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Αριθ. ΗΠ/50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909 Β’/22-12-03) : Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση
Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ-ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΝΟΙΑΣ –ΓΕΩΡΓΙΑΣ-ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
(Με το άρθρο 37 του Ν. 3982/11, ΦΕΚ-143 Α/17-6-11, ορίζεται ότι : “Μέσα σε τρεις
μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος θα τροποποιηθεί η 50910/2727/2003 (Β΄
1909) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών,
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων
Έργων, Υγείας και Πρόνοιας, Γεωργίας και Εμπορικής Ναυτιλίας, η 13588/725/2006 (Β΄
383) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και
Δημόσιων Έργων, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Μεταφορών και Επικοινωνιών
και Εμπορικής Ναυτιλίας και η Υγειονομική Διάταξη ΕΙΒ 221/1965 (Β΄ 138) των
Υπουργών Εσωτερικών και Υγείας, που αφορούν τη διαχείριση αποβλήτων. Με την
τροποποίηση αυτή: ... βλ. Και επ.”).
(βλ. Και το Ν. 4042/12, ΦΕΚ-24 Α/13-2-12 σχετικά με την Ποινική προστασία του
περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και
διαχείρισης αποβλήτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής).
(Η παράβαση των διατάξεων της παρούσας απόφασης συνιστά παράνομη
συμπεριφορά σύμφωνα με την περ. (αα) της παρ. Α του άρθρου 2 - Παράρτημα Α του
Ν. 4042/12 (ΦΕΚ-24 Α/13-2-12))

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 12, 28, 29 και 30 του Ν. 1650/1986 «Για την προστασία
του περιβάλλοντος» (Α’ 160), όπως το άρθρο 30 τροποποιήθηκε με το άρθρο 98
παρ.12 του Ν. 1892/1990 (Α’ 101) και στη συνέχεια η παράγραφος 1 του ίδιου άρθρου
τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του Ν. 3010/2002 (Α’ 91).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 (παραγρ. 1ζ) του Ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του
Κοινοτικού Δικαίου» (Α’ 34), όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 6 του Ν. 1440/1984
«Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων κλπ» (Α’ 70) και το άρθρο 65 του Ν. 1892/1990 (Α’
101).
3. Τις διατάξεις του Ν. 3010/2002 ''Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις οδηγίες 97/11
και 96/61 ... κ.λπ. (Α’ 91).
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4. Τις διατάξεις του Ν. 2939/2001 «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των
συσκευασιών και άλλων προϊόντων κλπ» (Α’ 179).
5. Τις διατάξεις των άρθρων 23 (παρ.1) και 24 του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και
Κυβερνητικά όργανα» (Α’ 137) και των άρθρων 9 και 13 του Π.Δ. 473/1985
«Καθορισμός και ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α’ 157).
6. Την Η.Π.29407/3508/2002 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα και όροι για την
υγειονομική ταφή αποβλήτων» (Β’ 1572).
7. Tην 3418/2002 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα και όροι για τις λιμενικές
εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων που παράγονται στα πλοία και καταλοίπων
φορτίου» (Β’ 712).
8. Την οδηγία 75/442/ΕΟΚ «περί στερεών αποβλήτων» (Ειδ. Εκδ. Ν. 194/39/75).
9. Την οδηγία 91/156/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991 «για την
τροποποίηση της οδηγίας 75/442/ ΕΟΚ κ.λπ.» (ΕΕL 78/32/1991).
10. Τις αποφάσεις 2001/118/ΕΚ της Επιτροπής Ε.Κ. της 16ης Ιανουαρίου 2001 (EEL
47/1/2001) και 2001/573/Ε.Κ. της Επιτροπής Ευρ. Κοινοτήτων «για την τροποποίηση
της απόφασης 2000/532/ΕΚ όσον αφορά τον κατάλογο των αποβλήτων».
11. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά
Όργανα» (Α’ 137), που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α’ 154) και
αντικαταστάθηκε με την παρ. 2α του άρθρου 1 του Ν. 2469/1997 (Α’ 38).
12. Την ΔΙΔΚ/Φ1/2/22875/2001 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους
Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (Β’ 1480).
13. Την 3418/2002 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας και
Πρόνοιας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Υγείας και Πρόνοιας» (Β’
861).
14. Την 399580/2001 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Γεωργίας
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Γεωργίας» (Β’ 1479).
15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός
Σκοπός της απόφασης αυτής είναι η εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 12 του Ν.
1650/1986 και η πλήρης συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 91/156/ΕΟΚ του
Συμβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991 «Τροποποίηση της Οδηγίας 75/442/ΕΟΚ περί των
στερεών αποβλήτων» που έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕL 78 της 26.3.1991), ώστε με τον καθορισμό
κατευθύνσεων, μέτρων, όρων και διαδικασιών για τη διαχείριση των στερεών
αποβλήτων, να προλαμβάνονται ή να μειώνονται κατά το δυνατόν οι αρνητικές
επιπτώσεις στο περιβάλλον και να εξασφαλίζεται έτσι ένα υψηλό επίπεδο προστασίας
του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.
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Άρθρο 2
Ορισμοί
Για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης νοούνται ως:
α) «στερεό (μη επικίνδυνο) απόβλητο»: κάθε ουσία ή αντικείμενο που υπάγεται στις
κατηγορίες αποβλήτων των παραρτημάτων ΙΑ και ΙΒ της παρούσας και το οποίο ο
κάτοχός του απορρίπτει ή προτίθεται ή υποχρεούται να απορρίψει. Στην έννοια του
στερεού (μη επικίνδυνου) αποβλήτου δεν υπάγονται τα απόβλητα εκείνα από τον
Ευρωπαϊκό κατάλογο αποβλήτων του Παραρτήματος ΙΒ της παρούσας απόφασης που
επισημαίνονται με αστερίσκο και τα οποία χαρακτηρίζονται ως εν δυνάμει επικίνδυνα
απόβλητα, σύμφωνα με την Απόφαση 2001/118/Ε.Κ. (EEL 47/2001).
β) «παραγωγός»: κάθε πρόσωπο φυσικό ή νομικό του οποίου η δραστηριότητα
παρήγαγε απόβλητα («αρχικός παραγωγός») ή και κάθε πρόσωπο που έχει
πραγματοποιήσει εργασίες προεπεξεργασίας, ανάμειξης ή άλλες εργασίες οι οποίες
οδηγούν σε μεταβολή της φύσης ή της σύνθεσης των αποβλήτων.
γ) «κάτοχος»: ο παραγωγός των αποβλήτων ή το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει
στην κατοχή του τα απόβλητα.
δ) «διαχείριση»: η συλλογή, η μεταφορά, μεταφόρτωση, η προσωρινή αποθήκευση, η
αξιοποίηση και η διάθεση των αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της εποπτείας των
εργασιών αυτών, καθώς και της μετέπειτα φροντίδας των χώρων διάθεσης.
ε) «διάθεση»: κάθε εργασία που αναφέρεται στο Παράρτημα IV.Α (εργασίες διάθεσης)
της παρούσας απόφασης.
στ) «αξιοποίηση»: κάθε εργασία ανακύκλωσης ή και ανάκτησης υλικών ή ενέργειας
από τα απόβλητα, που περιγράφεται στο Παράρτημα IV.Β (εργασίες αξιοποίησης) της
παρούσας απόφασης.
ζ) «επεξεργασία»: η εφαρμογή ή ο συνδυασμός φυσικών, χημικών, θερμικών και
βιολογικών διεργασιών που μεταβάλλουν τα χαρακτηριστικά των αποβλήτων, έτσι
ώστε να περιορίζεται ο όγκος ή οι επικίνδυνες ιδιότητές τους, να διευκολύνεται ο
χειρισμός τους ή και να επιτυγχάνεται η ανάκτηση υλικών ή ενέργειας.
η) «συλλογή»: η συγκέντρωση, ο διαχωρισμός σε κατηγορίες υλικών σύμφωνα με τις
φυσικές ή/και χημικές ιδιότητες τους, ή/και η ανάμειξη των αποβλήτων για τη
μεταφορά τους. Στην έννοια της συλλογής περιλαμβάνεται και η
συγκέντρωση/τοποθέτηση των αποβλήτων σε κάδους μέχρι να πραγματοποιηθεί η
μεταφορά τους.
θ) «μεταφορά»: το σύνολο των εργασιών μετακίνησης των αποβλήτων από τα μέσα ή
τους χώρους συλλογής στους χώρους διάθεσης, αξιοποίησης ή μεταφόρτωσης.
ι) «μεταφόρτωση»: οι εργασίες μετακίνησης των αποβλήτων από τα μέσα ή χώρους
συλλογής σε άλλα μέσα μεταφοράς με ενδεχόμενη συμπίεσή τους (στην έννοια αυτή
περιλαμβάνεται κινητός ή σταθερός σταθμός μεταφόρτωσης)
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ια) «προσωρινή αποθήκευση»: η αποθήκευση των αποβλήτων για ορισμένο χρόνο σε
εγκεκριμένο χώρο ή εγκατάσταση, μέχρι να πραγματοποιηθεί η μεταφορά τους σε
εγκεκριμένη εγκατάσταση επεξεργασίας ή τελικής διάθεσης.
κα) «αστικά απόβλητα»: τα οικιακά απόβλητα, καθώς και άλλα απόβλητα, που λόγω
της φύσης ή σύνθεσης,
προσομοιάζουν με τα οικιακά, όπως τα δημοτικά απόβλητα.
ιβ) «οικιακά απόβλητα»: τα απόβλητα των κατοικιών.
ιγ) «απόπλυμα»: η ποσότητα υγρού που ρέει και εκρέει από το χώρο διάθεσης των
στερεών αποβλήτων.
