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11..  ΔΔηηζζααγγσσγγήή  

ε κηα ζπλερψο αλαπηπζζφκελε παγθφζκηα νηθνλνκία θαη κε ηελ πξννπηηθή ε Διιάδα 

λα ζπκκεηέρεη ζε απηή ηελ παγθνζκηνπνίεζε σο αλεπηπγκέλε ρψξα, ε αλάπηπμε ηεο 

νηθνλνκίαο έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο θαη ηνπ 

θαηαλαισηηζκνχ. Ζ ζπλέπεηα ηεο αλάπηπμεο είλαη ν ππεξδηπιαζηαζκφο ησλ 

παξαγφκελσλ νηθηαθψλ θαη βηνκεραληθψλ απνβιήησλ. Έλα κέξνο απηψλ ησλ απνβιήησλ 

είλαη επηθίλδπλα γηα ηνλ άλζξσπν θαη ην πεξηβάιινλ. Ζ έιιεηςε ηεο νξζνινγηθήο 

δηαρείξηζήο ηνπο, έρεη σο απνηέιεζκα ηε κφιπλζε ησλ πδάηηλσλ πφξσλ θαη ηνπ εδάθνπο. 

Ο νξηζκφο ησλ επηθίλδπλσλ απνβιήησλ είλαη έλα ζχλζεην πξφβιεκα γηαηί ε 

επηθηλδπλφηεηα πξνζδηνξίδεηαη απφ έλα ζπλδπαζκφ ηδηνηήησλ ησλ νπζηψλ πνπ 

πεξηέρνληαη ζηα απφβιεηα φπσο: ε εθξεθηηθφηεηα, ε αλαθιεμηκφηεηα, ε ηνμηθφηεηα, ε 

νμεηδσηηθφηεηα, ε δηαβξσηηθφηεηα θιπ. 

Σα επηθίλδπλα απφβιεηα απμάλνληαη, ζηαζεξά θαη ζπλερψο, θαη ν ηξφπνο δηάζεζήο ηνπο 

δελ είλαη πάληνηε ν θαηάιιεινο. Ζ Διιάδα αθνινπζεί ηελ ζηξαηεγηθή ηεο Δ.Δ. ζρεηηθά 

κε ηελ δηαρείξηζε ησλ επηθίλδπλσλ απνβιήησλ ε νπνία πξνβιέπεη: 

 ηελ πξφιεςε ε / θαη ηελ κείσζε ηεο παξαγσγήο επηθίλδπλσλ απνβιήησλ ζηελ 

πεγή. Απηή πνιιέο θνξέο δελ είλαη εθηθηή γηα νηθνλνκηθνχο ιφγνπο, δηφηη ν 

παξαγσγφο ησλ απνβιήησλ θαιείηαη λα αιιάμεη νιφθιεξε ηελ γξακκή 

παξαγσγήο κε πνιχ κεγάιν θφζηνο. 

 ηελ αλαθχθισζε ρξήζηκσλ πιηθψλ απφ απηά ή ηελ αλάθηεζε ηεο ελέξγεηαο θαη 

επαλαρξεζηκνπνίεζή ηνπο σο ελαιιαθηηθψλ θαπζίκσλ. Μηα κέζνδφο ε νπνία 

εθαξκφδεηαη θαηά θφξνλ ζηελ Δπξψπε θπξίσο ζηηο ηζηκεληνβηνκεραλίεο. 

 Καηεγνξίεο ηνμηθψλ απνβιήησλ πνπ δελ επηδέρνληαη ηα παξαπάλσ, θαη ε 

δηάζεζή ηνπο πξέπεη λα γίλεηαη κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα κελ ξππαίλεηαη ην 

πεξηβάιινλ θαη λα κελ ππάξρνπλ επηπηψζεηο ζηελ αλζξψπηλε πγεία. 

1.1 Ζ ΤΠΑΡΥΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ 

Ζ δηαρείξηζε ησλ βηνκεραληθψλ επηθηλδχλσλ απνβιήησλ ζηελ Διιάδα εκθαλίδεη κηα 

πιεηάδα πξνβιεκάησλ πνπ νθείιεηαη ηφζν ζηελ σο ηψξα κηθξή επαηζζεηνπνίεζε ηεο 

πνιηηείαο, φζν θαη ζηελ δηάξζξσζε ηεο ειιεληθήο βηνκεραλίαο. Ζ βηνκεραληθή 

δξαζηεξηφηεηα ζηε ρψξα καο εκθαλίδεηαη αξθεηά ηδηφκνξθε ζε φηη αθνξά ζηελ 
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δπλακηθφηεηα ησλ κνλάδσλ θαη ηελ θαηαλνκή ηνπο ζηνλ εζληθφ ρψξν. Τπάξρνπλ είθνζη 

κεγάιεο βηνκεραλίεο πνπ παξάγνπλ επηθίλδπλα απφβιεηα, ελψ επίζεο ππάξρνπλ ρίιηεο 

πεξίπνπ βηνκεραλίεο θαη βηνηερλίεο κεζαίαο θαη κηθξήο δπλακηθφηεηαο.  

Πξφζθαηα ππήξμε εηζήγεζε γηα δηπιφ θαη ηδηαίηεξα βαξχ πξφζηηκν, κε ην νπνίν 

παξαπέκπεηαη θαη πάιη ε ρψξα καο ζην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην, απηή ηε θνξά γηα ηε 

δηαρείξηζε ησλ ηνμηθψλ απνβιήησλ. Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, κε εηζήγεζε πνπ 

θαηαηέζεθε, πξνηείλεη λα επηβιεζεί θαη‟ απνθνπή πξφζηηκν 17,7 εθαη. επξψ γηα κε 

ζπκκφξθσζε ζηελ θνηλνηηθή Οδεγία απφ ηνλ επηέκβξην ηνπ 2009, νπφηε εθδφζεθε ε 

πξψηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε, θαζψο θαη ρξεκαηηθή πνηλή-κακνχζ 72.846 επξψ ηελ 

εκέξα γηα θάζε εκέξα θαζπζηέξεζεο. 

Αμίδεη λα αλαθέξνπκε φηη ε Διιάδα θαηαδηθάζηεθε ηνλ πεξαζκέλν Γεθέκβξην (2013) 

γηα ηηο παξάλνκεο ρσκαηεξέο κε εθάπαμ πξφζηηκν 10 εθαη. επξψ, πνπ ήδε θαηαβιήζεθε 

ζηηο αξρέο Φεβξνπαξίνπ 2014. Νέα πξνζθπγή έρεη ππνβιεζεί θαη γηα ηηο θαζπζηεξήζεηο 

ζηε ιεηηνπξγία ππνδνκψλ δηαρείξηζεο αζηηθψλ απνβιήησλ, ρσξίο λα έρεη 

ζπγθεθξηκελνπνηεζεί ε εηζήγεζε γηα ηε ρξεκαηηθή πνηλή. 

Απφ παιαηφηεξεο θαηαγξαθέο ηνπ ππνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, ζηε ρψξα καο παξάγνληαη 

απφ βηνκεραλίεο ζε εηήζηα βάζε πάλσ απφ 280.000 ηφλνη επηθίλδπλσλ απνβιήησλ, απφ 

ηα νπνία ην 37% πξνέξρεηαη απφ κνλάδεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ Αηηηθή. Δπηπιένλ, 

ππνινγίδεηαη φηη 6.500 ηφλνη επηθίλδπλσλ απνβιήησλ απνξξίπηνληαη καδί κε ηα νηθηαθά 

ζθνππίδηα, παξφιν πνπ απαγνξεχεηαη απφ ην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην. 

Σν πην αλεζπρεηηθφ είλαη φηη κεγάιεο πνζφηεηεο, πνπ ελδερνκέλσο λα μεπεξλνχλ ηνπο 

87.000 ηφλνπο ηνλ ρξφλν, δελ θαηαγξάθνληαη απφ ηηο κνλάδεο παξαγσγήο πνπ έρνπλ 

ππνρξέσζε λα ζπληάζζνπλ πίλαθεο. ηε ρψξα καο ππνδνκέο επεμεξγαζίαο ηνμηθψλ 

απνβιήησλ δηαζέηνπλ κφλνλ ε ΓΔΖ θαη ε εηαηξεία αινπκηλίνπ, κε απνηέιεζκα κεγάιεο 

πνζφηεηεο πνπ αγγίδνπλ ηα 17 εθαη. ηφλνπο λα βξίζθνληαη «πξνζσξηλά» απνζεθεπκέλνη 

ζε αθαηάιιειεο ζέζεηο, ζπρλά ζε ππαίζξηνπο ρψξνπο.  

Οη πνζφηεηεο ησλ επηθηλδχλσλ απνβιήησλ ζχκθσλα κε ην ππνπξγείν αλέξρεηαη πεξίπνπ 

ζε 600.000 ηφλνπο γηα ην 2014, ρσξίο λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζε απηά ηα ιεγκέλα 

θπηνθάξκαθα, ειεθηξνκεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο πνπ πεξηέρεη πνιπρισξνδηθαηλχιηα , 

ηα επηθίλδπλα νηθηαθά απνξξίκκαηα, ηα κνιπζκαηηθά θιπ. 

Πξνο ην παξφλ ε Διιάδα δελ δηαζέηεη εγθεθξηκέλνπο ρψξνπο κε ηα απαηηνχκελα κέζα 
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πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο γηα ηελ επεμεξγαζία θαη ηελ ηειηθή δηάζεζε ησλ 

επηθίλδπλσλ πγξψλ θαη ζηεξεψλ απνβιήησλ θαη ησλ επηθίλδπλσλ ιαζπψλ, κε εμαίξεζε 

ησλ απνηεθξσηήξα λνζνθνκεηαθψλ απνβιήησλ πνπ εδξεχεη ζηνλ Υ.Τ.Σ.Α. Φπιήο, 

θαζψο θαη ηα ηδησηηθά Υ.Τ.Σ.Δ.Α. πνπ έρεη θαηαζθεπάζεη ε ΓΔΖ θαη ε εηαηξεία 

αινπκηλίνπ, κε απνηέιεζκα κεγάιεο πνζφηεηεο πνπ αγγίδνπλ ηα 17 εθαη. ηφλνπο λα 

βξίζθνληαη «πξνζσξηλά» απνζεθεπκέλνη ζε αθαηάιιειεο ζέζεηο, ζπρλά ζε ππαίζξηνπο 

ρψξνπο.  .  

Όκσο κηα επηπιένλ ηδηαηηεξφηεηα ζηελ Διιάδα, γλσζηή ζε φζνπο αζρνινχληαη κε 

πεξηβαιινληηθά ζέκαηα, είλαη ε επηθπιαθηηθφηεηα θαη ε ζπρλά θάζεηε άξλεζε ησλ 

εκπιεθφκελσλ θνξέσλ λα ζπλαηλέζνπλ ζηελ ρσξνζέηεζε ελφο ρψξνπ δηαρείξηζεο 

απνβιήησλ ζηελ πεξηνρή ηνπο. Σν θαηλφκελν απηφ, γλσζηφ θαη σο ζχλδξνκν NIMBY / 

Not In My Backyard (φρη ζηνλ δηθφ κνπ απιφγπξν), είλαη δηεζλέο, αιιά ζηελ ρψξα καο 

ιακβάλεη ηδηαίηεξε έθηαζε. Δίλαη ζπρλφ θαηλφκελν νη θάηνηθνη λα θαηαιακβάλνπλ 

εζληθέο νδνχο θαη λα δηαδειψλνπλ, κφιηο αθνχζνπλ φηη πξφθεηηαη λα εγθαηαζηαζεί 

θάπνηνο ρψξνο, φρη κφλν επεμεξγαζίαο, αιιά θαη δηάζεζεο απνξξηκκάησλ (Υψξνο 

Τγεηνλνκηθήο Σαθήο Απνξξηκκάησλ - ΥΤΣΑ). Σν πξφβιεκα φκσο δελ είλαη κφλν απηφ 

ηεο αξρηθήο αληίδξαζεο αιιά ηεο έιιεηςεο βνχιεζεο γηα ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ 

εμεχξεζε κηαο ιχζεο (εθφζνλ απηή πεξηιακβάλεη ηελ πεξηνρή ηνπο) αθφκε θαη αλ ε 

ππνδεηθλπφκελε ιχζε πιεξεί φιεο ηηο ζχγρξνλεο ηερλνινγηθέο πξνδηαγξαθέο, ψζηε λα 

κελ έρεη θακία επίπησζε ζην πεξηβάιινλ. 

Έηζη ε δηαρείξηζε ησλ επηθηλδχλσλ απνβιήησλ ελαπφθεηηαη κφλν ζηηο ίδηεο ηηο 

βηνκεραλίεο λα ηα δηαρεηξηζηνχλ επηηφπνπ ή λα ηα κεηαθέξνπλ κεηά απφ ρνξήγεζε 

ζρεηηθήο άδεηαο ζε θαηάιιειεο κνλάδεο ηνπ εμσηεξηθνχ. 

Έλα άιιν πξφβιεκα ζηελ Διιάδα είλαη φηη αθελφο κελ δελ έρνπλ νινθιεξσζεί νη 

δηαδηθαζίεο ελαξκφληζεο ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηηο θνηλνηηθέο νδεγίεο, αιιά θαη 

αθεηέξνπ δε, ην θπξηφηεξν είλαη φηη δελ ππάξρεη θαλείο απνιχησο έιεγρνο ηεο 

δηαρείξηζεο ησλ επηθηλδχλσλ απνβιήησλ ηεο βηνκεραλίαο. Σα ζέκαηα δηαρείξηζεο ησλ 

απνβιήησλ δπζηπρψο αληηκεησπίδνληαη πξνο ην παξφλ κφλν κειεηεηηθά (πξηλ ηελ 

ιεηηνπξγία ηεο κνλάδνο) θαηά ην ζηάδην ηεο έγθξηζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ θαη 

ηεο πξψηεο αδεηνδφηεζεο κηαο κνλάδαο. 

Όζνλ αθνξά ην ζέκα ηνπ ειέγρνπ, ηδξχζεθε ην ηκήκα πεξηβαιινληηθψλ επηζεσξεηψλ, κε 

ζθνπφ ηνλ ζπλερή έιεγρν ησλ βηνκεραληψλ, φκσο εθ ηνπ απνηειέζκαηνο θάλεθε πσο δελ 



 

7 

 

είλαη εχθνιν νη έιιελεο παξαγσγνί επηθίλδπλσλ απνβιήησλ λα ελαξκνληζηνχλ κε ηελ 

επξσπατθή θαη ειιεληθή λνκνζεζία, βξίζθνληαο δηάθνξα παξαζπξάθηα φπσο είλαη ε 

πξνζσξηλή απνζήθεπζε ψζηε λα απνθχγνπλ ην θφζηνο ηεο ηειηθήο δηάζεζεο ησλ 

απνβιήησλ ηνπο. Μηα αχμεζε ζηελ αλάπηπμε πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο ζηηο 

επηρεηξήζεηο, θαίλεηαη λα δείρλεη ε πξφζθαηε αλάπηπμε ,θαη ζηελ ρψξα καο, ησλ 

ζπζηεκάησλ πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο, κε βάζε ηα δηεζλή πξφηππα ISO 14001 θαη 

EMAS, αθνχ απηά επηβάιινπλ ηελ πεξηβαιινληηθά ζπκβαηή αλάπηπμε ησλ 

επηρεηξήζεσλ. Σα απφβιεηα πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο επηθίλδπλα εμεηάδνληαη μερσξηζηά 

ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξν δπλεηηθφ θίλδπλν θαη απμεκέλεο 

πηζαλέο δπζκελείο επηδξάζεηο ζηε δεκφζηα πγεία θαη ην πεξηβάιινλ, ζπγθξηηηθά κε ηα 

ππφινηπα απφβιεηα. Σν ραξαθηεξηζηηθφ απηφ ησλ απνβιήησλ νθείιεηαη ζε 

ζπγθεθξηκέλεο νπζίεο πνπ πεξηέρνπλ θαη νη νπνίεο πξνζδίδνπλ ζηα απφβιεηα κία ή 

πεξηζζφηεξεο ηδηφηεηεο, ηαμηλνκψληαο ηηο, σο ηνμηθέο, επηβιαβείο, δηαβξσηηθέο, 

θαξθηλνγφλεο θ.α.  

 

Με βάζε ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία απφ ηα εηήζηα παξαγφκελα επηθίλδπλα απφβιεηα 

πεξίπνπ: 

• Σν 76% απνζεθεχνληαη πξνζσξηλά ζε εηδηθνχο ρψξνπο, ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή 

λνκνζεζία 

• Σν 22.50% αλαθπθιψλνληαη σο παξαπξντφληα, σο θαχζηκα ή σο πξφζζεηα πιηθά 

• Σν 1% πθίζηαληαη επεμεξγαζία κε ζηαζεξνπνίεζε / ζηεξενπνίεζε 

• Πνζνζηφ κηθξφηεξν ηνπ 0.50% κεηαθέξνληαη ζην εμσηεξηθφ γηα αλαθχθισζε, 

ζεξκνθαηαζηξνθή ή ηειηθή δηάζεζε. 

Γηα ηελ πξνζσξηλή αληηκεηψπηζε ηνπ πθηζηάκελνπ πξνβιήκαηνο δηαρείξηζεο ησλ 

επηθίλδπλσλ απνβιήησλ, νη παξαγσγνί ή νη θάηνρνη ηνπο νθείινπλ λα πξνβαίλνπλ ζηηο 

πξνβιεπφκελεο απφ ηε λνκνζεζία ελέξγεηεο γηα λα ηνπο ρνξεγεζεί απφ ηηο αξκφδηεο 

ππεξεζίεο άδεηα πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο, θπξίσο ζηνπο ρψξνπο ησλ εξγνζηαζίσλ ή ζε 

άιινπο θαηάιιεινπο ρψξνπο φπνπ ιακβάλνληαη ηα αλαγθαία κέηξα πξνζηαζίαο ηνπ 

πεξηβάιινληνο. 

ηε ρψξα καο ππάξρεη έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο ξππαζκέλσλ ρψξσλ είηε εμαηηίαο ηεο 

αλεμέιεγθηεο δηάζεζεο, είηε εμαηηίαο ησλ θαηαινίπσλ ζε πεξηνρέο κε κεηαιιεπηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, απνζήθεπζεο πεηξειαηνεηδψλ θιπ. Σν πξφβιεκα επηηείλεηαη απφ ηηο 

ειιείςεηο ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ. 
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1.2 ΔΤΡΩΠΑΪΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 

Ζ Κνηλνηηθή πνιηηηθή γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο μεθίλεζε νπζηαζηηθά κε ηε 

χλνδν θνξπθήο ησλ Παξηζίσλ ην 1974. Αθνινχζεζαλ ηα “πξνγξάκκαηα δξάζεο” ηεο 

Κνηλφηεηαο θαη ήδε απφ ην 1975 πξνβιέπνληαη ζηνλ θνηλνηηθφ πξνυπνινγηζκφ θνλδχιηα 

γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Σν 1981 νη σο ηφηε δηάζπαξηεο πεξηβαιινληηθέο 

ππεξεζίεο ζπγρσλεχνληαη ζηε Γεληθή Γηεχζπλζε ΥΗ (πεξηβάιινλ, ππξεληθή αζθάιεηα 

πξνζηαζία πνιηηψλ) θαη ππφ ην πξίζκα ησλ εμειίμεσλ πηνζεηείηαη ε Δληαία Δπξσπατθή 

Πξάμε (1ε Ηνπιίνπ 1987) σο αλεμάξηεηε πνιηηηθή γηα ην πεξηβάιινλ. Σελ ίδηα ρξνληά 

πηνζεηείηαη ην 4ν Πξφγξακκα δξάζεο γηα ην πεξηβάιινλ, κε βαζηθφ ζηφρν ηελ 

απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηεο θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο γηα ην πεξηβάιινλ απφ ηα θξάηε 

κέιε. Σν 1991 ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή μεθίλεζε ην πξφγξακκα γηα ηε δηαρείξηζε ησλ 

απνβιήησλ πξνηεξαηφηεηαο ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαλ: 

 

• Απφβιεηα απφ ειεθηξηθφ θαη ειεθηξνληθφ εμνπιηζκφ  

• Απφβιεηα απφ θαηαζθεπέο θαη θαηεδαθίζεηο  

• Ορήκαηα ζην ηέινο θχθινπ δσήο ηνπο  

• πζζσξεπηέο  

• Διαζηηθά  

• πζθεπαζίεο θαη απνξξίκκαηα ζπζθεπαζηψλ  

• Υξεζηκνπνηεκέλα Οξπθηέιαηα  

• Ννζνθνκεηαθά απφβιεηα  

• PCB‟s  

 

Αθνινχζεζε ην 5ν Πξφγξακκα Γξάζεσο γηα ην Πεξηβάιινλ “πξνο κηα αεηθφξν 

αλάπηπμε” ην νπνίν ζέζπηζε ηηο αξρέο κηαο πην ελεξγεηηθήο Δπξσπατθήο ζηξαηεγηθήο γηα 

ηελ πεξίνδν 1992-2000 θαη ζεκαηνδφηεζε ηελ αξρή κίαο νξηδφληηαο θνηλνηηθήο δξάζεσο, 

ιακβάλνληαο ππφςε φινπο ηνπο παξάγνληεο ξχπαλζεο (βηνκεραλία, ελέξγεηα, ηνπξηζκφο, 

κεηαθνξέο, γεσξγία). Σν 6ν Πξφγξακκα Γξάζεο γηα ην Πεξηβάιινλ πξνζδηφξηδε 

γεληθνχο ζηφρνπο θαη θαζφξηδε θαηάινγν πεξηβαιινληηθψλ πξνηεξαηνηήησλ κέρξη θαη ην 

έηνο 2010 θαη εμέπλεπζε ηνλ Ηνχιην ηνπ 2012. Πιένλ ηξέρεη ην 7ν Πξφγξακκα Γξάζεο 

γηα ην Πεξηβάιινλ πνπ έρεη ηζρχ κέρξη ην 2020 θαη έρεη ζέζεη ηνπο εμήο ζηφρνπο: 

1. Πξνζηαζία, δηαηήξεζε θαη ελίζρπζε ηνπ θπζηθνχ θεθαιαίνπ ηεο ΔΔ. 

2. Μεηαηξνπή ηεο ΔΔ ζε κηα πξάζηλε θαη αληαγσληζηηθή νηθνλνκία ρακειψλ 
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επηπέδσλ αλζξαθνχρσλ εθπνκπψλ θαη απνδνηηθήο ρξήζεο ησλ πφξσλ. 

3. Πξνζηαζία ησλ πνιηηψλ ηεο ΔΔ απφ πεξηβαιινληηθέο πηέζεηο θαη θηλδχλνπο γηα 

ηελ πγεία θαη ηελ επεκεξία. 

4. Μεγηζηνπνίεζε ησλ νθειψλ ηεο πεξηβαιινληηθήο λνκνζεζίαο ηεο ΔΔ. 

5. Βειηίσζε ηεο βάζεο ηεθκεξίσζεο γηα ηελ πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή. 

6. Δμαζθάιηζε επελδχζεσλ ζηελ πεξηβαιινληηθή θαη ηελ θιηκαηηθή πνιηηηθή θαη 

δηακφξθσζε ζσζηψλ ηηκψλ. 

7. Βειηίσζε ηεο ελζσκάησζεο ηεο πεξηβαιινληηθήο δηάζηαζεο θαη ηεο ζπλνρήο ησλ 

πνιηηηθψλ. 

8. Δλίζρπζε ηεο αεηθνξίαο ησλ πφιεσλ ηεο ΔΔ. 

9. Αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ΔΔ φζνλ αθνξά ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

πεξηθεξεηαθψλ θαη παγθφζκησλ πεξηβαιινληηθψλ πξνθιήζεσλ. 

 

Σα βαζηθφηεξα ζεκεία ηεο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο είλαη ηα 

εμήο: 

 

• Ζ πξφιεςε είλαη πξνηηκφηεξε απφ ηε ιήςε δηνξζσηηθψλ κέηξσλ  

• Σα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη ζηελ πεγή ηνπο  

• Ο ξππαίλσλ πξέπεη λα πιεξψλεη ην θφζηνο ησλ κέηξσλ πνπ ζα ιεθζνχλ γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο  

• Ζ πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε θαη λα απνηειεί ηκήκα ησλ 

άιισλ πνιηηηθψλ ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο  

 

Οιφθιεξε ε πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή ηεο Δ.Δ. βαζίδεηαη ζηελ αξρή "ν ξππαίλσλ 

πιεξψλεη". Οη πιεξσκέο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζνχλ κε ηε κνξθή επελδχζεσλ γηα λα 

επηηεπρζεί ζπκκφξθσζε πξνο απζηεξφηεξα πξφηππα ή κε ηε κνξθή θφξνπ 

επηβαιιφκελνπ ζηηο επηρεηξήζεηο ή ζηνπο θαηαλαισηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ κε 

νηθνινγηθά πξντφληα (π.ρ. νξηζκέλνπο ηχπνπο ζπζθεπαζηψλ).  

 

 

 

 

 



 

10 

 

ΗΔΡΑΡΥΖΖ ΔΠΗΛΟΓΩΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ 

 

 

 

 

Όηαλ νη θίλδπλνη πνπ απεηινχλ ην πεξηβάιινλ είλαη πεξηζζφηεξν δπλεηηθνί παξά 

απνδεδεηγκέλα ππαξθηνί, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή εθαξκφδεη απηφ πνπ είλαη γλσζηφ σο 

"αξρή ηεο πξνθχιαμεο", δειαδή πξνηείλεη κέηξα πξνζηαζίαο, αλ ν θίλδπλνο θαίλεηαη 

πξαγκαηηθφο, αθφκα θαη αλ δελ ππάξρεη απφιπηε επηζηεκνληθή βεβαηφηεηα. Δηδηθφηεξα 

γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ, απηή κε βάζε ηηο θνηλνηηθέο Οδεγίεο ζα 

πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηηο εμήο αξρέο: 

 

1) Αξρή ηεο πξόιεςεο ή θαη κείσζεο ησλ παξαγόκελσλ απνβιήησλ 

Βαζηθφ δήηεκα ζηελ πξφιεςε παξαγσγήο απνξξηκκάησλ απνηειεί ε εθηίκεζε ησλ 

επηπηψζεσλ απφ ην ζηάδην ηεο εμαγσγήο παξζέλσλ πξψησλ πιψλ, ηεο επεμεξγαζίαο, 

κεηαπνίεζεο, κεηαθνξάο θαη ρξήζεο .Μέρξη ζήκεξα δελ ππάξρνπλ – ζε αξθεηά 

παγησκέλε κνξθή – κέζνδνη αλαιχζεσλ θχθινπ δσήο γηα ηα θάζε είδνπο πξντφληα, 

θαηαζθεπέο θ.ιπ. Ήδε φκσο έρνπλ ιεθζεί απνθάζεηο πνπ πινπνηνχληαη είηε κέζσ 

ρξεκαηνδνηηθψλ πξνγξακκάησλ (π.ρ. LIFE), είηε κέζσ ζεζκνζέηεζεο ηερληθψλ 

πξνηχπσλ, ζην πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο Σππνπνίεζεο (CEN). ε εηδηθέο 
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πεξηπηψζεηο ε πξφιεςε κπνξεί λα γίλεηαη κέζσ πεξηνξηζκψλ ή απαγνξεχζεσλ ζηε 

ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ νπζηψλ (π.ρ. βαξέσλ κεηάιισλ), ψζηε λα πξνιακβάλεηαη ζε 

κεηαγελέζηεξν ζηάδην ε δεκηνπξγία επηθίλδπλσλ απνβιήησλ. Άιινη ηξφπνη ζπλεηζθνξάο 

ζηελ πξφιεςε, είλαη ηα πξνγξάκκαηα νηθνινγηθψλ ειέγρσλ, κε παξάιιειε ζέζπηζε 

θηλήηξσλ ή θαη αληηθηλήηξσλ ζε νηθνλνκηθνχο θνξείο ηνπ Γεκφζηνπ ή ηνπ ηδησηηθνχ 

ηνκέα (νηθνινγηθφ ζήκα) θαη ε ελζάξξπλζε ησλ θαηαλαισηψλ λα αγνξάζνπλ πξντφληα 

πνπ ξππαίλνπλ ιηγφηεξν.  

 

2) Αξρή επαλαρξεζηκνπνίεζεο ησλ πιηθώλ 

Με βάζε θαη ηελ επζχλε ηνπ παξαγσγνχ, ν θαηαζθεπαζηήο νθείιεη λα εμαζθαιίδεη ηα 

κέζα, φρη κφλν γηα λα πεξηνξίζεη ηε δεκηνπξγία απνβιήησλ, (κε ζπλεηή ρξήζε ησλ 

θπζηθψλ πφξσλ, αλαλεψζηκσλ πξψησλ πιψλ ή κε επηθίλδπλσλ πιηθψλ) αιιά θαη γηα ηε 

δεκηνπξγία πξντφλησλ ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη επαλαρξεζηκνπνίεζή θαη αλάθηεζή ηνπο. 

 

3) Αξρή αλαθύθισζεο θαη αμηνπνίεζεο ησλ πιηθώλ 

Ζ αλάθηεζε απφ ηα απνξξίκκαηα απνηειεί ηνλ ππξήλα θάζε αεηθφξνπ πνιηηηθήο 

δηαρείξηζήο ηνπο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ζε πεξηπηψζεηο φπνπ ε δεκηνπξγία ηνπο δελ κπνξεί 

λα απνθεχγεηαη, ζα πξέπεη λα επαλαρξεζηκνπνηνχληαη ή λα ππνβάιινληαη ζε δηαδηθαζίεο 

αλάθηεζεο πιηθψλ. Βαζηθή δηαδηθαζία γηα ηελ αλάθηεζε ησλ πιηθψλ, είλαη ν 

δηαρσξηζκφο ηνπο ζηελ πεγή. Απηφ απαηηεί ηε ζπκκεηνρή ησλ θαηαλαισηψλ θαη ησλ 

ηειηθψλ ρξεζηψλ ζηελ αιπζίδα δηαρείξηζεο θαη ηνπο θαζηζηά πεξηζζφηεξν επαίζζεηνπο 

σο πξνο ηελ αλάγθε κείσζεο ηεο παξαγσγήο απνβιήησλ. εκαληηθή επίζεο πξνυπφζεζε 

απνηειεί γηα ηελ νηθνλνκηθή βησζηκφηεηα ζπζηεκάησλ αλαθχθισζεο θαη ε δεκηνπξγία 

αγνξψλ γηα ηα πξντφληα πνπ ζα πξνθχςνπλ. 

 

4) Αξρή αλάθηεζεο ελέξγεηαο 

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ είλαη δπλαηή ε αλάθηεζε πιηθψλ ιφγσ ηερληθψλ πεξηνξηζκψλ, 

ζα πξέπεη λα νδεγνχληαη ηα απφβιεηα κε ζεκαληηθφ ζεξκηθφ πεξηερφκελν ζε κνλάδεο 

θαχζεο κε ζηφρν ηελ αλάθηεζε ελέξγεηαο, ψζηε λα δηαηεζεί ηειηθψο κφλν ην θιάζκα πνπ 

δελ δχλαηαη λα αμηνπνηεζεί. 

 

5) Αξρή ηεο αζθαινύο δηάζεζεο 

Ζ απφξξηςε ζηεξεψλ απνβιήησλ ζε ρψξνπο δηάζεζεο έρεη βαξχηαηεο επηπηψζεηο ζην 
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πεξηβάιινλ θαη ζα πξέπεη λα επηιέγεηαη σο έζραηε ιχζε. Υξεζηκνπνηείηαη εθηελψο κηαο 

θαη είλαη ε νηθνλνκηθφηεξε ιχζε, αιιά νη πξφζθαηεο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο έρνπλ σο 

κεζνπξφζεζκν ζηφρν λα θαηαιήγνπλ ζε ρψξνπο δηάζεζεο κφλν ηα κε αλαθηήζηκα θαη 

αδξαλή απφβιεηα. 

1.3 ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ 

Σν Γεθέκβξην ηνπ 2005 αλαθνηλψζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ε λέα ζεκαηηθή 

ζηξαηεγηθή γηα ηε πξφιεςε ηεο παξαγσγήο ησλ απνβιήησλ θαη ηελ αλαθχθισζε. 

ηφρνο ηεο ζηξαηεγηθήο είλαη λα κεησζνχλ νη αξλεηηθέο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζείο ησλ 

απνβιήησλ θαζ΄ φιν ηνλ θχθιν δσήο ηνπο, απφ ηελ παξαγσγή κέρξη ηελ ηειηθή δηάζέζε 

ηνπο, κέζσ ηεο αλαθχθισζεο. Ζ πξνζέγγηζε απηή επηηξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη θάζε 

είδνο απνβιήησλ φρη κφλν σο πεγή ξχπαλζεο πνπ επηβάιιεηαη λα κεησζεί, αιιά θαη σο 

ελδερφκελνο πφξνο πνπ πξνζθέξεηαη γηα εθκεηάιιεπζε. Ζ λέα ζηξαηεγηθή πξνβιέπεη 

ηελ απινπνίεζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο απνζθνπψληαο ζηελ ζπγρψλεπζε ηεο νδεγίαο 

γηα ηα επηθίλδπλα απφβιεηα θαη ηεο νδεγία γηα ηα ρξεζηκνπνηεκέλα νξπθηέιαηα αιιά θαη 

ζηελ εμάιεηςε ησλ αιιειεπηθαιχςεσλ κεηαμχ ηεο νδεγίαο πιαηζίνπ γηα ηα απφβιεηα 

θαη ηεο νδεγίαο γηα ηελ νινθιεξσκέλε πξφιεςε θαη ηνλ έιεγρν ηεο ξχπαλζεο. 

Δπηπξνζζέησο πξνβιέπεη ηελ ελζάξξπλζε ηνπ ηνκέα ηεο αλαθχθισζεο κε ζηφρν ηελ 

επαλέληαμε, κε ειάρηζην πεξηβαιινληηθφ αληίθηππν, ησλ απνβιήησλ ζηνλ νηθνλνκηθφ 

θχθιν κε ηε κνξθή πξντφλησλ πνηφηεηαο. Ζ λέα ζηξαηεγηθή πξνβιέπεη θαη άιια κέηξα, 

φπσο ε αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηε θνξνινγία ηεο νξηζηηθήο ελαπφζεζεο ησλ 

απνβιήησλ ζε εζληθφ επίπεδν θαζψο θαη, καθξνπξφζεζκα, ηε ιήςε κέηξσλ βάζεη ηεο 

θχζεο ησλ πιηθψλ θαη ελδερνκέλσο κέηξσλ ζπκπιήξσζεο ησλ κεραληζκψλ ηεο αγνξάο, 

ζε πεξίπησζε πνπ δελ επαξθέζνπλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο αλάπηπμεο ηεο αλαθχθισζεο.  

Ζ λέα Οδεγία πιαίζην 2008/98/EK αληηθαζηζηά ηελ Οδεγία 2006/12/ΔΚ (θαη θαηαξγεί 

ηηο Οδεγίεο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ επηθίλδπλσλ απνβιήησλ θαη ησλ ιηπαληηθψλ 

(75/439/ΔΚ, 91/689/ΔΚ). Ζ αλαζεψξεζε ηεο Οδεγίαο έγηλε ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο ηεο 

ηξαηεγηθήο γηα ηελ πξφιεςε ηεο παξαγσγήο ησλ απνβιήησλ θαη ηελ αλαθχθισζε κε 

ζηφρν λα απνζαθελίζεη έλλνηεο φπσο απφβιεην, δηάζεζε, αμηνπνίεζε, λα εληζρχζεη θαη 

λα πξνσζήζεη ηελ πξφιεςε ηεο παξαγσγήο ησλ απνξξηκκάησλ, λα εηζάγεη ηελ έλλνηα 

ηεο αλάιπζεο θχθινπ δσήο ζηε ιήςε απφθάζεσλ γηα ηελ δηαρείξηζή ηνπο θαη λα 

πξνσζήζεη ηελ αλάθηεζε πιηθψλ θαη ελέξγεηαο. Δπίζεο θαζνξίδεη  πφηε ε απνηέθξσζε 

ησλ απνξξηκάησλ ζεσξείηαη αλάθηεζε θαη φρη δηάζεζε, ζε ζπκθσλία θαη κε ηα έγγξαθα 
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αλαθνξάο ησλ βέιηηζησλ δηαζέζηκσλ ηερληθψλ γηα ηελ απνηέθξσζε ησλ απνβιήησλ 

(IPPC Directive).  

 

Ζ λέα Οδεγία πξνβιέπεη ηελ δεκνζίεπζε θαηεπζχλζεσλ γηα ηα θξηηήξηα ηαμηλφκεζεο 

ελφο απνβιήηνπ σο πξνηφληνο ε φρη, θαζψο θαη ηε ζέζπηζε πνζνηηθψλ ζηφρσλ πξφιεςεο 

ηεο παξαγσγήο ησλ απνξξηκκάησλ απφ ηα θξάηε κέιε. Θέηεη ζπγθεθξηκέλνπο 

πνζνηηθνχο ζηφρνπο γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ απνβιήησλ απφ θαηαζθεπέο θαη 

θαηεδαθίζεηο (70% σο ην 2020), ειάρηζην πνζνηηθφ ζηφρν αλαθχθισζεο ησλ νηθηαθψλ 

απνβιήησλ (50% σο ην 2020) θαη πξνππνζέηεη ηελ μερσξηζηή ζπιινγή ηνπιάρηζηνλ ηνπ 

ραξηηνχ, κεηάιινπ, πιαζηηθνχ θαη γπαιηνχ κέρξη ην 2015 (H Διιάδα αθφκε δελ έρεη 

θαηαθέξεη λα επηηχρεη νχηε ηνλ ζπγθεθξηκέλν ζηφρν). Αλαθνξηθά κε ηε δηαρείξηζε ησλ 

βηναπνδνκήζηκσλ απνβιήησλ, πξνηείλεη ηελ μερσξηζηή ζπιινγή ηνπο θαη ηε δηεξεχλεζε 

ηνπ πιαηζίνπ δηαρείξηζήο ηνπο απφ ηελ Δπηηξνπή. 

1.4 ΣΑΞΗΝΟΜΖΖ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ 

Με βάζε ηελ πξνζπάζεηα γηα θνηλή ζηξαηεγηθή ζην ζέκα ηεο δηαρείξηζεο ησλ 

απνβιήησλ, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή πηνζέηεζε ηνλ Δπξσπατθφ Καηάινγν Απνβιήησλ 

(Δ.Κ.Α.) κε ηελ Απφθαζε 94/3/ΔΚ. Ο Δ.Κ.Α. είλαη έλαο ελαξκνληζκέλνο, κε 

εμαληιεηηθφο θαηάινγνο απνβιήησλ, ν νπνίνο πξφθεηηαη αλά ηαθηά δηαζηήκαηα λα αλα 

ζεσξείηαη θαη εθφζνλ είλαη απαξαίηεην, λα αλαζθεπάδεηαη ζχκθσλα κε ηελ δηαδηθαζία 

ηεο Δπηηξνπήο. Ο Δ.Κ.Α. απνηειεί ζήκεξα νλνκαηνινγία αλαθνξάο, παξέρνληαο θνηλή 

γηα φιε ηελ Κνηλφηεηα νξνινγία, κε ζθνπφ ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε δηαρείξηζε ησλ 

απνβιήησλ. Σα απφβιεηα ηνπ Δ.Κ.Α. πνπ ζεσξνχληαη επηθίλδπλα ζεκεηψλνληαη κε 

αζηεξίζθν φπσο νξίδεη ε Απφθαζε 2000/532/ΔΚ. Θα πξέπεη ηέινο λα ηνληζηεί, φηη έλα 

πιηθφ πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ Δ.Κ.Α. δελ είλαη απφβιεην ππφ νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο. 

Ο φξνο είλαη δφθηκνο κφλν φηαλ ηθαλνπνηείηαη ν νξηζκφο ηνπ κε βάζε ην άξζξν 1 ηεο 

Οδεγίαο 2006/12/ΔΚ. 

Οη δηάθνξεο θαηεγνξίεο απνβιήησλ ηνπ θαηαιφγνπ πξνζδηνξίδνληαη πιήξσο µε ηνλ 

εμαςήθην θσδηθφ γηα ην απφβιεην θαη ηνπο αληίζηνηρνπο δηςήθηνπο θαη ηεηξαςήθηνπο 

θσδηθνχο γηα ηνπο ηίηινπο ησλ θεθαιαίσλ. Απηφ ζπλεπάγεηαη φηη ν πξνζδηνξηζµφο ελφο 

απνβιήηνπ ζηνλ θαηάινγν πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα ζηάδηα: 

Πξνζδηνξηζµφο ηεο πεγήο πνπ παξάγεη ην απφβιεην ζηα θεθάιαηα 01 έσο 12 ή 17 έσο 

20 θαη πξνζδηνξηζµφο ηνπ αληηζηνίρνπ εμαςήθηνπ θσδηθνχ γηα ην απφβιεην 

ftp://ftp.jrc.es/pub/eippcb/doc/wt_bref_0806.pdf
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(εμαηξνπκέλσλ ησλ θσδηθψλ ησλ ελ ιφγσ θεθαιαίσλ πνπ ιήγνπλ ζε 99) . εκεηψλεηαη 

φηη µία ζπγθεθξηκέλε εγθαηάζηαζε κπνξεί λα πξέπεη λα ηαμηλνκήζεη ηηο δξαζηεξηφηεηέο 

ηεο ζε δηάθνξα θεθάιαηα. 

Δάλ δελ κπνξεί λα επξεζεί θαηάιιεινο θσδηθφο ζηα θεθάιαηα 01 έσο 12 ή 17 έσο 20, γηα 

ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ απνβιήηνπ ζα πξέπεη λα εμεηαζζνχλ ηα θεθάιαηα 13, 14 θαη 15.  

Δάλ δελ αληηζηνηρεί θαλέλαο απφ απηνχο ηνπο θσδηθνχο απνβιήησλ,  ν  πξνζδηνξηζκφο 

πξέπεη λα γίλεη ζχκθσλα  µε ην θεθάιαην 16. 

Δάλ ην απφβιεην δελ εκπίπηεη νχηε ζην θεθάιαην 16, πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ν 

θσδηθφο 99 (απφβιεηα πνπ δελ πξνζδηνξίδνληαη αιιηψο) ζην ηκήκα ηνπ θαηαιφγνπ πνπ 

αληηζηνηρεί ζηελ δξαζηεξηφηεηα πνπ έρεη πξνζδηνξηζζεί ζην πξψην ζηάδην. 

Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο σο «επηθίλδπλε νπζία» λνείηαη θάζε νπζία πνπ 

ηαμηλνκείηαη ή ζα ηαμηλνκεζεί σο επηθίλδπλε ζχκθσλα µε ηελ νδεγία 67/548/ΔΟΚ, φπσο  

έρεη ηξνπνπνηεζεί. Χο «βαξχ κέηαιιν» λνείηαη θάζε έλσζε αληηκνλίνπ, αξζεληθνχ, 

θαδµίνπ, ρξσµίνπ (εμαζζελνχο), ραιθνχ, κνιχβδνπ, πδξαξγχξνπ, ζειελίνπ, ηειινπξίνπ, 

ζαιιίνπ θαη θαζζηηέξνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κεηάιισλ απηψλ ζηελ κεηαιιηθή 

κνξθή, εθ‟ φζνλ ραξαθηεξίδνληαη σο  επηθίλδπλεο νπζίεο. 

Δάλ έλα απφβιεην ραξαθηεξίδεηαη σο επηθίλδπλν βάζεη γεληθήο ή εηδηθήο αληηζηνηρίαο µε 

επηθίλδπλεο νπζίεο, ην απφβιεην είλαη επηθίλδπλν, µφλνλ εάλ απηέο νη νπζίεο είλαη 

παξνχζεο ζε ζπγθεληξψζεηο (π.ρ. πνζνζηφ επί ηνηο εθαηφ θαηά βάξνο) πνπ είλαη αξθεηέο, 

ψζηε ην απφβιεην λα εθδειψζεη µία απφ ηηο ηδηφηεηεο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ. 

Γεδνκέλνπ φηη ζχκθσλα µε ηελ νδεγία 1999/45/ΔΚ, ε πεξίπησζε ησλ θξακάησλ 

ζεσξείηαη φηη ρξεηάδεηαη πεξαηηέξσ εμέηαζε, ιφγσ ηνπ φηη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

θξακάησλ είλαη ηέηνηα ψζηε λα κπνξεί λα µελ είλαη δπλαηφλ λα θαζνξηζζνχλ µε αθξίβεηα 

νη ηδηφηεηέο ηνπο, ρξεζηκνπνηψληαο ηηο πξνο ην παξφλ δηαζέζηκεο  ζπκβαηηθέο κεζφδνπο, 

νη  ζρεηηθέο δηαηάμεηο δελ ηζρχνπλ ζε θξάκαηα θαζαξψλ κεηάιισλ (ηα νπνία δελ έρνπλ 

κνιπλζεί απφ επηθίλδπλεο νπζίεο).  

1.5 ΓΗΑΤΝΟΡΗΑΚΖ ΜΔΣΑΦΟΡΑ 

Όζνλ αθνξά ζηε κεηαθνξά ησλ απνβιήησλ, απηή θαζνξίδεηαη απφ ηνλ Καλνληζκφ 

1013/2006 ν νπνίνο θαη αληηθαηέζηεζε ηνλ παιαηφηεξν θαλνληζκφ (ΔΟΚ) 259/93 ηνλ 

Ηνχιην ηνπ 2007. 

Ο λένο θαλνληζκφο απνζθνπεί ζηελ ελίζρπζε, ηελ απινπνίεζε θαη ηε δηεπθξίληζε ησλ 

ήδε πθηζηάκελσλ δηαδηθαζηψλ γηα ηνλ έιεγρν ηεο κεηαθνξάο ησλ απνβιήησλ θαζψο θαη 
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ζην πεξηνξηζκφ ησλ θηλδχλσλ ιφγσ ηεο αλεμέιεγθηεο κεηαθνξάο απνβιήησλ. 

Παξάιιεια, κε ηνλ ζπγθεθξηκέλν θαλνληζκφ επηδηψθεηαη ε ελζσκάησζε ζηελ θνηλνηηθή 

λνκνζεζία ησλ ηξνπνπνηήζεσλ ησλ θαηαιφγσλ ησλ απνβιήησλ πνπ επηζπλάπηνληαη ζηε 

ζχκβαζε ηεο Βαζηιείαο θαζψο θαη ηεο αληίζηνηρεο αλαζεψξεζεο εθ κέξνπο ηνπ 

Οξγαληζκνχ Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο (ΟΟΑ) ην 2001. 

ηνλ ελ ιφγσ θαλνληζκφ νη ηξεηο δηαδηθαζίεο πνπ ίζρπαλ πξνεγνπκέλσο ζε φ,ηη αθνξά 

ηνλ έιεγρν ηεο κεηαθνξάο ησλ απνβιήησλ αληηθαζίζηαληαη απφ ηηο εμήο δχν: 

Γηαδηθαζία γξαπηήο θνηλνπνίεζεο θαη ζπγθαηάζεζεο πξηλ απφ ηελ εθηέιεζε ηεο 

κεηαθνξάο, ε νπνία ηζρχεη γηα ηηο κεηαθνξέο ησλ απνβιήησλ πξνο νξηζηηθή δηάζεζε 

(εμάιεηςε) θαη ησλ επηθίλδπλσλ θαη ησλ εκηεπηθίλδπλσλ απνβιήησλ πξνο αμηνπνίεζε 

(αλαθχθισζε)· 

Γηαδηθαζία γηα ηηο κεηαθνξέο πνπ ζπλνδεχνληαη απφ νξηζκέλεο πιεξνθνξίεο, ε νπνία 

ηζρχεη γηα ηα απφβιεηα πνπ δελ είλαη επηθίλδπλα ή πξννξίδνληαη γηα αμηνπνίεζε. 

Παξάιιεια ν θαλνληζκφο πεξηνξίδεη απφ ηξεηο ζε δχν ηνλ αξηζκφ ησλ θαηαιφγσλ ησλ 

απνβιήησλ πξνο κεηαθνξά, ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο δχν πξναλαθεξφκελεο 

δηαδηθαζίεο ειέγρνπ. Δλ πξνθεηκέλσ ηα απφβιεηα γηα ηα νπνία επηβάιιεηαη λα ππάξρεη 

θνηλνπνίεζε θαη ζπγθαηάζεζε αλαθέξνληαη ζηνλ «πνξηνθαιή θαηάινγν» ελψ ηα 

απφβιεηα γηα ηα νπνία πξέπεη απιψο λα παξέρνληαη πιεξνθνξίεο αλαθέξνληαη ζηνλ 

«πξάζηλν θαηάινγν». Σα απφβιεηα ησλ νπνίσλ ε κεηαθνξά απαγνξεχεηαη απνηεινχλ 

αληηθείκελν ρσξηζηψλ θαηαιφγσλ. Οη κεηαθνξέο ησλ απνβιήησλ πξέπεη λα απνηεινχλ 

αληηθείκελν ζχκβαζεο κεηαμχ ηνπ ππεπζχλνπ γηα ηε κεηαθνξά ή γηα ηελ εθηέιεζή ηεο 

απφ ηξίηνπο θαη ηνπ παξαιήπηε ηνπο. Ζ σο άλσ ζχκβαζε πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ ηηο 

απαξαίηεηεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο εγγπήζεηο εθφζνλ αθνξά απφβιεηα γηα ηα νπνία ηζρχεη 

θαζεζηψο ππνρξεσηηθήο θνηλνπνίεζεο. 

ην πιαίζην ηεο αληίζηνηρεο δηαδηθαζίαο, ε θνηλνπνίεζε πξέπεη λα απνζηέιιεηαη απφ ηνλ 

θνηλνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηελ αξκφδηα αξρή απνζηνιήο, ε νπνία έρεη ην 

θαζήθνλ λα ηε δηαβηβάδεη ζηηο αξκφδηεο αξρέο παξαιαβήο θαη δηέιεπζεο. Οη αξκφδηεο 

αξρέο θαινχληαη λα εθδψζνπλ ζπγθαηάζεζε (κε ή δίρσο φξνπο) ή λα δηαηππψζνπλ ηηο 

αληηξξήζεηο ηνπο εληφο πξνζεζκίαο 30 εκεξψλ. Οη ηξνπνπνηήζεηο πνπ αθνξνχλ 

θαζνξηζηηθά ζηνηρεία ηεο κεηαθνξάο (πνζφηεηα, δηαδξνκή θ.ιπ.) δελ απνηεινχλ 

αληηθείκελν λέαο θνηλνπνίεζεο, κφλν εθφζνλ φιεο νη αξκφδηεο αξρέο απαιιάμνπλ ηνλ 

θνηλνπνηνχληα απφ ηελ ελ ιφγσ ππνρξέσζε. Δπηπιένλ νη εγθαηαζηάζεηο ελδηάκεζεο 

αμηνπνίεζεο ή δηάζεζεο ππφθεηληαη ζηηο ίδηεο ππνρξεψζεηο κε ηηο ηζρχνπζεο γηα ηηο 
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εγθαηαζηάζεηο νξηζηηθήο αμηνπνίεζεο θαη δηάζεζεο. Άδεηα γηα κεηαθνξά απνβιήησλ 

πξνο ελδηάκεζε επεμεξγαζία (αμηνπνίεζεο ή δηάζεζεο) ρνξεγείηαη κφλν εθφζνλ 

επηηξέπεηαη ε κεηαθνξά ησλ ελ ιφγσ απνβιήησλ. Δάλ είλαη αδχλαην λα νινθιεξσζεί ε 

κεηαθνξά (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αμηνπνίεζεο ή ηεο δηάζεζεο), ν θνηλνπνηψλ έρεη 

ηελ ππνρξέσζε λα παξαιάβεη εθ λένπ ηα απφβιεηα απηά θαη' αξρήλ κε δηθά ηνπ έμνδα. 

Ο σο άλσ θαλφλαο ηζρχεη γηα θάζε ηχπν απνβιήησλ. Πξνβιέπνληαη δχν εμαηξέζεηο: Όηαλ 

πθίζηαηαη άιιν κέζν αμηνπνίεζεο ή δηάζεζεο ησλ απνβιήησλ ή φηαλ έρνπλ νξηζηηθά 

αλακεηρζεί κε άιιεο θαηεγνξίεο απνβιήησλ. ε πεξίπησζε παξάλνκεο κεηαθνξάο, ηα 

απφβιεηα παξαιακβάλνληαη εθ λένπ θαη απνηεινχλ αληηθείκελν αμηνπνίεζεο ή δηάζεζεο 

εθ κέξνπο ηνπ θνηλνπνηνχληα ή ηνπ παξαιήπηε, αλαιφγσο κε ην θαηά πφζνλ ε παξάβαζε 

βαξχλεη ηνλ πξψην ή ηνλ δεχηεξν. 

Ο θαλνληζκφο πεξηιακβάλεη θαη άιιεο γεληθνχ ραξαθηήξα δηαηάμεηο, φπσο ε απαγφξεπζε 

ηεο αλάκεημεο ησλ απνβιήησλ θαηά ηε κεηαθνξά ηνπο, ε δένπζα πιεξνθφξεζε ηνπ 

θνηλνχ θαζψο θαη ε ππνρξεσηηθή δηαηήξεζε ησλ εγγξάθσλ θαη ησλ πιεξνθνξηψλ απφ 

ηνλ θνηλνπνηνχληα, ηελ αξκφδηα αξρή, ηνλ παξαιήπηε θαη ηηο εκπιεθφκελεο 

εγθαηαζηάζεηο. Δπηπξνζζέησο, απαγνξεχνληαη νη εμαγσγέο πξνο ηξίηεο ρψξεο απνβιήησλ 

πνπ πξννξίδνληαη γηα δηάζεζε, εμαηξνπκέλσλ ησλ εμαγσγψλ πξνο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο 

Εψλεο Διεχζεξσλ πλαιιαγψλ (ΔΕΔ) νη νπνίεο ζπγθαηαιέγνληαη ζηα ζπκβαιιφκελα 

κέξε ηεο ζχκβαζεο ηεο Βαζηιείαο. Απαγνξεχνληαη επίζεο νη εμαγσγέο επηθίλδπλσλ 

απνβιήησλ πξνο αμηνπνίεζε, εμαηξνπκέλσλ ησλ εμαγσγψλ πξνο ρψξεο γηα ηηο νπνίεο 

ηζρχεη ε απφθαζε ηνπ ΟΟΑ, ρψξεο πνπ ζπγθαηαιέγνληαη ζηα ζπκβαιιφκελα κέξε ηεο 

ζχκβαζεο ηεο Βαζηιείαο θαη ρψξεο πνπ έρνπλ ζπλάςεη δηκεξή ζπκθσλία κε ηελ 

Κνηλφηεηα. Οη εηζαγσγέο απφ ηξίηεο ρψξεο απνβιήησλ πξνο δηάζεζε ή αμηνπνίεζε 

ππφθεηληαη ζηνπο ίδηνπο θαλφλεο φπσο θαη νη εμαγσγέο. Σέινο ηα θξάηε κέιε νθείινπλ 

λα πξνβιέπνπλ ηε δηνξγάλσζε ειέγρσλ θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο κεηαθνξάο ησλ 

απνβιήησλ θαζψο θαη ησλ δηαδηθαζηψλ αμηνπνίεζεο ή δηάζεζήο ηνπο. 

ΠΗΝΑΚΑ ΟΓΖΓΗΩΝ 

ΘΔΜΑ ΚΟΗΝΟΣΗΚΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ 

Σηεξεά Απόβιεηα Οδεγία 75/442 

Σηεξεά Απόβιεηα  Οδεγία 91/156 

Θέζπηζε επξσπατθνύ θαηαιόγνπ 

απνβιήησλ 

Απόθαζε 94/3 

Θέζπηζε επξσπατθνύ θαηαιόγνπ Απόθαζε 00/532 
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απνβιήησλ 

Θέζπηζε επξσπατθνύ θαηαιόγνπ 

απνβιήησλ 

Απόθαζε 01/118 

Σηεξεά Απόβιεηα Απόθαζε 96/350 

Καύζε Αζηηθώλ Απνξξηκκάησλ Οδεγία 89/369 

Καύζε απνβιήησλ Οδεγία 00/76 

Υγεηνλνκηθή Ταθή Απνβιήησλ Οδεγία 99/31 

Σπζθεπαζίεο θαη απνξξίκκαηα 

ζπζθεπαζηώλ 

Οδεγία 94/62 

Τνμηθά θαη επηθίλδπλα απόβιεηα Οδεγία 78/319 

Δπηθίλδπλα Απόβιεηα Οδεγία 91/689 

Καηάξηηζε θαηαιόγνπ επηθίλδπλσλ 

απνβιήησλ 

 Απφθαζε 94/904 

Ταμηλόκεζε, ζπζθεπαζία θαη επηζήκαλζε 

επηθίλδπλσλ απνβιήησλ 

Οδεγία 67/548 

Μεηαθνξά επηθίλδπλσλ απνβιήησλ πξνο 

ρώξεο εθηόο ΟΟΣΑ 

Καλνληζκόο 1420/99 

Γηαζπλνξηαθή κεηαθνξά επηθίλδπλσλ 

απνβιήησλ 

Καλνληζκόο 259/93 

Γηαζπλνξηαθή κεηαθνξά επηθίλδπλσλ 

απνβιήησλ θαη Απόζεζή ηνπο – 

Σύκβαζε ηεο Βαζηιείαο 

Απόθαζε 93/98 

Οινθιεξσκέλνο έιεγρνο θαη πξόιεςε 

ηεο ξύπαλζεο 

Οδεγία 96/61 

Κίλδπλνη από αηπρήκαηα ζρεηηδόκελα κε 

επηθίλδπλεο νπζίεο 

Οδεγία 96/82 

Γηαζπλνξηαθή κεηαθνξά επηθίλδπλσλ 

απνβιήησλ 

Οδεγία 84/631 

Γηαζπλνξηαθή κεηαθνξά επηθίλδπλσλ 

απνβιήησλ 

Οδεγία 90/170 

Γηαζπλνξηαθή κεηαθνξά επηθίλδπλσλ 

απνβιήησλ 

Οδεγία 93/75 

Οδηθέο κεηαθνξέο επηθίλδπλσλ 

απνβιήησλ 

Οδεγία 94/55 

Οδηθέο κεηαθνξέο επηθίλδπλσλ Οδεγία 95/50 
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απνβιήησλ 

Οδηθέο κεηαθνξέο επηθίλδπλσλ 

απνβιήησλ 

Οδεγία 96/86 

Σηδεξνδξνκηθέο κεηαθνξέο επηθίλδπλσλ 

απνβιήησλ 

Οδεγία 96/49 

Αγνξά θαη ρξήζε κεξηθώλ επηθηλδύλσλ 

νπζηώλ θαη παξαζθεπαζκάησλ 

Οδεγία 76/769 

Ορήκαηα ζην ηέινο ηνπ θύθινπ δσήο 

ηνπο 

Οδεγία 00/53 

Ηιεθηξηθέο ζηήιεο θαη ζπζζσξεπηέο Οδεγία 91/157 

Ηιεθηξηθέο ζηήιεο θαη ζπζζσξεπηέο Οδεγία 93/86 

Ηιεθηξηθέο ζηήιεο θαη ζπζζσξεπηέο Οδεγία 98/101 

Απόβιεηα εηδώλ ειεθηξηθνύ θαη 

ειεθηξνληθνύ εμνπιηζκνύ 

Οδεγία 02/96 

Πεξηνξηζκόο ρξήζεο επηθίλδπλσλ νπζηώλ 

ζε είδε ειεθηξηθνύ θαη ειεθηξνληθνύ 

εμνπιηζκνύ 

Οδεγία 02/95 

Απνηέθξσζε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ Οδεγία 94/67 

PCBs/PCTs Οδεγία 76/403 

PCBs/PCTs Οδεγία 96/59 

PCBs/PCTs Οδεγία 2001/68 

PCBs/PCTs Οδεγία 85/467 

Φξεζηκνπνηεκέλα νξπθηέιαηα Οδεγία 75/439 

Φξεζηκνπνηεκέλα νξπθηέιαηα Οδεγία 87/101 

Ληκεληθέο εγθαηαζηάζεηο παξαιαβήο 

απνβιήησλ πινίνπ θαη θαηαινίπσλ 

θνξηίνπ 

Οδεγία 00/59 

Δξσηεκαηνιόγηα Οδεγία 94/741 

 

 

 

 



 

19 

 

1.6 ΔΦΑΡΜΟΕΟΜΔΝΔ ΠΟΛΗΣΗΚΔ Δ ΥΩΡΔ ΣΖ ΔΤΡΩΠΑΪΚΖ 

ΔΝΩΖ 

 

ΓΑΝΗΑ 

Σν Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο καδί κε ηελ Τπεξεζία Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο πνπ 

ιεηηνπξγεί σο εθηειεζηηθφο θνξέαο, είλαη νη αξκφδηεο αξρέο πνπ πξνεηνηκάδνπλ ην 

λνκνζεηηθφ πιαίζην δηαρείξηζεο απνβιήησλ. Σν εθάζηνηε δηαρεηξηζηηθφ ζρέδην 

απεπζχλεηαη ζηνπο Γήκνπο ηεο Υψξαο θαη φρη ζε εζληθφ επίπεδν. Φπζηθά ππάξρεη ην 

εζληθφ ζηξαηεγηθφ ζρέδην δηαρείξηζεο απνβιήησλ γηα λα εμαζθαιηζηεί θνηλή θαη ζπλαθή 

πνιηηηθή, θαη λα νξηζηνχλ πξνδηαγξαθέο θαη νη εζληθνί ζηφρνη. 

Όια ηα απφβιεηα πνπ παξάγνληαη αζηηθά θαη επηθίλδπλα, θαιχπηνληαη απφ ην εζληθφ 

ζρέδην αιιά θαη απφ ηα δηαρεηξηζηηθά ζρέδηα ησλ Γήκσλ. Σν εζληθφ πιαίζην νδεγηψλ θαη 

θαλνληζκψλ θαιχπηεη  φια ηα παξαγφκελα απφβιεηα θαη νη Γήκνη ζεζπίδνπλ ηνπο φξνπο 

πνπ εθαξκφδνληαη γηα φια ηα απφβιεηα. 

Αδεηνδνηήζεηο θαη πεξηβαιινληηθέο επηζεσξήζεηο κεγάισλ επηρεηξήζεσλ δηελεξγνχλ νη 

επαξρίεο (counties), φπσο επίζεο θαη ην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο. 

Οη επαξρίεο είλαη ππεχζπλεο λα δψζνπλ άδεηεο ιεηηνπξγίαο γηα ηηο πην πνιχπινθεο θαη 

πεξηβαιινληηθά επηθίλδπλεο κνλάδεο (νξίδνληαη ζην annex ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο 

απνβιήησλ) αιιά θαη γηα ηελ επηζεψξεζε ησλ εθάζηνηε κνλάδσλ κέζσ ησλ Γήκσλ. 

Οη Γήκνη είλαη ππεχζπλνη γηα φια ηα παξαγφκελα απφβιεηα ηεο πεξηνρήο ηνπο. Απηφ 

ζεκαίλεη φηη έρνπλ ππνρξέσζε νη Γήκνη λα εθπνλήζνπλ έλα δηαρεηξηζηηθφ ζρέδην 

απνβιήησλ θαη λα δψζνπλ νδεγίεο ζηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο πψο λα ην 

εθαξκφζνπλ θαζψο θαη ζπκβνπιέο θαιήο πξαθηηθήο. Οη δήκνη πξέπεη επίζεο λα 

ζηγνπξεχνπλ φηη ε επεμεξγαζία θαη δηάζεζε ησλ παξαγφκελσλ απνβιήησλ γίλεηαη κε 

αζθαιή ηξφπν. Σν δηαρεηξηζηηθφ ζρέδην ησλ Γήκσλ αθνινπζεί πηζηά ην Δζληθφ 

ζηξαηεγηθφ ζρέδην.  

