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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Τα οχήµατα ̟ου φθάνουν στο τέλος του κύκλου ζωής τους και α̟οσύρονται α̟ό την
κυκλοφορία, α̟οτελούν σήµερα µια σηµαντική ̟ηγή δηµιουργίας α̟οβλήτων µε
σοβαρές

ρυ̟αντικές

ε̟ι̟τώσεις.

Οχτώ

έως

εννιά

εκατοµµύρια

οχήµατα

α̟ορρί̟τονται ετησίως στην Ευρω̟αϊκή Ένωση.

Μέσα σε αυτό το ̟λαίσιο, η εργασία αναφέρεται στη διαδικασία α̟ορρύ̟ανσης των
οχηµάτων τέλους κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ), στις διαδικασίες ανάκτησης ̟ολύτιµων
ανταλλακτικών α̟ό τα ΟΤΚΖ και στο εθνικό σύστηµα διαχείρισης και ανακύκλωσης
των ΟΤΚΖ σύµφωνα µε το ̟νεύµα της οδηγίας 2000/53 του Ευρω̟αϊκού
Κοινοβουλίου (ΕΚ).

Στόχο της εργασίας α̟οτελεί η σε βάθος κατανόηση του εξεταζόµενου αντικειµένου,
µε α̟ώτερο σκο̟ό την κατανόηση των µηχανισµών ̟ου σχετίζονται µε την
̟ροώθηση της ε̟αναχρησιµο̟οίησης, ανακύκλωσης και ανάκτησης ̟ρώτων υλών,
τη βελτίωση της ̟εριβαλλοντικής ε̟ίδοσης όλων των οικονοµικών φορέων ̟ου
συµµετέχουν στον κύκλο ζωής των αυτοκινήτων και τη ̟ρόληψη δηµιουργίας
α̟οβλήτων.

Συγκεκριµένα, η εργασία δεν α̟οτελεί µία θεωρητική µόνο ̟ροσέγγιση του
εξεταζόµενου θέµατος. Ειδικότερα, γίνεται µια διεξοδική οικονοµική ανάλυση µιας
̟ραγµατικής εταιρείας η ο̟οία ασχολείται µε τη διαγραφή και α̟ορρύ̟ανση των
οχηµάτων. Μάλιστα, ̟ρος αυτό το σκο̟ό αναζητήθηκαν συγκεκριµένα ̟οσοτικά
στοιχεία (δεδοµένα) ̟αρελθοντικών ετών, τα ο̟οία ήταν α̟αραίτητα για τον
καθορισµό της οικονοµικής σκο̟ιµότητας και βιωσιµότητας µίας εταιρείας
διαχείρισης ΟΤΚΖ.

Σύµφωνα µε τη µέθοδο ̟ροβλέψεων του α̟λού κινούµενου µέσου όρου και της
γραµµικής ̟αλινδρόµησης, έγιναν οι α̟αραίτητοι υ̟ολογισµοί και ̟ροβλέψεις
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ώστε να φανεί το ετήσιο καθαρό κέρδος της εξεταζόµενης ε̟ιχείρησης Α για τα
ε̟όµενα ̟έντε έτη.

Η ε̟ωνυµία της εξεταζόµενης ε̟ιχείρησης α̟οκρύ̟τεται συνειδητά για την
α̟οφυγή δυνητικά αθέµιτου ανταγωνισµού α̟ό εταιρείες του χώρου. Η ε̟ιχείρηση
θα αναφέρεται στην εργασία µε την ε̟ωνυµία Α.

Η ε̟ιχείρηση Α, βοήθησε

δίνοντας τα στοιχεία της ̟ου χρειαζόταν για τους υ̟ολογισµούς.

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙ∆ΙΑ: Αντίστροφη Εφοδιαστική, Οχήµατα τέλους κύκλου ζωής
(ΟΤΚΖ), Α̟ορρύ̟ανση αυτοκινήτων, Μελέτη Σκο̟ιµότητας, Προβλέψεις.
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ABSTRACT
In today's world, vehicles that reach the end of their useful life constitute an
important source of solid waste with serious pollution implications. Approximately
8-9 million vehicles are disposed-off annually in the European Union Memberstates.

This thesis addresses the pollution control of vehicles at the end of their useful life,
the recovery of precious materials from used catalysts, the recycling of tires and the
development of a national recycling system for vehicles at the end of their functional
existence according to the Directive 2000/53 of the European Council (EC). This
Directive aims at preventing the creation of waste, as well as promoting the reuse,
recycling and recovery of raw materials and the improvement of the
environmental awareness of all stakeholders in a car's lifecycle. In this context, a
feasibility study is performed in order to evaluate the profitability of the reverse
logistics processes related to the recovery end-of-life cars.

KEYWORDS: Reverse logistics, End of life vehicles (ELV’S) , Pollution control of
cars, Feasibility study, Forecasts.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τα αυτοκίνητα αυξάνονται µε εντυ̟ωσιακούς ρυθµούς στον ̟λανήτη. Το ίδιο και οι
ρύ̟οι τους, ̟ου ε̟ιδεινώνουν το φαινόµενο του θερµοκη̟ίου και τους ρυθµούς
αλλαγής του κλίµατος.

Αυτό ̟ου ε̟ιδεινώνεται είναι η ̟οιότητα της υγείας, καθώς ακόµη µειώνονται και οι
φυσικές ̟ηγές ̟ρώτων υλών ̟ου χρειάζονται για την κατασκευή ενός νέου
οχήµατος. Η ρεαλιστική λύση σε αυτά τα ̟ροβλήµατα, είναι τα αυτοκίνητα να
κινούνται µε φιλική ̟ρος το ̟εριβάλλον ενέργεια και στο τέλος της ζωής τους να
ανακυκλώνονται, ̟ροσφέροντας όλα τα υλικά τους για τη «γέννηση» ενός νέου
οχήµατος.
Όχηµα στο τέλος του κύκλου ζωής του είναι κάθε όχηµα ̟ου α̟οτελεί «α̟όβλητο»,
µε την έννοια ότι ο κάτοχος του το α̟ορρί̟τει ή σκο̟εύει ή υ̟οχρεούται να το
κάνει. Το ̟ότε ακριβώς ο κάτοχος ενός οχήµατος το α̟οσύρει α̟ό την κυκλοφορία
δεν µ̟ορεί να ει̟ωθεί µε σιγουριά. Τα κράτη-µέλη έχουν διαφορετική ̟ολιτική στο
θέµα της α̟όσυρσης των αυτοκινήτων. Έτσι, αυτοκίνητα ̟ου µ̟ορεί να θεωρούνται
στο τέλος της ζωής τους σε µία χώρα να µην θεωρούνται σε κά̟οια άλλη.
Η σύσταση των αυτοκινήτων έχει αλλάξει ̟ολύ κατά τις τελευταίες δεκαετίες. Ένα
σύγχρονο αυτοκίνητο ̟ρέ̟ει να εµ̟νέει αξιο̟ιστία και ̟αράλληλα να συνδυάζει
την άνεση, την ασφάλεια και το στυλ µε τη χαµηλή κατανάλωση σε καύσιµα αλλά
και τις ανταγωνιστικές τιµές. Α̟ό την άλλη είναι διάχυτη η α̟αίτηση για όσον το
δυνατόν µικρότερες ̟εριβαλλοντικές ε̟ι̟τώσεις αυτού σε όλο το φάσµα της χρήσης
του µέχρι το τέλος της ζωής του.
Η τεχνολογική εξέλιξη και οι α̟αιτήσεις για χαµηλότερη κατανάλωση και
µεγαλύτερη ασφάλεια οδήγησαν στην αντικατάσταση µεγάλου ̟οσοστού των
µεταλλικών µερών ενός αυτοκινήτου. Οι αλλαγές αυτές τείνουν να γίνουν ̟ρος
όφελος των ̟λαστικών, των ο̟οίων η χρήση συνεχίζει να αυξάνεται όσο ̟ερνούν τα
χρόνια.

Α.Τ.Ε.Ι.Θ.–ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (LOGISTICS)
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Η ανακύκλωση οχηµάτων στην Ελλάδα, δεν έχει οργανωθεί µε συστηµατικό τρό̟ο.
Η συλλογή των εγκαταλελειµµένων αυτοκινήτων γίνεται α̟ό τους ∆ήµους ή τον
Οργανισµό ∆ιαχείρισης ∆ηµόσιου Υλικού (Ο∆∆Υ). Τα αυτοκίνητα ̟ρος διάλυση
̟αραλαµβάνονται α̟ό µικρές εταιρείες ανακυκλωτών και αφού συµ̟ιεσθούν ή
α̟λώς τεµαχισθούν σε µικρότερα κοµµάτια οδηγούνται σε µηχανές κονιορτο̟οίησης
και τέλος στις χαλυβουργίες.
Α̟ορρύ̟ανση δεν γίνεται, ενώ γίνεται διάλυση για την αφαίρεση εξαρτηµάτων
̟ρος ̟ώληση. Για τον διαχωρισµό χάλυβα α̟ό τα λοι̟ά υλικά υ̟άρχουν ̟ολύ λίγες
εταιρείες και η ανακύκλωση γίνεται κυρίως ως σκρά̟ χάλυβα.
Η εκ̟όνηση της εργασίας, έγινε για να µ̟ορέσει ο αναγνώστης, να µάθει ̟ως
ε̟ιτυγχάνεται η διαγραφή των οχηµάτων, ̟οια είναι η διαδικασία α̟ορρύ̟ανσης
και για ο̟οιονδή̟οτε ενδιαφερόµενο ̟οια είναι τα αναµενόµενα έσοδα.

Α̟οτελείται α̟ό εννέα ενότητες και ακολουθεί µια σύντοµη ανάλυση του
̟εριεχοµένου τους:
⇒ Στην ενότητα 1, γίνεται µια αναφορά σε εννοιολογικούς ̟ροσδιορισµούς
όσων αφορά την εφοδιαστική αλυσίδα, τα ̟λεονεκτήµατα και τους στόχους
της. Ακόµα γίνεται µια αναφορά στην Αντίστροφη εφοδιαστική µε τα έµµεσα
και άµεσα κέρδη της.

⇒ Στην ενότητα 2, αναφέρεται ̟οιος είναι ο στόχος της εργασίας και ̟οια
µεθοδολογία ε̟ικράτησε για την συλλογή ̟ληροφοριών.

⇒ Στην ενότητα 3, γίνεται µια ανασκό̟ηση για την σηµερινή κατάσταση στην
Ελλάδα. Ακόµα αναφέρονται τα δικαιολογητικά ̟ου α̟αιτούνται για να
γίνει η διαγραφή ενός οχήµατος και ̟οιες είναι οι ιδιαίτερες ̟ερι̟τώσεις ̟ου
̟ρέ̟ει να δοθεί ̟ερισσότερη ̟ροσοχή.

⇒ Στην ενότητα 4, ενότητα γίνεται ̟αρουσίαση της οδηγίας 2000/53/ΕΚ, και
των α̟αιτήσεων της Ευρω̟αϊκής Ένωσης. Ακόµα διακρίνονται και οι
καινούργιοι κανόνες για την ανακύκλωση οχηµάτων το 2008. Αναλύονται
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ε̟ίσης οι ε̟ι̟τώσεις ̟ου µ̟ορούν να ̟ροκληθούν στο ̟εριβάλλον α̟ό ένα
όχηµα, ̟ου βρίσκεται στο τέλος κύκλου ζωής.

⇒ Στην ενότητα 5, γίνεται µια ̟λήρη αναφορά για τα εναλλακτικά συστήµατα
διαχείρισης, ̟ως γίνεται η α̟οσυναρµολόγηση, ο τεµαχισµός του οχήµατος
κ.α.

⇒ Ε̟ι̟λέον στην ενότητα 6 ε̟ισηµαίνονται τα υλικά ̟ου µ̟ορούν να
ανακτηθούν α̟ό ένα ΟΤΚΖ, ̟.χ µηχανή, µ̟αταρία, κ.α

⇒ Τέλος στην 7 ενότητα, γίνεται µια κοστολογική ανάλυση, µε χρήση θεωρίας
̟ροβλέψεων, σύµφωνα µε τον α̟λό κινούµενο µέσο όρο και την γραµµική
̟αλινδρόµηση. Ο σκο̟ός του κεφαλαίου αυτού, είναι να ̟ροσδιοριστεί το
καθαρό

κέρδος

της

ε̟ιχείρησης

Α,

µέσω

τριών

διαφορετικών

̟ροσεγγίσεων/̟ροβλέψεων.
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ΕΝΟΤΗΤΑ 1
ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΙ
1.1 ΑΛΥΣΙ∆Α ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ
Η ε̟ιστηµονική ̟ροσέγγιση της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι σχετικά ̟ρόσφατη αν
και σαν εφαρµογή είχε κάνει τα ̟ρώτα της βήµατα στα αρχαία χρόνια. Τόσοι
̟όλεµοι, τόσες δοσοληψίες λαών δεν θα είχαν καν αρχίσει αν δεν υ̟ήρχαν τα
logistics , έστω και σε αυτή την α̟λούστατη εκδοχή α̟ό την ο̟οία ξεκίνησαν. Ένα
α̟λό ̟αράδειγµα είναι η εκστρατεία του Μέγα Αλέξανδρου, η ο̟οία θα ήταν
ανέφικτη χωρίς το σωστό σύστηµα εφοδιασµού. Ε̟ίσης οι ανταλλαγές ̟ροϊόντων
µεταξύ ̟εριοχών δεν θα γίνονταν σωστά αν δεν λειτουργούσαν µε υ̟οτυ̟ώδεις, για
εκείνα τα χρόνια, µεθόδους της εφοδιαστικής αλυσίδας

Στην σύγχρονη ε̟οχή οι ανταλλαγές αυτές έχουν δώσει την θέση τους στο εµ̟όριο
και η οµαλή λειτουργία δεν θα ήταν δυνατή αν ανάµεσα στην ̟αραγωγή και στην
αγορά δεν υ̟ήρχε το σύνολο των υ̟ηρεσιών της εφοδιαστικής αλυσίδας ό̟ως είναι
οι καταστάσεις/διαδικασίες α̟οθήκευσης, συσκευασίας, διαχείρισης και µεταφοράς
̟ροϊόντων.

1.2 ΟΡΙΣΜΟΙ
Η ολοκλήρωση δύο ή και ̟ερισσοτέρων δραστηριοτήτων µε σκο̟ό το σχεδιασµό, την
εφαρµογή και τον έλεγχο της α̟οδοτικής ροής των ̟ρώτων υλών, ̟ροϊόντων υ̟ό
κατασκευή και τελικών ̟ροϊόντων α̟ό το σηµείο ̟ροέλευσης στο σηµείο
κατανάλωσης µε σκο̟ό την ̟λήρη συµµόρφωση µε τις α̟αιτήσεις του ̟ελάτη,
ορίζεται ως εφοδιαστική αλυσίδα α̟ό το CLM (Council of Logistics Management)
των Η.Π.Α.

Οι ̟αρα̟άνω δραστηριότητες ̟εριλαµβάνουν έννοιες ό̟ως η εξυ̟ηρέτηση του
̟ελάτη, η ̟ρόβλεψη της ζήτησης, η ε̟ικοινωνία κατά την διανοµή, ο έλεγχος των
α̟οθεµάτων, ο χειρισµός των υλικών, η διεκ̟εραίωση των ̟αραγγελιών, η
εξυ̟ηρέτηση ̟ου γίνεται µετά την αγορά (̟.χ. ανταλλακτικά, η ε̟ιλογή της
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το̟οθεσίας του εργοστασίου και των α̟οθηκευτικών χώρων, οι ̟ροµήθειες, οι
συσκευασίες) αλλά και ο σωστός χειρισµός των ̟ροϊόντων ̟ου ε̟ιστρέφονται
(µεταφορά, α̟οθήκευση ή καταστροφή κά̟οιου ελαττωµατικού εµ̟ορεύµατος).

Στην ουσία οι έννοιες αυτού του όρου δίνουν µεγαλύτερη έµφαση στην φυσική
διακίνηση α̟ό τη ̟αραγωγή στην κατανάλωση, ̟ράγµα το ο̟οίο καθιστά τον
ορισµό του CLM όχι τόσο ̟λήρη όσο είναι αναγκαίο.

Ακόµα ένας ορισµός ο ο̟οίος έχει ε̟ηρεάσει αρκετούς α̟ό το χώρο του εµ̟ορίου
αλλά και ερευνητές είναι ο ̟αρακάτω:
Ως «Εφοδιαστική Αλυσίδα», ορίζεται και η ε̟ιστήµη της ∆ιοίκησης (Management),
της Τεχνικής Μεθοδολογίας (Engineering) και των Τεχνικών ∆ραστηριοτήτων
(Technical Activities), ̟ου σχετίζονται µε τον Σχεδιασµό (Design), τον ̟ροσδιορισµό
των α̟αιτήσεων (Requeirements), την α̟όκτηση, την διατήρηση και τη διάθεση των
̟αραγωγικών ̟όρων και µέσων ̟ου υ̟οστηρίζουν τους στόχους, τη στρατηγική, την
τακτική και τον έλεγχο ενός Οργανισµού. Ο ορισµός αυτός έχει δοθεί α̟ό τη SOLE
(Society of Logistics Engineers). Συγκρινόµενος ο όρος αυτός µε τους ̟ροηγούµενους
θα δούµε ότι γίνεται αντιλη̟τή µια χροιά ενδιαφέροντος για βιοµηχανικά ̟ροϊόντα
ή διαχείριση φυσικών ̟οσοτήτων, ̟ου ε̟ιδέχονται κά̟οια οικονοµική ή τεχνική
µοντελο̟οίηση. Τέλος δύο έννοιες ̟ου θα µ̟ορούσαν να χρησιµο̟οιηθούν για να
γίνει ̟ληρέστερη η εικόνα των Logistics είναι:

⇒ Η έννοια της αλυσίδας εφοδιασµού η ο̟οία ορίζεται ως η κλασική σύνδεση
της ̟αραγωγής µε την διανοµή και ̟εριλαµβάνει όλες τις α̟αραίτητες
διαδικασίες ό̟ως η αγορά, η ̟ροµήθεια, η µεταφορά η α̟οθήκευση κλ̟ του
φυσικού ̟ροϊόντος.
⇒ Η έννοια της ανάδρασης ̟ληροφοριών logistics ̟ου ορίζεται ως ο
συντονισµός των διαδικασιών ̟ου δε σχετίζονται µε τα υλικά και είναι
α̟αραίτητες για την ̟οιοτική εξυ̟ηρέτηση του ̟ελάτη.
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1.2.1 Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΟ∆ΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙ∆ΑΣ

Στη συνέχεια (βλ. διάγραµµα 1), α̟εικονίζετε η εξέλιξη της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Υψηλή
∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ∆ΥΝΑΜΙΚΩΝ
∆ΙΚΤΥΩΝ ΜΕΤΑΞΥ
ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ LOGISTICS
Χαµηλή
Γραµµικό
µοντέλο

∆ικτυακό

µοντέλο

∆ιάγραµµα 1: Εξέλιξη Εφοδιαστικής αλυσίδας (Φωλίνας ∆., 2006)

1.2.2 ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΦΟ∆ΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙ∆ΑΣ

Οι διαδικασίες της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι οι εξής:
⇒ ∆ιαχείριση α̟οθεµάτων
⇒ Προµήθεια
⇒ Σχεδιασµός ̟αραγωγής και κατασκευές
⇒ Ε̟εξεργασία ̟αραγγελιών
⇒ Ανά̟τυξη νέων ̟ροϊόντων
⇒ Μεταφορές – διανοµές
⇒ Εξυ̟ηρέτηση ̟ελατών
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1.3 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ
Η α̟όδοση της λύσης της ∆ιαχείρισης της Εφοδιαστικής Αλυσίδας είναι το υ̟'
αριθµόν ένα στοιχείο στη λίστα ε̟ιθυµιών κάθε εταιρείας, αλλά η µετάφραση µιας
ε̟ιθυµίας στην ̟ραγµατικότητα σηµαίνει ε̟ιλογή µιας λύσης ̟ου διαχειρίζεται τις
διαδικασίες ̟αραγωγής και διανοµής για αυξηµένη α̟όδοση. Με την ∆ιαχείριση
Εφοδιαστικής Αλυσίδας, η ε̟ιχείρηση µ̟ορεί να ̟ροσαρµοστεί στις ευκαιρίες ̟ου
υ̟άρχουν στην σηµερινή ε̟οχή και στον ρυθµό της µεταβαλλόµενης αγοράς.

Σύµφωνα µε την Ελληνική εταιρεία Logistics (2007), η διαχείριση της Εφοδιαστικής
Αλυσίδας στην Βιοµηχανία ̟εριλαµβάνει όλα τα εξής:
⇒ Demand Forecasting: ̟ροβλέψεις και κυρίως ̟ροβλέψεις της ζήτησης των
̟ελατών της εταιρείας. Στην ουσία γίνεται αναφορά σε εφοδιαστικές αλυσίδες
̟ου εξαρτώνται 100% α̟ό την ζήτηση ̟ου ̟ροκαλούν οι ̟ελάτες. Η κάλυψη
αυτής της ζήτησης την σωστή χρονική στιγµή µε το λιγότερο δυνατό κόστος
είναι το ζητούµενο της βελτιστο̟οίησης της εφοδιαστικής αλυσίδας,
⇒ Purchasing: Αγοραστικό Μάνατζµεντ, Προµήθειες, µερικές α̟ό τις σκέψεις
̟ου ̟ρέ̟ει να κάνει ο ∆ιευθυντής Logistics αναφορικά µε τις ̟ροµήθειες είναι,
̟ότε θα δοθεί µια ̟αραγγελία για ̟ροµήθειες, σε τι ̟οσότητα και σε ̟οιόν
̟ροµηθευτή, ̟ότε µ̟ορεί να ̟αραδώσει, µ̟ορεί να συνδυάσει τις ̟αραδόσεις
άλλων ̟ροµηθευτών έτσι ώστε να µειωθεί και το συνολικό κόστος µεταφοράς,
⇒ Requirements

Planning:

ανάλυση

και

̟ρογραµµατισµός

όλων

των

α̟αιτούµενων για την ̟αραγωγή των ̟ροϊόντων, έµµεσων ή άµεσων µε την
̟αραγωγή ό̟ως η συντήρηση των µηχανηµάτων κτλ,
⇒ Production Planning: ̟ρογραµµατισµός της ̟αραγωγής, ̟όσες γραµµές
̟αραγωγής, ̟ότε αλλάζει η γραµµή ̟αραγωγής κτλ, (στατιστικές αναφέρουν
ότι ο χρόνος ̟ου χρειάζεται για να αλλάξει µια γραµµή ̟αραγωγής µ̟ορεί να
µειωθεί και κατά 50% ανάλογα µε το µάνατζµεντ ̟ου ακολουθεί η διαχείριση
της Εφοδιαστικής Αλυσίδας),
⇒ Manufacturing Inventory: Α̟οθεµατο̟οίηση σε ̟ρώτες ύλες και υλικά
χρήσιµα στην ̟αραγωγική διαδικασία,
⇒ Warehousing: Α̟οθήκευση γενικώς, σε ̟ρώτες ύλες, σε συµ̟ληρωµατικά
υλικά, σε τελικά ̟ροϊόντα, σε υλικά συσκευασίας κτλ,
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⇒ Materials Handling: διαχείριση υλικών, ̟άσης φύσεως, κωδικο̟οίηση,
διαχείριση ̟αρτίδων, ηµεροµηνιών λήξης κ.ο.κ.,
⇒ Packaging: Συσκευασία των τελικών ̟ροϊόντων, ιδιαίτερα σηµαντική για όλη
την διαχείριση Logistics (α̟οθήκευση, διανοµή κτλ) αλλά και για τις ̟ωλήσεις
και την ̟ροβολή του ̟ροϊόντος,
⇒ Inventory: Α̟οθέµατα και διαχείριση α̟οθεµάτων το ε̟ί̟εδο των ο̟οίων
συνιστά το µεγάλο στοίχηµα του κάθε Logistician και η κύρια αιτία για να
χαρακτηριστεί µια εφοδιαστική αλυσίδα «lean and hungry», το ̟ρότυ̟ο
δηλαδή των Εφοδιαστικών Αλυσίδων σήµερα,
⇒ Distribution Planning: ̟ρογραµµατισµός ̟αραδόσεων, µια λειτουργία γεµάτη
κόστος α̟ό την ο̟οία όµως εξαρτάται άµεσα η εξυ̟ηρέτηση των ̟ελατών,
⇒ Order Processing: η διαχείριση ̟αραγγελιών είναι ιδιαίτερα σηµαντική
λειτουργία στην διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας, άµεσα ε̟ηρεάζει την
εξυ̟ηρέτηση των ̟ελατών και ε̟ηρεάζεται α̟ό την διαχείριση των
α̟οθεµάτων της εταιρείας,
⇒ Transportation: οι µεταφορές ̟άση φύσεως της εταιρείας τόσο εσωτερικά, όσο
και α̟ό ̟ροµηθευτές, σε ̟ελάτες κ.ο.κ.
⇒ Customer Service: η εξυ̟ηρέτηση των ̟ελατών, ένα µάνατζµεντ ιδιαίτερα
σηµαντικό µε ̟ολλα̟λά ̟οιοτικά στοιχεία διαχείρισης ̟ου όµως ε̟ηρεάζονται
άµεσα α̟ό την βέλτιστη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας.
⇒ Πληροφοριακά Συστήµατα: τα ̟ληροφοριακά συστήµατα είναι κύριο
εργαλείο στον Έλληνα Logistician καθώς διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας
σηµαίνει αριθµοί και οι αριθµοί ̟ηγάζουν α̟ό την ̟ληροφορική. ∆εν είναι
τυχαίο εξάλλου ότι όλα ̟λέον τα ̟ληροφοριακά συστήµατα είτε ονοµάζονται
ERP ή αλλιώς εστιάζονται ̟λέον και ̟ροσαρµόζονται στα δεδοµένα της
διαχείρισης της Εφοδιαστικής Αλυσίδας καθώς εκεί ̟λέον βασίζεται η
διαχείριση της κάθε εταιρείας,
⇒ Στρατηγικός Σχεδιασµός: η διαχείριση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας α̟αιτεί
Στρατηγικό Σχεδιασµό σε υψηλό ε̟ί̟εδο. Ο Logistics Manager σε µια
ε̟ιχείρηση έχει ά̟οψη αλλά και εµ̟ειρία και την α̟αραίτητη γνώση σε ̟οια
το̟οθεσία θα ̟ρέ̟ει να αγοραστεί µια ιδιοκτησία για να κατασκευασθεί το
καινούργιο κέντρο διανοµής της εταιρείας, ̟όσα φορτηγά ̟ρέ̟ει να αγοράσει
η εταιρεία, ̟ως θα ανα̟τυχθεί και εξελιχθεί το τµήµα της Εφοδιαστικής
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Αλυσίδας για να αντα̟εξέλθει στους στόχους των ̟ωλήσεων τα ε̟όµενα
χρόνια κ.ο.κ.

1.4 ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΕΦΟ∆ΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙ∆Α

Οι τάσεις της ε̟οχής ε̟ιβάλλουν για κάθε µεγάλη εταιρεία, τόσο την εξασφάλιση
συνεχούς και αξιό̟ιστου ανταγωνιστικού ̟λεονεκτήµατος όσο και την δηµιουργία
µιας στρατηγικής φιλικής ̟ρος το ̟εριβάλλον.

Η Αντίστροφη Εφοδιαστική Αλυσίδα δεν είναι κάτι καινούριο καθώς α̟λές µορφές
της εφαρµόζονται εµ̟ειρικά εδώ και καιρό. Σαν κοµµάτι των Logistics όµως αναλύει
την διαδικασία ανάκτησης αξίας α̟ό ̟ροϊόντα ̟ου έχουν ήδη χρησιµο̟οιηθεί. Η
α̟οµένουσα αξία µ̟ορεί να ανακτηθεί µε συγκεκριµένους τρό̟ους ό̟ως
ανακύκλωση, διάλυση, ε̟ισκευή, αναβάθµιση, ανακατασκευή, ή και άµεση
ε̟αναχρησιµο̟οίηση. Πλέον α̟ό κά̟οιο ̟ροϊόν ̟ου θα κατέληγε στις χωµατερές
µ̟ορούµε να ̟αραχθεί αξία και κέρδος για την ε̟ιχείρηση και ταυτόχρονα να
̟ροστατευτεί το ̟εριβάλλον α̟ό τις βλαβερές συνέ̟ειες της φυσικής α̟οσύνθεσης
κά̟οιου ̟ροϊόντος. Οι εταιρίες µ̟ορούν µε αυτό τον τρό̟ο να ε̟ιτύχουν άµεσα και
έµµεσα κέρδη και ̟αράλληλα να είναι σε µεγάλο βαθµό φιλικές ̟ρος το ̟εριβάλλον.
Μία ε̟ιχείρηση ̟ρέ̟ει να σχεδιάσει και να υλο̟οιήσει ̟ροσεκτικά την Αντίστροφη
Εφοδιαστική της ώστε το κόστος της διαδικασίας να µην υ̟ερβαίνει τα κέρδη και
έτσι ο συντελεστής κόστους-οφέλους να είναι ̟άντα θετικός ̟ρος όφελος της
ε̟ιχείρησης, του ̟εριβάλλοντος και του καταναλωτή. Για αυτό το λόγο µάλιστα
̟ρέ̟ει να α̟οφασιστεί εάν η Αντίστροφη Εφοδιαστική θα ενταχθεί στην ευρύτερη
στρατηγική της ε̟ιχείρησης.

Σύµφωνα µε τους Οικονόµου Μιχάλη και Αποστολοπούλου Μαρία, ως Αντίστροφη
Εφοδιαστική, ορίζεται η οποιαδήποτε διαδικασία κατά την οποία ανακτώνται και
αξιοποιούνται ήδη χρησιµοποιηµένα προϊόντα, εξαρτήµατα, υλικά κλπ.
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1.4.1 ΕΜΜΕΣΑ ΚΕΡ∆Η ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΕΦΟ∆ΙΑΣΤΙΚΗ
Με τα έµµεσα κέρδη ̟ου ε̟ιτυγχάνονται α̟ό την ΑΕ µ̟ορεί µια ε̟ιχείρηση να
µειώσει της τιµές των ̟ροϊόντων της. Με αυτόν τον τρό̟ο µ̟ορεί να ε̟ιτύχει
σηµαντικό ανταγωνιστικό ̟λεονέκτηµα στην αγορά. Παρακάτω αναφέρονται
̟ερι̟τώσεις ε̟ίτευξης έµµεσων κερδών α̟ό την ΑΕ:
⇒ Εξοικονόµηση κεφαλαίων α̟ό τη µείωση των εξόδων για ̟ρώτες ύλες.
Ε̟αναχρησιµο̟οιώντας ύλες, ̟ου για τους ̟ελάτες είναι εντελώς άχρηστες
µετά τη λήξη της ωφέλιµης ζωής του ̟ροϊόντος και α̟οτελούν α̟ορρίµµατα,
ε̟ιτυγχάνεται ένας ̟ολύ οικονοµικός τρό̟ος α̟όκτησης ̟ρώτων υλών.
Παράδειγµα: Στην ΑΕ για τα αλουµινένια δοχεία, το αλουµίνιο ̟ου
χρησιµο̟οιείται ̟ροέρχεται α̟ό ήδη χρησιµο̟οιηµένα δοχεία. ∆ηλαδή α̟ό
ανακύκλωση αλουµινίου.
⇒ Εξοικονόµηση κεφαλαίων α̟ό τη µείωση του κόστους για την κατασκευή ̟ροϊόντων.
Με τη χρήση ΑΕ δεν χρειάζεται να κατασκευαστεί το ̟ροϊόν εξαρχής ̟αρά
µόνο να ανακτηθεί η αξία του. Παράδειγµα: Στην ΑΕ για τα γυάλινα
µ̟ουκάλια, τα µ̟ουκάλια ̟ου ε̟ιστρέφονται δεν ̟ροσφέρουν µόνο την
̟ρώτη ύλη αλλά δεν χρειάζεται καν να ακολουθηθεί η διαδικασία της
µετατρο̟ής του γυαλιού

σε µ̟ουκάλι. ∆ηλαδή α̟ό α̟΄ ευθείας ε̟ανα-

χρησιµο̟οίηση των µ̟ουκαλιών.

1.4.2 ΑΜΕΣΑ ΚΕΡ∆Η ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΕΦΟ∆ΙΑΣΤΙΚΗ

Η ε̟ιχείρηση µ̟ορεί να ε̟ιτύχει άµεσα κέρδη µέσω α̟ευθείας ̟ωλήσεων ή α̟ό
αύξηση των ̟ωλήσεων λόγω της Αντίστροφης Εφοδιαστικής.
⇒ Μία ε̟ιχείρηση µ̟ορεί να χρησιµο̟οιήσει ΑΕ για να ανακτήσει τα
χρησιµο̟οιηµένα ̟ροϊόντα α̟ό τους ̟ελάτες της µε αντίτιµο κά̟οια
έκ̟τωση στα καινούρια ̟ροϊόντα της. Έτσι η εταιρία µ̟ορεί να
ανακατασκευάσει το ̟ροϊόν αυτό και να το ̟ουλήσει ξανά σε κά̟οιο µερίδιο
αγοράς µε λιγότερες α̟αιτήσεις, ό̟ως για ̟αράδειγµα ανα̟τυσσόµενες ή
υ̟ανά̟τυκτες χώρες. Σαν ̟αράδειγµα µ̟ορούµε να αναφέρουµε αυτό ενός
κινητού τηλεφώνου ̟ου ̟ωλείται στην Ελλάδα. Η διάρκεια ζωής του κινητού
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αυτού είναι 2 χρόνια, ̟αρ’ όλα αυτά κά̟οια εξαρτήµατα του µ̟ορεί να
έχουν διάρκεια ζωής 1 χρόνο. Έτσι αν η εταιρεία ανακτήσει το κινητό αυτό το
̟ολύ στα 2 χρόνια, µ̟ορεί µε κά̟οιες ̟ροσθήκες να το ̟ουλήσει κά̟ου
αλλού µε διάρκεια ζωής για άλλον έναν χρόνο. Είναι ξεκάθαρο το κέρδος ̟ου
ε̟ιτυγχάνει αφού µε ελάχιστες δα̟άνες σε εξαρτήµατα ε̟ιτυγχάνονται
̟ωλήσεις.
⇒ Η εφαρµογή ΑΕ σε µία ε̟ιχείρηση µ̟ορεί να έχει σαν α̟οτέλεσµα σηµαντική
αύξηση στις ̟ωλήσεις. Εάν µια ε̟ιχείρηση

εφαρµόζει ΑΕ και ανακτά

̟ροϊόντα α̟ό τους ̟ελάτες της µε κά̟οιο όφελος για αυτούς, αυτό οδηγεί σε
αύξηση των ̟ωλήσεων αλλά και στην αφοσίωση των ̟ελατών της. Οι ̟ελάτες
συνήθως

θέλουν

να

̟ουλήσουν

το

̟αλαιό

̟ροϊόν

όταν

θα

το

αντικαταστήσουν µε ένα καινούργιο. Έτσι η εταιρία τους διευκολύνει ώστε
να µη χρειαστεί να ψάξουν για αγοραστή. Παράδειγµα: Στην εφαρµογή ΑΕ
για ηλεκτρικές συσκευές, ένας ̟ελάτης εάν α̟οσύρει την ̟αλαιά συσκευή
µ̟ορεί να έχει έκ̟τωση στην καινούρια. Πρόκειται για α̟οτελεσµατικό
τρό̟ο marketing καθώς συνήθως κά̟οιος θέλει να ανταλλάξει τη ̟αλιά του
συσκευή µε κά̟οια καινούρια. Ε̟ίσης, µ̟ορεί να εφαρµοστεί µε αυτόν τον
τρό̟ο µία στρατηγική Green Merketing. ∆ηλαδή, να διαµορφωθεί το ̟ροφίλ
της ε̟ιχείρησης µε στόχο το ̟εριβάλλον και το κοινωνικό σύνολο. Αυτό
µ̟ορεί να έχει ως συνέ̟εια την αύξηση των ̟ωλήσεων σε µια αγορά στόχο
̟ου ενδιαφέρεται για το ̟εριβάλλον.

1.5 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΤΚΖ
Με βάση τον Ευάγγελος Π. Κολτσάκη, η αύξηση της αυτοκινητοβιοµηχανίας κατά τη
διάρκεια των τελευταίων ετών έχει δηµιουργήσει µεγάλο ενδιαφέρον σχετικά µε τη
διαχείριση των α̟οβλήτων των α̟οσυρόµενων αυτοκινήτων. Το ενδιαφέρον
έγκειται στα ε̟ιβλαβή συστατικά ̟ου ̟εριέχονται στα α̟όβλητα, αλλά και στα
̟εριβαλλοντικά οφέλη και κόστη α̟ό την ανακύκλωση ή µη των υλικών.

Η ετήσια ̟οσότητα των οχηµάτων τέλους κύκλου ζωής στην Ελλάδα είναι ̟ερί̟ου
35.000 τόνοι εκ των ο̟οίων ανακυκλώνεται το 75% των συλλεγοµένων. Περί̟ου το
60% του συνόλου των κυκλοφορούντων ε̟ιβατηγών και ελαφρών φορτηγών
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βρίσκεται στους νοµούς Αττικής και Θεσσαλονίκης. Η µέση ηλικία των ΟΤΚΖ στην
Ελλάδα είναι γύρω στα 24,5 έτη (13 έτη είναι ̟ερί̟ου η µέση ηλικία του στόλου των
κυκλοφορούντων οχηµάτων) ενώ στη Β. Ευρώ̟η είναι της τάξεως των 13 ετών. Είναι
αξιοσηµείωτο ότι η Ελλάδα µολονότι διατηρεί α̟ό τους ̟αλαιότερους στόλους στην
Ευρώ̟η έχει α̟ό τους χαµηλότερους ρυθµούς ̟αραγωγής ΟΤΚΖ.

1.6 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΟΤΚΖ

Κατά την διάρκεια α̟ορρύ̟ανσης ενός οχήµατος τέλους κύκλου ζωής, τα ̟ερισσότερα
α̟ό τα ανταλλακτικά διατίθενται για ανακύκλωση. Είτε θρυµµατίζονται και γίνονται
σκρα̟, είτε δίνονται στις ανάλογες εταιρείες ό̟ου ασχολούνται µε την ανακύκλωση
τους. Τα ανακυκλώσιµα ανταλλακτικά ̟ου ̟ροέρχονται α̟ό ένα ΟΤΚΖ είναι:

⇒ Μηχανή
⇒ Συσσωρευτής
⇒ Λαµαρινο̟λαστικά
⇒ Πορτ̟αργκάζ
⇒ Κινητήρες
⇒ Ζάντες αλουµινίου
⇒ Χαλκός
⇒ Πλαστικά
⇒ Καταλύτης : ∆υοδικοί καταλυτικοί µετατρο̟είς.
Τριοδικοί καταλυτικοί µετατρο̟είς.
⇒ Ψυγεία : Ορείχαλκου
Αλουµινίου
⇒ Ελαστικά : Ελαστικά ε̟ιβατικών αυτοκινήτων
Ελαστικά ηµιφορτηγών-φορτηγών
Ελαστικά αγροτικών οχηµάτων
Ελαστικά µοτοσικλετών, µοτο̟οδηλάτων, ̟οδηλάτων
Ελαστικά βιοµηχανικών και χωµατουργικών οχηµάτων
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1.6.1 ΕΦΟ∆ΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙ∆Α ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΟΣ ΟΤΚΖ

Ακολουθεί (βλ. διάγραµµα 2), η διαδικασία α̟οσυναρµολόγησης ενός ΟΤΚΖ.

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Α’ ΥΛΩΝ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΥΓΡΩΝ

ΒΕΝΖΙΝΗ / ΛΑ∆ΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ /
ΨΥΚΤΙΚΑ
ΠΑΡΑΘΥΡΑ, ΠΟΡΤΕΣ κ.α

Ο

ΕΛΑΣΤΙΚΑ

1 ΣΤΑ∆ΙΟ
ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΜΠΑΤΑΡΙΑ / ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ
ΚΑΛΩ∆ΙΩΣΕΙΣ
Ο

2 ΣΤΑ∆ΙΟ
ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ο

3 ΣΤΑ∆ΙΟ
ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ /
ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ
ΜΗΧΑΝΗ / ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑ∆ΟΣΗΣ
ΚΙΝΗΣΗΣ

ΚΟΨΙΜΟ

ΕΛΑΤΗΡΙΑ

ΣΙ∆ΗΡΟΥΧΑ / ΜΗ
ΣΙ∆ΗΡΟΥΧΑ
∆ιάγραµµα 2: ∆ιάγραµµα ροής της Εφοδιαστικής αλυσίδας µιας παραγωγικής µονάδας

1.7 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ – ΕRP
Το Enterprise Resource Planning α̟οτελεί ένα τρό̟ο για να ενο̟οιηθούν τα
δεδοµένα και οι διαδικασίες ενός οργανισµού σε ένα ενιαίο σύστηµα. Συνήθως το
σύστηµα ERP θα έχει ̟ολλές συνιστώσες λογισµικού και hardware, ̟ροκειµένου να
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ε̟ιτύχει την ένταξη. Τα ̟ερισσότερα συστήµατα ERP χρησιµο̟οιούν µια
ενο̟οιηµένη βάση δεδοµένων για την α̟οθήκευση δεδοµένων για διάφορες
λειτουργίες ̟ου βρέθηκαν σε όλη την οργάνωση.
Ο όρος ERP αναφερόταν αρχικά για το ̟ώς µια µεγάλη οργάνωση σχεδίαζε να
χρησιµο̟οιήσει όλη την οργανωτική ̟όρων. Στο ̟αρελθόν, τα ERP συστήµατα
χρησιµο̟οιούνται

σε

µεγαλύτερες

̟ιο

βιοµηχανικά

είδη

εταιρειών.

Στην

̟ραγµατικότητα, το ERP σύστηµα χρησιµο̟οιείται σε σχεδόν ο̟οιοδή̟οτε είδος
οργάνωσης - µικρής ή µεγάλης.
Προκειµένου ένα λογισµικό σύστηµα να θεωρηθεί ERP, θα ̟ρέ̟ει να ̟αράσχει µια
οργάνωση µε λειτουργικότητα για δύο ή ̟ερισσότερα συστήµατα. Ενώ ορισµένα
̟ακέτα ERP ̟ου υ̟άρχουν καλύ̟τουν µόνο δύο λειτουργίες για έναν οργανισµό
(QuickBooks: Λογιστική & Μισθοδοσία), τα ̟ερισσότερα συστήµατα ERP καλύ̟τουν
αρκετές λειτουργίες.

1.7.1 ΤΟ Ι∆ΑΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ERP
Ένα ιδανικό σύστηµα ERP είναι όταν µια ενιαία βάση δεδοµένων έχει
χρησιµο̟οιηθεί, ̟εριέχει όλα τα στοιχεία για τις διάφορες ενότητες του λογισµικού.
Το εν λόγω λογισµικό µ̟ορεί να ̟εριλαµβάνει:
⇒ Βιοµηχανία: Μερικές α̟ό τις λειτουργίες ̟εριλαµβάνουν την ικανότητα, τη
διαχείριση ροής εργασίας, τον έλεγχο της ̟οιότητας, των υλικών,
διαδικασία ̟αραγωγής, κ.λ̟.
⇒ Financials: λογαριασµούς, λογαριασµούς εισ̟ρακτέους, ̟άγια στοιχεία
ενεργητικού, Γενική Λογιστική και ταµειακή διαχείριση, κλ̟.
⇒ Ανθρώ̟ινο ∆υναµικό: Οφέλη, της κατάρτισης, της µισθοδοσίας, ο χρόνος
και η ̟ροσέλευση, κλ̟.
⇒ ∆ιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας: Α̟ογραφή, της εφοδιαστικής αλυσίδας
σχεδιασµού, ̟ρογραµµατισµού ̟ροµηθευτή, να αξιώσει την ε̟εξεργασία,
ώστε εισόδου, αγορές κ.λ̟.
⇒ Έργα: Η κοστολόγηση, τιµολόγηση, η δραστηριότητα της διαχείρισης, και
χρόνου, κλ̟.
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⇒ Customer Relationship Management: ̟ωλήσεις και µάρκετινγκ, υ̟ηρεσίες,
ε̟ιτρο̟ές, ε̟ικοινωνήστε µε τον ̟ελάτη, ζητεί κέντρο υ̟οστήριξης, κλ̟.

