για το οποίο υπάρχουν οι εξής
τύποι (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L115):
 το χαρτί CB (επιχρισμένο στο πίσω μέρος). Πρόκειται για αυτογραφικό χαρτί
επιχρισμένο με στρώση "μετάδοσης" η οποία περιέχει μικροκάψουλες. Αυτό το
είδος αυτογραφικού χαρτιού χρησιμοποιείται για το πρώτο αντίγραφο της
δέσμης. Είναι διαθέσιμο σε διάφορες ποιότητες: "στάνταρ", για ανάγνωση
οπτικών χαρακτήρων, ή είναι ελαφρά επιχρισμένο στο πίσω μέρος έτσι ώστε να
παρέχει ευκρινέστερη εικόνα.

 το χαρτί CFB (επιχρισμένο στο μπροστινό και πίσω μέρος). Το εν λόγω
αυτογραφικό χαρτί είναι επιχρισμένο στο μπροστινό μέρος με ενεργό ουσία η
οποία πρέπει να δρα ως χημικός εμφανιστής, ενώ στο πίσω μέρος είναι
επιχρισμένο με μικροκάψουλες. Αυτό το είδος αυτογραφικού χαρτιού
χρησιμοποιείται ως ενδιάμεση στρώση ή ως μια από τις ενδιάμεσες στρώσεις
μιας δέσμης, αποτελώντας το κεντρικό μέρος της δέσμης η οποία δέχεται και
αναπαράγει το αντίγραφο. Το είδος αυτό αφορά στην πιο ευαίσθητη στρώση
και διατίθεται σε ποιότητα "στάνταρ", αν και υπάρχουν και ορισμένοι άλλοι
τύποι για ειδικές χρήσεις.
 το χαρτί CF (επιχρισμένο στο μπροστινό μέρος). Πρόκειται για αυτογραφικό
χαρτί το οποίο χρησιμοποιείται ως τελευταίο φύλλο, είναι επιχρισμένο στο
μπροστινό μέρος με στρώση ενεργούς ουσίας "υποδοχής", αλλά χωρίς
μικροκάψουλες στο πίσω μέρος οι οποίες να διασπώνται και να διαχέουν
χρώμα. Το φύλλο αυτό δεν διαφέρει από το κανονικό χαρτί, τουλάχιστον όσον
αφορά το χειρισμό του, αλλά είναι λιγότερο ευαίσθητο από τα άλλα φύλλα
χαρτιού που αποτελούν τη δέσμη. Το είδος αυτό διατίθεται, σε ποιότητα
"στάνταρ", σε ποιότητα κατάλληλη για ανάγνωση οπτικών χαρακτήρων, σε
ποιότητα που είναι δεκτική και στις δύο πλευρές και σε ορισμένες ποιότητες
που προορίζονται για ειδικές χρήσεις.

Πίνακας 3-3: Χρωστικές ουσίες που περιλαμβάνονται σε χάρτινα προϊόντα
Χρωστικές ουσίες
Ανθρακικό ασβέστιο εδάφους κονιορτοποιημένο (Ground Calcium Carbonate)
Συνήθεις
χρωστικές
ουσίες στο
χαρτί

Καολίνης
Ασβεστοποιημένη άργιλος
Διοξείδιο του τιτανίου
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Τάλκης
Θειικό βάριο (blanc fixe)
Κατακρημνισμένο ανθρακικό ασβέστιο (Precipitated Calcium Carbonate)
Ανθρακικό ασβέστιο εδάφους κονιορτοποιημένο (Ground Calcium Carbonate)
(εμπορικές ονομασίες: Hydrocarb, Covercarb Setacarb, Carbilux and Carbital and
for claysHydragloss, Suprawhite, Supragloss and Amazon)
Καολίνης
Χρωστικές
επίστρωσης

Ασβεστοποιημένη άργιλος
Διοξείδιο του τιτανίου
Πλαστική χρωστική ουσία
Τάλκης
Κατακρημνισμένο ανθρακικό ασβέστιο (Precipitated Calcium Carbonate)
Πηγή: CEPI

Στο στάδιο της επεξεργασίας απορριμμάτων χάρτου περιλαμβάνονται τόσο
περιβαλλοντικές όσο και επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία, οι οποίες μεριμνώνται με τη
νομοθεσία. Η νομοθεσία η οποία διασφαλίζει την προστασία του περιβάλλοντος και της
ανθρώπινης υγείας κατά την ανακύκλωση των απορριμμάτων χάρτου περιγράφεται με την
Οδηγία σχετικά με την Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Έλεγχο της Ρύπανσης στη Βιομηχανία.
Στην Οδηγία συγκαταλέγονται τα επιτρεπτά κατώφλια όπως για τις οσμές και του επιπέδου
ηχορύπανσης κ.λπ. (JRC & IPTS, 2011). Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η εν λόγω
Οδηγία δεν προβλέπει συγκεκριμένα όρια για τις αέριες εκπομπές ή για τους τύπους και τις
μεθόδους ελέγχου για τις μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων συγκεκριμένα.
Για το στάδιο της επεξεργασίας απορριμμάτων, μνείες υπάρχουν αναφορικά με την
προστασία του προσωπικού οι οποίες αφορούν στην πρόληψη των τραυματισμών και των
νοσημάτων. Πιο συγκεκριμένα, περιπτώσεις τραυματισμού ή νόσου ενδέχεται να
παρατηρηθούν στους εργαζομένους οι οποίοι ασχολούνται με τη χειροδιαλογή σε
εγκαταστάσεις διαλογής και ανακύκλωσης (JRC & IPTS, 2011). Στα προβλήματα που μπορεί
να προκληθούν στην ανθρώπινη υγεία καταχωρούνται και οι περιπτώσεις κατά τις οποίες
δεν εφαρμόζεται το γράμμα του νόμου περί ασφαλούς λειτουργίας των διαδικασιών
ανακύκλωσης, θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία τόσο των εργαζομένων όσο και των κατοίκων
των περιοχών σε μικρή ακτίνα απόστασης από την εγκατάσταση.
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Ευαίσθητο κομμάτι στο στάδιο επεξεργασίας αποτελεί και η ασφάλεια από την εκδήλωση
πυρκαγιών, καθώς τόσο το χαρτί όσο και οι ίνες χαρτιού είναι φύσει εύφλεκτες αλλά και
ικανές να δημιουργήσουν εύφλεκτη σκόνη. Επίσης σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας
απορριμμάτων, λαμβάνονται υπόψη παράμετροι από την εκπομπή οξειδίων άνθρακα και
αζώτου καθώς και των τοξικών προϊόντων της αποσύνθεσης.

3.1.4 Χρήσεις ανακυκλωμένου χαρτιού
Η έννοια της ποιότητας χαρτιού εισήχθη προκειμένου να διευκολυνθούν οι συναλλαγές
στην αγορά, στις διάφορες διαδικασίες ανακύκλωσης καθώς και στην οργάνωση των
διαδικασιών συλλογής και διαλογής. Στο πλαίσιο της ανακύκλωσης χαρτιού, καθοριστικής
σημασίας κρίνεται η διάκριση μεταξύ των διαφόρων τύπων χαρτιού όπως εφημερίδες,
περιοδικά, κυματοειδή, χαρτί υγείας, κ.λπ.. Η κατηγοριοποίηση των απορριμμάτων χάρτου
βασίζεται στην ποιότητα, η οποία εφόσον προσδιοριστεί στη συνέχεια χρησιμοποιείται για
την εύρεση των πιθανών μετέπειτα χρήσεων των δευτερογενών πρώτων υλών χάρτου. Οι
κατηγορίες απορριμμάτων χάρτου αφορούν:
-

στις ομάδες 1 και 2 οι οποίες περιλαμβάνουν τις συνήθεις και μέσες ποιότητες,
στην τρίτη κατά σειρά ομάδα η οποία και περιλαμβάνει φορτία ανώτερης ποιότητας,
στην τέταρτη ομάδα η οποία και περιλαμβάνει ποιότητα kraft και
στην πέμπτη ομάδα, η οποία περιλαμβάνει ειδικές ποιότητες.

Η λεπτομερής αυτή κατηγοριοποίηση του προτύπου EN 643 ομαδοποιείται σε τέσσερις πιο
γενικές ομάδες (μικτοί βαθμοί, κυματοειδές και kraft, εφημερίδες και περιοδικά, υψηλοί
βαθμοί) για εμπορικούς αλλά και στατιστικούς λόγους. Η εν λόγω ομαδοποίηση
χρησιμοποιείται ευρέως στην αγορά απορριμμάτων χάρτου και είναι αυτή στην οποία θα
γίνεται αναφορά εφεξής στην εν λόγω έκθεση. Η ομαδοποίηση στις τέσσερις αυτές γενικές
ομάδες παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα (Πίνακας 3-4):

Πίνακας 3-4: Ομαδοποίηση ποιοτήτων απορριμμάτων χάρτου με χρήση στην αγορά

Ομαδοποιημένες κατηγορίες
ποιοτήτων για εμπορικούς λόγους

Ποιότητες απορριμμάτων χάρτου

1.01, 1.02, 1.03,
Μικτοί βαθμοί
5.01, 5.02, 5.03, 5.05
Κυματοειδές και kraft

1.04, 1.05,
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Ομαδοποιημένες κατηγορίες

Ποιότητες απορριμμάτων χάρτου

ποιοτήτων για εμπορικούς λόγους

4.01, 4.02, 4.03, 4.04, 4.05, 4.06, 4.07, 4.08,
5.04
1.06, 1.07, 1.08, 1.09, 1.10, 1.11,
Εφημερίδες & περιοδικά
2.01, 2.02
2.03, 2.04, 2.05, 2.06, 2.07, 2.08, 2.09, 2.10, 2.11, 2.12,

Υψηλοί βαθμοί

3.01, 3.02, 3.03, 3.04, 3.05, 3.06,3.07, 3.08, 3.09, 3.10,
3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19,
5.06, 5.07
Πηγή: JRC & IPTS, 2011

Η εν λόγω ομαδοποίηση αντικατοπτρίζει κατά μία έννοια τη διακίνηση των απορριμμάτων
χάρτου στην αγορά και πώς αυτά χρησιμοποιούνται ως επί το πλείστον. Από την
ομαδοποίηση γίνεται αντιληπτό ότι όσο αυξάνεται η ποιότητα του χαρτιού τόσο μειώνονται
τα φορτία που προέρχονται από νοικοκυριά. Χαρακτηριστικά σημειώνεται ότι στην ενότητα
των υψηλών βαθμών κατηγοριοποιούνται ποιότητες απορριμμάτων χάρτου που
προέρχονται από τη φύρα χαρτοποιιών ενώ περιλαμβάνονται και κατηγορίες από γραφεία
οι οποίες όμως φέρουν την προϋπόθεση να είναι πρώτα ταξινομημένες. Περισσότερα
φορτία από νοικοκυριά και τη συναφή κατηγορία των απορριμμάτων του εμπορίου
παρατηρούνται στις ενότητες των υψηλών χαρακτηριζόμενων βαθμών που ακολουθούν
των πρώτων κατηγοριών.
Αξιοσημείωτο ωστόσο, αποτελεί το γεγονός ότι ενώ τα απορρίμματα χάρτου από τα
νοικοκυριά κατηγοριοποιούνται σε λιγότερο καθαρές κατηγορίες, η κατηγορία των υψηλών
βαθμών είναι αυτή η οποία χρησιμοποιείται για την κατασκευή χάρτινων αντικειμένων
υγείας και οικιακής χρήσης. Η παρατήρηση αυτή ουσιαστικά αποδεικνύει τη σημασία της
εφαρμογής συστημάτων ΔσΠ, καθώς αντικατοπτρίζεται η υποβάθμιση της ποιότητας των
διαφόρων ποιοτήτων χάρτου που πραγματοποιείται σε οικιακό επίπεδο.
Ενδεικτικά σημειώνεται ότι σύμφωνα με στοιχεία για το 2011 των χωρών που ανήκουν
στη Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Βιομηχανιών Χάρτου, ο κύριος όγκος των απορριμμάτων
χάρτου υψηλών βαθμών χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή χάρτινων αντικειμένων
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υγείας και οικιακής χρήσης και ακόλουθα για συσκευασίες. Η κατηγορία η οποία
περιλαμβάνει εφημερίδες και περιοδικά οδηγείται για την εκ νέου παραγωγή
δημοσιογραφικού και άλλων ειδών τυπογραφικού χαρτιού. Εν συνεχεία, η κατηγορία του
κυματοειδούς και χαρτιού kraft σημειώνεται ότι χρησιμοποιείται για την παραγωγή υλικών
συσκευασίας, ενώ οι μικτοί βαθμοί χρησιμοποιούνται για την παραγωγή όλων των
κατηγοριών με μεγαλύτερη συμμετοχή στην παραγωγή χαρτιών συσκευασίας και τη
μικρότερη στην περίπτωση του δημοσιογραφικού χαρτιού (Πίνακας 5-3).
Ο κύριος όγκος χρήσης ανακυκλωμένου χαρτιού παρουσιάζεται να χρησιμοποιείται στον
κλάδο παραγωγής συσκευασίας στο σύνολο και συγκεκριμένα για την παραγωγή υλικών
συσκευασίας. Ωστόσο, ο κλάδος ο οποίος φέρει τη μεγαλύτερη ποσοστιαία συμμετοχή
ανακυκλωμένου χαρτιού στο σύνολο της παραγωγής χαρτιού και χαρτονιού είναι, με
σημαντική διαφορά, ο κλάδος των εφημερίδων και χαρτιών ακολουθούμενος από τον
κλάδο των χαρτιών συσκευασίας (Πίνακας 3-5).
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Πίνακας 3-5: Επαναχρησιμοποίηση ποιοτήτων χαρτιού για ανακύκλωση των χωρών CEPI ανά τομέα το 2011

Χιλιάδες Τόνοι

Μικτές
ποιότητες

Κυματοειδή
χαρτόνια &
χαρτιά Kraft

Εφημερίδες &
περιοδικά

Υψηλής
ποιότητας
χαρτιά

Ολική χρήση
ανακτημένων
χαρτιών

(%)
χρήση
ανά
είδος*

Σύνολο
παραγωγής
χαρτιού &
χαρτονιού

Δείκτης
επαναχρησιμοποίησης
(%)**

Εφημερίδες

476

0

8.361

34

8.872

18,3

9.715

91,3

Αλλα χαρτιά γραφής

223

4

2.590

598

3.415

7,1

33.199

10,3

Σύνολο εφημερίδων & χαρτιών
γραφής

700

4

10.951

632

12.287

25,4

42.914

28,6

Υλικά συσκευασίας

4.562

17.907

4

10.951

23.548

48,1

24.871

94,7

Χαρτοκιβώτια

1.866

536

307

857

3.567

7,4

8.334

42.8

Χαρτιά περιτύλιξης & άλλα χαρτιά
συσκευασίας

1.607

1.854

199

402

4.062

8,4

7.617

53,3

Σύνολο χαρτιών συσκευασίας

8.035

20.297

803

2.042

31.177

64,4

40.822

76,4

Χαρτιά οικιακής χρήσης & χαρτιά
υγιεινής

327

83

752

2.145

3.307

6,8

6.977

47,4

Άλλα χαρτιά

204

1.076

74

280

1.634

3,4

4.262

38,3

Σύνολο
9.266
21.459
12.579
5.100
48.404
100,0
94.976
* Ως (%) χρήση ανά είδος ορίζεται το σύνολο της χρήσης του χαρτιού προς ανακύκλωση στο σύνολο του χάρτου προς ανακύκλωση που χρησιμοποιείται στη βιομηχανία.
** Ως δείκτης επαναχρησιμοποίσης (%) ορίζεται το σύνολο της χρήσης του χαρτιού προς ανακύκλωση στο σύνολο των παραγόμενων ποσοτήτων χάρτου και χαρτονιού ανά τομέα.

51,0

Πηγή: CEPI, 2012
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Οι χρήσεις του ανακυκλωμένου χαρτιού επηρεάζονται εκτός από τις προαναφερθείσες
προϋποθέσεις της διαδικασίας επεξεργασίας των απορριμμάτων χάρτου και από τη γενική
τάση της αγοράς που διαμορφώνει τους αντίστοιχους τομείς της βιομηχανίας που
χρησιμοποιούν το ανακυκλωμένο χαρτί και κατ’ επέκταση τις προτιμήσεις των
καταναλωτών. Πιο συγκεκριμένα, η ανακύκλωση του χαρτιού στην Ευρώπη για την περίοδο
1995 έως 2010 παρουσιάζει μία γενικά ανοδική τάση (Διάγραμμα 3-9), το οποίο
αποτυπώνεται σε νούμερα με τη συνολική ποσότητα του ανακτημένου χαρτιού που
εμπορεύτηκε κατά το 2010 να αντιστοιχεί περίπου σε 54 εκατομμύρια τόνους (Πίνακας 3-6)
αυξάνοντας το ποσοστό συλλογής του κατά 6,2% το 2010 (BIR, 2012). Η ίδια εικόνα
αποτυπώνεται και στον τομέα παραγωγής χάρτου, καθώς σχεδόν η μισή παραγωγή
στηρίζεται στο ανακυκλωμένο χαρτί (European Commission Enterprise and industry).

Διάγραμμα 3-9: Ανακύκλωση χαρτιού στην Ευρώπη για την περίοδο 1995-2010
Πηγή: ERPC, 2012α
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Πίνακας 3-6: Παγκόσμια συλλογή, εισαγωγή, εξαγωγή και κατανάλωση ανακτημένων ποσοτήτων (τόνους)
χαρτιού για το 2010

Περιοχές διακίνησης
απορριμμάτων

Προφανής

Συλλογή

Εισαγωγή

Εξαγωγή

Ασία

93.953.000

33.372.000

7.568.000

119.803.000

Ευρώπη

61.535.000

15.225.000

23.995.000

53.276.000

Βόρεια Αμερική

51.045.000

1.750.000

20.730.000

31.438.000

Λατινική Αμερική

10.930.000

2.170.000

718.000

12.392.000

Αυστραλία

3.500.000

3.000

165.000

1.850.000

Αφρική

2.460.000

30.000

113.000

2.375.000

Σύνολο

223.423.000

52.550.000

53.289.000

221.134.000

χάρτου

Κατανάλωση

Πηγή: BIR, 2012

Η γενική τάση της αγοράς στον τομέα της ανακύκλωσης επηρεάζεται άμεσα ως προς τη
χρηματιστηριακή τιμή των απορριμμάτων χαρτιού και των ανακυκλωμένων χάρτινων
προϊόντων από την αγορά των προϊόντων χαρτιού, χαρτονιού και προϊόντων τους. Άλλοι
παράγοντες που επηρεάζουν τις τιμές διακίνησης των απορριμμάτων χάρτου είναι:
-

Η διαθεσιμότητα, η οποία εξαρτάται από το σύστημα συλλογής καθώς και τα πρότυπα
της κατανάλωσης.
Η ποιότητα, η οποία εξαρτάται από το σύστημα συλλογής και της τεχνολογίας για το
διαχωρισμό.
Η διεθνής ζήτηση των προϊόντων από χαρτί.
Η διεθνής ζήτηση απορριμμάτων χαρτιού, οι εμπορικές ποσοστώσεις και τα έξοδα
αποστολής.
Η τιμή του παρθένου χαρτοπολτού και η τιμή ξυλείας.
Οι περιορισμοί λόγω νομοθετικών διαταγμάτων ή διοικητικών παρεμποδίσεων,
απαιτήσεων μείωσης της ρύπανσης για τη παραγωγή χαρτιού.
Το κόστος των εναλλακτικών τρόπων για ανακύκλωση.

Η ρύθμιση ωστόσο των τιμών πραγματοποιείται βασίζεται στο πρότυπο EN-643. Θα πρέπει
να σημειωθεί ότι οι αγορές απορριμμάτων χάρτου είναι εξαιρετικά ευμετάβλητες, και οι
τιμές κυμαίνονται από 50 έως 150 ευρώ ανά τόνο για τις κανονικές και μέσες ποιότητες τα
τελευταία 10 χρόνια, με το μέγιστο να φθάνει τα 200 ευρώ ανά τόνο και τις υψηλότερες
τιμές (Διάγραμμα 3-10) να καταγράφονται στις περιόδους αιχμής στη ζήτηση (Διάγραμμα
3-10). Η γενική τάση στην τιμή των απορριμμάτων χάρτου ακολουθεί τις παραγόμενες
ποσότητες που διακινούνται στην αγορά, και έτσι μία γενική παρατήρηση αφορά στο ότι
όσο αυξάνεται η ποσότητα τόσο μειώνεται η τιμή. Μέγιστη τιμή για τον όγκο συναλλαγών
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σημειώνεται τη χρονιά 2010, χρονιά κατά την οποία σημειώθηκε σημαντική αύξηση
(σχεδόν διπλή κατά τη διάρκεια ενός έτους) αγγίζοντας τα 150€/τόνο από το Σεπτέμβριο
του 2010 (EUROSTAT, 2011) (Διάγραμμα 3-11).

Διάγραμμα 3-10: Μέση τιμή (Ευρώ/τόνο) ανακτημένου χαρτιού ανά τομέα στις χώρες CEPI για την περίοδο
2001-2009
Πηγή: JRC & IPTS, 2011

Διάγραμμα 3-11: Δείκτες τιμών και όγκος συναλλαγών για τα απορρίμματα χάρτου
Πηγή: EUROSTAT, 2011
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Στην Ελλάδα
Οι χρήσεις του ανακυκλωμένου χαρτιού στην Ελλάδα επηρεάζονται κατ’ αντιστοιχία με τις
υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε. από τη γενική τάση της αγοράς και τους νόμους της προσφοράς
και της ζήτησης σε χαρτί. Ωστόσο, η Ελλάδα παραμένει μία χώρα με χαμηλή παραγωγή και
κατανάλωση χαρτιού και χαρτονιού, με αποτέλεσμα -σύμφωνα πάντα με επίσημα στοιχεία
από την ΕΛ.ΣΤΑΤ.- να εισάγει περισσότερα προϊόντα χαρτιού απ’ ότι εξάγει (Πίνακας 3-7)
αλλά ταυτόχρονα να έχει περισσότερες εξαγόμενες ποσότητες απορριμμάτων χάρτου σε
σχέση με τις εισαγωγές του είδους (Πίνακας 3-7). Η εικόνα της ελληνικής αγοράς
δευτερογενών πρώτων υλών χάρτου οφείλεται κατά κύριο λόγο στα επίπεδα ανακύκλωσης
χαρτιού και στην αδυναμία απορρόφησής τους. Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ., για το
2008 τα απορρίμματα χαρτιού που αξιοποιήθηκαν άγγιξαν τους 440.371 χιλιάδες τόνους
στο σύνολο των αξιοποιηθέντων 5.250.963 χιλιάδων τόνων ποσοτήτων αποβλήτων όλων
των ειδών και από όλες τις πιθανές πηγές παραγωγής τους για όλη τη χώρα, με μείωση
στην ποσότητα που άγγιξε τους 315.472 τόνους στο σύνολο των αξιοποιηθέντων
5.307.567,7 τόνων για το έτος 2010 (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Τα σκήπτρα στην αξιοποίηση των
απορριμμάτων χάρτου κρατά η Βόρεια Ελλάδα (Πίνακας 3-8). Ιδιαίτερες αναφορές περί
ποσοστού που κατέχουν τα απορρίμματα χάρτου οικιακής προέλευσης στο σύνολο των
αξιοποιηθέντων απορριμμάτων χαρτιού, δεν υπάρχουν διαθέσιμα σε επίσημες στατιστικές
βάσεις δεδομένων του κράτους.
Ωστόσο, με βάση πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν από κέντρα συλλογής και
δεματοποίησης όπως επίσης και από μονάδες ανακύκλωσης απορριμμάτων χάρτου καθώς
και από χαρτοβιομηχανίες διαπιστώθηκε ότι ο κύριος όγκος απορριμμάτων χαρτιού προς
ανακύκλωση προέρχεται από βιομηχανίες, καταστήματα supermarket και Δήμους.
Ακόλουθα, σύμφωνα πάντα με εκτιμήσεις ιδιοκτητών κέντρων συλλογής και
δεματοποίησης, οι τύποι απορριμμάτων χαρτιού από νοικοκυριά που επικρατούν αφορούν
σε εφημερίδες, περιοδικά, χαρτόνι και σε χαμηλότερα ποσοστά σε άσπρο χαρτί.

Πίνακας 3-7: Διακίνηση φορτίων χάρτου, χαρτονιού, πολτού και απορριμμάτων χάρτου για το έτος 2006 στην
Ελλάδα

2006
Σύνολο σε κιλά για χαρτί και χαρτόνι
Σύνολο σε κιλά για πολτό και
απορρίμματα χάρτου

Αφίξεις /
Εισαγωγές

Αποστολές /
Εξαγωγές

Σύνολο

1.161.896.704
84.930.059

70.111.399
155.083.053

1.232.008.103
240.013.112
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ., 2012
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Πίνακας 3-8: Αξιοποιηθείσες ποσότητες αποβλήτων, κατά είδος αποβλήτου, και κατά μεγάλη γεωγραφική
περιοχή για το 2008

Περιγραφή αποβλήτου

Απορρίμματα χαρτιού
και χαρτονιού
Σύνολο μη επικίνδυνων
αποβλήτων
Σύνολο επικίνδυνων
αποβλήτων
Γενικό σύνολο

Επεξεργασία απορριμμάτων που μπορεί να οδηγήσει σε ανάκτηση
(εκτός από την ανάκτηση ενέργειας)
Νησιά
Σύνολο
Βόρεια
Κεντρική
Αττική
Αιγαίου,
Χώρας
Ελλάδα
Ελλάδα
Κρήτη
440.371

189.434

121.400

129.537

0

5.122.030

3.014.218

520.723

1.575.697

11.392

128.933

24.582

44.629

54.174

5.548

5.250.963

3.038.800

565.352

1.629.871

16.940

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ., 2012

Τέλος, σε ό, τι αφορά στις τιμές αγοραπωλησίας των απορριμμάτων χαρτιού στην Ελλάδα,
θα πρέπει να σημειωθεί ότι η εν λόγω τιμή δεν είναι διαπραγματεύσιμη στο ελληνικό
χρηματιστήριο και οι οιεσδήποτε τιμές της αγοράς κυμαίνονται στο πλαίσιο των τιμών που
σημειώνονται στα διεθνή και ευρωπαϊκά χρηματιστήρια και συγκεκριμένα στο
χρηματιστήριο του Λονδίνου όπου και διαπραγματεύονται οι τιμές των αγαθών.
Επιπρόσθετες παράμετροι που επηρεάζουν την τιμή του φορτίου απορριμμάτων χάρτου
αποτελούν η ποσότητα όπως και η καθαρότητα. Ειδικά για την περίπτωση του άσπρου
χαρτιού, στη διαμόρφωση της τιμής κατά την αγοραπωλησία λαμβάνεται υπόψη και το
ποσοστό μελανιού που περιέχεται. Χαρτιά μεγαλύτερου πάχους όπως το χαρτόνι και τα
χαρτοκιβώτια πωλούνται είτε μαζί ή και ξέχωρα, ενώ μεμονωμένη κατηγορία αποτελούν
πάντα οι εφημερίδες και τα περιοδικά. Ωστόσο, υπάρχουν και περιπτώσεις όπου το
παλαιόχαρτο πωλείται χωρίς κάποια πρότερη ταξινόμηση. Για το Δεκέμβριο του 2012, οι
τιμές που καταγράφηκαν στην ελληνική αγορά -σύμφωνα πάντα με πληροφορίες που
συγκεντρώθηκαν από ελληνικά κέντρα συλλογής και δεματοποίησης, μονάδες
ανακύκλωσης και χαρτοβιομηχανίες- κυμαίνονταν από 50-100€/tn για το χαρτόνι και τα
χαρτοκιβώτια, 50-100€/tn για τις εφημερίδες και τα περιοδικά καθώς και 80-170€/tn για το
άσπρο χαρτί. Το κέρδος των κέντρων συλλογής και δεματοποίησης, σύμφωνα πάντα με
απαντήσεις ελληνικών κέντρων συλλογής και δεματοποιήσης, βρίσκεται γύρω στα 20€/tn.

3.2. Κριτήρια αποχαρακτηρισμού για τα απορρίμματα χαρτιού
Τα κριτήρια αποχαρακτηρισμού για τα απορρίμματα χάρτου δεν έχουν περιέλθει ακόμη στο
νομοθετικό πλαίσιο της Ε.Ε., ωστόσο σχετικές μελέτες όλων των κρατών-μελών της Ε.Ε.
έχουν συγκεντρωθεί από μέρους της τεχνικής ομάδας μελέτης του Κοινού Κέντρου Ερευνών
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της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που έχει συσταθεί για τη σύνταξη των σχετικών κριτηρίων
αποχαρακτηρισμού.
Πλαίσιο για τη σύνταξη των κριτηρίων αποχαρακτηρισμού σε γενικές γραμμές αποτελεί η
συμφωνία τους με την ισχύουσα νομοθεσία σε ευρωπαϊκό αλλά και εθνικό επίπεδο καθώς
και η ανάπτυξη και όχι επιβάρυνση της υπάρχουσας αγοράς χαρτιού, με γνώμονα βέβαια
πάντα τη διασφάλιση του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας. Κύριο μέλημα των
κριτηρίων θα πρέπει να αποτελεί η παροχή προνομίων σε όσο το δυνατόν περισσότερους
τύπους χαρτιού λαμβάνοντας όμως υπόψη και τις υπόλοιπες ροές απορριμμάτων. Στην
ενότητα που ακολουθεί παρατίθενται προϋποθέσεις που αφορούν στην ποιότητα των
φορτίων παλαιοχάρτου που οδηγούνται προς ανακύκλωση, στην τεχνολογία επεξεργασίας
των καθώς και στα κριτήρια ποιότητας των προϊόντων για την κατασκευή των οποίων
γίνεται χρήση δευτερογενούς πρώτης ύλης χάρτου.

3.2.1 Απαιτήσεις για τα απορρίμματα χάρτου που χρησιμοποιούνται
ως πρώτη ύλη στις διαδικασίες ανάκτησης
Οι απαιτήσεις για τα απορρίμματα χάρτου που οδηγούνται προς ανακύκλωση αποτελούν
έναν έμμεσο τρόπο ελέγχου της ποιότητας των προϊόντων που προκύπτουν από τη
διαδικασία της ανακύκλωσης. Ο έλεγχος των εισερχόμενων φορτίων απορριμμάτων
χαρτιού που οδηγούνται προς ανακύκλωση έχει ρόλο συνεπικουρικό με τις υπόλοιπες
διαδικασίες που περιλαμβάνονται για την πιστοποίηση του αποχαρακτηρισμού των εν
λόγω φορτίων.
Αρχικά θα πρέπει να σημειωθεί ότι εφόσον δεν έχει οριστικοποιηθεί αλλά ούτε και
ψηφιστεί το κείμενο για τα κριτήρια αποχαρακτηρισμού των απορριμμάτων χάρτου,
ακόλουθα θα παρατεθούν κάποιες από τις παρατηρήσεις του Κοινού Κέντρου Ερευνών (του
πλέον αρμόδιου φορέα για το αντικείμενο μελέτης) ως προς τις απαιτήσεις που θα πρέπει
να πληρούν τα εισερχόμενα φορτία απορριμμάτων χάρτου προς ανακύκλωση, προκειμένου
να φέρουν πιστοποίηση αποχαρακτηρισμού των.
Κατόπιν συνεδριάσεων της τεχνικής ομάδας μελέτης του Κοινού Κέντρου Ερευνών της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και λαμβάνοντας υπόψη παραμέτρους που αφορούν στις πηγές
προέλευσης με βάση το σύστημα συλλογής τους (διαλογή στην πηγή ή συλλογή
σύμμεικτων απορριμμάτων) καθώς και στον προβληματισμό περί θετικής ή αρνητικής
λίστας για την αποδοχή φορτίων απορριμμάτων χαρτιού λόγω του ενδεχομένου
παράλειψης φορτίου κατάλληλου προς ανακύκλωση προέκυψαν κάποια πρώτα
συμπεράσματα, τα οποία και παρατίθενται εν συνεχεία.
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Ο προσδιορισμός των απορριμμάτων που οδηγούνται προς ανακύκλωση κατευθύνεται
προς την εδραίωση μίας αρνητικής λίστας, καθώς κρίνεται ως συμπληρωματική με τον
ευρωπαϊκό κατάλογο των πρότυπων βαθμών χαρτιού και χαρτονιού προς ανακύκλωση.
Βάση δημιουργίας του εν λόγω καταλόγου αποτελεί η φιλοσοφία επιλογής εκείνων μόνο
των φορτίων απορριμμάτων τα οποία ικανοποιούν τις προδιαγραφές και στη συνέχεια
καθίστανται χρήσιμα προς αξιοποίηση στη χαρτοποιία. Για το λόγο αυτό τα κριτήρια θα
πρέπει να φέρουν προσανατολισμό ως προς τη συμπερίληψη ρευμάτων απορριμμάτων
χάρτου τα οποία μπορούν να επεξεργαστούν και να είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις
ποιότητας των προϊόντων για τα οποία μπορεί να προορίζονται, πάντα φυσικά
λαμβάνοντας υπόψη την προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας.
Κάποιοι πρώτοι περιορισμοί που συνυπολογίστηκαν σύμφωνα με τα προαναφερθέντα
σχετικά με τη σύνταξη κριτηρίων αποχαρακτηρισμού περιλαμβάνουν:
-

-

-

Τον ενδεχόμενο αποκλεισμό, εκτός και αν ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα, ορισμένων
βαθμών όπως
 ο Βαθμός 1.01 περί μικτών χαρτιών και χαρτονιών, μη ταξινομημένων όπου τα
ακατάλληλα υλικά έχουν αφαιρεθεί, λόγω του ότι είναι μη ταξινομημένα,
 ο Βαθμός 2.9 περί αντιγραφικού χαρτιού που δεν περιέχει επιχρίσεις άνθρακα,
του οποίου ωστόσο η χρήση έχει μειωθεί κυρίως λόγω του μεγάλου
περιεχόμενου ποσοστού του σε χημικές ουσίες,
 οι Βαθμοί 4.04.01 και 4.05.01 περί μεταχειρισμένων και αχρησιμοποίητων
αντίστοιχα σακουλών kraft με πολυεπιχρισμένα χαρτιά λόγω του υψηλού
περιεχόμενου ποσοστού τους σε πλαστικά (~5%),
 ο Βαθμός 5.01 περί μικτών ανακτημένων χαρτιών και χαρτονιών, λόγω του ότι
συχνά εμπεριέχονται υπολείμματα τροφών και
 ο Βαθμός 5.03 περί χαρτονιών συσκευασίας υγρών, λόγω του μεγάλου
ποσοστού μη-χάρτινων στοιχείων σε συνδυασμό με την πιθανότητα μη
εφαρμογής ορθών πρακτικών απόρριψης.
Τον ενδεχόμενο αποκλεισμό ορισμένων πηγών που δυνητικά μπορεί να προκαλέσουν
προβλήματα τόσο στο περιβάλλον όσο και στην ανθρώπινη υγεία και περιλαμβάνουν
φορτία απορριμμάτων όπως:
 επικίνδυνα απόβλητα συμπεριλαμβανομένων των τοξικών υλικών,
 βιοαπόβλητα (οργανικά απόβλητα στα οποία περιλαμβάνονται και τα
απορρίμματα τροφίμων ή ποτών),
 μικτά αστικά απόβλητα,
 απόβλητα υγειονομικής περίθαλψης και
 χρησιμοποιούμενα προϊόντα προσωπικής υγιεινής.
Τον προσδιορισμό του τρόπου διαλογής των απορριμμάτων χάρτου είτε με συστήματα
ενός ή πολλών υλικών-στόχων χωρίς όμως να αναμειγνύονται οι ροές απορριμμάτων
προκειμένου να επιτευχθεί το κατώφλιο του περιεχομένου 1,5% για τα μη-χάρτινα
υλικά όπως ορίζεται σύμφωνα με το πρότυπο EN-643.
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-

Τον προβληματισμό σχετικά με τα υπολείμματα τροφών, καθώς στις περισσότερες
χαρτοποιίες λογίζονται ως ανεπιθύμητα στοιχεία.
Τον προβληματισμό σχετικά με τις συσκευασίες για υγρά των οποίων η σύνθεση μπορεί
να δημιουργήσει προβλήματα στους χώρους ανακύκλωσης ακόμη και στο περιβάλλον.
Τον προβληματισμό ως προς τη μεταφορά απορριμμάτων τα οποία μπορεί να
περιέχουν υπολείμματα τροφών/υγρών τα οποία είναι ύποπτα για τη δημιουργία
παρασίτων ή μικροοργανισμών, πιθανά δημιουργώντας προβλήματα με αυτόν τον
τρόπο λόγω μη ισχύος πλέον της Οδηγίας περί αποβλήτων σε αποχαρακτηρισμένα
φορτία απορριμμάτων.

Τέλος παρατίθενται οι προτάσεις της τεχνικής εισήγησης του Κοινού Κέντρου Ερευνών
για τις απαιτήσεις των απορριμμάτων χάρτου που χρησιμοποιούνται ως εισροές στις
εργασίες ανάκτησης (Πίνακας 3-9). Ιδιαίτερης σημασίας κρίνεται από την τεχνική ομάδα
μελέτης του Κοινού Κέντρου Ερευνών ότι αποτελεί ο οπτικός έλεγχος που πρέπει να
πραγματοποιείται κατά την παραλαβή των φορτίων απορριμμάτων χαρτιού. Ως οπτική
επιθεώρηση ορίζεται ο έλεγχος των προϊόντων με τη χρήση ενός ή και όλων των
ανθρώπινων αισθήσεων (όραση, οσμή, αφή) και κάθε μη εξειδικευμένου εξοπλισμού. Η
οπτική επιθεώρηση θα πρέπει να διεξάγεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να καλύπτονται όλα τα
τμήματα του εισαχθέντος φορτίου. Μία τέτοιου είδους διαδικασία θεωρείται ότι μπορεί να
πραγματοποιηθεί με επιτυχία σε χώρους όπου πραγματοποιείται η φόρτωση ή εκφόρτωση
των απορριμμάτων πριν από το στάδιο της συσκευασίας.

Πίνακας 3-9: Κριτήρια απορριμμάτων που χρησιμοποιούνται ως πρώτη ύλη για τη λειτουργία ανάκτησης

Κριτήρια

Απαιτήσεις αυτό-παρακολούθησης

Δεν πρέπει να εισάγονται: Επικίνδυνα απόβλητα,
τα βιολογικά απόβλητα, μικτά αστικά απόβλητα,
νοσοκομειακά απορρίμματα και προϊόντα
προσωπικής υγιεινής.

Ο έλεγχος αποδοχής όλων των απορριμμάτων
χαρτιού με οπτική επιθεώρηση και με τα
συνοδευτικά έγγραφα πρέπει να διενεργείται
από ειδικευμένο προσωπικό, το οποίο θα έχει
εκπαιδευτεί σχετικά με το πώς να αναγνωρίζουν
το χαρτί που δεν πληροί τα κριτήρια που
προβλέπονται στο παρόν τμήμα.
Πηγή: JRC & IPTS, 2011

Στην Ελλάδα
Οι απαιτήσεις των απορριμμάτων χαρτιού που οδηγούνται προς ανακύκλωση στην
Ελλάδα ποικίλλουν ανάλογα με την πορεία της ανακύκλωσης που ακολουθεί το φορτίο
απορριμμάτων χάρτου. Καθ' αυτόν τον τρόπο απορρίμματα χαρτιού μπορεί να
περιλαμβάνουν το στάδιο διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών στα Κέντρα Διαλογής
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Ανακυκλώσιμων Υλικών ή της συγκέντρωσης σε κάποιο κέντρο συλλογής και
δεματοποίησης, όπως παρουσιάζεται ακόλουθα.
Οι απαιτήσεις των απορριμμάτων χάρτου που οδηγούνται προς ανακύκλωση στη χώρα
εξαρτώνται έως ένα βαθμό και από τις απαιτήσεις του προγράμματος ανακύκλωσης στο
οποίο υπόκεινται καθώς και από τις μηχανολογικές και λοιπές προδιαγραφές των Κέντρων
Διαλογής Ανακυκλωσίμων Υλικών. Τα Κ.Δ.Α.Υ. δεχόμενα μόνο απορρίμματα μετά από
διαλογή στην πηγή στο σύνολο των υλικών συσκευασίας φέρουν επίσης ορισμένες
προδιαγραφές ως προς την αποδοχή φορτίων, καθώς στις εγκαταστάσεις πραγματοποιείται
συνδυασμός μεθόδων μηχανικής και χειρωνακτικής διαλογής. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα
απορρίμματα χαρτιού κάτω από ορισμένο μέγεθος να μην οδηγούνται προς ανακύκλωση
καθώς δεν μπορούν να διαχωριστούν χειρωνακτικά ενώ απορρίμματα χαρτιού με
υπολείμματα τροφών ή υγρασίας να απορρίπτονται.
Στην περίπτωση κατά την οποία απορρίμματα χαρτιού συγκεντρώνονται σε κέντρα
συλλογής-ανακύκλωσης, οι προϋποθέσεις αποδοχής των φορτίων έγκεινται σε ευρωπαϊκές
προδιαγραφές ως προς τη διαλογή, προσωρινή αποθήκευση και κατόπιν δεματοποίηση.
Κύριο χαρακτηριστικό που θα πρέπει να φέρουν τα εισερχόμενα φορτία προς ανακύκλωση
είναι η απουσία υγρασίας, καθώς φέρει διττό ρόλο τόσο για την υποβάθμιση που επιφέρει
στη δευτερογενή πρώτη ύλη χάρτου όσο και για την αύξηση του κόστους πώλησης (λόγω
του ότι η αγοραπωλησία του βασίζεται στο βάρος του).
Ένα ακόμη χαρακτηριστικό το οποίο προσδίδει προστιθέμενη αξία στο δεματοποιημένο
προϊόν -και επομένως το καθιστά πιο ανταγωνιστικό σε σχέση με άλλα δεματοποιημένα
απορρίμματα χάρτου της αγοράς αποτελώντας ταυτόχρονα αν όχι απαιτούμενο αλλά
προτιμητέο χαρακτηριστικό- είναι η συμπιεσμένη μορφή του σε συνδυασμό με την
ταξινόμησή του σε ποιότητες ενώ στην περίπτωση όπου δεν υπάρχει ταξινόμηση υπάρχει
προτίμηση στα φορτία χωρίς συμπίεση (με το ανάλογο βέβαια κόστος μεταφοράς).
Χαρακτηριστικά σημειώνονται ορισμένες από τις προϋποθέσεις που ακολουθούνται στις
ελληνικές βιομηχανίες χάρτου κατ’ αντιστοιχία με τις ευρωπαϊκές:
-

-

Οι όροι αποδοχής φορτίων απορριμμάτων χάρτου ορίζονται κατόπιν συμφωνίας μεταξύ
παραγωγού και αγοραστή.
Όλα τα είδη χάρτου ανακυκλώνονται, ωστόσο κάποια κρίνονται ως χαμηλής
ανακυκλωσιμότητας, και γι' αυτό δεν προτιμώνται από τις χαρτοποιίες αυτά τα οποία
περιέχουν μεγάλο ποσοστό μη-χάρτινων υλικών, δεν φέρουν επαρκές μέγεθος ινών
(π.χ. χαρτί από καταστροφέα εγγράφων) καθώς και αυτά των οποίων οι ίνες δεν είναι
κατάλληλες (π.χ. χαρτονομίσματα και βαμμένες ίνες).
Στα φορτία που παραλαμβάνονται προς ανακύκλωση, καθοριστικής σημασίας αποτελεί
η απουσία επικίνδυνων ουσιών και η απουσία επαφής με τα υπόλοιπα απόβλητα
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-

-

-

-

(ειδικά όσο αφορά σε επικίνδυνα, χαρτί προσωπικής υγιεινής, οικιακά απορρίμματα,
βιοαπόβλητα). Τα μολυσμένα απορρίμματα χάρτου δεν γίνονται δεκτά προς
ανακύκλωση προς διασφάλιση της υγείας λόγω της παρουσίας παθογόνων
μικροορανισμών και οσμών.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι φορτίο απορριμμάτων χάρτου επουδενί δεν αποθηκεύεται
με ποσοστό υγρασίας μεγαλύτερο του ορισμένου κατωφλίου, καθότι δημιουργούνται
κατάλληλες συνθήκες για βιοαποδόμηση και εξαλλοιώσεις (μούχλα όταν το ποσοστά
υγρασίας αγγίζουν τιμές της τάξης του 45%, FEAD 2010) λόγω της υγρασίας και της
πεπιεσμένης τους αποθήκευσης σε δέματα. Οι διεργασίες αυτές οδηγούν στην
παραγωγή μεθανίου, το οποίο και είναι υπεύθυνο για δυσάρεστες οσμές αλλά
κυριότερα για προβλήματα στην υγεία, αυξάνοντας παράλληλα τις πιθανότητες
εκδήλωσης πυρκαγιών. Στις περιπτώσεις όπου στα σημεία επεξεργασίας και για μη
προγραμματισμένο λόγο (π.χ. ατύχημα) αυξηθεί το ποσοστό υγρασίας πάνω από 1015%, το φορτίο μεταφέρεται εναλλακτικά στον πολτοποιητή.
Στις φυσικές ιδιότητες του χαρτιού και εν μέρει κατ' επέκταση για τα απορρίμματα
χάρτου δεν συγκαταλέγεται η ιδιότητα της διαλυτότητας στο νερό ή είναι διαλυτό χωρίς
να έχει κάποιου είδους επίπτωση, καθώς στα φυσικά συστατικά του συγκαταλέγονται
φυσικώς παραγόμενα πετρώματα όπως ο ασβεστόλιθος ή ο καολίνης. Μη φέροντας εκ
φύσεως τη συγκεκριμένη ιδιότητα δεν δημιουργείται κίνδυνος για το περιβάλλον
έδαφος ή υδροφόρο ορίζοντα. Σε ό, τι αφορά στις χρωστικές και στα πρόσθετα που
χρησιμοποιούνται στο χαρτί αυτά αφορούν κατά κύριο λόγο σε, χωρίς να δημιουργούν
ιδιαίτερα προβλήματα στο περιβάλλον. Εξαίρεση αποτελεί το αυτογραφικό χαρτί.
Οι τεχνολογικές απαιτήσεις ενός συστήματος ανακύκλωσης φέρουν ορισμένες
προδιαγραφές οι οποίες επηρεάζουν άμεσα τις απαιτήσεις τεχνολογίας ανακύκλωσης
απορριμμάτων χάρτου και έμμεσα τις απαιτήσεις απορριμμάτων χάρτου που
οδηγούνται προς ανακύκλωση. Κύριο πρόβλημα για το μηχανολογικό εξοπλισμό
αποτελεί ο διαχωρισμός των δύσκολων προς διαχωρισμό μη-χάρτινων συστατικών από
τα φορτία. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι ορισμένοι τύποι απορριμμάτων χάρτου που
εντοπίζονται σε νοικοκυριά μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα στη γραμμή
παραγωγής ή ακόμη περισσότερο να μην είναι αξιοποιήσιμα στις χαρτοποιίες. Οι
κατηγορίες αυτές μπορεί να περιλαμβάνονται κυρίως λόγω της τεχνικής δυσκολίας
διαχωρισμού των υλικών όπως συμβαίνει με το χρωματισμένο χαρτί λόγω της
δυσκολίας που ενέχουν ορισμένες βαφές κατά την απομελάνωση, το χαρτί που περιέχει
κηρούς ή συγκολλητικά/κολλοειδή υλικά, το χαρτί ποικίλης σύνθεσης καθώς και το
πολυστρωματοποιημένο χαρτί το οποίο χρησιμοποιείται για τη συσκευασία υγρών και
τροφών (με σύσταση χαρτιού στο 75%, πλαστικού στο 20% και φύλλο αλουμινίου σε
ποσοστό 5%). Από επικοινωνία με κέντρα συλλογής διαπιστώθηκε ότι οι μονάδες
επεξεργασίας απορριμμάτων χάρτου προτιμούν φορτία απορριμμάτων χάρτου με
προσμείξεις που δεν υπερβαίνουν το 5-10%.
Τα συνήθη κριτήρια ποιότητας τα οποία λαμβάνονται υπόψη για την αποδοχή φορτίων
απορριμμάτων χάρτου προς ανακύκλωση αφορούν (CEPI) (Πίνακας 3-10):
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Πίνακας 3-10: Συνήθη κριτήρια ποιότητας για την αποδοχή φορτίων σε κράτη-μέλη της Συνομοσπονδία
Ευρωπαϊκών Βιομηχανιών Χάρτου (Σ.Ε.Β.Χ.)

Συνήθη κριτήρια ποιότητας για την αποδοχή φορτίων σε κράτη μέλη της Σ.Ε.Β.Χ.
για τους καφέ βαθμούς: το ποσοστό του
κυματοειδούς χαρτονιού στο σύνολο του
φορτίου (είτε αυτό είναι δεματοποιημένο ή
Προσδιορισμός του βαθμού, και σε πρώτο στάδιο
και όχι)
για τους καφέ βαθμούς και τους
απομελανοποιημένους
για τους απομελανοποιημένους βαθμούς:
καθορίζεται το ποσοστό των εφημερίδων και
των περιοδικών
Προσδιορισμός των αχρησιμοποίητων υλικών: πρόκειται για την παραγωγή μη-χάρτινων στοιχείων
τα οποία υποβαθμίζουν την τελική τιμή του ανακυκλωμένου χαρτιού (π.χ. μέταλλα, πλαστικά, γαλί,
υφάσματα, ξύλο, άμμος, κατασκευαστικά υλικά, συνθετικά υλικά και συνθετικά χαρτιά όπως αυτά
ορίζονται στο πρότυπο EN 643) καθώς και χάρτινων στοιχείων τα οποία δημιουργούν πρόβλημα στην
παραγωγή
Προσδιορισμός της υγρασίας
τους επιθυμητούς βαθμούς (1.01, 1.02, 1.04,
1.05, 1.11) με απόκλιση της τάξης του 5%

Προσδιορισμός της ακριβούς απόκλισης σχετικά με
διάφορα στοιχεία όπως:

τα ανεπιθύμητα υλικά με απόκλιση της τάξης
του 0,1%

την υγρασία με απόκλιση της τάξης του 0,2%

Πηγή: CEPI

Οι προαναφερθείσες πορείες που ακολουθούν τα απορρίμματα χάρτου μέχρι την
ανακύκλωση ενδέχεται να φέρουν διαπιστεύσεις που εξασφαλίζουν οι αρμόδιες
επιχειρήσεις από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) (Ε.ΣΥ.Δ, 2012α) κατ’
αντιστοιχία (Χημικά Εργαστήρια ΑΛΕΞ. ΓΟΥΝΑΡΗ, 2012) με τον οργανισμό Ευρωπαϊκή
Συνεργασία (ΕΑ, 2012) και τους Διεθνείς Οργανισμούς Διαπίστευσης -ανάλογα με τη φύση
του φορέα που διαπιστεύουν (Ε.ΣΥ.Δ., 2012β, IAF, 2012, ILAC, 2012). Η διαπίστευση από το
Ε.ΣΥ.Δ., σύμφωνα με τους παρόντες Κανονισμούς, είναι προαιρετική (Ε.ΣΥ.Δ., 2012α). Η
διαδικασία διαπίστευσης ξεκινά με το Ε.ΣΥ.Δ. όπου με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία
μπορεί να αναλαμβάνει την αξιολόγηση της τεχνικής ικανότητας φορέων αξιολόγησης στη
συμμόρφωση ως προς απαιτήσεις που προσδιορίζονται από τις αρμόδιες Κρατικές Αρχές
(στις περιπτώσεις αυτές, ενδέχεται η διαπίστευση να είναι υποχρεωτική) (Ε.ΣΥ.Δ., 2012α).
Οι διαπιστεύσεις, τουλάχιστον για τα ελληνικά δεδομένα, είναι γενικού περιεχομένου και
όχι εξειδικευμένα για συγκεκριμένες ροές αποβλήτων που ανακυκλώνονται. Οι

79 | Σ ε λ ί δ α

Παραδοτέο Α.4.1.: Ανασκόπηση και αξιολόγηση της ισχύουσας νομοθεσίας και των τεχνικών
εισηγήσεων για τα κριτήρια αποχαρακτηρισμού αποβλήτων (End-of-Waste Criteria) σχετικά με τα
προϊόντα του οικιακού ανακυκλωτή Recycling@Home

διαπιστεύσεις ανανεώνονται με βάση τις απαιτήσεις των αιτήσεων που έχουν κατατεθεί.
Πιο συγκεκριμένα, η δραστηριότητα του Ε.ΣΥ.Δ. αφορά στη χορήγηση πιστοποιητικών
διαπίστευσης σε:
-

Φορείς πιστοποίησης
Φορείς επιθεώρησης ελέγχου
Περιβαλλοντικούς επαληθευτές
Εργαστήρια δοκιμών
Εργαστήρια μετρολογίας

Με τη σειρά τους οι πιστοποιημένοι αυτοί φορείς μπορούν να πιστοποιήσουν ότι
συγκεκριμένες δραστηριότητες ακολουθούν συγκεκριμένα πρότυπα. Οι πιστοποιήσεις που
γίνονται από τους διαπιστευμένους από αυτόν φορείς σε πρόσωπα, αγαθά ή υπηρεσίες
αναγνωρίζονται ανεπιφύλακτα και υποχρεωτικά από τις Αρχές της κάθε συμμετέχουσας
ευρωπαϊκής χώρας (Χημικά Εργαστήρια ΑΛΕΞ. ΓΟΥΝΑΡΗ, 2012).
Τα πρότυπα στην Ελλάδα ορίζονται αποκλειστικά (εκπόνηση, έγκριση, έκδοση και διάθεση)
από τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛ.Ο.Τ., 2012α, 2012β) κατ’ αντιστοιχία με τους
σχετικούς ευρωπαϊκούς Κανονισμούς και πρότυπα (cen European Committee for
Standardization), Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) (EU, 2012α; EMAS, 2012) και
European Organisation for Technical Approvals (EOTA, 2012), καθώς και το Διεθνή
Οργανισμό Τυποποίησης ISO (International Organization for Standardization). Αξιοσημείωτο
είναι ότι στην Ελλάδα πολλές επιχειρήσεις ακολουθούσαν τις προδιαγραφές άλλων χωρών
μέχρι τη σύσταση της πρώτης Ελληνικής Επιτροπής Προτυποποίησης το 1933 (ΕΛ.Ο.Τ.,
2012).

3.2.2 Απαιτήσεις των διεργασιών και των τεχνικών επεξεργασίας
απορριμμάτων χάρτου
Κύριο μέλημα των κριτηρίων αποχαρακτηρισμού, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις του
Κοινού Κέντρου Ερευνών, αποτελεί η διασφάλιση της ποιότητα των αποχαρακτηρισμένων
προϊόντων και όχι η δημιουργία λίστας με τον ακριβή προσδιορισμό της πηγής προέλευσης
των απορριμμάτων. Για το λόγο αυτό το τμήμα αναφορικά με τις απαιτήσεις της
τεχνολογίας επεξεργασίας των απορριμμάτων χάρτου προσανατολίζονται στο να μην
περιλαμβάνονται λεπτομερείς αναφορές ως προς τις διαδικασίες επεξεργασίας αλλά
γενικές κατευθύνσεις οι οποίες θα διασφαλίζουν την ποιότητα. Επικουρικά δρα προς αυτή
την κατεύθυνση και η εφαρμογή καινοτομιών η οποία ενδέχεται να επηρεαστεί

80 | Σ ε λ ί δ α

Παραδοτέο Α.4.1.: Ανασκόπηση και αξιολόγηση της ισχύουσας νομοθεσίας και των τεχνικών
εισηγήσεων για τα κριτήρια αποχαρακτηρισμού αποβλήτων (End-of-Waste Criteria) σχετικά με τα
προϊόντα του οικιακού ανακυκλωτή Recycling@Home

περιοριστικά με τη θεσμοθέτηση συγκεκριμένων τεχνολογιών επεξεργασίας (JRC & IPTS,
2011).
Το τμήμα των κριτηρίων αποχαρακτηρισμού το οποίο περιλαμβάνει τις απαιτήσεις σχετικά
με τις διαδικασίες και τεχνολογίες επεξεργασίας απορριμμάτων χάρτου αφορά σε έναν
ακόμη έμμεσο τρόπο διασφάλισης της ποιότητας των ανακυκλωμένων φορτίων χάρτου, με
βασικό μέλημα τόσο την προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας όσο και
την εξισορρόπηση των αγορών δευτερογενών πρώτων υλών.
Σκοπό των απαιτήσεων σχετικά με τις διαδικασίες αποτελεί ο καθορισμός των ελαχίστων
επαρκών σταδίων επεξεργασίας, προκειμένου να διασφαλίζεται η ποιότητα των προϊόντων
της ανακύκλωσης. Επομένως όταν το υλικό έχει αποχαρακτηριστεί, θα πρέπει να έχει
υποβληθεί στις ελάχιστες αναγκαίες επεξεργασίες, ούτως ώστε να κατασταθεί κατάλληλο
για πολτοποίηση και προώθηση για την παρασκευή νέων χάρτινων προϊόντων. Οι ελάχιστες
αυτές απαιτούμενες διαδικασίες πρέπει επίσης να διασφαλίζουν ότι η μεταφορά των
απορριμμάτων χάρτου θα μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς αυξημένες δυσμενείς
περιβαλλοντικές επιπτώσεις και επιπτώσεις στην υγεία. Τα πεδία που θα πρέπει να
καλύπτουν τα εν λόγω κριτήρια αφορούν στις βασικές γενικές απαιτήσεις των διαδικασιών
που εφαρμόζονται σε όλους τους τύπους απορριμμάτων χάρτου καθώς και στις
προδιαγραφές των διαδικασιών για συγκεκριμένες ροές απορριμμάτων χάρτου.
Οι διαδικασίες επεξεργασίας απορριμμάτων χάρτου διαφέρουν ανάλογα με το φορτίο
που παραλαμβάνεται κάθε φορά. Κάποιες από τις εν λόγω διαδικασίες μπορεί να είναι η
διαλογή και τυχόν απομάκρυνση των προσμίξεων, ενώ για μερικά πολύ ομοιογενή
κλάσματα απορριμμάτων χαρτιού πιθανώς να απαιτείται μόνο μεταφορά και αποθήκευση
χωρίς βέβαια να έρχονται σε επαφή με άλλα κλάσματα αποβλήτων. Μερικές από τις γενικές
διαδικασίες που θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν αφορούν σε γενικές διαδικασίες
επεξεργασίας που θα εφαρμόζονται σε όλους τους τύπους απορριμμάτων χάρτου καθώς
και εξειδικευμένες διαδικασίες για συγκεκριμένους τύπους. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να
αναφερθεί η απόσυρση της θέσης περί επεξεργασίας απορριμμάτων χάρτου
προσβεβλημένα από επικίνδυνες ουσίες λόγω του πρότερου αποκλεισμού τους με τις
απαιτήσεις για τα απορρίμματα χάρτου που οδηγούνται προς ανακύκλωση. Αξιοσημείωτο
επίσης αποτελεί και η βασική επισήμανση σε αυτό το στάδιο περί απαγόρευσης
διαλυτοποίησης ή οποιασδήποτε ανάμειξης φορτίων απορριμμάτων χάρτου με άλλα
φορτία απορριμμάτων, καθώς τέτοιου είδους επισήμανση δεν μπορεί να περιλαμβάνεται
στις απαιτήσεις των ακόλουθων σταδίων αποχαρακτηρισμού.
Με βάση τα προηγούμενα, αλλά χωρίς να έχουν οριστεί επίσημα από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, έχουν προταθεί τεχνικά χαρακτηριστικά για τη βελτιστοποίηση του παραγόμενου
προϊόντος από απορρίμματα χάρτου όπως παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα (Πίνακας
3-11):
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Πίνακας 3-11: Προτεινόμενα κριτήρια διεργασιών και τεχνικών επεξεργασίας απορριμμάτων χάρτου

Απαιτήσεις

Κριτήρια

αυτο-παρακολούθησης

Οι ροές απορριμμάτων χαρτιού μόλις παραληφθούν από τον
παραγωγό ή εισαγωγέα, πρέπει να διατηρούνται μονίμως
ξεχωριστά

από

οποιαδήποτε

άλλα

απόβλητα,

συμπεριλαμβανομένων και των άλλων ποιοτήτων απορριμμάτων
χαρτιού.
Όλες οι επεξεργασίες που απαιτούνται για την προετοιμασία του
άχρηστου χαρτιού για άμεση είσοδο στην πολτοποίηση και στην
κατασκευή των προϊόντων χαρτιού, όπως διαλογή, διαχωρισμό,
καθαρισμό, ή ταξινόμηση πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί.
Πηγή: JRC & IPTS, 2011

Υφιστάμενη κατάσταση
Οι γενικές κατευθύνσεις που έχουν εν μέρει προσδιοριστεί για τις απαιτήσεις της
τεχνολογίας επεξεργασίας που θα περιλαμβάνονται στα κριτήρια αποχαρακτηρισμού
φέρουν επιρροές από τις υφιστάμενες δυσκολίες που έχουν εντοπιστεί κατά τη διαδικασία
της ανακύκλωσης απορριμμάτων χάρτου. Ορισμένες εξ αυτών σημειώνονται ακόλουθα.
Οι εργασίες που πραγματοποιούνται για την αποθήκευση φορτίων απορριμμάτων χάρτου
που καταφθάνουν σε μονάδες επεξεργασίας λαμβάνουν υπόψη ότι κατά την αποθήκευση
για μικρό ή μεγαλύτερο χρονικό διάστημα υπάρχουν μικρά αιωρούμενα σωματίδια χάρτου
καθώς και σκόνη, τα οποία είναι πολύ πιθανό να προσβάλλουν τα φορτία που έχουν
αποθηκευτεί. Το πρόβλημα επιλύεται με την κάλυψη των φορτίων προς προστασία (JRC &
IPTS, 2011).
Επιπρόσθετα και σε ό, τι αφορά συγκεκριμένα για τη διαδικασία της ανακύκλωσης των
διαφόρων τύπων παλαιοχάρτου, δυσκολίες εντοπίζονται στις τεχνολογικές απαιτήσεις του
μηχανολογικού εξοπλισμού που διαθέτει η μονάδα επεξεργασίας καθώς και στην τελική
χρήση της χαρτόμαζαςix. Μερικές γενικές παρατηρήσεις σχετικά με τις διαδικασίες που
λαμβάνουν χώρα σε μία μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων χάρτου παρατίθενται στη
συνέχεια.
Οι δυσκολίες που δημιουργούνται από την παλαιότητα των απορριμμάτων χάρτου που
εισέρχονται προς ανακύκλωση αφορούν στην επιμήκυνση του χρόνου επεξεργασίας, ειδικά
ix

Επικοινωνία με μέλος Ε.Δ.Σ.Ν.Α.
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σε περιπτώσεις κατά τις οποίες το φορτίο απορριμμάτων χάρτου περιέχει ρητίνες υγρής
αντοχής. Ωστόσο, είναι γνωστό ότι ο κύκλος ζωής του χαρτιού φθίνει ανάλογα με το είδος
της ανακύκλωσης λόγω της μηχανικής φθοράς και της κατάτμησης των ινών η οποία
συνδέεται και με τη μείωση της αντοχής του (Hoekstra and May, 1990, Φιλιππακοπούλου,
2007).
Η καθαρότητα της ύλης που εισέρχεται προς ανακύκλωση φέρει σημαντικό ρόλο ως προς
τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί προκειμένου να επαναπροσδιοριστεί ως
επαναχρησιμοποιήσιμη ύλη. Η ανακύκλωση ετερογενών μιγμάτων υλικών φέρει
περισσότερες δυσκολίες συγκριτικά με την ανακύκλωση ομογενών μιγμάτων υλικών, λόγω
του ότι η εντροπία είναι τόσο μικρότερη όσο πιο ομοιογενή είναι τα υλικά που θα
ανακυκλωθούν και τόσο μεγαλύτερη όσο περισσότερες είναι οι προσμίξεις που πρέπει να
απομακρυνθούν (Οικονόμου, 1998). Στις περιπτώσεις όπου έχει προηγηθεί διαλογή στην
πηγή, τα κλάσματα απορριμμάτων φέρουν υψηλά ποσοστά καθαρότητας με αποτέλεσμα η
ανακύκλωσή τους να καθίσταται πιο εύκολη και λιγότερο διεξοδική καθώς και με λιγότερα
υπολείμματα προς διάθεση. Διαφοροποίηση, ωστόσο, παρατηρείται στις περιπτώσεις
ανακύκλωσης κατά τις οποίες φθίνει η ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων κατά την
ανακύκλωση (περιπτώσεις υποκύκλησης). Στις περιπτώσεις αυτές, η εξοικονόμηση φυσικών
πόρων δεν αποτελεί το βασικό περιβαλλοντικό όφελος καθώς δεν μπορούν να
υποκατασταθούν όπως στις περιπτώσεις όπου η ανακύκλωση οδηγεί σε προϊόντα σχεδόν
ίδιας ποιότητας με αυτών που έχουν κατασκευαστεί από πρώτες ύλες.
Η διαδικασία παραγωγής δευτερογενούς χαρτομάζας περιλαμβάνει διαδικασίες όπως
επαναπολτοποίηση του ήδη διαμορφωμένου χαρτιού (χρησιμοποιημένου ή μη) και
καθαρισμό, απομελάνωση ή λεύκανση του αιωρήματος της χαρτόμαζας που προκύπτει από
την επαναπολτοποίηση. Η απλή πολτοποίηση με τη βοήθεια ζεστού νερού και ανάδευσης
επαρκεί για την ινοποίηση καθαρού παλαιοχάρτου το οποίο δεν περιέχει πρόσθετα
βελτίωσης της συνοχής των ινών καθώς και όταν η πηγή του περιλαμβάνει χαρτί δεύτερης
ποιότητας. Πιο συγκεκριμένα, οι διαδικασίες καθαρισμού καθορίζονται από το μέγεθος και
το ειδικό βάρος των προσμίξεων. Οι κυριότερες διαδικασίες καθαρισμού των
απορριμμάτων χάρτου περιλαμβάνουν πολτοποίηση, καθαρισμό με υδροκυκλώνα υψηλής
περιεκτικότητας, χονδρικό και λεπτομερή καθαρισμό με κόσκινα καθώς και καθαρισμό με
υδροκυκλώνες χαμηλής περιεκτικότητας ούτως ώστε να οδηγηθούν στη συνέχεια προς
απομελάνωση ή διασπορά (Φιλιππακοπούλου, 2007). Στις περιπτώσεις ωστόσο, που το
φορτίο απορριμμάτων χάρτου που καταφθάνει περιλαμβάνει εκτυπωμένο, έγχρωμο είτε
περιέχει σημαντική ποσότητα επικαλυπτικών πρόσθετων ή προορίζεται για παραγωγή
χαρτιού υψηλής ποιότητας, τότε εκτός από τη χρήση μηχανικής και θερμικής ενέργειας
απαιτείται και προσθήκη χημικών αντιδραστηρίων καθώς και εφαρμογή απομελάνωσης
(Φιλιππακοπούλου, 2007).
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Ένας γενικός κανόνας που ισχύει για τον καθαρισμό των απορριμμάτων χάρτου που
οδηγούνται προς ανακύκλωση είναι ότι όσο μεγαλύτερο είναι το μέγεθος των προσμίξεων
τόσο πιο επιτυχής καθίσταται και η απομάκρυνσή τους, με τη διαδικασία να διευκολύνεται
προσέτι όταν το μέγεθος είναι επαρκώς μεγαλύτερο των ινών. Για το λόγο επομένως ότι τα
διάφορα στάδια επεξεργασίας μειώνουν το μέγεθος των φορτίων που εισέρχονται προς
ανακύκλωση, η απομάκρυνση των προσμίξεων θα πρέπει να πραγματοποιείται στα πρώτα
στάδια επεξεργασίας προκειμένου να είναι επιτυχής και να αποφεύγεται η κατάτμησή τους
(Φιλιππακοπούλου, 2007). Για την απομάκρυνση των προσμείξεων γίνεται χρήση ειδικών
διατάξεων, όπου για την περίπτωση προσμίξεων μικρού μεγέθους αλλά επαρκούς βάρους
(όπως λ.χ. πέτρες, μέταλλα κ.ά.) ενεργοποιούνται υδροκυκλώνες υψηλής πυκνότητας ενώ
για τα υπόλοιπα ένας συνδυασμός κοσκίνων και υδροκυκλώνων (Φιλιππακοπούλου, 2007).
Για τις περιπτώσεις απομάκρυνσης πλαστικών (π.χ. μεμβράνες πολυαιθυλενίου) γίνεται
χρήση κοσκίνων, καθώς η μηχανική δράση του πολτοποιητή δεν επαρκεί, και αποτελεί
μέθοδο η οποία χρησιμοποιείται και για τις κολλώδεις ουσίες (Doshi et al, 1993, Merriman,
1993, Bliss, 1993, McBride D., 1993, Cathie K. and Guest D., 1991, Estes , 1993).
Δυσκολίες στην ανακύκλωση, και συγκεκριμένα στο στάδιο της πολτοποίησης,
παρουσιάζουν φορτία απορριμμάτων χάρτου που περιέχουν χαρτί με ρητίνες αύξησης
υγρής αντοχής, καθώς απαιτείται προσφορά μηχανικής ενέργειας όπως επίσης και χημική
δράση για τη διάσπαση των διασταυρωμένων δεσμών (Φιλιππακοπούλου, 2007). Στην ίδια
κατηγορία έχει διαπιστωθεί ότι ο εν λόγω τύπος χάρτου μεγαλύτερης παλαιότητας απαιτεί
διπλάσιο χρόνο πολτοποίησης σε σχέση με έναν πρόσφατα παραχθέντα (Hoekstra and May,
1990, Φιλιππακοπούλου, 2007).
Δυσκολίες στην ανακύκλωση χάρτου κατά το στάδιο απομελάνωσης φέρουν φορτία
παλαιοχάρτου από εφημερίδες τυπωμένες με τη μέθοδο της φλεξογραφίας ειδικά όταν το
ποσοστό τους σε μίγμα παλαιοχάρτου ξεπερνά το 10% (Borchardt et al., 1994,
Φιλιππακοπούλου, 2007) καθώς και το χαρτί από μη κρουστικές εκτυπώσεις λόγω του
είδους των μελανιών που χρησιμοποιούνται. Παρόμοια συμπεριφορά έχουν και τα
υπόλοιπα υδατοδιαλυτά μελάνια, όπως αυτά των εκτυπωτών ψεκασμού και τα υδατικά
μελάνια βαθυτυπίας στην εκτύπωση περιοδικών. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η
απομελάνωση με επίπλευση παλαιοχάρτου που έχει εκτυπωθεί σε εκτυπωτές ψεκασμού
δίνει χαρτόμαζα πολύ χαμηλότερης λευκότητας (έως και 15 μονάδες) σε σχέση με το αν το
ίδιο το χαρτί τυπωνόταν με τη μέθοδο offset (Ferguson, 1992, Nelson, 1996,
Φιλιππακοπούλου, 2007).
Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι η διαδικασία ανακύκλωσης δεν μπορεί να φέρει
συγκεκριμένες γενικές επιταγές καθώς επαναπροσδιορίζεται κάθε φορά από τη σύνθεση
του φορτίου απορριμμάτων χάρτου που οδηγείται προς ανακύκλωση, τις μηχανολογικές
απαιτήσεις της εγκατάστασης ανακύκλωσης και κυρίως από την τελική του χρήση. Όλες οι
προσπάθειες που καταβάλλονται σε μία μονάδα ανακύκλωσης ως κύριο μέλημα έχουν την
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αποφυγή της μείωσης της ποιότητας του εισερχόμενου φορτίου (φαινόμενο υποκύκλησης),
και για το λόγο αυτό ως γενικές κατευθύνσεις θα μπορούσαν να σημειωθούν η επιλογή
απομάκρυνσης προσμίξεων από τα φορτία κατά το όσο δυνατόν πιο πρώιμο στάδιο της
ανακύκλωσης καθώς επίσης και η αποφυγή κατάτμησης των φορτίων προς αποφυγή
μείωσης του μεγέθους των προσμίξεων προκειμένου να καθίσταται πιο εύκολη και
επιτυχής η απομάκρυνσή τους.