Αδεηνδνηήζεηο δίδνληαη κνηξαζκέλα κεηαμχ ησλ Γήκσλ θαη ησλ επαξρηψλ. Οη  ηειεπηαίεο 

είλαη ππεχζπλεο γηα ηηο πην πνιχπινθεο θαη πεξηβαιινληηθά επηθίλδπλεο κνλάδεο. 

Σε δηαρείξηζε φισλ ησλ απνβιήησλ ηελ αλαιακβάλνπλ ηα Σνπηθά πκβνχιηα (local 

councils). Ζ δηαρείξηζε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ κπνξεί λα γίλεηαη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν 

απφ ηε κία ηνπηθή θνηλφηεηα ζηελ άιιε. Έλα δίθηπν δηα-δεκνηηθψλ ζηαζκψλ κεηαθνξάο 

έρεη δεκηνπξγεζεί ζρεδφλ ζε φιε ηε ρψξα. Διάρηζηεο ηνπηθέο αξρέο δηαρεηξίδνληαη κφλεο 

ηνπο ηα επηθίλδπλα απφβιεηα.  
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Έλα άιιν ζέκα πνπ έρεη πξνθχςεη είλαη θαηά πφζν ν θφξνο απνβιήησλ (waste tax) 

πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη ηα επηθίλδπλα απφβιεηα θαη ην ξππαζκέλν έδαθνο, κε ζηφρν 

ηελ θαηάιιειε επεμεξγαζία. 

Έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο ηνπ πεξηβαιινληηθνχ πξνγξάκκαηνο ην 2004 είλαη θαη ε αχμεζε 

ηεο ζπιινγήο νηθηαθψλ επηθίλδπλσλ απνβιήησλ (ππνιείκκαηα βαθψλ, θαξκάθσλ, 

ρεκηθψλ θ.ιπ)  

ε φηη αθνξά ηε βηνκεραλία ζηφρνο είλαη ε βειηίσζε ηεο ζπιινγήο επηθίλδπλσλ 

απνβιήησλ. Οη βηνκεραλίεο είλαη ππνρξεσκέλεο λα ελεκεξψλνπλ ηα ηνπηθά ζπκβνχιηα 

(local council) γηα ηελ παξαγσγή ηνπο. 

ΟΛΛΑΝΓΗΑ 

Σν Τπνπξγείν είλαη ππεχζπλν γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πνιηηηθή δηαρείξηζεο απνβιήησλ 

ζε εζληθφ επίπεδν, πεξηιακβάλνληαο θαη ηελ έθδνζε ζρεηηθήο λνκνζεζίαο. 

Απηφ έγηλε ζηα κέζα ηνπ 2002 φηαλ έλα λέν νινθιεξσκέλν Δζληθφ ρέδην Γηαρείξηζεο 

Απνβιήησλ (ζπκπεξηιακβάλνληαο επηθίλδπλα θαη κε) εθαξκφζηεθε θαη ην Κεθάιαην 

'Waste Chapter‟ ηνπ Environmental Management Act παξαιιήισο αιιάρηεθε. Ζ 

πνιηηηθή απηή άιιαμε ηελ πξνεγνχκελε θαηάζηαζε φπνπ ε δηάζεζε απνβιήησλ ηε 

δηαρεηξίδνληαλ ζε ηνπηθφ επίπεδν νη επαξρίεο (the Provinces)  Ζ αιιαγή αξκνδηνηήησλ 

ηεο δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ κε έκθαζε ζηελ θεληξηθή πνιηηεία δε ζεκαίλεη φηη Γήκνη 

θαη Δπαξρίεο δελ έρνπλ αξκνδηφηεηεο, φπσο ε αδεηνδφηεζε κνλάδσλ επεμεξγαζίαο 

απνβιήησλ.  

Σν θφζηνο δηάζεζεο ζηελ Οιιαλδία ιφγσ ηεο έιιεηςεο ρψξνπ είλαη πςειφ. Σν 1976 

ππήξραλ 1000 ΥΤΣΑ, ελψ ην 1996 έκεηλαλ 47 ζε ιεηηνπξγία ελψ 18 ήηαλ ζε δηαδηθαζία 

θιεηζίκαηνο. 

Σν Δζληθφ ρέδην Πεξηβαιινληηθήο Πνιηηηθήο (National Environment Policy Plans-

NEPP) ηνπ 1993, έζεζε ηνπο εμήο ζηφρνπο γηα ην 2010: Prevention 8%, reuse and 

recovery 67%, incineration 18% and landfill 7%. Γηα λα επηηεπρζνχλ απηά, αλαηέζεθαλ 

φξηα αλαθχθισζεο θαη αλάθηεζεο γηα δηάθνξα πιηθά θαη ε δηάζεζε ζε ΥΤΣΑ 

απνξξηκκάησλ πνπ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα απνηέθξσζεο απαγνξεχηεθε ην 1995. 

ΓΔΡΜΑΝΗΑ 

Δπζχλε γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ θαη ηεο πξνζηαζίαο ηνπ 

πεξηβάιινληνο ζηε Γεξκαλία έρνπλ νη εμήο: ε Οκνζπνλδηαθή Κπβέξλεζε, νη 

Οκνζπνλδίεο θαη νη ηνπηθέο αξρέο. 
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Σν Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο ζέηεη πξνηεξαηφηεηεο θαη ζπκκεηέρεη ζηε ζέζπηζε ησλ 

λφκσλ (ζε ζπλεξγαζία κε ηηο ηνπηθέο αξρέο) θαη είλαη ππεχζπλν γηα ην ηξαηεγηθφ 

ρεδηαζκφ, πιεξνθφξεζε θαη δεκφζηεο ζρέζεηο φπσο θαη δηεζλείο ζπλεξγαζίεο. 

Ζ Τπεξεζία Πεξηβάιινληνο (Umweltbundesamt, UBA) ππνζηεξίδεη ην Τπνπξγείν 

Πεξηβάιινληνο, ζε επηζηεκνληθφ θαη ηερληθφ επίπεδν φπσο πρ. ζην πεδίν ηεο δηαρείξηζεο 

ζηεξεψλ απνβιήησλ. Δπίζεο ππνζηεξίδεη ην Τπνπξγείν ζηελ πξνεηνηκαζία λνκνζεζίαο 

θαη ζηελ εθαξκνγή ηνπ λφκνπ. 

Οη παξαγσγνί θαη ηδηνθηήηεο απνβιήησλ είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ αλαθχθισζή ηνπο. Οη 

λνκνζεηηθέο πξάμεηο γηα ηε δηαρείξηζε ζηεξεψλ απνβιήησλ ησλ Οκνζπνλδηψλ πεξηέρνπλ 

επηπιένλ ξπζκίζεηο απφ απηέο ηεο Δζληθήο Ννκνζεζίαο. ηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο 

απνβιήησλ εθπνλνχληαη απφ ηηο Οκνζπνλδίεο. Οη `Regierungsbezirke` 

(Απηνδηνηθνχκελεο Πεξηνρέο) ππάγνληαη ζηηο Οκνζπνλδίεο. Δπνπηεχνπλ ηηο ηνπηθέο 

δηαρεηξηζηηθέο αξρέο ζηεξεψλ απνβιήησλ. Οη ίδηνη επνπηεχνληαη απφ ηελ Τπεξεζία 

Πεξηβάιινληνο ησλ Οκνζπνλδηψλ.  πρλά απνηεινχλ ηελ αξκφδηα αξρή γηα ηελ 

αδεηνδφηεζε κνλάδσλ επεμεξγαζίαο απνβιήησλ. Δπίζεο εγθξίλνπλ ηελ εηζαγσγή θαη 

εμαγσγή απνβιήησλ. 

ΒΔΛΓΗΟ 

Σν αξκφδην Τπνπξγείν είλαη ππεχζπλν γηα ηελ επίβιεςε θαη ηνλ έιεγρν ηεο κεηαθνξάο 

απνβιήησλ, ην Τπνπξγείν. Οη ηνπηθνί ππεχζπλνη θνξείο δηαρείξηζεο απνβιήησλ 

(regional waste agencies) απνηεινχλ ηηο αξκφδηεο αξρέο νη νπνίεο ζεζπίδνπλ ην 

λνκνζεηηθφ πιαίζην γηα ηε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ ζηηο δηάθνξεο απηνδηνηθνχκελεο 

πεξηνρέο. Ζ αλάπηπμε ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ δε ζηεξίδεηαη ζε εζληθφ παξά ζε ηνπηθφ 

επίπεδν. 

Γηάθνξα ζρέδηα δηαρείξηζεο απνβιήησλ έρνπλ εθπνλεζεί γηα λα εμαζθαιίζνπλ κηα 

εληαία ζηξαηεγηθή δηαρείξηζεο απνβιήησλ, δίδνληαο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο θαη 

νξίδνληαο ζηφρνπο ζε ηνπηθφ επίπεδν. 

Δθηφο απφ ηα ξαδηελεξγά απφβιεηα, ηα ππφινηπα (αζηηθά, επηθίλδπλα) θαιχπηνληαη απφ 

ηα ζρέδηα θαη πξαθηηθέο ησλ απηνδηνηθνχκελσλ πεξηνρψλ. 

Οη ηνπηθέο ππεχζπλεο πεξηβαιινληηθέο αξρέο δίλνπλ αδεηνδνηήζεηο θαη ειέγρνπλ 

πεξηβαιινληηθά ηηο επηρεηξήζεηο. Οη επαξρίεο (provinces) είλαη ππεχζπλεο ζην λα 

εθδψζνπλ αδεηνδνηήζεηο γηα ηηο πην πεξίπινθεο θαη πεξηβαιινληηθά επηθίλδπλεο 

βηνκεραλίεο. 
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Σέινο νη Γήκνη είλαη ππεχζπλνη γηα ηε ζπιινγή θαη επεμεξγαζία ησλ νηθηαθψλ 

απνξξηκκάησλ. 

ΑΤΣΡΗΑ 

Ο εζληθφο θνξέαο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ εθπφλεζε εζληθνχ ζρεδίνπ δηαρείξηζεο 

απνβιήησλ θαη επίζεο είλαη ππεχζπλν γηα ηε δηαρείξηζε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ. 

Δπηπιένλ εηζαγσγή / εμαγσγή απνβιήησλ ξπζκίδεηαη ζε εζληθφ επίπεδν. Οη Γήκνη πξέπεη 

λα ζπιιέγνπλ, επεμεξγάδνληαη, αλαθπθιψλνπλ θαη δηαζέηνπλ ηα νηθηαθά απνξξίκκαηα. 

ΟΤΖΓΗΑ 

Σν Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο καδί κε ηελ Τπεξεζία Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο πνπ 

ιεηηνπξγεί σο εθηειεζηηθφο θαη επνπηεπηηθφο θνξέαο, είλαη ε αξκφδηα αξρή πνπ 

εηνηκάδεη ην λνκνζεηηθφ πιαίζην δηαρείξηζεο απνβιήησλ. Οη Γήκνη είλαη ππεχζπλνη γηα 

ηελ αλάπηπμε δηαρεηξηζηηθψλ ζρεδίσλ γηα θάζε είδνο απνβιήησλ ηεο πεξηνρήο ηνπο, 

αθφκα θαη γηα ηα απφβιεηα πνπ δελ είλαη ππεχζπλνη λα δηαρεηξηζηνχλε. 

Ζ νπεδηθή Τπεξεζία Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο έρεη εθδψζεη θαηεπζχλζεηο ζρεηηθέο 

κε ην ζρέδην δηαρείξηζεο απνβιήησλ. Γηα ηα Δπηθίλδπλα απφβιεηα έλα εζληθφ ζρέδην 

δηαρείξηζήο ηνπο έρεη εθδνζεί απφ ηε νπεδηθή Τπεξεζία Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο.  

Σν ζπκβνχιην πεξηβάιινληνο ησλ Πεξηθεξεηψλ (Regional Environmental Courts) 

αδεηνδνηεί κεγαιχηεξεο θαη πην πνιχπινθεο δξαζηεξηφηεηεο, απφ ην County 

Administrative Boards (Γηνηθεηηθά πκβνχιηά Δπαξρηψλ) ην νπνίν είλαη ππεχζπλν γηα 

ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ζε ηνπηθφ επίπεδν. Σν ζπκβνχιην απηφ δίδεη επίζεο 

εηδηθέο άδεηεο ζχκθσλα κε ηελ πεξηβαιινληηθή λνκνζεζία θαη επνπηεχεη 

πεξηβαιινληηθέο εξγαζίεο ησλ Γήκσλ. Σα ζπκβνχιηα απηά επίζεο ζπληνλίδνπλ θαη 

επηβιέπνπλ εξγαζίεο παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ πεξηβάιινληνο. Οη δήκνη είλαη 

ππεχζπλνη γηα ηελ αλάπηπμε ζρεδίσλ δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ ηεο πεξηνρήο ηνπο. 

Δίλαη ππεχζπλνη γηα ηα αζηηθά απνξξίκκαηα θαζψο θαη γηα ηα επηθίλδπλα πνπ παξάγνληαη 

απφ νηθίεο. Απφβιεηα γηα ηα νπνία νη παξαγσγνί είλαη ππεχζπλν (ειαζηηθά, 

ζπζθεπαζίεο, ραξηηά, ειεθηξηθά  θ.ιπ) δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ απνθνκηδή απφ 

ηνπο Γήκνπο. Οη Γήκνη εθδίδνπλ άδεηεο γηα κηθξφηεξεο εγθαηαζηάζεηο. 
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1.7 ΓΗΑΘΔΖ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ 

1.7.1 ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΣΑΦΖ 

Όζνλ αθνξά ζηε δηάζεζε ησλ απνβιήησλ, έρεη ζεζπηζηεί ε Οδεγία 1999/31/ΔΚ πεξί 

πγεηνλνκηθήο ηαθήο ησλ απνβιήησλ, ε νπνία ζηνρεχεη ζηελ πξφιεςε ή ζηε κείσζε ησλ 

αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ ηεο ηαθήο απνβιήησλ ζην πεξηβάιινλ, θαη εηδηθφηεξα ζηηο 

επηπηψζεηο ζηα επηθαλεηαθά χδαηα, ζηα ππφγεηα χδαηα, ζην έδαθνο, ζηνλ αέξα ή ζηελ 

πγεία ηνπ αλζξψπνπ. H Οδεγία ηαμηλνκεί ηνπο ρψξνπο ηαθήο ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: 

• ρψξνη ηαθήο επηθίλδπλσλ απνβιήησλ 

• ρψξνη ηαθήο κε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ 

• ρψξνη ηαθήο αδξαλψλ απνβιήησλ 

Γηα ηελ επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ ρψξνπ δηάζεζεο ησλ απνβιήησλ, έρεη δεκνζηεπηεί ε 

Απφθαζε 2003/33/ΔΚ, ε νπνία θαη θαζνξίδεη ηα θξηηήξηα θαη ηηο δηαδηθαζίεο 

δηαδηθαζηψλ απνδνρήο ησλ απνβιήησλ ζηνπο ρψξνπο πγεηνλνκηθήο ηαθήο ζχκθσλα κε 

ην άξζξν 16 θαη ην παξάξηεκα ΗΗ ηεο νδεγίαο 1999/31/ΔΚ . Ζ Οδεγία πεξί πγεηνλνκηθήο 

ηαθήο ζηνρεχνληαο ζηε δηαζθάιηζε ηεο ειεγρφκελεο δηάζεζεο ησλ απνβιήησλ, 

απαγνξεχεη ηε δηάζεζε ησλ ειαζηηθψλ, ησλ λνζνθνκεηαθψλ θαη άιισλ ηχπσλ 

απνβιήησλ θαη θαζνξίδεη ηε δηαδηθαζία γηα ηε ρνξήγεζε αδεηψλ εθκεηάιιεπζεο ρψξσλ 

ηαθήο. Σέινο ζεζπίδεη ζπγθεθξηκέλνπο πνζνηηθνχο ζηφρνπο γηα ηε κείσζε ηεο πνζφηεηαο 

ησλ βηναπνδνκήζηκσλ απνβιήησλ πνπ νδεγνχληαη πξνο ηαθή θαη επηβάιεη ηε 

δηακφξθσζε εζληθήο ζηξαηεγηθήο απφ ηα θξάηε κέιε, γηα ηελ πξνζέγγηζε ησλ παξαπάλσ 

ζηφρσλ. 

1.7.2 ΑΠΟΣΔΦΡΩΖ 

Αλαθνξηθά κε ηελ απνηέθξσζε ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ, απηή θαιχπηεηαη απφ ηελ 

Οδεγία 2000/76/ΔΚ. ηφρνο ηεο Οδεγίαο είλαη ε πξφιεςε θαη ν πεξηνξηζκφο ησλ 

επηπηψζεσλ ζην πεξηβάιινλ απφ ηελ απνηέθξσζε θαη ηε ζπλδπαζκέλε απνηέθξσζε 

απνβιήησλ, θαζψο θαη ησλ θηλδχλσλ πνπ απνξξένπλ γηα ηελ αλζξψπηλε πγεία. Ζ Οδεγία 

αθνξά φρη κφλν ηηο πξννξηδφκελεο γηα ηελ απνηέθξσζε απνβιήησλ εγθαηαζηάζεηο 

(«εηδηθεπκέλεο εγθαηαζηάζεηο απνηέθξσζεο»), αιιά θαη ηηο  

εγθαηαζηάζεηο “ζπλδπαζκέλεο απνηέθξσζεο”. Οη ηειεπηαίεο είλαη εγθαηαζηάζεηο ησλ 

νπνίσλ βαζηθφο ζθνπφο είλαη ε παξαγσγή ελέξγεηαο ή πιηθψλ πξντφλησλ θαη νη νπνίεο 

ρξεζηκνπνηνχλ σο θχξην ή βνεζεηηθφ θαχζηκν ηα απφβιεηα, αθνχ απηά ππνβιεζνχλ ζε 

ζεξκηθή επεμεξγαζία γηα ηελ ηειηθή δηάζεζή ηνπο. 

Έρνπλ αθφκε εθδνζεί Κνηλνηηθέο Οδεγίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηε δηαρείξηζε 
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ζπγθεθξηκέλσλ ξεπκάησλ απνβιήησλ ησλ νπνίσλ ε δηάζεζε απφ θνηλνχ κε ηα νηθηαθά 

απνξξίκκαηα ζα δεκηνπξγνχζε ζεκαληηθά πξνβιήκαηα. Σα θπξηφηεξα λνκνζεηήκαηα 

είλαη: 

1. Οδεγία 75/439/ΔΟΚ πεξί δηαζέζεσο ησλ ρξεζηκνπνηεζέλησλ νξπθηειαίσλ 

(θαηαξγείηαη απφ ηε λέα Οδεγία Πιαίζην) 

2. Οδεγία 2006/66/ΔΚ γηα ηηο ειεθηξηθέο ζηήιεο θαη ηνπο ζπζζσξεπηέο πνπ πεξηέρνπλ 

νξηζκέλεο επηθίλδπλεο νπζίεο, 

3. Οδεγία 94/62/ΔΚ γηα ηηο ζπζθεπαζίεο θαη ηα απνξξίκκαηα ζπζθεπαζίαο, 

4. Οδεγία 96/59/ΔΚ γηα ηε δηάζεζε ησλ πνιπρισξνδηθαηλπιίσλ θαη ησλ 

πνιπρισξνηξηθαηλπιίσλ (PCB/PCT), 

5. Οδεγία 2000/53/ΔΚ γηα ηα νρήκαηα ζην ηέινο ηνπ θχθινπ δσήο ηνπο, 

6. Οδεγία 2002/95/ΔΚ ζρεηηθά κε ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ρξήζεο νξηζκέλσλ επηθίλδπλσλ 

νπζηψλ ζε είδε ειεθηξηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ, 

7. Οδεγία 2002/96/ΔΚ ζρεηηθά κε ηα απφβιεηα εηδψλ ειεθηξηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ 

εμνπιηζκνχ (ΑΖΖΔ). 

8. Οδεγία 91/689/ΔΟΚ, γηα ηα επηθίλδπλα απφβιεηα (θαηαξγείηαη απφ ηε λέα Οδεγία 

πιαίζην) 

9. Οδεγία IPPC 2008/1/EK γηα ηνλ έιεγρν θαη πξφιεςε ηεο ξχπαλζεο (έπεξεάδεη ην 

ζρεδηαζκφ θαη ηε     

     ιεηηνπξγία εγθαηαζηάζεσλ δηάζεζεο θαη επεμεξγαζίαο θαη είλαη ππφ αλαζεψξεζε) 

10. Καλνληζκφο 1774/2002/EK, γηα ηελ δηαρείξηζε δστθψλ ππνπξντφλησλ θαη 

απνβιήησλ. 

Έρεη απνδεηρηεί απφ ηελ πξαθηηθή φηη ε πεξηβαιινληηθά αζθαιήο απνηέθξσζε κπνξεί λα 

ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ αλάθηεζε εί κέξνο πεξηβαιινληηθά βειηηζηνπνηεκέλεο 

ζηξαηεγηθήο. Σν πεξηβαιινληηθφ φθεινο εμαξηάηαη απφ ηελ πνζφηεηα ηεο ελέξγεηαο πνπ 

πξάγκαηη εμάγεηαη απφ ηα απνηεθξσκέλα απφβιεηα. ην πιαίζην ηεο λέαο ζηξαηεγηθήο 

γηα ηα απφβιεηα, ε Δπηηξνπή απνθάζηζε λα βειηηψζεη πεξαηηέξσ ηελ απφδνζε ηεο 

αλάθηεζεο ελέξγεηαο απφ ηα απφβιεηα θαζνξίδνληαο θηιφδνμα ζηνηρεία ζπγθξηηηθήο 

αμηνιφγεζεο γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο απνηέθξσζεο αζηηθψλ απνβιήησλ. Απηφ ζα 

επηηεπρζεί κέζσ ηεο αλαζεψξεζεο ηεο νδεγίαο IPPC. Ζ λέα κέζνδνο ζπγθξηηηθήο 

αμηνιφγεζεο ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ζα θαζνξίδεη ην θαηά πφζν κηα εγθαηάζηαζε 

απνηέθξσζεο κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο εγθαηάζηαζε αλάθηεζεο ή σο εγθαηάζηαζε 

δηάζεζεο. Ο ραξαθηεξηζκφο σο εγθαηάζηαζε αλάθηεζεο παξέρεη θαιχηεξε πξφζβαζε 
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ζηελ αγνξά θαη νη πνζφηεηεο ησλ αλαθηψκελσλ απνβιήησλ κπνξνχλ λα 

ζπλππνινγηζηνχλ ζην πιαίζην ησλ ππνρξεσηηθψλ ζηφρσλ αλάθηεζεο πνπ θαζνξίδνληαη 

ζηηο νδεγίεο ηεο Δ.Δ. (π.ρ. γηα ηα απφβιεηα ειεθηξηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ). 

 

1.7.3 ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ 

Ζ ζηξαηεγηθή πξνβιέπεη πνιιέο επηπιένλ δξάζεηο θαηά ηα επφκελα έηε. Μεξηθέο απφ ηηο 

δξάζεηο απηέο πξέπεη λα πινπνηεζνχλ ακέζσο, ελψ άιιεο ζα είλαη θαιχηεξα λα 

δξνκνινγεζνχλ αθνχ ζα γίλνπλ εκθαλείο νη επηπηψζεηο απφ ηα πξψηα κέηξα θαη απφ ηελ 

πθηζηάκελε λνκνζεζία ε νπνία αθφκε δελ έρεη ηεζεί ζε ηζρχ. 

Ζ Δπηηξνπή πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη θαη άιινπο ηξφπνπο γηα λα πεηχρεη ηνπο 

ζηφρνπο ηεο λέαο ζηξαηεγηθήο. Γηα παξάδεηγκα: 

Πξνηξέπεη ηα θξάηε κέιε λα βειηηψζνπλ ηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο γηα ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο αλαθχθισζεο θαη ηελ εκπνξηθή δήηεζε γηα αλαθπθισκέλα πιηθά, 

εληάζζνληαο ηα δεηήκαηα απηά ζηνπο εζληθνχο ράξηεο πνξείαο ηεο εθαξκνγήο ηνπ 

ζρεδίνπ δξάζεο ηεο ΔΔ γηα ηηο πεξηβαιινληηθέο ηερλνινγίεο. 

Θα εμαζθαιίζεη φηη ηα επξσπατθά θνλδχιηα πνπ δηαηίζεληαη γηα έξεπλα θαη αλάπηπμε 

ζηνλ ηνκέα ηεο ηερλνινγίαο ησλ απνβιήησλ αληηκεησπίδνπλ ηηο ζεκαληηθέο 

πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο ησλ απνβιήησλ. ην πιαίζην ηεο αλαζεψξεζεο ησλ 

θαηεπζπληεξίσλ γξακκψλ ζρεηηθά κε ηηο θξαηηθέο εληζρχζεηο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο, ε Δπηηξνπή ζα απνζαθελίζεη ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο είλαη 

δπλαηή ε ρνξήγεζε θξαηηθψλ εληζρχζεσλ γηα ηε ζηήξημε δξαζηεξηνηήησλ αλαθχθισζεο 

απνβιήησλ. Θα ππνζηεξίμεη επίζεο ηε δηαλνκή θαη ηε κεηαθνξά ησλ βέιηηζησλ 

πξαθηηθψλ φζνλ αθνξά ηελ επαηζζεηνπνίεζε, ηελ εθπαίδεπζε θαη ηα θίλεηξα γηα ηελ 

πξφιεςε ηεο δεκηνπξγίαο απνβιήησλ θαη γηα ηελ αλαθχθισζε ηνπο ζε εζληθφ, 

πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν. 

Αλ ρξεηαζζεί, ζα πξνζδηνξηζηνχλ εθ ησλ πξνηέξσλ πξφζζεηα κέηξα γηα ηελ πξνψζεζε 

ηεο πξφιεςεο ηεο δεκηνπξγίαο απνβιήησλ θαη γηα ηελ πξφνδν ηεο κεηάβαζεο πξνο ηελ 

Δπξσπατθή θνηλσλία ηεο αλαθχθισζεο. Αλ ζην κέιινλ θξηζεί αλαγθαία ε πξνψζεζε ηεο 

αλαθχθισζεο ζπγθεθξηκέλσλ θαηεγνξηψλ απνβιήησλ , απηφ είλαη πηζαλφλ λα επηηεπρζεί 

αλά πιηθφ κάιινλ παξά αλά πξντφλ φπσο έρεη ζπκβεί κέρξη ζήκεξα. Γηα παξάδεηγκα, ζην 

πιαίζην ελφο ζηφρνπ γηα ηελ αλαθχθισζε πιαζηηθψλ κπνξεί λα πξνσζείηαη ε 

αλαθχθισζε ζσιήλσλ απφ απφβιεηα θαηεδαθίζεσλ θαζψο θαη απφ πιαζηηθέο θηάιεο, 

απφ γεσξγηθέο κεκβξάλεο θαζψο θαη απφ πξνθπιαθηήξεο απηνθηλήησλ. Με ζηφρνπο 
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ηέηνηνπ είδνπο είλαη δπλαηφλ λα αμηνπνηεζνχλ ηα θιάζκαηα ησλ απνβιήησλ πνπ 

παξνπζηάδνπλ ηελ πςειφηεξε δπλαηφηεηα αλαθχθισζεο κε ην ρακειφηεξν θφζηνο. 

Ζ ζεκαηηθή ζηξαηεγηθή γηα ηελ πξφιεςε ηεο παξαγσγήο ησλ απνβιήησλ απνβιέπεη 

εηδηθφηεξα ζηα εμήο: 

1. ηε κείσζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ 

Ζ πνιηηηθή γηα ηα απφβιεηα ζα εζηηαζζεί ζηηο ζεκαληηθέο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο 

θαη ζηε βειηίσζε ηνπ ηξφπνπ θαηά ηνλ νπνίν ρξεζηκνπνηνχκε ηνπο πφξνπο, κέζσ ηεο 

εηζαγσγήο ηεο πξνζέγγηζεο κε βάζε ηνλ θχθιν δσήο ζηελ πνιηηηθή γηα ηα απφβιεηα. 

2. ηελ πξνώζεζε ηεο πξόιεςεο ηεο δεκηνπξγίαο απνβιήησλ 

Θα απαηηεζεί απφ ηα θξάηε κέιε ηεο Δ.Δ. λα εθπνλεζνχλ ππνρξεσηηθά εζληθά 

πξνγξάκκαηα πξφιεςεο ηεο δεκηνπξγίαο απνβιήησλ, ηα νπνία ιακβάλνπλ ππφςε ηελ 

πνηθηιία ησλ ζπλζεθψλ ζε εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν θαη ηα νπνία πξέπεη 

λα νινθιεξσζνχλ ηξία ρξφληα κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο αλαζεσξεκέλεο νδεγίαο 

πιαίζην. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη φηη εθεμήο ηα δηαρεηξηζηηθά ζρέδηα ησλ ζηεξεψλ 

απνβιήησλ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ κέηξα γηα: α) κείσζε ησλ απνβιήησλ θαη ηεο 

επηθηλδπλφηεηαο απηψλ θαηά ηελ παξαγσγή πξντφλησλ, β) κείσζε ησλ απνβιήησλ θαηά 

ηε θάζε θαηαλάισζεο ησλ πξντφλησλ γ) αλαθχθισζε - αλάθηεζε πιηθψλ θαη ελέξγεηαο 

απφ ηα παξαγφκελα απφβιεηα θαη αζθαιή δηάζεζε ησλ ππνιεηκκάησλ. 

3. ηελ ελίζρπζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ αλαθύθισζεο 

Πξνβιέπεηαη ε βειηίσζε ηεο αγνξάο ηεο αλαθχθισζεο κε ηε ζέζπηζε πεξηβαιινληηθψλ 

πξνηχπσλ πνπ πξνζδηνξίδνπλ ππφ πνίνπο φξνπο νξηζκέλα αλαθπθισκέλα απφβιεηα δελ 

ζεσξνχληαη πιένλ απφβιεηα, αιιά πςειήο πνηφηεηαο δεπηεξνγελή πιηθά. Σα παξαπάλσ 

ζα εθαξκνζζνχλ θαη ζηα βηναπνδνκήζηκα απφβιεηα. Ζ θαηεχζπλζε απηή αλακέλεηαη λα 

εληζρχζεη δξαζηηθά ην εκπφξην δεπηεξνγελψλ πξντφλησλ επεμεξγαζίαο ησλ ζηεξεψλ 

απνβιήησλ, δίλνληαο κεγαιχηεξα πεξηζψξηα βησζηκφηεηαο ζηελ αλαθχθισζε θαη 

αλάθηεζε πιηθψλ. 

Παξάιιεια, ζα πξνσζεζεί ε ρξήζε απφ ηα θξάηε κέιε νηθνλνκηθψλ κέζσλ, φπσο θφξσλ 

γηα ηελ πγεηνλνκηθή ηαθή, ψζηε λα πξνσζεζνχλ άιινη ηξφπνη δηαρείξηζεο ησλ 

απνβιήησλ θαη πξνγξάκκαηα ηνπ ηχπνπ «φπνηνο δεκηνπξγεί απφβιεηα πιεξψλεη», γηα λα 

ελζαξξπλζνχλ νη πνιίηεο λα ζπκκεηάζρνπλ ζε πξνγξάκκαηα αλαθχθισζεο. 

4. ηνλ εθζπγρξνληζκό θαη ζηελ απινπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηα απόβιεηα 

Απηφ ζα επηηεπρζεί κε απνζαθήληζε ησλ νξηζκψλ, εμνξζνινγηζκφ ησλ δηαηάμεσλ θαη 

ζπγρψλεπζε ζην θείκελν ηεο νδεγίαο-πιαίζην γηα ηα απφβιεηα νιφθιεξεο ηεο νδεγίαο 



 

27 

 

γηα ηα επηθίλδπλα απφβιεηα θαη κέξνπο ηεο νδεγίαο γηα ηα ρξεζηκνπνηεκέλα νξπθηέιαηα. 

Θα απνζαθεληζηεί επίζεο φηη γηα ηηο βηνκεραλίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ απφβιεηα δελ 

ρξεηάδνληαη δχν μερσξηζηέο άδεηεο, κία κε βάζε ηελ λνκνζεζία γηα ηα απφβιεηα θαη κία 

κε βάζε ηελ νδεγία γηα ηελ νινθιεξσκέλε πξφιεςε θαη έιεγρν ηεο ξχπαλζεο (IPPC). 

5. ηε βειηίσζε ηεο εθαξκνγήο ησλ λνκνζεηηθώλ πξάμεσλ 

 

1.8 ΦΟΡΔΗ-ΑΓΔΗΔ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΩΝ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ 

 Φνξείο 

Φνξέαο δηαρείξηζεο επηθίλδπλσλ απνβιήησλ είλαη ν παξαγσγφο ή ν θάηνρνο 

επηθίλδπλσλ απνβιήησλ, ν νπνίνο δηαζέηεη ηηο απαηηνχκελεο απφ ηε λνκνζεζία άδεηεο 

θαη εγθξίζεηο, φπσο νξίδνληαη απφ ην αξ. 36 ηνπ Ν. 4042/2012. Ο θνξέαο ιεηηνπξγίαο 

ηεο εγθαηάζηαζεο επεμεξγαζίαο επηθίλδπλσλ απνβιήησλ νθείιεη λα ηεξεί ρξνλνινγηθά 

αξρεία, κε βάζε ην αξ. 20 ηνπ Ν. 4042/2012, γηα ηνπιάρηζηνλ ηξία έηε θαη λα δηαβηβάδεη 

πξνο ηελ αξκφδηα αδεηνδνηνχζα αξρή, εηήζηα Έθζεζε Παξαγσγνχ απνβιήησλ ζχκθσλα 

κε ηελ ππ' αξηζκ. νηθ. 172509/4266/2-10-07 Δγθχθιην ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ θαη ηελ παξ. 4 γ) 

ηνπ αξ. 11 ηεο ΚΤΑ 13588/725/2006. Με ην αξ. 42 ηνπ Ν. 4042/2012 αλακέλεηαη λα 

πινπνηεζνχλ θαηφπηλ ζρεηηθψλ λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ, νη δηαδηθαζίεο γηα ηελ 

ειεθηξνληθή θαηαρψξεζε ησλ εθζέζεσλ. 

 Άδεηεο θαη εγθξίζεηο 

Ζ επεμεξγαζία θαη δηαρείξηζε ησλ επηθίλδπλσλ απνβιήησλ πξνυπνζέηεη ηελ έγθξηζε 

πεξηβαιινληηθψλ φξσλ, ελψ κε βάζε ηνλ Ν. 3982/2011, αξ. 37, ε κειέηε επεμεξγαζίαο 

θαη δηαρείξηζεο επηθίλδπλσλ απνβιήησλ ηεο πξψηεο (Α) θαηεγνξίαο -φπσο απηή νξίδεηαη 

ζηελ παξάγξαθν 2.4. ηνπ παξφληνο- φπνπ απηή απαηηείηαη βάζεη ηεο ΚΤΑ 

13588/725/2006, ελζσκαηψλεηαη ζηελ Μειέηε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ (ΜΠΔ), 

απνηειψληαο δηαθξηηφ ηκήκα απηήο θαη εγθξίλεηαη κέζσ ηεο Απφθαζεο Έγθξηζεο 

Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ (ΑΔΠΟ). Ζ αληίζηνηρε άδεηα επεμεξγαζίαο/δηαρείξηζεο 

θαηαξγείηαη. 

Με βάζε ην αξ. 12 ηνπ Ν. 4014/2011, ν θνξέαο πθηζηάκελεο δξαζηεξηφηεηαο πνπ 

πεξηιακβάλεη δηαρείξηζε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη ζε ηζρχ 

αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην ή εγγπεηηθή επηζηνιή γηα ηηο αληίζηνηρεο εξγαζίεο δηαρείξηζεο 

επηθίλδπλσλ απνβιήησλ, ζχκθσλα κε ηηο νηθείεο δηαηάμεηο ηνπ αξ. 57, παξ. 1. γ) 2., Ν. 
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4042/2012. Αλ ν νξγαληζκφο ή ε επηρείξεζε δξαζηεξηνπνηείηαη ζε εξγαζίαο δηάζεζεο-

αλάθηεζεο, ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο θαη δηαζπλνξηαθήο κεηαθνξάο, ην χςνο ηεο 

αζθαιηζηηθήο θάιπςεο είλαη αζξνηζηηθφ, ελψ ν θνξέαο δηαρείξηζεο ζα πξέπεη λα 

πξνζθνκίδεη ζηελ αδεηνδνηνχζα αξρή γηα θάζε επηκέξνπο εξγαζία δηαρείξηζεο, 

βεβαίσζε ηεο αζθαιηζηηθήο εηαηξίαο ζηελ νπνία ζα βεβαηψλεηαη φηη ε ελ ιφγσ εξγαζία 

θαιχπηεηαη απφ ην αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην. ε πεξίπησζε αδπλακίαο αζθαιηζηηθήο 

θάιπςεο ζπγθεθξηκέλνπ απνβιήηνπ θαηά ηε ζπιινγή θαη κεηαθνξά (δηαζπλνξηαθή ή 

κε) ν νξγαληζκφο ή ε επηρείξεζε κπνξεί λα πξνζθνκίζεη ζηελ αδεηνδνηνχζα αξρή 

εγγπεηηθή επηζηνιή ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ. Ο νξγαληζκφο ή ε επηρείξεζε πνπ 

δξαζηεξηνπνηείηαη ζηα έξγα θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ απαιιάζζνληαη απφ ηελ 

ππνρξέσζε έθδνζεο άδεηαο δηαρείξηζεο επηθίλδπλσλ απνβιήησλ, ππνρξενχηαη λα 

δηαζέηεη ζε ηζρχ αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην ή ηζφπνζε εγγπεηηθή επηζηνιή γηα ηηο 

αληίζηνηρεο εξγαζίεο δηαρείξηζεο επηθίλδπλσλ απνβιήησλ. 

Οη παξαπάλσ βεβαηψζεηο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδνληαη ζηελ αξκφδηα αξρή έθδνζεο ηεο 

απφθαζεο έγθξηζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ. Γηα ηνλ θνξέα λένπ έξγνπ ή 

δξαζηεξηφηεηαο πνπ πεξηιακβάλεη δηαρείξηζε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ, ε έθδνζε ηνπ 

αζθαιηζηεξίνπ (ή ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο) απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ έλαξμε ηεο 

ιεηηνπξγίαο (αξ. 57, παξ. 1. γ)2., Ν. 4042/2012). 

ηελ Γεληθή Γ/λζε Πεξηβάιινληνο ηνπ ΤΠΔΚΑ ηεξείηαη Μεηξψν φισλ ησλ θνξέσλ 

δηαρείξηζεο επηθίλδπλσλ απνβιήησλ, ην νπνίν θνηλνπνηείηαη ζηε Γηεχζπλζε ρεδηαζκνχ 

θαη Αληηκεηψπηζεο Δθηάθησλ Αλαγθψλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο. Οη Τπεξεζίεο πνπ εθδίδνπλ ΑΔΠΟ ή ΠΠΓ ή άδεηεο ζπιινγήο θαη 

κεηαθνξάο γηα εξγαζίεο δηαρείξηζεο επηθίλδπλσλ απνβιήησλ, ζχκθσλα κε ηα 

αλαθεξφκελα ζην αξ. 7 ηεο ΚΤΑ 13588/725/2006, ππνρξενχληαη λα δηαβηβάδνπλ ζηελ 

σο άλσ Τπεξεζία ηηο ελ ιφγσ ΑΔΠΟ ή ηηο άδεηεο ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο πνπ απηέο 

εθδίδνπλ γηα ηνπο θνξείο δηαρείξηζεο επηθίλδπλσλ απνβιήησλ, θαζψο θαη ηηο ζρεηηθέο 

απνθάζεηο ηξνπνπνίεζεο, αλαλέσζεο ή αλάθιεζεο, πξνθεηκέλνπ λα θαηαρσξνχληαη 

ακειιεηί ζην ζρεηηθφ Μεηξψν. 
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22..  ΔΔππηηθθηηλλδδππλλαα  ααππννββιιεεηηαα  ππγγεεηηννλλννκκηηθθσσλλ  κκννλλααδδσσλλ  

2.1  ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ 

• Γεκφζηα ζεξαπεπηήξηα (ΓΘ) 

• Ηδησηηθά Θεξαπεπηήξηα (ΗΘ) 

• Κέληξα Τγείαο (ΚΤ) 

• Γεκνηηθά Ηαηξεία (ΓΗ) 

• Μνλάδεο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο ησλ αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ (π.ρ. θιηληθέο 

ΗΚΑ) (ΗΚΑ) 

• Μνλάδεο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ (ζηξαηησηηθά λνζνθνκεία) 

(Ν) 

• Κέληξα αηκνδνζίαο (ΚΑ) 

• Γηαγλσζηηθά θαη εξεπλεηηθά εξγαζηήξηα (ΓΔ) 

• Μηθξνβηνινγηθά εξγαζηήξηα (Μ) 

• Οδνληηαηξεία (ΟΓ) 

• Κηεληαηξηθέο θιηληθέο (ΚΚ) 

• Κηεληαηξηθά δηαγλσζηηθά θαη εξεπλεηηθά εξγαζηήξηα 

ηηο δηαηάμεηο ηεο λέαο ππνπξγηθήο απφθαζεο  ππάγεηαη θαη ε δηαρείξηζε ησλ 

επηθίλδπλσλ απνβιήησλ κε κνιπζκαηηθέο ή κε ηδηφηεηεο, αλεμαξηήησο πνζφηεηαο, ηα 

νπνία παξάγνληαη θαηά ηελ άζθεζε δηαθφξσλ δξαζηεξηνηήησλ, νη νπνίεο δελ 

πεξηιακβάλνληαη ζηνλ παξαπάλσ θαηάινγν θαη ζρεηίδνληαη κε πξσηνβάζκηα θξνληίδα 

πγείαο θαη κε ηελ θαη‟ νίθνλ πεξίζαιςε αζζελψλ. Με κέξηκλα ησλ Γηεπζχλζεσλ Τγείαο,  

απφ  ηηο  νπνίεο  ρνξεγείηαη  άδεηα  ιεηηνπξγίαο,  νη  ΤΜ  πνπ  δελ ππφθεηληαη ζε 

πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε θαη παξάγνπλ ΔΑΤΜ, ππνρξενχληαη λα ηα παξαδίδνπλ ζε 

αδεηνδνηεκέλν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ νηθείνπ 

Γεκνηηθνχ πζηήκαηνο ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο, θαηφπηλ ζχλαςεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 
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2.2 ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΜΟ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ 

ΑΤΜ 

χκθσλα κε ηελ ππνπξγηθή απφθαζε,  ηα απφβιεηα ησλ πγεηνλνκηθψλ κνλάδσλ 

δηαθξίλνληαη ζε: 

1.   Αζηηθά ηεξεά Απφβιεηα (ΑΑ) 

2.   Δπηθίλδπλα Απφβιεηα Τγεηνλνκηθψλ Μνλάδσλ (ΔΑΤΜ) 

3.   Δηδηθά Ρεχκαηα Απνβιήησλ. 

Απαγνξεχεηαη ε αλάκημε απνβιήησλ ησλ  παξαθάησ θαηεγνξηψλ. Σα ζπζθεπαζκέλα 

απφβιεηα, κεηά απφ ηε δηαινγή ζηελ πεγή, απαγνξεχεηαη λα ππνζηνχλ νπνηαδήπνηε 

πεξαηηέξσ δηαινγή. Οη ζπζθεπαζίεο ησλ απνβιήησλ ησλ πξνεγνπκέλσλ θαηεγνξηψλ 

απαγνξεχεηαη λα παξαβηαζηνχλ. Απαγνξεχεηαη ε αλάκημε ζπζθεπαζηψλ δηαθνξεηηθψλ 

θαηεγνξηψλ απνβιήησλ 

Αζηηθά ηεξεά απόβιεηα (ΑΑ) 

Πξνζνκνηάδνπλ κε ηα νηθηαθά απφβιεηα. Πξνέξρνληαη θπξίσο απφ ηηο δηνηθεηηθέο θαη ηηο 

νηθηαθνχ ηχπνπ εξγαζίεο (θαζαξηφηεηα, παξαζθεπή θαγεηνχ, θηι) θαζψο θαη απφ ηηο 

εξγαζίεο ζπληήξεζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ θηηξηαθψλ ππνδνκψλ. Ζ δηαρείξηζε 

απηνχ ηνπ ηχπνπ ησλ απνβιήησλ ζα πξέπεη λα είλαη ίδηα κε απηή ησλ αζηηθψλ 

απνβιήησλ. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη απφβιεηα απφ ηελ παξαζθεπή θαγεηψλ, απφβιεηα 

απφ δξαζηεξηφηεηεο εζηίαζεο, απφβιεηα παξαγφκελα θαηά ηηο   εξγαζίεο θαζαξηζκνχ, 

απφβιεηα ηκαηηζκνχ, γπαιί, ραξηί, ραξηφλη, πιαζηηθφ, κέηαιια, πιηθά ζπζθεπαζίαο θηι. 

Πξνθαλψο απηή ε θαηεγνξία ζηεξεψλ απνβιήησλ κπνξεί ρσξίο πξφβιεκα λα αλακηρζεί 

κε ηα ζηεξεά απφβιεηα ησλ νηθηζηηθψλ πεξηνρψλ θαη λα αθνινπζήζεη ηελ ίδηα κέζνδν 

δηαρείξηζεο κε απηά. Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο θαηεγνξίαο απηήο είλαη, ε πεξηεθηηθφηεηα ησλ 

απνβιήησλ ζε πιαζηηθφ πνπ αγγίδεη ην 30%. Σν πςειφ απηφ πνζνζηφ κπνξεί λα 

δηθαηνινγεζεί ιφγσ ηεο εθηεηακέλεο ρξήζεο ησλ πιαζηηθψλ κηαο ρξήζεο φπσο θαη ησλ 

πιαζηηθψλ ζπζθεπαζηψλ. 

Δπηθίλδπλα Απόβιεηα Τγεηνλνκηθώλ Μνλάδσλ (ΔΑΤΜ) 

Σα επηθίλδπλα απφβιεηα πγεηνλνκηθψλ κνλάδσλ δηαθξίλνληαη ζε: 

α. Δπηθίλδπλα Απφβιεηα Ακηγψο Μνιπζκαηηθά (ΔΑΑΜ) 

β. Μηθηά Δπηθίλδπλα Απφβιεηα (ΜΔΑ) 
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γ. Άιια Δπηθίλδπλα Απφβιεηα (ΑΔΑ) 

Ζ μερσξηζηή ζπιινγή ηνπο πξαγκαηνπνηείηαη απφ ην ηαηξηθφ θαη παξαταηξηθφ 

πξνζσπηθφ, ζην ζεκείν παξαγσγήο ηνπο, ηελ ζηηγκή πνπ παξάγνληαη. Σνπνζεηνχληαη  

μερσξηζηά  ζε  δηαθξηηνχο  πεξηέθηεο, αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία (ΔΑΑΜ, ΜΔΑ, ΑΔΑ). 

Οη επί κέξνπο πεξηέθηεο ζθξαγίδνληαη επί ηφπνπ απφ ην πξναλαθεξφκελν αξκφδην 

πξνζσπηθφ.  

α. Δπηθίλδπλα Απόβιεηα Ακηγώο Μνιπζκαηηθά (ΔΑΑΜ) 

Όζα εθδειψλνπλ κφλν ηελ επηθίλδπλε ηδηφηεηα Ζ9 ζχκθσλα κε ην παξάξηεκα ΗΗΗ ηνπ 

άξζξνπ 60 ηνπ Νφκνπ  4042/2012 (πίλαθαο 1). Ο φξνο  Δπηθίλδπλα   Απφβιεηα Ακηγψο  

Μνιπζκαηηθά   (ΔΑΑΜ) αληηθαζηζηά ηνλ φξν Δπηθίλδπλα Ηαηξηθά Απφβιεηα ακηγψο 

κνιπζκαηηθνχ ραξαθηήξα (ΔΗΑ–ΜΥ), ν νπνίνο πξνβιέπεηαη ζηελ θνηλή ππνπξγηθή 

απφθαζε 37591/2031/2003 (ΦΔΚ Β΄ 1419). Δίλαη απφβιεηα ησλ νπνίσλ ε ζπιινγή θαη 

δηάζεζε ππφθεηληαη ζε εηδηθέο απαηηήζεηο ζε ζρέζε κε ηελ πξφιεςε κφιπλζεο. Σα 

απφβιεηα απηά πεξηέρνπλ πηζαλψο παζνγφλνπο νξγαληζκνχο (βαθηήξηα, ηνχο, παξάζηηα ή 

κχθεηεο) ζε ζπγθεληξψζεηο ή πνζφηεηεο ηθαλέο λα πξνθαιέζνπλ αζζέλεηεο. 

Πεξηιακβάλνπλ ηα παζνινγηθά απφβιεηα (φπσο αλζξψπηλα κέιε, ηζηνχο, φξγαλα, 

έκβξπα, πηψκαηα δψσλ), ην αίκα θαη ηα επηθίλδπλα ζσκαηηθά πγξά. Σα αλαγλσξίζηκα 

αλζξψπηλα κέιε ή κέιε δψσλ απνθαινχληαη επίζεο θαη αλαηνκηθά απφβιεηα. Απηά ηα 

απφβιεηα αλ θαη κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ πγηή ζσκαηηθά κέιε ζεσξνχληαη σο 

ππνθαηεγνξία ησλ κνιπζκαηηθψλ απνβιήησλ. 

Πεξηιακβάλνπλ   επίζεο   ηα   αηρκεξά   ηαηξηθά   εξγαιεία,   δειαδή   ηα   αληηθείκελα 

πνπ κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ ηξαπκαηηζκνχο κέζσ ηνκψλ ή ηξππεκάησλ, φπσο βειφλεο, 

λπζηέξηα, ιάκεο, ζπαζκέλα γπαιηά θηι. Σα εξγαιεία απηά, είηε είλαη κνιπζκέλα είηε φρη, 

πξέπεη λα ζεσξνχληαη κνιπζκαηηθά απφβιεηα  θαη  είλαη  ηδηαίηεξα  επηθίλδπλα  αθνχ  

πξνθαινχλ  ηα  πεξηζζφηεξα  αηπρήκαηα.  Σα  αηρκεξά ηαηξηθά εξγαιεία ζεσξνχληαη 

ππνθαηεγνξία ησλ κνιπζκαηηθψλ   απνβιήησλ   φκσο ιφγσ ηεο ηδηαηηεξφηεηάο ηνπο 

ζπλήζσο αληηκεησπίδνληαη ζαλ μερσξηζηή θαηεγνξία. 

ΔΑΑΜ ζεσξνχληαη επίζεο φια ηα απφβιεηα πνπ πξνέξρνληαη απφ πεξηβάιινληα ζηα 

νπνία πθίζηαηαη θίλδπλνο βηνινγηθήο κεηάδνζεο δηα ηνπ αέξνο, θαζψο θαη απφ 

πεξηβάιινληα απνκφλσζεο, ζηα νπνία βξίζθνληαη αζζελείο πάζρνληεο απφ κεηαδνηηθά 

λνζήκαηα. 



 

32 

 

ηελ ίδηα θαηεγνξία αλήθνπλ θαη ηα απφβιεηα απφ ηα εξγαζηήξηα πνπ πεξηέρνπλ θάπνην 

κνιπζκαηηθφ παξάγνληα θαη εθφζνλ δελ πεξηέρνπλ ηαπηφρξνλα θάπνηα ρεκηθή νπζία 

(αληηδξαζηήξην, δηαιχηε θηι). ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε αλήθνπλ ζηελ επφκελε 

θαηεγνξία. 

Δπηπιένλ ΔΑΑΜ ζεσξνχληαη ηα απφβιεηα πνπ πξνέξρνληαη απφ θηεληαηξηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο δειαδή απφ ηελ  έξεπλα,  δηάγλσζε, ζεξαπεία ή πξφιεςε ησλ αζζελεηψλ 

πνπ εκθαλίδνληαη ζε δψα θαη ησλ νπνίσλ ε ζπιινγή θαη δηάζεζε ππφθεηληαη ζε εηδηθέο 

απαηηήζεηο ζε ζρέζε κε ηελ πξφιεςε κφιπλζεο. Πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ν νξηζκφο ησλ 

ΔΑΑΜ (πνπ είλαη θαη ε πιεηνςεθία ησλ ΔΑΤΜ πνζνηηθά) πνπ δίλεηαη, ζεσξεί ΑΜ ηα 

απφβιεηα ησλ νπνίσλ ε ζπιινγή θαη δηάζεζε ππφθεηληαη ζε εηδηθέο απαηηήζεηο ζε ζρέζε 

κε ηελ πξφιεςε κφιπλζεο. Δπεηδή φκσο έλαο αζζελήο πνπ εηζάγεηαη ζην Ννζνθνκείν: 

•  δελ  είλαη  γλσζηφ  εθ  ησλ  πξνηέξσλ  αλ  κπνξεί  λα  πξνθαιέζεη  κφιπλζε  κέζσ  ηνπ  

αίκαηνο,  ησλ βηνινγηθψλ πγξψλ, ησλ απεθθξίζεσλ θηι, 

• δελ είλαη γλσζηφ νχηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λνζειείαο ή κεηά απφ απηή αλ κπνξεί λα 

πξνθαιέζεη κφιπλζε, φινη νη αζζελείο αληηκεησπίδνληαη σο δπλεηηθά πάζρνληεο απφ 

κεηαδνηηθφ λφζεκα θαη σο εθ ηνχηνπ ηα απφβιεηα πνπ έρνπλ έξζεη ζε επαθή κε ηα ελ 

δπλάκεη επηθίλδπλα βηνινγηθά πγξά ή ηηο δηάθνξεο εθθξίζεηο ηνπο (θαη αλάινγα κε ην 

λφζεκα) ζεσξνχληαη ζηελ πξάμε σο ΔΑΑΜ ησλ νπνίσλ ε ζπιινγή θαη δηάζεζε 

ππφθεηληαη ζε εηδηθέο απαηηήζεηο ζε ζρέζε κε ηελ πξφιεςε κφιπλζεο. ε πεξίπησζε πνπ 

είλαη εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηφ ή γίλεηαη γλσζηφ κέζσ δηάγλσζεο φηη ν αζζελήο είλαη 

θνξέαο κεηαδνηηθήο αζζέλεηαο (ζπλήζσο θπιάζζεηαη ζε πεξηβάιινλ απνκφλσζεο) ηα 

απφβιεηα πξέπεη λα ζεσξεζνχλ σο ηδηαηηέξσο επηθίλδπλα. 

ηελ παξαπάλσ θαηεγνξία θαηαηάζνληαη επίζεο θαη ηα αρξεζηκνπνίεηα αηρκεξά 

αληηθείκελα. Αλ θαη ε κε ρξήζε ηνπο θαη ε κε επαθή ηνπο κε παζνγφλνπο νξγαληζκνχο 

ηα θαζηζηά ελ κέξεη κε επηθίλδπλα, ε ζπλδηάζεζή ηνπο κε ηα αζηηθά απφβιεηα εγθπκνλεί 

θηλδχλνπο γηα θπζηθνχο ηξαπκαηηζκνχο. ηηο θαηαγξαθέο αηπρεκάησλ πνπ έρνπλ ζπκβεί 

εληφο ησλ Τγεηνλνκηθψλ Μνλάδσλ αιιά θαη θαηά ηελ παξαιαβή θαη κεηαθνξά ησλ 

απνβιήησλ, ηα αηπρήκαηα απφ αηρκεξά αληηθείκελα θαηέρνπλ ηελ πξψηε ζέζε 

β. Μηθηά Δπηθίλδπλα Απόβιεηα (ΜΔΑ) 

Σα  απφβιεηα  πνπ  εθδειψλνπλ  ηελ  επηθίλδπλε  ηδηφηεηα  Ζ9  ηαπηφρξνλα  κε  κία  ή  

πεξηζζφηεξεο επηθίλδπλεο ηδηφηεηεο ζχκθσλα κε ην παξάξηεκα ΗΗΗ ηνπ άξζξνπ 60 ηνπ 

Νφκνπ 4042/2012. Ο φξνο Μηθηά Δπηθίλδπλα Απφβιεηα (ΜΔΑ)  αληηθαζηζηά ηνλ φξν 
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επηθίλδπλα Ηαηξηθά Απφβιεηα πνπ έρνπλ ηαπηφρξνλα κνιπζκαηηθφ θαη ηνμηθφ 

ραξαθηήξα (ΔΗΑ– ΜΣΥ), ν νπνίνο πξνβιέπεηαη ζηελ θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε 

37591/2031/2003 (ΦΔΚ Β΄ 1419).  

Πεξηιακβάλνπλ απφβιεηα απφ αλάπηπμε εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη 

κηθξνβηνινγηθψλ-βηνρεκηθψλ εμεηάζεσλ  (π.ρ.  πιάθεο,  ηξπβιία  θαιιηέξγεηαο  θαη  άιια  

κέζα  πνπ  έρνπλ  κνιπλζεί  απφ  παζνγφλνπο παξάγνληεο) ηα νπνία πεξηέρνπλ πέξα απφ 

θάπνηνλ κνιπζκαηηθφ παξάγνληα θαη θάπνηα ηνμηθή ρεκηθή νπζία φπσο    αληηδξαζηήξην, 

δηαιχηε θηι. Δπίζεο πεξηιακβάλνπλ αλαηνκηθά απφβιεηα απφ παζνινγναλαηνκηθά 

εξγαζηήξηα (ηζηνχο, φξγαλα θαη κέξε ζψκαηνο κε αλαγλσξίζηκα, πεηξακαηφδσα). 

Δπηπιένλ ζηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ ηα απφβιεηα απφ παζνινγηθά θαη άιια ηκήκαηα 

φπνπ γίλνληαη ρεκεηνζεξαπείεο. Απηνχ ηνπ είδνπο ηα απφβιεηα (πνπ είλαη ηνμηθά γηα ην 

γνληδίσκα) ζεσξνχληαη άθξσο επηθίλδπλα γηαηί κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ κεηαιιάμεηο, 

θαξθηλνγελέζεηο θαη ηεξαηνγελέζεηο. Πεξηιακβάλνπλ ζπγθεθξηκέλα θπηηαξνζηαηηθά 

θάξκαθα ή εκεηφ, νχξα θαη πεξηηηψκαηα απφ αζζελείο πνπ ιακβάλνπλ θπηηαξνζηαηηθά 

θάξκαθα ή θάλνπλ ρεκεηνζεξαπεία (ζπλήζσο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαξθίλνπ),  

ρξεζηκνπνηεκέλεο  ζπζθεπαζίεο  νξψλ  κε  θπηηαξνζηαηηθά  θάξκαθα  απφ  αζζελείο  

ζηνπο νπνίνπο εθαξκφδεηαη ρεκεηνζεξαπεία θηι. Οη θαιιηέξγεηεο πςεινχ κνιπζκαηηθνχ 

θηλδχλνπ θαζψο θαη ηα απφβιεηα πνπ πξνέξρνληαη απφ ρεκεηνζεξαπείεο είλαη απφβιεηα 

πςειήο επηθηλδπλφηεηαο. 

γ. Άιια Δπηθίλδπλα Απόβιεηα (ΑΔΑ) 

Σα απφβιεηα πνπ εθδειψλνπλ κία ηνπιάρηζηνλ επηθίλδπλε ηδηφηεηα εθηφο ηεο ηδηφηεηαο 

Ζ9. Ο φξνο  Άιια  Δπηθίλδπλα  Απφβιεηα  (ΑΔΑ)  αληηθαζηζηά  ηνλ  φξν  Δπηθίλδπλα  

Ηαηξηθά  Απφβιεηα  ακηγψο ηνμηθνχ ραξαθηήξα (ΔΗΑ – ΣΥ) , ν νπνίνο πξνβιέπεηαη ζηελ 

θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε 37591/2031/2003 (ΦΔΚ Β΄ 1419). Πεξηιακβάλνπλ ρεκηθέο 

νπζίεο πνπ απνηεινχληαη απφ ή πεξηέρνπλ επηθίλδπλεο νπζίεο  φπσο:  

Φσηνγξαθηθά ρεκηθά, παξαγφκελα ζην ηκήκα ηεο αθηηλνινγίαο πνπ πεξηέρνπλ 

πδξνθηλφλε, πδξνμείδην ηνπ θαιίνπ, ζίδεξν, γινπηαξαιδευδε θαη νμηθφ νμχ. Απφ ην 

δηάιπκα απηφ γίλεηαη αλάθηεζε ηνπ ζηδήξνπ θαη ην ελαπνκείλνλ πγξφ απνξξίπηεηαη 

ζπλήζσο ζην απνρεηεπηηθφ ζχζηεκα.  

Γηαιύηεο, πνπ πεξηιακβάλνπλ αινγνλνχρεο ελψζεηο φπσο ρισξηνχρν κεζπιέλην, 

ρισξνθφξκην, θξένλ θαη ηξηρισξναηζπιέλην. Οη πην ζπρλά ρξεζηκνπνηνχκελνη δηαιχηεο 
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είλαη ην μπιέλην, αθεηφλε, κεζαλφιε, ηζνπξνπαλφιε, αηζαλφιε, αηζπιεζηέξαο θαη ην 

αθεηνληηξίιην. 

Τδξάξγπξνο, πνπ πεξηέρεηαη ζε θαηεζηξακκέλα ζεξκφκεηξα, πηεζφκεηξα, ζσιήλεο 

Miller Abbot θαη ιπρλίεο ζεξαπεπηηθψλ αθηηλνβνιηψλ. Ο πδξάξγπξνο απνηειεί εηδηθή 

απεηιή θαζψο θαηά ηελ απνηέθξσζε απειεπζεξψλεηαη ζηελ αηκφζθαηξα. 

Δπηθίλδπλεο ελώζεηο, φπσο ην νμείδην ηνπ αηζπιελίνπ (EtO) πνπ είλαη άρξσκν θαη 

άνζκν, θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ απνζηείξσζε ησλ ηαηξηθψλ ζπζθεπψλ. Μπνξεί λα 

πξνθαιέζεη έληνλεο ηνμηθέο αληηδξάζεηο θαη ζεσξείηαη θαξθηλνγφλν. 

Λεγκέλα θάξκαθα ή θάξκαθα πνπ δελ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θπηηαξνζηαηηθψλ θαξκάθσλ. 