⇒ Data Warehouse: Συνήθως ̟ρόκειται για µια ενότητα ̟ου µ̟ορεί να
̟ροσ̟ελαστεί α̟ό οργανώσεις ̟ελάτες, ̟ροµηθευτές και εργαζόµενους.

1.8 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Η εξέταση της σκο̟ιµότητας δηµιουργίας κέντρων α̟ορρύ̟ανης και ανακύκλωσης
ΟΤΚΖ είναι ένα σχετικά νέο αντκείµενο έρευνας. Οι σχετικές εργασίες στο Ελληνικό
χώρο είναι σχετικά ̟εριορισµένες. Ειδικότερα, ο Θωµάς Γ. Χόνδρος (2002)
αναφέρεται στο σύστηµα συλλογής, α̟οσυναρµολόγησης και ανακύκλωσης
αυτοκινήτων τέλους ζωής.
Ο Νίκος Σακκάς (2003) ̟εριγράφει τους βασικούς ̟αίκτες και τις δραστηριότητες
της αλυσίδας διαχείρισης αυτοκινήτων µετά το τέλος «χρήσιµης» ζωής τους:
⇒ Ποικίλες µάντρες συλλογής ̟αλαιών αυτοκινήτων
⇒ Οι α̟οσυναρµολογητές (dismantlers)
⇒ Oι κό̟τες (shredders)
⇒ Bιοµηχανίες α̟ορρόφησης δευτερογενών υλικών
⇒ E̟εξεργαστές
processors)

των

δύο

ρευµάτων

υ̟ολειµµάτων

(shredder

residue

⇒ Ποικίλες δραστηριότητες µεταφοράς των υλικών ̟ου ανακτώνται στους
καταναλωτές τους (logistics)

Η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης (2007), αναφέρει ̟ως τα α̟όβλητα
λι̟αντικών

ελαίων

̟εριλαµβάνονται

στη

Ευρω̟αϊκή

Λίστα

Ε̟ικίνδυνων

Α̟οβλήτων (οµάδα 13000). Χαρακτηρίζονται ε̟ικίνδυνα εξαιτίας των συστατικών
τους, µερικά α̟ό τα ο̟οία είναι ̟τητικές ενώσεις, άζωτο, θείο, χλώριο, µόλυβδος,
ασβέστιο, ψευδάργυρος, κάδµιο, νικέλιο, βάριο, µαγνήσιο, σίδηρος, φώσφορος και
χαλκός. Τα χηµικά στοιχεία και οι ενώσεις ̟ου ̟εριέχονται είναι ε̟ικίνδυνα
(καρκινογόνα, µεταλλαξιογόνα κ.λ.̟.) και βρίσκονται µέσα στα ορυκτέλαια είτε ως
̟ρόσθετα είτε λόγω της χρήσης και του τρό̟ου συλλογής. Η ̟ιθανή διαφυγή τους
στο ̟εριβάλλον θα δηµιουργήσει σηµαντικά ̟ροβλήµατα στο φυσικό ̟εριβάλλον
Α.Τ.Ε.Ι.Θ.–ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (LOGISTICS)
ΦΕΤ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ

- 15 -

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – REVERSE LOGISTICS
άλλα και στην υγεία του ανθρώ̟ου. Το εγκεκριµένο Σύστηµα Εναλλακτικής
∆ιαχείριση Μεταχειρισµέων Ελαστικών

εξηγεί ̟ως οι κυριότερες µέθοδοι

εναλλακτικής διαχείρισης µεταχειρισµένων ελαστικών είναι η ̟αραγωγή τρίµµατος
για ανακύκλωση µέσω µηχανικής ή κρυογεννούς κοκκο̟οίησης, η ενεργειακή ή
θερµική αξιο̟οίηση µέσω συνα̟οτέφρωσης σε τσιµεντοβιοµηχανίες και η
ε̟αναχρησιµο̟οίηση

(αναγόµωση,

εµ̟όριο

µεταχειρισµένων).

Α̟ό

αυτές

σηµαντικότερες για τον ελλαδικό χώρο είναι η µηχανική κοκκο̟οίηση και η
συνα̟οτέφρωση στην τσιµεντοβιοµηχανία.

1.9 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
Πρόβλεψη είναι η εκτίµηση της αξίας µιας µεταβλητής ή ενός συνόλου µεταβλητών
για ένα χρονικό σηµείο στο µέλλον. Μια ̟ρόβλεψη συνήθως λαµβάνει χώρα για να
̟αρέχει ̟ληροφορίες οι ο̟οίες θα βοηθήσουν στη µελλοντική λήψη α̟οφάσεων.
Συνήθως όλες οι µέθοδοι ̟ροβλέψεων βασίζονται στην υ̟όθεση ότι οι ε̟ιχειρήσεις
µ̟ορούν να διευκολυνθούν σε διάφορες διαδικασίες τους, όταν µ̟ορούν να
̟ροβλέψουν την µελλοντική ζήτηση.
Οι εφαρµογές των ̟ροβλέψεων ζήτησης ̟εριλαµβάνουν:
⇒ Τον έλεγχο α̟οθεµάτων και το σχεδιασµό ̟αραγωγής: Με τον τρό̟ο
̟ροβλέ̟εται η ζήτηση για ένα ̟ροϊόν, ̟αρέχεται καλύτερος έλεγχος των
̟ρώτων υλών και συνε̟ώς έτοιµων ̟ροϊόντων. Ταυτόχρονα δίνεται µια
̟λήρη εικόνα της α̟οθήκης της εκάστοτε εταιρίας. Ε̟ίσης, υ̟άρχει
α̟οτελεσµατικότερος και α̟οδοτικότερος ̟ρογραµµατισµός ̟αραγωγής, το
γεγονός αυτό, συνε̟άγεται µε οικονοµικότερες διαδικασίες µε το χαµηλότερο
δυνατό κόστος στην ανάλογη ̟οιότητα ̟ου ε̟ιθυµεί η εταιρία και σε ̟ιο
σύντοµο χρονικό διάστηµα.
⇒ Πολιτική ε̟ενδύσεων: Η εταιρία έχει τη δυνατότητα να ̟ροβλέψει
οικονοµικές ̟ληροφορίες ό̟ως τόκους, αξία µετοχών ακόµα και τιµή χρυσού
και να «̟ρολάβει» λανθασµένες ε̟ενδύσεις.
⇒ Οικονοµική ̟ολιτική: Έχοντας στη διάθεση της ̟ληροφορίες για την
ανά̟τυξη της οικονοµίας, την ανεργία και τον ̟ληθωρισµό, η εταιρία
διαθέτει ανταγωνιστικό ̟λεονέκτηµα έναντι των ανταγωνιστών της και έχει
̟ροβάδισµα σε ανάλογες ̟ράξεις ανά̟τυξης της εταιρίας.
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2
ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
2.1 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Η συλλογή στοιχείων για την εκ̟όνηση της εργασίας, µε θέµα την «∆ιαχείριση και
Ανακύκλωση Οχηµάτων», έγινε για να µ̟ορέσει ο αναγνώστης, να µάθει ̟ως
ε̟ιτυγχάνεται η διαγραφή των οχηµάτων και ̟οια είναι η διαδικασία
α̟ορρύ̟ανσης ενός ΟΤΚΖ. Σηµαντικό ρόλο ̟αίζει η ενότητα 7 ̟ου έχει να κάνει µε
την κοστολογική ανάλυση γραµµής ΟΤΚΖ. Ο στόχος της ενότητας αυτής, ήταν να
καταλάβει ο αναγνώστης ̟οια είναι τα οικονοµικά οφέλη, µιας ε̟ιχείρησης ̟ου
ασχολείται µε την α̟ορρύ̟ανση οχηµάτων.

Στις ̟ροβλέψεις αυτές, λήφθηκαν υ̟όψη ακόµη, η ίδρυση καινούργιων εταιρειών,
κάθε χρόνο, µε αντικείµενο του ίδιου ̟εριεχοµένου και η δύναµη του νοµίσµατος
̟ου ε̟ικρατεί αυτή την στιγµή στην Ε.Ε.

2.1.2 ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΕ∆ΙΟ
Η εταιρεία ό̟ου θα γίνει και η ακόλουθη µελέτη, ε̟εξεργάζεται, ανακυκλώνει και
εµ̟ορεύεται ̟αρα̟ροϊόντα µετάλλων συµβάλλοντας καθοριστικά στην ̟ροστασία
του ̟εριβάλλοντος. Η εταιρεία ε̟εξεργάζεται ένα ευρύ φάσµα ̟αρα̟ροϊόντων
χαλυβουργείων και βιοµηχανιών κατεργασίας σιδήρου, καθώς και ̟αρα̟ροϊόντα
κατεργασίας χαλκού και αλουµινίου, ανακυκλώνοντας ετησίως ̟άνω α̟ό 300.000
τόνους.
Α̟ό το 2005, λειτουργεί ε̟ίσης ως εξουσιοδοτηµένο κέντρο ανακύκλωσης οχηµάτων
στο τέλος του κύκλου ζωής τους (ΟΤΚΖ), και ̟αραλαµβάνει οχήµατα ̟ρος οριστική
α̟όσυρση και διαγραφή, τα ο̟οία ε̟εξεργάζεται σε ειδική µονάδα α̟ορρύ̟ανσης,
̟ριν ̟αραδοθεί το ΟΤΚΖ για ανακύκλωση στο χαλυβουργείο.
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2.2 ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑ-ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ-ΜΕΣΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ
∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ

Η ερευνητική διαδικασία είχε ως εξής την άµεση ε̟αφή µε τους υ̟εύθυνους
α̟ορρύ̟ανσης και διαγραφής οχηµάτων της εταιρείας Α. Αυτό είχε ως σκο̟ό την
συµ̟λήρωση του ερωτηµατολογίου και την διεκ̟αιρέωση µιας συζήτησης µε τους
υ̟εύθυνους της εταιρεία Α, ώστε να γίνει µια καταγραφή όσο το δυνατόν
̟ερισσοτέρων στοιχείων σχετικά µε το εξεταζόµενο θέµα.

Το ερωτηµατολόγιο ̟εριείχε ερωτήσεις ανοιχτού τύ̟ου, ώστε να υ̟άρξει ελευθερία
λόγου και ίσως ανά̟τυξη µιας συζήτησης µεταξύ του υ̟εύθυνου α̟ορρύ̟ανσης
οχηµάτων. Φυσικά τέθηκαν και ερωτήσεις κλειστού τύ̟ου, ̟ου δεν χρειαζόντουσαν
̟εραιτέρω διευκρινήσεις.

Ακόµα δόθηκε µια συνέντευξη, για λειτουργικά ̟λέον ζητήµατα, α̟ό τον υ̟εύθυνο
του τµήµατος Πωλήσεων ∆ιαχείρισης Οχηµάτων Τέλους Κύκλου Ζωής και τον
∆ιευθιυντή Παραγωγής της ε̟ιχείρησης Α.

Ένα µεγάλο µέρος των γενικών ̟ληροφοριών, ̟ου αφορούν την διαδικασία
α̟ορρύ̟ανσης των αυτοκινήτων, συλλέχθηκε α̟ό το διαδίκτυο και α̟ό αρκετά
σχετικά εγχειρίδια.

Σε συνεχή ε̟αφή µε τον υ̟εύθυνου καθηγητή της εργασίας, κ. Αναστάσιο
Ξανθό̟ουλο, διαµορφώθηκε η εργασία µε την καλύτερη συνεργασία ̟ου θα
µ̟ορούσε να υ̟άρχει.

Στο Παράρτηµα, αναγράφεται το ακριβές ερωτηµατολόγιο ̟ου χρησιµο̟οιήθηκε
για την συλλογή των στοιχείων.
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2.3 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ

Η εργασία αναφέρεται στην διαδικασία α̟ορρύ̟ανσης των ΟΤΚΖ και στο καθαρό
κέρδος, α̟ό κάθε ανταλλακτικό το ο̟οίο µ̟ορεί να α̟ορρυ̟ανθεί α̟ό ένα όχηµα.
Σαν ̟αράδειγµα όµως, θα γίνει µια αναφορά στην ε̟ιχείρηση Α και στα οικονοµικά
της στοιχεία, στην ενότητα 7.

Η έρευνα, για να ολοκληρωθεί µε όσα ̟ερισσότερα στοιχεία ήταν δυνατόν, διήρκησε
α̟ό τον Αύγουστο του 2007 έως και τον Αύγουστο του 2008. Έγινε καταγραφή των
̟ληροφοριών, ενός ερωτηµατολογίου ̟ου δόθηκε στους υ̟εύθυνους της εταιρείας Α.
Ε̟ι̟λέον σηµαντικό ̟αράγοντα έ̟αιξε και η αναζήτηση ̟ληροφοριών µέσω του
διαδικτύου.

2.4 ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
Στην ενότητα 7, ̟ραγµατο̟οιείται η οικονοµική ανάλυση µιας εταιρείας µε νοητά
στοιχεία, ό̟ου ασχολείται µε την διαγραφή και α̟ορρύ̟ανση των οχηµάτων.
Συλλέγοντας τα α̟αραίτητα στοιχεία (δύο ή και τριών ετών), έγινε κοστολογική
ανάλυση των οικονοµικών στοιχείων της εταιρείας Α.

Οι µέθοδοι ̟ου χρησιµο̟οιήθηκαν, είναι ο α̟λός κινούµενος µέσος όρος

F(t) = Dt −1+ Dt − 2 + ...+ Dt − N) / N και η γραµµική ̟αλινδρόµηση Ŷ = a + bX
(αύξηση οχηµάτων).

Οι µέθοδοι αυτοί έλαβαν χώρα για κάθε ανταλλακτικό το ο̟οίο µ̟ορεί να
ανακυκλωθεί α̟ό ένα όχηµα. Έγιναν οι α̟αραίτητοι υ̟ολογισµοί και ̟ροβλέψεις
ώστε να φανεί το ετήσιο καθαρό κέρδος της ε̟ιχείρησης Α, σε όλα τα ανταλλακτικά,
για τα ε̟όµενα ̟έντε έτη.
Τα ανταλλακτικά ̟ου µ̟ορούν να ̟ωληθούν είναι:

⇒ Μηχανή
⇒ Μ̟αταρία
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⇒ Ζάντες αλουµινίου
⇒ Κινητήρες
⇒ Χαλκός
⇒ Πλαστικά
⇒ Καταλύτης
⇒ Λαµαρινο̟λαστικά
⇒ Σκρά̟
⇒ Πορτ̟αργκάζ
⇒ Ψυγεία ορείχαλκου
⇒ Ψυγεία αλουµινίου
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ΕΝΟΤΗΤΑ 3
ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
3.1 ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ
Σύµφωνα µε την εφηµερίδα Καθηµερινή (2007), στη σηµερινή ε̟οχή όλοι θέλουν να
έχουν καινούργια αυτοκίνητα και η α̟όδειξη για αυτό είναι τα 160 ̟ερί̟ου
εκατοµµύρια αυτοκίνητα ̟ου κυκλοφορούν στους ευρω̟αϊκούς δρόµους. Το
̟ρόβληµα όµως ̟ου ̟ροκύ̟τει αφορά στην κατάληξη των ̟αλιών οχηµάτων.
Τα οχήµατα ̟ου έχουν φτάσει στο τέλος του κύκλου ζωής τους, δηµιουργούν τους
σοβαρότερους ̟εριβαλλοντικούς κινδύνους, της σηµερινής ε̟οχής και για αυτό η
διάθεση τους ̟ρέ̟ει να γίνεται µε τον ̟ιο κατάλληλο τρό̟ο. Τα τρία τέταρτα
̟ερί̟ου των ̟ρώτων υλών (κυρίως µέταλλα) µ̟ορούν να ανακυκλωθούν, να
ε̟αναχρησιµο̟οιηθούν ή να ανακτηθούν, αυτό όµως δεν ισχύει για το υ̟όλοι̟ο ένα
τέταρτο (κυρίως ̟λαστικά). Αυτά τα µη µεταλλικά µέρη ̟ρέ̟ει να διατίθενται ως
α̟όβλητα στις χωµατερές. Τα ̟λαστικά χρησιµο̟οιούνται όλο και ̟ερισσότερο ̟ρος
αντικατάσταση του µετάλλου διότι µειώνουν το βάρος του αυτοκινήτου και,
συνε̟ώς, την κατανάλωση καυσίµου. Σε αντίθεση, όµως µε το µέταλλο, τα ̟λαστικά
ανακυκλώνονται ̟ολύ δυσκολότερα.
Ένα ̟αλιό όχηµα, µ̟ορεί να µεταφραστεί αλλιώς και ως ένας τόνος ̟αλιοσίδερα.
Εάν ληφθεί υ̟όψη ο αριθµός των οχτώ έως εννιά εκατοµµύρια των αυτοκινήτων ̟ου
α̟ορρί̟τονται ετησίως, ̟ροκύ̟τουν σαν α̟οτέλεσµα 2 ̟ερί̟ου εκατοµµύρια τόνοι
µη µεταλλικών α̟οβλήτων να καταλήγουν σε χωµατερές.
Τα ̟εριθώρια στενεύουν, λοι̟όν, στην Ευρώ̟η τόσο α̟ό ά̟οψη χώρου όσο και α̟ό
ά̟οψη α̟οδοχής α̟ό το κοινό ̟αρόµοιων µεθόδων διαχείρισης α̟οβλήτων. Πέραν
του ότι αρχίζουν να σ̟ανίζουν και να κοστίζουν ακριβά, οι χώροι ̟ου
χρησιµο̟οιούνται ως χωµατερές ̟ροκαλούν ̟λέον ανησυχίες και για τις δυσµενείς
ε̟ι̟τώσεις τους στο ̟εριβάλλον.

Α.Τ.Ε.Ι.Θ.–ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (LOGISTICS)
ΦΕΤ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ

- 21 -

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – REVERSE LOGISTICS

3.2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Στην σηµερινή ε̟οχή, η Ελλάδα δεν κάνει συστηµατική διαχείριση των ΟΤΚΖ. Στην
ιστοσελίδα της Ελληνικής Εταιρείας ∆ιαχείρισης Στερεών Α̟οβλήτων (2007),
αναφέρεται ̟ως ο ΣΕΑΑ (Σύνδεσµος Εισαγωγέων Αντι̟ροσώ̟ων Αυτοκινήτων),
ξεκίνησε το 2002 να µελετά το θέµα των ΟΤΚΖ, και έθεσε ως στόχο του να µ̟ορέσει
να εκµεταλλευτεί όσο το δυνατόν γίνεται την Ευρω̟αϊκή εµ̟ειρία στο σχεδιασµό
ενός συστήµατος ανακύκλωσης αυτοκινήτων. Για το σκο̟ό αυτό η µελέτη ̟ου
ανατέθηκε στο ΙΟΒΕ (Ίδρυµα Οικονοµικών και Βιοµηχανικών Ερευνών), είχε ως
έναν α̟ό τους ̟ιο βασικούς της στόχους την κριτική αξιολόγηση ̟έντε
διαφορετικών συστηµάτων διαχείρισης ΟΤΚΖ στην Ευρω̟αϊκή Ένωση.
Η ̟ροσ̟άθεια εκµετάλλευσης των καλύτερων ευρω̟αϊκών ̟ρακτικών συνεχίστηκε
και κατά την µελέτη του ΣΕΑΑ για τα ΟΤΚΖ, ̟ου έγινε την άνοιξη του 2002 σε
συνεργασία µε ειδικούς σε θέµατα ΟΤΚΖ α̟ό µεγάλους κατασκευαστές στην ΕΕ.
Α̟ό την ̟ροσ̟άθεια αυτή, α̟οδείχθηκε ότι δύο είναι οι ̟ρακτικές ̟ου σε ̟ανευρω̟αϊκή κλίµακα χαίρουν εκτίµησης ως οι ̟ροτιµότερες τεχνικές για τον
σχεδιασµό και λειτουργία συστηµάτων ανακύκλωσης ή εναλλακτικής διαχείρισης
ΟΤΚΖ, δηλαδή συστηµάτων ό̟ου η ̟αραλαβή των ΟΤΚΖ γίνεται δωρεάν:
1. Η µεγιστο̟οίηση της αξιο̟οίησης των ΟΤΚΖ
2. Η ελαχιστο̟οίηση του κόστους ε̟εξεργασίας.

3.2.1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Είναι γνωστό ότι στην Ελλάδα και µέχρι την έκδοση του Προεδρικού ∆ιατάγµατος
116/5-3-2004 και τη δραστηριο̟οίηση του συστήµατος της Ε∆ΟΕ δεν υ̟ήρχε
συστηµατική διαχείριση ΟΤΚΖ ό̟ως αυτό ορίζεται τόσο α̟ό τις ̟ρακτικές της ΕΕ
όσο και α̟ό τα υφιστάµενα συστήµατα σε χώρες ό̟ως Γερµανία, Γαλλία κλ̟.
Στην µεγάλη τους ̟λειοψηφία τους τα ΟΤΚΖ εγκαταλεί̟ονται ακόµα και σήµερα
στους δρόµους ή στην ύ̟αιθρο. Συλλέγονται α̟ό τους δήµους οι ο̟οίοι τα
̟ροωθούν στον Ο∆∆Υ (Οργανισµός ∆ιαχείρισης ∆ηµοσίου υλικού) και στη συνέχεια
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αγοράζονται είτε α̟ό µικρές ε̟ιχειρήσεις ̟ου κάνουν α̟οσυναρµολόγηση των
χρήσιµων ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων ̟ροωθώντας τα στην αγορά ως
µεταχειρισµένα ανταλλακτικά, είτε εφόσον δεν υ̟άρχει ενδιαφέρον για αγορά τους
α̟ό α̟οσυναρµολογητές συµ̟ιέζονται και µεταφέρονται για τεµαχισµό.
Η όλη ε̟εξεργασία γίνονταν χωρίς να τηρούνται έστω και στοιχειώδη µέτρα
̟ροστασίας του ̟εριβάλλοντος και α̟ό ε̟ιχειρήσεις ̟ου δεν διαθέτουν συνήθως τις
α̟αιτούµενες άδειες.
Τα κύρια χαρακτηριστικά της Ελληνικής ̟ραγµατικότητας θα µ̟ορούσαν να
ε̟ισηµανθούν στους ̟αρακάτω τοµείς:
⇒ Ελάχιστες α̟αιτήσεις α̟οταξινόµησης. Το υ̟άρχον θεσµικό ̟λαίσιο για
την α̟οταξινόµηση των οχηµάτων διέ̟εται α̟ό χαλαρές διατάξεις οι
ο̟οίες ε̟ιτρέ̟ουν την διαιώνιση των ̟ροσωρινών α̟οταξινοµήσεων και
την εξορισµού ακινητο̟οίηση του οχήµατος ο̟ουδή̟οτε για µεγάλο
χρονικό διάστηµα. Παράλληλα δεν υ̟άρχει σαφής διαδικασία τιµωρίας
των

ιδιοκτητών

οι

ο̟οίοι

καταλαµβάνουν

δηµόσιο

χώρο

εγκαταλεί̟οντας τα οχήµατα τους.
⇒ Παράνοµα

διαλυτήρια

οχηµάτων.

Τα

̟αλαιά

ή

κατεστραµµένα

αυτοκίνητα µαζεύονται α̟ό ελεύθερους ε̟αγγελµατίες οι ο̟οίοι
δραστηριο̟οιούνται στην ̟ώληση µεταχειρισµένων ανταλλακτικών και
σιδήρων. Η συγκέντρωση και ε̟εξεργασία τους ̟ραγµατο̟οιείται σε
χώρους οι ο̟οίοι στερούνται ̟εριβαλλοντικών ̟ροδιαγραφών1.
⇒ Μάντρες οι ο̟οίες µαζεύουν ΟΤΚΖ σε δυσ̟ρόσιτες και άγνωστες
̟εριοχές. Εκτός του ̟ροαναφερθέντος χαλαρού θεσµικού ̟λαισίου το
ο̟οίο ε̟ιτρέ̟ει την άνευ όρων εγκατάλειψη ενός οχήµατος, δεν υ̟άρχει
σαφής ορισµένος και µε τουλάχιστον εύκολη ̟ρόσβαση χώρος για την

1

Τα ̟ερισσότερα διαλυτήρια οχηµάτων είναι µικρές οικογενειακές ε̟ιχειρήσεις οι ο̟οίες

στερούνται του α̟αιτούµενου µηχανολογικού εξο̟λισµού και των ̟ροδιαγραφών
λειτουργίας.
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ενα̟όθεση ενός ΟΤΚΖ. Η άγνοια για τις νόµιµες διαδικασίες αναγκάζει
και τους ̟λέον νοµοταγείς και ευαισθητο̟οιηµένους ̟ολίτες να
εγκαταλείψουν το όχηµα τους σε κά̟οιο δηµόσιο χώρο.
⇒ Χαµηλό ε̟ί̟εδο ̟εριβαλλοντικής συνείδησης. Ό̟ως και για τα
υ̟όλοι̟α ̟ροϊόντα, στο τέλος του κύκλου ζωής των, έτσι και για τα
οχήµατα δεν υ̟ήρχε µία ξεχωριστή ̟ρωτοβουλία ενηµέρωσης και
ευαισθητο̟οίησης του κοινού σε θέµατα ανακύκλωσης και ̟ροστασίας
του ̟εριβάλλοντος. Είναι λοι̟όν λογικό να µην αναγνωρίζεται ως
σηµαντικό γεγονός α̟ό την ̟λειοψηφία του κοινού, ότι κάθε
εγκαταλελειµµένο όχηµα α̟οτελεί µία ̟ηγή ρύ̟ανσης η ο̟οία ζηµιώνει
την ανθρώ̟ινη υγεία και µειώνει το ε̟ί̟εδο της ̟οιότητας ζωής.

3.2.1.1 ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
Μέχρι τώρα κάθε εγκαταλελειµµένο όχηµα, συγκεκριµένα γίνεται αναφορά στην
̟όλη της Θεσσαλονίκης, α̟οτελούσε µια ̟ηγή ρύ̟ανσης καταστροφική για την
ανθρώ̟ινη υγεία και το ε̟ί̟εδο ̟οιότητας ζωής. Αυτό συµβαίνει λόγω έλλειψης
αυτογνωσίας και σεβασµού α̟έναντι στην χώρα την ο̟οία ζει ο καθένας και λόγω
έλλειψης ενηµέρωσης του ̟ολίτη για την διαδικασία διαγραφής ενός οχήµατος.

Όταν ένας ̟ολίτης α̟οφασίσει, ότι δε θέλει ̟λέον να ̟ληρώνει τέλη κυκλοφορίας,
διότι το αυτοκίνητο του δεν αξίζει ̟ια ή δεν µ̟ορεί ̟λέον να το κυκλοφορεί, µ̟ορεί
να µην µ̟ει στη διαδικασία διαγραφής του οχήµατος για ̟άρα ̟ολλούς λόγους.

Πιο συγκεκριµένα, τα χιλιάδες εγκαταλελειµµένα αυτοκίνητα

στους χώρους

στάθµευσης, σε όλες τις ̟εριοχές της Ελλάδος , µε βάση τα στοιχεία της για την
̟εριοχή της Χίου, ̟ροέρχονται α̟ό τέτοιες ̟ερι̟τώσεις, συνήθως, γιατί ο ̟ολίτης
δεν γνώριζε ή δεν είχε τη διάθεση να διαγράψει το όχηµα του, και το εγκατέλειψε σε
κά̟οιο χώρο στάθµευσης, ρυ̟αίνοντας έτσι το ̟εριβάλλον και φυσικά στερώντας σε
κά̟οιον άλλον την αξιο̟οίηση του χώρου αυτού.

Εγκαταλελειµµένο όχηµα σύµφωνα µε το Π∆ 116/5-3-2004 νοείται να:
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1. Εγκαταλεί̟εται σε δηµόσιους, δηµοτικούς ή κοινοτικούς δρόµους στους ο̟οίους
α̟αγορεύεται η στάθµευση για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο α̟ό 30 ηµέρες.
2. Εγκαταλεί̟εται σε άλλους δηµόσιους, δηµοτικούς ή κοινοτικούς ή λιµενικούς
κοινόχρηστους ή µη χώρους και οδούς για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο α̟ό 90
ηµέρες και χωρίς την άδεια της αρµόδιας Υ̟ηρεσίας ή Αρχής.

3. Εγκαταλεί̟εται σε ιδιωτικούς χώρους χωρίς ̟ροηγούµενη συγκατάθεση του
κυρίου ή νοµέα του χώρου κατά δήλωσή του.

4. Α̟οτελεί γενικά κίνδυνο για το ̟εριβάλλον, την υγεία και την ασφάλεια των
κατοίκων, καθώς και για την δηµόσια ή ιδιωτική ̟εριουσία, ιδίως όταν λόγω της
καταστάσεως ̟ου βρίσκεται δεν µ̟ορεί να αντα̟οκριθεί στον σκο̟ό για τον
ο̟οίο ̟ροορίζεται.

3.2.1.2 ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Για την συλλογή εγκαταλειµµένων οχηµάτων τηρείται η ακόλουθη διαδικασία:

1. Η αρµόδια Υ̟ηρεσία του οικείου ∆ήµου ή της Κοινότητας εντο̟ίζει τα
εγκαταλειµµένα οχήµατα και ε̟ικολλά σε εµφανές σηµείο του οχήµατος ειδικό
αυτοκόλλητο ̟ου χαρακτηρίζει αυτό ως εγκαταλειµµένο. Μέσα σε 15 ηµέρες α̟ό
την ε̟ικόλληση του ειδικού αυτοκόλλητου η ως άνω αρµόδια υ̟ηρεσία
ενηµερώνει τις Υ̟ηρεσίες Ασφάλειας για διενέργεια έρευνας ̟ρος εξακρίβωση
̟ερί̟τωσης κλο̟ής, υ̟εξαίρεσης ή εµ̟λοκής σε εγκληµατική ̟ράξη. Οι
Υ̟ηρεσίες Ασφάλειας υ̟οχρεούνται να ενηµερώνουν το ταχύτερο δυνατόν τον
οικείο Οργανισµό Το̟ικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) σχετικά µε τα α̟οτελέσµατα
των ερευνών τους. Μέσα σε 45 ηµέρες α̟ό την ε̟ικόλληση αυτού του ειδικού
αυτοκόλλητου εάν το όχηµα δεν α̟οσυρθεί α̟ό τον ιδιοκτήτη του, το όχηµα
̟εριέρχεται στην κατοχή του οικείου ∆ήµου ή Κοινότητας. Για την εφαρµογή της
̟αραγράφου αυτής αρµόδιες Αρχές Ασφαλείας θεωρούνται οι ∆ιευθύνσεις
Αττικής και Θεσσαλονίκης αντίστοιχα και για την υ̟όλοι̟η Ελλάδα οι
Αστυνοµικές ∆ιευθύνσεις των Νοµών.
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2. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου τα εγκαταλειµµένα οχήµατα φέρουν ̟ινακίδες κυκλοφορίας
οι κατά τό̟ους αρµόδιοι ΟΤΑ υ̟οχρεούνται ̟έραν των αναφεροµένων στην
̟ροηγούµενη ̟αράγραφο να αναζητήσουν ε̟ι̟λέον εντός 15 ηµερών α̟ό την
ε̟ικόλληση του ειδικού σήµατος (αυτοκόλλητου) µέσω του Αρχείου του
Υ̟ουργείου Μεταφορών, τα στοιχεία ταυτότητας των ιδιοκτητών τους και να
τους ενηµερώσουν, καθώς και να ενηµερώσουν και την αρµόδια υ̟ηρεσία του
Υ̟ουργείου Οικονοµικών (ΚΕΠΥΟ).

3. Όταν το εγκαταλειµµένο όχηµα ̟εριέλθει στην κατοχή του ∆ήµου ή της
Κοινότητας σύµφωνα µε τα ανωτέρω, ο εν λόγω ∆ήµος ή Κοινότητα υ̟οχρεούται
να ̟αραδώσει το όχηµα σε εγκεκριµένο σύστηµα συλλογής ΟΤΚΖ (όχηµα στο
τέλος του κύκλου ζωής του), της ̟εριοχής του. Το σύστηµα υ̟οχρεούται να
δέχεται αυτά τα ΟΤΚΖ δωρεάν. Τα οχήµατα ̟αραµένουν στο σηµείο συλλογής
για 10 ηµέρες α̟ό την ηµέρα ̟ερισυλλογής τους. Εάν µέσα στο διάστηµα αυτό το
όχηµα αναζητηθεί α̟ό τον ιδιοκτήτη του, τότε ̟αραδίδεται σε αυτόν αφού
̟ροηγουµένως καταβάλλει την δα̟άνη α̟οµάκρυνσης και α̟οθήκευσης. Εάν το
όχηµα

δεν

αναζητηθεί.

τότε

̟ροωθείται

̟ρος

̟εραιτέρω

ε̟εξεργασία,

αξιο̟οίηση, τεµαχισµό και διάθεση, ό̟ως ̟ροβλέ̟εται για τα ΟΤΚΖ. Εφόσον
̟ρόκειται για όχηµα µε άδεια και ̟ινακίδες κυκλοφορίας, αυτές κατατίθενται
στην αρµόδια υ̟ηρεσία Μεταφορών και Ε̟ικοινωνιών της οικείας Νοµαρχιακής
Αυτοδιοίκησης.

4. Εφόσον εντο̟ιστεί ο ιδιοκτήτης εγκαταλειµµένου οχήµατος εντός των ανωτέρω
̟ροθεσµιών και συγκατατίθεται για την ̟αράδοση του οχήµατος για ̟εραιτέρω
ε̟εξεργασία, τότε εκδίδεται α̟ό το σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης
Πιστο̟οιητικό Καταστροφής το ο̟οίο είναι α̟αραίτητο για την οριστική
διαγραφή του οχήµατος. Εάν ε̟ιθυµεί να κρατήσει το όχηµα χωρίς να το κινεί
για συναισθηµατικούς ή άλλους λόγους, τότε υ̟οχρεούται να το α̟οθηκεύσει σε
ιδιωτικό χώρο ιδιοκτησίας του ή ιδιοκτησίας τρίτου µετά α̟ό έγγραφη
συγκατάθεση του τελευταίου. Στην ̟ερί̟τωση αυτή ο ιδιοκτήτης υ̟οβάλλει
σχετική δήλωση στην αρµόδια ∆ΟΥ ό̟ου θα αναφέρει το ακριβές σηµείο
α̟οθήκευσης και τα στοιχεία ̟ου ̟ιστο̟οιούν τον ιδιοκτήτη του χώρου και
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συγκατάθεσή του αν ̟ρόκειται ̟ερί τρίτου την ο̟οία κοινο̟οιεί και στην
αρµόδια Αρχή.

5. Εφόσον ο ιδιοκτήτης εγκαταλειµµένου οχήµατος δεν εντο̟ιστεί εντός των
ανωτέρω ̟ροθεσµιών τότε το Πιστο̟οιητικό Καταστροφής ̟αραδίδεται στον
αρµόδιο ∆ήµο ή Κοινότητα. Εάν το όχηµα δεν φέρει ̟ινακίδες κυκλοφορίας τότε
αναγράφεται στο Πιστο̟οιητικό Καταστροφής ο αριθµός ̟λαισίου.

3.3 ΟΡΙΣΤΙΚΗ ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΟΙΚΕΙΑ ΜΗΤΡΩΑ
Με τη ̟αράδοση του αυτοκινήτου δίνεται η Βεβαίωση Παραλαβής στον ιδιοκτήτη.
Οχτώ µέρες µετά α̟οστέλλεται ταχυδροµικώς το ̟ιστο̟οιητικό καταστροφής, το
ο̟οίο α̟οτελεί το µόνο νόµιµο έγγραφο για την α̟οταξινόµηση του αυτοκινήτου.
(οριστική ̟αράδοση ̟ινακίδων του αυτοκινήτου). Τα νοµιµο̟οιητικά έγγραφα του
αυτοκινήτου
ε̟εξεργασίας).

(άδεια,
Μετά

̟ινακίδες)
την

̟αραδίδονται

έκδοση

του

στο

κέντρο

Πιστο̟οιητικού

(συλλογής

Καταστροφής

ή
τα

νοµιµο̟οιητικά έγγραφα ̟αραδίδονται α̟ό το κέντρο στις αρµόδιες Αρχές.

3.3.1 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Στη Βεβαίωση Παραλαβής και στο Πιστο̟οιητικό Καταστροφής θα ̟ρέ̟ει να
υ̟άρχουν τα στοιχεία της Ε∆ΟΕ και του κέντρου ̟αράδοσης του οχήµατος. Στο
Πιστο̟οιητικό Καταστροφής θα ̟ρέ̟ει α̟αραίτητα να υ̟άρχει ̟ρωτότυ̟η
σφραγίδα της Ε∆ΟΕ και υ̟ογραφή εκ̟ροσώ̟ου του Κέντρου Ε̟εξεργασίας. Το
όχηµα ̟ρέ̟ει να ̟αραδοθεί έως τις 16 ∆εκεµβρίου κάθε έτους ώστε να γίνει η
α̟οταξινόµιση και να µην χρεωθεί ο ιδιοκτήτης τα τέλη του ε̟όµενου έτους.
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3.3.2 ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Σύµφωνα µε την Ε∆ΟΕ (τελευταία ̟ρόσβαση στις 07.11.07), το αυτοκίνητο µ̟ορεί να
̟αραδοθεί α̟ό το νόµιµο ιδιοκτήτη ή εξουσιοδοτηµένο εκ̟ρόσω̟ό του.

Τα α̟αραίτητα δικαιολογητικά έγγραφαείναι:
⇒ Η άδεια κυκλοφορίας του οχήµατος.
⇒ Πινακίδες του οχήµατος
⇒ Αστυνοµική ταυτότητα ή διαβατήριο ̟αραδίδοντος
⇒ Θεωρηµένη εξουσιοδότηση (σε ̟ερί̟τωση ̟ου το όχηµα ̟αραδίδεται α̟ό
εκ̟ρόσω̟ο του νόµιµου ιδιοκτήτη)

3.3.3 Ι∆ΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

⇒ Α̟ώλεια

οχήµατος:

∆εν

είναι

δυνατόν

να

εκδοθεί

Πιστο̟οιητικό

Καταστροφής α̟ό την Ε∆ΟΕ ή την εξουσιοδοτηµένη εγκατάσταση
ε̟εξεργασίας. Θα ̟ρέ̟ει να υ̟άρξει συνεργασία µε τη ∆ιεύθυνση
Μεταφορών της Νοµαρχίας.
⇒ Άδειας Κυκλοφορίας (Υ̟εύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599/86 και δήλωση
α̟ώλειας α̟ό την Αστυνοµική Αρχή): Το όχηµα ̟αραλαµβάνεται α̟ό την
Ε∆ΟΕ και εκδίδεται Πιστο̟οιητικό Καταστροφής (διαγραφή οχήµατος).

⇒ Α̟ώλεια Πινακίδας (Υ̟εύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599/86 και δήλωση α̟ώλειας
α̟ό την Αστυνοµική Αρχή): Χρειάζεται να υ̟άρξει συνεργασία µε την
∆ιεύθυνση Μεταφορών της Νοµαρχίας.
⇒ Θανάτου ιδιοκτήτη (Α̟οδοχή κληρονοµιάς, Αλλαγή άδειας κυκλοφορίας,
Α̟οδεικτικό ̟ληρωµής εφορίας): Το όχηµα ̟αραλαµβάνεται α̟ό την Ε∆ΟΕ
και εκδίδεται Πιστο̟οιητικό Καταστροφής (διαγραφή οχήµατος).
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⇒ Παρακράτηση

Κυριότητας

(Άρση

Παρακράτησης):

Το

όχηµα

̟αραλαµβάνεται α̟ό την Ε∆ΟΕ και εκδίδεται Πιστο̟οιητικό Καταστροφής
(διαγραφή οχήµατος).

⇒ Πολλοί Ιδιοκτήτες (Εξουσιοδότηση ̟ρος έναν α̟ό τους κατόχους): Το
όχηµα ̟αραλαµβάνεται α̟ό την Ε∆ΟΕ και εκδίδεται Πιστο̟οιητικό
Καταστροφής (διαγραφή οχήµατος).
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ΕΝΟΤΗΤΑ 4
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
4.1 ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ Ο∆ΗΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ
ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΕΛΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ

Ο τεράστιος αριθµός ΟΤΚΖ στην ΕΕ, ̟ου υ̟ολογίζεται 7 έως 8 εκατοµµύρια ετησίως,
σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι το 7% α̟ό αυτά εγκαταλεί̟ονται, δηµιουργώντας
µεγάλο όγκο α̟οβλήτων στις χωµατερές(̟ου εκτιµάται σε 1,9 εκατοµµύρια τόνους
ετησίως), ήταν η κύρια αιτία ̟ου οδήγησε την ΕΕ στη δηµιουργία της οδηγίας
2000/53/ΕΕ.
Η οδηγία δηµοσιεύθηκε τον Οκτώβριο του 2000 και καθορίζει όλες εκείνες τις
διαδικασίες ̟ου α̟αιτούνται για τη ̟ρόληψη και α̟οφυγή της δηµιουργίας
α̟οβλήτων α̟ό οχήµατα καθώς και για τη µείωση των δηµιουργούµενων
α̟οβλήτων, µέσω της ̟ροώθησης της ε̟αναχρησιµο̟οίησης, ανακύκλωσης και
ανάκτησης των ΟΤΚΖ και των εξαρτηµάτων τους, µε τελικό στόχο τη βελτίωση της
̟εριβαλλοντικής α̟όδοσης όλων των εµ̟λεκοµένων φορέων.

Τα καλύτερα ̟αραδείγµατα εφαρµογής των ̟αρα̟άνω ̟ρακτικών είναι η Ισ̟ανία
για την ̟ρώτη και η Γαλλία για την δεύτερη. Και τα δύο συστήµατα των χωρών
αυτών υ̟όσχονται για το µεσο̟ρόθεσµο τουλάχιστο µέλλον ότι µ̟ορούν να
λειτουργήσουν στα ̟λαίσια της ελεύθερης αγοράς σύµφωνα µε την Οδηγία, χωρίς να
α̟αιτούν εξωτερική χρηµατοδότηση α̟ό κανένα κρατικό ή ιδιωτικό φορέα.
Είναι δε α̟ό όλους ̟αραδεκτό ότι τα µεγαλύτερα οφέλη - τόσο σε εθνικό ε̟ί̟εδο όσο
και για τους συµµετέχοντες φορείς - ̟αρουσιάζουν τα συστήµατα ̟ου λειτουργούν
στα ̟λαίσια της ελεύθερης αγοράς.
Τα υλικά ενός ΟΤΚΖ έχουν µεγάλη αξία και ως µεταχειρισµένα ανταλλακτικά.
Συχνά µάλιστα η αξία του υλικού για τα µη µεταλλικά εξαρτήµατα είναι σχεδόν
µηδενική. Είναι ως εκ τούτου ̟ροφανές ότι αν τεθεί ως στόχος η µεγιστο̟οίηση της
αξιο̟οίησης των ΟΤΚΖ, αυτό οδηγεί στην ανάγκη µεγιστο̟οίησης της εξαγωγής
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ανταλλακτικών α̟ό το ΟΤΚΖ, αρκεί να υ̟άρχει ζήτηση για τα ανταλλακτικά αυτά
και η τιµή ̟ώλησης τους να υ̟ερκαλύ̟τει το κόστος για την α̟οσυναρµολόγηση και
τη διάθεση τους.
Στην Ευρω̟αϊκή Ένωση η ο̟οία διαθέτει ένα στόλο οχηµάτων µε την µισή σχεδόν
µέση ηλικία, η ζήτηση αυτή ̟εριορίζεται στα νεότερα οχήµατα και συνήθως σε αυτά
µε ηλικία κάτω των 12 ετών.