ιδ) «εγκεκριμένος χώρος ή εγκατάσταση διάθεσης ή αξιοποίησης στερεών
αποβλήτων»: κάθε χώρος ή εγκατάσταση, με την κατάλληλη υποδομή και εξοπλισμό,
στον οποίο διενεργείται η διάθεση ή η αξιοποίηση των στερεών αποβλήτων, δυνάμει
σχετικής άδειας που χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης
ιε) «υπόχρεος φορέας διαχείρισης στερεών αποβλήτων»: ο φορέας που ορίζεται
υπόχρεος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 της παρούσας απόφασης, για την
ολική ή μερική διαχείριση των στερεών αποβλήτων μιας περιοχής.
ιστ) «εξυγίανση και αποκατάσταση μιας εγκατάστασης ή ενός χώρου μετά την παύση
της λειτουργίας του»: το σύνολο των μελετών και έργων με τα οποία εξασφαλίζεται
ότι η εγκατάσταση ή ο χώρος, μετά την οριστική παύση της λειτουργίας του, δεν
εγκυμονεί πλέον κίνδυνο για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον.

Άρθρο 3
Πεδίο Εφαρμογής
1. Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται για τα απόβλητα που
περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα ΙΑ και ΙΒ, με την επιφύλαξη της περιπτώσεως β΄
της παραγράφου 2.
2. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης εξαιρούνται:
2.1. Τα απόβλητα εκείνα από τον Ευρωπαϊκό κατάλογο αποβλήτων του Παραρτήματος
Ι.Β της παρούσας απόφασης που επισημαίνονται με αστερίσκο και τα οποία
χαρακτηρίζονται ως εν δυνάμει επικίνδυνα απόβλητα σύμφωνα με την Απόφαση
2001/118/Ε.Κ. (EEL 47/2001).
2.2. Τα αέρια απόβλητα που εκπέμπονται στην ατμόσφαιρα.
2.3. Τα ακόλουθα απόβλητα, εφόσον καλύπτονται από άλλες νομοθετικές διατάξεις:
α. τα απόβλητα που προκύπτουν από εργασίες έρευνας, εξαγωγής, επεξεργασίας και
εναποθήκευσης των μεταλλευτικών πόρων και των βιομηχανικών ορυκτών, καθώς και
από την εκμετάλλευση των λατομείων.
β. τα πτώματα ζώων και τα ακόλουθα γεωργικά απόβλητα: περιττώματα και άλλες
φυσικές και μη επικίνδυνες ουσίες που έχουν χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο της
γεωργικής εκμετάλλευσης.
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γ. τα λύματα, με εξαίρεση τα στερεά απόβλητα σε υγρά κατάσταση (ιλύες).
δ. τα αποχαρακτηρισμένα εκρηκτικά.
Άρθρο 4
Στόχοι και αρχές για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων
1. Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων πραγματοποιείται κατά τρόπο ώστε να
διασφαλίζεται ότι δεν τίθεται σε κίνδυνο, άμεσα ή έμμεσα, η υγεία του ανθρώπου και
ότι δεν χρησιμοποιούνται διαδικασίες ή μέθοδοι που ενδέχεται να βλάψουν το
περιβάλλον. Ειδικότερα, λαμβάνονται μέτρα ώστε:
α) να μην δημιουργούνται κίνδυνοι για το νερό, τον αέρα, το έδαφος, τη χλωρίδα, την
πανίδα καθώς και την εν γένει βιώσιμη ανάπτυξη.
β) να μην προκαλούνται ενοχλήσεις από το θόρυβο ή τις οσμές.
γ) να μην προκαλείται αλλοίωση του τοπίου και των περιοχών που παρουσιάζουν
ιδιαίτερο οικολογικό, πολιτιστικό, αισθητικό ενδιαφέρον (όπως αρχαιολογικοί χώροι,
τοπία ιδιαιτέρου φυσικού κάλους, ευαίσθητα οικοσυστήματα).
2. Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων διέπεται από τις ακόλουθες αρχές:
α. Την αρχή της προφύλαξης και της πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων, σύμφωνα με
την οποία επιδιώκεται ο περιορισμός του συνολικού όγκου των αποβλήτων και η
μείωση των επιβλαβών συνεπειών για την υγεία και το περιβάλλον, μέσω της
επαναχρησιμοποίησης, της ανάκτησης υλικών και της ανακύκλωσης, καθώς και της
ανάκτησης ενέργειας χωρίς ρύπανση του περιβάλλοντος, ώστε να μειώνεται η
ποσότητα των αποβλήτων προς τελική διάθεση, λαμβάνοντας υπόψη το οικονομικό
και κοινωνικό κόστος.
β. Την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», με έμφαση στην ευθύνη του παραγωγού των
αποβλήτων.
γ. Την αρχή της εγγύτητας σύμφωνα με την οποία επιδιώκεται τα απόβλητα, κατά το
δυνατόν, να οδηγούνται σε μία από τις πλησιέστερες εγκεκριμένες εγκαταστάσεις
επεξεργασίας ή/και διάθεσης, εφόσον αυτό είναι περιβαλλοντικά αποδεκτό και
οικονομικά εφικτό.
δ) Την αρχή της επανόρθωσης των ζημιών στο περιβάλλον.
3. Για την επίτευξη των στόχων και την υλοποίηση των αρχών των προηγούμενων
παραγράφων, οι αρμόδιες αρχές που ορίζονται στα άρθρα 5 και 6 καταρτίζουν Εθνικό
και Περιφερειακά Σχέδια Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων.

Άρθρο 5
Εθνικός Σχεδιασμός Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
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1. Το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) προσδιορίζει τις γενικές
κατευθύνσεις για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων στο σύνολο της χώρας και
υποδεικνύει τα κατάλληλα μέτρα που προωθούν συνδυασμένα:
α. Την πρόληψη ή και τη μείωση της παραγωγής και της βλαπτικότητας των αποβλήτων
ιδίως με:
-την ανάπτυξη καθαρών και πιο οικονομικών τεχνολογιών με τις οποίες να μπορεί να
γίνεται ηπιότερη εκμετάλλευση των φυσικών πόρων.
-την παραγωγή και διάθεση στην αγορά προϊόντων που είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε
να μην συμβάλλουν καθόλου ή να συμβάλλουν όσο το δυνατόν λιγότερο, λόγω της
παραγωγής, της χρήσης ή της τελικής τους διάθεσης, στην αύξηση της ποσότητας ή
της βλαπτικότητας των αποβλήτων και των κινδύνων ρύπανσης.
-την ανάπτυξη καταλλήλων τεχνικών για τη τελική διάθεση των επικινδύνων ουσιών
που περιέχονται στα απόβλητα τα οποία προορίζονται για αξιοποίηση.
β. Την αξιοποίηση των αποβλήτων με ανακύκλωση, επαναχρησιμοποίηση ή ανάκτηση
ή οποιαδήποτε άλλη διαδικασία που έχει ως στόχο την παραγωγή δευτερογενών
πρώτων υλών ή προϊόντων.
γ. Την περιβαλλοντικά ασφαλή διαχείριση των αποβλήτων με τον καθορισμό τεχνικών
προδιαγραφών για την εκπόνηση των μελετών οργάνωσης και λειτουργίας α) των
συστημάτων συλλογής και μεταφοράς και β) των εγκαταστάσεων προσωρινής
αποθήκευσης, μεταφόρτωσης, διάθεσης και αξιοποίησης. Οι τεχνικές αυτές
προδιαγραφές εγκρίνονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και
Οικονομικών και ΠΕΧΩΔΕ.
δ.Την χρησιμοποίηση των αποβλήτων ως πηγής ενέργειας.
ε. Την περιβαλλοντικά αποδεκτή και ασφαλή διάθεση των αποβλήτων που δεν
υπόκεινται σε διεργασίες αξιοποίησης και των υπολειμμάτων της επεξεργασίας των
αποβλήτων, με στόχο την αειφορία.
στ. Την ενθάρρυνση της ορθολογικής οργάνωσης και της ολοκληρωμένης διαχείρισης
των αποβλήτων.
ζ. Τη δημιουργία εθνικού δικτύου εγκαταστάσεων διάθεσης αποβλήτων, λαμβάνοντας
υπόψη τις καλύτερες διαθέσιμες τεχνολογίες που δεν συνεπάγονται υπερβολικό
κόστος, καθώς και τις γεωγραφικές συνθήκες ή την ανάγκη ειδικών εγκαταστάσεων
για ορισμένες κατηγορίες αποβλήτων. Με το δίκτυο αυτό επιδιώκεται η
πραγματοποίηση της διάθεσης των στερεών αποβλήτων εφόσον αυτό είναι
οικονομικά και περιβαλλοντικά εφικτό, σε μία από τις πλησιέστερες εγκαταστάσεις
που θα χρησιμοποιούν τις πιο κατάλληλες μεθόδους και τεχνολογίες για την
εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας
υγείας. Με τη δημιουργία του εθνικού δικτύου, η χώρα συμβάλλει στην υλοποίηση
της αρχής της αυτάρκειας, σύμφωνα με το άρθρο 5 της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ όπως
τροποποιημένο ισχύει με την οδηγία 91/156/ΕΚ.
η. Την κατάρτιση εθνικής στατιστικής αποβλήτων, σύμφωνα με τον Κανονισμό
2150/2002/ΕΚ (Επίσημη Εφημερίδα 332/2002), ώστε με τη συνολική καταγραφή των
ποσοτήτων των αποβλήτων να διασφαλίζεται η μεγιστοποίηση της αξιοποίησης των
αποβλήτων και η ασφαλής διάθεσή τους.
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2. Το ΕΣΔΑ περιγράφεται αναλυτικά στο παράρτημα ΙΙ του άρθρου 17 και εγκρίνεται
για πρώτη φορά με την παρούσα απόφαση.
