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ΗΗΕ

«Ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός (ή ΗΗΕ)» νοείται ο εξοπλισμός
του οποίου η ορθή λειτουργία εξαρτάται από ηλεκτρικά ρεύματα ή
ηλεκτρομαγνητικά πεδία και
ο εξοπλισμός για την παραγωγή, τη μεταφορά και τη μέτρηση των
ρευμάτων και πεδίων αυτών, ο οποίος έχει σχεδιασθεί για να λειτουργεί υπό
ονομαστική τάση έως 1 000 V εναλλασσομένου ρεύματος ή έως 1 500 V
συνεχούς ρεύματος.

✓ Με απλά λόγια: ΗΗΕ θεωρείται οτιδήποτε μπαίνει στη πρίζα ή δέχεται
μπαταρίες

✓ Η ΕΕ από πολύ νωρίς, (από το 2002) με βάση την Οδηγία 2002/96/ΕΚ
θέσπισε κανόνες διαχείρισης για αυτό το ρεύμα προϊόντων όταν γίνουν
απόβλητα και με την Οδηγία 2002/95/ΕΚ έθεσε περιορισμούς στα βαριά
μέταλλα (μόλυβδο, υδράργυρο, κάδμιο, εξασθενές χρώμιο,
πολυβρωμοδιφαινύλια (PBB) και πολυβρωμοδιφαινύλαιθέρες(PBDE) με
εξαιρέσεις για προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο.

✓ Το 2011 εκδόθηκε η νέα Οδηγία 2011/65/ΕΚ με σκοπό τη βελτίωση της
εφαρμογής και της επιβολής και την εναρμόνιση με άλλες νομοθετικές
πράξεις της Ε.Ε όπως ο Κανονισμός REACH, η Οδηγία Eco design και
νομοθετήματα για εμπορία προιόντων (Ευρωπαικός Κανονισμός
765/2008). Ο ΗΗΕ είναι χωρισμένος σε 11 κατ.

✓ Το 2012 αναδιατύπωσε την Οδηγία για τα ΑΗΗΕ (2012/19/ΕΕ). Για
σκοπούς κατηγοροποίησης η Ε.Ε με βάση τον τύπο τους χώρισε το ΗΗΕ
σε 10 κατηγορίες και το 2019 σε 6, με βάση τον τρόπο διαχείρισης.
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Κατηγορίες ΗΗΕ

1. Μεγάλες οικιακές συσκευές (ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, 
κλιματιστικά κ.λπ.)

2. Μικρές οικιακές συσκευές (τοστιέρες, ηλ. σκούπες, 
σεσουάρ, κ.λπ.)

3.Εξοπλισμός πληροφορικής & τηλεπικοινωνιών 

(Η/Υ, εκτυπωτές, τηλέφωνα, φαξ)

4. Ηλεκτρονικές Συσκευές για Ψυχαγωγία/ καταναλωτικά είδη 

(Τηλεοράσεις, βίντεο, ηχοσυστήματα)

5. Φωτιστικά είδη& Λαμπτήρες 
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6. Ηλεκτρικά & Ηλεκτρονικά Εργαλεία

7. Παιχνίδια & εξοπλισμός ψυχαγωγίας & αθλητισμού

8. Ιατροτεχνολογικά προϊόντα

9. Όργανα Παρακολούθησης και Ελέγχου

10. Συσκευές Αυτόματης Διανομής (ATMs)

11. Άλλος εξοπλισμός ΗΗΕ που δεν εμπίπτει στις πιο πάνω 

10 κατηγορίες.



Διαχείριση AHHE

 ΛΑΘΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ  ΣΩΣΤΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ



ΣΕ ΙΣΧΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Οι περί Αποβλήτων Νόμοι του 2011 έως 2021
(Αρ. 185(Ι)/ 2011,6(I)/2012, 32(Ι)/2014, 55(1)/2014, 31(Ι)/ 
2015, 3(Ι)/ 2016 και 120 (Ι)/ 2016, 104 (Ι)/ 2021 )
Οι περί Αποβλήτων (Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού 
Εξοπλισμού) Κανονισμοί του 2015 μέχρι 2021
(Κ.Δ.Π.73 / 2015 , Κ.Δ.Π. 337/2017 και Κ.Δ.Π 200/2021)

Οι περί Αποβλήτων (Περιορισμός της Χρήσης Ορισμένων Επικίνδυνων 
Ουσιών σε Ηλεκτρικό και Ηλεκτρονικό Εξοπλισμό) Κανονισμοί του 
2014 μέχρι 2020. (Κ.Δ.Π 203/2014)



Απαγορεύεται η απόρριψη του στους 
κάδους απορριμμάτων
(Σήμανση σε κάθε ΗΗΕ που τίθεται
στην αγορά)

Η ανακύκλωση των 
αποβλήτων ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού 
( ΑΗΗΕ ) έχει ιδιαίτερη 
σημασία όχι τόσο για την 
ανάκτηση υλικών αλλά 
κυρίως για τη διαχείριση 
των επικίνδυνων υλικών 
που εμπεριέχονται στις 
περισσότερες συσκευές. 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΙΙΙ και IV ΚΔΠ 203/2014

Το Παράρτημα ΙΙΙ και το Παράρτημα ΙV των περί Αποβλήτων (Περιορισμός της

Χρήσης Ορισμένων Επικίνδυνων Ουσιών σε Ηλεκτρικό και Ηλεκτρονικό

Εξοπλισμό) Κανονισμών του 2014 αφορά εξαιρέσεις και τροποποιήσεις μετά

από τεχνική αξιολόγηση αιτημάτων κατασκευαστών για προσθήκη/ αλλαγή στο

κατάλογο των εφαρμογών που εξαιρούνται από τους εν λόγω Κανονισμούς για

περιορισμό της χρήσης επικίνδυνων ουσιών σε ΗΗΕ με σκοπό την

προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο.