Σε όσες χώρες όµως έχει ανα̟τυχθεί εξαγωγικό εµ̟όριο µεταχειρισµένων
ανταλλακτικών γίνονται σηµαντικές εξαγωγές και ανταλλακτικών ̟αλιότερων
µοντέλων ̟ρος χώρες (̟.χ. Αφρική και Μέση Ανατολή) ̟ου διαθέτουν στόλο µε
µεγάλη συµµετοχή ̟αλιών oχηµάτων.
Στις ̟ερισσότερες χώρες της ΕΕ, τα συστήµατα διαχείρισης ΟΤΚΖ, ̟ρο της
δηµοσίευσης της Οδηγίας για τα ΟΤΚΖ, βασιζόταν στους ε̟ονοµαζόµενους
α̟οσυναρµολογητές. Αυτοί ήταν έµ̟οροι µεταχειρισµένων ανταλλακτικών ̟ου
στην ̟λειοψηφία τους λειτουργούσαν χωρίς στοιχειώδη µέτρα ̟ροστασίας του
̟εριβάλλοντος, ενώ συχνά κινιόντουσαν στα όρια της νοµιµότητας.
Τίθεται ως εκ τούτου ως ανάγκη για τους ̟αραγωγούς, εφόσον ε̟ιθυµούν να
ακολουθήσουν το δρόµο αυτό να βοηθήσουν τους α̟οσυναρµολογητές ̟ου
̟αρουσιάζουν την µεγαλύτερη ̟ροθυµία να εξελιχθούν, να εκσυγχρονίσουν τις
εγκαταστάσεις τους και τον τρό̟ο λειτουργίας τους και να α̟οκτήσουν όλες τις
α̟αιτούµενες άδειες λειτουργίας.
Ενδεικτικά στην Ισ̟ανία, υ̟άρχει σήµερα ανα̟τυγµένος ένας ισχυρός κλάδος
α̟οσυναρµολογητών ̟ου εξασφαλίζει ότι όλα τα ΟΤΚΖ της χώρας αγοράζονται α̟ό
τον τελευταίο ιδιοκτήτη ή ̟αραλαµβάνονται δωρεάν. Ο κλάδος µάλιστα αυτός
̟ραγµατο̟οιεί και ικανο̟οιητικές εξαγωγές εκτός ΕΕ
Στην Γαλλία η αγορά διαχωρίζεται σε δύο µέρη:
1. Τα ΟΤΚΖ µε θετική αξία ̟ου στην ̟λειοψηφία τους είναι µικρής ηλικίας
οχήµατα ̟ου έχουν χαρακτηριστεί ως ολικές α̟ώλειες µετά α̟ό ατύχηµα και
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έχουν το µεγαλύτερο ενδιαφέρον για τα ανταλλακτικά ̟ου ̟εριέχουν,
αγοράζονται α̟ό τους α̟οσυναρµολογητές στα ̟λαίσια της ελεύθερης αγοράς.
2. Τα αρνητικής αξίας ΟΤΚΖ, τα ο̟οία ̟αραλαµβάνονται α̟ό τον τελευταίο
ιδιοκτήτη δωρεάν µόνο α̟ό τους υ̟εύθυνους των εγκαταστάσεων τεµαχισµού.
Στην Γαλλία υ̟άρχουν 40 εγκαταστάσεις τεµαχισµού, οι ο̟οίες ανήκουν σε
αυτόνοµες ε̟ιχειρήσεις και οι ο̟οίες διαθέτουν εκτεταµένο δίκτυο σηµείων
̟αραλαβής. Η οδός αυτή ̟ροσφέρει το σηµαντικό ̟λεονέκτηµα ότι
α̟λουστεύει την εφοδιαστική αλυσίδα, α̟οκλείοντας τους ενδιάµεσους φορείς
και ελαχιστο̟οιεί τα έξοδα logistics και διαχείρισης των ΟΤΚΖ. Με τον τρό̟ο
αυτό

αυτοκίνητα

̟ου

δεν

είχαν

θετική

αξία

στα

χέρια

των

α̟οσυναρµολογητών, ξανα̟οκτούν θετική αξία όταν τα διαχειρίζονται
α̟ευθείας

οι

Τεµαχιστές.

Ως

εκ

τούτου

το

σύστηµα

̟αραµένει

αυτοχρηµατοδοτούµενο και δεν έχει ανάγκη εξωτερικής χρηµατοδότησης.
Για τους λόγους αυτούς τόσο η Ε∆ΟΕ (Εναλλακτική ∆ιαχείριση Οχηµάτων Ελλάδος)
όσο και οι κατασκευαστές ̟ου υ̟οστηρίζουν την ̟ροσ̟άθεια της, έχουν θέσει ως
έναν α̟ό τους βασικούς στόχους τη δηµιουργία ενός αυτοχρηµατοδοτούµενου
συστήµατος εναλλακτικής διαχείρισης ΟΤΚΖ. Στην ̟ροσ̟άθεια αυτή η εµ̟ειρία των
̟αρα̟άνω χωρών α̟οτελεί ̟ολύτιµο οδηγό.
Σηµαντική ̟ηγή δηµιουργίας α̟οβλήτων µε σοβαρές ρυ̟αντικές ε̟ι̟τώσεις,
α̟οτελούν τα ΟΤΚΖ ̟ου α̟οσύρονται α̟ό την κυκλοφορία. Στην Ευρω̟αϊκή
Ένωση α̟ορρί̟τονται 8 έως 9 εκατοµµύρια οχήµατα ετησίως. Περί̟ου 25% του
βάρους των οχηµάτων (τα ονοµαζόµενα "κατάλοι̟α τεµαχισµού") δηµιουργούν
ετησίως 2 - 3 εκατοµµύρια τόνους α̟οβλήτων τα ο̟οία θάβονται σε χωµατερές,
µολύνοντας συχνά το έδαφος και τα υ̟όγεια ύδατα. Η ̟οσότητα αυτή α̟οτελεί το
10% της συνολικής ̟οσότητας ε̟ικινδύνων α̟οβλήτων ̟ου ̟αράγονται ετησίως
στην ΕΕ. Τα α̟όβλητα αυτά ̟ρόκειται να αυξηθούν στο µέλλον, λόγω του
αυξανόµενου αριθµού οχηµάτων ̟ου διατίθενται στην αγορά κάθε χρόνο.

Η διάλυση αυτοκινήτων µε τη διαδικασία της κονιορτο̟οίησης και φυγοκέντρισης
(shredding) για τον διαχωρισµό των διαφορετικών υλικών α̟οτελεί µια διαδικασία
̟ου εφαρµόζεται σχεδόν α̟οκλειστικά µέχρι σήµερα. Περί̟ου 75% των µεταλλικών
υλικών των αυτοκινήτων τέλους ζωής ανακυκλώνονται σήµερα ενώ ̟ερί το 20%
Α.Τ.Ε.Ι.Θ.–ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (LOGISTICS)
ΦΕΤ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ

- 32 -

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – REVERSE LOGISTICS
α̟οτίθεται στις χωµατερές. Με τη σηµερινή τεχνολογία ανακύκλωσης κάθε
αυτοκίνητο ̟αράγει 700 kg µέταλλο ̟ου ε̟αναχρησιµο̟οιούνται σαν ̟ρώτη ύλη
στην χαλυβουργία. Μετά την κονιορτο̟οίηση του οχήµατος, τα ενα̟οµένοντα
υλικά, 300 kg, αντι̟ροσω̟εύουν άχρηστα α̟όβλητα. Το µίγµα αυτό των α̟οβλήτων
α̟οτελείται α̟ό ̟ολύ µικρά σωµατίδια ελαστικού, ̟λαστικού, υφασµάτων, γυαλιού
και χρώµατος καθώς και λι̟αντικών και λάσ̟ης α̟ό το δρόµο ̟ου α̟οτελεί ένα
ε̟ικίνδυνο ρυ̟αντή. Η ε̟εξεργασία του α̟οβλήτου αυτού είναι ̟ολύ δύσκολη και η
α̟όθεσή του σε χωµατερές ̟ροκαλεί µια σηµαντική ̟εριβαλλοντική ε̟ιβάρυνση.

Μία ανάλυση του στόλου των αυτοκινήτων διεθνώς δείχνει ότι το όριο ζωής των
οχηµάτων αυξάνεται. Αυτό οφείλεται στην αύξηση της ̟οιότητας των οχηµάτων και
στην ευνοϊκή οικονοµική ανά̟τυξη. Είναι φανερό ότι η αύξηση του στόλου των
αυτοκινήτων και η αύξηση των ̟αλαιοτέρων αυτοκινήτων θα οδηγήσει στην αύξηση
του αριθµού αυτοκινήτων ̟ου ̟ρέ̟ει να ανακυκλωθούν. Αυτός ο ̟αράγων θα
ληφθεί υ̟' όψη για την ̟ρόοδο του καθορισµού του κόστους της ανακύκλωσης στα
ε̟όµενα χρόνια.

Ο αριθµός των αυτοκινήτων ̟ού α̟οσύρονται κάθε έτος λόγω ̟αλαιότητας καθώς
και λόγω ατυχηµάτων τα ο̟οία τα καθιστούν µη κατάλληλα ̟ρος λειτουργία και µη
ε̟ιδιορθώσιµα, κυµαίνεται σε ̟οσοστό 0.6 έως 0.8% ε̟ί του συνολικού αριθµού των
εν κυκλοφορία οχηµάτων. Α̟ό τα ̟οσοστά αυτά φαίνεται ότι ο αριθµός των
α̟οσυρόµενων οχηµάτων ετησίως είναι ιδιαίτερα µικρός, και οφείλεται εν µέρει στο
ότι αρκετά ̟αλαιά αυτοκίνητα α̟οσύρθηκαν κατά τα έτη 1991 και 19922 αλλά και
στη φορολογική ̟ολιτική ̟ου ακολουθήθηκε στη χώρα σε σχέση µε το αυτοκίνητο.

Η ανακύκλωση των οχηµάτων είναι µία αλυσίδα ενεργειών στην ο̟οία ̟αίζουν
σηµαντικό ρόλο οι διαφορετικές διαδικασίες ̟ου την α̟αρτίζουν, α̟ό την διάλυση

2

Κατά τα έτη 1991 και 1992, η εφαρµογή του µέτρου της α̟όσυρσης των ̟αλαιών

αυτοκινήτων οδήγησε στην α̟οµάκρυνση α̟ό την κυκλοφορία 284.550 ε̟ιβατικών
αυτοκινήτων και 47.220 ελαφρών φορτηγών. Α̟ό τα οχήµατα αυτά το 46.3°/ο ̟ροέρχονταν
α̟ό την ευρύτερη ̟εριοχή Αθηνών, ενώ το 53.7°/ο α̟ό την υ̟όλοι̟η χώρα.
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µέχρι την ανακύκλωση. Η ανακύκλωση αυτοκινήτων

α̟οτελεί ένα νέο ̟εδίο

δραστηριότητας στο ο̟οίο α̟αιτούνται αρµονικές σχέσεις συνεργασίας µεταξύ των
εµ̟λεκοµένων µερών α̟ό τον ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου ̟ου ολοκλήρωσε τον
κύκλο της ζωής του µέχρι τους

τελικούς α̟οδέκτες των υλικών ̟ου θα

συγκεντρωθούν µετά τη διάλυσή του. Η δραστηριότητα αυτή α̟οτελεί µια άµεση
ανάγκη της τρέχουσας δεκαετίας.

4.2 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ Ο∆ΗΓΙΑΣ 2000/53/ΕΚ
Οι κύριοι στόχοι α̟ό την εφαρµογή της οδηγίας είναι:
1. Η α̟οφυγή δηµιουργίας α̟οβλήτων α̟ό οχήµατα
2. Η ε̟αναχρησιµο̟οίηση, ανακύκλωση και ανάκτηση των ΟΤΚΖ και των
εξαρτηµάτων τους
3. Η µείωση των δηµιουργούµενων α̟οβλήτων
4. Η βελτίωση της ̟εριβαλλοντικής α̟όδοσης των συντελεστών.
Η οδηγία καλύ̟τει όλα τα οχήµατα ανεξάρτητα α̟ό τον τρό̟ο ̟ου έχουν
συντηρηθεί και ανεξάρτητα α̟ό το εάν φέρουν ̟ρόσθετο εξο̟λισµό. Ε̟ίσης στο ίδιο
άρθρο αναφέρεται ότι η Οδηγία είναι συµ̟ληρωµατική της Κοινοτικής και εθνικής
νοµοθεσίας σε θέµατα ασφάλειας, εκ̟οµ̟ής εναέριων ρύ̟ων, ελέγχου του θορύβου
και ̟ροστασίας του εδάφους και των υδάτων, ενώ υ̟άρχουν και ορισµένες
εξαιρέσεις στην εφαρµογή της. Για ̟αράδειγµα εξαιρούνται τα οχήµατα ειδικών
χρήσεων α̟ό τις α̟αιτήσεις ε̟αναχρησιµο̟οίησης και ανάκτησης (άρθρο 7), ενώ
για τα τρίχρονα οχήµατα ισχύουν µόνο οι α̟αιτήσεις των άρθρων 5, ̟ου αφορά τη
συλλογή των ΟΤΚΖ και τη µεταφορά τους σε εγκεκριµένα κέντρα ε̟εξεργασίας και
6, ̟ου αφορά την ε̟εξεργασία των ΟΤΚΖ.
Σχετικά µε το δίκτυο συλλογής και το ̟ιστο̟οιητικό καταστροφής, ̟ροβλέ̟εται ότι
σε κάθε κράτος µέλος θα ̟ρέ̟ει:
1. Να δηµιουργηθεί δίκτυο συλλογής α̟ό τους οικονοµικούς φορείς και να
εξακριβωθεί ότι το δίκτυο αυτό είναι ε̟αρκές για τις ανάγκες.
2. Όλα τα ΟΤΚΖ, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να µεταφέρονται υ̟οχρεωτικά σε
εγκεκριµένες εγκαταστάσεις ε̟εξεργασίας.
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3. Να

θεσ̟ιστεί

το

«̟ιστο̟οιητικό

καταστροφής»

ως

̟ροϋ̟όθεση

α̟οταξινόµησης κάθε ΟΤΚΖ.
4. Το ̟ιστο̟οιητικό καταστροφής θα εκδίδεται όταν το ΟΤΚΖ µεταφερθεί σε
εγκεκριµένο κέντρο ε̟εξεργασίας ̟ου έχει λάβει άδεια.
5. Η έκδοση του ̟ιστο̟οιητικού καταστροφής δεν συνε̟άγεται α̟αίτηση
α̟οζηµίωσης για τους εκδότες τους εκτός αν τούτο ̟ροβλέ̟εται ρητά α̟ό ένα
κράτος µέλος. Οι τελευταίοι ιδιοκτήτες θα ̟αραδίδουν το ΟΤΚΖ σε
εγκεκριµένα κέντρα ε̟εξεργασίας χωρίς κόστος λόγω του ότι το ΟΤΚΖ έχει
αρνητική αξία στην αγορά. Εξαίρεση στο ̟αρα̟άνω µέτρο θεσ̟ίζεται για τα
οχήµατα ̟ου δε ̟εριλαµβάνουν βασικά εξαρτήµατα τους και ειδικά την
µηχανή τους ή το αµάξωµα, ή οχήµατα στα ο̟οία έχουν ̟ροστεθεί α̟όβλητα
6. Για τα κράτη µέλη ̟ου δεν διαθέτουν σύστηµα α̟οταξινόµησης ̟ρέ̟ει να
ορίσουν κατάλληλη αρχή στην ο̟οία θα κοινο̟οιούνται τα ̟ιστο̟οιητικά
καταστροφής.
Τα κράτη µέλη οφείλουν να λάβουν τα κατάλληλα µέτρα ώστε τα ΟΤΚΖ να
α̟οθηκεύονται έστω και ̟ροσωρινά και να τους γίνεται η ε̟εξεργασία ̟ου
̟ροβλέ̟εται, µε ̟εριβαλλοντικά ασφαλή τρό̟ο ό̟ως ορίζεται στην οδηγία
75/442/EEC ̟ερί στερεών α̟οβλήτων. Ε̟ίσης, αναφέρεται ότι οι ε̟ιχειρήσεις ̟ου
αναλαµβάνουν την ε̟εξεργασία των ΟΤΚΖ, θα ̟ρέ̟ει να έχουν ̟άρει άδεια ή να
είναι καταχωρηµένες σε µητρώα αρµοδίων αρχών, ό̟ως ορίζεται στην οδηγία
75/442/EEC ̟ερί στερεών α̟οβλήτων.
Όσον αφορά την ε̟αναχρησιµο̟οίηση και ανάκτηση, τα κράτη µέλη οφείλουν να
̟άρουν τα κατάλληλα µέτρα ώστε να ενθαρρύνεται η ε̟αναχρησιµο̟οίηση
εξαρτηµάτων α̟ό ΟΤΚΖ, καθώς και η ανάκτηση εξαρτηµάτων ̟ου δεν µ̟ορούν να
ε̟αναχρησιµο̟οιηθούν, µε ̟ροτίµηση στην ανακύκλωση, ό̟ου είναι εφικτό. Ε̟ίσης
τα κράτη µέλη οφείλουν να ̟άρουν τα κατάλληλα µέτρα ώστε να ε̟ιτευχθούν οι
ακόλουθοι στόχοι α̟ό τους οικονοµικούς φορείς µέχρι τις ̟αρακάτω ηµεροµηνίες:
⇒ Την 01/01/2006: >85% ε̟αναχρησιµο̟οίηση και ανάκτηση και ταυτόχρονα
>80% ε̟αναχρησιµο̟οίηση και ανακύκλωση- δηλαδή <5% για ανάκτηση
ενέργειας, ενώ ειδικά για τα οχήµατα ̟ρο 1980 οι στόχοι µ̟ορούν να
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µειωθούν σε 75% ε̟αναχρησιµο̟οίηση και ανάκτηση και ταυτόχρονα >70%
ε̟αναχρησιµο̟οίηση και ανακύκλωση- δηλαδή ,5% για ανάκτηση ενέργειας.
⇒ Την 01/01/2015: >95% ε̟αναχρησιµο̟οίηση και ανάκτηση και ταυτόχρονα
>85% ε̟αναχρησιµο̟οίηση και ανακύκλωση - δηλαδή <10% για ανάκτηση
ενέργειας. Τα ̟αρα̟άνω ̟οσοστά είναι σε σχέση µε το µέσο βάρος του
οχήµατος.

4.3 ΝΕΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΤΟ 2008
Η Ε̟ιτρο̟ή ενέκρινε νέους κανόνες ̟ου καθορίζουν τα ελάχιστα ε̟ί̟εδα
ανακύκλωσης και ανάκτησης κατασκευαστικών στοιχείων και υλικών σε νέα
οχήµατα. Τα µέτρα αυτά α̟οσκο̟ούν στη διευκόλυνση της ε̟αναχρησιµο̟οίησης,
της ανακύκλωσης και της ανάκτησης των κατασκευαστικών στοιχείων και των
υλικών ̟αλαιών αυτοκινήτων, ούτως ώστε να ε̟ιτευχθούν οι στόχοι ̟ου έχουν τεθεί
για το 2015 για τα οχήµατα ̟ου φθάνουν στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Οι
κανόνες αυτοί θα εφαρµόζονται σε όλα τα νέα οχήµατα ̟ου θα διατεθούν στην
αγορά τρία έτη µετά την έκδοση της νέας οδηγίας, δηλαδή το 2008.

Η αυτοκινητοβιοµηχανία3 µ̟ορεί να συµβάλει ουσιαστικά στη βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας της ευρω̟αϊκής οικονοµίας και στην ̟ροώθηση της αειφόρου
ανά̟τυξης στον τοµέα των µεταφορών. Η ευρω̟αϊκή αυτοκινητοβιοµηχανία
αντι̟ροσω̟εύει το 34% της ̟αγκόσµιας ̟αραγωγής αυτοκινήτων.

Το 2002, εισήλθαν στην αγορά της Ευρω̟αϊκής Ένωσης σχεδόν 16 εκατοµµύρια νέα

3

Η νέα νοµοθεσία ̟ου υ̟οστηρίχτηκε α̟ό το Ευρω̟αϊκό Κοινοβούλιο θα αναγκάσει τους

κατασκευαστές αυτοκινήτων να ̟αίρνουν ̟ίσω τα ̟αλιά αυτοκίνητα και να ε̟ωµίζονται το
κόστος της ανακύκλωσής τους.
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ε̟ιβατικά αυτοκίνητα και ελαφρά φορτηγά οχήµατα. Α̟ό την άλλη ̟λευρά, εννέα
έως δέκα εκατοµµύρια οχήµατα κάθε χρόνο φθάνουν στο τέλος της ζωής του, κατά
µέσο όρο, 13 έως 14 έτη µετά την ̟ρώτη διάθεσή τους στην αγορά, δηµιουργώντας
ετησίως ̟ερί̟ου 8 έως 9 εκατοµµύρια τόνους α̟οβλήτων. Για την αντιµετώ̟ιση
αυτής της κατάστασης, το Ευρω̟αϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο εξέδωσαν στις
18 Σε̟τεµβρίου 2000 την οδηγία 2000/53/ΕΚ για τα οχήµατα στο τέλος του κύκλου
ζωής τους.

Η οδηγία αυτή θέτει στόχους για την ε̟αναχρησιµο̟οίηση, την ανακύκλωση και την
ανάκτηση κατασκευαστικών στοιχείων και υλικών σε οχήµατα ̟ου βρίσκονται στο
τέλος της ζωής τους. Μελλοντικά, µόνο ένα µικρό ̟οσοστό αυτών των υλικών θα
καταλήγει σε χωµατερές. Αντίθετα, τα ̟ερισσότερα α̟ό τα κατασκευαστικά στοιχεία
και υλικά θα ̟ρέ̟ει να ε̟αναχρησιµο̟οιούνται να ανακυκλώνονται και να
ανακτώνται. Τα ελάχιστα ̟οσοστά ̟ου θα ε̟ιτευχθούν α̟ό το 2006 και εφεξής είναι
80% για ε̟αναχρησιµο̟οίηση και ανακύκλωση και 85% για ε̟αναχρησιµο̟οίηση
και ανάκτηση. Τα ελάχιστα αυτά ̟οσοστά ̟ρόκειται να αυξηθούν, το 2015, σε 85%
και 95% αντίστοιχα. Οι στόχοι αυτοί θα ε̟ανεξεταστούν α̟ό το Ευρω̟αϊκό
Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο ̟ροτού τεθούν σε εφαρµογή.

Φυσικά, τέτοιοι στόχοι δεν µ̟ορούν να ε̟ιτευχθούν δίχως τη συµβολή της
αυτοκινητοβιοµηχανίας, η ο̟οία θα ̟ρέ̟ει να ενσωµατώνει στα οχήµατα ̟ου
κατασκευάζει µεγαλύτερο ̟οσοστό ανακυκλώσιµων υλικών και να λαµβάνει υ̟όψη
την ̟ροο̟τική της ανακύκλωσης και της α̟οσυναρµολόγησης α̟ό το αρχικό στάδιο
της κατασκευής των αυτοκινήτων.

Τα µέτρα θα εφαρµοστούν στα αυτοκίνητα και στα ελαφρά φορτηγά οχήµατα, νέα
και ̟αλαιά µοντέλα, ̟ου θα διατεθούν στην αγορά τρία έτη µετά την έκδοση της
νέας οδηγίας. Αυτό σηµαίνει ότι θα τεθούν σε ισχύ α̟ό το 2008 και µετά. Ωστόσο, δεν
θα εφαρµόζονται στα αυτοκίνητα ̟ου ̟αράγονται σε «µικρή σειρά» (µε µέγιστη
̟οσότητα 500 οχήµατα ετησίως σε κάθε κράτος µέλος), λαµβανοµένων υ̟όψη των
σηµαντικών ε̟ενδύσεων ̟ου θα έ̟ρε̟ε να κάνουν οι µικροµεσαίες ε̟ιχειρήσεις ̟ου
̟αράγουν αυτά τα οχήµατα ̟ροκειµένου να διαφορο̟οιήσουν την ̟αραγωγή τους.
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Εκτιµάται σήµερα ότι ένα αυτοκίνητο ̟ου ζυγίζει 1 000 kg ̟εριέχει µεταλλικά
συστατικά βάρους µεταξύ 700 και 750 kg. Αυτό σηµαίνει ότι 150 έως 200 kg µη
µεταλλικών συστατικών, συµ̟εριλαµβανοµένων 95 kg ̟ερί̟ου ̟λαστικών υλικών,
θα ̟ρέ̟ει να ανακυκλώνεται α̟ό τον Ιανουάριο του 2006 και εφεξής.

Το ̟οσοστό των ανακυκλώσιµων υλικών θα αυξηθεί µετά το 2015 εν όψει της
αυξηµένης χρησιµο̟οίησης των ελαφρύτερων υλικών στην κατασκευή των
αυτοκινήτων.

Η συµβατότητα µε τους τεχνικούς κανόνες θα ̟ιστο̟οιείται α̟ό τις αρµόδιες αρχές
βάσει της µεθόδου υ̟ολογισµού της δυνατότητας ανακύκλωσης και ανάκτησης, ̟ου
έχει καθορίσει ο ∆ιεθνής Οργανισµός Τυ̟ο̟οίησης στη Γενεύη(1).

4.4

ΑΝΑΛΥΣΗ

ΤΩΝ

ΣΥΣΤΑΣΗΣ/ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ

ΚΑΙ

ΤΩΝ

ΤΗΣ

ΠΙΘΑΝΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

Τα οχήµατα ̟ου ολοκληρώνουν τον κύκλο ζωής τους και οδηγούνται ̟ρος τελική
διάθεση δηµιουργούν σηµαντικά ̟εριβαλλοντικά ̟ροβλήµατα λόγω των διαφόρων
υλικών α̟ό τα ο̟οία α̟οτελούνται.

4.4.1 ΣΥΣΤΑΣΗ
Πιο αναλυτικά, τα υλικά αυτά είναι:
⇒ Μέταλλα, ̟ου α̟οτελούν το 75% των µερών του αυτοκινήτου (σκελετός και
εξαρτήµατα)
⇒ Πλαστικά, µε την εξέλιξη της τεχνολογίας, η χρήση ̟λαστικού υλικού στα
οχήµατα αυξάνεται λόγω του γεγονότος ότι µε τον τρό̟ο αυτό ε̟ιτυγχάνεται
καλύτερο αεροδυναµικό σχήµα στο αυτοκίνητο και ε̟ι̟λέον µε τη µείωση
του βάρους του αυξάνεται η ενεργειακή του α̟όδοση.

Ενδεικτικά

αναφέρονται:
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1.

Πολυεστέρες: α̟ό το υλικό αυτό είναι κατασκευασµένες οι ζώνες
ασφαλείας.

2.

ΑΒS:

̟ρόκειται

για

σκληρό

̟λαστικό,

α̟ό

το

ο̟οίο

είναι

κατασκευασµένα τα καλύµµατα των κώνων των τιµονιών καθώς και οι
κεντρικές κονσόλες.

3.

Πολυ̟ρο̟υλένιο: είναι ένα µαλακό ̟λαστικό υλικό α̟ό το ο̟οίο
α̟οτελούνται οι ̟ροφυλακτήρες, διάφορα εξαρτήµατα του κινητήρα, το
εξωτερικό κάλυµµα της µ̟αταρίας καθώς και διάφορα εσωτερικά
µικροεξαρτήµατα.

⇒ Ελαστικά,
⇒ Καταλύτες, ̟ου ̟εριέχουν ευγενή µέταλλα (̟λατίνα και ρόδιο)
⇒ Μ̟αταρίες, οι ο̟οίες ̟εριέχουν µόλυβδο καθώς και οξέα, συστατικά ̟ου
θεωρούνται ε̟ικίνδυνα για το ̟εριβάλλον
⇒ Λι̟αντικά,
⇒ Γυαλί, υφάσµατα και αφρολέξ,

Με βάση τον Ευρω̟αϊκό Κατάλογο Α̟οβλήτων, τα α̟όβλητα α̟ό τα α̟οσυρόµενα
οχήµατα µ̟ορεί να ̟εριέχουν:
⇒ ̟αλαιά ελαστικά
⇒ α̟ορρι̟τόµενο σκελετό οχήµατος
⇒ φίλτρα λαδιού
⇒ κατασκευαστικά στοιχεία ̟ου ̟εριέχουν υδράργυρο
⇒ κατασκευαστικά στοιχεία ̟ου ̟εριέχουν ΡCΒ
⇒ εκρηκτικά κατασκευαστικά στοιχεία (̟.χ. αερόσακοι)
⇒ τακάκια φρένων ̟ου ̟εριέχουν αµίαντο
⇒ σιδηρούχα µέταλλα
⇒ µη σιδηρούχα µέταλλα
⇒ ̟λαστικά
⇒ γυαλί
⇒ καταλύτες
⇒ µ̟αταρίες
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ΧΑΛΥΒΑΣ
ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΧΑΛΥΒΑΣ
0%
3%
%
ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ
12
1%
ΓΥΑΛΙ
1%%
ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ
8
ΚΟΛΛΕΣ
ΥΓΡΑ
9%
ΥΦΑΣΜΑΤΑ
ΑΛΛΑ
2%
ΠΛΑΣΤΙΚΑ
1%
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
1%%
3 %
ΧΑΛΚΟΣ
6
3% 1%
ΨΕΥ∆ΑΡΓΥΡΟΣ
ΜΟΛΙΒ∆ΟΣ

%
41

8%

Εικόνα 1: Μέση σύσταση για αυτοκίνητο ̟αραγωγής του 2000

Περί̟ου το 75% του βάρος του µέσου αυτοκινήτου είναι µέταλλο, ό̟ως διακρίνεται
(βλ. Εικόνα 1), το µεγαλύτερο µέρος του ο̟οίου α̟οτελείται α̟ό το χάλυβα φύλλων.
Η γενική ̟εριεκτικότητα σε µέταλλα των αυτοκινήτων έχει µειωθεί γρήγορα κατά τη
διάρκεια των ̟ροηγούµενων 20 ετών ̟ου συνοδεύονται α̟ό µια αύξηση στο
̟οσοστό των µη σιδηρούχων µετάλλων ̟ου χρησιµο̟οιούνται στην κατασκευή τους,
ό̟ως το αλουµίνιο και το µαγνήσιο. Αυτήν την ̟ερίοδο ̟ερί̟ου 98% των µετάλλων
σε ένα αυτοκίνητο ανακυκλώνονται. Αυτά τα µέταλλα ανακτώνται µε το όχηµα ̟ου
τεµαχίζει τη βιοµηχανία και χρησιµο̟οιούνται στη συνέχεια α̟ό τη χαλυβουργία.

Όσον αφορά στα ̟λαστικά, ό̟ως ήδη αναφέρθηκε, τα τελευταία χρόνια
̟αρατηρείται µια διαρκώς αυξανόµενη χρήση τους στα οχήµατα καθώς αυτά φέρουν
ορισµένες ελκυστικές ιδιότητες: είναι µεν ανθεκτικά, αλλά και ελαφριά, εύκαµ̟τα
και ευ̟ροσάρµοστα. Κατά την τελευταία εικοσαετία η χρήση των ̟λαστικών στα
οχήµατα έχει αυξηθεί κατά 114% (α̟ό 30kg σε 70-100kg ανά όχηµα). Παρόλα αυτά
το ̟λαστικό αντιστοιχεί µόνο στο 9,3% του συνολικού βάρους του οχήµατος.
Ε̟ι̟λέον, η χρήση των ̟λαστικών έχει οδηγήσει στην µείωση του συνολικού βάρους
των οχηµάτων, καθώς 100kg ̟λαστικού αντικαθιστούν ̟ερί̟ου 200-300kg
συµβατικών υλικών. Η αντικατάσταση αυτή δεν ̟εριορίζεται µόνο σε αυτή καθαυτή
την µείωση του βάρους αλλά συνε̟άγεται και µικρότερη κατανάλωση καυσίµων,
µειωµένη χρήση λι̟αντικών και µείωση εκ̟οµ̟ών CO2 στην ατµόσφαιρα. Ε̟ι̟λέον,
η χρήση των ̟λαστικών έχει οδηγήσει στην αύξηση του χρόνου ζωής των
αυτοκινήτων καθώς το υλικό αυτό είναι ̟ιο ανθεκτικό σε κάθε είδους διάβρωση.

Το 1999, οι ̟εριστάσεις ΟΤΚΖ έφθασαν σε 1,8 εκατοµµύρια. Με το γυαλί ̟ου
α̟οτελεί ̟ερί̟ου 3% ενός βάρους οχηµάτων (̟αρα̟άνω α̟ό 55.000 τόνους του
Α.Τ.Ε.Ι.Θ.–ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (LOGISTICS)
ΦΕΤ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ

- 40 -

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – REVERSE LOGISTICS
αυτοκίνητου α̟ορρίµµατος το γυαλί ήταν θεωρητικά διαθέσιµο για την
ανακύκλωση4). Αυτός ο αριθµός είναι ̟ιθανό µε την άνοδο ̟ου υ̟άρχει στα ΟΤΚΖ.

Υ̟άρχουν δύο τύ̟οι γυαλιών ̟ου χρησιµο̟οιούνται στην αυτόµατη βιοµηχανία,
̟ου και ̟ου το̟οθετούνται σε στρώµατα. Το γυαλί είναι εύκολο να αφαιρεθεί α̟ό τα
οχήµατα µετά την καταστροφή του. Το το̟οθετηµένο σε στρώµατα γυαλί, εντούτοις,
δεν καταστρέφεται και θα ̟ρέ̟ει να αφαιρεθεί µε το χέρι, το ο̟οίο είναι χρονοβόρο.
Ε̟ι̟λέον, δεδοµένου ότι η αξία του γυαλιού είναι σχετικά χαµηλή (̟ερί̟ου 0.48€
ανά ΟΤΚΖ), δεν είναι αυτήν την ̟ερίοδο δυνατό να ανακτηθεί το κόστος του
γυαλιού ̟ου αφαιρείται.

Ακολουθούν (βλ. Πίνακα 1), ̟αραδείγµατα διαφορο̟οιήσεων όσων αφορά τη
σύσταση του οχήµατος.

Πίνακας 1: Παραδείγµατα διαφορο̟οιήσεων στη σύσταση των οχηµάτων ανάλογα µε τον
κατασκευαστή
Ποσοστιαία Σύσταση (%)
Υλικό
Αµερικάνικο Ι.Χ.

Ια̟ωνικό Ι.Χ.

Ευρω̟αϊκό Ι.Χ.

Χάλυβας και Σίδηρος
Πλαστικό

67
8

72,2
10,1

64,7
9,3

Γυαλί
Καουτσούκ

2,8
4,2

2,8
3,1

2,9
5,4

Υγρά και λι̟αντικά

6

3,4

2

Μη-σιδηρούχα
µέταλλα

8

6,2

10,4

Για το 9,3% ̟ου αντιστοιχεί στα ̟λαστικά, δίδεται µία ̟ιο αναλυτική ̟εριγραφή
τους (βλ. Πίνακα 2).

4

Αυτήν την ̟ερίοδο, στις Η.Π.Α η ̟λειοψηφία του γυαλιού στέλνεται στα υλικά οδόστρωσης

και µόνο µια µικρή αναλογία ανακυκλώνεται.
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4.5 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Η Κοινοτική ̟εριβαλλοντική ̟ολιτική δίδει ιδιαίτερη έµφαση στην ορθολογική
διαχείριση οχηµάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Σηµαντικό στάδιο της
συνολικής διαχείρισης α̟οτελεί η ανάκτηση όσο το δυνατόν µεγαλύτερου τµήµατος
υλικών α̟ό τα α̟οσυρόµενα αυτοκίνητα.

Η ε̟ιλογή των τεχνικών ανάκτησης ̟ρέ̟ει να γίνεται µετά α̟ό ̟ροσεκτική µελέτη,
δεδοµένου ότι το σύνολο των αυτοκινήτων ̟ου α̟οσύρονται α̟ό την κυκλοφορία
κάθε χρόνο και συνιστούν ένα ενιαίο ̟ρος διαχείριση ρεύµα α̟οβλήτων,
α̟οτελείται α̟ό οχήµατα διαφορετικού έτους ̟αραγωγής και ε̟οµένως µε διαφορές
στη σύσταση και στα υλικά ̟ου φέρουν.

Οι βασικοί λόγοι για την ανά̟τυξη και εφαρµογή τεχνικών ανάκτησης υλικών α̟ό
τα α̟οσυρόµενα οχήµατα είναι αφενός µεν η ύ̟αρξη στα οχήµατα σηµαντικού
µέρους υλικών ̟ου µ̟ορεί να ανακτηθεί για ε̟αναχρησιµο̟οίηση και ανακύκλωση
αφετέρου δε, η ̟αρουσία µεγάλου αριθµού διαφορετικών υλικών και συστατικών τα
ο̟οία µ̟ορούν να δηµιουργήσουν ̟ροβλήµατα στο ̟εριβάλλον, στις ̟ερι̟τώσεις
̟ου τα οχήµατα οδηγηθούν ως έχουν ̟ρος τελική διάθεση. Πιο συγκεκριµένα, τα
υλικά αυτά είναι:
⇒ Μέταλλα (σιδηρούχα και µη), ̟ου α̟οτελούν το 75% των µερών του
αυτοκινήτου και η α̟όρριψή τους δηµιουργεί ̟ροβλήµατα στη σωστή
λειτουργία των χώρων διάθεσης καθώς και στις διαδικασίες α̟οδόµησης ̟ου
λαµβάνουν χώρα σε αυτούς

⇒ Πλαστικά, τα ο̟οία όταν διατίθενται στο ̟εριβάλλον δηµιουργούν
̟ροβλήµατα λόγω του γεγονότος ότι βιοα̟οδοµούνται δύσκολα έως καθόλου
και ε̟ι̟λέον, εµ̟οδίζουν την κυκλοφορία του νερού στους χώρους διάθεσης
και κατ΄ ε̟έκταση την ανά̟τυξη των βιοχηµικών δράσεων α̟οδόµησης.

⇒ Καταλύτες, ̟ου ̟εριέχουν µέταλλα τα ο̟οία θεωρούνται ε̟ικίνδυνα
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⇒ Μ̟αταρίες,

οι ο̟οίες ̟εριέχουν µόλυβδο και ισχυρά ανόργανα οξέα,

συστατικά ̟ου ε̟ίσης κατατάσσονται στις ε̟ικίνδυνες ουσίες

Πίνακας 2: Τύ̟οι ̟λαστικού ̟ου χρησιµο̟οιούνται στα οχήµατα

Χρήση

% του συνόλου

Τύ̟ος ̟λαστικού

των ̟λαστικών

Προφυλακτήρας

PP, ABS, PC

9.5

Τα̟ετσαρίες

PVC, PUR, PP, PE

8

Εσωτερική διακόσµηση

PP, ABS, PET, POM, PVC

19

Πίνακας Οργάνων

PP, ABS, PA, PC, PE

14.2

Καθίσµατα

PUR, PP, PVC, ABS, PA

12.3

Συστήµατα Καυσίµου

PE, POM, PA, PP

6.6

Σκελετός

PP, PPE, UP

5.7

PA, PP, PBT

8.6

Ηλεκτρικός εξο̟λισµός

PP, PE, PBT, PA, PVC

6.6

Εξωτερικός στολισµός

ABS, PA, PBT, ASA, PP

3.8

Φώτα

PP, PC, ABS, PMMA, UP

4.8

Άλλα όργανα

PP, PE, PA

0.9

⇒ Λι̟αντικά και φίλτρα λαδιού, τα ο̟οία δεν α̟οδοµούνται εύκολα

⇒ Κατασκευαστικά στοιχεία ̟ου ̟εριέχουν υδράργυρο, ιδιαίτερα ε̟ικίνδυνο
συστατικό
⇒ Γυαλί, υφάσµατα και αφρολέξ, υλικά ̟ου ό̟ως και το ̟λαστικό δηµιουργούν
̟ροβλήµατα λόγω του γεγονότος ότι βιοα̟οδοµούνται δύσκολα έως καθόλου
και ε̟ι̟λέον, εµ̟οδίζουν την κυκλοφορία του νερού στους χώρους διάθεσης
και κατ΄ ε̟έκταση την ανά̟τυξη των βιοχηµικών δράσεων α̟οδόµησης.

⇒ Κατασκευαστικά

στοιχεία

̟ου

̟εριέχουν

ΡCΒs,

ουσίες

ιδιαίτερα

ε̟ικίνδυνες και για τις ο̟οίες ̟ροβλέ̟εται η σταδιακή εξάλειψη της χρήσης
τους
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⇒ Τακάκια φρένων, ̟ου ενδέχεται να ̟εριέχουν αµίαντο, υλικό ε̟ικίνδυνο και
για το ο̟οίο ε̟ίσης λαµβάνονται µέτρα για τη µη χρήση του.

Τονίζεται ε̟ίσης, ότι η ανάκτηση δεν αφορά µόνο σε υλικά ̟ου ̟εριέχονται στα
οχήµατα αλλά και σε ενέργεια. Πιο συγκεκριµένα, τα ̟λαστικά µ̟ορούν να
χρησιµο̟οιηθούν ως καύσιµο είτε σε µονάδες συνα̟οτέφρωσης µε αστικά α̟όβλητα
είτε αντικαθιστώντας ορυκτά καύσιµα σε ̟αραγωγικές µονάδες.
Η αντικατάσταση ορυκτών καυσίµων µειώνει τις α̟αιτήσεις για αυτόν τον
̟ε̟ερασµένο φυσικό ̟όρο, ενώ η συνα̟οτέφρωση των ̟λαστικών µε άλλα στερεά
α̟όβλητα σύµφωνα µε ενδείξεις, βελτιώνει τις συνθήκες καύσης µε α̟οτέλεσµα να
µειώνονται σε µεγάλο βαθµό οι εκ̟οµ̟ές ε̟ικίνδυνων ουσιών ό̟ως οι διοξίνες ̟ου
̟αράγονται κατά την ατελή καύση κατά την βιβλιογραφία της Ειρήνη Σκουλά, 2003.

Α.Τ.Ε.Ι.Θ.–ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (LOGISTICS)
ΦΕΤ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ

- 44 -

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – REVERSE LOGISTICS

ΕΝΟΤΗΤΑ 5
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ
ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥΣ (ΟΤΚΖ)
5.1 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΤΚΖ

Η διαχείριση των ΟΤΚΖ ̟εριλαµβάνει µία σειρά α̟ό ε̟ιµέρους στάδια και
εναλλακτικές ̟ρακτικές ̟ου µ̟ορούν δυνητικά να εφαρµοσθούν. Ακολουθούν (βλ.
∆ιάγραµµα 3) συνο̟τικά οι δυνατότητες διαχείρισης των ΟΤΚΖ και των υλικών ̟ου
̟ροκύ̟τουν α̟ό αυτά.