3. Το ΕΣΔΑ αναθεωρείται ανά πενταετία, εφόσον από τη σχετική αξιολόγηση που
διενεργείται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων
προκύψει τεκμηριωμένη προς τούτο ανάγκη. Κατ' εξαίρεση, είναι δυνατή η
τροποποίησή του και πριν την πάροδο πενταετίας, προκειμένου να αντιμετωπισθούν
ζητήματα που ανακύπτουν: α) από την προώθηση ή εφαρμογή προγραμμάτων και
δράσεων διαχείρισης στερεών αποβλήτων με ευρωπαϊκό, διασυνοριακό ή διακρατικό
χαρακτήρα που δεν προβλέπονταν κατά τον χρόνο κατάρτισης του ΕΣΔΑ, β) εξαιρετικές
ανάγκες από φυσικές ή τεχνολογικές καταστροφές ή κινδύνους, γ) εξαιρετικές και
απρόβλεπτες ανάγκες που προκύπτουν από την εκτέλεση έργων και προγραμμάτων
διαχείρισης στερεών αποβλήτων εθνικής ή διαπεριφερειακής κλίμακας ή δ) από την
τροποποίηση της σχετικής κοινοτικής νομοθεσίας. Η αναθεώρηση ή τροποποίηση του
ΕΣΔΑ γίνεται σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία και Φορείς του δημόσιου
τομέα και εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Υγείας
και Πρόνοιας και Γεωργίας ύστερα από γνώμη της ΚΕΔΚΕ και της ΕΝΑΕ.

Άρθρο 6
Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
1. Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων:
α. Για κάθε Περιφέρεια της χώρας καταρτίζεται Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης
Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ).
β. Το ΠΕΣΔΑ εξειδικεύει τις γενικές κατευθύνσεις που περιέχονται στο ΕΣΔΑ και
αποσκοπεί:
β1) στην επιλογή των περιοχών που συγκροτούν τις ενότητες διαχείρισης στερεών
αποβλήτων (διαχειριστικές ενότητες),
β2) στον καθορισμό των μεθόδων διαχείρισης που πρέπει να εφαρμόζονται σε κάθε
διαχειριστική ενότητα,
β3) στην εξειδίκευση συγκεκριμένων μέτρων, όρων και περιορισμών για την επίτευξη
των στρατηγικών και ποσοτικών στόχων που καθορίζονται στο ΕΣΔΑ.
2. Φορέας σχεδιασμού Αρμόδιος φορέας για την κατάρτιση του ΠΕΣΔΑ είναι η οικεία
Περιφέρεια. Σε περίπτωση που ο σχεδιασμός διαχείρισης στερεών αποβλήτων
περιλαμβάνει διαχειριστικές ενότητες διαπεριφερειακού χαρακτήρα, η κατάρτισή του
ΠΕΣΔΑ γίνεται μετά από συνεργασία των εμπλεκόμενων όμορων περιφερειών και
εγκρίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 5 (εδαφ.β) του άρθρου αυτού.
3. Περιεχόμενο
α. Το ΠΕΣΔΑ καταρτίζεται με βάση τις κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές
συνθήκες της συγκεκριμένης Περιφέρειας, εναρμονίζεται με το ΕΣΔΑ και περιλαμβάνει
τουλάχιστον τα εξής:
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τη συνολική καταγραφή των ποσοτήτων των αποβλήτων που παράγονται στην
Περιφέρεια, με βάση αξιόπιστα δεδομένα, ώστε να αποτελεί συνεισφορά στην εθνική
στατιστική αποβλήτων
τον τύπο, την ποσότητα και την προέλευση των αποβλήτων που θα πρέπει να
αξιοποιηθούν ή να διατεθούν
την υφιστάμενη κατάσταση στον τομέα της διαχείρισης των αποβλήτων με την
καταγραφή ιδίως: α) των υφιστάμενων Χώρων Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων (ΧΥΤΑ)
και των ενδεχόμενων αναγκών προσαρμογής τους στις απαιτήσεις της ισχύουσας
σχετικής νομοθεσίας, β) των ανεξέλεγκτων χώρων διάθεσης ή αξιοποίησης αποβλήτων
και το χρονοδιάγραμμα αποκατάστασής τους και γ) εφόσον υπάρχουν, των
εγκαταλελειμένων βιομηχανικών εγκαταστάσεων, και των ανενεργών λατομείων
καθώς και άλλων χώρων όπου η μόνιμη αποθήκευση αποτελεί σοβαρό κίνδυνο για το
περιβάλλον και τη δημόσια υγεία.
το υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο που αφορά τους τύπους αποβλήτων που θα
αξιοποιηθούν ή διατεθούν
την υφιστάμενη κατάσταση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της
Περιφέρειας
τις προτεινόμενες διαχειριστικές ενότητες ανά Περιφέρεια
τις περιοχές που αποκλείονται για την αποδοχή των κύριων εγκαταστάσεων
διαχείρισης των στερεών αποβλήτων με κριτήρια χωροταξικά, περιβαλλοντικά,
πολεοδομικά, κοινωνικά ή άλλα, που σχετίζονται με θέματα εθνικής άμυνας ή
ασφάλειας της χώρας
τις μεθόδους διαχείρισης που θα εφαρμοσθούν, με ειδική αναφορά στη συλλογή,
μεταφορά, μεταφόρτωση, προσωρινή αποθήκευση, αξιοποίηση, διάθεση των
στερεών αποβλήτων
τις προτάσεις έργων δράσεων και παρεμβάσεων για τη βιώσιμη διαχείριση των
στερεών αποβλήτων ανά διαχειριστική ενότητα
την κατ' αρχήν εκτίμηση του κόστους των κύριων έργων διαχείρισης στερεών
αποβλήτων
β. Οι προδιαγραφές κατάρτισης των ΠΕΣΔΑ καθορίζονται στο Παράρτημα ΙII της
παρούσας απόφασης.
4. Κατάρτιση
α. Για την κατάρτιση του ΠΕΣΔΑ συντάσσεται μελέτη διαχείρισης στερεών αποβλήτων
από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας (Διεύθυνση ΠΕ.ΧΩ) της οικείας
Περιφέρειας. Η σύνταξη της μελέτης μπορεί να ανατίθεται και σε τρίτους, φυσικά ή
νομικά πρόσωπα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
β. Κατά τη σύνταξη ή την επίβλεψη της εκπόνησης της μελέτης, η πιο πάνω αρμόδια
υπηρεσία συνεργάζεται με τις αρμόδιες για θέματα Περιβάλλοντος, Υγείας και
Πρόνοιας και Γεωργίας υπηρεσίες της Περιφέρειας και των οικείων Νομαρχιακών
Αυτοδιοικήσεων, καθώς και με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού.
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γ. Η μελέτη, μετά την ολοκλήρωσή της, αποστέλλεται προς γνωμοδότηση στους
ακόλουθους οργανισμούς, συμβούλια και υπηρεσίες:
γ1. στο οικείο Περιφερειακό Συμβούλιο
γ2. στα οικεία Νομαρχιακά Συμβούλια
γ3. στις ΤΕΔΚ των νομών της Περιφέρειας
γ4. κατά περίπτωση, στους οργανισμούς που έχουν συσταθεί κατ' εξουσιοδότηση του
άρθρου 3 του Ν. 2508/1997 (ΦΕΚ 124 Α΄), του Ν. 1515/1985 (ΦΕΚ 18 Α΄) και του Ν.
1561/1985 (ΦΕΚ 148 Α΄)
γ5. στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΧΩΔΕ, οι οποίες γνωμοδοτούν ειδικώς ως προς
τη συμβατότητα της μελέτης ΠΕΣΔΑ με τις κατευθύνσεις και τα μέτρα που
προβλέπονται στο ΕΣΔΑ.
γ6) στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΣΔΔΑ.
δ. Οι σχετικές γνωμοδοτήσεις διαβιβάζονται στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και
Χωροταξίας της οικείας Περιφέρειας μέσα σε προθεσμία 45 ημερών από τότε που
περιέρχεται στους πιο πάνω οργανισμούς, συμβούλια και υπηρεσίες η σχετική μελέτη.
Αν οι υπηρεσίες ή οι φορείς που γνωμοδοτούν δεν απαντήσουν μέσα στην πιο πάνω
προθεσμία, η έγκριση του ΠΕΣΔΑ μπορεί να γίνει και χωρίς τις γνωμοδοτήσεις αυτές,
αμέσως μετά την παρέλευση της προθεσμίας.
5. Έγκριση
α.1) Το ΠΕΣΔΑ εγκρίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας. Η
εγκριτική απόφαση κοινοποιείται στα Υπουργεία ΠΕΧΩΔΕ, ΕΣΔΔΑ, Γεωργίας και Υγείας
και Πρόνοιας καθώς και στις οικείες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις.
α.2) Σε περίπτωση που δεν εκδοθεί η ως άνω απόφαση από τον Γενικό Γραμματέα της
Περιφέρειας μέσα σε προθεσμία 90 ημερών από τότε που η σχετική μελέτη εστάλη
προς γνωμοδότηση στους οργανισμούς, συμβούλια και υπηρεσίες της παραγράφου
4γ, η έγκριση του ΠΕΣΔΑ μπορεί να γίνει με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων
Έργων, Γεωργίας και Υγείας και Πρόνοιας, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της
αρμόδιας υπηρεσίας του ΥΠΕΧΩΔΕ, στην οποία αναφέρονται οι λόγοι που καθιστούν
επιβεβλημένη την έγκριση του ΠΕΣΔΑ από τους ως άνω Υπουργούς, ιδίως σε ότι αφορά
την προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος.
β) Σε περίπτωση που ο σχεδιασμός διαχείρισης περιλαμβάνει διαχειριστικές ενότητες
διαπεριφερειακού χαρακτήρα η έγκρισή του γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και
Δημ. Έργων, Γεωργίας και Υγείας και Πρόνοιας μετά από εισήγηση της αρμόδιας
Υπηρεσίας του ΥΠΕΧΩΔΕ.