3.2.3 Απαιτήσεις ποιότητας προϊόντων χάρτου που προκύπτουν από
εργασίες ανάκτησης
Τα κριτήρια ποιότητας προϊόντων αποτελούν τμήμα των κριτηρίων αποχαρακτηρισμού
απορριμμάτων χάρτου και στόχο έχουν τον έλεγχο των τελικών παραγώγων ως προς την
ποιότητα προκειμένου να δύνανται να χρησιμοποιηθούν άμεσα στην αγορά δευτερογενών
πρώτων υλών και κατ' επέκταση τη διασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος και της
ανθρώπινης υγείας. Κύριο μέλημα για τα κριτήρια ποιότητας των προϊόντων ανακύκλωσης
αποτελεί η διασφάλιση του βαθμού ποιότητας των απορριμμάτων χάρτου ούτως ώστε να
αποτελούν ικανό αντικαταστάτη των φυσικών πρώτων υλών (JRC & IPTS, 2011) (με
αποφυγή του φαινομένου της υποκύκλησης), συνυπολογίζοντας ότι έχουν απομακρυνθεί
επαρκώς τα μη-χάρτινα στοιχεία (JRC & IPTS, 2011). Ακόλουθα παρατίθενται οι προτάσεις
της τεχνικής εισήγησης του Κοινού Κέντρου Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την
ενσωμάτωση απαιτήσεων ποιότητας παραγώγων ανακύκλωσης στα κριτήρια
αποχαρακτηρισμού απορριμμάτων χάρτου, καθώς και κάποιες από τις υφιστάμενες
επιταγές που λαμβάνονται υπόψη.
Οι εισηγήσεις του Κοινού Κέντρου Ερευνών σχετικά με τα προτεινόμενα κριτήρια ποιότητας
των απορριμμάτων χάρτου που έχουν αποχαρακτηριστεί περιλαμβάνουν μία σειρά θέσεων
αναφορικά με τον προσδιορισμό ποσοτικών και μη κριτηρίων. Κοινό γνώμονα αποτελεί η
διατήρηση της ποιότητας στο ανακυκλωμένο χαρτί, ούτως ώστε να μπορεί να
χρησιμοποιηθεί άμεσα στην αγορά δευτερογενών πρώτων υλών. Επίσης η ποιότητα
σημειώνεται ότι πρέπει να διασφαλίζεται σύμφωνα με τις διαδικασίες παρακολούθησης
της ποιότητας των προϊόντων κατ' αντιστοιχία με τις Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές.
Σύμφωνα με τις προτάσεις της τεχνικής επιτροπής του Κοινού Κέντρου Ερευνών για τα
κριτήρια ποιότητας των απορριμμάτων χάρτου σημειώνεται ότι πρέπει να ακολουθείται η
ταξινόμηση σύμφωνα με το πρότυπο EN-643 και σε εθελοντική βάση σύμφωνα με το
πρότυπο OCC 80/20. Εφόσον έχει οριστεί κοινή βάση ταξινόμησης, σημασίας επίσης
κρίνεται και ο προσδιορισμός ορισμένων παραμέτρων άλλοτε σε επίπεδο πωλητήαγοραστή και άλλοτε σε επίπεδο κριτηρίων αποχαρακτηρισμού προκειμένου να
διασφαλιστεί η ποιότητα του ανακυκλωμένου χαρτιού.
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Με βάση τον προσδιορισμό της διασφάλισης χρήσης του ανακυκλωμένου υλικού, όπου
εφαρμόζεται στην αγορά με βάση τον άτυπο νόμο της προσφοράς και ζήτησης αλλά και του
Άρθρου 6 της Οδηγίας 2008/98 περί αποχαρακτηρισμού των αποβλήτων για τα οποία
υφίσταται αγορά προσανατολίζονται και οι υπόλοιποι παράγοντες περί υγρασίας,
μεγέθους, ηλικίας, ανεπιθύμητων κλασμάτων χάρτου, μη-χάρτινων στοιχείων, επικίνδυνων
ιδιοτήτων καθώς και του τρόπου παράδοσης των φορτίων.
Για τα κριτήρια αποχαρακτηρισμού η ποσοστιαία περιεχόμενη υγρασία παρουσιάζεται να
μην χρήζει περιορισμού, καθώς το γραφειοκρατικό βάρος υπολογίζεται -σύμφωνα με την
τεχνική ομάδα του Κοινού Κέντρου Ερευνών- δυσανάλογα μεγάλο ως προς το όφελος για
την προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας. Ο μικρός περιβαλλοντικός
κίνδυνος, βασίζεται στην ανάπτυξη υγρασίας στα αποθηκευμένα φορτία κατόπιν μη καλής
εφαρμογής των υφιστάμενων κανόνων και κατά συνέπεια στην ανάπτυξη συνθηκών
βιοαποδόμησης, της επακόλουθης σύνθεσης μεθανίου, της παραγωγής οσμών και του
πιθανού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών τα οποία αλυσιδωτά μπορούν εν κατακλείδι να
θέσουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση κρίνεται ότι δεν
αναπτύσσεται ο προαναφερθέντας κίνδυνος καθότι ισχύει το όριο της τάξης του 10-15%
σύμφωνα με το πρότυπο EN-643 καθώς και ο άτυπος νόμος της αγοράς όπου κανένας
αγοραστής δεν προτίθεται να πληρώσει για τη μεταφορά φορτίου νερού στο σύνολο που
αναμένει, αλλά ούτε και να προβεί στη διαδικασία επεξεργασίας ενός φορτίου δύσκολου
ως προς το χειρισμό του.
Ένα ακόμη θέμα που συζητήθηκε προς πιθανή προσθήκη στα κριτήρια αποχαρακτηρισμού
είναι το επιτρεπόμενο μέγεθος του χαρτιού. Το θέμα παρουσιάζεται ως ήσσονος σημασίας
για τα κριτήρια αποχαρακτηρισμού και θεωρείται ότι πρέπει να ακολουθηθεί η οδός
διαπραγμάτευσης μεταξύ πωλητή και αγοραστή, καθώς μόνο το χαρτί το οποίο προέρχεται
από καταστροφείς εγγράφων δημιουργεί προβλήματα στην ποιότητα του τελικού
προϊόντος, λόγω της μείωσης του μήκους των ινών.
Στο πνεύμα της μη επιπρόσθετης γραφειοκρατικής επιβάρυνσης περιλαμβάνεται και το
θέμα της ηλικίας των απορριμμάτων χάρτου, όπου η εν λόγω μεταβλητή αναμένεται να μην
συμπεριληφθεί από τα εδάφια των κριτηρίων αποχαρακτηρισμού. Κύριο λόγο παράλειψης
αποτελεί η καλύτερη προσαρμογή του θέματος ως εμπορικό κριτήριο για εκείνες τις
ποιότητες απορριμμάτων χάρτου με περιεχόμενο μηχανικό πολτό.
Το πιο βασικό ίσως βήμα για τη διασφάλιση της ποιότητας του ανακυκλωμένου χαρτιού
είναι ο προσδιορισμός των επιθυμητών και ανεπιθύμητων κλασμάτων χάρτου καθώς και
των μη-χάρτινων στοιχείων για την ανακύκλωση των απορριμμάτων χάρτου (INGEDE,
2009). Προκειμένου να προσδιοριστούν τα ανεπιθύμητα στοιχεία στα φορτία των
ανακυκλωμένων απορριμμάτων χάρτου μία σειρά παραμέτρων προτάθηκε από το Κοινό
Κέντρο Ερευνών βασισμένη στις υφιστάμενες πρακτικές ελέγχου των φορτίων. Μία από τις
κύριες παραμέτρους για τη διασφάλιση της ποιότητας του ανακυκλωμένου χάρτου που
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προκύπτει είναι αρχικά η συμπερίληψη όλων εκείνων των τύπων χάρτου τα οποία
αποτελούν χρήσιμη ύλη για τις χαρτοβιομηχανίες. Ως πιο κατάλληλο επίπεδο εφαρμογής
κρίνεται ότι αποτελεί το επίπεδο πωλητή-αγοραστή χωρίς να απαιτείται ρητή αναφορά στο
κείμενο των κριτηρίων αποχαρακτηρισμού καθώς δεν φέρουν ουσιαστικό κίνδυνο ως προς
το περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία. Στη λίστα των τύπων χάρτου που δεν θα πρέπει να
συμπεριληφθούν καταγράφεται το αυτογραφικό χαρτί λόγω του υψηλού περιεχομένου του
σε χημικές ουσίες και κατ' επέκταση τις περιορισμένες για αυτό τεχνολογικές επιλογές
επεξεργασίας αλλά και λόγω της φθίνουσας χρήσης του τα τελευταία χρόνια στην αγορά
(JRC & IPTS, 2011).
Σε αυτό το πλαίσιο, έγκειται και ο προσδιορισμός των μη-χάρτινων στοιχείων και κατ'
επέκταση των τύπων απορριμμάτων χάρτου που θα πρέπει να συμπεριληφθούν. Ως προς
τον προσδιορισμό του δεύτερου σκέλους η διασαφήνιση του ορίου των απορριμμάτων
χάρτου τα οποία δεν μπορούν να υπολογιστούν ως εισερχόμενο φορτίο για τη γραμμή
παραγωγής κρίνεται ότι δεν είναι χρήσιμη, καθώς η λειτουργία στις διάφορες
χαρτοβιομηχανίες είναι διαφορετική και δεν ενέχει ουσιαστικό περιβαλλοντικό κίνδυνο ή
κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία. Το συγκεκριμένο θέμα προτείνεται από την τεχνική
εισήγηση να διευθετηθεί σε επίπεδο πωλητή-αγοραστή καθώς έγκειται περισσότερο στα
εμπορικά θέματα. Η μόνη περίπτωση για την οποία υπήρξε λόγος περί ειδικής μνείας
αποκλεισμού και επομένως ορισμού συγκεκριμένου κατωφλίου, ήταν το αυτογραφικό
χαρτί καθώς περιέχει αναλογικά μεγάλη ποσότητα χημικών ουσιών -αν και θα πρέπει να
σημειωθεί ότι υπήρξε ένσταση από χαρτοβιομηχανίες προβάλλοντας, με το επιχείρημα ότι
αποτελεί πλέον έναν τύπο χαρτιού ο οποίος απασχολεί ορισμένες μόνο τεχνολογίες και με
ουσιαστική μείωση στη χρήση του τα τελευταία χρόνια. Επίσης φαίνεται ότι δεν έχει
οριστικώς συμφωνηθεί η συμπερίληψη ή μη του στρωματοποιημένου χάρτου κυρίως λόγω
του μεγάλου ποσοστού σε μη-χάρτινα στοιχεία, όπως σημειώθηκε και στις απαιτήσεις για
τα απορρίμματα χάρτου που οδηγούνται προς ανακύκλωση (Κεφάλαιο 3.2).
Αντίθετα, ο προσδιορισμός των μη-χάρτινων στοιχείων παρουσιάζεται να απασχόλησε
ιδιαίτερα την τεχνική ομάδα δημιουργώντας μία ίσως πιο ολοκληρωμένη εικόνα για το
θέμα. Η επανειλημμένη ενασχόληση με το εν λόγω θέμα οφείλεται στο γεγονός ότι θα
αποτελεί το μοναδικό ίσως ποσοτικοποιημένο κριτήριο ποιότητας, κατά συμφωνία με τους
όρους των «Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών». Προκειμένου να οριστεί ένα επιτρεπτό εύρος
τιμών μη-χάρτινων στοιχείων λαμβάνεται κυρίως υπόψη ότι η απομάκρυνση όλων δεν
πραγματοποιείται με τον ίδιο τρόπο από τις χαρτοβιομηχανίες. Σύμφωνα επομένως με όλες
τις προαναφερθείσες θεωρήσεις αλλά και με το βαθμό ευκολίας επεξεργασίας από τις
ανάλογες μονάδες επεξεργασίες, κρίθηκε από την τεχνική ομάδα του Κοινού Κέντρου
Ερευνών ότι τα αποδεκτά όρια μη-χάρτινων στοιχείων μπορούν να κυμαίνονται από 0,25
έως 2,5% με τα περισσότερα να καταγράφονται στην ποσοστιαία τιμή του 2%, όπως
παρουσιάζεται ακολούθως (Διάγραμμα 3-12). Ως πιο πιθανό όριο δίνεται αυτό της τάξης
του 1,5% για όλες τις ποιότητες απορριμμάτων χάρτου, καθώς παρουσιάζεται ως το πιο
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συναφές με την ιδεολογία των κριτηρίων αποχαρακτηρισμού χωρίς να προσθέτει
γραφειοκρατικό βάρος για το πλήθος των τύπων χάρτου που χρησιμοποιούνται στην
αγορά. Κάποιες γενικές κατευθύνσεις περιλαμβάνουν τον αποκλεισμό φορτίων με πολλές
προσμίξεις όπως επίσης και την ενθάρρυνση χρήσης καινοτομικών τεχνολογιών με τις
οποίες θα επιτρέπεται μεγαλύτερο φάσμα τύπων απορριμμάτων χάρτου προς επεξεργασία.
Μία από τις σημειώσεις οι οποίες φέρουν ιδιαίτερη σημασία αφορά στην επιτρεπόμενη
ενσωμάτωση δύο ροών αποχαρακτηρισμένων απορριμμάτων μόνο κατά την περίπτωση
ορισμού ενός ενοποιημένου κατωφλίου μη-χάρτινων στοιχείων.

Διάγραμμα 3-12: Απεικόνιση του ποσοστού των απορριμμάτων χάρτου που καλύπτουν τα διάφορα
κατώφλια των μη-χάρτινων στοιχείων σύμφωνα τα κριτήρια αποχαρακτηρισμού
Πηγή: JRC & IPTS, 2011

Ανάμεσα στα πιο ουσιαστικά θέματα που αναφέρθηκαν σχετικά με τα κριτήρια
αποχαρακτηρισμού και στη συναφή κατηγορία περί προσμίξεων, είναι η απουσία
επικίνδυνων ιδιοτήτων στα απορρίμματα χάρτου. Συγκεκριμένα προτάθηκαν τρεις τρόποι
συμπερίληψης ως χωρίου στα κριτήρια αποχαρακτηρισμού με διαφορετικά πλεονεκτήματα
και μειονεκτήματα για την κάθε περίπτωση. Μία από τις προτάσεις αφορούσε στην
εφαρμογή ενός άμεσου κριτηρίου αναφορικά με την ποιότητα του υλικού το οποίο δεν θα
πρέπει να φέρει ουδεμία επικίνδυνη ιδιότητα, μία ακόμη η οποία αφορούσε στον
αποκλεισμό χρήσης απορριμμάτων χάρτου με επικίνδυνες ιδιότητες προς
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αποχαρακτηρισμό και μία τελευταία αναφορικά με την εφαρμογή κριτηρίου περί ορισμού
διαδικασίας απομάκρυνσης των επικίνδυνων υλικών.
Στην ίδια κατηγορία περιλαμβάνεται και η απαίτηση περί απουσίας εμφανούς χημικής ή
βιολογικής επιμόλυνσης του φορτίου όπως συμβαίνει με την παρουσία ελαίων, διαλυτών,
βαφών ή βιοαποδομήσιμων ουσιών δημιουργώντας ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη
μούχλας. Το θέμα το οποίο και δεν καλύπτεται επαρκώς από τις επιταγές για τα επικίνδυνα
υλικά, καταχωρείται στο πεδίο των κριτηρίων ποιότητας καθώς δεν υπάρχει μέχρι της
γραφής της ανά χείρας έκθεσης άλλη εναλλακτική πρόταση για τον έλεγχο του εν λόγω
θέματος.
Επίσης σημειώνονται μνείες και για τον τρόπο παράδοσης του φορτίου καθώς φαίνεται ότι
δεν αποτελεί θέμα των κριτηρίων αποχαρακτηρισμού, καθώς διασφαλίζεται από την
εφαρμογή των Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών για τις συνθήκες δεματοποίησης του
ανακυκλωμένου χαρτιού (CEPI).
Τέλος στον Πίνακα 2 του Παραρτήματος παρουσιάζονται συνοπτικά τα συμπεράσματα
των ερευνών και συζητήσεων της τεχνικής ομάδας μελέτης του Κοινού Κέντρου Ερευνών
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από μία πλειάδα θεμάτων που αναλύθηκαν ως προς το
περιεχόμενο των κριτηρίων ποιότητας των προϊόντων που προέρχονται από απορρίμματα
χάρτου.

Στην Ελλάδα
Στην Ελλάδα, οι απαιτήσεις ποιότητας του ανακυκλωμένου χάρτου έγκεινται στις γενικές
πιστοποιήσεις των προτύπων ΕΛ.Ο.Τ. του Ε.ΣΥ.Δ., στις Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές και
φυσικά στη βούληση των ιδιοκτητών των εν λόγω εταιριών καθώς προς το παρόν ελάχιστες
προϋποθέσεις από τα παραπάνω φέρουν δεσμευτικό χαρακτήρα. Επίσης μέρος των
απαιτήσεων για την ποιότητα του ανακυκλωμένου χαρτιού φέρει και η ζήτηση στην αγορά,
επομένως ρόλο διαδραματίζουν και οι προϋποθέσεις κατασκευής χάρτινων συσκευασιών
και άλλων χάρτινων προϊόντων που χρησιμοποιούν ως πρώτη ύλη ανακυκλωμένο χαρτί.
Οι πιστοποιήσεις που λαμβάνουν σχετικές με την ανακύκλωση εταιρίες αναφέρονται στη
γενική λειτουργία τους, ενώ η πιστοποίηση των προϊόντων για τα οποία ως πρώτη ύλη
χρησιμοποιήθηκε ανακυκλωμένο χαρτί έγκειται στη γενική κατηγορία πιστοποίησης
προϊόντων.
Ακόλουθα, ρόλο στη διαμόρφωση της γραμμής παραγωγής επεξεργασίας
ανακυκλωμένων ινών των σχετικών εταιριών στην Ελλάδα διαδραματίζουν οι
«Κατευθυντήριες γραμμές για τα εργοστάσια χαρτιού για τον έλεγχο του περιεχομένου των
μη-αξιοποιήσιμων υλικών στο ανακυκλωμένο χαρτί» που έχει εκδώσει η Συνομοσπονδία
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Ευρωπαϊκών Βιομηχανιών Χάρτου, οι οποίες ισχύουν ρητά μόνο στις χώρες της εν λόγω
Συνομοσπονδίας αλλά εφαρμόζονται άτυπα σε πλήθος χαρτοβιομηχανιών στην Ελλάδα.
Επίσης εφαρμόζονται και οι Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές, όπου σύμφωνα με τις οποίες οι
πρώτες ύλες για την παραγωγή ανακυκλωμένων ινών κυτταρίνης αποτελούνται κυρίως από
ανακτημένο χαρτί, νερό, χημικά πρόσθετα και ενέργεια µε τη μορφή ατμού και
ηλεκτρισμού. Σε γενικές γραμμές, οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται εξαρτώνται στη
μέθοδο ανακύκλωσης που χρησιμοποιείται, καθώς υπάρχουν δύο βασικές κατηγορίες:
-

-

Μέθοδοι µε αποκλειστικώς µηχανικό καθαρισµό δηλ. χωρίς αποµελάνωση, όπου
χρησιμοποιούνται για προϊόντα όπως το testliner, το κυµατοειδές χαρτί, το χαρτόνι,
κ.λπ..
Μέθοδοι µε µηχανικό και χηµικό καθαρισµό δηλ. χωρίς αποµελάνωση, όπου
χρησιμοποιούνται για προϊόντα όπως το δημοσιογραφικό χαρτί, το χαρτί tissue, το
χαρτί για εκτυπώσεις και φωτοαντίγραφα, το χαρτί για περιοδικά καθώς και ορισμένες
ποιότητες χαρτονιού χαρτοκιβωτίων ή DIP αγοράς.

Η περιεκτικότητα ενός χαρτιού σε δευτερογενή χαρτόμαζα εξαρτάται από το είδος του
χαρτιού (Φιλιππακοπούλου, 2007), όπως παρουσιάζεται και στις επιταγές των Βέλτιστων
Διαθέσιμων Πρακτικών (European Commission, 2001) που εφαρμόζονται σε ελληνικές
χαρτοβιομηχανίες. Χαρακτηριστικά σημειώνεται ότι για την παραγωγή αποθεμάτων
εφημερίδων χρησιμοποιείται πρώτη ύλη από απομελανοποιημένο πολτό με τυπική
σύσταση αναλογίας 50:50 μίγματος εφημερίδων και περιοδικών.
Κατά την περίπτωση επεξεργασίας ανακυκλωμένου χαρτιού το οποίο προέρχεται από
απορρίμματα νοικοκυριών και προορίζεται για την παραγωγή χαρτιού υψηλότερων
ποιοτήτων γραφικού χάρτου με περιεχόμενο στη σύσταση ξύλο (π.χ. όπως χαρτί υψηλής
στίλβωσης και επικάλυψης χαμηλού βάρους) απαιτείται η συμπλήρωση συγκεκριμένων
προδιαγραφών, όπως χαμηλό περιεχόμενο ποσοστό σε στοιχεία τα οποία ενδέχεται να
προκαλέσουν προβλήματα, υψηλή ποιότητα σε λεία επιφάνεια απελευθερωμένη από
συσσωματώματα και δέσμες ινών και οπτικές ιδιότητες όπως φωτεινότητα και καθαρότητα
στο τελικό προϊόν. Το υλικό αποτελείται συνήθως από εφημερίδες και περιοδικά. Τα
στάδια του διαχωρισμού και του καθαρισμού αποτελούν πολύ βασικά σημεία της εν λόγω
επεξεργασίας, απαιτώντας παράλληλα στάδιο επίπλευσης και λεύκανσης. Τα απαραίτητα
χαρακτηριστικά για την επιφάνεια του τελικού παραγώγου από οικιακά απορρίμματα
χάρτου καλύπτονται εύκολα από την προσθήκη ενός σταδίου ραφιναρίσματος
(εξευγενισμού). Εάν το επιτρεπόμενο όριο τέφρας ξεπερνά το 8-10% τότε δεν απαιτείται
κάποια έκπλυση, και η οποία στις περισσότερες των περιπτώσεων παραλείπεται για
οικονομικούς λόγους.
Όλα τα είδη χάρτου και χαρτονιού είναι κατασκευασμένα από ίνες χωρίς μεγάλες
διαφορές, οι οποίες αντικατοπτρίζονται και στις τεχνολογίες ανακύκλωσης (JRC & IPTS,

90 | Σ ε λ ί δ α

Παραδοτέο Α.4.1.: Ανασκόπηση και αξιολόγηση της ισχύουσας νομοθεσίας και των τεχνικών
εισηγήσεων για τα κριτήρια αποχαρακτηρισμού αποβλήτων (End-of-Waste Criteria) σχετικά με τα
προϊόντα του οικιακού ανακυκλωτή Recycling@Home

2011). Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένες κατηγορίες απορριμμάτων χάρτου οι οποίες είναι
δύσκολες είτε κατά την πολτοποίηση και την απομελάνωση (Borchardt et al., 1994,
Φιλιππακοπούλου, 2007) ή σε άλλα στάδια της αλυσίδας διαχείρισης. Ακόλουθα
παρουσιάζονται κάποια χαρακτηριστικά δύσχρηστα φορτία απορριμμάτων χάρτου για τις
χαρτοβιομηχανίες γενικά όπως και στην Ελλάδα:
-

-

-

-

-

-

Το παλαιόχαρτο το οποίο περιέχει ρητίνες αύξησης της υγρής αντοχής, ιδιαίτερα στις
περιπτώσεις της πλήρους πολυμερισμένης ρητίνης, η ινοποίησή του απαιτεί τόσο
μηχανική όσο και χημική ενέργεια προκειμένου να επιτευχθεί η διάσπαση των
διασταυρωμένων δεσμών και εν συνεχεία έκπλυση για την απομάκρυνση των
προϊόντων αντίδρασης, ενώ για την περίπτωση μεγάλης περιεκτικότητας σε ρητίνες
απαιτείται επιπρόσθετα η χρησιμοποίηση ειδικών συσκευών άλεσης. Ειδικά για το
χαρτί μεγάλης παλαιότητας με περιεχόμενες ρητίνες υγρής αντοχής έχει διαπιστωθεί
ότι απαιτείται διπλάσιος χρόνος πολτοποίησης σε σχέση με ένα μικρότερου χρόνου
ζωής (Hoekstra and May, 1990, Φιλιππακοπούλου, 2007).
Τα απορρίμματα χάρτου τα οποία αποτελούν μέρος του λεγόμενου «παλαιοχάρτου
γραφείου», το οποίο κατηγοριοποιείται στα γραφής-εκτύπωσης και προέρχονται τόσο
από γραφεία επαγγελματικά όσο και από μικρά οικιακά γραφεία και έχουν τυπωθεί με
τις μεθόδους τυπογραφίας, offset, κρουστικές εκτυπώσεις δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερα
προβλήματα. Προβλήματα, ωστόσο, δημιουργούνται κατά την απομελάνωση
εφημερίδων και επριοδικών που έχουν τυπωθεί με τη μέθοδο της φλεξογραφίας καθώς
και στο χαρτί από μη κρουστικές εκτυπώσεις. Συγκεκριμένα, το αποδεκτό όριο για την
παρουσία φλεξογραφικών εκτυπώσεων σε ένα μίγμα απορριμμάτων χάρτου αγγίζει
αυστηρά το όριο του 5-10% με κριτήριο τη μείωση του βαθμού ανάκλασης που
προκαλεί, καθώς σε μεγαλύτερες συγκεντρώσεις δημιουργεί προβλήματα, όπως
συμβαίνει και στα υπόλοιπα υδατοδιαλυτά μελάνια.
Το αυτογραφικό χαρτί απορρίπτεται και ανακυκλώνεται, ωστόσο η σύνθεσή του
δημιουργεί περιορισμούς κατά το χειρισμό του καθώς πρέπει να αποφευχθεί
οποιαδήποτε είδους πίεση κατά τη μεταφορά, αποθήκευση ή και εκτύπωση.
Ως χαμηλής ανακυκλωσιμότητας χαρτιά λογίζονται αυτά τα οποία περιέχουν μεγάλο
ποσοστό μη-χάρτινων στοιχείων, αυτά τα οποία δεν φέρουν επαρκές μέγεθος ινών (π.χ.
χαρτί από καταστροφέα εγγράφων, όπως και αυτά των οποίων οι ίνες δεν κρίνονται
σύμφωνες με τις προδιαγραφές της χαρτοβιομηχανίας (όπως για παράδειγμα τα
χαρτονομίσματα και οι βαμμένες ίνες).
Οι χάρτινες πολυστρωματικές συσκευασίες (tetrapack) δημιουργούν προβλήματα στην
ανακύκλωση από τη στιγμή που χρησιμοποιηθούν και καταστούν απορρίμματα, λόγω
του υψηλού περιεχομένου τους σε μη-χάρτινα στοιχεία καθώς και εξαιτίας της
δυσκολίας διαχωρισμού τους με οποιονδήποτε από τους παραδοσιακούς τρόπους
μορφή ξηρής διαλογής (λ.χ. χειροδιαλογή ή μηχανική διαλογή).
Ένα ποσοστό της τάξης του 20% του χαρτιού που χρησιμοποιείται δεν μπορεί να
ανακυκλωθεί εξαιτίας των χρήσεων που έχει, όπως λ.χ. έγγραφα και έντυπα τα οποία
αρχειοθετούνται, χαρτιά υγιεινής-καθαριότητας, χαρτιά περιτύλιξης τροφίμων κ.ά..
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-

Στα φορτία απορριμμάτων χάρτου λόγω του ότι δεν είναι δυνατή η πλήρης
απομάκρυνση σωματιδίων μελανιού κατά την απομελάνωση ουσιαστικά μειώνεται η
ποιότητα των οπτικών ιδιοτήτων, εξαιρουμένων ωστόσο των περιπτώσεων κατά τις
οποίες πραγματοποιείται η διαδικασία της λεύκανσης.

Σε ό, τι αφορά στα αποδεκτά όρια υγρασίας από τις ελληνικές βιομηχανίες επεξεργασίας
απορριμμάτων χάρτου αξίζει να σημειωθεί ότι εφαρμόζεται το όριο υγρασίας της τάξης του
10% που ορίζεται από το πρότυπο EN-643 όπως επίσης εφαρμόζεται άτυπα και η
υφιστάμενη μέθοδος ελέγχου του ποσοστού υγρασίας από χαρτοβιομηχανίες στις χώρες
της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Βιομηχανιών χάρτου («Κατευθυντήριες γραμμές για τα
εργοστάσια χαρτιού για τον έλεγχο της περιεκτικότητας της υγρασίας στο ανακυκλωμένο
χαρτί»), όπως παρουσιάζονται στο Διάγραμμα 3-13.

Διάγραμμα 3-13: Διαδικασία ελέγχου της υγρασίας
Πηγή: ERPC, 2012d

Το μέγεθος των απορριμμάτων χάρτου που εισέρχονται προς χρήση στις ελληνικές
χαρτοβιομηχανίες αποτελεί θέμα διαπραγμάτευσης μεταξύ προμηθευτή και αγοραστή
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ανάλογα με τις ανάγκες του τελικού παραγόμενου προϊόντος όπως επίσης και θέμα των
τεχνολογικών απαιτήσεων της κάθε μονάδας ανακύκλωσης. Χαρακτηριστικά αναφέρεται
ότι στα Κ.Δ.Α.Υ. δεν εισέρχονται προς ανακύκλωση απορρίμματα χάρτου μεγέθους
μικρότερου Α4, λόγω δυσχέρειας ως προς την επεξεργασία τους.
Το επίπεδο αποδεκτής καθαρότητας ενός ανακυκλούμενου υλικού εξαρτάται από τις
προδιαγραφές του τελικού προϊόντος για το οποίο πρόκειται να χρησιμοποιηθεί. Eιδικά για
την περίπτωση του χαρτιού χρησιμοποιούνται οι προδιαγραφές οπτικών ιδιοτήτων και
μηχανικών αντοχών. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι χαρτοβιομηχανίες δεν
απαιτούν από τις μονάδες ανακύκλωσης την απομάκρυνση των μη-χάρτινων στοιχείων, τα
οποία είναι τόσο τεχνολογικά σχεδόν αδύνατο να απομακρυνθούν καθ' όσο το φορτίο
βρίσκεται σε ξηρή φάση όσο και πολύ δαπανηρό οικονομικά. Χαρακτηριστικά σημειώνεται
ότι:
-

-

-

Το κυματοειδές χαρτόνι, το δημοσιογραφικό χαρτί και το χαρτί υγιεινής-καθαριότητας
οφείλουν να περιέχουν τα μεγαλύτερα ποσοστά καθαρότητας (μεγαλύτερα της τάξης
του 50%), σε αντίθεση με το χαρτί γραφής-εκτυπωσης το οποίο περιέχει ποσοστό το
οποίο αγγίζει ποσοστό της τάξης μόλις του 10%.
Φορτία παλαιοχάρτου που προκύπτουν από χαρτί γραφής-εκτύπωσης μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή όλων σχεδόν των κατηγοριών χαρτιού, λόγω της
εγγενούς υψηλής καθαρότητάς τους.
Επειδή το παραγόμενο χαρτί γραφής-εκτύπωσης μπορεί να περιέχει χαμηλά ποσοστά
από παλαιόχαρτο άλλων κατηγοριών, είναι περιβαλλοντικά προτιμητέο τα φορτία
αυτής της κατηγορίας παλαιοχάρτου να χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ομοειδών
προϊόντων. Ο λόγος βασίζεται κυρίως στο γεγονός ότι η παραγωγή ομοειδών
δευτερογενών προϊόντων επιτρέπει περισσότερους κύκλους ανακύκλωσης.

Επιπρόσθετα, λαμβάνονται υπόψη και κάποιες γενικές τεχνολογικές παρατηρήσεις για την
παραγωγή νέων προϊόντων χάρτου από δευτερογενή πρώτη ύλη χάρτου. Πιο συγκεκριμένα,
σε πλήρη εφαρμογή βρίσκεται ο κανόνας σύμφωνα με τον οποίο η βέλτιστη δυνατή
επεξεργασία απορριμμάτων χάρτου μπορεί να επιτευχθεί όσο μεγαλύτερο είναι το μέγεθος
των προσμίξεων ως προς αυτό των ινών. Ο λόγος αφορά στην πιο εύκολη και πληρέστερη
απομάκρυνση των ευμεγεθών προσμίξεων ως προς αυτών μικρότερου μεγέθους. Καθ'
αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται η κατάτμηση των προσμίξεων κατά το στάδιο της
πολτοποίησης. Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί ότι οι πιο συνήθεις προσμίξεις και
ακαθαρσίες οι οποίες περιέχονται στα φορτία απορριμμάτων χάρτου που καταφθάνουν σε
μονάδες ανακύκλωσης αγγίζουν σε ποσοστιαίο περιεχόμενο ένα μέσο όρο της τάξης του
1,5-2,5% κ.β. με μέγιστο όριο το 5-9% (CEPI, FECO, ERPA, 2002), αφορώντας σε υλικά τα
οποία ενδέχεται να είναι οργανικά ή ανόργανα και αδιάλυτα έως μέτρια διαλυτά στο νερό
και τα οποία ενδέχεται να προκαλέσουν δυσλειτουργίες στο μηχανολογικό εξοπλισμό της
μονάδας, μείωση του ρυθμού παραγωγής της χαρτοποιητικής μηχανής, αύξηση της
ανομοιογένειας της χαρτομάζας, αποφράξεις και εναποθέσεις σε διάφορα σημεία της
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εγκατάστασης καθώς επίσης και υποβάθμιση της επιφάνειας και των ιδιοτήτων του
παραγόμενου χαρτιού οδηγώντας σε αύξηση της εντροπίας (Οικονόμου, 1998). Σημαντικό
ποσοστό στο σύνολο των μη-χάρτινων στοιχείων στα φορτία απορριμμάτων χάρτου
κατέχουν αυτά που προέρχονται από συσκευασίες όπως π.χ. της τάξης του ≈5% PE από
χαρτόνι με επικάλυψη PE ή από χάρτινους σάκους με επικάλυψη πολυαιθυλαινίου, 20%PE
και ≈5% αλουμινίου από χάρτινες συσκευασίες υγρών κ.ά. (JRC & IPTS, 2011), όπως
αποτυπώνεται και στον ακόλουθο πίνακα (Πίνακας 3-12).
Πίνακας 3-12: Οι κυριότερες ακαθαρσίες και προσμίξεις σε φορτία απορριμμάτων χάρτου

Είδος ακαθαρσίας
Άμμος
Μέταλλα
Αργιλοπυριτικά ορυκτά
Κηροί
Πολυαιθυλένιο
Αφρώδες πολυστυρένιο (styrofoam, φελιζόλ)
Πολυστυρένιο
Γαλακτώματα ελαστομερών
Επιχρίσματα θερμής τήξης
Κόλλες
Άσφαλτος
Μελάνια

Ειδικό βάρος

Μέγεθος σωματιδίων*

2,0-2,2
6-9
1,8-2,6
0,9-1,0
0,91-0,97
0,3-0,5
1,04-1,1
0,9-1,1
0,95-1,1
0,9-1,1
1,1-1,5
1,2-1,6

2, 3, 4
5
2
1, 2
4, 5
4, 5
4, 5
3, 4
3, 4
3
2, 3
1, 2, 3

* Μέγεθος σωματιδίων: 1: κολλοειδείς διαστάσεις, 2: μικρότερο από 40μm, 3: 40-4000 μm, 5: μεγαλύτερα από
4000μm.
Πηγή: Ferguson, 1992, Merriman, 1993, Φιλιππακοπούλου, 2007

Καταληκτικά, σημειώνεται ότι η κάθε χαρτοβιομηχανία ορίζει τα κριτήρια ποιότητας
ανάλογα με τα προϊόντα που παράγει ή με τα κριτήρια που ορίζει ο εκάστοτε αγοραστής.
Προκειμένου τα προϊόντα να είναι πιο ανταγωνιστικά στην αγορά, πιστοποιήσεις που
αφορούν στην ποιότητα του προϊόντος και στη διασφάλιση συνθηκών της γραμμής
παραγωγής χρησιμοποιούνται κατά βούληση.

3.3. Γενικές επιπτώσεις των κριτηρίων αποχαρακτηρισμού
απορριμμάτων χάρτου
Η εκτίμηση των πιθανών επιπτώσεων της εφαρμογής των κριτηρίων αποχαρακτηρισμού
εστιάζουν στις αλλαγές που ενδέχεται ότι θα επιφέρουν στην υφιστάμενη κατάσταση. Οι
τομείς που εξετάζονται ακόλουθα αφορούν στις πιθανές αλλαγές της εφαρμογής των
κριτηρίων αποχαρακτηρισμού για τα απορρίμματα χάρτου στο περιβάλλον και στην
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ανθρώπινη υγεία. Εν συνεχεία, παρατίθεται επιπρόσθετα μία εκτίμηση της ελληνικής
αγοράς δευτερογενών πρώτων υλών χάρτου.

3.3.1 Περιβαλλοντικές επιπτώσεις και επιπτώσεις στην ανθρώπινη
υγεία των κριτηρίων αποχαρακτηρισμού των απορριμμάτων
χάρτου
Η ανακύκλωση ως διαδικασία αξιοποίησης απορριμμάτων παρουσιάζεται να φέρει σαφές
προβάδισμα ως προς το περιβαλλοντικό όφελος. Ο λόγος αφορά κυρίως στην
εξοικονόμηση φυσικών πόρων, καθώς τα προϊόντα που παράγονται από την εν λόγω
διαδικασία υποκαθιστούν τη χρήση των φυσικών πόρων. Διαφοροποίηση ωστόσο
παρουσιάζεται στις περιπτώσεις ανακύκλωσης κατά τις οποίες φθίνει η ποιότητα των
παραγόμενων προϊόντων κατά τη διαδικασία της ανακύκλωσης (φαινόμενο υποκύκλησης).
Στις περιπτώσεις αυτές, η εξοικονόμηση φυσικών πόρων δεν αποτελεί το βασικό
περιβαλλοντικό όφελος καθώς δεν μπορούν να υποκατασταθούν οι φυσικοί πόροι στο
μέγιστο βαθμό όπως στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η ανακύκλωση οδηγεί σε προϊόντα
σχεδόν ίδιας ποιότητας με αυτών που οδηγούνται προς ανακύκλωση.
Η εφαρμογή των κριτηρίων αποχαρακτηρισμού αποβλήτων αναμένεται ότι θα βελτιώσει
τον αντίκτυπο των τεχνολογιών ανακύκλωσης στους τομείς του περιβάλλοντος και της
ανθρώπινης υγείας. Ακόλουθα, παρατίθενται επιπτώσεις -σύμφωνα με τη σχετική μελέτη
του Κοινού Κέντρου Ερευνών- της εφαρμογής των κριτηρίων αποχαρακτηρισμού για τα
απορρίμματα χάρτου στο ανθρωπογενές και φυσικό και περιβάλλον ανά στάδιο
ανακύκλωσης. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι αλλαγές που παρουσιάζονται ακόλουθα
φέρουν πιθανολογικό χαρακτήρα, καθώς μέχρι γραφής της παρούσας έκθεσης δεν έχουν
θεσμοθετηθεί αλλά ούτε και ψηφιστεί τα κριτήρια αποχαρακτηρισμού για τα απορρίμματα
χάρτου.
(i)

Στάδιο μεταφοράς και αποθήκευσης απορριμμάτων χάρτου

Η αποθήκευση και μεταφορά των απορριμμάτων χαρτιού, κατόπιν της εφαρμογής των
κριτηρίων αποχαρακτηρισμού, δεν θα καλύπτεται πλέον από ρυθμιστικούς ελέγχους που
αφορούν στα απόβλητα. Θεωρητικά, αυτό θα μπορούσε να ενέχει αυξημένο κίνδυνο για το
περιβάλλον, στην περίπτωση κατά την οποία το αποχαρακτηρισμένο χαρτί είχε ιδιότητες
που απαιτούσαν έλεγχο μόνο από την υπάρχουσα νομοθεσία για τα απόβλητα. Ωστόσο, οι
υφιστάμενες πρακτικές μεταφοράς και αποθήκευσης που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο
των κινδύνων αποθήκευσης χαρτιού (όπως λ.χ. της φωτιάς, της βιοαποδόμησης καθώς και
της σκόνης και των οχλήσεων από χαρτί που αιωρείται με τον άνεμο) αναμένεται ότι θα
εξαλείψουν τον κίνδυνο. Τέτοιου είδους προβλήματα ελέγχονται επί του παρόντος σε
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πολλές εγκαταστάσεις επεξεργασίας απορριμμάτων χάρτου με λύσεις όπως η αποθήκευση
σε εσωτερικούς χώρους με σίτες διαχωρισμού και τοίχους, με τη χρήση σωληνώσεων
παροχής νερού για την εξάλειψη του κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς καθώς και με τον
τακτικό καθαρισμού του χώρου. Στην πράξη, με την εφαρμογή των κριτηρίων
αποχαρακτηρισμού αναμένεται ότι φορτία παλαιοχάρτου θα παύουν να αποτελούν φορτία
απορριμμάτων αλλά αξιοποιήσιμα φορτία για την παραγωγή νέων προϊόντων, τα οποία
όμως θα εξακολουθούν να αποθηκεύονται στις περισσότερες περιπτώσεις υπό τις ίδιες
πρότερες συνθήκες (όντας δηλαδή φορτία απορριμμάτων).
(ii)

Στάδιο επεξεργασίας απορριμμάτων χάρτου

Η εφαρμογή των κριτηρίων αποχαρακτηρισμού για τα απορρίμματα χάρτου αναμένεται
ότι θα επηρεάσει θετικά τα στάδια επεξεργασίας των απορριμμάτων χάρτου, ενώ
προβλήματα που έχουν προβλεφθεί ότι μπορεί να δημιουργηθούν φέρουν εύρος λύσεων.
Ειδοποιό διαφορά με τη νομοθεσία περί των κριτηρίων αποχαρακτηρισμού αποτελεί η
συνέχιση της συμπερίληψης της επεξεργασίας των απορριμμάτων χάρτου στην υφιστάμενη
νομοθεσία περί αποβλήτων, με τις διαδικασίες δηλαδή που ακολουθούνται επί του
παρόντος σε κάθε αδειοδοτημένη εγκατάσταση η οποία διαθέτει λειτουργίες για την
επεξεργασία απορριμμάτων. Η συνθήκη αυτή εξασφαλίζει ουσιαστικές δικλείδες
ασφαλείας στα διάφορα στάδια της επεξεργασίας κατόπιν και της εφαρμογής των
κριτηρίων αποχαρακτηρισμού των απορριμμάτων χάρτου. Πιο συγκεκριμένα, θετική
αναμένεται ότι θα είναι η επιρροή της εφαρμογής των κριτηρίων αποχαρακτηρισμού των
απορριμμάτων χάρτου στους τομείς των ορίων εκπομπών, στη χρήση των ανακυκλωμένων
υλών σύμφωνα με την πρότερη χρήση τους καθώς και γενικά στο περιβάλλον και στην
ανθρώπινη υγεία.
Σε ό, τι αφορά στις αέριες εκπομπές, στη σκόνη και στο θόρυβο που παράγονται κατά τη
διάρκεια επεξεργασίας των απορριμμάτων χάρτου, δεν αναμένονται αλλαγές, αν και
κάποιες μπορεί να παρατηρηθούν για τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας απορριμμάτων
χάρτου κατά την προσπάθεια επίτευξης υψηλών ποσοστών ποιότητας αγγίζοντας καθ'
αυτόν τον τρόπο όλο και χαμηλότερα ποσοστά. Η μείωση των ποσοστών των εκπομπών, της
σκόνης και του θορύβου αναμένεται να βελτιώσει όλα τα στάδια της διαχειριστικής
αλυσίδας απορριμμάτων χάρτου ως προς την ασφάλεια και την προστασία της ανθρώπινης
υγείας, επηρεάζοντας μακροχρόνια τα επιτρεπτά όρια για τις εν λόγω μονάδες.
Μία ακόμη σύνδεση μεταξύ της εφαρμογής των κριτηρίων αποχαρακτηρισμού
απορριμμάτων χάρτου και των σταδίων επεξεργασίας των απορριμμάτων χάρτου, αφορά
στον τελικό προορισμό της χρήσης τους. Πιο συγκεκριμένα, ένας εκ των κανόνων της
ανακύκλωσης αφορά στη συγγένεια μεταξύ της πρότερης χρήσης της πρώτης ύλης με την
τελική της δευτερογενούς πρώτης ύλης στην οποία μεταβαίνει. Η εφαρμογή των κριτηρίων
αποχαρακτηρισμού αναμένεται ότι θα συμβάλλει στη διατήρηση και ενίσχυση του εν λόγω
γενικού κανόνα της ανακύκλωσης, με τη χρήση των δευτερογενών πρώτων υλών σύμφωνα
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με το ρόλο που έφεραν ως πρώτες ύλες, εξοικονομώντας ενέργεια αλλά και ποσότητες
δευτερογενών πρώτων υλών.
Τέλος, άξιο λόγου αποτελεί η παρατήρηση του Κοινού Κέντρου Ερευνών σχετικά με το ότι
στα κριτήρια αποχαρακτηρισμού δεν περιλαμβάνονται ειδικές διατάξεις αναφορικά με την
ανθρώπινη υγεία και την περιβαλλοντική προστασία. Αντ' αυτού, τα κριτήρια
αποχαρακτηρισμού περιλαμβάνουν σχετικά χωρία-δικλείδες από τα πρώτα κιόλας στάδιά
των (JRC & IPTS, 2011). Οι μέχρι του παρόντος προτάσεις του Κοινού Κέντρου Ερευνών προς
συμπερίληψη συγκεκριμένων χωρίων στα κριτήρια αποχαρακτηρισμού των απορριμμάτων
χάρτου παρουσιάζονται ως επαρκή προκειμένου να μειωθούν πιθανοί κίνδυνοι προς το
περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία (π.χ. μόλυνση μεταξύ των διαφόρων ειδών χάρτου,
οσμές, έκπλυση κ.ά.), καθώς στην περίπτωση που τα απόβλητα χάρτου δεν πληρούν αυτά
τα κριτήρια τότε δεν έχουν την δυνατότητα να εκπληρώσουν όλες τις συνθήκες χρήσεις του
αποχαρακτηρισμένου φορτίου σαν προϊόν το οποίο είναι βασισμένο στην τέταρτη
προϋπόθεση από το Άρθρο 6 της Νομοθεσίας για τα απόβλητα (JRC & IPTS, 2011).
(iii)

Στάδιο εξαγωγής αποχαρακτηρισμένων φορτίων με περιεχόμενο χαρτί σε χώρες
εκτός Ε.Ε.

Εκτός των σταδίων που προαναφέρθηκαν, πιθανό στάδιο στη διαχειριστική αλυσίδα των
απορριμμάτων χάρτου αποτελεί η μεταφορά φορτίων σε χώρες εκτός της επικράτειας της
Ε.Ε.. Κατ' αντιστοιχία επομένως, πιθανή είναι και η μεταφορά αποχαρακτηρισμένων
φορτίων με περιεχόμενο χαρτί σε χώρες εκτός Ε.Ε.. Η εφαρμογή των κριτηρίων
αποχαρακτηρισμού για τα απορρίμματα χάρτου αναμένεται να έχουν θετική επιρροή στην
όλη διαδικασία, ενώ οι οποιοιδήποτε προβληματισμοί που εγείρονται παρουσιάζονται να
διαθέτουν πιθανές λύσεις. Στα θετικά αποτελέσματα της εφαρμογής των κριτηρίων
αποχαρακτηρισμού καταμετράται και η ελαχιστοποίηση έως και εξάλειψη των αποστολών
φορτίων με επικίνδυνα και/ή μη-χάρτινα μέρη όπως επίσης και φορτίων υπολειμμάτων σε
χώρες εκτός Ε.Ε., ενώ ανοιχτό προς διαβούλευση σε επίπεδο εμπόρων παραμένει το θέμα
αναφορικά με τις επιπτώσεις των πρόσθετων που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή
νέων χάρτινων προϊόντων.
Όσον αφορά στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που ενδέχεται να προκληθούν εκτός της
επικράτειας της Ε.Ε., στην περίπτωση δηλαδή κατά την οποία λαμβάνει χώρα εξαγωγή
αποχαρακτηρισμένων φορτίων με περιεχόμενο χαρτί, αναμένεται ότι δεν θα υπάρχει
κάποια συνέπεια όσον αφορά στην ατμόσφαιρα, στο έδαφος και στην παραγωγή
απορριμμάτων. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η διαχείριση των υπολειμμάτων της
ανακύκλωσης απορριμμάτων χάρτου εντός της επικράτειας της Ε.Ε., εξαλείφοντας κατ'
αντιστοιχία την πιθανότητα αποστολής φορτίων υπολειμμάτων (δηλαδή του μη-χάρτινου
κλάσματος στα παραληφθέντα φορτία απορριμμάτων χάρτου) προς επεξεργασία ή/και
διάθεση εκτός της Ε.Ε..
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Στα πλεονεκτήματα συγκαταλέγονται και οι αναφορές των κριτηρίων αποχαρακτηρισμού
απορριμμάτων χάρτου σχετικά με την απομάκρυνση των μη-χάρτινων συστατικών κατά τη
διάρκεια της επεξεργασίας των απορριμμάτων χάρτου και όχι εφόσον το φορτίο έχει
περιέλθει στις χαρτοβιομηχανίες (όπως συμβαίνει επί του παρόντος χωρίς την εφαρμογή
των κριτηρίων αποχαρακτηρισμού των απορριμμάτων χάρτου), απεγκλωβίζοντας τις
χαρτοβιομηχανίες από την εν λόγω διαδικασία, καταστώντας καθαρότερη τη διαδικασία
επεξεργασίας.
Αντίθετα, προβληματισμός έχει εκφραστεί σχετικά με το θέμα των αποχαρακτηρισμένων
φορτίων που αποστέλλονται σε χώρες εκτός Ε.Ε. προκειμένου να ανακυκλωθούν. Οι
αμφιβολίες ωστόσο μειώνονται σημαντικά, καθώς τα αποχαρακτηρισμένα φορτία θα
φέρουν εκ των προτέρων συγκεκριμένα επίπεδα ποιότητας. Επιπρόσθετο προβληματισμό
δημιουργεί και η διαχείριση των υπολειμμάτων σε χώρες εκτός Ε.Ε., ο οποίος όμως και
εξαλείφεται σύμφωνα με σχετικό χωρίο του Κανονισμού για τη μεταφορά ορισμένων
αποβλήτων.
Ένας ακόμη προβληματισμός αφορά για την πιθανόν λιγότερο ανεπτυγμένη τεχνολογία
επεξεργασίας φορτίων απορριμμάτων χάρτου σε χώρες εκτός Ε.Ε.. Προς αντιπαράθεση, το
Κοινό Κέντρο Ερευνών, χρησιμοποιεί τη θέση ότι τα αποχαρακτηρισμένα φορτία με
περιεχόμενο χαρτί θα φέρουν εκ των πραγμάτων μικρότερα ποσοστά προσμίξεων εν
συγκρίσει με τα φορτία απορριμμάτων που αποστέλλονται επί του παρόντος προς
επεξεργασία σε χώρες εκτός Ε.Ε.. Συνεπακόλουθα, αναμένεται ότι και οι εκπομπές θα είναι
σαφώς πιο περιορισμένες σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση.
Συμπερασματικά, οι επιπτώσεις στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία της
εφαρμογής των κριτηρίων αποχαρακτηρισμού για τα απορρίμματα χάρτου αναμένεται ότι
θα προσελκύσουν το ισοζύγιο προς τα θετικά αποτελέσματα. Ο τρόπος επίτευξης μπορεί να
μην περιλαμβάνει μία πλειάδα άμεσων αναφορών για την προστασία του περιβάλλοντος
και της ανθρώπινης υγείας, ωστόσο η φιλοσοφία της δημιουργίας των εν λόγω κριτηρίων
καθώς και η μετέπειτα σύνταξή τους βασίζεται και περιστρέφεται καθ' όλα τα στάδια μέχρι
τον αποχαρακτηρισμό ενός φορτίου κατά κύριο λόγο σε αυτά.

3.3.2 Ευκαιρίες αγοράς δευτερογενών πρώτων υλών χάρτου στην
Ελλάδα
Τα κύρια χαρακτηριστικά της ελληνικής αγοράς χάρτου ως προς τις άλλες των υπολοίπων
ευρωπαϊκών χωρών είναι η μικρού μεγέθους αγορά, η εγχώρια αδυναμία παραγωγής
χαρτιού υψηλής ποιότητας με οικονομικό τρόπο εν αντιθέσει με την πιο συμφέρουσα για
τα ελληνικά δεδομένα παραγωγή χαρτιών χαμηλής ποιότητας (λ.χ. χαρτοκιβωτίων)
(Φιλιππακοπούλου, 2007). Σε αυτά τα χαρακτηριστικά μπορεί να προστεθούν οι κατά πολύ
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μεγαλύτερες ποσότητες χαρτιού που μπορούν να οδηγηθούν προς ανακύκλωση ως προς τις
παραγόμενες ποσότητες χαρτιού για τα ελληνικά δεδομένα. Ακόλουθα παρατίθενται
κάποια χαρακτηριστικά της ελληνικής αγοράς χάρτου αναφορικά με το λειτουργικό κόστος,
την παραγωγή και την κατανάλωση, καθώς και κάποιες παρατηρήσεις αναφορικά με την
επιρροή της εφαρμογής των κριτηρίων αποχαρακτηρισμού απορριμμάτων χάρτου για τα
ελληνικά δεδομένα σύμφωνα με τις καταγεγραμμένες συνιστώσες που έκρινε το Κοινό
Κέντρο Ερευνών ότι θα επηρεαστούν για τα κράτη-μέλη της Ε.Ε..
Το λειτουργικό κόστος για την παραγωγή χάρτου στην Ελλάδα ξεκινά ήδη από τα πρώτα
βήματα που αφορούν στην εξεύρεση της πρώτης ύλης. Η έλλειψη διαθέσιμων μεγάλων
ποσοτήτων πρώτων υλών για την παραγωγή χαρτιού οδηγούν είτε στην αγορά πρώτης ύλης
από το εξωτερικό ή στη μεταποίηση ποσοτήτων χρησιμοποιημένου χάρτου. Στον κατάλογο
εξόδων για την παραγωγή προϊόντων χάρτου από απορρίμματα χάρτου σημειώνονται η
μικρή ανά κιλό αξία του ως εμπόρευμα, το μεταφορικό κόστος, το κόστος ταφής των
υπολειμμάτων επεξεργασίας καθώς και το κόστος μεταποίησης των απορριμμάτων χάρτου
(λ.χ. απομελάνωση, λεύκανση, απομάκρυνση προσμίξεων). Πιο συγκεκριμένα:
-

Η μικρή ανά κιλό αξία του παλαιοχάρτου ως εμπόρευμα (Διάγραμμα 3-14) δημιουργεί
δυσκολίες τόσο στο στάδιο της μεταποίησης του παλαιοχάρτου όσο και στην πώλησή
του στο εξωτερικό. Μία από τις πιο σημαντικές δυσκολίες αφορά στο κόστος
μεταφοράς. Ειδικά για την περίπτωση της συλλογής φορτίων από Δήμους
πραγματοποιείται συνήθως πλειοδοτικός διαγωνισμός για την πώληση των
συλλεγομένων ποσοτήτων ανά δίμηνο ή εξάμηνο (Παραργυρίου και συν, 1996).

Διάγραμμα 3-14: Δείκτης τιμών και όγκος συναλλαγών για τα απορρίμματα χάρτου και χαρτονιού στα 27
κράτη-μέλη της Ε.Ε.
Πηγή: EUROSTAT, 2011
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-

-

Κόστος υπάρχει και στην απομάκρυνση των πρόσθετων που χρησιμοποιούνται στα
διάφορα χάρτινα προϊόντα (όπως κόλλες, κερί, μελάνια, πληρωτικά, χρώματα,
πλαστικά, ελαστομερή, ρητίνες, μεταλλικά συνδετικά, κλωστές κ.ά.) καθώς και για τις
διάφορες περιεχόμενες ακαθαρσίες (όπως λ.χ. χώμα, αδρανή κ.ά.) από το χαρτί κατά
την ανακύκλωσή του -δηλαδή κατά τη διαδικασία της απομελάνωσης, όπως επίσης και
στη διαδικασία αναβάθμισης των ποιοτικών χαρακτηριστικών της χαρτόμαζας με στόχο
την αύξηση της εμπορικής αξίας του φορτίου.
Μία ήπια διαδικασία λεύκανσης απαιτείται στο δεύτερο κύκλο μίας δευτερογενούς
χαρτόμαζας. Το κόστος ωστόσο σε αυτή την περίπτωση είναι μικρότερο, καθώς
εξοικονομούνται χημικά αντιδραστήρια και χλώριο (Conservatree).

Το λειτουργικό κόστος και τα χαρακτηριστικά του επηρεάζουν και επηρεάζονται από την
παραγωγή και την κατανάλωση σε κάθε χώρα. Με κύριο χαρακτηριστικό στην Ελλάδα το
σύνολο των ποσοτήτων χαρτιού που οδηγείται προς ανακύκλωση να είναι μεγαλύτερο σε
ποσότητες από τις παραγόμενες ποσότητες χάρτου x (Φιλιππακοπούλου, 2007)
επικρατώντας από τις αρχές σχεδόν της οργανωμένης ανακύκλωσηςxi, η παραγωγή της
ελληνικής χαρτοβιομηχανίας του 2012 φέρει συναφή χαρακτηριστικά με αυτά της
γενικότερης επικρατούσας ύφεσης στους κλάδους μεταποίησης της χώρας (ΗΜΕΡΗΣΙΑ Οn
Line, 2012), όπως:
-

-

πτωτική τάση στην παραγωγή της χαρτοβιομηχανίας από το 2008 με 4,5% έως και το
2011 με πτώση που αγγίζει το 8,5%,
μείωση της τάξης του 45% (από 48,8% το 2010) στην εισαγωγή προϊόντων χάρτου στην
ελληνική αγορά,
αύξηση της τάξης του 17,8% (από 12,9% το 2010) του μεριδίου της εγχώριας
παραγωγής που διατίθεται σε αγορές του εξωτερικού (Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 2012), όπως
επίσης και
αρνητική εισροή νέων παραγγελιών στον κλάδο τους επτά πρώτους μήνες του 2012,
επηρεάζοντας άμεσα και τη γραμμή παραγωγής όπου σύμφωνα με στοιχεία της
ΕΛ.ΣΤΑΤ. τα οποία αφορούν στο επτάμηνο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2012 παρουσιάστηκε
μείωση (Πίνακας 3-13).

Πίνακας 3-13: Εισροή νέων παραγγελιών στον κλάδο της ελληνικής χαρτοβιομηχανίας για το χρονικό
διάστημα Ιανουάριος 2012-Ιούλιος 2012

x

Στην Ελλάδα από τις αρχές σχεδόν της οργανωμένης ανακύκλωσης (η δεκαετία του '60 λογίζεται ως
η χρονική περίοδος κατά την οποία υφίσταται οργανωμένη ανακύκλωση στην Ελλάδα) παρατηρείται
ότι ο δείκτης επαναχρησιμοποίησης (U) παραμένει σταθερά μεγαλύτερος από το δείκτη ανάκτησης
(C), το οποίο μπορεί να μεταφραστεί ως ότι οι δυνατότητες ανάκτησης παλαιοχάρτου ήταν κατά
πολύ μεγαλύτερες από τη συνολική κατανάλωση χαρτιού (Πίνακας 3 στο Παράρτημα).
xi
Η δεκαετία του '60 λογίζεται ως η χρονική περίοδος κατά την οποία υφίσταται οργανωμένη
ανακύκλωση στην Ελλάδα.
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Μείωση
(%)

Κλάδος
Παραγωγή χαρτοκιβωτίων και κουτιών από κυματοειδές χαρτί ή χαρτόνι
Παραγωγή χάρτινων σάκων και τσαντών
Παραγωγή υλικού χαρτοποιίας για χαρτί υγείας και άλλα προϊόντα
Παραγωγή μη επιχρισμένου χάρτου
Μη πτυσσόμενα χαρτοκιβώτια από μη κυματοειδές χαρτί ή χαρτόνι
Παραγωγή μαντιλιών και πετσετών για τον καθαρισμό από παρασκευάσματα
καλλωπισμού
Παραγωγή βιβλίων μητρώων, λογιστικών βιβλίων, κλασέρ, εντύπων προς
συμπλήρωση και άλλων ειδών γραφικής ύλης
Παραγωγή καταναλωτικών προϊόντων tissue στο χαρτί υγείας
Παραγωγή χαρτοπετσετών και ρολών κουζίνας

11,0
2,6
27,0
20,35
19,4
76,6
2,6
25,6
24,1
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.

Συγκεκριμένα για τον κλάδο της συσκευασίας, ο κλάδος των χάρτινων συσκευασιών (ως
συνολικός όγκος κατανάλωσης) παρουσιάζει στασιμότητα την τελευταία δεκαετία με μικρές
διαφοροποιήσεις της τάξης του 2-3%. Οι διαφοροποιήσεις έγκεινται ως προς την ποσότητα
και τα παραγόμενα είδη χάρτου συσκευασίας (χαρτόνι, χαρτί και προϊόντα) και αφορούν
κατά κύριο λόγο σε μεταβολές στην παραγωγικότητα και στα είδη χαρτιών συσκευασίας
όπως επίσης και στις μονάδες παραγωγής. Επίσης, θα πρέπει να σημειωθεί ότι
καταναλισκόμενες ποσότητες τόσο για το χαρτί χαρτοκιβωτίων όσο και για το χαρτόνι ή και
το χαρτί για μαδρέν αφορούν σε στοιχεία εσωτερικής παραγωγής για συσκευασία
προϊόντων, χωρίς όμως να απεικονίζει την καταναλισκόμενη ποσότητα στην εγχώρια αγορά
διότι αρκετά από τα συσκευασμένα αυτά προϊόντα εξάγονται και αντίστοιχα ποσότητες εξ'
αυτών εισάγονται με τη μορφή της συσκευασίας ετοίμων προϊόντων (Στασινόπουλος,
2012).
Ακόλουθα, σε ό, τι αφορά στην παραγωγή κυματοειδούς χαρτονιού και χαρτοκιβωτίων θα
πρέπει να σημειωθεί ότι η παραγωγή βρίσκεται συγκεντρωμένη στις τέσσερις πρώτες
βιομηχανίες του κλάδου, καλύπτοντας το 80% της παραγωγής. Η εξαγωγική τους
δραστηριότητα είναι ελάχιστη και περιορίζεται σε γείτονες χώρες. Ένας τρόπος επέκτασης
των δραστηριοτήτων των εταιριών με σημαντική κεφαλαιουχική βάση (και υψηλό
τεχνολογικό επίπεδο) θα ήταν η επέκταση της παραγωγικής δραστηριότητάς τους και εκτός
Ελλάδος.
Αντίθετα από τη συγκέντρωση η οποία παρατηρείται στις μεγαλύτερες παραγωγικές
μονάδες κυματοειδούς χαρτονιού, μεγάλη διασπορά εντοπίζεται στην κατηγορία των
εταιριών που παράγουν υλικά από χαρτί και συμπαγές χαρτόνι. Χαρακτηριστικό γνώρισμα
των εν λόγω εταιριών αποτελεί η μεγάλη κινητικότητα τόσο στην ίδρυση ή τη διακοπή
εταιριών όσο και στην αλλαγή αντικειμένου. Οι περισσότερες επιχειρήσεις της κατηγορίας
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αφορούν σε εταιρίες γραφικών τεχνών που το κύριο αντικείμενό τους είναι η παραγωγή
υλικών συσκευασίας, αλλά παράλληλα ασχολούνται και με εκτυπώσεις εντύπων,
προωθητικών κατασκευών κ.λπ. (Στασινόπουλος, 2012).
Αλληλένδετη της παραγωγής είναι η κατανάλωση των εν λόγω προϊόντων από την αγορά.
Στην Ελλάδα, η παραγωγή της εγχώριας χαρτοβιομηχανίας κάλυπτε το 94% των αναγκών
της χώρας στα διάφορα προϊόντα χαρτιού το 1985, ενώ το 1994 περιορίστηκε στο ποσοστό
του 50% (Φιλιππακοπούλου, 2007) εν μέρει λόγω της αύξησης της χρήσης χάρτου. Ωστόσο,
στη σκιά της οικονομικής κρίσης, η παραγωγή της χαρτοβιομηχανίας παρουσιάζει πτωτική
τάση από το 2008 με 4,5% έως και το 2011 με πτώση που αγγίζει το 8,5%. Οι παραγωγοί
χάρτου της χώρας αφουγκράζοντας τη ζήτηση στην αγορά επαναπροσδιορίζουν τα
δεδομένα τους δημιουργώντας κριτήρια αποδοχής φορτίων παλαιοχάρτου ανάλογα με τις
ανάγκες της αγοράς. Ανάλογα με το φορτίο και τη ζήτηση στην αγορά, οι διάφορες
ποιότητες απορριμμάτων χάρτου στην Ελλάδα κυρίως επαναπολτοποιούνται στη
χαρτοποιητική μηχανή και στη συνέχεια διακινούνται τόσο εντός του ελληνικού χώρου όσο
και στο εξωτερικό.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η μειωμένη ζήτηση σε ανάμικτο χαρτί από την αγορά, παρά τις
σημαντικές ποσότητες στις οποίες συλλέγεται, οφείλεται κατά κύριο λόγο στις δυσκολίες
ανακύκλωσής του, λόγω των διαφορετικών μελανιών που χρησιμοποιούνται στις διάφορες
εκτυπώσεις καθώς και στα διαφορετικά επίπεδα λευκότητας. Το μεγάλο μειονέκτημα της
κατηγορίας αποτελεί η μη αξιοποίηση ποσοτήτων χαρτιού υψηλής ποιότητας που πιθανά
περιέχονται στην εν λόγω κατηγορία η οποία και λογίζεται από τη χαρτοβιομηχανία ως
φορτίο κατώτερης ποιότητας.
Η χρήση του ανακυκλωμένου χαρτιού στις ελληνικές βιομηχανίες παραγωγής χάρτου και
χάρτινων συσκευασιών σύμφωνα με κέντρα συλλογής και δεματοποίησης απορριμμάτων
χάρτου φαίνεται ότι εφαρμόζεται περισσότερο στα χρησιμοποιημένα χαρτοκιβώτια, με το
λευκό χαρτί και τις εφημερίδες να ακολουθούν. Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με επτά
εταιρείες που σχετίζονται με την παραγωγή κυματοειδούς χαρτονιού και χαρτοκιβωτίων
καταγράφηκαν ότι και οι επτά χρησιμοποιούν ανακυκλωμένο χαρτί για πρώτη ύλη (είτε
100%, είτε σε ένα ποσοστό). Επιπλέον, σχεδόν όλες οι εταιρείες επισήμαναν ότι τα
προϊόντα που παράγουν απορροφούνται κυρίως από την ελληνική αγορά, χωρίς βέβαια να
εξαιρούν την έμμεση εξαγωγή των προϊόντων τους προς χώρες του εξωτερικού. Λίγες
ανάφεραν ότι εξάγουν άμεσα τα προϊόντα τους.
Σύμφωνα με την υφιστάμενη κατάσταση της ελληνικής χαρτοβιομηχανίας, παρατηρείται
ότι η σύγχρονη χαρτοβιομηχανία εξαρτάται όλο και περισσότερο από το παλαιόχαρτο,
αλλαγή η οποία παρατηρείται τόσο στην παραγωγική διαδικασία όσο και στην ανάπτυξη
σύγχρονων τεχνικών απομελάνωσης και απομάκρυνσης ακαρθασιών, όπως επίσης και στην
αύξηση των απαιτούμενων ποσοστών ανακυκλωμένου χαρτιού στις συσκευασίες, στα
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χαρτόνια, στα χαρτοκιβώτια και στα χαρτιά υγείας-καθαριότητας, αλλά και στα χαρτιά
εφημερίδων και στα χαρτιά εκτύπωσης ανώτερης ποιότητας (Ο.Ε.Α, 1998). Οι
χαρτοβιομηχανίες ακόμη και σε χώρες με τεράστιες δασικές εκτάσεις οι οποίες δεν
αντιμετωπίζουν πρόβλημα έλλειψης πρώτης ύλης, χρησιμοποιούν ευρέως παλαιόχαρτο,
για να μειώσουν το κόστος των χρησιμοποιούμενων πρώτων υλών (Ο.Ε.Α, 1998γ).
Με την εφαρμογή των κριτηρίων αποχαρακτηρισμού αναμένεται ότι η αγορά των κρατώνμελών της Ε.Ε., άρα και η Ελλάδα, θα επηρεαστεί θετικά. Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με τη
σχετική τεχνική εισήγηση του Κοινού Κέντρου Ερευνών, πιθανές αλλαγές από την
εφαρμογή των κριτηρίων αποχαρακτηρισμού απορριμμάτων χάρτου στην εγχώρια αγορά
της Ε.Ε. αφορούν:
-

-

-

-

-

-

στην αποφυγή εξόδων που σχετίζονται με τη μεταφορά και εξαγωγή των αποβλήτων,
καθώς η κατάσταση των φορτίων απορριμμάτων χάρτου επηρεάζει τις απαραίτητες
παραμέτρους που λαμβάνονται υπόψη προκειμένου να διακινηθούν τα φορτία.
στην αποφυγή των εξόδων για αδειοδοτήσεις και πιστοποιήσεις των απορριμμάτων
χάρτου. Οι διαδικασίες αναφορικά με τις αδειοδοτήσεις και πιστοποιήσεις των φορέων
που σχετίζονται με τη συλλογή, μεταφορά και επεξεργασία των απορριμμάτων δεν θα
τροποποιηθούν, ωστόσο έμποροι οι οποίοι θα αποφασίσουν να ασχοληθούν με το
εμπόριο μόνο των αποχαρακτηρισμένων φορτίων χάρτου δεν θα χρειαστεί προβούν στις
προαναφερθείσες γραφειοκρατικές διαδικασίες, μιας και τα αποχαρακτηρισμένα φορτία
δεν θα λογίζονται πλέον ως απορρίμματα.
στην υιοθέτηση και αναγνώριση από την αγορά των ποιοτήτων των απορριμμάτων
χάρτου, μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τα επιπρόσθετα οικονομικά βάρη που
σχετίζονται με τη διαλογή και τον έλεγχο ποιότητας των απορριμμάτων χάρτου.
στη συνύπαρξη των απορριμμάτων χάρτου τα οποία μέχρι σύνταξης και επιπρόσθετων
κριτηρίων αποχαρακτηρισμού για άλλες χρήσεις θα εξακολουθούν να περιλαμβάνονται
στη νομοθεσία περί αποβλήτων, και των αποχαρακτηρισμένων φορτίων απορριμμάτων
χάρτου που θα χρησιμοποιείται για την παραγωγή νέων χάρτινων προϊόντων με
πιθανότητες τόσο στην εγχώρια αγορά της Ε.Ε. όσο και σε χώρες εκτός της Ε.Ε..
στο θέμα που εγείρεται αναφορικά με τη συμπερίληψη ή αποκλεισμό των συσκευασιών
ποτών στα αποχαρακτηρισθέντα φορτία απορριμμάτων χάρτου εξαιτίας του υψηλού
περιεχομένου τους σε μη-χάρτινα στοιχεία, και κατά συνέπεια στα κράτη-μέλη τα οποία
συλλέγουν συσκευασίες ποτών μαζί με τα υπόλοιπα απορρίμματα χάρτου.
στις μικρές αναμενόμενες ανακατατάξεις στο χάρτη της εσωτερικής αγοράς
δευτερογενών πρώτων υλών της Ε.Ε. και στις προσαρμογές των τιμών των
αποχαρακτηρισμένων φορτίων απορριμμάτων χάρτου σε σχέση με τις τιμές του χαρτιού
στην αγορά. Με τα κριτήρια αποχαρακτηρισμού απορριμμάτων χάρτου και παρά τις
υφιστάμενες ατέλειες, αναμένεται ότι η ζήτηση της εγχώριας αγοράς της Ε.Ε. θα
εξακολουθεί να φέρει τα μεγαλύτερα ποσοστά ζήτησης απορριμμάτων χάρτου σε
σύγκριση με τις χώρες εκτός Ε.Ε..
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Λαμβάνοντας επομένως υπόψη όλες τις παραπάνω συνιστώσες, οι γενικές τάσεις της
χαρτοβιομηχανίας προσδιορίζονται κυρίως από περιβαλλοντικά κριτήρια και στην Ελλάδα,
όπως για παράδειγμα την υποκατάσταση της χαρτόμαζας χαμηλής απόδοσης από
χαρτόμαζα υψηλής απόδοσης στη σύνθεση των διαφόρων τύπων χαρτιού, στη μείωση της
κατανάλωσης και στην ανάκτηση των χημικών αντιδραστηρίων σε όλες τις χημικές
διεργασίες που πραγματοποιούνται στην ανακύκλωση κ.ά.. Προς την ίδια κατεύθυνση
προσανατολίζονται και τα κριτήρια αποχαρακτηρισμού για τα απορρίμματα χάρτου,
αναμένοντας θετική επιρροή στην εγχώρια ελληνική αγορά δευτερογενών πρώτων υλών
χάρτου λόγω της διευκόλυνσης στρατηγικών γραφειοκρατικών διαδικασιών και όχι μόνο.
Η Ελλάδα αποτελεί μία περίπτωση χαμηλών επιπέδων ανακύκλωσης με σχεδόν το σύνολο
των διεργασιών ανακύκλωσης να πραγματοποιούνται στο νομό Αττικής. Ο κλάδος της
ελληνικής χαρτοβιομηχανίας μπορεί να χαρακτηριστεί επομένως ως εντάσεως κεφαλαίου,
καθώς ο μηχανολογικός εξοπλισμός των ελληνικών χαρτοβιομηχανιών υστερεί στην
παραγωγική ικανότητα σε σχέση με αυτόν άλλων μεγάλων ευρωπαϊκών χωρών. Σύμφωνα
ωστόσο με εκτιμήσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ανακυκλωμένου Χαρτιού, οι χώρες της
Ανατολικής Ευρώπης έχουν δυνατότητα ανακύκλωσης και άλλων ποσοτήτων (OREP).
Λαμβάνοντας επομένως υπόψη και τη μελλοντική εφαρμογή των κριτηρίων
αποχαρακτηρισμού, ο κλάδος αναμένεται να ωφεληθεί σημαντικά.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Πίνακας 1: Ταξινόμηση των ποιοτήτων απορριμμάτων χαρτιού σύμφωνα με το πρότυπο EN-643

Ομάδες
Ομάδα 1: Συνήθεις ποιότητες
1.01

Μικτά χαρτιά και χαρτόνια,

Μίγμα

από

διάφορες

μη ταξινομημένα, όπου τα

χαρτονιού,

ακατάλληλα υλικά έχουν

περιεχόμενων ινών.

