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 Οδηγία 91/157/ΔΟΚ «Για ηιρ ηλεκηπικέρ ζηήλερ και 
ηοςρ ζςζζυπεςηέρ πος πεπιέσοςν οπιζμένερ επικίνδςνερ 
οςζίερ»

 Οδηγία 2006/66/ΔΚ «Σσεηικά με ηιρ ηλεκηπικέρ ζηήλερ 
και ηοςρ ζςζζυπεςηέρ και ηα απόβληηα ηλεκηπικών 
ζηηλών και ζςζζυπεςηών και ηην καηάπγηζη ηηρ 
Οδηγίαρ 91/157/ΔΟΚ»

 Οδηγία 2008/103/ΔΚ «Σσεηικά με ηην ηοποθέηηζη 
ηλεκηπικών ζηηλών και ζςζζυπεςηών ζηην αγοπά»

 Ππόηαζη Οδηγίαρ «Σσεηικά με ηην ηποποποίηζη ηηρ 
Οδηγίαρ 2006/66/ΔΚ» (COD 2012/0066) – κάδμιο ζηα 
αζύπμαηα ηλεκηπικά επγαλεία)



 Αθοπούζε μόνο ηιρ ηλεκηπικέρ ζηήλερ και ηοςρ 

ζςζζυπεςηέρ πος πεπιέσοςν οπιζμένερ επικίνδςνερ 

οςζίερ (ςδπάπγςπο, κάδμιο, μόλςβδο) και εξαιπούζε ηιρ 

κομβιόζσημερ (button cells)

 Γεν βοηθούζε ζηη δημιοςπγία ενιαίος και 

αποηελεζμαηικού ζςζηήμαηορ ζςλλογήρ-ανακύκλυζηρ

 Μόνο ηο 2002, πεπιζζόηεπερ από 45% ηυν θοπηηών 

μπαηαπιών πος ποςλήθηκαν ενηόρ Δ.Δ. (δηλαδή 72.155 

ηόνοι) οδηγήθηκαν ζε ηαθή ή αποηέθπυζη.



 Ανάγκη ηηρ Δ.Δ. για ένα ενιαίο ζύζηημα ζςλλογήρ 

και ανακύκλυζηρ μπαηαπιών και ειδικά για ηη 

σπημαηοδόηηζη αςηών ηυν ζςζηημάηυν, για ηην 

ανηιμεηώπιζη ηος ζςνδπόμος “free rider” και για 

ηη δημιοςπγία μιαρ αγοπάρ πποζβάζιμηρ και 

ανοισηήρ ζε όλα ηα εμπλεκόμενα μέπη. 



Δθαπμογή ζε όλερ ηιρ μπαηαπίερ και ζςζζυπεςηέρ πος 

ηίθενηαι ζε κςκλοθοπία ζηην εζυηεπική αγοπά, 

γιαηί:

 Όλερ οι μπαηαπίερ πεπιέσοςν επικίνδςνερ για ηο 

πεπιβάλλον οςζίερ

 Η εμπειπία έδειξε όηι ηα ζςζηήμαηα πος ζςλλέγοςν 

κάθε είδοςρ μπαηαπίερ (all battery schemes) είναι 

πιο αποηελεζμαηικά

 Όλερ οι μπαηαπίερ πεπιέσοςν ανακςκλώζιμα 

μέηαλλα, έηζι η ανακύκλυζή ηοςρ βοηθά ζηην 

εξοικονόμηζη πόπυν, ζύμθυνα κ με ηο Άπθπο 191 

ηηρ Σςνθήκηρ.