Σα πγξά κνιπζκαηηθά απφβιεηα δχλαληαη λα απνβάιινληαη γηα πεξαηηέξσ επεμεξγαζία 

ζην ζχζηεκα απνρέηεπζεο κφλν κεηά απφ θαηάιιειε πξν-επεμεξγαζία, αλάκημή ηνπο κε 

ππνθαηάζηαηα ππνρισξηψδνπο λαηξίνπ (ή άιισλ θαηάιιεισλ νπζηψλ) θαη 

παξαθνινχζεζε ησλ πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ απνξξηπηφκελσλ πγξψλ ζχκθσλα 

θαη κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ θνξέα επεμεξγαζίαο. Ζ δηαρείξηζε ησλ πγξψλ απνβιήησλ 

δηέπεηαη απφ ηελ Οδεγία 91/271 γηα ηελ  επεμεξγαζία ησλ αζηηθψλ ιπκάησλ (ΚΤΑ 5673 

/400/97) φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ηελ Οδεγία 98/15/ΔΚ. Όζνλ αθνξά ζηελ 

κηθξνβηνινγηθή ζχζηαζε, ηα πγξά απφβιεηα ησλ λνζνθνκείσλ έρνπλ ζε κεγάιν βαζκφ 

θνηλά ραξαθηεξηζηηθά κε ηελ αληίζηνηρε ησλ πγξψλ αζηηθψλ απνβιήησλ θαη ζπλεπψο 

δελ αλακέλεηαη δηάδνζε κνιπζκαηηθψλ αζζελεηψλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ απφ ηνλ 

αλακελφκελν απφ ηα αζηηθά ιχκαηα. Σα πγξά απφβιεηα   ησλ εξγαζηεξίσλ ζα πξέπεη λα 

εμνπδεηεξψλνληαη ή λα πξν επεμεξγάδνληαη κε ρεκηθή εμνπδεηέξσζε ηεο νμχηεηαο ηνπο 

(pH 6,5-9,5) ή ηελ απνκάθξπλζε ησλ επηθίλδπλσλ ηνμηθψλ νπζηψλ πξηλ ηελ είζνδν ηνπο 

ζην δίθηπν απνρέηεπζεο ηνπ ΟΣΑ. 

Δηδηθά Ρεύκαηα Απνβιήησλ. 

Ραδηελεξγά, ζπζθεπαζίεο κε αέξηα ππφ πίεζε, ξεχκαηα απνβιήησλ ελαιιαθηηθήο   

δηαρείξηζεο (κπαηαξίεο, απφβιεηα ειεθηξηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ (ΑΖΖΔ), 

απφβιεηα έιαηα, απφβιεηα εθζθαθψλ, θαηαζθεπψλ θαη θαηεδαθίζεσλ).   Ζ δηαρείξηζή 

ηνπο δηέπεηαη απφ άιιεο εηδηθέο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο.  

χκθσλα  κε ην  άξζξν  6 ηεο ππνπξγηθήο απφθαζεο, ην ΤΠΔΚΑ εμέδσζε εγθχθιην κε 

ηηο ελδεηθηηθέο θαηεγνξίεο Απνβιήησλ Τγεηνλνκηθψλ Μνλάδσλ (ΑΤΜ) (Παξάξηεκα 1 
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νηθ. 29960/3800 15 - 06 – 2012),  κε αληηζηνίρεζε θάζε θαηεγνξίαο κε εμαςήθηνπο 

θσδηθνχο ηνπ Δπξσπατθνχ θαηαιφγνπ απνβιήησλ (ΔΚΑ). Ο Δπξσπατθφο Καηάινγνο 

απνβιήησλ (ΔΚΑ) απνηειεί ελαξκνληζκέλν θαηάινγν απνβιήησλ κε   βάζε ηελ 

Απφθαζε 2000/532/ΔΚ, EE L 204/37/21.7.1998, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί  κε ηηο 

Απνθάζεηο  2001/118/ΔΚ,  2001/119/ΔΚ  θαη  2001/573/ΔΚ  ηεο  Δπηηξνπήο  Δ.Κ.  

θαζψο  ν  θαηάινγνο  ησλ επηθίλδπλσλ απνβιήησλ (hazardous waste list) ελζσκαηψζεθε 

ζηνλ ΔΚΑ. 

Σα ξαδηελεξγά απφβιεηα πξέπεη λα απνζεθεχνληαη ζε θαηάιιεια δηακνξθνκέλνπο 

ρψξνπο εληφο ησλ ππξεληθψλ εξγαζηεξίσλ θαη λα απνδεζκεχνληαη κεηά ηελ εμαζζέληζή 

ηνπο, θάησ απφ ηα φξηα ξπζκνχ δφζεο πνπ έρεη νξίζεη ε ΔΔΑΔ (Διιεληθή Δπηηνπή 

Αηνκηθήο Δλέξγεηαο). 

2.3 ΔΡΓΑΗΔ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΩΝ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ 

ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ (ΔΑΤΜ) 

Οη πξαθηηθέο δηαρείξηζεο ησλ ΑΤΜ πνπ εθαξκφδνληαη  ζηελ Διιάδα θαη αθνξνχλ 

Τγεηνλνκηθέο Μνλάδεο (ΤΜ) πξνζδηνξίδνληαη ζηηο  Γεληθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο  ηνπ 

άξζξνπ 5 ηεο ππνπξγηθήο απφθαζεο 146163/3.5.2012 γηα ηηο αθφινπζεο εξγαζίεο 

δηαρείξηζεο: 

1.   πιινγή – πζθεπαζία – ήκαλζε ΔΑΤΜ  

2.   Μεηαθνξά ΔΑΤΜ εληφο θαη εθηφο ΤΜ. 

3.   Απνζήθεπζε ΔΑΤΜ εληφο θαη εθηφο ΤΜ. 

4.   Δπεμεξγαζία ησλ ΔΑΤΜ. 

2.3.1 ΤΛΛΟΓΖ – ΤΚΔΤΑΗΑ – ΖΜΑΝΖ ΔΑΤΜ 

Ζ μερσξηζηή ζπιινγή ησλ ΔΑΤΜ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ην ηαηξηθφ θαη παξαταηξηθφ 

πξνζσπηθφ ζην ζεκείν παξαγσγήο ηνπο ηελ ζηηγκή πνπ παξάγνληαη. Σα απφβιεηα 

ηνπνζεηνχληαη μερσξηζηά ζε δηαθξηηνχο πεξηέθηεο ζηνπο ρψξνπο πνπ παξάγνληαη 

(ζεκεία ζπιινγήο) αλάινγα κε ηα πνηνηηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά θαη ηε κέζνδν 

επεμεξγαζίαο ηνπο, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο δπλαηφηεηεο γηα αλαθχθισζε, 

επαλαρξεζηκνπνίεζε ή αλάθηεζή ηνπο. Σα δηαρσξηζκέλα απφβιεηα ηνπνζεηνχληαη ζε 

θαηάιιεινπο ππνδνρείο ζπγθεθξηκέλνπ ρξψκαηνο θαη ραξαθηεξηζηηθψλ αλάινγα κε ηε 

θχζε ηνπο θαη ηελ επεμεξγαζία ζηελ νπνία πξφθεηηαη λα ππνβιεζνχλ. Θα πξέπεη λα 
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απνθεχγνληαη νη πνιινί ρεηξηζκνί γηα ηελ απνθπγή δεκηνπξγίαο ζθφλεο, αεξίσλ, 

ζηαγνληδίσλ θαη πηζαλήο κεηάδνζεο παζνγφλσλ κηθξννξγαληζκψλ. 

Υσξηζηή πιινγή Δπηθηλδύλσλ Απνβιήησλ Ακηγώο Μνιπζκαηηθώλ (ΔΑΑΜ) 

Σα ΔΑΑΜ ζπιιέγνληαη ρσξηζηά. Γηα ηε ζπζθεπαζία ησλ ΔΑΑΜ εθαξκφδνληαη νη 

ξπζκίζεηο ηνπ εζληθνχ θαη θνηλνηηθνχ δηθαίνπ πνπ ηζρχνπλ γηα ηα επηθίλδπλα 

εκπνξεχκαηα θαη νη νπνίεο βαζίδνληαη ζηηο εμήο απαηηήζεηο: ηεο Δπξσπατθήο πκθσλίαο 

γηα ηηο Οδηθέο Μεηαθνξέο (Accord European relatif au transport International  des  

marchandises  Dangereuses  par  Route–  ADR),  ηνπ  Γηεζλνχο  Κψδηθα  Θαιαζζίσλ 

Μεηαθνξψλ (International  Maritime  Organisation/International  Maritime  Dangerous  

Goods  code  – ΗΜΟ/IMDG), ηνπ Καλνληζκνχ γηα ηηο δηεζλείο ζηδεξνδξνκηθέο κεηαθνξέο 

επηθηλδχλσλ εκπνξεπκάησλ (RID), ηεο  Γηεζλνχο  Έλσζεο Αεξνκεηαθνξψλ 

(International  Air  Transport  Association – IATA) θαη ηνπ Γηεζλνχο Οξγαληζκνχ 

Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο (International Civil Aviation Organization − ICAO). Πξνυπφζεζε  

ηεο  αζθαινχο  ζπζθεπαζίαο  απνηειεί  ε  ηαμηλφκεζε  ησλ  απνβιήησλ,  σο  πξνο  ηελ 

επηθηλδπλφηεηά  ηνπο,  ζε  θιάζε  θαη  αξηζκφ  UN.  Οη  ζπζθεπαζίεο  θέξνπλ  

θαηάιιειε  ζήκαλζε  ηνπ επηθίλδπλνπ γηα ηελ εχθνιε αλαγλψξηζε ηεο επηθηλδπλφηεηάο 

ηνπο. ηελ πεξίπησζε πνπ  ε  δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ γίλεηαη κε ηε κέζνδν ηεο 

απνζηείξσζεο απηά ηνπνζεηνχληαη ζε ζαθνχιεο θίηξηλνπ ρξψκαηνο, ελψ  ζε  πεξίπησζε  

δηαρείξηζεο  κε  ηε κέζνδν ηεο απνηέθξσζεο, απηά ηνπνζεηνχληαη ζε ζαθνχιεο θφθθηλνπ 

ρξψκαηνο,  θαη ζηε ζπλέρεηα ζε εηδηθνχο πεξηέθηεο (ελδεηθηηθά ηχπνπ Hospital box), 

ίδηνπ ρξψκαηνο, ρσξεηηθφηεηαο 40−60l. 

Σα αηρκεξά αληηθείκελα (ζχξηγγεο κηαο ρξήζεσο κε ελζσκαησκέλε ηε βειφλε, βειφλεο, 

καραηξίδηα, ιάκεο, λπζηέξηα ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ  θαη ησλ ζπαζκέλσλ   γπαιηψλ) 

ζπιιέγνληαη ζε πςειήο ππθλφηεηαο ζρεδηαζκέλνπο, αδηάηξεηνπο, απηφθιεηζηνπο, 

ζθιεξνχο, πιαζηηθνχο ππνδνρείο (πιελ PVC), κε θαπάθη εηδηθνχ ηχπνπ πνπ θιείλεη κε 

αζθάιεηα. Οη ππνδνρείο δηαζέηνπλ εηδηθή δηάηαμε νπήο ππνδνρήο, είλαη αλζεθηηθνί ζηε 

δηείζδπζε θαη ηε δηαξξνή, έηζη ψζηε ηα ζηνηρεία ηνπο λα κελ κπνξνχλ λα πέζνπλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ζπζθεπαζίαο ηνπο, κε θίλδπλν λα ηξππεζεί θάπνηνο θαη θαλέλα ζηνηρείν ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηνπο λα κελ κπνξεί λα αθαηξεζεί απφ ηνλ ππνδνρέα. Σν ρξψκα ηνπο ζα 

πξέπεη λα είλαη αλάινγν κε ηε κέζνδν επεμεξγαζίαο ησλ απνβιήησλ. Ο ππνδνρέαο ησλ 

αηρκεξψλ ζα θιείλεη φηαλ ζα έρεηγεκίζεη  θαηά  ηα  ηξία  ηέηαξηα  ηνπ  ζπλφινπ  ηνπ.  

Δάλ  ν  ππνδνρέαο  ησλ  αηρκεξψλ  πξφθεηηαη  λα απνηεθξσζεί, ζα ηνπνζεηείηαη ζε 
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θφθθηλν πεξηέθηε (ελδεηθηηθά ηχπνπ Hospital box, λνζνθνκεηαθφ θηβψηην) κε ηα άιια 

απφβιεηα πςεινχ θηλδχλνπ. Δάλ ν ππνδνρέαο ησλ αηρκεξψλ πξφθεηηαη λα ππνζηεί 

απνζηείξσζε, ζα ηνπνζεηείηαη ζε θίηξηλν πεξηέθηε (ελδεηθηηθά ηχπνπ Hospital box) κε ηα 

άιια απφβιεηα πςεινχ θηλδχλνπ. Σα  απφβιεηα  απφ  ηελ  αλάπηπμε  εξεπλεηηθψλ  

δξαζηεξηνηήησλ  θαη  κηθξνβηνινγηθψλ  –  βηνρεκηθψλ εμεηάζεσλ (πιάθεο, ηξπβιία 

θαιιηέξγεηαο θαη άιια κέζα πνπ έρνπλ κνιπλζεί απφ παζνγφλνπο παξάγνληεο) 

ζπιιέγνληαη είηε ζε θφθθηλεο, είηε ζε θίηξηλεο ζαθνχιεο θαη κπνξνχλ λα ππνζηνχλ 

επεμεξγαζία αληίζηνηρα είηε κε ηε κέζνδν ηεο απνηέθξσζεο, είηε κε ηε κέζνδν ηεο 

απνζηείξσζεο, αξθεί λα πεξηέρνπλ κφλν θάπνην κνιπζκαηηθφ παξάγνληα θαη λα κελ 

πεξηέρνπλ θάπνην ρεκηθφ αληηδξαζηήξην ή δηαιχηε. Δάλ πεξηέρνπλ θάπνην ρεκηθφ 

αληηδξαζηήξην ή δηαιχηε ηφηε ζπιιέγνληαη ζε θφθθηλεο ζαθνχιεο. 

Σν ραξηνθηβψηην θέξεη: 

- ην δηεζλέο ζήκα βηνινγηθνχ θηλδχλνπ 

 

- θαη αλαγξάθεη 

«ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΑ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΑ ΑΠΟΒΛΖΣΑ»  

 

 

 

 

 



 

38 

 

                           ΚΤΣΗΟ ΑΗΥΜΖΡΩΝ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΩΝ 

 

ΚΟΚΚΗΝΟ ΥΑΡΣΟΚΗΒΩΣΗΟ 60 ΛΗΣΡΩΝ 

 

Σα πγξά κνιπζκαηηθά απφβιεηα δχλαληαη λα απνβάιινληαη γηα πεξαηηέξσ επεμεξγαζία 

ζην ζχζηεκα απνρέηεπζεο κφλν κεηά απφ θαηάιιειε πξν-επεμεξγαζία, αλάκημή ηνπο κε 

ππνθαηάζηαηα ππνρισξηψδνπο λαηξίνπ (ή άιισλ θαηάιιεισλ νπζηψλ) θαη 

παξαθνινχζεζε ησλ πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ απνξξηπηφκελσλ πγξψλ ζχκθσλα 

θαη κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ θνξέα επεμεξγαζίαο. 

Ζ ρσξηζηή ζπιινγή πγξψλ, κνιπζκαηηθψλ απνβιήησλ γίλεηαη θαηά πξνηίκεζε ζε 

κηθξνχο ππνδνρείο θαηάιιεινπ πιηθνχ (πιελ PVC), ρσξεηηθφηεηαο 10−30 lt. Σν πιηθφ 

ησλ ππνδνρέσλ ζα πξέπεη λα είλαη αλζεθηηθφ  ζηε  δηάβξσζε  θαη  ζηηο  κεραληθέο  

θαηαπνλήζεηο  θαη  γεληθφηεξα  λα  κελ  έρεη  νπνηνδήπνηε ραξαθηεξηζηηθφ εμαηηίαο ηνπ 

νπνίνπ λα κπνξεί λα πξνθιεζεί θίλδπλνο γηα ηε δεκφζηα πγεία θαη ην πεξηβάιινλ  απφ  

ηα ζπζθεπαζκέλα  επηθίλδπλα απφβιεηα.  Σα ΔΑΑΜ ζπιιέγνληαη πιεζίνλ ηνπ ηφπνπ 

παξαγσγήο ηνπο. Απαγνξεχεηαη ε δηαδηθαζία εθθέλσζεο θαη επαλαιακβαλφκελεο 

πιήξσζεο ηνπ ππνδνρέα. Ζ πιήξσζε ησλ ππνδνρέσλ δελ πξέπεη λα μεπεξλά ηα ηξία 

ηέηαξηα ηνπ ζπλνιηθνχ ηνπο φγθνπ. Καηά ηε δηαδηθαζία ηεο ζπιινγήο ιακβάλνληαη 

κέηξα, γηα ηελ απνθπγή δεκηνπξγίαο ζθφλεο, αεξίσλ εθπνκπψλ, ζηαγνληδίσλ θαζψο θαη 
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ηεο κεηάδνζεο παζνγφλσλ κηθξννξγαληζκψλ απφ ηελ άκεζε επαθή ησλ ρεηξψλ ή ηνπ 

ηκαηηζκνχ. 

ηελ πεξίπησζε πγξψλ απνβιήησλ επηθνιιάηαη απφ ηνπο ππεχζπλνπο ηεο ΤΜ έλα 

απηνθφιιεην εηηθέηα ηεο θιάζεο εμσηεξηθά θαη αλαγξάθεηαη θαη ν αξηζκφο UN ηνπ 

ηνμηθνχ πγξνχ (φπσο ζηελ εζσηεξηθή ζπζθεπαζία) δίπια ζηνπο UN ραξαθηήξεο ηεο 

εηηθέηαο. Δπηπιένλ ηνπνζεηείηαη θαη κία αθφκε εηηθέηα ηεο θιάζεο 6 φπνπ δειψλεη φηη ην 

απφβιεην πνπ πεξηέρεηαη είλαη ηνμηθφ. 

ηελ πεξίπησζε ζηεξεψλ απνβιήησλ ηνπνζεηείηαη κφλν εηηθέηα ηεο θιάζεο 6 φπνπ 

δειψλεη φηη ην απφβιεην πνπ πεξηέρεηαη είλαη ηνμηθφ. 

 

  

 

 

 

Με ηνλ ηξφπν απηφ νινθιεξψλεηαη ε νξζή ηαμηλφκεζε ηνπ απνβιήηνπ. 

 

Υσξηζηή πιινγή Μηθηώλ Δπηθηλδύλσλ Απνβιήησλ (ΜΔΑ) θαη Άιισλ 

Δπηθίλδπλσλ Απόβιεησλ (ΑΔΑ). 

Ζ ρσξηζηή ζπιινγή ησλ ΜΔΑ  θαη ΑΔΑ γίλεηαη ζε κηθξνχο ππνδνρείο θαηάιιεινπ 

πιηθνχ (πιελ PVC), ρσξεηηθφηεηαο  10−30 lt. Σν πιηθφ ησλ ππνδνρέσλ είλαη αλζεθηηθφ 

ζηε δηάβξσζε θαη ζηηο κεραληθέο θαηαπνλήζεηο θαη γεληθφηεξα δελ ζα πξέπεη λα έρεη 

νπνηνδήπνηε ραξαθηεξηζηηθφ εμ αηηίαο ηνπ νπνίνπ κπνξεί λα πξνθιεζεί θίλδπλνο γηα ηε 

δεκφζηα πγεία θαη ην πεξηβάιινλ απφ ηα ζπζθεπαζκέλα επηθίλδπλα απφβιεηα. Γηα ηε 

ζπζθεπαζία ησλ ΜΔΑ θαη ΑΔΑ εθαξκφδνληαη νη ξπζκίζεηο ηνπ εζληθνχ θαη θνηλνηηθνχ 
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δηθαίνπ πνπ ηζρχνπλ γηα ηα επηθίλδπλα εκπνξεχκαηα θαη νη νπνίεο βαζίδνληαη ζε 

απαηηήζεηο ησλ ADR, IMDG, RID, IATA, ICAO. Πξνυπφζεζε ηεο αζθαινχο 

ζπζθεπαζίαο απνηειεί ε ηαμηλφκεζε ησλ απνβιήησλ, σο πξνο ηελ επηθηλδπλφηεηά ηνπο, 

ζε θιάζε θαη αξηζκφ UN. Οη ζπζθεπαζίεο θέξνπλ θαηάιιειε ζήκαλζε ηνπ επηθίλδπλνπ 

γηα ηελ εχθνιε αλαγλψξηζε ηεο επηθηλδπλφηεηάο ηνπο. 

 

                                                     ΜΠΗΣΟΝΗ 20 L 

Καη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε επηθνιιάηαη απφ ηνπο ππεχζπλνπο ηεο ΤΜ εηηθέηα ηεο 

θιάζεο εμσηεξηθά θαη ζα αλαγξάθεηαη θαη ν αξηζκφο UN ηνπ ηνμηθνχ πγξνχ δίπια. 

Σα  ιεγκέλα  ή  άρξεζηα  θάξκαθα,  θπηηαξνζηαηηθά  ή  κε  επηζηξέθνληαη  ζην  

θαξκαθείν  ηεο  ΤΜ, ηνπνζεηνχληαη ζε εηδηθφ πεξηέθηε θαη επηζηξέθνληαη ζηηο 

θαξκαθεπηηθέο εηαηξίεο, νη νπνίεο ηα είραλ πξνκεζεχζεη, κεηά απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ 

ππεχζπλνπ ηνπ Φαξκαθείνπ ή παξαδίδνληαη ζε αδεηνδνηεκέλνπο ζπιιέθηεο κεηαθνξείο 

ΔΑ γηα πεξαηηέξσ δηαρείξηζε. Ζ δηαρείξηζε ησλ θαξκάθσλ θαη ηδηαίηεξα  ησλ  

θπηηαξνηνμηθψλ,  εκπίπηεη  ζην  πιαίζην  εθαξκνγήο  ηεο  θνηλήο  ππνπξγηθήο  απφθαζεο 

13588/725/2006   «Μέηξα   φξνη   θαη   πεξηνξηζκνί   γηα   ηε   δηαρείξηζε   επηθίλδπλσλ   

απνβιήησλ   ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 91/689/ΔΚ» (ΦΔΚ Β΄ 383), 

θαζψο θαη ηνπ Νφκνπ 3204/2003 «Σξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ην 

Δζληθφ χζηεκα Τγείαο θαη ξπζκίζεηο άιισλ ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Τγείαο θαη Πξφλνηαο» (ΦΔΚ Α΄ 296). 
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ΒΑΡΔΛΗ ΑΔΑ 

Απφβιεηα απφ νγθνινγηθά, παζνινγηθά θαη άιια ηκήκαηα φπνπ γίλνληαη 

ρεκεηνζεξαπείεο (ρξεζηκνπνηεκέλεο ζπζθεπαζίεο νξψλ κε θπηηαξνζηαηηθά θάξκαθα απφ 

αζζελείο ζηνπο νπνίνπο εθαξκφδεηαη ρεκεηνζεξαπεία), ζπιιέγνληαη ζε θαηάιιεινπ 

είδνπο ζπζθεπαζίεο θαη νδεγνχληαη πξνο απνηέθξσζε. Οη ηζηνί, ηα φξγαλα θαη ηα 

αλζξψπηλα κέιε, νδεγνχληαη πξνο απνηέθξσζε, αθνχ πξψηα ππνζηνχλ ηεκαρηζκφ ψζηε 

λα κελ είλαη αλαγλσξίζηκα. Σα αλζξψπηλα κέιε ζπιιέγνληαη ζε θφθθηλεο ζαθνχιεο – 

πεξηέθηεο θαη απνζεθεχνληαη ζε ςπθηηθνχο ζαιάκνπο κέρξη λα νδεγεζνχλ πξνο 

απνηέθξσζε ή λα νδεγεζνχλ πξνο εληαθηαζκφ. Δπηθίλδπλα ρεκηθά απφβιεηα θαη 

απφβιεηα κε πςειφ πεξηερφκελν πδξαξγχξνπ ή θαδκίνπ ζα ηνπνζεηνχληαη μερσξηζηά 

θαηά είδνο ζε εηδηθνχο αλζεθηηθνχο, ζηεγαλνχο πεξηέθηεο. Ζ ηαπηφηεηα ησλ νπζηψλ 

αλαγξάθεηαη πάληα επδηάθξηηα έμσ απφ ηνλ πεξηέθηε. Δπηθίλδπλα ρεκηθά απφβιεηα 

δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ δελ πξέπεη πνηέ λα αλακεηγλχνληαη. Σα    ραιαζκέλα    πηεζφκεηξα    

πδξαξγπξηθήο    ζηήιεο,    νη    θζαξκέλνη    ζψξαθεο    κφιπβδνπ    θαη    ν 

θαηεζηξακκέλνο ηαηξνηερλνινγηθφο εμνπιηζκφο ζπιιέγνληαη ρσξηζηά θαηά είδνο ζε 

θαηάιιεινπο πεξηέθηεο (π.ρ. πιαζηηθνχο, κεηαιιηθνχο) θαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ησλ 

πξνκεζεπηψλ ε ηα εγρεηξίδηα ιεηηνπξγίαο. Σα πγξά ζηεξέσζεο ησλ αθηηλνινγηθψλ 

κεραλεκάησλ ζπιιέγνληαη ζε δεμακελέο, είηε ζε εηδηθά κπηηφληα θαη παξαδίδνληαη ζε 

αδεηνδνηεκέλνπο ζπιιέθηεο κεηαθνξείο. Σα εμαληιεκέλα θίιηξα απφ  ηνπο  ζαιάκνπο  

λεκαηηθήο  ξνήο, ζπζθεπάδνληαη  αλάινγα  απφ  ην  εμεηδηθεπκέλν  πξνζσπηθφ  πνπ 

δηελήξγεζε ηελ αληηθαηάζηαζε. 

Οη παξαπάλσ ελέξγεηεο εθηεινχληαη ζχκθσλα κε ηηο αθφινπζεο γεληθέο πξαθηηθέο πνπ 

νθείιεη λα αθνινπζεί ην εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ: 

•    ηα απφβιεηα ζπιιέγνληαη θαζεκεξηλά απφ ηνπο ηφπνπο παξαγσγήο ηνπο,  

•    φινη νη ππνδνρείο αληηθαζίζηαληαη άκεζα απφ λένπο ηδίνπ ηχπνπ 
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•     θαλέλαο ππνδνρέαο δελ απνκαθξχλεηαη αλ δελ αλαγξάθεηαη ην ζεκείν παξαγσγήο 

θαη ην πεξηερφκελφ ηνπ, 

•     ε απνκάθξπλζε ησλ ππνδνρέσλ πξαγκαηνπνηείηαη φηαλ γεκίδνπλ ηα ηξία ηέηαξηα 

(3/4) ηνπ ζπλφινπ ηνπ θαη ζθξαγίδνληαη, 

•  θαηά ηελ δηαδηθαζία ζπιινγήο ηνπο ιακβάλνληαη κέηξα γηα ηελ απνθπγή δεκηνπξγίαο 

ζθφλεο, αέξησλ εθπνκπψλ, ζηαγνληδίσλ θαζψο θαη κεηάδνζεο παζνγφλσλ 

κηθξννξγαληζκψλ ζην ππεχζπλν πξνζσπηθφ. 

Υσξηζηή πιινγή Δηδηθώλ Ρεπκάησλ Απνβιήησλ από Τγεηνλνκηθέο Μνλάδεο. 

Σα ξαδηελεξγά απφβιεηα  πξέπεη  λα ζπιιέγνληαη ρσξηζηά, λα απνζεθεχνληαη  θαη  λα  

ππφθεηληαη ζε πεξαηηέξσ δηαρείξηζε ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Διιεληθήο Δπηηξνπήο 

Αηνκηθήο Δλέξγεηαο (ΔΔΑΔ) ππφ ηελ επίβιεςε ηνπ Γηεπζπληή ηνπ  αθηηλνινγηθνχ γηα 

ηελ αζθαιή απνζχλζεζή ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Απφθαζεο 1014/ΦΟΡ/94 

(ΦΔΚ 216/Β/2001) «Καλνληζκφο Αθηηλνπξνζηαζίαο». 

Σα  ρξεζηκνπνηεκέλα  έιαηα  κεραλψλ  θαη  ηα  έιαηα  εθξνήο  απφ  αληιίεο  θελνχ,  

ζπιιέγνληαη  ζε μερσξηζηά, ζηεγαλά δνρεία, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ΠΓ 82/2004 

(ΦΔΚ Α΄ 64), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη. 

Οη  ρξεζηκνπνηεκέλεο  ή  εμαληιεκέλεο  κπαηαξίεο   ζπιιέγνληαη  ζε  εηδηθφ  πεξηέθηε  

ζπιινγήο  θαη παξαδίδνληαη ζε εγθεθξηκέλε κνλάδα αλαθχθισζεο ή δηάζεζεο, ζχκθσλα 

κε ηηο απαηηήζεηο  ηνπ ΠΓ 115/2004 (ΦΔΚ 80/Α/2004) φπσο εθάζηνηε ηζρχεη. 

Ζ  δηαρείξηζε  ησλ  απνβιήησλ  ειεθηξηθνχ  θαη  ειεθηξνληθνχ  εμνπιηζκνχ  γίλεηαη  

ζχκθσλα  κε  ηηο απαηηήζεηο ηνπ Π.Γ. 117/2004 (ΦΔΚ Α΄ 82) φπσο εθάζηνηε ηζρχεη. 

Ζ δηαρείξηζε ησλ αδξαλψλ πιηθψλ απφ θαηεδαθίζεηο, εθζθαθέο θ.ιπ. γίλεηαη ζχκθσλα 

κε ηηο απαηηήζεηο ηεο θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο 36259/1757/Δ103/2010 «Μέηξα, φξνη 

θαη πξφγξακκα γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ απφ εθζθαθέο, 

θαηαζθεπέο θαη θαηεδαθίζεηο (ΑΔΚΚ)» (ΦΔΚ Β 1312) φπσο εθάζηνηε ηζρχεη. 

2.3.2 Μεηαθνξά ΔΑΤΜ εληόο θαη εθηόο ΤΜ 

 

Ζ   κεηαθνξά   ησλ   EΑΤΜ   εληφο   ηεο   ΤΜ   γίλεηαη   κε   εηδηθά   κέζα,   ηξνρήιαηα   

θαξφηζηα,   πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά γη‟  απηφλ ηνλ ζθνπφ θαη θαηά ηελ 

ρξήζε ηνπο ηεξνχληαη νη θαλφλεο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο. 
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Ζ κεηαθνξά ησλ απνβιήησλ γίλεηαη ρσξηζηά απφ ηε κεηαθνξά ησλ αλαιψζηκσλ 

θαζαξψλ πιηθψλ θαη απφ ηε κεηαθνξά ησλ  αζζελψλ, αθνινπζείηαη   ζπγθεθξηκέλε   

δηαδξνκή  θαη  ρξεζηκνπνηείηαη ζπγθεθξηκέλνο αλειθπζηήξαο. Ο αλειθπζηήξαο θέξεη ηε 

δηεζλή ζήκαλζε ηνπ κνιπζκαηηθνχ θαη επηθίλδπλνπ θαη ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά 

γηα ηε κεηαθνξά απνβιήησλ. ε πεξίπησζε έιιεηςεο αλειθπζηήξσλ, γίλεηαη ρξφλν-

θαηαλνκή ηεο ρξήζεο ηνπ αλειθπζηήξα κε νδεγία ε νπνία ελεκεξψλεη ηηο θαζνξηζκέλεο 

ψξεο ρξήζεο ηνπ αλειθπζηήξα απφ ην πξνζσπηθφ θαζαξηφηεηαο θαη κφλν γηα ηελ 

απνκάθξπλζε ησλ απνβιήησλ απφ ηα ηκήκαηα παξαγσγήο ησλ  απνβιήησλ  πξνο  ηνπο  

ρψξνπο απνζήθεπζεο ηεο ΤΜ. Σηο ζπγθεθξηκέλεο ψξεο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε 

κεηαθνξά ησλ απνβιήησλ, έμσ απφ ηνλ αλειθπζηήξα ηνπνζεηείηαη ε πηλαθίδα 

«Δπηθίλδπλα Απφβιεηα» κε ηελ αλάινγε ζήκαλζε ηνπ κνιπζκαηηθνχ  θαη  επηθίλδπλνπ.  

Δθφζνλ νινθιεξσζεί  ε  δηαδηθαζία  κεηαθνξάο  ησλ  απνβιήησλ,  ν αλειθπζηήξαο 

θαζαξίδεηαη θαη απνιπκαίλεηαη απφ ην ζπλεξγείν θαζαξηφηεηαο. Καηφπηλ, αθαηξείηαη ε 

πηλαθίδα θαη ν αλειθπζηήξαο παξαδίδεηαη πξνο άιιε ρξήζε. Καηά ηε κεηαθνξά ησλ 

ΔΑΤΜ ζα πξέπεη λα δηαθπιάζζεηαη ε πγηεηλή θαη αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ ζχκθσλα 

κε ηελ ηζρχνπζα ζρεηηθή εζληθή θαη θνηλνηηθή λνκνζεζία. 

Σα ηξνρήιαηα θαξφηζηα πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο αθφινπζεο πξνδηαγξαθέο: 

• Να είλαη αζφξπβα θαη λα θέξνπλ ρεηξνιαβέο. 

• Να θνξηψλνληαη θαη λα μεθνξηψλνληαη εχθνια. 

•  Να  θέξνπλ  ηξνρνχο  θαη  θξέλν  γηα  ηελ  επίηεπμε  αθηλεηνπνίεζήο  ηνπο  θαηά  ηελ  

θφξησζε  θαη εθθφξησζε. 

• Να είλαη αλζεθηηθά ζηηο θξνχζεηο θαη ζηηο θαηαπνλήζεηο πνπ πξνθαινχληαη θαηά ηε 

κεηαθίλεζε θαη κεηαθνξά ηνπο. 

• Να θαζαξίδνληαη εχθνια θαη λα απνιπκαίλνληαη θαζεκεξηλά κε θαηάιιειν 

απνιπκαληηθφ θαη χδσξ. 

• Να θέξνπλ νπή ζηνλ ππζκέλα γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ πγξψλ θαηά ην πιχζηκφ ηνπο. 

• Να ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά γηα ην ζθνπφ απηφ. 

Απαγνξεχεηαη ε κεηαθνξά κεκνλσκέλσλ ζάθσλ ρεηξνλαθηηθά, θαζψο θαη ε θχιαμε 

γεκάησλ ζάθσλ ζηνπο δηαδξφκνπο θαη ηα θιηκαθνζηάζηα. Σα ηξνρήιαηα θαζαξίδνληαη 

θαη απνιπκαίλνληαη ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά εκεξεζίσο. 
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Ζ κεηαθνξά γίλεηαη απφ εθπαηδεπκέλνπο ππαιιήινπο ηνπ ζπλεξγείνπ θαζαξηφηεηαο, νη 

νπνίνη ρξεζηκνπνηνχλ ηα αηνκηθά κέηξα πξνζηαζίαο (γάληηα κηαο ρξήζεο, αδηάηξεηα 

γάληηα, κάζθα, θαη θφξκα πνιιαπιψλ ρξήζεσλ). 

 

 

ΚΟΚΚΗΝΟ ΚΑΓΟ  

Καηά ηελ κεηαθνξά ηνπο πξνο επεμεξγαζία εθηφο ηεο ΤΜ, ηα ΔΑ ζπλνδεχνληαη απφ 

έγγξαθν έληππν αλαγλψξηζεο. Σν έγγξαθν απηφ ηππψλεηαη εηο ηεηξαπινχλ. Απφ ηα 

ηέζζεξα αληίγξαθα έλα ζα δηαηεξεί ε ΤΜ, έλα ε Δηαηξεία, έλα ε Μνλάδα Απνηέθξσζεο 

πνπ δέρεηαη ηα ΗΑ θαη έλα θνηλνπνηείηαη ζηελ αξκφδηα ππεξεζία πεξηβάιινληνο ηεο 

νηθείαο Πεξηθέξεηαο.  

Γηα ηηο νδηθέο κεηαθνξέο ησλ ΔΑΤΜ εθαξκφδνληαη ηα νξηδφκελα  ζηελ  ADR.  Ο  

νδεγφο  πνπ  εθηειεί  ηε  κεηαθνξά  πξέπεη  λα  είλαη  θάηνρνο  ηνπ  ηζρχνληνο 

πηζηνπνηεηηθνχ επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ADR, αληίζηνηρνπ ησλ κεηαθεξφκελσλ 

πιηθψλ. ε πεξίπησζε ζπλδπαζκέλεο κεηαθνξάο (π.ρ. φηαλ κέξνο ηεο κεηαθνξάο 

εθηειείηαη νδηθψο θαη κέξνο απηήο δηα ζαιάζζεο), ηα απφβιεηα ζα πξέπεη λα 
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κεηαθέξνληαη κε ηξφπν ψζηε λα αθνινπζείηαη ην ζχλνιν ησλ απαηηήζεσλ πνπ αθνξνχλ 

ηα επηκέξνπο ηκήκαηα ηεο κεηαθνξάο. Σα νρήκαηα κεηαθνξάο ΔΑΤΜ πξέπεη λα είλαη 

εθνδηαζκέλα κε άδεηα θπθινθνξίαο θνξηεγψλ ΗΥ ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ 

ΤΑ 11383/840/2007 «Υνξήγεζε αδεηψλ θπθινθνξίαο θνξηεγψλ ηδησηηθήο ρξήζεο ζε 

θαηφρνπο άδεηαο ζπιινγήο – κεηαθνξάο επηθίλδπλσλ απνβιήησλ»(ΦΔΚ 309/Β/7−3−07), 

φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ ΤΑ Α1/νηθ/27683/2320/2008 (ΦΔΚ Β΄ 948).  Γηα ηε 

δηαζπλνξηαθή κεηαθνξά ησλ ΔΑΤΜ εθηφο ΤΜ εθαξκφδνληαη ηα αλαθεξφκελα ζην 

θεθάιαην 1 παξ. 1.3 ηεο θνηλήο   ππνπξγηθήο απφθαζεο 24944/1159/2006, φπσο 

εθάζηνηε ηζρχεη. Ο ππεχζπλνο  δξαζηεξηφηεηαο  (επηρείξεζεο  ή  θπζηθνχ  ή λνκηθνχ 

πξφζσπνπ) ζπιινγήο ή / θαη κεηαθνξάο ή /θαη δηαζπλνξηαθήο κεηαθνξάο ΔΑΤΜ νθείιεη 

λα ηεξεί κεηξψν. Ζ εηήζηα έθζεζε πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηα αλαθεξφκελα ζην 

θεθάιαην 1 παξ. 1.4 ηεο θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο 24944/1159/2006, φπσο εθάζηνηε 

ηζρχεη. Οη πξνδηαγξαθέο ησλ νρεκάησλ κεηαθνξάο ΔΑΤΜ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά 

ζηελ παξάγξαθν 2.2.4 ησλ Γεληθώλ Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ ηνπ άξζξνπ 5 ηεο 

ππνπξγηθήο απόθαζεο 146163/3.5.2012  (Παξάξηεκα Η).  

Οη εξγαδφκελνη ζηελ εηαηξεία πνπ κεηαθέξεη ηα απφβιεηα πξνο ηειηθή δηάζεζε ζα πξέπεη 

λα γλσξίδνπλ ηνπο θηλδχλνπο θαηά ηελ δηάξθεηα εξγαζίαο, θαη πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχλ 

απαξαηηήησο ηα θαηάιιεια Μέζα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο: 

 Αδηάηξεηα γάληηα. 

 Μάζθεο νιφθιεξνπ πξνζψπνπ γηα ηελ πξνζηαζία απφ ηα ηνμηθά πγξά. 

 Φφξκεο κηαο ρξήζεο θαηεγνξίαο 5,6 

 Μπνηάθηα αζθαιείαο 

Δπίζεο νη εξγαδφκελνη θαηά ηελ παξαιαβή ησλ απνβιήησλ πξέπεη λα ειέγρνπλ ηα 

ραξηνθηβψηηα έλα πξνο έλα, γηα ηπρφλ ππεξβάζεηο ησλ νξίσλ ηνπ ξπζκνχ δφζεο 

ξαδηελεξγνχο αθηηλνβνιίαο. Ζ δηαδηθαζία απηή γίλεηαη κε εηδηθά φξγαλα, geigers ηα 

νπνία κπνξνχλ λα κεηξήζνπλ ην ξπζκφ δφζεο κε κεγάιε αθξίβεηα θαη κπνξνχλ επίζεο 

λα αληρλεχζνπλ ην ξαδηντζφηνπν πνπ πεξηέρεηαη ζηα ραξηνθίβσηηα.  
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GEIGER 

 

2.3.3 ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ ΔΝΣΟ ΚΑΗ ΔΚΣΟ ΣΩΝ ΤΜ 

 

Ζ απνζήθεπζε ησλ ΔΑΤΜ εληφο ησλ Τ.Μ. γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ 

θεθαιαίνπ 2 ηεο θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο 24944/1159/2006, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη. 

Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη ηα παξαθάησ: 

Ζ απνζήθεπζε ησλ ΔΑ ζηηο ΤΜ πξέπεη λα γίλεηαη ζε ρψξνπο, εηδηθά δηακνξθσκέλνπο 

γηα ην ζθνπφ απηφ, επαξθνχο ρσξεηηθφηεηαο θαη ζε ζπλζήθεο πνπ δελ επηηξέπνπλ ηελ 

αιινίσζε ησλ απνβιήησλ, καθξηά απφ καγεηξεία, ρψξνπο εζηίαζεο ή ρψξνπο 

πξνεηνηκαζίαο ηξνθίκσλ. 

Γηα ηνπο ρψξνπο απνζήθεπζεο ζα πξέπεη λα πιεξνχληαη ηα εμήο: 

• Οη ρψξνη λα βξίζθνληαη ζε ζεκεία φπνπ ππάξρεη δπλαηφηεηα επρεξνχο δηαθίλεζεο ησλ 

κέζσλ ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο. 

•  Ζ  θηηξηαθή  εγθαηάζηαζε  πξέπεη  λα  είλαη  ηέηνηαο  θαηαζθεπήο,  ψζηε  λα  

πξνθπιάζζεη  απφ  βξνρέο, πιεκκχξεο, θσηηά θ.ιπ. 

• Οη ρψξνη λα κελ επηηξέπνπλ πξφζβαζε ζην θνηλφ, ή ηελ είζνδν ζε κε εμνπζηνδνηεκέλν 

πξνζσπηθφ. 

•  ηελ  είζνδν  ησλ  ρψξσλ  λα  ππάξρεη  ην  δηεζλέο  ζχκβνιν  ηνπ  κνιπζκαηηθνχ  θαη  

επηθίλδπλνπ θαη επδηάθξηηε ζήκαλζε κε ηνλ φξν «Δπηθίλδπλα Απφβιεηα». 
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• Οη ρψξνη λα είλαη εμνπιηζκέλνη κε ηνλ θαηάιιειν εμνπιηζκφ ππξφζβεζεο θαη ζε 

πεξίπησζε ππξθαγηάο, λα πιεξνχληαη φια ηα κέηξα αζθαιείαο. 

•  Να  ππάξρεη  ε  δπλαηφηεηα  ειαρηζηνπνίεζεο  ηεο  επαθήο  ησλ  ρεηξηζηψλ  κε  ηα  

ΔΑΤΜ  θαη  επρεξήο δηαθίλεζε ησλ ππνδνρέσλ. 

• Οη ρψξνη λα κελ επηηξέπνπλ ην δηαζθνξπηζκφ ησλ ΔΑΤΜ ζην πεξηβάιινλ. Να κελ 

είλαη δπλαηή ε πξφζβαζε ζε δψα. 

Οη πνζφηεηεο ησλ απνζεθεπφκελσλ απνβιήησλ πξέπεη λα θαηαγξάθνληαη ζε εηδηθφ 

έληππν. ην ρψξν απνζήθεπζεο  εληφο  ηεο  ΤΜ, ηα  ΔΑΤΜ  ζα πξέπεη  λα  είλαη 

ηνπνζεηεκέλα  θαη  ζε δεχηεξν ππνδνρέα, εθφζνλ απαηηείηαη, ηνπ ίδηνπ ρξψκαηνο κε ηνλ 

αξρηθφ θαη πιήξνπο ζηεγαλφηεηαο, ψζηε λα απνηξέπνληαη ηπρφλ δηαξξνέο. 

Ζ απνζήθεπζε ησλ ΔΑΑΜ θαη ΜΔΑ ζηηο ΤΜ πξέπεη λα γίλεηαη ζε εηδηθά 

δηακνξθσκέλνπο ςπθηηθνχο ζαιάκνπο, επαξθνχο ρσξεηηθφηεηαο θαη ζε ζπλζήθεο πνπ 

δελ επηηξέπνπλ ηελ αιινίσζε ησλ απνβιήησλ. 

Ζ απνζήθεπζε ησλ απνβιήησλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζε ζεξκνθξαζία ≤5°C, εληφο ηεο 

εγθαηάζηαζεο ηεο ΤΜ θαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα φρη κεγαιχηεξν ησλ πέληε (5) εκεξψλ. 

ε πεξίπησζε πνπ ε ζεξκνθξαζία ηνπ ςπθηηθνχ ζαιάκνπ είλαη κηθξφηεξε ησλ 0°C, ν 

ρξφλνο παξακνλήο ησλ ΔΑΤΜ κπνξεί λα επεθηαζεί ζε 30 εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία 

παξαγσγήο ηνπο θαη γηα πνζφηεηεο ΔΑΤΜ κηθξφηεξεο ησλ 500 ιίηξσλ. 

Γηα ηνλ ςπθηηθφ ζάιακν ζα πξέπεη λα πιεξνχληαη νη αθφινπζεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο: 

•    Ο ςπθηηθφο ζάιακνο πξέπεη λα είλαη επαξθνχο ρσξεηηθφηεηαο (αλάινγεο κε ην 

κέγεζνο ηεο ΤΜ), λα θέξεη ζηελ πφξηα ηνπ ην δηεζλέο ζχκβνιν ηνπ κνιπζκαηηθνχ θαη 

επηθηλδχλνπ θαη ηνλ φξν «Δπηθίλδπλα Απφβιεηα». 

•      Ζ θαηαζθεπή ηνπ ζαιάκνπ πξέπεη λα είλαη απφ πιηθά πςειήο αλζεθηηθφηεηαο κε 

αληνρή ζηελ νμείδσζε. 

•      Ο ζάιακνο πξέπεη είλαη βακκέλνο εμσηεξηθά θαη εζσηεξηθά, κε πςειήο αληνρήο 

ρξψκαηα.  

•   Ο ζάιακνο λα δηαζέηεη αληηνιηζζεηηθφ δάπεδν κε θαηάιιειν ππφζηξσκα (κεηαιιηθφ 

ή βηνκεραληθνχ ηχπνπ) γηα ελίζρπζε ηνπ δαπέδνπ. 

•      Να ππάξρεη κφλσζε. 
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•      Ο ζάιακνο λα θέξεη κεηαιιηθή πφξηα, ε νπνία θιείλεη αεξνζηεγψο, κε εμσηεξηθφ 

δηαθφπηε γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ εζσηεξηθνχ θσηηζκνχ ή λα ππάξρεη εζσηεξηθφ 

ζχζηεκα θσηηζκνχ κε αδηάβξνρεο ιπρλίεο νη νπνίεο λα ηίζεληαη ζε ιεηηνπξγία άκεζα κε 

ην άλνηγκα ηεο πφξηαο. 

•     Ζ ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε, πξέπεη λα απνηειείηαη απφ έλαλ εμσηεξηθφ πίλαθα, 

κεηαιιηθφ, γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία θαη ηνλ έιεγρν ηνπ ςπθηηθνχ ζαιάκνπ. Ο πίλαθαο, 

πξέπεη λα δηαζέηεη έλα ξπζκηδφκελν ζεξκνζηάηε, κηα κηθξναπηφκαηε αζθάιεηα, θαη έλαλ 

ξεπκαηνιήπηε βηνκεραληθνχ ηχπνπ, ζηεγαλφ. Σν ζχζηεκα ςχμεο πξέπεη λα είλαη 

απηφλνκν, κε ςπθηηθή κνλάδα ζπληήξεζεο θαη λα δηαζέηεη φια ηα απαξαίηεηα 

εμαξηήκαηα γηα ηε ζσζηή θαη απηφκαηε ιεηηνπξγία ηνπ. 

•    Ο ζάιακνο λα δηαζέηεη πφκνιν αζθαιείαο γηα άλνηγκα θαη απφ ην εζσηεξηθφ ηνπ. 

•   Οη ςπθηηθνί ζάιακνη πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε ζεκεία φπνπ ππάξρεη δπλαηφηεηα 

επρεξνχο δηαθίλεζεο ησλ νρεκάησλ κεηαθνξάο ησλ απνβιήησλ. 

•  Θα πξέπεη λα εθαξκφδεηαη επηκειεκέλε θαη ζπκκεηξηθή ηνπνζέηεζε ησλ πεξηεθηψλ. 

Σα ΑΔΑ απνζεθεχνληαη ζε εηδηθφ ρψξν εληφο ηεο ΤΜ, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα φρη 

κεγαιχηεξν ηνπ ελφο (1) έηνπο. Καηά ηελ απνζήθεπζή ηνπο πξέπεη λα πιεξνχληαη φζα 

πξνβιέπνληαη απφ ηελ θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε 24944/1159/2006. Κάζε  θνξά πνπ 

παξαιακβάλνληαη ΑΔΑ γηα απνζήθεπζε, ν ππεχζπλνο ππάιιεινο ελεκεξψλεη ην 

θαηάιιειν έληππν, ψζηε λα παξαθνινπζείηαη ε ξνή ησλ απνβιήησλ θαη λα δηαηεξνχληαη 

ηα αζθαιή ρξνληθά δηαζηήκαηα απνζήθεπζεο. 

Νηνπιάπεο απνζήθεπζεο επηθίλδπλσλ πιηθώλ 

Σα ρξεζηκνπνηεκέλα ρεκηθά πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο απφβιεηα, ζα πξέπεη λα 

θπιάζζνληαη μερσξηζηά θαη ζε απφζηαζε αζθαιείαο απφ ηνπο ρψξνπο απνζήθεπζεο 

πξψησλ θαη βνεζεηηθψλ πιψλ, ηνπο ρψξνπο παξαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ηνπο ρψξνπο 

απνζήθεπζεο ελδηάκεζσλ θαη ηειηθψλ πξντφλησλ. Όια ηα ρεκηθά πξντφληα 

απνζεθεχνληαη ζε θαηάιιειν πεξηέθηε κε ηελ ελδεηθλπφκελε ζήκαλζε επηθηλδπλφηεηαο 

θαη  ζηνλ  εηδηθά  πξνβιεπφκελν  απνζεθεπηηθφ  ρψξν.  Δηδηθφηεξα,  ηα  ηνμηθά  πιηθά  

απνζεθεχνληαη  ζε θιεηζηά εξκάξηα. Σα νμεηδσηηθά πιηθά πξέπεη λα κέλνπλ καθξηά απφ 

ηα εχθιεθηα, ηα νπνία δηαηεξνχληαη ζε αεξηδφκελν  ρψξν  κε επαξθή ππξνπξνζηαζία. Σα 

νμέα θπιάζζνληαη καθξηά απφ αιθάιηα θαη φρη πιεζίνλ κεηάιισλ πνπ κπνξεί λα 
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ππνζηνχλ δηάβξσζε. Όια ηα επηθίλδπλα ρεκηθά απφβιεηα ζα θέξνπλ εηηθέηα επάλσ ζηνλ 

πεξηέθηε. 

Οη εηηθέηεο ησλ ρεκηθψλ νπζηψλ πξέπεη λα δείρλνπλ κε επθξίλεηα: 

• ην φλνκα ηεο ρεκηθήο νπζίαο, 

• ην φλνκα, ηε δηεχζπλζε θαη ην ηειέθσλν ηνπ παξαζθεπαζηή θαη ηνπ εηζαγσγέα, 

• ην ζχκβνιν επηθηλδπλφηεηαο ηεο ρεκηθήο νπζίαο (ηνμηθφ, δηαβξσηηθφ, εθξεθηηθφ, 

νμεηδσηηθφ, επηβιαβέο, 

εχθιεθην, θαξθηλνγφλν, εξεζηζηηθφ, ηεξαηνγφλν, κεηαιιαμηνγφλν, νηθνηνμηθφ), 

• ηηο θξάζεηο θηλδχλνπ θαη πξνζηαζίαο (R−phrases, S−phrases), 

• ηελ πνζφηεηα πνπ πεξηέρεηαη ζηνλ πεξηέθηε. 

Μέηξα αζθάιεηαο 

Καηά ηελ απνζήθεπζε ησλ ΔΑΤΜ ζα πξέπεη λα δηαθπιάζζεηαη ε πγηεηλή θαη αζθάιεηα 

ησλ εξγαδνκέλσλ ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα ζρεηηθή εζληθή θαη θνηλνηηθή λνκνζεζία. 

Δπηπιένλ, ηα κέηξα αζθαιείαο ησλ ρψξσλ απνζήθεπζεο ησλ ΔΑΤΜ ζα πξέπεη λα είλαη 

ηα εμήο: 

• Απνκφλσζε ησλ εχθιεθησλ πιηθψλ θαη ηνπνζέηεζή ηνπο ζε αζθαιέο κέξνο. 

• ήκαλζε εμφδσλ θηλδχλνπ, νδψλ δηαθπγήο θαη ρψξνπ θχιαμεο πιηθνχ ππξφζβεζεο. 

• Μέξηκλα ψζηε νη απνζεθεπηηθνί ρψξνη λα δηαηεξνχληαη θαζαξνί. 

• Ύπαξμε εμσηεξηθψλ ζθηάδσλ ή βαθή παινπηλάθσλ ησλ απνζεθψλ, ζε πεξίπησζε πνπ 

νη ειηαθέο αθηίλεο πξνθαινχλ αιινίσζε ησλ απνζεθεπκέλσλ απνβιήησλ. 

• Απαγφξεπζε πξφζβαζεο ζηηο απνζήθεο αηφκσλ πνπ δελ έρνπλ εξγαζία ζε απηέο. 

• Σνπνζέηεζε  αιεμηθέξαπλσλ  ζε  θαηάιιεια  ζεκεία,  εθ‟  φζνλ  δελ  εμαζθαιίδεηαη  

αληηθεξαπληθή πξνζηαζία απφ παξαθείκελα θηίξηα. πζηεκαηηθή ζπληήξεζε ησλ 

αγσγψλ, δηθηχσλ θαη απνζεθψλ. 

• Δπηκειεκέλε ηνπνζέηεζε θαη θαηαγξαθή ησλ απνβιήησλ. 

• Έιεγρνο ησλ απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. 
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• Δάλ απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά επηθηλδπλφηεηαο ησλ απνβιήησλ εθηηκάηαη πςειφο 

θίλδπλνο εθδήισζεο θσηηάο,  επηβάιιεηαη ε ζπλερήο επηηήξεζε ηνπ ρψξνπ ησλ 

απνζεθψλ. 

ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο εγθαηάζηαζεο απνζήθεπζεο πξέπεη λα ηεξνχληαη 

ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ: 

• Δπαξθήο ειεθηξνθσηηζκφο. 

• Απνςίισζε πεξηβάιινληνο ρψξνπ. 

• Καηάιιειε πεξίθξαμε. 

Ο ππεχζπλνο ηεο εγθαηάζηαζεο απνζήθεπζεο νθείιεη λα ηεξεί κεηξψν ησλ 

απνζεθεπφκελσλ απνβιήησλ. 

 

Απνζήθεπζε εθηόο ΤΜ  

Γηα ηελ απνζήθεπζε εθηφο ηεο ΤΜ ηζρχεη φηη θαη γηα ηελ απνζήθεπζε εληφο ηεο ΤΜ αλά 

θαηεγνξία απνβιήησλ, φκσο σο κέγηζηνο ρξφλνο απνζήθεπζεο ππνινγίδεηαη αζξνηζηηθά 

θαη ν ρξφλνο απνζήθεπζεο εληφο ηεο ΤΜ. Χο ηαζκνί Μεηαθφξησζεο ΔΑΤΜ 

ζεσξνχληαη νη ζηαζεξέο εγθαηαζηάζεηο (απνζήθεο) εθηφο ΤΜ, ζηηο νπνίεο 

πξαγκαηνπνηείηαη ζπγθέληξσζε ησλ ΔΑΤΜ, πξηλ απηά νδεγεζνχλ γηα πεξαηηέξσ 

δηαρείξηζε. Γηα ηηο ζηαζεξέο εγθαηαζηάζεηο ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην θεθάιαην 2 ηεο 

θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο 24944/1159/2006, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη. 

2.3.4 ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΔΑΤΜ ΔΝΣΟ ΚΑΗ ΔΚΣΟ ΤΜ 

 

Γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ Δπηθηλδχλσλ Απνβιήησλ ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην 

θεθάιαην 4 θαη ζην ππφ- παξάξηεκα Η ηεο θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο 

24944/1159/2006, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη. Δηδηθφηεξα γηα ηα ΔΑΤΜ, νη βαζηθέο 

δηαζέζηκεο ηερλνινγίεο επεμεξγαζίαο ησλ ρσξίδνληαη ζε δχν κεγάιεο θαηεγνξίεο: 

• Σερλνινγίεο Απνηέθξσζεο θαη 

• Σερλνινγίεο Απνζηείξσζεο. 
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Αλαθέξνληαη επίζεο θάπνηεο ζπκπιεξσκαηηθέο κέζνδνη δηαρείξηζεο ησλ ΔΑ πνπ δελ 

αλήθνπλ ζηηο δχν πξναλαθεξζείζεο θαηεγνξίεο θαη αλαιχνληαη πεξεηαίξσ ζην επφκελν 

θεθάιαην. 

2.3.4.1 Απνηέθξσζε 

Ζ ζεξκηθή επεμεξγαζία απνβιήησλ, κε ή ρσξίο αλάθηεζε ηεο ζεξκφηεηαο πνπ εθιχεηαη 

θαηά ηελ θαχζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο απνηέθξσζεο απνβιήησλ κε νμείδσζε, 

θαζψο θαη άιισλ ηερληθψλ ζεξκηθψλ επεμεξγαζηψλ φπσο ηεο ππξφιπζεο ηεο 

αεξηνπνίεζεο ή ηεο ηερληθήο πιάζκαηνο, εθφζνλ νη νπζίεο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ 

επεμεξγαζία απηή, ζηε ζπλέρεηα, απνηεθξψλνληαη. Απνηέθξσζε (εξγαζία: D10, R1) γηα 

ην ζχλνιν ησλ ΔΑΑΜ θαη ησλ ΜΔΑ. Πξνζδηνξίδνληαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ απνηέθξσζεο. Ζ απνηέθξσζε ΔΑΤΜ εθαξκφδεηαη ζε ζηαζεξέο κνλάδεο 

επεμεξγαζίαο. 

1. Θεξκηθή Ομείδσζε 

Θεξκηθή Ομείδσζε είλαη ε δηεξγαζία μεξήο νμείδσζεο ζε πςειή ζεξκνθξαζία, 

πνπ κεηαηξέπεη νξγαληθά, εχθιεθηα απφβιεηα, ζε αλφξγαλε, άθαπζηε χιε. 

Απνηέιεζκα ηεο δηεξγαζίαο είλαη ε ζεκαληηθή κείσζε ηνπ φγθνπ θαη ηνπ βάξνπο 

ησλ απνβιήησλ. Όια ηα είδε ησλ απνηεθξσηψλ ζεξκηθήο νμείδσζεο, κε ηελ 

θαηάιιειε ρξήζε θαη ζηελ θαηάιιειε ζεξκνθξαζία, πεηπραίλνπλ ηελ εμφλησζε 

φισλ ησλ παζνγφλσλ κηθξννξγαληζκψλ ή θαη πιήξε θαηαζηξνθή νξηζκέλσλ 

εηδψλ απνβιήησλ, φπσο θαξκαθεπηηθά ή ρεκηθά απφβιεηα. 

2. Ππξόιπζε 

Ππξφιπζε είλαη ε ζεξκηθή επεμεξγαζία απνβιήησλ απνπζία νμπγφλνπ ζε πςειέο 

ζεξκνθξαζίεο (600−1000νC). Ζ ιεηηνπξγία ελφο ζπζηήκαηνο ππξφιπζεο 

πεξηιακβάλεη δχν ζαιάκνπο. ηνλ πξψην, πνπ θαιείηαη ππξνιπηηθφο, ηα 

απφβιεηα ζεξκαίλνληαη ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο ζε ζπλζήθεο απνπζίαο 

νμπγφλνπ. Γηα ηελ ζέξκαλζε ρξεζηκνπνηείηαη εμσηεξηθφο θαπζηήξαο ή 

αληηζηάζεηο θαζψο ηα απφβιεηα δελ κπνξνχλ  λα  ζπληεξήζνπλ  ηελ θαχζε θάησ 

απφ απηέο ηηο ζπλζήθεο. Σα  αέξηα πνπ παξάγνληαη, εηζάγνληαη ζηνλ δεχηεξν 

ζάιακν, φπνπ θαίγνληαη ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο. 
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3. Αεξηνπνίεζε 

Ζ  αεξηνπνίεζε  είλαη  κέζνδνο  ζεξκηθήο  επεμεξγαζίαο,  θαηά  ηελ  νπνία  ηα  

απφβιεηα  απνδνκνχληαη ζεξκηθά ζε έλα πεξηβάιινλ ειιείςεη νμπγφλνπ 

(ππφ−ζηνηρεηνκεηξηθφ). Ζ δηαδηθαζία ηεο θαχζεο είλαη απηνζπληεξνχκελε, ρσξίο 

λα απαηηείηαη πξνζζήθε θαπζίκσλ εθηφο απφ απηφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 

έλαξμε ηεο θαχζεο. Ζ αεξηνπνίεζε απνβιήησλ πεηπραίλεη ηελ πιήξε 

αδξαλνπνίεζε ηνπο θαη ζεκαληηθή κείσζε ηνπ φγθνπ ηνπο. Σα παξάγσγα 

πεξηιακβάλνπλ πηεηηθά αέξηα θαη, αλάινγα κε ηε ζχλζεζε ησλ απνβιήησλ, 

δηάθνξα αεξηνπνηεκέλα θιάζκαηα πίζζαο θαη ιαδηψλ.  

4. Πιάζκα 

Με ηε κέζνδν πιάζκαηνο, ε θαχζε ησλ απνβιήησλ γίλεηαη απφ ππξζφ 

πιάζκαηνο, ζε ζεξκνθξαζίεο πεξίπνπ 1200ν C ζην ζάιακν θαχζεο. Ζ 

ζεξκνθξαζία ηνπ ππξζνχ θπκαίλεηαη απφ 1650 έσο 11500ν C αλ θαη ζηηο 

εθαξκνγέο θαχζεο απνβιήησλ ε ζεξκνθξαζία ηνπ είλαη πην θνληά ζηνπο 1650 ν 

C. Ζ παξαγσγή πιάζκαηνο κπνξεί λα γίλεη κε ηε ρξήζε ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ή 

κηθξνθπκάησλ. Σν παξαγφκελν πιάζκα νδεγείηαη κε ηε ρξήζε ζηαζεξήο ξνήο 

αδξαλνχο αεξίνπ ζε έλα αθξνθχζην φπνπ παξάγεηαη ν ππξζφο πιάζκαηνο. Σα 

απφβιεηα έξρνληαη ζε επαθή κε ην πιάζκα θαη ππξνιχνληαη φπσο θαη ζηελ 

ππξφιπζε. Με ηελ ηερλνινγία πιάζκαηνο δελ είλαη απαξαίηεηνο ν δηαρσξηζκφο 

ησλ ρισξησκέλσλ απνβιήησλ. Οη εθπνκπέο νπζηψλ φπσο δηνμίλεο θαη θνπξάληα 

είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλεο. 

Τπνιείκκαηα απνηέθξσζεο ΔΑΤΜ. 