χωρίς

ποιότητες

περιορισμό

στο

χαρτιού

και

είδος

των

χαρτιού

και

αφαιρεθεί
1.02

Μικτά χαρτιά και χαρτόνια,
ταξινομημένα

Μίγμα

από

διάφορες

ποιότητες

χαρτονιού, με μέγιστη περιεκτικότητα σε εφημερίδες
και περιοδικά κατά 40%.

1.03

Γκρι χαρτόνι

Τυπωμένο και μη (επικαλυμμένο και μη) γκρι χαρτόνι
ή μικτό, απαλλαγμένο από κυματοειδές υλικό.

1.04

Κυματοειδές χαρτί και

Χρησιμοποιημένο χαρτί και χαρτόνι συσκευασίας, με

χαρτόνι από σούπερ μάρκετ

ελάχιστη περιεκτικότητα σε κυματοειδές χαρτόνι κατά
70%, ενώ το υπόλοιπο αποτελείται από χαρτόνι και
χαρτί περιτυλίγματος.

1.05

Παλιά κυματοειδή
χαρτοκιβώτια

1.06
1.06.01

Απούλητα περιοδικά
Απούλητα περιοδικά χωρίς

Χρησιμοποιημένα κουτιά και φύλλα κυματοειδών
χαρτονιών διαφόρων ποιοτήτων.
Απούλητα περιοδικά, με ή χωρίς κόλλα.
Απούλητα περιοδικά χωρίς κόλλα.

κόλλα
1.07

Τηλεφωνικοί κατάλογοι

Νέοι ή χρησιμοποιημένοι τηλεφωνικοί κατάλογοι, με
απεριόριστο αριθμό χρωματισμένων σελίδων, με ή
χωρίς κόλλα. Είναι δυνατόν να επιτρέπονται και
ξακρίδια των τηλεφωνικών καταλόγων.

1.08

Μίγμα εφημερίδων και

Μίγμα εφημερίδων και περιοδικών, με επιτρεπόμενο

περιοδικών 1

ελάχιστο όριο περιεκτικότητας σε εφημερίδες κατά
50%, με ή χωρίς κόλλα.

1.09

Μίγμα εφημερίδων και

Μίγμα εφημερίδων και περιοδικών, με επιτρεπόμενο

περιοδικά 2

ελάχιστο όριο περιεκτικότητας σε εφημερίδες κατά
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60%, με ή χωρίς κόλλα.
1.10

Μίγμα εφημερίδων και

Μίγμα εφημερίδων και περιοδικών, με επιτρεπόμενο

περιοδικών

ελάχιστο όριο περιεκτικότητας σε περιοδικά κατά 60%,
με ή χωρίς κόλλα.

1.11

Ταξινομημένο χαρτί γραφής

Γραφικό χαρτί από νοικοκυριά, εφημερίδες και

κατάλληλο για

περιοδικά, το καθένα σε ποσοστό τουλάχιστον 40%.

απομελάνωση

Επιπλέον, το ποσοστό του μη απομελανώσιμου
χαρτιού και χαρτονιού δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το
1,5%.

Το

πραγματικό

ποσοστό

θα

αποτελεί

αντικείμενο διαπραγμάτευσης μεταξύ αγοραστή και
προμηθευτή.

Ομάδα 2: Μέσες ποιότητες
2.01

Εφημερίδες

Εφημερίδες,

που

χρωματισμένες

περιέχουν

κατά

τη

μάζα

το

πολύ

5%

εφημερίδες

ή

διαφημιστικά ένθετα.
2.02

Απούλητες εφημερίδες

Απούλητες

ημερήσιες

εφημερίδες,

χωρίς

χρωματισμένα, κατά τη μάζα, πρόσθετα ένθετα.
2.02.01

Απούλητες εφημερίδες που
δεν τυπώθηκαν με
φλεξογραφικά μελάνια

2.03

Ελαφρώς τυπωμένα λευκά
ξακρίδια χαρτιού

2.03.01

Ελαφρώς τυπωμένα λευκά
ξακρίδια χαρτιού χωρίς

Απούλητες

ημερήσιες

εφημερίδες,

χωρίς

χρωματισμένα, κατά τη μάζα, πρόσθετα ένθετα και
φλεξογραφικά μελάνια.
Ελαφρώς τυπωμένα λευκά ξακρίδια χαρτιού, κυρίως
μηχανικής χαρτόμαζας.
Ελαφρώς τυπωμένα λευκά ξακρίδια χαρτιού, κυρίως
μηχανικής χαρτόμαζας, χωρίς κόλλα.

κόλλα
2.04

Εντόνως τυπωμένα λευκά
ξακρίδια χαρτιού

2.04.01

Εντόνως τυπωμένα λευκά
ξακρίδια χαρτιού χωρίς

Εντόνως τυπωμένα λευκά ξακρίδια χαρτιού, κυρίως
μηχανικής χαρτόμαζας.
Εντόνως τυπωμένα λευκά ξακρίδια χαρτιού, κυρίως
μηχανικής χαρτόμαζας χωρίς κόλλα.

κόλλα
2.05

Ταξινομημένο χαρτί

Ταξινομημένο χαρτί γραφείου.

γραφείου
2.06

Χρωματιστά έγγραφα

Χαρτιά

γραφής

και

εκτύπωσης

που

είναι
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χρωματισμένα κατά τη μάζα, τυπωμένα ή μη. Δεν
συμπεριλαμβάνονται χαρτιά τύπου καρμπόν και
σκληρά εξώφυλλα.
2.07

Βιβλία από λευκή χημική
χαρτόμαζα

Βιβλία,

συμπεριλαμβανομένων

των

βιβλίων

με

τυπογραφικά λάθη, χωρίς σκληρά εξώφυλλα που
αποτελούνται κυρίως από λευκή χαρτόμαζα και είναι
τυπωμένα μόνο με μαύρα μελάνια. Επιτρέπεται να
περιέχονται επιχρισμένα χαρτιά σε ποσοστό μέχρι
10%.

2.08

Χρωματισμένα περιοδικά

Επιχρισμένα ή μη περιοδικά, λευκά ή χρωματισμένα

από χημική χαρτόμαζα

κατά τη μάζα, απαλλαγμένα από σκληρά εξώφυλλα,
υλικά βιβλιοδεσίας, μη διασπάρσιμα μελάνια και
συγκολλητικά υλικά ή αυτοκόλλητα. Μπορεί να
περιέχουν

εντόνως

χρωματισμένα

κατά

τυπωμένες

σελίδες

τη

ξακρίδια.

μάζα

και
Η

περιεκτικότητα των χαρτιών που προέρχονται από
μηχανικό πολτό δεν πρέπει να υπερβαίνει το 10%.
2.09

Αντιγραφικό χαρτί που δεν

Αντιγραφικό χαρτί που δεν περιέχει επιχρίσεις

περιέχει επιχρίσεις άνθρακα

άνθρακα, δηλαδή όλα τα αντιγραφικά χαρτιά εκτός
του τύπου καρμπόν.

2.10

Χαρτόνι λευκασμένης

λευκασμένης

χημικής

χαρτόμαζας

χημικής χαρτόμαζας

επιχρισμένο με φύλλο πολυαιθυλενίου, που συνιστά

επιχρισμένο με φύλλο

πλεονάζον υλικό (π.χ. ξακρίδια) μονάδων παραγωγής

πολυαιθυλενίου
2.11

Χαρτόνι

χαρτονιών ή σχετικών μονάδων μεταποίησης.

Άλλα χαρτόνια επιχρισμένα

Άλλα

χαρτόνια

με φύλλα πολυαιθυλενίου

πολυαιθυλενίου.

επιχρισμένα
Μπορεί

να

με

φύλλα

περιέχουν

μη

λευκασμένα χαρτόνια και χαρτιά από μονάδες
παραγωγής

χαρτονιού

και

σχετικές

μονάδες

μεταποίησης.
2.12

Χαρτιά μηχανικής

Χαρτιά μηχανικής χαρτόμαζας που χρησιμοποιούνται

χαρτόμαζας από εκτυπώσεις

σε εκτυπώσεις Η/Υ, ταξινομημένα κατά χρώμα.

Η/Υ

Μπορεί να περιέχουν και ανακυκλωμένες ίνες.

Ομάδα 3: Υψηλές ποιότητες
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3.01

Μικτά ελαφρώς

Μικτά ξακρίδια χαρτιών γραφής και εκτύπωσης,

χρωματισμένα ξακρίδια

ελαφρώς χρωματισμένα κατά τη μάζα, που περιέχουν

χαρτιών γραφής και

τουλάχιστον 50% χημική χαρτόμαζα.

εκτύπωσης
3.02

Μικτά ελαφρώς

Μικτά ξακρίδια χαρτιών γραφής και εκτύπωσης,

χρωματισμένα ξακρίδια

ελαφρώς χρωματισμένα κατά τη μάζα, που περιέχουν

χαρτιών γραφής και

χημική χαρτόμαζα τουλάχιστον κατά 90%.

εκτύπωσης χημικής
χαρτόμαζας
3.03

Χαρτιά χημικής χαρτόμαζας

Λευκά χημικής χαρτόμαζας και ελαφρώς τυπωμένα

που περιέχουν κόλλες

ξακρίδια με κόλλα. Μπορεί να περιέχουν μέχρι 10%
χαρτιά χημικής χαρτόμαζας. Δεν πρέπει να περιέχουν
χαρτιά χρωματισμένα κατά τη μάζα.

3.04

Λευκά ξακρίδια

Λευκά, χημικής χαρτόμαζας και ελαφρώς τυπωμένα
ξακρίδια χωρίς κόλλα, ελεύθερα από χρωματισμένα
κατά τη μάζα χαρτιά και από χαρτιά υψηλών
μηχανικών αντοχών υπό συνθήκες εφύγρανσής τους.

3.05

Λευκά έγγραφα χημικής
χαρτόμαζας

Ταξινομημένο
χαρτόμαζας,
γραφείων.

λευκό
που

χαρτί

γραφής,

προέρχονται

Εξαιρούνται

χαρτιά

από
τύπου

χημικής
εφαρμογές
καρμπόν,

αποδείξεις και μη υδατοδιαλυτά συγκολλητικά υλικά.
3.06

Λευκά επαγγελματικά

Λευκά τυπωμένα έντυπα χημικής χαρτόμαζας.

έντυπα
3.07

Λευκά χαρτιά χημικής
χαρτόμαζας εκτυπώσεων

Λευκά χαρτιά χημικής χαρτόμαζας εκτυπώσεων Η/Υ,
χωρίς αντιγραφικά χαρτιά τύπου καρμπόν και κόλλα.

Η/Υ
3.08

Τυπωμένα, λευκασμένα
kraft χαρτόνια

Εντόνως

τυπωμένα

φύλλα

λευκασμένων

kraft

χαρτονιών, χωρίς κόλλα, υλικά επίχρυσης και κηρώδη
υλικά.

3.09

Ελαφρώς τυπωμένα
λευκασμένα kraft χαρτόνια

Ελαφρώς

τυπωμένα

φύλλα

λευκασμένων

kraft

χαρτονιών, χωρίς κόλλα, υλικά επίχρυσης και κηρώδη
υλικά.

3.10

Πολυεκτυπώσεις

Χημικής

χαρτόμαζας,

επιχρισμένα,

ελαφρώς
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τυπωμένα, χαρτιά. Δεν συμπεριλαμβάνονται χαρτιά
χρωματισμένα κατά τη μάζα και χαρτιά υψηλών
μηχανικών αντοχών υπό συνθήκες εφύγρανσής τους.
3.11

Λευκό εντόνως τυπωμένο

Εντόνως τυπωμένο πολυστρωματικό λευκό χαρτόνι

ποικίλα χαρτόνι

που έχει κοπεί πρόσφατα και που περιέχει στρώματα
χημικής, μηχανικής ή θερμομηχανικής χαρτόμαζας.
Δεν επιτρέπεται, όμως, να περιέχονται γκρι στρώματα.

3.12

Λευκό ελαφρώς τυπωμένο

Ελαφρώς τυπωμένο πολυστρωματικό λευκό χαρτόνι

πολυστρωματικό χαρτόνι

που έχει κοπεί πρόσφατα και που περιέχει στρώματα
χημικής, μηχανικής ή θερμομηχανικής χαρτόμαζας.
Δεν επιτρέπεται, όμως, να περιέχονται γκρι στρώματα.

3.13

Λευκό ατύπωτο

Ατύπωτο, λευκό, πολυστρωματικό χαρτόνι που έχει

πολυστρωματικό χαρτόνι

κοπεί πρόσφατα και που περιέχει στρώματα χημικής,
μηχανικής

ή

θερμομηχανικής

χαρτόμαζας.

Δεν

επιτρέπεται, όμως, να περιέχονται γκρι στρώματα.
3.14

Λευκές εφημερίδες

Ξακρίδια και φύλλα λευκά ατύπωτων εφημερίδων,
απαλλαγμένα από χαρτιά περιοδικών.

3.15

Λευκά, επιχρισμένα και μη,
χαρτιά μηχανικής

Ξακρίδια και φύλλα από λευκά ατύπωτα, επιχρισμένα
και μη, χαρτιά από μηχανική χαρτόμαζα.

χαρτόμαζας
3.15.01

Λευκά, επιχρισμένα χαρτιά
μηχανικής χαρτόμαζας

3.16

χαρτιά από μηχανική χαρτόμαζα.

Λευκά, επιχρισμένα χαρτιά

Ξακρίδια και φύλλα λευκών, ατύπωτων, επιχρισμένων

χημικής χαρτόμαζας που

χαρτιών χημικής χαρτόμαζας που δεν περιέχουν

δεν περιέχουν κόλλα
3.17

Ξακρίδια και φύλλα από λευκά ατύπωτα, επιχρισμένα

Λευκό ξακρίδια

κόλλα.
Ξακρίδια και φύλλα λευκών, ατύπωτων χαρτιών. Δεν
συμπεριλαμβάνονται

εφημερίδες

και

Επίσης

περιέχονται

χαρτιά

πρέπει

να

περιοδικά.
χημικής

χαρτόμαζας σε ποσοστό τουλάχιστον 60%. Δεν θα
πρέπει να περιέχεται κόλλα.
3.18

Λευκά, χημικής χαρτόμαζας

Ξακρίδια και φύλλα από λευκά, μη τυπωμένα χαρτιά

ξακρίδια

από χημική χαρτόμαζα, χωρίς κόλλα. Μπορούν να
περιέχουν το πολύ 5% επιχρισμένο χαρτί.
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3.18.01

Λευκά, χημικής χαρτόμαζας
ξακρίδια, μη επιχρισμένα

3.19

Ατύπωτα λευκασμένα kraft
χαρτόνια

Ξακρίδια και φύλλα από λευκά, μη τυπωμένα χαρτιά
από χημική χαρτόμαζα, χωρίς επίχρυση και κόλλα.
Ατύπωτα φύλλα λευκασμένων kraft χαρτονιών, χωρίς
κόλλα, υλικά επίχρυσης και κηρώδη υλικά.

Ομάδα 4: Ποιότητες kraft
4.01

Ξακρίδια από κυματοειδές

Ξακρίδια από κυματοειδές χαρτόνι, με επίπεδα

χαρτόνι

στρώματα είτε τύπου kraftliner είτε τύπου testliner
(παρθένο πολτό και χαρτιού σκουπιδιών).

4.01.01

Αχρησιμοποίητο

Αχρησιμοποίητα

κουτιά,

φύλλα

και

ξακρίδια

κυματοειδές kraft

κυματοειδών χαρτονιών, των οποίων τα επίπεδα
στρώματα είναι αποκλειστικά τύπου kraft (kraftliners)
και το στρώμα των αυλακώσεων είναι από χημική ή
θερμοχημική χαρτόμαζα.

4.01.02

Αχρησιμοποίητο
κυματοειδές υλικό

Αχρησιμοποίητα

κουτιά,

φύλλα

και

ξακρίδια

κυματοειδών χαρτονιών με επίπεδα στρώματα είτε
τύπου kraftliner είτε τύπου testliner.

4.02

Χρησιμοποιημένο
κυματοειδές kraft 1

Χρησιμοποιημένα

κυματοειδή

χαρτοκιβώτια,

των

οποίων τα επίπεδα στρώματα είναι αποκλειστικά
τύπου kraftliners και το στρώμα των αυλακώσεων
είναι από χημική ή θερμοχημική χαρτόμαζα.

4.03

Χρησιμοποιημένο
κυματοειδές kraft 2

Χρησιμοποιημένα

κυματοειδή

χαρτοκιβώτια

με

επίπεδα στρώματα είτε τύπου testliner είτε τύπου
kraftliner που όμως τουλάχιστον ένα επίπεδο στρώμα
είναι τύπου kraftliner.

4.04

Μεταχειρισμένοι σακούλες

Καθαρές χρησιμοποιημένες σακούλες kraft, είτε από

kraft

χαρτί υψηλών μηχανικών αντοχών υπό συνθήκες
εφύγρανσης τους είτε όχι.

4.04.01

Μεταχειρισμένοι σακούλες

Καθαρές χρησιμοποιημένες σακούλες kraft, είτε από

kraft με πολυεπιχρυσμένα

χαρτί υψηλών μηχανικών αντοχών υπό συνθήκες

χαρτιά

εφύγρανσης

τους

είτε

όχι.

Είναι

δυνατόν

να

περιέχονται και πολύ επιχρισμένα χαρτιά.
4.05

Αχρησιμοποίητες σακούλες
kraft

Αχρησιμοποίητες σακούλες kraft, είτε από χαρτί
υψηλών

μηχανικών

αντοχών

υπό

συνθήκες
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εφύγρανσής τους είτε όχι.
4.05.01

Αχρησιμοποίητες σακούλες
kraft με πολυεπιχρισμένα
χαρτιά

Αχρησιμοποίητες σακούλες kraft είτε από χαρτί
υψηλών

μηχανικών

εφύγρανσής

τους

αντοχών

είτε

όχι.

υπό

Είναι

συνθήκες

δυνατόν

να

περιέχονται και πολυεπιχρισμένα χαρτιά.
4.06

Μεταχειρισμένα χαρτιά
kraft

4.07

λευκής απόχρωσης.

Αχρησιμοποίητα χαρτιά
kraft

4.08

Χρησιμοποιημένα χαρτιά και χαρτόνια kraft φυσικής ή

Ξακρίδια και άλλα φρέσκα χαρτιά και χαρτόνια kraft
φυσικής απόχρωσης.

Αχρησιμοποίητα, kraft,
χαρτοκιβώτια μεταφοράς

Αχρησιμοποίητα, kraft, χαρτοκιβώτια μεταφοράς.
Είναι

δυνατόν

να

περιέχονται

χαρτιά

υψηλών

μηχανικών αντοχών υπό συνθήκες εφύγρανσής τους.

Ομάδα 5: Ειδικές ποιότητες
5.01

Μικτά ανακτημένα χαρτιά
και χαρτόνια

5.02

Μικτές συσκευασίες

Μη ταξινομημένα χαρτιά και χαρτόνια, που η διαλογή
τους έγινε στην πηγή.
Μίγμα

από

διάφορες

χρησιμοποιημένου

ποιότητες

χαρτιού

και

του

χαρτονιού

συσκευασίας, στο οποίο δεν περιέχονται εφημερίδες
και περιοδικά.
5.03

Χαρτόνια συσκευασίας
υγρών

Χρησιμοποιούνται

χαρτόνια

συμπεριλαμβανομένων
επικαλυμμένα

με

συσκευασίας

εκείνων

φύλλα

υγρών,

που

πολυαιθυλενίου

είναι
(είτε

περιέχουν αλουμίνιο είτε όχι). Η περιεκτικότητα σε
ίνες θα πρέπει να είναι άνω του 50% κατά βάρος.
5.04

Χαρτί kraft περιτύλιξης

Πολυεπικαλυμμένα, χρησιμοποιημένα, kraft χαρτιά
περιτύλιξης. Δεν πρέπει να περιέχονται επιχρίσεις
βιτουμενίου και κηρώδεις επιχρίσεις.

5.05

Υγρές ετικέτες

Μεταχειρισμένες υγρές ετικέτες από χαρτιά υψηλών
μηχανικών αντοχών υπό συνθήκες εφύγρανσής τους,
που περιέχουν μέγιστο περιεχόμενο γυαλιού 1%, και
μέγιστο περιεχόμενο υγρασίας 50%. Δεν πρέπει να
περιέχονται άλλα ακατάλληλα υλικά.

5.06

Ατύπωτα, λευκά, χημικής

Ατύπωτα, λευκά, χημικής χαρτόμαζας χαρτιά υψηλών

111 | Σ ε λ ί δ α

Παραδοτέο Α.4.1.: Ανασκόπηση και αξιολόγηση της ισχύουσας νομοθεσίας και των τεχνικών
εισηγήσεων για τα κριτήρια αποχαρακτηρισμού αποβλήτων (End-of-Waste Criteria) σχετικά με τα
προϊόντα του οικιακού ανακυκλωτή Recycling@Home

χαρτόμαζας χαρτιά υψηλών

μηχανικών αντοχών υπό συνθήκες εφύγρανσής τους.

μηχανικών αντοχών υπό
συνθήκες εφύγρανσής τους
5.07

Τυπωμένα, λευκά, χημικής
χαρτόμαζας χαρτιά υψηλών
μηχανικών αντοχών υπό

Τυπωμένα,
υψηλών

λευκά,

χημικής

μηχανικών

χαρτόμαζας

αντοχών

υπό

χαρτιά

συνθήκες

εφύγρανσής τους.

συνθήκες εφύγρανσής τους
Πηγή: EN 643, 2001

Πίνακας 2: Κριτήρια ποιότητας των απορριμμάτων χαρτιού που προκύπτουν από τη λειτουργία ανάκτησης

Κριτήρια
Τα

απορρίμματα

χαρτιού

Απαιτήσεις αυτοπαρακολούθησης
πρέπει

να

Το ειδικευμένο και με εμπειρία προσωπικό θα

ταξινομούνται σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή

επιβλέπει

κατάταξη

απορριμμάτων χάρτου

“EN-643-Χαρτί

και

χαρτόνι-

την

ποιότητα

των

προϊόντων

Ευρωπαϊκός κατάλογος των κανονικών βαθμών
του ανακυκλωμένου χαρτιού και χαρτονιού”.
Το μη-χάρτινο συστατικό πρέπει να είναι ≤ 1,5%

Το ειδικευμένο προσωπικό θα διενεργεί οπτική

ξηρού βάρους.

επιθεώρηση

xii

του

κάθε

προϊόντος

παρακαταθήκης.

Το μη-χάρτινο συστατικό είναι οποιοδήποτε

Αντιπροσωπευτικά δείγματα από κάθε βαθμό των

υλικό διαφορετικό από χαρτί, το οποίο είναι

απορριμμάτων χαρτιού θα πρέπει να αναλύονται

παρόν στα απορρίμματα χαρτιού, και μπορεί να

σταθμικά, για να μετριέται η περιεκτικότητα των

διαχωριστεί με τη χρήση ξηρών τεχνικών

μη-χάρτινων

διαλογής.

μη-χάρτινων

διαστήματα τα οποία θα αναθεωρούνται αν

συστατικών είναι τα μέταλλα, τα πλαστικά, το

γίνονται σημαντικές αλλαγές στη διαδικασία

γυαλί, τα υφάσματα, το χώμα, η άμμος, η

λειτουργίας.

στάχτη, η σκόνη, το κερί, η πίσσα, τα κεραμικά,

αναλύονται με ζύγιση μετά από το μηχανικό ή

το καουτσούκ, το ξύλο και οι συνθετικές

χειροκίνητο διαχωρισμό των υλικών κάτω από

οργανικές ουσίες. Η άργιλος, το ανθρακικό

προσεκτική οπτική επιθεώρηση.

Παραδείγματα

συστατικών,

Τα

μη-χάρτινα

σε

κατάλληλα

συστατικά

θα

xii

Ως οπτική επιθεώρηση χαρακτηρίζεται ο έλεγχος των προϊόντων με τη χρήση ενός ή και όλων των
ανθρώπινων αισθήσεων, όπως όραση, αφή και την οσμή και κάθε μη εξειδικευμένου εξοπλισμού. Η οπτική
επιθεώρηση θα πρέπει να διεξάγεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να καλύπτονται όλα τα μέρη του προϊόντος
παρακαταθήκης.
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Κριτήρια

Απαιτήσεις αυτοπαρακολούθησης

ασβέστιο και το άμυλο θεωρούνται μέρη του
χαρτιού και δεν υπολογίζονται ως μη-χάρτινα

Η κατάλληλη συχνότητα παρακολούθησης με

συστατικά.

δειγματοληψία

καθορίζεται

με

βάση

τους

ακόλουθους παράγοντες:
Το χαρτόνι συσκευασίας και οι χάρτινοι σάκοι

(1) τον αναμενόμενο βαθμό διακύμανσης (χρήση

που αποτελούνται από στρώσεις χαρτιού και

καταχωρημένων δεδομένων)

μη-χάρτινων

(2) το πιθανό ρίσκο της διακύμανσης της

αναψυκτικών,

συστατικών,
λογίζονται

όπως
ως

κουτιά

μη-χάρτινα

συστατικά.

ποιότητας

των

απορριμμάτων

που

χρησιμοποιούνται ως πρώτη ύλη για το στάδιο
της ανάκτησης και για οποιαδήποτε περαιτέρω
επεξεργασία,

π.χ.

περιεκτικότητα

σε

η

υψηλότερη

πλαστικό

ή

μέση

γυαλί

στα

απορρίμματα χαρτιού που προέρχονται από
συστήματα

συλλογής

–διαλογής

πολλών

ανακυκλώσιμων.
(3)

την

πιθανή

ακρίβεια

της

μεθόδου

παρακολούθησης και
(4) την εγγύτητα των αποτελεσμάτων με τον
περιορισμό των μη-χάρτινων συστατικών στο κατ
'ανώτατο όριο του 1,5% ξηρού βάρους.
Η

διαδικασία

καθορισμού

της

συχνότητας

παρακολούθησης θα πρέπει να καταγράφεται ως
μέρος του συστήματος διαχείρισης ποιότητας και
θα πρέπει να είναι διαθέσιμη για έλεγχο.
Το

απορριμμάτων

Ειδικευμένο προσωπικό θα διενεργεί οπτική

συμπεριλαμβανομένων των συστατικών του -

επιθεώρηση του κάθε προϊόντος παρακαταθήκης.

ιδίως το μελάνι και τις χρωστικές ουσίες- δεν

Όταν

πρέπει να περιέχουν κάποιο από τα επικίνδυνα

οποιαδήποτε ένδειξη για ενδεχόμενα επικίνδυνα

συστατικά που αναφέρονται στο Παράρτημα III

συστατικά θα πρέπει να ληφθούν περαιτέρω τα

της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ.

κατάλληλα

Τα

χαρτί

απορρίμματα

των

χαρτιού

θα

πρέπει

να

η

οπτική

επιθεώρηση

μέτρα

συμπεριλαμβανομένων,

αποκαλύπτει

ελέγχου,

κατά

περίπτωση,

συμμορφούνται με τα όρια συγκέντρωσης που

δειγματοληψίες και δοκιμές.

καθορίζονται στην Απόφαση της Επιτροπής,

Το προσωπικό θα πρέπει να είναι εκπαιδευμένο
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Κριτήρια

Απαιτήσεις αυτοπαρακολούθησης

2000/532/EΚ, και να μην υπερβαίνουν τα όρια

για τα πιθανά επικίνδυνα συστατικά που μπορεί

συγκέντρωσης

να σχετίζονται με τα απορρίμματα χαρτιού και

που

καθορίζονται

στο

Παράρτημα IV του Κανονισμού 850/2004/EΚ.

υλικών συστατικών ή τα χαρακτηριστικά που
επιτρέπουν την αναγνώριση των επικίνδυνων
συστατικών. Η διαδικασία της αναγνώρισης των
επικίνδυνων υλικών θα πρέπει να καταγράφεται
με βάση το πλαίσιο διαχείρισης της ποιότητας του
συστήματος.

Τα απορρίμματα χαρτιού δεν πρέπει να

Το ειδικευμένο προσωπικό θα διενεργεί οπτική

περιέχουν απορροφημένα έλαια, διαλύτες,

επιθεώρηση του κάθε προϊόντος παρακαταθήκης.

χρώματα, υδατικών και/ή λιπαρά τροφίμων,

Όταν η οπτική επιθεώρηση αποκαλύψει σημάδια

που μπορούν να ανιχνευθούν με οπτική

απορροφημένων υγρών εκτός από το νερό, που

επιθεώρηση.

μπορεί να οδηγήσει σε π.χ. ανάπτυξη μούχλας ή
οσμών, και τα σημάδια αυτά δεν μπορούν να
αγνοηθούν, τότε το απόρριμμα χαρτιού θα
παραμένει ως απόρριμμα. Το προσωπικό πρέπει
να είναι εκπαιδευμένο στις πιθανές μορφές
μόλυνσης που μπορούν να σχετίζονται με τα
απορρίμματα χαρτιού και των συστατικών υλικών
ή των χαρακτηριστικών που επιτρέπουν την
αναγνώριση

μόλυνσης.

Η

διαδικασία

της

αναγνώρισης της μόλυνσης, καταγράφεται στο
πλαίσιο

του

συστήματος

διαχείρισης

της

ποιότητας.
Πηγή: JRC & IPTS, 2011

Πίνακας 3: Δείκτες επαναχρησιμοποίησης και ανάκτησης για την Ελλάδα ανά χρονική περίοδο
Χρονική περίοδος
1977-1982
1997
1998
1999
2000
2001

Δείκτης επαναχρησιμοποίησης % (U)*
55
79,2
75,5
100,6
76,6
76,8

Δείκτης ανάκτησης % (C)
28
32,6
21,4
31,1
34,9
30,5
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Χρονική περίοδος
Δείκτης επαναχρησιμοποίησης % (U)*
Δείκτης ανάκτησης % (C)
2002
77,1
34,1
*Ως δείκτης επαναχρησιμοποίσης (%) ορίζεται το σύνολο της χρήσης του χαρτιού προς ανακύκλωση
στο σύνολο των παραγόμενων ποσοτήτων χάρτου και χαρτονιού ανά τομέα
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4. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ
Η ροή των πλαστικών μπορεί να υποστεί ανάκτηση σε οικιακό επίπεδο, καθώς
παράγονται ικανές ποσότητες σε καθημερινή βάση στα νοικοκυριά και γιατί τα προϊόντα
πλαστικών που υπάρχουν στα νοικοκυριά προορίζονται για ανθρώπινη χρήση επομένως
κατασκευάζονται με υλικά τα οποία δεν ενέχουν κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία. Τα
απορρίμματα πλαστικών αποτελούν φορτίο διακίνησης και εμπορίας στην αγορά
δευτερογενών πρώτων υλών πλαστικού στην Ελλάδα. Επομένως τα απορρίμματα
πλαστικού έχουν επιλεγεί ως υλικό-στόχος για τον οικιακό ανακυκλωτή Recycling@Home.
Τα απορρίμματα πλαστικού που προκύπτουν από τα νοικοκυριά περιλαμβάνουν προϊόντα
όπως μπουκάλια, πώματα, σακούλες, ταινίες, δίσκους πλαστικού, πλαστικά ποτήρια και
πιάτα κ.ά.. Συγκεκριμένα είδη πλαστικών ανακυκλώνονται, όπως συμβαίνει με τα πλαστικά
πολυμερή τερεφθαλικού πολυαιθυλενίου (PET) και υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλενίου
(HDPE). Προβλήματα δημιουργούνται με την ανακύκλωση πλαστικών ειδών όπως το
πλαστικό που χρησιμοποιείται στα μπουκάλια με λάδι, διαλύτες και προϊόντα κήπου.
Το ανακτημένο πλαστικό φέρει διάφορες χρήσεις σε πολλές περιπτώσεις ανάλογα με τις
επικρατούσες συνθήκες της οικονομίας ενός κράτους, σύμφωνα με το πλαίσιο
περιβαλλοντικής πολιτικής, καθώς επίσης και με βάση κοινωνικούς παράγοντες και φυσικά
τις τεχνικές προδιαγραφές του βιομηχανικού δυναμικού της εκάστοτε χώρας. Η
επανεισαγωγή του ανακτημένου απορρίμματος πλαστικού στην αγορά δευτερογενών
πρώτων υλών περιλαμβάνει χρήσεις οι οποίες είτε είναι ή δεν είναι παρόμοιες με την
πρότερη χρήση τους.
Επί της παρούσης ενότητας παρατίθεται η πορεία ανάκτησης των απορριμμάτων
πλαστικού καθώς και οι πιθανές χρήσεις του ανακυκλωμένου πλαστικού, λαμβάνοντας
υπόψη τις προτάσεις των τεχνικών εισηγήσεων του Κοινού Κέντρου Ερευνών περί των
κριτηρίων αποχαρακτηρισμού scrap πλαστικών, με ιδιαίτερες μνείες για το κλάσμα του
πλαστικού στα οικιακά απορρίμματα. Εφεξής θα χρησιμοποιείται ο όρος ανακυκλωμένο
πλαστικό για το παράγωγο δευτερογενές υλικό που προκύπτει από τη διαδικασία
ανακύκλωσης scrap πλαστικών και όχι για οποιαδήποτε άλλη ευρύτερη διαδικασία
ανάκτησης χάρτου. Η μνεία στη σχετική τεχνική εισήγηση του Κοινού Κέντρου Ερευνών περί
ορισμού των όρων ανακτημένου και ανακυκλωμένου πλαστικού στη σύνταξη των
επερχόμενων κριτηρίων αποχαρακτηρισμού αφορά στη χρήση και των δύο όρων με σαφή
καθορισμό τους. Συγκεκριμένα σύμφωνα με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ:
-

ως «ανάκτηση» ορίζεται οιαδήποτε εργασία της οποίας το κύριο αποτέλεσμα είναι ότι
απόβλητα εξυπηρετούν ένα χρήσιμο σκοπό αντικαθιστώντας άλλα υλικά τα οποία, υπό
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-

άλλες συνθήκες θα έπρεπε να χρησιμοποιηθούν για την πραγματοποίηση
συγκεκριμένης λειτουργίας, ή ότι απόβλητα υφίστανται προετοιμασία για την
πραγματοποίηση αυτής της λειτουργίας, είτε στην εγκατάσταση ή στο γενικότερο
πλαίσιο της οικονομίας.
ως «ανακύκλωση» σημειώνεται ως οιαδήποτε εργασία ανάκτησης με την οποία τα
απόβλητα μετατρέπονται εκ νέου σε προϊόντα, υλικά ή ουσίες που προορίζονται είτε να
εξυπηρετήσουν και πάλι τον αρχικό τους σκοπό είτε άλλους σκοπούς. 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.

Λόγω του ότι το σύστημα οικιακής ανακύκλωσης Recycling@Home αφορά σε διαδικασίες
ανακύκλωσης (και όχι ανάκτησης), ακόλουθα θα παρουσιαστούν μόνο χωρία σχετικά με
την ανακύκλωση απορριμμάτων πλαστικού με μνείες όσον αφορά στα οικιακά
απορρίμματα όπου δυνατόν -κυρίως λόγω έλλειψης ενημέρωσης των επίσημων βάσεων
δεδομένων με τη σχετική κατηγορία απορριμμάτων.

4.1. Γενικά χαρακτηριστικά απορριμμάτων πλαστικού με μνείες
για τα οικιακής προέλευσης, σε κράτη-μέλη της Ε.Ε. και
στην Ελλάδα
Το υλικό του πλαστικού αποτελείται από μια ποικιλία συνθετικών και ημι-συνθετικών
υλικών (The Plastics portal) και πρόκειται για ένα στερεό υλικό, ένα πολυμερέςxiii ή ένα
συνδυασμό πολυμερών υψηλής μοριακής μάζας. Το πλαστικό αποτελείται επίσης από
φυσικά συνθετικά οργανικά συστατικά. Σε αυτά ταξινομούνται και τα φυσικά πολυμερή
όπως τα φύλλα αναγεννημένης κυτταρίνης (σελοφάν), τα πολυμερή με βάση το άμυλο και
τις πρωτεΐνες.
Ο όρος ρητίνη χρησιμοποιείται μερικές φορές και σαν συνώνυμο για τα πολυμερή στην
αγορά. Η πλειονότητα των πλαστικών αποτελείται από πολυμερή του άνθρακα και του
υδρογόνου ή και οξυγόνου, νιτρικού, χλωρίνης ή και θεϊκού άλατος. Τις περισσότερες
φορές περιέχουν ένα βασικό πολυμερές και πολλά πρόσθετα για τη βελτίωση ιδιοτήτων
τους όπως η σκληρότητα, η αντίσταση στην ακτινοβολία UV, η συμπεριφορά κατά τη
διάρκεια κατασκευής τους.
Τα πλαστικά μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ανάλογα με τη χημική σύστασή τους σε
αυτά που περιέχουν ακρυλικό, πολυεστέρα, σιλικόνη, πολυουρεθάνη και πλαστικά
xiii

Ένα πολυμερές είναι μια αλυσίδα διαφορετικών χιλιάδων επαναλαμβανόμενων μονάδων των μονομερών.

118 | Σ ε λ ί δ α

Παραδοτέο Α.4.1.: Ανασκόπηση και αξιολόγηση της ισχύουσας νομοθεσίας και των τεχνικών
εισηγήσεων για τα κριτήρια αποχαρακτηρισμού αποβλήτων (End-of-Waste Criteria) σχετικά με τα
προϊόντα του οικιακού ανακυκλωτή Recycling@Home

αλογομένων. Μία ακόμη κατηγοριοποίηση των πλαστικών περιλαμβάνει το κριτήριο της
χημικής διαδικασίας, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη σύνθεσή τους όπως η
συμπύκνωση και η σύνδεση τους. Άλλες κατηγοριοποιήσεις βασίζονται στις ιδιότητες των
πλαστικών (π.χ. τα θερμοπλαστικά, των οποίων βασική ιδιότητα είναι η μορφοποίησή τους
με την επίδραση της θερμότητας) (The Plastics portal), στη βιοδιασπασιμότητά τους, στην
ιδιότητά τους περί ηλεκτρικής αγωγιμότητας, στην πυκνότητα, στην αντοχή τους σε
διάφορα χημικά προϊόντα και φυσικά στην πηγή προέλευσής τους. Στην κατηγοριοποίηση
με βάση την προέλευση πραγματοποιείται διαχωρισμός σε δύο κατηγορίες σε σχέση με
την κατανάλωση του απορρίμματος του πλαστικού:
-

-

Στα εσωτερικά απόβλητα πλαστικών, τα οποία αποτελούνται από ελαττωματικά
προϊόντα τα οποία έχουν ανιχνευθεί και απορριφθεί από τη διαδικασία ελέγχου
ποιότητας κατά τη διάρκεια της βιομηχανικής διαδικασίας κατασκευής και στις φάσεις
της μετάβασης των αλλαγών των προϊόντων (όπως το πάχος και οι αλλαγές χρωμάτων)
καθώς και της παραγωγής των κομμένων πλαστικών.
Στα εξωτερικά απόβλητα πλαστικών, τα οποία αφορούν σε απόβλητα τα οποία
συλλέγονται ή επεξεργάζονται με σκοπό να ανακυκλωθούν. Τα εξωτερικά απόβλητα
είναι απόβλητα τα οποία χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία
περιλαμβάνει τα λεγόμενα μετά-βιομηχανικά απόβλητα πλαστικού ή προκαταναλωτικά απόβλητα που αφορούν στο στάδιο πριν την κατανάλωση, και στη
δεύτερη κατηγορία και τα επονομαζόμενα μετά-καταναλωτικά απόβλητα πλαστικού.

 Ως προκαταναλωτικά απορρίμματα πλαστικού ορίζονται αυτά τα οποία
προκύπτουν από την κατασκευή προϊόντων που περιέχουν πλαστικό, και
οδηγούνται προς ανακύκλωση εσωτερικά στη βιομηχανία μετά τη γραμμή
παραγωγής. Αυτό το ρεύμα μπορεί να κατηγοριοποιηθεί σαν απόρριμμα από
κάποιες αρχές και μη-απόβλητο από κάποιες άλλες.
 Ωε μετακαταναλωτικά απορρίμματα πλαστικών ορίζονται απορρίμματα τα
οποία προκύπτουν από τη χρήση πλαστικών προϊόντων. Αυτό το ρεύμα πάντα
κατηγοριοποιείται σαν απόβλητο. Στη συγκεκριμένη μελέτη θα γίνεται εφεξής
χρήση του συγκεκριμένου όρου (JRC & IPTS, 2012) για τον προσδιορισμό των
υλικών-στόχων του οικιακού ανακυκλωτή Recycling@Home.
Μία ακόμη κατηγοριοποίηση περιλαμβάνει το κριτήριο του τύπου του πολυμερούς, όπου
υπάρχει και σχετικό σύστημα αναγνώρισης των υλικών με σύμβολα το οποίο
δημιουργήθηκε από την Κοινωνία της Βιομηχανίας των πλαστικών το 1988 και
χρησιμοποιείται παγκοσμίως (Πίνακας 4-1). Ο βασικός στόχος της χρήσης των εν λόγω
κωδικών είναι ο αποτελεσματικός διαχωρισμός των διαφορετικών τύπων πλαστικού για την
ανακύκλωση (JRC & IPTS, 2012).
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Πίνακας 4-1: Σήμανση τύπων πολυμερών σε πλαστικά αντικείμενα

Τύπος πολυμερούς
Τερεφθαλικό πολυαιθυλένιο (PETE, PET)

Σήμανση

Υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο (HDPE)

Πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC or V)

Χαμηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο (LDPE)
Includes Linear Low Density Polyethylene (LLDPE)
Πολυπροπυλένιο (PP)

Πολυστυρένιο (PS)

Άλλα είδη πλαστικών, including acrylic, fiberglass, nylon, polycarbonate, and
polylactic acid, and multilayer combinations of different plastics

Τα απορρίμματα πλαστικού μπορούν να κατηγοριοποιηθούν με κριτήριο το στάδιο της
ανακύκλωσης στο οποίο βρίσκονται όπως και ανάλογα με το σχήμα τους (νιφάδες,
συσσωματώματα, pellets) αλλά και με την πηγή προέλευσης (προκαταναλωτικά και
μετακαταναλωτικά προϊόντα) (JRC & IPTS, 2012).
Οι χρήσεις του ανακυκλωμένου πλέον πλαστικού αφορά σε μία πλειάδα χρήσεων
ανάλογα με την ποιότητα. Μερικές από τις εφαρμογές περιλαμβάνουν τη χρήση του ως
υλικό συσκευασίας ή σε σακούλες, κολλητικές ταινίες, ποτήρια, δίσκοι πλαστικού κ.ά..
Στην ενότητα που ακολουθεί παρατίθενται πληροφορίες αναφορικά με τα απορρίμματα
πλαστικού σε νοικοκυριά με μνείες σε ελληνικές βάσεις δεδομένων, σύντομη περιγραφή
της διαδικασίας ανακύκλωσης απορριμμάτων πλαστικού με την καταγραφή των συναφών
επιπτώσεων σε περιβάλλον και ανθρώπινη υγεία, όπως επίσης και στοιχεία για την εμπορία
και χρήση του ανακυκλωμένου πλαστικού στην αγορά δευτερογενών πρώτων υλών.
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4.1.1 Πλαστικό στα απορρίμματα νοικοκυριών
Οι αμέτρητες μορφές και συνθέσεις του πλαστικού καθιστούν εύκολη τη χρήση του σε
άπειρες εφαρμογές είτε σε οικιακό ή σε βιομηχανικό επίπεδο. Η καθημερινή χρήση του
πλαστικού σε οικιακό επίπεδο αποτυπώνεται στα απορρίμματα των νοικοκυριών. Το 70 %
των απορριμμάτων του πλαστικού που οδηγείται προς διάθεση προέρχεται από τις
συσκευασίες των οικιακών πλαστικών. Αυτό μπορεί να κατηγοριοποιείται σε άκαμπτα
πλαστικά όπως μπουκάλια και ταινίες και εύκαμπτα πλαστικά όπως σάκοι και
περιτυλίγματα (JRC & IPTS, 2012).
Το πλαστικό στα απορρίμματα των νοικοκυριών έχει προσδιοριστεί σε ορισμένα κράτημέλη της Ε.Ε. κατέχοντας ποσοστό μεταξύ 3%-7% σε κράτη-μέλη όπως το Ηνωμένο Βασίλειο
ή η Στουτγάρδη στη Γερμανία (Διάγραμμα 4-1και Διάγραμμα 4-2). Το ποσοστό μπορεί να
παρουσιάζεται μικρό, ωστόσο ο όγκος που καταλαμβάνουν είναι σημαντικός (Rujnić-Sokele
et al, 2011). Ο προσδιορισμός της σύνθεσης των απορριμμάτων αποτελεί μία από τις πιο
πολυπαραμετρικές έρευνες, καθιστώντας την έρευνά τους δύσκολη. Επιπρόσθετο
πρόβλημα δημιουργεί η πηγή των απορριμμάτων, δηλαδή τα νοικοκυριά, για τα οποία οι
βάσεις δεδομένων είναι ελλιπώς συμπληρωμένες. Για το λόγο αυτό ενδεικτικά
σημειώθηκαν κάποιες από τις ποιοτικές συστάσεις απορριμμάτων νοικοκυριών που έχουν
προσδιοριστεί στα προαναφερθέντα κράτη και πόλεις της Ε.Ε. (Διάγραμμα 4-1και
Διάγραμμα 4-2).

Διάγραμμα 4-1: Ποιοτική σύσταση απορριμμάτων νοικοκυριών στο Ηνωμένο Βασίλειο
Πηγή: Defra
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Διάγραμμα 4-2: Ποιοτική σύσταση απορριμμάτων νοικοκυριών στη Στουτγάρδη
Πηγή: Ketibuah E. et al

Η αντιστοίχιση των βασικών πολυμερών με την εφαρμογή τους σε πλαστικά αντικείμενα
καθημερινής χρήσης παρουσιάζεται στον Πίνακας 4-2. Τα καθαρά πλαστικά μπουκάλια για
παράδειγμα κατασκευάζονται από PET ενώ τα καπάκια συνήθως από το λιγότερο ακριβό
και περισσότερο μαλακό PE, οι ετικέτες μπορεί να έχουν σύνθεση άλλου τύπου όπως είναι
το πλαστικό φίλμ (PS, PVC, PP) (ACRR, 2004). Σε ό, τι αφορά στις πλαστικές σακούλες και
σάκους σημειώνεται ότι περιέχουν συνήθως πλαστικό τύπου HDPE και LDPE, το PS
χρησιμοποιείται στους δίσκους και στις προστατευτικές συσκευασίες, ενώ πολλά είναι τα
είδη πολυμερών που ενδείκνυνται για την κατασκευή των ταινιών (π.χ. LDPE, PP, PET, OPP,
PVC) (Biointelligence, 2011). Όπως προκύπτει από τα προαναφερθέντα καθώς και από τον
Πίνακας 4-2, κύρια πολυμερή που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή υλικών
συσκευασίας είναι το πολυαιθυλένιο και το πολυπροπυλένιο. Χαρακτηριστικά αναφέρονται
ορισμένες από τις ιδιότητες των πολυμερών, ως ακολούθως:
- Οι μεμβράνες πολυαιθυλενίου παρέχουν δυνατότητα θερμικής συγκόλλησης και
συνδυάζονται άριστα με υλικά όπως το χαρτί και το αλουμινόφυλλο για την παραγωγή
σύνθετων πολυστρωματικών υλικών. Το πολυαιθυλένιο είναι το ευρύτερα
χρησιμοποιούμενο από όλα τα πλαστικά συσκευασίας για τα τρόφιμα, και διακρίνεται
σε πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LDPE) και πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας
(HDPE). Και τα δυο υλικά χρησιμοποιούνται στην κατασκευή δύσκαμπτων περιεκτών
και σε μορφή μεμβράνης για την κατασκευή εύκαμπτων συσκευασιώνxiv.
xiv

Το πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LDPE) είναι εύκαμπτο, έχει μεγάλη αντοχή σε κρούση, ενώ
ο
μαλακώνει σε θερμοκρασία >100 C. Πρόκειται για υλικό το οποίο είναι ανθεκτικό σε οξέα, βάσεις και
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-

-

Το πολυπροπυλένιο (PP) χρησιμοποιείται τόσο σε εύκαμπτες όσο και δύσκαμπτες
συσκευασίες. Το πλαστικό αυτό υλικό παρουσιάζει στεγανότητα ενδιάμεση των LDPE
και HDPE αλλά μικρότερη αντοχή στην κρούση. Βασικό πλεονέκτημα του υλικού είναι η
καλή εμφάνιση που οφείλεται στη στιλπνότητα, στηδιαύγεια καθώς και στην αντοχή
του στο τσάκισμα. Στη μορφή μεμβρανών χρησιμοποιείται συχνά μετά από διεργασία
προσανατολισμού (OPP, oriented polypropylene) για τη βελτίωση της αντοχής και
εμφάνισής του όμως εξακολουθεί και παρουσιάζει μέτρια δυνατότητα
θερμοσυγκόλλησης.
Οι πολυεστέρες (PET) έχουν το γενικό τύπο ΗΟ (-CO-R-CO-O-R’-O)NH. Ο πολυεστέρας
που χρησιμοποιείται στις συσκευασίες αφορούν στο τερεφθαλικό πολυαιθυλενιο
(PETP). Τα πλεονεκτήματα του PETP οδηγούν σε συνεχή διεύρυνση της χρήσης του
παρά το μεγάλο του κόστος. Στις εύκαμπτες συσκευασίες εκτός του PETP
χρησιμοποιείται και ο πολυβουτυλενο-τερεφθαλικός εστέρας (PBTP).

Πίνακας 4-2: Είδη πολυμερών που απαντώνται σε συσκευασίες οικιακής χρήσης

Εφαρμογές

Μπουκάλια

Πώματα
Σακούλες &
σάκοι

Σύνηθες είδος πολυμερούς που
χρησιμοποιείται

Γαλακτοκομικά προϊόντα

HDPE

Χυμοί και σάλτσες

HDPE, barrier PET, PP

Νερό και ελαφριά ποτά

PET, barrier PET

Μπύρα και αλκοολούχα ποτά

Barrier PET

Λάδι, Ξύδι

PET, PVC

Προϊόντα μη φαγώσιμα( καθαριστικά είδη
περιποίησης, λιπαντικά

HDPE, PET, PVC

Νοσοκομειακά απόβλητα

PET

Ποτήρια και πώματα μπουκαλιών, βάζων,
και χαρτοκιβωτίων

PP, LDPE, HDPE, PVC

Τσάντες

LDPE, HDPE

Σακούλες σκουπιδιών

HDPE, LDPE, LLDPE

διαλύματα αλάτων, απορροφά πτητικά συστατικά από ορισμένα συσκευασμένα τρόφιμα και είναι ακατάλληλο
για την συσκευασία χυμών και παρόμοιων τροφίμων. Το πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE) έχει πέντε
φoρές μικρότερη διαπερατότητα σε υδρατμούς και αέρια σε σχέση με το LDPE, παρουσιάζει θερμική
ο
σταθερότητα μέχρι και τους 120 C, αλλά έχει μικρότερη αντοχή σε κρούση. Οι λοιπές ιδιότητες είναι παρόμοιες
με το LDPE.
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Εφαρμογές

Ταινίες

Δίσκοι
πλαστικού

Άλλα
πλαστικά

Σύνηθες είδος πολυμερούς που
χρησιμοποιείται

Άλλες τσάντες και σάκοι

LDPE, LLDPE, HDPE, PP, woven PP

Σακουλάκια (σούπες, μαγειρεμένο κρέας)

PP,PET

Πλαστικό περιτυλίγματος (στο φαγητό και
σε χαρτόνια)
Πλαστικά περιτυλίγματος για πακέτα και
φακελάκια

OPP, bi- OPS

Πλαστικά περιτυλίγματος( τυρί,κρέας)

PVDC

Ταινία συρρίκνωσης

LLDPE, LDPE

Κολλητική ταινία για το φαγητό

LLDPE, LDPE, PVC, PVDC

Μεμβράνες επικάλυψης (θερμικής
σφράγισης)

PET, OPA, OPP

Μεμβράνες για επικάλυψη και σφράγιση
φαγητού

Barrier PET, barrier layered

Μεμβράνες επικάλυψης για γαλακτοκομικά

PET

Πλαστικό από έτοιμα φαγητά

PP,C-PET

Πλαστικές συσκευασίες για φαγητά τα
οποία μπορούν να μαγειρευτούν

C-PET

Πλαστικά από σαλάτες, γλυκά

A-PET, PVC

Πλαστικά από λαχανικά

PP, EPS

Από ψάρι

PP, PVC, A-PET, EPS

Πλαστικό από ζαχαροπλαστική

PVC, PS

Από γαλακτοκομικά

PP, PS

Από κοτόπουλο και κρέας

A-PET, PVC, EPS

Από σούπα

PP, A-PET

Από πλαστικά για τις φουσκάλες

PET, PVC

Πλαστικό από ποτήρι και από την σκάφη

PP, PS

Πλαστικό από τις συσκευασίες πλαστικών
μιας χρήσης.

PS

PP, OPP

PET/PE and OPP/PE
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Εφαρμογές
Προστατευτικό πλαστικό
(πλαστικά κιβώτια από τα ψάρια)

Σύνηθες είδος πολυμερούς που
χρησιμοποιείται
EPS
Πηγή: JRC & IPTS, 2012

Τα πλαστικά τα οποία χρησιμοποιούνται στο σπίτι συνήθως έχουν μικρό κύκλο ζωής
επειδή τα πλαστικά διανομής σχεδιάζονται με σκοπό την επαναχρησιμοποίηση. Τα
πλαστικά είδη τα οποία απορρίπτονται σε καθημερινή βάση από ένα νοικοκυριό αφορούν
στα είδη των πολυμερών τα οποία απαντώνται περισσότερο στις πλαστικές συσκευασίες.
Τα πλαστικά συσκευασίας καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο μερίδιο της παραγωγής των
πλαστικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και γενικά σε παγκόσμιο επίπεδο. Όπως παρατηρείται
χαρακτηριστικά για το παράδειγμα της Γαλλίας (Πίνακας 4-3), τα πλαστικά προϊόντα που
απαντώνται στα απορρίμματα πλαστικών συσκευασιών αφορούν κυρίως σε μπουκάλια,
ταινίες και κουτιά. Τα πολυμερή αυτά καταλαμβάνουν και τη μεγαλύτερη ποσότητα των
πλαστικών που καταναλώνονται όπως παρουσιάζεται και στο Διάγραμμα 4-3, όπου
σύμφωνα με το οποίο οι πέντε βασικοί τύποι των πλαστικών πολυμερών που
καταναλώνονται σε μεγαλύτερες ποσότητες στην αγορά της Ε.Ε. είναι τα πολυμερή PE, PP,
PVC, PS και PET με διαφορετικά ποσοστά συχνότητας χρήσης το καθένα στα διάφορα
πλαστικά (JRC & IPTS, 2012). Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι εν λόγω κατηγορίες αποτελούν
επίσης αυτές για τις οποίες υπάρχει ζήτηση στην αγορά για την παραγωγή δευτερογενών
πρώτων υλών.
Πίνακας 4-3: Σύνθεση των απορριμμάτων πλαστικών συσκευασιών στη Γαλλία

Πλαστικά προϊόντα

Ποσοστό (κατά βάρος)

Μπουκάλια και φιάλες

39%

Ταινίες, σακούλες, σάκοι

27%

Κουτιά, πλαστικοί κάδοι

18%

Πλαστικές θήκες

6%

Άλλα πλαστικά

10%
Πηγή: Bio intelligence Service, 2011
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Διάγραμμα 4-3: Είδη πλαστικών τα οποία απαντώνται πιο συχνά στην αγορά της Ε.Ε. καταλαμβάνοντας το
75% της ζήτησης παραγωγής
Πηγή: JRC & IPTS, 2012

Τέλος σε ό, τι αφορά στα ποσοστά ανακύκλωσης, σύμφωνα με στοιχεία από τα 27 κράτημέλη της Ε.Ε., η συνολική παραγωγή πλαστικού στην Ευρώπη άγγιξε τους 58 εκ. τόνους το
2012, από τους οποίους 25,1 εκ τόνοι μετα-καταναλωτικών απορριμμάτων πλαστικού
συλλέχθηκαν και από αυτά ένα ποσοστό της τάξης του 4,8% ανακυκλώθηκε και συλλέχθηκε
για ανάκτηση ενέργειας (Διάγραμμα 4-4).

Διάγραμμα 4-4: Σύνολο απορριμμάτων πλαστικού που ανακυκλώθηκαν και ανακτήθηκαν για το χρονικό
διάστημα 2006-2011
Πηγή: PlasticsEurope, 2012
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Στην Ελλάδα
Η ποιοτική σύσταση των απορριμμάτων στην Ελλάδα δεν έχει ακόμη συμπεριληφθεί στην
επίσημη βάση δεδομένων της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Μέχρι του παρόντος
έχει παρουσιαστεί μόνο μία προσέγγιση της ποιοτικής σύστασης των Α.Σ.Α. στη χώρα
σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής. Το κλάσμα
του πλαστικού παρουσιάζεται να καταλαμβάνει το αξιοπρόσεχτο ποσοστό του 14% των
Α.Σ.Α. (Διάγραμμα 4-5). Θα πρέπει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με μελέτη της WRAP (Waste
and Resources Action Programme), στην Ελλάδα το 2008 το ποσοστό που κατέλαβαν τα
απορρίμματα πλαστικών στο σύνολο των Α.Σ.Α. άγγιξε το ποσοστό του 8% (Διάγραμμα 4-6).
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι αναλυτική περιγραφή σχετικά με τα ποσοστά
που καταλαμβάνουν τα απορρίμματα πλαστικού στα απορρίμματα των ελληνικών
νοικοκυριών δεν υπάρχουν διαθέσιμα από κάποια επίσημη βάση δεδομένων για απόβλητα.
Για το λόγο αυτό και τηρουμένων των αναλογιών αναφέρεται ότι η ποσότητα των
πλαστικών στην Ελλάδα από διάφορες βιομηχανικές και άλλες δραστηριότητες ανέρχεται
στους 672.635 τόνους.

Διάγραμμα 4-5: Μέση ποιοτική σύσταση Α.Σ.Α. στην Ελλάδα
Πηγή: Υ.ΠΕ.Κ.Α., 2009
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Διάγραμμα 4-6: Ποσοστό (%) του μεικτού περιεχομένου πλαστικών στα Α.Σ.Α. για το έτος 2004
Πηγή: Morin, 2008

Τα επίπεδα ανακύκλωσης απορριμμάτων πλαστικού για την Ελλάδα άγγιξαν το ποσοστό
της τάξης του 6% για το έτος 2010 (Διάγραμμα 4-7) σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat
(Eurostat, 2013). Επίσης σύμφωνα με τις ετήσιες εκθέσεις αναφοράς του Ε.Ο.ΑΝ. προς την
Ε.Ε., το ποσοστό ανακύκλωσης πλαστικού στο μπλε κάδο ανακύκλωσης για την Ελλάδα
παρουσιάζει αυξητική τάση από το 2006 με ποσοστό που άγγιξε το 10%, 13,7% για το 2007,
11,9% για το 2008, 26,7% για το 2009 και 30,1% για το 2010 (Ε.Ο.ΑΝ.). Συγκεκριμένα σε ό, τι
αφορά στα οικιακά απορρίμματα, έχουν καταγραφεί στοιχεία από τον Ε.Ο.ΑΝ. για τη
σύνθεση του περιεχομένου φορτίου του μπλε κάδου, ο οποίος και φέρει εν μέρει σχέση με
τα οικιακά απορρίμματαxv. Πιο αναλυτικά, το ποσοστό που καταλαμβάνουν τα πλαστικά
στο σύνολο του περιεχομένου του μπλε κάδου αφορά σε ποσοστό 2,7%, οι φιάλες PET
αντιστοιχούν σε 4,1% και οι φιάλες πολυαιθυλενίου σε 2,8% (E.O.AN.).
Η ανακύκλωση του πλαστικού στην Ελλάδα γίνεται σήμερα σε ένα πολύ μικρό ποσοστό,
σχεδόν ασήμαντο, καθώς οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης συναντούν σημαντικά
εμπόδια. Το μεγαλύτερο πρόβλημα στην ανακύκλωση των πλαστικών είναι η ποικιλία των
πλαστικών υλών και η δυσκολία στην αξιοποίησή τους, αν δεν έχει προηγηθεί ένα
δαπανηρό στάδιο διαχωρισμού (Θεοδοσούλη, 2011). Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο
αρμόδιος Σύνδεσμος Βιομηχανιών Πλαστικού Ελλάδος έχει ήδη προσανατολιστεί στην
ανακύκλωση. Επίσης το 1990 ιδρύθηκε η Ελληνική Ένωση Ανακύκλωσης Πλαστικών από 20
εταιρίες.
xv

Στο μπλε κάδο προσκομίζονται ανακυκλώσιμα τόσο από νοικοκυριά όσο και από καταστήματα, ανάλογα με
την περιοχή στην οποία βρίσκονται τοποθετημένοι.

128 | Σ ε λ ί δ α

Παραδοτέο Α.4.1.: Ανασκόπηση και αξιολόγηση της ισχύουσας νομοθεσίας και των τεχνικών
εισηγήσεων για τα κριτήρια αποχαρακτηρισμού αποβλήτων (End-of-Waste Criteria) σχετικά με τα
προϊόντα του οικιακού ανακυκλωτή Recycling@Home

Διάγραμμα 4-7: Παραγωγή και ανακύκλωση απορριμμάτων πλαστικού στα κράτη-μέλη της Ε.Ε. για το 2010
Πηγή: Eurostat, 2013

Στην Ελλάδα, τα πλαστικά αποτελούν περίπου το 7-8% του βάρους των απορριμμάτων.
Από το 7% που ήταν το 1985 στην Αθήνα το 1990 έφτασαν στο 10,5%. Κάθε χρόνο στην
Ελλάδα καταλήγουν περίπου 30.000 τόνοι πλαστικού στις χωματερές ή ανεξέλεγκτα στο
περιβάλλον. Εξ αυτών, σημαντικό είναι το ποσοστό που καταλαμβάνουν τα πλαστικά
μπουκάλια, όπως αυτά των αναψυκτικών και του νερού.
Η Ελλάδα βρίσκεται 15 χρόνια πίσω από την υπόλοιπη Ευρώπη σε όλους τους τρόπους
ανακύκλωσης και είναι δύσκολο να πετύχει τους στόχους που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή
Ένωση για το 2006 (Θεοδοσούλη, 2011). Σύμφωνα με τον Ελληνικό Οργανισμό
Ανακύκλωσης τα οικιακά ανακυκλώσιμα πλαστικά συλλέγονται από το πρόγραμμα των
μπλέ κάδων αλλά και με τα κέντρα ανταποδοτικής ανακύκλωσης. Τα πλαστικά τα οποία
συναντώνται στους μπλε κάδους ανακύκλωσης παρατίθενται στον

Πίνακας 4-4, με τα πιο διαδεδομένα είδη προς ανακύκλωση στην Ελλάδα να αφορούν στο
PVC, HDPE (19%), LDPE, PP (19%) και PS (15%) (Διάγραμμα 4-8).
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Πίνακας 4-4: Είδη ανακυκλώσιμων πλαστικών τα οποία συναντιούνται στην Ελλάδα με τα προγράμματα του
μπλε κάδου και το πρόγραμμα ανακτώμενων υλικών συσκευασίας

Πλαστικά αντικείμενα
Κεσεδάκια από γιαούρτι, βούτυρο
Μπουκάλια αναψυκτικών
Μπουκάλια αλκοολούχων ποτών
Μπουκάλια νερού
Μπουκάλια από σαμπουάν
Μπουκάλια από γάλα
Πλαστικά ποτήρια/πιάτα
Σακούλες πλαστικές
Πλαστικά ταψάκια
Φιλμ περιτυλίγματος
Συσκευασίες λιπαντικών ελαίων

Είδος πλαστικού
HDPE
PET
PET
PET
HDPE,PET,PVC
HDPE
PS
LDPE, HDPE,PP,PVC
PVC,PS
PP,PET,OPP,PVDC
PVC
Πηγή: E.O.AN.