ΟΤΚΖ

Εγκατάλειψη / ανεξέλεγκτη διάθεση

Ανάκτηση σιδηρούχων
µετάλλων

Συλλογή

Αποσυναρµολόγηση /
απορρύπανση

Ανάκτηση µη
σιδηρούχων µετάλλων

Τεµαχισµός

Υπόλειµµα
τεµαχισµού
Ανάκτηση υλικών (π.χ.
µπαταρίες, υγρά, καταλύτες
επαναχρησιµοποιήσιµα
υλικά

Τελική διάθεση
ως έχει

Θερµική αξιοποίηση καύσιµου
τµήµατος

Αξιοποίηση µη
καύσιµου

Τελική
διάθεση µη
καύσιµου

∆ιάγραµµα 3 : ∆υνατότητες διαχείρισης των ΟΤΚΖ
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5.1.1 ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΩΝ ΟΤΚΖ

Όταν ένα όχηµα ολοκληρώσει τον κύκλο ζωής του, ο ιδιοκτήτης ̟ρέ̟ει να το
̟αραδίδει είτε σε οργανωµένο Κέντρο Συλλογής/Α̟οσυναρµολόγησης, είτε σε
συγκεκριµένους µεµονωµένους χώρους οι ο̟οίοι λειτουργούν ειδικά για το σκο̟ό
αυτό. Είναι ̟ιθανόν ο τελευταίος ιδιοκτήτης να λαµβάνει κά̟οιο οικονοµικό
αντάλλαγµα ανάλογα µε τις συνθήκες της αγοράς και το καθεστώς λειτουργίας του
συνολικού συστήµατος διαχείρισης. Σε κάθε ̟ερί̟τωση, ο ιδιοκτήτης του ΟΤΚΖ δεν
ε̟ιβαρύνεται οικονοµικά για την ̟αράδοση του οχήµατος και ε̟ι̟λέον, οι φορείς
διαχείρισης των σηµείων συλλογής ̟ρέ̟ει να διαθέτουν σχετική άδεια α̟ό την
αρµόδια Αρχή.

Στο σηµείο αυτό τονίζεται ότι η εγκατάλειψη του ΟΤΚΖ α̟ό τον κάτοχό του σε µη
εξουσιοδοτηµένους χώρους είναι α̟αγορευτική, ̟αρόλο ̟ου υφίσταται στο ̟αρόν
στάδιο ως ̟ρακτική. Στις ̟ερι̟τώσεις αυτές, ο ∆ήµος είναι υ̟εύθυνος για τη
συλλογή των εγκαταλελειµµένων ΟΤΚΖ και τη µεταφορά τους στους εγκεκριµένους
χώρους διαχείρισής τους. Με την υιοθέτηση της σχετικής νοµοθεσίας ε̟ιδιώκεται
µεταξύ άλλων, η εξάλειψη της ̟ρακτικής αυτής, αφού ο τελευταίος κάτοχος θα
̟ρέ̟ει να έχει στην κατοχή του ̟ιστο̟οιητικό καταστροφής ̟ροκειµένου να γίνει
α̟οταξινόµηση του οχήµατος και να ̟άψει να ̟ληρώνει τα σχετικά τέλη
κυκλοφορίας.

5.2 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ – ΣΕΝΑΡΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΤΚΖ

Ό̟ως ̟αρουσιάζεται στο ∆ιάγραµµα 1, το αρχικό στάδιο διαχείρισης των οχηµάτων
̟ου

έχουν

ολοκληρώσει

τον

κύκλο

ζωής

τους

αφορά

στην

α̟οσυναρµολόγηση/α̟ορρύ̟ανση τους. Το ε̟ί̟εδο στο ο̟οίο µ̟ορεί να φθάσει η
α̟οσυναρµολόγηση του οχήµατος εξαρτάται α̟ό τον όγκο και το βάρος των
τµηµάτων/τεµαχίων
α̟οµάκρυνσής

τους

̟ου
α̟ό

α̟οµακρύνονται
το

κύριο

σε

µέρος

συνδυασµό
του

µε

οχήµατος.

την

ευκολία

Συνε̟ώς,

η

α̟οσυναρµολόγηση µ̟ορεί να είναι είτε µερική (δηλαδή αφαίρεση των υγρών ̟ου
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̟εριέχονται στα διάφορα µέρη του οχήµατος, της µ̟αταρίας, των ̟ροφυλακτήρων,
των τζαµιών, των ̟όρτων, των ελαστικών καθώς και του κινητήρα), είτε ̟λήρης.

Το ε̟όµενο στάδιο της διαχείρισης των ΟΤΚΖ ̟εριλαµβάνει τον τεµαχισµό τους και,
στη συνέχεια, το διαχωρισµό τριών διακριτών ρευµάτων υλικών ̟ου ̟εριέχονται
στο τεµαχισµένο ̟ροϊόν:
1. Σιδηρούχα µέταλλα
2. Μη σιδηρούχα µέταλλα και
3. Υ̟όλειµµα Τεµαχισµού του Οχήµατος (ΥΤΟ)

Για το Υ̟όλειµµα Τεµαχισµού του Οχήµατος (ΥΤΟ), υφίστανται τρεις εναλλακτικές
̟ρακτικές διαχείρισης, ως εξής:

⇒ Τελική διάθεση ως έχει.

⇒ Αξιο̟οίηση του καύσιµου υλικού ̟ου ̟εριέχεται στο ΥΤΟ µε στόχο την
ανάκτηση ενέργειας µέσω θερµικής ε̟εξεργασίας του (αξιο̟οίηση ̟ερί̟ου
του 50 % του ΥΤΟ) και τελική διάθεση του µη καύσιµου υλικού (υ̟όλοι̟ο 50
%).

⇒ Αξιο̟οίηση του καύσιµου υλικού ̟ου ̟εριέχεται στο ΥΤΟ µε στόχο την
ανάκτηση ενέργειας µέσω θερµικής ε̟εξεργασίας του (αξιο̟οίηση ̟ερί̟ου
του 50 % του ΥΤΟ) και αξιο̟οίηση του µη καύσιµου υλικού σε διάφορες
εφαρµογές (υ̟όλοι̟ο 50 %).

5.2.1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Με βάση τα ̟αρα̟άνω, τα εναλλακτικά συστήµατα/σενάρια διαχείρισης των ΟΤΚΖ,
έχουν αναλυτικά ως εξής:
⇒ Σύστηµα

∆ιαχείρισης

1:

Πλήρης

αποσυναρµολόγηση

/τεµαχισµός/

διαχωρισµός-ανάκτηση σιδηρούχων και µη σιδηρούχων µετάλλων/ταφή του
ΥΤΟ.
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⇒ Σύστηµα ∆ιαχείρισης 2: Πλήρης α̟οσυναρµολόγηση / τεµαχισµός/
διαχωρισµός-ανάκτηση σιδηρούχων και µη σιδηρούχων µετάλλων/ θερµική
αξιο̟οίηση του καύσιµου υ̟ολείµµατος και ταφή του µη καύσιµου
υ̟ολείµµατος.

⇒ Σύστηµα

∆ιαχείρισης

3:

Πλήρης

α̟οσυναρµολόγηση

/τεµαχισµός/

διαχωρισµός-ανάκτηση σιδηρούχων και µη σιδηρούχων µετάλλων/θερµική
αξιο̟οίηση του καύσιµου υ̟ολείµµατος και αξιο̟οίηση του µη καύσιµου
υλικού.

⇒ Σύστηµα

∆ιαχείρισης

4:

Μερική

α̟οσυναρµολόγηση

/τεµαχισµός/

διαχωρισµός-ανάκτηση σιδηρούχων και µη σιδηρούχων µετάλλων/ ταφή του
ΥΤΟ.

⇒ Σύστηµα

∆ιαχείρισης

5:

Μερική

α̟οσυναρµολόγηση/

τεµαχισµός/

διαχωρισµός-ανάκτηση σιδηρούχων και µη σιδηρούχων µετάλλων/ θερµική
αξιο̟οίηση του καύσιµου υλικού και ταφή του µη καύσιµου υλικού.

⇒ Σύστηµα

∆ιαχείρισης

6:

Μερική

α̟οσυναρµολόγηση

/τεµαχισµός/

διαχωρισµός-ανάκτηση σιδηρούχων και µη σιδηρούχων µετάλλων/ θερµική
αξιο̟οίηση του καύσιµου υλικού και αξιο̟οίηση του µη καύσιµου υλικού σε
άλλες εφαρµογές.

5.2.1.1 ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ / ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗ ΟΤΚΖ
Το ̟ρώτο στάδιο της διαχείρισης ̟εριλαµβάνει την ̟λήρη α̟οσυναρµολόγηση του
οχήµατος και συγκεκριµένα, την α̟οµάκρυνση τυχόν υ̟ολειµµάτων καυσίµου,
υγρών και λι̟αντικών, την αφαίρεση τµηµάτων ό̟ως ο κινητήρας, η µίζα, οι
µ̟αταρίες, τα ελαστικά και το σύστηµα µετάδοσης κίνησης, ώστε να ε̟ισκευαστούν
και να ε̟αναχρησιµο̟οιηθούν. Ε̟ι̟λέον, υλικά ̟ου έχουν οικονοµική αξία, ό̟ως ο
µόλυβδος στις µ̟αταρίες ή/και τα ̟ολύτιµα µέταλλα στους καταλύτες, αφαιρούνται
και µετα̟ωλούνται.

Α.Τ.Ε.Ι.Θ.–ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (LOGISTICS)
ΦΕΤ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ

- 48 -

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – REVERSE LOGISTICS
Το τµήµα ̟ου α̟οµένει µετά τις διαδικασίες α̟οσυναρµολόγησης (hulk)
̟εριλαµβάνει το σκελετό του οχήµατος, µέρος των ηλεκτρονικών συσκευών,
̟λαστικά (καθίσµατα, ̟ίνακας οργάνων κ.α.), γυαλί και καουτσούκ. Το υ̟όλοι̟ο
αυτό κλάσµα οδηγείται ̟ρος τεµαχισµό και ̟εραιτέρω διαχωρισµό και διαχείριση
των ρευµάτων ̟ου ̟ροκύ̟τουν α̟ό τον τεµαχισµό.

Ι. Σύστηµα ∆ιαχείρισης 1: Η α̟οσυναρµολόγηση ενός ΟΤΚΖ ̟εριλαµβάνει τα εξής
διακριτά στάδια:
Στάδιο 1: Λαµβάνει χώρα η α̟οµάκρυνση ε̟ικίνδυνων υλικών και συστατικών,
ό̟ως αερόσακοι5, σύστηµα κλιµατισµού, συσσωρευτής, υ̟ολείµµατα καυσίµου,
λι̟αντικά/ορυκτέλαια, ψυκτικό υγρό, καθαριστικό υγρό ανεµοθώρακα (βλ. Εικόνα
2).

Οι αερόσακοι µ̟ορούν να αφαιρεθούν και να α̟οθηκευτούν. ∆εδοµένου ότι είναι
εκρηκτικές συσκευές, η δυνατότητα α̟οθήκευσης θα έ̟ρε̟ε να καλύψει όλους τους
σχετικούς κανονισµούς και τις α̟αιτήσεις για την α̟οθήκευση των εκρηκτικών
υλικών. Κατά την διάρκεια α̟οθήκευσης των αεροσάκων, δίνετε µέγιστη σηµασία σε
ζητήµατα ασφαλείας. Συνε̟ώς, οι συνιστώµενες διαδικασίες είναι:
⇒ Αφαίρεση του αερόσακου και ε̟έκταση του
⇒ Ε̟έκταση του, µέσα στο όχηµα

5

Η οδηγία του ΟΤΚΖ α̟αιτεί τους αερόσακους είτε να αφαιρεθούν είτε να ε̟εκταθούν,

ε̟ειδή είναι εκρηκτικά συστατικά. ∆εδοµένου ότι οι αερόσακοι χρησιµο̟οιούνται ηλεκτρικά,
µ̟ορούν να τεθούν εκτός λειτουργίας µε την α̟οσύνδεση της µ̟αταρίας του ΟΤΚΖ.
Εντούτοις, ̟ρέ̟ει να αφαιρεθούν ή να ε̟εκταθούν ̟ροκειµένου να α̟οτρα̟ούν τα
̟ροβλήµατα κατά τη διάρκεια των ε̟όµενων διαδικασιών ανακύκλωσης µετάλλων.
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Τρία στάδια της αφαίρεσης του diesel α̟ό τη δεξαµενή καυσίµων ̟ροτείνονται.
Στάδιο 1: Το diesel µ̟ορεί να αντληθεί αρχικά ή να αναρροφήσουν α̟ό τη δεξαµενή
µε έναν σωλήνα ή έναν έλεγχο ̟ου εισάγουν τη δεξαµενή µέσω της δεξαµενής
καυσίµων. Αυτό θα ̟ραγµατο̟οιούταν συνήθως µε τη δεξαµενή καυσίµων ε̟ί τό̟ου
στο όχηµα. Εντούτοις, αυτή η διαδικασία είναι α̟ίθανο να ε̟ιτύχει το α̟αραίτητο
ε̟ί̟εδο α̟ορρύ̟ανσης λόγω των διαφραγµάτων µέσα στις δεξαµενές και των
δυσκολιών στην κράτηση του ε̟ι̟έδου καυσίµου στην δεξαµενή.
Στάδιο 2: Εάν υ̟άρχει ένα ̟ώµα στο κατώτατο σηµείο της δεξαµενής καυσίµων,
σηµαντικά ̟ερισσότερο diesel µ̟ορεί συνήθως να στραγγιχτεί µε την το̟οθέτηση
ενός κατάλληλου εµ̟ορευµατοκιβωτίου κάτω α̟ό τη δεξαµενή καυσίµων και την
αφαίρεση του ̟ώµατος.
Στάδιο 3: Οι δεξαµενές καυσίµων µ̟ορούν συνήθως να αφαιρεθούν εύκολα α̟ό το
όχηµα χρησιµο̟οιώντας τα τυ̟ο̟οιηµένα εργαλεία, και αφαιρούνται
χαρακτηριστικά για την ε̟αναχρησιµο̟οίηση. Μόλις αφαιρεθεί, η δεξαµενή
καυσίµων µ̟ορεί να το̟οθετηθεί αιχµή µε το χέρι ̟έρα α̟ό ένα κατάλληλο
εµ̟ορευµατοκιβώτιο για να ε̟ιτρέψει στο υ̟όλοι̟ο diesel να βγει α̟ό όλα τα
διαµερίσµατα.

Εικόνα 2: Α̟οµάκρυνση ε̟ικίνδυνων και τοξικών υλικών

Στάδιο 2: Το όχηµα ανυψώνεται µε βαρούλκο και το̟οθετείται στη µεταφορική
ταινίας της γραµµής ανακύκλωσης.
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Στάδιο 3: Λαµβάνει χώρα η α̟οσυναρµολόγηση του οχήµατος η ο̟οία
̟ραγµατο̟οιείται µέσα α̟ό τις ακόλουθες φάσεις:
⇒ Α̟οσυναρµολόγηση Φάση Ι: Αφαιρούνται τα ̟αράθυρα, οι ̟όρτες, τα
καλύµµατα κινητήρα και χώρου α̟οσκευών, τα ελαστικά ̟αρεµβύσµατα
θυρών και ̟αραθύρων, ̟ροφυλακτήρες, καθίσµατα, ̟ίνακας οργάνων,
εσωτερική τα̟ετσαρία, εµ̟ρόσθιοι και ο̟ίσθιοι φανοί, εξωτερικά ̟λαστικά
διακοσµητικά, και αντικείµενα ̟ου εγκαταλείφθηκαν α̟ό τον ιδιοκτήτη (βλ.
Εικόνα 3)

Εικόνα 3: Αποσυναρµολόγηση Φάση Ι
⇒ Α̟οσυναρµολόγηση Φάση ΙΙ: Το όχηµα ̟εριστρέφεται κατά 180ο µε ειδικό
µηχανισµό ασφαλείας. Το σύστηµα διαθέτει δοχεία συλλογής εξαρτηµάτων
̟ου µ̟ορεί να α̟οκολληθούν κατά τη διάρκεια της ̟εριστροφής. Το
̟ροσω̟ικό εργάζεται σε όρθια θέση και λύνονται µε ευκολία οι ελαστικές
συνδέσεις του σώµατος µε τις αναρτήσεις, τον κινητήρα, το κιβώτιο
ταχυτήτων, το διαφορικό και α̟οµακρύνεται η εξάτµιση. Το σώµα
̟εριστρέφεται ̟άλι κατά 180ο και βρίσκεται στην οριζόντια θέση (βλ. Εικόνα
4). Η ̟ρακτική της ̟εριστροφής του οχήµατος δεν είναι α̟αραίτητη και
εφαρµόζεται µόνο για τη διευκόλυνση των εργασιών ̟ου εκτελεί το
̟ροσω̟ικό.
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Εικόνα 4: Α̟οσυναρµολόγηση Φάση ΙΙ

⇒ Α̟οσυναρµολόγηση

Φάση

ΙΙΙ:

Αφαιρούνται

οι

αναρτήσεις

και

α̟ελευθερώνονται τα βαριά εξαρτήµατα α̟ό το σώµα. Αφαιρούνται ακόµη
το καλοριφέρ, οι καλωδιώσεις, το σύστηµα ψύξης και τα ̟λαστικά τµήµατα
στο χώρο του κινητήρα. Ο σκελετός του οχήµατος ελέγχεται εάν είναι εντελώς
α̟αλλαγµένος α̟ό εξαρτήµατα (βλ. Εικόνα 5).

Εικόνα 5: Α̟οσυναρµολόγηση Φάση ΙΙΙ

Στάδιο 4: Όλα τα υλικά ̟ου έχουν α̟οµακρυνθεί µέσω της διαδικασίας
α̟οσυναρµολόγησης διαχωρίζονται κατά µήκος της γραµµής α̟οσυναρµολόγησης
για να οδηγηθούν ̟ρος ανακύκλωση (βλ. Εικόνα 6).

Εικόνα 6: Συλλογή υλικών ̟ου έχουν α̟οσυναρµολογηθεί
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Στάδιο 5: Προώθηση υλικών για ανακύκλωση
Στις ̟ερισσότερες ̟ερι̟τώσεις, οι εταιρείες ανακύκλωσης υ̟ογράφουν συµβόλαια µε
το διαχειριστή του συστήµατος µε βάση την εµ̟ορική ̟ρακτική και εφαρµόζοντας
τα ̟ροβλε̟όµενα α̟ό τις ̟ροδιαγραφές ̟ου τίθενται α̟ό την υφιστάµενη
νοµοθεσία. Σηµειώνεται ότι ο βαθµός ανακύκλωσης ενός ΟΤΚΖ µετά την
α̟οσυναρµολόγησή του ανέρχεται στο 44 %.

Παρουσιάζεται (βλ. ∆ιάγραµµα 4) συνο̟τικά το διάγραµµα ροής της ̟λήρους
α̟οσυναρµολόγησης ενός οχήµατος.
Όχηµα τέλους κύκλου
ζωής

Αποµάκρυνση υγρών

1ο στάδιο
αποσυναρµολόγησης

Βενζίνη, Λάδια
µηχανής, Ψυκτικά
Παράθυρα, πόρτες κ.λ.π.
Ελαστικά

2ο στάδιο
αποσυναρµολόγησης

3ο στάδιο
αποσυναρµολόγησης

Μπαταρία ηλεκτρικές καλωδιώσεις
Καθίσµατα, Συνθετική ρητίνη

Μηχανή, Σύστηµα µετάδοσης
κίνησης

Κόψιµο

Ελατήρια
Σιδηρούχα/
µη
σιδηρούχα
µέταλλα

∆ιάγραµµα 4: Πλήρης α̟οσυναρµολόγηση ενός ΟΤΚΖ

5.2.1.2 ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΤΚΖ-∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ
Στις Εικόνες 7 και 8 ̟ου ακολουθούν, α̟εικονίζεται η διαδικασία τεµαχισµού και
διαχωρισµού υλικών των ΟΤΚΖ, αντίστοιχα. Κατά τις διαδικασίες αυτές λαµβάνει
χώρα µαγνητικός διαχωρισµός, ώστε να αφαιρεθούν τα σιδηρούχα µέταλλα α̟ό τα
άλλα υλικά. Στη συνέχεια, διαχωρίζονται τα µη σιδηρούχα µέταλλα µε εφαρµογή
τεχνικών, ό̟ως διεργασίες αεροδιαχωρισµού ή ηλεκτροµαγνητικού διαχωρισµού.
Κατά τον τεµαχισµό ̟αράγονται δύο ε̟ιµέρους ρεύµατα α̟οβλήτων:
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⇒ Η µεταφερόµενη δια αέρος σκόνη ̟ου α̟οτελείται α̟ό ίνες υφάσµατος,
ακαθαρσίες, σκουριά, βαφές, κ.λ̟. και η ο̟οία ̟ρέ̟ει να συλλέγετε σε
κατάλληλο σύστηµα ̟ου διαθέτουν οι τεµαχιστές και

⇒ Τα µη µεταλλικά υ̟ολείµµατα ̟ου ̟αραµένουν µετά το διαχωρισµό των
µετάλλων (κυρίως ̟λαστικά, γυαλί, καουτσούκ κ.α.).

Τα δύο αυτά ε̟ιµέρους ρεύµατα α̟οτελούν το Υ̟όλειµµα Τεµαχισµού Οχηµάτων ΥΤΟ (Automotive Shredder Residue - ASR) και αντι̟ροσω̟εύουν ̟ερί̟ου το 25%
του βάρους του οχήµατος και το 50% του συνολικού υλικού ̟ου οδηγείται ̟ρος
τεµαχισµό και διαχωρισµό.

Εικόνα 7: Τεµαχισµός ΟΤΚΖ

Εικόνα 8: ∆ιαχωρισµός υλικών α̟ό τα ΟΤΚΖ

Αξίζει να σηµειωθεί ότι το ̟οσοστό του ΥΤΟ σε σχέση µε το συνολικό βάρος του
ΟΤΚΖ ̟αρουσιάζει αυξητικές τάσεις, λόγω του γεγονότος ότι αυξάνεται το ̟λαστικό
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̟εριεχόµενο των οχηµάτων σε σχέση µε τα µεταλλικά µέρη. Περιγράφεται (βλ.
∆ιάγραµµα 5) συνο̟τικά η διαδικασία τεµαχισµού και διαχωρισµού των υλικών.

Σ κ λη ρ ή σ υµ π ίεσ η

Π ρ ο - τε µαχ ισ µ ό ς

Τ ε µαχ ισ µ ό ς

Ή π ια σ υµ π ίεσ η

Κ υκ λώ να ς

Υ π ο λείµµ ατα χ άλυ β α

L ig h t F lu ff

∆ ιαλο γή µ ε το χ έρι

W ire

Μ αγνη τικ ό ς
∆ ιαχ ω ρισ τή ς
Έ δ αφ ο ς
∆ ο ν ο ύµ ενο
κ ό σ κ ινο
ος

1
δ ιαχ ω ρ ισ τή ς
µ η - σ ιδ η ρο ύ χ ω ν
µε τάλ λω ν

Μ η - σ ιδ η ρο ύ χ α
µετάλλα

A l, Z n , C u
∆ ιαλο γ ή µ ε το χ έρ ι

Β α ριά
υ π ο λ είµµα τα

ος

2
δ ιαχ ω ρισ τή ς
µη - σ ιδ η ρ ο ύχ ω ν
µετάλλω ν

∆ ο ν ο ύµ ενο
κ ό σ κ ινο

Μ η - σ ιδ η ρο ύ χ α
µε τάλ λα

∆ ιαλο γ ή µ ε το χ έρ ι

A l, Z n , C u ,

S o il an d S an d

H eavy F lu ff

∆ιάγραµµα 5: ∆ιαδικασία τεµαχισµού και διαχωρισµού υλικών

5.2.1.3 ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΜΑΧΙΣΜΟ ΤΟΥ
ΟΧΗΜΑΤΟΣ
Παρουσιάζεται (βλ. ∆ιάγραµµα 6) η µέση σύσταση ενός οχήµατος ̟ου έχει
ολοκληρώσει τον κύκλο ζωής του. Παρατηρείται ότι ο βαθµός ανακύκλωσης υλικών
ενός οχήµατος είναι 44 %, ο βαθµός ανακύκλωσης των µετάλλων κατά τη διαδικασία
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του τεµαχισµού είναι 40,2 %, ενώ το υ̟όλειµµα σκόνης και σωµατιδίων ̟ου
α̟ορρί̟τεται ανέρχεται στο 15,8 %.
13%

9%

12%

Μη µεταλλικά
Υπολείµµατα Ψιλά για ταφή
Υπολείµµατα Χοντρά για
ταφή
Άµµος

66%

∆ιάγραµµα 6: Σύσταση οχήµατος ̟ου έχει ολοκληρώσει τον κύκλο ζωής του

Στον Πίνακα 2 και το ∆ιάγραµµα 7 ̟αρουσιάζεται η σύσταση του Υ̟ολείµµατος
Τεµαχισµού Οχηµάτων - ΥΤΟ (Automotive Shredder Residue – ASR). Α̟ό τα
στοιχεία ̟ου ̟αρατίθενται, ̟αρατηρείται ότι ̟ερί̟ου το 69% του τεµαχισµένου
αυτοκινήτου α̟οτελείται α̟ό σιδηρούχα µέταλλα, ενώ το ̟οσοστό των µη
σιδηρούχων µετάλλων ανέρχεται στο 2,7%. Ε̟οµένως, συνολικά, τα ανακτώµενα
µέταλλα α̟οτελούν το 71,8% του οχήµατος ̟ου έχει ολοκληρώσει τον κύκλο ζωής
του έ̟ειτα α̟ό τη διαδικασία του τεµαχισµού. Η ανάκτηση των σιδηρούχων
µετάλλων και των µετάλλων συνολικά, ̟ροσεγγίζει το 38,7% και 40,2% αντίστοιχα
του αρχικού µέσου βάρους ενός νέου οχήµατος. Ε̟ι̟λέον, η σκόνη και τα σωµατίδια
̟ου ̟ροκύ̟τουν κατά τη διαδικασία τεµαχισµού (shredder dust) α̟οτελούνται α̟ό
“fluff” και “soil and sand” και συνιστούν ̟ερί̟ου το 28% του συνολικού
Υ̟ολείµµατος Τεµαχισµού Οχηµάτων - ΥΤΟ (Automotive Shredder Residue - ASR)
και το 15,8% του µέσου βάρους ενός νέου οχήµατος.

Τονίζεται (βλ. Πίνακα 3, σελίδα 57), η ̟αράθεση των στοιχείων ̟ου γίνεται µε
διαφορο̟οίηση των οχηµάτων ̟ου έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο ζωής τους σε
εκείνα ̟ου ο κυβισµός τους δεν ξε̟ερνά τα 1.5 λίτρα και σε εκείνα ̟ου ο κυβισµός
τους είναι µεγαλύτερος α̟ό 1.5 λίτρα. Παρατηρείται ότι τα οχήµατα κυβισµού άνω
των 1.5 l φαίνεται να ̟αράγουν µεγαλύτερη ̟οσότητα Υ̟ολείµµατα Τεµαχισµού.
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4%
21%

Σίδηρος
Μη Μεταλλικά
Υπολείµµατα
Χοντρά για ταφή

4%

υπολείµµατα Ψιλά
για ταφή

3%
68%

Άµµος

∆ιάγραµµα 7: Ποσοστιαία σύσταση του Υ̟ολείµµατος Τεµαχισµού Οχηµάτων - ΥΤΟ
(Automotive Shredder Residue - ASR) κατά βάρος.

Η σκόνη και τα σωµατίδια ̟ου ̟ροκύ̟τουν κατά τη διαδικασία τεµαχισµού
(Shredder Dust - SD) α̟οτελούνται α̟ό τα εξής τρία τµήµατα:

⇒ Τα ψιλά υ̟ολείµµατα ̟ου ̟ροέρχονται α̟ό το ̟άνω τµήµα του κυκλώνα
(cyclone),

⇒ Το χοντρά υ̟ολείµµατα τα ο̟οία συλλέγονται έ̟ειτα α̟ό τη διαλογή
σιδηρούχων και µη-σιδηρούχων µετάλλων και

⇒ Η άµµος η ο̟οία διαχωρίζεται α̟ό το κύριο τµήµα του χοντρού
υ̟ολείµµατος µε τη βοήθεια δονούµενων κόσκινων.

Τα τρία αυτά τµήµατα διαχωρίζονται, αλλά στις ̟ερισσότερες ̟ερι̟τώσεις ̟εριέχουν
ακόµα υ̟ολείµµατα α̟ό µέταλλα, ύφασµα, ̟λαστικά κ.ά.

5.2.1.4 ΤΑΦΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΥ ΤΩΝ (ASR)

Το ΥΤΟ αναµιγνύεται συνήθως και µε υ̟ολείµµατα α̟ό άλλες διαδικασίες
τεµαχισµού και οδηγείται σε αρκετές ̟ερι̟τώσεις σε χώρους τελικής διάθεσης. Το
γεγονός όµως ότι το ΥΤΟ ̟εριέχει ε̟ικίνδυνες ουσίες (έστω και σε µικρές ̟οσότητες)
οδηγεί στην αναζήτηση άλλων ̟ρακτικών διαχείρισής του. Προτεραιότητα δίδεται
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στην ανακύκλωση υλικών (κυρίως ̟λαστικών) α̟ό το ΥΤΟ. Το ̟ρόβληµα για την
ανά̟τυξη της ̟ρακτικής αυτής έγκειται στη διαφορετική χηµική σύσταση και
συµ̟εριφορά των τύ̟ων των ̟λαστικών ̟ου χρησιµο̟οιούνται και στο υψηλό
κόστος εφαρµογής της µεθόδου. Σε διεθνές ε̟ί̟εδο ανα̟τύσσονται ̟ιλοτικά
καινοτόµες ̟ρακτικές ανάκτησης ̟λαστικών α̟ό το ΥΤΟ, αλλά καµιά δεν έχει
ακόµα εφαρµοσθεί σε ευρεία κλίµακα.
II. Σύστηµα ∆ιαχείρισης 2: Πλήρης α̟οσυναρµολόγηση/τεµαχισµός/ διαχωρισµόςανάκτηση σιδηρούχων και µη σιδηρούχων µετάλλων/θερµική αξιο̟οίηση του
καύσιµου υ̟ολείµµατος και ταφή του µη καύσιµου υ̟ολείµµατος

Το στάδια ̟ου αφορούν στην α̟οσυναρµολόγηση, τεµαχισµό του οχήµατος και
διαχωρισµό των υλικών είναι τα ίδια µε αυτά ̟ου ̟εριγράφονται στο Σύστηµα
∆ιαχείρισης 1. Το Σύστηµα ∆ιαχείρισης 2 διαφορο̟οιείται α̟ό το ̟ροηγούµενο στο
γεγονός ότι λαµβάνει χώρα διαφορετική ̟ρακτική διαχείρισης του ΥΤΟ και
συγκεκριµένα,

θερµική

αξιο̟οίηση

του

δυνητικά

καύσιµου

µέρους

του.

Παρουσιάζονται (βλ. ∆ιάγραµµα 8) συνο̟τικά οι διεργασίες ̟ου εφαρµόζονται
κατά την ανά̟τυξη του συστήµατος αυτού.

III.

Σύστηµα

∆ιαχείρισης

διαχωρισµός-ανάκτηση

3:

σιδηρούχων

Πλήρης
και

µη

α̟οσυναρµολόγηση/τεµαχισµός/
σιδηρούχων

µετάλλων/θερµική

αξιο̟οίηση του καύσιµου υ̟ολείµµατος και αξιο̟οίηση του µη καύσιµου υλικού.
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Πίνακας 3: Ποσοστιαία σύσταση του Υ̟ολείµµατος Τεµαχισµού Οχηµάτων - ΥΤΟ
(Automotive Shredder Residue - ASR) κατά βάρος.

Σίδηρος

Αυτοκίνητα
κάτω του 1.5l

Αυτοκίνητα
άνω του 1.5l

Μέσος
Όρος

69,73

68,55

69,14

Μη-σιδηρούχα µέταλλα
Αλουµίνιο

0,57

0,66

0,61

Ψευδάργυρος

0,28

0,28

0,28

Χαλκός

0,06

0,05

0,06

Ανοξείδωτο ατσάλι

0,05

0,06

0,06

Μοτέρ

0,15

0,23

0,19

Λάστιχα

1,31

1,65

1,48

Μερικό σύνολο

72,15

71,48

7,82

Υ̟ολείµµατα
Ταξινοµηµένα α̟ό τη διαδικασία
Υ̟ολείµµατα Ψηλά
για ταφή

19,56

21,35

20,45

Υ̟ολείµµατα
Χοντρά για ταφή

4,73

2,90

3,81

Άµµος

3,56

4,27

3,92

Σύνολο

27,85

28,52

28,18

Φυσικά ταξινοµηµένα
Λάστιχα

2,34

1,73

2,04

Υφάσµατα

8,96

9,22

9,09

Σ̟ογγώδη υλικά
(Αφρολέξ)

1,61

4,71

3,16

Πλαστικά

6,06

7,03

6,54

Ξύλο

0,14

0,01

0,07

Χαρτί

0,33

0,27

0,30

Άµµος

4,88

2,60

3,74

Γυαλί

0,80

0,57

0,69

Άλλα

2,73

2,39

1,71

Μερικό σύνολο

27,85

28,52

28,18

Σύνολο

100,00

100,00

100,00
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Όχηµα τέλους κύκλου
ζωής

1ο στάδιο
αποσυναρµολόγησης

Βενζίνη, Λάδια
µηχανής, Ψυκτικά
Παράθυρα, πόρτες κ.λ.π.
Λάστιχα (Tire)

2ο στάδιο
αποσυναρµολόγησης

Ανακυκλωτής

Μπαταρία ηλεκτρικές καλωδιώσεις

Ανακυκλωτής

Καθίσµατα, Συνθετική ρητίνη

Ανακυκλωτής

Μηχανή, Σύστηµα µετάδοσης
κίνησης

Κόψιµο

Σιδηρούχα/
µη σιδηρούχα
µέταλλα

Ελατήρια
Συµπίεση /
κόψιµο

Τεµαχισµός
(κονιορτοποίηση)
Shredder

Σιδηρούχα µέταλλα
Μη Σιδηρούχα µέταλλα

Σκόνη κονιορτοποίησης

Χηµική ανακύκλω ση και
ανακύκλω ση υλικώ ν

3ο στάδιο
αποσυναρµολόγησης

Ανακυκλωτής

Επαναχρησιµοποίηση,
Μ ερική ανακύκλω ση

Αποµάκρυνση υγρών

Θερµική επεξεργασία at site

Θερµική επεξεργασία
Υγειονοµική ταφή

∆ιάγραµµα 8: ∆ιεργασίες ̟ου εφαρµόζονται κατά την ανά̟τυξη του συστήµατος.

Στο Σύστηµα ∆ιαχείρισης 3, τα στάδια ̟ου αφορούν στην α̟οσυναρµολόγηση, τον
τεµαχισµό και διαχωρισµό των υλικών είναι τα ίδια µε αυτά ̟ου ̟εριγράφονται στα
Συστήµατα ∆ιαχείρισης 1 και 2. ∆ιαφορο̟οιείται α̟ό το Σύστηµα ∆ιαχείρισης 2 στο
γεγονός ότι το µη καύσιµο υλικό του υ̟ολείµµατος του τεµαχισµού των οχηµάτων
υ̟όκεινται σε αξιο̟οίηση και δεν οδηγείται ̟ρος τελική διάθεση.

Το υ̟όλειµµα του τεµαχισµού των οχηµάτων α̟οτελείται κατά 75% α̟ό οργανικά
συστατικά και 25% α̟ό ανόργανα. Το 50% ̟ερί̟ου α̟ό αυτό α̟οτελείται α̟ό υλικό
̟ου µ̟ορεί να οδηγηθεί σε θερµική ε̟εξεργασία. Το υ̟όλοι̟ο 50% ̟ου α̟οµένει και
α̟οτελείται α̟ό µη καύσιµο υλικό (Incombustible Shredder Residue – ISR) συνήθως
οδηγείται ̟ρος ταφή (Σύστηµα ∆ιαχείρισης 2). Σύµφωνα µε ̟ρόσφατη έρευνα, το
υλικό αυτό µ̟ορεί να αξιο̟οιηθεί, ̟.χ. στην ̟αραγωγή τσιµέντου.

Το ΙSR ̟εριέχει κυρίως ανόργανες ό̟ως χαλαζίας, ασβεστίτης, µαγνητίτης, αιµατίτης
κ.λ̟. Ε̟ίσης, είναι ̟λούσιο σε ψευδάργυρο και µόλυβδο.∆ίδεται (βλ. Πίνακα 4) η
σύσταση δύο διαφορετικών δειγµάτων ISR.
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Πίνακας 4: Χηµική σύσταση δύο διαφορετικών δειγµάτων ISR

Στοιχείο (% w/w)

ISR 1

ISR 2

SiO2

28,78

30,68

Al2O3

5,32

4,57

Fe2O3

25,57

21,34

MnO

0,24

0,22

MgO

2,92

3,53

CaO

8,11

9,34

Na2O

2,08

2,85

K 2O

0,63

0,50

TiO2

0,55

0,54

P2O5

0,95

1,38

Cl

0,18

0,22

Ba

0,48

0,49

Cr

0,70

0,55

Cu

1,69

2,75

Ni

0,32

0,32

Pb

3,30

3,34

Zn

2,50

2,21

Με βάση τη σύστασή του, εξετάζονται δύο εναλλακτικοί τρό̟οι αξιο̟οίησής του:
⇒ Το ISR θερµαίνεται στους 700oC, ώστε να διασ̟ασθεί το οργανικό υλικό ̟ου
̟ιθανόν ̟εριέχει και, στη συνέχεια, εµβα̟τίζεται σε διάλυµα υδροξειδίου του
νατρίου ώστε να λάβει χώρα µετατρο̟ή των µετάλλων και των οξειδίων τους
σε υδροξείδια µετάλλων ή εµβα̟τίζεται σε θειικό οξύ, ώστε να λάβει χώρα η
µετατρο̟ή των µετάλλων και των οξειδίων τους σε άλατα µετάλλων. Έ̟ειτα,
υφίσταται έκ̟λυση και ξήρανση και ̟ροστίθεται σε ασβεστοκονίαµα (mortar
cast) για την ̟αραγωγή τσιµέντου Portland. Πρέ̟ει να αναφερθεί ότι το
θερµικά ε̟εξεργασµένο ISR δεν µ̟ορεί να χρησιµο̟οιηθεί άµεσα στο
τσιµέντο εξαιτίας λόγω του γεγονότος ότι µ̟ορεί να ε̟ιφέρει χρονική
υστέρηση στο ‘δέσιµο’ του τσιµέντου. Προκειµένου να α̟οφευχθούν τέτοιου
Α.Τ.Ε.Ι.Θ.–ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (LOGISTICS)
ΦΕΤ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ

- 61 -

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – REVERSE LOGISTICS
είδους φαινόµενα, θεωρείται αναγκαία η χηµική ε̟εξεργασία µε διάλυµα
υδροξειδίου του νατρίου ή µε διάλυµα θειικού οξέος. Στην ̟ερί̟τωση αυτή το
ISR µ̟ορεί να αντικαταστήσει ακόµα και το 30 % της άµµου στο τσιµέντο.
Εξαιτίας της ̟ολύ̟λοκης σύνθεσης του ISR είναι ̟ιθανό να ̟αραχθούν
διοξίνες κατά τη θερµική ε̟εξεργασία του. Γι’ αυτό το λόγο θεωρείται
αναγκαίος ο έλεγχος των ̟αραγόµενων αερίων, γεγονός ̟ου συνε̟άγεται
αύξηση του κόστους του ανακυκλωµένου ISR ως ̟ρόσθετο µίγµα αδρανών
για την ̟αραγωγή τσιµέντου.

⇒ Το ISR αναµειγνύεται µε calcium sulfoaluminate (CSA) µε στόχο την
̟αραγωγή τσιµέντου κατάλληλου για ε̟ίστρωση τµηµάτων γεφυρών,
δρόµων και αεροδιάδροµων. Η αναλογία υλικών είναι ̟ερί̟ου ISR/CSA = 4.

IV.

Σύστηµα

∆ιαχείρισης

4:

Μερική

α̟οσυναρµολόγηση

/τεµαχισµός/

διαχωρισµός-ανάκτηση σιδηρούχων και µη σιδηρούχων µετάλλων/ ταφή του ΥΤΟ.
Το Σύστηµα ∆ιαχείρισης 4 διαφορο̟οιείται α̟ό το Σύστηµα ∆ιαχείρισης 1, στο
γεγονός ότι η α̟οσυναρµολόγηση δεν είναι ̟λήρης, αλλά µερική. Πιο αναλυτικά, η
µερική

α̟οσυναρµολόγηση

̟εριλαµβάνει

την

αφαίρεση

των

υγρών

του

αυτοκινήτου, της µ̟αταρίας, των ̟ροφυλακτήρων, των τζαµιών, των ̟όρτων, των
ελαστικών, καθώς και του κινητήρα µε ιδιαίτερη έµφαση σε εκείνα τα εξαρτήµατα
̟ου ̟εριλαµβάνουν υγρά. Η µερική α̟οσυναρµολόγηση ̟ραγµατο̟οιείται και
αυτή σε 3 στάδια. Παρουσιάζεται (βλ. ∆ιάγραµµα 9) συνο̟τικά η διαδικασία µερικής
α̟οσυναρµολόγησης.
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Όχηµα τέλους
κύκλου ζωής

Αποµάκρυνση
υγρών

Βενζίνη, Λάδια
µηχανής, Ψυκτικά

1ο στάδιο
αποσυναρµολόγησης

Παράθυρα, πόρτες κ.λ.π.
Λάστιχα (Tire)

2ο στάδιο
αποσυναρµολόγηση

Μπαταρία ηλεκτρικές καλωδιώσεις

Μηχανή, Σύστηµα µετάδοσης
κίνησης

3ο στάδιο
αποσυναρµολόγησης

Κόψιµο

Ελατήρια
Σιδηρούχα/
µη
σιδηρούχα
µέταλλα

∆ιάγραµµα 9: ∆ιαδικασία µερικής α̟οσυναρµολόγησης

Σηµειώνεται ότι ο βαθµός ανακύκλωσης υλικών ενός ΟΤΚΖ µετά τη µερική
α̟οσυναρµολόγησή του ανέρχεται στο 25 %.

V. Σύστηµα ∆ιαχείρισης 5: Μερική α̟οσυναρµολόγηση/τεµαχισµός/ διαχωρισµόςανάκτηση σιδηρούχων και µη σιδηρούχων µετάλλων / θερµική αξιο̟οίηση του
καύσιµου υλικού και ταφή του µη καύσιµου υλικού
Στο

συγκεκριµένο

Σύστηµα

∆ιαχείρισης

̟ραγµατο̟οιείται

µερική

α̟οσυναρµολόγηση του ΟΤΚΖ, ακολουθεί τεµαχισµός και το 50 % ̟ερί̟ου του
υ̟ολείµµατος του τεµαχισµού οδηγείται για θερµική ε̟εξεργασία, ενώ το υ̟όλοι̟ο
50 % µεταφέρεται για τελική διάθεση. Η α̟οσυναρµολόγηση ακολουθεί την ίδια
̟ορεία µε αυτήν ̟ου ̟εριγράφθηκε αναλυτικά στο Σύστηµα ∆ιαχείρισης 4, ενώ τα
υ̟όλοι̟α στάδια είναι ̟αρόµοια µε αυτά ̟ου ̟εριγράφτηκαν στο Σύστηµα
∆ιαχείρισης 2.

VI.