6. Αναθεώρηση-Τροποποίηση
Το ΠΕΣΔΑ μπορεί να αναθεωρείται ανά πενταετία εφόσον, από την αξιολόγηση που
διενεργείται κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 13, προκύψει διαπιστωμένη προς
τούτο ανάγκη. Κατ' εξαίρεση, είναι δυνατή η τροποποίησή του και πριν την πάροδο
πενταετίας, προκειμένου να αντιμετωπισθούν ζητήματα που ανακύπτουν: α) από την
προώθηση ή εφαρμογή προγραμμάτων και δράσεων διαχείρισης αποβλήτων με
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ευρωπαϊκό, διασυνοριακό, διακρατικό ή εθνικό χαρακτήρα που δεν προβλέπονταν
κατά τον χρόνο κατάρτισης του ΠΕΣΔΑ, β) εξαιρετικές ανάγκες από φυσικές ή
τεχνολογικές καταστροφές ή κινδύνους γ) την ανάγκη εναρμόνισης με νέες
κατευθύνσεις και μέτρα, που προβλέπονται στο ΕΣΔΑ ή στις εκάστοτε αναθεωρήσεις
και τροποποιήσεις του ή δ) την ανάγκη προσαρμογής σε παρατηρήσεις και υποδείξεις
της ετήσιας έκθεσης που υποβάλλεται από το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας,
σύμφωνα με όσα ορίζονται ειδικότερα στο άρθρο 13 παρ.1 της παρούσας απόφασης.
Η αναθεώρηση ή τροποποίηση του ΠΕΣΔΑ γίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία που
περιγράφεται στις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου αυτού.

Άρθρο 7
Υπόχρεοι φορείς διαχείρισης στερεών αποβλήτων
1. Υπόχρεοι φορείς για τη συλλογή και μεταφορά των αποβλήτων:
α. Η συγκέντρωση και τοποθέτηση σε κάδους των στερεών αποβλήτων γίνεται με
ευθύνη του κυρίου, νομέα ή κατόχου του χώρου από τον οποίο προέρχονται τα
απόβλητα, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις, τις σχετικές
διατάξεις του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού και τους σχετικούς κανονισμούς
καθαριότητας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) πρώτου βαθμού. Η
οργάνωση των μέσων (κάδων) συγκέντρωσης και τοποθέτησης των αστικών
αποβλήτων γίνεται από τον οικείο ΟΤΑ πρώτου βαθμού. Αντιστοίχως, η οργάνωση των
μέσων (κάδων) συγκέντρωσης/τοποθέτησης των μη αστικών αποβλήτων γίνεται με
ευθύνη του κυρίου, νομέα ή κατόχου του χώρου.
β. Οι εργασίες συλλογής και μεταφοράς των στερεών αποβλήτων εκτελούνται με
ευθύνη των οικείων ΟΤΑ πρώτου βαθμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 της
παρούσας απόφασης. Οι παραπάνω φορείς μπορούν να μη δέχονται στερεά
απόβλητα, εξαιρουμένων των οικιακών, τα οποία λόγω της σύνθεσης, του είδους ή της
ποιότητας και της ποσότητάς τους ή επειδή παράγονται σε χώρους απρόσιτους και
απομακρυσμένους, δεν καθιστούν με τις υπάρχουσες δυνατότητες εφικτή την
πραγματοποίηση των εργασιών συλλογής και μεταφοράς. Στις περιπτώσεις αυτές, η
συλλογή και μεταφορά των αποβλήτων, γίνεται με ευθύνη και δαπάνες του κυρίου,
νομέα ή κατόχου του χώρου απ' όπου προέρχονται τα απόβλητα, σύμφωνα με το
άρθρο 8 της παρούσας απόφασης και με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες υγειονομικές
διατάξεις και τους κανονισμούς καθαριότητας των Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού.
β. Οι πιο πάνω υπόχρεοι φορείς:
β1) υποχρεούνται να διαθέτουν τα συλλεγόμενα στερεά απόβλητα στις εγκαταστάσεις
της οικείας διαχειριστικής ενότητας που ορίζεται από το ΠΕΣΔΑ.
β2) είναι υπεύθυνοι για την εκπόνηση των μελετών που προβλέπονται στο άρθρο 8
της παρούσας απόφασης.
2. Υπόχρεοι φορείς για την προσωρινή αποθήκευση, μεταφόρτωση, αξιοποίηση και
διάθεση των στερεών αποβλήτων:
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α. Η προσωρινή αποθήκευση, μεταφόρτωση, αξιοποίηση και διάθεση των στερεών
αποβλήτων, γίνεται με ευθύνη του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ),
που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 1650/1986. Για την
πραγματοποίηση των ως άνω εργασιών διαχείρισης, ο ΦοΔΣΑ πρέπει να λάβει τις
άδειες που προβλέπονται στο άρθρο 8 της παρούσας απόφασης. Ο παραπάνω φορέας
μπορεί να μη δέχεται απόβλητα, εξαιρουμένων των αστικών, τα οποία λόγω της
σύνθεσης, του είδους ή της ποιότητας και της ποσότητάς τους, δεν καθιστούν με τις
υπάρχουσες δυνατότητες εφικτή την πραγματοποίηση των εργασιών διαχείρισης. Στις
περιπτώσεις αυτές, η διαχείριση γίνεται με ευθύνη και δαπάνες του κυρίου, νομέα ή
κατόχου του χώρου απ' όπου προέρχονται τα απόβλητα και σύμφωνα με τις άδειες
που προβλέπονται στο άρθρο 8 της παρούσας απόφασης.
β. Ο ΦοΔΣΑ υποχρεούται να εκπονεί τις απαιτούμενες μελέτες για τη λήψη των αδειών
που προβλέπονται στο άρθρο 8 της παρούσας απόφασης, καθώς και τυχόν άλλες
μελέτες που απαιτούνται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
γ. Ο ΦοΔΣΑ είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία των υφιστάμενων εγκαταστάσεων
διαχείρισης αποβλήτων και την υλοποίηση των έργων ή δραστηριοτήτων που
καθορίζονται από το εγκεκριμένο ΠΕΣΔΑ και σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους,
μέτρα, περιορισμούς και προϋποθέσεις που έχουν τεθεί γι' αυτές.
δ. Ο ΦοΔΣΑ υποχρεούται πριν τον τερματισμό λειτουργίας της εγκατάστασης ή του
χώρου διάθεσης ή αξιοποίησης των αποβλήτων να προβαίνει στη λήψη των αναγκαίων
μέτρων για την εξυγίανση, την αποκατάσταση και την μετέπειτα φροντίδα της εν λόγω
εγκατάστασης ή χώρου σύμφωνα με το άρθρο 9 της παρούσας απόφασης.
(Με το άρθρο 9 του Ν. 3854/10, ΦΕΚ-94 Α/23-6-10, ορίζεται ότι : «1. Η ετήσια εισφορά
των δήμων και κοινοτήτων, προς τους Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
(Φο.Δ.Σ.Α.), που προβλέπονται στο άρθρο 12 παρ.2 του ν. 1650/1986, όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 30 του ν.3536/2007 (ΦΕΚ 42 Α΄) και την παράγραφο 2 του
άρθρου 7 της κ.υ.α. 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909 Β΄), καθορίζεται με απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου των Φο.Δ.Σ.Α., με βάση το κόστος των παρεχόμενων προς
τους δήμους και κοινότητες υπηρεσιών, ήτοι ευρώ ανά τόννο, και ανάλογα με τις
ποσότητες στερεών αποβλήτων που αντιστοιχούν σε κάθε δήμο ή κοινότητα,
συμπεριλαμβανομένων και των αντίστοιχων υπολειμμάτων τους από τα Κέντρα
Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (Κ.Δ.Α.Υ.). Η ετήσια εισφορά των δήμων και
κοινοτήτων, καταβάλλεται σε τέσσερις ισόποσες τριμηνιαίες δόσεις. Η πληρωμή κάθε
τριμηνιαίας δόσης γίνεται εντός του πρώτου δεκαημέρου του αντίστοιχου τριμήνου.
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 5 της υπ’ αριθ. 2527/7.1.2009
απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων
Έργων και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 83 Β΄), εκτός από εκείνες που
καταργούνται με το άρθρο 10.
2. Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής από δήμο ή κοινότητα τριμηνιαίας δόσης
της ετήσιας εισφοράς προς τον οικείο Φο.Δ.Σ.Α. πέραν του ενός μηνός, το οφειλόμενο
ποσό παρακρατείται υποχρεωτικά από τη Δ.Ε.Η. Α.Ε., από τα έσοδα του ενιαίου
ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού που αναλογούν στον οφειλέτη
δήμο ή κοινότητα, κατόπιν αποστολής στη Δ.Ε.Η. Α.Ε. σχετικού αιτήματος του οικείου
Φο.Δ.Σ.Α., συνοδευόμενου από την αντίστοιχη απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου, και αποδίδεται σε αυτόν»).
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3. Ειδικά ως προς τις εργασίες διαχείρισης των αποβλήτων από συσκευασίες ή από
άλλα προϊόντα που υπόκεινται σε επαναχρησιμοποίηση ή αξιοποίηση, εφαρμόζονται
οι διατάξεις του Ν. 2939/2001 και ειδικότερα του άρθρου 8 καθώς και οι διατάξεις των
κατά περίπτωση κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται σε εφαρμογή του.
4. Υπόχρεοι φορείς για τη συλλογή των αποβλήτων από πλοία και πλωτές
εγκαταστάσεις:
α) Η προσωρινή αποθήκευση των αστικών αποβλήτων στα λιμάνια γίνεται με ευθύνη
του φορέα διαχείρισης κάθε λιμανιού, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες
υγειονομικές διατάξεις. Ο φορέας διαχείρισης κάθε λιμανιού καταρτίζει Σχέδιο
Παραλαβής και Διαχείρισης Αποβλήτων που παράγονται στα πλοία και καταλοίπων
φορτίου σύμφωνα με τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας.