Διάγραμμα 4-8: Τα πιο συχνά πολυμερή πλαστικών στην Ελλάδα
Πηγή: BioIntelligence Service, 2011

4.1.2 Διαχειριστική αλυσίδα ανακύκλωσης απορριμμάτων πλαστικού
Από τις κατηγορίες που αναφέρθηκαν για τα απορρίμματα πλαστικών οικιακής
προέλευσης συγκεκριμένα είδη πλαστικού ανακυκλώνονται. Τα πλαστικά πολυμερή ΡΕΤ, τα
οποία και χρησιμοποιούνται για τη συσκευασία αεριούχων ποτών, καθώς και τα πολυμερή
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HDPE τα οποία χρησιμοποιούνται για απορρυπαντικά γάλακτος και καλλυντικά, είναι τα
πλαστικά με τις μεγαλύτερες δυνατότητες για ανακύκλωση. Αντιθέτως, τα πλαστικά τα
οποία χρησιμοποιούνται για την κατασκευή μπουκαλιών με λάδι, διαλύτες και προϊόντα
κήπου πιθανόν να είναι ακατάλληλα για ανακύκλωση λόγω των δυσκολιών που
αντιμετωπίζει το είδος του πλαστικού με τη μετακίνηση των ιχνοστοιχείων των προϊόντων
κατά τη διαδικασία της ανακύκλωσης (ACRR, 2004).
Η διαχειριστική αλυσίδα των οικιακών ανακυκλώσιμων απορριμμάτων πλαστικού
περιλαμβάνει τη συλλογή των φορτίων η οποία και μπορεί να πραγματοποιηθεί με (i) τη
συλλογή ενός υλικού-στόχου ή (ii) περισσότερων υλικών-στόχων καθώς και (iii) ως
αναμεμειγμένα με άλλα αστικά στερεά απόβλητα.
(i)

(ii)

(iii)

Συλλογή ενός υλικού-στόχου: Πρόκειται για το ανακυκλώσιμο πλαστικό το οποίο
συλλέγεται χωριστά από τις υπόλοιπες ροές απορριμμάτων. Το εν λόγω υλικό
μπορεί να συλλεχθεί με άλλους τύπους πλαστικών ή στοχοποιώντας
συγκεκριμένους τύπους πλαστικών. Η συλλογή τους πραγματοποιείται είτε με τη
μέθοδο πόρτα-πόρτα ή σε οργανωμένα σημεία συλλογής για τα ανακυκλώσιμα
πλαστικά.
H συλλογή πόρτα-πόρτα απαιτεί από τους πολίτες να διαχωρίζουν τα
ανακυκλώσιμα υλικά από τα εναπομείναντα απορριφθέντα των οικιακών
απορριμμάτων, όπως να τα τοποθετούν σε συγκριμένους κάδους απορριμμάτων
και εν συνεχεία τα φορτία να συλλέγονται από κάθε σπίτι. Με αυτόν τον τρόπο
συλλογής ανακυκλώνεται το 40 με 60% των οικιακών απορριμμάτων, και το
απόρριμμα πλαστικού καταλήγει να είναι λιγότερο μολυσμένο σε σχέση με την
συλλογή από τους κάδους στα πεζοδρόμια.
Ο δεύτερος τρόπος συλλογής απορριμμάτων πλαστικού πραγματοποιείται μέσω
των σημείων συλλογής ή συγκέντρωσης. Με το συγκεκριμένο τρόπο ο πολίτης
πρέπει να συλλέξει και να μεταφέρει σε συγκεκριμένα σημεία ανακύκλωσης των
πλαστικών τα προδιαλεγμένα υλικά πλαστικών από τα οικιακά απορρίμματά του.
Με το συγκεκριμένο τρόπο συλλογής το πλαστικό που ανακυκλώνεται αγγίζει το 10
με 15% των ανακυκλώσιμων. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο τρόπος συλλογής με την
μέθοδο drop–off μπορεί να καταλήξει σε υψηλά επίπεδα μόλυνσης των
ανακυκλωσίμων πλαστικών (Plastics Europe et al, 2011).
Συλλογή περισσότερων του ενός υλικών-στόχων: Το ανακυκλώσιμο υλικό
συλλέγεται μαζί με άλλα ξηρά ανακυκλώσιμα αλλά ξεχωριστά από τις υπόλοιπες
ροές στερεών αστικών αποβλήτων (λ.χ. τα βιοαπόβλητα).
Συλλογή αναμεμειγμένων αστικών στερεών αποβλήτων: η συλλογή των ξηρών
ανακυκλώσιμων όπως το γυαλί το μέταλλα και το πλαστικό είναι πιθανή, αλλά
συνήθως τα ανακυκλώσιμα καταλήγουν να είναι μολυσμένα και να απαιτούν
επιπλέον στάδια διαχείρισης.
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Η ολοκληρωμένη διαχειριστική αλυσίδα ενεργειών που ακολουθούνται προκειμένου να
ανακυκλωθούν τα απορρίμματα πλαστικού περιλαμβάνει τα στάδια της συλλογής και εν
συνεχεία της διαλογής, μίας πρώτης επεξεργασίας (όπως π.χ. ταξινόμησης), της
δεματοποίησης και εν συνεχεία της ανακύκλωσης και της παραγωγής δευτερογενών
πρώτων υλών τα οποία και αξιοποιούνται προκειμένου να επανεισαχθούν σε νέο κύκλο
ζωής για την παραγωγή πλαστικών προϊόντων στην αγορά. Λόγω της χαρακτηριστικής
σχέσης όγκου προς βάρος, τα πλαστικά μπουκάλια θραύονται και ύστερα οδηγούνται στη
διαδικασία της δεματοποίησης για να είναι πιο οικονομική η μεταφορά τους στη
βιομηχανία όπου απομακρύνονται οι προσμίξεις.
Πιο αναλυτικά, τα προδιαλεγμένα ανακυκλώσιμα πλαστικά υλικά αρχικά οδηγούνται σε
εγκαταστάσεις Μηχανικής Ανακύκλωσης. Στις εγκαταστάσεις μηχανικής επεξεργασίας,
λαμβάνει χώρα η διαδικασία της μηχανικής άλεσης όπου τα πλαστικά απορρίμματα
μετατρέπονται σε κόκκους ανακυκλωμένων υλικών με τη χημική δομή τους όμως να
παραμένει. Εν συνεχεία, τα μικρά κομμάτια πλαστικού καθαρίζονται και διαχωρίζονται σε
διαφορετικές ποιότητες.
Εκτός από την επεξεργασία της μηχανικής άλεσης, υπάρχει και η διαδικασία όπου
πραγματοποιείται διάσπαση των πλαστικών σε χημικές συνιστώσες χρησιμοποιώντας
θερμότητα ή την εφαρμογή χημικών αντιδράσεων. Οι χημικές ουσίες που παράγονται ως
επί το πλείστον αφορούν σε λάδια ή αέρια, από τα οποία μπορούν να κατασκευαστούν
άλλα πλαστικά ή άλλες δευτερογενείς πρώτες ύλες. Το εν λόγω είδος ανακύκλωσης
αποτελεί λύση για περιπτώσεις κατά τις οποίες υπάρχουν πολλά διαφορετικά είδη
πλαστικών αναμεμιγμένα ή όταν το φορτίο έχει μολυνθεί με άλλες ουσίες. Οι τεχνολογίες
οι οποίες χρησιμοποιούνται αφορούν στην πυρόλυση, στην αεριοποίηση, στον
αποπολυμερισμό κ.ά. (Διάγραμμα 4-9). Οι εν λόγω τεχνολογίες, στις περισσότερες
περιπτώσεις τροφοδοτούνται παράλληλα με προ-επεξεργασμένα φορτία απορριμμάτων
πλαστικού κατά κύριο λόγο οικιακής προέλευσης όπως επίσης και από τεμαχισμένα
τμήματα ηλεκτρικών συσκευών και οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους (Plastics
Europe, 2009).
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Διάγραμμα 4-9: Πιθανές διαδρομές ανακύκλωσης απορριμμάτων πλαστικού
Πηγή: Θεοδοσούλη, 2011

Τα προϊόντα που προκύπτουν από την ανακύκλωση απορριμμάτων πλαστικού (με ή χωρίς
ανάμειξη πρώτης ύλης πλαστικού) εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το εισερχόμενο προς
ανακύκλωση φορτίο απορριμμάτων πλαστικού καθώς και από τη ζήτηση ανακυκλωμένων
ποσοτήτων και ειδών πλαστικού στην αγορά. Επιπρόσθετοι παράγοντες που λαμβάνονται
υπόψη αφορούν στις προδιαγραφές των πλαστικών αντικειμένων που επιλέγεται να
κατασκευαστούν, με πιο αυστηρές προδιαγραφές να λογίζονται τα όρια των επιτρεπόμενων
προσμίξεων στην κατασκευή πλαστικών αντικειμένων που θα έρθουν σε επαφή με
τρόφιμα. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το εύρος των εφαρμογών των ανακυκλωμένων
φορτίων πλαστικού εξαρτάται από την ποιότητα και την ομοιογένεια του πολυμερούς.
Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι συστήματα ανακύκλωσης κλειστού τύπου και ενός
μόνο τύπου πολυμερούς φέρουν ιδιαίτερα μεγάλο κόστος, κάτι το οποίο οξύνει την ήδη
ακριβή διαδικασία ανακύκλωσης πλαστικών συσκευασιών -συγκριτικά με τις υπόλοιπες
διαδικασίες ανακύκλωσης συσκευασιών (Eurostat, 2011).
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Κάποιες γενικές σχέσεις μεταξύ εισερχόμενων φορτίων προς ανακύκλωση με τελικές
χρήσεις των ανακυκλωμένων φορτίων πλαστικού που εφαρμόζονται, παρουσιάζονται
ακόλουθα (JRC & IPTS, 2011):
-

-

-

Τα φορτία απορριμμάτων πλαστικού με περισσότερα του ενός χρώματα
ανακυκλώνονται και είτε τα ανακυκλωμένα φορτία που προκύπτουν χρησιμοποιούνται
στη συνέχεια για την παραγωγή πλαστικών αντικειμένων όπως αδιαφανείς μεμβράνες
και σακούλες για διανομή ή για χρήσεις στον κατασκευαστικό κλάδο των οποίων οι
απαιτήσεις ως προς την εμφάνιση δεν είναι υψηλές. Το εύρος των εφαρμογών
διευρύνεται όταν το χρώμα του εισερχόμενου φορτίου είναι ανοιχτόχρωμο.
Η ανακύκλωση φορτίου PET οδηγεί στην κατασκευή πλαστικών συσκευών για οικιακά
χημικά και καθαριστικά, ή ανάλογα με τη νομοθεσία της χώρας για την εκ νέου
κατασκευή συσκευασιών για ποτά.
Η ανακύκλωση φορτίων LDPE και HDPE ανακυκλώνονται για την κατασκευή
συσκευασιών.
Η ανακύκλωση φορτίων PVC δημιουργεί δυσκολίες λόγω των μεγάλων ποσοστών
προσμίξεων.
Τα φορτία απορριμμάτων πλαστικού τύπου PP ανακυκλώνονται συνήθως με φορτία
απορριμμάτων πλαστικού τύπου PE λόγω της δυσκολίας διαχωρισμού του πρώτου από
το δεύτερο, περιορίζοντας όμως αισθητά το εύρος εφαρμογών συγκριτικά με την
ανακύκλωση φορτίων απορριμμάτων πλαστικού μεμονωμένα PP ή PE.

Στην Ελλάδα
Η διαχείριση αποβλήτων στην Ελλάδα αποτελεί προτεραιότητα της περιβαλλοντικής
πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Οι
κατευθυντήριες γραμμές της διαχείρισης αποβλήτων βασίζονται στις επιταγές της
νομοθεσίας της Ε.Ε. περί αποβλήτων περιλαμβάνοντας (Υ.ΠΕ.ΚΑ., 2009α):
-

ενιαία και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του συνόλου των ρευμάτων αποβλήτων,
ιεράρχηση των δραστηριοτήτων με προτεραιότητα στην πρόληψη, προετοιμασία για
επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, ανάκτηση πόρων και ενέργειας,
διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού καθώς και
αντιμετώπιση της παραβατικής συμπεριφοράς

Η ανακύκλωση απορριμμάτων πλαστικού στην Ελλάδα πραγματοποιείται σε επίπεδο
εσωτερικής ανακύκλωσης σε βιομηχανίες από τη φύρα των παραγόμενων προϊόντων και σε
ό, τι αφορά στα απορρίμματα νοικοκυριών με τα προγράμματα εναλλακτικής διαχείρισης
συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών κατόπιν και της εναρμόνισης των εθνικών
συστημάτων (νόμος 2939/2001) με την Οδηγία 94/62/ΕΚ και θέσπισης της υποχρεωτικής
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συμμετοχής των υπόχρεων διαχειριστών συσκευασίας σε συστήματα εναλλακτικής
διαχείρισης αποβλήτων:
-

Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών «Σ.Σ.Ε.Δ.- ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ»
της Ε.Ε.Α.Α. Α.Ε. (Σύστημα Μπλε κάδων)
Συλλογικό Σύστημα Ανταποδοτικής Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών
«ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ»
Ατομικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ιδιωτικής ετικέτας της Α.Β.
Βασιλόπουλος Α.Ε.

Η εξέλιξη των εν λόγω συστημάτων ανακύκλωσης παρουσιάζεται με συνεχώς αυξανόμενη
γεωγραφική εμβέλεια, αυξανόμενο αριθμό συμβαλλόμενων παραγωγών καθώς και αύξηση
στην ποσότητα των συσκευασιών που ανακυκλώνονται. Σύμφωνα με στοιχεία του Ε.Ο.ΑΝ.,
έξι χρόνια μετά από την έναρξη του πρώτου συστήματος ανακυκλώθηκε το 53% της
παραγόμενης ποσότητας συσκευασιών στην Ελλάδα, το οποίο ποσοστό μεταφράζεται σε
527.400 τόνους αποβλήτων συσκευασιών για το έτος 2009. Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση
του 2010 του Σ.Σ.Ε.Δ.-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ της Ε.Ε.Α.Α. Α.Ε. (Ε.Ο.ΑΝ.), οι φιάλες PET στους μπλε
κάδους αποτελούν το 4,1%, οι φιάλες πολυαιθυλενίου το 2,8% και το φιλμ πολυαιθυλενίου
το 4,4% (Ε.Ο.ΑΝ.).
α) Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών «Σ.Σ.Ε.Δ.-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ» της
Ε.Ε.Α.Α. Α.Ε.
Το σύστημα απευθύνεται σε όλους όσους διαχειρίζονται συσκευασίες, με ισότιμη και
ελεύθερη συμμετοχή (Ε.Ε.Α.Α.). Πιο συγκεκριμένα, στο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής
Διαχείρισης Συσκευασιών συμμετέχουν οι Υπόχρεοι Διαχειριστές όπως βιομηχανικές και
εμπορικές επιχειρήσεις που είτε διαθέτουν συσκευασμένα προϊόντα στην ελληνική αγορά
είτε κατασκευάζουν διάφορες συσκευασίες (Ε.Ε.Α.Α.) μέσω της εταιρείας «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» με ποσοστό που καταλαμβάνει το 65% του
μετοχικού κεφαλαίου και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης μέσω της Κεντρικής
Ένωσης Δήμων Ελλάδας (εφεξής Κ.Ε.Δ.Ε.) (Υ.ΠΕ.ΚΑ., 2009β) (Εικόνα 4-1).
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Εικόνα 4-1: Οργανωτικό σχήμα Ε.Ε.Α.Α.
Πηγή: Ε.Ε.Α.Α.

Το σύστημα με Υπουργική Απόφαση έχει ανανεώσει τη λειτουργία του από το 2009 μέχρι το
2015 (Ε.Ε.Α.Α.). Το σύστημα περιλαμβάνει τη διαχείριση μη επικίνδυνων συσκευασιών και
περιλαμβάνει τέσσερις κατηγορίες δράσεων:
-

-

-

Χρηματοδότηση και ανάπτυξη του δικτύου των μπλε κάδων σε συνεργασία με τους
Ο.Τ.Α. για την ανακύκλωση των αποβλήτων συσκευασίας που προέρχονται από τα
δημοτικά απόβλητα.
Η μεθοδολογία συλλογής των αποβλήτων συσκευασίας έγκειται στην εναπόθεση από
τους πολίτες σε μπλε κάδους με ειδική σήμανση των χρησιμοποιημένων συσκευασιών
πλαστικού, όπως π.χ. πλαστικές συσκευασίες από αναψυκτικά, νερό, τρόφιμα,
απορρυπαντικά, σαμπουάν, πλαστικές σακούλες, φιλμ περιτυλίγματος κ.ά. των οποίων
η μεταφορά στον κάδο πραγματοποιείται με μία παρεχόμενη ειδική
επαναχρησιμοποιήσιμη τσάντα 35 λίτρων.
Η τοποθέτηση των μπλε κάδων πραγματοποιείται σε επιλεγμένα σημεία των Δήμων με
τη συμμετοχή των Ο.Τ.Α., και μέχρι του παρόντος έτους 2013 υπάρχει συνεργασία με
679 Δήμους (προ «Καλλικράτη») (Ε.Ο.ΑΝ.) ή 241 Καλλικρατικούς Δήμους (Ε.Ε.Α.Α)
εξυπηρετώντας περίπου 8 εκ. κατοίκους στον ελλαδικό χώρο (Ε.Ο.ΑΝ.). Το περιεχόμενο
των μπλε κάδων στη συνέχεια οδηγείται σε Κ.Δ.Α.Υ. τα οποία αγγίζουν τα 28 στον
αριθμό σε όλη την επικράτεια της Ελλάδας.
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-

-

Παροχή οικονομικών κινήτρων σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη συλλογή
αποβλήτων συσκευασίας προερχόμενα από Βιομηχανικά και Εμπορικά Απόβλητα
Συσκευασίας προς ανακύκλωση.
Ειδικές δράσεις με στόχο τη συλλογή και ανακύκλωση αποβλήτων συσκευασίας από
μεγάλους παραγωγούς και σημεία επαγγελματικών δραστηριοτήτων.
Συμβάσεις με δημοτικούς ή μη φορείς.

Ειδικά για την περίπτωση των δημοτικών αποβλήτων, το εν λόγω σύστημα περιλαμβάνει τα
έργα μπλε κάδων (Ε.Ε.Α.Α.), τα οποία και απευθύνονται στο γενικό κοινό και
αναπτύσσονται σε συνεργασία με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Οι
συλλεγόμενες ποσότητες μεταφέρονται στα Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών όπου
και διαχωρίζονται και προωθούνται προς ανακύκλωση (Ε.Ε.Α.Α.).
Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι το έτος 2008 αξιοποιήθηκαν/ανακυκλώθηκαν 415.844
τόνοι από το σύνολο των 1.050.000 τόνων παραγόμενων αποβλήτων αντιστοιχώντας στο
ποσοστό του 39,6%. Από το 2008 έως το 2011 παρουσιάζεται να φέρει σταθερή αύξηση
κάλυψης πληθυσμού και ανακυκλωσίμων ποσοτήτων. Χαρακτηριστικά, αναφέρεται ότι το
2011 το σύνολο των μπλε κάδων άγγιξε τους 125.000 και τα ειδικά οχήματα συλλογής
ανακυκλώσιμων τα 370 (Ε.Ε.Α.Α., Υ.Π.Ε.Κ.Α., 2009β).
β) Συλλογικό Σύστημα Ανταποδοτικής
«ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ»

Εναλλακτικής

Διαχείρισης

Συσκευασιών

Στόχο του συστήματος αποτελεί η συμπληρωματική εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών
σε πανελλαδική εμβέλεια. Πιο συγκεκριμένα, το σύστημα αφορά στη δημιουργία
συστήματος ανταποδοτικής ανακύκλωσης με τη χρήση μηχανημάτων αντίστροφης
πώλησης συσκευασιών (Κέντρα Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης) τα οποία περιλαμβάνουν και
συσκευασίες πλαστικού. Κάθε φορά με την ανακύκλωση μίας συσκευασίας αποδίδεται
ανταποδοτικό αντίτιμο το οποίο και μπορούν να αξιοποιήσουν οι καταναλωτές σε
συμβεβλημένα καταστήματα ή εναλλακτικά να το χρησιμοποιήσουν για κάποιο κοινωφελή
σκοπό (Ε.Ο.ΑΝ.). Ο τεχνολογικός εξοπλισμός περιλαμβάνει μηχανισμό διαλογής στην πηγή
για άδειες συσκευασίες.
Τα ιδρυτικά μέλη της ανώνυμης εταιρίας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ αποτελούνται από εταιρίες-διαχειριστές συσκευασιών καθώς και
Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Βάση της ανταποδοτικής ανακύκλωσης αποτελεί η εθελοντική συμμετοχή, για το λόγο αυτό
επιπρόσθετη βάση αποτελεί και η παροχή κινήτρων προκειμένου να διασφαλιστούν υψηλά
επίπεδα συμμετοχής (Ανταποδοτική Ανακύκλωση). Οι δράσεις του εν λόγω συστήματος
αφορούν σε όλους τους ενδιαφερόμενους πολίτες και περιλαμβάνει τα Κέντρα
Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης για τις συσκευασίες καθώς και για τα υλικά συσκευασιών
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(Ανταποδοτική Ανακύκλωση). Η τοποθέτηση των συγκεκριμένων μηχανισμών
πραγματοποιείται σε Δήμους, καταστήματα supermarket, σχολεία καθώς και σε
οποιοδήποτε χώρο υψηλής καταναλωτικής έντασης (Ανταποδοτική Ανακύκλωση).
Το σύστημα περιλαμβάνει την παραλαβή των άδειων συσκευασιών όπου και
πραγματοποιείται η αναγνώριση και ο διαχωρισμός των συσκευασιών ανά υλικό με τη
χρήση ειδικών αισθητήρων. Προκειμένου να αναγνωριστεί και το αντίτιμο το οποίο θα
δοθεί περιλαμβάνεται και η διαδικασία αναγνώρισης της συγκεκριμένης συσκευασίας με
χρήση ανιχνευτή γραμμικού κώδικα (barcode scanner). Στη συνέχεια, πραγματοποιείται
συμπίεση ή τεμαχισμός των εισερχόμενων φορτίων προκειμένου να επιτευχθεί μείωση του
όγκου της τάξης του 90%. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την αποθήκευση των
επιστρεφόμενων συσκευασιών σε εσώκλειστο χώρο του μηχανισμού. Ακόλουθα,
πραγματοποιείται η αποθήκευση, εκτύπωση και αποστολή όλων των στατιστικών στοιχείων
και όλων των συναφών πληροφοριών προκειμένου να εκτυπωθούν αυτόματα αποδείξεις
του ανταποδοτικού αντίτιμου. Ανάλογα με την επιλογή του καταναλωτή πραγματοποιείται
παράδοση κουπονιών για διάφορες προσφορές ή αυτόματη δωρεά της αξίας του
χρηματικού αντίτιμου για κοινωνικούς σκοπούς (Ανταποδοτική Ανακύκλωση). Τα
διαλεγμένα φορτία πλαστικού που συγκεντρώνονται με το εν λόγω σύστημα πωλούνται στη
συνέχεια ανάλογα με την καλύτερη προσφορά της αγοράς.
Ειδικά για την περίπτωση των οικιακών απορριμμάτων, οι κάτοικοι χρησιμοποιούν τα εν
λόγω κέντρα για την ανακύκλωση των συσκευασιών.

4.1.3 Περιβαλλοντικές επιπτώσεις επεξεργασίας πλαστικού
Η διαχειριστική αλυσίδα ανακύκλωσης των απορριμμάτων πλαστικού περιλαμβάνει τα
στάδια της συλλογής και μεταφοράς, καθώς και της επεξεργασίας. Για την περιγραφή των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων και των επιπτώσεων στην ανθρώπινη υγεία της
ανακύκλωσης των απορριμμάτων πλαστικού συγκεντρώνονται τόσο οι επιπτώσεις όσο και
οι συνέπειες όλων των σταδίων της εν λόγω διαχειριστικής αλυσίδας.
Στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις συγκαταλέγονται το σύνολο των θετικών επιπτώσεων
που συνεισφέρει η ανακύκλωση των απορριμμάτων χάρτου. Πιο συγκεκριμένα, η
ανακύκλωση των περισσότερων πλαστικών επηρεάζει την ενέργεια και τις περιβαλλοντικές
εκπομπές συγκριτικά με τη χρήση πρώτων υλών για την κατασκευή πλαστικών προϊόντων.
Από όλες τις επιλογές επεξεργασίας των αποβλήτων, η μηχανική ανακύκλωση μπορεί να
κατασταθεί ως η πιο κατάλληλη μορφή επεξεργασίας απορριμμάτων πλαστικού
προκειμένου να επιτευχθεί καθώς επιτυγχάνεται υποκατάσταση της χρήσης πρώτων υλών
καθώς παραμένουν λίγα υπολείμματα από τη διαδικασία προς διάθεση (WRAP, 2006).
Επίσης σύμφωνα με μελέτη των Wollny και Schmied το 2000, η μηχανική ανακύκλωση
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αποτελεί την καλύτερη δυνατή επιλογή για τη διαχείριση του πλαστικού όσον αφορά στις
περιβαλλοντικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι με αυτή τη διαδικασία η ποσότητα των
παρθένων πολυμερών αλλά και των διαφόρων απωλειών κατά τη διάρκεια της
ανακύκλωσης παραμένουν χαμηλά. Οι παράμετροι που λαμβάνονται υπόψη ωστόσο για
την επιλογή της βέλτιστης μεθόδου επεξεργασίας απορριμμάτων πλαστικού περιλαμβάνει,
εκτός από το βαθμό υποκατάστασης της χρήσης πρώτων υλών, την ενέργεια που
χρησιμοποιείται για το σύνολο της επεξεργασίας των απορριμμάτων πλαστικού, τις
τεχνολογίες και τεχνικές που χρησιμοποιούνται, το οικονομικό κόστος καθώς και το πλαίσιο
διαχείρισης των απορριμμάτων.
Πιο συγκεκριμένα, έχει παρατηρηθεί ότι η ανακύκλωση ενός μόνο τύπου πλαστικού
(διαχωρισμός των πολυμερών σε μονομερή) έχει οικολογικά πλεονεκτήματα σε σχέση με
την παραγωγή των πρώτων υλών (Wollny & Schmied, 2000). Μολαταύτα, η ανακύκλωση
του μονομερούς πλαστικού ισχύει μόνο για συγκεκριμένους τύπους μονομερών όπως για
παράδειγμα PU, PA και πολυεστέρας, με αποτέλεσμα τα οφέλη ενδέχεται να μην μπορούν
απαραίτητα να εξισορροπήσουν τα κόστη που προκύπτουν από την ανακύκλωση (Bio
Intelligence Service, 2011).
Στον αντίποδα, σημειώνεται η περίπτωση της ανακύκλωσης ενός υλικού για τον αρχικό του
σκοπό όπου παρατηρούνται περισσότερα πλεονεκτήματα από ότι η ανακύκλωση των
υλικών για άλλους λόγους (WRAP, 2006), όπως συμβαίνει με τις περιπτώσεις ανακύκλωσης
μπουκαλιών τύπου HDPE και PET. Προς αυτή την κατεύθυνση συμβάλλει ουσιαστικά και η
ανακύκλωση των φορτίων όσο το δυνατόν πιο κοντά στην πηγή (WRAP, 2010b). Τη
μεγαλύτερη δυσκολία παρουσιάζει η ανακύκλωση του πολυμερούς PVC σε σχέση με τα
υπόλοιπα είδη πολυμερών τόσο λόγω της χλωριωμένης φύσης όσο και λόγω του
μεγαλύτερου ποσοστού προσμίξεων.
Εκτός από τα περιβαλλοντικά οφέλη της ανακύκλωσης απορριμμάτων χάρτου, συνέπειες
σημειώνονται στα διάφορα στάδια της διαχειριστικής αλυσίδας τόσο για το περιβάλλον
όσο και για την ανθρώπινη υγεία. Οι επιπτώσεις οι οποίες προκαλούνται από τη μεταφορά
των απορριμμάτων του πλαστικού, ωστόσο, δεν είναι αρκετές για να μειώσουν τα
περιβαλλοντικά οφέλη άλλων επιλογών επεξεργασίας (Wollny & Schmied, 2000).
Για το στάδιο της συλλογής και μεταφοράς απορριμμάτων πλαστικού, οι εταιρίες θα πρέπει
να έχουν στην κατοχή τους άδεια για τις μετακινήσεις των φορτίων απορριμμάτων
πλαστικού μαζί με τα κατάλληλα μέσα. Με ειδικές λειτουργίες αλλά και ειδικές πρακτικές
για τα φορτηγά δεν θα πρέπει να παρατηρείται το φαινόμενο επιμόλυνσης του
μεταφερόμενου φορτίου με άλλα είδη πλαστικών ή άλλου είδους προσμίξεις. Η μεταφορά
του απορριμμάτων πλαστικού έχει υπολογιστεί ότι καταλαμβάνει το 10-20% του
οικολογικού βάρους και σε ορισμένες περιπτώσεις αγγίζει και το 30% των τελικών
περιβαλλοντικών επιπτώσεων στην αλυσίδα της ανακύκλωσης. Επίσης, θα πρέπει να
σημειωθεί ότι κατά τη μεταφορά των φορτίων των απορριμμάτων πλαστικού προς
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επεξεργασία σε άλλη χώρα εγείρονται προβληματισμοί αναφορικά με το αν θα
ανακυκλωθούν τα φορτία καθώς και με το αν θα επεξεργαστούν ορθώς τα υπολείμματα της
επεξεργασίας.
Το επόμενο στάδιο το οποίο αφορά και στην αποθήκευση φέρει κοινές αναφορές ως προς
τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε κάθε στάδιο της διαχειριστικής αλυσίδας όπου
εμφανίζεται. Χαρακτηριστικά σημειώνεται ότι κατά την αποθήκευση για μικρό ή
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα υπάρχουν μικρά αιωρούμενα σωματίδια και σκόνη
απορριμμάτων πλαστικού, και τα οποία είναι πολύ πιθανό να προσβάλλουν τα φορτία που
έχουν αποθηκευτεί καθώς και την ατμόσφαιρα. Το πρόβλημα επιλύεται με την κάλυψη των
φορτίων προς προστασία (JRC & IPTS, 2012).
Θέμα υψίστης σημασίας για την προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας
αποτελούν τα χαρακτηριστικά των εισερχόμενων προς ανακύκλωση φορτίων
απορριμμάτων πλαστικού. Οι περισσότερες ουσίες οι οποίες χρησιμοποιούνται ως
πρόσθετα στα πλαστικά σε κράτη-μέλη της Ε.Ε. δεν λογίζονται ότι φέρουν επιβλαβείς
επιπτώσεις στο περιβάλλον ή στην ανθρώπινη υγεία. Ωστόσο, συγκεκριμένες ουσίες έχουν
καταγραφεί από τη νομοθεσία για τα απορρίμματα πλαστικών ότι ενδέχεται να
προκαλέσουν κίνδυνο είτε στο περιβάλλον ή στην ανθρώπινη υγεία (JRC & IPTS, 2012) (λ.χ.
PFOS, Bisphenol A, DEHP, BBP, DBD, DIBP, μερικές αλογονωμένες ουσίες επιβράδυνσης
φλόγας, καθώς και μερικές μη-αλογονωμένες ουσίες , SCCP, τοξικά βαρέα μέταλλα,
χρωστικές ουσίες και σταθεροποιητές και το ακρυλαμίδιο). Πρόβλημα επίσης φαίνεται ότι
δημιουργεί η χρήση των μικρο-πλαστικών (EC, 2013). Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στις
φυσικές ιδιότητες των βασικών μερών των απορριμμάτων πλαστικού δεν συγκαταλέγεται η
ιδιότητα της διαλυτότητας στο νερό, επομένως στα δεμάτια των περισσότερων ποιοτήτων
απορριμμάτων πλαστικού δεν σημειώνονται διαρροές και επομένως κίνδυνος για το
περιβάλλον ή τον υδροφόρο ορίζοντα.
Στο στάδιο της επεξεργασίας απορριμμάτων πλαστικού περιλαμβάνονται τόσο
περιβαλλοντικές όσο και επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία, οι οποίες μεριμνώνται με τη
νομοθεσία. Η νομοθεσία η οποία διασφαλίζει την προστασία του περιβάλλοντος και της
ανθρώπινης υγείας κατά την ανακύκλωση των απορριμμάτων πλαστικού περιγράφεται με
την Οδηγία σχετικά με την Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Έλεγχο της Ρύπανσης στη
Βιομηχανία.
Για το στάδιο της επεξεργασίας απορριμμάτων, μνείες υπάρχουν αναφορικά με την
προστασία του προσωπικού οι οποίες αφορούν στην πρόληψη των τραυματισμών και των
νοσημάτων. Πιο συγκεκριμένα, περιπτώσεις τραυματισμού ή νόσου ενδέχεται να
παρατηρηθούν στους εργαζομένους οι οποίοι ασχολούνται με τη χειροδιαλογή σε
εγκαταστάσεις διαλογής και ανακύκλωσης καθώς πραγματοποιείται ο διαχωρισμός των
πλαστικών (Biointelligence service, 2011). Επίσης, η ανακύκλωση του πλαστικού μπορεί να
έχει επιπτώσεις σε τοπικούς πληθυσμούς, όπως για παράδειγμα σε χώρες που η
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ανακύκλωση πραγματοποιείται με παλαιά μέσα ή και σε περιπτώσεις μη κατάλληλων
εγκαταστάσεων και ελλιπών οδηγιών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το κόψιμο και
το λιώσιμο των πλαστικών σε μη αεριζόμενους χώρους (Wong et al., 2007).
Στα προβλήματα που μπορεί να προκληθούν στην ανθρώπινη υγεία καταχωρούνται και οι
περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν εφαρμόζεται το γράμμα του νόμου περί ασφαλούς
λειτουργίας των διαδικασιών ανακύκλωσης, θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία τόσο των
εργαζομένων όσο και των κατοίκων των γύρω περιοχών.
Ευαίσθητο κομμάτι στο στάδιο επεξεργασίας αποτελεί και η ασφάλεια από την εκδήλωση
πυρκαγιών λόγω των εύφλεκτων υλικών που επεξεργάζονται στις μονάδες ανακύκλωσης
απορριμμάτων πλαστικού. Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι σε εγκαταστάσεις
επεξεργασίας απορριμμάτων, λαμβάνονται υπόψη παράμετροι από την εκπομπή οξειδίων
άνθρακα και αζώτου, καθώς και των τοξικών προϊόντων της αποσύνθεσης.

4.1.4 Χρήσεις ανακυκλωμένου πλαστικού
Τα ανακυκλώσιμα πλαστικά αποτελούν έναν τομέα με προοπτικές ανάπτυξης, καθώς σε
γενικές γραμμές βρίσκεται ακόμη στα πρώτα στάδια. Ωστόσο, προσπάθειες καταβάλλονται
για την επέκταση των δραστηριοτήτων της ανακύκλωσης. Μία εικόνα για τον τομέα
περιλαμβάνει από τη μία την αύξηση των ποσοστών ανακύκλωσης στον τομέα των
πλαστικών για τη βιομηχανία και την ανακύκλωση των πρώτων υλών και ταυτόχρονα τη
μείωση των ποσοστών ανακύκλωσης για τα μετακαταναλωτικά μονό-υλικά κυρίως λόγω
της αυξανόμενης ανάπτυξης της αγοράς στο πρώτων υλών πλαστικού.
Όταν το πλαστικό συλλεχθεί και ανακυκλωθεί θα πρέπει να μετατραπεί σε χρήσιμο τελικό
προϊόν. Τα απορρίμματα του πλαστικού μπορούν να ανακυκλωθούν σχηματίζοντας
δευτερογενή πρώτη ύλη για να δημιουργηθούν άμεσα νέα υλικά και/ή σε συνδυασμό με τα
παρθένα πλαστικά. Η επιλογή για τη χρήση εξαρτάται από την ποιότητα και την
ομογενοποίηση του πλαστικού. Δυσκολίες στη διαδικασία της ανακύκλωσης
παρουσιάζονται στην περίπτωση που το πλαστικό φέρει προσμίξεις με άλλα είδη
πλαστικών ή άλλες ουσίες. Στην περίπτωση που το πλαστικό δεν φέρει κάποιου είδους
πρόσμιξη, η διαδικασία ανακύκλωσης είναι ευκολότερη και κατά συνέπεια αυξάνεται και ο
αριθμός των τελικών χρήσεων και κατά συνέπεια η αγοραστική του αξία.
Μεγαλύτερο εύρος εφαρμογών το ανακυκλωμένο πλαστικό φέρει όταν έχει ελαφρύ
χρωματισμό, ενώ όταν χρώμα στο φορτίο υπερβαίνει αυτό του ενός αυτόματα
περιορίζονται σημαντικά οι βαθμοί ελευθερίας των εφαρμογών του. Κάποιες γενικές
χρήσεις για το σύνολο των φορτίων ανακυκλωμένων πλαστικών αφορούν στην κατασκευή
αδιαφανών ταινιών και σάκων στον τομέα διανομής καθώς και στον κατασκευαστικό
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κλάδο, λόγω των χαμηλών απαιτήσεων των τελικών προϊόντων ως προς την εμφάνιση.
Ακόλουθα παρατίθενται ενδεικτικά το εύρος χρήσης των ανακυκλωμένων φορτίων
πλαστικών από πλαστικά αντικείμενα καθημερινής χρήσης (OECD, 2006):
- Τα πλαστικά μπουκάλια τα οποία ανήκουν στην κατηγορία του PET είναι τα βασικά
πλαστικά προϊόντα της κατηγορίας, και τα οποία είναι εύκολο να ανακυκλωθούν (JRC &
IPTS, 2012). Οι εφαρμογές του ανακυκλωμένου PET αφορά κυρίως σε συσκευασίες
ποτών, και ακόλουθα σε ίνες, ταινίες, συσκευασίες τροφίμων και μονώσεις.
Η διαδικασία ανακύκλωσης του PET αποτελεί έναν ανεξάρτητο και φυσικά «καθαρό»
κύκλο ανακύκλωσης, όπου το ανακυκλώσιμο υλικό το οποίο παράγεται είναι υψηλής
ποιότητας και μπορεί να χρησιμοποιηθεί οπουδήποτε και πιθανόν και στην παραγωγή
νέων μπουκαλιών. Άλλη περίπτωση είναι οι ανακυκλωμένες φλούδες PET, οι οποίες
μπορούν να μετατραπούν σε διαφορετικά προϊόντα (π.χ. μπουκάλια τα οποία
περιέχουν καθαριστικά, πολυθαιράνιοι αφροί για τον κατασκευαστικό κλάδο, τμήματα
υπολογιστών και οχημάτων, σε παπούτσια και υφάσματα, σε ίνες ταπήτων, σε
γεωυφάσματα καθώς και για την κατασκευή ρητίνης τερεφθαλικού πολυβουτυλένιου)
(Petcore Europe) και να ανταγωνίζονται στις ίδιες αγορές με τα παρθένα πλαστικά
υλικά. Οι χρήσεις του ανακυκλωμένου PET διευρύνονται διαρκώς, καθώς σε ορισμένες
περιπτώσεις, βάσει της Νομοθεσίας (ΕΚ) 282/2008, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για
την κατασκευή συσκευασιών φαγητού (Plastics Europe, 2011).
- Μεγάλες ποσότητες πλαστικών LDPE και HDPE ανακυκλώνονται και χρησιμοποιούνται
για την κατασκευή πλαστικών αντικειμένων σκούρου χρώματος.
- Τα πλαστικά PVC παρουσιάζουν δυσκολίες ως προς την ανακύκλωση από τη μορφή
τους ως μετα-καταναλωτικό υλικό, διότι συνήθως είναι αρκετά μολυσμένο με άλλα
υλικά (ACCR, 2004). Κάποιες εφαρμογές ανακυκλωμένων φορτίων PVC αφορούν σε
κουφώματα, σωλήνες, παρκέ, υδρορροές, εφαρμογές μη σχετιζόμενες με την αρχική
χρήση, σήματα κυκλοφορίας, παπούτσια.
- Το πλαστικό PP είναι δύσκολο να εντοπιστεί και να διαχωριστεί από άλλες
πολυολεφίνες. Αυτό αποτελεί εμπόδιο στην αποτελεσματική ανάκτησή του ως ένα
ξεχωριστό ρεύμα. Συχνά το πλαστικό τήκεται μαζί με την άλλη κύρια πολυολεφίνη (ΡΕ),
μειώνοντας την ποιότητά του σε σύγκριση με την καθαρή ΡΡ ή ΡΕ και συνεπώς τις
πιθανές εφαρμογές του (JRC & IPTS, 2012).
- Τα πλαστικά HDPE ανακυκλώνονται προκειμένου να κατασκευαστούν δοχεία,
παιχνίδια, οικιακά είδη, βιομηχανικές συσκευασίες και ταινίες αγωγοί φυσικού αερίου.
- Τα ανακυκλωμένα πλαστικά τύπου PS μπορούν να χρησιμοποιηθούν προκειμένου να
κατασκευαστούν ηλεκτρικές συσκευές, θερμικές μονώσεις, κασέτες, πλαστικά ποτήρια
και πιάτα.
Σύμφωνα με τις προαναφερθείσες ενδεικτικές χρήσεις των ανακυκλωμένων τύπων
πλαστικών, τα είδη των ανακυκλωμένων πλαστικών τα οποία χρησιμοποιούνται
περισσότερο για την κατασκευή νέων πλαστικών αντικειμένων παρουσιάζονται να είναι
αυτά του LLDPE, HDPE και EPS (Διάγραμμα 4-10) (ACRR, 2004).
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Διάγραμμα 4-10: Αναλογία χρήσης ανακυκλωμένου (μπλε χρώμα) προς παρθένο υλικό (κόκκινο χρώμα) ανά
τύπο πολυμερούς στην Ε.Ε. για το έτος 2000
Πηγή: ACCR, 2004

Με τη σειρά της η χρήση των δευτερογενών πρώτων υλών πλαστικού προσαρμόζεται
σύμφωνα με τη ζήτηση στην αγορά, δημιουργώντας το κοινωνικο-οικονομικό πλέγμα το
οποίο και αντικατοπτρίζει τις διάφορες διαφοροποιήσεις του με το δείκτη της
χρηματιστηριακής τιμής των αγαθών. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι τα
ανακυκλωμένα πλαστικά απορρίμματα και τα αρχικά απορρίμματα πλαστικών θεωρούνται
αγαθά-υποκατάστατα, με συνέπεια η ζήτηση για το ένα να επηρεάζει τη ζήτηση του άλλου
καθιστώντας καθ’ αυτόν τον τρόπο αυτές τις δύο αγορές παράλληλες. Παρ’ όλα αυτά σε
πολλές περιπτώσεις και για διάφορες χρήσεις το ανακυκλωμένο πλαστικό (ανάλογα με τον
τύπο του πολυμερούς, το βαθμό και την ποιότητα) αποτελεί ένα ημιτελές υποκατάστατο σε
σχέση με το παρθένο πλαστικό. Επιπρόσθετο περιορισμό αποτελεί και το γεγονός ότι
απαιτώνται μεγάλες ποσότητες ανακυκλωμένων πλαστικών και αυστηρές προδιαγραφές
κατασκευής. Οπότε και η οικονομική βιωσιμότητα θα εξαρτηθεί στη σχέση μεταξύ
απορρίμματος του πλαστικού και του παρθένου πλαστικού (JRC & IPTS, 2012). Θα πρέπει
να σημειωθεί ότι πρόσθετοι παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την τιμή αγοραπωλησίας
ανακυκλωμένων φορτίων πλαστικού αφορούν:
-

στο κόστος συλλογής, διαχωρισμού και ανακύκλωσης (Wollny και Schmied, 2000),
στις τιμές των τελικών πλαστικών και προϊόντων,
στη διαθεσιμότητα, η οποία εξαρτάται από το σύστημα συλλογής και τα καταναλωτικά
πρότυπα,
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-

στην ποιότητα η οποία εξαρτάται από το σύστημα συλλογής και την τεχνολογία
διαχωρισμού,
στη διεθνή απαίτηση των πλαστικών προϊόντων,
στα ποσοστά εμπορείου και τα κόστη ναυτιλίας,
στην τιμή του πετρελαίου
στα νομοθετικά και διοικητικά εμπόδια,
στις απαιτήσεις για την καταπολέμηση της ρύπανσης για την παράγωγη πλαστικού
καθώς και
στα κόστη για εναλλακτικές μορφές για την ανακύκλωση.

Στο σύνολο, οι τιμές για τα απορρίμματα του ανακυκλωμένου πλαστικού είναι θετικές για
την παραγωγή νέων πλαστικών προϊόντων αλλά κυρίως για την ανακύκλωση κάθε φορά
ενός μετα-καταναλωτικού είδους πλαστικού, και σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τα
πρότυπα που έχουν θεσπιστεί σε Ευρωπαϊκό επίπεδο (Wollny και Schmied, 2000). Θα
πρέπει να σημειωθεί ότι οι τιμές αγοραπωλησίας καθίστανται σε χαμηλότερα επίπεδα όταν
πρόκειται για ανακύκλωση αναμεμειγμένου πλαστικού με άλλες ποιότητες πλαστικού ή με
περιεχόμενες προσμίξεις.
Η παγκόσμια αγορά πλαστικού είναι σταθερή και πάγια και τα τελευταία χρόνια στην
αγορά έχει κατασταθεί σταθερή με μέτρια ανάπτυξη. Η ζήτηση του πλαστικού συνεχίζει να
αυξάνει και μάλιστα περισσότερο στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη σε σχέση με τη
Δυτική. Βασικοί παράγοντες στη διακίνηση φορτίων πλαστικού στην αγορά αποτελούν η
βιομηχανία συσκευασιών και κατασκευών όπου παραπάνω από το 50% των πλαστικών
προϊόντων χρησιμοποιείται καθώς επίσης και οι βιομηχανίες αυτοκίνητων και
ηλεκτρονικών οι οποίες χρησιμοποιούν πλαστικά συστατικά.
Ο δείκτης τιμών για τα απορρίμματα πλαστικών παρουσίασε μία πτώση της τάξης του 1020% από το 2000 μέχρι και το 2004, ενώ από το 2004 οι τιμές έχουν αυξηθεί πάνω από
350€/tn λόγω των αυξημένων τιμών του πετρελαίου (μαζούτ), ενώ από το 2010
παρουσιάζεται μία σταθερή σχετικά τιμή στα 300€/tn. Όλα τα ανακυκλωμένα πλαστικά
όλων των τύπων και των βαθμών επηρεάστηκαν από την κρίση του 2008 και παρατηρήθηκε
μείωση των τιμών. Τις επόμενες χρονιές (2009 και 2010) ο κλάδος φαίνεται ότι ανέκαμψε,
καθώς οι τιμές επανήλθαν στα προηγούμενα επίπεδα και σε κάποιες περιπτώσεις τις
ξεπέρασαν, εκτός όμως ορισμένων τιμών οι οποίες βρέθηκαν σε επίπεδα χαμηλότερα
αυτών του 2007. Φυσικά τα μη επιστρέψιμα είδη πλαστικού PET σε δέματα έχουν υποστεί
τη μεγαλύτερη αύξηση (περίπου €200 αύξηση, από μια αρχική τιμή πάνω από €50 το 2002),
ενώ οι άλλοι τύποι πλαστικών έχουν αύξηση παρόμοιων ποσοτήτων (γύρω στα 100 με 150)
(JRC & IPTS, 2012).
Διακυμάνσεις παρουσιάζονται ανάλογα φυσικά και με το είδος του πλαστικού. Ο μέσος
όρος διαφοράς της τιμής του διαχωρισμένου στερεού πριν το καθαρισμό αλλά και μετά την
επεξεργασία καθαρισμού όπως νιφάδες και ημισφαιρίδια κυμαίνονται μεταξύ των 100 και
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200€/tn αλλά και 200-400€/tn αν συγκριθεί με επεξεργασίες από λειωμένο και
φιλτραρισμένο υλικό αλλά και επανακοκκοποίηση. Αυτές οι αξίες αντιπροσωπεύουν την
προστιθέμενη αξία από τη βιομηχανία επεξεργασίας και έχουν υπολογιστεί με βάση το
στάδιο του διαχωρισμού, τον καθαρισμό, αλλά και την καθαρότητα του υλικού (JRC & IPTS,
2012) (Διάγραμμα 4-11).

Διάγραμμα 4-11: Δείκτης τιμών για απορρίμματα πλαστικού στα 27 κράτη-μέλη της Ε.Ε. σύμφωνα με τις
εμπορικές ροές
Πηγή: Eurostat, 2011

Στην Ελλάδα
Οι χρήσεις του ανακυκλωμένου πλαστικού στην Ελλάδα επηρεάζονται κατ’ αντιστοιχία με
τις υπόλοιπες χώρες από τη γενική τάση της αγοράς με τους νόμους της προσφοράς και της
ζήτησης σε πλαστικό. Σε ό, τι αφορά στη ζήτηση, τα προϊόντα του κλάδου που προορίζονται
για βιομηχανική χρήση παρουσίασαν φθίνουσα πορεία το έτος 2011, η οποία συνάδει με τη
συγκρατημένη αγοραστική παρουσία των καταναλωτών λόγω της υφιστάμενης ύφεσης με
συνέπεια η εγχώρια παραγωγή να παρουσιάσει υποχώρηση της τάξης του 7,3%,
σημειώνοντας όμως παραδόξως αύξηση των κερδών (κυρίως λόγω της αύξησης των τιμών
των προϊόντων). Επικουρικά δρα και η αγορά του εξωτερικού, όπου η αυξημένη ζήτηση και
οι ευνοϊκότερες οικονομικά συνθήκες συγκριτικά με την Ελλάδα, ενίσχυσαν την εγχώρια
αγορά (Hellastat, 2013).
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Ο κλάδος των πλαστικών γενικώς (τόσο στη συσκευασία όσο και στις υπόλοιπες
εφαρμογές των πλαστικών) χαρακτηριζόταν πάντα από μεγάλη διασπορά, και ύπαρξη
πολλών μικρών (και συχνά ανοργάνωτων) επιχειρήσεων. Χαρακτηριστικά σημειώνεται ότι
στο Σύνδεσμο Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδος (Σ.Β.Π.Ε.) είναι εγγεγραμμένες 56
επιχειρήσεις παραγωγής πλαστικών και τσαντών. Λόγω ακριβώς της μεγάλης διασποράς,
είναι πολύ δύσκολη η συλλογή αξιόπιστων στοιχείων σχετικά με τις ποσότητες των
πλαστικών πρώτων υλών που επεξεργάζονται οι επιχειρήσεις παραγωγής υλικών
συσκευασίας (Στασινόπουλος, 2012).
Στην κατηγορία των βιομηχανιών άκαμπτης πλαστικής συσκευασίας ανήκουν οι παραγωγοί
φιαλών πωμάτων, μεσαίων και μεγάλων δοχείων, κουτιών, δίσκων, σωληναρίων, κεσέδων
και άλλων υλικών συσκευασίας και μεταφοράς. Ακόμη παράγονται κιβώτια πολλαπλής
συσκευασίας και συσκευασίας αγροτικών προϊόντων, καθώς και μια διακριτή ομάδα
εταιριών που παράγουν υλικά συσκευασίας από διογκωμένο πολυστυρένιο.
Χαρακτηριστικό των ελληνικών βιομηχανιών παραγωγής άκαμπτης πλαστικής συσκευασίας
αποτελεί η μεγάλη διασπορά σε προϊόντα αλλά και σε μικρές εταιρίες. Ένα δεύτερο
χαρακτηριστικό είναι ότι παράγονται υλικά άκαμπτης συσκευασίας και από εταιρίες που
είναι χρήστες της συσκευασίας, ή έχουν άλλο κύριο αντικείμενο. Αξιοσημείωτο αποτελεί το
γεγονός ότι οι περισσότεροι εμφιαλωτές νερού και αναψυκτικών παράγουν τα δικά τους
προπλάσματα για τις φιάλες ΡΕΤ. Η εν λόγω παραγωγή μπορεί να ενσωματώνεται στην
παραγωγική διαδικασία ή να πραγματοποιείται σε ανεξάρτητες μονάδες που βρίσκονται
κοντά στην κύρια μονάδα της συσκευασίας (Στασινόπουλος, 2012).
Στην κατηγορία που αφορά στην εύκαμπτη συσκευασία, περιλαμβάνονται οι βιομηχανίες
παραγωγής φιλμ και προϊόντων από φιλμ χωρίς να περιλαμβάνονται οι εταιρίες που
μετεπεξεργάζονται φιλμ και άλλα εύκαμπτα υλικά με διαδικασίες όπως λαμινάρισμα,
εκτύπωση, βερνίκωμα, επικάλυψη με στρώματα κατάλληλα για συγκόλληση ή επικόλληση
κ.λπ.. Τα προϊόντα της κατηγορίας ξεκινούν από απλό φιλμ πολυαιθυλενίου και καταλήγουν
σε προϊόντα εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας (όπως αναφέρονται στην περιγραφή των
εταιριών). Σύμφωνα με στοιχεία του Συνδέσμου Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδος
(Σ.Β.Π.Ε.), στην Ελλάδα υπάρχουν 56 επιχειρήσεις παραγωγής πλαστικού φιλμ και τσαντών.
Ακόλουθα, στην κατηγορία βιομηχανιών παραγωγής μετεπεξεργασίας συνθέτων φιλμ
συγκαταλέγεται η μετατροπή των φιλμ σε τελικά υλικά εύκαμπτης συσκευασίας. Η
επεξεργασία περιλαμβάνει διαδικασίες εκτύπωσης, λαμιναρίσματος, βερνικώματος,
επίστρωση κόλλας όπως και άλλων διαδικασιών που καταλήγουν σε υλικά έτοιμα για τη
συσκευασία και κύρια σε προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. Με τις διαδικασίες αυτές
επιτυγχάνεται η δημιουργία υλικών με επιθυμητές φυσικοχημικές ιδιότητες και
συγκεκριμένη αισθητική εμφάνιση. Στην κατηγορία των φιλμ πρωτογενούς συσκευασίας
ανήκουν σημαντικές παραγωγικές μονάδες με έντονη εξαγωγική δραστηριότητα. Οι
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τέσσερεις πρώτες καλύπτουν το 80% της παραγωγής της κατηγορίας (Στασινόπουλος,
2012).
Βάσει πληροφοριών από εταιρίες συλλογής και διαλογής απορριμμάτων πλαστικού
καθώς και από βιομηχανίες επεξεργασίας πλαστικού, τα φορτία απορριμμάτων πλαστικού
που συλλέγονται στη χώρα αφορούν κυρίως σε είδη τύπων όπως (PP, PET, PS) και πλαστικά
τα οποία παράγονται είναι πλαστικές σακούλες και ταινίες. Στη συνέχεια, φορτία όπως
πλαστικοί σωλήνες οι οποίοι είναι κατασκευασμένοι από PE χρησιμοποιούνται σε
δραστηριότητες όπως κατασκευές ύδρευσης, τηλεπικοινωνιακά δίκτυα και συστήματα
μεταφοράς φυσικού αερίου. Επίσης υπάρχουν εταιρίες οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να
κατασκευάζουν γεω-μεμβράνες από HDPE αλλά και ανακυκλωμένο πλαστικό. Επιπρόσθετα
κάποιες άλλες εταιρίες έχουν τη δυνατότητα εκτύπωσης 6 χρωμάτων στο πολυαιθυλένιο με
προϊόντα όπως τσάντες πλαστικές, σακουλάκια, μεγάλοι πλαστικοί σάκοι, σακούλες
πλαστικών κουστουμιών, πλαστικά φύλλα γενικής χρήσης. Χαρακτηριστικά σημειώνεται ότι
μπουκάλια σόδας από PET συνήθως συνθλίβονται και μετατρέπονται σε μπάλες οι οποίες
οδηγούνται προς πώληση στις βιομηχανίες ανακύκλωσης, καθώς το ίδιο συμβαίνει και με
μπουκάλια γάλακτος HDPE, ενώ οι υπόλοιποι πλαστικοί περιέκτες μπορούν να
αξιοποιηθούν ως τροφοδοσία διεργασιών ανακύκλωσης ανάμικτων πλαστικών ή να
διαχωριστούν περαιτέρω στα είδη τους στις εγκαταστάσεις πλύσης (Θεοδοσούλης, 2011).
Από τις εταιρίες, σε πολλές υπήρξε ο ισχυρισμός περί περιορισμένης σχετικά εξαγωγικής
δραστηριότητας σε αγορές Ευρώπης και Ασίας και σταθερή διοχέτευση προϊόντων στην
εγχώρια αγορά.
Η προσπάθεια που γίνεται από τις ελληνικές εταιρίες πλαστικών συλλογής ή επεξεργασίας
είναι σημαντική εφόσον υπάρχουν αρκετές αλλά όχι προς το παρόν τόσες ώστε να
βοηθήσουν την εξάπλωση μιας τέτοιας πρακτικής. Αρκετές βιομηχανίες επεξεργασίας
πλαστικών μετά από τηλεφωνική επικοινωνία, δήλωσαν ότι χρησιμοποιούν ως πρώτη ύλη
καθαρό πλαστικό ή το υπολειπόμενο πλαστικό που προέρχεται από την παραγωγική
διαδικασία επεξεργασίας. Πολλές από τις εταιρίες χρησιμοποιούν ανακυκλωμένο πλαστικό
αλλά κυρίως ανακυκλωμένο πλαστικό από το εξωτερικό. Ενδεικτικές τιμές αγοραπωλησίας
φορτίων απορριμμάτων πλαστικού αφορούν στα 200-450€/tn.
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4.2. Κριτήρια

αποχαρακτηρισμού

για

τα

απορρίμματα

πλαστικού
Τα κριτήρια αποχαρακτηρισμού για τα απορρίμματα πλαστικού, όπως συμβαίνει και με τα
απορρίμματα χάρτου, δεν έχουν περιέλθει ακόμη στο νομοθετικό πλαίσιο της Ε.Ε., ωστόσο
σχετικές μελέτες όλων των κρατών-μελών της Ε.Ε. έχουν συγκεντρωθεί από μέρους της
τεχνικής ομάδας μελέτης του Κοινού Κέντρου Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Κοινό πλαίσιο για τη σύνταξη των κριτηρίων αποχαρακτηρισμού σε γενικές γραμμές
αποτελεί η συμφωνία τους με την ισχύουσα νομοθεσία σε ευρωπαϊκό αλλά και εθνικό
επίπεδο καθώς και η ανάπτυξη και όχι επιβάρυνση της υπάρχουσας αγοράς του πλαστικού.
Κύριο μέλημα των κριτηρίων θα πρέπει να αποτελεί η παροχή προνομίων σε όσο το
δυνατόν περισσότερους τύπους πλαστικού λαμβάνοντας όμως υπόψη και τις υπόλοιπες
ροές απορριμμάτων. Στην ενότητα που ακολουθεί παρατίθενται προϋποθέσεις που
αφορούν στην ποιότητα των απορριμμάτων πλαστικών που οδηγούνται προς ανακύκλωση,
στην τεχνολογία επεξεργασίας του καθώς και στα κριτήρια ποιότητας των φορτίων
δευτερογενούς πρώτης ύλης πλαστικού.

4.2.1 Απαιτήσεις
για
τα
απορρίμματα
πλαστικού
που
χρησιμοποιούνται ως πρώτη ύλη στις διαδικασίες ανάκτησης
Στο κεφάλαιο αναλύονται τα κριτήρια τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τα
εισερχόμενα προς ανακύκλωση φορτία απορριμμάτων πλαστικού. Σκοπό των εν λόγω
κριτηρίων αποτελεί ο έμμεσος έλεγχος για την ποιότητα της δευτερογενούς πρώτης ύλης
πλαστικού.
Οι δύο επικρατέστερες πρακτικές που εξετάζονται για να συνταχθούν τα κριτήρια
αποχαρακτηρισμού σε απορρίμματα πλαστικών που χρησιμοποιούνται ως εισροές σε
εργασίες ανάκτησης αφορούν σε μία αρνητική λίστα και μια θετική λίστα. Η αρνητική λίστα
ως στόχο έχει τον περιορισμό στα εισερχόμενα φορτία απορριμμάτων πλαστικού ή στις
πηγές που θα έθεταν σε κίνδυνο το περιβάλλον, την ανθρώπινη υγεία ή την ποιότητα του
προϊόντος εάν δεν έχουν αντιμετωπιστεί επαρκώς. Επίσης θα μπορούσε να περιλαμβάνει
όλα τα πιθανά μη κατάλληλα πλαστικά απορρίμματα. Η θετική λίστα κυρίως θα
περιλαμβάνει τους τύπους των εισερχόμενων απορριμμάτων πλαστικού που προτιμώνται
επειδή η προέλευσή τους επιβεβαιώνει μειωμένα επίπεδα κινδύνου. Σύμφωνα με ειδικούς,
η αρνητική λίστα προτιμάται ως κριτήριο για τα πλαστικά τα οποία οδηγούνται προς
ανακύκλωση.
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Τα κριτήρια αποχαρακτηρισμού των απορριμμάτων πλαστικών θα θεωρούν ως
εισερχόμενο υλικό μόνο ροές των απορριμμάτων οι οποίες περιέχουν πλαστικό το οποίο θα
μπορεί να επεξεργαστεί για την παραγωγή νέου πλαστικού σε συμμόρφωση με τις
απαιτήσεις του ποιότητας του προϊόντος μετά από κατάλληλη επεξεργασία και χωρίς
επιπτώσεις στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι προβληματισμοί αναφέρονται σχετικά με την καταλληλότητα
προς επεξεργασία φορτίων απορριμμάτων πλαστικού που προέρχονται από τα ρεύματα
ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών αποβλήτων. Στην περίπτωση αυτή λαμβάνονται υπόψη οι
περιορισμοί της νομοθεσίας για τις τοξικές ουσίες που αφορούν στο περιεχόμενο των
πρόσθετων ουσιών (SvHC: χαμηλού μοριακού βάρους φθαλικές ενώσεις, Br-FR βρομίουφθορίου, τοξικά βαρέα μέταλλα, περιορισμοί για τη χρήση: Καδμίου στο πλαστικό PVC,
φθαλικές ενώσεις στα παιχνίδια), της νομοθεσίας REACH, της νομοθεσίας για τον ηλεκτρικό
και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, της νομοθεσίας για το τέλος ζωής των οχημάτων (βαρέα
μέταλλα) και της νομοθεσίας POPs. Ωστόσο, υποστηρίζεται ότι τα εν λόγω φορτία δεν
μπορούν να ανακυκλωθούν και κατόπιν να μετατραπούν σε προϊόντα, παρά μονάχα κατά
την περίπτωση όπου ληφθούν κατάλληλα μέτρα για την απομάκρυνση των προσμίξεων. Το
ενδεχόμενο αυτό κρίνει το Κοινό Κέντρο Ερευνών ότι θα πρέπει να εξεταστεί, καθώς
υποστηρίζεται ότι στο τέλος του κύκλου ζωής τους προϊόντα που προέρχονται από τις
ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές αλλά και από το τέλος ζωής των οχημάτων παρέχουν
πολύτιμες πηγές των ποιοτικών ανακυκλώσιμων με συνήθως συχνά ακριβή τεχνικά
πολυμερή (JRC & IPTS, 2012). Στην περίπτωση των οικιακών απορριμμάτων, θα πρέπει να
σημειωθεί ότι καθώς δεν κρίνονται τοξικά (σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό κατάλογο για τα
απόβλητα) τα κριτήρια αποχαρακτηρισμού απορριμμάτων πλαστικού αναμένεται ότι θα τα
καλύπτουν χωρίς να εμπίπτουν στην προαναφερθείσα νομοθεσία.
Τα κριτήρια για τα απορρίμματα πλαστικού αναμένεται ότι θα είναι πιο αυστηρά με
περισσότερα στάδια επεξεργασίας καθαρών φορτίων. Όταν τα μη πλαστικά υλικά έχουν
περιοριστεί (π.χ. στο 1%), οι υπόλοιπες ουσίες θα είναι μέρος των πλαστικής δομής π.χ.
πρόσθετα. Σε αυτή την περίπτωση υπάρχει καλύτερος καθαρισμός από τα πρόσθετα οπότε
και οι απαιτήσεις στο εισερχόμενο φορτίο των αποβλήτων δεν είναι τόσο υψηλές όσο
πρέπει να είναι στα μέταλλα και στο χαρτί (π.χ. μίξη με άλλα πλαστικά, ή το περιεχόμενο
συσκευασίας).
Επιπρόσθετα, οι περισσότεροι ειδικοί προτείνουν ότι δεν υπάρχει λόγος να εξαιρούνται οι
μικτές ροές των απορριμμάτων όπως είναι τα στερεά απόβλητα, εάν τα συγκεκριμένα
απόβλητα περάσουν από μια διαδικασία διαχωρισμού και καθαρότητας. Στην παρούσα
βιομηχανική πρακτική η προτεινόμενη ποιότητα του απορριμμάτων πλαστικού που μπορεί
να ανακτηθεί με έναν αποδοτικό τρόπο περιλαμβάνει μη πλαστικό περιεχόμενο μικρότερο
του 1% και αναμιγνύεται με απορρίμματα από άλλες προ-καταναλωτικές πηγές καθώς και
από σχετικά ομογενοποιημένες μετά-καταναλωτικές (JRC & IPTS, 2012). Συμπερασματικά,
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το ένα δεν θα πρέπει να επηρεάζει την ανάπτυξη για τεχνικές καθαρισμού και
διαχωρισμού, καθώς οι τεχνολογίες αυτές μπορεί να οδηγήσουν στην εξαγωγή
καθαρότερων υλικών από τις μικτές ροές (JRC & IPTS, 2012). Στον ακόλουθο πίνακα
(Πίνακας 4-5) παρατίθενται οι προτάσεις περί των απαιτήσεων των εισερχόμενων προς
ανακύκλωση απορριμμάτων πλαστικού για τα κριτήρια αποχαρακτηρισμού.

Πίνακας 4-5: Αποχαρακτηρισμός των κριτηρίων για τις απαιτήσεις των εισερχόμενων πλαστικών υλικών για
τις εργασίες ανάκτησης

Κριτήρια

Απαιτήσεις

Επικίνδυνα απόβλητα, βιοαπόβλητα, απόβλητα
και χρησιμοποιημένα προϊόντα προσωπικής
υγιεινής δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν σαν
εισερχόμενα υλικά.

Έλεγχος αποδοχής για όλα τα πλαστικά τα οποία
έχουν δεχθεί από οπτική επιθεώρηση αλλά και
τα συνοδευτικά αρχεία θα πρέπει να διεξάγεται
από ειδικευμένο προσωπικό το οποίο θα έχει
εκπαιδευτεί για το να αναγνωρίζει το πλαστικό
στα εισερχόμενα φορτία απορριμμάτων δεν
εκπληρώνει τα κριτήρια που έχουν τεθεί σε αυτό
το κομμάτι. Προσοχή ενδείκνυται στις
περιπτώσεις κατά τις οποίες απουσιάζουν
επικίνδυνα τμήματα σε εισερχόμενα φορτία
απορριμμάτων πλαστικού που προέρχονται από
ηλεκτρικό
και
ηλεκτρονικό
εξοπλισμό,
απορρίμματα κατασκευών και κατεδαφίσεων
καθώς και από οχήματα στο τέλος του κύκλου
ζωής τους.
Πηγή: JRC & IPTS, 2013

Στην Ελλάδα
Οι απαιτήσεις των απορριμμάτων πλαστικού που οδηγούνται προς ανακύκλωση στην
Ελλάδα ποικίλλουν ανάλογα με την πορεία της ανακύκλωσης που ακολουθεί κάθε φορτίο
απορριμμάτων πλαστικού. Καθ' αυτόν τον τρόπο απορρίμματα πλαστικού μπορεί να
περιλαμβάνουν το στάδιο διαλογής ανακυκλωσίμων υλικών στα Κέντρα Διαλογής
Ανακυκλωσίμων Υλικών ή να συγκεντρωθούν σε κάποιο κέντρο συλλογής και
δεματοποίησης. Οι απαιτήσεις των απορριμμάτων πλαστικού που οδηγούνται προς
ανακύκλωση στη χώρα εξαρτώνται έως ένα βαθμό και από τις απαιτήσεις του
προγράμματος ανακύκλωσης στο οποίο υπόκεινται καθώς και από τις μηχανολογικές και
λοιπές προδιαγραφές των Κέντρων Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών. Τα Κ.Δ.Α.Υ. δεχόμενα
φορτία προερχόμενα μόνο από απορρίμματα μετά από διαλογή στην πηγή στο σύνολο των
υλικών συσκευασίας φέρουν επίσης ορισμένες προδιαγραφές ως προς την αποδοχή
φορτίων, καθώς υφίσταται συνδυασμός μεθόδων μηχανικής και χειρωνακτικής διαλογής.
Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να δέχονται φορτία απορριμμάτων πλαστικού είτε
διαχωρισμένα ανά είδη ή ανάμικτα (π.χ. PP και PS μαζί) θρυμματοποιημένα ή
κοκκοποιημένα. Στην περίπτωση κατά την οποία απορρίμματα πλαστικών συγκεντρώνονται
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σε κέντρα συλλογής-ανακύκλωσης, οι προϋποθέσεις αποδοχής των φορτίων έγκεινται σε
ευρωπαϊκές προδιαγραφές ως προς τη συλλογή, προσωρινή αποθήκευση και κατόπιν
δεματοποίηση.
Σημαντικές κρίνονται και οι προδιαγραφές που αφορούν στην ανακτήσιμη φύση των
συσκευασιών και έμμεσα μπορούν να συνδεθούν με τις απαιτήσεις των απορριμμάτων
πλαστικών που οδηγούνται προς ανακύκλωση. Πιο συγκεκριμένα, οι συσκευασίες πρέπει
να κατασκευάζονται κατά τρόπο που να επιτρέπουν την ανακύκλωση ορισμένου ποσοστού
κατά βάρος των υλικών που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή προϊόντων τα οποία
διατίθενται στην αγορά, σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
Οι προαναφερθείσες πορείες που ακολουθούν τα απορρίμματα μέχρι την ανακύκλωση
ενδέχεται να φέρουν διαπιστεύσεις που εξασφαλίζουν οι αρμόδιες επιχειρήσεις από το
Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) κατ’ αντιστοιχία με τον οργανισμό Ευρωπαϊκή
Συνεργασία για Διαπίστευση και τους Διεθνείς Οργανισμούς Διαπίστευσης -ανάλογα με τη
φύση του φορέα που διαπιστεύουν (ESYD, 2011).
Η διαπίστευση από το Ε.ΣΥ.Δ., σύμφωνα με τους παρόντες Κανονισμούς, είναι προαιρετική
(Ε.ΣΥ.Δ). Η διαδικασία διαπίστευσης ξεκινά με το Ε.ΣΥ.Δ. όπου με την εκάστοτε ισχύουσα
νομοθεσία μπορεί να αναλαμβάνει την αξιολόγηση της τεχνικής ικανότητας φορέων
αξιολόγησης της συμμόρφωσης ως προς απαιτήσεις που προσδιορίζονται από τις αρμόδιες
Κρατικές Αρχές (στις περιπτώσεις αυτές, ενδέχεται η διαπίστευση να είναι υποχρεωτική)
(Ε.ΣΥ.Δ.). Οι διαπιστεύσεις, τουλάχιστον για τα ελληνικά δεδομένα, είναι γενικού
περιεχομένου και όχι εξειδικευμένα για συγκεκριμένες ροές αποβλήτων που
ανακυκλώνονται. Οι διαπιστεύσεις ανανεώνονται με βάση τις απαιτήσεις των αιτήσεων
που έχουν κατατεθεί. Πιο συγκεκριμένα, η δραστηριότητα του Ε.ΣΥ.Δ. αφορά στη χορήγηση
πιστοποιητικών διαπίστευσης σε:
-

Φορείς πιστοποίησης
Φορείς επιθεώρησης ελέγχου
Περιβαλλοντικούς επαληθευτές
Εργαστήρια δοκιμών
Εργαστήρια μετρολογίας

Με τη σειρά τους οι πιστοποιημένοι αυτοί φορείς μπορούν να πιστοποιήσουν ότι
συγκεκριμένες δραστηριότητες ακολουθούν συγκεκριμένα πρότυπα. Οι πιστοποιήσεις που
γίνονται από τους διαπιστευμένους από αυτόν φορείς σε πρόσωπα, αγαθά ή υπηρεσίες,
αναγνωρίζονται ανεπιφύλακτα και υποχρεωτικά από τις Αρχές της κάθε συμμετέχουσας
ευρωπαϊκής χώρας.
Τα πρότυπα στην Ελλάδα ορίζονται αποκλειστικά (εκπόνηση, έγκριση, έκδοση και διάθεση)
από τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛ.Ο.Τ.) κατ’ αντιστοιχία με τους σχετικούς
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Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς και τα Ευρωπαϊκά πρότυπα (cen European Committee for
Standardization), EMAS (EU Eco-Management and Audit Scheme) και EOTA (European
Organisation for Technical Approvals), καθώς και το Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης ISO
(International Organization for Standardization). Αξιοσημείωτο είναι ότι στην Ελλάδα πολλές
επιχειρήσεις ακολουθούσαν τις προδιαγραφές άλλων χωρών μέχρι τη σύσταση της πρώτης
Ελληνικής Επιτροπής Προτυποποίησης το 1933 (ΕΛ.Ο.Τ.).
Πρότυπα που να αφορούν στα απαραίτητα στοιχεία βάσει του Ε.ΣΥ.Δ. που θα πρέπει να
φέρουν οι εταιρίες που πιστοποιούν εργαστήρια τα οποία ελέγχουν την κατάσταση στην
οποία καταφθάνουν τα απορρίμματα πλαστικού προς ανακύκλωση έγκεινται στα
χαρακτηριστικά που θα πρέπει να φέρουν γενικά τα εργαστήρια διαπίστευσης και οι
διοργανωτές σχημάτων δοκιμών ικανότητας. Τέλος, σε ό, τι αφορά στα πρότυπα που
αφορούν συγκεκριμένα στα απορρίμματα πλαστικού που οδηγούνται προς ανακύκλωση, ο
Ε.ΣΥ.Δ. δεν έχει παρουσιάσει ακόμη κάποια εξειδικευμένη διαδικασία διαπίστευσης.