Γηα ηηο ηέθξεο ή μεξά ππνιείκκαηα ηζρχνπλ ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 9 ηεο θνηλήο 

ππνπξγηθήο απφθαζεο 22912/1117/2005, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη. Γηα ηελ 

θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ππνιεηκκάησλ ηεο απνηέθξσζεο, δηελεξγνχληαη   δεηγκαηνιεςίεο, 

ζχκθσλα κε ην πξφηππν ηνπ ΔΛΟΣ ΔΝ 14899 «Υαξαθηεξηζκφο απνβιήησλ − 

Γεηγκαηνιεςία απνβιήησλ πιηθψλ − Πιαίζην γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαη εθαξκνγή ελφο 

ζρεδίνπ δεηγκαηνιεςίαο»  γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ ησλ απνβιήησλ θαη ρεκηθέο αλαιχζεηο 

γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ πνηνηηθψλ θαη πνζνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζχκθσλα κε ηα 

πξνβιεπφκελα ζην Άξζξν 11 ηεο θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο 22912/1177/2005 θαη ηελ 

Απφθαζε 2003/33/ΔΚ, φπσο εθάζηνηε ηζρχνπλ. Σα παξάγσγα ηεο απνηέθξσζεο (ηέθξα) 

ζεσξνχληαη επηθίλδπλα απφβιεηα θαη δηαηίζνληαη ζε αδεηνδνηεκέλεο εηαηξείεο ηνπ 
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εμσηεξηθνχ, φπνπ αδξαλνπνηνχληαη θαη ελ ζπλερεία είηε νδεγνχληε πξνο ηαθή είηε 

ρξεζηκνπνηνχληαη σο αδξαλή πιηθά ζε αζθαιηνπνηίεο ή ηζηκεληνβηνκεραλίεο. 

2.3.4.2 Απνζηείξσζε 

Κάζε  κέζνδνο  επεμεξγαζίαο  απνβιήησλ  απφ  πγεηνλνκηθέο  κνλάδεο  πνπ  πεηπραίλεη  

κείσζε  ηνπ κηθξνβηαθνχ θνξηίνπ ησλ απνβιήησλ ζε επίπεδα παξφκνηα κε απηά ησλ 

νηθηαθψλ απνβιήησλ. Πξνζδηνξίδνληαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο απνζηείξσζεο, νη 

νπνίεο εθαξκφδνληαη, ηφζν ζε ζηαζεξέο φζν θαη ζε θηλεηέο κνλάδεο επεμεξγαζίαο. Οη 

δηαδηθαζίεο απνζηείξσζεο αθνινπζνχλ ηα πξνβιεπφκελα ζην πξφηππν ηνπ ΔΛΟΣ αξ. 

12740/00 φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη. 

1. Τγξή   Θεξκηθή   Δπεμεξγαζία   (Απηόθαπζηα)    

Ζ   πγξή   ζεξκηθή   επεμεξγαζία   ζπλίζηαηαη   ζηε   ρξήζε θνξεζκέλνπ αηκνχ 

ππφ πίεζε γηα ηελ απνιχκαλζε ησλ κνιπζκαηηθψλ απνβιήησλ. Ζ απνζηείξσζε 

πνπ επηηπγράλεηαη κε ηα ζπζηήκαηα αηκνχ εμαξηάηαη απφ ηε ζεξκνθξαζία ηνπ 

θνξεζκέλνπ αηκνχ θαη κπνξεί λα θπκαίλεηαη απφ 99,99% (4−log) γηα ηα απιά 

ζπζηήκαηα, έσο 99,9999% (6−log) γηα ηα εμειηγκέλα ζπζηήκαηα. Ζ δηαδηθαζία 

απαηηεί ηνλ ηεκαρηζκφ ησλ απνβιήησλ πξηλ απφ ηελ εηζαγσγή ηνπ αηκνχ γηα λα 

βειηηψλεηαη ε απφδνζε. 

2. Αθηηλνβνιία – Μηθξνθύκαηα 

Ζ κέζνδνο  ηεο  απνζηείξσζεο κέζσ αθηηλνβνιίαο  − κηθξνθπκάησλ πξνυπνζέηεη 

ηε ρξήζε αηκνχ. Οη ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζηεκάησλ κε κηθξνθχκαηα 

εμαξηψληαη απφ ηελ εθαξκνδφκελε ηερλνινγία. Γηα  λα  επηηεπρζεί  ε  

απνζηείξσζε  πνπ  απαηηείηαη,  ε  ζεξκνθξαζία  πνπ  αλαπηχζζεηαη  ζηα  

απφβιεηα πξέπεη λα θπκαίλεηαη κεηαμχ 95 θαη 105νC θαη λα δηαηεξείηαη γηα 

πεξίπνπ 20 min. Αλάινγα κε ηελ εθαξκνδφκελε ηερλνινγία, εθαξκφδεηαη 

ηεκαρηζκφο ησλ απνβιήησλ πξηλ ή θαη κεηά ηελ απνζηείξσζε. Ο ηεκαρηζκφο 

είλαη απαξαίηεηνο γηα λα θαζίζηαληαη ηα απφβιεηα κε αλαγλσξίζηκα. ηηο 

κνλάδεο επεμεξγαζίαο απνβιήησλ κε κηθξνθχκαηα είλαη δπλαηφ λα 

απνιπκαλζνχλ θαη κεηαιιηθά αληηθείκελα. Θα πξέπεη λα δίλεηαη ηδηαίηεξε 

πξνζνρή ζηνλ δηαρσξηζκφ ησλ απνβιήησλ πξηλ ηελ επεμεξγαζία, ψζηε λα 

απνθεχγεηαη ε παξνπζία ηνμηθψλ ρεκηθψλ ή άιισλ νπζηψλ πνπ δελ ζα έπξεπε λα 

ππφθεηληαη ζε επεμεξγαζία κε ηε κέζνδν ησλ κηθξνθπκάησλ. 
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3. Ξεξή Θεξκηθή Δπεμεξγαζία 

Ζ μεξή ζεξκηθή επεμεξγαζία αλαθέξεηαη ζηελ ζέξκαλζε ησλ απνβιήησλ ζε 

ζεξκνθξαζίεο απφ 110 –180ν C αλάινγα κε ηε κέζνδν θαη ηελ παξακνλή ζε 

απηέο ηηο ζπλζήθεο γηα ηθαλφ ρξνληθφ δηάζηεκα ψζηε λα επηηεπρζεί ε 

απνζηείξσζε ησλ απνβιήησλ. Ζ ζέξκαλζε επηηπγράλεηαη κε δηάθνξεο κεζφδνπο 

φπσο κε ζεξκφ αέξα, ζεξκηθή αθηηλνβνιία θαη επαγσγή. Καηά θαλφλα, ηα 

απφβιεηα ηεκαρίδνληαη πξηλ απφ ηελ απνζηείξσζε ψζηε λα βειηησζεί ε απφδνζε. 

Σα απφβιεηα πνπ είλαη θαηάιιεια γηα επεμεξγαζία ζε ηέηνηα ζπζηήκαηα 

δηαθέξνπλ αλάινγα κε ηελ ηερλνινγία ζέξκαλζεο πνπ έρεη επηιεγεί.  

Οη βαζηθφηεξεο ηερλνινγίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ μεξή ζεξκηθή επεμεξγαζία είλαη 

νη εμήο: 

a. Σερλνινγία θνριία. 

b. Σερλνινγία ζεξκνχ αέξα πςειήο ηαρχηεηαο.  

c. Ξεξή ζέξκαλζε κε αληηζηάζεηο. 

 

4. Υεκηθή Δπεμεξγαζία 

Ζ Υεκηθή Δπεμεξγαζία είλαη ε έθζεζε ησλ απνβιήησλ ζε ρεκηθνχο παξάγνληεο 

πνπ έρνπλ αληηκηθξνβηαθή δξάζε. Οη ηερλνινγίεο ρεκηθήο επεμεξγαζίαο 

ρξεζηκνπνηνχλ ζπρλά εζσηεξηθφ ηεκαρηζκφ θαη αλάκεημε γηα ηελ εμαζθάιηζε 

επαθήο ηζρπξψλ ρεκηθψλ κε ηα απφβιεηα, ζε ηθαλή ζπγθέληξσζε θαη ρξφλν, 

ψζηε λα επηηεπρζεί ην επηζπκεηφ επίπεδν απνζηείξσζεο. Αλάινγα κε ηα 

ρξεζηκνπνηνχκελα ρεκηθά, πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε νη θίλδπλνη απφ ηελ 

επαθή ησλ εξγαδνκέλσλ κε απηά, είηε κέζσ ηνπ αέξα, είη ε απεπζείαο ζην δέξκα 

θαη λα ιακβάλνληαη ηα θαηάιιεια κέηξα πξνζηαζίαο. Ζ ρεκηθή επεμεξγαζία 

είλαη πην θαηάιιειε γηα πγξά απφβιεηα φπσο νχξα, αίκα, θφπξαλα θ.ιπ. ηεξεά 

ηαηξηθά απφβιεηα φπσο κηθξνβηνινγηθέο θαιιηέξγεηεο, ρεηξνπξγηθά εξγαιεία 

θ.ιπ., κπνξνχλ επίζεο λα ππνζηνχλ ρεκηθή επεμεξγαζία κε ηνπο αθφινπζνπο 

πεξηνξηζκνχο: 

 Να γίλεηαη ηεκαρηζκφο ή άιεζε ησλ απνβιήησλ. 
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 Να γίλεηαη επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ απνιπκαληηθνχ κε βάζε ηελ 

ηαπηφηεηα ηνπ κηθξννξγαληζκνχ πξνο επεμεξγαζία.  

 Ζ ρξήζε ησλ απαηηνχκελσλ ηζρπξψλ απνιπκαληηθψλ λα γίλεηαη απφ 

θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ.  

Ζ   ρεκηθή   επεμεξγαζία   πξνηείλεηαη   κφλν   ζε   πεξηπηψζεηο   αδπλακίαο   επηινγήο   

άιιεο   κεζφδνπ απνζηείξσζεο.   Γεληθά   ε   ρεκηθή   επεμεξγαζία   είλαη   κε   

ζπληζηψκελε   κέζνδνο   γηαηί   παξάγνληαη δεπηεξνγελή απφβιεηα, επηθίλδπλα ή κε, ηα 

νπνία ρξήδνπλ πεξαηηέξσ επεμεξγαζίαο. 

Σα ΔΑΑΜ, ΜΔΑ θαη ΑΔΑ κπνξνχλ γεληθά λα ππφθεηληαη ζε επεμεξγαζία κε ηε κέζνδν 

ηεο απνηέθξσζεο (κε εμαίξεζε ηα απφβιεηα πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ Πίλαθα I ηνπ  

παξαξηήκαηνο Η ηεο ΤΑ 146163_2012 θαη ησλ   αληίζηνηρσλ   Γειηίσλ   Γεδνκέλσλ   

Αζθαιείαο) ελψ νη κέζνδνη απνζηείξσζεο  κπνξνχλ  λα εθαξκφδνληαη γηα ηελ 

επεμεξγαζία κφλν ηα ΔΑΑΜ. ηελ επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεζφδνπ ζα πξέπεη λα 

ιακβάλεηαη ππφςε ν Πίλαθαο Η σο αλσηέξσ θαη νη δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο ησλ Γειηίσλ 

Γεδνκέλσλ Αζθαιείαο. Ζ κέζνδνο επεμεξγαζίαο ησλ ΔΑΑΜ ζα πξέπεη λα ειέγρεηαη ζε 

ζρέζε κε ηε απνζηείξσζε ησλ κηθξννξγαληζκψλ ησλ απνβιήησλ. 

Απνζηεηξσκέλα Απόβιεηα 

Σα ΔΑΑΜ, ηα νπνία έρνπλ ππνζηεί επεμεξγαζία ζε κνλάδεο Απνζηείξσζεο, ζχκθσλα κε 

ηηο Γεληθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηνπ άξζξνπ 5 ηεο παξνχζαο απφθαζεο, είλαη 

απφβιεηα πνπ πξνζνκνηάδνπλ κε ηα αζηηθά ζηεξεά απφβιεηα θαη δηαηίζεληαη ζε Υψξνπο 

Τγεηνλνκηθήο Σαθήο ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. Ο θνξέαο παξαιαβήο ησλ 

απνζηεηξσκέλσλ απνβιήησλ εθαξκφδεη ηα πξνβιεπφκελα ζην Άξζξν 13 θαη ζην 

Παξάξηεκα ΗΗ ηεο θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο 29407/3508/2002, γηα ηε δηαδηθαζία θαη 

ηα θξηηήξηα απνδνρήο απνβιήησλ θαη ζηηο Γεληθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηνπ άξζξνπ 5 

ηεο ππνπξγηθήο απφθαζεο 146163/2012. 
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2.4 ΚΗΝΓΤΝΟΗ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΑΠΟ ΣΑ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΑ ΑΠΟΒΛΖΣΑ 

Ζ έθζεζε ζηα ΔΤΑ κπνξεί λα επηθέξεη θάπνην ηξαπκαηηζκφ ή λα πξνθαιέζεη θάπνηα 

αζζέλεηα. Ζ επηθηλδπλφηεηα απηήο ηεο θαηεγνξίαο ησλ απνβιήησλ νθείιεηαη ζε θάπνηα ή 

θάπνηεο απφ ηηο αθφινπζεο ηδηφηεηεο: 

 Πεξηέρνπλ κνιπζκαηηθνχο/ ινηκνγφλνπο παξάγνληεο. 

 Δίλαη ηνμηθά γηα ην γνληδίσκα (παξεκβαίλνπλ ζην γελεηηθφ πιηθφ ή πξνθαινχλ 

κεηαιιάμεηο). 

 Πεξηέρνπλ ηνμηθέο ή επηθίλδπλεο ρεκηθέο ή θαξκαθεπηηθέο νπζίεο. 

 Δίλαη ξαδηελεξγά. 

 Πεξηέρνπλ αηρκεξά αληηθείκελα. 

Όια ηα άηνκα πνπ εθηίζεληαη ζηα επηθίλδπλα ηαηξηθά απφβιεηα βξίζθνληαη ζεσξεηηθά ζε 

θίλδπλν. Απηά είλαη άηνκα πνπ είηε δνπιεχνπλ κέζα ζηηο πγεηνλνκηθέο κνλάδεο πνπ ηα 

παξάγνπλ είηε βξίζθνληαη εθηφο ησλ πγεηνλνκηθψλ κνλάδσλ θαη ηα δηαρεηξίδνληαη ή 

ηέινο εθηίζεληαη ζε απηά αθνχζηα ιφγσ θαθήο δηαρείξηζεο απφ ηηο πξνεγνχκελεο δχν 

νκάδεο. Οη νκάδεο πνπ δηαηξέρνπλ θίλδπλν (ζε θζίλνπζα ζεηξά επηθηλδπλφηεηαο) είλαη νη 

εμήο: 

 Πξνζσπηθφ πνπ εξγάδεηαη ζηηο ππεξεζίεο θαζαξηφηεηαο ησλ πγεηνλνκηθψλ 

κνλάδσλ. 

 Δξγαδφκελνη  ζε  εγθαηαζηάζεηο  επεμεξγαζίαο  θαη  δηάζεζεο  ησλ  ηαηξηθψλ  

απνβιήησλ(φπσο απνηεθξσηέο ή απνζηεηξσηέο, ρσκαηεξέο) θαζψο θαη 

ξαθνζπιιέθηεο. 

 Ηαηξνί,  λνζνθφκνη,  επηζηήκνλεο  ηεο  Ηαηξηθήο  ππεξεζίαο,  παξαταηξηθφ  

πξνζσπηθφ  θαη  ηερληθφ πξνζσπηθφ. 

 Αζζελείο πνπ λνζειεχνληαη ζηηο πγεηνλνκηθέο κνλάδεο. 

 Άηνκα πνπ επηζθέπηνληαη ηηο πγεηνλνκηθέο κνλάδεο. 

 Σν επξχ θνηλφ. 

Οη θίλδπλνη πνπ πξνέξρνληαη απφ παξαγσγνχο κηθξψλ πνζνηήησλ ηαηξηθψλ απνβιήησλ 

δελ ζα πξέπεη επίζεο λα ππνηηκνχληαη. Σέηνηνπ είδνπο πεγέο είλαη π.ρ. ε πγεηνλνκηθή 

πεξίζαιςε ζην ζπίηη ε νπνία ζπλερψο δηεπξχλεηαη ιφγσ ηεο εμέιημεο ηεο ηερλνινγίαο 
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(π.ρ. ρξφληνη αζζελείο κε αλαπλεπζηήξεο, κε αηκνθάζαξζε, κε πεξηηνλατθή δηάιπζε) θαη 

νη παξάλνκνη ρξήζηεο λαξθσηηθψλ νπζηψλ. 

2.4.1 ΚΗΝΓΤΝΟΗ ΑΠΟ ΜΟΛΤΜΑΣΗΚΑ ΑΠΟΒΛΖΣΑ ΚΑΗ ΑΗΥΜΖΡΑ 

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΑ 

Σα κνιπζκαηηθά απφβιεηα (πεξηιακβάλνπλ ηα ΔΑΑΜ θαη θάπνηα ΜΔΑ φπσο απφβιεηα 

κηθξνβηνινγηθψλ θαη άιισλ εξγαζηεξίσλ) κπνξεί λα πεξηέρνπλ κηα κεγάιε πνηθηιία 

παζνγφλσλ κηθξννξγαληζκψλ. Απηνί νη παζνγφλνη νξγαληζκνί κπνξνχλ λα εηζέιζνπλ ζην 

αλζξψπηλν ζψκα κέζσ δηάθνξσλ δηαδξνκψλ φπσο: 

o Μέζσ ηξππήκαηνο, γδαξζίκαηνο ή θνςίκαηνο ζην δέξκα. 

o Γηακέζνπ ησλ βιελλνγφλσλ. 

o Μέζσ ηεο αλαπλνήο. 

o Μέζσ ηεο πέςεο.  

Ηδηαίηεξε αλεζπρία ππάξρεη γηα ηελ κφιπλζε κε ηνλ ηφ HIV/AIDS θαη γηα ηνλ ηφ ηεο 

επαηίηηδαο Β θαη C (πνπ είλαη πεξηζζφηεξν κειεηεκέλνη θαη πην γλσζηνί) γηα ηνπο 

νπνίνπο ππάξρνπλ ζηνηρεία γηα ηελ δπλαηφηεηα κεηάδνζήο ηνπο ζηνλ άλζξσπν κέζσ ησλ 

ηαηξηθψλ απνβιήησλ. Απηνί νη ηνί ζπλήζσο κεηαδίδνληαη κέζσ ηξαπκαηηζκψλ  απφ  

βειφλεο  πνπ  έρνπλ  κνιπλζεί  απφ  αλζξψπηλν  αίκα.  Δθηφο  φκσο  απηψλ  ησλ  ηψλ 

ππάξρεη κηα κεγάιε ιίζηα ινηκνγφλσλ παξαγφλησλ φπσο ζαικνλέια, ζπγθέια, 

κπθνβαθηεξίδην ηεο θπκαηίσζεο,   ηνί   ηνπ   έξπεηα,   λατζέξηα   ηεο   κεληγγίηηδαο   θαη   

ηνπ   γνλνθφθθνπ,   ηνί   επηθίλδπλνη αηκνξξαγηθψλ ππξεηψλ, ζηαθπιφθνθθνη, 

ζηξεπηφθνθθνη θαη ινηπά, πνπ κπνξνχλ λα κεηαδνζνχλ κέζσ ησλ επηθίλδπλσλ ηαηξηθψλ 

απνβιήησλ. Έλαο άιινο παξάγνληαο πνπ απμάλεη ηνπο θηλδχλνπο πνπ πξνέξρνληαη απφ 

ηαηξηθά απφβιεηα ησλ νπνίσλ ε δηαρείξηζε δελ έγηλε κε ηνλ ζσζηφ ηξφπν είλαη ε χπαξμε 

βαθηεξηδίσλ εληφο ησλ πγεηνλνκηθψλ κνλάδσλ ηα νπνία είλαη αλζεθηηθά ζηα αληηβηνηηθά 

θαη ζηα απνιπκαληηθά. 

Σα απφβιεηα πνπ ελέρνπλ ηνπο κεγαιχηεξνπο θηλδχλνπο γηα ηελ αλζξψπηλε πγεία είλαη 

ηα κνιπζκέλα αηρκεξά ηαηξηθά εξγαιεία (θπξίσο νη βειφλεο) θαη νη κηθξνβηνινγηθέο 

θαιιηέξγεηεο. Όζνλ αθνξά ζηα αηρκεξά, πέξαλ ηνπ φηη κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ 

ηξαπκαηηζκνχο, κπνξνχλ επίζεο λα κνιχλνπλ ηηο πιεγέο πνπ πξνθαινχλ εθφζνλ είλαη 

θαη ηα ίδηα κνιπζκέλα. Αθξηβψο ιφγσ απηνχ ηνπ δηπινχ θηλδχλνπ ηα αηρκεξά 

ζεσξνχληαη ηδηαηηέξσο επηθίλδπλα ηαηξηθά απφβιεηα. Οη βειφλεο απνηεινχλ έλα 
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ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο θαηεγνξίαο ησλ αηρκεξψλ θαη ζεσξνχληαη ίζσο θαη ην πην 

επηθίλδπλν αθνχ κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ κνιχλζεηο (ιφγσ ηεο ππνδφξηαο εηζαγσγήο 

π.ρ. ησλ ηψλ). 

2.4.2 ΔΠΗΒΗΩΖ ΣΩΝ ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ ΜΗΚΡΟΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΣΟ 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ 

Οη παζνγφλνη κηθξννξγαληζκνί έρνπλ κηθξή δπλαηφηεηα επηβίσζεο ζην πεξηβάιινλ. 

Απηή ε δπλαηφηεηα είλαη ζπγθεθξηκέλε  γηα θάζε κηθξννξγαληζκφ θαη εμαξηάηαη   απφ 

ηελ αλζεθηηθφηεηα ηνπ ζηηο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο (φπσο ε ζεξκνθξαζία, ε πγξαζία, 

ε ππεξηψδεο αθηηλνβνιία), απφ ηελ χπαξμε νξγαληθνχ ππνζηξψκαηνο ζην νπνίν ζα 

αλαπηπρζνχλ θηι. Ο ηφο ηεο επαηίηηδαο Β είλαη πνιχ αλζεθηηθφο ζηνλ μεξφ αέξα θαη 

κπνξεί λα επηδήζεη γηα αξθεηέο εβδνκάδεο πξνζθνιιεκέλνο ζε θάπνηα επηθάλεηα. Δίλαη 

επίζεο αλζεθηηθφο ζηε ζχληνκε έθζεζε ζε αηκφ θαη ζε θάπνηα αληηζεπηηθά ελψ 

παξακέλεη δσληαλφο γηα 10 ψξεο ζε ζεξκνθξαζία 60νC. ε πεξίπησζε πνπ ν ηφο 

βξίζθεηαη ζε αίκα κέζα ζε κηα βειφλα έρεη αλαθαιπθζεί  φηη  κπνξεί  λα  επηδήζεη  κέρξη  

θαη  κία  εβδνκάδα. Ο ηφο  HIV/AIDS  αληίζεηα  είλαη  πνιχ ιηγφηεξν αλζεθηηθφο. 

Μπνξεί λα επηδήζεη σο 25 ιεπηά ζε αληηζεπηηθφ δηάιπκα 70% αηζαλφιεο θαη 3-7 κέξεο 

ζε ζπλζήθεο πεξηβάιινληνο. Δμνπδεηεξψλεηαη ζηνπο 56νC. Σα βαθηήξηα είλαη ιηγφηεξν 

αλζεθηηθά απφ ηνπο ηνχο αιιά δελ γλσξίδνπκε πνιιά γηα ηα prions θαη γηα ηηο 

εθθπιηζηηθέο λεπξνινγηθέο αζζέλεηεο (π.ρ. Creutzfeldt-Jakob) πνπ θαίλεηαη λα είλαη 

αξθεηά αλζεθηηθέο. Πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζεί ε δπλαηφηεηα επηβίσζεο ή κεηάδνζεο 

ησλ παζνγφλσλ νξγαληζκψλ ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε θαη παξάγνληεο φπσο ηα 

ηξσθηηθά θαη ηα έληνκα. Αξνπξαίνη, κχγεο θαη θαηζαξίδεο ηα νπνία ηξέθνληαη απφ 

νξγαληθά απφβιεηα είλαη παζεηηθνί θνξείο κηθξνβηαθψλ παζνγφλσλ. Όπνπ ε δηαρείξηζε 

ησλ κνιπζκαηηθψλ  θαη γεληθφηεξα ησλ ηαηξηθψλ απνβιήησλ δελ είλαη ε  θαηάιιειε 

(εληφο θαη εθηφο ησλ πγεηνλνκηθψλ  κνλάδσλ), νη πιεζπζκνί απηψλ ησλ  θνξέσλ 

κπνξνχλ λα απμεζνχλ δξακαηηθά θαη λα απνηειέζνπλ απεηιή γηα ηελ δεκφζηα πγεία. 

2.4.3 ΠΡΟΣΑΗΑ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ 

Ζ  παξαγσγή,  ν  δηαρσξηζκφο,  ε  δηαθίλεζε,  ε  επεμεξγαζία  θαη  ε  δηάζεζε  ησλ  

AΤΜ  ζπλεπάγεηαη  ην ρεηξηζκφ  δπλεηηθψο  επηθίλδπλσλ  πιηθψλ.  Οη  εξγαδφκελνη,  πνπ  

ζπκκεηέρνπλ  ζε  ηέηνηεο  δηαδηθαζίεο, πξέπεη λα βεβαησζνχλ φηη φινη νη πηζαλνί θίλδπλνη 

έρνπλ αλαγλσξηζηεί θαη εθηηκεζεί, ψζηε λα ιεθζνχλ ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ 

απνηξνπή ηεο έθζεζεο ζε επηθίλδπλεο νπζίεο ή ηνπιάρηζηνλ ηελ έθζεζε ζε αζθαιή φξηα. 

Ζ εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ φισλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ εκπιέθνληαη ζηε δηαρείξηζε 
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ησλ απνβιήησλ ζα πξέπεη λα πξνεγείηαη πάληα ηεο επηινγήο ησλ θαηάιιεισλ 

πξνζηαηεπηηθψλ κέζσλ θαη ελεξγεηψλ. Σα κέζα απηά ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια 

ζρεδηαζκέλα ψζηε λα απνηξέςνπλ ηελ έθζεζε ζε επηθίλδπλα πιηθά  ή  λα  ηελ  

πεξηνξίζνπλ  ζε  αζθαιή  επίπεδα.  Μεηά  ηελ  νινθιήξσζε  εθηίκεζεο  ησλ  πηζαλψλ 

θηλδχλσλ, ην εκπιεθφκελν πξνζσπηθφ ζα πξέπεη λα εθπαηδεπηεί ζηε ρξήζε ησλ 

απαξαίηεησλ πξνζηαηεπηηθψλ κέζσλ. 

2.4.4 ΑΣΟΜΗΚΖ ΤΓΗΔΗΝΖ 

Γηα λα ηεξνχληαη νη βαζηθνί θαλφλεο πγηεηλήο ηφζν ζηνπο ρψξνπο ηεο απνζήθεπζεο ησλ 

απνβιήησλ φζν θαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο πξέπεη λα ππάξρνπλ ληπηήξεο κε 

ζαπνχλη θαη δεζηφ λεξφ (αλ είλαη δπλαηφ πνδνθίλεηνη). Σν πιχζηκν ησλ ρεξηψλ είλαη 

απαξαίηεην θάζε θνξά πνπ θάπνηνο έξρεηαη ζε επαθή κε απφβιεηα. 

2.4.5 ΑΝΟΟΠΟΗΖΖ 

Πξνηείλεηαη ε αλνζνπνίεζε γηα ηνλ ηφ ηεο Ζπαηίηηδαο Β θαη ηνπ Σεηάλνπ, θαζψο έρνπλ 

παξαηεξεζεί πεξηπηψζεηο πξνζβνιήο αηφκσλ πνπ αζρνινχληαη κε ην ρεηξηζκφ 

κνιπζκαηηθψλ απνβιήησλ. Γηα ηελ αλνζνπνίεζε ηνπ πξνζσπηθνχ απηνχ ππεχζπλε είλαη 

ε Δπηηξνπή Ννζνθνκεηαθψλ Λνηκψμεσλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ΤΓΑΤΜ. Ο ΤΓΑΤΜ ζα 

πξέπεη λα είλαη ελήκεξνο ζρεηηθά κε ηελ αλνζνπνίεζε ηνπ πξνζσπηθνχ. 

2.4.6 ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ 

Πεξηιεπηηθά επηζεκαίλνληαη νη παξαθάησ:  

• Ο πξνζεθηηθφο δηαρσξηζκφο απνβιήησλ θαη ε ηνπνζέηεζή ηνπο ζε δηαθνξεηηθνχο 

πεξηέθηεο θαη ζάθνπο κε ζήκαλζε, ψζηε λα είλαη απφιπηα δηαθξηηφο ν θίλδπλνο πνπ 

πξνθχπηεη απφ ηελ θάζε θαηεγνξία. 

•  Ζ  πξνζεθηηθή  ζπζθεπαζία,  ε  νπνία  πξνζηαηεχεη  ηνπο  εξγαδφκελνπο  απφ  ηελ  

επαθή  ηνπο  κε  ηα απφβιεηα θαη ηηο δηαξξνέο. 

• Ζ ζσζηή ζήκαλζε, ε νπνία επηηξέπεη ηελ άκεζε αλαγλψξηζε ηνπ είδνπο ηνπ απνβιήηνπ 

θαη ηεο πεγήο πξνέιεπζεο. 

• Ζ ζσζηή κεηαθνξά πνπ ειαηηψλεη ηελ πηζαλφηεηα λα εθηεζεί ην εκπιεθφκελν 

πξνζσπηθφ ζε θίλδπλν. 
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• Ζ πξνζεθηηθή απνζήθεπζε, ε νπνία επηηξέπεη ηελ πξφζβαζε ζην εμνπζηνδνηεκέλν 

πξνζσπηθφ κφλν θαη απνηξέπεη ηελ είζνδν εληφκσλ θαη ηξσθηηθψλ, πνπ είλαη δπλαηφ λα 

κεηαθέξνπλ ηε κφιπλζε ζε γεηηνληθέο πεξηνρέο. 

2.4.7 ΔΗΓΗΚΔ ΠΡΟΦΤΛΑΞΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΑΣΤΥΖΜΑΣΩΝ 

Ο εξγαδφκελνο πνπ θαιείηαη λα θαζαξίζεη επηθίλδπλα πιηθά, πνπ έρνπλ δηαζθνξπηζηεί σο 

απνηέιεζκα αηπρήκαηνο, θνξάεη γάληηα, κάζθα, γπαιηά θαη εηδηθή θφξκα. Αλ ε νπζία 

είλαη πηεηηθή θαη ηδηαίηεξα επηθίλδπλε (π.ρ. ηνμηθή), θνξάεη   επηπιένλ εμνπιηζκφ 

πξνζηαζίαο  ηνπ  αλαπλεπζηηθνχ.  Αλ ρπζεί κνιπζκαηηθφ πιηθφ ζην δάπεδν, ν ρψξνο 

θαζαξίδεηαη κε απνιπκαληηθά. Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαθηήζνπκε ηνλ πδξάξγπξν, αλ έρεη 

ζπκβεί δηαξξνή ηνπ ζε θάπνην αηχρεκα, ρξεζηκνπνηψληαο ην εηδηθφ ζθνπγγάξη 

πδξαξγχξνπ. Αζθάιεηα θαηά ηε δηαρείξηζε θπηηαξνηνμηθψλ – θπηηαξνζηαηηθψλ − 

ρεκεηνζεξαπεπηηθψλ θαξκάθσλ Τπεχζπλνο γηα ηελ αζθάιεηα θαηά ηε ρξήζε 

θπηηαξνηνμηθψλ – θπηηαξνζηαηηθψλ − ρεκεηνζεξαπεπηηθψλ θαξκάθσλ είλαη ν Γ/ληήο − 

Πξντζηάκελνο ηνπ Φαξκαθείνπ ηεο Τγεηνλνκηθήο Μνλάδαο. 

Γηα λα ειαρηζηνπνηεζεί ε έθζεζε ζε ηέηνηνπ είδνπο θάξκαθα ιακβάλνληαη ηα αθφινπζα 

κέηξα: 

• Γξαπηέο νδεγίεο πνπ θαζνξίδνπλ ηηο αζθαιείο δηαδηθαζίεο γηα θάζε ζρεηηθή εξγαζία 

• Φχιια αζθαιείαο πνπ βαζίδνληαη ζηηο νδεγίεο ηνπ πξνκεζεπηή γηα ηνπο ελδερφκελνπο 

θηλδχλνπο 

• Καζνξηζκέλε δηαδηθαζία γηα ηελ έθηαθηε πεξίπησζε επαγγεικαηηθνχ αηπρήκαηνο 

•  Δθπαίδεπζε  ηνπ  πξνζσπηθνχ  πνπ  εκπιέθεηαη  ζηνλ  ρεηξηζκφ  θπηηαξνηνμηθψλ  –  

θπηηαξνζηαηηθψλ  − ρεκεηνζεξαπεπηηθψλ θαξκάθσλ. 

Οη νδεγίεο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πξνζσπηθνχ πεξηιακβάλνπλ: 

• Υσξηζηή ζπιινγή ησλ θπηηαξνηνμηθψλ – θπηηαξνζηαηηθψλ − ρεκεηνζεξαπεπηηθψλ 

απνβιήησλ ζε θαηάιιεινπο   πεξηέθηεο   κε   εηηθέηα   πνπ   πεξηέρεη   ηνλ   φξν   

«Δπηθίλδπλα   θπηηαξνηνμηθά  – θπηηαξνζηαηηθά   -   ρεκεηνζεξαπεπηηθά   Απφβιεηα»      

θαη   ηνπνζέηεζή   ηνπο   ζε   θαηάιιεινπο πεξηέθηεο. 

• Αζθαιή θχιαμε ησλ θπηηαξνηνμηθψλ – θπηηαξνζηαηηθψλ − ρεκεηνζεξαπεπηηθψλ 

απνβιήησλ κέρξη ηελ δηάζεζή ηνπο. 

•  Δπηζηξνθή ησλ ιεγκέλσλ θαξκάθσλ ζηνλ πξνκεζεπηή. 
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• Απνιχκαλζε  ηνπ  εμνπιηζκνχ  πνπ  ρξεζηκνπνηείηαη  γηα  ηελ  αληηκεηψπηζε  

δηαζθνξπηζκέλσλ νπζηψλ θαη γηα ηε δηάζεζε θαη επεμεξγαζία κνιπζκέλνπ απφ 

θπηηαξνηνμηθά – θπηηαξνζηαηηθά − ρεκεηνζεξαπεπηηθά θάξκαθα θαη εθθξίκαηα 

αζζελψλ, πιηθνχ. 

• Οη εξγάηεο πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε θπηηαξνηνμηθά – θπηηαξνζηαηηθά − 

ρεκεηνζεξαπεπηηθά απφβιεηα ζα πξέπεη λα θνξνχλ γάληηα, κάζθεο, ζηνιέο θαη γπαιηά.  

2.5 ΖΜΔΡΗΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ 

Σν 2007 ζηελ πεξηνρή ηνπ Υ.Τ.Σ.Α. Φπιήο θαηαζθεπάζηεθε κνλάδα απνηέθξσζεο κε 

ζθνπφ ηελ επεμεξγαζία ησλ επηθχλδπλσλ λνζνθνκεηαθψλ απνβιήησλ πνπ παξάγνληαη 

απφ ηηο πγεηνλνκηθέο κνλάδεο, αξρηθά ηεο Αηηηθήο θαη θαη‟ επέθηαζε φιεο ηεο ρψξαο. 

Ζ κνλάδα έρεη δπλακηθφηεηα θάπζεο 30t απνβιήησλ εκεξεζίσο, θαζψο απηή είρε 

ππνινγηζηεί πσο είλαη πνζφηεηα ησλ παξαγφκελσλ απνβιήησλ, βάζε ησλ θιηλψλ φισλ 

ησλ λνζνθνκείσλ. Δίρε ππνινγηζηεί πσο θάζε ελεξγή θιίλε παξάγεη πεξίπνπ 650γξ. 

απνβιήησλ, θάηη πνπ ζπκβαδίδεη θαη κε ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία.  Οη πνζφηεηεο ησλ 

εηζεξρφκελσλ απνβιήησλ πνπ εηζέξρνληαλ ζηελ κνλάδα απνηέθξσζεο πνηέ δελ έθηαζαλ 

ηηο αλακελφκελεο πνζφηεηεο, θάηη πνπ ζήκαηλε πσο ζεκαληηθέο πνζφηεηεο 

κνιπζκαηηθψλ θαη ηνμηθψλ απνβιήησλ θαηέιεγαλ είηε ζε παξάλνκεο ρσκαηεξέο είηε ζε  

Υ.Τ.Σ.Α. σο αζηηθά απνξξίκκαηα. 

ε πξφζθαηεο έξεπλεο ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2013 απνθαιχθζεθε απηφ πνπ ιίγν πνιχ φινη 

ήμεξαλ, δειαδή φηη ν θχξηνο φγθνο ησλ λνζνθνκεηαθψλ απνβιήησλ θαηέιεγε ζην 

Υ.Τ.Σ.Α., ζέησληαο ζε θίλδπλν ηελ δεκφζηα πγεία θαη παξάιιεια θαηαζηξέθνληαο ην 

ππέδαθνο ηνπ Υ.Τ.Σ.Α. 

Μεηά ηνπο ζρεηηθνχο ειέγρνπο ηα εηζεξρφκελα απφβιεηα ζηελ κνλάδα απνηέθξσζεο πνπ 

αλήθεη ζηνλ ΔΓΝΑ, νπζηαζηηθά δηπιαζηάζηεθαλ απφ 9t/day ζε 19t/day. 
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ΔΡΔΤΝΔ Υ.Τ.Σ.Α. ΑΝΩ ΛΗΟΗΩΝ 

 

 

Κχξηεο αηηίεο ηνπ θαηλνκέλνπ απηνχ  απνδείρζεθε πσο είλαη: 

 Ζ ειιηπήο εθπαίδεπζε θαη ελεκέξσζε ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ 

 Ζ αλχπαξθηε επνπηεία απφ ηνπο ειεγθηηθνχο νξγαληζκνχο 

 Ζ εμνηθνλφκεζε ρξεκάησλ 

 Ζ κε ππαξθηή πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε 

 

Έλα ηζρπξφ κέηξν πνπ ζπλέηηζε ηα λνζνθνκεία θαη ηνπο ππαιιήινπο ηνπο ήηαλ ην ζρέδην 

έθηαθηεο αλάγθεο ηνπ ππνπξγείνπ Τγείαο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο επηζεσξεηέο 

πεξηβάιινληνο θαη ηνλ ΔΓΝΑ, ζχκθσλα κε ην νπνίν φια ηα αζηηθά απφβιεηα πνπ 

πξνέξρνληαη απφ πγεηνλνκηθέο κνλάδεο έπξεπε λα ζπλνδεχνληαη απφ 2 ππαιιήινπο ηεο 

κνλάδαο, λα γίλεηαη επηηφπηνο δηαρσξηζκφο ησλ κνιπζκαηηθψλ απνβιήησλ θαη ελ 

ζπλερεία λα νδεγνχληαη πξνο απνηέθξσζε. 

Τπφ ηνλ θφβν ηεο πνηληθήο δίσμεο νη Τ.Μ. αλαγθάζηεθαλ λα είλαη πξνζερηηθφηεξεο 

θαηά ησλ δηαρσξηζκφ ησλ απνβιήησλ θαη λα επηκνξθψζνπλ ην πξνζσπηθφ ηνπο ζρεηηθά 

κε ηελ ελδνλνζνθνκεηαθή δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ. 

Έλα θαηλφκελν πνπ παξαηεξείηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα είλαη ε αλάζεζε ζε εξγνιάβνπο, 

ηεο ζπιινγήο θαη ηνπ δηαρσξηζκνχ ησλ αζηηθψλ απνξξηκκάησλ θαζψο θαη ησλ ΔΑΤΜ. 

Δθηφο απφ ην επηπιένλ θφζηνο πνπ επηθέξεη ζηνλ ήδε πεξηνξηζκέλν πξνυπνινγηζκφ ησλ 

λνζνθνκείσλ, νη εξγνιάβνη ζπλήζσο απαζρνινχλ αλεηδίθεπην πξνζσπηθφ πνπ δελ 
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γλσξίδεη νχηε ηελ λνκνζεζία, αιιά νχηε έρεη γλψζε ηεο ζσζηήο δηαρείξηζεο ησλ 

απνβιήησλ.  

Σν απνηέιεζκα απηήο ηεο ιαλζαζκέλεο ινγηθήο ησλ λνζνθνκείσλ είλαη ε κε ζσζηή 

δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ, επηθέξνληαο επηπιένλ θφζηνο θαζψο θαη πνιιά αηπρήκαηα 

φπσο είλαη ηξππήκαηα απφ βειφλεο θαη απφ άιια αηρκεξά αληηθείκελα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηαηξηθνχο ζθνπνχο. 

Έλα άιιν ζεκαληηθφ πξφβιεκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ ιαλζαζκέλε δηαρείξηζε είλαη ε 

αλππαξμία ηεο ηρλειαζηκφηεηαο. Σα ηαηξηθά απφβιεηα εκπίπηνπλ ζηελ λνκνζεζία ησλ 

επηθίλδπλσλ απνβιήησλ θαη πξέπεη λα θέξνπλ ζηηο ζπζθεπαζίεο ηνπο εηηθέηεο φπνπ ζα 

αλαγξάθεηαη ε εκεξνκελία παξαγσγήο, ην φλνκα ηνπ παξαγσγνχ ή ηνπ ηκήκαηνο απ‟ 

φπνπ παξάρζεθε, κε ζθνπφ ηελ ζπλερή γλψζε ηεο πνξείαο ηνπ απνβιήηνπ πνπ 

πεξηιακβάλεη ηελ απνθνκηδή, ηελ κεηαθνξά θαη ηελ ηειηθή δηάζεζε.   

 

 

ΤΛΛΟΓΖ 

ΜΔΣΑΦΟΡΑ 

ΣΔΛΗΚΖ ΓΗΑΘΔΖ 
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ήκεξα νη εηαηξείεο πνπ είλαη θαηάιιεια αδεηνδνηεκέλεο γηα ηελ απνζηείξσζε / 

απνηέθξσζε επηθίλδπλσλ ηαηξηθψλ απνβιήησλ ζχκθσλα κε ηελ ΚΤΑ 

Ζ.Π.37591/2031/2003, είλαη νη αθφινπζεο: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Όζνλ αθνξά ηελ ηερλνινγία ηεο απνηέθξσζεο, ην κνλαδηθφ εξγνζηάζην πνπ ππάξρεη, 

αλήθεη ζηνλ Δηδηθφ Γηαβαζκηδηθφ χλδεζκν Ννκνχ Αηηηθήο (ΔΓΝΑ) θαη βξίζθεηαη 

ζηνλ Ο.Δ.Γ.Α. Άλσ Ληνζίσλ. Απνηειείηαη απφ 2 παλνκνηφηππεο γξακκέο θαχζεο, κε 

ζεσξεηηθή δπλακηθφηεηα 30tn απνβιήησλ/εκέξα. Ζ θαχζε ησλ απνβιήησλ γίλεηαη ζε 

πεξηζηξνθηθνχο θιηβάλνπο ζε ζεξκνθξαζία > 1100oC. 

 

ΑΠΟΣΔΗΡΩΖ 

ΑΠΟΣΔΗΡΩΖ Α.Δ. (ΒΟΛΟ) 

 

HYDROCLAVE HELLAS Α.Δ. (ΛΑΡΗΑ) 

MEDICAL WASTE Α.Δ. (ΖΡΑΚΛΔΗΟ ΚΡΖΣΖ) 

ECOPRIME SOLUTIONS ΔΠΔ (ΡΟΓΟ) 

STERIMED LTD-ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΖ ΔΠΔ 

(ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ) 
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ΜΟΝΑΓΑ ΑΠΟΣΔΦΡΩΖ ΔΓΝΑ 

 

Ζ εγθαηάζηαζε πεξηιακβάλεη ηα θάησζη ηκήκαηα: 

 Δίζνδνο νρεκάησλ – δχγηζε 

 Υψξνο απνζήθεπζεο απνξξηκκάησλ – ςπθηηθνί ζάιακνη 

 Θάιακνο θαχζεο – κεηάθαπζεο 

 Σκήκα ςχμεο θαπζαεξίσλ  

 Σκήκα επεμεξγαζίαο θαπζαεξίσλ (αληίδξαζε ησλ θαπζαεξίσλ κε ελεξγφ άλζξαθα 

θαη πδξάζβεζην) 

 Σκήκα ηειηθνχ θαζαξηζκνχ θαπζαεξίσλ 

 Σκήκα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ 

 Κακηλάδα 

 Σκήκα ζπιινγήο θαη απνζήθεπζεο ηέθξαο 
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 Κακπίλα αλάιπζεο αεξίσλ εθπνκπψλ 

 Αίζνπζα ειέγρνπ 

 Κηίξην δηνίθεζεο θαη βνεζεηηθέο εγθαηαζηάζεηο 

Ζ εγθαηάζηαζε είλαη πιήξσο απηνκαηνπνηεκέλε κε ζπλερή θαηαγξαθή θαη 

παξαθνινχζεζε ησλ κεηξνχκελσλ παξακέηξσλ απφ ην control room. 
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33..  ΒΒΗΗΟΟΜΜΖΖΥΥΑΑΝΝΗΗΚΚΑΑ  ΑΑΠΠΟΟΒΒΛΛΖΖΣΣΑΑ  

3.1 ΓΔΝΗΚΑ 

Σα βηνκεραληθά απφβιεηα απνηεινχλ κία απφ ηηο θπξηφηεξεο πεγέο ξχπαλζεο ηνπ 

πεξηβάιινληνο, ηδηαίηεξα ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο. Ζ βηνκεραληθή δξαζηεξηφηεηα 

παξάγεη πγξά απφβιεηα (κε απνδέθηε πνιιέο θνξέο επηθαλεηαθά λεξά θαη ζάιαζζεο), 

ξππνγφλα αέξηα θαη ζηεξεά απφβιεηα. 

Γεληθφηεξα ην λεξφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ βηνκεραλία ζε δηεξγαζίεο ζέξκαλζεο- 

ςχμεο κεηαθέξεη ζεξκφηεηα θαη γίλεηαη αηηία βηνινγηθήο ξχπαλζεο ζηνπο δηάθνξνπο 

απνδέθηεο ηνπ πνπ είλαη ζπλήζσο νηθνζπζηήκαηα φπσο ζάιαζζα, πνηάκηα θαη ιίκλεο. 

Μέρξη θαη ζήκεξα αθφκε ππάξρεη ε ηάζε λα δεκηνπξγνχληαη βηνκεραληθέο δψλεο 

παξαζαιάζζηα, ζε θιεηζηά πνιιέο ιηκάληα ή ζηηο φρζεο πνηακψλ θαη ιηκλψλ. 

Μέρξη πξηλ αξθεηά ρξφληα ε δηάζεζε ησλ βηνκεραληθά ξππαζκέλσλ λεξψλ ζε ζάιαζζεο, 

ιίκλεο θαη πνηάκηα δελ δεκηνπξγνχζε πξνβιήκαηα γηαηί ην θηλνχκελν λεξφ έρεη 

κεραληζκνχο απηνθαζαξηζκνχ. Γπζηπρψο φκσο ε δπλαηφηεηα απηή είλαη πεξηνξηζκέλε 

θαη αθνξά ζπγθεθξηκέλν ξπζκφ απφξξηςεο ιπκάησλ ή απφλεξσλ δειαδή ε δπλαηφηεηα 

απηνθαζαξηζκνχ ζπλδέεηαη κε ζπγθεθξηκέλε ρσξεηηθφηεηα. ήκεξα φκσο ζε φια ηα 

πδάηηλα ζπζηήκαηα ην ζεκείν θνξεζκνχ έρεη μεπεξαζηεί. 

Απφ ηελ άιιε κεξηά ε βηνκεραληθή αλάπηπμε κηα πεξηνρήο ζπλνδεχεηαη απφ αληίζηνηρε 

αζηηθή αλάπηπμε. Ζ ζπζζψξεπζε αζηηθψλ πιεζπζκψλ ζηα βηνκεραληθά θέληξα ζπλήζσο 

επηηείλεη ην πξφβιεκα ηεο ξχπαλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο ζε κηα ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή, 

απφ ηελ άιιε πιεπξά φκσο επηηξέπεη ηελ εθαξκνγή ιχζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο αζηηθήο-βηνκεραληθήο ξχπαλζεο απφ θνηλνχ, κε θνηλέο εγθαηαζηάζεηο 

θαζαξηζκνχ απνβιήησλ. 

Ζ Βηνκεραληθή δξαζηεξηφηεηα ζηελ Διιάδα παξνπζηάδεη κία ηδηνκνξθία ζε φηη αθνξά 

ηε δπλακηθφηεηα ησλ κνλάδσλ θαη ηελ θαηαλνκή ηνπο ζηνλ εζληθφ ρψξν. Απηή ηε ζηηγκή 

ππάξρνπλ πεξίπνπ 20 κεγάιεο βηνκεραλίεο, πνπ παξάγνπλ ηνμηθά θαη επηθίλδπλα 

απφβιεηα απφ ηηο νπνίεο νη πεξηζζφηεξεο ππνιεηηνπξγνχλ ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο 

πνπ ππάξρεη ζηελ Διιάδα ηα ηειεπηαία 6 ρξφληα. Δθηφο ησλ κεγάισλ βηνκεραληψλ 

ππάξρνπλ πάλσ απφ 600 βηνηερλίεο θαη βηνκεραλίεο κηθξήο θαη κεζαίαο δπλακηθφηεηαο, 

ζηα απφβιεηα ησλ νπνίσλ ππάξρνπλ ηνμηθέο νπζίεο. Μηθξφο αξηζκφο απφ απηέο 
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δηαζέηνπλ εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ θαη είλαη εθνδηαζκέλεο κε 

άδεηεο ιεηηνπξγίαο θαη επεμεξγαζίαο. 

Ο ζρεδηαζκφο ησλ κνλάδσλ επεμεξγαζίαο ησλ βηνκεραληθψλ απνβιήησλ είηε γίλεηαη γηα 

θάζε κηα βηνκεραληθή κνλάδα κεκνλσκέλα είηε ζε ζπλδπαζκφ κε κνλάδεο επεμεξγαζίαο 

αζηηθψλ απνβιήησλ απαηηεί ιεπηνκεξή αλάιπζε παξακέηξσλ φπσο: 

1. Σα δηάθνξα ζηάδηα ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο 

2. Σα ζεκεία θαη ηξφπνο παξαγσγήο ξχπσλ (ζηεξεψλ, πγξψλ, αεξίσλ) θαηά ηελ 

ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο 

3. Σα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη νη πνζφηεηεο ησλ παξαγνκέλσλ απνβιήησλ 

4. Ο ηειηθφο απνδέθηεο ησλ επεμεξγαζκέλσλ απνβιήησλ 

5. Σα δηαζέζηκα νηθνλνκηθά κέζα 

Ζ βάζε ηεο θαηάηαμεο κηαο βηνκεραλίαο ζε ξππαληηθφηεηα είλαη ε θαηαλάισζε θαη 

πνηνηηθή θαη πνζνηηθή ξχπαλζε ηνπ λεξνχ, εθπεθξαζκέλε ζε B.O.D., θαζψο θαη ην 

είδνο, ε πνζφηεηα θαη ν βαζκφο ηνμηθφηεηαο ηπρφλ ππαξρφλησλ ηνμηθψλ ξχπσλ ζηα 

απφλεξα. 

Σα βηνκεραληθά απφβιεηα πξνέξρνληαη απφ ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία (θαηαλάισζε 

λεξνχ ζε πνιπάξηζκεο πγξέο δηεξγαζίεο) φπσο π.ρ. απφ βηνκεραλίεο κεηάιινπ, ρεκηθψλ 

πξντφλησλ, ζπλζεηηθψλ πιψλ, θνλζεξβνπνηείσλ, βαθείσλ, γαιαθηνβηνκεραληψλ θ.ι.π. ηα 

νπνία πεξηέρνπλ ππνιείκκαηα πιψλ νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηελ παξαγσγηθή 

δηαδηθαζία ή παξάγνληαη απφ ηε βηνηερλία ή ηε βηνκεραλία. Ζ πνζφηεηα ησλ 

βηνκεραληθψλ απνβιήησλ είλαη δηαθνξεηηθή γηα θάζε βηνκεραλία, αθφκα θαη αλάκεζα ζε 

νκνεηδείο βηνκεραλίεο. Απηφ είλαη ζπλάξηεζε ηεο δπλακηθφηεηαο ηνπ εξγνζηαζίνπ θαη 

νθείιεηαη ζηνλ ηξφπν παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, ζηελ πνηφηεηα ηεο πξψηεο χιεο θαη ζην 

είδνο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο. Ζ παξαγσγή ησλ απνβιήησλ κπνξεί λα είλαη ζπλερήο ή 

δηαθεθνκκέλε θαηά ην ρξφλν ιεηηνπξγίαο ηνπ εξγνζηαζίνπ, επίζεο κπνξεί λα 

πεξηνξίδεηαη κφλν ζε ζπγθεθξηκέλεο επνρέο ηνπ ρξφλνπ (π.ρ. θνλζεξβνπνίεζε θξνχησλ). 

Γηα ηα βηνκεραληθά απφβιεηα δελ είλαη δπλαηφλ λα δνζνχλ ζπγθεθξηκέλεο ηηκέο 

πνζφηεηαο, ζε αληίζεζε κε ηα αζηηθά ιχκαηα, φπνπ ε δηαθχκαλζε είλαη ζρεηηθά κηθξή.  

Μέρξη ηψξα ε Διιάδα δελ δηαζέηεη εγθεθξηκέλνπο ρψξνπο  κε φια ηα απαηηνχκελα κέηξα 

πξνζηαζίαο γηα ην πεξηβάιινλ σο πξνο ηελ απφζεζε ησλ ζηεξεψλ επηθίλδπλσλ 

απνβιήησλ θαη ιαζπψλ, θαη νη βηνκεραλίεο ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο ηα απνζεθεχνπλ 
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πξνζσξηλά ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπο. Απηή ηελ ζηηγκή ζηελ Διιάδα ππάξρνπλ πάλσ απφ 

1000 παξάλνκεο ρσκαηεξέο θνληά ζε κλεκεία, αθηέο, δάζε θαη πνηάκηα φπνπ 

απνηίζεληαη  καδί κε ηα αζηηθά απφβιεηα θαη αξθεηέο απφ ηηο παξαπάλσ πνζφηεηεο ησλ 

επηθίλδπλσλ απνβιήησλ. 

3.2 ΔΛΛΖΝΗΚΔ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΔ ΠΟΤ ΠΑΡΑΓΟΤΝ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΑ 

ΑΠΟΒΛΖΣΑ 

Μεηαιιεπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

ηα ππνιείκκαηά ηνπο εκπεξηέρνληαη επηθίλδπλεο νπζίεο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνλ 

εκπινπηηζκφ θαζψο θαη ηα απφβιεηα παξαγσγήο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο φπσο είλαη 

ζθσξίεο, ζθφλε, ιάζπεο θαη πγξά εθπιχζεσο. 

Δπηκεηαιισηήξηα 

Γεκηνπξγνχλ ηδηαίηεξα επηθίλδπλα απφβιεηα θαη ιάζπεο νη νπνίεο πεξηέρνπλ βαξηά 

κέηαιια (Ni, Sn, Zn, Cd, Cr
+6

). ηα επηκεηαιισηήξηα πεξηιακβάλεηαη θαη ν θιάδνο ηεο 

ζεξκηθήο θαηεξγαζίαο κεηαιιηθψλ επηθαλεηψλ φπνπ παξάγνληαη επηθίλδπλα θπαληνχρα 

απφβιεηα. 

Ναππεγεία 

Παξάγνπλ πγξά απφβιεηα κε γαιάθησκα θνπήο κεηάιισλ, έξκαηα θαη slops απφ 

δεμακελφπινηα κεηαθνξάο αξγνχ πεηξειαίνπ θαζψο θαη ρξεζηκνπνηεκέλε άκκνο 

ακκνβνιήο. 

Βαθεία 

Σα ππνιείκκαηα ησλ βαθψλ πεξηέρνπλ βαξέα κέηαιια θαη νη πνζφηεηεο ησλ πγξψλ 

απνβιήησλ πνπ παξάγνληαη είλαη ζεκαηηθέο. 

Γεσξγηθά θάξκαθα  

Χο απφβιεηα ζεσξνχληαη νη πξψηεο χιεο θαη θπηνθάξκαθα πνπ έρεη ιήμεη ε πξνζεζκία 

ηζρχνο ηνπο. 

Υεκηθέο βηνκεραλίεο 

Παξαγσγή ιηπαζκάησλ, φπνπ πξνθχπηεη ζαλ απφβιεηα ιάζπεο θαη παιαηνί 

απελεξγνπνηεκέλνη θαηαιχηεο φπσο V2O5. Παξαγσγή ζπλζεηηθψλ πιηθψλ ξεηίλσλ θαη 
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ρξσκάησλ, εκπνηηζκφ μπιείαο θαη παξαγσγήο ηερλεηήο μπιείαο πνπ επίζεο παξάγνπλ 

επίζεο επηθίλδπλα απφβιεηα. 

 

 

 

 

ΤΝΓΔΜΟ ΥΖΜΗΚΩΝ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΩΝ 

 

 

ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΤΝΓΔΜΟ 

ΦΤΣΟΠΡΟΣΑΗΑ - ΔΤΦ 

 

Πανελλήνιορ ύνδεζμορ Γιογκωμένηρ 

Πολςζηεπίνηρ 

 

Πανελλήνια Ένωζη Βιομησανιών 

Υπωμάηων Βεπνικιών Μελανών  

 

 

AIR LIQUIDE HELLAS AEBA 

 

ALCHIMICA Α.Δ. 

 

 

ALFA ALFA ENERGY A.E.B.E. ESHA 

 

 

ΑΤΛΗ ΑΔΒΔ  

 

ΑΦΟΗ ΓΗΑΝΝΗΓΖ Α.Δ. 

 

BASF Δλλάρ Α.Β.Δ.Δ. 

ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΔΜΠΟΡΗΑ ΥΖΜΗΚΩΝ 
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ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 

 

 

BERLING ΑΒΔΔ 

 

 

ΒΗΒΔΥΡΩΜ Γπ ηέθανορ Γ. Παηέπαρ 

A.Δ. 

 

BΗΟΠΟΛ ΑΥΒΔ 

 

 

ΒΗΟΡΤΛ ΑΔ 

 

CLARIANT Δλλάρ ΑΒΔΔ 

 

Γπ. Γ.Α.ΓΔΛΖ Α.Δ. 

 

DOW Δλλάρ ΑΒΔΔ 

 

DRUCKFARBEN Δλλάρ ΑΒΔΔ 

 

DUROSTICK ΑΒΔ. N. ΥΟΤΛΖ. 

 

ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ ΑΔ 

 

ΔΛΣΟΝ  
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HB BODY ABEE 

 

HENKEL Δλλάρ ΑΒΔΔ/ Business - Unit 

TECHNOLOGIES 

 

ΚΑΠΑΥΖΜ ΑΒΔΔ 

 

ΛΗΝΣΔ ΔΛΛΑ ΔΠΔ 

 

ΛΟΤΜΠΡΗΚΟ – Α.ΣΑΚΑΛΖ ΔΠΔ 

 

MARIS POLYMERS A.Δ. 

 

ΜΟΝΩΣΔΕ A.Δ. 

 

N.ΚΡΑΛΛΖ ΑΒΔΔ 

 
NEOTEX AEBE 

 

PRODIS ΑΒΔΔ 

 

CORAL A.E. 

 

SIKA HELLAS ABEE  

 

SIRCA HELLAS ΑΒΔΔ 
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SYNGENTA HELLAS AEBE. 

 

TOSOH HELLAS A.Β.Δ. 

 

ΦΑΝΖ Α. ΑΔ 

 

ΦΗΜΠΡΑΝ Α.Δ 

 

ΥΖΜΗΚΑ & ΒΗΟΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΑ 

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑ ΠΑΣΡΩΝ ΑΔ 

 

ΦΑΡΜΑΥΖΜ ΑΒΔΔ 

 

ΣΟΣΑΛ ΔΛΛΑ ΑΔΔ 

 

ΒΑ. ΑΛ. ΜΠΑΑΝΗΩΣΖ 

 

CHIMAR Hellas AE ABEE 

 

DICHEM POLYMERS 

 

ΔNVIROCHEM AE 

 
FERI-TRI ABEE 

 

HB FULLER ΑΔΒΔ ΔΛΛΖΝΗΚΖ 

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΚΟΛΛΑ 
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HUNTSMAN S.S HELLAS 

 

INTERGEO ΔΠΔ 

 

LEOND EΠΔ 

 

Γ.Γ. ΒΑΚΛΑΣΕΖ & ΗΑ – 

MARMOLUX  

 

NanoPhos 

 

NOVACEL HELLAS LTD 

 

ΟΗΚΟΥΖΜΗΚΖ ΑΔ 

 

ΠΟΛΤΜΔΡ ΑΔ 

 

ΡΔΖΚΑΠ Α.Δ 

 

POLYECO AE  

 

PPG ΔΛΛΑ 

 

SusChem Engineering OE 



 

75 

 

 

Transnet LTD 

 

WARDI AE 

Πίλαθαο 1: Δηαηξείεο πνπ αλήθνπλ ζηνλ ζύλδεζκν ρεκηθώλ βηνκεραληώλ 

 

Βηνκεραλίεο ηξνθίκσλ θαη πνηώλ. 

Οη απαηηήζεηο ησλ βηνκεραληψλ απηψλ ζε λεξφ είλαη κεγάιεο ηα δε απφβιεηα ηνπο είλαη 

πινχζηα ζε νξγαληθή χιε θαη ραξαθηεξίδνληαη απφ πςειέο ηηκέο B.O.D. Δπίζεο ηα 

απφβιεηά ηνπο πεξηέρνπλ κεγάια πνζνζηά αησξνχκελσλ ζηεξεψλ θαη ζε αξθεηέο 

πεξηπηψζεηο κεγάιεο πνζφηεηεο ρεκηθψλ ξππαληψλ. 

Ζ εθπνκπή αεξίσλ ξχπσλ είλαη πεξηνξηζκέλε θαη νθείιεηαη θπξίσο ζε αέξηα πξντφληα 

βην-απνηθνδφκεζεο θαη πξντφληα θαχζεο 

Βηνκεραλίεο γάιαθηνο. 

Σα απφβιεηά ηνπο έρνπλ κέζε ζεξκνθξαζία 10-40°C, πεξηέρνπλ αησξνχκελα ζηεξεά 

πεξίπνπ 2000 ng/Η, έρνπλ B.O.D. πέληε εκεξψλ 30-50.000 θαη ζεκαληηθφ θνξηίν 

θσζθνξηθψλ, αδσηνχρσλ θαη ρισξίνπ. Οη κέζνδνη επεμεξγαζίαο απνβιήησλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ νη βηνκεραλίεο γάιαθηνο είλαη θνζθίλεζε, θαζίδεζε θαη επίπιεπζε κε 

δηαιπκέλν αέξα γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ αησξνχκελσλ ζηεξεψλ, επίπιεπζε γηα ηελ 

απνκάθξπλζε ιηπψλ θαη ειαίσλ, ρεκηθή θαηαθξήκληζε γηα απνκάθξπλζε θσζθνξηθψλ 

θιπ ηφλησλ θαη κέζνδνη ελεξγνχ ηιχνο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο νξγαληθήο χιεο ή 

ελαιιαθηηθά ραιηθνδηχιηζε. 