β) Η συλλογή των αστικών αποβλήτων στα λιμάνια, που προέρχονται από πλοία και
πλωτές εγκαταστάσεις, ανεξάρτητα από το μέγεθος της ποσότητάς τους, γίνεται από
τον οικείο φορέα διαχείρισης του Λιμένα (Οργανισμό Λιμένα-Νομαρχιακό Λιμενικό
Ταμείο-Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο-Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο-Λιμενικό Ταμείο),
εφόσον έχει τη δυνατότητα να την πραγματοποιήσει με δικά του μέσα. Σε διαφορετική
περίπτωση, η συλλογή και μεταφορά γίνεται από τον οικείο φορέα της παραγράφου 2
του παρόντος άρθρου.
γ) Για τη διαχείριση των αποβλήτων που προέρχονται από πλοία και πλωτές
εγκαταστάσεις εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι διατάξεις της ισχύουσας
νομοθεσίας.
5. Υπόχρεοι φορείς για τη συλλογή, μεταφορά και προσωρινή αποθήκευση των
αστικών αποβλήτων από οδούς:
α) Υπόχρεος φορέας για τα απόβλητα που προέρχονται από τις οδούς που εκτείνονται
εντός και εκτός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, είναι ο οικείος ΟΤΑ πρώτου
βαθμού. Εξαιρούνται οι αυτοκινητόδρομοι για τους οποίους υπόχρεος φορέας είναι
το Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας (ΤΕΟ).
β) Η διαχείριση των αστικών αποβλήτων που προέρχονται από οδούς συνιστά
υποχρέωση των πιο πάνω φορέων μέχρι τη ζώνη απαλλοτρίωσης των οδών αυτών.
6. Οι υπόχρεοι φορείς που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους μπορούν
να αναθέτουν τη διαχείριση των αποβλήτων σε φυσικά η νομικά πρόσωπα, σύμφωνα
με τις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
7. Σε περίπτωση που από τις δραστηριότητες διαχείρισης προκαλείται ρύπανση στο
περιβάλλον, ο υπόχρεος φορέας υποχρεούται στη λήψη των κατάλληλων
επανορθωτικών μέτρων για την αποτροπή ή την ελαχιστοποίηση της ρύπανσης, άλλως
επιβάλλονται σ' αυτόν οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 15 της παρούσας
απόφασης.

Άρθρο 8

13
Όροι και προϋποθέσεις για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων
[Αρχή Τροποποίησης]Με την παρ. 5 του άρθρου 59 του Ν. 4042/12, ΦΕΚ-24 Α/13-212, ορίζεται ότι : “Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται : .... 5. Η
άδεια διαχείρισης μη επικίνδυνων αποβλήτων κατά την έννοια του άρθρου 8 της
κ.υ.α. 50910/2727/ 22.12.2003 (Β' 1909), καθώς και η άδεια διαχείρισης επικίνδυνων
αποβλήτων κατά την έννοια του άρθρου 7 της κ.υ.α. 13588/725/28.3.2006 (Β' 383).
1. Συλλογή και μεταφορά στερεών αποβλήτων
α.1) Για τη συλλογή και μεταφορά των στερεών αποβλήτων απαιτείται άδεια που
χορηγείται από τον οικείο Νομάρχη, ύστερα από κοινή εισήγηση των αρμόδιων
υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Υγιεινής του νομού. Η πράξη του Νομάρχη, με την
οποία χορηγείται ή απορρίπτεται η αιτούμενη άδεια, κοινοποιείται και στις αρμόδιες
υπηρεσίες Περιβάλλοντος και Υγιεινής της οικείας Περιφέρειας.
α.2) Σε περίπτωση που η συλλογή και μεταφορά των στερεών αποβλήτων
πραγματοποιείται σε περισσότερους του ενός ΟΤΑ πρώτου βαθμού που ανήκουν σε
διαφορετικούς νομούς της ίδιας Περιφέρειας, η σχετική άδεια χορηγείται από το
Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας μετά από εισήγηση της υπηρεσίας Περιβάλλοντος
της Περιφέρειας. Αν οι ως άνω ΟΤΑ εμπίπτουν σε περισσότερες της μιας Περιφέρειες,
οι σχετικές άδειες χορηγούνται από τους Γενικούς Γραμματείς των οικείων
Περιφερειών.
β. Για τη χορήγηση της άδειας απαιτείται η υποβολή αίτησης από τον υπόχρεο φορέα
συλλογής και μεταφοράς, η οποία συνοδεύεται από μελέτη οργάνωσης και
λειτουργίας του συστήματος συλλογής και μεταφοράς. Η μελέτη αυτή εκπονείται
σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που προβλέπονται στο άρθρο 5 (παρ.1 εδ.γ)
και πρέπει να είναι συμβατή με τις σχετικές κατευθύνσεις του ΠΕΣΔΑ.
2. Διάθεση, αξιοποίηση, προσωρινή αποθήκευση και μεταφόρτωση στερεών
αποβλήτων.
Για τη διάθεση, αξιοποίηση, προσωρινή αποθήκευση και μεταφόρτωση των στερεών
αποβλήτων απαιτείται:
α. Έγκριση περιβαλλοντικών όρων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 3, 4 και 5
του Ν. 1650/1986, όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 1, 2 και 3 του Ν. 3010/ 2002,
και στις κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί σε εφαρμογή τους όπως την
15393/2332/2002 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 1022), την 25535/3281/2002 κοινή
υπουργική απόφαση (Β’ 1463) και 11014/703/2003 (Β’ 332). Για την προσωρινή
αποθήκευση των στερεών αποβλήτων εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 8 και 9
της 11014/703/2003 κοινής υπουργικής απόφασης. Η έγκριση περιβαλλοντικών όρων,
αποτελεί προϋπόθεση για τη χορήγηση της προβλεπόμενης στο επόμενο εδάφιο (β)
άδειας διάθεσης, αξιοποίησης προσωρινής αποθήκευσης ή μεταφόρτωσης.
Παράλληλα με την εκπόνηση των απαραίτητων μελετών για την έγκριση των
περιβαλλοντικών όρων, εκπονούνται και οι αναγκαίες τεχνικές μελέτες σχεδιασμού
των εγκαταστάσεων ή έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων.
β. Άδεια διάθεσης, αξιοποίησης προσωρινής αποθήκευσης ή μεταφόρτωσης στερεών
αποβλήτων. Η άδεια αυτή χορηγείται από τον οικείο Νομάρχη, ύστερα από κοινή
εισήγηση των υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Υγιεινής του Νομού. Η πράξη του
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Νομάρχη, με την οποία χορηγείται ή απορρίπτεται η αιτούμενη άδεια, κοινοποιείται
και στις αρμόδιες υπηρεσίες Περιβάλλοντος και Υγιεινής της οικείας Περιφέρειας. Για
τη χορήγησή της απαιτείται, εκτός των όσων προβλέπονται στις ισχύουσες διατάξεις,
και μελέτη οργάνωσης και λειτουργίας της εγκατάστασης, διάθεσης ή αξιοποίησης
προσωρινής αποθήκευσης και μεταφόρτωσης. Η μελέτη αυτή εκπονείται σύμφωνα με
τις τεχνικές προδιαγραφές που προβλέπονται στο άρθρο 5 (παρ.1 εδ.γ) και πρέπει να
είναι συμβατή με τις σχετικές κατευθύνσεις του ΠΕΣΔΑ και τους εγκεκριμένους
περιβαλλοντικούς όρους της εγκατάστασης.
[Αρχή Τροποποίησης]Με την παρ. 1Α του άρθρου 57 του Ν. 4042/12, ΦΕΚ-24 Α/13-212, ορίζεται ότι : “Στην παράγραφο 2β του άρθρου 8 της υπ’ αριθμ. 50910/2727/2003
κ.υ.α. καταργούνται οι άδειες μεταφόρτωσης, προσωρινής αποθήκευσης και
επεξεργασίας”.
(Με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2Δ του άρθρου 57 του Ν. 4042/12, ΦΕΚ-24 Α/13-212, ορίζεται ότι : “Τα έργα και οι δραστηριότητες που ρυθμίζονται από τις
παραγράφους 1 και 3 του παρόντος άρθρου, υποχρεούνται να συμμορφωθούν με τις
προαναφερόμενες διατάξεις εντός τριετίας από την έναρξη ισχύος του παρόντος”).
γ. Πριν από την έναρξη λειτουργίας της εγκατάστασης πραγματοποιείται
μακροσκοπικός έλεγχος από τις αρμόδιες υπηρεσίες Περιβάλλοντος και Υγιεινής του
Νομού, προκειμένου να διαπιστωθεί αν πληρούνται οι όροι της σχετικής άδειας και
εάν ο φορέας έχει την κατάλληλη στελέχωση. Τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτού
κοινοποιούνται εγγράφως στον οικείο φορέα διαχείρισης.
Καμία εγκατάσταση δεν μπορεί να αρχίσει τη λειτουργία της εάν προηγουμένως δεν
λάβει θετικό πόρισμα από τον ως άνω διενεργηθέντα έλεγχο.
3. Οι προβλεπόμενες στις προηγούμενες παραγράφους άδειες χορηγούνται εντός 90
ημερών από τότε που υποβάλλεται πλήρης φάκελος από τον υπόχρεο φορέα
διαχείρισης στην υπηρεσία περιβάλλοντος της οικείας νομαρχιακής αυτοδιοίκησης ή
της οικείας Περιφέρειας.
4. Η άδεια διάθεσης, αξιοποίησης, προσωρινής αποθήκευσης ή μεταφόρτωσης ισχύει
για 5 χρόνια από τη χορήγησή της.