Σύστηµα

∆ιαχείρισης

διαχωρισµός-ανάκτηση

6:

Μερική

σιδηρούχων

και

α̟οσυναρµολόγηση
µη

σιδηρούχων

/τεµαχισµός/

µετάλλων/θερµική

Α.Τ.Ε.Ι.Θ.–ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (LOGISTICS)
ΦΕΤ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ

- 63 -

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – REVERSE LOGISTICS
αξιο̟οίηση του καύσιµου υλικού και αξιο̟οίηση του µη καύσιµου υλικού σε άλλες
εφαρµογές

Στο Σύστηµα ∆ιαχείρισης 6, ̟ραγµατο̟οιείται µερική α̟οσυναρµολόγηση του
Ο.Τ.Κ.Ζ. και έ̟ειτα ακολουθεί ο τεµαχισµός, ό̟ως και στα Συστήµατα ∆ιαχείρισης 4
και 5. Στη συνέχεια, το

καύσιµο τµήµα του Υ.Τ.Ο. οδηγείται για θερµική

ε̟εξεργασία - ανάκτηση ενέργειας, ενώ το µη καύσιµο τµήµα µεταφέρεται για
αξιο̟οίηση στην ̟αραγωγή τσιµέντου (Σύστηµα ∆ιαχείρισης 3).
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ΕΝΟΤΗΤΑ 6
ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΟΧΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ
ΑΠΟΣΥΡΣΗ
6.1 ΧΡΗΣΗ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ

Καταλύτης είναι, η ουσία ̟ου µε την ̟αρουσία της διευκολύνει µια χηµική
αντίδραση, χωρίς όµως να λαµβάνει µέρος σε αυτή». Στην ̟ερί̟τωση του
αυτοκινήτου η χηµική αντίδραση είναι η ένωση του οξυγόνου µε τα ̟ροϊόντα της
καύσης ̟ου γίνεται στην µηχανή του αυτοκινήτου.
Μέσα στον καταλύτη υ̟άρχει ένα ̟ορώδες κεραµικό υλικό α̟ό την ε̟ιφάνεια του
ο̟οίου ̟ερνάνε τα καυσαέρια και ενώνονται µε το οξυγόνο. ∆ηλαδή οξειδώνονται ή
α̟λά «καίγονται», µε την βοήθεια ορισµένων «ευγενών µετάλλων» (ρόδιο, ̟αλλάδιο
και ̟λατίνα) τα ο̟οία ̟εριέχονται στον καταλύτη. Λόγω αυτής της καύσης οι
θερµοκρασίες ̟ου ανα̟τύσσονται µέσα στον καταλύτη είναι της τάξεως των 270C 800C . Εάν η θερµοκρασία αυξηθεί ̟άνω α̟ό 1200C τότε 5-10 λε̟τά λειτουργίας του
καταλύτη σε αυτές τις συνθήκες είναι αρκετά για να λιώσει το κεραµικό υλικό ̟ου
υ̟άρχει µέσα του και να καταστραφεί. Αυτή η αύξηση της θερµοκρασίας συνήθως
οφείλεται σε ̟ρόβληµα στο σύστηµα ανάφλεξης όταν δηλαδή η βενζίνη διαφεύγει
άκαυτη µέσω της εξάτµισης και καταλήγει στον καταλύτη.

Το ̟ρόβληµα της ρύ̟ανσης του ̟εριβάλλοντος α̟ό τα οχήµατα εντο̟ίστηκε τα
τελευταία 50 χρόνια. Έκτοτε αναζητήθηκαν λύσεις για τον ̟εριορισµό των
εκ̟εµ̟οµένων ρύ̟ων. Η λύση ̟ου δόθηκε στο ̟ρόβληµα ήταν η µετατρο̟ή των
ρύ̟ων σε ουσίες λιγότερο ε̟ιβλαβείς µε τη χρήση καταλυτών. Οι κυριότερες ουσίες
̟ου ε̟ιβαρύνουν το ̟εριβάλλον ̟ροερχόµενες α̟ό την καύση του καυσίµου στα
οχήµατα είναι :
⇒ Το µονοξείδιο του άνθρακα (CO)
⇒ Άκαυστοι υδρογονάνθρακες (HxCy)
⇒ Oξείδια του αζώτου (ΝΟx)
⇒ Ενώσεις του µολύβδου
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⇒ Αιωρούµενα σωµατίδια
Προκειµένου οι καταλύτες να λειτουργήσουν οµαλά θα ̟ρέ̟ει να τηρούνται κά̟οιες
̟ροϋ̟οθέσεις. Το τροφοδοτούµενο καύσιµο στον κινητήρα των καταλυτικών
αυτοκινήτων οφείλει να είναι α̟αλλαγµένο α̟ό ̟ροσµίξεις µολύβδου, καθώς ο
µόλυβδος δηλητηριάζει τον καταλύτη και οδηγεί σε αυξηµένη συγκέντρωση ρύ̟ων.
Ακόµα η αντικατάσταση του καταλύτη κρίνεται ε̟ιβεβληµένη µετά την ̟άροδο το
̟ολύ µιας δεκαετίας α̟ό την αρχική του το̟οθέτηση, καθώς σε διαφορετική
̟ερί̟τωση το καταλυτικό αυτοκίνητο ρυ̟αίνει ̟ερισσότερο α̟ό το συµβατικό.

6.2 ΕΙ∆Η ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ

1. ∆υοδικοί καταλυτικοί µετατρο̟είς.
Α̟οτελούνται α̟ό το κέλυφος ̟ου είναι κατασκευασµένο α̟ό ανοξείδωτο ατσάλι µε
̟ροσθήκη χρωµίου (10-12% κβ) και το καταλυτικό υλικό το̟οθετηµένο σε
υ̟όστρωµα.

Το

κέλυφος

̟εριβάλλεται

α̟ό

̟ροστατευτικό

̟ερίβληµα

θερµοµονωτικού υλικού. Ένας τυ̟ικός δυοδικός καταλυτικός µετατρο̟έας ̟εριέχει
1.6 g ευγενών µετάλλων, µε λόγο Pt-Pd 5:2.

2. Τριοδικοί καταλυτικοί µετατρο̟είς.
Α̟οτελούνται α̟ό το κέλυφος, το ο̟οίο κατασκευάζεται α̟ό ανοξείδωτο
χαλυβοέλασµα για ̟ροστασία α̟ό τη σκουριά και το καταλυτικό υλικό, είτε σε
µορφή µονολίθου, είτε σε ̟ελλετική µορφή.
Περιέχουν ρόδιο για την ̟ροώθηση αντιδράσεων, ενώ το συνολικό ̟εριεχόµενο
αυτού του είδους καταλυτών σε ̟ολύτιµα µέταλλα είναι ̟ερί̟ου 3 g.

6.2.1 ΜΕΤΑΛΛΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ

Στους καταλύτες ̟εριέχονται διάφορα µέταλλα της οµάδας του λευκόχρυσου
(Platinum Group Metals – PGM). Τα µέταλλα της οµάδας του λευκόχρυσου
α̟οτελούν µια οµάδα έξι µεταλλικών στοιχείων :
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⇒ Λευκόχρυσος (Pt)
⇒ Παλλάδιο (Pd)
⇒ Ρόδιο (Rh)
⇒ Ιρίδιο (Ir)
⇒ Ρουθήνιο (Ru)
⇒ Οσµιο (Os)

Α̟ό αυτά µόνο τα τρία ̟ρώτα χρησιµο̟οιούνται στη βιοµηχανία ̟αραγωγής
καταλυτών αυτοκινήτων. Σχεδόν το 90% των ̟αγκοσµίων α̟οθεµάτων PGM
βρίσκεται στη Νότια Αφρική. Η χώρα αυτή διαθέτει το 95% των ̟αγκοσµίων
α̟οθεµάτων λευκόχρυσου, το 80% του ̟αλλαδίου και του 93% του ροδίου.

Η σ̟ανιότητα των συγκεκριµένων µετάλλων, ο ̟εριορισµός της ̟αραγωγής τους σε
ελάχιστες χώρες και τέλος η χρήση τους στη βιοµηχανία ̟αραγωγής καταλυτών, τα
χαρακτηρίζει ως υλικά στρατηγικής σηµασίας. Η τιµή του λευκόχρυσου κυµάνθηκε
µεταξύ των 340-460 $/oz (1 kg = 32.1057 troy ounces) κατά το χρονικό διάστηµα
1991-1995 και του ̟αλλαδίου το ίδιο διάστηµα, µεταξύ 80 και 178 $/oz. Η τιµή του
̟αλλαδίου ̟αρουσιάζει άνοδο, ενώ η τιµή του ροδίου ̟αρουσίασε ̟τώση α̟ό ένα
µέγιστο ̟ου ̟λησίαζε τα 3000 $/oz στις αρχές της δεκαετίας στην ελάχιστη τιµή των
260 $/oz στα τέλη του 1995. Η ̟τώση στην τιµή του ροδίου οφείλεται στη δηµιουργία
α̟οθεµάτων α̟ό τους ̟αραγωγούς καταλυτών, όµως η τιµή του αναµένεται να
αυξηθεί, καθώς µειώνονται τα υ̟άρχοντα α̟οθέµατα.

6.2.1.1 ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ
ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ

Η διαδικασία ανάκτησης των ̟ολύτιµων µετάλλων ακολουθεί συνο̟τικά τα
̟αρακάτω στάδια:
⇒ Α̟οµάκρυνση του µεταλλικού κελύφους
⇒ Άλεση-οµογενο̟οίηση του µονόλιθου (για τους ̟ελλετικού τύ̟ου καταλύτες
δεν ακολουθείται αυτό το στάδιο)
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⇒ Προδιαχωρισµός µεταλλικών συστατικών
⇒ Εξευγενισµός και διαχωρισµός των ̟ολύτιµων µετάλλων. Τα ̟ροηγούµενα
στάδια οδηγούν στην ̟αραγωγή ενός στερεού ή υγρού συµ̟υκνώµατος, ̟ου
όµως α̟αιτεί ̟εραιτέρω ε̟εξεργασία και καθαρισµό. Ο καθαρισµός γίνεται
συνήθως σε ανεξάρτητες µονάδες και α̟οτελεί ̟ολύ̟λοκη διαδικασία.

Φαίνονται (βλ. Πίνακα 5) οι κυριότερες µέθοδοι ανάκτησης µετάλλων α̟ό
καταλυτικά συστήµατα, καθώς και τα ̟οσοστά ανάκτησης λευκόχρυσου, ̟αλλαδίου
και ροδίου.
Πίνακας 5: Κυριότεροι µέθοδοι ανάκτησης µετάλλων α̟ό καταλυτικά συστήµατα

ΑΝΑΚΤΗΣΗ (%)
ΜΕΘΟ∆ΟΣ
Pt

Pd

Rh

∆ιαλυτο̟οίηση του υ̟οστρώµατος

88-94

88-96

84-88

Αδιάλυτο υ̟όστρωµα µονολιθικού καταλύτη

85-92

85-93

78-85

Ξηρή χλωρίωση

85-90

85-90

85-90

Σύντηξη

80-90

80-90

65-75

Συλλογή χαλκού

88-94

88-94

83-88

6.3 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ
Η διαχείριση των χρησιµο̟οιηµένων καταλυτών ̟αρουσιάζει ενδιαφέρον σε δύο
ε̟ί̟εδα :
⇒ Σε ̟εριβαλλοντικό ε̟ί̟εδο, καθώς µ̟ορεί να ανακυκλωθεί ολόκληρος ο
καταλύτης και ε̟οµένως να µην ε̟ιβαρυνθεί καθόλου το ̟εριβάλλον.
⇒ Σε οικονοµικό ε̟ί̟εδο, όσων αφορά τόσο την εξοικονόµηση φυσικών ̟όρων,
όσο και την ανάκτηση των ̟ολύτιµων µετάλλων ̟ου ̟εριέχονται στους
καταλύτες.
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Θα ̟ρέ̟ει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στα διάφορα κοµµάτια ̟ου α̟αρτίζουν τον
καταλύτη, εφόσον το καθένα α̟ό αυτά ε̟αναχρησιµο̟οιείται σε διάφορες
δραστηριότητες.

Το ανακυκλωµένο µεταλλικό ̟ερίβληµα µ̟ορεί να χρησιµο̟οιηθεί στη δευτερογενή
̟αραγωγή

χάλυβα. Τα ανακτώµενα ̟ολύτιµα µέταλλα αξιο̟οιούνται σε νέα

καταλυτικά συστήµατα. Το κεραµικό υλικό χρησιµο̟οιείται στον τοµέα των
κατασκευών ή ως ̟ρόσθετο στη µεταλλουργία. Για τη

διαχείριση των

χρησιµο̟οιηµένων καταλυτών υ̟άρχουν δύο ε̟ιλογές :
⇒ Ανάκτηση των ̟ολύτιµων µετάλλων. Τα µέταλλα ̟ροωθούνται για την
̟αραγωγή νέων καταλυτών ή για άλλες χρήσεις.

⇒ Αναγέννηση των καταλυτών και εκ νέου χρησιµο̟οίησή τους. Η
αναγέννηση ̟ολλές φορές δεν ε̟ιλέγεται, καθώς κρίνεται οικονοµικά
ασύµφορη.

Ακόµα, θα ̟ρέ̟ει να δίνεται µεγάλη ̟ροσοχή κατά τη διαδικασία ανάκτησης των
̟ολύτιµων µετάλλων, αφού η α̟ώλεια έστω και ̟ολύ µικρής ̟οσότητας είναι ικανή
να ε̟ιφέρει οικονοµικές ζηµιές. Ε̟ίσης α̟αιτείται ̟ροσοχή για να α̟οφευχθούν
µηχανικά ατυχήµατα, δηλητηριάσεις α̟ό την εισ̟νοή τοξικών αναθυµιάσεων,
ανάφλεξη εύφλεκτων αερίων, ̟ου έχουν α̟ορροφηθεί α̟ό τον καταλύτη, και τέλος
ανεξέλεγκτες αντιδράσεις κατά τη διάρκεια αφαίρεσης του καταλύτη α̟ό το
αυτοκίνητο.

6.3.1 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

Στον ευρω̟αϊκό χώρο έχουν ήδη εγκατασταθεί δίκτυα συλλογής και ε̟εξεργασίας
καταλυτών. Η Γερµανία ως χώρα ̟αραγωγής αυτοκινήτων και διαθέτοντας
εργοστάσια ̟αραγωγής καταλυτών έχει ανα̟τύξει έναν µηχανισµό συγκέντρωσης
και ανάκτησης των ̟ολύτιµων µετάλλων και ανακυκλώσιµων υλικών των
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καταλυτών. Τα τελευταία χρόνια ̟ραγµατο̟οιούνται ̟ροσ̟άθειες α̟ό γερµανικής
̟λευράς για δραστηριο̟οίησης του δικτύου συλλογής και στις γύρω χώρες.

Στην Ελλάδα δε δραστηριο̟οιείται κά̟οια µονάδα συλλογής-ανακύκλωσης
καταλυτών αυτοκινήτων και ανάκτησης των ̟ολύτιµων µετάλλων τους. Υ̟ό
κατάλληλες ̟ροϋ̟οθέσεις θα µ̟ορούσε να ανα̟τυχθεί ένα οργανωµένο δίκτυο
συγκέντρωσης

των

α̟ενεργο̟οιηµένων

καταλυτών,

καθώς

ο

Οργανισµός

∆ιαχείρισης ∆ηµόσιου Υλικού διαθέτει κά̟οιες α̟ό αυτές :
⇒ Υ̟άρχουν α̟οθηκευτικοί χώροι ασφαλείας µε εξο̟λισµό διακίνησηςµεταφοράς υλικών.

⇒ Το ισχύον νοµοθετικό ̟λαίσιο ε̟ιτρέ̟ει την α̟οκλειστική διαχείριση
άχρηστων υλικών του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα γενικότερα.

⇒ Υ̟άρχει σχετική εµ̟ειρία σε διαδικασίες εκ̟οίησης υλικών και σε
µηχανισµούς α̟όσυρσης αυτοκινήτων.

Προκειµένου, βέβαια, να κατασκευαστεί µια µονάδα ανάκτησης των στοιχείων των
καταλυτών θα ̟ρέ̟ει να εξεταστεί κατά ̟όσο είναι βιώσιµη και οικονοµικά
συµφέρουσα. Α̟ό ̟ροηγούµενες µελέτες και µε βάση τον ετήσιο διαθέσιµο αριθµό
ανενεργών καταλυτών στον ελλαδικό χώρο, η δηµιουργία µιας τέτοιας µονάδας δεν
είναι συµφέρουσα. Το συµ̟έρασµα αυτό δεν σηµαίνει ̟ως θα ̟ρέ̟ει να ανασταλεί η
̟ροσ̟άθεια ανάκτησης των ̟ολύτιµων µετάλλων.

Άλλωστε η ανάγκη συλλογής και ε̟αναχρησιµο̟οίησης των σηµαντικών υλικών των
καταλυτών κρίνεται ε̟ιβεβληµένη, ακόµα και αν δεν είναι δυνατή η ανά̟τυξη
ολόκληρης µονάδας στην Ελλάδα. Ιδιαίτερα σκό̟ιµες ενέργειες α̟οτελούν η
συλλογή-συγκέντρωση των ανενεργών καταλυτών, η άλεση και ̟ροετοιµασίας του
κεραµικού υλικού, ενώ και το µεταλλικό ̟ερίβληµα µ̟ορεί να ανακυκλωθεί. Στη
συνέχεια α̟αιτείται ̟εραιτέρω ε̟εξεργασία των ανενεργών καταλυτών, ̟ου µ̟ορεί
όµως να λάβει χώρα σε ευρω̟αϊκές εγκαταστάσεις.
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Στρεφόµενοι ̟ρος αυτή την κατεύθυνση ε̟ιτυγχάνονται οι εξής ζωτικοί στόχοι :
⇒ Ανάκτηση ̟ολύτιµων µετάλλων.
⇒ Εξοικονόµηση ̟εριορισµένων φυσικών ̟όρων.
⇒ Προστασία του ̟εριβάλλοντος, καθώς ένα µέρος των α̟ενεργο̟οιηµένων
καταλυτών στην Ελλάδα ̟ετιέται σε χώρους α̟όρριψης α̟ορριµµάτων.
⇒ Έλεγχος ε̟ί της διασ̟οράς/ανεξέλεγκτης διάθεσης.
⇒ Περιορισµός των κινδύνων α̟ό τα στάδια ε̟εξεργασίας.

Τέλος, ̟ρέ̟ει να σηµειωθεί ̟ως για να είναι α̟οτελεσµατικό το σύστηµα διαχείρισης
καταλυτών α̟αιτούνται συγκεκριµένες ενέργειες :
⇒ Αντικατάσταση των καταλυτικών συστηµάτων, όταν ̟αύουν να είναι
α̟οτελεσµατικά και καλύτερη εφαρµογή της κάρτας ελέγχου καυσαερίων.

⇒ Έλεγχος της αγοράς ανταλλακτικών καταλυτικών συστηµάτων, ούτως ώστε
να ̟εριοριστεί η κυκλοφορία ανα̟οτελεσµατικών καταλυτών.

⇒ Έλεγχος της διαχείρισης των ανενεργών καταλυτών σε όλα τα στάδια.

⇒ Ανά̟τυξη

α̟οτελεσµατικού

συστήµατος

συλλογής,

̟ροώθησης

και

διαχείρισης των καταλυτών.

6.4 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Κάθε χρόνο διατίθενται στην Ελλάδα ̟ερί̟ου 2.000.000 χρησιµο̟οιηµένα ελαστικά
αυτοκινήτου µε µια τάση αύξησης αυτού του αριθµού, καθώς συνεχώς αυξάνεται ο
αριθµός των αυτοκινήτων δηµιουργώντας έτσι α̟ορρίµµατα, ̟ου λόγω της σύνθεσής
τους, είναι ιδιαίτερα δύσκολο να διατεθούν µε τρό̟ο ̟εριβαλλοντικά ορθό.

Για να εµ̟οδιστούν τα χρησιµο̟οιηµένα ελαστικά αυτοκινήτου να καταστρέψουν το
̟εριβάλλον, είναι ιδιαίτερα ε̟ιθυµητό να ανακυκλώνονται. Παρόλα αυτά, η
συνολική ̟οσότητα µάζας των ελαστικών αυτοκινήτου ̟ου αυτή τη στιγµή
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ανακυκλώνεται σε δεδοµένο έτος, χωρίς να ̟εριλαµβάνεται αναγόµωση ή καύση,
είναι λιγότερη α̟ό 7% του ετήσιου ρυθµού ̟αραγωγής ελαστικών αυτοκινήτου.

Οι ε̟ιλογές ανακύκλωσης, σύµφωνα µε την εταιρεία athens-recycling, για τα
άχρηστα ελαστικά αυτοκινήτου ε̟ηρεάζονται σηµαντικά α̟ό το µέγεθος των
ελαστικών

αυτοκινήτου.

Κά̟οιες

εναλλακτικές

εφαρµογές

ανακύκλωσης

χρησιµο̟οιούν ολόκληρα ελαστικά αυτοκινήτου, έτσι δεν α̟αιτείται εκτεταµένη
ε̟εξεργασία, ενώ άλλες εναλλακτικές εφαρµογές α̟αιτούν τα ελαστικά αυτοκινήτου
να διασ̟ασθούν, να τρυ̟ηθούν ή να τεµαχιστούν για να δηµιουργηθούν νέα
̟ροϊόντα. Ένα ̟αλιό λάστιχο αυτοκινήτου ̟εταµένο σε κά̟οιο χωράφι θα κάνει
εκατοντάδες χρόνια να α̟οικοδοµηθεί. Όλο αυτό το διάστηµα θα µολύνει το
̟εριβάλλον και θα υ̟άρχει µεγάλη ̟ιθανότητα να ̟ροκαλέσει ̟υρκαγιά. Το ίδιο
λάστιχο, αν ανακυκλωθεί, εκτός α̟ό τα µέταλλα και το λινό του ̟ου θα
ξαναχρησιµο̟οιηθούν, µ̟ορεί να γίνει τερέν, ̟λακάκι σε ̟αιδικό σταθµό ή δά̟εδο
σε γη̟εδάκι 5 ε̟ί 5.
Το µεγαλύτερο µειονέκτηµα των ελαστικών, όταν ̟ετιούνται σαν σκου̟ίδια, είναι
ότι ο χρόνος ̟λήρους αφοµοίωσής τους α̟ό τη φύση υ̟ολογίζεται σε µερικές
εκατοντάδες χρόνια. Είναι δηλαδή υλικό ̟ου δεν α̟οικοδοµείται και µένει ̟άντα
εκεί υ̟οβαθµίζοντας αισθητικά το χώρο, α̟οτελώντας µόνιµη εστία µολύνσεων α̟ό
τα στάσιµα νερά ̟ου εγκλωβίζονται στα κοίλα του, ενώ αυξάνει τον κίνδυνο
̟υρκαγιάς σε δασικές εκτάσεις. Η ευρω̟αϊκή νοµοθεσία, µε την ο̟οία έχει
ευθυγραµµιστεί η Ελλάδα, α̟αγορεύει την ενα̟όθεσή τους στις χωµατερές, γιατί
λόγω του µεγάλου κύκλου ζωής τους γεµίζουν εύκολα τους ΧΥΤΑ.
Οι κυριότερες µέθοδοι εναλλακτικής διαχείρισης µεταχειρισµένων ελαστικών είναι η
̟αραγωγή

τρίµµατος

για

ανακύκλωση

µέσω

µηχανικής

ή

κρυογεννούς

κοκκο̟οίησης, η ενεργειακή ή θερµική αξιο̟οίηση µέσω συνα̟οτέφρωσης σε
τσιµεντοβιοµηχανίες

και

η

ε̟αναχρησιµο̟οίηση

(αναγόµωση,

εµ̟όριο

µεταχειρισµένων). Η ενεργειακή αξιο̟οίηση είναι εύκολα ̟αρεξηγήσιµη διαδικασία,
γιατί ο µοναδικός τρό̟ος ̟ραγµατο̟οίησής της στην Ελλάδα είναι η θερµική καύση
για την ̟αραγωγή τσιµέντου και οι συνειρµοί α̟ό την καύση ελαστικών είναι
µάλλον δυσάρεστοι, αφού α̟ελευθερώνεται βενζόλιο και άλλες τοξικές ουσίες. Οι
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υψηλές θερµοκρασίες ̟ου α̟αιτούνται στην ̟αραγωγική διαδικασία του τσιµέντου,
οι οξειδωτικές συνθήκες, οι µεγάλοι χρόνοι ̟αραµονής των καυσαερίων, οι µεγάλες
α̟αιτήσεις θερµικής ενέργειας καθώς και η γεωγραφική διασ̟ορά των µονάδων της
τσιµεντοβιοµηχανίας και το νοµοθετικό ̟λαίσιο ̟ου καθορίζεται µε την Οδηγία Ε.Ε
2000/75, καθιστούν την συνα̟οτέφρωση ε̟ιλεγµένων ρευµάτων α̟οβλήτων στην
τσιµεντοβιοµηχανία µία οικονοµική και ̟εριβαλλοντικά ασφαλή εναλλακτική λύση
στο ̟ρόβληµα της διάθεσης α̟οβλήτων. Για την ανακύκλωση του ελαστικού είναι
α̟αραίτητος ο τεµαχισµός του. Υ̟άρχουν 2 µέθοδοι κοκκο̟οίησης του ̟αλαιού
ελαστικού, η µηχανική κοκκο̟οίηση και η κρυογενής κοκκο̟οίηση. Η µηχανική ή
«̟εριβάλλοντος»

ε̟εξεργασία

των

ελαστικών

ονοµάζεται

έτσι

διότι

̟ραγµατο̟οιείται σε θερµοκρασίες ̟εριβάλλοντος – ή κοντά σε αυτές – σε αντίθεση
µε τη κρυογονική ό̟ου η ε̟εξεργασία ̟ραγµατο̟οιείται σε συνθήκες ψύξης (-80 οC
έως 120 οC).

Η ε̟ιλογή της µεθόδου ε̟εξεργασίας εξαρτάται α̟ό τα ε̟ιθυµητά ̟ροϊόντα και τις
τιµές ̟ώλησης αυτών. Α̟εικονίζονται (βλ. Πίνακες 6 και 7) τα ̟ροϊόντα ̟ου
̟αράγονται κατά την ε̟εξεργασία των ̟λαστικών και οι ̟ιθανές χρήσεις αυτών.

Πίνακας 6: Χρήσεις των τελικών ̟ροϊόντων της ανακύκλωσης των ελαστικών

Στάδιο ε̟εξεργασίας

Χρήσεις-∆ιάθεση Υλικών
Καύση, υλικά κατασκευών, τεχνητές ε̟ιφάνειες,

Προ- τεµαχισµός

σταθερο̟οιητές,
ηχοµονώσεις, διάθεση σε ΧΥΤΑ

Τεµαχισµός

Α̟οχετεύσεις, µονώσεις, υλικά για ̟λήρωση
κενών.
Αθλητικές εγκαταστάσεις και δά̟εδα, στρώµατα,

Μηχανική κοκκο̟οίηση/άλεση

τροχοί, ̟λακάκια, ̟αγκάκια, υλικά για στέγες,
ασφαλτοστρώσεις, υλικά
οδο̟ροστασίας.
Σόλες

Κρυογενής κοκκο̟οίηση

̟α̟ουτσιών,

ε̟ικάλυψη

καλωδίων,

αθλητικός
µέρη

εξο̟λισµός,
αυτοκινήτου,

ε̟ιστρώσεις, ̟λακάκια, αντιολισθητικά, δά̟εδα
̟αιδότο̟ων, οδοσήµατα κλ̟.
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Στη µηχανική κοκκο̟οίηση µια σειρά τεµαχιστών (shredder) κόβουν το λάστιχο σε
µικρά και µικρότερα κοµµάτια, και ακολούθως ο κοκκο̟οιητής (granulator) µειώνει
̟ερισσότερο την τάξη µεγέθους των ̟ροϊόντων. Στην έξοδο του κοκκο̟οιητή
το̟οθετούνται µαγνητικοί διαχωριστές και κόσκινα για την α̟οµάκρυνση του
ατσαλιού και των λοι̟ών µετάλλων του ελαστικού αλλά και του λινού.

Πίνακας 7: Βαθµός ε̟εξεργασίας των ελαστικών

Βαθµός ε̟εξεργασίας

Ποσοστό

Χρήσεις
Κάλυψη αθλητικών ε̟ιφανειών.

Παραγωγή κόκκων

63%

Γή̟εδα ̟οδοσφαίρου κ.ά. Πρόσθετο
στην άσφαλτο.
Έργα ̟ολιτικού µηχανικού, έργα

Τεµάχια

12%

α̟οχέτευσης, θερµικές – ηχητικές
µονώσεις, υ̟οστρώµατα.
Έργα ̟ολιτικού µηχανικού: Έργα

Ολόκληρα ελαστικά

10%

ακτών, σιδηροτροχιών, τοιχώµατα
και βάσεις ΧΥΤΑ
Πρώτη ύλη βιοµηχανικών
̟ροϊόντων: Πλακίδια δα̟έδων,

Πούδρα

8%

ηχοµονωτικά υλικά
αντικραδασµικές βάσεις, υλικά
οδοσηµάνσεων, εξαρτήµατα
αυτοκινήτων
Πρώτη ύλη βιοµηχανικών
̟ροϊόντων: Πλακίδια δα̟έδων,

Ειδικές εφαρµογές

5%

ηχοµονωτικά υλικά
αντικραδασµικές βάσεις, υλικά
οδοσηµάνσεων, εξαρτήµατα
αυτοκινήτων

∆ιάφορα

2%
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Τα µέταλλα ̟ωλούνται στη Χαλυβουργική και το λινό στην ασβεστο̟οιία
αντικαθιστώντας το ̟ετρέλαιο καύσης. Ανάλογα µε το µέγεθος των ̟ροϊόντων
ε̟εξεργασίας αυτά διακρίνονται σε:
⇒ Τεµάχια ελαστικού (µέγεθος τεµαχίων : 10mm-300mm)
⇒ Chips ελαστικού (µέγεθος: 10mm-50mm)
⇒ Τρίµµα ελαστικού (µέγεθος τρίµµατος: 1mm-10mm)
⇒ Την ̟ούδρα ελαστικού (µέγεθος κόκκων: 0mm-1mm)

Η ανακύκλωση των ελαστικών έχει εξελιχθεί σε εµ̟ορικά βιώσιµη βιοµηχανία. Σε
όλες τις χώρες της Ε.Ε υ̟άρχει τουλάχιστον ένα εργοστάσιο ανακύκλωσης και
̟αράγονται ετησίως ̟ερί̟ου 652.000 τόνοι υλικών α̟ό ανακύκλωση (κόκκοι,
̟ούδρα, chips) .Α̟ό το 1992 έως 2003 η ̟οσότητα ελαστικών ̟ου οδηγήθηκε σε
ανακύκλωση αυξήθηκε κατά 600% και ̟ιο συγκεκριµένα α̟ό 109.000 τόνους έφτασε
σε 652.000 τόνους.

Ε̟ι̟ροσθέτως ̟αρατηρείται µία συνεχής καθοδική ̟ορεία των διατιθέµενων
ελαστικών αυτοκινήτων σε ΧΥΤΑ, ̟ρακτική ̟ου ενισχύεται α̟ό την α̟αγόρευση της
διάθεσης των ελαστικών α̟ό την οδηγία 99/31 για την υγειονοµική ταφή6 των
α̟οβλήτων.

6.5 ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Τα ̟αλαιά ελαστικά κατατάσσονται στις εξής κατηγορίες:
⇒ Ελαστικά ε̟ιβατικών αυτοκινήτων
⇒ Ελαστικά ηµιφορτηγών-φορτηγών
⇒ Ελαστικά αγροτικών οχηµάτων
⇒ Ελαστικά µοτοσικλετών, µοτο̟οδηλάτων, ̟οδηλάτων

6

Α̟αγορεύτηκε το 2003 η διάθεση των ελαστικών και α̟ό το 2006 η διάθεση και των

τεµαχισµένων ελαστικών
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⇒ Ελαστικά

βιοµηχανικών

και

χωµατουργικών

οχηµάτων

O κύκλος ζωής των ελαστικών ̟οικίλλει α̟ό 35.000-40.000 km για τα
ε̟ιβατικά αυτοκίνητα, α̟ό 60.000-70.000 km για τα ηµιφορτηγά και
α̟ό180.000-200.000 km για τα φορτηγά βαριάς κατασκευής. Τα ελαστικά
ταξινοµούνται µε βάση τον Ευρω̟αϊκό Κατάλογο Α̟οβλήτων στην ίδια
κύρια κατηγορία µε τα οχήµατα στο τέλος κύκλου ζωής (Κωδικός 16 01 ) και
̟ιο συγκεκριµένα έχουν τον κωδικό 16 01 03.

6.5.1 ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Ακολουθεί ο Πίνακας 8, ̟ου αναγράφει την σύσταση ενός ελαστικού.

Πίνακας 8: Α̟εικόνιση της µέσης σύστασης των ελαστικών ε̟ιβατικών αυτοκινήτων και
φορτηγών στην Ε.Ε

Υλικό

Ε̟ιβατικά

Φορτηγά

Φυσικό ή συνθετικό
καουτσούκ
Άνθρακας
Μέταλλα
Υφάσµατα
Οξείδιο ψευδαργύρου
Θείο

47%

45%

21,5%
16,5%
5,5%
1%
1%

22%
25%
2%
1%

Πρόσθετα

7,5%

5%

6.6 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

Το τρίµµα ελαστικού ̟ωλείται ανάλογα µε τις εφαρµογές ̟ου έχει. Η ̟ιο
διαδεδοµένη στην Ελλάδα είναι η χρήση στα µικρά γή̟εδα, στο στίβο και στις
̟αιδικές χαρές. Οι εφαρµογές στο εξωτερικό είναι ̟ολύ ̟ερισσότερες. Στην Αγγλία,
̟.χ., κυκλοφορούν mouse-pads µε την ένδειξη «Ανακύκλωση-κά̟οτε ήµουν ένα
λάστιχο αυτοκινήτου». Σε άλλες χώρες ο κόκκος του ανακυκλωµένου ελαστικού
χρησιµο̟οιείται:
⇒ στις οικοδοµές µαζί µε το µ̟ετόν γιατί έχει θερµοµονωτικές και αντισεισµικές
ιδιότητες,
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⇒ στην κατασκευή οδοστρωµάτων λόγω των αντιολισθητικών ιδιοτήτων ̟ου
έχει και
⇒ στην κατασκευή ̟αρα̟ετασµάτων στις λεωφόρους ταχείας κυκλοφορίας, ως
ηχοµονωτικό στις ράγες του τραµ, στα σαµαράκια των δρόµων, στο διάδροµο
των ι̟̟οδροµίων κ.λ̟.
Ο Πίνακας 9, δείχνει διάφορες εφαρµογές των άχρηστων ελαστικών:

Πίνακας 9: Εναλλακτικές εφαρµογές για τα άχρηστα ελαστικά αυτοκινήτου τα ο̟οία
βασίζονται στο µέγεθος των ελαστικών.

Μέγεθος σωµατιδίων

Εφαρµογές
Τεχνητούς υφάλους και κυµατοθραύστες

Ολόκληρο ελαστικό αυτοκινήτου :

Εξο̟λισµός ̟αιδικής χαράς
Έλεγχος α̟οσάθρωσης
Μ̟άρες αυτοκινητοδρόµων
Φλάντζες, τσιµούχες, ροδέλες, ̟ροσθήκες και

Σχισµένα ή τρυ̟ηµένα ελαστικά

µονωτήρες , ̟ατώµατα, ιµάντες και σόλες αυτοκινήτου

αυτοκινήτου:

Προφυλακτήρες φορτοεκφόρτωσης
Ανάρτηση σιγαστήρων
Ελαφροβαρή υλικά για την κατασκευή οδοστρωµάτων

Τεµαχισµένα ελαστικά αυτοκινήτου:

Υ̟οκατάστατα αµµοχάλικου σε ̟αιδικές χαρές
Γέµισµα λασ̟όνερων
Πλαστικά ̟ροϊόντα και ̟ροϊόντα α̟ό καουτσούκ (̟.χ
διαµορφωµένα ̟ατώµατα, ̟ροστατευτικά α̟ό τη

Αλεσµένο ελαστικό :

λάσ̟η, χαλάκια και ̟λαστικά συγκολλητικά)
Σιδηροδροµικές διασταυρώσεις α̟ό καουτσούκ
Πρόσθετα σε οδοστρώµατα α̟ό άσφαλτο
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6.7 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Σύµφωνα µε τον Τάσο Πορτοκάλογλου, η ανακύκλωση δεν ̟ροστατεύει µόνο το
̟εριβάλλον α̟ό ε̟ιβλαβή α̟ορρίµµατα αλλά εξοικονοµεί ενέργεια και χρήµατα
̟ου διαφορετικά θα ξοδεύονταν για την ̟ροµήθεια σε ̟ρώτες και ακατέργαστες
ύλες. Χάρις στην Συνολική ∆ιαχείριση Συσσωρευτών α̟οτρέ̟εται το φαινόµενο
«βουνών» α̟ό χρησιµο̟οιηµένες µ̟αταρίες, φαινόµενο ̟ου συνεχώς ̟αρουσιάζεται
σε ένα ̟λήθος α̟ό διάφορα άλλα ̟ροϊόντα τα ο̟οία δεν ανακυκλώνονται.

Κατά την διαδικασία της ανακύκλωσης η ο̟οία γίνεται σε ειδικές βιοµηχανικές
εγκαταστάσεις οι ̟αλαιές µ̟αταρίες:

⇒ Θρυµµατίζονται

και

ακολουθεί

διαχωρισµός

του

µολύβδου

του

̟λαστικού και του οξέως.

⇒ Ο µόλυβδος λιώνεται σε χυτήριο, καθαρίζεται εξευγενίζεται και
συσκευάζεται σε ράβδους οι ο̟οίες ̟ροωθούνται στα εργοστάσια
κατασκευής συσσωρευτών ό̟ου χρησιµο̟οιούνται στην κατασκευή νέων
συσσωρευτών.

⇒ Το ̟λαστικό θρυµµατίζεται σε ̟ολύ µικρά τεµάχια ̟λένεται και
µεταφέρεται στα εργοστάσια κατασκευής των ̟λαστικών κουτιών
µ̟αταρίας ό̟ου χρησιµο̟οιείται αναλόγως.

Το θειικό οξύ µ̟ορεί να χρησιµο̟οιηθεί µετά α̟ό ειδική ε̟εξεργασία η και να
αδρανο̟οιηθεί ώστε να µην α̟οτελεί ε̟ικίνδυνο α̟όρριµµα.
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6.7.1 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Η Συνολική ∆ιαχείριση Συσσωρευτών εξασφαλίζει οφέλη για τους καταναλωτές και
για το ̟εριβάλλον.
⇒ Οι καταναλωτές ελευθερώνονται α̟ό το ̟ολύ δύσκολο ̟ρόβληµα της
ασφαλούς διάθεσης των ̟αλαιών µ̟αταριών.
⇒ Ταυτόχρονα εξασφαλίζεται η συνεχούς ̟ροµήθεια της αγοράς α̟ό
συσσωρευτές κατασκευασµένους α̟ό λίαν εξαιρετικής ̟οιότητας υλικά.

⇒ Οδηγούνται ανακυκλώσιµα υλικά στις γραµµές ̟αραγωγής αντί να
σωρεύονται στους χώρους ταφής α̟ορριµµάτων .
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ΕΝΟΤΗΤΑ 7
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
7.1 ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ ΟΤΚΖ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Σε αντίθεση µε άλλα υλικά ό̟ως το χαρτί, το µέταλλο έχει ̟ολύ µεγάλη διάρκεια
ζωής και µ̟ορεί να ανακυκλώνεται ̟ολλές φορές. Ένα οικογενειακό αυτοκίνητο
είναι κατασκευασµένο -κατά µεγαλύτερο µέρος- α̟ό διάφορα µέταλλα, συνολικού
βάρους ̟ερί̟ου ενός τόνου. Ε̟ίσης, υ̟άρχουν και άλλα υλικά ̟ου ανακυκλώνονται
µε σχετική ευκολία, ό̟ως γυαλιά, ελαστικά, µ̟αταρίες κ.α. Είναι φανερό ̟ως ο
ορυκτός ̟λούτος, ̟ου θα µ̟ορούσε να εξοικονοµηθεί α̟ό την ανακύκλωση των
̟ερί̟ου εννέα εκατοµµυρίων αυτοκινήτων ̟ου ̟ετιούνται κάθε χρόνο σε χώρες της
Ε.Ε., είναι τεράστιος. Αναλογιζόµενοι και το γεγονός ότι οι ορυκτές ̟ηγές δεν είναι
ανεξάντλητες, σε αντίθεση µε τις α̟αιτήσεις της κοινωνίας. Αντ' αυτού, τα
̟ερισσότερα αυτοκίνητα καταλήγουν σήµερα είτε στις χωµατερές είτε ο̟ουδή̟οτε
σκαρφιστεί ο ιδιοκτήτης τους. Στη χώρα µας υ̟ολογίζεται ότι υ̟άρχουν ̟άνω α̟ό
500.000 τετράτροχα ̟αρατηµένα στους δρόµους, σε αλάνες, σε ρεµατιές, σε ̟αραλίες
κ.τ.λ. ενώ ο αριθµός αυτός αυξάνεται κατά 25.000 ετησίως. Πρόκειται λοι̟όν για ένα
τεράστιο ορυχείο στο δρόµο.
Τα 30.000 οχήµατα ̟ου ανακυκλώθηκαν κατά τη διάρκεια του ̟ερασµένου έτους στη
χώρα µας δεν είναι όµως µονάχα µια ̟εριουσία σε σίδηρο, αλουµίνιο και χαλκό ̟ου
θα ξαναχρησιµο̟οιηθούν. Είναι ε̟ίσης ̟λαστικά, µηχανικό λάδι, υγρά µ̟αταρίας
και βαρέα µέταλλα ̟ου δεν ̟ρόκειται ̟ια να σκορ̟ιστούν ̟ερνώντας στο χώµα και
στον υδροφόρο ορίζοντα. Τα µηχανοκίνητα οχήµατα είναι ̟ολύ̟λοκες συσκευές µε
εκατοντάδες εξαρτήµατα, ̟ολλά εκ των ο̟οίων κατασκευασµένα α̟ό ε̟ιβλαβή
υλικά για το ̟εριβάλλον και τον άνθρω̟ο. Η εγκατάλειψη οχηµάτων σε τυχαίες
το̟οθεσίες, εκτός α̟ό δείγµα έλλειψης ̟ολιτισµού και ίχνους ανθρω̟ιάς, είναι και
τεράστια ε̟ιβάρυνση για το ̟εριβάλλον.
Σύµφωνα µε µελέτη του Υ̟ουργείου Μεταφορών και Ε̟ικοινωνιών (2007), εκτιµάται
ότι η εξεταζόµενη µονάδα θα έχει δυνατότητα ανακύκλωσης 10.000 αυτοκινήτων το
χρόνο. Ο υ̟ολογισµός γίνεται για 8 εργάσιµες ώρες ηµερησίως και 220 ηµέρες το
χρόνο. Για την ̟ερί̟τωση α̟λής α̟οσυναρµολόγησης εξαρτηµάτων η δυναµικότητα
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̟ολλα̟λασιάζετε 2 µε 3 φορές. Θα αναληφθούν για ανακύκλωση 18 υλικά και
εξαρτήµατα α̟ό τα α̟οσυρµένα οχήµατα µε βιοµηχανικές µεθόδους ̟ου
̟εριγράφονται αναλυτικά ̟αρα̟άνω. Αυτός ο κατάλογος υλικών µ̟ορεί να αυξηθεί
κατά ̟ολύ στα ̟ροσεχή χρόνια, µε την αύξηση της χρήσης του ̟λαστικού,
αλουµινίου και των ειδικών εξαρτηµάτων ό̟ως κλιµατιστικών, αερόσακων κ.λ.̟. Το
κόστος εξο̟λισµού της ̟ιλοτικής µονάδας εκτιµάται σε 150.000 ευρώ και ο
α̟αιτούµενος χώρος σε 20 στρέµµατα. Το τελικό κόστος ανακύκλωσης εκτιµάται σε
80 ~ 150 ευρώ ανά αυτοκίνητο. Η µέση ηλικία των α̟οσυρόµενων αυτοκινήτων θα
είναι 18 χρόνια στην αρχή εφαρµογής του ̟ιλοτικού ̟ρογράµµατος. Α̟ό την
αναµενόµενη µείωση στον κύκλο της ζωής των οχηµάτων εκτιµάται ότι ο κύκλος
ζωής θα µειώνεται σταδιακά για να σταθερο̟οιηθεί στα 14 χρόνια.