Γιηηόρ ζηόσορ:

 Πποζηαζία ηος πεπιβάλλονηορ (ζηόσορ να 

απαγοπεςθεί η καύζη και η ηαθή καθώρ και ηο να 

ειζασθούν πεπιοπιζμοί ζηιρ οςζίερ πος πεπιέσονηαι 

ζηιρ μπαηαπίερ)

 Δύπςθμη λειηοςπγία ηηρ εζυηεπικήρ αγοπάρ 

(πποζηαζία από ζηπεβλώζειρ και από θαινόμενα 

αθέμιηος ανηαγυνιζμού)



Απαγοπεύεηαι η διάθεζη ζηην αγοπά:

Α) ηλεκηπικών ζηηλών και ζςζζυπεςηών πος 

πεπιέσοςν άνυ ηος 0,0005% ςδπάπγςπο κ.β. (για 

ζηοισεία-κοςμπιά άνυ ηος 2% κ.β)

Β) Φοπηηών ηλεκηπικών ζηηλών και ζςζζυπεςηών 

πος πεπιέσοςν άνυ ηος 0,002% κάδμιο κ.β. 

Λήτη μέηπυν ώζηε ζηήλερ ή ζςζζυπεςηέρ πος δεν 

πληπούν ηιρ απαιηήζειρ να μην διαηίθενηαι ζηην 

αγοπά ή να αποζύπονηαι από αςηήν. 



Σηόσοι ζςλλογήρ:

 25% μέσπι 26/9/2012

 45% μέσπι 26/9/2016

Μέσπι 26/9/2011 ελάσιζηερ επιδόζειρ ανακύκλυζηρ:

Α) ανακύκλυζη 65% κ.β. ηυν μολύβδος-οξέορ, 

Β) ανακύκλυζη 75% κ.β. ηυν νικελίος-καδμίος, 

Γ) ανακύκλυζη 50% κ.β. όλυν ηυν άλλυν ηλεκηπικών 

ζηηλών και ζςζζυπεςηών. 

Δλληνική νομοθεζία: Σςλλογή ηος ζςνόλος ηυν 

αποβλήηυν ζςζζυπεςηών οσημάηυν και βιομησανίαρ 

μέσπι 26/9/2012.



 ΚΥΑ 73537/1438/1995 «Γιασείπιζη ηλεκηπικών
ζηηλών και ζςζζυπεςηών πος πεπιέσοςν επικίνδςνερ
οςζίερ», όπυρ ηποποποιήθηκε από ηην ΚΥΑ 19817/2000

 Νόμορ 2939/2001 «Σςζκεςαζίερ και εναλλακηική
διασείπιζη ζςζκεςαζιών και άλλυν πποφόνηυν»

 Π.Γ. 115/2004 «Μέηπα, όποι και ππόγπαμμα για ηην
εναλλακηική διασείπιζη σπηζιμοποιημένυν ηλεκηπικών
ζηηλών και ζςζζυπεςηών»

 ΚΥΑ 41624/2057/Ε103/2010 ««Μέηπα, όποι και
ππόγπαμμα για ηην εναλλακηική διασείπιζη ηυν
αποβλήηυν ηλεκηπικών ζηηλών και ζςζζυπεςηών, ζε
ζςμμόπθυζη με ηιρ Οδηγίερ 2006/66/ΔΚ κ
2008/103/ΔΚ» (καθςζηέπηζη 2 εηών ζηην εναπμόνιζη)



 Αναλςηική απογπαθή ποζοηήηυν και οπθή καηασώπιζη 

παπαγυγών

 Έλεγσορ παπάνομυν εξαγυγών.

 Έλεγσορ διακίνηζηρ και ζςλλογήρ.

 Παπακολούθηζη όσι μόνο ηυν ποζοηικών αλλά και ηυν 

ποιοηικών ζηόσυν ηυν ζςζηημάηυν.

 Σηενή ζςνεπγαζία Γιοίκηζηρ και εμπλεκόμενυν θοπέυν.

 Αποθςγή θαινομένυν ζηπέβλυζηρ αγοπάρ/αθέμιηος 

ανηαγυνιζμού

 Παποσή κινήηπυν για εγκαηάζηαζη πιζηοποιημένυν 

ζςζηημάηυν πεπιβαλλονηικήρ διασείπιζηρ (EMAS)