5. α. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με την
διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων, μπορούν να απαλλάσσονται από την άδεια
της παραγράφου 2:
α1. οι εγκαταστάσεις ή επιχειρήσεις που διαθέτουν οι ίδιες τα απόβλητά τους στους
χώρους παραγωγής και
α2. οι εγκαταστάσεις ή επιχειρήσεις που προβαίνουν σε αξιοποίηση των αποβλήτων
τους.
β. Για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής, πρέπει να πληρούνται οι εξής
προϋποθέσεις:
β1. η λειτουργία των εγκαταστάσεων ή επιχειρήσεων να είναι σύμφωνη με τους
εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους και
β2. η διαχείριση των αποβλήτων τους να εναρμονίζεται με το εγκεκριμένο ΠΕΣΔΑ.
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γ. Για την ως άνω απαλλαγή εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Γενικού Γραμματέα της
οικείας Περιφέρειας, μετά από εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιών Περιβάλλοντος και
Υγιεινής της Περιφέρειας. Οι πιο πάνω διαπιστωτικές πράξεις κοινοποιούνται στο
Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, το οποίο τηρεί σχετικό
μητρώο.
6. Η διασυνοριακή μεταφορά αποβλήτων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις
του Κανονισμού ΕΟΚ 259/ 1993 «Σχετικά με την παρακολούθηση και τον έλεγχο των
μεταφορών αποβλήτων στο εσωτερικό της Κοινότητας καθώς και κατά την είσοδο και
έξοδό τους» (ΕΕL 30 της 6.2.1993). Το Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και
Δημοσίων Έργων μπορεί να προβάλλει αντιρρήσεις και να εμποδίσει τη διασυνοριακή
μεταφορά αποβλήτων, όταν αυτή αντιβαίνει προς τον εθνικό ή περιφερειακό
σχεδιασμό διαχείρισης αποβλήτων ή την αρχή της εγγύτητας. Στην περίπτωση αυτή,
το Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων ενημερώνει σχετικά την
Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Άρθρο 9
Εξυγίανση, αποκατάσταση και τερματισμός λειτουργίας της εγκατάστασης ή του
χώρου διάθεσης ή αξιοποίησης στερεών αποβλήτων
1. Μετά την καθ΄ οιονδήποτε τρόπο παύση της λειτουργίας της εγκατάστασης ή του
χώρου διάθεσης ή αξιοποίησης των αποβλήτων, ο οικείος ΦοΣΔΑ υποχρεούται, πριν
τη διαδικασία τερματισμού της λειτουργίας που προβλέπεται στην παράγραφο 2, να
εξυγιάνει και να αποκαταστήσει, σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς
όρους,:
α) τις ζημίες σημαντικής κλίμακας που ενδεχομένως έχουν προκληθεί στο περιβάλλον
και τη δημόσια υγεία από τη λειτουργία της εγκατάστασης ή του χώρου,
β) το φυσικό περιβάλλον με τη διαμόρφωση και ένταξη του χώρου των εγκαταστάσεων
στο περιβάλλον, ώστε να επιτυγχάνεται η διατήρηση και βελτίωση του τοπίου.
2. Μετά την αποκατάσταση και εξυγίανση του χώρου που προβλέπεται στην
παράγραφο 1, ακολουθεί η διαδικασία τερματισμού της λειτουργίας της
εγκατάστασης ή του χώρου διάθεσης ή αξιοποίησης των αποβλήτων ως εξής:
α) Ο ΦοΔΣΑ υποβάλλει αίτηση στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της
οικείας Περιφέρειας, η οποία συνοδεύεται από στοιχεία και εκθέσεις που
αποδεικνύουν ότι εκπληρώθηκαν οι προϋποθέσεις τερματισμού της λειτουργίας της
εγκατάστασης ή του χώρου διάθεσης ή αξιοποίησης.
β) Η πιο πάνω υπηρεσία προβαίνει στη διενέργεια επιτόπιας επιθεώρησης της
εγκατάστασης ή του χώρου και, αφού αξιολογήσει σε συνεργασία με την υπηρεσία
υγιεινής της Περιφέρειας τα στοιχεία και τις εκθέσεις που της έχουν υποβληθεί από
τον φορέα διαχείρισης, εισηγείται στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας την
έγκριση τερματισμού της λειτουργίας της εγκατάστασης ή του χώρου, καθώς και την
απαιτούμενη χρονική διάρκεια της μετέπειτα φροντίδας της (του).
γ) Ως κριτήρια για τον καθορισμό της χρονικής αυτής διάρκειας λαμβάνονται υπόψη:
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ι. το είδος και η επικινδυνότητα της εγκατάστασης ή του χώρου, σύμφωνα και με τις
τεχνικές προδιαγραφές κατασκευής ή
ιι. το χρονικό διάστημα κατά το οποίο η εν λόγω εγκατάσταση ή ο χώρος μπορεί να
παρουσιάζει κινδύνους για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία.
δ) Για τον τερματισμό της εγκατάστασης ή του χώρου διάθεσης ή αξιοποίησης των
αποβλήτων απαιτείται κοινοποίηση στο φορέα διαχείρισης των αποβλήτων της
απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας με την οποία εγκρίνεται ο
τερματισμός λειτουργίας της εγκατάστασης ή του χώρου και καθορίζεται η χρονική
διάρκεια της μετέπειτα φροντίδας της (του).
3. Μετά τον τερματισμό λειτουργίας, ο φορέας διαχείρισης υποχρεούται στη
μετέπειτα φροντίδα της εγκατάστασης ή του χώρου και ειδικότερα στη συντήρηση,
παρακολούθηση και διενέργεια σχετικών ελέγχων για το χρονικό διάστημα που
ορίζεται στην απόφαση της παραγράφου 2. Στις εργασίες της μετέπειτα φροντίδας
περιλαμβάνονται και η συλλογή και η επεξεργασία των αποπλυμάτων, καθώς και η
διάθεση του βιοαερίου. Σε περίπτωση που από τη διενέργεια των ως άνω ελέγχων
διαπιστωθούν δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον και την δημόσια υγεία ο ΦΟΔΣΑ
το γνωστοποιεί αμέσως στην αρμόδια υπηρεσία Περιβάλλοντος της Περιφέρειας
προκειμένου να καθορισθούν τα ληπτέα επανορθωτικά μέτρα.

Άρθρο 10
Μέτρα για τους ανεξέλεγκτους χώρους διάθεσης ή αξιοποίησης στερεών αποβλήτων
1. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη και η ανεξέλεγκτη διάθεση των στερεών
αποβλήτων. Στους παραβάτες επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο
15 της παρούσας απόφασης.
2. Οι ΦοΔΣΑ, στα γεωγραφικά όρια των οποίων έχουν λειτουργήσει κατά τα τελευταία
20 έτη, χωρίς άδεια και κατά ανεξέλεγκτο τρόπο, χώροι διάθεσης ή αξιοποίησης
αποβλήτων και οι οποίοι έχουν εγκαταλειφθεί, υποχρεούνται μέσα σε 18 μήνες από
την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης να λάβουν άδεια αποκατάστασής τους.
Για το σκοπό αυτό, υποβάλλουν σχετική αίτηση, που συνοδεύεται από Τεχνική Μελέτη
Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης των σχετικών χώρων, στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος
και Χωροταξίας της Περιφέρειας. Η σχετική άδεια χορηγείται με απόφαση του Γενικού
Γραμματέα της Περιφέρειας.
[Αρχή Τροποποίησης]«3. Προς το σκοπό άμεσης παύσης της λειτουργίας των χώρων
ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων που εξακολουθούν να λειτουργούν σε
Διαχειριστικές Ενότητες Περιφερειών, στις οποίες δεν υπάρχει άλλος νόμιμος εν
λειτουργία ΧΥΤΑ προβλεπόμενος από τον αντίστοιχο Περιφερειακό Σχεδιασμό
Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕ.Σ.ΔΑ.) ούτε νόμιμος εν λειτουργία χώρος αποθήκευσης
κατά την παράγραφο η’ του άρθρου 2 της κ.υ.α. υπ’ αριθμ. 29407/3508/2002 (Β΄1572),
ο τρόπος διαχείρισης των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) των δήμων των
αντίστοιχων διαχειριστικών ενοτήτων μπορεί, κατά παρέκκλιση των υφιστάμενων και
εγκεκριμένων ΠΕ.Σ.Δ.Α., να καθορίζεται, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Γενικού
Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Εσωτερικών και
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Διοικητικής Ανασυγκρότησης, για χρονικό διάστημα έως τρία έτη, με απόφαση του
Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή, στην περίπτωση δύο ή
περισσότερων εμπλεκομένων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, με κοινή απόφαση των
Συντονιστών αυτών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. Το χρονικό διάστημα δύναται
να παραταθεί έως και δύο έτη πλέον της τριετίας, εάν αυτό κριθεί απαραίτητο με
απόφαση που θα εκδοθεί με την ίδια ακριβώς διαδικασία.
Για την έκδοση της απόφασης λαμβάνονται υπόψη ιδίως η φέρουσα ικανότητα των
εγκαταστάσεων παραλαβής των ΑΣΑ και το συνολικό κόστος διαχείρισης των ΑΣΑ. Με
την απόφαση τίθενται όροι ιδίως για την επίσπευση των διαδικασιών υλοποίησης
υποδομών που προβλέπονται από το οικείο ΠΕ.Σ.Δ.Α..
Τα ανωτέρω ισχύουν κατ’ αντιστοιχία και για την περίπτωση κατά την οποία εν
λειτουργία ΧΥΤΑ έχει κορεστεί ή παύσει με απόφαση του αρμόδιου για τη διαχείρισή
του οργάνου.» - ΠΡΟΣΘ. ΠΑΡ. 3 ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 10 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ ΑΡΘ. 57 ΤΟΥ Ν.