Βηνκεραλίεο θξέαηνο - θαγεία 

Ζ ξχπαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο απφ ηηο βηνκεραλίεο απηέο πξνέξρεηαη θπξίσο απφ κε 

αμηνπνηήζηκα πξντφληα ηνπο φπσο είλαη αίκα, ιίπε, δσηθνί ηζηνί θιπ. Σα απφβιεηά ηνπ 

είλαη πινχζηα ζε ηφληα ρισξίνπ θσζθνξηθά, αδσηνχρεο ελψζεηο θαη αησξνχκελα ζηεξεά 

κε B.O.D.5 ίζν κε 500-1500. εκαληηθφ ξφιν ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ξχπαλζεο ησλ 

βηνκεραληψλ θξέαηνο παίδεη ν πξνζεθηηθφο ζρεδηαζκφο θαη έιεγρνο ησλ δηαθφξσλ 
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ζηαδίσλ παξαγσγήο έηζη ψζηε λα ππάξρεη φζν ην δπλαηφλ κηθξφηεξε παξαγσγή 

ππνπξντφλησλ. 

Γηα ηνλ θαζαξηζκφ ησλ απνβιήησλ εθαξκφδνληαη αξρηθά δηεξγαζίεο επίπιεπζεο κε 

πιέγκαηα γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ ιηπψλ, ηα νπνία ζπλήζσο ζάβνληαη. Καηφπηλ ηα 

απφλεξα νδεγνχληαη ζε αλαεξφβηεο δεμακελέο ρψλεπζεο, δηαδηθαζία πνπ κεηψλεη ην 

B.O.D. πεξίπνπ θαηά 95%. Ζ θαηεξγαζία κε ελεξγφ χιε είλαη ιηγφηεξν απνηειεζκαηηθή 

κε κηα κείσζε ηνπ B.O.D. ηεο ηάμεο ηνπ 50%. 

Ζ απνκάθξπλζε ησλ αλεπηζχκεησλ ηφλησλ γίλεηαη κε ρεκηθή θαηαθξήκληζε. Σα 

θσζθνξηθά απνκαθξχλνληαη κε πξνζζήθε πδξνμεηδίνπ ηνπ αζβεζηίνπ θαη αιάησλ 

ηξηζζελψλ ηφλησλ ζηδήξνπ θαη αξγηιίνπ. Ζ απνκάθξπλζε ησλ αδσηνχρσλ ελψζεσλ 

επηηπγράλεηαη κε κεζφδνπο απνληηξνπνίεζεο. 

Βηνκεραλίεο θνλζεξβνπνίεζεο θξνύησλ θαη Λαραληθώλ. 

Ζ ιεηηνπξγία ησλ βηνκεραληψλ απηψλ απαηηεί κεγάιεο πνζφηεηεο λεξνχ γηα ηελ 

έθπιπλζε ησλ θξνχησλ θαη ησλ ιαραληθψλ. Σα απφλεξα ηεο έθπιπλζεο πεξηέρνπλ 

ππνινγίζηκα πνζά θπηνθαξκάθσλ. Καηά ηελ δηαδηθαζία παξαγσγήο παξάγνληαη 

απφβιεηα κε κεγάια πνζνζηά αηξνχκελσλ θαη δηαιπκέλσλ ζηεξεψλ πνπ 

απνκαθξχλνληαη κε πξσηνβάζκηεο δηαδηθαζίεο θαζαξηζκνχ, φπσο εζράξηζε θαη 

θαηαθάζηζε κε πξνζζήθε αιάησλ αξγηιίνπ ή ζηδήξνπ. 

Γηα ηε κείσζε ηνπ B.O.D.5 ,ηνπ νπνίνπ ε ηηκή είλαη 50-4000, ηα ιχκαηα ππφθεηληαη ζε 

δεπηεξνβάζκηα βηνινγηθή επεμεξγαζία ε νπνία κεηψλεη ην B.O.D.5 θαηά 95%. 

Βηνκεραλίεο πνηώλ 

Σα απφβιεηα ησλ βηνκεραληψλ παξαγσγήο πνηψλ (δπζνπνηεία θηι) πεξηέρνπλ κεγάιεο 

πνζφηεηεο αησξνχκελσλ ζηεξεψλ, δηαιπκέλσλ ζηεξεψλ, νξγαληθήο χιεο θαη 

ραξαθηεξίδνληαη απφ κεγάιεο ηηκέο B.O.D.5 (πεξίπνπ 2000). Οη δηεξγαζίεο επεμεξγαζίαο 

ησλ απνβιήησλ πεξηιακβάλνπλ δηήζεζεο γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ αησξεκάησλ θαη 

δεπηεξνβάζκηα βηνινγηθή επεμεξγαζία γηα κείσζε ηνπ B.O.D. πνπ πξαγκαηνπνηείηαη 

ζπλήζσο κε ηε κέζνδν ελεξγνχ ηιχνο ζε αεξηδφκελεο δεμακελέο. 

Διαηνηξηβεία-ειαηνπξγεία  

Σα ειαηνηξηβεία απνηεινχλ πεγή κεγάιεο βηνινγηθήο θαη ηνμηθήο ξχπαλζεο, ηδηαίηεξα 

ζηηο ειαηνπαξαγσγέο ρψξεο. Σα απφβιεηα ησλ ειαηνηξηβείσλ απνηεινχλ ηδηαίηεξα 

ζηαζεξά ζπζηήκαηα δηαζπνξάο ιφγσ ησλ αλζνθηλφλσλ πνπ πεξηέρεη ν ειαηφθαξπνο θαη 
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είλαη θπζηθνί γαιαθησκαηνπνηεηέο. Σα απφβιεηα ησλ ειαηνηξηβείσλ πεξηέρνπλ κεγάια 

πνζά θπηνθαξκάθσλ, ιηπαξψλ πιψλ, κεγάιν νξγαληθφ θνξηίν, κεγάιεο πνζφηεηεο 

αησξνχκελσλ ζηεξεψλ θαη εκθαλίδνπλ κεγάιεο ηηκέο νμχηεηαο. Δπίζεο ραξαθηεξίδνληαη 

απφ κεγάιεο ηηκέο B.O.D.5, πεξίπνπ 50.000. 

Ζ θαηεξγαζία ησλ απνβιήησλ ειαηνπξγείσλ πεξηιακβάλεη εμνπδεηέξσζε κε πξνζζήθε 

αζβέζηνπ (CaO) ζε ζπλδπαζκφ κε πξνζζήθε θξνθηδσηηθψλ ζε δεμακελέο θαζίδεζεο 

θαζψο θαη δηεξγαζίεο επίπιεπζεο γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ ιηπαξψλ νπζηψλ. Ζ 

παξαγφκελε απφ ηηο δεμακελέο θαζίδεζεο ιάζπεο δηαηίζεηαη ζηνλ ηειηθφ απνδέθηε 

(ρσξάθηα) απεπζείαο ή κεηά απφ ρψλεπζε θαη μήξαλζε. 

Οη κνλάδεο εμεπγεληζκνχ ηνπ ειαηφιαδνπ παξάγνπλ απφβιεηα κε κεγάια πνζνζηά 

νξγαληθήο χιεο θαη ηδηαίηεξα ηνμηθά. Ζ πην απνηειεζκαηηθή κέζνδνο θαηεξγαζίαο ησλ 

απνβιήησλ απηψλ είλαη ν βηνινγηθφο θαζαξηζκφο κε ηε κέζνδν ελεξγνχ ηιχνο αθνχ 

πξνεγεζεί ρεκηθή θαηεξγαζία γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ ηνμηθψλ νπζηψλ θαη ηε ξχζκηζε 

ηνπ ξΖ, δηεξγαζίεο επίπιεπζεο γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ επηπιεφλησλ ιηπαξψλ πιψλ θαη 

δηεξγαζίεο θαζίδεζεο γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ αησξνχκελσλ ζηεξεψλ. Ζ 

δεπηεξνβάζκηα βηνινγηθή επεμεξγαζία κεηψλεη ην B.O.D.5 θαηά 80%. 

Βπξζνδεςεία 

Σα απφβιεηα ησλ βπξζνδεςείσλ είλαη ηδηαίηεξα δχζνζκα θαη έρνπλ κεγάιν κηθξνβηαθφ 

θνξηίν. Πεξηέρνπλ ππνπξντφληα ηεο πξψηεο χιεο (δειαδή ησλ δεξκάησλ) φπσο ηξίρεο, 

ιίπε, αίκα θαη ζεκαληηθέο πνζφηεηεο ρεκηθψλ πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 

θαηεξγαζία ησλ δεξκάησλ θαη γηα ηε βαθή θαη θπξίσο ηα ηδηαίηεξα ηνμηθά ζεηνχρα ηφληα 

ηνπ εμαζζελνχο ρξσκίνπ. Ζ ηηκή ηνπ B.O.D.5 είλαη πεξίπνπ 100 θαη ην ξΖ είλαη αξθεηά 

πςειφ. 

Ζ πξσηνβάζκηα επεμεξγαζία ησλ απνβιήησλ ησλ βπξζνδεςείσλ πεξηιακβάλεη 

δηαδηθαζίεο επίπιεπζεο γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ επηπιεφλησλ δσηθψλ πιψλ, 

δηαδηθαζίεο νκνγελνπνίεζεο, θαη ρεκηθή θαηεξγαζία κε πξνζζήθε ηξηζζελνχο ζεηηθνχ 

ζηδήξνπ γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ αησξνχκελσλ ζηεξεψλ. Ζ απνκάθξπλζε ησλ ηφλησλ 

εμαζζελνχο ρξσκίνπ γίλεηαη κε αλαγσγή πξνο ηξηζζελέο ρξψκην κε πξνζζήθε 

αλαγσγηθψλ φπσο δηζζελνχο ζηδήξνπ. Ζ δηφξζσζε ηνπ ξΖ γίλεηαη κε δηαβίβαζε CO2. 

Ζ κείσζε ηνπ B.O.D. επηηπγράλεηαη κε δεπηεξνβάζκην θαζαξηζκφ ζε αεξφβηεο δεμακελέο 

ελεξγνχ ηιχνο, πνπ κεηψλνπλ ηελ πνζφηεηα ηνπ θαηά 95% πεξίπνπ. 
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Βηνκεραλίεο ραξηνκάδαο-ραξηηνύ. 

Σα απφβιεηα ησλ ραξηνβηνκεραληψλ πεξηέρνπλ ππνιείκκαηα θαηεξγαζίαο ηνπ μχινπ, 

φπσο θπηηαξίλε, ηαλίλεο θηι θαζψο θαη ρεκηθέο ελψζεηο γηα ηελ θαηεξγαζία ηεο πξψηεο 

χιεο. 

Σα αληηδξαζηήξηα απηά είλαη αλφξγαλα ζεηηθά άιαηα φπσο ζεηηθφ αζβέζηην, ζεηηθφ 

λάηξην, ζεηηθφ καγλήζην, ζεηηθφ ακκψλην ή ελψζεηο ηνπ λαηξίνπ φπσο θαπζηηθφ λάηξην 

θαη ζεηνχρν λάηξην. 

Οη ραξηνβηνκεραλίεο έρνπλ ζεσξεζεί σο πεγέο ηνμηθήο ξχπαλζεο ιφγσ ησλ δξαζηηθψλ 

ρεκηθψλ νπζηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα δηάθνξα ζηάδηα ηεο παξαγσγήο. Οη 

ζχγρξνλεο φκσο κνλάδεο δηαζέηνπλ ζπζηήκαηα επεμεξγαζίαο ησλ απνβιήησλ πνπ 

επηηξέπνπλ ηελ αλάθηεζε θαη επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ ρεκηθψλ απηψλ νπζηψλ. 

Μηα ηππηθή κνλάδα θαζαξηζκνχ απνβιήησλ ραξηνβηνκεραλίαο πεξηιακβάλεη δεμακελέο 

θαζίδεζεο ησλ αησξνχκελσλ ζηεξεψλ θαη δεμακελέο βηνινγηθήο επεμεξγαζίαο. 

Γηπιηζηήξηα πεηξειαίνπ-Πεηξνρεκηθή βηνκεραλία 

Οη κνλάδεο απηέο πξνθαινχλ ζεκαληηθή πεξηβαιινληηθή επηβάξπλζε ζε κηα πεξηνρή 

επεηδή ξππαίλνπλ ζε φια ηα επίπεδα. 

Πξνθαινχλ ξχπαλζε ζην ππέδαθνο θαη ηα επηθαλεηαθά θαη ππφγεηα λεξά, αιιά θαη ζηελ 

αηκφζθαηξα θαηά ηηο δηεξγαζίεο άληιεζεο, θιαζκαηηθήο απφζηαμεο, θαηαιπηηθήο 

δηάζπαζεο θαη κεηαζρεκαηηζκνχ θαζψο θαη θαηά ηηο δηεξγαζίεο ξαθηλαξίζκαηνο ηνπ 

πεηξειαίνπ. Ζ απνζήθεπζε θαη κεηαθνξά ηνπ αξγνχ πεηξειαίνπ θαη ησλ πξντφλησλ ηνπ 

δεκηνπξγεί επίζεο ζνβαξά πξνβιήκαηα ζην ππέδαθνο θαη ην πδάηηλν πεξηβάιινλ ιφγσ 

δηαξξνψλ. Ζ πγξή ξχπαλζε απφ ηηο κνλάδεο απηέο νθείιεηαη θπξίσο ζηνπο πδαηάλζξαθεο 

θαη ηα θαπζηηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα δηάθνξα ζηάδηα θαηεξγαζίαο. Σα απφλεξα 

ησλ δηπιηζηεξίσλ πεξηέρνπλ κεγάιεο πνζφηεηεο πηεηηθψλ θαη αησξνχκελσλ ζηεξεψλ 

έρνπλ κεγάιεο ηηκέο ξΖ θαη ην BOD5 έρεη ηηκή πεξίπνπ 800. Ζ θαηεξγαζία ηνπο 

πεξηιακβάλεη δηεξγαζίεο θαζίδεζεο θαη θαηαβχζηζεο κε ειεθηξνιχηεο γηα ηα 

αησξνχκελα ζηεξεά δηεξγαζίεο δηαρσξηζκνχ επίπιεπζεο θαη πξνζξφθεζεο ζε ελεξγφ 

άλζξαθα γηα ηνπο πδξνγνλάλζξαθεο. 

Ζ αέξηα ξχπαλζε πνπ πξνθαινχλ νη δηάθνξεο κνλάδεο άληιεζεο θαη επεμεξγαζίαο 

πεηξειαίνπ ραξαθηεξίδεηαη ηδηαίηεξα ηνμηθή θαη επηθίλδπλε. Δλνρνπνηείηαη γηα 

δεκηνπξγία θσηνρεκηθνχ λέθνπο δηαζπνξά ηνμηθψλ νπζηψλ ζε κεγάιε αθηίλα γχξσ απφ 
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ηηο εγθαηαζηάζεηο θιπ. Οη αέξηνη ξχπνη ησλ δηπιηζηεξίσλ θαη ησλ πεηξνρεκηθψλ 

βηνκεραληψλ είλαη αησξνχκελα ζσκαηίδηα, αηζάιε, πηεηηθνί αξσκαηηθνί 

πδξνγνλάλζξαθεο, πηεηηθά αιθάληα θαη αιθέληα, νμείδηα ηνπ άλζξαθα ηνπ αδψηνπ θαη 

ηνπ ζείνπ. 

Ζ ζπλήζεο κέζνδνο αληηκεηψπηζεο ηεο αέξηαw ξχπαλζεο ζηα δηπιηζηήξηα είλαη ε θαχζε 

πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζε εηδηθνχο θαπζηήξεο. Χζηφζν επεηδή ε κέζνδνο είλαη αλεπαξθήο 

απαηηείηαη κηα πξφζζεηε ζεηξά κέηξσλ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ξχπαλζεο 

Σα κέηξα ειέγρνπ θαη πξνζηαζίαο πνχ πξέπεη λα ιακβάλνληαη κε ζθνπφ ηνλ πεξηνξηζκφ 

ηεο ξχπαλζεο ζε γεληθέο γξακκέο είλαη: 

 πλερήο έιεγρνο ηεο πεξίζζεηαο αέξα ζηηο θαχζεηο ησλ 

θνχξλσλ θαη ησλ ιεβήησλ ηεο εγθαηάζηαζεο. 

Δγθαηάζηαζε αλαιπηψλ Ο2, ζπλερνχο θαηαγξαθήο ζηα 

θαπζαέξηα. 

 Έιεγρνο πνηφηεηαο θαπζίκσλ (αεξίνπ θαη πγξνχ καδνχη) 

σο πξνο ην πεξηερφκελν ζείν θαη ηελ ζχζηαζή ηνπο. 

 Έιεγρνο ακαπξφηεηαο θαπλνδφρσλ δηπιηζηεξίσλ κε ηελ 

κέζνδν RINGELMMAN. 

 Έιεγρνο θαιήο ιεηηνπξγίαο θνχξλσλ - θαπζηήξσλ γηα 

άξηζηε θαχζε. 

 Μεηξήζεηο κνλνμεηδίνπ ηνλ άλζξαθα (CO), δηνμείδην ηνπ 

ζείνπ (S02), αδσηνμεηδίσλ (ΝΟρ) εθπεκπφκελσλ κε ηα 

θαπζαέξηα. 

 Δγθαηάζηαζε θιεηζηψλ θπθισκάησλ ζηηο δηεξγαζίεο 

αεξίσλ κε αλαθπθιψζεηο απηψλ ψζηε λα κεδεληζηνχλ 

ηπρφλ απψιεηεο ή δηαξξνέο. 

 Δηδηθφηεξα γηα ηα δνρεία, ζσιελψζεηο θαη ζπζηήκαηα πνχ 

βξίζθνληαη ππφ πίεζε ή πνπ είλαη δπλαηφλ λα ππνζηνχλ 

πηέζεηο πνπ ζα πξνθαιέζνπλ δεκηά ζ' απηά, είλαη 

πξνζηαηεπκέλα έλαληη ησλ πςειψλ πηέζεσλ κε 

αζθαιηζηηθέο δηθιείδεο. Απηέο εθηνλψλνπλ ηα ππφ πίεζε 
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αέξηα (& πγξά) ζηελ αηκφζθαηξα, φηαλ πξφθεηηαη γηα κε 

επηβιαβείο νπζίεο (λεξφ, αηκφο, αέξαο) ή ζηνπο ππξζνχο 

ησλ δηπιηζηεξίσλ γηα θαχζε φηαλ πξφθεηηαη γηα 

πδξνγνλάλζξαθεο. 

 Δγθαηάζηαζε κνλάδσλ εθπιχζεσο αεξίσλ θαη κνλάδσλ 

παξαγσγήο ζείνπ ψζηε λα κεησζεί ζην κεδέλ ε 

πεξηεθηηθφηεηα ηνπ ζείνπ ζηα θαηφκελα αέξηα. 

 Δγθαηάζηαζε THERMAL INCINERATOR φπνπ γίλεηαη 

θαχζε ησλ φμηλσλ αεξίσλ απφ ηηο κνλάδεο παξαγσγήο 

ζείνπ (κνλάδεο Claus) 

 Σνπνζέηεζε δεπηεξνηαγψλ θξαγψλ (DOUBLE SEALS) 

ζηηο δεμακελέο πισηήο νξνθήο γηα κείσζε ησλ εθπνκπψλ 

πδξνγνλαλζξάθσλ ζηελ αηκφζθαηξα. 

 Σνπνζέηεζε πισηψλ ζθέπαζηξσλ ζε ηπρφλ 

ειαηνδηαρσξηζηέο ησλ κνλάδσλ βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ 

 Υξεζηκνπνίεζε θαπλνδφρσλ θαηάιιεινπ χςνπο γηα ηελ 

δηάζεζε ησλ θαπζαεξίσλ απφ ηνπο θνχξλνπο. 

 

Τςηθάκηλνη-Υαιπβνπξγίεο 

Οη πςηθάκηλνη είλαη κνλάδεο παξαγσγήο ζηδήξνπ απφ ζηδεξν-κεηάιιεπκα ή ζηδεξά 

πιηθά πνπ είλαη πξντφληα αλαθχθισζεο ηα νπνία ζπληήθνληαη κε θσθ ή αζβεζηφιηζν. Ζ 

παξαγσγή ράιπβα πξαγκαηνπνηείηαη ζε δεχηεξν ζηάδην, ζε εηδηθνχ θιηβάλνπο κε 

θαηάιιειε επεμεξγαζία ηνπ πξντφληνο ηεο πςηθακίλνπ, δειαδή ηνπ ρπηνζηδήξνπ. 

Ζ πεξηβαιινληηθή επηβάξπλζε απφ ηνπο ξχπνπο ησλ πςηθακίλσλ θαη ησλ ραιπβνπξγείσλ 

είλαη κεγάιε. Παξάγνληαη: 

ηεξεά απνξξίκκαηα πνπ είλαη ζπλήζσο παξαπξντφληα θαη κε κεγάια πνζφ ηέθξαο ηα 

νπνία δηαηίζεληαη, κεηά απφ αλαθχθισζε, ζηνλ ηειηθφ απνδέθηε πνπ είλαη ην ππέδαθνο. 

Τγξά απφβιεηα ηα νπνία πεξηέρνπλ θαηλφιεο, δηνμίλεο, θνπξάληα, ηφληα θπαλίνπ-

ζηδήξνπ-ςεπδαξγχξνπ-ρισξίνπ θαη εμαζζελνχο ρξσκίνπ θαζψο θαη κεγάιεο πνζφηεηεο 

αησξνπκέλσλ ζηεξεψλ. Έρνπλ κηθξέο ηηκέο ξΖ θαη BOD5 θπκαηλφκελνπ κεηαμχ 5 θαη 
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250. Γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ ιπκάησλ απηψλ απαηηνχληαη δηεξγαζίεο δηήζεζεο θαη 

ρεκηθήο θαηαθξήκληζεο κε πνιπζζελή ηφληα ειεθηξνιπηψλ γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ 

αησξνχκελσλ ζσκαηηδίσλ, δηαδηθαζίεο εθρχιηζεο γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ ηδηαίηεξα 

ηνμηθψλ θαηλνιψλ, δηνμηλψλ θαη θνπξαλίσλ, θαηεξγαζία κε πδξνμείδην ηνπ αζβεζηίνπ 

γηα ηελ αλαγσγή ησλ εμαζζελψλ ρξσκηθψλ ηφλησλ θαη ηελ κείσζε ηεο νμχηεηαο θαη 

δηεξγαζίεο ρισξίσζεο, κεηά απφ ξχζκηζε ηνπ ξΖ πξνο αιθαιηθέο ηηκέο γηα ηελ 

απνκάθξπλζε ησλ ηφλησλ θπαλίνπ. 

Οη αέξηνη ξχπνη πνπ παξάγνληαη ζηελ πςηθάκηλν δεζκεχνληαη ζπλήζσο κε πγξά θίιηξα, 

ηα λεξά ησλ νπνίσλ δηνρεηεχνληαη ζηηο κνλάδεο επεμεξγαζίαο ησλ πγξψλ απνβιήησλ γηα 

πεξαηηέξσ επεμεξγαζία. 

Βηνκεραλίεο παξαγσγήο αινπκηλίνπ 

Ο βσμίηεο είλαη νξπθηφ νμείδην ηνπ αξγηιίνπ θαη απνηειεί ηελ πξψηε χιε γηα ηελ 

παξαγσγή αινπκηλίνπ κε ειεθηξφιπζε. Ζ ιάζπε πνπ παξακέλεη ζηηο κνλάδεο 

ειεθηξφιπζεο απνηειεί κίγκα νμεηδίσλ, ζηδήξνπ, ππξηηίνπ, λαηξίνπ, αζβεζηίνπ, αξγηιίνπ 

θαη ηηηαλίνπ (ζε ίρλε). πλήζσο ε θφθθηλε απηή ιάζπε απνξξίπηεηαη ζηε ζάιαζζα ρσξίο 

πεξαηηέξσ επεμεξγαζία ή απεπζείαο ζε ζηεγαλά εδάθε. Σα πγξά απφβιεηα ηεο 

βηνκεραλίαο αινπκηλίνπ πεξηέρνπλ, θπξίσο, κεγάια πνζνζηά ηφλησλ θζνξίνπ ηα νπνία 

θαηαβπζίδνληαη κε πδξνμείδην ηνπ αζβεζηίνπ ζε δεμακελέο θαζίδεζεο. 
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Δηθόλα 1: Παξαγσγή ηνμηθώλ απνβιήησλ αλά πεξηθέξεηα 
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3.3 ΜΔΘΟΓΟΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ-ΓΗΑΘΔΖ 

 

Οη κέζνδνη επεμεξγαζίαο κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ ζηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο: 

 Φπζηθέο/ρεκηθέο 

 ηερληθέο ζηεξενπνίεζεο - ζηαζεξνπνίεζεο 

 βηνινγηθέο  

 ζεξκηθέο  

3.3.1 ΦΤΗΚΔ-ΥΖΜΗΚΔ ΜΔΘΟΓΟΗ  

Φπζηθέο κέζνδνη 

Οη κέζνδνη απηέο επηηπγράλνπλ ην δηαρσξηζκφ ελφο κέξνπο ηνπ ξεχκαηνο ηνπ 

απνβιήηνπ θαη είηε αθνινπζνχλ είηε πξνεγνχληαη θάπνηαο άιιεο επεμεξγαζίαο. Ο 

δηαρσξηζκφο ζηεξίδεηαη ζε κία θπζηθή ηδηφηεηα ηνπ απνβιήηνπ, φπσο είλαη ην 

κέγεζνο ησλ ζσκαηηδίσλ, ε ζρεηηθή ππθλφηεηα θ.α. θαη κπνξεί λα κεηψζεη ηελ 

πνζφηεηα ή ηελ επηθηλδπλφηεηα ησλ θαηαινίπσλ πξνο ηειηθή δηάζεζε. Οη θχξηεο 

θπζηθνκεραληθέο κέζνδνη επεμεξγαζίαο είλαη νη εμήο: 

 Δθρχιηζε 

 Δπίπιεπζε 

 Καζίδεζε 

 Γηήζεζε 

 Ξήξαλζε 

 Πξνζξφθεζε 

 Απνξξφθεζε 

 Απνγχκλσζε 

 Απφζηαμε 

 Γηεξγαζίεο κεκβξαλψλ 
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 Τπεξδηήζεζε 

 Μηθξνδηήζεζε 

 Αληίζηξνθε φζκσζε 

 Ναλνδηήζεζε 

 Ζιεθηξνδηάιπζε 

 

 

3.3.2 ΥΖΜΗΚΔ ΜΔΘΟΓΟΗ  

Οη ρεκηθέο κέζνδνη επεμεξγαζίαο είλαη εθείλεο θαηά ηηο νπνίεο ην απφβιεην ππφθεηηαη 

ζε ρεκηθέο αληηδξάζεηο κε ηελ πξνζζήθε ρεκηθψλ κέζσλ, κε απνηέιεζκα λα 

ιακβάλεη ρψξα κεηαβνιή ηεο ζχζηαζήο ηνπ. Ζ κεηαβνιή ηνπ απνβιήηνπ 

πεξηιακβάλεη ηελ κεηαηξνπή ησλ επηθηλδχλσλ ζπζηαηηθψλ απηνχ ζε ιηγφηεξν 

επηθίλδπλα ή κε επηθίλδπλα, ή ηελ κεηαηξνπή ηνπο ζε κνξθή ηεο νπνίαο ε πεξαηηέξσ 

επεμεξγαζία γίλεηαη επθνιφηεξε. Οη θχξηεο ρεκηθέο κέζνδνη επεμεξγαζίαο πνπ 

εθαξκφδνληαη είλαη νη αθφινπζεο: 

 Υεκηθή νμείδσζε - Αλαγσγή 

 Υεκηθή εμνπδεηέξσζε 

 πζζσκάησζε - Υεκηθή θαηαθξήκληζε 

 Ζιεθηξφιπζε θαη Ζιεθηξνρεκηθή θαηαζηξνθή 

3.3.3 ΣΔΥΝΗΚΔ ΣΔΡΔΟΠΟΗΖΖ - ΣΑΘΔΡΟΠΟΗΖΖ 

Καηά ηηο κεζφδνπο ζηεξενπνίεζεο - ζηαζεξνπνίεζεο, ηα απφβιεηα αλακηγλχνληαη κε 

πξφζζεηα πιηθά πνπ ζπληεινχλ ζηε δεκηνπξγία ζηεξεάο δνκήο κε παξάιιειε 

θαηαθξάηεζε ησλ επηθηλδχλσλ ζπζηαηηθψλ κέζα ζηε δνκή απηή. Απνβιέπεη ζηε 

κείσζε ηεο θηλεηηθφηεηαο ησλ ξππαληψλ θαη ζηε δεκηνπξγία αδξαλνχο πιηθνχ πνπ ζα 

κπνξεί λα δηαηεζεί κε αζθάιεηα ή λα επαλαρξεζηκνπνηεζεί. Με ηελ κέζνδν 

ζηεξενπνίεζεο επηηπγράλεηαη: 

 Βειηίσζε ησλ θπζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ απνβιήησλ δηεπθνιχλνληαο ζην 

ρεηξηζκφ ηνπο 
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 Μείσζε ηεο δηαιπηφηεηαο ησλ ξππαληψλ 

 Διάηησζε ηεο εθηηζέκελεο επηθάλεηαο ηνπ απνβιήηνπ φπνπ θαη επηηπγράλεηαη 

ε απψιεηα ησλ ξππαληψλ  

Χο θχξηεο ηερληθέο ζηεξενπνίεζεο - ζηαζεξνπνίεζεο, αλαθέξνληαη νη αθφινπζεο: 

- ζηεξενπνίεζε  κε πξνζζήθε ηζηκέληνπ. 

- ζηαζεξνπνίεζε κε πξνζζήθε ηζηκέληνπ θαη πνδνιαληθψλ πιηθψλ. 

- ελζσκάησζε απνβιήησλ ζε ζεξκνπιαζηηθά πιηθά φπσο άζθαιηνο, 

παξαθίλε ή πνιπαηζπιέλην. 

- κηθξνέγθιεηζε κε ζεξκνζθιήξπλζε. 

- καθξνέγθιεηζε ησλ απνβιήησλ ζε αδξαλέο επηθάιπκκα. 

 

Σα βαζηθά πιενλεθηήκαηα  ησλ κεζφδσλ απηψλ είλαη: 

1. Υακειφ θεθάιαην επέλδπζεο 

2. Φηελή πξψηε χιε 

3. Ζ αιαθαιηθφηεηα ησλ πιηθψλ βνεζάεη ζηελ εμνπδεηέξσζε ησλ νμέσλ 

4. Γελ απαηηείηαη μήξαλζε 

5. Οη θπζηθέο ηδηφηεηεο ησλ πιηθψλ πνπ ζηαζεξνπνηνχληαη πνηθίινπλ κε 

απνηέιεζκα ηελ επξεία ρξήζε ηνπο  

 

3.3.4 ΒΗΟΛΟΓΗΚΔ ΜΔΘΟΓΟΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ 

Ζ βαζηθή αξρή ησλ βηνινγηθψλ κεζφδσλ επεμεξγαζίαο, είλαη ε απνδφκεζε ησλ 

νξγαληθψλ ζπζηαηηθψλ απφ θαηάιιεινπο κηθξννξγαληζκνχο, κε αμηνπνίεζε απφ 

απηνχο ηεο εζσηεξηθήο ελέξγεηαο ησλ ελψζεσλ. Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ κεζφδσλ 

εμαξηάηαη απφ ηελ επηινγή θαηάιιεινπ κηθξνβηαθνχ ππνζηξψκαηνο γηα ηηο πξνο 

επεμεξγαζία νπζίεο θαη ε επεμεξγαζία απηή πξαγκαηνπνηείηαη ππφ ζπγθεθξηκέλεο 

ζπλζήθεο, (π.ρ. πξνζζήθε ζξεπηηθνχ ππνζηξψκαηνο, πεξηνρέο pH). ηε ζπλέρεηα, 

αλαθέξνληαη κεξηθέο απφ ηηο πιένλ ρξεζηκνπνηνχκελεο βηνινγηθέο κεζφδνπο: 
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 Βηναπνθαηάζηαζε γίλεηαη θπξίσο κε ηελ ρξήζε απηνρζφλσλ 

κηθξννξγαληζκψλ νη νπνίνη κπνξνχλ είηε λα απνηθνδνκήζνπλ ηνπο ξππαληέο 

ζε CO2 θαη H2O (βηναπνηθνδφκεζε), είηε κεηαηξέπνληαη ζε νπζίεο πνπ είλαη 

ιηγφηεξν επηβιαβείο (βηνκεηαηξνπή). 

 Βηναεξηζκόο εδάθνπο νξίδεηαη σο ε βηνινγηθή απνκάθξπλζε ξχπσλ απφ ην 

έδαθνο ιφγσ ηνπ αεξηζκνχ. Ζ κέζνδνο απηή είλαη θαηάιιειε γηα νξγαληθνχο 

ξχπνπο θαη γίλεηαη κε ηελ παξνρή αέξα. 

 Φπηνεμπγίαλζε είλαη ε θαιιηέξγεηα θπηψλ γηα ηελ εμπγίαλζε κνιπζκέλσλ 

εδαθψλ. Μέζσ ηεο κεζφδνπ απηήο εθκεηαιιεπφκαζηε ηελ ηδηφηεηα ησλ 

θπηψλ λα απνξξνθνχλ ηα ζπζηαηηθά ηνπ εδάθνπο θαη εθαξκφδεηαη θπξίσο ζε 

πεξηπηψζεηο επξείαο ξχπαλζεο κηαο επηθάλεηαο, φπνπ φκσο ππάξρεη ζρεηηθά 

κηθξή πεξηεθηηθφηεηα ζε ξππαληέο. 

 

3.3.5 ΘΔΡΜΗΚΔ ΜΔΘΟΓΟΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ 

Οη ζεξκηθέο κέζνδνη επεμεξγαζίαο πξαγκαηνπνηνχληαη ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο ζηηο 

νπνίεο ηα επηθίλδπλα απφβιεηα κεηαηξέπνληαη ζε αέξηα θαη/ή ζηεξεά θαηάινηπα. Οη 

κέζνδνη απηέο εθαξκφδνληαη γηα ηελ επεμεξγαζία απνβιήησλ πνπ πεξηέρνπλ πςειφ 

νξγαληθφ θνξηίν ην νπνίν δελ κπνξεί λα δηαζπαζζεί βηνινγηθά ή είλαη ηνμηθφ γηα ηνπο 

κηθξνβηαθνχο πιεζπζκνχο ηεο βηνινγηθήο επεμεξγαζίαο. 

Πέξαλ ηεο θαηαζηξνθήο ησλ επηθηλδχλσλ ζπζηαηηθψλ θαηά ηηο ζεξκηθέο 

επεμεξγαζίεο επηηπγράλεηαη κείσζε ηνπ φγθνπ ησλ απνβιήησλ, είλαη δπλαηή ε 

εθκεηάιιεπζε ηεο πεξηερφκελεο ζε απηά ελέξγεηαο (ζέξκαλζε, παξαγσγή αηκνχ θ.ά.) 

αιιά είλαη δπλαηή θαη ε παξαγσγή επηθηλδχλσλ αεξίσλ ξχπσλ γηα ηνπο νπνίνπο 

απαηηείηαη ε ιήςε θαηαιιήισλ κέηξσλ. Οη θχξηεο ηερλνινγίεο ζεξκηθήο 

επεμεξγαζίαο είλαη νη αθφινπζεο: 

 Απνηέθξσζε  Αλαπηχζζεηαη παξνπζία είηε ζηνηρεηνκεηξηθήο αλαινγίαο 

νμπγφλνπ (stoichiometric combustion) είηε κε πεξίζζεηα νμπγφλνπ (excess - 

air combustion), έηζη ψζηε λα επηηεπρζεί πιήξεο νμείδσζε ηνπ άλζξαθα ησλ  

νξγαληθψλ ζπζηαηηθψλ πξνο δηνμείδην ηνπ άλζξαθα. 
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 Ππξόιπζε Αλαπηχζζεηαη απνπζία νμπγφλνπ θαη ιακβάλεη ρψξα ζεξκηθή 

δηάζπαζε ησλ νξγαληθψλ ζηεξεψλ απνβιήησλ.  

 Αεξηνπνίεζε Απαηηεί ηελ ηήξεζε απζηεξψλ αλαινγηψλ κεηαμχ νξγαληθνχ 

άλζξαθα ησλ απνβιήησλ θαη νμπγφλνπ, έηζη ψζηε λα επηηεπρζεί αηειήο θαχζε 

ησλ νξγαληθψλ πιηθψλ ησλ απνβιήησλ θαη λα παξαρζεί αέξην απνηεινχκελν απφ 

θπξίσο απφ κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα, πδξνγφλν θαη αέξηνπο πδξνγνλάλζξαθεο  

 Σερληθή πιάζκαηνο Τπφ ηελ επίδξαζε πνιχ πςειψλ ζεξκνθξαζηψλ, ην 

νξγαληθφ θιάζκα ησλ απνβιήησλ αεξηνπνηείηαη θαη ζρεκαηίδεη αέξην ζχλζεζεο 

(κίγκα κνλνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα θαη πδξνγφλνπ) θαη απαέξηα, ελψ ην αλφξγαλν 

ηκήκα παινπνηείηαη. 

Ζ θηινζνθία γηα ηελ επηινγή ησλ κεζφδσλ απηψλ δίλεη πξνηεξαηφηεηα ζηηο κεζφδνπο 

επεμεξγαζίαο ησλ ηνμηθψλ ξχπσλ πνπ ειεπζεξψλνληαη ζηελ αηκφζθαηξα απφ ηελ 

δηαδηθαζία ηεο θαχζεο. Οη κέζνδνη επεμεξγαζίαο κε ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ έρνπλ 

εμειηρζεί κε ζθνπφ λα αληαπεμέξρνληαη ζηα λέα φξηα πνπ ζέηεη ε Δ.Δ. κε ηελ 

πεξηβαιινληηθή ηεο πνιηηηθή. Όζν δξαζηηθφηεξε είλαη ε ζεξκηθή επεμεξγαζία, ηφζν 

απνηειεζκαηηθφηεξε θαη ε θαηαζηξνθή θαη απνδφκεζε ησλ ηνμηθψλ ξχπσλ, πνπ 

επηηπγράλεηαη κε ζεξκνθξαζίεο >900νC. 

 ΑΠΟΣΔΦΡΩΖ (ΚΑΤΖ) 

Ζ απνηέθξσζε ησλ απνβιήησλ είλαη ε νμείδσζε, δειαδή ε έλσζε ησλ ρεκηθψλ 

ζηνηρείσλ ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ κε ην νμπγφλν. θνπφο ηεο κεζφδνπ είλαη ε 

ειάηησζε ηνπ φγθνπ ησλ απνξξηκκάησλ κε ηαπηφρξνλε εθκεηάιιεπζε ηεο 

πεξηερφκελεο ζηα απνξξίκκαηα ελέξγεηαο γηα δηάθνξνπο ζθνπνχο (π.ρ. ζέξκαλζε, 

παξαγσγή αηκνχ, παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο) θαη ρξεζηκνπνίεζε κεγάινπ 

κέξνπο ησλ απνηεθξσζέλησλ απνβιήησλ σο αδξαλή πιηθά, σο ελαιιαθηηθφ θαχζηκν 

θ.α. 

Σα πξντφληα ηεο δηαδηθαζίαο θαχζεο είλαη ηα αθφινπζα: 

 Απαέξηα (κε πδξαηκνχο) πνπ κεηά απφ επεμεξγαζία δηνρεηεχνληαη ζηελ 

αηκφζθαηξα. 

 Αλφξγαλε ηέθξα 
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 Τγξφ απφβιεην ην νπνίν παξάγεηαη θαηά ηηο δηαδηθαζίεο ζβέζεο ηεο ηέθξαο 

θαη ςχμεο ησλ αεξίσλ 

 Θεξκφηεηα πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ παξαγσγή αηκνχ ή 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

Σύπνη κνλάδσλ απνηέθξσζεο 

Οη κνλάδεο απνηέθξσζεο ρσξίδνληαη ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο 

1. Πεξηζηξεθφκελνπ θιηβάλνπ, ε πην ζπρλά ρξεζηκνπνηνχκελε ηερλνινγία ιφγσ 

ηεο δπλαηφηεηαο θαχζεο ζρεδφλ ηνπ ζπλφινπ ησλ επηθίλδπλσλ απνβιήησλ. 

2. Τγξήο έγρπζεο 

3. ηαζεξήο εζηίαο 

4. Ρεπζηνξεάο θιίλεο 

 

Σα ηειηθά πξντφληα ηεο θαχζεο 

Απφ ηε δηαδηθαζία απνηέθξσζεο ησλ απνξξηκκάησλ πξνθχπηνπλ ηξηψλ εηδψλ 

απφβιεηα: αέξηα, πγξά θαη ζηεξεά, ηα νπνία πεξηγξάθνληαη ζηε ζπλέρεηα: 

Αέρια. Σα αέξηα πνπ παξάγνληαη θαηά ηελ απνηέθξσζε πεξηέρνπλ ηα ηππηθά πξντφληα 

ηεο θαχζεο (CO, CO2, H2O, NOx, SO2), πεξίζζεηα νμπγφλνπ, ζσκαηίδηα ζθφλεο, θαη 

άιιεο ελψζεηο, ε παξνπζία θαη ε ζπγθέληξσζε ησλ νπνίσλ εμαξηάηαη απφ ηε 

ζχζηαζε ησλ πξνο επεμεξγαζία απνβιήησλ. Κπξηφηεξα απφ απηά είλαη ην 

πδξνριψξην, ην πδξνθζφξην, ηα αησξνχκελα ζσκαηίδηα πνπ πεξηέρνπλ βαξέα 

κέηαιια θαη νη πνιπθπθιηθνί πδξνγνλάλζξαθεο (δηνμίλεο, θνπξάληα). 

 

 

 

θφλε (Dust) 10 mg/m
3
 

Οξγαληθέο νπζίεο ππφ κνξθή αεξίσλ θαη αηκψλ, ππνινγηδφκελεο σο 

νιηθφο νξγαληθφο άλζξαθαο (TOC) 

10 mg/m
3
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Τδξνριψξην (HCl) 10 mg/m
3
 

Τδξνθζφξην (HF) 1 mg/m
3
 

Γηνμείδην ηνπ ζείνπ (SO2) 50 mg/m
3
 

Τπνμείδην ηνπ αδψηνπ (NO) θαη νμείδην ηνπ αδψηνπ (NO2), 

ππνινγηδφκελα σο νμείδην ηνπ αδψηνπ, γηα πθηζηάκελεο κνλάδεο 

απνηέθξσζεο νλνκαζηηθήο σξηαίαο δπλακηθφηεηαο άλσ ησλ ηξηψλ 

ηφλσλ ή λέεο κνλάδεο απνηέθξσζεο 

200 mg/m
3
 

Τπνμείδην ηνπ αδψηνπ (NO) θαη νμείδην ηνπ αδψηνπ (NO2), 

ππνινγηδφκελα σο νμείδην ηνπ αδψηνπ, γηα πθηζηάκελεο κνλάδεο 

απνηέθξσζεο νλνκαζηηθήο σξηαίαο δπλακηθφηεηαο ηξηψλ ηφλσλ ή 

κηθξφηεξεο 

400 mg/m
3
 

Πίλαθαο 2: Οξηαθέο εκεξήζηεο κέζεο ηηκέο αηκνζθαηξηθώλ ξύπσλ από 

εγθαηαζηάζεηο θαύζεο 

 

Υγρά:  Σα πγξά απφβιεηα πξνθχπηνπλ σο απνηέιεζκα ηεο ρξήζεο λεξνχ θαηά ηε 

δηαδηθαζία ηεο απνηέθξσζεο θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ηνπο εμήο ζθνπνχο: 

 βέζε ηέθξαο (0,1 m
3
 λεξνχ/ηφλν απνξξηκκάησλ) 

 Φχμε αεξίσλ (2 m
3
 λεξνχ /ηφλν απνξξηκκάησλ) 

 Πχξγνη πγξήο απνξξφθεζεο (2 m
3
 λεξνχ /ηφλν απνξξηκκάησλ) 

 ε ειεθηξνζηαηηθνχο θαηαθξεκληζηέο γηα απνκάθξπλζε ησλ ζσκαηηδίσλ πνπ 

θαηαθξαηνχληαη 

 

Σα πγξά απφβιεηα πεξηέρνπλ αησξνχκελα ζσκαηίδηα, φπσο επίζεο δηαιπκέλα 

αλφξγαλα θαη νξγαληθά ζπζηαηηθά. Υαξαθηεξίδνληαη σο δηαβξσηηθά θαη επηθίλδπλα 

θαη απαηηείηαη επεμεξγαζία ηνπο πξηλ απφ ηελ ηειηθή δηάζεζε.  
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Ρππαληηθέο νπζίεο Οξηαθέο ηηκέο εθπνκπψλ 

(ζπγθέληξσζε θαηά κάδα γηα 

αδηήζεηα δείγκαηα) 

Οιηθά αησξνχκελα ζηεξεά, φπσο νξίδνληαη ζηελ 

Οδεγία 91/271/ΔΟΚ 

95% / 30mg/l 100% / 45 mg/l 

Τδξάξγπξνο θαη ελψζεηο ηνπ, σο πδξάξγπξνο (Hg) 0,03 mg/l 

Κάδκην θαη ελψζεηο ηνπ, σο θάδκην (Cd) 0,05 mg/l 

Θάιιην θαη ελψζεηο ηνπ, σο ζάιιην (Tl) 0,05 mg/l 

Αξζεληθφ θαη ελψζεηο ηνπ, σο αξζεληθφ (As) 0,15 mg/l 

Μφιπβδνο θαη ελψζεηο ηνπ, σο κφιπβδνο (Pb) 0,2 mg/l 

Υξψκην θαη ελψζεηο ηνπ, σο ρξψκην (Cr) 0,5 mg/l 

Υαιθφο θαη ελψζεηο ηνπ, σο ραιθφο (Cu) 0,5 mg/l 

Νηθέιην θαη ελψζεηο ηνπ, σο ληθέιην (Ni) 0,5 mg/l 

Φεπδάξγπξνο θαη νη ελψζεηο ηνπ, σο ςεπδάξγπξνο 

(Zn) 

1,5 mg/l 

Γηνμίλεο θαη θνπξάληα 0,3 ng/l 

Πίλαθαο 3: Οξηαθέο ηηκέο εθπνκπώλ γηα ηηο απνξξίςεηο πγξώλ απνβιήησλ 

πξνεξρόκελσλ από ηνλ θαζαξηζκό ησλ θαπζαεξίσλ 

 

Σηερεά: Σα  ζηεξεά θαηάινηπα πνπ δεκηνπξγνχληαη θαηά ηελ απνηέθξσζε 

δηαθξίλνληαη ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο: 

 Ηπηάκελε ηέθξα (Fly ash): Απνηειεί ην ειαθξχηεξν ξεχκα ηέθξαο θαη είλαη 

απηφ ην νπνίν παξαζχξεηαη απφ ηα θαπζαέξηα θαη ζπιιέγεηαη απφ εηδηθά 

θίιηξα. Ζ ηέθξα απηή έρεη πςειέο ζπγθεληξψζεηο βαξέσλ κεηάιισλ. 

 Σέθξα ππζκέλα (Bottom ash): Πξφθεηηαη γηα ην ππφιεηκκα πνπ 

ζπγθεληξψλεηαη ζηνλ ππζκέλα ηνπ θιηβάλνπ θάπζεο. 
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 Σέθξα απφ ηνπο ιέβεηεο (Boiler ash) 

 θφλε απφ ηα θίιηξα θαζαξηζκνχ ησλ αεξίσλ (Filter dust) 

 ηεξεά θαηάινηπα απφ ηελ δηαδηθαζία θαζαξηζκνχ ησλ απαεξίσλ. 

 

Αλαθνξηθά κε ηα ζηεξεά ππνιείκκαηα, ιφγσ ηνπ ξππαληηθνχ ηνπο θνξηίνπ απαηηείηαη 

απνηειεζκαηηθή επεμεξγαζία ηνπο θαη φπνπ είλαη δπλαηφλ ε αλαθχθισζή ηνπο. 

Αλεμάξηεηα απφ ηε κέζνδν επεμεξγαζίαο, πξέπεη λα επηηπγράλνληαη ηα εμήο: 

 Πεξηεθηηθφηεηα ζε άθαπζην πιηθφ κέρξη 2% (επί μεξήο βάζεο)  

 Πεξηεθηηθφηεηα ζε πδαηνδηαιπηά ζπζηαηηθά κέρξη 1% (επί μεξήο βάζεο)  

 Ζ πεξηεθηηθφηεηα ζε λεξφ λα είλαη ε κηθξφηεξε δπλαηή  

 Ζ πεξηεθηηθφηεηα ζε ζίδεξν λα είλαη πνιχ κεησκέλε  

 Πιήξεο θαηαζηξνθή ησλ δηνμηλψλ – θνπξαλίσλ  

  

 

ΠΑΡΑΜΔΣΡΟ Σηκή (mg/l) 

Υισξηφληα 250 

Θεηηθά 600 

Φζφξην 3 

Μφιπβδνο 0,1 

Κάδκην 0,004 

Υξψκην 0,04 

Υαιθφο 0,5 

Νηθέιην 0,04 

Φεπδάξγπξνο 0,5 

Τδξάξγπξνο 0,001 
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Πίλαθαο 4: Οξηαθέο ηηκέο ξππαληηθώλ παξακέηξσλ ζηα ζηεξεά απόβιεηα κεηά 

ηελ επεμεξγαζία ηνπο 

 

πζηήκαηα θαζαξηζκνχ ησλ αεξίσλ 

Γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ αησξνχκελσλ ζσκαηηδίσλ θαη ησλ αεξίσλ ξχπσλ 

εθαξκφδνληαη δηάθνξεο κέζνδνη θαζαξηζκνχ. ε απηέο πεξηιακβάλνληαη ζάιακνη  

ελαπφζεζεο, φπνπ απνκαθξχλεηαη ην 40% ησλ αησξνχκελσλ ζσκαηηδίσλ, 

πξνπεηάζκαηα δηαβξνρήο (απνηειεζκαηηθφηεηα 95%), θπθιψλεο 

(απνηειεζκαηηθφηεηα 60-80%), πχξγνη πγξήο απνξξφθεζεο (απνηειεζκαηηθφηεηα 

80-95%), ειεθηξνζηαηηθά θίιηξα (απνηειεζκαηηθφηεηα 99-99,5%) θαη ζαθθφθηιηξα 

(απνηειεζκαηηθφηεηα 99,9%). Δθηφο ηεο απνκάθξπλζεο ησλ αησξνχκελσλ ζηεξεψλ, 

ζπρλά θαζίζηαηαη αλαγθαία ε απνκάθξπλζε θαη άιισλ αεξίσλ ξχπσλ εάλ ε 

πεξηεθηηθφηεηα ηνπο είλαη πςειφηεξε ησλ επηηξεπνκέλσλ νξίσλ (φπσο ην 

πδξνριψξην πνπ παξάγεηαη θπξίσο θαηά ηελ θαχζε ηνπ PVC θαη ηα νμείδηα ηνπ 

αδψηνπ, ζείνπ, θσζθφξνπ). Ζ πην απνηειεζκαηηθή κέζνδνο επεμεξγαζίαο ησλ αεξίσλ 

απηψλ είλαη ε εθαξκνγή πχξγσλ πγξήο απνξξφθεζεο. ηε ζπλέρεηα πεξηγξάθνληαη 

ηα θπξηφηεξα ζπζηήκαηα θαζνξηζκνχ ησλ αεξίσλ πνπ παξάγνληαη θαηά ηελ 

απνηέθξσζε ησλ απνβιήησλ.  

 

ακκόθιληπα:  Δίλαη θίιηξα απφ χθαζκα φπνπ ην αέξην ξεχκα ηνπ απνβιήηνπ 

εηζέξρεηαη ζηνλ ζάιακν ηνπ ζαθθφθηιηξνπ θαη δηέξρεηαη κέζσ θάζεησλ 

πθαζκάηηλσλ θίιηξσλ. Σα αησξνχκελα ζσκαηίδηα θαηαθξαηνχληαη ζηελ επηθάλεηα 

ηνπ θίιηξνπ θαη ην ζηξψκα πνπ δεκηνπξγείηαη ιεηηνπξγεί ζηελ ζπλέρεηα ζαλ θίιηξν 

γηα ηελ θαηαθξάηεζε θαη ησλ ππφινηπσλ ζσκαηηδίσλ. Ζ ζθφλε ε νπνία 

ζπγθεληξψλεηαη ζηηο θπςειίδεο ησλ θίιηξσλ απνκαθξχλεηαη κε δνλήζεηο ή 

θηππήκαηα ή κε παξνρή αέξα θαηά αληηξξνή. Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

θίιηξσλ είλαη: 

1. Τςειή απφδνζε ζηελ απνκάθξπλζε ησλ ζσκαηηδίσλ 

2. Δθαξκνγή ζε ζπζηήκαηα πνπ παξάγνπλ αέξηα ρσξίο πξνεγνχκελε 

επεμεξγαζία ησλ απαεξίσλ 
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3. Δχθνιε αιιά θνζηνβφξα δηαδηθαζία ηνπνζέηεζεο θαη αληηθαηάζηαζεο ηνπο 

Αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο, ην πιηθφ ησλ θίιηξσλ είλαη απφ θπζηθέο ίλεο, πιαζηηθέο 

ίλεο, γπαιί, νξπθηά θ.ιπ. Σα ζπλζεηηθά θίιηξα είλαη αξθεηά αλζεθηηθά ζε πςειά 

επίπεδα πγξαζίαο θαη ζε φμηλν πεξηβάιινλ, αιιά είλαη εππαζή ζηηο πςειέο 

ζεξκνθξαζίεο >260νC.  

Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ απφδνζε ηνπ ζαθθφθηιηξνπ: 

1. Γηαηξήζεηο ζην ζψκα ηνπ ζαθθφθηιηξνπ 

2. Θεξκηθή θαηαπφλεζε ηνπ θίιηξνπ 

3. Σαρεία δεκηνπξγία ζηξψκαηνο ζθφλεο 
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Δηθόλα 2: Σππηθή δηακόξθσζε ζαθθόθηιηξσλ 

 

Ζλεκηποζηαηικά θίληπα: Σα ειεθηξνζηαηηθά θίιηξα εθαξκφδνληαη επξέσο ζε 

δηάθνξα πξνβιήκαηα απνξξχπαλζεο αέξησλ απνβιήησλ ιφγσ ηεο ζεκαληηθήο 

θαηαθξάηεζεο ησλ ζσκαηηδίσλ (99,999%) θαη ιφγσ ηεο δπλαηφηεηαο ιεηηνπξγίαο 

αλεμάξηεηα απφ ηελ ζεξκνθξαζία ησλ αεξίσλ. Σα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο είλαη: 

 Τςειή απφδνζε 

 Απηφκαηνο έιεγρνο ιεηηνπξγίαο 

 Απιέο δηαδηθαζίεο ζπληήξεζεο  

Καηά ηνλ δηαρσξηζκφ ηα αησξνχκελα ζσκαηίδηα θνξηίδνληαη θαη ην ειεθηξηθφ πεδίν 

ηα σζεί πξνο ηελ πιάθα ζπιινγήο. 

Οη ειεθηξνζηαηηθνί θαηαθξεκληζηέο απνηεινχληαη απφ ηελ θάζνδν, ε νπνία κπνξεί 

λα είλαη έλα απιφ ιεπηφ ζχξκα  θαη ηελ άλνδν, δειαδή ην εζσηεξηθφ πεξίβιεκα ηνπ 

ειεθηξφθηιηξνπ,  κεηαμχ ησλ νπνίσλ δεκηνπξγείηαη ηάζε απφ 20.000V – 90.000V. H 

απφδνζε ζπγθξάηεζεο ησλ θίιηξσλ, απμάλεηαη φζν απμάλεηαη ην κέγεζνο ησλ 

ζσκαηηδίσλ. Κχξην πιενλέθηεκα ησλ θίιηξσλ απηψλ είλαη ην κηθξφ θφζηνο 

ιεηηνπξγίαο θαζψο θαη ε πςειή απφδνζή ηνπο. 

Γηα ηελ βέιηηζηε ιεηηνπξγία ηνπ θίιηξνπ ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ε ζηαζεξή 

ζεξκνθξαζία ζηελ είζνδφ ηνπ, ε παξνρή αέξα θαη ν έιεγρνο ηνπ ειεθηξνζηαηηθνχ 

πεδίνπ.  
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Δηθόλα 3: Σππηθή δηακόξθσζε ειεθηξνζηαηηθνύ θίιηξνπ 

 

Κςκλώνερ: Οη θπθιψλεο ρξεζηκνπνηνχληαη σο ζηάδην αξρηθήο επεμεξγαζίαο γηα ηελ 

απνκάθξπλζε ησλ αησξνχκελσλ ζσκαηηδίσλ.  ηεξίδνληαη ζηελ αλάπηπμε 

θπγφθεληξεο δχλακεο θαηά ηελ είζνδν ησλ αεξίσλ ζε έλα ζπκκεηξηθφ ρψξν, ν νπνίνο 

ζην θάησ κέξνο ηνπ έρεη ζρήκα θψλνπ. Σα ζσκαηίδηα ιφγσ ηεο θπγφθεληξεο δχλακεο 

θαη ηεο πεξηζηξνθηθήο ξνήο, νδεγνχληαη πξνο ηα ηνηρψκαηα θαη κεηά 

απνκαθξχλνληαη πξνο ηα θάησ. Μπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ θαη λα αληέμνπλ ζε 

αληίμνεο ζπλζήθεο θαη ζε ηδηαίηεξα πςειέο ζεξκνθξαζίεο. Βαζηθφ κεηνλέθηεκά ηνπο 

είλαη ε πεξηνξηζκέλε απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ απνκάθξπλζε ζσκαηηδίσλ 

κηθξφηεξσλ ησλ 5mm γηα απηφ ηνλ ιφγν  ζπρλά εθαξκφδνληαη καδί κε 

ειεθηξνζηαηηθνχο θαηαθξεκληζηέο. 
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Δηθόλα 4: Σππηθή δηάηαμε θπθιώλα 

Τγπά ζςζηήμαηα καθαπιζμού αεπίων: Σα πγξά θίιηξα απνηεινχληαη απφ έλα 

δηακέξηζκα κε θαηάιιειν πιεξσηηθφ πιηθφ. Απφ ηελ θνξπθή ςεθάδεηαη ην πγξφ κε 

απνηέιεζκα λα αληηδξά κε ηα φμηλα αέξηα ζρεκαηίδνληαο άιαηα ηα νπνία θαζηδάλνπλ 

ζηνλ ππζκέλα ηνπ πχξγνπ θαη ελ ζπλερεία απνκαθξχλνληαη. Ζ απνξξφθεζε 

εμαξηάηαη απφ ηελ επηθάλεηα κεηαθνξάο, ην ρξφλν παξακνλήο θαη ην είδνο ηνπ πγξνχ. 

Σν πγξφ ζχζηεκα αλαπηχρζεθε έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη θαη ε απνκάθξπλζε ησλ 

πνιχ ιεπηψλ ζσκαηηδίσλ πνπ δελ είλαη εχθνιν λα απνκαθξπλζνχλ κε ηελ εθαξκνγή 

μεξψλ ζπζηεκάησλ π.ρ. θίιηξα. Σα βαζηθά πιενλεθηήκαηα είλαη δπλαηφηεηα 

επεμεξγαζίαο ζε πςειά επίπεδα φμηλσλ αεξίσλ αιιά θαη ε κηθξή πνζφηεηα 

παξαγφκελνπ ππνιείκκαηνο. Σα κεηνλεθηήκαηά ηνπο είλαη ε ππνρξεσηηθή 

εγθαηάζηαζε επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ θαη ε ζπρλή δηάβξσζε ζηα πιηθά 

θαηαζθεπήο ησλ θίιηξσλ κε απνηέιεζκα ηελ ζπρλή ζπληήξεζή ηνπο. Σα θπξηφηεξα 

ζπζηήκαηα πγξνχ θαζαξηζκνχ είλαη ηα εμήο: 

 -Πχξγνη θαηαησληζκνχ (scrubber) 

 -Πιπληξίδεο Ventouri  

 -Δθρπηέο 
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 -Πεξηζηξεθφκελνη ςεθαζηήξεο 

 

 

Δηθόλα 5: Γηάηαμε πύξγνπ πιύζεο αεξίσλ 

Ππξόιπζε  
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Ζ ππξφιπζε είλαη ε  δηαδηθαζία ζεξκηθήο δηάζπαζεο ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ - 

απνξξηκκάησλ ππφ ζπλζήθεο απνπζίαο νμπγφλνπ. Ζ ππξφιπζε βαζίδεηαη ζηε ρξήζε 

κίαο εμσηεξηθήο πεγήο ζεξκφηεηαο πξνθεηκέλνπ λα ελεξγνπνηεζνχλ νη ελδφζεξκεο 

αληηδξάζεηο ζεξκηθήο δηάζπαζεο ησλ νξγαληθψλ πιηθψλ, ζε ζπλζήθεο απνπζίαο 

νμπγφλνπ. Ζ δηάζπαζε απηή είλαη απνηέιεζκα πνιιψλ αληηδξάζεσλ νη νπνίεο 

νδεγνχλ ζηελ παξαγσγή αεξίσλ, πγξψλ θαη ζηεξεψλ πξντφλησλ. ε αληίζεζε κε ηελ 

απνηέθξσζε θαη ηελ αεξηνπνίεζε, νη νπνίεο ραξαθηεξίδνληαη απφ έληνλα εμψζεξκεο 

αληηδξάζεηο, ε δηαδηθαζία ηεο ππξφιπζεο ραξαθηεξίδεηαη απφ έληνλα ελδφζεξκεο 

αληηδξάζεηο θαη θαηά ζπλέπεηα απαηηεί ηε δηαξθή ζέξκαλζε απφ εμσηεξηθή πεγή 

ζεξκφηεηαο.  

Πξηλ ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ είλαη απαξαίηεηε ε πξνεπεμεξγαζία ησλ ζηεξεψλ 

απνβιήησλ, έηζη ψζηε ζην ζάιακν ηεο ππξφιπζεο λα νδεγείηαη κφλν ην νξγαληθφ 

θιάζκα (απνκάθξπλζε κεηάιισλ, γπαιηνχ θ.ιπ.). Σα ηειηθά πξντφληα ηεο ππξφιπζεο 

είλαη ηξηψλ εηδψλ: 

Αέρια: Απνηεινχληαη απφ πδξνγφλν, κεζάλην, κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα, δηνμείδην ηνπ 

άλζξαθα θαη άιια αέξηα πνπ εμαξηψληαη απφ ηα ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

ζηεξεψλ απνβιήησλ πνπ ππφθεηληαη ζε επεμεξγαζία. 

Υγρά: Σν πγξφ θιάζκα ησλ απνβιήησλ απνηειείηαη απφ έλα ειαηψδεο κίγκα, πςειήο 

ππθλφηεηαο θαη ημψδνπο, ην νπνίν πεξηέρεη νμηθφ νμχ, αθεηφλε, κεζαλφιε θαη 

ζχλζεηνπο νμπγνλσκέλνπο πδξνγνλάλζξαθεο. Με πεξαηηέξσ επεμεξγαζία, ην πγξφ 

θιάζκα ησλ απνβιήησλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο ζπλζεηηθφ θαχζηκν.  

