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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Στην παρούσα εργασία μελετάται το σύνολο των περιβαλλοντικών επιπτώσεων  των 
συσσωρευτών ενέργειας (μπαταριών) λιθίου-ιόντος σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους, 
καθώς επίσης συγκρίνονται και τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα χρήσης τους στον τομέα της 
αυτοκίνησης έναντι των συμβατικών οχημάτων που χρησιμοποιούν ορυκτούς πόρους.  

Αρχικά, παρατίθενται ο στόχος και η μεθοδολογία εκπόνησης της έρευνας, αιτιολογείται η 
επιλογή της θεματολογίας και αναλύεται περαιτέρω η δομή της εργασίας. 

Στη συνέχεια, περιγράφεται αναλυτικά η δομή μιας μπαταρίας λιθίου-ιόντος, καθώς και οι τάσεις 
ανάπτυξης νέων υλικών ανόδου και καθόδου τόσο στο παρόν, όσο και στο μέλλον. Επιπρόσθετα, 
παρουσιάζεται το ευρωπαϊκό και διεθνές νομικό πλαίσιο διαχείρισης συσσωρευτών ενέργειας 
λιθίου-ιόντος κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής, ώστε να μεγιστοποιηθεί η συλλογή 
απορριφθέντων μπαταριών και συσσωρευτών και να διασφαλιστεί ότι όλες οι συλλεχθείσες 
μπαταρίες θα διέλθουν από κατάλληλη διαχείριση και ανακύκλωση. 

Ταυτόχρονα, παρατίθενται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις, δομημένες κατά τμήματα του ίδιου 
του προϊόντος για πληρέστερη κάλυψη του θέματος, καθώς η συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση για 
ηλεκτρικά οχήματα συνεπάγεται και τη συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση για αποτελεσματικές 
μονάδες αποθήκευσης ενέργειας, ώστε τα οχήματα να έχουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη 
αυτονομία και τον ελάχιστο περιβαλλοντικό αντίκτυπο κατά τη χρήση τους. Τέλος, 
πραγματοποιείται μια σύνοψη της εργασίας και αναγράφονται τα συμπεράσματα που 
απορρέουν από το σύνολο της έρευνας.  
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