7.2 ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ ΟΤΚΖ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
Η διενέργεια ̟ροβλέψεων τη ζήτησης των ̟ροϊόντων είναι ένα α̟αραίτητο και
σηµαντικό βήµα ̟ριν την ε̟ιλογή και εφαρµογή ο̟οιουδή̟οτε συστήµατος
διαχείρισης α̟οθεµάτων.

Α̟οτελεί ένα εξαιρετικά δύσκολο εγχείρηµα ̟ου α̟αιτεί το συνδυασµό ̟οσοτικών
και τεχνικών αλλά και ̟ρακτικής εµ̟ειρίας σχετικά µε το ̟ροϊόν και το γενικό
̟λαίσιο δραστηριο̟οίησης της ε̟ιχείρησης. Κατά τη διενέργεια των ̟ροβλέψεων,
είναι α̟αραίτητο να έχουµε υ̟όψη µας τρεις βασικές αρχές:
⇒ Οι ̟ροβλέψεις είναι ̟άντα λανθασµένες.
⇒ Όσο µεγαλώνει ο ορίζοντας ̟ρόβλεψης, τόσο χειροτερεύει η ακρίβεια της
̟ρόβλεψης.
⇒ Οι συγκεντρωτικές ̟ροβλέψεις είναι ̟ιο ακριβείς α̟ό τις µεµονωµένες.

Για να υ̟ολογίσει κανείς τα έσοδα ̟ου έχει µια εταιρεία ή ε̟ιχείρηση α̟ό την
̟ώληση ανταλλακτικών, χρειάζεται να υ̟άρχουν κά̟οια στοιχεία όσον αφορά τα
ανταλλακτικά. Πόσο ζυγίζει (kg) το κάθε ανταλλακτικό, ̟όσο τις εκατό α̟ό τα
οχήµατα ̟ου έρχονται έχουν όλα τα ανταλλακτικά, ̟οια είναι η ζήτηση των
αυτοκινήτων ανά έτος, και των όσων ε̟όµενων χρόνων α̟αιτείται. Το ̟ιο
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σηµαντικό µετά την συλλογή αυτών των ̟ληροφοριών είναι ̟όσο ̟ουλάει η
ε̟ιχείρηση τα ανταλλακτικά, δηλαδή τους στόχους των οικονοµικών στοιχείων της.

Μαθαίνοντας λοι̟όν τα κιλά α̟ό κάθε ανταλλακτικό και γνωρίζοντας την ̟ολιτική
της ε̟ιχείρησης σε θέµα ̟ωλήσεων, αν είναι ανά τόνο ή ανά τεµάχιο, ̟ροχωράει η
έρευνα στα ε̟όµενα στάδια.

Να αναφερθεί όµως ̟αρακάτω ̟οια ανταλλακτικά βγαίνουν α̟ό ένα όχηµα, ή
ακόµα καλύτερα να αναφερθεί οτιδή̟οτε µ̟ορεί να ̟ουληθεί α̟ό ένα όχηµα. Σε
αυτά, λοι̟όν, συµ̟εριλαµβάνονται:
Μηχανή

Μ̟αταρία

Ζάντες αλουµινίου

Κινητήρες

Χαλκός

Πλαστικά

Καταλύτης

Λαµαρινο̟λαστικά

Σκρά̟

Πορτ̟αργκάζ

Ψυγεία ορείχαλκου

Ψυγεία αλουµινίου

Σαν ̟ρώτο ανταλλακτικό θα γίνει αναφορά στην µηχανή του οχήµατος. Στην
ε̟ιχείρηση ο αριθµός των εισερχόµενων αυτοκινήτων, για α̟όσυρση το 2005 ήταν
850. Η µια µηχανή ζυγίζει 150 kg. Το ̟οσοστό των οχηµάτων ̟ου εισέρχονται για
α̟όσυρση και έχουν την µηχανή ̟άνω, είναι, ό̟ως έχει υ̟ολογιστεί, α̟ό τον
υ̟εύθυνο, το 35%. Οι µηχανές ̟ωλούνται ανά τόνο 500 €. Έχοντας λοι̟όν τα
α̟αραίτητα στοιχεία, ακολουθεί η ε̟όµενη ̟ράξη:
Ο αριθµός των οχηµάτων ̟ου εισέρχονται ανά έτος για α̟όσυρση, ε̟ί το ̟οσοστό
των οχηµάτων ̟ου φέρουν την µηχανή, ε̟ί τα κιλά του ανταλλακτικού, ε̟ί το ̟οσό
ό̟ου ̟ωλείται ο τόνος, δια χίλιους τόνους:
(850 *0,35) * 150 kg * 500 €/1000 tn = 22.312,50 €

Αυτό είναι ο ετήσιος τζίρος της ε̟ιχείρησης όσον αφορά την ̟ώληση µηχανών το
2005. Κάνοντας τις ίδιες διαδικασίες, διακρίνονται τα α̟οτελέσµατα α̟ό τα ε̟όµενα
έτη 2006, 2007, 2008 µέχρι και 2012 (βλ. Πίνακα 10). Ενδεικτικά για την ̟ερί̟τωση
της ̟ρόβλεψης οχηµάτων µε τη µέθοδο του α̟λού κινούµενου µέσου όρου.
Α.Τ.Ε.Ι.Θ.–ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (LOGISTICS)
ΦΕΤ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ

- 82 -

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – REVERSE LOGISTICS
Πίνακας 10: Τρό̟ος Α, ετήσιος τζίρος για 5 έτη α̟ό ̟ώληση ανταλλακτικών µηχανής.

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
t (ΕΤΟΣ)

7.3

ΖΗΤΗΣΗ

ΠΡΟΒΛΕΨΗ

Dt (ΣΥΛΛΕΓΜΕΝΑ

Ft (ΣΥΛΛΕΓΜΕΝΑ

ΟΧΗΜΑΤΑ)

ΟΧΗΜΑΤΑ)

ΕΤΗΣΙΟΣ ΤΖΙΡΟΣ
ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΣ

2005

850

22.312,50 €

2006

1700

44.625,00 €

2007

1300

34.125,00 €

2008

1283

33.687,50 €

2009

1283

32.083,33 €

2010

1283

30.555,56 €

2011

1283

29.100,53 €

2012

1283

27.714,79 €

ΠΡΟΒΛΕΨΗ

ΣΥΛΛΕΓΜΕΝΩΝ

ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΜΕ

ΑΠΛΟ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΜΕΣΟ ΟΡΟ
Στον α̟λό κινούµενο µέσο όρο η εκτίµηση του D, και κατά συνέ̟εια και η ̟ρόβλεψη
της ζήτησης για την ε̟όµενη ̟ερίοδο, είναι η µέση τιµή των τελευταίων Ν ̟εριόδων.
Σε κάθε ̟ερίοδο, γίνεται αντικατάσταση της ̟αλαιότερης τιµής µε την νεότερη.
Χρησιµο̟οιώντας λοι̟όν, τον τρό̟ο Α, τον α̟λό κινούµενο µέσο όρο, για να γίνει
η ̟ρόβλεψη, διακρίνεται ̟ως α̟ό το 2009 και µετά ο αριθµός των εισερχόµενων
αυτοκινήτων για α̟όσυρση , ̟αραµένει σταθερός. Αυτό συµβαίνει γιατί ο τύ̟ος
είναι:

F(t) = Dt −1+ Dt − 2 + ...+ Dt − N) / N
Σε αυτήν την ̟ερί̟τωση, στην ε̟ιχείρηση Α είναι γνωστό µόνο η ζήτηση για τα έτη
2005, 2006 και 2007. Και ως µοναδικά στοιχεία, και χρησιµο̟οιώντας αυτόν τον
τύ̟ο,

µ̟ορούν

να

δεχτούν

µονάχα

την

ανάλογη

ε̟εξεργασία

( F (t ) = Dt − 1 + Dt − 2 + ... + Dt − N ) / N ). Όµως η χρηµατική αξία για τα ε̟όµενα
έτη δεν µ̟ορεί να ̟αραµείνει σταθερή. Ο̟ότε η χρηµατική αξία ̟ου θα βρεθεί για το
Α.Τ.Ε.Ι.Θ.–ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (LOGISTICS)
ΦΕΤ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ

- 83 -

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – REVERSE LOGISTICS
2008, θα ̟ολλα̟λασιαστεί µε ένα συγκεκριµένο ̟αράγοντα, ώστε να βρεθεί η
̟αρούσα αξία τους, λαµβάνοντας υ̟όψη το κόστος κεφαλαίου και τον ̟ληθωρισµό.
Ο ̟αράγοντας έχει ως εξής:
1/(1+n)n , ό̟ου n είναι το κόστος κεφαλαίου. Με άλλα λόγια γίνεται διαίρεση της
αξίας ̟ου έχει βρεθεί µε ένα ̟αράγοντα, ο ο̟οίος υψώνεται σε κά̟οια δύναµη, η
ο̟οία αυξάνει µε το χρόνο.

7.3.1 ΕΤΗΣΙΟΣ ΤΖΙΡΟΣ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΜΗΧΑΝΩΝ
Παρακάτω (βλ. ∆ιάγραµµα 10), εµφανίζονται και στατιστικά, µέσω ενός
διαγράµµατος, οι τιµές (βλ. Πίνακα 10) και η ̟ορεία της ε̟ιχείρησης, όσων αφορά
τον τζίρο της στην ̟ώληση µηχανών.

50000
45000
40000
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0

ΕΤΗΣΙΟΣ ΤΖΙΡΟΣ
ΑΠΌ ΠΩΛΗΣΗ
ΜΗΧΑΝΩΝ
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2009
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∆ιάγραµµα 10: Έσοδα α̟ό ̟ώληση ανταλλακτικών µηχανής.

7.3.2 ΕΤΗΣΙΟΣ ΤΖΙΡΟΣ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΛΑΜΑΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

Ο αριθµός των οχηµάτων, ̟ου εισέρχονται για α̟όσυρση και έχουν τα
λαµαρινο̟λαστικά ̟άνω, είναι το 20%. Τα λαµαρινο̟λαστικά ̟ωλούνται ανά τόνο
500 €. Έχοντας λοι̟όν τα α̟αραίτητα στοιχεία, ακολουθεί η ε̟όµενη ̟ράξη:

(850*0,2)*30 kg * 500 €/1000 tn = 2.550,00 €
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Αυτό είναι ο ετήσιος τζίρος της ε̟ιχείρησης όσων αφορά την ̟ώληση
λαµαρινο̟λαστικών το 2005. Κάνοντας τις ίδιες διαδικασίες, διακρίνονται τα
α̟οτελέσµατα α̟ό τα ε̟όµενα έτη, (βλ.

Πίνακα 11) και εµφανίζονται στο

διάγραµµα 11.

Πίνακας 11: Τρό̟ος Α, ετήσιος τζίρος για 5 έτη α̟ό ̟ώληση ανταλλακτικών
λαµαρινο̟λαστικά.
ΖΗΤΗΣΗ

ΕΤΗΣΙΟΣ

ΠΡΟΒΛΕΨΗ

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ

Dt

t (ΕΤΟΣ)

(ΣΥΛΛΕΓΜΕΝΑ
ΟΧΗΜΑΤΑ)

ΤΖΙΡΟΣ

ΑΠΟ

ΠΩΛΗΣΗ

Ft (ΣΥΛΛΕΓΜΕΝΑ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

ΟΧΗΜΑΤΑ)

ΛΑΜΑΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΑ

2005

850

2.550,00 €

2006

1700

5.100,00 €

2007

1300

3.900,00 €

2008

1283

3.850,00 €

2009

1283

3.666,67 €

2010

1283

3.492,06 €

2011

1283

3.325,77 €

2012

1283

3.167,40 €
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∆ιάγραµµα 11: Έσοδα α̟ό ̟ώληση ανταλλακτικών λαµαρινο̟λαστικά.
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7.3.3 ΕΤΗΣΙΟΣ ΤΖΙΡΟΣ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

Τα ̟λαστικά του οχήµατος ζυγίζουν 15 kg. Το ̟οσοστό των οχηµάτων ̟ου
εισέρχονται για α̟όσυρση και έχουν τα ̟λαστικά ̟άνω, είναι το 80%. Τα ̟λαστικά
̟ωλούνται ανά τόνο 60 €. Έχοντας λοι̟όν τα α̟αραίτητα στοιχεία, ακολουθεί η
ε̟όµενη ̟ράξη:
(850*0,8)*15 kg * 60 €/1000 tn = 612,00 €
Αυτό είναι ο ετήσιος τζίρος της ε̟ιχείρησης όσων αφορά την ̟ώληση µηχανών το
2005. Κάνοντας τις ίδιες διαδικασίες, διακρίνονται τα α̟οτελέσµατα α̟ό τα ε̟όµενα
έτη, (βλ. Πίνακα 12):

Πίνακας 12: Τρό̟ος Α, ετήσιος τζίρος για 10 έτη α̟ό ̟ώληση ανταλλακτικών ̟λαστικά.

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
t (ΕΤΟΣ)

ΖΗΤΗΣΗ

ΠΡΟΒΛΕΨΗ

Dt (ΣΥΛΛΕΓΜΕΝΑ

Ft (ΣΥΛΛΕΓΜΕΝΑ

ΟΧΗΜΑΤΑ)

ΟΧΗΜΑΤΑ)

ΕΤΗΣΙΟΣ ΤΖΙΡΟΣ
ΑΠΟ

ΠΩΛΗΣΗ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΠΛΑΣΤΙΚΑ

2005

850

612,00 €

2006

1700

1.224,00 €

2007

1300

936,00 €

2008

1283

924,00 €

2009

1283

880,00 €

2010

1283

838,10 €

2011

1283

798,19 €

2012

1283

760,18 €

Ακολουθούν (βλ. διάγραµµα 12) τα συνολικά έσοδα της ε̟ιχείρησης Α κατά την
̟ώληση των ̟λαστικών, σύµφωνα µε την γραµµική ̟αλινδρόµηση.
ΕΤΗΣΙΟΣ ΤΖΙΡΟΣ ΑΠΌ
ΠΩΛΗΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

1400
1200
1000
800
600
400
200
0
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

∆ιάγραµµα 12: Έσοδα α̟ό ̟ώληση ανταλλακτικών ̟λαστικά.
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7.3.4 ΕΤΗΣΙΟΣ ΤΖΙΡΟΣ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΠΟΡΤΠΑΓΚΑΖ

Το ̟ορτ̟αγκάζ του οχήµατος ζυγίζει 20kg. Το ̟οσοστό των οχηµάτων ̟ου
εισέρχονται για α̟όσυρση και έχουν το ̟ορτ̟αγκάζ ̟άνω, είναι το 20%. Τα
̟ορτ̟αγκάζ ̟ωλούνται ανά τόνο 500 €. Έχοντας λοι̟όν τα α̟αραίτητα στοιχεία,
ακολουθεί η ε̟όµενη ̟ράξη:

(850*0,2)*20 kg * 500 € /1000 tn = 1.700,00 €
Αυτό είναι ο ετήσιος τζίρος της ε̟ιχείρησης όσων αφορά την ̟ώληση µηχανών το
2005. Κάνοντας τις ίδιες διαδικασίες, διακρίνονται τα α̟οτελέσµατα α̟ό τα ε̟όµενα
έτη, τα ο̟οία αναγράφονται στον Πίνακα 13 και εµφανίζονται στο διάγραµµα 13.

Πίνακας 13: Τρό̟ος Α, ετήσιος τζίρος για 10 έτη α̟ό ̟ώληση ανταλλακτικών ̟ορτ̟αγκάζ.
ΖΗΤΗΣΗ

ΠΡΟΒΛΕΨΗ

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ

Dt

t (ΕΤΟΣ)

(ΣΥΛΛΕΓΜΕΝΑ
ΟΧΗΜΑΤΑ)

Ft (ΣΥΛΛΕΓΜΕΝΑ
ΟΧΗΜΑΤΑ)

ΕΤΗΣΙΟΣ ΤΖΙΡΟΣ
ΑΠΟ

ΠΩΛΗΣΗ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΠΟΡΤΠΑΓΚΑΖ

2005

850

1.700,00 €

2006

1700

3.400,00 €

2007

1300

2.600,00 €

2008

1283

2.566,67 €

2009

1283

2.444,44 €

2010

1283

2.328,04 €

2011

1283

2.217,18 €

2012

1283

2.111,60 €
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ΕΤΗΣΙΟΣ ΤΖΙΡΟΣ ΑΠΌ ΠΩΛΗΣΗ
ΠΟΡΤΠΑΓΚΑΖ

∆ιάγραµµα 13: Έσοδα α̟ό ̟ώληση ανταλλακτικών ̟ορτ̟αγκάζ.

7.3.5 ΕΤΗΣΙΟΣ ΤΖΙΡΟΣ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

Για να µην υ̟άρξει όµως µια ακολουθία των ιδίων ̟ραγµάτων, θα ̟αρουσιαστεί ο
Πίνακας 14, µε τον ετήσιο τζίρο των ε̟όµενων 5 ετών, όσον αφορά την
α̟ορρύ̟ανση και την α̟οσυναρµολόγηση
των οχηµάτων.

7.4

ΠΡΟΒΛΕΨΗ

ΣΥΛΛΕΓΜΕΝΩΝ

ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΜΕ

ΓΡΑΜΜΙΚΗ

ΠΑΛΙΝ∆ΡΟΜΗΣΗ

Στην ̟αράγραφο ̟ου ακολουθεί, θα γίνει αναφορά στην γραµµική ̟αλινδρόµηση.
Το ̟ραγµατικό σενάριο έχει να κάνει µε δεδοµένα του 2005, 2006 και 2007, το ο̟οίο
οδηγεί σε αύξηση της συλλογής των οχηµάτων.
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Πίνακας 14: Ετήσιος τζίρος σύµφωνα µε τον α̟λό κινούµενο µέσο όρο, για 10 έτη α̟ό ̟ώληση λοι̟ών ανταλλακτικών.

ΧΑΛΚΟΣ

7

7

ΣΚΡΑΠ

ΨΥΓΕΙΑ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
Υ

ΨΥΓΕΙΑ
ΟΡΕΙΧΑΛΚΟ
Υ

ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

ΖΑΝΤΕΣ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΛΑΣΤΙΧΑ

2005

3.400,00 €

0,00 €

45.900,00 €

4.250,00 €

18.700,00 €

1.204,88 €

8.330,00 €

2006
2007
2008
2009
2010
2011

6.800,00 €
5.200,00 €
5.133,33 €
4.888,89 €
4.656,08 €
4.434,37 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

91.800,00 €
70.200,00 €
69.300,00 €
66.000,00 €
62.857,14 €
59.863,95 €

8.500,00 €
6.500,00 €
6.416,67 €
6.111,11 €
5.820,11 €
5.542,96 €

37.400,00 €
28.600,00 €
28.233,33 €
26.888,89 €
25.608,47 €
24.389,01 €

2.409,75 €
1.842,75 €
1.819,13 €
1.732,50 €
1.650,00 €
1.571,43 €

16.660,00 €
12.740,00 €
12.576,67 €
11.977,78 €
11.407,41 €
10.864,20 €

2012

4.223,21 €

0,00 €

57.013,28 €

5.279,01 €

23.227,63 €

1.496,60 €

10.346,85 €

Στα λάστιχα δεν υπάρχει κέρδος, διότι όταν γίνεται αγορά νέου λάστιχου ο καθένας πληρώνει 0,07 + Φ.Π.Α για την µελλοντική ανακύκλωση.
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Έστω ότι τα (x1,y1), (x2,y2),…, (xn,yn) είναι n ζεύγη δεδοµένων για τις δύο µεταβλητές
Χ και Υ. Έστω ότι y i είναι η ̟αρατηρηθείσα τιµή της Υ, όταν x i είναι η
̟αρατηρηθείσα τιµή της Χ. Ε̟ίσης η Υ καλείται εξαρτηµένη µεταβλητή και η Χ
ανεξάρτητη. Η σχέση ̟ου υ̟άρχει µεταξύ των Χ και Υ µ̟ορεί να ανα̟αρασταθεί µε
µια ευθεία γραµµή ως εξής:

Ŷ = a + bX
Έστω τώρα ότι Ŷ είναι η εκτιµήτρια της Υ. Σκο̟ός είναι να βρεθούν κατάλληλες
τιµές των a και b, έτσι ώστε η γραµµή Ŷ = a + bX να ̟ροσαρµόζεται όσο το δυνατόν
καλύτερα στα δεδοµένα. Οι τιµές των a και b ε̟ιλέγονται έτσι, ώστε το άθροισµα των
τετραγωνικών α̟οκλίσεων των δεδοµένων α̟ό τη γραµµή ̟αλινδρόµησης να
ελαχιστο̟οιείται. Όταν εφαρµόζεται ̟ρόβλεψη σε ̟ρόβληµα ̟αλινδρόµησης, η
ανεξάρτητη µεταβλητή συχνά αντιστοιχεί στο χρόνο και η εξαρτηµένη στη
χρονοσειρά, ̟ου είναι ε̟ιθυµητή να ̟ροβληθεί. Έστω ότι D1, D2,…, Dn είναι οι τιµές
της ζήτησης στο χρόνο 1, 2,…, n. Τότε οι βέλτιστες τιµές των a και b δίνονται α̟ό τις
ακόλουθες σχέσεις:

b =

S xy
S xx

,

a = D − b (n + 1) 2
Ό̟ου

n(n + 1)
= n iDi −
2
i=1
n

S xy

∑

n

∑D

i

i=1

n 2 (n + 1)(2n + 1) n 2 (n + 1)
−
6
4

2

S xx =

και D ο αριθµητικός µέσος των ζητήσεων ̟ου ̟αρατηρήθηκαν κατά τις ̟εριόδους 1,
2,…, n.
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Ακολουθεί το διάγραµµα 14 και Πίνακας 15, µε την ̟ρόβλεψη για την συλλογή
οχηµάτων για τα έτη 2005, 2006 και 2007:

Y = 833 , 33 + 225 X

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
2005

2006

2007

ΕΤΗ

∆ιάγραµµα 14: Πρόβλεψη για την συλλογή οχηµάτων.

Πίνακας 15: Πρόβλεψη για τα συλλεγµένα οχήµατα
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
t (ΕΤΟΣ)

ΖΗΤΗΣΗ

ΠΡΟΒΛΕΨΗ

Dt (ΣΥΛΛΕΓΜΕΝΑ

Ft (ΣΥΛΛΕΓΜΕΝΑ

ΟΧΗΜΑΤΑ)

ΟΧΗΜΑΤΑ)

2005

850

2006

1700

2007

1300

2008

1733

2009

1958

2010

2183

2011

2408

2012

2633
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7.4.1 ΕΤΗΣΙΟΣ ΤΖΙΡΟΣ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΜΗΧΑΝΩΝ
Χρησιµο̟οιώντας αυτόν τον τύ̟ο, ακολουθούν τα α̟οτελέσµατα (βλ. Πίνακα 16).

Ακολουθούν (βλ. διάγραµµα 15) τα συνολικά έσοδα της ε̟ιχείρησης Α κατά την
̟ώληση των µηχανών, σύµφωνα µε την γραµµική ̟αλινδρόµηση.

Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν ̟ίνακες ετησίων τζίρων µέχρι και το 2012, όσων
αφορά την ̟ώληση ανταλλακτικών:

Μηχανή

Μ̟αταρία

Ζάντες αλουµινίου

Κινητήρες

Χαλκός

Πλαστικά

Καταλύτης
Σκρά̟
Ψυγεία ορείχαλκου
Λάστιχα

Λαµαρινο̟λαστικά
Πορτ̟αργκάζ
Ψυγεία αλουµινίου
Λάδια

60000
50000
40000
ΕΤΗΣΙΟΣ ΤΖΙΡΟΣ ΑΠΌ ΠΩΛΗΣΗ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ

30000
20000
10000
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
∆ιάγραµµα 15: Έσοδα α̟ό ̟ώληση ανταλλακτικών µηχανής.
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Πίνακας 16: Τρό̟ος Β, ετήσιος τζίρος για 5 έτη α̟ό ̟ώληση ανταλλακτικών µηχανής.

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
t (ΕΤΟΣ)

ΕΤΗΣΙΟΣ ΤΖΙΡΟΣ

ΖΗΤΗΣΗ

ΠΡΟΒΛΕΨΗ

Dt (ΣΥΛΛΕΓΜΕΝΑ

Ft (ΣΥΛΛΕΓΜΕΝΑ

ΟΧΗΜΑΤΑ)

ΟΧΗΜΑΤΑ)

ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΣ

2005

850

22.312,50 €

2006

1700

44.625,00 €

2007

1300

34.125,00 €

2008

1733

45.499,13 €

2009

1958

48.957,50 €

2010

2183

51.983,33 €

2011

2408

54.609,98 €

2012

2633

56.868,59 €
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7.4.2 ΕΤΗΣΙΟΣ ΤΖΙΡΟΣ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΛΑΜΑΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

Ακολουθώντας τις ίδιες διαδικασίες ό̟ως ̟ιο ̟άνω και χρησιµο̟οιώντας τον τύ̟ο

Yˆ = a + b * X

, ακολουθούν τα α̟οτελέσµατα (βλ. Πίνακα 17):

Ακολουθούν (βλ. διάγραµµα 16) τα συνολικά έσοδα της ε̟ιχείρησης Α, κατά την
̟ώληση λαµαρινο̟λαστικών, σύµφωνα µε την γραµµική ̟αλινδρόµηση.
7000
6000
5000
4000

ΕΤΗΣΙΟΣ ΤΖΙΡΟΣ ΑΠΌ
ΠΩΛΗΣΗ
ΛΑΜΑΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΩΝ
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∆ιάγραµµα 16: Ετήσιος τζίρος α̟ό ̟ώληση ανταλλακτικών λαµαρινο̟λαστικά.

Πίνακας 17: Τρό̟ος Β, ετήσιος τζίρος για 5 έτη α̟ό ̟ώληση λαµαρινο̟λαστικών.

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
t (ΕΤΟΣ)

ΖΗΤΗΣΗ

ΠΡΟΒΛΕΨΗ

Dt (ΣΥΛΛΕΓΜΕΝΑ

Ft (ΣΥΛΛΕΓΜΕΝΑ

ΟΧΗΜΑΤΑ)

ΟΧΗΜΑΤΑ)

ΕΤΗΣΙΟΣ ΤΖΙΡΟΣ
ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΛΑΜΑΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΑ

2005

850

2.550,00 €

2006

1700

5.100,00 €

2007

1300

3.900,00 €

2008

1733

5.199,90 €

2009

1958

5.595,14 €

2010

2183

5.940,95 €

2011

2408

6.241,14 €

2012

2633

6.499,27 €
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7.4.3 ΕΤΗΣΙΟΣ ΤΖΙΡΟΣ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

Ακολουθώντας τις ίδιες διαδικασίες ό̟ως ̟ιο ̟άνω και χρησιµο̟οιώντας την
γραµµική ̟αλινδρόµηση, Yˆ = a + b * X , ακολουθούν τα α̟οτελέσµατα στον
Πίνακα 18 και το διάγραµµα 17 µε τα συνολικά έσοδα της ε̟ιχείρησης Α κατά την
̟ώληση των ̟λαστικών:
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ΠΩΛΗΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΠΛΑΣΤΙΚΑ

∆ιάγραµµα 17: Έσοδα α̟ό ̟ώληση ανταλλακτικών ̟λαστικά.

Πίνακας 18: Τρό̟ος Β, ετήσιος τζίρος για 5 έτη α̟ό ̟ώληση ανταλλακτικών ̟λαστικά.
ΖΗΤΗΣΗ

ΠΡΟΒΛΕΨΗ

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ

Dt

Ft

T (ΕΤΟΣ)

(ΣΥΛΛΕΓΜΕΝΑ

(ΣΥΛΛΕΓΜΕΝΑ

ΟΧΗΜΑΤΑ)

ΟΧΗΜΑΤΑ)

ΕΤΗΣΙΟΣ ΤΖΙΡΟΣ
ΑΠΟ

ΠΩΛΗΣΗ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΠΛΑΣΤΙΚΑ

2005

850

612,00 €

2006

1700

1.224,00 €

2007

1300

936,00 €

2008

1733

1.247,98 €

2009

1958

1.342,83 €

2010

2183

1.425,83 €

2011

2408

1.497,87 €

2012

2633

1.559,82 €
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7.4.4 ΕΤΗΣΙΟΣ ΤΖΙΡΟΣ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΠΟΡΤΠΑΓΚΑΖ

Ακολουθώντας τις ίδιες διαδικασίες ό̟ως ̟ιο ̟άνω και χρησιµο̟οιώντας τον τύ̟ο

Yˆ = a + b * X , ακολουθούν τα α̟οτελέσµατα στον Πίνακα 19, ̟ου έχουν να κάνουν
µε την ̟ώληση ̟ορτ̟αγκάζ και εν συνεχεία εµφανίζονται στο διάγραµµα 18:
5000
4000
3000
ΕΤΗΣΙΟΣ ΤΖΙΡΟΣ ΑΠΌ ΠΩΛΗΣΗ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΡΤΠΑΓΚΑΖ

2000
1000
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

∆ιάγραµµα 18: Έσοδα α̟ό ̟ώληση ανταλλακτικών ̟ορτ̟αγκάζ

Με αυτόν τον τρό̟ο βρίσκεται ο ετήσιος τζίρος για όλα τα ανταλλακτικά ̟ου
̟ωλούνται σε τρίτους.
Πίνακας 19: Τρό̟ος Β, ετήσιος τζίρος για 5 έτη α̟ό ̟ώληση ανταλλακτικών ̟ορτ̟αγκάζ.

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
t (ΕΤΟΣ)

ΕΤΗΣΙΟΣ ΤΖΙΡΟΣ

ΖΗΤΗΣΗ

ΠΡΟΒΛΕΨΗ

Dt (ΣΥΛΛΕΓΜΕΝΑ

Ft (ΣΥΛΛΕΓΜΕΝΑ

ΟΧΗΜΑΤΑ)

ΟΧΗΜΑΤΑ)

ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΠΟΡΤΠΑΓΚΑΖ

2005

850

1.700,00 €

2006

1700

3.400,00 €

2007

1300

2.600,00 €

2008

1733

3.466,60 €

2009

1958

3.730,10 €

2010

2183

3.960,63 €

2011

2408

4.160,76 €

2012

2633

4.332,84 €
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7.4.5 ΕΤΗΣΙΟΣ ΤΖΙΡΟΣ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
Για να µην υ̟άρξει όµως µια ακολουθία των ιδίων ̟ραγµάτων, θα ̟αρουσιαστεί (βλ.
Πίνακα 20 και διάγραµµα 19), ο ετήσιοςς τζίρο των ε̟όµενων 5 ετών, όσον αφορά
την α̟ορρύ̟ανση και την α̟οσυναρµολόγηση των οχηµάτων, σύµφωνα µε την
γραµµική ̟αλινδρόµηση.

100000
80000
ΧΑΛΚΟΣ

60000

ΛΑΣΤΙΧΑ
ΣΚΡΑΠ
ΨΥΓΕΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

40000

ΨΥΓΕΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΥ
ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ
ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

20000
0
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∆ιάγραµµα 19: Ετήσιος τζίρος α̟ό ̟ώληση λοι̟ών ανταλλακτικών

7.5 ΕΤΗΣΙΑ ΕΞΟ∆Α ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ.

Στις

̟ροηγούµενες

σελίδες,

χρησιµο̟οιώντας

δύο

διαφορετικούς

τρό̟ους,

αναγραφόταν ο ετήσιος τζίρος της ε̟ιχείρησης Α, ̟άνω στην α̟ορρύ̟ανση
οχηµάτων. Συγκεκριµένα στα ανταλλακτικά ̟ου µ̟ορούσαν να ανακτήσουν α̟ό
ένα όχηµα. Αυτό ό̟ως έχει αναφερθεί αρκετές φορές έγινε µε τον α̟λό κινούµενο
µέσο όσο και µε την γραµµική ̟αλινδρόµηση.
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Πίνακας 20: Ετήσιος τζίρος σύµφωνα µε την γραµµική ̟αλινδρόµηση, για 5 έτη α̟ό ̟ώληση λοι̟ών ανταλλακτικών.

ΧΑΛΚΟΣ

8

ΛΑΣΤΙΧΑ
8

ΣΚΡΑΠ

ΨΥΓΕΙΑ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΨΥΓΕΙΑ
ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΥ

ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

ΖΑΝΤΕΣ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

2005

3.400,00 €

0,00 €

45.900,00 €

4.250,00 €

18.700,00 €

1.204,88 €

8.330,00 €

2006

6.800,00 €

0,00 €

91.800,00 €

8.500,00 €

37.400,00 €

2.409,75 €

16.660,00 €

2007

5.200,00 €

0,00 €

70.200,00 €

6.500,00 €

28.600,00 €

1.842,75 €

12.740,00 €

2008

3.600,00 €

0,00 €

48.600,00 €

4.500,00 €

19.800,00 €

1.275,75 €

8.820,00 €

2009

3.600,00 €

0,00 €

48.600,00 €

4.500,00 €

19.800,00 €

1.275,75 €

8.820,00 €

2010

3.600,00 €

0,00 €

48.600,00 €

4.500,00 €

19.800,00 €

1.275,75 €

8.820,00 €

2011

3.600,00 €

0,00 €

48.600,00 €

4.500,00 €

19.800,00 €

1.275,75 €

8.820,00 €

2012

3.600,00 €

0,00 €

48.600,00 €

4.500,00 €

19.800,00 €

1.275,75 €

8.820,00 €

Στα λάστιχα δεν υ̟άρχει κέρδος, διότι όταν γίνεται αγορά νέου λάστιχου ο καθένας ̟ληρώνει 0,07 + Φ.Π.Α για την µελλοντική ανακύκλωση.
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Εφόσον οι ̟ράξεις είναι σωστές, και έχουν υ̟ολογιστεί όλα τα ̟ιθανά σενάρια,
γίνεται µια καταγραφή των εξόδων της ε̟ιχείρησης Α. Σαν έξοδα υ̟ήρχαν ̟άλι για
τα 3 έτη 2005,2006 και 2007 τα α̟αραίτητα στοιχεία. Τα έξοδα έχουν να κάνουν µε
τα σταθερά , τα µεταβλητά έξοδα,

το κόστος των υλών, την α̟όσβεση των

µηχανηµάτων. Έχοντας αυτά λοι̟όν τα στοιχεία γίνανε οι α̟αραίτητες ̟ροβλέψεις
για τα ε̟όµενα 5 έτη. Τα έξοδα αυτά είναι α̟αραίτητα, για να µ̟ορέσει να γίνει ένα
υ̟ολογισµός αν όντως υ̟άρχουν καθαρά έσοδα και ̟όσο υψηλά είναι αυτά. Πρώτα,
θα ακολουθήσει Πίνακας 21, ̟ου συµ̟εριλαµβάνει τα στοιχεία – τιµές ̟ου
̟ροϋ̟ήρχαν, ώστε να βοηθήσουν στους εν συνεχεία υ̟ολογισµούς.

Να αναφερθεί ̟ως θα βρεθεί η αναλογικότητα των τιµών, µεταξύ της ̟οσότητας
̟αραγωγής ανά τόνο και τα συνολικά έξοδα. Ο̟ότε για το 2005 έχουµε
909,5/95.478,27 = 0,009526, για το 2006 έχουµε 1833/197.944,85= 0,00926 και για το
2007 έχουµε 1391/131.931,17= 0,010542. Ο µέσος όρος της αναλογίας είναι 0,03/3=
0,01.

Πίνακας 21: Ετήσια έξοδα για 2005, 2006 και 2007 της ε̟ιχείρησης .
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ t (ΕΤΟΣ)

2005

2006

2007

ΖΗΤΗΣΗ Dt ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΜΟΝΑ∆ΕΣ)

850

1700

1300

909,5

1833

1391

ΣΤΑΘΕΡΑ

38.965,42

84.608,15

55.652,19

ΜΕΤΑΒΛΗΤΑ

3.548,69

13.230,99

6.504,55

ΕΡΓΑΤΙΚΑ

18.326,54

30.896,85

25.433,45

ΑΠΟΣΒΕΣΗ

8.652,31

21.901,54

12.586,33

ΚΟΣΤΟΣ ΥΛΩΝ

25.985,31

47.307,32

31.754,65

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΞΟ∆Α

95.478,27

197.944,85

131.931,17

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΝΑ ΤΝ

Στη συνέχεια, ακολουθεί ο Πίνακας 22 µε τις ̟ροβλέψεις των εξόδων, ̟ου έχουν
υ̟ολογιστεί:
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F ( t ) = Dt − 1 + Dt − 2 + ... + Dt − N ) / N

Πίνακας 22: Ετήσια έξοδα για 2008 έως 2012 της ε̟ιχείρησης .
ΠΡΟΒΛΕΨΗ
Ft
(ΜΟΝΑ∆ΕΣ
ΣΤΑΘΕΡΑ)

ΠΡΟΒΛΕΨΗ
Ft (ΜΟΝΑ∆ΕΣ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΑ)

ΠΡΟΒΛΕΨΗ
Ft
(ΜΟΝΑ∆ΕΣ
ΕΡΓΑΤΙΚΑ)

ΠΡΟΒΛΕΨΗ
Ft
(ΜΟΝΑ∆ΕΣ
ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ)

ΠΡΟΒΛΕΨΗ
Ft
(ΜΟΝΑ∆ΕΣ
ΚΟΣΤΟΥΣ
ΥΛΩΝ)

38.965,42 €

3.548,69 €

18.326,54 €

8.652,31 €

25.985,31 €

84.608,15 €

13.230,99 €

30.896,85 €

21.901,54 €

47.307,32 €

55.652,19 €

6.504,55 €

25.433,45 €

12.586,33 €

31.754,65 €

59.741,92 €

7.761,41 €

24.885,61 €

14.380,06 €

35.015,76 €

1023,49 €

56.897,07 €

7.391,82 €

23.700,58 €

13.695,30 €

33.348,34 €

1249,73 €

54.187,68 €

7.039,83 €

22.571,98 €

13.043,14 €

31.760,33 €

51.607,32 €

6.704,60 €

21.497,13 €

12.422,04 €

30.247,93 €

50.800,17 €

6.385,33 €

20.473,46 €

11.830,51 €

28.807,55 €

ΠΡΟΒΛΕΨΗ Ft
(ΜΟΝΑ∆ΕΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ/ΤΝ)

2005

909,5 €

2006

1833 €

2007

1391 €

2008

1377,83 €

2009
2010
2011
2012

1190,22 €
1133,54 €

Ακολουθούν (βλ. διάγραµµα 20), τα συνολικά έξοδα ̟ου θα µ̟ορούσαν να
υ̟άρξουν, σύµφωνα µε τις ̟ράξεις ̟ου έγιναν για τις ̟αρα̟άνω ̟ροβλέψεις.

250000
200000
150000
ΕΤΗΣΙΑ ΕΞΟ∆Α ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

100000
50000
0
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∆ιάγραµµα 20: Πρόβλεψη ετήσιων συνολικών εξόδων.
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7.6 ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΡ∆ΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΛΟ
ΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΜΕΣΟ ΟΡΟ

Θα ̟αρουσιαστούν (βλ. Πίνακα 23), τα στοιχεία του καθαρού κέρδους της
ε̟ιχείρησης. Τα νούµερα αυτά βγήκαν, σύµφωνα µε τον α̟λό κινούµενο µέσο όρο,
έχοντας τον ετήσιο τζίρο όλων των χρόνων και τα αντίστοιχα έξοδα της ε̟ιχείρησης.
Ακολουθεί το διάγραµµα 21 ̟ου έχει να κάνει µε το καθαρό κέρδος της ε̟ιχείρησης
Α, σύµφωνα µε τον α̟λό κινούµενο µέσο όρο.
40000
35000
30000
25000
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∆ιάγραµµα 21: Πρόβλεψη καθαρού κέρδους της ε̟ιχείρησης σύµφωνα µε τον α̟λό κινούµενο
µέσο όρο.
Πίνακας 23: Καθαρό κέρδος, της ε̟ιχείρησης, για 2005 έως 2012, σύµφωνα µε τον α̟λό
κινούµενο µέσο όρο .

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ t

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ

(ΕΤΟΣ)

ΕΤΗΣΙΟΣ ΤΖΙΡΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΞΟ∆Α

ΚΑΘΑΡΟ
ΚΕΡ∆ΟΣ

2005

109.923,28 €

95.478,27 €

14.445,01 €

2006

219.846,55 €

197.944,85 €

21.901,70 €

2007

168.117,95 €

131.931,17 €

36.186,78 €

2008

165.962,59 €

141.784,76 €

24.177,83 €

2009

158.060,61 €

135.033,11 €

23.027,50 €

2010

150.534,96 €

128.602,96 €

21.932,00 €

2011

143.367,73 €

122.479,01 €

20.888,72 €

2012

136.541,83 €

118.297,02 €

18.244,81 €
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7.7 ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΡ∆ΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ
ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝ∆ΡΟΜΗΣΗ

Ακολουθούν (βλ. Πίνακα 24), οι τιµές ό̟ως έχουν υ̟ολογιστεί σύµφωνα µε την
γραµµική ̟αλινδρόµηση. Ακολουθεί το διάγραµµα 22 ̟ου έχει να κάνει µε το
καθαρό κέρδος της ε̟ιχείρησης Α, σύµφωνα µε την γραµµική ̟αλινδρόµηση.
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∆ιάγραµµα 22: Πρόβλεψη καθαρού κέρδους της ε̟ιχείρησης σύµφωνα µε την γραµµική
̟αλινδρόµηση.

Πίνακας 24: Καθαρό κέρδος, της ε̟ιχείρησης, για 2005 έως 2012, σύµφωνα µε την γραµµική
̟αλινδρόµηση.
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ t ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΞΟ∆Α
ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΡ∆ΟΣ
(ΕΤΟΣ)
ΕΤΗΣΙΟΣ ΤΖΙΡΟΣ

2005

109.923,28 €

95.478,27 €

14.445,01 €

2006

219.846,55 €

197.944,85 €

21.901,70 €

2007

168.117,95 €

131.931,17 €

36.186,78 €

2008

224.152,96 €

178.237,60 €

82.368,20 €

2009

241.190,76 €

206.287,31 €

106.157,65 €

2010

256.097,62 €

236.696,39 €

127.494,66 €

2011

269.037,87 €

269.630,66 €

146.558,86 €

2012

280.165,00 €

305.266,62 €

161.867,98 €
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7.8 ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Το σενάριο ̟ου θα ήθελε κάθε ε̟ιχείρηση να κρατήσει ή να βαδίσει µε, είναι
εκείνο(2ο σενάριο) ̟ου έχει να κάνει µε τις τιµές σύµφωνα µε την γραµµική
̟αλινδρόµηση (βλ. διάγραµµα 22).
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∆ιάγραµµα 22: Πρόβλεψη καθαρού κέρδους της ε̟ιχείρησης σύµφωνα µε την γραµµική
̟αλινδρόµηση

Στο σενάριο αυτό ει̟ώθηκε, η αύξηση του αριθµού των εισερχόµενων οχηµάτων µε
το ̟έρασµα των χρόνων. Θα ήταν αξιόλογο αν βέβαια θα µ̟ορούσε να ε̟ικρατήσει
κάτι τέτοιο στην σηµερινή και µελλοντική ε̟οχή.

