
Απόβλητα Ηλεκτρικού και 
Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) 

Γυμνάσιο Λινόπετρας 

Ιστοσελίδα:  

ΤμήμαΠεριβάλλοντος  

•  http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environment.nsf/0/1c3cd7bb48b7df84c225796d0035fa1b?OpenDocument 

WEEE Electrocyclosis Cyprus 

•http://www.electrocyclosis.com.cy/gr/index.php 

Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία 

• http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php 

Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης 

• http://www.eoan.gr/el/content/13/apovlita-eidon-ilektrikou-ilektronikou-exoplismou-ahhe 

  

 

 

 

 

 

 

Περίληψη: Η παραγωγή απορριμμάτων από Ηλεκτρικές και Ηλεκτρονικές συσκευές (ΑΗΗΕ) αποτελεί ένα σοβαρό περιβαλλοντικό πρόβλημα τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ευρώπη αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο.  
Η ανεξέλεγκτη απόρριψη τους στο περιβάλλον συνδέεται  με πολλά προβλήματα που δημιουργούνται αφού οι συσκευές αυτές αποτελούνται από υλικά τα οποία μολύνουν το περιβάλλον με ουσίες όπως για 
παράδειγμα τα βαρέα μέταλλα. Η σωστή διαχείριση των ΑΗΗΕ απαιτεί  ένα αποδοτικό σύστημα συλλογής που να διευκολύνει το κάθε πολίτη να διαθέτει προς ανακύκλωση την παλιά του συσκευή αλλά πρώτα 
από όλα προϋποθέτει την παρουσία ευαισθητοποιημένων ατόμων.  
Στην Κύπρο η εταιρία Electrocyclosis Cyprus έχει θέσει σε λειτουργία ένα σύστημα συλλογής συσκευών Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού εξοπλισμού συμβάλλοντας έτσι στην ορθή διαχείριση τέτοιων απορριμμάτων 
και σ την επίτευξη του εθνικού στόχου της συλλογής 4 κιλών ανά κάτοικο ανά έτος.  
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Περισυλλογή Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών στην Ευρώπη για τα έτη 2007 και 2012.  
Πηγή: Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία 

Σχετικές Νομοθεσίες  
και Κανονισμοί 
 

 

Με τη υιοθέτηση των περί Στερεών και Επικίνδυνων 

Αποβλήτων Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 668/2004) η Κύπρος έχει 

εναρμονισθεί πλήρως με το Κοινοτικό Κεκτημένο. 

 

Οι Ευρωπαϊκές Οδηγίες (2002/95/ΕΚ και 2002/96/ΕΚ)  

εκδόθηκαν με σκοπό τη καλύτερη διαχείριση των 

αποβλήτων που προέρχονται από Ηλεκτρικές και 

Ηλεκτρονικές Συσκευές  

 
 

Η επικινδυνότητα των 
αποβλήτων από Ηλεκτρικές 
και Ηλεκτρονικές Συσκευές 

Η εφαρμογή της 
νομοθεσίας στην 
Κύπρο 

Η απόρριψη ΑΗΗΕ επιφέρει μεγάλο κόστος στο περιβάλλον λόγω της 

απελευθέρωσης βαρέων μετάλλων (υδράργυρος , μόλυβδος) καθώς την ίδια 

επικινδυνότητα  προκαλεί και η επεξεργασία τέτοιων συσκευών κάτω από μη 

κατάλληλες συνθήκες. Σύμφωνα με υπολογισμούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

από εξοπλισμούς ψύξης και κλιματισμού απελευθερώνονται περίπου 7000 τόνοι 

αερίων του θερμοκηπίου. 

 
 

Προς διευκόλυνση της εφαρμογής της νομοθεσίας στην Κύπρο, έχουν 

δανειοδοτηθεί εγκαταστάσεις απορρύπανσης και αποσυναρμολόγησης  

των ΑΗΗΕ. Ένα συλλογικό σύστημα διαχείρισης (WEEE Electrocyclosis 

Cyprus Ltd) έχει ενεργοποιηθεί  λόγω ανάλογης υποχρέωσης των 

παραγωγών ΑΗΗΕ (στην Κύπρο αφορά κυρίως του εισαγωγείς νέων 

προϊόντων). Σκοπός του συστήματος αυτού είναι η επίτευξη του εθνικού 

στόχου της συλλογής 4 κιλών ανά άτομο ανά έτος.  

Σημαντικότερος παράγοντας για την επίτευξη του στόχου είναι η 

ευαισθητοποίηση του κοινού.  

Πηγές ΑΗΗΕ Ποσοστό 

Μεγάλες οικιακές Συσκευές 69% 

Μικρές Οικιακές Συσκευές 8% 

Υπολογιστές 7% 

Εξοπλισμός Φωτισμού <1% 

Ηλεκτρικά Εργαλεία  2% 

Οθόνες και Τηλεχειριστήρια  <1% 

Διάφορες Συσκευές 10% 

Ιατρικός Εξοπλισμός  Χωρίς στοιχέια 

Ποσοστά  Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών στην Ευρώπη Πηγή: Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία 

Electrocyclosis Cyprus  
Το σύστημα που εφαρμόζει η εταιρία διευκολύνει τους κατόχους συσκευών έτσι 

ώστε να προωθήσουν την παλιά τους συσκευή προς ανακύκλωση. Για το σκοπό 

αυτό οι διάφορες συσκευές έχουν κατηγοριοποιηθεί ανάλογα με το είδος και το 

μέγεθος τους. Γενικά ισχύει ο κανόνας 1 προς 1 δηλαδή ο αγορά της δικαιούται 

να αφήσει την παλιά του συσκευή στο κατάστημα όπου επέλεξε να αγοράσει 

την καινούργια. . Επίσης οι καταναλωτές έχουν το δικαίωμα να παραδίδουν 

προς ανακύκλωση 2 έως και 3 συσκευές  χωρίς την υποχρέωση για αγορά 

καινούργιας συσκευής.  

Για μεγάλου μεγέθους συσκευές  είναι διαθέσιμα ειδικά Hook  containers τα 

οποία βρίσκονται σε αποθήκες  εταιριών εισαγωγής. Οι μικρού μεγέθους 

συσκευές μπορούν να απορριφθούν σε ειδικά κιβώτια  σε όλα τα καταστήματα 

ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.  

Οι λαμπτήρες το τοποθετούνται σε κάδου στα σημεία πώλησης λαμπτήρων.  
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