4.2.2 Απαιτήσεις των διεργασιών και των τεχνικών επεξεργασίας
απορριμμάτων πλαστικού
Το πεδίο στα κριτήρια αποχαρακτηρισμού απορριμμάτων πλαστικού που περιλαμβάνει
τις απαιτήσεις σχετικά με τις διαδικασίες επεξεργασίας και τις τεχνολογίες απορριμμάτων
πλαστικού αφορά σε έναν έμμεσο τρόπο διασφάλισης της ποιότητας των τελικώς
παραγόμενων προϊόντων των απορριμμάτων πλαστικού, με βασικό μέλημα τόσο την
προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας όσο και την εξισορρόπηση των
αγορών δευτερογενών πρώτων υλών. Σκοπός της εισαγωγής των απαιτήσεων για τις
διαδικασίες και τεχνικές επεξεργασίας απορριμμάτων πλαστικού είναι να καθορίσει τις
ελάχιστες προϋποθέσεις επεξεργασίας που είναι γνωστό ότι σε όλες τις περιπτώσεις θα
οδηγήσει σε ποιότητα κατάλληλη για την παραγωγή ασφαλούς δευτερογενούς πρώτης
ύλης. Οι διαδικασίες επεξεργασίας πρέπει επίσης να διασφαλίσουν ότι η μεταφορά,
διακίνηση, εμπορία και χρήση του απορρίμματος πλαστικού δεν προκαλούν επιπτώσεις
στην υγεία και στο περιβάλλον (SEPA, 2005).
Για να εκπληρώσει τους όρους το προϊόν θα πρέπει να έχει αυτές τις ελάχιστες απαιτήσεις
των διαδικασιών που να το καθιστούν κατάλληλο ούτως ώστε να εισαχθεί στην κατασκευή
νέων πλαστικών προϊόντων. Οι διαδικασίες θα πρέπει να είναι τέτοιες που να
επιβεβαιώνουν ότι η μεταφορά, ο χειρισμός, η ανταλλαγή και η χρήση του πλαστικού θα
λάβει χώρα χωρίς τον κίνδυνο για επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον. Οι
διαδικασίες που απαιτώνται για να επιτευχθεί η σωστή ποιότητα εξαρτώνται από τις ροές
των αποβλήτων από τις οποίες τα απόβλητα των πλαστικών έχουν προκύψει. Τα κριτήρια
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για τις διαδικασίες και στις επεξεργασίες των πλαστικών αναμένεται ότι θα περιλαμβάνουν
(JRC & IPTS, 2012):
- Βασικές γενικές απαιτήσεις που εφαρμόζονται σε όλους τους τύπους των
πλαστικών/πλαστικών ροών όπως η αποφυγή για μόλυνση του ενός πλαστικού με άλλο
είδος πλαστικού καθώς και η ανάμιξη του πλαστικού με τα υπόλοιπα απορρίμματα.
Εφόσον τα υπόλοιπα κριτήρια δεν δίνουν έναν τρόπο για την αποφυγή της μόλυνσης,
προτείνεται να διατηρηθεί ένα κριτήριο το οποίο να δηλώνει καθαρά την ανάγκη για
την αποφυγή μίξης με άλλα πλαστικά.
- Συγκεκριμένες απαιτήσεις διαδικασιών για συγκεκριμένους τύπους των
πλαστικών/πλαστικών ροών που είναι οι λειτουργίες (διαχωρισμός, καθαρισμός, κ.λπ.)
που παρέχουν τη βασική μείωση ή τη μετακίνηση των κινδύνων για το περιβάλλον και
την ανθρώπινη υγεία.
- Απαιτήσεις οι οποίες δεν υπαγορεύουν ένα συγκεκριμένο σύστημα συλλογής,
προέλευσης, προτιμώμενο τύπο λειτουργίας ή τεχνολογίας καθώς η βιομηχανία και οι
αρχές στην αλυσίδα ανακύκλωσης δεν θα πρέπει να παρεμποδίζονται από τις
ρυθμιστικές διαδικασίες σε συγκεκριμένες περιστάσεις. Σημαντικό ρόλο διαδραματίζει
σε αυτό το τμήμα και η καινοτομία.
- Κάποιες ενδεικτικές διαδικασίες και τεχνικές που μπορούν να υιοθετηθούν από
μονάδες προεπεξεργασίας για τα απορρίμματα πλαστικού προκειμένου να επιτευχθεί
υψηλή ποιότητα τελικού πλαστικού υλικού αφορούν στην ταχύτητα της διαδικασίας
επεξεργασίας των απορριμμάτων πλαστικού, στη στελέχωση στα συστήματα διαλογής,
στη διαχείριση της ποιότητας των εισερχόμενων φορτίων απορριμμάτων πλαστικού,
στην ύπαρξη σταδίου υγρού καθαρισμού, κ.λπ.
Τα κριτήρια που προτείνονται ως απαραίτητα για τις διεργασίες και τεχνικές επεξεργασίας από
το Κοινό Κέντρο Ερευνών παρουσιάζονται και αναμένεται ότι θα χρησιμοποιηθούν στο σχετικό
χωρίο των επερχόμενων κριτηρίων αποχαρακτηρισμού απορριμμάτων πλαστικού,
παρουσιάζονται συνοπτικά στον ακόλουθο πίνακα (Πίνακας 4-6):
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Πίνακας 4-6: Προτεινόμενα κριτήρια για τις απαιτήσεις σχετικά με τις διεργασίες και τεχνικές επεξεργασίας
απορριμμάτων πλαστικού

Κριτήρια

Απαιτήσεις αυτό-παρακολούθησης

Οι ροές των απορριμμάτων πλαστικού που
χρησιμοποιούνται ως πρώτη ύλη από τον
παραγωγό ή τον εισαγωγέα όπως να
διατηρούνται μόνιμα ξεχωριστά από κάθε
επαφή
με
άλλα
απορρίμματα,
συμπεριλαμβανομένων
άλλων
βαθμών
απορριμμάτων πλαστικού.
Όλες οι προεργασίες που απαιτώνται για την
προετοιμασία των απορριμμάτων πλαστικού
προς άμεση εισαγωγή σε ροή κατασκευής
πλαστικών
προϊόντων,
όπως
αποδεματοποίηση,
διαλογή,
λυώσιμο,
φιλτράρισμα,
επανακοκκοποίηση
ή
ταξινόμηση θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί.

Ιδιαίτερη προσοχή θα δίνεται στην επεξεργασία
εισερχόμενων φορτίων απορριμμάτων πλαστικού
τα οποία πιθανά περιέχουν επικίνδυνα μέρη στο
πλαστικό, ειδικά από ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό
εξοπλισμό,
απορρίμματα
κατασκευών
και
κατεδαφίσεων και οχήματα στο τέλος του κύκλου
ζωής τους. Τεχνικές επεξεργασίας οι οποίες
προκύπτουν από τη μίξη των εν λόγω υλικών, όπως
ο τεμαχισμός, θα αποφεύγονται.

Πηγή: JRC & IPTS, 2013

Υφιστάμενη κατάσταση
Σύμφωνα με τις υφιστάμενες πρακτικές ανάκτησης (EuPR, JRC & IPTS, 2012), οι βασικές
διαδικασίες που διασφαλίζουν την ποιότητα των τελικώς παραγόμενων δευτερογενών
πρώτων υλών από απορρίμματα πλαστικού βασίζονται κυρίως στη διαλογή και μείωση του
μεγέθους των απορριμμάτων πλαστικού:
-

-

Για την περίπτωση όπου περιλαμβάνονται απορρίμματα μετα-καταναλωτικών
πλαστικού από πολυφαιλίνες (δηλαδή ΡΕ, PP και PET), το πλαστικό κατόπιν της
διαδικασίας της ανακύκλωσης προχωρά προς διαλογή, άλεση και πλύσιμο.
Στην περίπτωση που το πλαστικό ανήκει στο είδος του PVC τότε πραγματοποιείται
διαλογή και άλεση για το πλαστικό μετά την κατανάλωση.

Με τις προαναφερθείσες διαδικασίες θα πρέπει να σημειωθεί ότι δεν επιτυγχάνεται
απομάκρυνση των ακαρθασιών που ενδέχεται να υπάρχουν στα εισερχόμενα προς
ανακύκλωση φορτία απορριμμάτων πλαστικού. Σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να σημειωθεί
ότι ο υγρός καθαρισμός συχνά αναφέρεται από τους ειδικούς ως μια τεχνολογία που δίνει
τη δυνατότητα της απομάκρυνσης των προσμίξεων, αλλά μερικά καθαρά κλάσματα
πλαστικών δεν έχουν ανάγκη αυτήν την διαδικασία και περνούν μόνο από τη διαδικασία
στεγνού καθαρισμού.
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4.2.3 Απαιτήσεις ποιότητας προϊόντων πλαστικού που προκύπτουν από
εργασίες ανάκτησης
Στην ενότητα που ακολουθεί θα παρουσιαστούν τα κριτήρια ποιότητας των προϊόντων
που προκύπτουν από τις διαδικασίες ανάκτησης απορριμμάτων πλαστικού. Οι εν λόγω
προδιαγραφές που αναμένεται να οριστικοποιηθούν και να θεσμοθετηθούν για τα
απορρίμματα πλαστικού κρίνονται απαραίτητες προκειμένου να διασφαλιστούν η
προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας, όπως επίσης και να πιστοποιηθεί
ότι τα αποχαρακτηρισμένα προϊόντα πλαστικού θα έχουν τη δυνατότητα να
χρησιμοποιηθούν άμεσα στην αγορά δευτερογενών πρώτων υλών.
Τα κριτήρια ποιότητας των προϊόντων ανάκτησης απορριμμάτων πλαστικού ορίζονται με
γνώμονα τον αποκλεισμό στοιχείων τα οποία ενδέχεται να προκαλέσουν άμεσα ή έμμεσα
προβλήματα τόσο στο περιβάλλον όσο και στην ανθρώπινη υγεία, καθώς και με βάση ότι το
προϊόν είναι κατάλληλο προς άμεση χρήση ως δευτερογενής πρώτη ύλη για την παραγωγή
προϊόντων με περιεχόμενη σύσταση σε πλαστικό.
Ανάμεσα στις θεματικές ενότητες οι οποίες έχουν προσδιοριστεί ως προαπαιτούμενα για
τον αποχαρακτηρισμό των απορριμμάτων πλαστικού, την πρώτη θέση καταλαμβάνει η
ποιότητα των υλικών. Ο λόγος της συγκεκριμένης προϋπόθεσης αφορά στο γεγονός ότι η
ποιότητα θα πρέπει να αγγίζει τέτοια ποσοστά ώστε τα πολυμερή και τα πρόσθετα στα
απορρίμματα πλαστικού να λειτουργούν ως επαρκής εναλλακτική λύση για την
υποκατάσταση των προϊόντων με πλαστικό που παράγονται και κατασκευάζονται με τη
χρήση πρώτων υλών. Εκ των βασικοτέρων προϋποθέσεων κρίνεται από την ομάδα του
Κοινού Κέντρου Ερευνών ότι είναι η ύπαρξη ενός ενοποιημένου συστήματος για τις
διάφορες ποιότητες απορριμμάτων πλαστικού, προκειμένου να υπάρχει μία κοινή βάση
αναφοράς.
Επιπρόσθετα, τα μη πλαστικά συστατικά των φορτίων θα πρέπει να βρίσκονται σε τέτοια
αναλογία με το σύνολο του φορτίου ούτως ώστε να μην περιορίζουν τη χρήση του φορτίου
ως δευτερογενές πρώτη ύλη (όπως επίσης και να μην περιορίζεται και το εύρος χρήσης
τους), καθώς η συγκεκριμένη ιδιότητα φέρει άμεση σύνδεση με την εμπορική αξία του
προϊόντος και το περιβάλλον. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι υπάρχουν διαφορετικά είδη μηπλαστικών μερών τα οποία και φέρουν διαφορετικούς τρόπους αντιμετώπισης ανάλογα με
την περίπτωση. Οι διάφορες περιπτώσεις αφορούν σε αυτά τα οποία μπορούν να
απομακρυνθούν κατά την ξηρή φάση, κάποια εκ των οποίων χρήζουν πλύσιμο και κάποια
τα οποία μπορούν να απομακρυνθούν μόνο κατά τη φάση της τήξης των πλαστικών. Η
αναφορά ενός κοινού τρόπου απομάκρυνσης των διαφόρων ειδών μη-πλαστικών μερών
δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί. Το όριο των μη-πλαστικών μερών των απορριμμάτων
πλαστικού προσδιορίζεται για τα υψηλής ποιότητας και πιο συχνά ανακυκλούμενα
πλαστικά μεταξύ 0,1 και 1%, ενώ για μερικά υψηλής ζήτησης ανακυκλωμένα πλαστικά τα
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κατώφλια οριοθετούν το διάστημα μεταξύ 1 έως και 5%. Φορτία με ποσοστιαίες
περιεχόμενες τιμές υψηλότερες του 5% θεωρούνται ως αποτέλεσμα μη επαρκούς
καθαρισμού. Το όριο που τελικώς θα θεσμοθετηθεί θα πρέπει να είναι τόσο αυστηρό
ούτως ώστε να μην αποχαρακτηρίζονται επιμολυσμένα φορτία, να μην αποθαρρύνεται η
χρήση νέων τεχνολογιών για την παραγωγή καθαρότερων υλικών όπως επίσης και να μην
αποτελεί ο τομέας αποχαρακτηρισμού των απορριμμάτων πλαστικού έναν περιορισμένο
κύκλο για το φάσμα των εμπλεκόμενων βιομηχανιών. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο
καθορισμός ανωτάτου ορίου για τα πλαστικά που δεν αποτελούν υλικά-στόχους θεωρείται
ότι μάλλον δεν θα συμπεριληφθεί στις προϋποθέσεις των κριτηρίων αποχαρακτηρισμού,
καθώς ενδέχεται να προκαλέσει προβλήματα στην εμπορία των συγκεκριμένων υλικών. Η
εν λόγω παράμετρος αναμένεται ότι θα αντιμετωπιστεί καλύτερα σε επίπεδο αγοραστή και
πωλητή, καθώς δεν δημιουργεί προβλήματα στο περιβάλλον ή στην ανθρώπινη υγεία.
Εκτός των μη-πλαστικών μερών στα φορτία απορριμμάτων πλαστικού, εδάφιο
προσφέρθηκε στις συζητήσεις προεπεξεργασίας των κριτηρίων αποχαρακτηρισμού των
απορριμμάτων πλαστικού και για τις επικίνδυνες ουσίες. Απαγορευτική ως αναμενόταν,
αποτελεί η συμπερίληψη στοιχείων επικίνδυνης φύσης στα φορτία απορριμμάτων
πλαστικού που προορίζονται προς αποχαρακτηρισμό. Οι εναλλακτικές για τη διαχείριση
του κινδύνου που μπορεί να προκληθεί από επικίνδυνα στοιχεία στα απορρίμματα
πλαστικού αφορούν είτε στη σύνταξη ενός άμεσου κριτηρίου αναφορικά με την ποιότητα
των υλικών τα οποία δεν θα πρέπει να φέρουν ουδεμία επικίνδυνη ιδιότητα, ή στη
συμπερίληψη ενός κριτηρίου το οποίο θα αποκλείει τη χρήση φορτίων απορριμμάτων
πλαστικού με επικίνδυνες ιδιότητες, αλλιώς διαφορετικά στη σύνταξη ενός κριτηρίου το
οποίο θα περιλαμβάνει τη διαδικασία απομάκρυνσης των επικίνδυνων υλικών.
Επίσης, εδάφιο στα κριτήρια αποχαρακτηρισμού απορριμμάτων πλαστικού αναμένεται ότι
θα καταλαμβάνουν οι επιμολύνσεις χημικής ή βιολογικής φύσεως. Σύμφωνα με τις
προπαρασκευαστικές συζητήσεις που καταγράφησαν στην τεχνική εισήγηση του Κοινού
Κέντρου Ερευνών για τον αποχαρακτηρισμό των απορριμμάτων πλαστικού, αναφέρεται ότι
τα φορτία δεν θα περιλαμβάνουν κανενός είδους ορατή χημικής ή βιολογικής φύσεως
επιμόλυνση (όπως λ.χ. έλαια, διαλύτες, βαφές ή βιοαποδομήσιμες ουσίες προερχόμενες
από φαινόμενα μούχλας), λόγω του ότι πολλές βιομηχανίες δεν περιλαμβάνουν το στάδιο
της πλύσης -είτε σε ξηρή ή σε υγρή φάση- η οποία και ευθύνεται για την απομάκρυνση
όλων των υπολειμμάτων, μερικά εκ των οποίων απορροφώνται στη μήτρα του πλαστικού.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η παρουσία υπολειμματικών ποσοτήτων φυτικών και ορυκτών
ελαίων καθώς και διαλυτών και απορρυπαντικών μπορούν να ανιχνευθούν στο τελικό
προϊόν. Ωστόσο, τα εν λόγω στοιχεία βρίσκονται σε τόσο μικρές συγκεντρώσεις στα τελικά
προϊόντα ώστε να μπορούν να χαρακτηριστούν ως μη-επικίνδυνα και στις περισσότερες
περιπτώσεις να μην εκπλένονται σημαντικά ειδικά με τον τρόπο αποθήκευσης των φορτίων
πλαστικού. Οι τιμές των απορριμμάτων πλαστικού επηρεάζονται θετικά στις περιπτώσεις
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κατά τις οποίες δεν περιέχονται αυτού τους είδους οι προσμίξεις, αλλά και σε διαφορετική
περίπτωση οι συνέπειες κατηγοριοποιούνται ως χαμηλής κλίμακας.
Τα προαναφερθέντα αναφερόμενα σε μεμονωμένες περιπτώσεις δεν αποτυπώνουν τις
περιπτώσεις των μιγμάτων δύο αποχαρακτηρισμένων ροών απορριμμάτων πλαστικού. Το
μίγμα δύο αποχαρακτηρισμένων ροών απορριμμάτων πλαστικού μπορεί να καταστεί ως
μία αποχαρακτηρισμένη ροή απορριμμάτων πλαστικού εάν και εφόσον το όριο των μηπλαστικών μερών δεν υπερβαίνει το κατώφλιο του 1% για όλους τους βαθμούς
απορριμμάτων πλαστικού. Στην περίπτωση κατά την οποία υπάρχουν δύο
αποχαρακτηρισμένες ροές προερχόμενες από το ίδιο είδος πλαστικού, τότε το σύνολο του
αποχαρακτηρισμένου φορτίου θα χρεώνεται ως του ίδιου βαθμού. Ωστόσο, θα πρέπει να
τονιστεί ότι ενδέχεται να υπάρξει και διαφοροποίηση του κατωφλίου για τα διάφορα είδη
απορριμμάτων πλαστικού.
Παράμετρος η οποία θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ως προς την ποιότητα είναι και η
πιθανότητα χρήσης των πλαστικών σε βάθος χρόνου έχοντας όσο το δυνατόν
περισσότερους κύκλους ζωής. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι σημαντική
παράμετρο αποτελεί η αποφυγή μεταφοράς ιχνοστοιχείων από κύκλο σε κύκλο.
Μερικά ακόμη θέματα τα οποία σημειώθηκαν προς ανάλυση για τα κριτήρια
αποχαρακτηρισμού περιλαμβάνουν χαρακτηριστικά όπως η υγρασία, η παλαιότητα καθώς
και η κατάτμηση των φορτίων απορριμμάτων πλαστικού. Πιο αναλυτικά, η παλαιότητα των
απορριμμάτων πλαστικού παρουσιάζεται να μην αποτελεί παράμετρο προς προσθήκη στα
κριτήρια αποχαρακτηρισμού και να αντιμετωπίζεται σε επίπεδο πωλητή-αγοραστή, παρόλο
που αποτελεί παράμετρο η οποία περιλαμβάνεται στις προδιαγραφές του Ινστιτούτου
Βιομηχανιών Ανακύκλωσης Απορριμμάτων (εφεξής Ι.Β.Α.Α.). Ακόλουθα, η υγρασία στα
απορρίμματα πλαστικού παρουσιάζεται να μην αποτελεί ιδιότητα η οποία μπορεί να
καταστεί επικίνδυνη για το περιβάλλον. Η εν λόγω ιδιότητα μπορεί να τροποποιηθεί
εύκολα στα επιθυμητά επίπεδα, με μία απλή διαδικασία τροποποίησης στις βιομηχανίες
ανακύκλωσης και να αποτελεί θέμα διαπραγμάτευσης μεταξύ πωλητή και αγοραστή. Σε
αντιδιαστολή, κοινός παρονομαστής παρουσιάζεται να είναι η μείωση του μεγέθους των
απορριμμάτων πλαστικού κατά την επεξεργασία των, αποτελώντας επομένως μία πιθανή
παράμετρο για τα κριτήρια αποχαρακτηρισμού των απορριμμάτων πλαστικού.
Στα κριτήρια που αναμένεται να οριστικοποιηθούν για τον προσδιορισμό της ποιότητας, η
ομάδα του Κοινού Κέντρου Ερευνών που ασχολήθηκε με το θέμα, παρουσίασε τις ενότητες
που κρίνεται ότι θα πρέπει να καταχωρηθούν. Οι εν λόγω παράμετροι περιγράφουν την
ολοκλήρωση της επεξεργασίας, επιβεβαιώνοντας ότι τα φορτία απορριμμάτων πλαστικών
που αποχαρακτηρίζονται είναι κατάλληλα και ασφαλή προς άμεση χρήση. Τα ποσοτικά
κριτήρια μπορεί να είναι γενικά ή συγκεκριμένα για τις υπάρχουσες ποιότητες των
πλαστικών αποβλήτων. Στον Πίνακα 1 του Παραρτήματος συνοψίζονται οι θέσεις που θα
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πρέπει να ληφθούν υπόψη προκειμένου να συνταχθεί το σχετικό εδάφιο περί κριτηρίων
ποιότητας αποχαρακτηρισμένων φορτίων απορριμμάτων πλαστικού.

Στην Ελλάδα
Η διαδικασία που ακολουθείται από εταιρίες επεξεργασίας πλαστικού στην Ελλάδα
περιλαμβάνει τα στάδια του διαχωρισμού, της δεματοποίησης, της ανακύκλωσης και της
χρήσης της δευτερογενούς πρώτης ύλης πλαστικού για την παραγωγή νέων πλαστικών
προϊόντων. Πιο συγκεκριμένα, όταν στο φορτίο που καταφθάνει περιέχεται ένα είδος
πλαστικού οδηγείται στις ειδικές εγκαταστάσεις επεξεργασίας όπου αφού αφαιρεθούν
χειρωνακτικά όλες οι μη ανακυκλώσιμες πλαστικές ύλες, στη συνέχεια το υλικό συμπιέζεται
και δεματοποιείται σε μπάλες. Έπειτα, τα δεματοποιημένα αυτά φορτία οδηγούνται σε
εγκαταστάσεις καθαρισμού όπου και λαμβάνει χώρα η διαδικασία της άλεσης. Στη
συνέχεια, απομακρύνονται προσμίξεις (λ.χ. καπάκια, ετικέτες, βάσεις) με συνακόλουθο
πλύσιμο όλων των τεμαχιδίων. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι κατά την περίπτωση όπου
περιέχονται πολλά είδη πλαστικών, αφαιρούνται οι μη ανακυκλώσιμες πλαστικές ύλες
συμπιέζονται και συσκευάζονται σε μπάλες όπου περιέχονται διάφορα πολυμερή. Στη
συνέχεια, οι μπάλες οδηγούνται σε ένα προκαταρτικό διαχωρισμό των πλαστικών στα
διάφορα είδη τους, ο οποίος διαχωρισμός πραγματοποιείται σε ειδικές εγκαταστάσεις
διαχωρισμού. Το επόμενο βήμα της διαδικασίας περιλαμβάνει τον έλεγχο για τα επίπεδα
μόλυνσης των τεμαχιδίων, με τη συνέχεια να αφορά στην ανακύκλωση των πλαστικών
μερών έκαστου φορτίου.
Στην Ελλάδα, οι απαιτήσεις ποιότητας του ανακυκλωμένου πλαστικού έγκεινται στις
γενικές πιστοποιήσεις των προτύπων ΕΛ.Ο.Τ. του Ε.ΣΥ.Δ., στις Βέλτιστες Διαθέσιμες
Τεχνικές και φυσικά στη βούληση των ιδιοκτητών των εν λόγω εταιριών, καθώς προς το
παρόν ελάχιστες προϋποθέσεις από τα παραπάνω φέρουν δεσμευτικό χαρακτήρα. Επίσης
μέρος των απαιτήσεων για την ποιότητα του ανακυκλωμένου πλαστικού φέρει και η ζήτηση
στην αγορά, επομένως ρόλο διαδραματίζουν και οι προϋποθέσεις κατασκευής πλαστικών
συσκευασιών και άλλων πλαστικών προϊόντων που χρησιμοποιούν ως πρώτη ύλη
ανακυκλωμένο πλαστικό.
Στην Ελλάδα και επί του παρόντος, οι πιστοποιήσεις που λαμβάνουν σχετικές με την
ανακύκλωση εταιρίες αναφέρονται στη γενική λειτουργία τους, ενώ η πιστοποίηση των
προϊόντων για τα οποία ως πρώτη ύλη χρησιμοποιήθηκε ανακυκλωμένο πλαστικό έγκεινται
στη γενική κατηγορία πιστοποίησης προϊόντων.
Επίσης πολλές από τις εταιρίες με παραγόμενα πλαστικά προϊόντα περιλαμβάνουν κριτήρια
πιστοποίησης αναφορικά με τη διαδικασία παραγωγής των πλαστικών προϊόντων, την
τήρηση των κανόνων υγιεινής με επιστέγασμα αυτής της προσπάθειας να αποτελεί η
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πιστοποίηση κατά τα πρότυπα ISO 9001:2008. Για εταιρίες οι οποίες επεξεργάζονται
πλαστικά τα οποία κατασκευάζουν για παράδειγμα πλαστικά δοχεία για τρόφιμα γίνεται
χρήση του συστήματος διαχείρισης ISO 22000:2005 καθώς και του συστήματος διαχείρισης
BRC/IoP.

4.3. Γενικές επιπτώσεις των κριτηρίων αποχαρακτηρισμού
απορριμμάτων πλαστικού
Οι πιθανές επιπτώσεις από την εφαρμογή των κριτηρίων αποχαρακτηρισμού για τα
απορρίμματα πλαστικού αποτέλεσαν αντικείμενο μελέτης για το Κοινό Κέντρο Ερευνών. Οι
τομείς που παρουσιάζονται ακόλουθα αφορούν στις πιθανές αλλαγές με την εφαρμογή των
κριτηρίων αποχαρακτηρισμού για τα απορρίμματα πλαστικού στο περιβάλλον και στην
ανθρώπινη υγεία. Στη συνέχεια, παρατίθεται επίσης μία εκτίμηση για την ελληνική αγορά
δευτερογενών πρώτων υλών πλαστικού.

4.3.1 Περιβαλλοντικές επιπτώσεις και επιπτώσεις στην ανθρώπινη
υγεία των κριτηρίων αποχαρακτηρισμού των απορριμμάτων
πλαστικού
Η νομοθεσία περί αποχαρακτηρισμού των απορριμμάτων πλαστικού επινοήθηκε και για
να διευκολύνει την ανακύκλωση με συνακόλουθο αποτέλεσμα να συμβάλλει στην
εξυγίανση περιβαλλοντικών παραμέτρων, τόσο με τη μείωση των περιβαλλοντικών
επιπτώσεων στη διαχειριστική αλυσίδα των απορριμμάτων όσο και με την εξοικονόμηση
πολύτιμων πρώτων υλών.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Κοινού Κέντρου Ερευνών, αναμένεται αύξηση συγκριτικά με
την υφιστάμενη κατάσταση- των επί του παρόντος ποσοστών ανακύκλωσης, καθώς
εκτιμάται ότι με την εφαρμογή των κριτηρίων αποχαρακτηρισμού θα ανακυκλωθούν
περισσότερες ποσότητες απορριμμάτων πλαστικού. Με τον τρόπο αυτό, τα κριτήρια
αποχαρακτηρισμού των απορριμμάτων πλαστικού θα συμβάλουν τόσο στη βελτίωση των
ποσοστών ανακύκλωσης όσο και στην αύξηση του αριθμού των κύκλων ζωής των
απορριμμάτων πλαστικού (JRC & IPTS, 2012).
Η ανακύκλωση ως μέθοδος επεξεργασίας απορριμμάτων φέρει σημαντικά περιβαλλοντικά
οφέλη, τα οποία υπερτερούν στο πλείστο των περιπτώσεων έναντι των υπολοίπων
διεργασιών επεξεργασίας απορριμμάτων. Ο λόγος αφορά κυρίως στην εξοικονόμηση
φυσικών πόρων, καθώς τα προϊόντα που παράγονται από την εν λόγω διαδικασία δύνανται
να υποκαταστήσουν φυσικούς πόρους. Διαφοροποίηση, ωστόσο, παρουσιάζεται στις
περιπτώσεις ανακύκλωσης κατά τις οποίες η ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων δεν
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είναι η αναμενόμενη για την παραγωγή νέων πλαστικών προϊόντων, κυρίως λόγω του
μεγάλου ποσοστού προσμίξεων.
Εκτός των γενικών περιβαλλοντικών οφελών, ακόλουθα θα παρατεθούν κάποιες πιθανές
επιπτώσεις από την εφαρμογή των κριτηρίων αποχαρακτηρισμού για τα απορρίμματα
πλαστικού ανά στάδιο της διαχειριστικής αλυσίδας των απορριμμάτων, σύμφωνα με
εκτιμήσεις του Κοινού Κέντρου Ερευνών (JRC & IPTS, 2013).
(i)

Στάδιο μεταφοράς και αποθήκευσης απορριμμάτων πλαστικού

Μετά και την εφαρμογή των κριτηρίων αποχαρακτηρισμού για τα απορρίμματα
πλαστικού, η μεταφορά και αποθήκευση των αποχαρακτηρισμένων φορτίων με
περιεχόμενο πλαστικό δεν θα υπόκεινται πλέον στους ρυθμιστικούς ελέγχους για τα
απόβλητα. Ο πιθανός ενέχων κίνδυνος λογίζεται στην περίπτωση κατά την οποία τα
αποχαρακτηρισμένα φορτία με περιεχόμενο πλαστικό φέρουν ιδιότητες οι οποίες απαιτούν
έλεγχο που πλαισιώνεται μόνο από τη νομοθεσία περί αποβλήτων.
Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι ακόμη και σε αυτή την περίπτωση, μία πλειάδα
παραμέτρων αποδυναμώνει αισθητά το μικρό αυτόν ελλοχεύοντα κίνδυνο ο οποίος κατά
κύριο λόγο αφορά στην εκδήλωση πυρκαγιάς. Πιο συγκεκριμένα, αναμένεται ότι στις
περισσότερες περιπτώσεις τα αποχαρακτηρισμένα φορτία με περιεχόμενο πλαστικό θα
αποθηκεύονται κατά τον ίδιο τρόπο με τα υφιστάμενα αποθηκευμένα φορτία
απορριμμάτων, υπερκαλύπτοντας πιθανούς κινδύνους. Εκτός αυτής της υπόθεσης, η οποία
όμως φέρει μεγάλο ποσοστό πιθανότητας, οι υφιστάμενες μονάδες επεξεργασίας
απορριμμάτων πλαστικού έχουν αναγκαστικά λάβει -προκειμένου να αδειοδοτηθεί η
λειτουργία τους- όλα τα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης
υγείας βάσει του δεσμευτικού χαρακτήρα της υφιστάμενης σχετικής νομοθεσίας για τα
κράτη-μέλη της Ε.Ε.. Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι πρακτικές που εφαρμόζονται επί
του παρόντος για τη μεταφορά και αποθήκευση των διαφόρων φορτίων απορριμμάτων,
καλύπτουν τα πιθανά προβλήματα για τη μεταφορά και αποθήκευση φορτίων
αποχαρακτηρισμένων φορτίων με περιεχόμενο πλαστικό.
(ii)

Στάδιο επεξεργασίας απορριμμάτων πλαστικού

Κατά το στάδιο της επεξεργασίας απορριμμάτων πλαστικού αναμένεται ότι η εφαρμογή
των κριτηρίων αποχαρακτηρισμού απορριμμάτων πλαστικού θα έχει θετικές επιπτώσεις,
ενώ παράλληλα εγείρονται και ορισμένοι προβληματισμοί οι οποίοι όμως φέρουν ένα
εύρος πιθανών λύσεων σε περίπτωση που ισχύουν. Ειδοποιό διαφορά αποτελεί η συνέχιση
της συμπερίληψης της επεξεργασίας των απορριμμάτων πλαστικού στην υφιστάμενη
νομοθεσία περί αποβλήτων, όπως δηλαδή συμβαίνει και επί του παρόντος σε κάθε
αδειοδοτημένη εγκατάσταση η οποία διαθέτει λειτουργίες για την επεξεργασία
απορριμμάτων. Η συνθήκη αυτή εξασφαλίζει ουσιαστικές δικλείδες ασφαλείας στα
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διάφορα στάδια της επεξεργασίας κατόπιν και της εφαρμογής των κριτηρίων
αποχαρακτηρισμού των απορριμμάτων πλαστικού. Πιο συγκεκριμένα θετική αναμένεται ότι
θα είναι η επιρροή της εφαρμογής των κριτηρίων αποχαρακτηρισμού των απορριμμάτων
πλαστικού στους τομείς των ορίων εκπομπών, στη χρήση των ανακυκλωμένων υλών
σύμφωνα με την πρότερη χρήση τους καθώς και γενικά στο περιβάλλον και στην
ανθρώπινη υγεία.
Σε ό, τι αφορά στις αέριες εκπομπές, στη σκόνη και στο θόρυβο που παράγονται κατά τη
διάρκεια επεξεργασίας των απορριμμάτων πλαστικού, αναμένεται ότι δε θα υπάρξει
κάποια αλλαγή με την εφαρμογή των κριτηρίων αποχαρακτηρισμού για τα απορρίμματα
πλαστικού. Πιθανές, ωστόσο, αναμένεται ότι θα είναι οι αλλαγές για τις εγκαταστάσεις
επεξεργασίας απορριμμάτων πλαστικού κατά την προσπάθεια επίτευξης υψηλών
ποσοστών ποιότητας, με αποτέλεσμα τα προαναφερθέντα όρια να αγγίζουν όλο και
χαμηλότερα ποσοστά. Η μείωση των ποσοστών των εκπομπών, της σκόνης και του θορύβου
αναμένεται να βελτιώσει όλα τα στάδια της διαχειριστικής αλυσίδας απορριμμάτων
πλαστικού ως προς την ασφάλεια και την προστασία της ανθρώπινης υγείας, επηρεάζοντας
σε βάθος χρόνου τα επιτρεπτά όρια για τις μονάδες.
Ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο το οποίο αφορά στα στάδια επεξεργασίας των
απορριμμάτων πλαστικού -όπως και σε κάθε ανακυκλώσιμο είδος- είναι η χρήση της
ανακυκλωμένης ύλης σύμφωνα με την πρότερη χρήση της. Στην περίπτωση της
ανακύκλωσης απορριμμάτων πλαστικού, οι κανόνες της αγοράς λειτουργούν
συνεπικουρικά με την πρότερη θέση, καθώς σε πολλές περιπτώσεις οι τιμές των πρόσθετων
που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή νέων πλαστικών προϊόντων είναι υψηλότερες
ακόμη και από αυτές των πρώτων υλών. Επομένως αναμένεται ότι τα κριτήρια
αποχαρακτηρισμού θα συμβάλλουν στη διατήρηση και ενίσχυση του κανόνα σχετικά με τη
χρήση των δευτερογενών πρώτων υλών σύμφωνα με το ρόλο που έφεραν ως πρώτες ύλες,
εξοικονομώντας ενέργεια αλλά και ποσότητες δευτερογενών πρώτων υλών.
Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι στα προτεινόμενα κριτήρια αποχαρακτηρισμού των
απορριμμάτων πλαστικού δεν περιλαμβάνονται ειδικές διατάξεις αναφορικά με την
ανθρώπινη υγεία και την περιβαλλοντική προστασία. Αντ' αυτού, τα κριτήρια
αποχαρακτηρισμού περιλαμβάνουν δικλείδες σε πρότερα στάδια, όπως για παράδειγμα
στους περιορισμούς των αποδεκτών εισερχόμενων φορτίων προς ανακύκλωση. Τα κριτήρια
τα οποία έχουν προταθεί παραπάνω κρίνονται από το Κοινό Κέντρο Ερευνών ως επαρκή
προκειμένου να μειωθούν πιθανοί κίνδυνοι προς το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία
(π.χ. μόλυνση μεταξύ των διαφόρων ειδών πλαστικού, οσμές, έκπλυση κ.ά.), καθώς στην
περίπτωση που τα απόβλητα πλαστικών δεν πληρούν αυτά τα κριτήρια τότε δεν έχουν την
δυνατότητα να εκπληρώσουν όλες τις συνθήκες βάσει της τέταρτης προϋπόθεσης από το
Άρθρο 6 της Νομοθεσίας για τα απόβλητα (JRC & IPTS, 2012).
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(iii)

Στάδιο εξαγωγής αποχαρακτηρισμένων φορτίων με περιεχόμενο πλαστικό σε
χώρες εκτός Ε.Ε.

Πιθανή χαρακτηρίζεται και η μεταφορά αποχαρακτηρισμένων φορτίων με περιεχόμενο
πλαστικό σε χώρες εκτός Ε.Ε.. Η εφαρμογή των κριτηρίων αποχαρακτηρισμού για τα
απορρίμματα πλαστικού αναμένεται να έχουν θετική επιρροή στην όλη διαδικασία, ενώ οι
οποιοιδήποτε προβληματισμοί που εγείρονται διαθέτουν εύρος πιθανών λύσεων. Στα
θετικά
αποτελέσματα
της
εφαρμογής
των
κριτηρίων
αποχαρακτηρισμού
κατηγοριοποιούνται η ελαχιστοποίηση των πιθανοτήτων αποστολής επικίνδυνων και μηπλαστικών μερών όπως επίσης και φορτίων υπολειμμάτων σε χώρες εκτός Ε.Ε., ενώ ανοιχτό
προς διαβούλευση σε επίπεδο εμπόρων παραμένει το θέμα αναφορικά με τις επιπτώσεις
των πρόσθετων που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή νέων πλαστικών προϊόντων.
Όσον αφορά στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που ενδέχεται να προκληθούν εκτός της
επικράτειας της Ε.Ε., στην περίπτωση δηλαδή κατά την οποία λαμβάνει χώρα εξαγωγή
αποχαρακτηρισμένων φορτίων με περιεχόμενο πλαστικό, αναμένεται ότι δεν θα υπάρχει
κάποια συνέπεια όσον αφορά στην ατμόσφαιρα, στο έδαφος και στην παραγωγή
απορριμμάτων. Πιο συγκεκριμένα η υιοθέτηση δικλείδων ποιότητας από τα πρότερα
στάδια κιόλας των κριτηρίων αποχαρακτηρισμού, εξασφαλίζει την ελαχιστοποίηση των
πιθανοτήτων αποστολής επικίνδυνων και μη-πλαστικών μερών εν συγκρίσει με τα φορτία
που αποστέλλονται με το υφιστάμενο καθεστώς. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η
διαχείριση των υπολειμμάτων της ανακύκλωσης απορριμμάτων πλαστικού εντός της
επικράτειας της Ε.Ε., εξαλείφοντας κατ' αντιστοιχία την πιθανότητα αποστολής φορτίων
υπολειμμάτων (δηλαδή του μη-πλαστικού κλάσματος στα παραληφθέντα φορτία
απορριμμάτων πλαστικού) προς επεξεργασία ή/και διάθεση εκτός της Ε.Ε..
Στον αντίποδα, ανησυχία εγείρεται σχετικά με το εάν το αποσταλθέν σε χώρα εκτός της
Ε.Ε. αποχαρακτηρισμένο φορτίο θα ανακυκλωθεί. Οι εν λόγω αμφιβολίες, ωστόσο,
μειώνονται σημαντικά, καθώς τα αποχαρακτηρισμένα φορτία θα φέρουν εκ των προτέρων
συγκεκριμένα επίπεδα ποιότητας. Επιπρόσθετο προβληματισμό δημιουργεί η διαχείριση
των υπολειμμάτων, ο οποίος όμως και εξαλείφεται σύμφωνα με σχετικό χωρίο του
Κανονισμού σχετικά με τη μεταφορά ορισμένων αποβλήτων.
Ανησυχία έχει εκφραστεί για τις χώρες εκτός Ε.Ε. οι οποίες διαθέτουν λιγότερο
ανεπτυγμένη τεχνολογία αναφορικά με την επεξεργασία φορτίων απορριμμάτων. Προς
αντιπαράθεση, το Κοινό Κέντρο Ερευνών, χρησιμοποιεί τη θέση ότι τα αποχαρακτηρισμένα
φορτία με περιεχόμενο πλαστικό θα φέρουν εκ των πραγμάτων μικρότερα ποσοστά
προσμίξεων εν συγκρίσει με τα φορτία απορριμμάτων που αποστέλλονται επί του
παρόντος προς επεξεργασία σε χώρες εκτός Ε.Ε.. Συνακόλουθα, αναμένεται ότι και οι
εκπομπές θα είναι σαφώς πιο περιορισμένες σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση.

162 | Σ ε λ ί δ α

Παραδοτέο Α.4.1.: Ανασκόπηση και αξιολόγηση της ισχύουσας νομοθεσίας και των τεχνικών
εισηγήσεων για τα κριτήρια αποχαρακτηρισμού αποβλήτων (End-of-Waste Criteria) σχετικά με τα
προϊόντα του οικιακού ανακυκλωτή Recycling@Home

Τέλος, ανοιχτό παραμένει ακόμη το ερώτημα αναφορικά με την παρουσία πρόσθετων στα
φορτία απορριμμάτων πλαστικού και μετέπειτα στα αποχαρακτηρισμένα φορτία, σχετικά
με το εάν ενδέχεται να δημιουργήσουν ανακατατάξεις στην αξία του αποχαρακτηρισμένου
φορτίου κατά τη μεταβίβασή του στην αγορά δευτερογενών πρώτων υλών, ειδικά στις
περιπτώσεις ανακύκλωσης οι οποίες δεν αναφέρονται σε κλειστούς κύκλους ανακύκλωσης
γραμμών παραγωγής. Η κατάσταση αυτή εάν και δεν αποτελεί τη βέλτιστη δυνατή, έχει
καταχωρηθεί προς διευκρίνιση σε επίπεδο εμπόρων. Προς άμβλυνση της κατάστασης
δρουν, ωστόσο, όλες οι ανερχόμενες τεχνολογίες οι οποίες φέρουν μεθόδους διαλογής
στην πηγή.
Συμπερασματικά, οι επιπτώσεις στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία της
εφαρμογής των κριτηρίων αποχαρακτηρισμού για τα απορρίμματα πλαστικού αναμένεται
ότι θα προσελκύσουν το ισοζύγιο προς τα θετικά αποτελέσματα. Ο τρόπος επίτευξης
μπορεί να μην περιλαμβάνει μία πλειάδα άμεσων αναφορών για την προστασία του
περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας, ωστόσο η φιλοσοφία της δημιουργίας των εν
λόγω κριτηρίων καθώς και η μετέπειτα σύνταξή τους βασίζεται και περιστρέφεται καθ' όλα
τα στάδια μέχρι τον αποχαρακτηρισμό ενός φορτίου κατά κόρον σε αυτά.

4.3.2 Ευκαιρίες αγοράς δευτερογενών πρώτων υλών πλαστικού στην
Ελλάδα
Τα κύρια χαρακτηριστικά της ελληνικής αγοράς πλαστικού ως προς τις άλλες των
υπολοίπων Ευρωπαϊκών χωρών αποτελεί η μικρού μεγέθους αγορά, η οποία αποτυπώνεται
και από τη χαμηλή εγχώρια ζήτηση σε πλαστικό (Διάγραμμα 4-12). Την ήδη μικρή αγορά
ήρθε να επηρεάσει η υποχώρηση που σημειώνεται σε όλους τους κλάδους μεταποίησης τα
τελευταία χρόνια λόγω της οικονομικής κρίσης πλήττοντας καθ’ αυτόν τον τρόπο και τον
κλάδο της βιομηχανίας πλαστικών. Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. ο κλάδος σημείωσε
υποχώρηση της τάξης του 7,3% το 2011.
Συγκεκριμένα για τη ζήτηση υλικών συσκευασίας, στην Ελλάδα το 2011 ανήλθε στο 1,5δις
ευρώ που αντιστοιχεί στο 0,33% της παγκόσμιας κατανάλωσης και στο 1,17% των χωρών
της Ε.Ε.xvi. Οι τιμές που καταγράφονται για το 2011 συμφωνούν με την παγκόσμια τάση της
οικονομίας. Έτσι μετά από την πτώση του 2008-2009, η κατανάλωση άρχισε να ανακάμπτει
το 2010, για να βρει το 2011 τους προ του 2008 ρυθμούς ανάπτυξης (Στασινόπουλος, 2012).
Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι στο χώρο των συσκευασιών για την Ελλάδα, τα σκήπτρα
xvi

Στα κράτη-μέλη της Ε.Ε., για το 2011 η ζήτηση των άκαμπτων πλαστικών ανήλθε στα 92 δις ευρώ με ποσοστό
ζήτησης της τάξης του 20,2%, με ζήτηση στα εύκαμπτα πλαστικά στα 75 δις ευρώ και ποσοστό ζήτησης της τάξης
του 16,4%, με αυξητικές τάσεις χωρίς αποκλίσεις από το προαναφερθέν όριο να προβλέπονται και για τις 2
κατηγορίες. Επιφυλάξεις, ωστόσο, εγείρονται για τις ώριμες αγορές των κρατών της Ευρώπης, για τα οποία οι
προβλέψεις δίνουν ποσοστά αύξησης της τάξης του 1,5%.
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διατηρεί το λιανεμπόριο προσανατολίζοντας τους παραγωγούς προϊόντων ευρείας
κατανάλωσης αλλά και τους παραγωγούς υλικών συσκευασίας. Τα μεγέθη των εταιρειών
παραγωγής υλικών συσκευασίας είναι ιδιαίτερα χαμηλά συγκρινόμενα τόσο με τα μεγέθη
του λιανεμπορίου όσο και με τα μεγέθη των εταιριών ευρείας κατανάλωσης. Το εν λόγω
χαρακτηριστικό γνώρισμα του κλάδου που αφορά στη μεγάλη διασπορά των παραγωγών
υλικών συσκευασίας, αιτιολογείται από το γεγονός ότι το υλικό συσκευασίας δεν αποτελεί
αυτοδύναμο προϊόν αλλά συστατικό μέρος του τελικού προϊόντος αλλά και γιατί οι
παραγωγοί των υλικών συσκευασίας ακολουθούν το πρόγραμμα των παραγωγών των
τελικών προϊόντων (Στασινόπουλος, 2012).

Διάγραμμα 4-12: Ζήτηση πλαστικών στα κράτη-μέλη της Ε.Ε. για τα έτη 2010, 2011

Πηγή: Plastics the facts, 2012
Σε γενικές γραμμές, ο κλάδος των πλαστικών (τόσο στη συσκευασία και στις υπόλοιπες
εφαρμογές των πλαστικών) χαρακτηριζόταν πάντα από μεγάλη διασπορά, και ύπαρξη
πολλών μικρών (συχνά ανοργάνωτων) επιχειρήσεων. Σύμφωνα με στοιχεία του Σ.Β.Π.Ε.,
στους καταλόγους είναι εγγεγραμμένες 56 επιχειρήσεις παραγωγής πλαστικών προϊόντων.
Πιο συγκεκριμένα:
-

στην κατηγορία βιομηχανιών άκαμπτης πλαστικής συσκευασίας συγκαταλέγονται και οι
εταιρείες που σχετίζονται με την παραγωγή υλικών συσκευασίας και μεταφοράς
(συμπεριλαμβανομένων των πολλαπλών συσκευασιών, των συσκευασιών αγροτικών
προϊόντων και των υλικών συσκευασίας από διογκωμένο πολυστυρένιο).
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα του τομέα στην Ελλάδα αποτελούν η μεγάλη διασπορά σε
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-

-

-

προϊόντα και σε εταιρείες, καθώς και ότι παράγονται υλικά άκαμπτης συσκευασίας και
από εταιρείες που είναι χρήστες της συσκευασίας ή έχουν άλλο κύριο αντικείμενο.
στην κατηγορία βιομηχανιών παραγωγής εύκαμπτων συσκευασιών κατηγοριοποιούνται
εταιρείες οι οποίες ασχολούνται με την παραγωγή φιλμ και προϊόντων φιλμ κυρίως από
πολυαιθυλένιο, αλλά όχι εταιρείες που μετεπεξεργάζονται φιλμ και άλλα εύκαμπτα
υλικά με διαδικασίες που περιλαμβάνουν λαμινάρισμα, εκτύπωση, βερνίκωμα,
επικάλυψη με στρώματα κατάλληλα για συγκόλληση ή επικόλληση. Τα προϊόντα της
κατηγορίας ξεκινούν από απλό φιλμ πολυαιθυλενίου για να καταλήξουν σε προϊόντα
εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας. Σύμφωνα με στοιχεία του Σ.Β.Π.Ε. για το 2011,
υπάρχουν καταγεγραμμένες 56 επιχειρήσεις παραγωγής πλαστικού φιλμ και τσαντών.
στις βιομηχανίες παραγωγής μετεπεξεργασμένων σύνθετων φιλμ σε τελικά υλικά
εύκαμπτης συσκευασίας. Στην κατηγορία των φιλμ πρωτογενούς συσκευασίας
περιλαμβάνονται σημαντικές παραγωγικές μονάδες με έντονη εξαγωγική
δραστηριότητα, εκ των οποίων οι τέσσερις πρώτες καλύπτουν το 80% της παραγωγής.
στην κατηγορία παραγωγής ενδιάμεσων υλικών. Η παραγωγή των πλαστικών υλικών
συσκευασίας ξεκινάει από την επεξεργασία των αντιστοίχων πολυμερών που στην
Ελλάδα παράγονται σε μικρή κλίμακα και ποικιλία. Ενδιάμεσα υλικά για την παραγωγή
υλικών συσκευασίας είναι τα συμπυκνώματα και master batch χρωμάτων και
βελτιωτικών προσθετικών που χρησιμοποιούνται κατά τη μορφοποίηση των πλαστικών
πρώτων υλών. Οι ελληνικές βιομηχανίες της κατηγορίας καταγράφονται πέντε στον
αριθμό που διαθέτουν πάνω από το 60% της παραγωγής τους στις βιομηχανίες που
παράγουν πλαστικά υλικά συσκευασίας.

Άμεση συνάφεια στον κλάδο του πλαστικού, και ειδικά στο κομμάτι που αφορά στην
εξεύρεση πρώτων και δευτερογενών πρώτων υλών για τις παραγωγικές διαδικασίες, φέρει
και η ανακύκλωση των απορριμμάτων πλαστικού. Η Ελλάδα παρουσιάζεται να ξεπερνά
οριακά το στόχο του 22,5% των πλαστικών απορριμμάτων συσκευασίας (Σ.Β.Π.Ε., 2012),
αντικατοπτρίζοντας και με αυτόν τον τρόπο μία περιορισμένη αγορά δευτερογενών πρώτων
υλών πλαστικού. Ακόλουθα, παρατίθενται κάποια χαρακτηριστικά της ελληνικής αγοράς
πλαστικού αναφορικά με τον τομέα των πλαστικών και τη ζήτηση σε πλαστικό, καθώς και
κάποιες παρατηρήσεις σχετικά με την επιρροή της εφαρμογής των κριτηρίων
αποχαρακτηρισμού απορριμμάτων πλαστικού για τα ελληνικά δεδομένα σύμφωνα με τις
καταγεγραμμένες συνιστώσες που έκρινε το Κοινό Κέντρο Ερευνών ότι θα επηρεαστούν στα
κράτη-μέλη της Ε.Ε..
Η κύρια ζήτηση σε όλα τα είδη των πλαστικών στην Ευρώπη καταλαμβάνεται από τον
τομέα συσκευασίας (Διάγραμμα 4-12). Η υψηλή ζήτηση του τομέα συσκευασιών σε
πλαστικό, τον καθιστά έναν από τους πιο υποσχόμενους τομείς προς εφαρμογή και χρήση
δευτερογενών πρώτων υλών πλαστικού. Αξίζει να σημειωθεί ότι εφόσον ως ο τομέας
υψηλότερης ζήτησης πλαστικού είναι ο τομέας συσκευασίας, είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό
για την περίπτωση των προϊόντων του οικιακού ανακυκλωτή Recycling@Home καθώς με
αυτόν τον τρόπο τα οικιακά απορρίμματα πλαστικού που θα προκύπτουν θα έχουν
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μεγαλύτερες πιθανότητας εκμετάλλευσης στον τομέα συσκευασίας, και επομένως θα
ισχύει και ο γενικός νόμος της ανακύκλωσης κατά τον οποίο η δευτερογενής πρώτη ύλη
καλό είναι να έχει άμεση σχέση με την πρότερη χρήση της ως πρώτη ύλη.
Οι τιμές αγοραπωλησίας των απορριμμάτων πλαστικού εξαρτώνται κατά κύριο λόγο από
την προσφορά και τη ζήτηση των απορριμμάτων πλαστικού, όπως επίσης και από τις
πρώτες ύλες του πλαστικού, δηλαδή εν προκειμένω του αργού πετρελαίου. Ο πρώτος
παράγοντας παρουσίασε μείωση της τάξης του 10-20% στην τιμή των απορριμμάτων
πλαστικού για την περίοδο 2000-2001 καθώς και για την περίοδο 2002-2004. Από το 2004,
οι τιμές των απορριμμάτων πλαστικού έχουν παρουσιάσει αύξηση αγγίζοντας μέχρι και τα
350 ευρώ τον τόνο, η οποία τιμή κορυφώθηκε στα 375 ευρώ τον τόνο τον Οκτώβριο του
2008 για να μειωθεί κατακόρυφα μέσα στους επόμενους τρεις μήνες (Ιανουάριος 2009) στα
230 ευρώ τον τόνο, και να κρυσταλλωθεί την επόμενη διετία (2010-2011) με μικρές
αποκλίσεις στα 300 ευρώ τον τόνο. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι για την αγορά των
απορριμμάτων πλαστικού, ο όγκος συναλλαγών ανακάμπτει με ταχύτερο ρυθμό συγκριτικά
με την τιμή αγοραπωλησίας τους (Eurostat, 2011).
Αξιοσημείωτο αποτελεί το γεγονός ότι οι εξαγωγές φορτίων απορριμμάτων πλαστικού της
Ε.Ε. έχουν αυξηθεί από το 2000 (ειδικά σε χώρες όπως η Κίνα, το Χονγκ-Κονγ και η
Σιγκαπούρη), επηρεάζοντας σημαντικά τον όγκο των συναλλαγών (παράδειγμα αποτελεί η
σημαντική μείωση του όγκου συναλλαγών το 2008, η οποία κατά κύριο λόγο οφείλεται στη
μείωση των εξαγώγιμων φορτίων) (Eurostat, 2011). Οι εξαγωγές καθώς φαίνεται στηρίζουν
σε μεγάλο βαθμό την αγορά δευτερογενών πρώτων υλών της Ευρώπης. Κατ' αντιστοιχία η
Ελλάδα βασίζεται στη εξωστρεφή της συμπεριφορά τόσο προς κράτη-μέλη της Ε.Ε. όσο και
προς χώρες εκτός Ε.Ε., προκειμένου να ισοσταθμίσει την αρνητική οικονομική πορεία των
τελευταίων ετών της κρίσης.
Ευκαιρίες αγοράς έχουν δημιουργηθεί στο χώρο των πλαστικών τα τελευταία χρόνια. Το
πλαστικό αποτελεί μία οικονομική λύση για τις συσκευασίες εν συγκρίσει με την
υφιστάμενη χρήση του γυαλιού (Σ.Β.Π.Ε., 2013). Επίσης, παρουσιάζεται ικανό να
προσροφήσει και σε άλλους τομείς της παραγωγής όπως η αυτοκινητοβιομηχανία, όπου
διάφορα μεταλλικά μέρη ενδείκνυνται να αντικατασταθούν από πλαστικά (Σ.Β.Π.Ε., 2013)
(Διάγραμμα 4-13). Επιπρόσθετα, ευκαιρίες αγοράς έχουν δημιουργηθεί στο χώρο της
πλαστικής συσκευασίας σε αναδυόμενες αγορές με ανερχόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Ινδία, η κυβέρνηση της οποίας έδειξε προθυμία να
ανοίξει την αγορά της σε μεγάλες ξένες επιχειρήσεις λιανικής πώλησης, τονίζοντας την
ανάγκη για νέες τεχνολογίες σε τομείς όπως τα ψυχρά συστήματα εφοδιαστικής αλυσίδας,
τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης και συσκευασίας, δημιουργώντας ευκαιρίες για τις
εταιρείες πλαστικής συσκευασίας που επιθυμούν να εισέλθουν στην αγορά (Σ.Β.Π.Ε., 2013).
Η εξωστρεφής συμπεριφορά της Ευρώπης επομένως αναμένεται να εξακολουθήσει και στα
χρόνια που ακολουθούν, καθώς στην κατηγορία των μεγαλύτερων προκλήσεων που
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υπάρχουν στην Ευρώπη τη δεδομένη περίοδο αφορούν στην επιβράδυνση της ζήτησης και
στην αύξηση των εισαγωγών (Σ.Β.Π.Ε., 2013).
Πιο αναλυτικά για την περίπτωση της Ελλάδας, η χρήση του ανακυκλωμένου πλαστικού
στις ελληνικές βιομηχανίες παραγωγής πλαστικού και πλαστικών συσκευασιών σύμφωνα
με κέντρα συλλογής και δεματοποίησης απορριμμάτων είναι περιορισμένη σε σχέση με
χώρες όπως Τουρκία, Πακιστάν, Κίνα, Ινδία, Μαλαισία, Βουλγαρία. Η αγορά για την πώληση
ανακυκλωμένου πλαστικού στην Ελλάδα δεν είναι ανεπτυγμένη προς το παρόν, για το
γεγονός ότι δεν είναι ανεπτυγμένη και η ιδέα της επαναχρησιμοποίησης των υλικών αλλά
και της ανακύκλωσης.

Διάγραμμα 4-13: Ανάλυση ανά κατηγορία κατανάλωσης της ζήτησης των πλαστικών στα 27 κράτη-μέλη της
Ε.Ε. για το έτος 2011
Πηγή: Plastics the facts, 2012

Με την εφαρμογή των κριτηρίων αποχαρακτηρισμού των απορριμμάτων πλαστικού
αναμένεται ότι η αγορά των κρατών-μελών της Ε.Ε., άρα και η Ελλάδα, θα επηρεαστεί
θετικά. Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με τη σχετική τεχνική εισήγηση του Κοινού Κέντρου
Ερευνών, πιθανές αλλαγές από την εφαρμογή των κριτηρίων αποχαρακτηρισμού
απορριμμάτων πλαστικού στην εγχώρια αγορά της Ε.Ε. αφορούν:
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-

-

-

-

-

στην αποφυγή εξόδων που σχετίζονται με τη μεταφορά και εξαγωγή των αποβλήτων,
καθώς η κατάσταση των φορτίων απορριμμάτων πλαστικού επηρεάζει τις απαραίτητες
παραμέτρους που λαμβάνονται υπόψη προκειμένου να διακινηθούν τα φορτία.
στην αποφυγή των εξόδων για αδειοδοτήσεις και πιστοποιήσεις των απορριμμάτων
πλαστικού. Οι διαδικασίες αναφορικά με τις αδειοδοτήσεις και πιστοποιήσεις των
φορέων που σχετίζονται με τη συλλογή, μεταφορά και επεξεργασία των απορριμμάτων
δεν θα τροποποιηθούν, ωστόσο έμποροι οι οποίοι θα αποφασίσουν να ασχοληθούν με
το εμπόριο μόνο των αποχαρακτηρισμένων φορτίων πλαστικού δεν θα χρειαστεί
προβούν στις προαναφερθείσες γραφειοκρατικές διαδικασίες, μιας και τα
αποχαρακτηρισμένα φορτία δεν θα λογίζονται πλέον ως απορρίμματα.
στην υιοθέτηση και αναγνώριση από την αγορά των ποιοτήτων των απορριμμάτων
πλαστικού, μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τα επιπρόσθετα οικονομικά βάρη που
σχετίζονται με τη διαλογή και τον έλεγχο ποιότητας των απορριμμάτων χάρτου.
στη συνύπαρξη των απορριμμάτων πλαστικού τα οποία μέχρι σύνταξης και
επιπρόσθετων κριτηρίων αποχαρακτηρισμού για άλλες χρήσεις θα εξακολουθούν να
περιλαμβάνονται στη νομοθεσία περί αποβλήτων, και των αποχαρακτηρισμένων
φορτίων απορριμμάτων πλαστικού που θα χρησιμοποιούνται για την παραγωγή νέων
πλαστικών προϊόντων με πιθανότητες τόσο στην εγχώρια αγορά της Ε.Ε. όσο και σε
χώρες εκτός της Ε.Ε..
στις μικρές αναμενόμενες ανακατατάξεις στο χάρτη της εσωτερικής αγοράς
δευτερογενών πρώτων υλών της Ε.Ε. και στις προσαρμογές των τιμών των
αποχαρακτηρισμένων φορτίων απορριμμάτων χάρτου σε σχέση με τις τιμές του
πλαστικού στην αγορά. Με τα κριτήρια αποχαρακτηρισμού απορριμμάτων πλαστικού και
παρά τις υφιστάμενες ατέλειες, αναμένεται ότι η ζήτηση της εγχώριας αγοράς της Ε.Ε. θα
εξακολουθεί να φέρει τα μεγαλύτερα ποσοστά ζήτησης απορριμμάτων πλαστικού σε
σύγκριση με τις χώρες εκτός Ε.Ε..

Οι διευκολύνσεις που θα παρέχουν τα κριτήρια αποχαρακτηρισμού απορριμμάτων
πλαστικού σε συνδυασμό με τις μικρές τροποποιήσεις που αναμένεται να χρειαστούν
προοιωνίζουν θετική επιρροή στην αγορά των κρατών-μελών της Ε.Ε. και κατά συνέπεια
στην Ελλάδα. Κύριο χαρακτηριστικό των κριτηρίων αναμένεται να αποτελεί η διεύρυνση
της αγοράς δευτερογενών πρώτων υλών, το οποίο μπορεί εν μέρει να διασφαλίσει την
εγχώρια αγορά της Ελλάδας αλλά και να ενδυναμώσει τον εξαγωγικό χαρακτήρα που έχει
υιοθετήσει τα τελευταία χρόνια. Τομείς οι οποίοι αναμένεται να παρουσιάσουν
μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι ο ήδη υπάρχων κλάδος των συσκευασιών, και πιθανά ο
κλάδος των κατασκευών με τις νέες υποσχόμενες εφαρμογές των πλαστικών.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Πίνακας 1: Προτεινόμενα κριτήρια ποιότητας των απορριμμάτων πλαστικού που προκύπτουν από τη
λειτουργία ανάκτησης

Κριτήρια
Τα πλαστικά απόβλητα θα συμμορφώνονται με
τις προδιαγραφές του πελάτη, ή με τις
προδιαγραφές μιας βιομηχανίας για άμεση
χρήση για την παραγωγή πλαστικών ουσιών η
αντικειμένων από ανάτηξη
σε πλαστικές
εγκαταστάσεις παραγωγής.

Απαιτήσεις
Ειδικευμένο προσωπικό θα πιστοποιεί ότι κάθε
τμήμα του φορτίο πληροί τις προδιαγραφές.

Τα ακόλουθα πρότυπα για τον χαρακτηρισμό
των πλαστικών ανακυκλώσιμων υλικών θα
πρέπει να χρησιμοποιούνται, όταν είναι εφικτό:
- Για πολυστερίνη: ΕΝ 15342 Πλαστικά.
Ανακυκλωμένα πλαστικά. Χαρακτηρισμός
ανακυκλωμένου πολυστερινίου (PS).
- Για πολυαιθυλαίνιο: ΕΝ 15344 Πλαστικά.
Ανακυκλωμένα πλαστικά. Χαρακτηρισμός του
ανακυκλωμένου πολυαιθυλενίου (PE).
- Για πολυπροπυλένιο: EN15345 Πλαστικά.
Ανακυκλωμένα πλαστικά. Χαρακτηρισμός του
ανακυκλωμένου πολυπροπυλενίου (PP).
- Για πολυ (βινυλ χλωρίδιο): EN 15346
Πλαστικά.
Ανακυκλωμένα
πλαστικά.
Χαρακτηρισμός
Χαρακτηρισμός
ανακυκλωμένου πολυ (βινυλ χλωριδίου)
(PVC).
Για τερεφθαλικό πολυαιθυλένιο: EN 15348
Πλαστικά.
Ανακυκλωμένα
πλαστικά.
Χαρακτηρισμός τερεφθαλικού πολυαιθυλενίου
(PET).
Το περιεχόμενο των μη-πλαστικών μερών θα
πρέπει να είναι ≤2% σε μέτρηση επί ξηρού. Ως
μη-πλαστικό μέρος θα λογίζεται οποιοδήποτε
συστατικό διαφορετικό του πλαστικού το οποίο
θα εμφανίζεται στα φορτία απορριμμάτων
πλαστικού. Παραδείγματα μη-πλαστικών μερών
είναι τα μέταλλα, το χαρτί, το γυαλί, τα φυσικά

Ειδικευμένο προσωπικό θα διενεργήσει οπτικό
έλεγχο για κάθε παρτίδα φορτίου απορριμμάτων
πλαστικού το οποίο καταφθάνει .
Σε κατάλληλα διαστήματα θα υπόκεινται σε
επανεξέταση,
εάν πραγματοποιηθούν σημαντικές αλλαγές
στη λειτουργική
διαδικασία, αντιπροσωπευτικά δείγματα

169 | Σ ε λ ί δ α

Παραδοτέο Α.4.1.: Ανασκόπηση και αξιολόγηση της ισχύουσας νομοθεσίας και των τεχνικών
εισηγήσεων για τα κριτήρια αποχαρακτηρισμού αποβλήτων (End-of-Waste Criteria) σχετικά με τα
προϊόντα του οικιακού ανακυκλωτή Recycling@Home

Κριτήρια

Απαιτήσεις

υφάσματα, το χώμα, η άμμος, η σκόνη, το κερί, η
πίσσα, τα κεραμικά, το καουτσούκ, το ξύλο,
εκτός των περιπτώσεων κατά τις οποίες τα εν
λόγω υλικά είναι αναπόσπαστα συστατικά της
πλαστικής δομής πληρωτικών και ενισχυτικών,
όπως τα ορυκτά, τα υαλονήματα ή οι ίνες ξύλου.

κάθε βαθμού απορριμμάτων πλαστικού θα
αναλύονται σταθμικά προκειμένου να
καταμετρηθεί το περιεχόμενο και η φύση
των μη-πλαστικών μερών. Το περιεχόμενο
των μη-πλαστικών μερών θα αναλυθεί
ζυγίζοντας κατόπιν μηχανικού διαχωρισμού
ή χειροδιαλογής (που θα εφαρμόζεται
ανάλογα με την καταλληλότητα) των υλικών
υπό συνθήκες προσεκτικής οπτικής
επιθεώρησης.
Ο ορισμός των κατάλληλων χρονικών
διαστημάτων παρακολούθησης
με
τη
χρήση
της
μεθόδου
της
δειγματοληψίας
θα
καθοριστούν
λαμβάνοντας
υπόψη
τους
κάτωθι
παράγοντες:
- (1) το αναμενόμενο πρότυπο
μεταβλητότητας (για παράδειγμα από
παρακολούθηση του ιστορικού παλαιότερων
μετρήσεων)
- (2) τον εγγενή κίνδυνο διακύμανσης της
ποιότητας των αποβλήτων που
χρησιμοποιούνται ως πρώτη ύλη για τη
διαδικασία ανάκτησης και κάθε επακόλουθη
επεξεργασία, για παράδειγμα την
υψηλότερη μέση περιεκτικότητα μετάλλων ή
γυαλιού σε απορρίμματα πλαστικού από τα
συστήματα συλλογής περισσοτέρων του ενός
υλικών-στόχων.
- (3) την εγγενή ακρίβεια στην μέθοδο
παρακολούθησης
- (4) την προσέγγιση του αναωτάτου ορίου
της τάξης του 1% για το περιεχόμενο των μηπλαστικών μερών μετρημένο εν ξηρώ.

Η διαδικασία καθορισμού της συχνότητας
παρακολούθησης θα υπόκεινται στο σύστημα
διαχείρισης και θα καθίστανται διαθέσιμα προς
έλεγχο.
Το

απορρίμματα

πλαστικών

Η εκτίμηση της επικινδυνότητας θα πρέπει να
προκύπτει από τον ποσοτικό χαρακτηρισμό των
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Κριτήρια
συμπεριλαμβανομένων των συστατικών τους,
δεν θα κατηγοριοποιούνται ως επικίνδυνα
σύμφωνα με τους ορισμούς του Άρθρου 3,
Παράρτημα I του Κανονισμού EK/1272/2008
(Κανονισμοί ταξινόμησης, επισήμανσης και
συσκευασίας).
δεν θα υπερβαίνουν τη συγκέντρωση των
ουσιών που συνάδουν με τα κριτήρια περί
ουσιών υψηλής ανησυχίας τα οποία
παρατίθενται στο Παράρτημα XIII του
Κανονισμού ΕΚ/1997/2006 (Κανονισμός για
την καταχώρηση, αξιολόγηση, αδειοδότηση
και τους περιορισμούς των χημικών
προϊόντων).
δεν θα υπερβαίνουν τα όρια συγκεντρώσεων
που καθορίζονται στο Παράρτημα IV του
Κανονισμού
850/2004/ΕΚ
(Σύμβαση
της
Στοκχόλμης περί εμμόνων οργανικών ρύπων).

Απαιτήσεις
πλαστικών υλικών ανά παρτίδα παραλαβής
φορτίου απορριμμάτων πλαστικού.
Σε κατάλληλα διαστήματα θα υπόκεινται σε
επανεξέταση,
εάν πραγματοποιηθούν σημαντικές αλλαγές
στη λειτουργική
διαδικασία, αντιπροσωπευτικά δείγματα
κάθε βαθμού απορριμμάτων πλαστικού θα
αναλύονται σταθμικά προκειμένου να
καταμετρηθεί το περιεχόμενο και η φύση
των επικίνδυνων ουσιών.
Ο ορισμός των κατάλληλων χρονικών
διαστημάτων παρακολούθησης
με
τη
χρήση
της
μεθόδου
της
δειγματοληψίας
θα
καθοριστούν
λαμβάνοντας
υπόψη
τους
κάτωθι
παράγοντες:
- (1) το αναμενόμενο πρότυπο
μεταβλητότητας (για παράδειγμα από
παρακολούθηση του ιστορικού παλαιότερων
μετρήσεων)
- (2) τον εγγενή κίνδυνο διακύμανσης της
ποιότητας των αποβλήτων που
χρησιμοποιούνται ως πρώτη ύλη για τη
διαδικασία ανάκτησης και κάθε επακόλουθη
επεξεργασία, για παράδειγμα την
υψηλότερη μέση περιεκτικότητα μετάλλων ή
γυαλιού σε απορρίμματα πλαστικού από τα
συστήματα συλλογής περισσοτέρων του ενός
υλικών-στόχων.
- (3) την εγγενή ακρίβεια στην μέθοδο
παρακολούθησης
- (4) την προσέγγιση του αναωτάτου ορίου
της τάξης του 1% για το περιεχόμενο των μηπλαστικών μερών μετρημένο εν ξηρώ.

Η διαδικασία καθορισμού της συχνότητας
παρακολούθησης θα υπόκεινται στο σύστημα
διαχείρισης και θα καθίστανται διαθέσιμα προς
έλεγχο.
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Κριτήρια

Απαιτήσεις
Επιπρόσθετα του ποσοτικού χαρακτηρισμού,
ειδικευμένο προσωπικό θα διενεργεί οπτική
επιθεώρηση για κάθε παρτίδα παραλαβής
φορτίου απορριμμάτων πλαστικού.
Το προσωπικό θα πρέπει να είναι εκπαιδευμένο
αναφορικά με τις πιθανές επικίνδυνες ιδιότητες
οι οποίες μπορεί να συνδέονται με απορρίμματα
πλαστικού και με χαρακτηριστικά τα οποία
επιτρέπουν την αναγνώριση των επικίνδυνων
ιδιοτήτων οπτικά.

Τα φορτία απορριμμάτων πλαστικού δεν θα
περιέχουν εκπλύματα όπως έλαια, διαλύτες,
κόλλες, βαφές, υδατικά και/ή λιπαρά βρώσιμων
στοιχείων τα οποία μπορούν να ανιχνευθούν με
οπτική επιθεώρηση και οσφρητικό έλεγχο, εκτός
των αμελητέων ποσοτήτων τα οποία δεν
οδηγούν σε κανενός είδους εκροή.