Σηερεά: Σν ζηεξεφ ππφιεηκκα απνηειείηαη απφ ζρεδφλ θαζαξφ άλζξαθα πνπ 

ζπζζσκαηψλεηαη κε ηα αδξαλή ζπζηαηηθά πνπ ππάξρνπλ ζηα ζηεξεά απφβιεηα.  

Ζ κέζνδνο εκθαλίδεη πνιιέο παξαιιαγέο, κία εθ ησλ νπνίσλ είλαη ε ζεξκφιπζε. 

Καηά ηε δηαδηθαζία ηεο ζεξκφιπζεο, ην νξγαληθφ θιάζκα εηζάγεηαη ζην ζάιακν 

ζεξκηθήο επεμεξγαζίαο (ζε ζεξκνθξαζία πεξίπνπ 500oC) καδί κε κηθξή πνζφηεηα 

αζβέζηε. ην ηειεπηαίν κέξνο ηνπ ζαιάκνπ, ζπζζσξεχεηαη ην ζηεξεφ ππφιεηκκα, ην 

νπνίν δξα ζαλ θίιηξν ελεξγνχ άλζξαθα γηα ηε δέζκεπζε ξχπσλ φπσο ηα βαξέα 

κέηαιια θιπ. Σα παξαγφκελα άιαηα δεζκεχνληαη απφ ην ζηεξεφ ππφιεηκκα, ην νπνίν 

ζηε ζπλέρεηα νδεγείηαη ζε ινπηξφ λεξνχ, ζε ζπλζήθεο απνπζίαο αέξα γηα λα 

απνθεπρζνχλ αληηδξάζεηο νμείδσζεο.  Σα δεζκεπκέλα άιαηα αζβεζηίνπ δηαιχνληαη 
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ζην λεξφ, ελψ κε εηδηθή επεμεξγαζία κπνξνχλ λα απνκαθξπλζνχλ ηπρφλ πξνζκίμεηο 

κεηάιισλ θαη νγθψδε ππνιείκκαηα. Ζ εκπεηξία απφ ηε ιεηηνπξγία κεγάισλ κνλάδσλ 

ππξφιπζεο, δείρλεη φηη απαληψληαη δχν πξνβιήκαηα: 

 παξαηεξείηαη δπζθνιία ζηελ απνκάθξπλζε κεηάιισλ θαη γπαιηνχ, γεγνλφο 

πνπ επηθέξεη ζεκαληηθή αχμεζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ ηεο κνλάδαο θαη 

πξνυπνζέηεη ηελ επηηπρή εθαξκνγή δηαινγήο ζηελ πεγή ή κεραληθήο δηαινγήο  

 παξαηεξείηαη δπζθνιία ζηελ επίηεπμε πξνδηαγξαθψλ εκπνξηθνχ θαπζίκνπ γηα 

ηα παξαγφκελα πγξά πξντφληα, θπξίσο ιφγσ ηεο πςειήο πγξαζίαο πνπ 

πεξηέρνπλ.  

Παξφια απηά, ε ππξφιπζε δηεξεπλάηαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ δηεζλψο θαη επηδηψθεηαη 

ε κεηαηξνπή ηεο ζε ηερλνινγία κεγάιεο θιίκαθαο. ηνλ Πίλαθα 6 παξνπζηάδεηαη κηα 

ζπλνπηηθή ζχγθξηζε κεηαμχ απνηέθξσζεο θαη ζεξκφιπζεο. 

 

ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΗ ΑΠΟΣΔΦΡΧΖ ΠΤΡΟΛΤΖ 

Σερλνινγία 

αληηξξχπαλζεο  

αεξίσλ 

εθπνκπψλ 

χλζεηε, πνιπδάπαλε Απιή, ιφγσ απνπζίαο 

δηνμηλψλ, θνπξαλψλ, PCBs, 

θιπ. 

Αέξηεο 

εθπνκπέο 

5.000 m
3
/ton απνξξηκκάησλ 700 m

3
/ton απνξξηκκάησλ 

Τγξά απφβιεηα Απαηηνχλ εηδηθή επεμεξγαζία 

γηα ηελ αζθαιή ηνπο δηάζεζε 

Σν πγξφ απφβιεην πεξηέρεη 

CaCl2 θαη κπνξεί λα 

πξνσζεζεί ζηε ρεκηθή 

βηνκεραλία 
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ηεξεφ 

ππφιεηκκα 

30 kg/ ton απνξξηκκάησλ πνπ 

απαηηνχλ δηάζεζε κε 

πξνδηαγξαθέο επηθηλδχλσλ 

απνβιήησλ (πξνέξρνληαη απφ 

ηα ζπζηήκαηα θαζαξηζκνχ 

ησλ αεξίσλ) 

Τπφιεηκκα γηα ΥΤΣΑ 20-

25% θ.β. ησλ απνξξηκκάησλ    

330 kg/ ton απνξξηκκάησλ, κε 

πεξηεθηηθφηεηα ζε άλζξαθα 

60-70% πνπ κπνξεί λα 

αμηνπνηεζεί σο θαχζηκν. 

Σέθξα 1-2% θ.β. ησλ 

απνξξηκκάησλ 

Απαηηήζεηο ζε 

λεξφ 

Αξθεηέο Διάρηζηεο 

Πίλαθαο 5: ύγθξηζε απνηέθξσζεο - ππξόιπζεο 

 

Αεξηνπνίεζε 

Ζ αεξηνπνίεζε είλαη κηα δηαδηθαζία αηεινχο θαχζεο ζηελ νπνία ηα ζηεξεά απφβιεηα 

ππφθεηληαη ζε ζεξκηθή επεμεξγαζία κε ρξήζε νμπγφλνπ, ζε πνζφηεηα κηθξφηεξε απφ 

ηε ζηνηρεηνκεηξηθά απαηηνχκελε. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο αεξηνπνίεζεο, ιακβάλνπλ 

ρψξα νη αθφινπζεο αληηδξάζεηο: 

C + O2 --> CO2   (εμψζεξκε) 

C + H2O --> CO + H2   (ελδφζεξκε) 

C + CO2 --> 2CO         (ελδφζεξκε) 

C + 2H2 --> CH4           (εμψζεξκε) 

CO + H2O --> CO2 + H2  (εμψζεξκε) 

 

Ζ ζεξκφηεηα ε νπνία ζπληεξεί ηε ζπλνιηθή δηαδηθαζία ηεο αεξηνπνίεζεο παξάγεηαη 

απφ ηηο εμψζεξκεο αληηδξάζεηο, ελψ ην κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα θαη ην πδξνγφλν, 

δειαδή ηα θχξηα ζπζηαηηθά ηνπ παξαγφκελνπ αεξίνπ, δεκηνπξγνχληαη απφ ηηο 

ελδφζεξκεο αληηδξάζεηο.   

Σα ηειηθά πξντφληα ηεο αεξηνπνίεζεο είλαη: 
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 Αέξην πινχζην ζε κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα, πδξνγφλν θαη θνξεζκέλνπο 

πδξνγνλάλζξαθεο (θπξίσο κεζάλην) πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο 

θαχζηκν. Σν αέξην απηφ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε κεραλέο εζσηεξηθήο 

θαχζεο, ζε ιέβεηεο ζέξκαλζεο θιπ.  

 ηεξεφ ππφιεηκκα πνπ απνηειείηαη απφ άλζξαθα θαη αδξαλή.  

 πκππθλσκέλν πγξφ ππφιεηκκα, κε ραξαθηεξηζηηθά θαη ζχζηαζε παξφκνηα 

κε απηφ πνπ παξάγεηαη θαηά ηελ ππξφιπζε.  

Οη εγθαηαζηάζεηο αεξηνπνίεζεο ιεηηνπξγνχλ είηε κε ηξνθνδνζία αέξα είηε κε 

ηξνθνδνζία θαζαξνχ νμπγφλνπ. ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη ηξνθνδνζία κε αέξα, 

ην παξαγφκελν αέξην εκθαλίδεη ηε ζχζηαζε πνπ δίδεηαη ζηνλ Πίλαθα 6 

 

 

 

Έλσζε Πνζνζηό (% θ.ν.) 

CO2 10 

CO 20 

H2 15 

CH4 2 

N2 53 

Πίλαθαο 6: ύζηαζε αέξηνπ πξντόληνο αεξηνπνίεζεο  (κε ηξνθνδνζία αέξα) 

 

Λφγσ ηεο παξνπζίαο ηνπ αδψηνπ, ε ζεξκνγφλνο δχλακε ηνπ αέξηνπ πξντφληνο είλαη 

ρακειή. Τπάξρνπλ πέληε βαζηθνί ηχπνη εγθαηαζηάζεσλ αεξηνπνίεζεο: 

 Δγθαηαζηάζεηο θάζεηεο θιίλεο. Οη εγθαηαζηάζεηο απηέο έρνπλ νξηζκέλα 

ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα, φπσο ε επθνιία ζηε ιεηηνπξγία ηνπο θαη ην κηθξφ 

θφζηνο επέλδπζεο πνπ απαηηείηαη. Παξνπζηάδνπλ φκσο ην βαζηθφ 
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κεηνλέθηεκα φηη ιεηηνπξγνχλ κφλν κε νκνηφκνξθν θαη νκνηνγελέο πιηθφ σο 

θαχζηκν, φπσο είλαη ην RDF. 

 Δγθαηαζηάζεηο νξηδόληηαο θιίλεο. Δίλαη νη πην ζπλεζηζκέλεο εγθαηαζηάζεηο 

αεξηνπνίεζεο. Σν βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ απηψλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ είλαη φηη 

απνηεινχληαη απφ δχν κέξε: ηνλ θχξην ζάιακν αεξηνπνίεζεο ησλ απνβιήησλ 

θαη ην ζάιακν θαχζεο (ηνπ παξαγφκελνπ αεξίνπ). ηνλ θχξην ζάιακν, 

ιακβάλεη ρψξα αεξηνπνίεζε ηνπ νξγαληθνχ πιηθνχ ππφ απζηεξά θαζνξηζκέλε 

αλαινγία άλζξαθα πξνο νμπγφλν (αέξα), έηζη ψζηε λα επηηπγράλεηαη αηειήο 

θαχζε. ηε ζπλέρεηα, ην ρακεινχ ελεξγεηαθνχ πεξηερφκελνπ αέξην πξντφλ 

νδεγείηαη ζην ζάιακν θαχζεο, φπνπ ππφθεηηαη ζε ζεξκηθή επεμεξγαζία κε 

πεξίζζεηα νμπγφλνπ. 

 Δγθαηαζηάζεηο ξεπζηνπνηεκέλεο θιίλεο 

 Δγθαηαζηάζεηο πεξηζηξεθόκελνπ θιηβάλνπ 

 Δγθαηαζηάζεηο πνιιαπιώλ εζηηώλ 

Ζ κεγάιε πιεηνλφηεηα ησλ εγθαηεζηεκέλσλ κνλάδσλ αλήθεη ζηηο ηξεηο πξψηεο 

θαηεγνξίεο, νη νπνίεο πεξηγξάθνληαη ζπλνπηηθά ζηε ζπλέρεηα.  
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Δηθόλα 5: Δγθαηάζηαζε νξηδόληηαο θιίλεο 

 

Αεξηνπνίεζε/παινπνίεζε κε ηελ ηερληθή πιάζκαηνο 

Γεληθά, ν φξνο πιάζκα (plasma) πεξηγξάθεη θάζε αέξην ηνπ νπνίνπ ηνπιάρηζηνλ έλα 

πνζνζηφ ησλ αηφκσλ ή κνξίσλ ηνπ είλαη κεξηθά ή νιηθά ηνληζκέλν. Ο ηνληζκφο απηφο 

κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κε δηάθνξνπο ηξφπνπο. ηελ πεξίπησζε ηεο επεμεξγαζίαο 

ζηεξεψλ απνβιήησλ κε ηελ ηερληθή απηή, ην αέξην κεηαπίπηεη ζηελ θαηάζηαζε ηνπ 

πιάζκαηνο κε ηελ παξνρή ζεξκφηεηαο πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ειεθηξηθή αληίζηαζε 

ηφμνπ ζηήιεο. Σν ηφμν απηφ βξίζθεηαη κεηαμχ δχν ειεθηξνδίσλ (άλνδνο θαη 

θάζνδνο) θαη απνηειείηαη απφ έλα ειεθηξηθά αγψγηκν αέξην, κεηαηξέπνληαο έηζη ηνλ 

ειεθηξηζκφ ζε ζεξκφηεηα. Με απηφ ηνλ ηξφπν επηηπγράλνληαη πνιχ πςειφηεξεο 

ζεξκνθξαζίεο ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο ηερληθέο ζεξκηθήο επεμεξγαζίαο (ε κέζε 

ζεξκνθξαζία ηνπ αεξίνπ κπνξεί λα ππεξβεί ηνπο 6.000
ν
C).  

Σν αέξην ζε θαηάζηαζε πιάζκαηνο παξνπζηάδεη πνιχ κεγαιχηεξε ρεκηθή 

δξαζηηθφηεηα ζπγθξηηηθά κε ηα πεξηζζφηεξα αέξηα ζε κεγάιεο ζεξκνθξαζίεο θαη 

πηέζεηο θαη κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη ζεκαληηθφ ξφιν ζε κηα πνηθηιία ρεκηθψλ 

δηαδηθαζηψλ. Σα πιενλεθηήκαηα απφ ηε ρξεζηκνπνίεζε ηεο ηερλνινγίαο απηήο 

πξνθχπηνπλ θαηά θχξην ιφγν απφ ηελ πςειή θηλεηηθή ελέξγεηα πνπ ραξαθηεξίδεη ηα 

ηφληα θαη ηα ειεθηξφληα ηνπ πιάζκαηνο αιιά θαη ηα άηνκα ηνπ νπδεηέξνπ αεξίνπ. Ζ 
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κεξηθή κεηαθνξά απηήο ηεο ελέξγεηαο ζηηο ρεκηθέο ελψζεηο θάλεη δπλαηέο ρεκηθέο 

αληηδξάζεηο, νη νπνίεο δελ ζα κπνξνχζαλ λα ελεξγνπνηεζνχλ απφ ηηο εμψζεξκεο 

αληηδξάζεηο ησλ ζπκβαηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαχζεο.   

Δθαξκφδνληαο ηελ ηερληθή ηνπ πιάζκαηνο ιακβάλεη ρψξα ε 

αεξηνπνίεζε/παινπνίεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ εηζεξρνκέλσλ ζηεξεψλ απνβιήησλ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ππφ ηελ επίδξαζε ησλ πνιχ πςειψλ ζεξκνθξαζηψλ, ην νξγαληθφ 

θιάζκα ησλ απνβιήησλ αεξηνπνηείηαη θαη ζρεκαηίδεη ην αέξην ζχλζεζεο (κίγκα 

κνλνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα θαη πδξνγφλνπ) θαη απαέξηα. Ο ρξφλνο πνπ απαηηείηαη 

πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη ρψξα ε θαηαζηξνθή ησλ νξγαληθψλ ελψζεσλ εμαξηάηαη απφ 

ηελ επίηεπμε ηεο επηζπκεηήο  ζεξκνθξαζίαο θαη ην ρξφλν παξακνλήο ησλ νξγαληθψλ 

ελψζεσλ ζηελ ηνληζκέλε αηκφζθαηξα ή ζε πςειή ζεξκνθξαζία. Παξάιιεια, ην 

αλφξγαλν  κέξνο ησλ απνβιήησλ κεηαηξέπεηαη ζε ηεγκέλν ππφιεηκκα, ην νπνίν κεηά 

απφ ςχμε  ζρεκαηίδεη έλα ζηαζεξφ, αδξαλέο, πςειήο ππθλφηεηαο παιψδεο πιηθφ.  

 

Σα ηειηθά πξντφληα απφ ηελ εθαξκνγή ηεο ηερλνινγίαο ηνπ πιάζκαηνο δηαθξίλνληαη 

είλαη:  

 Σν παξαγφκελν αέξην ζχλζεζεο,  ην νπνίν πξνθχπηεη απφ ηελ πιήξε 

αεξηνπνίεζε φισλ ησλ πηεηηθψλ νξγαληθψλ ζπζηαηηθψλ ηνπ εηζεξρφκελνπ 

ξεχκαηνο απνβιήησλ.  

 Σν παιψδνπο κνξθήο, αδξαλέο πιηθφ ην νπνίν δεκηνπξγείηαη απφ ηελ  

παινπνίεζε  ηνπ αλφξγαλνπ κέξνπο ησλ απνβιήησλ θαη κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί σο θαηαζθεπαζηηθφ πιηθφ ζε δηάθνξεο εθαξκνγέο.  

 Σα απαέξηα, ηα νπνία χζηεξα απφ θαηάιιεια επεμεξγαζία δηνρεηεχνληαη ζηελ 

αηκφζθαηξα. Αλαθνξηθά κε ηα αλψηαηα επηηξεπηά φξηα ησλ εθπνκπψλ απφ 

κνλάδεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ηερλνινγία ηνπ πιάζκαηνο, ηζρχνπλ νη ίδηεο 

απαηηήζεηο κε ηηο ππφινηπεο κνλάδεο ζεξκηθήο επεμεξγαζίαο.  

 Σα πγξά απφβιεηα, ηα νπνία πξνθχπηνπλ απφ ηε δηαδηθαζία θαζαξηζκνχ ησλ 

απαεξίσλ. Αλάινγα κε ηελ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή ζχζηαζε ησλ απνβιήησλ 

απηψλ, είλαη δπλαηφλ λα απαηηείηαη εγθαηάζηαζε επεμεξγαζίαο ηνπο έηζη ψζηε 

λα είλαη αζθαιήο ε ηειηθή ηνπο δηάζεζε 
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44..  ππκκππεεξξάάζζκκααηηαα  

Ζ αλεμέιεγθηε, ρσξίο ππνδνκή θαη έιεγρν δηαρείξηζε θαη δηάζεζε ησλ επηθηλδχλσλ 

απνβιήησλ δεκηνπξγεί αλεπαλφξζσηα πξνβιήκαηα κέζσ ηεο ξχπαλζεο εδαθψλ θαη 

ππνγείσλ λεξψλ ησλ νπνίσλ ην θφζηνο ηεο εμπγίαλζεο θαη απνθαηάζηαζεο είλαη 

πνιιαπιάζην απηνχ ηεο νξζήο δηαρείξηζεο. Δίλαη επηβεβιεκέλε αλάγθε λα 

ζπλεξγαζηνχλ φινη (ε πνιηηεία, ε βηνκεραλία, νη πνιίηεο) γηα λα βξεζεί κηα νξηζηηθή 

ιχζε δηαρείξηζεο θαη δηάζεζεο ησλ επηθηλδχλσλ απνβιήησλ. 

Ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ γηα ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο είλαη ε ζπκπιήξσζε ηεο 

ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο θαζψο θαη ε εθπφλεζε ελφο Δζληθνχ θαη Πεξηθεξεηαθνχ 

ρεδηαζκνχ Απνβιήησλ ζε ζπλεξγαζία κε φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο γηα ηνλ 

θαζνξηζκφ πξνδηαγξαθψλ ελφο εζληθνχ ζρεδηαζκνχ γηα ηελ δηαρείξηζε επηθίλδπλσλ 

απνβιήησλ. 

Μηα επηηξνπή ε νπνία ζα απνηειέζεη φξγαλν θνηλσληθνχ δηαιφγνπ θαη δηαηχπσζεο 

απφςεσλ γηα ζέκαηα δηαρείξηζεο θάζε θαηεγνξίαο ζηεξεψλ απνβιήησλ ζα κπνξνχζε 

λα απνηειέζεη έλα ζεκαληηθφ θαη ζεηηθφ βήκα πξνο ηελ ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο. 

εκαληηθφ ξφιν ζε φια ηα παξαπάλσ πξέπεη λα έρεη ε ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ κέζσ 

ησλ ΜΜΔ ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο θξαηηθνχο θαη ηδησηηθνχο θνξείο νη νπνίνη ζα 

πξνβάινπλ παξάιιεια κε ην έξγν ηνπο ηα θνηλσληθά νθέιε γηα ηελ θνηλσλία.  

Ζ εθπφλεζε κειεηψλ Δθηίκεζεο Πεξηβαιινληηθνχ Κηλδχλνπ θαη παξάιιεια ε 

δεκηνπξγία ελφο θαηαιφγνπ ξππαζκέλσλ πεξηνρψλ ζε εζληθφ επίπεδν φπνπ ζα  έρνπλ 

θαηαγξαθεί φια  ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ εδαθψλ θαη ηνπ ππφγεηνπ λεξνχ θξίλεηαη 

απαξαίηεηε γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ξχπαλζεο θαζψο θαη ηελ απνθαηάζηαζε 

ζεκαληηθψλ πεξηνρψλ πνπ απνηεινχλ θαη ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο (π.ρ. λεζηά).   

Δίλαη αλαγθαίν λα γίλεη θαηαλνεηφ ζηνπο πνιίηεο φηη επηθίλδπλα απφβιεηα ππάξρνπλ, 

παξάγνληαη θαη ζα παξάγνληαη ψζηε λα θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ηεο ζεκεξηλήο 

θνηλσλίαο θαη λα γίλεη επίζεο θαηαλνεηφ φηη ε δηαρείξηζε ησλ επηθηλδχλσλ 

απνβιήησλ καο αθνξά φινπο. 

πλνςίδνληαο ηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζηελ Διιάδα κπνξνχκε λα 

ζπκπεξάλνπκε φηη: 
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 Ηδηαίηεξα πςειφ πνζνζηφ ησλ επηθίλδπλσλ απνβιήησλ πνπ παξάγνληαη 

εηεζίσο παξακέλνπλ απνζεθεπκέλα ζηνπο ρψξνπο παξαγσγήο ελψ έλα 

κηθξφηεξν πνζνζηφ αλαθπθιψλεηαη είηε σο παξαπξντφλ είηε σο ελαιιαθηηθφ 

θαχζηκν είηε σο πξφζζεην. 

 Παξαηεξείηαη, ζε εζληθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, αλππαξμία ρψξσλ 

αζθαινχο ηειηθήο δηάζεζεο ησλ επηθίλδπλσλ απνβιήησλ. 

 Ζ ζπκπιήξσζε θαη εμεηδίθεπζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πινπνηείηαη ρσξίο 

ελεκέξσζε θαη αληαιιαγή απφςεσλ κεηαμχ θεληξηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο  θαη πεξηθεξεηαθψλ ππεξεζηψλ. 

 Γελ ππάξρεη, ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, αμηφπηζηε πνηνηηθή θαη πνζνηηθή 

απνηχπσζε (Μεηξψα, Βάζεηο Γεδνκέλσλ, Υαξηνγξάθεζε θιπ ησλ 

παξαγφκελσλ απνβιήησλ)  

Γηα λα ζπκκνξθσζεί, ε Διιάδα πξέπεη 

 λα θαηαξηίζεη θαηάιιειν ζρέδην δηαρείξηζεο επηθίλδπλσλ απνβιήησλ  

 λα δεκηνπξγήζεη θαηάιιειεο εγθαηαζηάζεηο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ 

παξαγφκελσλ επηθίλδπλσλ απνβιήησλ.  

 λα αληηκεησπίζεη ην δήηεκα ησλ παιαηψλ απνβιήησλ πνπ έρνπλ απνζεθεπηεί 

πξνζσξηλά, έσο φηνπ θαηαζηεί δπλαηή ε απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζή ηνπο. 

 λα γίλεη εμνξζνινγηζκφο ηεο νξγάλσζεο ησλ ππεξεζηψλ πνιηηηθήο 

πξνζηαζίαο κε ελίζρπζε ηεο ζέζεο νξγαλσηηθψλ ζηφρσλ θαη ζθνπψλ, 

πνζνηηθνπνίεζή ηνπο θαη ζηαζεξή παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο ηνπο κε 

απνινγηζκφ δξάζεσλ θαη επίηεπμεο απνηειεζκάησλ. 

Με ηα ζηνηρεία πνπ ζπιιέρζεθαλ απφ ηελ παξνχζα εξγαζία ζπκπεξαίλεηαη φηη αλ θαη 

νη ππάξρνπζεο ππνδνκέο ζηελ ρψξα δελ επαξθνχλ γηα ηελ καθξνπξφζεζκε δηάζεζε 

φισλ ησλ επηθίλδπλσλ απνβιήησλ, νη ππάξρνπζεο εγθαηαζηάζεηο ζα κπνξνχζαλ λα 

εμππεξεηήζνπλ ζε κεγάιν πνζνζηφ ηηο αλάγθεο ησλ βηνκεραληψλ θαη ησλ ππφινηπσλ 

παξαγσγψλ απνβιήησλ.  

Αξρηθά ηα επηθίλδπλα απφβιεηα πγεηνλνκηθψλ κνλάδσλ ζα κπνξνχζαλ κε ζσζηφ 

δηαρσξηζκφ λα δηαηίζεληαη πξνο ηηο αδεηνδνηεκέλεο εγθαηαζηάζεηο απνζηείξσζεο 



 

107 

 

θάηη πνπ ζα κείσλε ζεκαληηθά ην θφζηνο δηάζεζεο γηα ηα λνζνθνκεία θαη παξάιιεια 

ζα ειάθξπλε ηνλ φγθν ησλ απνβιήησλ ζηελ κνλάδα απνηέθξσζεο ηεο πεξηθέξεηαο. 

Απηφ ζα είρε ζαλ απνηέιεζκα λα κπνξνχλ λα δηαηίζεληαη βηνκεραληθά απφβιεηα 

ζηελ κνλάδα απνηέθξσζεο. Λφγσ βέβαηα ηεο θχζεο ηεο κνλάδαο ε νπνία έρεη 

θαηαζθεπαζηεί απνθιεηζηηθά γηα ΔΑΤΜ, ζα ππήξραλ δπζθνιίεο φζνλ αθνξά ηα 

ζηεξεά απφβιεηα (ιφγσ κεγέζνπο θαη ιφγσ κεηαθνξηθνχ ζπζηήκαηνο), αιιά ζα ήηαλ 

δπλαηφλ λα δερζεί πγξά απφβιεηα ηα νπνία απνηεινχλ θαη ην 60% πεξίπνπ ηνπ 

ζπλφινπ ησλ επηθίλδπλσλ απνβιήησλ. 

Σα ππφινηπα θπξίσο ζηεξεά απφβιεηα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηηο 

ηζηκεληνβηνκεραλίεο ηεο ρψξαο. Πιένλ κία πεξηβαιινληηθά νξζή δηάζεζε 

βηνκεραληθψλ απνβιήησλ ζηα αλαπηπγκέλα βηνκεραληθά θξάηε πεξηιακβάλεη 

νπσζδήπνηε ηε ρξήζε ηεο δπλαηφηεηαο πνπ πξνζθέξεη ε ηζηκεληνβηνκεραλία σο 

πξνο ηελ θαχζε ελαιιαθηηθψλ θαπζίκσλ. 

Σα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ρξήζε ελαιιαθηηθψλ θαπζίκσλ ζηε βηνκεραλία 

ηζηκέληνπ γεληθά ζπλνςίδνληαη σο εμήο: 

 Αληηθαηάζηαζε ησλ ζπκβαηηθψλ θαπζίκσλ θαη εμνηθνλφκεζε κε 

αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο. 

 Μείσζε ησλ αεξίσλ εθπνκπψλ ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο εθαξκνγήο 

ηνπο. Δηδηθφηεξα παξαηεξείηαη κείσζε ησλ εθπνκπψλ CO2 αλ απηά 

νδεγεζνχλ ζην θιίβαλν παξαγσγήο θιίλθεξ αληί λα απνηεθξσζνχλ ζηηο 

αληίζηνηρεο εγθαηαζηάζεηο. 

 Μείσζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο θαη βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ 

βηνκεραληθνχ θιάδνπ 

Ζ ρξήζε ησλ απνβιήησλ σο ελαιιαθηηθά θαχζηκα ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ 

απζηεξφ έιεγρν ησλ αεξίσλ ξχπσλ πνπ εθιχνληαη ζην πεξηβάιινλ.  

Γηα λα ζπκβνχλ φια ηα παξαπάλσ ζα πξέπεη λα ππάξρεη ζνβαξή βνχιεζε γηα ιχζε 

ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο δηάζεζεο ησλ απνβιήησλ αιιά θαη ελεκέξσζε γηα ηελ 

επαηζζεηνπνίεζε φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ. 
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                                          ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η 

Βαζηθή νξνινγία 

S Δπηθίλδπλα απόβιεηα: ηα απφβιεηα πνπ εκθαλίδνπλ κηα ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο 

επηθίλδπλεο ηδηφηεηεο πνπ αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα ΗΗΗ ηνπ Ν. 4042/2012.  

S Δπηθίλδπλεο νπζίεο ή παξαζθεπάζκαηα: Οη νπζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 2 

ηνπ άξζξνπ 2 ηεο ππ' αξηζκ. 378/1994 θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο (Β' 705/1994) 

«επηθίλδπλεο νπζίεο, ηαμηλφκεζε, ζπζθεπαζία θαη επηζήκαλζε απηψλ ζε 

ζπκκφξθσζε πξνο ηελ νδεγία ηνπ πκβνπιίνπ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ 

67/548/ΔΟΚ, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη», φπσο απηή εθάζηνηε ηζρχεη. 

S Παξαγσγόο: Κάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ηνπ νπνίνπ ε δξαζηεξηφηεηα παξάγεη 

επηθίλδπλα απφβιεηα («αξρηθφο παξαγσγφο») ή/θαη θάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν 

ην νπνίν πξαγκαηνπνηεί εξγαζίεο πξνεπεμεξγαζίαο, αλάκεημεο θαη ζχλζεζεο ή άιιεο, 

πνπ νδεγνχλ ζε κεηαβνιή ηεο θχζεο ή ηεο ζχλζεζεο ησλ απνβιήησλ απηψλ (αξ. 2, 

ΚΤΑ 13588/725/2006). 

S Κάηνρνο: Ο παξαγσγφο ησλ επηθηλδχλσλ απνβιήησλ ή ην θπζηθφ ή λνκηθφ 

πξφζσπν πνπ έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ ηα επηθίλδπλα απφβιεηα (αξ. 7, ΚΤΑ 

13588/725/2006). 

S πιιέθηεο: ν ππφρξενο θνξέαο ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο ησλ επηθίλδπλσλ 

απνβιήησλ, ν νπνίνο θαηέρεη ηε ζρεηηθή άδεηα, φπσο νξίδνπλ ζρεηηθέο δηαηάμεηο (άξζ. 

4, Κεθ. 9, παξ. 9.1.2. ηεο ΚΤΑ ΖΠ 24944/1159/2006). 

S Μεηαθνξέαο: ν δηαζέησλ ηνλ(ηνπο) θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν (νπο) νδεγφ (νπο) θαη 

ην(α) κεηαθνξηθφ(α) κέζν(α) πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηά ηε κεηαθνξά ησλ 

επηθίλδπλσλ απνβιήησλ. Ο κεηαθνξέαο κπνξεί λα είλαη ην ίδην θπζηθφ ή λνκηθφ 

πξφζσπν κε ην ζπιιέθηε (άξζ. 4, Κεθ. 9, παξ. 9.1.2. ηεο ΚΤΑ ΖΠ 

24944/1159/2006). 

S Φνξέαο δηαρείξηζεο επηθηλδύλσλ απνβιήησλ: ν παξαγσγφο ή ν θάηνρνο 

επηθηλδχλσλ απνβιήησλ, ν νπνίνο δηαζέηεη ηηο απαηηνχκελεο άδεηεο θαη εγθξίζεηο ηνπ 

αξ. 36, Ν. 4042/2012 θαη ηνπ άξζξνπ 7 ηεο ΚΤΑ 13588/725/2006, θαη πξνβαίλεη ζε 

δηαρείξηζε επηθηλδχλσλ απνβιήησλ. 

S Γηαρείξηζε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ: Ζ ζπιινγή, ε κεηαθνξά, ε κεηαθφξησζε, ε 

αλάθηεζε θαη ε δηάζεζε ησλ επηθηλδχλσλ απνβιήησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

επνπηείαο ησλ εξγαζηψλ απηψλ, θαζψο θαη ηεο κεηέπεηηα θξνληίδαο ησλ ρψξσλ θαη 
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εγθαηαζηάζεσλ δηάζεζεο (αξ. 2, ΚΤΑ 13588/725/2006). ηφρνο ηεο δηαρείξηζεο ησλ 

επηθίλδπλσλ απνβιήησλ είλαη ε δηαζθάιηζε ελφο πςεινχ επηπέδνπ πξνζηαζίαο ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη ηεο δεκφζηαο πγείαο, ηδίσο κέζσ ηεο πξφιεςεο, ή/θαη ηεο κείσζεο 

ηεο παξαγσγήο θαη ηεο επηθηλδπλφηεηαο ησλ απνβιήησλ, ή/θαη ηεο αμηνπνίεζήο ηνπο, 

κε ηελ αλάπηπμε θαη ρξεζηκνπνίεζε θαζαξψλ ηερλνινγηψλ πνπ δε ζπλεπάγνληαη 

ππεξβνιηθφ θφζηνο (άξζξν 1, ΚΤΑ 13588/725/2006). 

S πιινγή επηθίλδπλσλ απνβιήησλ: Ζ ζπγθέληξσζε, δηαινγή, ζήκαλζε ή/θαη ε 

αλάκεημε ησλ επηθηλδχλσλ απνβιήησλ γηα ηε κεηαθνξά ηνπο. 

S Μεηαθνξά επηθίλδπλσλ απνβιήησλ: Σν ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ κεηαθίλεζεο ησλ 

απνβιήησλ ζηνπο ρψξνπο ή εγθαηαζηάζεηο δηάζεζεο, αλάθηεζεο, κεηαθφξησζεο ή 

απνζήθεπζεο. 

S Μεηαθόπηωζη επικίνδςνων αποβλήηων: Ζ θόπηωζη ηων αποβλήηων από ηο 

μέζο 

κεηαθνξάο κέζσ θηλεηήο κνλάδαο ή κφληκεο εγθαηάζηαζεο, ζε άιιν κέζν 

κεηαθνξάο. Ζ κεηαθφξησζε κέζσ θηλεηψλ κνλάδσλ απνηειεί εξγαζία κεηαθνξάο, 

ελψ ε κφληκε εγθαηάζηαζε κεηαθφξησζεο απνηειεί εξγαζία απνζήθεπζεο. 

S Αποθήκεςζη: Ζ εξγαζία δηάζεζεο ή αλάθηεζεο πνπ εθηειείηαη κεηά ηε ζπιινγή 

ησλαπνβιήησλ θαη ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη: 

 σο εξγαζία δηάζεζεο D15, φηαλ εθηειείηαη ελ αλακνλή κηαο απφ ηηο εξγαζίεο 

δηάζεζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία D1 έσο D14 ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗΗ 

ΚΤΑ Ζ.Π. 13588/725/2006, θαη 

 σο εξγαζία αλάθηεζεο R13, φηαλ εθηειείηαη ελ αλακνλή κηαο απφ ηηο εξγαζίεο 

αλάθηεζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία R1 έσο R12 ηνπ Παξαξηήκαηνο IV 

ηεο παξαπάλσ ΚΤΑ. 

Κάζε εξγαζία απφζεζεο απνβιήησλ επί ή εληφο ηνπ εδάθνπο λνείηαη σο απνζήθεπζε 

φηαλ εθηειείηαη: 

 γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κηθξφηεξν ησλ ηξηψλ εηψλ, πξηλ απφ ηελ 

αλάθηεζε ρξήζηκσλ πιψλ ή ηελ επεμεξγαζία θαη 

 γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κηθξφηεξν ηνπ ελφο έηνπο, πξηλ απφ ηε δηάζεζε. 

ηελ έλλνηα ηεο απνζήθεπζεο δελ ππάγεηαη ε πξνζσξηλή απνζήθεπζε δειαδή ε 

απνζήθεπζε ε νπνία εθηειείηαη ζην ρψξν παξαγσγήο ησλ επηθίλδπλσλ απνβιήησλ 
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θαη ε νπνία απνηειεί κέξνο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ηεο δξαζηεξηφηεηαο, 

ζχκθσλα κε ηηο εηδηθφηεξεο πξνβιέςεηο ηνπ άξζξνπ 7 (παξ. Α.1.β θαη παξ. Β.1.β2). 

S Δγκεκπιμένορ σώπορ ή εγκαηάζηαζη διάθεζηρ ή ανάκηηζηρ επικινδύνων 

αποβλήηων: ε εγθαηάζηαζε ηνπ ππφρξενπ θνξέα δηαρείξηζεο ησλ επηθίλδπλσλ 

απνβιήησλ, ν νπνίνο θαηέρεη ηελ απαξαίηεηε απφ ηε λνκνζεζία άδεηα, κε ηελ 

θαηάιιειε ππνδνκή θαη εμνπιηζκφ ζηνλ νπνίν δηελεξγείηαη ε δηάζεζε ή ε αλάθηεζε 

ησλ επηθηλδχλσλ απνβιήησλ δπλάκεη ηεο άδεηαο πνπ ρνξεγείηαη ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 7 ηεο ΚΤΑ Ζ.Π. 13588/725/2006 (θαη άξζ. 4, Κεθ. 9, παξ. 9.1.2. ηεο ΚΤΑ ΖΠ 

24944/1159/2006). 

S Δξςγίανζη ή/και αποκαηάζηαζη μιαρ εγκαηάζηαζηρ ή ενόρ σώπος: λνείηαη ην 

ζχλνιν ησλ κειεηψλ θαη έξγσλ κε ηα νπνία εμαζθαιίδεηαη φηη ε εγθαηάζηαζε ή ν 

ρψξνο, πνπ κε ηελ πξνβιεπφκελε ρξήζε πξφθεηηαη λα ξππαλζεί απφ επηθίλδπλα 

απφβιεηα ή απφ ηελ πθηζηάκελε ρξήζε έρεη ήδε ξππαλζεί απφ επηθίλδπλα απφβιεηα, 

δελ εγθπκνλεί πιένλ θηλδχλνπο γηα ηε δεκφζηα πγεία θαη ην πεξηβάιινλ. 

S Μεηέπειηα θπονηίδα: Σν ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ, ησλ έξγσλ, ησλ ειέγρσλ θαη θάζε 

άιιεο ζπλαθνχο δξαζηεξηφηεηαο, πνπ εθαξκφδνληαη κεηά ηελ νξηζηηθή παχζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπλφινπ ή ηκήκαηνο ησλ εγθαηαζηάζεσλ δηαρείξηζεο επηθηλδχλσλ 

απνβιήησλ θαη έρνπλ σο ζηφρν: 

α) Σελ παξαθνινχζεζε ηεο εμέιημεο ηνπ ρψξνπ (επηηήξεζε), 

β) Σελ απνθαηάζηαζε ηνπ ρψξνπ απφ ελδερφκελεο δεκηέο, θαζψο θαη ηελ έληαμή ηνπ 

ζην πεξηβάιινλ ψζηε λα πξνζηαηεχεηαη ε δεκφζηα πγεία θαη ην πεξηβάιινλ, θαη λα 

επηηπγράλεηαη ε δηαηήξεζε θαη ε βειηίσζε ηνπ ηνπίνπ. 

S Έγγπαθο παπακολούθηζηρ (διαζςνοπιακή μεηαθοπά): ζπκπιεξψλεηαη απφ ην 

θνξέα πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζεη ηελ εμαγσγή ή εηζαγσγή ησλ επηθίλδπλσλ 

απνβιήησλ θαη απνζηέιιεηαη ζηελ Γεληθή Γηεχζπλζε Πεξηβάιινληνο ηνπ ΤΠΔΚΑ 

θαη ζηηο ινηπέο αξκφδηεο αξρέο (πξννξηζκνχ, απνζηνιήο θαη δηακεηαθφκηζεο, 

αλαιφγσο) ηξεηο εξγάζηκεο εκέξεο 

πξηλ απφ ηε κεηαθνξά (άξζξν 4, θεθ.1.3, ΚΤΑ 24944/1159/2006). 

S Έληππν αλαγλώξηζεο γηα ηε ζπιινγή θαη κεηαθνξά επηθίλδπλσλ απνβιήησλ 

(εγρψξηα κεηαθνξά): ζπλνδεχεη ππνρξεσηηθά ηα επηθίλδπλα απφβιεηα ζε θάζε 

εξγαζία ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο ηνπο εληφο ηνπ εζληθνχ ρψξνπ θαη απνδεηθλχεη ηελ 

λφκηκε θαηνρή ησλ επηθίλδπλσλ απνβιήησλ (άξζξν 10, ΚΤΑ 13588/725/2006). Ζ 



 

113 

 

ζπγθεθξηκέλε κνξθή ηνπ εληχπνπ αλαθέξεηαη ζην άξζ. 4, Κεθ. 9, παξ. 2 ηεο ΚΤΑ 

ΖΠ 24944/1159/2006. 

S Υώξνο Τγεηνλνκηθήο Σαθήο Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ (ΥΤΣΔΑ): ν ρψξνο ζηνλ 

νπνίν γίλεηαη ε ηειηθή δηάζεζε ησλ επηθίλδπλσλ απνβιήησλ επί ή εληφο ηνπ εδάθνπο, 

ζχκθσλα κε ζπγθεθξηκέλεο πξαθηηθέο θαη κεηά απφ επεμεξγαζία ησλ απνβιήησλ, 

ζηελ πεξίπησζε πνπ απηά δελ θαιχπηνπλ ηηο απαηηήζεηο ηεο εζληθήο θαη θνηλνηηθήο 

λνκνζεζίαο. Ο ζρεδηαζκφο, ε θαηαζθεπή, ε ιεηηνπξγία θαη ε κεηέπεηηα θξνληίδα ηνπ 

ΥΤΣΔΑ γίλνληαη θαηά ηξφπν ψζηε λα πιεξνχληαη νη αλαγθαίεο πξνυπνζέζεηο 

πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο δεκφζηαο πγείαο (άξζξν 4, παξ.5.1, ΚΤΑ 

24944/1159/2006). 

 

Σαμηλόκεζε ησλ επηθίλδπλσλ απνβιήησλ βάζεη ησλ ρεκηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ 

ηνπο. 

 Δθξεθηηθέο χιεο 

 

Οπζίεο πνπ κπνξνχλ λα αληηδξάζνπλ ρεκηθά, παξάγνληαο αέξηα ζε ζρεηηθά πςειή 

ζεξκνθξαζία θαη πίεζε θαη κε κεγάιε ηαρχηεηα. Ζ έλαξμε ηεο αληίδξαζεο κπνξεί λα 

πξνθιεζεί κέζσ ηεο ζέξκαλζεο, ηεο ηξηβήο ή ηεο πίεζεο. Απφ ηελ Γηεχζπλζε 

Μεηαθνξψλ (DOT) νη εθξεθηηθέο „πιεο ηαμηλνκνχληαη ζε:  

 Δθξεθηηθά πςειήο πεξηεθηηθφηεηαο, φπσο ε ηξηληηξνηνινπφιε (TNT) 

 Δθξεθηηθά ρακειήο εθξεθηηθφηεηαο 

 Δθξεθηηθά ππξνδφηεζεο 

 πκπηεζκέλα αέξηα 

 

 Δχθιεθηα πγξά 
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Θεσξνχληαη ηα πγξά εθείλα πνπ έρνπλ ζεκείν αλάθιεμεο θάησ απφ 61νC, ζχκθσλα 

κε ηε DOT. 

 Δχθιεθηα ζηεξεά 

 

Τιηθά πνπ αλαθιέγνληαη κε ηελ ηξηβή, κε απνξξφθεζε πγξαζίαο, κε ρεκηθέο αιιαγέο 

ή κε ζεξκφηεηα πνπ απνξξνθνχλ θαηά ηελ θαηεξγαζία ηνπο. Σέηνηα είλαη ηα 

εχθιεθηα κέηαιια φπσο ην δηξθφλην ή ην λάηξην, ζηεξεά πνπ αληηδξνχλ κε ην λεξφ 

φπσο ην κεηαιιηθφ λάηξην ή ην ιίζην, θαη ζηεξεά πνπ δίλνπλ εθξεθηηθνχο αηκνχο 

φπσο ε θακθνξά θαη ε λαθζαιίλε. 

 Ομεηδσηηθά πιηθά 

  

 Γηαβξσηηθά πιηθά 

 

Υεκηθέο νπζίεο πνπ πξνθαινχλ νξαηέο θαηαζηξνθέο ή ζεκαληηθέο κε αλαζηξέςηκεο 

αιιαγέο ζηνπο δσληαλνχο ηζηνχο απφ ρεκηθή δξάζε κέζσ ηεο επαθήο. 

 Γειεηεξηψδε πιηθά 

 

 Ραδηελεξγά πιηθά 
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 Καξθηλνγφλεο νπζίεο 

Καξθηλνγφλνο έλσζεείλαη απηή πνπ ζχκθσλα κε πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα θαη 

κειέηεο βξέζεθε λα απμάλεη ην ξπζκφ εκθάληζεο θαξθίλνπ. 

 Σνμηθά πιηθά 

 

 

Ζ1 «Δθξεθηηθό»: νπζίεο θαη παξαζθεπάζκαηα πνπ κπν− ξνχλ λα εθξαγνχλ  φηαλ  

έιζνπλ  ζε επαθή κε θιφγα  ή πνπ είλαη  πεξηζζφηεξν επαίζζεηεο ζηηο  θξνχζεηο  θαη 

ηηο  ηξηβέο  απφ ην δηληηξνβελδφιην  

Ζ2 «Ομεηδσηηθό»:  νπζίεο θαη  παξαζθεπάζκαηα ηα νπνία,  φηαλ  έιζνπλ  ζε  επαθή  

κε  άιιεο νπζίεο,  ηδί− σο εχθιεθηεο νπζίεο, παξνπζηάδνπλ  ηζρπξή εμψζεξκν 

αληίδξαζε. 

Ζ3−Α «Πνιύ εύθιεθην»: νπζίεο  θαη παξαζθεπάζκαηα: 

− ε πγξή θαηάζηαζε, ησλ νπνίσλ ην ζεκείν αλάθιεμεο είλαη  θαηψηεξν ησλ 21
ν
 C 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εμαηξεηηθά εχθιεθησλ πγξψλ) ή 

− πνπ κπνξνχλ λα ζεξκαλζνχλ  θαη ηειηθά λα αλαθιε− γνχλ ζηνλ  αέξα  ππφ 

θαλνληθή  ζεξκνθξαζία ρσξίο  ηε βνήζεηα  ελέξγεηαο ή 

− ζε ζηεξεά θαηάζηαζε,  πνπ κπνξνχλ λα αλαθιεγνχλ εχθνια  κε ζχληνκε 

επελέξγεηα κηαο πεγήο αλάθιεμεο θαη ηα νπνία εμαθνινπζνχλ λα θαίγνληαη  ή λα 

θαηαλαιψλνληαη  κεηά  ηελ απνκάθξπλζε ηεο πεγήο αλάθιεμεο  ή 

− ζε αέξηα θαηάζηαζε, πνπ είλαη εχθιεθηα ζηνλ αέξα ππφ θαλνληθή πίεζε ή 

−  ηα  νπνία, φηαλ  έιζνπλ  ζε επαθή κε ην  λεξφ ή κε πγξφ  αέξα, δεκηνπξγνχλ  

επθφισο  εχθιεθηα αέξηα  ζε επηθίλδπλεο  πνζφηεηεο. 
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Ζ3−Β «Δύθιεθην»: πγξέο νπζίεο  θαη παξαζθεπάζκαηα ησλ  νπνίσλ  ην  ζεκείν  

αλάθιεμεο είλαη  ηνπιάρηζηνλ 

21νC θαη δελ ππεξβαίλεη  ηνπο  55νC. 

Ζ4 «Δξεζηζηηθό»: κε δηαβξσηηθέο νπζίεο θαη  παξα− ζθεπάζκαηα,  νη νπνίεο ζε 

άκεζε, παξαηεηακέλε ή επαλεηιεκκέλε  επαθή κε ην  δέξκα  ή ηνπο  βιελλνγφλνπο, 

κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ  θιεγκνλή. 

Ζ5 «Δπηβιαβέο»: νπζίεο θαη παξαζθεπάζκαηα ησλ νπνί− σλ ε εηζπλνή, θαηάπνζε  ή 

εηζρψξεζε  ζην δέξκα είλαη δπλαηφλ  λα ζπλεπάγεηαη πεξηνξηζκέλνπο θηλδχλνπο 

Ζ6 «Σνμηθό»: νπζίεο  θαη παξαζθεπάζκαηα ησλ νπνί− σλ ε εηζπλνή, θαηάπνζε  ή 

εηζρψξεζε  ζην δέξκα είλαη δπλαηφλ  λα ζπλεπάγεηαη ζνβαξνχο  θηλδχλνπο,  

παξνδηθνχ  ή ρξνλίνπ ραξαθηήξα ή αθφκε  θαη  ην  ζάλαην (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ  πνιχ ηνμηθψλ  νπζηψλ θαη παξαζθεπαζκάησλ). 

Ζ7 «Καξθηλνγόλν»: νπζίεο ή παξαζθεπάζκαηα, νη νπνίεο  κε εηζπλνή, θαηάπνζε  ή 

εηζρψξεζε  ζην  δέξκα κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ  θαξθίλν  ή λα απμήζνπλ ηελ 

ζπρλφηεηα ηνπ. 

Ζ8 «Γηαβξσηηθό»: νπζίεο θαη παξαζθεπάζκαηα  νη νπνίεο, ζε επαθή κε δσληαλνχο  

ηζηνχο, κπνξνχλ λα αζθήζνπλ θαηαζηξεπηηθή επίδξαζε  ζ‟ απηνχο. 

Ζ9 «Μνιπζκαηηθό»: χιεο  πνπ πεξηέρνπλ  αλζεθηηθνχο κηθξννξγαληζκνχο ή ηηο  

ηνμίλεο ηνπο,  νη νπνίνη  είλαη γλσζηφ  ή ππάξρνπλ ζνβαξνί  ιφγνη  λα πηζηεχεηαη φηη 

πξνθαινχλ αζζέλεηεο ζηνλ  άλζξσπν ή ζε άιινπο  δψληεο  νξγαληζκνχο 

Ζ10 «Σεξαηνγόλν»:  νπζίεο ή  παξαζθεπάζκαηα, νη νπνίεο, κε εηζπλνή, θαηάπνζε  ή 

εηζρψξεζε  ζην δέξκα κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ κε θιεξνλνκηθέο ζπγγελείο 

δπζκνξθίεο ή λα απμήζνπλ ηε ζπρλφηεηα ηνπο. 

Ζ11  «Μεηαιιαμνγόλν»:  νπζίεο  ή παξαζθεπάζκαηα νη νπνίεο, κε εηζπλνή, 

θαηάπνζε  ή εηζρψξεζε  ζην δέξκα, κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ  θιεξνλνκηθά 

γελεηηθά ειαηηψκαηα  ή λα απμήζνπλ ηε ζπρλφηεηά ηνπο. 

Ζ12 Οπζίεο ή παξαζθεπάζκαηα ηα νπνία, φηαλ έιζνπλ ζε επαθή κε ην λεξφ, ηνλ 

αέξα  ή κε έλα νμχ, εθιχνπλ ηνμηθφ  ή πνιχ ηνμηθφ  αέξην. 
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Ζ13 Οπζίεο  ή παξαζθεπάζκαηα ηα  νπνία, κεηά  απφ δηάζεζε,  κπνξνχλ λα 

δεκηνπξγήζνπλ,  κε νπνηνδήπνηε κέζν,  κηα  άιιε  νπζία,  π.ρ. έλα  πξντφλ  

έθπιπζεο,  ην νπνίν έρεη έλα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ αλαθέξζεθαλ 

πξνεγνπκέλσο. 

Ζ14 «Οηθνηνμηθό»: νπζίεο  θαη  παξαζθεπάζκαηα  πνπ παξνπζηάδνπλ ή είλαη 

δπλαηφλ λα παξνπζηάζνπλ άκεζν κειινληηθφ θίλδπλν  γηα  έλαλ  ή πεξηζζφηεξνπο 

ηνκείο ηνπ πεξηβάιινληνο. 

 

 

ΔΡΓΑΗΔ ΓΗΑΘΔΖ 

θνπφο ηνπ  παξφληνο  παξαξηήκαηνο είλαη  ε θαηαγξαθή ησλ εξγαζηψλ δηάζεζεο  

απνβιήησλ, φπσο απηέο εθηεινχληαη ζηελ πξάμε. χκθσλα κε ην άξζξν 4 ηεο 

παξνχζαο απφθαζεο ε δηάζεζε ησλ απνβιήησλ πξέπεη λα γίλεηαη ρσξίο  λα ηίζεηαη ζε 

θίλδπλν  ε αλζξψπηλε πγεία θαη ρσξίο λα ρξεζηκνπνηνχληαη δηαδηθαζίεο ή κέζνδνη 

πνπ κπνξνχλ λα βιάςνπλ ην πεξηβάιινλ. 

D1. Δλαπφζεζε εληφο  ή επί ηνπ εδάθνπο  (π.ρ. ζε ρψξνπο ηαθήο  απνβιήησλ  θ.ιπ.) 

D2. Δπεμεξγαζία ζην  έδαθνο  (π.ρ. βηναπνηθνδφκεζε πγξψλ απνβιήησλ  ή ηιχνο  

απφ επεμεξγαζία ιπκάησλ ζην έδαθνο  θ.ιπ.) 

D3. Έγρπζε ζε βάζνο (π.ρ. έγρπζε ξεπζηψλ απνβιήησλ ζε γεσηξήζεηο, ζε αιαηνχρα 

θνηηάζκαηα ή θπζηθνχο ρψξνπο ελαπφζεζεο  θ.ιπ.) 

D4. Δπηθαλεηαθή δηαζπνξά (π.ρ. ελαπφζεζε  πγξψλ απνβιήησλ ή ηιχνο απφ 

επεμεξγαζία ιπκάησλ ζε θξέ− αηα, ηέικαηα ή ιηκλνζάιαζζεο θ.ιπ.) 

D5. Απφζεζε ζε εηδηθά ζρεδηαζκέλνπο ρψξνπο ηαθήο (π.ρ. ηνπνζέηεζε ζε ζεηξά 

ρσξηζηψλ δηακεξηζκάησλ πνπ θαιχπηνληαη θαη  δελ  επηθνηλσλνχλ  νχηε  κεηαμχ  

ηνπο νχηε  κε ην πεξηβάιινλ  θ.ιπ.) 

D6. Απφξξηςε ζε πδαηηθφ  ζχζηεκα  πιελ ησλ ζαιαζζψλ/σθεαλψλ 

D7. Απφξξηςε ζε ζάιαζζεο/σθεαλνχο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο  ηεο ηαθήο  ζην 

ζαιάζζην  βπζφ 
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D8. Βηνινγηθή  επεμεξγαζία κε αλαθεξφκελε ζε άιιν ζεκείν ηνπ παξφληνο 

θαηαιφγνπ, ε νπνία έρεη σο απνηέιεζκα  ηνλ ζρεκαηηζκφ ηειηθψλ ελψζεσλ ή 

κεηγκάησλ, πνπ δηαηίζεληαη κε θάπνηνλ απφ ηνπο ηξφπνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηα 

ζεκεία  D1 έσο D12 

D9. Φπζηθή ή ρεκηθή επεμεξγαζία κε αλαθεξφκελε ζε άιιν ζεκείν ηνπ παξφληνο 

θαηαιφγνπ, ε νπνία έρεη σο απνηέιεζκα ηνλ ζρεκαηηζκφ  ηειηθψλ  ελψζεσλ ή 

κεηγκάησλ, πνπ δηαηίζεληαη κε θάπνηνλ απφ ηνπο  ηξφπνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηα 

ζεκεία D1 έσο D12 (π.ρ. εμάηκηζε, μήξαλζε, δηαπχξσζε θιπ.) 

D10. Καχζε ζην έδαθνο 

D11. Καχζε ζηε ζάιαζζα 

D12. Μφληκε απνζήθεπζε  (π.ρ. ελαπφζεζε  πεξηεθηψλ ζε νξπρείν  θ.ιπ.) 

D13. Αλάκεημε απνβιήησλ πξηλ ππνβιεζνχλ ζε κία απφ ηηο  εξγαζίεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία  D1 έσο D12 

D14. Δπαλαζπζθεπαζία  απνβιήησλ  πξηλ ππνβιεζνχλ ζε κία απφ ηηο  εξγαζίεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία D1 έσο D13 

D15. Απνζήθεπζε  ελ αλακνλή  κηαο  απφ ηηο  εξγαζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα  ζεκεία  D1 

έσο  D14 (εθηφο  απφ ηελ πξνζσξηλή απνζήθεπζε, ελ αλακνλή ηεο ζπιινγήο, ζην ρψξν φπνπ 

παξάγνληαη ηα απφβιεηα) 

 

R1.  Υξήζε σο θαπζίκνπ  ή άιινπ  κέζνπ  παξαγσγήο ελέξγεηαο 

R2. Αλάθηεζε  / αλαγέλλεζε  δηαιπηψλ 

R3. Αλαθχθισζε  / αλάθηεζε  νξγαληθψλ  νπζηψλ πνπ δελ  ρξεζηκνπνηνχληαη σο 

δηαιχηεο  (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εξγαζηψλ ηεο ιηπαζκαηνπνίεζεο θαη άιισλ 

δηεξγαζηψλ  κεηαηξνπήο βηνινγηθνχ  ραξαθηήξα) 

R4. Αλαθχθισζε / αλάθηεζε κεηάιισλ θαη κεηαιιηθψλ ελψζεσλ 

R5. Αλαθχθισζε / αλάθηεζε  άιισλ αλφξγαλσλ πιψλ 

R6. Αλαγέλλεζε  νμέσλ ή βάζεσλ 

R7. Αλάθηεζε ελψζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ξχπαλζεο 
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R8. Αλάθηεζε  ελψζεσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ θαηαιχηεο. 