ΠΡΟΝΟΙΕΣ ROHS 
❑ ορίζουν κανόνες για τον περιορισμό της χρήσης επικίνδυνων ουσιών στον ηλεκτρικό

και ηλεκτρονικό εξοπλισμό (ΗΗΕ) με σκοπό τη συμβολή στην προστασία της

ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένης της

περιβαλλοντικής ορθής ανάκτησης και διάθεσης των αποβλήτων ΗΗΕ.

❑ Οι κανονισμοί περιέχουν πρόνοιες οι οποίες εστιάζονται κυρίως σε υποχρεώσεις που

αφορούν τον κατασκευαστή, τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, τον εισαγωγέα και

το διανομέα.

❑ Η σημαντικότερη απαίτηση των προνοιών αυτών είναι (ι) η δημιουργία τεχνικού

φακέλου, εκ μέρους του κατασκευαστή, στα πλαίσια της νομοθεσίας για σήμανση CE

και (ιι) η εποπτεία της αγοράς με βάση τον Κανονισμό 765/2008/ΕΚ σχετικά με τον

καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την

εμπορία των προϊόντων.

❑ H εποπτεία της αγοράς γίνεται με εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 765/2008.

Ο κανονισμός αυτός θεσπίζει σαφές νομικό πλαίσιο για τους ελέγχους των προϊόντων

που εισέρχονται στην αγορά της ΕΕ και σαφείς υποχρεώσεις των αρμόδιων εθνικών

αρχών.



ΠΡΟΝΟΙΕΣ ROHS 
❑ Απαιτεί από τις αρχές που είναι επιφορτισμένες με την εφαρμογή της νομοθεσίας να

διενεργούν τους ενδεδειγμένους ελέγχους όσον αφορά τα χαρακτηριστικά των

προϊόντων, στην κατάλληλη κλίμακα, από τη στιγμή της εισόδου στην ΕΕ και πριν

από τη θέση τους σε ελεύθερη κυκλοφορία και συγκεκριμένα:

• να αναστέλλουν την αποδέσμευση ενός προϊόντος όταν υπάρχει υπόνοια ότι

παρουσιάζει σοβαρό κίνδυνο για την υγεία ή την ασφάλεια και/ή δεν ανταποκρίνεται

στις απαιτήσεις της νομοθεσίας εναρμόνισης της ΕΕ ή δεν πληροί τις απαιτήσεις

τεκμηρίωσης και επισήμανσης.

• να μην επιτρέπουν τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία (εφαρμόζεται μετά από

ενημέρωση που έχει το Τελωνείο από την αρμόδια αρχή εποπτείας της αγοράς)

Σε περίπτωση αναστολής της θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία, τα τελωνεία πρέπει να το

κοινοποιήσουν αμέσως στην αρμόδια Αρχή Εποπτείας της Αγοράς (ΑΕΑ)-Τμήμα

Περιβάλλοντος, η οποία στη συνέχεια διεξάγει προκαταρκτική έρευνα σχετικά με τα

προϊόντα και να αποφασίσουν:

• αν μπορούν να αποδεσμευτούν εφόσον δεν παρουσιάζουν σοβαρό κίνδυνο για την

υγεία και την ασφάλεια ή δεν μπορούν να θεωρηθούν ότι παραβιάζουν τη νομοθεσία

εναρμόνισης της ΕΕ

• αν δεν πρέπει να αποδεσμευτούν εφόσον απαιτούνται περαιτέρω έλεγχοι για την

εξακρίβωση της ασφάλειας και της συμμόρφωσής τους.



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΔΗΓΙΑΣ ROHS 

❑Δειγματοληπτικοί Ελέγχοι από ΤΤ για ύπαρξη CE σε προιόντα

από τρίτες χώρες.

❑Παρόλο που οι ΑΕΑ λαμβάνουν την τελική απόφαση σχετικά 

με τη δράση που πρέπει να αναληφθεί, είναι προφανές ότι οι 

τελωνειακές αρχές διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην 

πρόληψη της εισόδου στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

επικίνδυνων ή μη συμμορφούμενων προϊόντων.

❑Η άμεση και αγαστή συνεργασία με τις τελωνειακές αρχές και 

άλλες εποπτικές αρχές (όπως ΗΜΥ, Υπουργείο Εμπορίου) 

οδηγεί σε αποτελεσματικότερη εφαρμογή της Οδηγίας ROHS.

❑Η εφαρμογή του νέου νόμου ομπρέλλα για την Εποπτεία 

Αγοράς θα βοηθήσει τις εποπτικές αρχές να εφαρμόσουν 

καλύτερα τις νομοθεσίες τους.
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