Στις ̟ροηγούµενες σελίδες, έγιναν ̟ροβλέψεις για τον ετήσιο τζίρο της ε̟ιχείρησης
Α µε δύο διαφορετικούς τρό̟ους. Με τον α̟λό κινούµενο µέσο όρο και µε την
γραµµική ̟αλινδρόµηση. Και οι δύο τρό̟οι ̟ου χρησιµο̟οιήθηκαν για την
κοστολογική ανάλυση των ̟έντε ε̟όµενων ετών, έδειξαν την αύξηση των
αυτοκινήτων για α̟οσυναρµολόγηση και ανακύκλωση.

Η ανακύκλωση οχηµάτων, ̟λέον έχει γίνει ευρέως γνωστή και ο καθένας καταφέρνει
να ανοίξει έστω και µια µικρή ε̟ιχείρηση σε κάθε γωνιά της χώρας. Αυτό
καταστρέφει σιγά σιγά τις υ̟άρχοντες εταιρείες και φυσικά τους κολοσσούς. Εφόσον
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έχει γίνει όµως αυτό το άνοιγµα, ̟ράγµα λογικό, όλα έχουν να κάνουν µε το
marketing, την εµ̟ιστοσύνη και την ικανο̟οίηση του ̟ελάτη.

Ας αναφερθεί για ̟αράδειγµα ̟ως µια ε̟ιχείρηση κατά την συλλογή ενός οχήµατος
α̟ό έναν ̟ολίτη, µ̟ορεί να δώσει κά̟οιο χρηµατικό ̟οσό για ανταλλαγή. Άλλη
̟άλι δεν το κάνει. Οι ̟ερισσότερες εταιρείες, ̟ληρώνουν τα µεταφορικά έξοδα της
οδικής βοήθειας ̟ου φέρουν τα οχήµατα για α̟όσυρση και δεν ε̟ιβαρύνουν τον
̟ελάτη. Αυτό έχει να κάνει ανάλογα µε την ̟ολιτική του ̟ελάτη και µε τον τρό̟ο
̟ροσέγγισης του.

Συνε̟ώς µε την ̟άροδο των χρόνων, σε κάθε τετράγωνο της Ελλάδος θα υ̟άρχει ένα
κέντρο συλλογής ΟΤΚΖ. Τα οχήµατα αυτά θα µοιράζονται ̟λέον σε όλο και
̟ερισσότερα κέντρα διαγραφής και α̟όσυρσης, και κανένας ̟ια δεν θα έχει τον
ε̟ιθυµητό

και

αυξανόµενο

αριθµό

εισερχόµενων

οχηµάτων

̟ου

είχε

τα

̟ροηγούµενα χρόνια.

Πρέ̟ει να ληφθούν υ̟’ όψη ̟ολλοί ̟αράγοντες ̟ου οφείλουν στην µείωση των
οχηµάτων. Ο κυριότερος είναι τα κέντρα α̟όσυρσης οχηµάτων. Το 2005 στην
Θεσ/νίκη, υ̟ήρχαν τρία κέντρα α̟όσυρσης οχηµάτων. Στην σήµερον ηµέρα
υ̟άρχει µια αύξηση κατά 2 κέντρα , σύνολο εφτά. Μέσα σε δέκα χρόνια αν γίνεται
µια τέτοια αύξηση, θα υ̟άρχουν τουλάχιστον δώδεκα κέντρα για α̟όσυρση
οχηµάτων στην ̟εριοχή της Θεσ/νίκης µόνο.

Η α̟όρροια αυτού, είναι η µείωση του αριθµού των εισερχόµενων οχηµάτων στα
κέντρα ανακύκλωση και α̟όσυρσης. Αυτό φυσικά δεν θα ήταν ευχάριστο για καµία
ε̟ιχείρηση, διότι δεν θα υ̟ήρχαν και τα κατάλληλα κέρδη.

Γι’αυτό λοι̟όν θα

έ̟ρε̟ε να θέσει ως στόχο η εταιρεία µια σταθερο̟οίηση στον αριθµό των
εισερχόµενων οχηµάτων, ώστε να µην είναι ̟ερισσότερα τα έξοδα α̟ό τα καθαρά
έσοδα της.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Το αυτοκίνητο είναι ένας α̟ό τους ̟λέον ε̟ιβλαβείς για το ̟εριβάλλον ̟αράγοντες
τόσο κατά τη χρήση του όσο και στην ̟ερί̟τωση ̟ου ακινητο̟οιείται. Η
ανακύκλωση στο τέλος της ζωής του είναι µία διαδικασία ̟ου ανα̟τύσσεται όχι
µόνο στο εξωτερικό αλλά και στη Ελλάδα.

Ωστόσο, η διαδικασία αυτή δεν έχει ακόµα συστηµατο̟οιηθεί στην Ελλάδα. Τα
οχήµατα τα ο̟οία βρίσκονται στο τέλος του κύκλου ζωής τους, συλλέγονται α̟ό τους
αντίστοιχους δήµους ή α̟ό τον Ο.∆.∆.Υ. Οι φορείς αυτοί µε τη σειρά τους τα
̟αραδίδουν στα εγκεκριµένα κέντρα διαχείρισης οχηµάτων ̟ροκειµένου να
τεµαχιστούν. Έχοντας ως δεδοµένο ότι η διαδικασία της α̟οσυναρµολόγησης δεν
είναι εύκολη, οι ίδιες οι αυτοκινητοβιοµηχανίες τα τελευταία χρόνια συµβάλουν µε
το δικό τους τρό̟ο ̟ρος την α̟λο̟οίηση αυτής της διαδικασίας, κατασκευάζοντας
µέρη ̟ου α̟οσυναρµολογούνται εύκολα, και ε̟ι̟λέον, το̟οθετώντας ετικέτες στα
διάφορα εξαρτήµατα, ώστε να είναι δυνατή και εύκολη η αναγνώρισή τους.
Η διαδικασία της ανακύκλωσης αυτοκινήτων είναι ̟ροϊόν συνεργασίας ̟ολλών
διαφορετικών εταιριών ̟ου ειδικεύονται στην ε̟εξεργασία συγκεκριµένων υλικών.
Όταν ένα αυτοκίνητο φτάνει για ανακύκλωση το ̟ρώτο ̟ου γίνεται είναι η
αφαίρεση διάφορων τµηµάτων ̟ου θα ανακυκλωθούν ξεχωριστά. Αφαιρούνται τα
ελαστικά9, οι ζάντες, οι µ̟αταρίες, τα τζάµια, τα υγρά κ.ά. Στη συνέχεια το όχηµα
συµ̟ιέζεται και τεµαχίζεται σε κοµµατάκια. Κατό̟ιν µ̟αίνει σε ειδικό µηχάνηµα
ό̟ου τα κοµµάτια αλέθονται και γίνεται ο διαχωρισµός των υλικών για να
ξεχωρίσουν τα µέταλλα και να ανακυκλωθούν. Στο τέλος µένει µια ̟οσότητα υλικού
(γύρω στο 20%) ̟ου δεν µ̟ορεί να ε̟εξεργαστεί ̟εραιτέρω και ̟ετιέται σε κά̟οια
χωµατερή.

9

Η ̟ρόληψη α̟οβλήτων είναι ένας αρχικός στόχος κατά την έρευνα των µελλοντικών

εξελίξεων στις ε̟ιλογές ελαστικών αυτοκινήτου α̟ορρίµµατος. Η τρέχουσα έρευνα στις
βελτιώσεις στο σχέδιο και την κατασκευή ελαστικών αυτοκινήτου έχει οδηγήσει στην
υ̟ολογιζόµενη διάρκεια ζωής των ελαστικών αυτοκινήτου ̟ου συνεχίζουν να µακραίνει.
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Το µη ανακυκλώσιµο ̟ερίσσευµα (̟ου α̟οτελείται α̟ό ̟λαστικό, υφάσµατα και
διάφορα άλλα υλικά) α̟ασχολεί έντονα τους ειδικούς. Αν και το µεγαλύτερο µέρος
του οχήµατος έχει ανακυκλωθεί, ένα µέρος εξακολουθεί να καταλήγει στα σκου̟ίδια.
Οι λύσεις ̟ου εξετάζονται είναι: η βελτίωση των τρό̟ων διαλογής, η ενεργειακή
χρήση των κατάλοι̟ων (καύση) και η φιλικότητα της κατασκευής του αυτοκινήτου
στην ανακύκλωση. Το τελευταίο θεωρείται και το σηµαντικότερο και για αυτό οι
αυτοβιοµηχανίες ̟ιέζονται για:
1. Κατασκευή α̟ό ανακυκλώσιµα υλικά.
2. Κατασκευή µε ευκολία α̟οσυναρµολόγησης (υ̟οχρεούνται ακόµα να εκδίδουν
οδηγίες για την εύκολη α̟οσυναρµολόγηση των οχηµάτων).
Στη χώρα µας ο µοναδικός ε̟ίσηµος αναγνωρισµένος φορέας ανακύκλωσης
οχηµάτων είναι η Εναλλακτική ∆ιαχείριση Οχηµάτων Ελλάδος (Ε.∆.Ο.Ε) ̟ου
συστάθηκε α̟ό 33 ε̟ίσηµους αντι̟ροσώ̟ους και ευθύνεται, µεταξύ άλλων για την
τήρηση των ̟ροδιαγραφών λειτουργίας του συνόλου του δικτύου συνεργατών. Στην
Ελλάδα αυτή τη στιγµή υ̟άρχουν 10 σηµεία ̟αραλαβής Ο.Τ.Κ.Ζ. ̟ου φέρουν το
σήµα της Ε∆ΟΕ.

Η ανακύκλωση αυτοκινήτων βοηθάει και στην ̟ροστασία της υγείας και στην
̟ροστασία του ̟εριβάλλοντος. Τα οφέλη ̟ου µ̟ορούν να ̟ροέλθουν α̟ό τη µείωση
της χρήσης αυτοκινήτων είναι:

⇒ Τον ̟ερί̟ατο ̟ου ε̟ιθυµεί να κάνει κάθε ̟ολίτης, θα ήταν ευχάριστο

α̟έναντι στο ̟εριβάλλον και φυσικά στην υγεία του ̟ολίτη, να τον
̟ραγµατο̟οιεί µε τα αυτοκίνητα δηµόσιων συγκοινωνιών και να ελαττώνει
τη χρήση του αυτοκινήτου. Αυτό α̟οσκο̟εί στην µείωση της συµµόρφωσης,
της ρύ̟ανσης και του κόστους.

⇒ Κίνηση µε τις ταχύτητες ̟ου δεν υ̟ερβαίνουν 50 - 60mph. Αυτό µειώνει την

ένδυση στα ελαστικά αυτοκινήτου και τα κάνει να διαρκέσουν ̟ερισσότερο
αλλά ε̟ίσης δίνει και την α̟οταµίευση καυσίµων.

Α.Τ.Ε.Ι.Θ.–ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (LOGISTICS)
ΦΕΤ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ

- 106 -

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – REVERSE LOGISTICS
⇒ Κίνηση οµαλά µε τη σταθερή ταχύτητα ό̟ου οι όροι το ε̟ιτρέ̟ουν. Η σκληρή

αιτία ε̟ιτάχυνσης ή φρεναρίσµατος αυξάνει την ένδυση στα ελαστικά
αυτοκινήτου και άλλα µέρη του οχήµατος.

⇒ Η ̟ίεση των ελαστικών να είναι στα συνιστώµενα ε̟ί̟εδα.

⇒ Ανακύκλωση του ̟αλιού ̟ετρελαίου και των µ̟αταριών του οχήµατος στους

τό̟ους ανακύκλωσης των το̟ικών αρχών.

⇒ Εάν υ̟άρξει αντικατάσταση του οχήµατος, να ε̟ιλεγεί ένα ̟ιο οικονοµικό

στην κατανάλωση βενζίνης α̟ό αυτή ̟ου υ̟άρχει την συγκεκριµένη χρονική
̟ερίοδο.

⇒ Αγορά ελαστικών α̟ό αναγοµωµένα ελαστικά.

Η εργασία ό̟ως έχει ξανά αναφερθεί, έχει να κάνει µε την διαδικασία
α̟ορρύ̟ανσης των ΟΤΚΖ, στην ανάκτηση ̟ολύτιµων ανταλλακτικών α̟ό τα ΟΤΚΖ,
στην ανά̟τυξη ενός εθνικού συστήµατος διαχείρισης και ανακύκλωσης των ΟΤΚΖ.
Ακόµα η εργασία δεν α̟οτελεί µια θεωρητική µόνο ̟ροσέγγιση του εξεταζόµενου
θέµατος. Έχει γίνει και µια κοστολογική ανάλυση των στοιχείων της ε̟ιχείρησης Α,
̟ου έχουν συλλεχθεί µέσω της συνέντευξης ̟ου δόθηκε.
Η κοστολογική ανάλυση έγινε µε τον α̟λό κινούµενο µέσο όρο και την γραµµική
̟αλινδρόµηση. Η α̟όρροια αυτών των ̟ράξεων, είναι να καταλάβει ο αναγνώστης
τα ετήσια έσοδα και έξοδα ̟ου µ̟ορεί να ε̟ιφέρει µια ε̟ιχείρηση, κάνοντας
α̟οσυναρµολόγηση και ανακύκλωση ΟΤΚΖ. Εάν µε άλλα λόγια, είναι κερδοφόρο
να ανα̟τύξει κανείς µια εταιρεία ό̟ου θα ασχολείτο και µε το αντικείµενο αυτό.
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∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (τελευταία ̟ρόσβαση στις 03.11.07)
⇒ http://www.edoe.gr/default.asp?lang=GR&id=40, Εναλλακτική ∆ιαχείριση

Οχηµάτων Ελλάδος (τελευταία ̟ρόσβαση στις 07.11.07)
⇒ http://www.ofse.gr/Batteria.htm (τελευταία ̟ρόσβαση στις 07.11.07)
⇒ http://www.athens-recycling.com/elastica.htm(τελευταία

̟ρόσβαση

στις

05.10.07)
⇒ http://www.yme.gr/print.php?type=1&printit=344&PHPSESSID=25283e382

202f851664829c158a4face,

Υ̟ουργείο

Μεταφορών

και

Ε̟ικοινωνιών

(τελευταία ̟ρόσβαση στις 22.11.07)
⇒ http://www.kathimerini.gr/4Dcgi/4dcgi/_w_articles_kathcommon_2_14/0

5/2005_1284017 (τελευταία ̟ρόσβαση στις 22.11.07)
⇒ http://www.eex.gr/static2/prasini_xhmeia/anir/pipilikaki.pdf,

Σχολή

Χηµικών Μηχανικών, Εργαστήριο Ανοργάνου και Αναλυτικής Χηµείας,
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (τελευταία ̟ρόσβαση στις 22.11.07)
⇒ http://www.chioscity.gr/newpages/astynomia/stoxoi.htm

(τελευταία

̟ρόσβαση στις 08.10.07)
⇒ http://portal.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathextra_33_30/04/2007_1

89156(τελευταία ̟ρόσβαση στις 22.11.07)
⇒ http://www.thessalonikicity.gr/astiki_anaptixi/kathariotita/egktataleleime

na.htm (τελευταία ̟ρόσβαση στις 22.11.07)
Α.Τ.Ε.Ι.Θ.–ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (LOGISTICS)
ΦΕΤ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ

- 109 -

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – REVERSE LOGISTICS
⇒ http://www.eel.gr/files/050607beltisti_diaxirisi_efodiastikis_alisidas.pdf,

Ελληνική Εταιρεία Logistics (τελευταία ̟ρόσβαση στις 06.09.07)
⇒ http://ecorec.gr/new/index.php?option=com_content&task=view&id=143&

Itemid=28 (τελευταία ̟ρόσβαση στις 08.10.07)
⇒ http://www.ecoelastika.gr/statistika.htm (τελευταία ̟ρόσβαση στις 06.09.07)
⇒ http://www.econ.uoi.gr/epixirimatikotita/parousiaseis/2005_06/ECOCAR

/ECOCAR.ppt#256,1,ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Τ.Κ.Ζ.
(τελευταία ̟ρόσβαση στις 01.10.08)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΦΕΤ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ –

REVERSE LOGISTICS

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
1. Τι µηχανήµατα χρησιµο̟οιείτε για την α̟ορρύ̟ανση αυτοκινήτων;

2. Πόσος χρόνος χρειάζεται για να γίνει η α̟ορρύ̟ανση ενός αυτοκινήτου;

3. Πόσα άτοµα εργάζεστε στην γραµµή των οχηµάτων;

4. Τι ανταλλακτικά µ̟ορούν να βγουν α̟ό ένα όχηµα;

5. Αυτά τα ο̟οία α̟οσ̟ώνται τι τα κάνετε µετά;
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6. Τα υγρά φρένων και ψυγείου, ̟ου είναι βλαβερά, τι µεταχείριση δέχονται;

7. Σε ̟ερί̟τωση βλάβης ενός µηχανήµατος ̟όσος είναι ο χρόνος ̟ου µεσολαβεί µέχρι
την ε̟ιδιόρθωση του;

8. Τα ελαστικά του αυτοκινήτου ̟ου τα διαθέτετε;

9. Τα τζάµια του αυτοκινήτου, ̟ου τα α̟οµακρύνετε;

10. Πόσα αυτοκίνητα την ηµέρα α̟ορρυ̟αίνετε συνήθως;

11. Ποια είναι η διαδικασία α̟ορρύ̟ανσης των οχηµάτων;

12. Πόσο ζυγίζει το κάθε ανταλλακτικό;
•

Μηχανή

•

Λαµαρινο̟λαστικά

•

Πλαστικά

•

Μ̟αταρία

•

Πορτ̟αγκάζ

•

Ψυγεία ορείχαλκου

•

Ψυγεία αλουµινίου

•

Ζάντες αλουµινίου
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•

Καταλύτης

•

Χαλκός

•

Λάστιχα

Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
1. Οι ̟εριοχές οι ο̟οίες δεν έχουν κέντρα διαγραφής οχηµάτων, ̟ου α̟ευθύνονται;

2. Ποια είναι τα α̟αραίτητα έγγραφα ̟ου α̟αιτούνται για την διαγραφή οχηµάτων;

3. Υ̟άρχουν ̟ερι̟τώσεις ̟ου θα έ̟ρε̟ε να δοθεί ̟ερισσότερη ̟ροσοχή;

Α)ΝΑΙ
4. Αν ναι ̟οιες είναι αυτές;

Β)ΟΧΙ

5. Ποια είναι η διαδικασία διαγραφής οχηµάτων;

6. Πόσο ̟ουλάτε το κάθε ανταλλακτικό το ο̟οίο α̟οσ̟άται α̟ό ένα όχηµα;
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•

Μηχανή

•

Λαµαρινο̟λαστικά

•

Πλαστικά

•

Μ̟αταρία

•

Πορτ̟αγκάζ

•

Ψυγεία ορείχαλκου

•

Ψυγεία αλουµινίου

•

Ζάντες αλουµινίου

•

Καταλύτης

•

Χαλκός

•

Λάστιχα

7. Μέχρι ̟όσους τόνους έχετε δικαίωµα να είναι το όχηµα ̟ου θα έρθει στο εργοστάσιο
σας για διαγραφή;

8. Πόσα κέντρα διαγραφής και α̟ορρύ̟ανσης αυτοκινήτων υ̟άρχουν στην ̟όλη σας;

9. Πόσα οχήµατα κάνατε α̟ορρύ̟ανση το 2005, 2006 και 2007;

10. Πόσα ήταν τα έξοδα αγοράς των α̟αραίτητων µηχανηµάτων στην γραµµή των
οχηµάτων;

11. Πόσα είναι τα έξοδα ανά µήνα για την µισθοδοσία των ατόµων, τα ο̟οία
α̟ασχολούνται µε τα οχήµατα;
12. Σε ̟όσα χρόνια είναι ο στόχος της α̟όσβεση των µηχανηµάτων;
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13. Με ̟όσες οδικές βοήθειες συνεργάζεστε;

14. Ποιος είναι ο τρό̟ος ̟ληρωµής τους;

15.Με ̟οιους δήµους συνεργάζεστε;
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ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ΑΡΙΘ.116
Το Π∆116(ΦΕΚ81Α/05.03.04) καθορίζει το νοµικό ̟λαίσιο για τη διαχείριση των
ΟΤΚΖ. Πιο συγκεκριµένα, θεσ̟ίζει τα µέτρα, τους όρους και τα ̟ρογράµµατα για
την εναλλακτική διαχείριση ΟΤΚΖ, των χρησιµο̟οιούµενων ανταλλακτικών τους
και των α̟ενεργο̟οιηµένων καταλυτικών µετατρο̟έων, σε συµµόρφωση µε τις
διατάξεις της οδηγίας 2000/53/ΕΚ για τα ΟΤΚΖ.
Τα άρθρα του ̟ροεδρικού διατάγµατος στοχεύουν στη κατά ̟ροτεραιότητα
̟ρόληψη δηµιουργίας α̟οβλήτων α̟ό τα οχήµατα. Ε̟ι̟ροσθέτως ε̟ιδιώκουν την
ε̟αναχρησιµο̟οίηση, την ανακύκλωση και τις άλλες µορφές αξιο̟οίησης των
οχηµάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους και των κατασκευαστικών τους στοιχείων.
Παράλληλα στοχεύουν στη µείωση της ̟οσότητας των ̟ρος διάθεση α̟οβλήτων.
Η έννοια της εναλλακτικής διαχείρισης, κεντρικός άξονας γύρω α̟ό τον ο̟οίο
̟εριφέρεται η νέα νοµοθεσία, ορίζεται α̟ό το ίδιο το Π∆ ως εξής: «Εναλλακτική
∆ιαχείριση» α̟οτελούν οι εργασίες συλλογής, ̟αραλαβής, µεταφοράς, ̟ροσωρινής
α̟οθήκευσης, ε̟αναχρησιµο̟οίησης και αξιο̟οίησης των οχηµάτων στο τέλος
κύκλου ζωής ή των µεταχειρισµένων ανταλλακτικών και α̟ενεργο̟οιηµένων
καταλυτικών µετατρο̟έων ώστε µετά την ε̟αναχρησιµο̟οίηση ή ε̟εξεργασία τους
αντίστοιχα να ε̟ιστρέφουν στο ρεύµα της αγοράς.
Η

νέα

νοµοθεσία

αφορά

όλα

τα

οχήµατα,

συµ̟εριλαµβανοµένων

των

κατασκευαστικών τους στοιχείων, εφόσον αυτό είναι οικονοµικά και τεχνικά εφικτό.
Αυτό ισχύει ανεξάρτητα α̟ό τον τρό̟ο µε τον ο̟οίο ένα όχηµα κατά τη διάρκεια
του κύκλου ζωής του συντηρήθηκε ή ε̟ισκευάστηκε και κατά ̟όσο είναι εξο̟λισµένο
µε κατασκευαστικά στοιχεία ̟ου ̟αρέχει ο κατασκευαστής ή µε άλλα. (των ο̟οίων
όµως η το̟οθέτηση ως εφεδρικών τεµαχίων ή ανταλλακτικών συµφωνεί µε τις
ισχύουσες κοινοτικές ή εθνικές διατάξεις.)
Σύµφωνα µε τη νέα νοµοθεσία, οι ̟αραγωγοί των οχηµάτων υ̟οχρεώνονται να
οργανώνουν ή να συµµετέχουν σε ατοµικά ή συλλογικά συστήµατα εναλλακτικής
διαχείρισης των οχηµάτων και να ̟ροωθούν τη ̟λέον ενδεδειγµένη µέθοδο
εναλλακτικής διαχείρισης, µε την οργάνωση συστηµάτων συλλογής, µεταφοράς,
̟ροσωρινής α̟οθήκευσης και αξιο̟οίησης των ΟΤΚΖ και α̟οβλήτων ̟ου
Α.Τ.Ε.Ι.Θ.–ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (LOGISTICS)
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συνίστανται σε µεταχειρισµένα εξαρτήµατα. Τα συστήµατα αυτά ̟ρέ̟ει να
α̟οβλέ̟ουν:
Α) στην ε̟αναχρησιµο̟οίηση, αξιο̟οίηση και ανακύκλωση των ΟΤΚΖ µε χρήση
καθαρών

τεχνολογιών

Β) στη ̟ροστασία του ̟εριβάλλοντος και της υγείας, ασφάλειας και υγιεινής του
καταναλωτή, ̟ροστασία των δικαιωµάτων του βιοµηχανικού και εµ̟ορικού
α̟ορρήτου, α̟οφυγή δηµιουργίας εµ̟οδίων και στρεβλώσεων στον ανταγωνισµό
για τα εισαγόµενα ̟ροϊόντα.
Οι τελικοί ιδιοκτήτες των ΟΤΚΖ είναι υ̟οχρεωµένοι να ̟αραδίδουν το όχηµά τους
σε εγκεκριµένα σηµεία συλλογής ΟΤΚΖ, τα ο̟οία ̟ρέ̟ει να είναι συµβεβληµένα µε
εγκεκριµένα συστήµατα εναλλακτικής διαχείρισης. (Σήµερα το µόνο σύστηµα
εναλλακτικής

διαχείρισης

ΟΤΚΖ

είναι

η

Ε∆ΟΕ)

Οι κάτοχοι ΟΤΚΖ είναι υ̟οχρεωµένοι οι ίδιοι να µεταφέρουν και να ̟αραδίδουν τα
οχήµατά τους στα ̟αρα̟άνω σηµεία. Κατά την ̟αράδοση του ΟΤΚΖ οι ιδιοκτήτες ή
κάτοχοι ΟΤΚΖ λαµβάνουν βεβαίωση ̟αραλαβής. (Οι βεβαιώσεις ̟αραλαβής
χορηγούνται µέχρι την 20η ∆εκεµβρίου κάθε έτους, ενώ για τις α̟οµακρυσµένες
̟εριοχές µέχρι τη 15η ∆εκεµβρίου). Η ̟αράδοση των ΟΤΚΖ ολοκληρώνεται µε την
έκδοση του ̟ιστο̟οιητικού καταστροφής, το ο̟οίο α̟οτελεί το µόνο νόµιµο
έγγραφο για την α̟οταξινόµηση του οχήµατος. Τα ̟ιστο̟οιητικά καταστροφής
εκδίδονται µόνο α̟ό τις συµβεβληµένες µε το σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης
ε̟ιχειρήσεις και χορηγούνται στο τελικό ιδιοκτήτη µέσα σε 8 µέρες α̟ό τη χορήγηση
της βεβαίωσης ̟αραλαβής.
Η ̟αράδοση του οχήµατος σε εγκεκριµένα συστήµατα συλλογής δεν συνε̟άγεται
κόστος για το τελευταίο ιδιοκτήτη εφόσον το όχηµα ̟εριέχει τα βασικά
κατασκευαστικά του στοιχεία. Εάν α̟ό το όχηµα λεί̟ουν βασικά στοιχεία ή έχουν
̟ροστεθεί σε αυτό α̟όβλητα, τότε η ̟αράδοση του συνε̟άγεται τη καταβολή
κά̟οιου µικρού, εύλογου ̟οσού α̟ό το τελευταίο ιδιοκτήτη.
Τα συστήµατα εναλλακτικής διαχείρισης έχουν την υ̟οχρέωση να ̟ετύχουν τους
̟αρα̟άνω στόχους:
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Α) Μέχρι τη 01-01-06, η ε̟αναχρησιµο̟οίηση και αξιο̟οίηση των ΟΤΚΖ ̟ου έχουν
̟αραχθεί µετά τη 01-01-1980 ̟ρέ̟ει να φτάνει τουλάχιστον το 85% κατά µέσο όρο
ανά όχηµα και ανά έτος, ενώ η ε̟αναχρησιµο̟οίηση και ανακύκλωση αυξάνεται για
το ίδιο χρονικό όριο στο 80%. Για τα αυτοκίνητα ̟ου έχουν ̟αραχθεί ̟ριν α̟ό τη
01-01-1980, τα ̟οσοστά διαµορφώνονται σε 75% ε̟αναχρησιµο̟οίηση και
αξιο̟οίηση

και

70%

ε̟αναχρησιµο̟οίηση

και

ανακύκλωση.

Β) Μέχρι τη 01-01-2015, η ε̟αναχρησιµο̟οίηση και αξιο̟οίηση ̟ρέ̟ει να φτάνει
τουλάχιστον το 95% κατά µέσο βάρος ανά όχηµα και ε̟αναχρησιµο̟οίηση και
ανακύκλωση να φτάνει το 85%.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΟΧΗΜΑΤΑ-ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΑΡΘΡΟ 3: ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το ̟αρόν διάταγµα καλύ̟τει τα οχήµατα, εγκαταλειµµένα οχήµατα και ΟΤΚΖ,
̟εριλαµβανοµένων των κατασκευαστικών τους στοιχείων / εξαρτηµάτων εφόσον
αυτό είναι τεχνικά και οικονοµικά εφικτό. Με την ε̟ιφύλαξη του άρθρου 8
(̟αράγ. 4 και 5), αυτό ισχύει ανεξαρτήτως του τρό̟ου µε τον ο̟οίο το όχηµα
συντηρήθηκε ή ε̟ισκευάστηκε κατά τη διάρκεια της χρησιµο̟οίησης του και του
κατά ̟όσον είναι εξο̟λισµένο µε κατασκευαστικά στοιχεία ̟ου ̟αρέχει ο
κατασκευαστής ή µε άλλα κατασκευαστικά στοιχεία των ο̟οίων η το̟οθέτηση ως
εφεδρικών τεµαχίων ή ανταλλακτικών συµφωνεί µε τις ισχύουσες κοινοτικές ή
εθνικές διατάξεις.
2. Το ̟αρόν εφαρµόζεται µε την ε̟ιφύλαξη της ισχύουσας εθνικής και κοινοτικής
νοµοθεσίας, ιδίως όσον αφορά τα ̟ρότυ̟α ασφάλειας, τις εκ̟οµ̟ές στον αέρα και
τους ελέγχους θορύβου, καθώς και την ̟ροστασία του εδάφους και του νερού.
3. Εφόσον ένας ̟αραγωγός κατασκευάζει ή εισάγει µόνο οχήµατα τα ο̟οία
εξαιρούνται α̟ό το ̟εδίο εφαρµογής του Π.∆. 431/1983 ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε µε
το άρθρο 8 (̟αρ.2α) της 47271/3150/1992 κοινής υ̟ουργικής α̟όφασης (Β' 764) ο
̟αραγωγός αυτός και τα οχήµατα του εξαιρούνται α̟ό τα άρθρα 12 και 13 του
̟αρόντος.
Τα οχήµατα ειδικής χρήσης, ό̟ως ορίζονται στο Π.∆. 431 /1983 ό̟ως ισχύει,
εξαιρούνται α̟ό τις διατάξεις του άρθρου 11 του ̟αρόντος.
Για τα τρίκυκλα µηχανοκίνητα οχήµατα, ισχύουν τα άρθρα 8 (̟αρ. 1 και 2) και 10
του ̟αρόντος.
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ΑΡΘΡΟ 4: ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Προκειµένου τα οχήµατα να διακινηθούν στην αγορά ̟ρέ̟ει να ̟ληρούνται οι
ακόλουθοι όροι και ̟ροϋ̟οθέσεις ̟ου αφορούν στη σύνθεση, την κατασκευή
καθώς και την δυνατότητα για ε̟αναχρησιµο̟οίηση και αξιο̟οίηση των
οχηµάτων:
α) οι κατασκευαστές οχηµάτων, σε συνεργασία µε τους κατασκευαστές υλικών και
εξο̟λισµού ̟ρέ̟ει να ̟εριορίσουν τη χρήση ε̟ικινδύνων ουσιών στα οχήµατα
και να τη µειώνουν στο µέτρο του δυνατού, ήδη α̟ό τη φάση της αρχικής
σύλληψης του οχήµατος και εφεξής, ιδίως ̟ροκειµένου να ̟ρολαµβάνεται η
ελευθέρωση τους στο ̟εριβάλλον, να καθίσταται η ανακύκλωση ευκολότερη και
να α̟οφεύγεται η ανάγκη διάθεσης ε̟ικινδύνων α̟οβλήτων
β) κατά τον σχεδιασµό και την ̟αραγωγή νέων οχηµάτων ̟ρέ̟ει να λαµβάνονται
̟λήρως υ̟όψη και να διευκολύνονται η διάλυση, η ε̟αναχρησιµο̟οίηση και η
αξιο̟οίηση, και ιδίως η ανακύκλωση των ΟΤΚΖ, των κατασκευαστικών τους
στοιχείων και των υλικών τους
γ) οι κατασκευαστές οχηµάτων, σε συνεργασία µε τους κατασκευαστές υλικών και
εξο̟λισµού, ̟ρέ̟ει να ενσωµατώνουν αυξανόµενη ̟οσότητα ανακυκλωµένου
υλικού σε οχήµατα και άλλα ̟ροϊόντα, ̟ροκειµένου να ανα̟τύσσονται οι αγορές
για ανακυκλωµένα υλικά
δ) τα υλικά και τα κατασκευαστικά στοιχεία των οχηµάτων ̟ου διατίθενται στην
αγορά µετά την 1η Ιουλίου 2003,
δεν ̟ρέ̟ει να ̟εριέχουν µόλυβδο, υδράργυρο, κάδµιο ή εξασθενές χρώµιο, ̟λην
εκείνων των ̟ερι̟τώσεων ̟ου α̟αριθµούνται στο ̟αράρτηµα II, και µε τους
όρους ̟ου ̟ροσδιορίζονται σε αυτό.

ΑΡΘΡΟ 5: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ
ΤΕΛΟΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ (ΟΤΚΖ)

1. Η εναλλακτική διαχείριση ΟΤΚΖ διέ̟εται α̟ό τις γενικές αρχές εναλλακτικής
διαχείρισης του άρθρου 4 του Ν. 2939/2001.
2. Οι ̟αραγωγοί οχηµάτων υ̟οχρεώνονται
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α) να οργανώνουν ή να συµµετέχουν σε ατοµικά ή συλλογικά συστήµατα
εναλλακτικής διαχείρισης των οχηµάτων ̟ου αφορούν τη δραστηριότητα τους,
κατ' εφαρµογή του άρθρου 17 του Ν. 2939/2001 και σύµφωνα µε τους ειδικότερους
όρους ̟ου ̟ροβλέ̟ονται στο ̟αρόν ∆/γµα και
β) να καταρτίζουν συµβάσεις συνεργασίας µε τους φορείς ε̟εξεργασίας ΟΤΚΖ.
3. Οι ̟αραγωγοί των οχηµάτων ̟ροωθούν κατ' εφαρµογή του ̟αρόντος ∆/τος την
̟λέον ενδεδειγµένη µέθοδο εναλλακτικής διαχείρισης µε την οργάνωση
συστηµάτων συλλογής, µεταφοράς, ̟ροσωρινής α̟οθήκευσης και αξιο̟οίησης
των ΟΤΚΖ και των α̟οβλήτων ̟ου συνίστανται σε µεταχειρισµένα εξαρτήµατα,
τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της 69728/824/1996 κοινής υ̟ουργικής
α̟όφασης καθώς και συστηµάτων ε̟αναχρησιµο̟οίησης των οχηµάτων αυτών
και των εξαρτηµάτων τους.
Σε ̟ερί̟τωση ̟ου το σύστηµα συλλογής, µεταφοράς ή/και µεταφόρτωσης
δραστηριο̟οιείται σε ̟ερισσότερες α̟ό µία Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της
ίδιας Περιφέρειας, η ̟ροβλε̟όµενη στο άρθρο 10 της ως άνω κοινής υ̟ουργικής
α̟όφασης σχετική άδεια, χορηγείται α̟ό τον Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας
µετά α̟ό εισήγηση της αρµόδιας υ̟ηρεσίας Περ/ντος της Περιφέρειας.
Τα συστήµατα α̟οβλέ̟ουν ειδικότερα:
α) στην συλλογή των ΟΤΚΖ α̟ό τον καταναλωτή ή άλλο τελικό χρήστη και στην
̟ροσωρινή

α̟οθήκευση

τους

ώστε

να

διοχετεύονται

σε

εγκεκριµένες

εγκαταστάσεις ε̟εξεργασίας.
β) στην ε̟αναχρησιµο̟οίηση ή στην αξιο̟οίηση συµ̟εριλαµβανοµένης της
ανακύκλωσης των συλλεγέντων και ε̟εξεργασµένων ΟΤΚΖ µε τη χρησιµο̟οίηση
καθαρών τεχνολογιών.
γ) στη συµµόρφωση µε τις α̟αιτήσεις ̟ου αναφέρονται σε θέµατα:
γ.1) ̟ροστασίας του ̟εριβάλλοντος και της υγείας, ασφάλειας και υγιεινής των
καταναλωτών
γ.2) ̟ροστασίας των δικαιωµάτων βιοµηχανικού και εµ̟ορικού α̟ορρήτου
γ. 3) α̟οφυγής εµ̟οδίων στο εµ̟όριο ή στρεβλώσεων στον ανταγωνισµό για τα
εισαγόµενα ̟ροϊόντα
4. Η οργάνωση των συστηµάτων εναλλακτικής διαχείρισης γίνεται α̟ό τους
̟αραγωγούς:
α) ατοµικά α̟ό τους ίδιους ή
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β) συλλογικά, µε τη συµµετοχή τους σε εγκεκριµένα συστήµατα συλλογικής
εναλλακτικής διαχείρισης ο̟οιασδή̟οτε νοµικής µορφής, ό̟ως εταιρείες (Α.Ε. Ε.Π.Ε. κ.λ.̟.) συνεταιρισµούς, κοινο̟ραξίες κ.λ.̟.
Στα συστήµατα εναλλακτικής διαχείρισης είναι δυνατόν να συµµετέχουν χωρίς
ενδεχοµένως υ̟οχρέωση χρηµατικής εισφοράς και οι λοι̟οί οικονοµικοί
̟αράγοντες ό̟ως ορίζονται στο άρθρο 2 (̟αραγ. 19) του ̟αρόντος.
Για την οργάνωση κάθε συστήµατος ατοµικής ή συλλογικής εναλλακτικής
διαχείρισης α̟αιτείται η χορήγηση σχετικής έγκρισης α̟ό την αρµόδια αρχή
σύµφωνα µε το άρθρο 17 (̟αραγ. 1) του Ν. 2939/2001.
Ειδικότερα:
4.1) Συστήµατα Ατοµικής Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης, α) Για την έγκριση κάθε
συστήµατος ατοµικής εναλλακτικής διαχείρισης α̟αιτείται ο ̟αραγωγός:
α1) Να καταθέτει στην αρµόδια αρχή φάκελο µε µελέτη ή/και στοιχεία α̟ό τον
ο̟οίο:
- να α̟οδεικνύεται ότι ο ̟αραγωγός
- διαθέτει την α̟αιτούµενη οικονοµική και τεχνική υ̟οδοµή για την εφαρµογή
του συστήµατος του
- αντα̟οκρίνεται στις α̟αιτήσεις της ̟αραγ. 3 (εδ. γ) του άρθρου αυτού
- να ̟ροσδιορίζονται οι στόχοι και οι µέθοδοι εναλλακτικής διαχείρισης. Ειδική
̟ρόβλεψη α̟αιτείται για τα νησιά και τις α̟οµακρυσµένες ̟εριοχές
- να διασφαλίζεται η δυνατότητα συµµετοχής στο σύστηµα των λοι̟ών
οικονοµικών ̟αραγόντων
- να α̟οδεικνύεται µε την ̟ροσκόµιση σχετικών ̟ροσυµφώνων η συνεργασία µε
φορείς ε̟εξεργασίας ΟΤΚΖ
Τα στοιχεία ̟ου ̟ρέ̟ει να ̟εριλαµβάνει ο φάκελος ̟εριγράφονται αναλυτικά στο
Παράρτηµα IV του ̟αρόντος ∆ιατάγµατος.
α.2) να καταβάλλει στην αρµόδια αρχή σχετικό αντα̟οδοτικό τέλος, το ύψος του
ο̟οίου ̟ροσδιορίζεται αρχικά και στη συνέχεια ανα̟ροσαρµόζεται µε κοινή
α̟όφαση των Υ̟ουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος Χωροταξίας και
∆ηµοσίων Έργων, µε τη διαδικασία του άρθρου 24 (̟αρ. 11) του Ν. 2939/2001, και
µε κριτήριο την έκταση του συστήµατος εναλλακτικής διαχείρισης.
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β) Οι ̟αραγωγοί ̟ου οργανώνουν συστήµατα ατοµικής εναλλακτικής διαχείρισης
και οι λοι̟οί οικονοµικοί ̟αράγοντες φέρουν ευθύνη για την εκ̟λήρωση των
υ̟οχρεώσεων τους ό̟ως ̟εριγράφονται στο άρθρο 7 του ̟αρόντος.
4.2) Συστήµατα Συλλογικής Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης α) Για την έγκριση κάθε
συστήµατος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης α̟αιτείται οι ̟αραγωγοί:
α.1) να καταθέσουν στην αρµόδια αρχή φάκελο µε µελέτη ή/και στοιχεία α̟ό τον
ο̟οίο:
- να α̟οδεικνύεται ότι το σύστηµα διαθέτει την α̟αιτούµενη τεχνική και
οικονοµική υ̟οδοµή για την εφαρµογή του και ότι αντα̟οκρίνεται στους όρους
της ̟αρ. 3 του ̟αρόντος άρθρου
- να ̟ροσδιορίζεται το ̟οσό της χρηµατικής εισφοράς ̟ου καταβάλλουν στο
σύστηµα οι συµµετέχοντες ̟αραγωγοί και ενδεχοµένως οι λοι̟οί οικονοµικοί
̟αράγοντες εφόσον συµµετέχουν στο σύστηµα.
- να καθορίζονται οι στόχοι και οι µέθοδοι εναλλακτικής διαχείρισης. Ειδική
̟ρόβλεψη α̟αιτείται για τα νησιά και τις α̟οµακρυσµένες ̟εριοχές,
- να α̟οδεικνύεται µε την ̟ροσκόµιση σχετικών ̟ροσυµφώνων η συνεργασία του
συστήµατος µε τους φορείς ε̟εξεργασίας ΟΤΚΖ.
α.2)

να

διασφαλίζουν

τη

δυνατότητα

συµµετοχής

στο

σύστηµα

των

ενδιαφεροµένων ̟αραγωγών οι ο̟οίοι εκ̟ληρώνουν τους όρους και τις
̟ροϋ̟οθέσεις του συστήµατος και των λοι̟ών οικονοµικών ̟αραγόντων.
α.3) Να ̟ροσδιορίζουν το ̟λαίσιο των συµβάσεων ̟ροσχώρησης τους στο
σύστηµα