Ειδικευμένο προσωπικό διενεργεί οπτικό έλεγχο
για κάθε παρτίδα απορριμμάτων πλαστικού. Στις
περιπτώσεις κατά τις οποίες από τον οπτικό
έλεγχο προκύπτει η παρουσία ενδείξεων άλλων
υγρών εκτός του νερού, τα οποία υγρά μπορεί
να ευθύνονται για την παραγωγή μούχλας ή
οσμών, το φορτίο θα παραμένει ως φορτίο
απορριμμάτων πλαστικού.
Το προσωπικό θα πρέπει να είναι εκπαιδευμένο
σχετικά με τους πιθανούς τύπους επιμολύνσεων
οι οποίοι μπορεί να συνδέονται με τα
απορρίμματα πλαστικού καθώς και με τα υλικά
στοιχεία ή μορφές τα οποία επιτρέπουν την
αναγνώριση των ρυπαντών.
Η διαδικασία αναγνώρισης των ρυπαντών θα
τεκμηριώνεται υπό του συστήματος διαχείρισης.
Πηγή: JRC & IPTS, 2013
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5. SCRAP ΜΕΤΑΛΛΩΝ
Ροή απορριμμάτων η οποία δύναται να υποστεί ανάκτησηxvii σε οικιακό επίπεδο αποτελούν
τα απορρίμματα μετάλλων. Οι κύριοι λόγοι επιλογής των απορριμμάτων μετάλλων ως
υλικό-στόχος του συστήματος Recycling@Home αφορούν τόσο στις ικανές ποσότητες
παραγωγής τους σε οικιακό επίπεδο σε καθημερινή βάση όσο και στην απουσία κάποιου
είδους προσμίξεων επικίνδυνων ουσιών, καθώς επίσης και στη διακίνηση και εμπορία έστω και σε πρωτογενή μορφή- scrap μετάλλων στην Ελλάδα. Ακόλουθα, παρατίθενται η
παρουσίαση των ειδών των μετάλλων που επιλέχθησαν ως καταλληλότερα προς
αξιοποίηση με τον οικιακό ανακυκλωτή Recycling@Home, καθώς και όλη η συναφής
περιγραφή των αναφορικά με τα κριτήρια αποχαρακτηρισμού.

5.1. Επιλογή

scrap

μετάλλων

προς

σύνταξη

κριτηρίων

αποχαρακτηρισμού
Η πλειάδα των διαφορετικών ειδών μετάλλων που υπάρχουν δημιουργεί και
διαφορετικές παραμέτρους οι οποίες θα πρέπει να αξιολογηθούν προκειμένου να
εκδοθούν τα κριτήρια αποχαρακτηρισμού τους. Από το σύνολο των παλαιοσίδερων, θα
παρατεθούν οι βασικές κατηγορίες scrap μετάλλων οι οποίες κρίθηκαν με βάση τις τεχνικές
εισηγήσεις της τεχνικής ομάδας μελέτης του Κοινού Κέντρου Ερευνών της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής ότι αποτελούν κατάλληλα πεδία ούτως ώστε να συνταχθούν κριτήρια
αποχαρακτηρισμού. Εξ αυτών των κατηγοριών θα παρατεθεί στη συνέχεια η αξιολόγηση
των επικρατέστερων κατηγοριών scrap μετάλλων που εντοπίζονται στα απορρίμματα
νοικοκυριών.
Οι παράγοντες που χρησιμοποιήθηκαν για την επιλογή των scrap μετάλλων που μπορούν
να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό κριτηρίων αποχαρακτηρισμού αυτών
βασίζονται σε σχετική έκθεση του Κοινού Κέντρου Ερευνών (Villanueva et al., 2010) και
παρουσιάζονται στον κάτωθι πίνακα (Πίνακας 5-1):

xvii

Σύμφωνα με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ ως «ανάκτηση» ορίζεται οιαδήποτε εργασία της οποίας το κύριο
αποτέλεσμα είναι ότι απόβλητα εξυπηρετούν ένα χρήσιμο σκοπό αντικαθιστώντας άλλα υλικά τα οποία, υπό
άλλες συνθήκες, θα έπρεπε να χρησιμοποιηθούν για την πραγματοποίηση συγκεκριμένης λειτουργίας, ή ότι
απόβλητα υφίστανται προετοιμασία για την πραγματοποίηση αυτής της λειτουργίας, είτε στην εγκατάσταση
είτε στο γενικότερο πλαίσιο της οικονομίας. Στην ίδια Οδηγία περιλαμβάνεται και ο ορισμός της ανακύκλωσης
όπου σημειώνεται ως οιαδήποτε εργασία ανάκτησης με την οποία τα απόβλητα μετατρέπονται εκ νέου σε
προϊόντα, υλικά ή ουσίες που προορίζονται είτε να εξυπηρετήσουν και πάλι τον αρχικό τους σκοπό είτε άλλους
σκοπούς. 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.
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Πίνακας 5-1: Αξιολόγηση κριτηρίων προς εξακρίβωση καταλληλότητας απορριμμάτων μετάλλων για έκδοση κριτηρίων αποχαρακτηρισμού

Κριτήρια

Πιθανότητες υψηλότερων
ποσοστών ανακύκλωσης &
ανάκτησης κατόπιν εφαρμογής
καλύτερης διαχείρισης των
απορριμμάτων

Μη διακριτές ροές

Αποτελεσματικότητα
υποκατάστασης των
φυσικών πόρων

Περιβαλλοντικά οφέλη ανακύκλωσης
(μη συμπεριλαμβανομένης της
ανάκτησης ενέργειας)

Εναρμόνιση με τις
ποιοτικές
προδιαγραφές της Ε.Ε.

Συμμόρφωση με τη
νομοθεσία

Υφιστάμενη
αντικατάσταση πρώτων
υλών

Ενεργειακά
οφέλη

Μειώσεις εκπομπών
αερίων του
θερμοκηπίου

Υφιστάμενα πρότυπα ή
κατευθύνσεων της Ε.Ε.

Καταχωρημένη
υπόθεση στο
Δικαστήριο
Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων

% επί στο σύνολο

% επί στο σύνολο

PJ/yr

Gg CO2-eq/
yr

ΝΑΙ/ΟΧΙ

ΝΑΙ/ΟΧΙ

8,0

8%

75%

189-263

6,4-17

ΝΑΙ

ΝΑΙ

~2400-4200M

0,5

11%

65%

80-106

4,6-7,9

ΝΑΙ

-

4000-5000

~3200-4000M

0,13

9%

57%

~27

2,6

ΝΑΙ

ΝΑΙ

1,2

1800-1850

~1300M

0,16

14%

58%

-

-

ΝΑΙ

-

Μόλυβδος

1,0

500-1400

~300-800M

0,11

11%

60%

-

-

ΝΑΙ

-

Κασσίτερος

0,11

400016000

~136-500M

0,014

12%

31%

-

-

ΝΑΙ

-

Πολύτιμα μέταλλα

0,0248

0,6-70*10

~5400M

0,005

19%

36%

-

-

ΝΑΙ

-

Άλλα μέταλλα

1,0

-

-

0,12

12%

40%

-

-

ΝΑΙ

-

Δείκτες

Παραγόμενες
ποσότητες

Τιμή

Διαστάσεις αγοράς
ανακύκλωσης των
27 κρατών-μελών
της Ε.Ε.

Ροές αποβλήτων

Mt/yr

€/t

€/yr

Mt/yr

Σίδηρος & χάλυβας

102,6

236-242

~18500M

Αλουμίνιο

4,6

800-1400

Χαλκός

1,4

Ψευδάργυρος

6

Πιθανότητες βελτίωσης

Πηγή: Villanueva et al., 2010
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Όπως προέκυψε από την έρευνα της τεχνικής ομάδας μελέτης του Κοινού Κέντρου Ερευνών
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Πίνακας 5-1), ως επικρατέστερες κατηγορίες για τον
προσδιορισμό των σχετικών τους κριτηρίων αποχαρακτηρισμού αφορούν στα scrap:
-

σιδήρου και χάλυβα
αλουμινίου
χαλκού
ψευδαργύρου
μολύβδου
κασσίτερου
πολύτιμων μετάλλων
άλλων μετάλλων

Τα προαναφερθέντα μέταλλα κατατάσσονται σε κατηγορίες ανάλογα με βαθμό
καταλληλότητας για τον προσδιορισμό κριτηρίων αποχαρακτηρισμού τους. Οι τρεις
κατηγορίες με την αντιστοίχιση των μετάλλων scrap παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα
(Πίνακας 5-2). Ως επικρατέστερες κατηγορίες scrap μετάλλων για τον προσδιορισμό
κριτηρίων αποχαρακτηρισμού επιλέχθησαν εκείνες οι οποίες αναμένεται ότι θα αποφέρουν
μελλοντικά θετική επιρροή σε όσο το δυνατόν περισσότερους κλάδους. Αξιοσημείωτη
παρατήρηση επίσης αποτελεί η συμπερίληψη του προσδιορισμού της ιδιότητας της
εκπλυσιμότητας σε όλες τις κατηγορίες scrap μετάλλων προκειμένου να διασφαλιστεί η
αποθήκευσή τους.
Εξ αυτών, οι ομάδες scrap μετάλλων που περιήλθαν προς περαιτέρω αξιολόγηση αφορούν
στο αλουμίνιο, στο ατσάλι, στο χαλκό, στον ψευδάργυρο, στο μόλυβδο, στον κασσίτερο, σε
πολύτιμα και άλλα μέταλλα. Πιθανές πηγές των εν λόγω μετάλλων αποτελούν τα
βιομηχανικά απόβλητα, τα αστικά στερεά απόβλητα, τα απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών
και κατεδαφίσεων, τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους και τα απόβλητα
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Πίνακας 5-2: Κατηγοριοποίηση scrap μετάλλων ως προς την καταλληλότητά επιλογής τους για την έκδοση
κριτηρίων αποχαρακτηρισμού
Κατηγορίες συμβατότητας με τις ιδιότητες των κριτηρίων
αποχαρακτηρισμού
Ρεύματα
που
Απόβλητα ρεύματα μετάλλων
χρησιμοποιούνται ως
σύμφωνα με τις βασικές αρχές
πρώτη
ύλη
σε
των κριτηρίων
βιομηχανικές
αποχαρακτηρισμού, κατάλληλα
διεργασίες (ελεγχόμενη
για περαιτέρω σχετική
επιλογή ως προς την
αξιολόγηση.
προστασία
του
περιβάλλοντος και της

Κατηγορίες
μετάλλων

Παρατηρήσεις

Scrap σιδήρου
& χάλυβα
Scrap
αλουμινίου
Scrap χαλκού

Μόνο μερικά κλάσματα με
επιστρώσεις
ή
λάδια
χρειάζονται
επιπρόσθετες
πληροφορίες σχετικά με την
εκπλυσιμότητα,
λόγω
ανησυχίας ως προς τη
μεταφορά και αποθήκευσή
τους.
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Κατηγορίες συμβατότητας με τις ιδιότητες των κριτηρίων
αποχαρακτηρισμού
ανθρώπινης υγείας)

Κατηγορίες
μετάλλων
Scrap
ψευδαργύρου
Scrap
μολύβδου
Scrap
κασσίτερου

Άλλα μέταλλα
(Cd, Co, Ni, Hg,
αλκάλια)

Παρατηρήσεις
Απαιτούνται τεκμηριωμένες
εκθέσεις ως προς την
εκπλυσιμότητα προκειμένου
να
διασφαλίζεται
η
αποθήκευσή τους.
Δεν υπάρχουν διαθέσιμες
πληροφορίες ως προς τις
περιβαλλοντικές συνέπειες,
ωστόσο κρίνεται –όπως και
για τα υπόλοιπα μέταλλαότι δύνανται να φέρουν
θετική επιρροή σε μεγάλο
φάσμα θεμάτων. Και εδώ
τίθεται
θέμα
περί
τεκμηριωμένων
εκθέσεων
για την εκπλυσιμότητα, για
λόγους διασφάλισης της
αποθήκευσής τους.

Ρεύματα
που
χρησιμοποιούνται
σε
εφαρμογές
που
συνεπάγονται
άμεση
έκθεση στο περιβάλλον.
Απόβλητα ρεύματα τα οποία
μπορεί να είναι σύμφωνα με τις
αρχές, ωστόσο δεν έχει
κατασταθεί ακόμη σαφές ότι η
ανακύκλωσή τους αποτελεί την
καλύτερη επιλογή για το
περιβάλλον. Επίσης σημαντικό
μέρος του ρεύματος διαχειρίζεται
στα κράτη-μέλη της Ε.Ε. με
ανάκτηση ενέργειας και
ελεγχόμενη υγειονομική ταφή σε
κατάλληλες εγκαταστάσεις.
Απορριφθέντα ρεύματα
αποβλήτων μετάλλων

Πολύτιμα
μέταλλα
Πηγή: Villanueva et al., 2010

Στην περίπτωση των οικιακών απορριμμάτων των Α.Σ.Α., στα οποία συγκαταλέγονται τα
υλικά-στόχοι του προγράμματος Recycling@Home, οι επικρατέστερες ομάδες scrap
μετάλλων κρίνονται ότι είναι τα παλαιοσίδερα σιδήρου και χάλυβα καθώς και αυτά από
αλουμίνιο. Κύριο λόγο για την επιλογή των συγκεκριμένων κατηγοριών scrap μετάλλων
αποτελούν οι αισθητά μεγαλύτερες ποσότητες με τις οποίες συναντώνται σε σχέση με τα
υπόλοιπα σε ένα νοικοκυριό. Ακόλουθα, σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η σχετικά σταθερή
χρηματιστηριακή τους τιμή στην αγορά -και ειδικά για την περίπτωση του αλουμινίου από
τις πιο υψηλές στην κατηγορία του. Επίσης, σημαντικό είναι και το γεγονός ότι και τα δύο
scrap μέταλλα φέρουν υψηλά ποσοστά δυνατότητας ανακύκλωσης όπως και υψηλά

177 | Σ ε λ ί δ α

Παραδοτέο Α.4.1.: Ανασκόπηση και αξιολόγηση της ισχύουσας νομοθεσίας και των τεχνικών
εισηγήσεων για τα κριτήρια αποχαρακτηρισμού αποβλήτων (End-of-Waste Criteria) σχετικά με τα
προϊόντα του οικιακού ανακυκλωτή Recycling@Home

ποσοστά ενεργειακού περιεχομένου. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι από όλες τις
προαναφερθείσες κατηγορίες μετάλλων το scrap σιδήρου και χάλυβα και το scrap
αλουμινίου φέρουν τα μεγαλύτερα ποσοστά, με αισθητή διαφορά από το ακόλουθο scrap
του χαλκού ως προς τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

5.2. Γενικά χαρακτηριστικά scrap σιδήρου-χάλυβα και scrap
αλουμινίου με μνείες για τα οικιακής προέλευσης σε
κράτη-μέλη της Ε.Ε. και στην Ελλάδα
Αναφέροντας αρχικά κάποιες γενικές πληροφορίες για τα μέταλλα του σιδήρου και του
αλουμινίου καθώς και για τη διαχείρισή τους όντας απορρίμματα, στις ακόλουθες
υποενότητες του κεφαλαίου παρατίθενται κάποια γενικά χαρακτηριστικά των εν λόγω scrap
για τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. με ιδιαίτερες μνείες για την Ελλάδα όπως επίσης και οι
περιβαλλοντικές επιπτώσεις επεξεργασίας τους.
Ο χάλυβας αποτελείται κυρίως από σίδηρο και περιεχόμενο άνθρακα με εύρος τιμών από
0,02% έως 2,04% κατά βάρος ανάλογα με το είδος. Αντί του συνήθους άνθρακα, μπορεί να
χρησιμοποιηθούν το μαγγάνιο και το βολφράμιο (Villanueva et al., 2010). Ένας
περιορισμένος αριθμός χαλύβων με χρώμιο περιέχουν περισσότερο από 2% άνθρακα (JRC,
2008).
Οι ταξινομήσεις για το χάλυβα μπορεί να αφορούν στον προορισμό, στη χρήση ή στη
χημική τους σύσταση και χαίρουν πλήρους εφαρμογής στον προσδιορισμό των τελικών
τους χρήσεων. Οι ποιότητες του χάλυβα (Muchova και Eder, 2010) ανάλογα με τη χημική
τους σύσταση διακρίνονται στις γενικές κατηγορίες των κεκραμένων και μη καθώς και των
ανοξείδωτων χαλύβων (Πίνακας 5-3). Μία ακόμη κατηγοριοποίηση scrap σιδήρου και
χάλυβα περιλαμβάνει και την ευρέως διαδεδομένη στα ευρωπαϊκά κράτη και σύμφωνη με
τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές που έχει αναπτυχθεί από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία
Ανάκτησης και Ανακύκλωσης (European Ferrous Recovery & Recycling Federation, EFR) και
την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Βιομηχανιών Σιδήρου και Χάλυβα (European Confederation
of Iron and Steel Industries, EUROFER). Η κλιμάκωση αφορά κατά κύριο λόγο σε παλαιό και
νέο scrap, σε ψιλοκομμένο, σε ρινίσματα σιδήρου και χάλυβα, σε scrap με υψηλό ποσοστό
υπολειμμάτων καθώς και σε τεμαχισμένο scrap από αποτέφρωση (Πίνακας 1 στο
Παράρτημα).
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Πίνακας 5-3: Ποιότητες χάλυβα ανάλογα με τη χημική τους σύσταση

Ποιότητα
χάλυβα
Μη κεκραμένος
χάλυβας
Ανοξείδωτοι
χάλυβες
Άλλοι
κεκραμένοι
χάλυβες

Χαρακτηριστικά
ποιότητες χάλυβα στις οποίες το κλάσμα της μάζας του κράματος παραμένει
κάτω από μία ορισμένη κρίσιμη τιμή
ποιότητες χάλυβα ανθεκτικοί στη διάβρωση οι οποίοι περιέχουν χρώμιο σε
ποσοστό τουλάχιστον 10,5%, ενώ προσθήκες νικελίου, μολυβδαινίου, τιτανίου,
νιοβίου είναι πιθανές
ποιότητες χάλυβα που δεν εμπίπτουν στην κατηγορία των ανοξείδωτων, και
κλάσμα μάζας τουλάχιστον ενός στοιχείου βρίσκεται σε ποσότητα μεγαλύτερη
από την ενδεδειγμένη τιμή κατωφλίου
Πηγή: Muchova και Eder, 2010

Κατ' αντιστοιχία σημειώνονται κάποια κύρια χαρακτηριστικά για το αλουμίνιο. Κύριο
μετάλλευμα παραγωγής αλουμινίου ανά τον κόσμο αποτελεί ο βωξίτης. Οι ταξινομήσεις
για το αλουμίνιο όπως και για το σύνολο των μετάλλων μπορεί να αφορούν κατά κύριο
λόγο στη χρήση τους ή στη χημική τους σύσταση. Οι ποιότητες του αλουμινίου με βάση την
καθαρότητά του αποτυπώνεται στον Πίνακας 5-4. Εκτός των προαναφερθέντων, ποιότητες
για το αλουμίνιο έχουν εκδοθεί στο Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 13920 σε συμφωνία με τις
ευρωπαϊκές προδιαγραφές.

Πίνακας 5-4: Ποιότητες αλουμινίου με κριτήριο την καθαρότητά του

Περιεχόμενο ποσοστό σε αλουμίνιο
<99,5

Τύπος αλουμινίου
Scrap ή κραματωμένο αλουμίνιο

99,5-99,9

Εμπορική καθαρότητα

99,9-99,9

Υψηλή καθαρότητα

>99,99

Υπερ-υψηλή κθαρότητα
Πηγή: Εργαστήριο Μεταλλουργίας, ΕΜΠ

Η διαδικασία της ανακύκλωσης μπορεί να εφαρμοστεί τόσο σε προκαταναλωτικά όσο και
σε μετακαταναλωτικά προϊόντα. Η πρώτη κατηγορία αφορά στην ανακύκλωση μεταλλικών
αντικειμένων τα οποία αποτελούνται από υπολείμματα επεξεργασίας μετάλλων, ενώ η
δεύτερη περιλαμβάνει προϊόντα μετάλλων τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί από το
καταναλωτικό κοινό (λ.χ. κονσέρβες, αλουμινένια κουτάκια αναψυκτικών κ.ά.). Η ειδοποιός
διαφορά μεταξύ των δύο μορφών ανακύκλωσης έγκειται στο γεγονός ότι η πρώτη αφορά
ουσιαστικά σε ένα στάδιο της γραμμής παραγωγής των βιομηχανιών (στην περίπτωση όπου
η βιομηχανία έχει επιλέξει τη συμπερίληψη ενός τέτοιου σταδίου), ενώ στη δεύτερη οι
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καταναλωτές επιλέγουν να πραγματοποιήσουν ανακύκλωση μετάλλων εφαρμόζοντας
κάποιο από τα υφιστάμενα προγράμματα ανακύκλωσης που έχουν οργανωθεί από
αρμόδιους φορείς της περιοχής όπου διαμένουν. Οι δύο διαφορετικές πορείες της
ανακύκλωσης scrap μετάλλων ορίζονται από διαφορετικά πρότυπα και προδιαγραφές
ανάλογα με την περίπτωση. Η τελευταία μορφή ανακύκλωσης αφορά και στα υλικάστόχους του έργου Recycling@Home, γι' αυτό το λόγο και θα παρουσιαστούν περισσότερες
λεπτομέρειες σχετικά με την ανακύκλωση μετακαταναλωτικών προϊόντων σιδήρου και
χάλυβα καθώς και αλουμινίου.
Στην ενότητα που ακολουθεί, παρατίθενται δεδομένα αναφορικά με τα scrap σιδήρου και
χάλυβα όπως και του αλουμινίου από νοικοκυριά με μνείες σε ελληνικές βάσεις
δεδομένων, σύντομη περιγραφή της διαδικασίας ανακύκλωσης των προαναφερθέντων
scrap με τις συναφείς περιβαλλοντικές συνέπειες που προκύπτουν, καθώς και στοιχεία για
την εμπορία και χρήση τους στην αγορά δευτερογενών πρώτων υλών.

5.2.1 Σίδηρος και αλουμίνιο στα απορρίμματα νοικοκυριών

Τα scrap σιδήρου & χάλυβα και scrap
αλουμινίου
στα
απορρίμματα
νοικοκυριών προέρχεται κυρίως από
αντικείμενα καθημερινής χρήσης σαν τις
μεταλλικές
συσκευασίες
όπως
αποτυπώνεται και στις κατηγορίες 15 και
20
του
Ευρωπαϊκού
Καταλόγου
Αποβλήτων (Πίνακας 5-5).

Πίνακας 5-5: Κατηγορίες αποβλήτων μετάλλων
οικιακής προέλευσης με βάση τον Ε.Κ.Α.

Κωδικός

Κατηγορία Αποβλήτων

15 01 04

Μεταλλική συσκευασία

15 01 05

Συνθετική συσκευασία

15 01 06

Μεικτή συσκευασία

20 01 40

Μέταλλα

20 03 01

Ανάμεικτα δημοτικά απόβλητα

20 03 07

Ογκώδη απόβλητα

Το «παλαιό» αυτό scrap xviii το οποίο και προέρχεται κυρίως από συσκευασίες φέρει
χαρακτηριστικά τα οποία οφείλονται στον τρόπο κατασκευής τους. Στον Πίνακας 5-6
παρουσιάζονται οι τρόποι κατασκευής των μεταλλικών περιεκτών, στους οποίους ανάλογα
με το είδος εμπεριέχονται και διαφορετικές προσμείξεις για τη συγκόλληση και την
εκτύπωση των επιφανειών τους. Οι διαφορετικές αυτές προσμείξεις ενδέχεται να
εντοπίζονται σε μικρές ποσότητες και στο scrap.

xviii

Χαρακτηρισμός ο οποίος του αποδίδεται καθώς έχει παρέλθει η πρώτη του χρήση.
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Πίνακας 5-6: Τα είδη μεταλλικών κουτιών

Τρόποι κατασκευής

Δοχεία
2 τεμαχίων

Δοχεία
3 τεμαχίων

Χρήση

Τεχνική DRD
(draw and redraw)

Κατασκευασμένα
κυρίως από χάλυβα και
αλουμίνιο

Τεχνική DWI
(drawn and well ironed)

Κατασκευασμένα
κυρίως από αλουμίνιο
και χάλυβα

Τεχνική TULC
(stretch, draw and
ironing)

Κατασκευασμένα
κυρίως από αλουμίνιο
και χάλυβα

Με πλάγια ραφή
κασσιτεροκόλλησης

Κατασκευασμένα
κυρίως από χάλυβα

Με πλάγια ραφή
ηλεκτροσυγκόλλησης

Κατασκευασμένα
κυρίως από χάλυβα

Για τη συσκευασία υγρών
(όπως τσάι, χυμοί φρούτων,
ανθρακούχα, μπύρα κ.λπ.)
καθώς και τροφίμων.

Για τη συσκευασία υγρών
(όπως γάλα, καφέ, τσάι, χυμοί
φρούτων κ.λπ.)

Πηγή: Τζια και συν, 2009

Τα μέταλλα
στο
σύνολο
των
συσκευασιών και υλικών συσκευασίας
των 27 κρατών-μελών της Ε.Ε.
αντιστοιχούν στο 6% σύμφωνα με
στοιχεία του 2008 (Διάγραμμα 5-1).
Αξιοσημείωτο, ωστόσο, αποτελεί το
γεγονός ότι παρά το μικρό μέρισμα το
οποίο διαθέτουν στο σύνολο των
απορριμμάτων συσκευασιών και υλικών
συσκευασίας, οι χαλύβδινες μόνο
συσκευασίες φέρουν ένα εντυπωσιακά
υψηλό ποσοστό ανακύκλωσης το οποίο
και άγγιξε το 72% για το 2009
(ArcelorMittal) (Εικόνα 5-1). Κράτη-μέλη
οδηγοί στην ανακύκλωση μεταλλικών
συσκευασιών αποτελούν χώρες με
ανεπτυγμένα συστήματα διαλογής στην
πηγή όπως το Βέλγιο και η Γερμανία.

Διάγραμμα 5-1: Είδη απορριμμάτων
συσκευασιών κατά βάρος στα 27 κράτη-μέλη της
Ε.Ε., για το 2008
Πηγή: Eurostat, 2013
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Εικόνα 5-1: Ποσοστά ανακύκλωσης χαλύβδινων συσκευασιών στα κράτη-μέλη της Ε.Ε. για το 2009
Πηγή: ArcelorMittal
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Στην Ελλάδα
Η ποιοτική σύσταση των απορριμμάτων
στην
Ελλάδα
δεν
έχει
ακόμη
συμπεριληφθεί στην επίσημη βάση
δεδομένων της Ελληνικής Στατιστικής
Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Μέχρι του παρόντος
έχει παρουσιαστεί μία προσέγγιση της
ποιοτικής σύστασης των Α.Σ.Α. στη χώρα
σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής
(Διάγραμμα 5-2). Το κλάσμα των
μετάλλων
παρουσιάζεται
να
καταλαμβάνει το ποσοστό του 3% της
ολικής παραγωγής των Α.Σ.Α..

Διάγραμμα 5-2: Μέση ποιοτική σύσταση ΑΣΑ
στην Ελλάδα
Πηγή: Υ.ΠΕ.Κ.Α., 2009

Ωστόσο, στην ποιοτική σύνθεση των συσκευασιών από όλες τις πιθανές πηγές τους τα
μέταλλα στη Ελλάδα καταλαμβάνουν ποσοστό της τάξης του 15%, σύμφωνα με στοιχεία της
Eurostat για το 2007 (Διάγραμμα 5-3). Από στοιχεία του Ε.Ο.ΑΝ., το ποσοστό ανακύκλωσης
χάλυβα στο σύστημα ανακύκλωσης των μπλε κάδων παρουσιάζει μικρές αυξομειώσεις από
το 2006, φθάνοντας το έτος 2010 ποσοστό ανακύκλωσης του 42,8%. Αντίστοιχα για την
ανακύκλωση του αλουμινίου στον μπλε κάδο, παρατηρούνται αυξομειώσεις σε χαμηλότερη
ωστόσο κλίμακα, με ποσοστό ανακύκλωσης για το 2010 το 37,2% (Ε.Ο.ΑΝ.). Θα πρέπει να
σημειωθεί ότι αναλυτική περιγραφή σχετικά με τα ποσοστά που καταλαμβάνουν τα
μεταλλικά απορρίμματα στα απορρίμματα των ελληνικών νοικοκυριών δεν υπάρχει
διαθέσιμη από κάποια επίσημη βάση δεδομένων μέχρι γραφής της παρούσας έκθεσης.

Διάγραμμα 5-3: Ποιοτική σύνθεση ανακυκλώσιμων απορριμμάτων για το 2007 (εκτός από την περίπτωση της
Δημοκρατίας της Σλοβενίας που αφορά σε στοιχεία του 2006)
Πηγή: Eurostat, 2010
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5.2.2 Διαχειριστική αλυσίδα ανακύκλωσης scrap σιδήρου & χάλυβα και
scrap αλουμινίου
Όλες οι ποιότητες χάλυβα και αλουμινίου μπορούν να ανακυκλωθούν, με τη μόνη
διαφορά ότι κάποια προϊόντα έχουν μεγαλύτερο χρόνο ζωής μέχρι να απορριφθούν (όπως
για παράδειγμα στην περίπτωση των χαλύβδινων τμημάτων σε κατασκευές και κτήρια) ή
φθείρονται με τον καιρό χωρίς να μπορούν να ανακτηθούν (όπως λόγου χάριν τα τμήματα
μηχανών σύνθλιψης) (Villanueva et al, 2010).
Σε γενικές γραμμές, η ανακύκλωση του scrap μετάλλων ξεκινά με τη συλλογή των
μετάλλων είτε διαλεγμένα ή και όχι, στη συνέχεια ακολουθεί η ταξινόμηση και κατόπιν η
πώλησή τους σε μονάδες ανακύκλωσης ή απευθείας σε μεταλλουργεία. Στην περίπτωση
που το scrap οδηγηθεί σε μονάδες ανακύκλωσης πραγματοποιείται περαιτέρω
διαχωρισμός του στους διάφορους τύπους μετάλλων και ο τεμαχισμός σε κατάλληλο
μέγεθος, ενώ στην περίπτωση της απευθείας μεταφοράς τους στα μεταλλουργεία
οδηγούνται στα καμίνια.
Το πρώτο στάδιο επεξεργασίας περιλαμβάνει την απομάκρυνση των σιδηρούχων τμημάτων
των φορτίων απορριμμάτων μετάλλων με τη χρήση μαγνητών. Στην περίπτωση παρουσίας
χαλύβων άνθρακα, πραγματοποιείται διαχωρισμός των σιδηρούχων μετάλλων με μαγνήτες.
Αντίστοιχα στον ανοξείδωτο χάλυβα, μεγαλύτερα κομμάτια συλλέγονται κατόπιν διαλογής
ή διαφορετικά ταξινομούνται πριν τον τεμαχισμό, ενώ κατά τη συλλογή μικρότερων
κομματιών ταξινομούνται με πολλαπλά στάδια διαχωρισμού.
Κατόπιν του διαχωρισμού των σιδηρούχων τμημάτων από το scrap με το μαγνήτη, τα μησιδηρούχα μέταλλα, τα θραύσματα ανοξείδωτου χάλυβα και τα μη-μεταλλικά κλάσματα
υπόκεινται σε περαιτέρω διαχωρισμό με τη χρήση συνδυασμών πυκνότητας και
πυκνοτήτων δινορρευμάτων. Εν συνεχεία και για το διαχωρισμό του βαρέως κλάσματος, το
οποίο και περιέχει συνήθως μείγματα χαλκού, ψευδαργύρου, μολύβδου και ανοξείδωτου
χάλυβα χρησιμοποιείται η μέθοδος της χειροδιαλογής ή η ταξινόμηση με αισθητήρες.
Αναλυτικά για τις διαδικασίες επεξεργασίας των σιδηρούχων συσκευασιών, τα κουτιά
χάλυβα με εσωτερική επίστρωση κασσίτερου (όπου ο κασσίτερος αντιστοιχεί σε αναλογία
0,5-1% του συνολικού βάρους του κουτιού) υπόκεινται σε διαδικασία
αποκασσιτεροποίησης -όπου και δημιουργούνται προβλήματα στην περίπτωση που
υπάρχουν προσμίξεις- και στη συνέχεια, οδηγούνται προς ισοπέδωση και θραύση στις
εγκαταστάσεις επεξεργασίας. Αντίστοιχα τα διμεταλλικά κουτιά υπόκεινται σε ειδικό
τεμαχισμό, με τη διαφορά όμως ότι ακόμη και μετά από τη διαδικασία αυτή παραμένουν
προσμίξεις αλουμινίου στο χάλυβα. Τα επιθυμητά υλικά για ανακύκλωση δεν μεταφέρονται
απευθείας σε εγκαταστάσεις εκτός και εάν βρίσκονται σε ποσοστό που αντιστοιχεί στο 5%
της πρώτης ύλης (Μουσσιόπουλος και Καραγιαννίδης, 2002).
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Οι διαδικασίες επεξεργασίας των αλουμινένιων συσκευασιών περιλαμβάνουν την εκ νέου
απομάκρυνση των πιθανών σιδηρούχων υπολειμμάτων με μαγνήτες, και εν συνεχεία την
απομάκρυνση τον καθαρισμό από βαφές, μελάνια, επιστρώσεις κ.λπ. με τη χρήση θερμού
αέρα στους 500οC. Κατόπιν το φορτίο προωθείται σε καμίνους τήξης όπου συνήθως
προστίθεται άλας προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα του παραγόμενου ανακυκλωμένου
φορτίου, για να οδηγηθεί στο τέλος των διαδικασιών σε καλούπια (Muchova L. and Eder P.,
2010a).
Ειδικά για την περίπτωση scrap σιδήρου & χάλυβα και scrap αλουμινίου που προέρχεται
από ανακυκλώσιμα απορρίμματα νοικοκυριών παραγωγής σε καθημερινή βάση (Crawford),
δηλαδή κατά κύριο λόγο για τα χρησιμοποιημένα κουτιά συσκευασίας, στα περισσότερα
κράτη-μέλη της Ε.Ε. η συλλογή πραγματοποιείται σύμφωνα με το πρόγραμμα διαχείρισης
Α.Σ.Α. των τοπικών αρχών για την κάθε περιοχή. Εξαίρεση αποτελεί τα τελευταία χρόνια, η
όλο και αυξανόμενη εισροή της βιομηχανίας στη συλλογή των ανακυκλώσιμων μεταλλικών
συσκευασιών (Villanueva et al., 2010) (Διάγραμμα 5-4). Στα σημεία συλλογής, οι μεταλλικές
συσκευασίες χάλυβα όπως επίσης και του αλουμινίου διαχωρίζονται, θραύονται
(Μουσσιόπουλος και Καραγιαννίδης, 2002), δεματοποιούνται και στη συνέχεια οδηγούνται
σε κλιβάνους (Muchova και Eder, 2010).
Πιο συγκεκριμένα, η ανακύκλωση συσκευασιών ευνοείται στα διάφορα συστήματα
ανακύκλωσης από τις εφαρμογές μεθόδων ΔσΠ στα πρωταρχικά στάδια, από ότι σε σχέση
με τα συστήματα ανακύκλωσης όπου η συλλογή πραγματοποιείται σε containers, και από
εκεί οδηγούνται σε κέντρα ανακύκλωσης που διαχωρίζονται μηχανικά με μαγνήτες σε
χαλύβδινα και αλουμινένια κουτάκια ακολουθώντας στη συνέχεια τη γνωστή διαδρομή
προς θραύση, δεματοποίηση και αποστολή σε βιομηχανίες (Μουσσιόπουλος και
Καραγιαννίδης, 2002).
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Διάγραμμα 5-4: Χρήσεις σιδηρούχων και μη-σιδηρούχων μετάλλων

Στην Ελλάδα
Η διαχείριση αποβλήτων στην Ελλάδα αποτελεί προτεραιότητα της περιβαλλοντικής
πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Οι
κατευθυντήριες γραμμές της διαχείρισης αποβλήτων βασίζονται στις επιταγές της
νομοθεσίας της Ε.Ε. περί αποβλήτων περιλαμβάνοντας (Υ.ΠΕ.ΚΑ., 2009α):
-

ενιαία και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του συνόλου των ρευμάτων αποβλήτων,
ιεράρχηση των δραστηριοτήτων με προτεραιότητα στην πρόληψη, προετοιμασία για
επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, ανάκτηση πόρων και ενέργειας,
διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού καθώς και
αντιμετώπιση της παραβατικής συμπεριφοράς

Τα απορρίμματα μετάλλων που οδηγούνται προς ανακύκλωση στην Ελλάδα προέρχονται
από τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, απορρίμματα εκσκαφών-κατασκευών και
κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.), απόβλητα από ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό (Α.Η.Η.Ε.)
καθώς και τα αστικά απορρίμματα στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα απορρίμματα από τα
νοικοκυριά και τα υλικά συσκευασίας. Εκτός από τους ιδιώτες οι οποίοι διατηρούν κάποιο
κέντρο συλλογής, διαχωρισμού και δεματοποίησης μετάλλων, στην Ελλάδα υπάρχουν και
οργανωμένα προγράμματα εναλλακτικής διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών,
συμπεριλαμβανομένων και των μετάλλων, με εφαρμογή σε πολλούς Δήμους της χώρας
(Πίνακας 2 στο Παράρτημα).
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Η εξέλιξη των συστημάτων ανακύκλωσης που σχετίζονται και με την ανακύκλωση
απορριμμάτων μετάλλων (και από νοικοκυριά) παρουσιάζεται με συνεχώς αυξανόμενη
γεωγραφική εμβέλεια, αυξανόμενο αριθμό συμβαλλόμενων παραγωγών καθώς και αύξηση
στην ποσότητα των συσκευασιών που ανακυκλώνονται. Σύμφωνα με στοιχεία του
Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης έξι χρόνια μετά από την έναρξη του πρώτου
συστήματος ανακυκλώθηκε το 53% της παραγόμενης ποσότητας συσκευασιών στην
Ελλάδα, και το οποίο μεταφράζεται σε 527.400 τόνους αποβλήτων συσκευασιών για το
έτος 2009. Το scrap σιδήρου σε έναν μπλε κάδο, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του 2010
του Σ.Σ.Ε.Δ.-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ της Ε.Ε.Α.Α. Α.Ε. (Ε.Ο.ΑΝ.), το scrap αλουμινίου το 0,9% στο μπλε
κάδο (Ε.Ο.ΑΝ.).
α) Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών «Σ.Σ.Ε.Δ.-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ» της
Ε.Ε.Α.Α. Α.Ε.
Το σύστημα απευθύνεται σε όλους όσους διαχειρίζονται συσκευασίες, με ισότιμη και
ελεύθερη συμμετοχή (Ε.Ε.Α.Α.). Πιο συγκεκριμένα, στο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής
Διαχείρισης Συσκευασιών συμμετέχουν οι Υπόχρεοι Διαχειριστές όπως βιομηχανικές και
εμπορικές επιχειρήσεις που είτε διαθέτουν συσκευασμένα προϊόντα στην ελληνική αγορά
είτε κατασκευάζουν διάφορες συσκευασίες (Ε.Ε.Α.Α.) μέσω της εταιρείας «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» με ποσοστό που καταλαμβάνει το 65% του
μετοχικού κεφαλαίου και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης μέσω της Κεντρικής
Ένωσης Δήμων Ελλάδας (εφεξής Κ.Ε.Δ.Ε.) (Υ.ΠΕ.ΚΑ., 2009β).
Το σύστημα με Υπουργική Απόφαση έχει ανανεώσει τη λειτουργία του από το 2009 μέχρι το
2015 (Ε.Ε.Α.Α.). Το σύστημα περιλαμβάνει τη διαχείριση μη επικίνδυνων συσκευασιών και
περιλαμβάνει τέσσερις κατηγορίες δράσεων:
-

-

-

Χρηματοδότηση και ανάπτυξη του δικτύου των μπλε κάδων σε συνεργασία με τους
Ο.Τ.Α. για την ανακύκλωση των αποβλήτων συσκευασίας που προέρχονται από τα
δημοτικά απόβλητα.
Η μεθοδολογία συλλογής των αποβλήτων συσκευασίας έγκειται στην εναπόθεση από
τους πολίτες σε μπλε κάδους με ειδική σήμανση των χρησιμοποιημένων συσκευασιών
χάρτου, όπως π.χ. χάρτινες συσκευασίες υγρών προϊόντων και χαρτοκιβώτια, των
οποίων η μεταφορά στον κάδο πραγματοποιείται με μία παρεχόμενη ειδική
επαναχρησιμοποιήσιμη τσάντα 35 λίτρων.
Η τοποθέτηση των μπλε κάδων πραγματοποιείται σε επιλεγμένα σημεία των Δήμων με
τη συμμετοχή των Ο.Τ.Α., και μέχρι του παρόντος έτους 2013 υπάρχει συνεργασία με
679 Δήμους (προ «Καλλικράτη») (Ε.Ο.ΑΝ.) ή 241 Καλλικρατικούς Δήμους (Ε.Ε.Α.Α)
εξυπηρετώντας περίπου 8 εκ. κατοίκους στον ελλαδικό χώρο (Ε.Ο.ΑΝ.). Το περιεχόμενο
των μπλε κάδων στη συνέχεια οδηγείται σε Κ.Δ.Α.Υ. τα οποία αγγίζουν τα 28 στον
αριθμό σε όλη την επικράτεια της Ελλάδας.
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-

-

Παροχή οικονομικών κινήτρων σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη συλλογή
αποβλήτων συσκευασίας προερχόμενα από Βιομηχανικά και Εμπορικά Απόβλητα
Συσκευασίας προς ανακύκλωση.
Ειδικές δράσεις με στόχο τη συλλογή και ανακύκλωση αποβλήτων συσκευασίας από
μεγάλους παραγωγούς και σημεία επαγγελματικών δραστηριοτήτων.
Συμβάσεις με δημοτικούς ή μη φορείς.

Ειδικά για την περίπτωση των δημοτικών αποβλήτων, το εν λόγω σύστημα περιλαμβάνει τα
έργα μπλε κάδων (Ε.Ε.Α.Α.), τα οποία και απευθύνονται στο γενικό κοινό τα οποία
αναπτύσσονται σε συνεργασία με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Οι
συλλεγόμενες ποσότητες μεταφέρονται στα Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών όπου
και διαχωρίζονται και προωθούνται προς ανακύκλωση (Ε.Ε.Α.Α.).
Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι το έτος 2008 αξιοποιήθηκαν/ανακυκλώθηκαν 415.844
τόνοι από το σύνολο των 1.050.000 τόνων παραγόμενων αποβλήτων αντιστοιχώντας στο
ποσοστό του 39,6%. Από το 2008 έως το 2011 παρουσιάζεται να φέρει σταθερή αύξηση
κάλυψης πληθυσμού και ανακυκλωσίμων ποσοτήτων. Τέλος σημειώνεται ότι το 2011 το
σύνολο των μπλε κάδων άγγιξε τους 125.000 και τα ειδικά οχήματα συλλογής
ανακυκλώσιμων τα 370 (Ε.Ε.Α.Α., Υ.Π.Ε.Κ.Α., 2009β).
β) Συλλογικό Σύστημα Ανταποδοτικής
«ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ»

Εναλλακτικής

Διαχείρισης

Συσκευασιών

Στόχο του συστήματος αποτελεί η συμπληρωματική εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών
σε πανελλαδική εμβέλεια. Πιο συγκεκριμένα, το σύστημα αφορά στη δημιουργία
συστήματος ανταποδοτικής ανακύκλωσης με τη χρήση μηχανημάτων αντίστροφης
πώλησης συσκευασιών (Κέντρα Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης) τα οποία περιλαμβάνουν και
χαλύβδινες και αλουμινένιες συσκευασίες. Κάθε φορά με την ανακύκλωση μίας
συσκευασίας αποδίδεται ανταποδοτικό αντίτιμο το οποίο και μπορούν να αξιοποιήσουν οι
καταναλωτές σε συμβεβλημένα καταστήματα ή εναλλακτικά να το χρησιμοποιήσουν για
κάποιο κοινωφελή σκοπό (Ε.Ο.ΑΝ.). Ο τεχνολογικός εξοπλισμός περιλαμβάνει μηχανισμό
διαλογής στην πηγή για άδειες συσκευασίες.
Τα ιδρυτικά μέλη της ανώνυμης εταιρίας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ αποτελούνται από εταιρίες-διαχειριστές συσκευασιών καθώς και
Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Βάση της ανταποδοτικής ανακύκλωσης αποτελεί η εθελοντική συμμετοχή, για το λόγο αυτό
επιπρόσθετη βάση αποτελεί και η παροχή κινήτρων προκειμένου να διασφαλιστούν υψηλά
επίπεδα συμμετοχής (Ανταποδοτική Ανακύκλωση). Οι δράσεις του εν λόγω συστήματος
αφορούν σε όλους τους ενδιαφερόμενους πολίτες και περιλαμβάνει τα Κέντρα
Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης για τις συσκευασίες καθώς και για τα υλικά συσκευασιών
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(Ανταποδοτική Ανακύκλωση). Η τοποθέτηση των συγκεκριμένων μηχανισμών
πραγματοποιείται σε Δήμους, καταστήματα super market, σχολεία καθώς και σε
οποιοδήποτε χώρο υψηλής καταναλωτικής έντασης (Ανταποδοτική Ανακύκλωση).
Το σύστημα περιλαμβάνει την παραλαβή των άδειων συσκευασιών όπου και
πραγματοποιείται η αναγνώριση και ο διαχωρισμός των συσκευασιών ανά υλικό με τη
χρήση ειδικών αισθητήρων. Προκειμένου να αναγνωριστεί και το αντίτιμο το οποίο θα
δοθεί περιλαμβάνεται και η διαδικασία αναγνώρισης της συγκεκριμένης συσκευασίας με
χρήση ανιχνευτή γραμμικού κώδικα (barcode scanner). Στη συνέχεια πραγματοποιείται
συμπίεση ή τεμαχισμός των εισερχόμενων φορτίων προκειμένου να επιτευχθεί μείωση του
όγκου της τάξης του 90%. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την αποθήκευση των
επιστρεφόμενων συσκευασιών σε εσώκλειστο χώρο του μηχανισμού. Ακόλουθα,
πραγματοποιείται η αποθήκευση, εκτύπωση και αποστολή όλων των στατιστικών στοιχείων
και όλων των συναφών πληροφοριών προκειμένου να εκτυπωθούν αυτόματα αποδείξεις
του ανταποδοτικού αντίτιμου. Ανάλογα με την επιλογή του καταναλωτή πραγματοποιείται
παράδοση κουπονιών για διάφορες προσφορές ή αυτόματη δωρεά της αξίας του
χρηματικού αντίτιμου για κοινωνικούς σκοπούς (Ανταποδοτική Ανακύκλωση). Τα
διαλεγμένα φορτία σιδήρου και αλουμινίου που συγκεντρώνονται με το εν λόγω σύστημα
πωλούνται στη συνέχεια ανάλογα με την καλύτερη προσφορά της αγοράς.
Ειδικά για την περίπτωση των οικιακών απορριμμάτων, οι κάτοικοι χρησιμοποιούν τα εν
λόγω κέντρα για την ανακύκλωση των συσκευασιών.
Κατόπιν εφαρμογής των συστημάτων συλλογής ανακυκλωσίμων υλικών στον τομέα των
Α.Σ.Α., στη συνέχεια ακολουθούν τα κέντρα συλλογής και δεματοποίησης φορτίων scrap
μετάλλων (Διάγραμμα 5-5). Στα ελληνικά κέντρα συλλογής απορριμμάτων-μετάλλων, οι
μεγαλύτερες ποσότητες προέρχονται από απόβλητα κατασκευών και κατεδαφίσεων και
από οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Οι μεγάλες αυτές ποσότητες αποτελούν το
λεγόμενο «χοντρό σίδερο ή βαρέως τύπου» το οποίο εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις
σχετικά με τα επίπεδα ραδιενέργειας και τον οπτικό έλεγχο, με τη χρήση μαγνητών
διαχωρίζεται από τα υπόλοιπα υλικά, καθαρίζεται με διάφορες τεχνικές (π.χ. με
σιλλιπάσματα ανά μέταλλο), πραγματοποιείται όπου είναι απαραίτητος εμπλουτισμός και
ταξινομούνται ανάλογα με την ποιότητα. Ακόλουθα, οδηγούνται σε χυτήρια και
χαλυβουργεία όπου και πραγματοποιείται έλεγχος ποιότητας με δειγματοληπτικές
αναλύσεις και στη συνέχεια τα φορτία οδηγούνται προς τήξη για την παραγωγή νέων
προϊόντων. Τα φορτία που χρησιμοποιούνται προς ανακύκλωση στα χυτήρια και
χαλυβουργεία επιλέγονται να είναι όσο το δυνατόν πιο καθαρά από προσμίξεις, να έχουν
υψηλή περιεκτικότητα στο προτιμητέο μέταλλο και να είναι συμπιεσμένα σε αρκετές
περιπτώσεις και ανάλογα φυσικά με την τελική χρήση. Ωστόσο, λόγω της άμεσης εξάρτησης
του εισερχόμενου φορτίου από τα φορτία που απορρίπτονται αλλά και από τις οικονομικές
συνθήκες της αγοράς, πολλές φορές χρησιμοποιούνται ποσότητες με προσμίξεις
συνδυαστικά με κράματα προκειμένου να παραχθούν τα τελικά ανακυκλωμένα προϊόντα.
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Σε γενικές γραμμές, στην περίπτωση των σιδηρούχων μετάλλων που προέρχονται από
αυτές τις πηγές, η καθαρότητα και οι ποσότητες είναι μεγάλες που οδηγούνται σε
κλιβάνους προς τήξη, και γι’ αυτό το λόγο μικρά και λεπτά αντικείμενα όπως καλώδια δεν
επιλέγονται καθώς εξαερώνονται στους κλιβάνους από τις υψηλές θερμοκρασίες που
αναπτύσσονται.
Στα κέντρα συλλογής απορριμμάτων μετάλλων καταφθάνουν και χαλύβδινα αντικείμενα
μικρότερου μεγέθους και αφορούν κυρίως σε σιδερένια υλικά συσκευασίας (κονσέρβες,
τενεκέδες και κουτάκια), τα οποία πολλές φορές συγκεντρώνονται μαζί με ποιότητες
ελαφρού τύπου και αποτελούν το λεγόμενο «ψιλό σίδερο». Η διαδικασία που ακολουθείται
είναι ίδια με προηγουμένως, καθώς οι ποσότητες που καταφθάνουν στα κέντρα συλλογής
ελέγχονται οπτικά για ραδιενέργεια και για πιθανές τοξικές ουσίες και κατόπιν
διαχωρίζονται με μαγνήτες, συμπιέζονται, ταξινομούνται και δεματοποιούνται για να
οδηγηθούν και αυτές στα αντίστοιχα κέντρα ανακύκλωσης. Τα χαλύβδινα αντικείμενα από
προϊόντα οικιακής χρήσης συνήθως συμπιέζονται λόγω του μικρού ειδικού τους βάρους για
μεταφορά μεγαλύτερων ποσοτήτων με τα φορτηγά, και δεματοποιούνται σε μπάλες. Οι
ποσότητες των μικρών αυτών αντικειμένων που καταφθάνουν στα κέντρα συλλογής είναι
σαφώς μικρότερες από αυτές των μετάλλων κατασκευών, κατεδαφίσεων ή των οχημάτων
στο τέλος του κύκλου ζωής τους, και λόγω της δυσανάλογης διαφοράς μεγέθους των
αντικειμένων αλλά και εξαιτίας της εσωτερικής πολλές φορές ανακύκλωσης των
χαλύβδινων και αλουμινένιων περιεκτών από τις εταιρίες που τα παράγουν. Στο σημείο
αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι μερικές από τις εταιρίες που παράγουν χαλύβδινα και
αλουμινένια αντικείμενα και περιέκτες ανακυκλώνουν τη φύρα τους στο ίδιο το εργοστάσιο
παραγωγής. Κύριοι στόχοι σε αυτές τις περιπτώσεις αποτελούν η επαναχρησιμοποίηση
ορισμένων αντικειμένων εφόσον προηγηθούν οι σχετικές διαδικασίες διαλογής και
αποστείρωσης, η ανακύκλωση απορριμμάτων και φύρας της γραμμής παραγωγής και κατά
κύριο λόγο ο περιορισμός της παραγωγής των υλικών συσκευασίας από τις βιομηχανίες.
Ιδιαίτερης επεξεργασίας χρήζουν τα καλώδια σιδήρου από τα οποία ανακτώνται, μαζί με τα
υπόλοιπα μέταλλα, ποσότητες σιδηρούχων μετάλλων. Οι ποσότητες scrap καλωδίων
κατόπιν των σχετικών ελέγχων ποιότητας περιέρχονται προς αποφλοίωση και στη συνέχεια
αφαιρούνται τα σιδηρούχα μέταλλα, τα οποία εν συνεχεία τεμαχίζονται σε πολύ μικρά
κομμάτια (τρίμματα) για να διατεθούν σε μονάδες ανακύκλωσης μετάλλων.
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Διάγραμμα 5-5: Διαγραμματική απεικόνιση πορείας scrap σιδήρου και χάλυβα και scrap αλουμινίου στην Ελλάδα
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5.2.3 Περιβαλλοντικές επιπτώσεις επεξεργασίας scrap σιδήρου-χάλυβα
και scrap αλουμινίου
Η διαχειριστική αλυσίδα των scrap σιδήρου-χάλυβα και scrap αλουμινίου περιλαμβάνει
τα στάδια της συλλογής και μεταφοράς καθώς και αυτό της επεξεργασίας. Περιβαλλοντικές
επιπτώσεις παρουσιάζονται σε όλα τα στάδια της διαχειριστικής αλυσίδας σε μεγαλύτερο ή
μικρότερο βαθμό. Οι κυριότερες εξ αυτών εντοπίζονται στο κομμάτι της επεξεργασίας του
scrap, καθώς οι πρωταρχικές διαδικασίες της διαλογής, του διαχωρισμού και της
δεματοποίησης αφορούν σε μηχανικές διαδικασίες με κύρια επίπτωση την εκτίναξη
σκόνης. Πιο αναλυτικά, παρατίθενται ακόλουθα οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις και
επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία ανά στάδιο διαχείρισης του scrap (Muchova L. and Eder
P., 2010a, Muchova L. and Eder P., 2010b):
Η μεταφορά και αποθήκευση μετάλλων δεν φέρει περιβαλλοντικές επιπτώσεις, παρά
μονάχα κατά την περίπτωση της επιμόλυνσης των μετάλλων με προσμίξεις άλλων
αποβλήτων ή ελαιών. Πιο συγκεκριμένα στην περίπτωση της συλλογής των σύμμεικτων
απορριμμάτων, η μεταφορά των απορριμμάτων επομένως και των μετάλλων υπόκεινται
στη νομοθεσία των αποβλήτων. Αντίστοιχα, στην περίπτωση των προσμίξεων ελαιών ή
άλλων υγρών στο scrap μετάλλων, ενδέχεται να προκληθεί μόλυνση του περιβάλλοντα
χώρου από την έκπλυσή τους κατά τη διάρκεια βροχόπτωσης.
Σε ό, τι αφορά στα στάδια της επεξεργασίας, βασική προϋπόθεση για την αποδοχή ενός
φορτίου παλαιοσίδερων είναι η μέτρηση της ραδιενέργειας του φορτίου, η οποία
οφείλεται σε μία πλειάδα παραμέτρων ανάλογα και με την πηγή προέλευσης. Οι μετρήσεις
πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις συστάσεις της Οικονομικής Επιτροπής Ηνωμένων
Εθνών για την Ευρώπη (United Nations Economic Commission, UNECE), οι οποίες δεν είναι
δεσμευτικού χαρακτήρα αλλά παρέχουν καθοδήγηση στις υφιστάμενες τεχνικές σχετικών
με τα παλαιοσίδερα τμημάτων (όπως λ.χ. κέντρα ανακύκλωσης μετάλλων, κέντρα συλλογής
μετάλλων, χυτήρια, τελωνεία, μεταφορείς κ.λπ.). Επίσης σημαντικός κρίνεται και ο
διαχωρισμός των σιδηρούχων μετάλλων από τα υπόλοιπα με στόχο τις καλύτερες τελικές
ποιότητες ανακτώμενου σιδήρου και χάλυβα, με κύριο ανεπιθύμητο μέταλλο στη
συγκεκριμένη περίπτωση αυτό του χαλκού.
Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη διαχείριση των scrap οφείλονται στις εκπομπές
των αερίων του θερμοκηπίου από τη χρήση ηλεκτρισμού για τον τεμαχισμό των μετάλλων.
Οι εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου από την παραγωγή χάλυβα από παλαιοσίδερα
αν και δεν καταγράφονται ξεχωριστά από τη λειτουργία των χαλυβουργείων υπολογίζεται
ότι είναι συγκριτικά μικρότερες από αυτές κατά την παραγωγή χάλυβα από εξόρυξη.
Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι σιδηρούχες συσκευασίες (δηλ. σιδηρούχα μέταλλα που
εντοπίζονται και σε οικίες) ανακυκλώνονται σε ποσοστό μεγαλύτερο του 60%, το οποίο
τηρουμένων των αναλογιών σημειώνεται ότι η ανακύκλωση 7 σιδηρούχων σκευασιών
εξοικονομεί ενέργεια επαρκή για το φωτισμό με λάμπες για 26 ώρες (World Steel
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Association). Επίσης έχει υπολογιστεί ότι η δευτερογενής παραγωγή αλουμινίου
χρησιμοποιεί μόλις το 7% της απαιτούμενης ενέργειας της πρωτογενούς του παραγωγής.
Επιπρόσθετα κατά την επεξεργασία των παλαιοσιδέρων εκλύονται σκόνη και αέρια σε
χαμηλά επίπεδα, ενώ επικίνδυνες αέριες εκπομπές καταγράφονται κατά τη δευτερογενή
επεξεργασία στους κλιβάνους (λ.χ. διοξίνες, φουράνια κ.λπ.). Στην Ε.Ε. οι εκπομπές
ελέγχονται βάσει της Οδηγίας για την Ολοκληρωµένη Πρόληψη και Έλεγχο της Ρύπανσης
και για το λόγο αυτό οι εκπομπές από τα καμίνια υπόκεινται σε ειδική επεξεργασία
καυσαερίων προτού απελευθερωθούν στην ατμόσφαιρα. Συγκεκριμένα, έχουν υπολογιστεί
ορισμένες εκπομπές ανάλογα με τη μέθοδο επεξεργασίας των scrap μετάλλων, όπως
παρουσιάζεται στον Πίνακας 5-7:

Πίνακας 5-7: Εκπομπές αερίων με βάση τον τρόπο επεξεργασίας scrap μετάλλων

Εκπομπές με την κάμινο
ηλεκτρικού τόξου

Εκπομπές με την κάμινο βασικού οξυγόνου
Θερμά αέρια σε αναλογία περίπου 80Nm3 ανά τόνο χάλυβα
και σύσταση αποτελούμενη από 80-95% CO και το υπόλοιπο
από CO2.
Σκόνη οξειδίων σε αναλογία περίπου 12kg ανά τόνο χάλυβα
και σύσταση οξείδια βαρέων μετάλλων ανάλογα με τη
σύσταση
των
εισερχόμενων
προς
ανακύκλωση
παλαιοσίδερων.

Βαρέα μέταλλα (λ.χ. υδράργυρος και
κάδμιο).
Διοξίνες και φουράνια ανάλογα με την
ποιότητα

παλαιοσιδέρων

που

εισέρχονται στην κάμινο.
Ιλύς

Υπολείμματα ασβέστη και σκωρίες σε αναλογία 4kg ανά τόνο
χάλυβα.

των

(οι

οποίες

εν

συνεχεία

χρησιμοποιούνται στον κατασκευαστικό
κλάδο).

Οι σκωρίες από την κάμινο βασικού οξυγόνου παράγονται σε
αναλογία 60-100kg ανά τόνο χάλυβα και κατόπιν δύναται να
ανακτηθεί (κυρίως σίδηρος και οξείδιο του ασβεστίουάσβεστος).
Πηγή: Muchova L. and Eder P., 2010a, Muchova L. and Eder P., 2010b

Εκτός της πρωτογενούς επεξεργασίας, χώρα μπορεί να λαμβάνουν και κάποιες διαδικασίες
δευτερογενούς επεξεργασίας όπως η απομάκρυνση των επικαλύψεων των μετάλλων που
αποτελούν μέρος της επεξεργασίας είτε παράγοντας σκωρίες ή εκπέμποντας αέριους
ρύπους (λ.γ. ψευδάργυρο). Άλλα παραπροϊόντα των διαδικασιών αφαίρεσης των
επικαλύψεων περιλαμβάνουν την παραγωγή διοξινών και φουρανίων όπως στην
περίπτωση των αλογονούχων επικαλύψεων ή επικαλύψεων PVC. Στο σημείο αυτό θα
πρέπει να αναφερθεί ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει σύνδεση μεταξύ των εκπομπών και των
εισερχόμενων υλικών προς επεξεργασία, και ότι οι εκπομπές ορίζονται από τη διαδικασία
επεξεργασίας καθώς και από την επεξεργασία του καπνοσωλήνα. Τέλος, βαρέα μέταλλα
που παράγονται δύνανται να προκαλέσουν σοβαρές επιπτώσεις σε εκτεθειμένους ζώντες
οργανισμούς όταν βρίσκονται σε υψηλές συγκεντρώσεις (Villanueva et al., 2010).
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5.2.4 Χρήσεις ανακυκλωμένων scrap σιδήρου & χάλυβα και scrap
αλουμινίου
Ανάλογα με τον τρόπο ανακύκλωσης και φυσικά την πηγή προέλευσης του scrap
υπάρχουν και οι αντίστοιχες χρήσεις του. Το σύνηθες πλαίσιο ανακύκλωσης του scrap
μετάλλων περιλαμβάνει τη συλλογή είτε ως προδιαλεγμένο ή και όχι από μεσάζοντες οι
οποίοι στη συνέχεια έναντι χρηματικής αμοιβής (Muchova and Eder, 2010) το πωλούν σε
μονάδα επεξεργασίας scrap ή εναλλακτικά αποστέλλεται απευθείας στα χαλυβουργεία.
Κατά την περίπτωση της απευθείας μεταφοράς τους στα χαλυβουργεία, το scrap οδηγείται
στα καμίνια (Villanueva et al., 2010).
Συγκεκριμένα, για την περίπτωση του scrap σιδήρου & χάλυβα και αλουμινίου που
προέρχεται από σχετικά μεταλλικά αντικείμενα που χρησιμοποιούνται σε καθημερινή
βάση, όπως δηλαδή στην περίπτωση των χρησιμοποιημένων περιεκτών ποτών, η
διαδικασία είναι κοινή στις περισσότερες χώρες της Ε.Ε.. Οι εν λόγω συσκευασίες
συλλέγονται είτε από τις τοπικές αρχές με τα σχετικά προγράμματα διαχείρισης των Α.Σ.Α.
ή υφίσταται και κάποιου είδους ανάμειξη της βιομηχανίας. Στα σημεία συλλογής οι
σιδερένιες συσκευασίες διαχωρίζονται από τις αλουμινένιες, ακόλουθα δεματοποιούνται
και οδηγούνται στα χαλυβουργεία (Villanueva et al., 2010). Τα τελικώς παραγόμενα
προϊόντα των προαναφερθεισών διαδικασιών, δύνανται να ανακυκλωθούν πολλές φορές
χωρίς να υποβαθμίζονται ποιοτικώς (Muchova και Eder, 2010).
Scrap σιδήρου & χάλυβα
Το μεγαλύτερο μέρος του ποσοστού του scrap σιδήρου και χάλυβα που επαντροφοδοτεί
την εσωτερική αγορά της Ε.Ε. και μόνο ένα μικρό ποσοστό εισάγεται, ενώ παρατηρείται και
εξαγωγική δραστηριότητα (ECORYS SCS Group, 2008). Συγκεκριμένα, για το έτος 2004 τα 27
κράτη-μέλη της Ε.Ε. ανακύκλωσαν 77,7Mtn από τους 102,6Mtn σιδήρου και χάλυβα που
χρησιμοποίησαν, ανεβάζοντας το ποσοστό ανακύκλωσης σχεδόν στο 76% (Muchova L. και
Eder P., 2010). Από το 2004, τα 25 κράτη-μέλη της Ε.Ε. καταναλώνουν περίπου 100 εκ.
τόνους scrap σιδήρου και χάλυβα το χρόνο, νούμερο το οποίο αντιστοιχεί στο 54% της
παραγόμενης ποσότητας σιδήρου (Delgado et al., 2009). Για το 2006, η χρήση scrap χάλυβα
στην παραγωγή χάλυβα ανήλθε στους 500Mtn (Villanueva et al., 2010) παγκοσμίως. Η
κατανάλωση παλαιοσιδήρου από την κοινοτική βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα ανέρχεται
σε περίπου 90 εκ. τόνους το χρόνο, ήτοι σχεδόν το ένα τέταρτο της κατανάλωσης σε διεθνές
επίπεδο (Ψήφισμα της Συμβουλευτικής Επιτροπής Ε.Κ.Α.Χ. για την κατάταξη του
παλαιοσιδήρου).
Η χρήση ανακυκλωμένου χάλυβα ανέρχεται στο αξιοπρόσεχτο ποσοστό του 50% (EUST).
Όπως αποτυπώνεται και στο ακόλουθο σχήμα (Διάγραμμα 5-6), τα σιδερένια αντικείμενα
καθημερινής χρήσης, δηλαδή οι σιδερένιες συσκευασίες ανακυκλώνονται όπως και όλες οι
υπόλοιπες κατηγορίες. Τα προϊόντα που παράγονται από το scrap σιδήρου και χάλυβα
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ανάλογα με την καθαρότητα μπορούν σταδιακά να χρησιμοποιηθούν στην κατανάλωση
ακατέργαστου χάλυβα, στην παραγωγή φινιρισμένων και ημιτελών προϊόντων και ξανά στη
βιομηχανία.
Το ευρύ πλαίσιο εφαρμογής του scrap σιδήρου και χάλυβα (από μεταλλικά εμποροκιβώτια
σε πλοία μέχρι τις σφαιρικές γραφίδες των στυλό) λόγω της σημαντικής αντοχής του σε
οποιοδήποτε περιβάλλον (θερμό ή ψυχρό, υγρό ή ξηρό), η εύκολη ανάκτησή του με τη
μηχανική διαλογή με μαγνήτες κατά το μεγαλύτερο ποσοστό και κατά κύριο λόγο η
διατήρηση της ποιότητας του μετάλλου ακόμη και μετά από πολλούς κύκλους
ανακύκλωσης (Muchova L. και Eder P., 2010) διαμορφώνουν και το ανάλογο τοπίο στην
αγορά στηρίζοντας σχεδόν αποκλειστικά τη βιομηχανία scrap σιδήρου στη βιομηχανία
σιδήρου.
Η μικρή διάρκεια ζωής των σιδηρούχων αντικειμένων καθημερινής χρήσης σε συνδυασμό
με την ιδιότητα της διατήρησης της ποιότητας μετά από οποιοδήποτε αριθμό κύκλων
ανακύκλωσης συμβάλλει στη διαθέσιμη ποσότητα scrap που είχε τη συγκεκριμένη πρότερη
χρήση. Σε αντίθεση με τα σιδερένια αντικείμενα σε κατασκευές που έχουν μεγαλύτερο
κύκλο ζωής (Villanueva et al., 2010) (από 20 μέχρι και 60 χρόνια), το scrap σιδήρου και
χάλυβα από αντικείμενα καθημερινής χρήσης αποτελεί μικρότερη ποσότητα αλλά
ανακυκλώνεται με μεγαλύτερη συχνότητα. Οι κύριες πηγές του scrap σιδήρου και χάλυβα
αποτελούν ο τομέας κατασκευών και ο τομέας μεταφορών οι οποίοι σε συνδυασμό
συμπλήρωσαν το ποσοστό του 42% του συνόλου της κατανάλωσης για το 2006. Οι
μεταλλικές συσκευασίες περιέχουν κονσέρβες, κουτάκια αναψυκτικών, συσκευασίες
αεροζόλ κ.λπ.. Σύμφωνα με την APEAL πάνω από 2,3 Mtn μεταλλικών συσκευασιών
ανακυκλώθηκαν το 2005, ποσότητα η οποία αντιστοιχεί στο 2% της συνολικής ποσότητας
scrap που ανακυκλώθηκε στην Ε.Ε. (Delgado et al., 2009).
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Διάγραμμα 5-6: Κύκλος ζωής σιδήρου
Πηγή: ECORYS SCS Group, 2008

Το scrap σιδήρου και χάλυβα προτιμάται οπουδήποτε η τεχνολογία το επιτρέπει σε σχέση
με τις πρώτες ύλες μετάλλων που εξορύσσονται, προκειμένου να οδηγηθεί η Ευρώπη σε
μία κοινωνία αποδοτικότητας των πόρων (Delgado et al., 2009). Για την τετραετία 20022006 η ποσοστιαία αναλογία παραγωγής σιδήρου και χάλυβα και του scrap σιδήρου και
χάλυβα που ανακυκλώθηκε και τελικά εμπορευματοποιήθηκε παρουσιάζει μία αυξητική
τάση στην παραγωγή σιδήρου και χάλυβα, η οποία είναι αλληλένδετη με την ολοένα και
μεγαλύτερη ζήτηση με το πέρασμα των χρόνων σε μέταλλα (Delgado et al., 2009). Επίσης η
αυξητική τάση στην ανακύκλωση του scrap σιδήρου και χάλυβα σίγουρα υποβοηθείται και
από τη σημαντική επίσης ώθηση της συνεχώς αυξανόμενης χρήσης συστημάτων διαλογής
σε όλους τους τομείς στα κράτη-μέλη της Ε.Ε.. Με την αύξηση της ζήτησης σε scrap
μετάλλων σε όλες τις χώρες, η τιμή του scrap μετάλλων παρουσιάζει αύξηση τα τελευταία
χρόνια. Το 2004, υπολογίστηκε ότι οι εισαγωγές και εξαγωγές scrap στο σύνολο ανήλθαν
στους 16-19Mtn (Delgado et al., 2009). Η ζήτηση αναμένεται να αυξηθεί τα προσεχή χρόνια,
με τις τιμές να παραμένουν σε υψηλά επίπεδα (Villanueva et al., 2010).
Η ζήτηση της αγοράς για χάλυβα παρουσιάζει ανοδική πορεία τα τελευταία χρόνια. Η
αγορά ωστόσο παρουσιάζει μία σταθερότητα ως προς τους ρόλους των χωρών στη
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βιομηχανία του χάλυβα τα τελευταία 6 χρόνια. Πιο συγκεκριμένα, η Ρωσία παραμένει ο πιο
σημαντικός προμηθευτής για την Ε.Ε. καταλαμβάνοντας το 49% του συνόλου των
εισαγωγών για το 2004, με ποσότητα που ανήλθε στους 4,2Mtn (Delgado et al., 2009). Ενώ
η Τουρκία παραμένει ο μεγαλύτερος αγοραστής scrap σιδήρου και χάλυβα, με ποσοστό
εισαγωγών στη χώρα που αυξήθηκε κατά 20% (περίπου 7 εκ. τόνοι) κατά το πρώτο εξάμηνο
του 2008 (Delgado et al., 2009).
Σύμφωνα με τη ζήτηση, οι τομείς στους
οποίους παρατηρούνται ταχείς ρυθμοί
εξάπλωσης της χρήσης χάλυβα αφορούν
στις κατασκευές με χρήση του είτε ως
κύριο δομικό υλικό στις σιδηρές
κατασκευές κτισμάτων και τεχνικών
έργων
ή
ως
υλικό
οπλισμών
σκυροδέματος. Η ανακύκλωση scrap
σιδήρου και χάλυβα μπορεί να δώσει
ώθηση και στις κατηγορίες επαγγελμάτων
που εμπλέκονται στη διαδικασία, όπως
αυτές
των
κατηγοριών
που
παρουσιάζονται στο Διάγραμμα 5-7.