R9. Δπαλαδηχιηζε  ρξεζηκνπνηεκέλσλ νξπθηειαίσλ ή 

άιινπ είδνπο  επαλαρξεζηκνπνίεζε ρξεζηκνπνηεκέλσλ 

R10. Δκπινπηηζκφο εδάθνπο  κε ζεηηθά  απνηειέζκαηα γηα ηε γεσξγία θαη ην 

πεξηβάιινλ 

R11. Υξεζηκνπνίεζε θαηαινίπσλ απφ ηηο εξγαζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία  R1 

έσο R10 

R12. Αληαιιαγή απνβιήησλ  πξνθεηκέλνπ  λα ππνβιεζνχλ ζε κία  απφ ηηο  εξγαζίεο 

πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία  R1 έσο R11 

R13. Απνζήθεπζε  απνβιήησλ  ελ αλακνλή  κηαο  απφ ηηο  εξγαζίεο πνπ αλαθέξνληαη 

ζηα  ζεκεία  R1 έσο R12 (εθηφο απφ ηελ πξνζσξηλή απνζήθεπζε, ελ αλακνλή ηεο 

ζπιινγήο,  ζην ρψξν φπνπ παξάγνληαη ηα απφβιεηα) 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ 

Δπξσπατθόο Καηάινγνο Απνβιήησλ 

 

G4 : Δςπωπαϊκόρ Καηάλογορ Αποβλήηων (6-ψήθιοι κωδικοί)   
01 . ΑΠΟΒΛΖΣΑ ΑΠΟ ΔΞΔΡΔΤΝΖΖ, ΔΞΟΡΤΞΖ, ΔΡΓΑΗΔ ΛΑΣΟΜΔΗΟΤ ΚΑΗ ΦΤΗΚΖ ΚΑΗ ΥΖΜΗΚΖ 
ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΟΡΤΚΣΧΝ 

0101 απόβιεηα από ηελ εθζθαθή νξπθηώλ 

010101 απόβιεηα από ηελ εθζθαθή νξπθηώλ πνπ πεξηέρνπλ κέηαιια 

010102 απόβιεηα από ηελ εθζθαθή νξπθηώλ πνπ δελ πεξηέρνπλ κέηαιια 

0103 απόβιεηα από ηε θπζηθή θαη ρεκηθή επεμεξγαζία νξπθηώλ πνπ πεξηέρνπλ κέηαιια 

010304 * νμενπαξαγσγά ππνιείκκαηα από ηελ επεμεξγαζία ζεηνύρνπ κεηαιιεύκαηνο 

010305 * άιια ππνιείκκαηα πνπ πεξηέρνπλ επηθίλδπλεο νπζίεο 

010306 ππνιείκκαηα εθηόο εθείλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα ζεκεία 01 03 04 θαη 01 03 05 

010307 * άιια ππνιείκκαηα πνπ πεξηέρνπλ επηθίλδπλεο νπζίεο από ηε θπζηθή θαη ρεκηθή επεμεξγαζία νξπθηώλ πνπ πεξηέρνπλ 

κέηαιια 

010308 απόβιεηα ζθόλεο θαη πνύδξαο εθηόο εθείλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνζεκείν 01 03 07 

010309 εξπζξά ηιύο από ηελ παξαγσγή αινπκίλαο εθηόο εθείλσλ πνπαλαθέξνληαη ζην ζεκείν 01 03 07 

010399 απόβιεηα κε πξνδηαγξαθόκελα άιισο 

0104 απόβιεηα από θπζηθή θαη ρεκηθή επεμεξγαζία νξπθηώλ πνπ δελ πεξηέρνπλ κέηαιια 

010407 * απόβιεηα πνπ πεξηέρνπλ επηθίλδπλεο νπζίεο από θπζηθή θαη ρεκηθήεπεμεξγαζία νξπθηώλ πνπ δελ πεξηέρνπλ κέηαιια 

010408 απόβιεηα ραιίθηα θαη ζπαζκέλνη βξάρνη εθηόο εθείλσλ πνπαλαθέξνληαηζην ζεκείν 01 04 07 

010409 απόβιεηα ακκώδε θαη αξγηιώδε 

010410 απόβιεηα ζθόλεο θαη πνύδξαο εθηόο εθείλσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην ζεκείν 01 04 07 

010411 απόβιεηα από ηελ επεμεξγαζία πνηάζαο θαη αιαηνύρνπ βξάρνπ εθηόοεθείλσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην ζεκείν 01 04 07 

http://www.minenv.gr/4/41/41200/00/EU.katalogos(EKA).pdf
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010412 ππνιείκκαηα θαη άιια απόβιεηα από πιύζηκν θαη θαζαξηζκό νξπθηώλεθηόο εθείλσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία 01 04 07 

θαη 01 04 11 

010413 απόβιεηα από ηελ θνπή θαη ην πξηόληζκα πέηξαο εθηόο εθείλσλ πνπαλαθέξνληαη ζην ζεκείν 01 04 07 

010499 απόβιεηα κε πξνδηαγξαθόκελα άιισο 

0105 ιάζπεο γεσηξήζεσλ θαη άιια απόβιεηα γεσηξήζεσλ 

010504 ιάζπεο θαη απόβιεηα από γεώηξεζε λεξνύ 

010505 * ιάζπεο θαη απόβιεηα από γεώηξεζε πνπ πεξηέρνπλ πεηξέιαην 

010506 * ιάζπεο γεσηξήζεσλ θαη άιια απόβιεηα γεσηξήζεσλ πνπ πεξηέρνπλεπηθίλδπλεο νπζίεο 

010507 ιάζπεο θαη απόβιεηα από γεώηξεζε πνπ πεξηέρνπλ βαξίηε εθηόοεθείλσλπνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία 01 05 05 θαη 01 05 06 

010508 ιάζπεο θαη απόβιεηα από γεώηξεζε πνπ πεξηέρνπλ ρισξηνύρα εθηόοεθείλσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία 01 05 05 θαη 01 

05 06 

010599 απόβιεηα κε πξνδηαγξαθόκελα άιισο 

02. ΑΠΟΒΛΖΣΑ ΑΠΟ ΓΔΧΡΓΗΑ, ΚΖΠΔΤΣΗΚΖ, ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ, ΓΑΟΚΟΜΗΑ, ΘΖΡΑ ΚΑΗ ΑΛΗΔΗΑ, 
ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΗΑ ΚΑΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΣΡΟΦΗΜΧΝ 

0201 απόβιεηα από γεσξγία, θεπεπηηθή, πδαηνθαιιηέξγεηα, δαζνθνκία, ζήξαθαηαιηεία 

020101 ιάζπεο από πιύζε θαη θαζαξηζκό 

020102 απόβιεηα ηζηώλ δώσλ 

020103 απόβιεηα ηζηώλ θπηώλ 

020104 απόβιεηα πιαζηηθά (εμαηξνύληαη ηεο ζπζθεπαζίαο) 

020106 πεξηπώκαηα, νύξα θαη θόπξαλα δώσλ (ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη αιινησκέλε ρνξηνλνκή), πγξά εθξνήο ζπιιεγέληα ρσξηζηά 

θαη επεμεξγαδόκελα εθηόο ζεκείνπ παξαγσγήο 

020107 απόβιεηα από δαζνθνκία 

020108 * αγξνρεκηθά απόβιεηα πνπ πεξηέρνπλ επηθίλδπλεο νπζίεο 

020109 αγξνρεκηθά απόβιεηα εθηόο εθείλσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην ζεκείν 02 01 08 

020110 απόβιεηα κέηαιιν 

020199 απόβιεηα κε πξνδηαγξαθόκελν άιισο 

0202 απόβιεηα από ηελ πξνπαξαζθεπή θαη επεμεξγαζία θξέαηνο, ςαξηνύ θαη άιισλ ηξνθίκσλ 
δσηθήο πξνέιεπζεο 

020201 ιάζπεο από πιύζε θαη θαζαξηζκό 

020202 απόβιεηα ηζηώλ δώσλ 

020203 πιηθά αθαηάιιεια γηα θαηαλάισζε ή επεμεξγαζία 

020204 ιάζπεο από επηηόπνπ επεμεξγαζία πγξώλ εθξνήο 

020299 απόβιεηα κε πξνδηαγξαθόκελα άιισο 

0203 απόβιεηα από ηελ πξνπαξαζθεπή θαη θαηεξγαζία θξνύησλ, ιαραληθώλ,δεκεηξηαθώλ, 
βξσζίκσλ ειαίσλ, θαθάν, θαθέ, ηζαγηνύ θαη θαπλνύ παξαγσγή θνλζεξβώλ παξαγσγή δύκεο θαη 
εθρπιηζκάησλ δύκεο, Πξνπαξαζθεπή θαη δύκσζε κειάζαο 

020301 ιάζπεο από ηελ πιύζε, θαζαξηζκό, απνθινίσζε, θπγνθέληξηζε θαη δηαρσξηζκό 

020302απόβιεηα από πιηθά ζπληήξεζεο 

020303 απόβιεηα από εθρύιηζκα δηαιύηνπ 

020304 πιηθά αθαηάιιεια γηα θαηαλάισζε ή επεμεξγαζία 

020305 ιάζπεο από επηηόπνπ επεμεξγαζία πγξώλ εθξνήο 

020399 απόβιεηα κε πξνδηαγξαθόκελα άιισο 

0204 απόβιεηα από ηε δηεξγαζία παξαγσγήο δάραξεο 

020401 ρώκαηα από ηνλ θαζνξηζκό θαη πιύζε ζαθραξόηεπηισλ 

020402 αλζξαθηθό αζβέζηην εθηόο πξνδηαγξαθώλ 

020403 ιάζπεο από ηελ επηηόπνπ επεμεξγαζία πγξώλ εθξνήο 

020499 απόβιεηα κε πξνδηαγξαθόκελα άιισο 

0205 απόβιεηα από ηε βηνκεραλία γαιαθηνθνκηθώλ πξντόλησλ 

020501 πιηθά αθαηάιιεια γηα θαηαλάισζε ή επεμεξγαζία 

020502 ιάζπεο από επηηόπνπ επεμεξγαζία πγξώλ εθξνήο 
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020599 απόβιεηα κε πξνδηαγξαθόκελα άιισο 

0206 απόβιεηα από βηνκεραλία αξηνπνηίαο θαη δαραξνπιαζηηθήο 

020601 πιηθά αθαηάιιεια γηα θαηαλάισζε ή επεμεξγαζία 

020602 απόβιεηα από πιηθά ζπληήξεζεο 

020603 ιάζπεο από επηηόπνπ επεμεξγαζία πγξώλ εθξνήο 

020699 απόβιεηα κε πξνδηαγξαθόκελα άιισο 

0207 απόβιεηα από ηελ παξαγσγή αιθννινύρσλ θαη κε αιθννινύρσλ πνηώλ(εμαηξνπκέλσλ ησλ 
θαθέ, θαθάν θαη ηζαγηνύ) 

020701 απόβιεηα από ηελ πιύζε, ηνλ θαζνξηζκό θαη ηε κεραληθή αλαγσγή πξώησλ πιώλ 

020702 απόβιεηα από ηελ απόζηαμε αιθνόιεο 

020703 απόβιεηα από ρεκηθή επεμεξγαζία 

020704 πιηθά αθαηάιιεια γηα θαηαλάισζε ή επεμεξγαζία 

020705 ιάζπεο από επηηόπνπ επεμεξγαζία πγξώλ εθξνήο 

020799 απόβιεηα κε πξνδηαγξαθόκελα άιισο 

03. ΑΠΟΒΛΖΣΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΚΑΣΔΡΓΑΗΑ ΞΤΛΟΤ ΚΑΗ ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΣΑΜΠΛΑΓΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΠΛΧΝ, 
ΚΑΘΧ ΚΑΗ ΠΟΛΣΟΤ, ΥΑΡΣΗΟΤ ΚΑΗ ΥΑΡΣΟΝΗΟΤ 

0301 απόβιεηα από ηελ θαηεξγαζία μύινπ θαη ηελ παξαγσγή ηακπιάδσλ θαη επίπισλ 

030101 απόβιεηα θινηώλ θαη θειιώλ 

030104 * πξηνλίδη, μέζκαηα, απνθνκκέλα ηεκάρηα, θαηάινηπα μπιείαο,κνξηνζαλίδεο θαη θαπιακάδεο πνπ πεξηέρνπλ επηθίλδπλεο 

νπζίεο 

030105 πξηνλίδη, μέζκαηα, απνθνκκέλα ηεκάρηα, θαηάινηπα μπιείαο,κνξηνζαλίδεο θαη θαπιακάδεο εθηόο εθείλσλ πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζην ζεκείν 03 01 04 

030199 απόβιεηα κε πξνδηαγξαθόκελα άιισο 03 02 απόβιεηα ζπληήξεζεο μύινπ 

0302 απόβιεηα ζπληήξεζεο μύινπ 

030201 * κε αινγνλσκέλα νξγαληθά ζπληεξεηηθά μύινπ 

030202 * νξγαλνρισξησκέλα ζπληεξεηηθά μύινπ 

030203 * νξγαλνκεηαιιηθά ζπληεξεηηθά μύινπ 

030204 * αλόξγαλα ζπληεξεηηθά μύινπ 

030205 * άιια ζπληεξεηηθά μύινπ πνπ πεξηέρνπλ επηθίλδπλεο νπζίεο 

030299 ζπληεξεηηθά μύινπ κε πξνδηαγξαθόκελα άιισο 

0303 απόβιεηα από ηελ παξαγσγή θαη θαηεξγαζία πνιηνύ, ραξηηνύ θαη ραξηνληώλ 

030301 απόβιεηα θινηνύ θαη μύινπ 

030302 κνύξγα πξάζηλνπ πγξνύ (από ηελ αλάθηεζε δηαιύκαηνο πνιηνύ) 

030305 ιάζπεο απνκειάλσζεο από ηελ αλαθύθισζε ραξηηνύ 

030307 κεραληθώο δηαρσξηδόκελα απνξξίκκαηα από ηελ πνιηνπνίεζε απόβιεηνπ ραξηηνύ θαη ραξηνληνύ 

030308 απόβιεηα από ηελ επηινγή ραξηηνύ θαη ραξηνληώλ πνπ πξννξίδνληαη γηα αλαθύθισζε 

030309 απόβιεηα ιάζπεο από άλπδξν αζβέζηε 

030310 απνξξίκκαηα ηλώλ, ιάζπεο από ίλεο, πιήζκαηα θαη επηρξίζκαηαπξνεξρόκελν από κεραληθό δηαρσξηζκό 

030311 ιάζπεο από επηηόπνπ επεμεξγαζία πγξώλ εθξνήο εθηόο εθείλσλ πνππεξηιακβάλνληαη ζην ζεκείν 03 03 10 

030399 απόβιεηα κε πξνδηαγξαθόκελα άιισο 

04. ΑΠΟΒΛΖΣΑ ΑΠΟ ΣΗ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΔ ΓΔΡΜΑΣΟ, ΓΟΤΝΑ ΚΑΗ ΤΦΑΝΣΟΤΡΓIΑ 

0401 απόβιεηα από ηηο βηνκεραλίεο δέξκαηνο θαη γνύλαο 

040101 απόβιεηα δηαρσξηζκνύ αλύδξνπ άζβεζηνπ θαη ηεκαρίσλ δέξκαηνο 

040102 απόβιεηα αζβέζησζεο 

040103 * απόβιεηα απνιίπαλζεο πνπ πεξηέρνπλ δηαιύηε ρσξίο πγξή θάζε 

040104 πγξό βπξζνδεςίαο πνπ πεξηέρεη ρξώκην 

040105 πγξά βπξζνδεςίαο πνπ δελ πεξηέρεη ρξώκην 

040106 ιάζπεο, εηδηθόηεξα από επηηόπνπ επεμεξγαζία πγξώλ εθξνήο, πνπ πεξηέρνπλ ρξώκην 

040107 ιάζπεο, εηδηθόηεξα από επηηόπνπ επεμεξγαζία πγξώλ εθξνήο, πνπ δελ πεξηέρνπλ ρξώκην 

040108 απόβιεηα επεμεξγαζκέλα δέξκα (κπιε θύιια, μέζκαηα, από θνκκέλα ηεκάρηα, ζθόλε ζηηιβώκαηνο) πνπ πεξηέρεη ρξώκην 
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040109 απόβιεηα από επέλδπζε θαη ηειείσκα 

040199 απόβιεηα κε πξνδηαγξαθόκελα άιισο 

0402 απόβιεηα από ηε βηνκεραλία πθαληνπξγίαο 

040209 απόβιεηα από ζύλζεηα πιηθά (εκπνηηζκέλα πθαληά,ειαζηνκεξή,πιαζηνκεξή) 

040210 νξγαληθή ύιε από θπζηθά πξντόληα (π.ρ. ιίπνο, θεξόο) 

040214 * απόβιεηα από θηλίξηζκα πνπ πεξηέρνπλ νξγαληθνύο δηαιύηεο 

040215 απόβιεηα από θηλίξηζκα άιια από ηα αλαθεξόκελα ζην ζεκείν 04 02 14 

040216 * ρξώκαηα θαη βαθέο πνπ πεξηέρνπλ επηθίλδπλεο νπζίεο 

040217 ρξώκαηα θαη βαθέο άιια από ηα αλαθεξόκελα ζην ζεκείν 04 02 16 

040219 * ιάζπεο από επηηόπνπ επεμεξγαζία πγξώλ εθξνήο πνπ πεξηέρνπλ επηθίλδπλεο νπζίεο 

040220 ιάζπεο από επηηόπνπ επεμεξγαζία πγξώλ εθξνήο άιιεο από ηηο αλαθεξόκελεο ζην ζεκείν 04 02 19 

040221 απόβιεηα από κε θαηεξγαζκέλεο πθαληνπξγηθέο ίλεο 

040222 απόβιεηα από θαηεξγαζκέλεο πθαληνπξγηθέο ίλεο 

040299 απόβιεηα κε πξνδηαγξαθόκελα άιισο 

05. ΑΠΟΒΛΖΣΑ ΑΠΟ ΣΖ ΓΗΤΛΗΖ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ, ΣΟΝ ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ ΚΑΗ ΣΖΝ 
ΠΤΡΟΛΤΣΗΚΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΑΝΘΡΑΚΑ 

0501 απόβιεηα από ηε δηύιηζε πεηξειαίνπ 

050102 * ιάζπεο από ηνλ αθαιαησηή 

050103 * ιάζπεο ηνπ ππζκέλα δεμακελώλ 

050104 * νμηλναιθπιηθέο ιάζπεο 

050105 * πεηξειαηνθειίδεο 

050106 * ιάζπεο πεξηέρνπζεο πεηξέιαην από ιεηηνπξγίεο ζπληήξεζεο ηεο κνλάδαο ή ηνπ εμνπιηζκνύ 

050107 * όμηλεο πίζζεο 

050108 * άιιεο πίζζεο 

050109 * ιάζπεο από επηηόπνπ επεμεξγαζία πγξώλ εθξνήο πνπ πεξηέρνπλ επηθίλδπλεο νπζίεο 

050110 ηιύεο από επηηόπνπ επεμεξγαζία πγξώλ εθξνήο άιιεο από ηηοαλαθεξόκελεο ζην ζεκείν 05 01 09 

050111 * απόβιεηα από ηνλ θαζαξηζκό θαπζίκνπ κε βαζηθά πιηθά 

050112 * νμέα πεξηέρνληα πεηξέιαην 

050113 ιάζπεο από ηα ύδαηα ηξνθνδνζίαο ηνπ θαπζηήξα 

050114 απόβιεηα από ςπθηηθέο ζηήιεο 

050115 * αξγηινύρα πιηθά από εμαληιεκέλα θίιηξα 

050116 απόβιεηα πεξηέρνληα ζείν από ηελ απνζείσζε πεηξειαίνπ 

050117 νξπθηή πίζζα 

050199 απόβιεηα κε πξνδηαγξαθόκελα άιισο 

0506 απόβιεηα από ηελ ππξνιπηηθή επεμεξγαζία άλζξαθα 

050601 * όμηλεο πίζζεο 

050603 * άιιεο πίζζεο 

050604 απόβιεηα από ηηο ζηήιεο Χύμεο 

050699 απόβιεηα κε πξνδηαγξαθόκελα άιισο 

0507 απόβιεηα από ηνλ θαζαξηζκό θαη ηε κεηαθνξά θπζηθνύ αεξίνπ 

050701 * απόβιεηα πνπ πεξηέρνπλ πδξάξγπξν 

050702 απόβιεηα πνπ πεξηέρνπλ ζείν 

050799 απόβιεηα κε πξνδηαγξαθόκελα άιισο 

06. ΑΠΟΒΛΖΣΑ ΑΠΟ ΑΝΟΡΓΑΝΔ ΥΖΜΗΚΔ ΓΗΔΡΓΑΗΔ 

0601 απόβιεηα από ηελ παξαγσγή, δηακόξθσζε, πξνκήζεηα θαη ρξήζε (ΠΔΠΧ) νμέσλ 

060101 * ζεηηθό νμύ θαη ζεηώδεο νμύ 

060102 * πδξνρισξηθό νμύ 

060103 * πδξνθζνξηθό νμύ 

060104 * θσζθνξηθό θαη θσζθνξώδεο νμύ 

060105 * ληηξηθό νμύ θαη ληηξώδεο νμύ 

060106 * άιια νμέα 
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060199 απόβιεηα κε πξνδηαγξαθόκελα άιισο 

0602 απόβιεηα από ηελ ΠΔΠΧ βάζεσλ 

060201 * πδξνμείδην ηνπ αζβεζηίνπ 

060203 * πδξνμείδην ηνπ ακκσλίνπ 

060204 * πδξνμείδην ηνπ λαηξίνπ θαη ηνπ θαιίνπ 

060205 * άιιεο βάζεηο 

060299 απόβιεηα κε πξνδηαγξαθόκελα άιισο 

0603 απόβιεηα από ηελ ΠΔΠΧ αιάησλ θαη ησλ δηαιπκάησλ ηνπο, θαζώο θαη κεηαιιηθώλ νμεηδίσλ 

060311 * ζηεξεά άιαηα θαη δηαιύκαηα πνπ πεξηέρνπλ θπαληνύρα άιαηα 

060313 * ζηεξεά άιαηα θαη δηαιύκαηα πνπ πεξηέρνπλ βαξέα κέηαιια 

060314 ζηεξεά άιαηα θαη δηαιύκαηα εθηόο εθείλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα ζεκεία 06 03 11 θαη 06 03 13 

060315 * κεηαιιηθά νμείδηα πνπ πεξηέρνπλ βαξέα κέηαιια 

060316 κεηαιιηθά νμείδηα εθηόο εθείλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζεκείν 06 03 15 

060399 απόβιεηα κε πξνδηαγξαθόκελα άιισο 

0604 απόβιεηα πνπ πεξηέρνπλ κέηαιια εθηόο εθείλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζεκείν 06 03 

060403 * απόβιεηα πνπ πεξηέρνπλ αξζεληθό 

060404 * απόβιεηα πνπ πεξηέρνπλ πδξάξγπξν 

060405 * απόβιεηα πνπ πεξηέρνπλ άιια βαξέα κέηαιια 

060499 απόβιεηα κε πξνδηαγξαθόκελα άιισο 

0605 ιάζπεο από επηηόπνπ επεμεξγαζία πγξώλ εθξνήο 

060502 * ιάζπεο από επηηόπνπ επεμεξγαζία πγξώλ εθξνήο πνπ πεξηέρνπλ επηθίλδπλεο νπζίεο 

060503 ιάζπεο από επηηόπνπ επεμεξγαζία πγξώλ εθξνήο άιιεο από ηηοαλαθεξόκελεο ζην ζεκείν 06 05 02 

0606 απόβιεηα από ηελ ΠΔΠΧ ζεηνύρσλ ρεκηθώλ νπζηώλ, ρεκηθώλ δηεξγαζηώλ ζείνπ θαη 
δηεξγαζηώλ απνζείσζεο 

060602 * απόβιεηα πνπ πεξηέρνπλ επηθίλδπλεο ζεηνύρεο νπζίεο 

060603 απόβιεηα πνπ πεξηέρνπλ ζεηνύρεο νπζίεο εθηόο εθείλσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην ζεκείν 06 06 02 

060699 απόβιεηα κε πξνδηαγξαθόκελα άιισο 

0607 απόβιεηα από ηελ ΠΔΠΧ αινγόλσλ θαη από ρεκηθέο δηεξγαζίεο αινγόλσλ 

060701 * απόβιεηα πνπ πεξηέρνπλ ακίαλην από ειθηξόιπζε 

060702 * ελεξγόο άλζξαθνο από ηελ παξαγσγή ρισξίνπ 

060703 * ιάζπε ζεηηθνύ βαξίνπ πνπ πεξηέρεη πδξάξγπξν 

060704 * δηαιύκαηα θαη νμέα, π.ρ. ζεηηθό νμύ 

060799 απόβιεηα κε πξνδηαγξαθόκελα άιισο 

0608 απόβιεηα από ηελ ΠΔΠΧ ππξηηίνπ θαη παξαγώγσλ ππξηηίνπ 

060802 * απόβιεηα πνπ πεξηέρνπλ ρισξνζηιάληα 

060899 απόβιεηα κε πξνδηαγξαθόκελα άιισο 

0609 απόβιεηα από ηελ ΠΔΠΧ θσζθνξνύρσλ ρεκηθώλ νπζηώλ θαη από ρεκηθέο δηεξγαζίεο 
θσζθόξνπ 

060902 θσζθνξηθή ζθσξία 

060903 * απόβιεηα αληηδξάζεσλ κε βάζε ην αζβεζηην, πνπ πεξηέρνπλεπηθίλδπλεο νπζίεο ή έρνπλ κνιπλζεί από απηέο 

060904 απόβιεηα αληηδξάζεσλ κε βάζε ην αζβέζηην εθηόο εθείλσλ πνππεξηιακβάλνληαη ζην ζεκείν 06 09 03 

060999 απόβιεηα κε πξνδηαγξαθόκελα άιισο 

0610 απόβιεηα από ηελ ΠΔΠΧ αδσηνύρσλ ρεκηθώλ νπζηώλ, από ρεκηθέο δηεξγαζίεο αδώηνπ θαη ηελ 
παξαγσγή ιηπαζκάησλ 

061002 * απόβιεηα πνπ πεξηέρνπλ επηθίλδπλεο νπζίεο 

061099 απόβιεηα κε πξνδηαγξαθόκελα άιισο 

0611 απόβιεηα από ηελ παξαγσγή αλόξγαλσλ βαθώλ θαη πιηθώλ πξνζσξηλήο πξνζηαζίαο 

061101 απόβιεηα αληηδξάζεσλ κε βάζε ην αζβέζηην από ηελ παξαγσγή δηνμεηδίνπ ηνπ ηηηαλίνπ 

061199 απόβιεηα κε πξνδηαγξαθόκελα άιισο 

0613 απόβιεηα από άιιεο αλόξγαλεο ρεκηθέο δηεξγαζίεο κε πξνδηαγξαθόκελεο άιισο 

061301 * αλόξγαλα πξντόληα πξνζηαζίαο θπηώλ, ζπληεξεηηθά πιηθά μύινπ θαη άιια βηνθηόλα 
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061302 * εμαληιεκέλνο ελεξγόο άλζξαθνο (εθηόο 06 07 02) 

061303 αηζάιε 

061304 * απόβιεηα από ηε βηνκεραλία επεμεξγαζίαο ακηάληνπ 

061305 * θαπληά 

061399 απόβιεηα κε πξνδηαγξαθόκελα άιισο 

07. ΑΠΟΒΛΖΣΑ ΑΠΟ ΟΡΓΑΝΗΚΔ ΥΖΜΗΚΔ ΓΗΔΡΓΑΗΔ 

0701 απόβιεηα από ηελ παξαγσγή, δηακόξθσζε, πξνκήζεηα θαη ρξήζε (ΠΔΠΧ) βαζηθώλ 
νξγαληθώλ ρεκηθώλ νπζηώλ 

070101 * πδαηηθά πγξά πιπζίκαηνο θαη κεηξηθά πγξά 

070103 * νξγαληθνί αινγνλνύρνη δηαιύηεο, πγξά πιπζίκαηνο θαη κεηξηθά πγξά 

070104 * άιινη νξγαληθνί δηαιύηεο, πγξά πιπζίκαηνο θαη κεηξηθά πγξά 

070107 * αινγνλνύρα ηδήκαηα ππζκέλα απνζηαθηήξα θαη θαηάινηπα αληηδξάζεσλ 

070108 * άιια ηδήκαηα ππζκέλα απνζηαθηήξα θαη θαηάινηπα αληηδξάζεσλ 

070109 * αινγνλνύρεο πιάθεο θίιηξσλ, εμαληιεκέλα απνξξνθεηηθά πιηθά 

070110 * άιιεο πιάθεο θίιηξσλ, εμαληιεκέλα απνξξνθεηηθά πιηθά 

070111 * ιάζπεο από επηηόπνπ επεμεξγαζία πγξώλ εθξνήο πνπ πεξηέρνπλ επηθίλδπλεο νπζίεο 

070112 ιάζπεο από επηηόπνπ επεμεξγαζία πγξώλ εθξνήο άιιεο από ηηο αλαθεξόκελεο ζην ζεκείν 07 01 11 

070199 απόβιεηα κε πξνδηαγξαθόκελα άιισο 

0702 απόβιεηα από ηελ ΠΔΠΧ πιαζηηθώλ, ζπλζεηηθνύ θανπηζνύθ θαη ηερλεηώλ ηλώλ 

070201 * πδαηηθά πγξά πιπζίκαηνο θαη κεηξηθά πγξά 

070203 * νξγαληθνί αινγνλνύρνη δηαιύηεο, πγξά πιπζίκαηνο θαη κεηξηθά πγξά 

070204 * άιινη νξγαληθνί δηαιύηεο, πγξά πιπζίκαηνο θαη κεηξηθά πγξά 

070207 * αινγνλνύρα ηδήκαηα ππζκέλα απνζηαθηήξα θαη θαηάινηπα αληηδξάζεσλ 

070208 * άιια ηδήκαηα ππζκέλα απνζηαθηήξα θαη θαηάινηπα αληηδξάζεσλ 

070209 * αινγνλνύρεο πιάθεο θίιηξσλ, εμαληιεκέλα απνξξνθεηηθά πιηθά 

070210 * άιιεο πιάθεο θίιηξσλ, εμαληιεκέλα απνξξνθεηηθά πιηθά 

070211 * ιάζπεο από επηηόπνπ επεμεξγαζία πγξώλ εθξνήο πνπ πεξηέρνπλ επηθίλδπλεο νπζίεο 

070212 ιάζπεο από επηηόπνπ επεμεξγαζία πγξώλ εθξνήο άιιεο από ηηο αλαθεξόκελεο ζην ζεκείν 07 02 11 

070213 απόβιεηα πιαζηηθά 

070214 * απόβιεηα από πξόζζεηα πνπ πεξηέρνπλ επηθίλδπλεο νπζίεο 

070215 απόβιεηα από πξόζζεηα εθηόο εθείλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζεκείν 07 02 14 

070216 * απόβιεηα πνπ πεξηέρνπλ ζηιηθόλεο 

070217 απόβιεηα πνπ πεξηέρνπλ ζηιηθόλεο πιελ απηώλ ηνπ ζεκείνπ 07 02 16 

070299 απόβιεηα κε πξνδηαγξαθόκελα άιισο 

0703 απόβιεηα από ηελ ΠΔπρ νξγαληθώλ βαθώλ θαη πηγκέλησλ (εθηόο 06 11) 

070301 * πδαηηθά πγξά πιπζίκαηνο θαη κεηξηθά πγξά 

070303 * νξγαληθνί αινγνλνύρνη δηαιύηεο, πγξά πιπζίκαηνο θαη κεηξηθά πγξά 

070304 * άιινη νξγαληθνί δηαιύηεο, πγξά πιπζίκαηνο θαη κεηξηθά πγξά 

070307 * αινγνλνύρα ηδήκαηα ηηπζκέλα απνζηαθηήξα θαη θαηάινηπα αληηδξάζεσλ 

070308 * άιια ηδήκαηα ππζκέλα απνζηαθηήξα θαη θαηάινηπα αληηδξάζεσλ 

070309 * αινγνλνύρεο πιάθεο θίιηξσλ θαη εμαληιεκέλα απνξξνθεηηθά πιηθά 

070310 * άιιεο πιάθεο θίιηξσλ θαη εμαληιεκέλα απνξξνθεηηθά πιηθά 

070311 * ιάζπεο από επηηόπνπ επεμεξγαζία πγξώλ εθξνήο πνπ πεξηέρνπλ επηθίλδπλεο νπζίεο 

070312 ιάζπεο από επηηόπνπ επεμεξγαζία πγξώλ εθξνήο άιιεο από ηηο αλαθεξόκελεο ζην ζεκείν 07 03 11 

070399 απόβιεηα κε πξνδηαγξαθόκελα άιισο 

0704 απόβιεηα από ηελ ΠΔΠΧ νξγαληθώλ πξντόλησλ πξνζηαζίαο θπηώλ (εθηόο από ηα ζεκεία 02 01 
08 θαη 02 01 09), ζπληεξεηηθώλ πιηθώλ μύινπ (εθηόο από ην ζεκείν 0302) θαη άιισλ βηνθηόλσλ 

070401 * πδαηηθά πγξά πιπζίκαηνο θαη κεηξηθά πγξά 

070403 * νξγαληθνί αινγνλνύρνη δηαιύηεο, πγξά πιπζίκαηνο θαη κεηξηθά πγξά 

070404 * άιινη νξγαληθνί δηαιύηεο, πγξά πιπζίκαηνο θαη κεηξηθά πγξά 

070407 * αινγνλνύρα ηδήκαηα ππζκέλα απνζηαθηήξα θαη θαηάινηπα αληηδξάζεσλ 
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070408 * άιια ηδήκαηα ππζκέλα απνζηαθηήξα θαη θαηάινηπα αληηδξάζεσλ. 

070409 * αινγνλνύρεο πιάθεο θίιηξσλ θαη εμαληιεκέλα απνξξνθεηηθά πιηθά 

070410 * άιιεο πιάθεο θίιηξσλ θαη εμαληιεκέλα απνξξνθεηηθά πιηθά 

070411 * ιάζπεο από επηηόπνπ επεμεξγαζία πγξώλ εθξνήο πνπ πεξηέρνπλ επηθίλδπλεο νπζίεο 

070412 ιάζπεο από επηηόπνπ επεμεξγαζία πγξώλ εθξνήο άιιεο από ηηο αλαθεξόκελεο ζην ζεκείν 07 04 11 

070413 * ζηεξεά απόβιεηα πνπ πεξηέρνπλ επηθίλδπλεο νπζίεο 

070499 απόβιεηα κε πξνδηαγξαθόκελα άιισο 

0705 απόβιεηα από ηελ ΠΔΠΧ θαξκαθεπηηθώλ πξντόλησλ 

070501 * πδαηηθά πγξά πιπζίκαηνο θαη κεηξηθά πγξά 

070503 * νξγαληθνί αινγνλνύρνη δηαιύηεο, πγξά πιπζίκαηνο θαη κεηξηθά πγξά 

070504 * άιινη νξγαληθνί δηαιύηεο, πγξά πιπζίκαηνο θαη κεηξηθά πγξά 

070507 * αινγνλνύρα ηδήκαηα ππζκέλα απνζηαθηήξα θαη θαηάινηπα αληηδξάζεσλ 

070508 * άιια ηδήκαηα ππζκέλα απνζηαθηήξα θαη θαηάινηπα αληηδξάζεσλ 

070509 * αινγνλνύρεο πιάθεο θίιηξσλ θαη εμαληιεκέλα απνξξνθεηηθά πιηθά 

070510 * άιιεο πιάθεο θίιηξσλ θαη εμαληιεκέλα απνξξνθεηηθά πιηθά 

070511 * ιάζπεο από επηηόπνπ επεμεξγαζία πγξώλ εθξνήο πνπ πεξηέρνπλ επηθίλδπλεο νπζίεο 

070512 ιάζπεο από επηηόπνπ επεμεξγαζία πγξώλ εθξνήο άιιεο από ηηο αλαθεξόκελεο ζην ζεκείν 07 05 11 

070513 * ζηεξεά απόβιεηα πνπ πεξηέρνπλ επηθίλδπλεο νπζίεο 

070514 ζηεξεά απόβιεηα εθηόο εθείλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζεκείν 07 05 13 

070599 απόβιεηα κε πξνδηαγξαθόκελα άιισο 

0706 απόβιεηα από ηελ ΠΔΠΧ ιηπώλ, ιηπαληηθώλ, ζαπνπληώλ, απνξξππαληηθώλ,απνιπκαληηθώλ 
θαη θαιιπληηθώλ 

070601 * πδαηηθά πγξά πιπζίκαηνο θαη κεηξηθά πγξά 

070603 * νξγαληθνί αινγνλνύρνη δηαιύηεο, πγξά πιπζίκαηνο θαη κεηξηθά πγξά 

070604 * άιινη νξγαληθνί δηαιύηεο, πγξά πιπζίκαηνο θαη κεηξηθά πγξά 

070607 * αινγνλνύρα ηδήκαηα ππζκέλα απνζηαθηήξα θαη θαηάινηπα αληηδξάζεσλ 

070608 * άιια ηδήκαηα ππζκέλα απνζηαθηήξα θαη θαηάινηπα αληηδξάζεσλ 

070609 * αινγνλνύρεο πιάθεο θαη εμαληιεκέλα απνξξνθεηηθά πιηθά 

070610 * άιιεο πιάθεο θίιηξσλ θαη εμαληιεκέλα απνξξνθεηηθά πιηθά 

070611 * ιάζπεο από επηηόπνπ επεμεξγαζία πγξώλ εθξνήο πνπ πεξηέρνπλεπηθίλδπλεο νπζίεο 

070612 ιάζπεο από επηηόπνπ επεμεξγαζία πγξώλ εθξνήο άιιεο από ηηοαλαθεξόκελεο ζην ζεκείν 07 06 11 

070699 απόβιεηα κε πξνδηαγξαθόκελα άιισο 

0707 απόβιεηα από ηελ παξαγσγή, δηακόξθσζε, πξνκήζεηα θαη ρξήζε επγελώλ ρεκηθώλ νπζηώλ 
θαη ρεκηθώλ πξντόλησλ κε πξνδηαγξαθόκελσλ άιισο 

070701 * πδαηηθά πγξά πιπζίκαηνο θαη κεηξηθά πγξά 

070703 * νξγαληθνί αινγνλνύρνη δηαιύηεο, πγξά πιπζίκαηνο θαη κεηξηθά πγξά 

070704 * άιινη νξγαληθνί δηαιύηεο, πγξά πιπζίκαηνο θαη κεηξηθά πγξά 

070707 * αινγνλνύρα ηδήκαηα ππζκέλα απνζηαθηήξα θαη θαηάινηπα αληηδξάζεσλ 

070708 *άιια ηδήκαηα ππζκέλα απνζηαθηήξα θαη θαηάινηπα αληηδξάζεσλ 

070709 * αινγνλνύρεο πΛάθεο θίιηξσλ θαη εμαληιεκέλα απνξξνθεηηθά πιηθά 

070710 *άιιεο πιάθεο θίιηξσλ θαη εμαληιεκέλα απνξξνθεηηθά πιηθά 

070711 *ιάζπεο από επηηόπνπ επεμεξγαζία πγξώλ εθξνήο πνπ πεξηέρνπλ επηθίλδπλεο νπζίεο 

070712 ιάζπεο από επηηόπνπ επεμεξγαζία πγξώλ εθξνήο άιιεο από ηηο αλαθεξόκελεο ζην ζεκείo 07 07 11 

070799 απόβιεηα κε πξνδηαγξαθόκελα άιισο 

08. ΑΠΟΒΛΖΣΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ, ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ, ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΗ ΥΡΖΖ (ΠΓΠΥ) 
ΔΠIΚΑΛΤΦΔΧΝ (ΥΡΧΜΑΣΑ, ΒΔΡΝΗΚΗΑ ΚΑΗ ΜΑΛΣΟ ΤΑΛΟΤ), ΚΟΛΛΧΝ, ΣΔΓΑΝΧΣΗΚΧΝ ΚΑΗ 
ΣΤΠΟΓΡΑΦIΚΧΝ ΜΔΛΑΝΧΝ 

0801 απόβιεηα από ηελ ΠΔΠΧ θαζώο θαη ηελ αθαίξεζε ρξσκάησλ θαη βεξληθηώλ 

080111 * απόβιεηα από ρξώκαηα θαη βεξλίθηα πνπ πεξηέρνπλ νξγαληθνύο δηαιύηεο ή άιιεο επηθίλδπλεο νπζίεο 

080112 απόβιεηα από ρξώκαηα θαη βεξλίθηα άιια από ηα αλαθεξόκελα ζηνζεκείν 08 01 11 

080113 *ιάζπεο από ρξώκαηα ή βεξλίθηα πνπ πεξηέρνπλ νξγαληθνύο δηαιύηεο ή άιιεο επηθίλδπλεο νπζίεο 
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080114 ιάζπεο από ρξώκαηα ή βεξλίθηα άιια από ηα αλαθεξόκελα ζην ζεκείν 08 01 13 

080115 * πδαξείο ιάζπεο πνπ πεξηέρνπλ ρξώκαηα ή βεξλίθηα κε νξγαληθνύο δηαιύηεο ή άιιεο επηθίλδπλεο νπζίεο 

080116 πδαξείο ιάζπεο πνπ πεξηέρνπλ ρξώκαηα ή βεξλίθηα άιια από ηα αλαθεξόκελα ζην ζεκείν 08 01 15 

080117 * απόβιεηα από αθαίξεζε ρξσκάησλ ή βεξληθηώλ πνπ πεξηέρνπλ νξγαληθνύοδηαιύηεο ή άιιεο επηθίλδπλεο νπζίεο. 

080118 απόβιεηα από αθαίξεζε ρξσκάησλ ή βεξληθηώλ άιια από ηα αλαθεξόκελα ζην ζεκείν 08 01 17 

080119 * πδαηηθά αησξήκαηα πνπ πεξηέρνπλ ρξώκαηα ή βεξλίθηα κε νξγαληθνύο δηαιύηεο ή άιιεο επηθίλδπλεο νπζίεο 

080120 πδαηηθά αησξήκαηα πνπ πεξηέρνπλ ρξώκαηα ή βεξλίθηα άιια από ηα αλαθεξόκελα ζην ζεκείν 08 01 19 

080121 * απόβιεηα από πιηθά αθαίξεζεο ρξσκάησλ ή βεξληθηώλ 

080199 απόβιεηα κε πξνδηαγξαθόκελα άιισο 

0802 απόβιεηα από ηελ ΠΔΠΧ άιισλ επηθαιύςεσλ (πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θεξακηθώλ πιηθώλ) 

080201 απόβιεηα από ζθόλεο επηθαιύςεσλ 

080202 πδαξείο ιάζπεο πνπ πεξηέρνπλ θεξακηθά πιηθά 

080203 πδαηηθά αησξήκαηα πνπ πεξηέρνπλ θεξακηθά πιηθά 

080299 απόβιεηα κε πξνδηαγξαθόκελα άιισο 

0803 απόβιεηα από ηελ ΠΔΠΧ ηππνγξαθηθώλ κειαληώλ 

080307 πδαξείο ιάζπεο πνπ πεξηέρνπλ κειάλε 

080308 πδαξή πγξά απόβιεηα πνπ πεξηέρνπλ κειάλε 

080312 * απόβιεηα κειαλώλ πνπ πεξηέρνπλ επηθίλδπλεο νπζίεο 

080313 απόβιεηα κειαλώλ εθηόο εθείλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζεκείν 08 03 12 

080314 * ιάζπεο κειάλεο πνπ πεξηέρνπλ επηθίλδπλεο νπζίεο 

080315 ιάζπεο κειάλεο εθηόο εθείλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζεκείν 08 03 14 

080316 * απόβιεηα δηαιπκάησλ νμέσλ ραξαθηηθήο 

080317 * απόβιεηα ηόλεξ εθηύπσζεο πνπ πεξηέρνπλ επηθίλδπλεο νπζίεο 

080318 απόβιεηα ηόλεξ εθηύπσζεο εθηόο εθείλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζεκείν 08 03 17 

080319 * έιαηα δηαζπνξάο 

080399 απόβιεηα κε πξνδηαγξαθόκελα άιισο 

0804 απόβιεηα από ηελ ΠΔΠΧ θνιιώλ θαη ζηεγαλσηηθώλ πιηθώλ (πεξηιακβάλνληαη θαη 
πδαηνζηεγαλσηηθά πξντόληα) 

080409 * απόβιεηα θνιιώλ θαη ζηεγαλσηηθώλ πιηθώλ πνπ πεξηέρνπλ νξγαληθνύο δηαιύηεο ή άιιεο επηθίλδπλεο νπζίεο 

080410 απόβιεηα θνιιώλ θαη ζηεγαλσηηθώλ πιηθώλ άιια από ηα αλαθεξόκελαζηνζεκείν 08 04 09 

080411 * ιάζπεο θνιιάλ θαη ζηεγαλσηηθώλ πιηθώλ πνπ πεξηέρνπλ νξγαληθνύο δηαιύηεο ή άιιεο επηθίλδπλεο νπζίεο 

080412 ιάζπεο θνιιώλ θαη ζηεγαλσηηθώλ πιηθώλ άιιεο από ηηο αλαθεξόκελεο ζην ζεκείν 08 04 11 

080413 * πδαξείο ιάζπεο πνπ πεξηέρνπλ θόιιεο ή ζηεγαλσηηθά πιηθά κε νξγαληθνύο δηαιύηεο ή άιιεο επηθίλδπλεο νπζίεο 

080414 πδαξείο ιάζπεο πνπ πεξηέρνπλ θόιιεο ή ζηεγαλσηηθά πιηθά άιιεο από ηηο αλαθεξόκελεο ζην ζεκείν 08 04 13 

080415 * πδαηηθά πγξά απόβιεηα πνπ πεξηέρνπλ θόιιεο ή ζηεγαλσηηθά πιηθά κε νξγαληθνύο δηαιύηεο ή άιιεο επηθίλδπλεο νπζίεο 

080416 πδαηηθά πγξά απόβιεηα πνπ πεξηέρνπλ θόιιεο ή ζηεγαλσηηθά πιηθά άιιεο από ηηο αλαθεξόκελεο ζην ζεκείν 08 04 15 

080417 * ξεηηλέιαηα 

080499 απόβιεηα κε πξνδηαγξαθόκελα άιισο 

0805 απόβιεηα κε πξνδηαγξαθόκελα άιισο ζην θεθάιαην 08 

080501 * απόβιεηα ηζνθπαληθώλ ελώζεσλ 

09. ΑΠΟΒΛΖΣΑ ΑΠΟ ΣΖ ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΚΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ 

0901 απόβιεηα από ηε θσηνγξαθηθή βηνκεραλία 

090101 * δηαιύκαηα εκθαληζηεξίνπ θαη ελεξγνπνίεζεο κε πδαηηθή βάζε 

090102 * δηαιύκαηα πιάθαο όθζεη εκθαληζηεξίνπ κε πδαηηθή βάζε 

090103 * δηαιύκαηα εκθαληζηεξίνπ κε βάζε δηαιύηεο 

090104 * δηαιύκαηα ζηαζεξνπνηεηή 

090105 * δηαιύκαηα μεπιύκαηνο θαη δηαιύκαηα μεπιύκαηνο ζηαζεξνπνηεηή 

090106 * απόβιεηα πνπ πεξηέρνπλ άξγπξν από επηηόπνπ επεμεξγαζία θσηνγξαθηθώλ απνβιήησλ 

090107 θσηνγξαθηθό θηικ θαη ραξηί πνπ πεξηέρνπλ άξγπξν ή ελώζεηο αξγύξνπ 

090108 θσηνγξαθηθό θηικ θαη ραξηί πνπ δελ πεξηέρνπλ άξγπξν ή ελώζεηο αξγύξνπ 

090110 θάκεξεο κηαο ρξήζεο ρσξίο κπαηαξίεο 
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090111 * θάκεξεο κηαο ρξήζεο πνπ πεξηέρνπλ κπαηαξίεο νη νπνίεοπεξηιακβάλνληαη ζηα ζεκεία 16 06 01, 16 06 02 ή 16 06 03 

090112 θάκεξεο κηαο ρξήζεο πνπ πεξηέρνπλ κπαηαξίεο άιιεο από ηηο αλαθεξόκελεο ζην ζεκείν 09 01 11 

090113 * πδαηηθά πγξά απόβιεηα από ηελ επηηόπνπ αλάθηεζε αξγύξνπ εθηόο εθείλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζεκείν 09 01 06 

090199 απόβιεηα κε πξνδηαγξαθόκελα άιισο 

10. ΑΠΟΒΛΖΣΑ ΑΠΟ ΘΔΡΜΗΚΔ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΔ 

1001 απόβιεηα από ζηαζκνύο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ή άιινπο ζηαζκνύο θαύζεο (εθηόο από ην 
θεθάιαην 19) 

100101 ηέθξα θιηβάλνπ, ζθσξία θαη ζθόλε ιέβεηα (εμαηξνπκέλεο ηεο ζθόλεο ιέβεηα πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην ζεκείν 10 01 04) 

100102 πηεηηθή ηέθξα άλζξαθα 

100103 πηεηηθή ηέθξα ηύξθεο θαη (αθαηέξγαζηνπ) μύινπ 

100104 * πηεηηθή ηέθξα θαη ζθόλε ιέβεηα πεηξειαίνπ 

100105 απόβιεηα αληηδξάζεσλ κε βάζε αζβέζηην από απνζείσζε θαπζαεξίσλ ζε ζηεξεά κνξθή 

100107 απόβιεηα αληηδξάζεσλ κε βάζε αζβέζηην από απνζείσζε θαπζαεξίσλ ζε κνξθή ιάζπεο 

100109 * ζεηηθό νμύ 

100113 * πηεηηθή ηέθξα από γαιαθηνnνηεκέλνπο πδξνγνλάλζξαθεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη σο θαύζηκν 

100114 * ηέθξα θιηβάλνπ, ζθσξία θαη ζθόλε ιέβεηα από θνηλή απνηέθξσζε πνπ πεξηέρεη επηθίλδπλεο νπζίεο 

100115 ηέθξα θιηβάλνπ, ζθσξία θαη ζθόλε ιέβεηα από θνηλή θαύζε εθηόο εθείλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζεκείν 10 01 14 

100116 * πηεηηθή ηέθξα από θνηλή απνηέθξσζε πνπ πεξηέρεη επηθίλδπλεονπζίεο 

100117 πηεηηθή ηέθξα από θνηλή απνηέθξσζε εθηόο εθείλσλ πνππεξηιακβάλνληαη ζην ζεκείν 10 01 16 

100118 * απόβιεηα από ηνλ θαζνξηζκό αεξίσλ πνπ πεξηέρνπλ επηθίλδπλεο νπζίεο 

100119 απόβιεηα από ηνλ θαζνξηζκό αεξίσλ εθηόο εθείλσλ πνππεξηιακβάλνληαηζηα ζεκεία 10 01 05, 10 01 07 θαη 10 01 18 

100120 * ιάζπεο από επηηόπνπ επεμεξγαζία πγξώλ εθξνήο πνπ πεξηέρνπλ επηθίλδπλεο νπζίεο 

100121 ιάζπεο από επηηόπνπ επεμεξγαζία πγξώλ εθξνήο εθηόο εθείλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζεκείν 10 01 20 

100122 * πδαξείο ιάζπεο από ηνλ θαζνξηζκό ιέβεηα πνπ πεξηέρνπλ επηθίλδπλεονπζίεο 

100123 πδαξείο ιάζπεο από ηνλ θαζαξηζκό ιέβεηα εθηόο εθείλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζεκείν 10 01 22 

100124 άκκνη από ξεπζηνπνηεκέλεο θιίλεο 

100125 απόβιεηα από ηελ απνζήθεπζε θαη πξνπαξαζθεπή θαπζίκσλ γηα κνλάδεο παξαγσγήο ηζρύνο κε θαύζηκν ηνλ άλζξαθα 

100126 απόβιεηα από ηελ επεμεξγαζία πδάησλ ςύμεσο 

100199 απόβιεηα κε πξνδηαγξαθόκελα άιισο 

1002 απόβιεηα από ηε βηνκεραλία ζηδήξνπ θαη ράιπβα 

100201 απόβιεηα από ηελ επεμεξγαζία ζθσξίαο 

100202 αλεπεμέξγαζηε ζθσξία 

100207 * ζηεξεά απόβιεηα από ηελ επεμεξγαζία αεξίσλ πνπ πεξηέρνπλ επηθίλδπλεο νπζίεο 

100208 ζηεξεά απόβιεηα από ηελ επεμεξγαζία αεξίσλ εθηόο εθείλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζεκείν 10 02 07 

100210 ζθσξίεο εμέιαζεο 

100211 * απόβιεηα από επεμεξγαζία λεξνύ ςύμεο πνπ πεξηέρνπλ πεηξέιαην 

100212 απόβιεηα από επεμεξγαζία λεξνύ ςύμεο εθηόο εθείλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζεκείν 10 02 11 

100213 * ιάζπεο θαη πιάθεο θίιηξσλ από ηελ επεμεξγαζία αεξίσλ πνπ πεξηέρνπλ επηθίλδπλεο νπζίεο 

100214 ιάζπεο θαη πιάθεο θίιηξσλ από ηελ επεμεξγαζία αεξίσλ εθηόο εθείλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζεκείν 10 02 13 

100215 άιιεο ιάζπεο θαη πιάθεο θίιηξσλ 

100299 απόβιεηα κε πξνδηαγξαθόκελα άιισο 

1003 απόβιεηα από ηε ζεξκηθή κεηαιινπξγία αινπκηλίνπ 

100302 απνξξίκκαηα ζεηηθώλ ειεθηξνδίσλ 

100304 * ζθσξίεο πξσηνβάζκηαο επεμεξγαζίαο 

100305 απόβιεηα αινπκίλαο 

100308 * αιαηώδεηο ζθσξίεο δεπηεξνβάζκηαο παξαγσγήο κεηαιιεύκαηνο 

100309 * καύξεο επηπιένπζεο ζθσξίεο δεπηεξνβάζκηαο παξαγσγήο κεηαιιεύκαηνο 

100315 * εμαθξίζκαηα πνπ είλαη εύθιεθηα ή εθιύνπλ θαηά ηελ επαθή κε ην λεξό εύθιεθηα αέξηα ζε επηθίλδπλεο πνζόηεηεο 

100316 εμαθξίζκαηα εθηόο εθείλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζεκείν 10 03 15 

100317 * απόβιεηα πνπ πεξηέρνπλ πίζζα από ηελ παξαγσγή ζεηηθώλ ειεθηξνδίσλ, 
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100318 απόβιεηα πνπ πεξηέρνπλ άλζξαθα από ηελ παξαγσγή ζεηηθώλ ειεθηξνδίσλεθηόο εθείλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζεκείν 

10 03 17 

100319 * ζθόλε θαπζαεξίσλ πνπ πεξηέρεη επηθίλδπλεο νπζίεο 

100320 ζθόλε θαπζαεξίσλ εθηόο εθείλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα ζεκείν 10 03 19 

100321 * άιια ζσκαηίδηα θαη ζθόλε (ζπκπεξηιακβάλεηαη ε ζθόλε ζθαηξνκύινπ) πνπ πεξηέρνπλ επηθίλδπλεο νπζίεο 

100322 άιια ζσκαηίδηα θαη ζθόλε (ζπκπεξηιακβάλεηαη ε ζθόλε ζθαηξνκύινπ) εθηόο εθείλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζεκείν 10 

03 21 

100323 * ζηεξεά απόβιεηα από ηελ επεμεξγαζία αεξίσλ πνπ πεξηέρνπλ επηθίλδπλεο νπζίεο 

100324 ζηεξεά απόβιεηα από ηελ επεμεξγαζία αεξίσλ εθηόο εθείλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζεκείν 10 03 23 

100325 * ιάζπεο θαη πιάθεο θίιηξσλ από ηελ επεμεξγαζία αεξίσλ πνπ πεξηέρνπλ επηθίλδπλεο νπζίεο 

100326 ιάζπεο θαη πιάθεο θίιηξσλ από ηελ επεμεξγαζία αεξίσλ εθηόο εθείλσλπνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζεκείν 10 03 25 

100327 * απόβιεηα από ηελ επεμεξγαζία λεξνύ ςύμεο πνπ πεξηέρεη πεηξέιαην 

100328 απόβιεηα από ηελ επεμεξγαζία λεξνύ ςύμεο εθηόο εθείλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζεκείν 10 03 27 

100329 * απόβιεηα από ηελ επεμεξγαζία αιαησδώλ ζθσξηώλ θαη καύξσλ επηπιενπζώλ ζθσξηώλ πνπ πεξηέρνπλ επηθίλδπλεο 

νπζίεο 

100330 απόβιεηα από ηελ επεμεξγαζία αιαησδώλ ζθσξηώλ θαη καύξσλ επηπιενπζώλ ζθσξηώλ εθηόο εθείλσλ πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζην ζεκείν 10 03 29 

100399 απόβιεηα κε πξνδηαγξαθόκελα άιισο 

1004 απόβιεηα από ηε ζεξκηθή κεηαιινπξγία κνιύβδνπ 

100401 * ζθσξίεο πξσηνγελνύο θαη δεπηεξνγελνύο παξαγσγήο 

100402 * επηπιένπζεο ζθσξίεο θαη εμαθξίζκαηα πξσηνγελνύο θαη δεπηεξνγελνύοπαξαγσγήο 

100403 * αξζεληθό αζβέζηην 

100404 * ζθόλε θαπζαεξίσλ 

100405 * άιια ζσκαηίδηα θαη ζθόλε 

100406 * ζηεξεά απόβιεηα από ηελ επεμεξγαζία αεξίσλ 

100407 * ιάζπεο θαη πιάθεο θίιηξσλ από ηελ επεμεξγαζία αεξίσλ 

100409 * απόβιεηα από ηελ επεμεξγαζία λεξνύ θξύμεσο πνπ πεξηέρνπλ πεηξέιαην 

100410 απόβιεηα από ηελ επεμεξγαζία λεξνύ ςύμσο εθηόο εθείλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζεκείν 10 04 09 

100499 απόβιεηα κε πξνδηαγξαθόκελα άιισο 

1005 απόβιεηα από ηε ζεξκηθή κεηαιινπξγία ςεπδαξγύξνπ 

100501 ζθσξίεο πξσηνγελνύο θαη δεπηεξνγελνύο παξαγσγήο 

100503 * ζθόλε θαπζαεξίσλ 

100504 άιια ζσκαηίδηα θαη ζθόλε 

100505 * ζηεξεό απόβιεηα από ηελ επεμεξγαζία αεξίσλ 

100506 * ιάζπεο θαη πιάθεο θίιηξσλ από ηελ επεμεξγαζία αεξίσλ 

100508 * απόβιεηα από ηελ επεμεξγαζία λεξνύ ςύμεσο πνπ πεξηέρνπλ πεηξέιαην 

100509 απόβιεηα από ηελ επεμεξγαζία λεξνύ ςύμεσο εθηόο εθείλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζεκείν 10 05 08 

100510 * επηπιένπζεο ζθσξίεο θαη εμαθξίζκαηα εύθιεθηα ή ηα νπνία εθπέκπνπλ, εξρόκελα ζε επαθή κε ην λεξό, εύθιεθηα αέξηα 

ζε επηθίλδπλεο πνζόηεηεο 

100511 επηπιένπζεο ζθσξίεο θαη εμαθξίζκαηα εθηόο εθείλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζεκείν 10 05 10 

100599 απόβιεηα κε πξνδηαγξαθόκελα άιισο 

1006 απόβιεηα από ηε ζεξκηθή κεηαιινπξγία ραιθνύ 

100601 ζθσξίεο πξσηνγελνύο θαη δεπηεξνγελνύο παξαγσγήο 

100602 επηπιένπζεο ζθσξίεο θαη εμαθξίζκαηα πξσηνγελνύο θαη δεπηεξνγελνύο παξαγσγήο 

100603 * ζθόλε θαπζαεξίσλ 

100604 άιια ζσκαηίδηα θαη ζθόλε 

100606 * ζηεξεά απόβιεηα από ηελ επεμεξγαζία αεξίσλ 

100607 * ιάζπεο θαη πιάθεο θίιηξσλ από ηελ επεμεξγαζία αεξίσλ 

100609 * απόβιεηα από ηελ επεμεξγαζία λεξνύ ςύμεσο πνπ πεξηέρνπλ πεηξέιαην 

100610 απόβιεηα από ηελ επεμεξγαζία λεξνύ ςύμεσο εθηόο εθείλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζεκείν 10 06 09 

100699 απόβιεηα κε πξνδηαγξαθόκελα άιισο 
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1007 απόβιεηα από ηε ζεξκηθή κεηαιινπξγία αξγύξνπ, ρξπζνύ θαη ιεπθνρξύζνπ 

100701 ζθσξίεο πξσηνγελνύο θαη δεπηεξνγελνύο παξαγσγήο 

100702 επηπιένπζεο ζθσξίεο θαη εμαθξίζκαηα πξσηνγελνύο θαη δεπηεξνγελνύο παξαγσγήο 

100703 ζηεξεό απόβιεηα από ηελ επεμεξγαζία αεξίσλ 

100704 άιια ζσκαηίδηα θαη ζθόλε 

100705 ιάζπεο θαη πιάθεο θίιηξσλ από ηελ επεμεξγαζία αεξίσλ 

100707 * απόβιεηα από ηελ επεμεξγαζία λεξνύ ςύμεσο πνπ πεξηέρνπλ πεηξέιαην 

100708 απόβιεηα από ηελ επεμεξγαζία λεξνύ θύμεσο, εθηόο εθείλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζεκείν 10 07 07 

100799 απόβιεηα κε πξνδηαγξαθόκελα άιισο 

1008 απόβιεηα από ηε ζεξκηθή κεηαιινπξγία άιισλ κε ζηδεξνύρσλ κεηάιισλ 

100804 ζσκαηίδηα θαη ζθόλε 

100808 * αιαηώδεηο ζθσξίεο πξσηνγελνύο θαη δεπηεξνγελνύο παξαγσγήο 

100809 άιιεο ζθσξίεο 

100810 * επηπιένπζεο ζθσξίεο θαη εμαθξίζκαηα εύθιεθηα ή ηα νπνία, εξρόκελα ζε επαθή κε ην λεξό, εθπέκπνπλ εύθιεθηα αέξηα 

ζε επηθίλδπλεο πνζόηεηεο 

100811 επηπιένπζεο ζθσξίεο θαη εμαθξίζκαηα εθηόο εθείλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζεκείν 10 08 10 

100812 * πίζζα πνπ πεξηέρεη απόβιεηα από ηελ παξαγσγή ζεηηθώλ ειεθηξνδίσλ 

100813 απόβιεηα πνπ πεξηέρνπλ άλζξαθα από ηελ παξαγσγή ζεηηθώλ ειεθηξνδίσλ εθηόο εθείλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζεκείν 

10 08 12 

100814 απνξξίκκαηα ζεηηθώλ ειεθηξνδίσλ 

100815 * ζθόλε θαπζαεξίσλ πνπ πεξηέρεη επηθίλδπλεο νπζίεο 

100816 ζθόλε θαπζαεξίσλ εθηόο εθείλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζεκείν 10 08 17 

100817 * ιάζπεο θαη πιάθεο θίιηξσλ από ηελ επεμεξγαζία θαπζαεξίσλ πνπ πεξηέρνπλ επηθίλδπλεο νπζίεο 

100818 ιάζπεο θαη πιάθεο θίιηξσλ από ηελ επεμεξγαζία θαπζαεξίσλ εθηόο εθείλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζεκείν 10 08 17 

100819 * απόβιεηα από ηελ επεμεξγαζία λεξνύ ςύμεο πνπ πεξηέρνπλ πεηξέιαην 

100820 απόβιεηα από ηελ επεμεξγαζία λεξνύ ςύμεο εθηόο εθείλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζεκείν 10 08 19 

100899 απόβιεηα κε πξνδηαγξαθόκελα άιισο 

1009 απόβιεηα από ηε ρύηεπζε ζηδεξνύρσλ ηεκαρίσλ 

100903 ζθσξία θακίλσλ 

100905 * ρύηεπζε θαινππηώλ (εζσηεξηθώλ θαη εμσηεξηθώλ), ηα νπνία δελ έρνπλ ππνζηεί ρύζε κεηάιινπ θαη πεξηέρνπλ επηθίλδπλεο 

νπζίεο 

100906 ρύηεπζε θαινππηώλ (εζσηεξηθώλ θαη εμσηξηθώλ), ηα νπνία δελ έρνπλ ππνζηεί ρύζε κεηάιινπ, εθηόο εθείλσλ πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζην ζεκείν 10 09 05 

100907 *ρύηεπζε θαινππηώλ (εζσηεξηθώλ θαη εμσηεξηθώλ), ηα νπνία έρνπλππνζηεί ρύζε κεηάιινπ θαη ηα νπνία πεξηέρνπλ 

επηθίλδπλεο νπζίεο 

100908 ρύηεπζε θαινππηώλ (εζσηεξηθώλ θαη εμσηεξηθώλ), ηα νπνία έρνπλππνζηεί ρύζε κεηάιινπ εθηόο εθείλσλ πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζην ζεκείν 10 09 07 

100909 * ζθόλε θαπζαεξίσλ πνπ πεξηέρεη επηθίλδπλεο νπζίεο 

100910 ζθόλε θαπζαεξίσλ εθηόο εθείλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζεκείν 10 09 09 

100911 * άιια ζσκαηίδηα πνπ πεξηέρνπλ επηθίλδπλεο νπζίεο 

100912 άιια ζσκαηίδηα εθηόο εθείλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζεκείν 10 09 11 

100913 * απόβιεηα δεζκεπηηθώλ παξαγόλησλ πνπ πεξηέρνπλ επηθίλδπλεο νπζίεο 

100914 απόβιεηα δεζκεπηηθώλ παξαγόλησλ εθηόο εθείλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζεκείν 10 09 13 

100915 * απόβιεηα παξαγόλησλ αλίρλεπζεο ξσγκώλ πνπ πεξηέρνπλ επηθίλδπλεο νπζίεο 

100916 απόβιεηα παξαγόλησλ αλίρλεπζεο ξσγκώλ εθηόο εθείλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζεκείν 10 09 15 

100999 απόβιεηα κε πξνδηαγξαθόκελα άιισο 

1010 απόβιεηα από ηε ρύηεπζε κε ζηδεξνύρσλ ηεκαρίσλ 

101003 ζθσξία θακίλσλ 

101005 * ρύηεπζε θαινππηώλ (εζσηεξηθώλ θαη εμσηεξηθώλ), πνπ δελ έρνπλππνζηεί ρύζε κεηάιινπ θαη πεξηέρνπλ επηθίλδπλεο νπζίεο 
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101006 ρύηεπζε θαινππηώλ (εζσηεξηθώλ θαη εμσηεξηθώλ), πνπ δελ έρνπλ ππνζηεί ρύζε κεηάιινπ εθηόο εθείλσλ πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζην ζεκείν 10 10 05 

101007 * ρύηεπζε θαινππηώλ (εζσηεξηθώλ θαη εμσηεξηθώλ), πνπ έρνπλ ππνζηείρύζε κεηάιινπ θαη πεξηέρνπλ επηθίλδπλεο νπζίεο 

101008 ρύηεπζε θαινππηώλ (εζσηεξηθώλ θαη εμσηεξηθώλ) πνπ έρνπλ ππόζηείρύζε κεηάιινπ εθηόο εθείλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη 

ζην ζεκείν 10 10 07 

101009 * ζθόλε θαπζαεξίσλ πνπ πεξηέρεη επηθίλδπλεο νπζίεο 

101010 ζθόλε θαπζαεξίσλ εθηόο εθείλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζεκείν 10 10 09 

101011 * άιια ζσκαηίδηα πνπ πεξηέρνπλ επηθίλδπλεο νπζίεο 

101012 άιια ζσκαηίδηα εθηόο εθείλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζεκείν 10 10 11 

101013 * απόβιεηα δεζκεπηηθώλ παξαγόλησλ πνπ πεξηέρνπλ επηθίλδπλεο νπζίεο 

101014 απόβιεηα δεζκεπηηθώλ παξαγόλησλ εθηόο εθείλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζεκείν 10 10 13 

101015 * απόβιεηα παξαγόλησλ αλίρλεπζεο ξσγκώλ πνπ πεξηέρνπλ επηθίλδπλεο νπζίεο 

101016 απόβιεηα παξαγόλησλ αλίρλεπζεο ξσγκώλ εθηόο εθείλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζεκείν 10 10 15 

101099 απόβιεηα κε πξνδηαγξαθόκελα άιισο 

1011 απόβιεηα από ηελ παξαγσγή πάινπ θαη παιίλσλ πξντόλησλ 

101103 απόβιεηα από ηλώδε πιηθό κε βάζε ύαιν 

101105 ζσκαηίδηα θαη ζθόλε 

101109 * απόβιεην κείγκα πξνπαξαζθεπήο πξηλ ηε ζεξκηθή θαηεξγαζία πνπ πεξηέρεη επηθίλδπλεο νπζίεο 

101110 απόβιεην κείγκα πξνπαξαζθεπήο πξηλ ηε ζεξκηθή θαηεξγαζία εθηόο εθείλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζεκείν 10 11 09 

101111 * απόβιεηα πάινπ ζε κηθξά ζσκαηίδηα θαη πνύδξα πάινπ πνπ πεξηέρεη βαξέα κέηαιια (π.ρ. από θαζνδηθνύο ζσιήλεο) 

101112 απόβιεηα πάινπ εθηόο εθείλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζεκείν 10 11 11 

101113 * ιάζπεο ζηηιβώζεσο θαη ιείαλζεο πάινπ πνπ πεξηέρνπλ επηθίλδπλεο νπζίεο 

101114 ιάζπεο ζηηιβώζεσο θαη ιείαλζεο πάινπ εθηόο εθείλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζεκείν 10 11 13 

101115 * ζηεξεά απόβιεηα από ηελ επεμεξγαζία θαπζαεξίσλ πνπ πεξηέρνπλ επηθίλδπλεο νπζίεο 

101116 ζηεξεό απόβιεηα από ηελ επεμεξγαζία θαπζαεξίσλ εθηόο εθείλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζεκείν 10 11 15 

101117 * ιάζπεο θαη πιάθεο θίιηξσλ από ηελ επεμεξγαζία θαπζαεξίσλ πνπ πεξηέρνπλ επηθίλδπλεο νπζίεο 

101118 ιάζπεο θαη πιάθεο θίιηξσλ από ηελ επεμεξγαζία θαπζαεξίσλ εθηόο εθείλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζεκείν 10 11 16 

101119 * ζηεξεά απόβιεηα από ηελ επηηόπνπ επεμεξγαζία πγξώλ εθξνήο πνπ πεξηέρνπλ επηθίλδπλεο νπζίεο 

101120 ζηεξεά απόβιεηα από ηελ επηηόπνπ επεμεξγαζία πγξώλ εθξνήο εληόο εθείλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζεκείν 10 11 19 

101199 απόβιεηα κε πξνδηαγξαθόκελα άιισο 

1012 απόβιεηα από ηελ παξαγσγή θεξακηθώλ, ηνύβισλ, θεξακηδηώλ θαη πξντόλησλ δνκηθώλ 
θαηαζθεπώλ 

101201 απόβιεηα κείγκα ηξνπαξαζθεπήο πξηλ ηε ζεξκηθή θαηεξγαζία 

101203 ζσκαηίδηα θαη ζθόλε 

101205 ιάζπεο θαη πιάθεο θίιηξσλ από ηελ επεμεξγαζία αεξίσλ 

101206 απνξξηπηόκελα θαινύπηα 

101208 απόβιεηα θεξακηθώλ, ηνύβισλ, θεξακηδηώλ θαη πξντόλησλ δνκηθώλ θαηαζθεπώλ (κεηά από ζεξκηθή επεμεξγαζία) 

101209 * ζηεξεά απόβιεηα από ηελ επεμεξγαζία αεξίσλ πνπ πεξηέρνπλ επηθίλδπλεο νπζίεο 

101210 ζηεξεά απόβιεηα από ηελ επεμεξγαζία αεξίσλ εθηόο εθείλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζεκείν 10 12 09 

101211 * αnόβιεηα ζκαιηνπνίεζεο πνπ πεξηέρνπλ βαξέα κέηαιια 

101212 απόβιεηα ζκαιηνπνίεζεο εθηόο εθείλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζεκείν 10 12 11 

101213 ιάζπεο από επηηόπνπ επεμεξγαζία πγξώλ εθξνήο 

101299 απόβιεηα κε πξνδηαγξαθόκελα άιισο 

1013 απόβιεηα από ηελ παξαγσγή ηζηκέληνπ, αλύδξνπ άζβεζηνπ θαη αζβεζηνθνληάκαηνο, θαζώο 
θαη αληηθεηκέλσλ θαη πξντόλησλ πνπ θαηαζθεπάδνληαη από απηά 

101301 απόβιεην κείγκα πξνπαξαζθεπήο πξηλ ηε ζεξκηθή θαηεξγαζία 

101304 απόβιεηα από ηελ αζβεζηνπνίεζε θαη ελπδάησζε ηεο άζβεζηνπ 

101306 ζσκαηίδηα θαη ζθόλε (εληόο από ηα ζεκεία 10 13 12 θαη 10 13 13) 
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101307 ιάζπεο θαη πιάθεο θίιηξσλ από ηελ επεμεξγαζία αεξίσλ 

101309 * απόβιεηα από ηελ παξαγσγή ακηαληνηζηκέληνπ πνπ πεξηέρνπλ ακίαλην 

101310 απόβιεηα από ηελ παξαγσγή ακηαληνηζηκέληνπ εθηόο εθείλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζεκείν 10 13 09 

101311 απόβιεηα από ζύλζεηα πιηθό κε βάζε ην ηζηκέλην εθηόο εθείλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα ζεκεία 10 13 09 θαη 10 13 10 

101312 * ζηεξεά απόβιεηα από ηελ επεμεξγαζία αεξίσλ πνπ πεξηέρνπλ επηθίλδπλεο νπζίεο 

101313 ζηεξεά απόβιεηα από ηελ επεμεξγαζία αεξίσλ εθηόο εθείλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζεκείν 10 13 12 

101314 απόβιεηα ζθπξνδέκαηνο θαη ιάζπεο ζθπξνδέκαηνο 

101399 απόβιεηα κε πξνδηαγξαθόκελα άιισο 

1014 απόβιεηα από θιηβάλνπο απνηεθξώζεσο απνξξηκκάησλ 

101401 * απόβιεηα από ηνλ θαζαξηζκό αεξίσλ πνπ πεξηέρνπλ πδξάξγπξν 

11.ΑΠΟΒΛΖΣΑ ΑΠΟ ΣΖ ΥΖΜΗΚΖ ΔΠΗΦΑΝΔΗΑΚΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΣΖΝ ΔΠΗΚΑΛΤΦΖ ΜΔΣΑΛΛΧΝ 
ΚΑΗ ΑΛΛΧΝ ΤΛΗΚΧΝ ΤΓΡΟΜΔΣΑΛΛΟΤΡΓΗΑ ΜΖ ΗΓΖΡΟΤΥΧΝ ΜΔΣΑΛΛΧΝ 

1101 απόβιεηα από ηε ρεκηθή επηθαλεηαθή επεμεξγαζία θαη ηελ επηθάιπςε κεηάιισλ θαη άιισλ 
πιηθώλ (π.ρ. δηεξγαζίεο γαιβαληζκνύ, δηεξγαζίεο επηςεπδαξγύξσζεο, δηεξγαζίεο θαζαξηζκνύ κε 
νμύ, ραξαγήο κε νμύ, θσζθνξηθήο επηθάιπςεο, αιθαιηθήο απνιίπαλζεο, νμεηδώζεσο δηα αλνδηθήο 
επεμεξγαζίαο) 

110105 * νμέα θαζαξηζκνύ 

110106 * νμέα κε πξνδηαγξαθόκελα άιισο 

110107 * βαζηθά πιηθά θαζαξηζκνύ 

110108 * ιάζπεο από ηε δηακόξθσζε θσζθνξηθήο επηθάιπςεο ζε κέηαιιν 

110109 * ιάζπεο θαη πιάθεο θίιηξσλ πνπ πεξηέρνπλ επηθίλδπλεο νπζίεο 

110110 ιάζπεο θαη πιάθεο θίιηξσλ εθηόο εθείλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζεκείν 11 01 09 

110111 * πδαξή πγξά μεπιύκαηνο πνπ πεξηέρνπλ επηθίλδπλεο νπζίεο 

110112 πδαξή πγξά μεπιύκαηνο εθηόο εθείλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζεκείν 11 01 11 

110113 * απόβιεηα απνιίπαλζεο πνπ πεξηέρνπλ επηθίλδπλεο νπζίεο, 

110114 απόβιεηα απνιίπαλζεο εθηόο εθείλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζεκείν 11 01 13 

110115 * εθινύζκαηα θαη ιάζπεο από ζπζηήκαηα κεκβξαλώλ ή ζπζηήκαηα αληαιιαγήο ηόλησλ πνπ πεξηέρνπλ επηθίλδπλεο νπζίεο 

110116 * θεθνξεζκέλεο ή εμεληιεκέλεο ξεηίλεο αληαιιαγήο ηόλησλ. 