µε

συνο̟τική

ενδιαφερόµενων

̟εριγραφή

̟αραγωγών

και

των

συµβατικών

ενδεχοµένως

των

υ̟οχρεώσεων

λοι̟ών

των

οικονοµικών

̟αραγόντων.
Τα ως άνω στοιχεία ̟ου ̟ρέ̟ει να ̟εριλαµβάνει ο φάκελος ̟εριγράφονται
αναλυτικά στο Παράρτηµα IV του ̟αρόντος ∆ιατάγµατος.
α.4) να καταβάλλουν στην αρµόδια αρχή σχετικό αντα̟οδοτικό τέλος το ύψος του
ο̟οίου ̟ροσδιορίζεται αρχικά και στη συνέχεια ανα̟ροσαρµόζεται µε κοινή
α̟όφαση των Υ̟ουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος Χωροταξίας και
∆ηµοσίων Έργων µε τη διαδικασία του άρθρου 24 (̟αρ. 11) του Ν. 2939/2001 και
µε κριτήριο την έκταση του συστήµατος εναλλακτικής διαχείρισης.
β) Όροι συµµετοχής στο σύστηµα:
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β.1) Οι ̟αραγωγοί εφόσον δεν ̟ροβαίνουν στη οργάνωση συστήµατος ατοµικής
εναλλακτικής διαχείρισης σύµφωνα µε τους όρους της ̟ερί̟τωσης 1, συµµετέχουν
υ̟οχρεωτικά σε συστήµατα συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης µε τις
ακόλουθες ̟ροϋ̟οθέσεις:
ί) σε ̟ερί̟τωση υφιστάµενων συστηµάτων, τα συστήµατα αυτά να έχουν λάβει την
̟ροβλε̟όµενη στην ̟αράγραφο αυτή σχετική έγκριση α̟ό τον ΕΟΕ∆ΣΑΠ και οι
ήδη συµµετέχοντες ̟αραγωγοί να είναι νόµιµοι κάτοχοι του Πιστο̟οιητικού
Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης (ΠΕ∆) σύµφωνα µε το άρθρο 6.
ϋ) σε ̟ερί̟τωση νέων υ̟ό έγκριση συστηµάτων, να έχουν καταρτισθεί
̟ροσύµφωνα συνεργασίας µεταξύ των ενδιαφερόµενων ̟αραγωγών. Αντίγραφα
των ̟ροσυµφώνων αυτών κατατίθενται στην αρµόδια αρχή για την έγκριση των
συστηµάτων αυτών.
β.2) Η συµµετοχή στα συστήµατα συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης:
ί) συνοδεύεται α̟ό την καταβολή στο σύστηµα εκ µέρους του ενδιαφερόµενου
̟αραγωγού χρηµατικής εισφοράς, το ύψος της ο̟οίας καθορίζεται στη σύµβαση
̟ροσχώρησης του διαχειριστή στο σύστηµα.
ιι) ̟αρέχει το δικαίωµα στον συµµετέχοντα ̟αραγωγό να ε̟ισηµαίνει τα οχήµατα
µε την ένδειξη ̟ου ̟εριγράφεται στη σύµβαση ̟ροσχώρησης, ως α̟όδειξη της
συµµετοχής του στο σύστηµα,
iii)

α̟αλλάσσει

τον

συµµετέχοντα

̟αραγωγό

και

ενδεχοµένως

τους

συµβαλλόµενους οικονοµικούς ̟αράγοντες α̟ό την ευθύνη εκ̟λήρωσης των
υ̟οχρεώσεων ̟ου ̟εριγράφονται στην ̟αράγραφο 6.
5. Η έγκριση ή ανανέωση κάθε συστήµατος ατοµικής ή συλλογικής εναλλακτικής
διαχείρισης χορηγείται µόνον εφόσον:
α. Οι ε̟ιχειρήσεις ̟ου α̟οτελούν συστήµατα εναλλακτικής διαχείρισης δεν έχουν
κηρυχθεί σε ̟τώχευση και δεν βρίσκονται σε κατάσταση εκκαθάρισης ή ̟αύσης
̟ληρωµών καθώς και οι µετέχοντες σε αυτά ̟αραγωγοί και ενδεχοµένως οι λοι̟οί
οικονοµικοί ̟αράγοντες δεν έχουν καταδικασθεί για φορολογικές ή οικονοµικές
̟αραβάσεις, για ̟αραβάσεις των διατάξεων του ανταγωνισµού ή αισχροκέρδειας
̟ου α̟οτελούν κώλυµα άσκησης ε̟ιχειρηµατικής δραστηριότητας κατά το ισχύον
δίκαιο, καθώς και για ̟αραβάσεις των διατάξεων για κλο̟ή, υ̟εξαίρεση ή
̟λαστογραφία ̟ου έχουν σχέση µε τα οχήµατα. Τα ως άνω κωλύµατα αφορούν
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όχι µόνο στο ̟ρόσω̟ο του µετέχοντα ̟αραγωγού ή οικονοµικού ̟αράγοντα αλλά
σε ̟ερί̟τωση ̟ροσω̟ικών εταιριών αφορούν σε όλους τους εταίρους.
Στην ̟ερί̟τωση ̟ου το σύστηµα έχει τη νοµική µορφή Α.Ε. θα ̟ρέ̟ει να µη έχουν
καταδικασθεί για τα ̟ροαναφερόµενα αδικήµατα τα µέλη των διοικήσεων, οι
διευθύνοντες σύµβουλοι και τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη τους.
β. βεβαιώνεται α̟ό την αρµόδια αρχή ότι το εν λόγω σύστηµα αντα̟οκρίνεται
στους όρους των ̟ροηγουµένων ̟αρ. 3 και 4 του άρθρου αυτού
Στην έγκριση του συστήµατος ατοµικής ή συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης
µ̟ορεί να ̟ροβλέ̟ονται ειδικότεροι όροι για την α̟οτελεσµατικότερη εφαρµογή
του.
Η έγκριση ισχύει για έξη (6) χρόνια και µ̟ορεί να ανανεώνεται µε τρο̟ο̟οίηση ή
αναθεώρηση της ̟ροβλε̟όµενης µελέτης σύµφωνα µε τα τότε ισχύοντα νέα
δεδοµένα ή κατ' εφαρµογή του άρθρου 6 (̟αρ. 4). Η διαδικασία ανανέωσης,
αναστολής ή ανάκλησης των εγκρίσεων, καθώς και κάθε αναγκαία λε̟τοµέρεια
για την εφαρµογή της ̟αραγράφου αυτής ρυθµίζονται α̟ό κανονισµούς ̟ου
εκδίδονται µε α̟οφάσεις του Υ̟ουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και
∆ηµοσίων Έργων µε τη διαδικασία του άρθρου 24 (̟αρ. 11) του Ν. 2939/2001.
6. Οι ̟αραγωγοί των ΟΤΚΖ υ̟οχρεούνται να καταρτίζουν λε̟τοµερή έκθεση
σχετικά µε την εφαρµογή του συστήµατος ατοµικής ή συλλογικής εναλλακτικής
διαχείρισης, την (τις) ̟εριοχή(ες) στην (στις) ο̟οία(ες) δραστηριο̟οιείται το
σύστηµα καθώς και τον τρό̟ο εκ̟λήρωσης των υ̟οχρεώσεων τους κατ' εφαρµογή
του άρθρου αυτού. Η έκθεση αυτή ̟εριλαµβάνει και τον ̟ρογραµµατισµό του
συστήµατος για τον ε̟όµενο χρόνο, συµ̟εριλαµβανοµένων, σε ̟ερί̟τωση
ε̟έκτασης του, των ̟εριοχών στις ο̟οίες ̟ρόκειται να ε̟εκταθεί η δραστηριότητα
του. Η έκθεση υ̟οβάλλεται στην αρµόδια αρχή την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους.

ΑΡΘΡΟ 6: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ

1. Κάθε τρία (3) χρόνια α̟ό τη χορήγηση της έγκρισης του συστήµατος
εναλλακτικής διαχείρισης (άρθρο 5) διενεργείται έλεγχος α̟ό την αρµόδια αρχή
µετά α̟ό αίτηση του συστήµατος ατοµικής ή συλλογικής εναλλακτικής
διαχείρισης ή αυτε̟αγγέλτως, ̟ροκειµένου να δια̟ιστωθεί ότι κατά το χρονικό
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αυτό διάστηµα εφαρµόζονται οι µέθοδοι εναλλακτικής διαχείρισης και
ε̟ιτυγχάνονται οι στόχοι της σύµφωνα µε τις α̟αιτήσεις του ̟αρόντος
διατάγµατος.
Αν α̟ό τον έλεγχο δια̟ιστώνεται ότι εφαρµόζονται οι µέθοδοι εναλλακτικής
διαχείρισης και ε̟ιτυγχάνονται οι στόχοι σύµφωνα µε τα ̟αρα̟άνω, η αρµόδια
αρχή εκδίδει το Π Ε∆ σύµφωνα µε τη διαδικασία της ̟αρ. 11 του άρθρου 24 του Ν.
2939/2001 µε το ο̟οίο βεβαιώνεται η υ̟αγωγή του συστήµατος σε εναλλακτική
διαχείριση.
2. Το ΠΕ∆ εκδίδεται στο όνοµα του ̟αραγωγού για τα ΟΤΚΖ. Σε ̟ερί̟τωση
συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης, µε το ΠΕ∆ α̟αλλάσσονται οι λοι̟οί
συνυ̟εύθυνοι ̟αραγωγοί α̟ό την υ̟οχρέωση έκδοσης του.
3. Το ΠΕ∆ χορηγείται εφόσον ο αιτών ̟αραγωγός ή το σύστηµα:
α) α̟οδεικνύει µε βάση τα στοιχεία ̟ου του ζητά η αρµόδια αρχή, ότι εκ̟λήρωσε
τις υ̟οχρεώσεις εναλλακτικής διαχείρισης για την ̟ροηγούµενη τριετία σύµφωνα
µε τους όρους ̟ου ̟ροσδιορίζονται στην χορηγηθείσα έγκριση του συστήµατος
εναλλακτικής διαχείρισης (άρθρο 5). Σε ̟ερί̟τωση ̟ου ο αιτών διαχειριστής
συµµετέχει σε συστήµατα συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης αρκεί η κατάθεση
στην αρµόδια αρχή των α̟οδεικτικών συµµετοχής στα συστήµατα αυτά και
εκ̟λήρωσης των υ̟οχρεώσεων του.
β) καταβάλλει αντα̟οδοτικό τέλος το ύψος του ο̟οίου ̟ροσδιορίζεται µε κοινή
α̟όφαση

των

Υ̟ουργών

Οικονοµικών,

Ανά̟τυξης

και

Περιβάλλοντος

Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων. Το ̟οσό αυτό ανα̟ροσαρµόζεται µε κοινή
α̟όφαση των ως άνω Υ̟ουργών µε τη διαδικασία του άρθρου 24 (̟αρ. 11) του Ν.
2939/2001.
4. Αν η αρµόδια αρχή δια̟ιστώσει ότι δεν ̟ληρούνται οι υ̟οχρεώσεις
εναλλακτικής διαχείρισης ή ότι δεν τηρούνται οι όροι της έγκρισης ̟ου
χορηγήθηκε, µ̟ορεί να θέσει ειδικούς όρους για την έκδοση του ΠΕ∆ µε
̟ροθεσµία συµµόρφωσης µε αυτούς ή να ε̟ιβάλλει χρηµατικό ̟ρόστιµο σύµφωνα
µε το άρθρο 20 του Ν. 2939/2001.
Εάν ο αιτών ε̟ί δύο φορές δεν ε̟ιδεικνύει ε̟άρκεια ή δεν συµµορφώνεται µε τους
τιθέµενους ειδικούς όρους, η αρµόδια αρχή έχει τη δυνατότητα:
α) στην ̟ερί̟τωση συστήµατος ατοµικής εναλλακτικής διαχείρισης να υ̟οχρεώσει
τον αιτούντα να συµµετάσχει σε υ̟άρχον σύστηµα συλλογικής εναλλακτικής
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διαχείρισης ̟ου αφορά τον κλάδο του ή να συµ̟ράξει στη δηµιουργία νέου,
άλλως ̟ροβαίνει σε αναθεώρηση των όρων ή σε ανάκληση της έγκρισης του
συστήµατος αυτού.
β) στην ̟ερί̟τωση συστήµατος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης να ̟ροβεί σε
αναθεώρηση των όρων ή σε ανάκληση της έγκρισης του συστήµατος αυτού.
5. Οι αιτήσεις και τα σχετικά α̟οδεικτικά στοιχεία για την έκδοση του ΠΕ∆
κατατίθενται στην αρµόδια αρχή κάθε τρία (3) χρόνια, α̟ό τη χορήγηση της
έγκρισης του συστήµατος εναλλακτικής διαχείρισης, α̟ό 1 Ιανουαρίου -31
Ιανουαρίου. Μέσα σε έξι (6) µήνες α̟ό την υ̟οβολή όλων των αιτούµενων
στοιχείων χορηγείται το ΠΕ∆.

ΑΡΘΡΟ 7: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΟΤΚΖ

1. Οι διαχειριστές και λοι̟οί οικονοµικοί ̟αράγοντες των οχηµάτων έχουν ευθύνη
για την εκ̟λήρωση των υ̟οχρεώσεων ̟ου α̟ορρέουν α̟ό τις διατάξεις του Ν.
2939/ 2001 και του ̟αρόντος διατάγµατος στο ̟λαίσιο των δραστηριοτήτων τους.
Ειδικότερα, α̟ό τους διαχειριστές των οχηµάτων έχουν ευθύνη:
α) ο ̟ροµηθευτής: να ̟αραλαµβάνει α̟ό εγκεκριµένους χώρους ή εγκαταστάσεις
ε̟εξεργασίας το δευτερογενές υλικό α̟ό τα ΟΤΚΖ και τα κατασκευαστικά τους
στοιχεία και εξαρτήµατα και να το χρησιµο̟οιεί για την ̟αραγωγή νέων
̟ροϊόντων (ανακύκλωση - αξιο̟οίηση).
β) ο ̟αραγωγός-εισαγωγέας: να ̟ροβαίνει σε συλλογή των ΟΤΚΖ και να µεριµνά
ώστε αυτά να οδηγούνται σε εγκεκριµένες εγκαταστάσεις ε̟εξεργασίας για
ε̟αναχρησιµο̟οίηση ή για αξιο̟οίηση σύµφωνα µε τις εκάστοτε κείµενες σχετικές
διατάξεις.
γ) ο διακινητής ί) να διακινεί οχήµατα ή εξαρτήµατα / ανταλλακτικά οχηµάτων
µόνο εφόσον αυτά φέρουν την ε̟ισήµανση ̟ου αναφέρεται στο άρθρο 5, ̟αρ. 4.2
(εδαφ. β.2 ̟ερ. ιι) και ιι) εφόσον είναι συµβεβληµένος µε σύστηµα συλλογικής
εναλλακτικής διαχείρισης να ̟ροβαίνει σε συλλογή των ΟΤΚΖ σύµφωνα µε τους
όρους του ̟αρόντος ∆ιατάγµατος.
δ) ο συλλέκτης ΟΤΚΖ ̟ου δεν είναι σε διαδικασία ̟αραγωγής, να συµµετέχει σε
συστήµατα συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης.
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ε) ο τελικός ιδιοκτήτης ή κάτοχος του οχήµατος να ̟αραδίδει το όχηµα σε
εγκεκριµένο σηµείο συλλογής ΟΤΚΖ.
2) Α̟ό τις υ̟οχρεώσεις ̟ου ̟εριγράφονται ̟αρα̟άνω α̟αλλάσσονται οι
διαχειριστές των οχηµάτων ̟ου συµµετέχουν σε συστήµατα συλλογικής
εναλλακτικής διαχείρισης σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου αυτού µε τον όρο
ότι τηρούνται αµοιβαία οι συµβατικές δεσµεύσεις τους µε το σύστηµα αυτό.

ΑΡΘΡΟ 8: ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

1. Οι ̟αραγωγοί σε συνεργασία µε τους φορείς ε̟εξεργασίας υ̟οχρεούνται να
οργανώνουν ατοµικά ή συλλογικά συστήµατα συλλογής ή να συµµετέχουν σε
συλλογικά συστήµατα συλλογής των ΟΤΚΖ και των α̟οβλήτων ̟ου συνίστανται
σε µεταχειρισµένα εξαρτήµατα αφαιρούµενα κατά την ε̟ισκευή των ε̟ιβατικών
αυτοκινήτων εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό.
Κάθε ε̟ιχείρηση ̟ου εκτελεί εργασίες συλλογής ή µεταφοράς ΟΤΚΖ λαµβάνει
άδεια σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας για τη
διαχείριση των ε̟ικινδύνων α̟οβλήτων. Οι εν λόγω ε̟ιχειρήσεις ̟ρέ̟ει να
ενταχθούν ή να συµβληθούν µε συστήµατα εναλλακτικής διαχείρισης ̟ου έχουν
εγκριθεί, σύµφωνα µε το άρθρο 5, του ̟αρόντος.
2. Οι ιδιοκτήτες ή κάτοχοι ΟΤΚΖ υ̟οχρεούνται να τα µεταφέρουν οι ίδιοι και να
τα ̟αραδίδουν σε συστήµατα εναλλακτικής διαχείρισης ή σε σηµεία συλλογής
κατά την έννοια του άρθρου 2 (̟αραγ. 23) του ̟αρόντος. Κατά την ̟αράδοση του
ΟΤΚΖ οι ιδιοκτήτες ή κάτοχοι ΟΤΚΖ λαµβάνουν βεβαίωση ̟αραλαβής. Οι
βεβαιώσεις ̟αραλαβής ΟΤΚΖ χορηγούνται α̟ό τα συστήµατα εναλλακτικής
διαχείρισης ή τα σηµεία συλλογής µέχρι την 20η ∆εκεµβρίου και για τις
α̟οµακρυσµένες ̟εριοχές µέχρι την 15η ∆εκεµβρίου κάθε έτους. Η ̟αράδοση του
ΟΤΚΖ ολοκληρώνεται µε την έκδοση του ̟ιστο̟οιητικού καταστροφής µε τους
όρους και τις ̟ροϋ̟οθέσεις ̟ου ̟εριγράφονται στην ε̟όµενη ̟αράγραφο 3.
3. Το ̟ιστο̟οιητικό καταστροφής εκδίδεται α̟ό το εγκεκριµένο σύστηµα
εναλλακτικής διαχείρισης, εφόσον αυτό δραστηριο̟οιείται στην ̟εριοχή ̟ου
̟αραδίδεται το ΟΤΚΖ ,για λογαριασµό της συµβεβληµένης µε αυτό εγκεκριµένης
εγκατάστασης ε̟εξεργασίας και χορηγείται στον ενδιαφερόµενο ιδιοκτήτη ή
κάτοχο α̟ευθείας α̟ό το σύστηµα ή µέσω του σηµείου συλλογής, µέσα σε 8 ηµέρες
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α̟ό τη χορήγηση της ̟ροαναφερόµενης βεβαίωσης ̟αραλαβής του ΟΤΚΖ, Με το
̟ιστο̟οιητικό καταστροφής, ̟αρέχεται η εγγύηση α̟ό το σύστηµα ότι το ΟΤΚΖ
οδηγείται στην ως άνω εγκεκριµένη, σύµφωνα µε το άρθρο 10, εγκατάσταση
ε̟εξεργασίας. Το ελάχιστο ̟εριεχόµενο του ̟ιστο̟οιητικού καταστροφής
̟εριγράφεται στο ̟αράρτηµα III του άρθρου 18 του ̟αρόντος ∆ιατάγµατος.
3.1

Σε

̟ερί̟τωση

̟ου

το

σύστηµα

εναλλακτικής

διαχείρισης

δεν

δραστηριο̟οιείται στην εν λόγω ̟εριοχή και µέχρις ότου δραστηριο̟οιηθεί σ'
αυτήν, η ̟αράδοση του ΟΤΚΖ γίνεται σε σηµείο συλλογής ̟ου ̟ροσδιορίζει ο
οικείος ΟΤΑ. Η βεβαίωση ̟αραλαβής του ΟΤΚΖ και το ̟ιστο̟οιητικό
καταστροφής εκδίδονται α̟ό τον οικείο ΟΤΑ µε τις ̟ροϋ̟οθέσεις ̟ου
̟ροβλέ̟ονται στις ̟ροηγούµενες ̟αραγράφους 2 και 3.
3.2. Αντίγραφο του ̟ιστο̟οιητικού καταστροφής διαβιβάζεται µαζί µε τα στοιχεία
κυκλοφορίας του οχήµατος,
εφόσον υ̟άρχουν, α̟ό το σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης στην αρµόδια
υ̟ηρεσία Μεταφορών και Ε̟ικοινωνιών της οικείας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης
̟ροκειµένου να γίνει οριστική διαγραφή του ΟΤΚΖ η ο̟οία ενηµερώνει σχετικά
τις αρχές Ασφαλείας της ̟εριοχής.
3.3. Η έκδοση του ̟ιστο̟οιητικού καταστροφής δεν ̟αρέχει το δικαίωµα στους
εκδίδοντες να α̟αιτήσουν χρηµατική α̟οζηµίωση α̟ό τον κάτοχο ή ιδιοκτήτη
του οχήµατος.
3.4. Προκειµένου να διασφαλισθεί η αµοιβαία αναγνώριση ανάµεσα στα Κ-Μ το
̟ιστο̟οιητικό καταστροφής ̟ρέ̟ει τουλάχιστον να ̟εριέχει τις ̟ληροφορίες ̟ου
̟εριγράφονται στο Παράρτηµα III σύµφωνα µε την Α̟όφαση 2002/151/ΕΚ (EEL
050, 21.2.2002) της Ευρ. Ε̟ιτρο̟ής.
4. Η ̟αράδοση του οχήµατος σε σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης ή σηµείο
συλλογής σύµφωνα µε την ̟αρ. 2 δεν συνε̟άγεται κόστος για τον τελευταίο
κάτοχο ή/και ιδιοκτήτη δεδοµένου ότι το όχηµα έχει µηδενική αξία στην αγορά.
Οι ̟αραγωγοί των οχηµάτων καλύ̟τουν αυτό το κόστος ή/και ̟αραλαµβάνουν
τα ΟΤΚΖ ̟ροκειµένου να τα ̟αραδώσουν σε εγκεκριµένες εγκαταστάσεις
ε̟εξεργασίας.
5. Εάν τα ΟΤΚΖ δεν ̟εριέχουν τα βασικά κατασκευαστικά στοιχεία ενός οχήµατος
και ιδίως τον κινητήρα, τον καταλυτικό µετατρο̟έα και το αµάξωµα, ή ̟εριέχουν
α̟όβλητα ̟ου ̟ροστέθηκαν στο ΟΤΚΖ, η ̟αράδοση των εν λόγω οχηµάτων δεν
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είναι εντελώς δωρεάν αλλά συνε̟άγεται την καταβολή κά̟οιου µικρού εύλογου
̟οσού α̟ό τον τελευταίο κάτοχο ή ιδιοκτήτη στην εγκατάσταση ε̟εξεργασίας. Το
̟οσό αυτό καθορίζεται µετά α̟ό συµφωνία της εγκατάστασης ε̟εξεργασίας µε το
σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης.

ΑΡΘΡΟ

9:

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ

ΣΥΛΛΟΓΗΣ

ΤΩΝ

ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ

ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Για τη συλλογή εγκαταλειµµένων οχηµάτων τηρείται η ακόλουθη διαδικασία:
1) Η αρµόδια Υ̟ηρεσία του οικείου ∆ήµου ή της Κοινότητας εντο̟ίζει τα
εγκαταλειµµένα οχήµατα και ε̟ικολλά σε εµφανές σηµείο του οχήµατος ειδικό
αυτοκόλλητο ̟ου χαρακτηρίζει αυτό ως εγκαταλειµµένο. Μέσα σε 15 ηµέρες α̟ό
την ε̟ικόλληση του ειδικού αυτοκόλλητου η ως άνω αρµόδια υ̟ηρεσία
ενηµερώνει τις Υ̟ηρεσίες Ασφάλειας για διενέργεια έρευνας ̟ρος εξακρίβωση
̟ερί̟τωσης κλο̟ής, υ̟εξαίρεσης ή εµ̟λοκής σε εγκληµατική ̟ράξη. Οι Υ̟ηρεσίες
Ασφάλειας υ̟οχρεούνται να ενηµερώνουν το ταχύτερο δυνατόν τον οικείο ΟΤΑ
σχετικά µε τα α̟οτελέσµατα των ερευνών τους. Μέσα σε 45 ηµέρες α̟ό την
ε̟ικόλληση αυτού του ειδικού αυτοκόλλητου εάν το όχηµα δεν α̟οσυρθεί α̟ό τον
ιδιοκτήτη του, το όχηµα ̟εριέρχεται στην κατοχή του οικείου ∆ήµου ή
Κοινότητας. Για την εφαρµογή της ̟αραγράφου αυτής αρµόδιες αρχές Ασφαλείας
θεωρούνται οι ∆ιευθύνσεις Ασφαλείας Αττικής και Θεσσαλονίκης αντίστοιχα και
για την υ̟όλοι̟η Ελλάδα οι Αστυνοµικές ∆ιευθύνσεις των Νοµών.

2) Σε ̟ερί̟τωση ̟ου τα εγκαταλειµµένα οχήµατα φέρουν ̟ινακίδες κυκλοφορίας,
οι κατά τό̟ους αρµόδιοι ΟΤΑ υ̟οχρεούνται ̟έραν των αναφεροµένων στη
̟ροηγούµενη ̟αράγραφο να αναζητήσουν ε̟ι̟λέον, εντός 15 ηµερών α̟ό την
ε̟ικόλληση του ειδικού σήµατος (αυτοκόλλητου) µέσω του Αρχείου του
Υ̟ουργείου Μεταφορών, τα στοιχεία ταυτότητας των ιδιοκτητών τους και να τους
ενηµερώσουν, καθώς και να ενηµερώσουν και την αρµόδια υ̟ηρεσία του Υ̟.
Οικονοµικών (ΚΕΠΥΟ).
3) Όταν το εγκαταλειµµένο όχηµα ̟εριέλθει στην κατοχή του ∆ήµου ή της
Κοινότητας σύµφωνα µε τα ανωτέρω, ο εν λόγω ∆ήµος ή Κοινότητα υ̟οχρεούται
να ̟αραδώσει το όχηµα σε εγκεκριµένο σύστηµα συλλογής ΟΤΚΖ, της ̟εριοχής
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του. Το σύστηµα υ̟οχρεούται να δέχεται αυτά τα ΟΤΚΖ δωρεάν. Τα οχήµατα
̟αραµένουν στο σηµείο συλλογής για 10 ηµέρες α̟ό την ηµέρα ̟ερισυλλογής του.
Εάν µέσα στο διάστηµα αυτό το όχηµα αναζητηθεί α̟ό τον ιδιοκτήτη του, τότε
̟αραδίδεται

σε

αυτόν

αφού

̟ροηγουµένως

καταβάλλει

την

δα̟άνη

α̟οµάκρυνσης και α̟οθήκευσης. Εάν το όχηµα δεν αναζητηθεί, τότε ̟ροωθείται
̟ρος ̟εραιτέρω ε̟εξεργασία, αξιο̟οίηση, τεµαχισµό και διάθεση, ό̟ως
̟ροβλέ̟εται για τα ΟΤΚΖ. Εφόσον ̟ρόκειται για όχηµα µε άδεια και ̟ινακίδες
κυκλοφορίας, αυτές κατατίθενται στην αρµόδια υ̟ηρεσία Μεταφορών και
Ε̟ικοινωνιών της οικείας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
4) εφόσον εντο̟ιστεί ο ιδιοκτήτης εγκαταλειµµένου οχήµατος εντός των ανωτέρω
̟ροθεσµιών και συγκατατίθεται για την ̟αράδοση του οχήµατος για ̟εραιτέρω
ε̟εξεργασία,

τότε

εκδίδεται

α̟ό

το

σύστηµα

εναλλακτικής

διαχείρισης

Πιστο̟οιητικό Καταστροφής το ο̟οίο είναι α̟αραίτητο για την οριστική
διαγραφή του οχήµατος. Εάν ε̟ιθυµεί να κρατήσει το όχηµα χωρίς να το κινεί για
συναισθηµατικούς ή άλλους λόγους, τότε υ̟οχρεούται να το α̟οθηκεύσει σε
ιδιωτικό χώρο ιδιοκτησίας του ή ιδιοκτησίας τρίτου µετά α̟ό έγγραφη
συγκατάθεση του τελευταίου. Στην ̟ερί̟τωση αυτή ο ιδιοκτήτης υ̟οβάλλει
σχετική δήλωση στην αρµόδια ∆ΟΥ ό̟ου θα αναφέρει το ακριβές σηµείο
α̟οθήκευσης και τα στοιχεία ̟ου ̟ιστο̟οιούν τον ιδιοκτήτη του χώρου και
συγκατάθεση του αν ̟ρόκειται ̟ερί τρίτου την ο̟οία κοινο̟οιεί και στην αρµόδια
αρχή.
5) εφόσον ο ιδιοκτήτης εγκαταλειµµένου οχήµατος δεν εντο̟ιστεί εντός των
ανωτέρω ̟ροθεσµιών τότε το Πιστο̟οιητικό Καταστροφής ̟αραδίδεται στον
αρµόδιο ∆ήµο ή Κοινότητα. Εάν το όχηµα δεν φέρει ̟ινακίδες κυκλοφορίας τότε
αναγράφεται στο Πιστο̟οιητικό Καταστροφής ο αριθµός ̟λαισίου.

ΑΡΘΡΟ 10: ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

1. Τα ΟΤΚΖ α̟οθηκεύονται ̟ροσωρινώς και υφίστανται ε̟εξεργασία σύµφωνα µε
τις σχετικές διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας για τη διαχείριση των µη
ε̟ικινδύνων α̟οβλήτων, τις ελάχιστες τεχνικές α̟αιτήσεις ̟ου ̟ροβλέ̟ονται στο
̟αράρτηµα Ι του ̟αρόντος, µε την ε̟ιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων της κείµενης
νοµοθεσίας για την υγεία και το ̟εριβάλλον.
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2. Κάθε εγκατάσταση ή ε̟ιχείρηση ̟ου εκτελεί εργασίες ε̟εξεργασίας, λαµβάνει
άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 10 της 69728/824/1996 κοινής υ̟ουργικής α̟όφασης
κατά τα οριζόµενα στο Παράρτηµα Ι. Η εν λόγω άδεια ̟εριλαµβάνει όρους για
την τήρηση των α̟αιτήσεων ̟ου ̟ροβλέ̟ονται στην ̟αρ. 3. Οι εν λόγω
εγκαταστάσεις ̟ρέ̟ει να είναι συµβεβληµένες µε εγκεκριµένα συστήµατα
εναλλακτικής διαχείρισης.
3. Ο̟οιαδή̟οτε εγκατάσταση ή ε̟ιχείρηση ̟ου εκτελεί εργασίες ε̟εξεργασίας
οφείλει να ̟ληροί τουλάχιστον τις ακόλουθες α̟αιτήσεις σύµφωνα µε το
Παράρτηµα Ι:
α) τα ΟΤΚΖ α̟ογυµνώνονται ̟ροτού ε̟έλθει ̟εραιτέρω ε̟εξεργασία, ή
λαµβάνονται άλλα ισοδύναµα µέτρα, ̟ροκειµένου να µειωθεί ο̟οιαδή̟οτε
ε̟ιβλαβής ε̟ί̟τωση στο ̟εριβάλλον. Κατασκευαστικά στοιχεία ή υλικά ̟ου
ε̟ισηµαίνονται ή καθίστανται αναγνωρίσιµα µε άλλο τρό̟ο, σύµφωνα µε το
άρθρο 4 ̟αρ. δ και ε, αφαιρούνται ̟ριν α̟ό ̟εραιτέρω ε̟εξεργασία.
β) τα ε̟ικίνδυνα υλικά και κατασκευαστικά στοιχεία αφαιρούνται και
α̟οµονώνονται κατά ε̟ιλεκτικό τρό̟ο, ώστε να µην ρυ̟αίνουν στη συνέχεια τα
κατάλοι̟α τεµαχισµού ΟΤΚΖ.
γ) οι εργασίες α̟ογύµνωσης και α̟οθήκευσης διεξάγονται κατά τρό̟ο ο ο̟οίος
διασφαλίζει την καταλληλότητα των κατασκευαστικών στοιχείων του οχήµατος
για ε̟αναχρησιµο̟οίηση και αξιο̟οίηση, και ιδίως για ανακύκλωση. Οι εργασίες
ε̟εξεργασίας για την α̟ορρύ̟ανση των ΟΤΚΖ, ό̟ως ̟ροβλέ̟εται στο
̟αράρτηµα Ι, σηµείο 2, ̟ραγµατο̟οιούνται το συντοµότερο δυνατό µετά την
̟αράδοση / συλλογή του οχήµατος.

ΑΡΘΡΟ 11: ΠΟΣΟΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

1. Η αρµόδια αρχή εισηγείται στον Υ̟ουργό ΠΕΧΩ∆Ε, µέτρα διοικητικά και
νοµοθετικά

για

την

ενθάρρυνση

της

ε̟αναχρησιµο̟οίησης

όσων

κατασκευαστικών στοιχείων είναι κατάλληλα για ε̟αναχρησιµο̟οίηση, την
αξιο̟οίηση

όσων

κατασκευαστικών

στοιχείων

δεν

µ̟ορούν

να

ε̟αναχρησιµο̟οιηθούν, και α̟όδοση ̟ροτεραιότητας στην ανακύκλωση όταν
είναι ̟εριβαλλοντικά βιώσιµη, µε την ε̟ιφύλαξη των α̟αιτήσεων ̟ου αφορούν
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την ασφάλεια των οχηµάτων και το ̟εριβάλλον και ιδιαίτερα εκείνες ̟ου
αφορούν τα καυσαέρια και τον θόρυβο. Στα µέτρα αυτά ̟εριλαµβάνεται:
α) η ̟αροχή κινήτρων σύµφωνα µε το εκάστοτε ισχύον νοµοθετικό καθεστώς
ενισχύσεων των ιδιωτικών ε̟ενδύσεων
β) ό̟ου α̟ό τις εκάστοτε κείµενες διατάξεις ̟ροβλέ̟εται η βράβευση
ε̟ιχειρήσεων ̟ου ̟αράγουν ̟ροϊόντα µε ̟εριβαλλοντικές ̟ροδιαγραφές,
λαµβάνεται ως κριτήριο για τη βράβευση αυτή εκτός των άλλων και η χρήση
ανακυκλωµένων υλικών καθώς και η δυνατότητα αξιο̟οίησης / ανακύκλωσης
όταν καταστούν α̟όβλητα.
Κάθε εγκατάσταση ή ε̟ιχείρηση ̟ου εκτελεί εργασίες αξιο̟οίησης λαµβάνει
σχετική άδεια σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις της κείµενης σχετικής
νοµοθεσίας για τη διαχείριση των µη ε̟ικινδύνων α̟οβλήτων.
2. Ποσοτικοί στόχοι
Με την εφαρµογή των µέτρων ̟ου ̟ροβλέ̟ει το ̟αρόν ∆ιάταγµα και την τήρηση
των σχετικών υ̟οχρεώσεων α̟ό τους οικονοµικούς ̟αράγοντες, η αρµόδια αρχή
ε̟ιδιώκει την ̟ραγµατο̟οίηση των ακόλουθων στόχων:
α) Το αργότερο έως την 1 η Ιανουαρίου 2006, για όλα τα ΟΤΚΖ, η
ε̟αναχρησιµο̟οίηση και αξιο̟οίηση αυξάνεται τουλάχιστον στο 85% κατά µέσο
βάρος ανά όχηµα και ανά έτος. Εντός του ιδίου χρονικού ορίου, η
ε̟αναχρησιµο̟οίηση και ανακύκλωση αυξάνεται τουλάχιστον στο 80 % κατά
µέσο βάρος ανά όχηµα και ανά έτος.
Για τα οχήµατα ̟ου έχουν ̟αραχθεί ̟ριν α̟ό την 1η Ιανουαρίου 1980, οι στόχοι
είναι τουλάχιστον 75 % για την ε̟αναχρησιµο̟οίηση και αξιο̟οίηση και
τουλάχιστον 70 % για την ε̟αναχρησιµο̟οίηση και ανακύκλωση κατά µέσο
βάρος ανά όχηµα και ανά έτος. Το ΥΠΕΧΩ∆Ε ενηµερώνει την Ευρω̟αϊκή
Ε̟ιτρο̟ή και τα άλλα κράτη µέλη για τους σχετικούς λόγους ̟ου ε̟ιβάλλουν την
θέσ̟ιση των κατωτέρων αυτών ορίων.
β) το αργότερο την 1η Ιανουαρίου 2015, για όλα τα ΟΤΚΖ, η ε̟αναχρησιµο̟οίηση
και αξιο̟οίηση αυξάνεται τουλάχιστον στο 95 % κατά µέσο βάρος ανά όχηµα και
ανά έτος. Εντός των ιδίων χρονικών ορίων, η ε̟αναχρησιµο̟οίηση και η
ανακύκλωση αυξάνεται τουλάχιστον στο 85 % κατά µέσο βάρος ανά όχηµα και
ανά έτος.

Α.Τ.Ε.Ι.Θ.–ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (LOGISTICS)
ΦΕΤ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ

- 132 -

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – REVERSE LOGISTICS
Με κοινή α̟όφαση του Υ̟ουργού ΠΕΧΩ∆Ε και των συναρµόδιων Υ̟ουργών
είναι δυνατόν να τρο̟ο̟οιούνται οι ως άνω στόχοι σε συµµόρφωση µε α̟οφάσεις
της Ε̟ιτρο̟ής Ευρ. Κοινοτήτων σύµφωνα µε το άρθρο 7 της Οδηγίας 2000/53/ΕΚ.

ΑΡΘΡΟ

12:

ΠΡΟΤΥΠΑ

ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

/

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

1. Οι ̟αραγωγοί, σε συνεργασία µε τους κατασκευαστές υλικών και εξο̟λισµού,
υ̟οχρεούνται να χρησιµο̟οιούν ̟ρότυ̟α κωδικο̟οίησης για τα κατασκευαστικά
στοιχεία και τα υλικά, ιδίως για να διευκολύνουν την αναγνώριση των
κατασκευαστικών στοιχείων και υλικών τα ο̟οία είναι κατάλληλα για
ε̟αναχρησιµο̟οίηση και αξιο̟οίηση.
Τα ̟ρότυ̟α αυτά ορίζονται εκάστοτε µε σχετικές Α̟οφάσεις της Ευρω̟αϊκής
Ε̟ιτρο̟ής ̟ου υιοθετούνται σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 11 της
Οδηγίας 2000/53.
2. Οι ̟αραγωγοί υ̟οχρεούνται να ̟αρέχουν στα συστήµατα εναλλακτικής
διαχείρισης

και

στις

εγκαταστάσεις

ε̟εξεργασίας

̟ληροφορίες

α̟οσυναρµολόγησης για κάθε νέο τύ̟ο οχήµατος ̟ου διατίθεται στην αγορά
εντός έξι µηνών α̟ό τη διάθεση του στην αγορά. Οι εν λόγω ̟ληροφορίες, στο
βαθµό ̟ου α̟αιτείται α̟ό τις εγκαταστάσεις ε̟εξεργασίας, ̟ροκειµένου να
συµµορφώνονται µε τις διατάξεις του ̟αρόντος ̟ροσδιορίζουν τα διάφορα
κατασκευαστικά στοιχεία και υλικά του οχήµατος, καθώς και τα σηµεία ό̟ου
ευρίσκονται όλες οι ε̟ικίνδυνες ουσίες στα οχήµατα, ώστε να ε̟ιτυγχάνονται οι
στόχοι του άρθρου 10.
3. Με την ε̟ιφύλαξη των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας σχετικά µε το
εµ̟ορικό και το βιοµηχανικό α̟όρρητο, οι κατασκευαστές στοιχείων ̟ου
χρησιµο̟οιούνται στα οχήµατα, υ̟οχρεούνται να θέτουν στη διάθεση των
συστηµάτων εναλλακτικής διαχείρισης και των εγκεκριµένων εγκαταστάσεων
ε̟εξεργασίας, εφόσον το ζητούν, τις κατάλληλες ̟ληροφορίες σχετικά µε την
α̟οσυναρµολόγηση,

την

α̟οθήκευση

και

τη

διενέργεια

δοκιµών

των

κατασκευαστικών στοιχείων ̟ου είναι δυνατό να ε̟αναχρησιµο̟οιηθούν.
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∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – REVERSE LOGISTICS
ΑΡΘΡΟ 13: ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

1. Το ΥΠΕΧΩ∆Ε κάθε τρία χρόνια διαβιβάζει στην Ε̟ιτρο̟ή έκθεση σχετικά µε
την εφαρµογή του ̟αρόντος. Η ̟ρώτη έκθεση καλύ̟τει ̟ερίοδο τριών ετών α̟ό
τις 21 Α̟ριλίου 2001. Η έκθεση καταρτίζεται βάσει ερωτηµατολογίου ή σχεδίου
̟ου καταρτίζει η Ε̟ιτρο̟ή σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 6 της οδηγίας
91/692/ΕΟΚ, ̟ροκειµένου να δηµιουργηθούν βάσεις δεδοµένων για τα οχήµατα
στο τέλος του κύκλου ζωής τους και την ε̟εξεργασία τους σύµφωνα µε το άρθρο 18
του Ν. 2939/2001. Η εν λόγω έκθεση ̟εριέχει ̟ληροφορίες συναφείς µε
ενδεχόµενες µεταβολές της διάρθρωσης του εµ̟ορίου αυτοκινήτων και των
βιοµηχανιών συλλογής, α̟οσυναρµολόγησης, τεµαχισµού, αξιο̟οίησης και
ανακύκλωσης, ̟ου οδηγούν σε ενδεχόµενες στρεβλώσεις του ανταγωνισµού στο
εσωτερικό της χώρας ή µεταξύ των κρατών µελών της Ευρω̟αϊκής Ένωσης.
2. Οι διαχειριστές των οχηµάτων (άρθρο 2 ̟αρ. 8) υ̟οχρεούνται να ̟αρέχουν
αξιό̟ιστα δεδοµένα σχετικά µε τις δραστηριότητες τους σύµφωνα µε το άρθρο 18
του Ν. 2939/2001.
3. Οι οικονοµικοί ̟αράγοντες (άρθρο 2 ̟αρ. 19) υ̟οχρεούνται να δηµοσιεύουν
̟ληροφορίες σχετικά µε:
- το σχεδιασµό των οχηµάτων και των κατασκευαστικών στοιχείων τους
̟ροκειµένου να µ̟ορούν να ανακτηθούν και να ανακυκλωθούν,
- την ορθή α̟ό ̟εριβαλλοντική ά̟οψη ε̟εξεργασία των ΟΤΚΖ, ειδικότερα όσον
αφορά την αφαίρεση όλων των υγρών και την α̟οσυναρµολόγηση,
- την ανά̟τυξη και βελτιστο̟οίηση τρό̟ων για την ε̟αναχρησιµο̟οίηση, την
ανακύκλωση και την αξιο̟οίηση των ΟΤΚΖ των και των κατασκευαστικών τους
στοιχείων,
- την ε̟ιτευχθείσα ̟ρόοδο όσον αφορά την αξιο̟οίηση και ανακύκλωση
̟ροκειµένου να µειωθούν τα ̟ρος διάθεση α̟όβλητα και να αυξηθούν τα
̟οσοστά αξιο̟οίησης και ανακύκλωσης.
Οι ̟αραγωγοί υ̟οχρεούνται να διαθέτουν τις ̟ληροφορίες αυτές στους
µελλοντικούς αγοραστές οχηµάτων και να τις ̟εριλαµβάνουν στο έντυ̟ο υλικό
για την εµ̟ορική ̟ροώθηση του νέου οχήµατος10.

10

Εφηµερίς της Κυβερνήσεως, Τεύχος Πρώτο, Αρ. Φύλλου 81, Νόµος 4281
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