Διάγραμμα 5-7: Κύριες χρήσεις χάλυβα στα
κράτη-μέλη της Ε.Ε. για το 2005
Πηγή: Villanueva et al., 2010

Η Ευρωπαϊκή βιομηχανία ανακύκλωσης scrap σιδήρου και χάλυβα (κατά το στάδιο της
επεξεργασίας) συγκεντρώνεται κυρίως σε 7 εταιρίες οι οποίες παρέχουν το 40% του
συνόλου των μετάλλων scrap που παραλαμβάνεται από τα χαλυβουργεία. Σύμφωνα με το
Προεδρείο Διεθνούς Ανακύκλωσης (Bureau of International Recycling) και της Ευρωπαϊκής
Ομοσπονδίας Ανάκτησης και Ανακύκλωσης Σιδήρου (European Ferrous Recovery &
Recycling Federation) καταμετρούνται περίπου 220 μονάδες καταστροφής και 40 κέντρα
διαλογής στα 25 κράτη-μέλη της Ε.Ε.. Οι μισές περίπου από τις εταιρίες ανακύκλωσης
αναφέρονται ως μεγάλες και μεσαίου μεγέθους, και οι οποίες διαχειρίζονται στο σύνολο
περίπου 30.000 τόνους scrap το μήνα (Delgado et al., 2009). Η εσωτερική αγορά της Ε.Ε.
αποτελεί μία διεθνή αγορά με εξαγωγές που ξεπερνούν τις εισαγωγές scrap σιδήρου και
χάλυβα. Με την παραγωγή του σιδήρου να ανέρχεται στους 198,4Mtn αντιστοιχώντας στο
16% της παγκόσμιας συνολικής παραγωγής χάλυβα για το 2006, η Ευρώπη κατατάσσεται
στη θέση μετά τις πρωτοπόρες στην παραγωγή χάλυβα χώρες όπως η Κίνα, η Ιαπωνία και
οι Η.Π.Α.. Η αγορά σιδήρου αποτελεί πλέον μία παγκόσμια αγορά σιδήρου, ακόμη και σε
ό, τι αφορά στις τιμές. Ωστόσο, λόγω του συνεχώς αυξανόμενου κόστους μεταφοράς και
της ανάγκης για μία στενή από τεχνικής και από προσφορά υπηρεσιών άποψη με τους
πελάτες ισχυρή θέση κατέχουν ακόμη οι τοπικές αγορές (Villanueva et al., 2010).
Χαρακτηριστικά σημειώνεται ότι η συνολική κατανάλωση scrap στα κράτη-μέλη της Ε.Ε. το
2008, ανήλθε περίπου στους 112 εκ. τόνους.
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Scrap αλουμινίου
Το 2004 ανακυκλώθηκαν 16Mt scrap αλουμινίου παγκοσμίως, εκ των οποίων παραπάνω
από το μισό αφορούσε σε παλαιό scrap. Ωστόσο, λόγω της οικονομικής κρίσης, η ζήτηση
μειώθηκε αισθητά το έτος 2008. Αντίστοιχη εικόνα παρουσιάζει και η κίνηση του scrap
αλουμινίου στα κράτη-μέλη της Ε.Ε.. Απεικόνιση της πορείας του scrap αλουμινίου στην
αγορά αποτελεί η χρηματιστηριακή του τιμή, η οποία μειώθηκε το έτος 2008 για να
επανέλθει σε συγκρίσιμα επίπεδα με αυτά το 2005 στο τέλος του 2009. Ειδικά για την
περίπτωση των συσκευασιών, η κατανάλωσή τους αγγίζει τους 5Μt το χρόνο.
Σε ό, τι αφορά στις χρήσεις του αλουμινίου, το εύρος εφαρμογών του βασίζεται σε
χαρακτηριστικά του όπως είναι η υψηλή αντοχή, το μικρό βάρος, η ανθεκτικότητα στη
διάβρωση και οι εξαιρετικές ιδιότητας αγωγιμότητας του ηλεκτρισμού και της θερμότητας.
Τομείς όπως οι μεταφορές, ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός, τα καλώδια και οι
συσκευασίες αποτελούν κάποιες ενδεικτικές μορφές εφαρμογής του. Ειδικά για την
περίπτωση των συσκευασιών αξίζει να σημειωθεί ότι αποτελούν ένα συνεχή τροφοδότη
scrap αλουμινίου με μικρή διάρκεια ζωής (λιγότερο του ενός χρόνου), καταλαμβάνοντας το
εντυπωσιακό ποσοστό του 28% της παγκόσμιας παραγωγής scrap ακολουθώντας τον τομέα
των μεταφορών (Muchova L. and Eder P., 2010a).
Το 2004, στην Ευρώπη καταγράφησαν 160 διυλιστήρια και 126 χυτήρια για την
ανακύκλωση scrap αλουμινίου, εκ των οποίων τα 152 διυλιστήρια και τα 111 χυτήρια
βρίσκονταν σε εδάφη της Ε.Ε. (Εικόνα 5-2).
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Εικόνα 5-2: Γεωγραφική κατανομή των βιομηχανικών μονάδων ανακύκλωσης αλουμινίου στην Ευρώπη το
έτος 2004
Πηγή: Organisation of European Aluminium Refiners and Rmelters, 2006

Στην Ελλάδα
Scrap σιδήρου και χάλυβα
Τα scrap σιδήρου μετά και από το διαχωρισμό των μετάλλων από τα μη μεταλλικά
στοιχεία αποθηκεύεται με την κάθε ποιότητα ξεχωριστά. Οι ποιότητες διαχωρίζονται
ανάλογα με το κέντρο συλλογής και δεματοποίησης, τα εισερχόμενα φορτία
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παλαιοσίδερων, το δίκτυο συνεργατών των κέντρων, τις ανάγκες της αγοράς και την
οικονομική κατάσταση. Μερικές ενδεικτικές ποιότητες που διακινούνται στην εγχώρια
αγορά αναφέρονται ακόλουθα:
-

-

-

-

scrap HMS 1, Παλαιός σίδηρος Βαρέως Τύπου
scrap HMS 2, Παλαιός σίδηρος Ελαφρού Τύπου
scrap DKP, Σιδηρούχα αποκόμματα παραγωγικής διαδικασίας
scrap Μεταλλικές συσκευασίες
scrap Χυτοσίδηρος
scrap Λευκοσίδηρος
scrap Γρέζι
βαρύ (scrap διάφορο, πάχους άνω των 10mm και μέγιστων διαστάσεων 100*50*50cm)
Νο1 (scrap διάφορο, πάχους άνω των 6 mm και μέγιστων διαστάσεων
150 Χ 50 Χ 50x cm, πυκνότητας άνω των 500 kg/m3)
Ψαλιδισμένο ή πρεσοκομμένο (ψαλιδισμένο ή πρεσοκομμένο ανάμικτο υλικό scrap,
πάχους άνω των 3 mm, μέγιστων διαστάσεων 50 Χ 50 Χ 50 cm, χωρίς αυτοκίνητα και
οικιακές συσκευές)
Νο2 (scrap διάφορο, πάχους άνω των 3 mm, χωρίς αυτοκίνητα και οικιακές συσκευές)
Υλικό προς άλεση (μπάλες και ασυμπίεστο υλικό από απορρυπασμένα οχήματα στο
τέλος του κύκλου ζωής τους ή απορρυπασμένες οικιακές συσκευές και διάφορο scrap
έως 3 mm)
Αλεσμένο scrap (scrap ομογενοποιημένο, μετά από άλεση και μαγνητικό διαχωρισμό
οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους ή απορρυπασμένων οικιακών συσκευών ή
διάφορου scrap)
Σίδηρος scrap σε πακέτο ή κομμένο έτοιμο για χαλυβουργείο
Λευκοσίδηρος πάχους από 0,16 mm έως 0,50 mm, καλύπτοντας όλο το φάσμα της
σκληρότητας για προϊόντα βαθιάς εξελάσεως ή το DR για ειδικές χρήσεις

Οι ποιότητες αυτές -καθώς και άλλες- ανάλογα με τον τρόπο δεματοποίησης και φυσικά τις
τιμές της αγοράς τροφοδοτούν τις επιχειρήσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό για χρήση ως
δευτερογενείς πρώτες ύλες και την παραγωγή προϊόντων. Οι μεγάλες ποσότητες
ανακυκλωμένων σιδηρούχων μετάλλων με υψηλές περιεκτικότητες σε σίδηρο, οι οποίες
κυρίως προέρχονται από οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους ή από απόβλητα
κατασκευών/κατεδαφίσεων, ανακυκλώνονται (π.χ. χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος,
χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος σε μορφή συμπαγούς κουλούρας, χονδρόσυρμα σε
κουλούρες, δομικά πλέγματα, πλέγματα κολώνας, μορφοσίδηρος, μπιγιέτες κ.λπ.) και
χρησιμοποιούνται εκ νέου σε μονάδες του κατασκευαστικού κλάδου, της
αυτοκινητοβιομηχανίας, σε μονάδες κατασκευής πλοίων, σε εμπορικές μονάδες, χυτήρια,
μεταλλουργεία, μηχανουργεία σε Ελλάδα και κυρίως τα τελευταία χρόνια σε εξωτερικό. Η
χρήση πολύ μικρών σιδηρούχων μεταλλικών αντικειμένων, όπως τα σύρματα σιδήρου, δεν
ενδείκνυνται προς ανακύκλωση μαζί με αυτές τις ποιότητες καθώς στους κλιβάνους
αναπτύσσονται πολύ μεγάλες θερμοκρασίες με αποτέλεσμα να εξαερώνονται. Ποιότητες
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όπως το scrap από μεταλλικούς περιέκτες ή το λεγόμενο «ψιλό σίδερο» αποθηκεύεται και
μεταφέρεται σε αντίστοιχες μονάδες ανακύκλωσης παραγωγής και συσκευασίας τροφίμων
και ποτών (επικασσιτεροποιημένος χάλυβας τύπου L, MR ή MC, επιχρωμιωμένος χάλυβας),
ή μεταλλικών καταναλωτικών αγαθών (π.χ. τενεκέδες για αποθήκευση βρώσιμων στερεών
και υγρών, περιέκτες για μπογιές, βερνίκια, υγρά καύσιμα, λιπαντικά, γκαζάκια, κονσέρβες,
συσκευασίες για σπρέι, μεταλλικά δοχεία για είδη τουαλέτας, καπάκια μπουκαλιών και
βάζων, άλλα πώματα, τσέρκια, μεταλλικά δοχεία με αεροζόλ κ.λπ.). Αρκετές μονάδες
ανακύκλωσης για scrap τέτοιου είδους προτιμούν τα φορτία συμπιεσμένα, αλλά και πολλές
μονάδες συλλογής παλαιοσίδερων αυτής της ποιότητας προτιμούν συμπιεσμένα φορτία
προκειμένου να επιτύχουν λιγότερα δρομολόγια μεταφοράς τους. Χαρακτηριστικά
αναφέρεται ότι υπάρχουν περιπτώσεις όπου απορριφθέντα μέταλλα σε μορφή ράβδων
συσκευάζονται ανά κιλά παραγγελίας για άμεση παράδοση σε εργοστάσια παραγωγής
φωτιστικών, πόμολων, είδη λαϊκής τέχνης, τουριστικά είδη κ.λπ..
Η αγοραπωλησία scrap σιδήρου καθότι εξαρτώμενη από πλειάδα παραγόντων (όπως η
ποιότητα του δεματοποιημένου φορτίου, η πυκνότητα στο επιθυμητό μέταλλο, ο τρόπος
δεματοποίησης, η ζήτηση στην αγορά όπου με τη σειρά της εξαρτάται από τις διάφορες
κοινωνικοοικονομικές συνθήκες) φέρει διαφορετικές τιμές σύμφωνα με τις τάσεις του
διεθνούς χρηματιστηρίου, καθώς η τιμή του δεν διαπραγματεύεται στο ελληνικό
χρηματιστήριο. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η τιμή αγοράς scrap σιδήρου από κέντρα
συλλογής και δεματοποίησης σε διάφορα μέρη της Ελλάδας κυμάνθηκε, για την περίοδο
Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2012, από 0,07€/kg έως 0,10€/kg. Η πώληση δεματοποιημένων
φορτίων σιδήρου («ψιλού σιδήρου») σε μονάδες ανακύκλωσης εταιρειών στην Ελλάδα
κυμάνθηκε, για την ίδια χρονική περίοδο, από 0,19€/kg έως 0,21€/kg, καταγράφοντας ένα
σύνηθες κέρδος για τα κέντρα συλλογής γύρω στα 0,10€/kg. Οι σε σχέση με προηγούμενες
χρονιές χαμηλότερες τιμές για το scrap σιδήρου (σε πολλές από τις ποιότητες) ακολουθούν
τη γενικότερη πτωτική τάση της αγοράς στο κλείσιμο του 2012.
Scrap αλουμινίου
Το αλουμίνιο ως προϊόν πλήρως καθετοποιημένο στην ελληνική βιομηχανία
χρησιμοποιείται σε τομείς όπως ο κατασκευαστικός κλάδος, οι μεταφορές κ.λπ.. Στην
Ελλάδα έντονη χρήση του σημειώθηκε στις αρχές της δεκαετίας του ’70 όπου χρονολογείται
και η κατασκευή του ελληνικού εργοστασίου παραγωγής πρωτόχυτου αλουμινίου. Με
εξαγωγές σε πολλές χώρες της Ανατολικής Ευρώπης από το παρελθόν αλλά ιδιαίτερα τα
τελευταία χρόνια λόγω της γενικότερης επενδυτικής εξωστρέφειας που επέφερε η
οικονομική κρίση στη χώρα, η ελληνική βιομηχανία αλουμινίου εξακολουθεί και
προμηθεύει οικοδομικές κυρίως εφαρμογές του εξωτερικού. Η ανακύκλωση του
αλουμινίου χρησιμοποιείται και στην Ελλάδα με τιμές που κυμαίνονται γύρω στο 1€/kg
πάλι με βάση τα διεθνή χρηματιστήρια, καθώς ούτε η τιμή του scrap αλουμινίου
διαπραγματεύεται στο ελληνικό χρηματιστήριο. Το κέρδος μεταπώλησης των κέντρων
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συλλογής και δεματοποίησης scrap αλουμινίου σε βιομηχανίες επεξεργασίας του
κυμαίνεται γύρω στα 0,20€/kg για την ελληνική αγορά χωρίς το χαρτόσημο.

5.3. Κριτήρια αποχαρακτηρισμού για τα scrap σιδήρου &
χάλυβα και scrap αλουμινίου
Τα κριτήρια αποχαρακτηρισμού για τα απορρίμματα μετάλλων ορίστηκαν με τον Κανονισμό
333/2011 του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2011 κατόπιν και των τεχνικών προτάσεων του
Κοινού Κέντρου Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η εφαρμογή του Κανονισμού ορίζεται
από την 9η Οκτωβρίου 2011 και φέρει χαρακτήρα δεσμευτικό ως προς όλα τα μέρη του,
ισχύοντας άμεσα σε κάθε κράτος μέλος της Ε.Ε..
Κύριο στόχο των κριτηρίων αποχαρακτηρισμού αποτελεί, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες
γραμμές του Κοινού Κέντρου Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η ποιότητα των
προϊόντων και για αυτό το λόγο περιλαμβάνουν στοιχεία τα οποία ελέγχουν την ποιότητα
των προϊόντων τόσο άμεσα όσο και έμμεσα (Muchova και Eder, 2010). Τα κριτήρια
αποχαρακτηρισμού ορίστηκαν με γνώμονα το Άρθρο 6 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ και πιο
συγκεκριμένα:
-

-

-

Τη συχνή χρήση της ουσίας ή του αντικειμένου για συγκεκριμένο σκοπό (Muchova και
Eder, 2010).
Τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας του περιβάλλοντος και την εφαρμογή
τους με την επιφύλαξη της ταξινόμησης των απορριμμάτων μετάλλων ως αποβλήτων
από τρίτες χώρες (Κανονισμός 333/2011).
Την ύπαρξη προσφοράς και ζήτησης για τα απορρίμματα σιδήρου και χάλυβα με σκοπό
την εκ νέου χρήση τους ως πρώτη ύλη σε χαλυβουργεία, χυτήρια κ.λπ. (Κανονισμός
333/2011).
Την εκπλήρωση των τεχνικών απαιτήσεων, προτύπων και προδιαγραφών των κλάδων
μεταλλουργίας, τη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία και με τα υφιστάμενα
πρότυπα που εφαρμόζονται στα προϊόντα για την προστασία του περιβάλλοντος και της
ανθρώπινης υγείας (Κανονισμός 333/2011).

Τα κριτήρια αποχαρακτηρισμού για το scrap σιδήρου & χάλυβα και για το scrap
αλουμινίου, σύμφωνα με το Άρθρο 3 και 4 του Κανονισμού 333/2011 του Συμβουλίου της
31ης Μαρτίου 2011, ορίζουν ότι τα εν λόγω απόβλητα παύουν να αποτελούν απόβλητα
όταν, κατά τη μεταβίβαση από τον παραγωγό σε άλλο κάτοχο, πληρούνται όλες οι
ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) τα απόβλητα που χρησιμοποιούνται ως εισροές στην εργασία ανάκτησης
πληρούν τα κριτήρια που προβλέπονται στο παράρτημα Ι τμήμα 2 για τα
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απορρίμματα σιδήρου-χάλυβα και στο παράρτημα ΙΙ τμήμα 2 για τα απορρίμματα
αλουμινίου
β) τα απόβλητα που χρησιμοποιούνται ως εισροές στην εργασία ανάκτησης έχουν
υποστεί επεξεργασία σύμφωνα με τα κριτήρια που προβλέπονται στο παράρτημα Ι
τμήμα 3 για τα απορρίμματα σιδήρου-χάλυβα και στο παράρτημα ΙΙ τμήμα 3 για τα
απορρίμματα αλουμινίου
γ) τα απορρίμματα σιδήρου και χάλυβα που προκύπτουν από την εργασία
ανάκτησης πληρούν τα κριτήρια που προβλέπονται στο παράρτημα Ι τμήμα 1
τα απορρίμματα
τα απορρίμματα αλουμινίου που προκύπτουν από την εργασία ανάκτησης πληρούν
τα κριτήρια που προβλέπονται στο παράρτημα ΙΙ τμήμα 1
δ) ο παραγωγός έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 5
(Δήλωση συμμόρφωσης) και 6 (Διαχείριση της ποιότητας)
Ακόλουθα παρατίθενται οι τρόποι που διασφαλίζουν έμμεσα την ποιότητα των προϊόντων
ανακύκλωσης και αφορούν στις απαιτήσεις του scrap σιδήρου-χάλυβα και απορρίμματα
αλουμινίου που οδηγείται προς ανακύκλωση καθώς και στις απαιτήσεις της τεχνολογίας
επεξεργασίας. Επιπρόσθετα παρουσιάζονται και τα κριτήρια ποιότητας των παραγόμενων
φορτίων ανακύκλωσης. Οι αναφορές γίνονται τόσο με βάση τα κριτήρια
αποχαρακτηρισμού όσο και με βάση την ελληνική πραγματικότητα.

5.3.1 Απαιτήσεις για τα scrap σιδήρου & χάλυβα και scrap αλουμινίου
που χρησιμοποιούνται ως πρώτη ύλη στις διαδικασίες ανάκτησης
Τα κριτήρια που πρέπει να πληρούν τα παλαιοσίδερα που χρησιμοποιούνται ως πρώτη
ύλη προς ανακύκλωση καθώς και οι απαιτήσεις της τεχνολογίας επεξεργασίας τους
αποτελούν έναν έμμεσο τρόπο ελέγχου των τελικώς παραγόμενων προϊόντων, και
λειτουργούν συμπληρωματικά με τα κριτήρια ποιότητας των τελικών προϊόντων. Ο λόγος
του διττού τρόπου προσέγγισης ελέγχου των προϊόντων προς αποχαρακτηρισμό αφορούν
στο γεγονός ότι τόσο η παρακολούθηση όσο και ο δειγματοληπτικός έλεγχος δεν μπορούν
να επιβεβαιώσουν ότι το τελικό προϊόν δεν περιέχει καμία επικίνδυνη ουσία, παρά μονάχα
στην περίπτωση που πραγματοποιηθούν δυσανάλογα πολλές προσπάθειες ελέγχου. Βάση
για την έκδοση των εν λόγω κριτηρίων αποτέλεσαν οι τεχνικές εισηγήσεις της τεχνικής
ομάδας μελέτης του Κοινού Κέντρου Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Τα κριτήρια αποχαρακτηρισμού βάσει του Κανονισμού 333/2011 ισχύουν σε όλα τα κράτημέλη της Ε.Ε., επομένως και στην Ελλάδα, με πρώτη εφαρμογή τους την 9η Οκτωβρίου 2011.
Μέχρι στιγμής οι προδιαγραφές που τηρούνται για τα scrap σιδήρου και χάλυβα και scrap
αλουμινίου που μπορούν να οδηγηθούν προς ανακύκλωση αφορούν στις ισχύουσες
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παγκόσμιες και ευρωπαϊκές προδιαγραφές καθώς και στις διαπιστεύσεις γενικού τύπου
που παρέχονται από τον Ε.ΣΥ.Δ. με βάση τα πρότυπα του ΕΛ.Ο.Τ..
Σύμφωνα με το Άρθρο 3 του Κανονισμού 333/2011, τα scrap σιδήρου & χάλυβα και scrap
αλουμινίου που χρησιμοποιούνται ως εισροές στην εργασία ανάκτησης έχουν υποστεί
επεξεργασία σύμφωνα με τα κριτήρια και τις απαιτήσεις παρακολούθησης που
προβλέπονται στο Παράρτημα Ι τμήμα 2 του εν λόγω Κανονισμού (Πίνακας 5-8):
Πίνακας 5-8: Απόβλητα που χρησιμοποιούνται ως πρώτη ύλη στη διαδικασία ανάκτησης

Κριτήρια

Απαιτήσεις παρακολούθησης

Μόνο απόβλητα που περιέχουν ανακτήσιμο
σίδηρο ή χάλυβα μπορούν να χρησιμοποιούνται
ως πρώτη ύλη
Δεν χρησιμοποιούνται επικίνδυνα απόβλητα ως
εισροές, εκτός εάν προσκομίζονται αποδεικτικά
της εφαρμογής των διεργασιών και των τεχνικών
που ορίζονται στο τμήμα 3 του παρόντος
παραρτήματος για την εξάλειψη όλων των
επικίνδυνων ιδιοτήτων
Δεν χρησιμοποιούνται ως εισροές τα ακόλουθα
απόβλητα:

Διενεργείται έλεγχος αποδοχής όλων των
αποβλήτων που παραλαμβάνονται (με οπτική
εξέταση), καθώς και των συνοδευτικών
εγγράφων, από ειδικευμένο προσωπικό το οποίο
είναι εκπαιδευμένο στον τρόπο αναγνώρισης
των αποβλήτων που δεν πληρούν τα κριτήρια
του παρόντος τμήματος.

α) ρινίσματα που περιέχουν υγρά, όπως έλαια ή
ελαιώδη γαλακτώματα, και
β) κάδοι και δοχεία με εξαίρεση τον εξοπλισμό
των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους,
τα οποία περιέχουν ή περιείχαν έλαια ή
χρώματα
Πηγή: Κανονισμός 333/2011

Η προσέγγιση σύνταξης των κριτηρίων δεν βασίστηκε στη χρήση «θετικής λίστας», καθώς
υπήρχε ο κίνδυνος παράβλεψης αποβλήτων κατάλληλων προς ανακύκλωση αλλά και
αποβλήτων που ενδέχεται να καταστούν κατάλληλα κατόπιν επεξεργασίας με νέες
μεθόδους που συνεχώς γίνονται διαθέσιμες. Επίσης απορρίφθηκε και η κατηγοριοποίηση
των επιλεγμένων αποβλήτων προς ανακύκλωση βασισμένη στον Ευρωπαϊκό Κατάλογο
Αποβλήτων, καθώς με αυτόν τον τρόπο δεν θα διασφαλιζόταν η φύση και η καταλληλότητα
των αποβλήτων. Επιπρόσθετα αποκλείστηκε και η χρήση λίστας αποβλήτων που περιέχουν
συγκεκριμένα π.χ. σίδηρο και χάλυβα για την ανάκτηση σιδήρου και χάλυβα, καθώς δεν θα
διασφαλιζόταν σε όλες τις περιπτώσεις ότι τα απόβλητα θα περιείχαν σίδηρο και χάλυβα
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(Muchova και Eder, 2010), με την αντιστοιχία να ισχύει και για την περίπτωση του scrap
αλουμινίου.
Αποκλείοντας τις παραπάνω μεθόδους προσέγγισης, τα κριτήρια τελικώς ορίστηκαν με
βάση αυστηρά κριτήρια ως προς συγκεκριμένα επικίνδυνα απόβλητα και λιγότερα
συγκεκριμένα κριτήρια ως προς τα μη επικίνδυνα, λαμβάνοντας υπόψη το υψηλό επίπεδο
προστασίας του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας, τις προδιαγραφές του κλάδου
μεταλλουργίας, την ισχύουσα νομοθεσία, την επαρκή καθαρότητα των αποβλήτων τα
οποία είναι απαλλαγμένα από μη μεταλλικές ενώσεις και επικίνδυνες ιδιότητες, και φυσικά
το διαρκή έλεγχο των κριτηρίων. Ο λόγος διαφοροποίησης της προσέγγισης των
αποβλήτων, υπόκεινται στο ότι τα μη-επικίνδυνα απόβλητα δεν ενέχουν ιδιαίτερους
λόγους ανησυχίας όπως τα επικίνδυνα όπως επίσης και λόγω της γενικής αρχής που ισχύει
στα κριτήρια αποχαρακτηρισμού ότι όλοι οι τύποι αποβλήτων που περιέχουν σίδηρο και
χάλυβα για τα οποία υπάρχουν μέθοδοι ανάκτησης σιδήρου και χάλυβα καθώς και κριτήρια
ποιότητας θα πρέπει να επιτρέπονται προς ανάκτηση (Muchova και Eder, 2010). Κατ'
αντιστοιχία το ίδιο ισχύει και για το scrap αλουμινίου.
Αναλυτικά, τα κριτήρια που έχουν οριστεί στον Κανονισμό 333/2011 στη σημείωση
σχετικά με τα απόβλητα που χρησιμοποιούνται ως πρώτη ύλη στη διαδικασία ανάκτησης
περιλαμβάνουν αρχικά τους τύπους αποβλήτων που περιέχουν ανακτήσιμο σίδηρο (και
αλουμίνιο) καθώς και τα επικίνδυνα απόβλητα για τα οποία προσκομίζονται αποδεικτικά
της εφαρμογής των κατάλληλων διεργασιών (οι οποίες ορίζονται σε σχετικό παράρτημα του
Κανονισμού).
Οι διασαφηνίσεις αυτές του Κανονισμού βρίσκονται σε συμφωνία με τις προϋποθέσεις που
είχε θέσει στις τεχνικές εισηγήσεις η τεχνική ομάδα μελέτης του Κοινού Κέντρου Ερευνών
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σύμφωνα με τις εισηγήσεις περιλήφθηκαν οι περιπτώσεις
αποβλήτων που περιέχουν σίδηρο και χάλυβα και αντίστοιχα αλουμίνιο, και όχι με τον
ορισμό λίστας που περιλαμβάνει απόβλητα που περιέχουν σίδηρο και χάλυβα (και
αλουμίνιο) αλλά περιγραφικά. Λόγω του περιγραφικού χαρακτήρα των κριτηρίων,
υφίσταται διαχωρισμός ως προς την αυστηρότητα για τα επικίνδυνα απόβλητα, καθώς ο
μόνος περιορισμός για τα μη επικίνδυνα είναι η συμπερίληψη τέτοιων τύπων μη
επικίνδυνων αποβλήτωνxix από τα οποία μπορεί να είναι πρακτικό να προκύψει scrap
σιδήρου και χάλυβα και scrap αλουμινίου σε συμμόρφωση με τα κριτήρια ποιότητας των
προϊόντων. Σε ό, τι αφορά στη συμπερίληψη των επικίνδυνων αποβλήτων, επιλέχθηκαν
εκείνοι οι τύποι για τους οποίους παρέχονται πιστοποιήσεις από αρμόδιες αρχές και δεν
έγκεινται μόνο στην ευχέρεια επιλογής μεθόδου επεξεργασίας από τις βιομηχανίες για την
απομάκρυνση των επικίνδυνων ιδιοτήτων. Ακόλουθα, θα πρέπει να σημειωθεί ότι παρότι
καθίσταται σαφές στην εισήγηση για το scrap σιδήρου-χάλυβα και για το scrap αλουμινίου
xix

Με αυτόν τον τρόπο περιγραφής περιλαμβάνονται απόβλητα που περιέχουν σίδηρο και χάλυβα που μπορεί
να ανακτηθεί για την παραγωγή ποσοτήτων σιδήρου, χάλυβα ή χυτοσιδήρου κατόπιν κατάλληλης επεξεργασίας
για την αποφυγή δυσμενών επιπτώσεων σε περιβάλλον και άνθρωπο.
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σχετικά με την απαγόρευση ανάμειξης των εγκεκριμένων αποβλήτων προς ανάκτηση με
άλλα απόβλητα, στον Κανονισμό η αναφορά είναι και αυτή περιγραφική όπως και στα
υπόλοιπα σημεία του Κανονισμού και δεν αναγράφεται ρητά στα κριτήρια του
Παραρτήματος Ι Τμήμα 2.
Εκτός των επικίνδυνων αποβλήτων για τα οποία δεν υπάρχουν οι προαναφερθείσες
πιστοποιήσεις, ακόλουθα εξαιρούνται τα ρινίσματα που περιέχουν υγρά (όπως έλαια ή
ελαιώδη γαλακτώματα) καθώς και κάδοι και δοχεία που περιέχουν ή περιείχαν έλαια ή
χρώματα (εκτός του εξοπλισμού οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής).
Ο λόγος απόρριψης των ρινισμάτων που περιέχουν υγρά από τη λίστα των αποβλήτων που
μπορούν να οδηγηθούν προς ανάκτηση scrap σιδήρου και χάλυβα και scrap αλουμινίου
αφορά κυρίως στο γεγονός ότι συνήθως έλαια παραμένουν σε μεγάλη αναλογία ακόμη και
στην περίπτωση επεξεργασίας για την απομάκρυνσή τους με φυγοκέντρηση ή καταπόνηση
(πίεση), λόγω της μεγάλης αναλογίας της επιφάνειας προς το βάρος τους (Muchova και
Eder, 2010). Επιπρόσθετα σε ό, τι αφορά στην αποδοχή των οχημάτων στο τέλος του
κύκλου ζωής, πρόκειται για απόβλητα τα οποία ήδη έγκεινται στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία
με την Οδηγία για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους (Οδηγία 2000/53/ΕΚ),
έχοντας ήδη ορίσει τις απαιτήσεις και προϋποθέσεις αποδοχής τους.
Τέλος, στις απαιτήσεις αυτοπαρακολούθησης αναφέρεται ρητά ότι πρέπει να διενεργείται
έλεγχος αποδοχής όλων των αποβλήτων που περιλαμβάνονται με οπτική εξέτασηxx και να
παρέχονται συνοδευτικά έγγραφα από ειδικευμένο προσωπικό το οποίο είναι
εκπαιδευμένο στον τρόπο αναγνώρισης των αποβλήτων που δεν πληρούν τα κριτήρια για
την επιλογή των αποβλήτων που μπορούν χρησιμοποιηθούν ως πρώτη ύλη σε διαδικασίες
ανάκτησης. Οι προϋποθέσεις που ορίζονται στον Κανονισμό ακολουθούν και αυτές τις
προϋποθέσεις που ορίστηκαν στην τεχνική εισήγηση του Κοινού Κέντρου Ερευνών της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Στην Ελλάδα
Στην Ελλάδα, ο Κανονισμός 333/2011 για το scrap σιδήρου και χάλυβα και scrap
αλουμινίου εφαρμόζεται από την 9η Οκτωβρίου 2011. Ωστόσο, τα μέχρι την εφαρμογή του
Κανονισμού ίσχυαν και εξακολουθούν και ισχύουν, οι κάτωθι αναφορές ανάλογα με την
περίπτωση. Πιο συγκεκριμένα ακόλουθα θα παρουσιαστούν οι απαιτήσεις για το scrap
σιδήρου και χάλυβα και scrap αλουμινίου ανάλογα με τον τρόπο συλλογής τους:

xx

Όπως ορίζεται στον Κανονισμό 333/2011 Άρθρο 2: «εξέταση των απορριμμάτων μετάλλων που καλύπτει όλα
τα μέρη ενός φορτίου και κατά την οποία χρησιμοποιούνται οι ανθρώπινες αισθήσεις ή μη εξειδικευμένος
εξοπλισμός»
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Α) Απαιτήσεις κατά το διαχωρισμό scrap μετάλλων σε Κ.Δ.Α.Υ.
Στην πρώτη περίπτωση, συγκεντρώνονται απόβλητα από όλες τις πιθανές πηγές
προέλευσής τους (οικιακά, παρόμοια με οικιακά απορρίμματα, παραγόμενα απόβλητα
Α.Ε.Κ.Κ. κ.λπ.), και ακόλουθα διαχωρίζονται και ανακτώνται ποσότητες μετάλλων σε κάποιο
Κέντρο Διαλογής και Ανάκτησης Υλικών με τη χρήση μαγνητών. Η τεχνική αυτή
χρησιμοποιείται για την ανάκτηση σιδηρούχων μετάλλων από απόβλητα (διαχωρισμός
σιδηρούχων μετάλλων με μαγνήτες, διαχωριστές όλων των μετάλλων και θετική ή αρνητική
διαλογή) (IPPC, 2006) και πληροί τα πρότυπα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Τυποποίησης
(Πίνακας 5-9), τις οδηγίες της Ε.Ε. καθώς και την υφιστάμενη εθνική νομοθεσία περί
αποβλήτων. Τα ανακτώμενα υλικά είτε χρησιμοποιούνται για την παραγωγή υψηλής
ποιότητας καυσίμου ή οδηγούνται ανάλογα με την ποιότητα των ανακυκλωμένων υλικών
σε βιομηχανίες που χρησιμοποιούν ως πρώτες ύλες ανακυκλωμένα υλικά.

Πίνακας 5-9: Πρότυπα Ευρωπαϊκού Οργανισμού Τυποποίησης και Οδηγίες Ε.Ε. για χαρακτηρισμό των
αποβλήτων

Πρότυπο αναφοράς για
χαρακτηρισμό αποβλήτων
CEN/TC 292

Νομοθεσία

Πρότυπο αναφοράς Ελληνικού
Οργανισμού Τυποποίησης

EN 14899:2005

99/31/EC (No)

ELOT EN 14899

CEN/TR 15310-1:2006

99/31/EC (No)

-

CEN/TR 15310-2:2006

99/31/EC (No)

-

CEN/TR 15310-3:2006

99/31/EC (No)

-

Β) Απαιτήσεις κατά το διαχωρισμό scrap μετάλλων σε κέντρα συλλογής και
δεματοποίησης
Στη δεύτερη περίπτωση, ξεχωριστά και μόνο τα παλαιοσίδερα οδηγούνται απευθείας σε
κέντρα συλλογής και δεματοποίησης και ακόλουθα οδηγούνται σε χυτήρια, χαλυβουργεία,
μηχανουργεία, βιομηχανίες κατασκευής μεταλλικών συσκευασιών, ναυπηγεία καθώς και σε
άλλες βιομηχανίες του κλάδου μεταποίησης που ασχολούνται με κατασκευές από σίδηρο
και χάλυβα ή και χαλύβδινα ελάσματα. Στις βιομηχανίες επεξεργασίες όπου λειτουργούν
μονάδες ανακύκλωσης -καθώς δέχονται ως πρώτη ύλη scrap μετάλλων- καταγράφονται
συγκεκριμένες λίστες με χαρακτηριστικά τα οποία θα πρέπει να φέρει κάθε φορτίο scrap
που λαμβάνουν. Αντίθετα στα αδειοδοτημένα κέντρα συλλογής και δεματοποίησης οι
απαιτήσεις των φορτίων παλαιοσίδερων που καταφθάνουν φέρουν ορισμένα κοινά
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χαρακτηριστικά παράλληλα ωστόσο κυμαίνονται ανάλογα και με το δίκτυο συνεργατών
τους όπου και μεταπωλούν τα δεματοποιημένα φορτία τους.
Στα αδειοδοτημένα κέντρα συλλογής και δεματοποίησης πραγματοποιείται αρχικά οπτικός
ποιοτικός έλεγχος και καταμέτρηση της ραδιενέργειας του φορτίου που καταφθάνει με
σκοπό την απομάκρυνση ανεπιθύμητων στοιχείων και μία πρώτη ταξινόμησή του με
μαγνήτες. Στη συνέχεια, ακολουθεί ζύγιση και προσωρινή αποθήκευση του φορτίου ανά
κατηγορία μέχρι τη στιγμή που θα οδηγηθούν προς απορρύπανση, όπου και
απομακρύνονται ανεπιθύμητα υλικά ανάλογα με την κατηγορία όπου έχουν ταξινομηθεί
είτε με εκ νέου οπτικό έλεγχο, με τη βοήθεια οξυγόνου ή και σιλλιπασμάτων. Οι κατηγορίες
ορίζονται κάθε φορά ανάλογα με το δίκτυο συνεργατών του κέντρου συλλογής και
δεματοποίησης, τη ζήτηση της αγοράς, τις ποσότητες φορτίων που καταφθάνουν στο χώρο,
την ποιότητα καθώς και τη γενικότερη οικονομική κατάστασηxxi. Ακόλουθα, τα φορτία
οδηγούνται προς δεματοποίηση, ανάλογα με την κατηγορία (πρεσαριστά, σε μπάλες κ.λπ.)
προκειμένου να αποθηκευτούν ξανά προσωρινά μέχρι να μεταπωληθούν στις βιομηχανίες.
Σε αυτό το στάδιο της αλυσίδας ανακύκλωσης, το scrap δεν θα πρέπει σε γενικές γραμμές
να περιέχει:
-

Επικίνδυνα υλικά για την υγεία, το περιβάλλον και τη διαδικασία παραγωγής των
προϊόντων χάλυβα.
Μη μεταλλικά υλικά, χώμα ή υπερβολική σκουριά.
Εύφλεκτα υλικά, όπως ξύλα, λάστιχα, πλαστικά, λιπαντικά και άλλες χημικές ή
οργανικές ουσίες.
Εκρηκτικά ή ραδιενεργά υλικά.

Εξειδικευμένα έλεγχοι πραγματοποιούνται σε ποσότητες scrap από αδειοδοτημένα
κέντρα συλλογής και δεματοποίησης στις βιομηχανίες που τα χρησιμοποιούν ως πρώτη ύλη
για την παραγωγή των προϊόντων τους. Ανάλογα με τη βιομηχανία (π.χ. χαλυβουργεία ή
βιομηχανίες κατασκευής συσκευασιών), οι απαιτήσεις για την αγορά του scrap έγκεινται
στον έλεγχο αποδοχής και στον έλεγχο ποιότητας των πρώτων υλών που βασίζεται στους
όρους παραλαβής για την κάθε βιομηχανία (στους οποίους λαμβάνονται υπόψη
παράγοντες όπως οι απαιτήσεις της τεχνολογίας που χρησιμοποιείται στη γραμμή
παραγωγής, σε περιβαλλοντικούς παράγοντες και φυσικά στα τελικώς παραγόμενα
προϊόντα τους) καθώς και στις ισχύουσες προδιαγραφές ποιότητας ανά περίπτωση.
Στον κλάδο της μεταποίησης υπάρχουν βιομηχανίες οι οποίες δέχονται ως πρώτη ύλη scrap
μετάλλων από τα αδειοδοτημένα κέντρα συλλογής και δεματοποίησης, το οποίο και
υπόκειται σε επεξεργασία στη μονάδα ανακύκλωσης η οποία βρίσκεται στο πρώτο τμήμα
της γραμμής παραγωγής του εν λόγω μοτίβου βιομηχανίας. Πιο συγκεκριμένα στις
xxi

Υπάρχουν περιπτώσεις που κρίνεται προτιμότερο να τοποθετηθούν διαφορετικές ποιότητες scrap σιδήρου
μαζί είτε λόγω χαμηλής ποιότητας των φορτίων που κατέφθασαν ή λόγω επικρατούσας χαμηλής τιμής πώλησης
στην αγορά.
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βιομηχανίες που σχετίζονται με κατασκευές από σίδηρο και χάλυβα, τα τελικά προϊόντα της
βιομηχανίας χρησιμοποιούνται σε μεταλλικές κατασκευές, γέφυρες, πύργους και ιστούς,
υδραυλικά έργα (Καλημέρη, 2005). Οι απαιτήσεις του scrap σιδήρου που καταφθάνει στα
χαλυβουργεία αφορά κατά κύριο λόγο στην επαρκή ποσότητα και στην καθαρότητα του
scrap. Τα scrap που δέχονται αφορούν σε μεγάλες ποσότητες παλαιοσίδερων από
αποξηλώσεις εργοστασίων, οικοδομών, πλοίων, κατεδαφίσεις, σασί αυτοκινήτων κ.λπ. και
στις περιπτώσεις όπου οι διαθέσιμες ποσότητες scrap δεν είναι αντάξιες των ποιοτικών
απαιτήσεων της βιομηχανίας, λόγω μη διαθεσιμότητας στην αγορά πραγματοποιούνται
προσμίξεις για την παραγωγή κραμάτων. Η κατηγοριοποίηση μεταξύ των παλαιοσίδερων
που προέρχονται από ογκώδη αντικείμενα (πάχους μεγαλύτερου των 0,8mm) από ειδικές
ποιότητες παλαιοσιδήρου που αφορούν σε κονσέρβες ή λαμαρίνες από παραγωγή
κονσερβών (η λεγόμενη ψαλιδιά με επίστρωση) είναι σαφής, καθώς οι υψηλές
θερμοκρασίες που αναπτύσσονται στους κλιβάνους των χυτηρίων και των χαλυβουργείων
στις πρώτες κατηγορίες ουσιαστικά εξαερώνουν τα μικρά αντικείμενα. Οι απαιτήσεις
ποιότητας ανά είδος βιομηχανίας και ανά κατηγορία scrap που χρησιμοποιούν έγκεινται
στην ισχύουσα ελληνική νομοθεσία, στις προδιαγραφές ποιότητας EU-27 Steel Scrap
Specification της European Ferrous Recovery and Recycling Federation, της Eurofer
(EUROFER) οι οποίες και βασίζονται σε επιταγές του ΠροεδρείοY Διεθνούς Ανακύκλωσης
(Bureau of International Recycling) και του Ινστιτούτου Βιομηχανιών Ανακύκλωσης Scrap
(Institute of Scrap Recycling Industries, Inc.) (οι κανονισμοί παρουσιάζονται στον Πίνακα 3
του Παραρτήματος).
Αντίστοιχα με τις βιομηχανίες κατασκευής ευμεγεθών μεταλλικών αντικειμένων και
κατασκευών, οι βιομηχανίες κατασκευής συσκευασιών έγκεινται σε διαφορετικά Πρότυπα
του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Τυποποίησης, ευρωπαϊκές νομοθετικές διατάξεις με
αποτέλεσμα να ακολουθούν συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις κατά τον έλεγχο
αποδοχής scrap μετάλλων από αδειοδοτημένα κέντρα συλλογής και δεματοποίησης ως
πρώτη ύλη για τη γραμμή παραγωγής. Τα Πρότυπα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού
Τυποποίησης για τις συσκευασίες CEN Packaging standards (CEN) και τα απόβλητα
συσκευασιών CEN Packaging and packaging waste standards (CEN) εφαρμόζονται σε
βιομηχανίες των κρατών-μελών της Ε.Ε. (EUROPEN), και συγκεκριμένα στην Ελλάδα μέσω
του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛ.Ο.Τ.) και αφορούν σε προϋποθέσεις των
αποβλήτων συσκευασιών που οδηγούνται προς ανακύκλωση. Τα εν λόγω πρότυπα εν μέρει
αντιστοιχούν σε ευρωπαϊκά νομοθετήματα που έχουν ενσωματωθεί στο ελληνικό δίκαιο.
Τα χωρία στην εθνική νομοθεσία αφορούν στις απαιτήσεις σχετικά με τη διαχείριση των
συσκευασιών (για όλες τις συσκευασίες που διατίθενται στην αγορά και όλα τα απόβλητα
συσκευασιών που προέρχονται από τη βιομηχανία, το εμπόριο, τα γραφεία, τα
καταστήματα, τις υπηρεσίες, τα νοικοκυριά ή οποιαδήποτε άλλη πηγή, ανεξάρτητα από τα
υλικά που αποτελούνται).
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Γ) Διαπιστεύσεις ανακύκλωσης Ελληνικού Κράτους
Οι προαναφερθείσες πορείες που ακολουθούν τα απορρίμματα μέχρι την ανακύκλωση
ενδέχεται να φέρουν διαπιστεύσεις που εξασφαλίζουν οι αρμόδιες επιχειρήσεις από το
Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) κατ’ αντιστοιχία με τον οργανισμό Ευρωπαϊκή
Συνεργασία (ΕΑ European co-operation for Accreditation) και τους Διεθνείς Οργανισμούς
Διαπίστευσης -ανάλογα με τη φύση του φορέα που διαπιστεύουν- Διεθνές Φόρουμ
Διαπίστευσης (International Accreditation Forum) (IAF, 2012) και Διεθνής Συνεργασία για τη
Διαπίστευση Εργαστηρίων (International Laboratory Accreditation Cooperation) (ILAC,
2012). Η διαπίστευση από το Ε.ΣΥ.Δ., σύμφωνα με τους παρόντες Κανονισμούς, είναι
προαιρετική. Η διαδικασία διαπίστευσης ξεκινά με το Ε.ΣΥ.Δ. όπου με την εκάστοτε
ισχύουσα νομοθεσία μπορεί να αναλαμβάνει την αξιολόγηση της τεχνικής ικανότητας
φορέων αξιολόγησης της συμμόρφωσης, που δραστηριοποιούνται στον υποχρεωτικό
τομέα, ως προς απαιτήσεις που προσδιορίζονται από τις αρμόδιες Κρατικές Αρχές (στις
περιπτώσεις αυτές, ενδέχεται η διαπίστευση να είναι υποχρεωτική) (Ε.ΣΥ.Δ., 2012α). Οι
διαπιστεύσεις, τουλάχιστον για τα ελληνικά δεδομένα, είναι γενικού περιεχομένου και όχι
εξειδικευμένα για συγκεκριμένες ροές αποβλήτων που ανακυκλώνονται. Οι διαπιστεύσεις
ανανεώνονται με βάση τις απαιτήσεις των αιτήσεων που έχουν κατατεθεί. Πιο
συγκεκριμένα, η δραστηριότητα του Ε.ΣΥ.Δ. αφορά στη χορήγηση πιστοποιητικών
διαπίστευσης σε:
-

Φορείς πιστοποίησης
Φορείς επιθεώρησης ελέγχου
Περιβαλλοντικούς επαληθευτές
Εργαστήρια δοκιμών
Εργαστήρια μετρολογίας

Με τη σειρά τους οι πιστοποιημένοι αυτοί φορείς μπορούν να πιστοποιήσουν ότι
συγκεκριμένες δραστηριότητες ακολουθούν συγκεκριμένα πρότυπα. Οι πιστοποιήσεις που
πραγματοποιούνται από τους διαπιστευμένους από αυτόν φορείς σε πρόσωπα, αγαθά ή
υπηρεσίες, αναγνωρίζονται ανεπιφύλακτα και υποχρεωτικά από τις Αρχές της κάθε
συμμετέχουσας ευρωπαϊκής χώρας.
Τα πρότυπα στην Ελλάδα ορίζονται αποκλειστικά (εκπόνηση, έγκριση, έκδοση και
διάθεση) από τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛ.Ο.Τ.) κατ’ αντιστοιχία με τους
σχετικούς Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς και τα Ευρωπαϊκά πρότυπα (cen European Committee
for Standardization), EMAS (EU Eco-Management and Audit Scheme) (EMAS) και EOTA
(European Organisation for Technical Approvals) (EOTA, 2012), καθώς και το Διεθνή
Οργανισμό Τυποποίησης ISO (International Organization for Standardization). Αξιοσημείωτο
είναι ότι στην Ελλάδα πολλές επιχειρήσεις ακολουθούσαν τις προδιαγραφές άλλων χωρών
μέχρι τη σύσταση της πρώτης Ελληνικής Επιτροπής Προτυποποίησης το 1933 (ΕΛ.Ο.Τ.).
Πιο συγκεκριμένα πρότυπα που να αφορούν στα απαραίτητα στοιχεία βάσει του Ε.ΣΥ.Δ.
που θα πρέπει να φέρουν οι εταιρίες που πιστοποιούν εργαστήρια τα οποία ελέγχουν την
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κατάσταση στην οποία καταφθάνουν τα μέταλλα προς ανακύκλωση έγκεινται στα
χαρακτηριστικά που θα πρέπει να φέρουν γενικά τα εργαστήρια διαπίστευσης και οι
διοργανωτές σχημάτων δοκιμών ικανότητας. Τέλος, σε ό, τι αφορά στα πρότυπα που
αφορούν συγκεκριμένα στα μέταλλα που οδηγούνται προς ανακύκλωση, ο Ε.ΣΥ.Δ. δεν έχει
παρουσιάσει ακόμη κάποια εξειδικευμένη διαδικασία διαπίστευσης.

5.3.2 Απαιτήσεις των διεργασιών και των τεχνικών επεξεργασίας scrap
σιδήρου & χάλυβα και scrap αλουμινίου
Τα κριτήρια περί απαιτήσεων της τεχνολογίας επεξεργασίας scrap σιδήρου & χάλυβα και
scrap αλουμινίου που τελικώς ψηφίστηκαν στον Κανονισμό 333/2011 του Συμβουλίου της
31ης Μαρτίου 2011 δεν διαφέρουν από την τεχνική εισήγηση του ερευνητικού κέντρου της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη χωριστή συλλογή των μετάλλων,
στον καθαρισμό κατά τη διαδικασία της ανακύκλωσης και στην τήρηση της Ευρωπαϊκής
νομοθεσίας για απόβλητα με περιεχόμενα επικίνδυνα συστατικά, και συνολικά χωρίς να
παρατεθούν απαιτήσεις αυτοπαρακολούθησης. Πιο συγκεκριμένα οι προϋποθέσεις
επεξεργασίας για τα απόβλητα που χρησιμοποιούνται ως εισροές στην εργασία ανάκτησης
παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα (Πίνακας 5-10).
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι άνευ ιδιαίτερης βαρύτητας κρίθηκε από την
τεχνική ομάδα μελέτης του Κοινού Κέντρου Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η
κατηγοριοποίηση των κριτηρίων αποχαρακτηρισμού ανάλογα με την πηγή προέλευσης των
μετάλλων, καθώς η βιομηχανία δεν θα πρέπει να αποτρέπει την προσαρμογή των
διαδικασιών της ανάλογα με την περίπτωση του αποβλήτου, παρά μονάχα με την τήρηση
της προϋπόθεσης εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας για τα απόβλητα και για τις
ειδικές ροές (Muchova και Eder, 2010).

Πίνακας 5-10: Διεργασίες και τεχνικές επεξεργασίας αποβλήτων που χρησιμοποιούνται ως εισροές στην
ης
εργασία ανάκτησης σύμφωνα με τον Κανονισμό 333/2011 του Συμβουλίου της 31 Μαρτίου 2011

Κριτήρια

Απαιτήσεις
αυτοπαρακολούθησης

Τα απορρίμματα σιδήρου ή χάλυβα/αλουμινίου πρέπει να έχουν
διαχωριστεί στην πηγή ή κατά τη συλλογή και να έχουν διατηρηθεί
χωριστά ή τα απόβλητα εισροής πρέπει να έχουν υποστεί επεξεργασία
διαχωρισμού των απορριμμάτων σιδήρου και χάλυβα από τα μη
μεταλλικά και μη σιδηρούχα συστατικά.
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Κριτήρια

Απαιτήσεις
αυτοπαρακολούθησης

Πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι μηχανικές κατεργασίες (όπως
τεμαχισμός, διάτμηση, θρυμματισμός ή κοκκοποίηση, διαλογή,
διαχωρισμός, καθαρισμός, απορρύπανση, εκκένωση) που απαιτούνται
για την προετοιμασία των απορριμμάτων μετάλλων για απευθείας
εισροή με σκοπό την τελική χρήση σε χαλυβουργεία και χυτήρια.
Για τα απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνα συστατικά, ισχύουν οι
ακόλουθες ειδικές απαιτήσεις:
α) Τα υλικά εισροής που προέρχονται από απόβλητα ηλεκτρικού ή
ηλεκτρονικού εξοπλισμού ή από οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής
τους πρέπει να έχουν υποβληθεί σε όλες τις επεξεργασίες που
απαιτούνται από το άρθρο 6 της οδηγίας 2002/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4 ) και από το άρθρο 6 της οδηγίας
2000/53/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (5 )·
β) Οι χλωροφθοράνθρακες που περιέχονται σε απορριπτόμενο
εξοπλισμό πρέπει να έχουν δεσμευθεί με διεργασία εγκεκριμένη από
τις αρμόδιες αρχές·
γ) Τα καλώδια πρέπει να έχουν απογυμνωθεί ή τεμαχιστεί. Εάν ένα
καλώδιο περιέχει οργανικές επικαλύψεις (πλαστικές ύλες), αυτές
πρέπει να έχουν αφαιρεθεί σύμφωνα με τις βέλτιστες διαθέσιμες
τεχνικές·
δ) Οι κάδοι και τα δοχεία πρέπει να έχουν εκκενωθεί και καθαριστεί·
ε) Οι επικίνδυνες ουσίες των αποβλήτων που δεν αναφέρονται στο
στοιχείο α) πρέπει να έχουν απομακρυνθεί αποτελεσματικά με
διεργασία εγκεκριμένη από την αρμόδια αρχή.

Υφιστάμενη κατάσταση
Ο κύκλος ζωής των μετάλλων σιδήρου-χάλυβα και αλουμινίου παρουσιάζεται ως
ατέρμονος, καθώς η ανακύκλωσή τους μπορεί να πραγματοποιείται διαρκώς και χωρίς
εκφυλισμό ως προς την ποιότητα (Villanueva et al, 2010). Γεγονός το οποίο επιβεβαιώνεται
και από τη χρήση του scrap σιδήρου για την παραγωγή σχεδόν του 40% της παγκόσμιας
παραγωγής ατσαλιού (BIR) και από το ευρύ φάσμα εφαρμογών του αλουμινίου. Ωστόσο,
σημαντικό ρόλο ως προς τη δυνατότητα ανακύκλωσής τους αλλά και ως προς την επιλογή
της τεχνολογίας ανακύκλωσης που θα χρησιμοποιηθεί διαδραματίζει ο τρόπος συλλογής
τους.
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Πιο συγκεκριμένα, στις περιπτώσεις όπου η συλλογή των μετάλλων είναι μικτή μαζί και με
τις υπόλοιπες ροές αποβλήτων τα προβλήματα που δημιουργούνται είναι σαφώς
περισσότερα και πιο σημαντικά σε σχέση με τη χωριστή συλλογή. Ο λόγος της δυστοκίας
αφορά στη δυσκολία διαχείρισης των σύμμεικτων απορριμμάτων με στόχο την ανάκτηση
μετάλλων καθώς ελλοχεύει ο κίνδυνος της επιμόλυνσης του scrap σιδήρου από χαλκό, ο
οποίος σε μεγάλες συγκεντρώσεις είναι υπεύθυνος για την αδυναμία ανακύκλωσης του
σιδήρου λόγω υπέρβασης του ορίου ανοχής των κλιβάνων (Villanueva et al, 2010). Οι
τεχνικές που χρησιμοποιούνται για το διαχωρισμό σιδηρούχων μετάλλων από σύμμεικτα
απόβλητα βασίζονται στον τύπο των αποβλήτων καθώς και στα επιθυμητά τελικά
αποτελέσματα και αφορούν (IPPC, 2006) είτε σε διαχωρισμό με μαγνήτες μόνο των
σιδηρούχων μετάλλων, ή σε διαχωρισμό όλων των μετάλλων, σε θετική ή αρνητική διαλογή
καθώς και σε διαλογή εν απουσία μαγνητών κατά τη διαλογή (Πίνακας 5-11).

Πίνακας 5-11: Τεχνικές για το διαχωρισμό μετάλλων από σύμμεικτα απόβλητα

Τεχνική
διαχωρισμού
μετάλλων

Χαρακτηριστικά τεχνικής

Σε εγκατάσταση μαγνητών ακριβώς πάνω από τον ιμάντα μεταφοράς των
απορριμμάτων.

Διαχωρισμός
με
μαγνήτες μόνο των
σιδηρούχων μετάλλων

Σε μαγνητικό διαχωριστή τυμπάνου ή σε εμία μαγνητική τροχαλία καθώς
μικρά σιδηρούχα αντικείμενα παραμένουν κάτω από το μαγνητικό
στρώμα.
Στην αύξηση της ταχύτητας του μεταφορικού ιμάντα προκειμένου να
διατηρηθούν χαμηλά επίπεδα στα υλικά

Σε χρήση πλήρους εφαρμογής του μαγνητικού διαχωριστή τυμπάνου
Διαχωρισμός όλων των μετάλλων συμπεριλαμβανομένων και των σιδηρούχων, η οποία τεχνική
χρησιμοποιείται όταν η περιεκτικότητα του μετάλλου στα εισερχόμενα υλικά είναι μικρή, όταν άλλες
τεχνικές διαχωρισμού μετάλλων δεν είναι επαρκείς λόγω υψηλών απαιτήσεων στην ποιότητα
προϊόντων ή όταν επιβάλλεται η ασφάλεια ορισμένων τμημάτων όπως π.χ. οι περιστροφικοί κόπτες.

Σε θετική ή αρνητική
διαλογή

Η θετική διαλογή αναφέρεται στο διαχωρισμό μόνο των επιθυμητών
υλικών με υψηλές τιμές θερμογόνου δύναμης και χαμηλά περιεχόμενα
ποσοστά σε επιβλαβείς ουσίες. Η εν λόγω διαδικασία οδηγεί σε
μεγαλύτερους όγκους απορριμμάτων που οδηγούνται προς υγειονομική
ταφή και συχνά σε υψηλής ποιότητας παραγόμενου καυσίμου

213 | Σ ε λ ί δ α

Παραδοτέο Α.4.1.: Ανασκόπηση και αξιολόγηση της ισχύουσας νομοθεσίας και των τεχνικών
εισηγήσεων για τα κριτήρια αποχαρακτηρισμού αποβλήτων (End-of-Waste Criteria) σχετικά με τα
προϊόντα του οικιακού ανακυκλωτή Recycling@Home

Τεχνική
διαχωρισμού
μετάλλων

Χαρακτηριστικά τεχνικής

Η αρνητική διαλογή αναφέρεται στο διαχωρισμό μόνο των ανεπιθύμητων
υλικών από τελικό προϊόν. Η στρατηγική αυτή οδηγεί σε μικρότερες
ποσότητες υλικών που καταλήγουν προς υγειονομική ταφή καθώς άλλα
υλικά τα οποία πιθανά περιέχουν υψηλά ποσοστά επικίνδυνων ουσιών
καταλήγουν στο προϊόν.
Σε διαλογή εν απουσία μαγνητών κατά τη διαλογή, οι απώλειες χρήσιμων μετάλλων προς
ανακύκλωση είναι σημαντικές (Villanueva et al., 2010), δημιουργώντας προβλήματα με τις εκπομπές
αερίων κατά τον ενταφιασμό τους σε χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων όπου και
οδηγούνται.
Πηγή: IPPC, 2006

Αντίθετα, στις περιπτώσεις όπου έχει προηγηθεί διαχωρισμός τους (είτε στην πηγή ή και
σε ακόλουθο στάδιο όπως αυτό της συλλογής τους), η διαδικασία ανάκτησής τους
περιλαμβάνει είτε την ταξινόμησή τους σε κάποιο κέντρο συλλογής και δεματοποίησης και
στη συνέχεια τη μεταπώλησή τους σε εργοστάσια ανακύκλωσης ή απευθείας σε χυτήρια.
Συγκεκριμένα στα εργοστάσια ανακύκλωσης πραγματοποιείται περαιτέρω διαχωρισμός και
ακόλουθα προετοιμασία ανάλογα με τις διαστάσεις, όπου ανάλογα με την περίπτωση
τεμαχίζονται. Στο στάδιο αυτό, διαχωρίζονται με τη βοήθεια μαγνητών τυχόν άλλα μησιδηρούχα μέταλλα. Ακόλουθα, και ανάλογα πάντα με την περίπτωση, πραγματοποιείται εκ
νέου καθαρισμός από προσμίξεις όπως λάδια, γράσο, λιπαντικά, λάκες, καουτσούκ και
πλαστικά ελάσματα προκειμένου να οδηγηθούν στα καμίνια των χαλυβουργείων (Delgado
et al., 2009). Οι απαιτήσεις των τεχνολογιών καθώς και η διαδικασία που ακολουθείται
κατά την ανακύκλωση των μετάλλων σιδήρου και χάλυβα εξειδικεύονται με βάση την πηγή
προέλευσης του μετάλλου. Ειδικά για τις περιπτώσεις των μετάλλων στα οικιακά
απορρίμματα καθημερινής χρήσης που αφορούν στην έρευνα του προγράμματος
Recycling@Home, η ανακύκλωση υλικών όπως χρησιμοποιημένα σιδηρούχα κουτάκια
αναψυκτικών περιλαμβάνει σε πολλές χώρες της Ε.Ε. τη χωριστή συλλογή τους από τις
υπόλοιπες ροές των Α.Σ.Α. και ακόλουθα οδηγούνται σε κέντρα δεματοποίησης. Επίσης θα
πρέπει να επισημανθεί ότι η ανακύκλωση καλωδίων ακολουθεί μία συγκεκριμένη
διαδικασία ανακύκλωσης η οποία βασίζεται στη χωριστή συλλογή, τεμαχισμό,
κονιορτοποίηση και κατόπιν σε διαχωρισμό ανάλογα με την πυκνότητα (Delgado et al.,
2009).
Οι εν λόγω διαδικασίες ανακύκλωσης δεν φέρουν εξειδικευμένες πιστοποιήσεις στον
ελλαδικό χώρο, αλλά γενικού τύπου πρότυπα σχετικά με την εφαρμογή του Συστήματος
Διαχείρισης Ποιότητας (π.χ. ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001), την προστασία του περιβάλλοντος και της
ανθρώπινης υγείας. Οι διαπιστεύσεις δίνονται από τον Ε.ΣΥ.Δ. σε εγκεκριμένους από αυτόν
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φορείς, οι οποίοι στη συνέχεια έχουν τη δυνατότητα να πιστοποιούν τη λειτουργία
εταιριών που ασχολούνται και με την ανακύκλωση.
Οι παραπάνω περιγραφές σχετικά με τις διαδικασίες που ακολουθούνται στην
ανακύκλωση των μετάλλων σιδήρου-χάλυβα και των μη-σιδηρούχων scrap όπως το
αλουμίνιο διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στα κριτήρια αποχαρακτηρισμού αποβλήτων,
καθώς το στάδιο της επεξεργασίας στην ανακύκλωση μπορεί να αποτελέσει έμμεσο τρόπο
πιστοποίησης του τελικού παραγόμενου προϊόντος (Muchova και Eder, 2010). Κομβικό
σημείο για την έκδοση των κριτηρίων αποχαρακτηρισμού αποτέλεσε η ανάγκη για
διαπίστωση του σημείου της ελάχιστης απαιτούμενης επεξεργασίας που απαιτείται στην
ανακύκλωση για την επίτευξη των κριτηρίων αποχαρακτηρισμού, και αφορά στο σημείο
κατά το οποίο τα απόβλητα έχουν περιέλθει από αυτά τα στάδια επεξεργασίας που τους
επιτρέπουν την άμεση χρήση τους για την παραγωγή νέου μετάλλου στα μεταλλουργεία.
Περιορισμοί όπως η πλήρης εφαρμογή των απαιτήσεων των Οδηγιών της Ε.Ε. για τις ειδικές
ροές απορριμμάτων, του καθαρισμού των μετάλλων κατά την ανακύκλωση στις
περιπτώσεις αποδοχής απορριμμάτων με επικαλύψεις ή περιεχόμενο κρίνονται ότι πρέπει
να τηρούνται. Αντίθετα, ως προαιρετικές κρίνονται οι απαιτήσεις για την επεξεργασία των
καλωδίων και περιεκτών καθώς οι εν λόγω απαιτήσεις καλύπτονται επαρκώς από τα
κριτήρια ποιότητας των προϊόντων. Κατ' αντιστοιχία προαιρετικές κρίνονται και οι
προϋποθέσεις για δεματοποίηση και συμπίεση, οι οποίες και αφήνονται στην ευχέρεια της
εμπορικής συμφωνίας μεταξύ πωλητή και αγοραστή (Muchova και Eder, 2010).

5.3.3 Απαιτήσεις ποιότητας προϊόντων ανάκτησης σιδήρου-χάλυβα και
αλουμινίου που προκύπτουν από εργασίες ανάκτησης
Η διασφάλιση της ποιότητας αποτελεί θέμα μείζονος σημασίας στα κριτήρια
αποχαρακτηρισμού αποβλήτων, καθώς αποτελεί μία από τις απαιτήσεις των. Το σύστημα
διασφάλισης της ποιότητας αποβλήτων που έχουν αποχαρακτηριστεί θα πρέπει να παρέχει
συμβατότητα με όλα τα κριτήρια αποχαρακτηρισμού, καθώς και να παρέχεται κάποια
επαλήθευση εξωτερικά του συστήματος με την ευελιξία προσαρμογής στο εθνικό επίπεδο
κάθε χώρας χωρίς με αυτόν τον τρόπο να ορίζεται κάποιο συγκεκριμένο σύστημα
διαχείρισης ποιότητας (Villanueva et al., 2010). Ακόλουθα, παρατίθενται λεπτομέρειες
σχετικά με τα κριτήρια ποιότητας των προϊόντων ανακύκλωσης scrap σιδήρου-χάλυβα και
scrap αλουμινίου σύμφωνα με τα κριτήρια αποχαρακτηρισμού και με τα μέχρι του
παρόντος δεδομένα στον ελληνικό χώρο.
Γνώμονα για τη διασφάλιση της ποιότητας των αποβλήτων μετάλλων που έχουν
αποχαρακτηριστεί σύμφωνα με τα κριτήρια αποχαρακτηρισμού αποτελούν οι αναφορές
σχετικά με τα ελάχιστα ποσοστά μετάλλου στο περιεχόμενο αποχαρακτηρισμένο φορτίο
κατόπιν ολοκλήρωσης των ελάχιστων απαραίτητων διαδικασιών επεξεργασίας που
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ορίζονται σύμφωνα με τα κριτήρια αποχαρακτηρισμού. Επιπρόσθετος παράγοντας ο οποίος
και επηρεάζει τον προσδιορισμό των εν λόγω ποσοστών αφορά στη διασφάλιση της άμεσης
χρήσης τους σε βιομηχανίες μεταλλουργίας προς αποφυγήν πιθανού αρνητικού αντίκτυπου
στο περιβάλλον.
Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι ο προσδιορισμός του ποσοστού αυτού πραγματοποιείται
με το ίδιο το ποσοστό σε μέταλλο στο αποχαρακτηρισμένο scrap σιδήρου και χάλυβα, με τα
ποσοστά των προσμίξεων και εναλλακτικά με το όριο ελαστικότητας. Πιο συγκεκριμένα
σύμφωνα με την τεχνική εισήγηση της τεχνικής ομάδας μελέτης του Κοινού Κέντρου
Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διασφάλιση της ποιότητας του
αποχαρακτηρισμένου scrap σιδήρου και χάλυβα προέκυψε ότι (Delgado et al., 2009):
-

-

-

Για τα προϊόντα που προκύπτουν από το scrap σιδήρου κατόπιν των εργασιών
ανάκτησης είχε σημειωθεί να αναφέρεται το περιεχόμενο σε μέταλλο είτε υπό μορφή
ελεύθερου μετάλλου ή ως κράμα και σε τιμές αποδεκτές στην περίπτωση που δεν
βρίσκονται σε χαμηλότερα επίπεδα καθαρότητας από τα αναμενόμενα επίπεδα τα
οποία προκύπτουν κατόπιν εφαρμογής των ελαχίστων απαιτούμενων επεξεργασιών
ανάκτησης.
Επιπρόσθετα σε ό, τι αφορά στα ποσοστά των προσμίξεων, με χαρακτηριστικά
παραδείγματα για στο σίδηρο να αποτελούν ο χαλκός ο οποίος θεωρείται επιτρεπτός
μόνο με βάση τις τιμές που ορίζονται από τις βέλτιστες ισχύουσες διαθέσιμες τεχνικές,
ενώ σε αντίθεση τα έλαια τα οποία απαγορεύεται να περιλαμβάνονται στο scrap
σιδήρου και χάλυβα. Καθώς υπάρχει «κατώφλι» σχετικά με το επίπεδο των προσμίξεων
που μπορεί να αφαιρεθεί καθ’ ολοκληρία με βάση τις ελάχιστες απαιτούμενες
διαδικασίες επεξεργασίας, κάθε πρόσμιξη θα πρέπει να αναγνωρίζεται προκειμένου να
αποφευχθούν οποιουδήποτε είδους επικίνδυνες ουσίες στο scrap. Θα πρέπει να
σημειωθεί ότι κατόπιν αποχαρακτηρισμού του scrap σιδήρου και χάλυβα, τα υλικά θα
υπόκεινται των Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας REACH (Registration,
Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical substances) (EC, 2012β).
Μία ακόμη σχετική αναφορά περιλαμβάνει την ποσότητα των οξειδίων του σιδήρου η
οποία μαζί με τιμές σχετικά με το μέγεθος και το πάχος επηρεάζουν το όριο
ελαστικότητας το οποίο όμως δεν ορίζεται στις προδιαγραφές για το scrap μετάλλων
της Ε.Ε.. Εξίσου σημαντικές κρίνονται και οι προδιαγραφές που απαιτούνται από
βιομηχανίες (όπως κέντρα συλλογής και δεματοποίησης, χαλυβουργεία, χυτήρια κ.λπ.),
των οποίων η εφαρμογή ενώ βρίσκεται στην ευχέρεια των εταιρειών η δήλωση
εφαρμογής τους είναι υποχρεωτική στην περίπτωση εφαρμογής των κριτηρίων
αποχαρακτηρισμού.

Ακόλουθα, για την περίπτωση του scrap αλουμινίου:
-

Ως ξένες ύλες ορίζονται (i) μέταλλα εκτός από αλουμίνιο και κράματα αλουμινίου, (ii)
μη μεταλλικά υλικά όπως χώμα, σκόνη, μονωτικά υλικά και γυαλί, (iii) εύφλεκτα μη
μεταλλικά υλικά, όπως καουτσούκ, πλαστικές ύλες, ύφασμα, ξύλο και άλλες χημικές ή
οργανικές ουσίες, (iv) μεγαλύτερα τεμάχια (σε μέγεθος πλίνθου) τα οποία δεν είναι
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-

αγωγοί του ηλεκτρισμού όπως ελαστικά αυτοκινήτων, σωλήνες που έχουν πληρωθεί με
τσιμέντο, ξύλο ή σκυρόδεμα ή (v) κατάλοιπα από την τήξη, τη θέρμανση, τη βελτίωση
της επιφάνειας (συμπεριλαμβανομένης της επικαλυπτικής συγκόλλησης), τη λείανση,
το πριόνισμα, τη συγκόλληση και την οξυγονοκοπή του αλουμινίου και των κραμάτων
αλουμινίου όπως σκωρίες υψικαμίνου και άλλες, ξαφρίσματα, σκόνη φίλτρων αέρα,
σκόνη λείανσης, ιλύς.
Η περιεκτικότητα του αλουμινίου στο scrap αλουμίνιο θα πρέπει να βρίσκεται σε
ποσοστά της τάξης 90-98% (Muchova και Eder, 2010a).
Το όριο καθαρότητας σύμφωνα με το πρότυπο EN 13920-1:2002 θα πρέπει να
βρίσκεται σε ποσοστά 90-95%.
Τα απορρίμματα δεν περιέχουν πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC) σε μορφή επιχρισμάτων,
χρωμάτων, πλαστικών υλών.