110198 * άιια απόβιεηα πνπ πεξηέρνπλ επηθίλδπλεο νπζίεο 

110199 απόβιεηα κε πξνδηαγξαθόκελα άιισο 

1102 απόβιεηα από κε ζηδεξνύρεο πδξνκεηαιινπξγίθεο δηεξγαζίεο 

110202 * ιάζπεο από πδξνκεηαιινπξγίαο ςεπδαξγύξνπ (ζπκπεξηιακβάλνληαη αξνζίηεο,γαηηίηεο) 

110203 απόβιεηα από ηελ παξαγσγή ζεηηθώλ ειεθηξνδίσλ γηα πδαξείο ειεθηξνιπηηθέο δηεξγαζίεο 

110205 * απόβιεηα από πδξνκεηαιινπξγηθέο δηεξγαζίεο ραιθνύ πνπ πεξηέρνπλ επηθίλδπλεο νπζίεο 

110206 απόβιεηα από πδξνκεηαιινπξγηθέο δηεξγαζίεο ραιθνύ εθηόο εθείλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζεκείν 11 02 05 

110207 * άιια απόβιεηα πνπ πεξηέρνπλ επηθίλδπλεο νπζίεο 

110299 απόβιεηα κε πξνδηαγξαθόκελα άιισο 

1103 ιάζπεο θαη ζηεξεά από δηεξγαζίεο βαθήο 

110301 * απόβιεηα πνπ πεξηέρνπλ θπαληνύρα 

110302 * άιια απόβιεηα 

1105 απόβιεηα από δηεξγαζίεο γαιβαληζκνύ 

110501 ζηεξεόο θαζζίηεξνο 

110502 ζηάρηε θαζζηηέξνπ 

110503 * ζηεξεά απόβιεηα από ηελ επεμεξγαζία αεξίσλ 

110504 * εμαληιεκέλνο ξεπζηνπνηεηήο 

110599 απόβιεηα κε πξνδηαγξαθόκελα άιισο 

12. ΑΠΟΒΛΖΣΑ ΑΠΟ ΣΖ ΜΟΡΦΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΣΖ ΦΤΗΚΖ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΠΗΦΑΝΔΗΑΚΖ 
ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΜΔΣΑΛΛΧΝ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ 
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1201 απόβιεηα από ηε κνξθνπνίεζε θαη ηε θπζηθή θαη κεραληθή επηθαλεηαθή επεμεξγαζία 
κεηάιισλ θαη πιαζηηθώλ 

120101 πξντόληα ιηκαξίζκαηνο θαη ηόξλεπζεο ζηδεξνύρσλ κεηάιισλ 

120102 ζθόλε θαη ζσκαηίδηα ζηδεξνύρσλ κεηάιισλ 

120103 πξντόληα ιηκαξίζκαηνο θαη ηόξλεπζεο κε ζηδεξνύρσλ κεηάιισλ. 

120104 ζθόλε θαη ζσκαηίδηα κε ζηδεξνύρσλ κεηάιισλ 

120105 απνμέζκαηα θαη πξντόληα ηόξλεπζεο πιαζηηθώλ 

120106 * απόβιεηα ειαίσλ κεηαιινηερλίαο πνπ πεξηέρνπλ αινγόλα κε βάζε ηα νξπθηά (εθηόο γαιαθησδώλ θαη δηαιπκάησλ) 

120107 * απόβιεηα ειαίσλ κεηαιινηερλίαο πνπ δελ πεξηέρνπλ αινγόλα κε βάζε ηα νξπθηά(εθηόο γαιαθησδώλ θαη δηαιπκάησλ) 

120108 * γαιαθηώκαηα θαη δηαιύκαηα κεηαιινηερλίαο πνπ πεξηέρνπλ αινγόλα 

120109 * γαιαθηώκαηα θαη δηαιύκαηα κεηαιινηερλίαο πνπ δελ πεξηέρνπλ αινγόλα 

120110 * ζπλζεηηθά έιαηα κεηαιινηερλίαο 

120112 * εμαληιεκέλνη θεξνί θαη ιίπε 

120113 απόβιεηα ζπγθόιιεζεο 

120114 * ιάζπεο κεηαιινηερλίαο πνπ πεξηέρνπλ επηθίλδπλεο νπζίεο 

120115 ιάζπεο κεηαιινηερλίαο εθηόο εθείλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζεκείν 12 01 14 

120116 * απόβιεηα πιηθώλ ακκνβνιήο πνπ πεξηέρνπλ επηθίλδπλεο νπζίεο 

120117 απόβιεηα πιηθώλ ακκνβνιήο εθηόο εθείλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζεκείν 12 01 16 

120118 * ιάζπε κεηάιισλ (ιάζπε από ιείαλζε, ζηίιβσζε θαη ιείαλζε κε αινηθή) πνπ πεξηέρεη πεηξέιαην 

120119 * άκεζα βηναπνηθνδνκήζηκα έιαηα κεηαιινηερλίαο 

120120 * εμαληιεκέλα ζώκαηα ιείαλζεο θαη πιηθά ιείαλζεο πνπ πεξηέρνπλ επηθίλδπλεο νπζίεο 

120121 εμαληιεκέλα ζώκαηα ιείαλζεο θαη πιηθά ιείαλζεο εθηόο εθείλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζεκείν 12 01 20 

120199 απόβιεηα κε πξνδηαγξαθόκελα άιισο 

1203 απόβιεηα από δηεξγαζίεο απνιίπαλζεο κε λεξό θαη αηκό (εθηόο από ην θεθάιαην 11) 

120301 * πδαηηθά πγξά πιπζίκαηνο 

120302 * απόβιεηα απνιίπαλζεο κε αηκό 

13. ΑΠΟΒΛΖΣΑ ΔΛΑΗΧΝ ΚΑΗ ΑΠΟΒΛΖΣΑ ΤΓΡΧΝ ΚΑΤΗΜΧΝ (εκηόρ βπωζίμων ελαίων και εκείνων 
πος πεπιλαμβάνονηαι ζηα κεθάλαια 05, 12 και 19) 

1301 απόβιεηα πδξαπιηθώλ ειαίσλ 

130101 * πδξαπιηθά απόβιεηα πνπ πεξηέρνπλ PCB (1) 

130104 * ρισξησκέλα γαιαθηώκαηα 

130105 * κε ρισξησκέλα γαιαθηώκαηα 

130109 * ρισξησκέλα πδξαπιηθά έιαηα κε βάζε ηα νξπθηά 

130110 * κε ρισξησκέλα πδξαπιηθά έιαηα κε βάζε ηα νξπθηά 

130111 * ζπλζεηηθά πδξαπιηθά έιαηα 

130112 * άκεζα βηναπνηθνδνκήζηκα πδξαπιηθά έιαηα 

130113 * άιια πδξαπιηθά έιαηα 

1302 απόβιεηα έιαηα κεραλήο θηβσηίνπ ηαρπηήησλ θαη ιίπαλζεο 

130204 * ρισξησκέλα έιαηα κεραλήο, θηβσηίνπ ηαρπηήησλ θαη ιίπαλζεο κε βάζε ηα νξπθηά 

130205 * κε ρισξησκέλα έιαηα κεραλήο, θηβσηίνπ ηαρπηήησλ θαη ιίπαλζεο κε βάζε ηα νξπθηά 

130206 * ζπλζεηηθά έιαηα κεραλήο, θηβσηίνπ ηαρπηήησλ θαη ιίπαλζεο 

130207 * άκεζα βηναπνηθνδνκήζηκα έιαηα κεραλήο, θηβσηίνπ ηαρπηήησλ θαη ιίπαλζεο 

130208 * άιια έιαηα κεραλήο, θηβσηίνπ ηαρπηήησλ θαη ιίπαλζεο 

1303 απόβιεηα έιαηα κόλσζεο θαη κεηαθνξάο ζεξκόηεηαο 

130301 * έιαηα κόλσζεο ή κεηαθνξάο ζεξκόηεηαο πνπ πεξηέρνπλ PCB 

130306 * ρισξησκέλα έιαηα κόλσζεο ή κεηαθνξάο ζεξκόηεηαο κε βάζε ηα νξπθηά εθηόο εθείλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζεκείν 

13 03 01 

130307 * κε ρισξησκέλα έιαηα κόλσζεο θαη κεηαθνξάο ζεξκόηεηαο κε βάζε ηα νξπθηό 

130308 * ζπλζεηηθά έιαηα κόλσζεο θαη κεηαθνξάο ζεξκόηεηαο 

130309 * άκεζα βηναπνηθνδνκήζηκα έιαηα κόλσζεο θαη κεηαθνξάο ζεξκόηεηαο. 
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130310 * άιια έιαηα κόλσζεο θαη κεηαθνξάο ζεξκόηεηαο 

1304 έιαηα πδξνζπιιεθηώλ πινίσλ 

130401 * έιαηα πδξνζπιιεθηώλ πινίσλ εζσηεξηθήο λαπζηπινηαο 

130402 * έιαηα πδξνζπιιεθηώλ πινίσλ από απνρεηεύζεηο πξνθπκαίσλ 

130403 * έιαηα πδξαζπιιεθηώλ πινίσλ άιιεο λαπζηπινίαο 

1305 πεξηερόκελα δηαρσξηζηή ειαίνπ/λεξνύ 

130501 * ζηεξεά πιηθά από ζαιάκνπο ππνιεηκκάησλ θαη ζηεξεά πιηθά δηαρσξηζηή ειαίνπ/λεξνύ 

130502 * ιάζπεο δηαρσξηζηή ειαίνπ/λεξνύ 

130503 * ιάζπεο ππνδνρέα 

130506 * έιαηα από δηαρσξηζηέο ειαίνπ/λεξνύ 

130507 * ειαηώδε ύδαηα από δηαρσξηζηέο ειαίνπ/λεξνύ 

130508 * κείγκαηα απνβιήησλ από ζαιάκνπο ππνιεηκκάησλ θαη δηαρσξηζηέο ειαίνπ/λεξνύ 

1307 απόβιεηα πγξώλ θαπζίκσλ 

130701 * θαύζηκν πεηξέιαην θαη πεηξέιαην ληίδει 

130702 * βελδίλε 

130703 * άιια θαύζηκα (πεξηιακβαλνκέλσλ κεηγκάησλ) 

1308 απόβιεηα ειαίσλ κε πξνδηαγξαθόκελα άιισο 

130801 * ιάζπεο ή γαιαθηώκαηα αθαιάησζεο 

130802 * άιια γαιαθηώκαηα 

130899 * απόβιεηα κε πξνδηαγξαθόκελα άιισο 

14. ΑΠΟΒΛΖΣΑ ΑΠΟ ΟΡΓΑΝΗΚΔ ΟΤΗΔ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΟΤΜΔΝΔ Χ ΓΗΑΛΤΣΔ, ΦΤΚΣΗΚΔ ΟΤΗΔ 
ΚΑΗ ΠΡΟΧΘΖΣΗΚΑ (εκηόρ από ηα κεθάλαια 07 και 08) 

1406 απόβιεηα από νξγαληθέο νπζίεο ρξεζηκνπνηνύκελεο σο δηαιύηεο, Ψπθηηθέο νπζίεο 
θαηαθξώδε/αεξνιπκαηηθά πξνσζεηηθά 

140601 * ρισξνθζνξάλζξαθεο, HCFC, HFC 

140602 * άιινη αινγνλνκελνη δηαιπηεο θαη κείγκαηα δηαιπηώλ 

140603 * άιινη δηαιύηεο θαη κείγκαηα δηαιπηώλ 

140604 * ιάζπεο ή ζηεξεό απόβιεηα πνπ πεξηέρνπλ αινγνλνκέλνπο δηαιύηεο 

140605 * ιάζπεο ή ζηεξεά απόβιεηα πνπ πεξηέρνπλ άιινπο δηαιύηεο 

15. ΑΠΟΒΛΖΣΑ ΑΠΟ ΤΚEYΑΗE, ΑΠΟΡΡΟΦΖΣΗΚΑ ΤΛΗΚΑ, ΤΦΑΜΑΣΑ ΚΟΤΠΗΜΑΣΟ,ΤΛIΚΑ 
ΦΗΛΣΡΧΝ ΚΑΗ ΠPΟΣAΣEYTΗKΟ ΡΟΤΥΗΜΟ ΜΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΟΜΔΝΑ ΑΛΛΧ 

1501 ζπζθεπαζία (πεξηιακβαλνκέλσλ ηδηαηηέξσο ζπιιεγέλησλ δεκνηηθώλ απνβιήησλ 
ζπζθεπαζίαο) 

150101 ζπζθεπαζία από ραξηί θαη ραξηόλη 

150102 πιαζηηθή ζπζθεπαζία 

150103 μύιηλε ζπζθεπαζία 

150104 κεηαιιηθή ζπζθεπαζία 

150105 ζπλζεηηθή ζπζθεπαζία 

150106 κεηθηή ζπζθεπαζία 

150107 γπάιηλε ζπζθεπαζία 

150109 ζπζθεπαζία από πθαληνπξγηθέο ύιεο 

150110 * ζπζθεπαζίεο πνπ πεξηέρνπλ θαηάινηπα επηθηλδύλσλ νπζηώλ ή έρνπλ κνιπλζεί από απηέο 

150111 * κεηαιιηθή ζπζθεπαζία πνπ πεξηέρεη επηθίλδπλε κήηξα ζηεξενύ πνξώδνπο πιηθνύ (π.ρ. ακηάληνπ), πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

θελώλ δνρείσλ ππόπίεζε 

1502 απνξξνθεηηθά πιηθά, πιηθά θίιηξσλ, πθάζκαηα ζθνππίζκαηνο θαη πξνζηαηεπηηθόο ξνπρηζκόο 

150202 * απνξξνθεηηθά πιηθά, πιηθά θίιηξσλ (πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θίιηξσλ ειαίνπ πνπ δελ πξνδηαγξάθνληαη άιισο), 

πθάζκαηα ζθνππίζκαηνο, πξνζηαηεπηηθόο ξνπρηζκόο πνπ έρνπλ κνιπλζεί επηθίλδπλεο νπζίεο 

150203απoξξνθεηηθό πιηθό, πιηθά θίιηξσλ, πθάζκαηα ζθνππίζκαηνο θαη πξνζηαηεπηηθόο ξνπρηζκόο άιια από ηα αλαθεξόκελα ζην 

ζεκείν 15 02 02 

16.ΑΠΟΒΛΖΣΑ ΜΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΟΜΔΝΑ ΑΛΛΧ ΣΟΝ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 
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1601 νρήκαηα ζην ηέινο ηνπ θύθινπ δσήο ηνπο από δηάθνξα κέζα κεηαθνξάο (πεξηιακβαλνκέλσλ 
κεραληζκώλ παληόο εδάθνπο) θαη απόβιεηα από ηε δηάιπζε νρεκάησλ ζην ηέινο ηνπ θύθινπ δσήο 
ηνπο θαη από ηε ζπληήξεζε νρεκάησλ (εμαηξνπκέλσλ ησλ θεθαιαίσλ 13,14 θαη ησλ ζεκείσλ 16 06 
θαη 16 08) 

160103 ειαζηηθά ζην ηέινο ηνπ θύθινπ δσήο ηνπο 

160104 * απνξξηπηόκελα νρήκαηα 

160106 νρήκαηα ζην ηέινο ηνπ θύθινπ δσήο ηνπο, ηα νπνία δελ πεξηέρνπλ νύηε πγξά νύηε άιια επηθίλδπλα ζπζηαηηθά ζηνηρεία 

160107 * θίιηξν ιαδηνύ 

160108 * θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία πνπ πεξηέρνπλ πδξάξγπξν 

160109 * θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία πνπ πεξηέρνπλ PCB 

160110 * εθξεθηηθά θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία (π.ρ. αεξόζαθνη) 

160111 * ηαθάθηα θξέλσλ πνπ πεξηέρνπλ ακίαλην 

160112 ηαθάθηα θξέλσλ εθηόο εθείλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζεκείν 16 01 11 

160113 * πγξά θξέλσλ 

160114 * αληηςπθηηθά πγξά πνπ πεξηέρνπλ επηθίλδπλεο νπζίεο 

160115 αληηςπθηηθά πγξά εθηόο εθείλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζεκείν 16 01 14 

160116 δεμακελέο πγξνπνηεκέλνπ θπζηθνύ αεξίνπ 

160117 ζηδεξνύρα κέηαιια 

160118 κε ζηδεξνύρα κέηαιια 

160119 πιαζηηθά 

160120 γπαιί 

160121 * επηθίλδπλα θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία εθηόο εθείλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα ζεκεία 16 01 07 έσο 16 01 11, ζην ζεκείν 

16 01 13 θαη ζην ζεκείν 16 01 14 

160122 θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία κε πξνδηαγξαθόκελα άιισο 

160199 απόβιεηα κε πξνδίαγξαθόκελα άιισο 

1602 απόβιεηα από ειεθηξηθό θαη ειεθηξνληθό εμνπιηζκό 

160209 * κεηαζρεκαηηζηέο θαη ππθλσηέο πεξηέρνπλ PCB 

160210 * απνξξηπηόκελνο εμνπιηζκόο πνπ πεξηέρεη PCB ή έρεη κνιπλζεί από παξόκνηεο νπζίεο άιινο από ηνλ αλαθεξόκελo ζην 

ζεκείo 16 02 09 

160211 * απνξξηπηόκελνο εμνπιηζκόο πνπ πεξηέρεη ρισξνθζνξάλζξαθεο 

160212 * απνξξηπηόκελνο εμνπιηζκόο πνπ πεξηέρεη ειεύζεξν ακίαλην 

160213 * απνξξηπηόκελνο εμνπιηζκόο πνπ πεξηέρεη επηθίλδπλα ζπζηαηηθά ζηνηρεία άιινο από ηνπο αλαθεξόκελνπο ζηα ζεκεία 16 

02 09 έσο 16 02 12 

160214 απνξξηπηόκελνο εμνπιηζκόο πνπ πεξηέρεη επηθίλδπλα ζπζηαηηθά ζηνηρεία άιινο από ηνλ αλαθεξόκελν ζηα ζεκεία 16 02 09 

έσο 16 02 13 

160215 * επηθίλδπλα ζπζηαηηθά ζηνηρεία πνπ έρνπλ αθαηξεζεί από απνξξηπηόκελν εμνπιηζκό 

160216 ζπζηαηηθά ζηνηρεία πνπ έρνπλ αθαηξεζεί από απνξξηπηόκελν εμνπιηζκό άιια από απηά πνπ αλαθέξνληαη ζην ζεκείν 16 02 

15 

1603 δηεξγαζίεο εθηόο πξνδηαγξαθώλ θαη κε ρξεζηκνπνηεκέλα πξντόληα 

160303 * αλόξγαλα απόβιεηα πνπ πεξηέρνπλ επηθίλδπλεο νπζίεο 

160304 αλόξγαλα απόβιεηα εθηόο εθείλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζεκείν 16 03 03 

160305 * νξγαληθά απόβιεηα πνπ πεξηέρνπλ επηθίλδπλεο νπζίεο 

160306 νξγαληθά απόβιεηα εθηόο εθείλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζεκείν 16 03 05 

1604 απόβιεηα εθξεθηηθώλ 

160401 * απόβιεηα ππξνκαρηθά 

160402 * απόβιεηα ππξνηερλεκάησλ 

160403 * άιια απόβιεηα εθξεθηηθά 

1605 αέξηα ζε δνρεία πίεζεο θαη απνξξηπηόκελεο ρεκηθέο νπζίεο 

160504 * αέξηα ζε δνρεία πίεζεο (πεξηιακβάλνληαη αιόλεο) πνπ πεξηέρνπλ επηθίλδπλεο νπζίεο 

160505 αέξηα ζε δνρεία πίεζεο εθηόο εθείλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζεκείν 16 05 04 

160506 * εξγαζηεξηαθά ρεκηθά πιηθά πνπ απνηεινύληαη από επηθίλδπλεο νπζίεο ή ηα νπνία πεξηέρνπλ επηθίλδπλεο νπζίεο, 

πεξηιακβαλνκέλσλ κεηγκάησλ εξγαζηεξηαθώλ ρεκηθώλ πιηθώλ 
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160507 * απνξξηπηόκελα αλόξγαλα ρεκηθά πιηθά πνπ απνηεινύληαη από επηθίλδπλεο νπζίεο ή πνπ ηηο πεξηέρνπλ 

160508 * απνξξηπηόκελα νξγαληθά ρεκηθά πιηθά πνπ απνηεινύληαη από επηθίλδπλεο νπζίεο ή πνπ ηηο πεξηέρνπλ 

160509 απνξξηπηόκελα ρεκηθά πιηθά εθηόο εθείλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα ζεκεία 16 05 06, 16 05 07 ή 16 05 08 

1606 κπαηαξίεο θαη ζπζζσξεπηέο 

160601 * κπαηαξίεο κνιύβδνπ 

160602 * κπαηαξίεο NiCd 

160603 * κπαηαξίεο πνπ πεξηέρoπλ πδξάξγπξν 

160604 αιθαιηθέο κπαηαξίεο (εθηόο από ην ζεκείν 16 06 03) 

160605 άιιεο κπαηαξίεο θαη ζπζζσξεπηέο 

160606 * ηδηαίηεξα ζπιιεγέληεο ειεθηξνιύηεο από κπαηαξίεο θαη ζπζζσξεπηέο 

1607 απόβιεηα από ηνλ θαζαξηζκό δεμακελώλ κεηαθνξάο θαη απνζήθεπζεο θαζώο θαη βαξειηώλ 
(εθηόο από ηα θεθάιαηα 05 θαη 13), 

160708 * απόβιεηα πνπ πεξηέρνπλ πεηξέιαην 

160709 * απόβιεηα πνπ πεξηέρνπλ άιιεο επηθίλδπλεο νπζίεο 

160799 απόβιεηα κε πξνδηαγξαθόκελα άιισο 

1608 εμαληιεκέλνη θαηαιύηεο 

160801 εμαληιεκέλνη θαηαιύηεο πνπ πεξηέρνπλ ρξπζό, άξγπξν, ξήλην, ξάδην,παιιάδην,ηξίδην ή ιεπθόρξπζν (εθηόο από ην ζεκείν 16 

08 07) 

160802 * εμαληιεκέλνη θαηαιύηεο πνπ πεξηέρνπλ επηθίλδπλα κεηαβαηηθά κέηαιια ή επηθίλδπλεο ελώζεηο κεηαβαηηθώλ κεηάιισλ 

160803 εμαληιεκέλνη θαηαιύηεο πνπ πεξηέρνπλ κεηαβαηηθά κέηαιια ή ελώζεηο κεηαβαηηθώλ κεηάιισλ κε πξνδηαγξαθόκελα άιισο 

160804 εμαληιεκέλνη θαηαιύηεο ππξόιπζεο ξεπζηήο θιίλεο (έθηόο από ην ζεκείν 16 08 07) 

160805 * εμαληιεκέλνη θαηαιύηεο πνπ πεξηέρνπλ θσζθνξηθό νμύ 

160806 *αρξεζηεκέλα πγξά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο θαηαιύηεο 

160807 * εμαληιεκέλνη θαηαιύηεο πνπ έρνπλ κνιπλζεί από επηθίλδπλεο νπζίεο 

1609 νμεηδσηηθέο νπζίεο 

160901 * ππεξκαγγαληθά π.ρ. ππεξκαγγαληθό θάιην 

160902 * ρξσκηθά άιαηα π.ρ. ρξσκηθό θάιην, δηρξσκηθό θάιην ή λάηξην 

160903 * ππεξνμείδηα, π.ρ. ππεξνμείδην πδξνγόλνπ 

160904 * νμεηδσηηθέο νπζίεο κε πξνδηαγξαθόκελεο άιισο 

1610 πδαξή πγξά απόβιεηα πξννξηδόκελα γηα επεμεξγαζία εθηόο ηόπνπ παξαγσγήο 

161001 * πδαξή πγξά απόβιεηα πνπ πεξηέρνπλ επηθίλδπλεο νπζίεο 

161002 πδαξή πγξά απόβιεηα εθηόο εθείλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζεκείν 16 10 01 

161003 * πδαξή ζπκππθλώκαηα πνπ πεξηέρνπλ επηθίλδπλεο νπζίεο 

1611 απόβιεηα πιηθά επέλδπζεο θαη εκαγέ γηα ππξίκαρεο επηθάλεηεο 

161101 * πιηθά επέλδπζεο θαη εκαγέ γηα ππξίκαρεο επηθάλεηεο κε βάζε ηνλ άλζξαθα από κεηαιινπξγηθέο δηεξγαζίεο πνπ πεξηέρνπλ 

επηθίλδπλεο νπζίεο 

161102 πιηθά επέλδπζεο θαη εκαγέ γηα ππξίκαρεο επηθάλεηεο κε βάζε ηνλ άλζξαθα από κεηαιινπξγηθέο δηεξγαζίεο εθηόο εθείλσλ 

πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζεκείν 16 11 01 

161103 * άιια πιηθά επέλδπζεο θαη εκαγέ γηα ππξίκαρεο επηθάλεηεο από κεηαιινπξγηθέο δηεξγαζίεο πνπ πεξηέρνπλ επηθίλδπλεο 

νπζίεο 

161104 άιια πιηθά επέλδπζεο θαη εκαγέ γηα ππξίκαρεο επηθάλεηεο από κεηαιινπξγηθέο δηαδηθαζίεο εθηόο εθείλσλ πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζην ζεκείν 16 11 03 

161105 * πιηθά επέλδπζεο θαη εκαγέ γηα ππξίκαρεο επηθάλεηεο από κε κεηαιινπξγηθέο δηεξγαζίεο πνπ πεξηέρνπλ επηθίλδπλεο νπζίεο 

161106 πιηθά επέλδπζεο θαη εκαγηέ γηα ππξίκαρεο επηθάλεηεο από κε κεηαιινπξγηθέο δηεξγαζίεο εθηόο εθείλσλ πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζην ζεκείν 16 11 05 

17. ΑΠΟΒΛΖΣΑ ΑΠΟ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΚΑΗ ΚΑΣΔΓΑΦΗΔΗ (ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΔΣΑI ΥΧΜΑ ΔΚΚΑΦΖ 
ΑΠΟ ΜΟΛΤΜΔΝΔ ΣΟΠΟΘEΗE) 

1701 ζθπξόδεκα, ηνύβια, πιαθάθηα θαη θεξακηθά 

170101 ζθπξόδεκα 

170102 ηνύβια 
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170103 πιαθάθηα θαη θεξακηθά 

170106 * κείγκαηα ή επηκέξνπο ζπζηαηηθά από ζθπξόδεκα, ηνύβια, πιαθάθηα θαη θεξακηθά πνπ πεξηέρνπλ επηθίλδπλεο νπζίεο 

170107 κείγκα ζθπξoδέκαηoο, ηνύβισλ, πιαθαθίσλ θαη θεξακηθώλ εθηόο εθείλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζεκείν 17 01 06 

1702 μύιν, γπαιί θαη πιαζηηθό 

170201 μύιo 

170202 γπαιί 

170203 πιαζηηθό 

170204 * γπαιί, πιαζηηθό θαη μύιν πνπ πεξηέρνπλ επηθίλδπλεο νπζίεο ή έρνπλ κνιπλζεί από απηέο 

1703 κείγκαηα αζθάιηνπ θαη νξπθηήο πίζζαο, ιηζαλζξαθόπηζζα θαη πξντόληα πίζζαο 

170301 * κείγκαηα νξπθηήο αζθάιηνπ πνπ πεξηέρνπλ ιηζαλζξαθόπηζζα 

170302 κείγκαηα νξπθηήο αζθάιηνπ εθηόο εθείλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζεκείν 17 03 01 

170303 * ιηζαλζξαθόπηζζα θαη πξντόληα πίζζαο 

1704 κέηαιια (πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ θξακάησλ ηνπο) 

170401 ραιθόο, κπξνύληδνο, νξείραιθνο 

170402 αινπκίλην 

170403 κόιπβδνο 

170404 ςεπδάξγπξνο 

170405 ζίδεξνο θαη ράιπβαο 

170406 θαζζίηεξνο 

170407 αλάκεηθηα κέηαιια 

170409 * απόβιεηα κεηάιισλ κνιπζκέλα από επηθίλδπλεο νπζίεο 

170410 * θαιώδηα πνπ πεξηέρνπλ πεηξέιαην, ιηζαλζξαθόπηζζα θαη άιιεο επηθίλδπλεο νπζίεο 

170411 θαιώδηα εθηόο εθείλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζεκείν 17 04 10 

1705 ρώκαηα (πεξηιακβαλνκέλσλ ρσκάησλ εθζθαθήο από κνιπζκέλεο ηνπνζεζίεο),πέηξεο, θαη 
κπάδα εθζθαθσλ 

170503 * ρώκαηα θαη πέηξεο πνπ πεξηέρνπλ επηθίλδπλεο νπζίεο 

170504 ρώκαηα θαη πέηξεο άιια από ηα αλαθεξόκελα ζην ζεκείν 17 05 03 

170505 * κπάδα εθζθαθώλ πνπ πεξηέρνπλ επηθίλδπλεο νπζίεο 

170506 κπάδα εθζθαθώλ άιια από ηα αλαθεξόκελα ζην ζεκείν 17 05 05 

170507 * έξκα ζηδεξνηξνρηώλ πνπ πεξηέρεη επηθίλδπλεο νπζίεο 

170508 έξκα ζηδεξνηξνρηώλ εθηόο εθείλνπ πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην ζεκείν 17 05 07 

1706 κνλσηηθά πιηθά θαη πιηθά δνκηθώλ θαηαζθεπώλ πνπ πεξηέρνπλ ακίαλην 

170601 * κνλσηηθά πιηθά πνπ πεξηέρνπλ ακίαλην 

170603 * άιια κνλσηηθά πιηθά πνπ απνηεινύληαη από επηθίλδπλεο νπζίεο ή ηηο πεξηέρνπλ 

170604 κνλσηηθά πιηθά εθηόο εθείλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα ζεκεία 17 06 01 θαη 17 06 03 

170605 * πιηθά δνκηθώλ θαηαζθεπώλ πνπ πεξηέρνπλ ακίαλην 

1708 πιηθά δνκηθώλ θαηαζθεπώλ κε βάζε ηνλ γύςν 

170801 * πιηθά δνκηθώλ θαηαζθεπώλ κε βάζε ηνλ γύςν κνιπζκέλα από επηθίλδπλεο νπζίεο 

170802 πιηθά δνκηθώλ θαηαζθεπώλ κε βάζε ηνλ γύςν εθηόο εθείλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζεκείν 17 08 01 

1709 άιια απόβιεηα δνκηθώλ θαηαζθεπώλ θαη θαηεδαθίζεσλ 

170901 * απόβιεηα δνκηθώλ θαηαζθεπώλ θαη θαηεδαθίζεσλ πνπ πεξηέρνπλ πδξάξγπξν 

170902 * απόβιεηα δνκηθώλ θαηαζθεπώλ θαη θαηεδαθίζεσλ πνπ πεξηέρνπλ PCB (π.ρ. ζηεγαλσηηθά πιηθά πνπ πεξηέρνπλ PCB, 

δάπεδα κε βάζε ξεηίλεο πνπ πεξηέρνπλ PCB, κνλάδεο ζηεγαλνπνηεκέλεο παιόθξαμεο πνπ πεξηέρνπλ PCB, ππθλσηέο πνπ πεξηέρνπλ 
PCB) 

170903 * άιια απόβιεηα δνκηθώλ θαηαζθεπώλ θαη θαηεδαθίζεσλ (πεξηιακβαλνκέλσλ κεηγκάησλ απνβιήησλ) πνπ πεξηέρνπλ 

επηθίλδπλεο νπζίεο 

170904 κείγκαηα απνβιήησλ δνκηθώλ θαηαζθεπώλ θαη θαηεδαθίζεσλ εθηόο εθείλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα ζεκεία 17 09 01, 17 

09 02 θαη 17 09 03 

18. ΑΠΟΒΛΖΣΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ ΑΝΘΡΧΠΧΝ 'Ζ ΕΧΧΝ 'Ζ/ΚΑΗ ΑΠΟ ΥΔΣΗΚΔ 
ΔΡΔΤΝΔ (εξαιπούνηαι απόβλεηα κοςδίναρ και εζηιαηοπίων πος δεν πποκύπηοςv άμεζα από ηο 
ζύζηεμα ςγείαρ) 
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1801 απόβιεηα από ηελ πεξηγελλεηηθή θξνληίδα, ηε δηάγλσζε, ηε ζεξαπεία ήηελ πξόιεςε 
αζζελεηώλ ζε αλζξώπνπο 

180101 θνπηεξά εξγαιεία (εθηόο από ην ζεκείν 18 01 03) 

180102 κέξε θαη όξγαλα ηνπ ζώκαηνο πεξηιακβαλνκέλσλ ζάθσλ αίκαηνο θαη δηαηεξεκέλν αίκα (εθηόο από ην ζεκείν 18 01 03) 

180103 * απόβιεηα ησλ νπνίσλ ε ζπιινγή θαη δηάζεζε ππόθεηληαη ζε εηδηθέο απαηηήζεηο ζε ζρέζε κε ηελ πξόιεςε κόιπλζεο 

180104 απόβιεηα ησλ νπνίσλ ε ζπιινγή θαη δηάζεζε δελ ππόθεηληαη ζε εηδηθέο απαηηήζεηο ζε ζρέζε κε ηελ πξόιεςε κόιπλζεο 

(π.ρ. επίδεζκνη, γύςηλα εθκαγεία, ζεληόληα, πεηζέηεο, ξνπρηζκόο κηαο ρξήζεο, απνξξνθεηηθέο πάλεο) 

180106 * ρεκηθέο νπζίεο πνπ απνηεινύληαη από ή πεξηέρνπλ επηθίλδπλεο νπζίεο 

180107 ρεκηθέο νπζίεο άιιεο από ηηο αλαθεξόκελεο ζην ζεκείν 18 01 06 

180108 * θπηηαξνηνμηθέο θαη θππαξνζηαηηθέο θαξκαθεπηηθέο νπζίεο 

180109 θαξκαθεπηηθέο νπζίεο άιιεο από ηηο αλαθεξόκελεο ζην ζεκείν 18 01 08 

180110 * ακάιγακα νδνληηαηξηθήο 

1802 απόβιεηα από ηελ έξεπλα, δηάγλσζε, ζεξαπεία ή πξόιεςε ησλ αζζελεηώλ πνπ εκθαλίδνληαη 
ζε δώα 

180201 θνπηεξά εξγαιεία (εθηόο από ην ζεκείν 18 02 02) 

180202 * απόβιεηα ησλ νπνίσλ ε ζπιινγή θαη δηάζεζε ππόθεηληαη ζε εηδηθέο απαηηήζεηο ζε ζρέζε κε ηελ πξόιεςε κόιπλζεο 

180203 άιια απόβιεηα ησλ νπνίσλ ε ζπιινγή θαη δηάζεζε δελ ππόθεηληαη ζε εηδηθέο απαηηήζεηο ζε ζρέζε κε ηελ πξόιεςε 

κόιπλζεο 

180205 * ρεκηθέο νπζίεο πνπ απνηεινύληαη από ή πεξηέρνπλ επηθίλδπλεο νπζίεο 

180206 ρεκηθέο νπζίεο άιιεο από ηηο αλαθεξόκελεο ζην ζεκείν 18 02 05 

180207 * θπηηαξνηνμηθέο θαη θπηηαξνζηαηηθέο θαξκαθεπηηθέο νπζίεο 

180208 θαξκαθεπηηθέο νπζίεο άιιεο από ηηο αλαθεξόκελεο ζην ζεκείν 18 02 07 

19. ΑΠΟΒΛΖΣΑ ΑΠΟ ΣΗ ΜΟΝΑΓΔ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ, ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ 
ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΤΓΡΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΔΚΣΟ ΖΜΔΗΟΤ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΣΖΝ ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΗΑ 
ΤΓΑΣΟ ΠΡΟΟΡΗΕΟΜΔΝΟΤ ΓΗΑ ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΝΘΡΧΠΟ ΚΑΗ ΤΓΑΣΟ ΓΗΑ 
ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΥΡΖΖ 

1901 απόβιεηα από ηελ θαύζε ή ππξόιπζε απνβιήησλ 

190102 ζηδεξνύρα πιηθά πνπ αθαηξέζεθαλ από ηελ ηέθξα θιηβάλσλ 

190105 * πίπα θίιηξνπ από ηελ επεμεξγαζία αεξίσλ 

190106 * πδαξή πγξά απόβιεηα από ηελ επεμεξγαζία αεξίσλ θαη άιια πδαξή πγξά απόβιεηα 

190107 * ζηεξεά απόβιεηα από ηελ επεμεξγαζία αεξίσλ 

190110 * εμαληιεκέλνο ελεξγόο άλζξαθαο από επεμεξγαζία θαπζαεξίσλ 

190111 * ηέθξα θαη ζθσξία θιηβάλνπ πνπ πεξηέρνπλ επηθίλδπλεο νπζίεο 

190112 ηέθξα θαη ζθσξία θιηβάλνπ άιιεο από ηηο αλαθεξόκελεο ζην ζεκείν 19 01 11 

190113 * πηεηηθή ηέθξα πνπ πεξηέρεη επηθίλδπλεο νπζίεο 

190114 πηεηηθή ηέθξα άιιε από ηελ αλαθεξόκελε ζην ζεκείν 19 01 13 

190115 * ζθόλε ιεβήησλ πνπ πεξηέρεη επηθίλδπλεο νπζίεο 

190116 ζθόλε ιεβήησλ άιιε από ηελ αλαθεξόκελε ζην ζεκείν 19 01 15 

190117 * απόβιεηα ππξόιπζεο πνπ πεξηέρνπλ επηθίλδπλεο νπζίεο 

190118 απόβιεηα ππξόιπζεο άιια από ηα αλαθεξόκελα ζην ζεκείν 19 01 17 

190119 άκκνη από ξεπζηνπνηεκέλεο θιίλεο 

190199 απόβιεηα κε πξνδηαγξαθόκελα άιισο 

1902 απόβιεηα από θπζηθνρεκηθέο θαηεξγαζίεο απνβιήησλ (πεξηιακβάλνληαη απνρξσκίσζε, 
απνθπάλσζε, εμνπδεηέξσζε) 

190203 πξναλακεκεηγκέλα απόβιεηα πνπ απνηεινύληαη κόλν από κε επηθίλδπλα απόβιεηα 

190204 * πξναλακεκεηγκέλα απόβιεηα πνπ πεξηέρνπλ έλα ηνπιάρηζηνλ επηθίλδπλν απόβιεην 

190205 * ιάζπεο από θπζηθνρεκηθέο θαηεξγαζίεο πνπ πεξηέρνπλ επηθίλδπλεο νπζίεο 

190206 ιάζπεο από θπζηθνρεκηθέο θαηεξγαζίεο εθηόο εθείλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζεκείν 19 02 05 

190207 * πεηξέιαην θαη ζπκππθλώκαηα από δηαρσξηζκό 

190208 * απόβιεηα πγξώλ θαπζίκσλ πνπ πεξηέρνπλ επηθίλδπλεο νπζίεο 

190209 * απόβιεηα ζηεξεώλ θαπζίκσλ πνπ πεξηέρνπλ επηθίλδπλεο νπζίεο 
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190210 απόβιεηα θαπζίκσλ εθηόο εθείλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα ζεκεία 19 02 08 θαη 19 02 09 

190211 * άιια απόβιεηα πνπ πεξηέρνπλ επηθίλδπλεο νπζίεο 

190299 απόβιεηα κε πξνδηαγξαθόκελα άιισο 

1903 ζηαζεξνπνηεκέλα/ζηεξενπνηεκέλα απόβιεηα 

190304 * απόβιεηα πνπ ζεκεηώλνληαη κε αζηεξίζθν σο επηθίλδπλα θαη ηα νπνία είλαη κεξηθώο ζηαζεξνπνηεκέλα 

190305 ζηαζεξνπνηεκέλα απόβιεηα άιια από ηα αλαθεξόκελα ζην ζεκείν 19 03 04 

190306 * απόβιεηα πνπ ζεκεηώλνληαη κε αζηεξίζθν σο επηθίλδπλα θαη ηα νπνία είλαη ζηεξενπνηεκέλα 

190307 ζηεξενπνηεκέλα απόβιεηα άιια από ηα αλαθεξόκελα ζην ζεκείν 19 03 06 

1904 παινπνηεκέλα απόβιεηα θαη απόβιεηα από δηεξγαζίεο παινπνίεζεο 

190401 παινπνηεκέλα απόβιεηα 

190402 * πηεηηθή ηέθξα θαη απόβιεηα επεμεξγαζίαο θαπζαεξίσλ 

190403 * κε παινπνηεκέλε ζηεξεά θάζε 

190404 πδαξή πγξά απόβιεηα από ηελ επαλαθνξά παινπνηεκέλσλ απνβιήησλ 

1905 απόβιεηα από ηελ αεξόβηα επεμεξγαζία ζηεξεώλ απνβιήησλ 

190501 κε ιηπαζκαηνπνηεκέλν ηκήκα ησλ δεκνηηθώλ θαη παξνκνίσλ απνβιήησλ 

190502 κε ιηπαζκαηνπνηεκέλν ηκήκα δσηθώλ θαη θπηηθώλ απνβιήησλ 

190503 πξντόληα ιηπαζκαηνπνίεζεο εθηόο πξνδηαγξαθώλ 

190599 απόβιεηα κε πξνδηαγξαθόκελα άιισο 

1906 απόβιεηα από ηελ αλαεξόβηα επεμεξγαζία απνβιήησλ 

190603 πγξά από ηελ αλαεξόβηα επεμεξγαζία αζηηθώλ απνβιήησλ 

190604 πξντόληα δύκσζεο από ηελ αλαεξόβηα επεμεξγαζία αζηηθώλ απνβιήησλ 

190605 πγξό από ηελ αλαεξόβηα επεμεξγαζία δσηθώλ θαη θπηηθώλ απνβιήησλ 

190606 πξντόληα δύκσζεο από ηελ αλαεξόβηα επεμεξγαζία δσηθώλ θαη θπηηθώλ απνβιήησλ 

190699 απόβιεηα κε πξνδηαγξαθόκελα άιισο 

1907 ζηξαγγίδηα ρώξνπ πγεηνλνκηθήο ηαθήο 

190702 *ζηξαγγίδηα ρώξνπ πγεηνλνκηθήο ηαθήο πνπ πεξηέρνπλ επηθίλδπλεο νπζίεο 

190703 ζηξαγγίδηα ρώξνπ εθηόο εθείλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζεκείν 19 07 02 

1908 απόβιεηα από εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο πγξώλ απνβιήησλ κε πξνδηαγξαθόκελα άιισο 

190801 εζραξίζκαηα 

190802 απόβιεηα από ηελ εμάκκσζε 

190805 ιάζπεο από ηελ επεμεξγαζία αζηηθώλ ιπκάησλ 

190806 * θεθνξεζκέλεο ή εμαληιεκέλεο ηνληναληάιιαθηηθέο ξεηίλεο 

190807 * δηαιύκαηα θαη ιάζπεο από ηελ αλαγέλλεζε ηνληναληαιιαθηώλ 

190808 * απόβιεηα ζπζηεκάησλ κεκβξάλεο πνπ πεξηέρνπλ βαξέα κέηαιια 

190809  κείγκαηα ιηπώλ θαη ειαίσλ από ην δηαρσξηζκό ειαίνπ/ύδαηνο πνπ πεξηέρνπλ θαγώζηκα έιαηα θαη ιίπε 

190810 * κείγκαηα ιηπώλ θαη ειαίσλ από ην δηαρσξηζκό ειαίνπ/ύδαηνο εθηόο εθείλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζεκείν 19 08 09 

190811 * ιάζπεο πνπ πεξηέρνπλ επηθίλδπλεο νπζίεο από ηε βηνινγηθή θαηεξγαζία απνβιήησλ βηνκεραληθώλ πδάησλ 

190812 ιάζπεο από ηε βηνινγηθή θαηεξγαζία απνβιήησλ βηνκεραληθώλ πδάησλ εθηόο εθείλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζεκείν 19 

08 11 

190813 * ιάζπεο πνπ πεξηέρνπλ νπζίεο από άιιε θαηεξγαζία απνβιήησλ βηνκεραληθώλ πδάησλ 

190814 ιάζπεο από άιιε επεμεξγαζία απνβιήησλ βηνκεραληθώλ πδάησλ εθηόο εθείλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζεκείν 19 08 13 

190899 απόβιεηα κε πξνδηαγξαθόκελα άιισο 

1909 απόβιεηα από ηελ πξνπαξαζθεπή λεξνύ πνπ πξννξίδεηαη γηα θαηαλάισζε από ηνλ άλ8ξσπν 
ή λεξνύ γηα βηνκεραληθή ρξήζε 

190901 ζηεξεά απόβιεηα από πξσηνβάζκηα δηύιηζε θαη εζραξίζκαηα 

190902 ιάζπεο από ηε δηαύγαζε ηνπ λεξνύ 

190903 ιάζπεο από ηελ αθαίξεζε αλζξαθηθώλ αιάησλ 

190904 ρξεζηκνπνηεκέλνο ελεξγόο άλζξαθαο 

190905 θεθνξεζκέλεο ή εμαληιεκέλεο ηνληναληαιιαθηηθέο ξεηίλεο 
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190906 δηαιύκαηα θαη ιάζπεο από ηελ αλαγέλλεζε ηνληναληαιιαθηώλ 

190999 απόβιεηα κε πξνδηαγξαθόκελα άιισο 

1910 απόβιεηα από θαηαηεκαρηζκό απνβιήησλ πνπ πεξηέρνπλ κέηαιια 

191001 απόβιεηα ζηδήξνπ ή ράιπβα 

191002 κε ζηδεξνύρα απόβιεηα 

191003 * ειαθξό θιάζκα θαηαηεκαρηζκνύ θαη ζθόλε πνπ πεξηέρεη επηθίλδπλεο νπζίεο 

191004 ειαθξό θιάζκα θαηαηεκαρηζκνύ θαη ζθόλε άιιν από ηα αλαθεξόκελα ζην ζεκείν 19 10 03 

191005 * άιια θιάζκαηα πνπ πεξηέρνπλ επηθίλδπλεο νπζίεο 

191006 άιια θιάζκαηα άιια από ηα αλαθεξόκελα ζην ζεκείν 19 10 05 

1911 απόβιεηα από ηελ αλαγέλλεζε πεηξειαίνπ 

191101 * εμεληιεκέλεο άξγηινη θίιηξσλ 

191102 * όμηλεο πίζζεο 

191103 * πδαξή πγξά απόβιεηα 

191104 * απόβιεηα από ηνλ θαζαξηζκό θαπζίκσλ κε βαζηθά πιηθά 

191105 * ιάζπεο από ηελ επηηόπνπ επεμεξγαζία ιπκάησλ πνπ πεξηέρνπλ επηθίλδπλεο νπζίεο 

191106 ιάζπεο από ηελ επηηόπνπ επεμεξγαζία ιπκάησλ εθηόο εθείλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζεκείν 19 11 05 

191107 * απόβιεηα από ηνλ θαζαξηζκό θαπζαεξίσλ 

191199 απόβιεηα κε πξνδηαγξαθόκελα άιισο 

1912 απόβιεηα από ηε κεραληθή θαηεξγαζία απνβιήησλ (π.ρ. δηαινγή, ζύλζιηςε, ζπκπαγνπνίεζε, 
θνθθνπνίεζε) κε πξνδηαγξαθόκελα άιισο 

191201 ραξηί θαη ραξηόλη 

191202 ζηδεξνύρα κέηαιια 

191203 κε ζηδεξνύρα κέηαιια 

191204 πιαζηηθά θαη θανπηζνύθ 

191205 γπαιί 

191206 * μύιν πνπ πεξηέρεη επηθίλδπλεο νπζίεο 

191207 μύιν εθηόο εθείλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζεκείν 19 12 06 

191208 πθαληηθέο ύιεο 

191209 νξπθηά (π.ρ. άκκνο, πέηξεο) 

191210 θαύζηκα απόβιεηα (θαύζηκα πξνεξρόκελα από απνξξίκκαηα) 

191211 * άιια απόβιεηα (πεξηιακβαλνκέλσλ κεηγκάησλ πιηθώλ) από ηε κεραληθή θαηεξγαζία απνβιήησλ πνπ πεξηέρνπλ 

επηθίλδπλεο νπζίεο 

191212 άιια απόβιεηα (πεξηιακβαλνκέλσλ κεηγκάησλ πιηθώλ) από ηε κεραληθή θαηεξγαζία απνβιήησλ εθηόο εθείλσλ πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζην ζεκείν 19 12 11 

1913 απόβιεηα από ηελ εμπγίαλζε ρσκάησλ θαη ππνγείσλ πδάησλ 

191301 * ζηεξεά απόβιεηα από ηελ εμπγίαλζε ρσκάησλ πνπ πεξηέρνπλ επηθίλδπλεο νπζίεο 

191302 ζηεξεά απόβιεηα από ηελ εμπγίαλζε ρσκάησλ εθηόο εθείλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζεκείν 19 13 01 

191303 * ιάζπεο από ηελ εμπγίαλζε ρσκάησλ πνπ πεξηέρνπλ επηθίλδπλεο νπζίεο 

191304  ιάζπεο από ηελ εμπγίαλζε ρσκάησλ εθηόο εθείλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζεκείν 19 13 03 

191305 * ιάζπεο από ηελ εμπγίαλζε ππνγείσλ πδάησλ πνπ πεξηέρνπλ επηθίλδπλεο νπζίεο 

191306 ιάζπεο από ηελ εμπγίαλζε ππνγείσλ πδάησλ εθηόο εθείλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζεκείν 19 13 04 

191307 * πδαξή πγξά απόβιεηα θαη πδαξή ζπκππθλώκαηα από ηελ εμπγίαλζε ππνγείσλ πδάησλ πνπ πεξηέρνπλ επηθίλδπλεο νπζίεο 

191308 πδαξή πγξά απόβιεηα θαη πδαξή ζπκππθλώκαηα από ηελ εμπγίαλζε ππνγείσλ πδάησλ εθηόο εθείλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη 

ζην ζεκείν 19 13 07 

20. ΓΖΜΟΣΗΚΑ ΑΠΟΒΛΖΣΑ (ΟIΚIΑΚΑ ΑΠΟΒΛΖΣΑ ΚΑΗ ΠΑΡΟΜΟΗΑ ΑΠΟΒΛΖΣΑ ΑΠΟ ΔΜΠΟΡΗΚΔ 
ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ, ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΔ ΚΑΗ ΗΓΡΤΜΑΣΑ), ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΧΝ ΜΔΡΧΝ ΥΧΡIΣΑ 
ΤΛΛΔΓΔΝΣΧΝ 

2001 ρσξηζηά ζπιιεγέληα κέξε (εθηόο από ην ζεκείν 15 01) 

200101 ραξηηά θαη Φαξηόληα 

200102 γπαιηά 
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200108 βηόαπνηθνδνκήζηκα απόβιεηα θνπδίλαο θαη ρώξσλ ελδηαίηεζεο 

200110 ξνύρα 

200111 πθάζκαηα 

200113 * δηαιύηεο 

200114 * νμέα 

200115 * αιθαιηθά απόβιεηα 

200117 * θσηνγξαθηθά ρεκηθά 

200119 * δηδαληνθηόλα 

200121 * ζσιήλεο θζνξηζκνύ θαη άιια απόβιεηα πεξηέρνληα πδξάξγπξν 

200122 αεξνδόι 

200123 * απνξξηπηόκελνο εμνπιηζκόο πνπ πεξηέρεη ρισξνθζνξάλζξαθεο 

200125 βξώζηκα έιαηα θαη ιίπε 

200126 * έιαηα θαη ιίπε άιια από ηαα λαθεξόκελα ζηo ζεκείν 20 01 25 

200127 * ρξώκαηα, κειάλεο, θόιιεο θαη ξεηίλεο πνπ πεξηέρνπλ επηθίλδπλεο νπζίεο 

200128 ρξώκαηα, κειάλεο, θόιιεο θαη ξεηίλεο άιιεο από ηηο αλαθεξόκελεο ζην ζεκείν 20 01 27 

200129 * απνξξππαληηθά πνπ πεξηέρνπλ επηθίλδπλεο νπζίεο 

200130 απνξξππαληηθά άιια από ηα αλαθεξόκελα ζην ζεκείν 20 01 29 

200131 * θπηηαξνηνμηθέο θαη θπηηαξνζηαηηθέο θαξκαθεπηηθέο νπζίεο 

200132θάξκαθα άιια από ηα αλαθεξόκελα ζην ζεκείν 20 01 31 

200133 * κπαηαξίεο θαη ζπζζσξεπηέο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα ζεκεία 16 06 01, 16 06 02 ή 16 06 03 θαη κεηθηέο κπαηαξίεο θαη 

ζπζζσξεπηέο πνπ πεξηέρνπλ ηηο ελ ιόγσ κπαηαξίεο 

200134 κπαηαξίεο θαη ζπζζσξεπηέο άιια από ηα αλαθεξόκελα ζην ζεκείν 20 01 33 

200135 * απνξξηπηόκελνο ειεθηξηθόο θαη ειεθηξνληθόο εμνπιηζκόο άιινο από ηνλ αλαθεξόκελν ζηα ζεκεία 20 01 21 θαη 20 01 23 

πνπ πεξηέρεη επηθίλδπλα ζπζηαηηθά ζηνηρεία 

200136 απνξξηπηόκελνο ειεθηξηθόο θαη ειεθηξνληθόο εμνπιηζκόο άιινο από ηνλ αλαθεξόκελν ζηα ζεκεία 20 01 21, 20 01 23 θαη 20 

01 35 

200137 * μύιν πνπ πεξηέρεη επηθίλδπλεο νπζίεο 

200138 μύιν εθηόο εθείλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα ζεκείν 20 01 37 

200139 πιαζηηθά 

200140 κέηαιια 

200141 απόβιεηα από ηνλ θαζαξηζκό θακηλάδσλ 

200199 άιια κέξε κε πξνδηαγξαθόκελα άιισο 

2002 απόβιεηα θήπσλ θαη πάξθσλ (πεξηιακβάλνληαη απόβιεηα λεθξνηαθείσλ) 

200201 βηναπνηθνδνκήζηκα απόβιεηα 

200202 ρώκαηα θαη πέηξεο 

200203 άιια κε βηναπνηθνδνκήζηκα απόβιεηα 

2003 άιια δεκνηηθά απόβιεηα 

200301 αλάκεηθηα δεκνηηθά απόβιεηα 

200302 απόβιεηα από αγνξέο 

200303 ππνιείκκαηα από ηνλ θαζαξηζκό δξόκσλ 

200304 ιάζπε ζεπηηθήο δεμακελήο 

200306 απόβιεηα από ηνλ θαζαξηζκό ιπκάησλ 

200307 νγθώδε απόβιεηα 

200399 δεκνηηθά απόβιεηα κε πξνδηαγξαθόκελα άιισο 
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