Η εφαρμογή των σημειώσεων για τη διασφάλιση της ποιότητας του αποχαρακτηρισμένου
scrap σιδήρου-χάλυβα και scrap αλουμινίου φαίνεται ότι αποτυπώνεται -στο πλαίσιο που
αφορά στην Ε.Ε.- στο Άρθρο 6 του Κανονισμού 333/2011 του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου
2011. Σύμφωνα με τον Κανονισμό, η διαχείριση της ποιότητας βαραίνει τον παραγωγό ο
οποίος και οφείλει να εφαρμόζει κατάλληλο σύστημα διαχείρισης ποιότητας το οποίο είναι
συμβατό με τα κριτήρια περί αποχαρακτηρισμού απορριμμάτων σιδήρου-χάλυβα και
απορριμμάτων αλουμινίου. Το σύστημα διαχείρισης της ποιότητας περιλαμβάνει
τεκμηριωμένες διαδικασίες που ορίζονται στο εν λόγω Άρθρο με βήματα, και στη συνέχεια
επαληθεύεται από οργανισμό αξιολόγησης της συμμόρφωσης.
Πιο συγκεκριμένα, στους ακόλουθους πίνακες παρουσιάζονται τα κριτήρια και οι
απαιτήσεις αυτοπαρακολούθησης που προβλέπονται για την ποιότητα των προϊόντων
ανάκτησης scrap σιδήρου-χάλυβα και scrap αλουμινίου (Πίνακας 5-12 και Πίνακας 5-13).
Όπως παρατηρείται τα κριτήρια αφορούν στην ταξινόμηση του scrap ανάλογα με τις
προδιαγραφές των βιομηχανιών που θα το χρησιμοποιήσουν ως πρώτη ύλη, στον
προσδιορισμό της συνολικής ποσότητας των ξένων υλών και των οξειδίων του σιδήρου
καθώς και στην απουσία ελαίων, επικίνδυνων ουσιών και πεπιεσμένων, κλειστών ή
ανεπαρκώς ανοικτών δοχείων. Παράλληλα, στις απαιτήσεις αυτοπαρακολούθησης
τονίζεται ο ρόλος του ειδικευμένου προσωπικού στα διάφορα στάδια ελέγχου των
φορτίων.
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Πίνακας 5-12: Κοινά κριτήρια ποιότητας για τα απορρίμματα που προκύπτουν από τις εργασίες ανάκτησης
scrap σιδήρου και χάλυβα και scrap αλουμινίου βάσει του Κανονισμού 333/2011

Κριτήρια

Απαιτήσεις αυτοπαρακολούθησης

Τα απορρίμματα ταξινομούνται ανάλογα με τις
προδιαγραφές του πελάτη, τις προδιαγραφές της
βιομηχανίας ή τα πρότυπα για την άμεση χρήση στην
παραγωγή μεταλλικών ουσιών ή αντικειμένων από
χαλυβουργεία ή χυτήρια

Κάθε φορτίο ταξινομείται από ειδικευμένο προσωπικό.

Τα απορρίμματα είναι απαλλαγμένα από εμφανή
έλαια, ελαιώδη γαλακτώματα, λιπαντικά ή λίπη, εκτός
από αμελητέες ποσότητες που δεν προκαλούν στάλαξη.

Ειδικευμένο προσωπικό διενεργεί οπτική εξέταση κάθε
φορτίου, με ιδιαίτερη προσοχή στα μέρη εκείνα όπου
υπάρχουν μεγαλύτερες πιθανότητες στάλαξης ελαίων.

Ραδιενέργεια: δεν είναι αναγκαία η λήψη μέτρων
αντιμετώπισης σύμφωνα με τους εθνικούς ή διεθνείς
κανόνες για τις διαδικασίες παρακολούθησης και
αντιμετώπισης ραδιενεργών απορριμμάτων μετάλλων.
Η απαίτηση αυτή ισχύει υπό την επιφύλαξη των
βασικών κανόνων για την προστασία της υγείας των
εργαζομένων και του κοινού που θεσπίζονται σε
πράξεις που προβλέπονται στο κεφάλαιο III της
συνθήκης Ευρατόμ, ιδίως της οδηγίας 96/29/Ευρατόμ
(1 ).

Τα απορρίμματα δεν εμφανίζουν καμία από τις
επικίνδυνες ιδιότητες που αναφέρονται στο
παράρτημα III της οδηγίας 2008/98/ΕΚ. Τα
απορρίμματα
συμμορφώνονται
με
τα
όρια
συγκέντρωσης που καθορίζονται στην απόφαση
2000/532/ΕΚ (2 ) και δεν υπερβαίνουν τα όρια
συγκέντρωσης που καθορίζονται στο παράρτημα IV του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 850/2004 (3 ).
Οι ιδιότητες των επιμέρους στοιχείων που περιέχονται
στα κράματα σιδήρου και χάλυβα δεν εμπίπτουν στην
απαίτηση αυτή.

Τα απορρίμματα δεν περιέχουν πεπιεσμένα, κλειστά ή
ανεπαρκώς ανοικτά δοχεία που μπορεί να
προκαλέσουν έκρηξη σε μεταλλουργική κάμινο.

Η ραδιενέργεια κάθε φορτίου παρακολουθείται από
ειδικευμένο προσωπικό.
Κάθε
φορτίο
απορριμμάτων
συνοδεύεται
από
πιστοποιητικό που έχει συνταχθεί σύμφωνα με τους
εθνικούς ή διεθνείς κανόνες για τις διαδικασίες
παρακολούθησης
και
αντιμετώπισης
ραδιενεργών
απορριμμάτων μετάλλων. Το πιστοποιητικό μπορεί να
περιλαμβάνεται σε άλλα έγγραφα που συνοδεύουν το
φορτίο.
Κάθε φορτίο υποβάλλεται σε οπτική εξέταση από
ειδικευμένο προσωπικό. Σε περίπτωση που από την οπτική
εξέταση προκύψουν υπόνοιες για ενδεχόμενες επικίνδυνες
ιδιότητες, λαμβάνονται κατάλληλα συμπληρωματικά μέτρα
παρακολούθησης, όπως δειγματοληψίες και δοκιμές, κατά
περίπτωση.
Το προσωπικό είναι εκπαιδευμένο στις δυνητικές
επικίνδυνες ιδιότητες που μπορεί να σχετίζονται με τα
απορρίμματα σιδήρου και χάλυβα και στα συστατικά ή
χαρακτηριστικά των υλικών που επιτρέπουν την
αναγνώριση των επικίνδυνων ιδιοτήτων.
Η διαδικασία αναγνώρισης των επικίνδυνων υλικών
τεκμηριώνεται στο πλαίσιο του συστήματος διαχείρισης της
ποιότητας.
Κάθε φορτίο υποβάλλεται σε οπτική εξέταση από
ειδικευμένο προσωπικό.
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Πίνακας 5-13: Διαφοροποιήσεις ως προς τα κριτήρια ποιότητας για τα απορρίμματα που προκύπτουν από τις εργασίες ανάκτησης scrap σιδήρου και χάλυβα και scrap αλουμινίου βάσει του Κανονισμού 333/2011

Scrap σιδήρου και χάλυβα

Scrap αλουμινίου

Κριτήρια

Απαιτήσεις αυτοπαρακολούθησης

Κριτήρια

Απαιτήσεις αυτοπαρακολούθησης

Η συνολική ποσότητα ξένων υλών (στείρων) είναι ≤ 2 % κατά
βάρος. Ξένες ύλες είναι οι εξής:

Κάθε φορτίο υποβάλλεται σε οπτική εξέταση από ειδικευμένο προσωπικό. Ανά
τακτά χρονικά διαστήματα (τουλάχιστον κάθε 6 μήνες), αναλύονται
αντιπροσωπευτικά δείγματα ξένων υλών με ζύγιση μετά από μαγνητικό ή
χειρωνακτικό (κατά περίπτωση) διαχωρισμό των σωματιδίων και αντικειμένων
σιδήρου και χάλυβα με προσεκτική οπτική εξέταση. Η κατάλληλη συχνότητα
δειγματοληπτικής παρακολούθησης καθορίζεται με γνώμονα τους ακόλουθους
παράγοντες:

Η συνολική ποσότητα ξένων υλών είναι ≤ 5 % κατά βάρος ή η
απόδοση μετάλλου είναι ≥ 90 %. Ξένες ύλες είναι οι εξής:

1. τον αναμενόμενο ρυθμό μεταβλητότητας (για παράδειγμα, όπως προκύπτει
από τα ιστορικά αποτελέσματα)·

3. εύφλεκτα μη μεταλλικά υλικά, όπως καουτσούκ, πλαστικές
ύλες, ύφασμα, ξύλο και άλλες χημικές ή οργανικές ουσίες·

2. τον εγγενή κίνδυνο διακύμανσης της ποιότητας των αποβλήτων που
χρησιμοποιούνται ως εισροές στην εργασία ανάκτησης και σε κάθε μετέπειτα
επεξεργασία·

4. μεγαλύτερα τεμάχια (σε μέγεθος πλίνθου), τα οποία δεν είναι
αγωγοί του ηλεκτρισμού, όπως ελαστικά αυτοκινήτων, σωλήνες
που έχουν πληρωθεί με τσιμέντο, ξύλο ή σκυρόδεμα ή

Ο παραγωγός των απορριμμάτων αλουμινίου ελέγχει τη συμμόρφωση
παρακολουθώντας την ποσότητα ξένων υλών ή προσδιορίζοντας την απόδοση
μετάλλου. Κάθε φορτίο υποβάλλεται σε οπτική εξέταση από ειδικευμένο
προσωπικό. Ανά τακτά χρονικά διαστήματα (τουλάχιστον κάθε 6 μήνες),
αναλύονται αντιπροσωπευτικά δείγματα κάθε ποιότητας απορριμμάτων
αλουμινίου για τη μέτρηση της συνολικής ποσότητας ξένων υλών ή της απόδοσης
μέταλλου. Τα αντιπροσωπευτικά δείγματα λαμβάνονται σύμφωνα με τις
διαδικασίες δειγματοληψίας που περιγράφονται στο πρότυπο EN 13920. Η
συνολική ποσότητα των ξένων υλών μετράται κατά βάρος, μετά τον διαχωρισμό
των μεταλλικών σωματιδίων και αντικειμένων από αλουμίνιο από τα σωματίδια
και αντικείμενα που αποτελούνται από ξένες ύλες, με χειρωνακτική διαλογή ή με
άλλο μέσο διαχωρισμού (όπως με μαγνήτη ή με βάση την πυκνότητα). Η απόδοση
μετάλλου μετράται σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία:

3. την εγγενή ακρίβεια της μεθόδου παρακολούθησης και

5. κατάλοιπα από την τήξη, τη θέρμανση, τη βελτίωση της
επιφάνειας
(συμπεριλαμβανομένης
της
επικαλυπτικής
συγκόλλησης), τη λείανση, το πριόνισμα, τη συγκόλληση και την
οξυγονοκοπή του αλουμινίου και των κραμάτων αλουμινίου, όπως
σκωρίες υψικαμίνου και άλλες, ξαφρίσματα, σκόνη φίλτρων αέρα,
σκόνη λείανσης, ιλύς.

1. μη σιδηρούχα μέταλλα (εκτός από στοιχεία κραματοποίησης
σε οποιοδήποτε υπόστρωμα σιδηρούχου μετάλλου) και μη
μεταλλικά υλικά, όπως χώμα, σκόνη, μονωτικά υλικά και γυαλί·
2. εύφλεκτα μη μεταλλικά υλικά, όπως καουτσούκ, πλαστικές
ύλες, ύφασμα, ξύλο και άλλες χημικές ή οργανικές ουσίες·
3. μεγαλύτερα τεμάχια (σε μέγεθος πλίνθου), τα οποία δεν είναι
αγωγοί του ηλεκτρισμού, όπως ελαστικά αυτοκινήτων, σωλήνες
που έχουν πληρωθεί με τσιμέντο, ξύλο ή σκυρόδεμα·
4. κατάλοιπα από την τήξη, τη θέρμανση, τη βελτίωση της
επιφάνειας
(συμπεριλαμβανομένης
της
επικαλυπτικής
συγκόλλησης), τη λείανση, το πριόνισμα, τη συγκόλληση και την
οξυγονοκοπή του χάλυβα, όπως σκωρίες υψικαμίνου,
σιδηρούχος σκωρία ελάστρων, σκόνη φίλτρων αέρα, σκόνη
λείανσης, ιλύς.

4. την εγγύτητα των αποτελεσμάτων με τον περιορισμό της περιεκτικότητας σε
ξένες ύλες σε μέγιστο ποσοστό 2 % κατά βάρος. Η διαδικασία καθορισμού της
συχνότητας παρακολούθησης θα πρέπει να τεκμηριώνεται στο πλαίσιο του
συστήματος διαχείρισης της ποιότητας και να είναι διαθέσιμη για έλεγχο.

1. μέταλλα, εκτός από αλουμίνιο και κράματα αλουμινίου·
2. μη μεταλλικά υλικά, όπως χώμα, σκόνη, μονωτικά υλικά και
γυαλί·

1. Προσδιορισμός της μάζας (m 1) μετά την αφαίρεση και τον προσδιορισμό της
υγρασίας (σύμφωνα με το σημείο 7.1 του προτύπου ΕΝ 13920-1:2002)·
2. Αφαίρεση και προσδιορισμός του ελεύθερου σιδήρου (σύμφωνα με το σημείο
7.2 του προτύπου ΕΝ 13920-1:2002)·
3. Προσδιορισμός της μάζας του μετάλλου μετά από τήξη και στερεοποίηση (m 2),
με τη διαδικασία προσδιορισμού της απόδοσης μετάλλου, σύμφωνα με το σημείο
7.3 του προτύπου ΕΝ 13920-1:2002·
4. Υπολογισμός της απόδοσης μετάλλου m [%] = (m 2/m 1) × 100.

Η κατάλληλη συχνότητα ανάλυσης των αντιπροσωπευτικών
καθορίζεται με γνώμονα τους ακόλουθους παράγοντες:

δειγμάτων

1. τον αναμενόμενο ρυθμό μεταβλητότητας (για παράδειγμα, όπως προκύπτει
από τα ιστορικά αποτελέσματα)·
2. τον εγγενή κίνδυνο διακύμανσης της ποιότητας των αποβλήτων που
χρησιμοποιούνται ως εισροές στην εργασία ανάκτησης, καθώς και των επιδόσεων
των διεργασιών επεξεργασίας·
3. την εγγενή ακρίβεια της μεθόδου παρακολούθησης και
4. την εγγύτητα των αποτελεσμάτων με τις οριακές τιμές για τη συνολική
ποσότητα ξένων υλών ή την απόδοση μετάλλου.
Τα απορρίμματα δεν περιέχουν υπερβολική ποσότητα οξειδίων
του σιδήρου σε οποιαδήποτε μορφή, εκτός από τις συνήθεις
ποσότητες που οφείλονται στην αποθήκευση των έτοιμων
απορριμμάτων στο ύπαιθρο υπό κανονικές ατμοσφαιρικές
συνθήκες.

Ειδικευμένο προσωπικό διενεργεί οπτική εξέταση για τη διαπίστωση της
παρουσίας οξειδίων.

Τα απορρίμματα δεν περιέχουν πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC) σε
μορφή επιχρισμάτων, χρωμάτων, πλαστικών υλών.

Κάθε φορτίο υποβάλλεται σε οπτική εξέταση από ειδικευμένο προσωπικό
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Στην Ελλάδα
Τα κριτήρια αποχαρακτηρισμού για το scrap μετάλλων χαίρουν εφαρμογής και στο
ελληνικό κράτος από την 9η Οκτωβρίου 2011. Ωστόσο, σχετικά κριτήρια ποιότητας για
παραγόμενα προϊόντα ανακύκλωσης scrap σιδήρου και χάλυβα και scrap αλουμινίου
μπορεί να θεωρηθεί ότι εφαρμόζονται και πριν την έκδοση των εν λόγω κριτηρίων με βάση
τις απαιτήσεις των χρηστών scrap σιδήρου και scrap αλουμινίου στην αγορά. Οι απαιτήσεις
της αγοράς ως προς την ποιότητα των scrap μετάλλων που ανακυκλώνονται και εν συνεχεία
χρησιμοποιούνται ως πρώτη ύλη σε βιομηχανίες βασίζεται σε ευρωπαϊκές προδιαγραφές
από τις Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές και σε απαιτούμενα κριτήρια ποιότητας των
χαλυβουργείων, χυτηρίων και βιομηχανιών επεξεργασίας χάλυβα και αλουμινίου, αλλά όχι
και σε εξειδικευμένα ελληνικά πρότυπα πιστοποίησης για τα εν λόγω υλικά.
Οι προδιαγραφές που αποτυπώνονται στις Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές αφορούν στις
απαιτήσεις και κριτήρια αποδοχής του ανακτημένου scrap σιδήρου ως πρώτη ύλη στην
αλυσίδα παραγωγής βιομηχανιών επεξεργασίας μετάλλων, σε χυτήρια καθώς και σε
βιομηχανίες κατασκευής συσκευασιών, σύμφωνα με τους κανονισμούς των αποβλήτων
(Official Journal of the European Union L 70/1 8.3.2012). Συγκεκριμένα για τη βελτίωση της
χρήσης scrap σιδήρου οι κάτωθι τεχνικές ακολουθούνται σύμφωνα με έγγραφα αναφοράς
των Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών που έχουν υιοθετηθεί στο πλαίσιο της Οδηγίας IPPC
και του IED (Industrial Emissions Directive):
-

-

-

-

Καθορισμός των κριτηρίων αποδοχής σύμφωνα με το προφίλ της παραγωγής και τις
ανάγκες της αγοράς scrap.
Γνώση της σύνθεσης του scrap με παρακολούθηση της προέλευσης των απορριμμάτων
ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις με χρήση δοκιμής τήξης.
Διασφάλιση επαρκών εγκαταστάσεων υποδοχής και ελέγχου των φορτίων scrap που
καταφθάνουν στη μονάδα.
Καθορισμός κατάλληλων διαδικασιών για τον έλεγχο και την απομάκρυνση φορτίων ή
τμημάτων φορτίων scrap που δεν είναι κατάλληλα προς χρήση.
Αποθήκευση φορτίων scrap με βάση διαφορετικά κριτήρια (όπως λ.χ. το μέγεθος, τα
κράματα, το βαθμό καθαρότητας) και με διασφάλιση του ενδεχομένου απελευθέρωσης
ρύπων στο έδαφος.
Καθορισμός της πιο κατάλληλης σύνθεσης scrap για την παραγωγή της επιθυμητής
ποιότητας χάλυβα (είτε για τη διασφάλιση της αποφυγής ανεπιθύμητων ουσιών ή για
τη διατήρηση ορισμένων στοιχείων από κράματα).
Διαλογή του scrap προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος συμπερίληψης επικίνδυνων ή
μη-σιδηρούχων προσμείξεων, ειδικά στοιχεία όπως πολυχλωριωμένα διφαινύλια,
έλαια ή λίπη. Επίσης εξετάζονται σφραγισμένοι περιέκτες, καθώς ακόμη και μικρές
ποσότητες πλαστικού.
Έλεγχος ραδιενέργειας σύμφωνα με τα πρότυπα της Οικονομικής Επιτροπής Ηνωμένων
Εθνών (UNECE).
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-

Υποχρεωτική απομάκρυνση τμημάτων scrap που περιέχουν υδράργυρο από Οχήματα
στο Τέλος του Κύκλου Ζωής τους καθώς και από Απόβλητα Ηλεκτρικού και
Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού είτε με τον καθορισμό της απουσίας υδραργύρου σε
συμβάσεις αγοράς ή με την απόρριψη αποδοχής τμημάτων που περιέχουν ορατά
ηλεκτρονικά εξαρτήματα και συστήματα.

Ιδιαίτερη κατηγορία στις βιομηχανίες αποτελεί η κατασκευή μεταλλικών συσκευασιών με
βάση το σίδηρο και το αλουμίνιο, όπου και εκεί μπορεί να γίνει αποδοχή scrap σιδήρου ως
πρώτη ύλη για τη γραμμή παραγωγής, σύμφωνα βέβαια πάντα με τα πρότυπα που
ορίζονται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Τυποποίησης και τις Οδηγίες της Ε.Ε.. Πιο
συγκεκριμένα, η Οδηγία 94/62/ΕΚ περιλαμβάνει τις λεγόμενες «απαραίτητες
προϋποθέσεις» (EUROPEN) για τις συσκευασίες που αφορούν:
-

-

στη μείωση του βάρους και του όγκου στο ελάχιστο προκειμένου να επιτευχθούν τα
απαιτούμενα επίπεδα ασφαλείας, υγιεινής και αποδοχής από τους καταναλωτές,
στη μείωση των επικίνδυνων ουσιών και υλικών στα υλικά συσκευασίας και των
εξαρτημάτων τους,
στο σχεδιασμό επαναχρησιμοποιήσιμων και ανακτήσιμων συσκευασιών,
στις φυσικές ιδιότητες και στα χαρακτηριστικά της συσκευασίας τα οποία θα πρέπει να
επιτρέπουν έναν ορισμένο αριθμό διακινήσεων ή επαναλαμβανόμενης χρήσης υπό
κανονικές συνθήκες,
στη δυνατότητα κατεργασίας της χρησιμοποιημένης συσκευασίας ούτως ώστε να
πληρούνται οι προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας για το εργατικό δυναμικό και
στην εκπλήρωση των ειδικών απαιτήσεων για τις ανακτήσιμες συσκευασίες όταν οι
συσκευασίες δεν χρησιμοποιούνται πλέον και συνεπώς μετατρέπονται σε απόβλητα.

Τα πρότυπα που ορίζονται σχετικά με την κατασκευή των συσκευασιών σύμφωνα με τα
πρότυπα αναφοράς για τις συσκευασίες CEN/TC 261 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Τυποποίησης μαζί με την αντιστοίχισή τους με πρότυπα αναφοράς του Ελληνικού
Οργανισμού Τυποποίησης παρουσιάζονται στον Πίνακα 4 του Παραρτήματος. Η εφαρμογή
των προτύπων cen δεν είναι υποχρεωτική, αλλά φέρουν δεσμευτικό χαρακτήρα στις
περιπτώσεις όπου έχουν περιέλθει στην νομοθεσία της Ε.Ε..
Εν αντιθέσει με τις Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές που προσδιορίζουν εξειδικευμένες
προδιαγραφές για τη λειτουργία των βιομηχανιών, οι διαπιστεύσεις του Ε.ΣΥ.Δ. στην
Ελλάδα δεν φέρουν ακόμη εξειδικευμένο περιεχόμενο σχετικά με τα χαρακτηριστικά που
θα πρέπει να φέρουν τα υλικά που προκύπτουν από την ανακύκλωση scrap σιδήρου και
χάλυβα και scrap αλουμινίου. Οι πιστοποιήσεις που λαμβάνουν σχετικές με την
ανακύκλωση εταιρίες αναφέρονται στη γενική λειτουργία τους, ενώ η πιστοποίηση των
προϊόντων για τα οποία ως πρώτη ύλη χρησιμοποιήθηκε scrap σιδήρου και scrap
αλουμινίου έγκεινται στη γενική κατηγορία πιστοποίησης προϊόντων.
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5.4. Γενικές επιπτώσεις των κριτηρίων αποχαρακτηρισμού
scrap σιδήρου & χάλυβα και scrap αλουμινίου
Η εκτίμηση των πιθανών επιπτώσεων της εφαρμογής των κριτηρίων αποχαρακτηρισμού
scrap σιδήρου-χάλυβα και scrap αλουμινίου εστιάζουν στις αλλαγές που ενδέχεται ότι θα
επιφέρουν στην υφιστάμενη κατάσταση. Οι τομείς που εξετάζονται ακόλουθα αφορούν
στις αλλαγές που έχει επιφέρει και αναμένεται ότι θα επιφέρει ο Κανονισμός 333/2011 στο
περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία καθώς και σε στην ελληνική αγορά scrap μετάλλων.

5.4.1 Περιβαλλοντικές επιπτώσεις και επιπτώσεις στην ανθρώπινη
υγεία των κριτηρίων αποχαρακτηρισμού των scrap σιδήρου &
χάλυβα και scrap αλουμινίου
Η ανακύκλωση κατέχει σημαντική πλέον θέση στη γραμμή παραγωγής προϊόντων καθώς
εξοικονομεί ενεργειακό κόστος και ποσότητα πρώτων υλών εξασφαλίζοντας παράλληλα με
τους ποιοτικούς ελέγχους την προστασία τόσο του περιβάλλοντος όσο και της ανθρώπινης
υγείας. Η εφαρμογή των κριτηρίων αποχαρακτηρισμού αποβλήτων αναμένεται ότι δεν θα
επηρεάσει σημαντικά τα ποσοστά ανακύκλωσης (Delgado et al., 2009), αλλά ότι θα
βελτιώσει τον αντίκτυπο των τεχνολογιών ανακύκλωσης στους τομείς του περιβάλλοντος
και της ανθρώπινης υγείας. Ακόλουθα θα παρατεθούν οι αναμενόμενες αλλαγές στο
ανθρωπογενές και φυσικό και περιβάλλον ανά στάδιο ανακύκλωσης κατόπιν εφαρμογής
των κριτηρίων αποχαρακτηρισμού στα απόβλητα μετάλλων.
Αρχικά θα πρέπει να σημειωθεί ότι με την εφαρμογή των κριτηρίων αποχαρακτηρισμού
αποβλήτων ορισμένες μέθοδοι ανακύκλωσης μετάλλων θα προτιμώνται σε σχέση με τις
υπόλοιπες (Delgado et al., 2009). Χαρακτηριστικά αναφέρεται η περίπτωση του
επονομαζόμενου ψιλού μετάλλου (το οποίο αναφέρεται στις συσκευασίες) προτιμάται να
συμπιέζεται από ότι να δεματοποιείται, λόγω του μικρού ειδικού βάρους τους το οποίο και
επιτρέπει μεταφορά μεγαλύτερων ποσοτήτων scrap με λιγότερες απαιτούμενες διαδρομές,
εξοικονομώντας με αυτόν τον τρόπο χρήματα και καύσιμα μειώνοντας ταυτόχρονα τις
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα.
Στα πρώτα στάδια της ανακύκλωσης και για το σημείο ακόμη των πηγών παραγωγής των
αποβλήτων, αναφέρεται στα κριτήρια αποχαρακτηρισμού αποβλήτων η σημασία της
διαλογής στην πηγή (Delgado et al., 2009) προκειμένου να επιτευχθούν οι βέλτιστες
δυνατές ποιότητες scrap μετάλλων. Με τον τρόπο αυτό, αποφεύγονται οι περιττές
μετακινήσεις αποβλήτων προς περαιτέρω διαχωρισμό τους μειώνοντας ταυτόχρονα τις
εκπομπές αερίων και φυσικά καθιστώντας πιο εύκολη και γρήγορη τη διαδικασία της
ανακύκλωσης. Ωστόσο, και παρά τη διασφάλιση σε σημαντικό ποσοστό της ποιότητας του
scrap λόγω γνώσης της πηγής προέλευσής του, ο έλεγχος ραδιενέργειας παραμένει από τις
πιο σημαντικές μεταβλητές προς εξέταση κατά τον έλεγχο για την αποδοχή παραλαβής του.
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Καθ' αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται σε ένα ακόμη στάδιο η ποιότητα του scrap και συνάμα
η προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας με την εξάλειψη και του
παραμικρού κινδύνου μόλυνσης από ραδιενέργεια.
(i)

Στάδιο μεταφοράς και αποθήκευσης scrap μετάλλων σιδήρου & χάλυβα και
scrap αλουμινίου

Αλλαγές φαίνεται ότι θα επιφέρουν τα κριτήρια αποχαρακτηρισμού στο στάδιο της
μεταφοράς και αποθήκευσης του ανακτημένου scrap μετάλλων, καθώς δεν θα ισχύουν οι
μέχρι πρότινος Κανονισμοί, μιας και το scrap δεν θα χαρακτηρίζεται πλέον ως απόβλητο. Οι
οποιοιδήποτε κίνδυνοι που μπορεί να ελλοχεύουν από τη μη τήρηση των κανονισμών
μεταφοράς κρίνεται ότι υπερκαλύπτονται από τις προδιαγραφές των κριτήριων
αποχαρακτηρισμού (JRC & IPTS, 2008).
(ii)

Στάδιο επεξεργασίας scrap μετάλλων σιδήρου & χάλυβα και scrap αλουμινίου

Το τμήμα στη διαδικασία της ανακύκλωσης όπου η νομοθεσία της Ε.Ε. εμπεριέχει ιδιαίτερα
αυστηρούς κανονισμούς αφορά στη διαδικασία της επεξεργασίας ως προς τα όρια
εκπομπών αερίων, λόγω της ποιότητάς των ανάλογα με τη διαδικασία παραγωγής χάλυβα
και αλουμινίου. Όπως τονίζεται και στην τεχνική εισήγηση της ομάδας μελέτης του Κοινού
Κέντρου Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα κριτήρια αποχαρακτηρισμού αποβλήτων
δεν αναμένεται ότι θα επηρεάσουν τις εκπομπές από τη διαδικασία επεξεργασίας λόγω της
ύπαρξης και εφαρμογής των κατάλληλων μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος και της
ανθρώπινης υγείας (Delgado et al., 2009).
(iv)

Στάδιο εξαγωγής αποχαρακτηρισμένων φορτίων με περιεχόμενο χάλυβα και
αλουμίνιο σε χώρες εκτός Ε.Ε.

Πιθανή χαρακτηρίζεται και η μεταφορά αποχαρακτηρισμένων φορτίων με περιεχόμενο
χάλυβα και/ή αλουμίνιο σε χώρες εκτός Ε.Ε.. Η εφαρμογή των κριτηρίων
αποχαρακτηρισμού για το scrap σιδήρου και χάλυβα και scrap αλουμινίου αναμένεται να
έχουν θετική επιρροή στην όλη διαδικασία, ενώ οι οποιοιδήποτε προβληματισμοί που
εγείρονται διαθέτουν εύρος πιθανών λύσεων. Στα θετικά αποτελέσματα της εφαρμογής
των κριτηρίων αποχαρακτηρισμού κατηγοριοποιούνται η ελαχιστοποίηση των πιθανοτήτων
αποστολής επικίνδυνων και προσμίξεων, όπως επίσης και φορτίων υπολειμμάτων σε χώρες
εκτός Ε.Ε..
Τέλος θα πρέπει να αναφερθεί ότι εκτός των οφελών που αναμένεται να παρατηρηθούν
στα στάδια της ανακύκλωσης, ένα εξίσου αν όχι πιο σημαντικό όφελος θα προκύψει από τη
μείωση των ποσοτήτων απορριμμάτων που θα οδηγούνται προς ταφή λόγω της ανάγκης
που θα δημιουργηθεί για αξιοποίησης των απορριμμάτων εξαιτίας της ύπαρξης αγορών
εκμετάλλευσής τους.
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5.4.2 Ευκαιρίες αγοράς scrap μετάλλων στην Ελλάδα
Η ελληνική μεταλλοτεχνία δεν κατέχει σημαντική θέση ανάμεσα στα κράτη-μέλη της Ε.Ε.
απέχοντας αρκετές θέσεις πίσω από τις πρωτοπόρες βιομηχανίες κατασκευής μεταλλικών
προϊόντων της Γερμανίας, της Ιταλίας και της Ισπανίας (EUROSTAT, 2006). Η μακρόχρονη
παράδοση των ελληνικών βιομηχανιών μεταλλοτεχνίας και ανακύκλωσης μετάλλων αλλά
ταυτόχρονα με τη μικρή συγκριτικά παραγωγή, καθώς και το πλήγμα που δέχτηκαν τα
τελευταία χρόνια λόγω της οικονομικής κρίσης δημιούργησαν δυσκολίες για την εισχώρηση
νέων μικρομεσαίων εταιριών στον κλάδο.
Χαρακτηριστικά για τον κλάδο της μεταλλοτεχνίας στην Ελλάδα αποτελούν η μικρή
βιομηχανία ανακύκλωσης (To Bήμα οικονομία, 2009), η περιορισμένη χρήση scrap σιδήρου
και χάλυβα και scrap αλουμινίου ελληνικής προέλευσης ως πρώτη ύλη για την παραγωγή
προϊόντων καθώς και η διαμόρφωση των τιμών των scrap μετάλλων με κριτήριο τις τιμές
χρηματιστήριων του εξωτερικού, μιας και η εν λόγω τιμή δεν διαπραγματεύεται στο
ελληνικό χρηματιστήριο.
Στην Ελλάδα τα ποσοστά ανάκτησης υλικών από απόβλητα παραμένουν χαμηλά σε σχέση
με τα επίπεδα που καταγράφονται στα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Ε.Ε. -όπου βέβαια
υπάρχουν καταγραφές για τα ποσοστά ανακύκλωσης μετάλλων για τη χώρα.
Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι μόλις το 17% των αποβλήτων που παράγονται στην Ελλάδα
ανακυκλώνεται με βάση επίσημα στοιχεία της Eurostat, 2009 (EUROSTAT newsrelease,
2011), και συγκεκριμένα το 2010 ανακυκλώθηκαν μόλις 92.158 τόνοι μετάλλων από
οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, σημειώνοντας πτώση σε σχέση με την ανάπτυξη
που παρουσίαζε ο κλάδος 2008. Με χαμηλά ποσοστά ανακύκλωσης μετάλλων ακόμη και
στην ανακύκλωση οχημάτων που θα μπορούσε να τροφοδοτεί σημαντικά την εγχώρια
παραγωγή scrap μετάλλων σε συνδυασμό με τα γενικότερα χαμηλά ποσοστά ανακύκλωσης
στη χώρα, δημιουργούνται αναπόφευκτα μεγάλες ποσότητες απορριμμάτων που
οδηγούνται προς ταφή μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο την παραγωγή αξιοποιήσιμων
ποσοτήτων scrap μετάλλων. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το κέρδος των ελληνικών
επιχειρήσεων από την ανακύκλωση αυτοκινήτων είναι 15 φορές μικρότερο από αυτό που
καταγράφεται σε χώρες όπως η Ιταλία και η Ισπανία, και 30 φορές μικρότερο σε σχέση με
αυτό της Γερμανίας.
Η μικρή παραγωγή scrap μετάλλων στη χώρα σε συνδυασμό με την αύξηση του
ενεργειακού κόστους που πλήττει ιδιαίτερα τους ενεργοβόρους κλάδους όπως οι
βιομηχανίες μεταλλοτεχνίας, η κατά 35% επιβάρυνση της ελληνικής βιομηχανίας (φόροι,
περιβαλλοντικό κόστος κ.λπ.) τα τελευταία χρόνια (Εφημερίδα Κέρδος, 2013β) καθώς και το
πλήγμα του κατασκευαστικού κλάδου του κυριότερου δηλαδή αποδέκτη scrap μετάλλων
την τελευταία τριετία λόγω της οικονομικής κρίσης δεν δημιουργούν ευνοϊκές συνθήκες
για τη χρήση scrap μετάλλων και επομένως την αύξηση της ζήτησής του στην ελληνική
αγορά. Η κατάσταση αυτή απεικονίζεται στις ελληνικές βιομηχανίες μεταλλοτεχνίας με τις
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εισαγωγές scrap μετάλλων από το εξωτερικό, από όπου επιτυγχάνεται με χαμηλότερο
κόστος η παραγωγική διαδικασία.
Επιπρόσθετα, αντίκτυπο στην αγορά του scrap μετάλλου για τη χώρα έχει και η πτώση της
τάξης του 2,9% σε ετήσια βάση που καταγράφηκε στην ελληνική βιομηχανική παραγωγή το
Νοέμβριο του 2012, ακολουθώντας την πρότερη πτωτική της τάση του 2011 (Εφημερίδα
Κέρδος, 2013α). Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι η μείωση της βιομηχανικής
παραγωγής έχει οδηγήσει σε μία γενικότερη εξωστρέφεια της ελληνικής βιομηχανίας προς
πώληση των προϊόντων της στο εξωτερικό. Αντίστοιχη τάση παρατηρείται και στις
χαλυβουργίες με επενδυτικό ενδιαφέρον σε χώρες και εκτός Ε.Ε., όπως στη Βόρεια Αφρική
και στη Μέση Ανατολή.
Σε ό, τι αφορά στις σιδηρούχες και αλουμινένιες μεταλλικές συσκευασίες που διακινούνται
στην αγορά, εντοπίζονται τόσο εισαγόμενες συσκευασίες κάθε είδους όσο και εγχώρια
παραγωγή σιδηρούχων και αλουμινένιων συσκευασιών. Πιο συγκεκριμένα για τη δεύτερη
περίπτωση, τα κύρια μεταλλικά υλικά συσκευασίας που χρησιμοποιούνται αφορούν στο
λευκοσίδηρο και στο χάλυβα (Στασινόπουλος, 2012) και στο αλουμίνιο. Λόγω επομένως της
έλλειψης βάσης δεδομένων για τη σύνθεση των μεταλλικών απορριμμάτων από τα
νοικοκυριά, και με γνώμονα ότι τα κύρια μεταλλικά απορρίμματα στα νοικοκυριά αφορούν
στις μεταλλικές συσκευασίες, συμπεραίνεται ότι οι μεταλλικές συσκευασίες που
απορρίπτονται θα αφορούν σίγουρα (λόγω της εγχώριας παραγωγής) σε μεταλλικές
συσκευασίες λευκοσιδήρου, χάλυβα και αλουμινίου και εν συνεχεία σε όποια είδη
μεταλλικών συσκευασιών εισάγονται από το εξωτερικό. Στην Ελλάδα η παραγωγή
μεταλλικών συσκευασιών από λευκοσίδηρο και χάλυβα περιλαμβάνει μικρά και μεσαία
δοχεία κονσερβών, δοχεία υγρών και βαρέλια (Στασινόπουλος, 2012).
Η επιχειρηματική επομένως δραστηριότητα της ανακύκλωσης μετάλλων φαίνεται ότι
βρίσκεται ακόμη στα πρώτα στάδια σε μία ήδη χαρακτηρισμένη ως ώριμη αγορά της
Ελλάδας. Οι υπάρχουσες ελλείψεις στο χώρο σε συνδυασμό με τη γενικότερη οικονομική
κρίση που επικρατεί στη χώρα και φυσικά τη μειωμένη ζήτηση φαίνεται ότι δεν
δημιουργούν τις πιο ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη επιχειρηματικότητας στον κλάδο.
Ωστόσο, οι κλάδοι των χαλυβουργείων και των βιομηχανιών κατασκευής μεταλλικών
συσκευασιών θα μπορούσαν να ωφεληθούν σημαντικά από τη συνδυαστική εφαρμογή των
κριτηρίων αποχαρακτηρισμού scrap μετάλλων με μέτρα όπως οικονομικά προνόμια,
ενημερωμένες βάσεις δεδομένων, ορισμό τιμών πλαφόν, ενίσχυση των σχετικών κλάδων
έρευνας κ.λπ. τονώνοντας τα κέντρα συλλογής και δεματοποίησης και αλυσιδωτά
δημιουργώντας οφέλη όπως:
-

Μείωση του κόστους αγοράς πρώτων υλών για τις βιομηχανίες μεταλλοτεχνίας, και
επομένως αύξηση της παραγωγής
Μείωση του κόστους παραγωγής λόγω της άμεσης εφαρμογής scrap μετάλλων στη
βιομηχανία, καθώς scrap μέταλλα που θα φέρουν πιστοποίηση των κριτηρίων
αποχαρακτηρισμού θα έχουν απαραίτητα υποστεί κατάλληλη διαδικασία ανάκτησης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Πίνακας 1: Ευρωπαϊκές προδιαγραφές για scrap σιδήρου και χάλυβα
Κατηγορία

Ε3

Περιγραφή

Παλαιό scrap

Ε2

Πυκνότητα

Στείρα

≥ 0.6

≤1%

≥ 0.5

< 1,5 %

≥ 0.5

< 0,3 %

Παλαιό
scrap
χάλυβα,
κατεργασμένα με τέτοιο τρόπου
που να διασφαλίζεται η άμεση
φόρτιση.
Πιθανά περιλαμβάνει σωλήνες και
κοίλες δοκούς, ενώ εξαιρούνται
ράβδοι και μορφοσίδηρος που
δεν
περιλαμβάνουν
χαλκό,
κασσίτερο,
μόλυβδο
(και
κράματα), μηχανικά μέρη και
στείρα
προκειμένου
να
επιτευχθούν
τα
επιθυμητά
περιεχόμενα ποσοστά.

Ε1

Διαστάσεις

Πάχος ≥ 6mm
Μεγέθη:
<1.5x0.5x0.5m

Παλαιό
scrap
χάλυβα,
κατεργασμένα με τέτοιο τρόπου
που να διασφαλίζεται η άμεση
φόρτιση.
Εάν
απαιτείται
μεγαλύτερη
πυκνότητα,
συνιστάται κατά το μέγιστο ένα
μέτρο όπως έχει οριστεί.
Πιθανά περιλαμβάνει ελαφριές
ζάντες οχημάτων, εξαιρουμένων
του σκελετού των οχημάτων
καθώς και οικιακές συσκευές.
Εξαιρούνται
ράβδοι
και
μορφοσίδηρος,
χαλκός,
κασσίτερος,
μόλυβδος
(και
κράματα), μηχανικά μέρη και
στείρα
προκειμένου
να
επιτευχθούν
τα
επιθυμητά
περιεχόμενα ποσοστά.

Πάχος : <6mm

Λεπτή και νέα παραγωγή scrap
σιδήρου, κατεργασμένη με τρόπο
ώστε να διασφαλίζεται η άμεση
φόρτιση.

Πάχος: ≥ 3mm

Μεγέθη:
<1.5x0.5x0.5m

Μεγέθη:
<1.5 x
0.5x0.5m
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Κατηγορία

Περιγραφή

Διαστάσεις

Πυκνότητα

Στείρα

≥ 0.4

< 0,3 %

≥1

< 0,3 %

Το scrap σιδήρου θα πρέπει να
είναι χωρίς επικάλυψη, σε
διαφορετική περίπτωση και με τη
σύμφωνη γνώμη μπορεί να είναι
απαλλαγμένο από κορδέλες για
την αποφυγή προβλημάτων κατά
τη φόρτιση. Θα πρέπει να είναι
απαλλαγμένο
από
χαλκό,
κασσίτερο,
μόλυβδο
(και
κλάματα), μηχανικά μέρη και
στείρα
προκειμένου
να
επιτευχθούν
τα
επιθυμητά
περιεχόμενα ποσοστά.
Νέα παραγωγή scrap σιδήρου,
κατασκευασμένο με τρόπο ώστε
να διασφαλίζεται η άμεση
φόρτιση.
Το scrap σιδήρου θα πρέπει να
είναι χωρίς επικάλυψη, σε
διαφορετική περίπτωση και με τη
σύμφωνη γνώμη μπορεί να είναι
απαλλαγμένο από κορδέλες για
την αποφυγή προβλημάτων κατά
τη φόρτιση. Θα πρέπει να είναι
απαλλαγμένο
από
χαλκό,
κασσίτερο,
μόλυβδο
(και
κλάματα), μηχανικά μέρη και
στείρα
προκειμένου
να
επιτευχθούν
τα
επιθυμητά
περιεχόμενα ποσοστά.

Χωρίς επικάλυψη

Νέο scrap Λίγα υπολείμματα

Ε8

Ε6

Νέα παραγωγή λεπτού scra
σιδήρου (πάχους μικρότερου των
3mm) συμπιεσμένο ή σταθερά
δεματοποιημένο με τρόπο ώστε
να διασφαλίζεται η άμεση
φόρτιση. Το scrap θα πρέπει να
μην έχει επικάλυψη εκτός και εάν
επιτρέπεται από κοινή συμφωνία.
Δεν πρέπει να περιλαμβάνει
χαλκό, κασσίτερο, μόλυβδο (και
κράματα), μηχανικά μέρη και
στείρα,
προκειμένου
να
επιτευχθούν
τα
επιθυμητά

Πάχος : < 3mm
Μεγέθη:
<1.5x0.5 x
0.5m
(εξαιρουμένων
κορδελών
σύνδεσης)
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Κατηγορία

Περιγραφή

Διαστάσεις

Πυκνότητα

Στείρα

>0.9

< 0.4 %

περιεχόμενα ποσοστά.

Ψιλοκομμένο

Ε40

Ρινίσματα σιδήρου και χάλυβα.
Παλαιό
scrap
σιδήρου
κατατέμνεται σε τεμάχια που δεν
υπερβαίνουν τα 200mm σε καμία
διάστασή τους για το 95% του
συνόλου του φορτίου. Κανένα
τεμάχιο στο εναπομείναντα 5%
του συνόλου δεν θα πρέπει να
υπερβαίνει τα 1000mm. Η
κατεργασία του θα πρέπει να
είναι
τέτοια
ώστε
να
διασφαλίζεται η άμεση φόρτιση.
Το scrap δεν θα πρέπει να
περιέχει υπερβολική υγρασία,
μαλακό χυτοσίδηρο και υλικά
αποτεφρωτήρα
(ειδικά
κονσέρβες). Θα πρέπει να είναι
απαλλαγμένο
από
χαλκό,
κασσίτερο,
μόλυβδο
(και
κράματα), και στείρα προκειμένου
να επιτευχθούν τα επιθυμητά
περιεχόμενα ποσοστά.
Ομογενοποιημένα πολλά από τα
ρινίσματα σιδήρου και χάλυβα
γνωστής προέλευσης μικρού
όγκου. Κατεργασμένα με τέτοιο
τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η
άμεση φόρτιση. Ρινίσματα από
Free Cutting Steel πρέπει να
αναγνωρίζονται
σαφώς.
Τα
ρινίσματα θα πρέπει να είναι
απαλλαγμένα από όλους τους
ρύπους
όπως
μη-σιδηρούχα
μέταλλα, κλίμακα, σκόνη λείανσης
και έντονα οξειδωμένα ρινίσματα
ή άλλα υλικά της χημικής
βιομηχανίας. Είναι δυνατόν να
απαιτηθεί χημική ανάλυση.

(*)

Ε5Μ

Μικτή από πολλά ρινίσματα
χάλυβα με άνθρακα, μικρού
όγκου και απαλλαγμένο από
ρινίσματα από Free Cutting Steel.

(*)

Ρινίσματα σιδήρου και χάλυβα

Ε5Η
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Κατηγορία

Περιγραφή

Διαστάσεις

Πυκνότητα

Στείρα

Max.
1.5 x 0.5 x
0.5 m

≥ 0.5

<1.5 %

Max.
1.5 x 0.5 x
0.5 m

≥ 0.6

<0.7 %

Κατεργασμένα με τέτοιο τρόπο
ώστε να διασφαλίζεται η άμεση
φόρτιση. Ρινίσματα από Free
Cutting Steel
πρέπει να
αναγνωρίζονται
σαφώς.
Τα
ρινίσματα θα πρέπει να είναι
απαλλαγμένα από όλους τους
ρύπους
όπως
μη-σιδηρούχα
μέταλλα, κλίμακα, σκόνη λείανσης
και έντονα οξειδωμένα ρινίσματα
ή άλλα υλικά της χημικής
βιομηχανίας.

Scrap με υψηλό ποσοστό υπολειμμάτων

EHRB

EHRM

Παλαιό
και
νέο
scrap
αποτελούμενο
κυρίως
από
ράβδους
και
μορφοσίδηρο
κατεργασμένο με τρόπο ώστε να
διασφαλίζεται η άμεση φόρτιση.
Έχει τη δυνατότητα να κοπεί, να
ψαλιδιστεί ή να δεματοποιηθεί
και πρέπει να είναι απαλλαγμένο
από
μεγάλες
ποσότητες
σκυροδέματος ή άλλου είδους
κατασκευαστικό υλικό. Θα πρέπει
να είναι απαλλαγμένα από χαλκό,
κασσίτερο,
μόλυβδο
(και
κράματα), μηχανικά μέρη και
στείρα
προκειμένου
να
επιτευχθούν
τα
επιθυμητά
περιεχόμενα ποσοστά.
Παλαιά και νέα μηχανικά μέρη και
εξαρτήματα μη αποδεκτά από στις
άλλες κατηγορίες ποιοτήτων,
κατεργασμένα με τρόπο ώστε να
διασφαλίζεται η άμεση φόρτιση.
Ενδέχεται
να
περιλαμβάνει
κομμάτια χυτοσίδηρου (κατά
κύριο λόγο τα περιβλήματα των
μηχανικών μερών). Θα πρέπει να
μην
περιέχονται
χαλκός,
κασσίτερο,
μόλυβδος
(και
κράματα) και κομμάτια όπως
κελύφη
ρουλεμάν,
χάλκινοι
δακτύλιοι καθώς και στείρα,
προκειμένου να επιτευχθούν τα
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Κατηγορία

Περιγραφή

Διαστάσεις

Πυκνότητα

Στείρα

≥ 0.8

Περιεχόμενος
σίδηρος σε
ποσοστό ≥ 92
%

επιθυμητά περιεχόμενα ποσοστά.

Τεμαχισμένο scrap αποτέφρωσης

E46

Τεμαχισμένο
scrap
από
αποτέφρωση. Scrap μαλακού
σιδήρου
κατεργασμένο
σε
κλιβάνους αποτέφρωσης οικιακών
απορριμμάτων, το οποίο στη
συνέχεια
διαχωρίζεται
με
μαγνήτες και τεμαχίζεται σε
τεμάχια που δεν ξεπερνούν τα
200mm
κατά
μήκος
κάθε
κατεύθυνσης και αποτελούνται εν
μέρει από επικασσιτεροποιημένα
χαλύβδινα δοχεία. Θα πρέπει να
μην
περιέχονται
χαλκός,
κασσίτερο,
μόλυβδος
(και
κράματα) και κομμάτια όπως
κελύφη
ρουλεμάν,
χάλκινοι
δακτύλιοι καθώς και στείρα,
προκειμένου να επιτευχθούν τα
επιθυμητά περιεχόμενα ποσοστά.

Πηγή: EUROFER

Πίνακας 2: Ανακύκλωση υλικών και απορριμμάτων διαφόρων κατηγοριών σχετιζόμενων με μέταλλα
στην Ελλάδα
Κατηγορίες

Εναλλακτική Διαχείριση

Λεπτομέρειες προγράμματος

Απόβλητα από
ηλεκτρικό και
ηλεκτρονικό
εξοπλισμό (ΑΗΕΕ)

Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής
Διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού
και
Ηλεκτρονικού
εξοπλισμού
«ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.»
(Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.)

Οι συσκευές συλλέγονται στα σημεία
συλλογής, αποσυναρμολογούνται σε ειδικές
μονάδες, απομακρύνονται οι επικίνδυνες
ουσίες και
τα αξιοποιήσιμα
μέρη
διοχετεύονται στην αγορά ενώ τα υπόλοιπα
οδηγούνται προς ανακύκλωση.

Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής
Διαχείρισης Φωτιστικών Ειδών,
Λαμπτήρων και Μικροσυσκευών
«ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.» (Συλλογικό
Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης
αποβλήτων
φωτιστικών
και
λαμπτήρων).

Από
την
ανακύκλωση
φωτιστικών,
λαμπτήρων και μικροσυσκευών που
διαχειρίζονται σε ειδικές βιομηχανίες
ανακύκλωσης
προκύπτουν
μέταλλα
σιδηρούχα, χαλκός, αλουμίνιο, γυαλί, ξύλο,
πλαστικό κ.λπ.
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Κατηγορίες

Εναλλακτική Διαχείριση

Λεπτομέρειες προγράμματος

Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής
Διαχείρισης Συσκευασιών «ΣΣΕΔΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ» της Ε.Ε.Α.Α. Α.Ε.
(Ε.Ε.Α.Α.)

Πρόκειται για το σύστημα με τους «μπλε
κάδους» των οποίων τα υλικά (συσκευασίες
από αλουμίνιο, λευκοσίδηρο, γυαλί, χαρτί
και χαρτοκυβώτια) που συλλέγονται
οδηγούνται προς διαλογή και συμπίεσηδεματοποίηση σε Κ.Δ.Α.Υ..

Ατομικό σύστημα εναλλακτικής
διαχείρισης
συσκευασιών
της
Ιδιωτικής Ετικέτας και Εισαγωγής
Προϊόντων «ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ»
(Ανακύκλωση Συσκευασιών ΑΒ
Βασιλόπουλος)

Πρόκειται για κέντρα ανακύκλωσης όπου
συγκεντρώνονται πλαστικά μπουκάλια,
μεταλλικά
κουτιά,
γυάλινες
φιάλες,
πλαστικές σακούλες, μεταλλικοί περιέκτες
και πλαστικά δοχεία. Τα συμπιεσμένα υλικά
οδηγούνται
στα
αντίστοιχα
Κέντρα
Ανακύκλωσης.

Συλλογικό Σύστημα Ανταποδοτικής
Εναλλακτικής
Διαχείρισης
και
Ανακύκλωσης Συσκευασιών και
Αποβλήτων
«ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
(Ανταποδοτική ανακύκλωση)

Στο σύστημα για την ανακύκλωση
αλουμινίου, πλαστικού, γυαλιού και χαρτιού
συμμετέχουν τόσο Δήμοι όσο και
επιχειρήσεις. Τα υλικά διαχωρίζονται στο
μηχάνημα και στη συνέχεια οδηγούνται προς
αξιοποίηση.

Πολύτιμα
μέταλλα,
κοσμήματα

Σε καταστήματα

Πρόκειται για συστήματα ανακύκλωσης σε
κοσμηματοπωλεία, όπου πραγματοποιείται
καθαρισμός, διαχωρισμός των μετάλλων και
τέλος
ανακατασκευάζονται
σε
νέα
κοσμήματα.

Αστικά
Απορρίμματα

Εργοστάσια
Μηχανικής
Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης
(Ε.Μ.Α.Κ.)

Πρόκειται για σύστημα επεξεργασίας
σύμμεικτων απορριμμάτων με ανάκτηση
μετάλλων όπως αλουμινίου και σιδήρου.

Απορρίμματα
συσκευασιών
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Πίνακας 3: Ευρωπαϊκές προδιαγραφές για όλες τις ποιότητες scrap σιδήρου και χάλυβα ως προς το
περιβάλλον, υγεία και ασφάλεια

Δεν θα πρέπει να περιέχουν:
Πεπιεσμένα, κλειστά ή ανεπαρκώς ανοικτά δοχεία παντός προελεύσεως πιθανώς
εκρηκτικής φύσεως. Ως ανεπαρκώς ανοικτά δοχεία λογίζονται αυτά των οποίων το άνοιγμα
είναι λιγότερο των 10cm ορατό από όλες τις κατευθύνσεις.

ασφάλεια

Επικίνδυνα, εύφλεκτα ή εκρηκτικά, πυροβόλα όπλα (ολόκληρα ή μέρη αυτών), ρύποι ή
ρυπαντές που μπορεί να περιέχουν ή να εκπέμπουν επικίνδυνες ουσίες για την ανθρώπινη
υγεία, το περιβάλλον ή την παραγωγή χάλυβα.
Θα πρέπει να ελέγχονται εντός των ορίων προσβασιμότητας και αυστηρά με βάση την
τήρηση των κανόνων και χρήσης εξοπλισμού ανίχνευσης της ραδιενέργειας, προκειμένου να
ανιχνευθούν:
Υλικά που παρουσιάζουν ραδιενέργεια σε υψηλότερα ποσοστά από τα επιτρεπόμενα για το
περιβάλλον
Ραδιενέργεια σε σφραγισμένα δοχεία, ακόμη κι αν δεν υπάρχει ανίχνευση σημαντικού
ποσοστού ραδιενέργειας λόγω θωράκισης ή εξαιτίας της θέσης του δοχείου κατά την
παραλαβή.
Θα πρέπει να μην περιέχουν ή μονάχα σε αμελητέες ποσότητες:

στείρα

μη-σιδηρούχα μέταλλα και μη-μεταλλικά υλικά, χώμα, μονωτικά, μεγάλες συγκεντρώσεις
οξειδίων του σιδήρου σε οποιαδήποτε μορφή, εκτός από τα επιτρεπόμενα όρια της
επιφανειακής σκουριάς που προκύπτει από την αποθήκευση των scrap σε εξωτερικό χώρο
υπό κανονικές ατμοσφαιρικές συνθήκες.
Εύφλεκτα μη-μεταλλικά υλικά συμπεριλαμβανομένων των καουτσουκ, πλαστικό, ύφασμα,
ξύλο, πετρέλαιο, λιπαντικά και άλλες χημικές ή οργανικές ουσίες και όχι μόνο.
Ογκώδη κομμάτια (σε μέγεθος πλίνθου) κακοί αγωγοί του ηλεκτρισμού όπως λάστιχα,
τσιμεντοσωλήνες, ξύλο και σκυρόδεμα.
Απόβλητα ή υπολείμματα που προέρχονται από τήξη χάλυβα, θέρμανση, λείανση,
τρόχισμα, πριόνισμα, συγκόλληση, οξυγονοκοπή, σκωρία, καλαμίνα, σκόνη κονιοσυλλεκτών,
σκόνη άλεσης και λάσπη.

Υπολείμματα και
μεταλλικά στοιχεία

χαλκός

Ορατά τμήματα χαλκού. Ηλεκτροκινητήρες, φύλλα χαλκού υλικά με
χάλκινη επίστρωση, κελύφη ρουλεμάν, ρολά, πυρήνες καλοριφέρ.
Θα πρέπει να μην περιέχουν ή μονάχα σε αμελητέες ποσότητες,
καλώδια, σύρματα και καλώδια σωλήνων, ορειχάλκινα αντικείμενα
που είναι συγκολλημένα ή αναμεμειγμένα με scrap σιδήρου.
Υλικά με υψηλή συγκέντρωση σε χαλκό όπως ράβδοι, μορφοσίδηρος
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που θα κατηγοριοποιηθούν σε ποιότητες με υψηλό περιεχόμενο σε
υπολείμματα.

κασσίτερος

Όλες οι ποιότητες δεν θα πρέπει να περιέχουν κασσίτερο σε
οποιαδήποτε μορφή όπως κονσερβοκούτια, επικασσιτερωμένα υλικά
κ.λπ. όπως επίσης χάλκινα αντικείμενα όπως δακτύλιοι κ.λπ.

μόλυβδος

Όλες οι ποιότητες δεν θα πρέπει να περιέχουν οποιαδήποτε μορφή
μολύβδου όπως μπαταρίες, καλάι, άκρα καλωδίων κ.λπ.

Χρώμιο, νικέλιο,
μόλυβδος

Όλες οι ποιότητες δεν θα πρέπει να περιλαμβάνουν κράματα σιδήρου
και ανοξείδωτου χάλυβα, καθώς μηχανικά μέρη (τα οποία κατά κύριο
λόγο περιλαμβάνουν αυτά τα στοιχεία) όπως κινητήρες, κιβώτια
ταχυτήτων για φορτηγά, άξονες, κιβώτια ταχυτήτων, εργαλεία και
χρωστικές όπως επίσης και μη-μαγνητικά μέρη

Οι ποσότητες scrap θα πρέπει να φέρουν ως ακολούθως, σε αντίθετη περίπτωση το scrap
γίνεται επίσης δεκτό κατόπιν συμφωνίας μεταξύ του αγοραστή και του προμηθευτή, με
κριτήριο την προέλευση του φορτίου. Τα φορτία περιεχομένου με μέγιστα ποσοστά των εν
λόγω στοιχείων αποτελούν τμήμα συμφωνίας μεταξύ του προμηθευτή και του αγοραστή
κατά την παραγγελία.

Περιεχόμενα ποσοστά %
Κατηγορία

Παλαιό scrap

Cu

Sn

Cr, Ni,
Mo

Ε3

≤0.250

≤0.010

Σ≤0.250

Ε1

≤0.400

≤0.020

Σ≤0.300

Ε2

Σ≤0.300

Νέο scrap Λίγα υπολείμματα

Ε8

Σ≤0.300

Χωρίς επικάλυψη

Ε6

Σ≤0.300

Ψιλοκομμένο

Ε40

Ρινίσματα σιδήρου και χάλυβα

Ε5Η

Scrap με υψηλό ποσοστό
υπολειμμάτων

Σ≤0.250

S

p

Σ≤0.020

Ενδέχεται να ζητηθεί χημική ανάλυση

Ε5Μ

≤0.400

≤0.030

Σ≤1

≤0.100

EHRB

≤0.450

≤0.030

Σ≤0.350

EHRM

≤0.400

≤0.030

Σ≤1.0
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Ανάμιξη
ποιοτήτων

Τεμαχισμένο scrap αποτέφρωσης

E46

≤0.500

≤0.070

Κανένα φορτίο δεν θα πρέπει να περιλαμβάνει αναμεμιγμένες ποιότητες εκτός και αν
προϋπάρξει συμφωνία

Περιβάλλον

Δεν πρέπει να υπάρχει σημαντική μόλυνση των απορριμμάτων, όπως ορίζεται από τις
περιγραφές της EU-27 Steel Scrap Specification ή αντίστοιχα με την εθνική πολιτική των
κρατών-μελών.
Δεν πρέπει να υπάρχει ανάμειξη με επικίνδυνα απόβλητα τα οποία ορίζονται με αστερίσκο
(*) από την Απόφαση της Επιτροπής 2001/118/Ε.Ε. όπως τροποποιήθηκε (OJ. L47,
16.02.2001, p.1.).
Όλες οι ποιότητες θα πρέπει να ελέγχονται, εντός των ορίων της προσβασιμότητας και με
αυστηρή τήρηση του κατάλληλου εξοπλισμού για την ανίχνευση ραδιενέργειας,
προκειμένου να προσδιορίσει:
-

Υλικό που παρουσιάζει ραδιενέργεια σε ποσοστό που να υπερβαίνει τα επιτρεπτά
όρια για το περιβάλλον
Ραδιενέργεια σε σφραγισμένα δοχεία, ακόμη κι αν δεν υπάρχει ανίχνευση
σημαντικού ποσοστού ραδιενέργειας λόγω θωράκισης ή εξαιτίας της θέσης του
δοχείου κατά την παραλαβή.
Πηγή: EUROFER; ISRI; BIR; EFR, 2007

Πίνακας 4: Πρότυπα Ευρωπαϊκού Οργανισμού Τυποποίησης και Οδηγίες Ε.Ε. για τις συσκευασίες

Πρότυπο αναφοράς για τις
συσκευασίες CEN/TC 261

Νομοθεσία

Πρότυπο αναφοράς Ελληνικού
Οργανισμού Τυποποίησης

EN 12674-2:2001

87/356/EEC(No)
80/232/EEC (No)

EN 13007:1999

87/356/EEC(No)
80/232/EEC (No)

ELOT EN 13007

EN 13008:1999

87/356/EEC(No)
80/232/EEC (No)

ELOT EN 13008

13025-1:2005

87/356/EEC(No)
80/232/EEC (No)

ELOT EN 13025-1

EN 13025-2:2005

87/356/EEC(No)
80/232/EEC (No)

ELOT EN 13025-2

ELOT EN 12674-2
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Πρότυπο αναφοράς για τις
συσκευασίες CEN/TC 261

Νομοθεσία

Πρότυπο αναφοράς Ελληνικού
Οργανισμού Τυποποίησης

EN 13025-3:2005

87/356/EEC(No)
80/232/EEC (No)

ELOT EN 13025-3

EN 13026:2001

87/356/EEC(No)
80/232/EEC (No)

ELOT EN 13026

EN 13027:2001

87/356/EEC(No)
80/232/EEC (No)

ELOT EN 13027

EN 13028:2001

87/356/EEC(No)
80/232/EEC (No)

ELOT EN 13028

EN 13028:2001/AC:2002

-

EN 13029:2009

EN 13029:2009

ELOT EN 13029

EN 13046:2000

87/356/EEC(No)
80/232/EEC (No)

ELOT EN 13046

EN 13047:2000

87/356/EEC(No)
80/232/EEC (No)

ELOT EN 13047

EN 13246:2001

EN 13246:2001

ELOT EN 13246

EN 14979:2006

EN 14979:2006

ELOT EN 14979

EN 15385:2007

-

ELOT EN 15385

EN 15387:2011

-

ELOT EN 15387

EN 15593:2008

-

ELOT EN 15593

EN 13430:2004

94/62/EC (C 44, 200502-19)

ΕΛΟΤ ΕΝ 13430

EN 13427:2004

94/62/EC (C 44, 200502-19)

ΕΛΟΤ ΕΝ 13427

EN 13193:2000

94/62/EC (No)

ΕΛΟΤ ΕΝ 13193
Πηγή: CEN
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6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Τα Κριτήρια Αποχαρακτηρισμού Αποβλήτων αποτελούν νεοεισαχθέν σύνολο στη νομοθεσία
της Ε.Ε. περί αποβλήτων βάσει της Οδηγίας Πλαίσιο 2008/98/ΕΚ. Κύριοι στόχοι των
αποτελούν η ικανή και επαρκής αντικατάσταση των φυσικών πόρων, η διασφάλιση του
περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας, καθώς και η σταθερότητα και ανάπτυξη της
αγοράς δευτερογενών πρώτων υλών της Ε.Ε.. Ο ορισμός τους βρίσκεται για μερικές ροές
αποβλήτων υπό συζήτηση, ενώ για μερικές εξ αυτών όπως αυτά των απορριμμάτων
μετάλλων έχουν ήδη θεσμοθετηθεί. Τα κλάσματα απορριμμάτων που παρουσιάστηκαν στο
ανά χείρας παραδοτέο αφορούσαν σε ροές απορριμμάτων που συναντώνται με
μεγαλύτερη συχνότητα και σε μεγαλύτερη ποσότητα στα οικιακά απορρίμματα των
νοικοκυριών, και συγκεκριμένα στα απορρίμματα χάρτου, πλαστικού και μετάλλων. Βασική
προϋπόθεση για την επιλογή παρουσίασης των κριτηρίων αποχαρακτηρισμού για τις εν
λόγω ροές αποτέλεσε και η ύπαρξη εγχώριας αγοράς των δευτερογενών πρώτων υλών
τους.
Σε ό, τι αφορά στα κριτήρια αποχαρακτηρισμού των απορριμμάτων χάρτου, θα πρέπει να
σημειωθεί ότι δεν έχει ακόμη επέλθει ακόμη η θεσμοθέτησή τους. Χαρακτηριστικά σημεία
των μελλοντικών κριτηρίων αποχαρακτηρισμού τους, σύμφωνα με μελέτες του Κοινού
Κέντρου Ερευνών, αφορούν στον αποκλεισμό εισαγωγής προς ανακύκλωση επικίνδυνων
αποβλήτων, βιολογικών αποβλήτων, μικτών αστικών αποβλήτων, νοσοκομειακών
απορριμμάτων και προϊόντων προσωπικής υγιεινής. Ως υψίστης σημασίας κρίνεται και η
ολοκλήρωση όλων των εργασιών προετοιμασίας του παλαιοχάρτου προς άμεση είσοδο
στην πολτοποίηση και για την κατασκευή νέων προϊόντων χάρτου. Μέλημα για τα κριτήρια
ποιότητας των προϊόντων ανακύκλωσης αποτελεί η διασφάλιση του βαθμού ποιότητας των
απορριμμάτων χάρτου, ούτως ώστε να αποτελούν ικανό αντικαταστάτη των φυσικών
πόρων.
Κατ’ αντιστοιχία με τα απορρίμματα χάρτου, τα απορρίμματα πλαστικού δεν φέρουν ακόμη
θεσμοθετημένα από την Ε.Ε. κριτήρια αποχαρακτηρισμού. Τα απορρίμματα πλαστικού που
οδηγούνται προς ανακύκλωση εκτιμάται σύμφωνα με το Κοινό Κέντρο Ερευνών ότι θα
πρέπει να μην περιέχουν επικίνδυνα απόβλητα, βιοαπόβλητα, απόβλητα καθώς και
χρησιμοποιημένα προϊόντα προσωπικής υγιεινής. Αναπόσπαστο τμήμα των κριτηρίων
αναμένεται ότι θα αποτελεί η διασφάλιση όλων των απαιτούμενων διεργασιών για την
προετοιμασία των απορριμμάτων πλαστικού προς άμεση προώθηση για την κατασκευή
νέων πλαστικών αντικειμένων. Επιπρόσθετα, τα κριτήρια ποιότητας των προϊόντων
ανάκτησης απορριμμάτων πλαστικού αναμένεται ότι θα οριστούν με γνώμονα τον
αποκλεισμό στοιχείων τα οποία ενδείκνυνται ότι προκαλούν άμεσα ή έμμεσα προβλήματα
τόσο στο περιβάλλον όσο και στην ανθρώπινη υγεία, καθώς και με την προϋπόθεση ότι το
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προϊόν είναι κατάλληλο προς άμεση χρήση ως δευτερογενής πρώτη ύλη για την παραγωγή
προϊόντων με περιεχόμενη σύσταση σε πλαστικό.
Εν αντιθέσει με τις δύο προαναφερθείσες ροές απορριμμάτων, τα scrap μετάλλων σιδήρου
και χάλυβα και scrap αλουμινίου φέρουν θεσμοθετημένα από την Ε.Ε. κριτήρια
αποχαρακτηρισμού. Σύμφωνα με τον Κανονισμό 333/2011, χρησιμοποιούνται ως
εισερχόμενα φορτία προς ανακύκλωση μόνο φορτία αποβλήτων που περιέχουν αντίστοιχα
σίδηρο ή αλουμίνιο, ενώ δεν χρησιμοποιούνται επικίνδυνα απόβλητα και ορισμένες ακόμη
περιπτώσεις αποβλήτων ανάλογα με το είδος του μετάλλου. Οι απαιτήσεις των διεργασιών
και τεχνικών επεξεργασίας scrap σιδήρου και χάλυβα και scrap αλουμινίου, αναγράφεται
ρητά ότι θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι απαραίτητες κατεργασίες προετοιμασίας
των φορτίων ούτως ώστε να προωθηθούν σε χαλυβουργεία και χυτήρια. Επιπρόσθετα, για
τη διασφάλιση της ποιότητας των αποχαρακτηρισμένων φορτίων scrap σιδήρου και χάλυβα
και scrap αλουμινίου, ο προαναφερθέντας Κανονισμός περιλαμβάνει κοινές για τις δύο
περιπτώσεις προϋποθέσεις όπως απαλλαγή από εμφανή έλαια, γαλακτώματα, επικίνδυνες
ουσίες κ.λπ..
Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι τα θεσμοθετημένα κριτήρια αποχαρακτηρισμού αποβλήτων
(εν προκειμένω για το scrap σιδήρου και χάλυβα και το scrap αλουμινίου) ισχύουν και για
την Ελλάδα όπως και για τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Ε.Ε.. Η μέχρι του παρόντος εφαρμογή
των θεσμοθετημένων δικλείδων διασφάλισης του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης
υγείας από τις βιομηχανικές διαδικασίες ανακύκλωσης καθώς και η προτυποποίηση κατά
βούληση των ιδιοκτητών βιομηχανιών ανακύκλωσης στην Ελλάδα δημιουργούν τις
κατάλληλες συνθήκες για ανάπτυξη της υφιστάμενης περιορισμένης αγοράς δευτερογενών
πρώτων υλών.
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