4042/12, ΦΕΚ-24 Α/13-2-12 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 7 ΤΟΥ ΑΡΘ. 84 ΤΟΥ
Ν. 4316/14, ΦΕΚ-270 Α/24-12-14 ΚΑΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 158 ΤΟΥ Ν. 4389/16, ΦΕΚ-94 Α/27-516
Άρθρο 11
Υποχρεώσεις κατόχων
Κάθε κάτοχος αποβλήτων υποχρεούται:
α) Να παραδίδει τα απόβλητα σε φορέα διαχείρισης, στον οποίο έχει χορηγηθεί η
προβλεπόμενη στο άρθρο 8 άδεια, ή σε εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής
διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2939/2001, ή
β) Να εξασφαλίζει ο ίδιος την αξιοποίηση ή διάθεσή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρούσας απόφασης και τις διατάξεις του Ν. 2939/2001.

Άρθρο 12
Υποχρεώσεις υπευθύνων εγκαταστάσεων και χώρων διάθεσης, αξιοποίησης και
μεταφόρτωσης στερεών αποβλήτων
1. Οι υπόχρεοι φορείς για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων ή χώρων διάθεσης,
αξιοποίησης προσωρινής αποθήκευσης και μεταφόρτωσης στερεών αποβλήτων που
προβλέπονται στην παράγραφο 2 σε συνδυασμό με την παράγραφο 3 του άρθρου 7
της παρούσας απόφασης, καθώς και τα νομικά ή φυσικά πρόσωπα στα οποία έχουν
παραχωρηθεί σχετικά δικαιώματα ή έχουν ανατεθεί οι σχετικές υπηρεσίες κατά τις
ισχύουσες διατάξεις, υποχρεούνται:
α. Να λαμβάνουν όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις ως προς την παράδοση και
παραλαβή των αποβλήτων, ώστε να προλαμβάνονται και να περιορίζονται οι
αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.
β. Να τηρούν μητρώο, στο οποίο αναφέρονται η ποσότητα, η φύση, η προέλευση, τα
φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά, οι ημερομηνίες παραλαβής ή εκχώρησης, ο
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προορισμός, η συχνότητα συλλογής, το μέσο μεταφοράς, καθώς η μέθοδος και ο
χώρος επεξεργασίας των αποβλήτων, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα
Παραρτήματα ΙΑ και ΙΒ, καθώς και οι εργασίες διάθεσης ή αξιοποίησης που
αναφέρονται στα Παραρτήματα IV.Α και IV.Β.
2. Οι φορείς ή τα πρόσωπα της προηγούμενης παραγράφου, υποβάλλουν, μέχρι 20
Φεβρουαρίου κάθε έτους, ετήσια απολογιστική έκθεση στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος
και Χωροταξίας της οικείας Περιφέρειας. Στην έκθεση αναφέρονται τα στοιχεία και οι
πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο μητρώο της περιπτώσεως β΄ της
προηγούμενης παραγράφου.

Άρθρο 13
Εκθέσεις Παρακολούθησης και Αξιολόγησης
1. Οι Γενικοί Γραμματείς των Περιφερειών υποβάλλουν ετήσιες εκθέσεις προς τον
Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων ως προς την εφαρμογή των
άρθρων 6, 8, 9 και 10 της παρούσας απόφασης στις οικείες Περιφέρειες. Οι εκθέσεις
αυτές αναφέρονται ειδικώς στον αριθμό των αδειών διαχείρισης που χορηγήθηκαν ή
στους λόγους ενδεχόμενης ανάκλησης ή μη χορήγησης της αδείας. Περιέχουν επίσης
συνοπτική αποτίμηση των κανόνων και συνθηκών λειτουργίας των εγκαταστάσεων και
χώρων διαχείρισης στερεών αποβλήτων της οικείας Περιφέρειας, καθώς και των τυχόν
προβλημάτων που παρατηρήθηκαν, σύμφωνα και με τα στοιχεία που συλλέγονται από
τις επιμέρους εγκαταστάσεις και χώρους κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 12.
2. Οι Γενικοί Γραμματείς των Περιφερειών συντάσσουν ανά πενταετία εκθέσεις, στις
οποίες αναφέρεται ο βαθμός και ο τρόπος εφαρμογής των κατευθύνσεων και μέτρων
των ΠΕΣΔΑ, τα ενδεδειγμένα μέτρα, προγράμματα και δράσεις για την αποτελεσματική
υλοποίησή του, καθώς και οι ειδικότεροι λόγοι που ενδεχομένως καθιστούν αναγκαία
την αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ. Οι πιο πάνω εκθέσεις κοινοποιούνται στον Υπουργό
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και αποτελούν τη βάση για την
ενδεχόμενη αναθεώρηση των ΠΕΣΔΑ.
3. Οι εγκαταστάσεις ή επιχειρήσεις που ασχολούνται επαγγελματικά με τη συλλογή ή
τη μεταφορά αποβλήτων ή που μεριμνούν για τη διάθεση ή αξιοποίηση των
αποβλήτων για λογαριασμό τρίτων (εργολάβοι ή μεσίτες), καταχωρούνται σε σχετικό
μητρώο που τηρείται στην αρμόδια υπηρεσία περιβάλλοντος του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.
4. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων διαβιβάζει κάθε τρία
χρόνια, και για πρώτη φορά την 1η Απριλίου του επόμενου έτους από την έναρξη
ισχύος της παρούσας απόφασης, έκθεση προς την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, ως προς τα μέτρα που λαμβάνονται για την εφαρμογή της παρούσας
απόφασης. Η έκθεση αυτή καταρτίζεται με βάση ερωτηματολόγιο το οποίο η Επιτροπή
απευθύνει στα Κράτη Μέλη.
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Άρθρο 14
Έλεγχοι
1. Ο έλεγχος τήρησης των περιβαλλοντικών όρων που εγκρίνονται σύμφωνα με το
άρθρο 8 παρ.1 της παρούσας απόφασης, γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 6 του Ν. 1650/1986 (Α’ 160) όπως ισχύει, και 9 του Ν. 2947/ 2001 (228 Α΄).
2. Ο έλεγχος τήρησης των όρων των αδειών, που χορηγούνται σύμφωνα με το άρθρο
8 της παρούσας απόφασης, γίνεται από τις καθ' ύλην αρμόδιες υπηρεσίες της
νομαρχιακής αυτοδιοίκησης ή της Περιφέρειας που έχει χορηγήσει τη σχετική άδεια.
Για το σκοπό αυτό, οι πιο πάνω αρμόδιες υπηρεσίες πραγματοποιούν τακτικούς και
έκτακτους ελέγχους σε κάθε εγκατάσταση, δραστηριότητα ή επιχείρηση που
προβαίνει σε διαχείριση στερεών αποβλήτων. Οι πιο πάνω τακτικοί και έκτακτοι
έλεγχοι διενεργούνται και μετά τον τερματισμό λειτουργίας της εγκατάστασης ή του
χώρου διάθεσης ή αξιοποίησης των αποβλήτων και καθ΄ όλη τη διάρκεια της περιόδου
μετέπειτα φροντίδας, όπως αυτή προβλέπεται ειδικότερα στο άρθρο 9 παρ. 3 της
παρούσας απόφασης.
3. Οι εγκαταστάσεις, βιομηχανίες ή επιχειρήσεις υποχρεούνται να παρέχουν κάθε
δυνατή διευκόλυνση στους αρμόδιους τεχνικούς υπαλλήλους ώστε να προβαίνουν
στις απαιτούμενες εξετάσεις, έλεγχους, έρευνες ή δειγματοληψίες και να
συγκεντρώνουν τις αναγκαίες πληροφορίες για την εκτέλεση του έργου τους.

Άρθρο 15
Κυρώσεις
Σε οποιονδήποτε γίνεται υπαίτιος παράβασης των διατάξεων της παρούσας
απόφασης με πράξη ή παράλειψη, επιβάλλονται οι ποινικές, αστικές και διοικητικές
κυρώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 28, 29 και 30 του Ν. 1650/1986, όπως ισχύουν.
Οι κυρώσεις αυτές επιβάλλονται ανεξάρτητα από τις κυρώσεις που προβλέπονται σε
άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας όπως στο άρθρο 20 του Ν. 2939/2001 (Α’
179).

Άρθρο 16
Μεταβατικές και Καταργούμενες διατάξεις
1. Μέχρι τη χορήγηση των αδειών διαχείρισης που προβλέπονται στο άρθρο 8 της
παρούσας απόφασης, ισχύουν οι άδειες διαχείρισης που έχουν χορηγηθεί σύμφωνα
με τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης 69728/ 824/1996 «Μέτρα και όροι
για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων» (Β’ 358).
2. α. Υφιστάμενοι, κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας, Περιφερειακοί Σχεδιασμοί
Διαχείρισης Αποβλήτων, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι την αναθεώρηση ή
τροποποίησή τους, η οποία πραγματοποιείται μέσα σε δύο(2) χρόνια από την έναρξη
ισχύος της παρούσας απόφασης ώστε να εναρμονισθούν με τις διατάξεις της.
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β. Σε περίπτωση που δεν υφίσταται Περιφερειακός Σχεδιασμός και μέχρι την έγκρισή
του σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, είναι δυνατόν με απόφαση
του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, που εκδίδεται ύστερα από αιτιολογημένη
εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωροταξίας και γνώμη του
Περιφερειακού Συμβουλίου, να επιτρέπεται η πραγματοποίηση έργων και
δραστηριοτήτων που περιλαμβάνονται σε εγκεκριμένους νομαρχιακούς σχεδιασμούς,
εφόσον τα έργα αυτά και οι δραστηριότητες πληρούν σωρευτικώς τις ακόλουθες
προϋποθέσεις:
β1. ανταποκρίνονται στους στόχους και τις αρχές του σχεδιασμού διαχείρισης που
προβλέπονται στο άρθρο 4,
β2. είναι συμβατά με τις κατευθύνσεις του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων
που προβλέπεται στο άρθρο 5 της παρούσας απόφασης,
β3. παρουσιάζουν ωριμότητα από τεχνικοοικονομικής απόψεως.
3. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης καταργούνται:
α. Η 69728/824/1996 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση
των στερεών αποβλήτων» (Β’ 358).
β. Η 113944/1997 κοινή υπουργική απόφαση « Εθνικός Σχεδιασμός διαχείρισης
στερεών αποβλήτων (Γενικές Κατευθύνσεις διαχείρισης των στερεών αποβλήτων)» (Β’
1016).
γ. Η 14312/1302/2000 κοινή υπουργική απόφαση «Συμπλήρωση και εξειδίκευση της
113944/1997 κοινής υπουργικής απόφασης κλπ « (Β’ 723).
4. Μέχρι να εκδοθεί η κοινή υπουργική απόφαση που προβλέπεται στο άρθρο 5 (παρ.
1 εδ.γ) της παρούσας, εξακολουθεί να ισχύει η 114218/1997 κοινή υπουργική
απόφαση « Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων
διαχείρισης στερεών αποβλήτων» (Β’ 1016).
5. Καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις της
παρούσας απόφασης ή ανάγεται σε θέματα που ρυθμίζονται απ' αυτήν.

Άρθρο 17
Παραρτήματα
Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης τα
Παραρτήματα: Ι.Α, Ι.Β, ΙΙ, ΙΙΙ, IV.A και IV.B που ακολουθούν.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Q1. Υπολείμματα παραγωγής ή κατανάλωσης που δεν διευκρινίζονται παρακάτω.
Q2. Προϊόντα μη σύμφωνα με τα πρότυπα.
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Q3. Προϊόντα που δεν έχουν υπερβεί το όριο διατήρησής τους.
Q4. Ύλες που έχουν κατά τύχη εκχυθεί απωλεσθεί ή για τις οποίες έχει σημειωθεί
κάποιο περιστατικό, συμπεριλαμβανομένου κάθε είδους εξοπλισμού κλπ ο οποίος
έχει ρυπανθεί εξ' αιτίας του περιστατικού.
Q5. Ύλες που έχουν μολυνθεί ή ρυπανθεί ύστερα από ηθελημένες δραστηριότητες (πχ
υπολείμματα εργασιών καθαρισμού, υλικά συσκευασίας, περιέκτες κλπ).
Q6. Μη χρησιμοποιήσιμα στοιχεία (πχ άδειες ηλεκτρικές στήλες, εξαντλημένοι
καταλύτες κλπ).
Q7. Ουσίες που έχουν γίνει ακατάλληλες προς χρήση (πχ ρυπασμένα οξέα, μολυσμένοι
διαλύτες, εξαντλημένα άλατα βαφής μετάλλων κλπ).
Q8. Υπολείμματα βιομηχανικών μεθόδων (πχ σκωρίες, υποστήματα απόσταξης κλπ).
Q9. Υπολείμματα μεθόδων για την καταπολέμηση της ρύπανσης (πχ ιλύς πλυσίματος
αερίων, σκόνες φίλτρων αέρος, φθαρμένα φίλτρα κλπ).
Q10. Υπολείμματα κατεργασίας μετάλλων (πχ ρινίσματα τόρνευσης ή φραζαρίσματος
κλπ).
Q11. Υπολείμματα εξόρυξης και προετοιμασίας πρώτων υλών (πχ υπολείμματα
μεταλλευτικής ή πετρελαϊκής εκμετάλλευσης κλπ).
Q12. Ρυπασμένη ύλη (πχ. έλαιο που έχει ρυπανθεί από πολυχλωριωμένο διφαινύλιο
(PCB κλπ).
Q13. Κάθε ύλη, ουσία ή προϊόν του οποίου η χρήση απαγορεύεται από το νόμο.
Q14. Προϊόντα που δεν μπορούν να χρησιμεύσουν στον κάτοχό τους (πχ απορρίμματα
γεωργίας, κατοικιών, γραφείων, καταστημάτων, εργαστηρίων κλπ).
Q15. Ρυπασμένες ύλες ουσίες ή προϊόντα που προέρχονται από δραστηριότητες
αποκατάστασης.
Q16. Κάθε ουσία, ύλη ή προϊόν τα οποία δεν καλύπτονται από τις προαναφερόμενες
κατηγορίες.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΒ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΚΑ)
(Απόφαση 2001/118/ΕΚ )
Ο ΕΚΑ αναφέρεται στις κατηγορίες των αποβλήτων που περιγράφονται στο
Παράρτημα ΙΑ. Ο ΕΚΑ είναι ένας εναρμονισμένος, μη εξαντλητικός Κατάλογος
αποβλήτων δηλαδή κατάλογος ο οποίος μπορεί σε τακτά διαστήματα να αναθεωρείται
ή εάν είναι απαραίτητο να ανασκευάζεται καθώς και να προσαρμόζεται στην
επιστημονική και τεχνική πρόοδο σύμφωνα με τη διαδικασία του Αρθρου 18 της
οδηγίας 91/156/ΕΟΚ
ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ
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01 Απόβλητα που προκύπτουν, από εξερεύνηση, εξόρυξη, εργασίες λατομείου, φυσική
και χημική επεξεργασία ορυκτών
02 Απόβλητα από γεωργία, κηπευτική, υδατοκαλλιέργεια, δασοκομία, θήρα και
αλιεία, προετοιμασία και επεξεργασία τροφίμων
03 Απόβλητα από την κατεργασία ξύλου και την παραγωγή ταμπλάδων και επίπλων,
καθώς και πολτού χαρτιών και χαρτονιών
04 Απόβλητα από τις βιομηχανίες δέρματος, γούνας και υφαντουργίας
05 Απόβλητα από τη διύλιση πετρελαίου, τον καθαρισμό φυσικού αερίου και την
πυρολυτική επεξεργασία άνθρακα
06 Απόβλητα από ανόργανες χημικές διεργασίες
07 Απόβλητα από οργανικές χημικές διεργασίες
08 Απόβλητα από την παραγωγή, διαμόρφωση, προμήθεια και χρήση (ΠΔΠΧ)
επικαλύψεων (χρώματα, βερνίκια και σμάλτο, γάλου), κολλών, στεγανωτικών και
τυπογραφικών μελανών
09 Απόβλητα από τη φωτογραφική βιομηχανία
10 Απόβλητα από θερμικές επεξεργασίες
11 Απόβλητα από τη χημική επιφανειακή επεξεργασία και την επικάλυψη μετάλλων
και άλλων υλικών υδρομεταλλουργία μη σιδηρούχων μετάλλων
12 Απόβλητα από τη μορφοποίηση και τη φυσική και χημική επιφανειακή επεξεργασία
μετάλλων και πλαστικών
13 Απόβλητα ελαίων και απόβλητα υγρών καυσίμων (εκτός βρωσίμων ελαίων, 05 και
12)
14 Απόβλητα από οργανικούς διαλύτες, ψυκτικές ουσίες και προωθητικά (εκτός 07 και
08)
15 Απόβλητα από συσκευασίες •απορροφητικά υλικά, υφάσματα σκουπίσματος,
υλικά φίλτρων και προστατευτικό ρουχισμό μη προδιαγραφόμενα άλλως
16 Απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως στον κατάλογο
17 Απόβλητα από κατασκευές και κατεδαφίσεις (περιλαμβανομένου χώματος
εξορυγμένου από μολυσμένες περιοχές)
18 Απόβλητα από την υγειονομική περίθαλψη ανθρώπων ή ζώων ή/και από σχετικές
έρευνες (εξαιρούνται απόβλητα κουζίνας και εστιατορίων που δεν προκύπτουν άμεσα
από το σύστημα υγείας)
19 Απόβλητα από τις μονάδες διαχείρισης αποβλήτων, εγκαταστάσεις επεξεργασίας
αποβλήτων υδάτων εκτός σημείου παραγωγής και υδάτων βιομηχανικής χρήσεως
20 Δημοτικά απόβλητα (οικιακά απόβλητα και παρόμοια απόβλητα από εμπορικές
δραστηριότητες, βιομηχανίες και ιδρύματα), περιλαμβανομένων μερών χωριστά
συλλεγέντων
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01 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ, ΕΞΟΡΥΞΗ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ
ΧΗΜΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΥΚΤΩΝ
01 01 απόβλητα από την εκσκαφή ορυκτών
01 01 01 απόβλητα από την εκσκαφή ορυκτών που περιέχουν μέταλλα
01 01 02 απόβλητα από την εκσκαφή ορυκτών που δεν περιέχουν μέταλλα
01 03 απόβλητα από τη φυσική και χημική επεξεργασία ορυκτών που περιέχουν
μέταλλα
01 03 04* οξεοπαραγωγά υπολείμματα από την επεξεργασία θειούχου
μεταλλεύματος
01 03 05* άλλα υπολείμματα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
01 03 06 υπολείμματα εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στα σημεία 01 03 04 και
01 03 05
01 03 07* άλλα υπολείμματα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες από τη φυσική και
χημική επεξεργασία ορυκτών που περιέχουν μέταλλα
01 03 08 απόβλητα σκόνης και πούδρας εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο
σημείο 01 03 07
01 03 09 ερυθρά ιλύς από την παραγωγή αλουμίνας εκτός εκείνων που αναφέρονται
στο σημείο 01 03 07
01 03 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
01 04 απόβλητα από φυσική και χημική επεξεργασία ορυκτών που δεν περιέχουν
μέταλλα
01 04 07* απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες από φυσική και χημική
επεξεργασία ορυκτών που δεν περιέχουν μέταλλα
01 04 08 απόβλητα χαλίκια και σπασμένοι βράχοι εκτός εκείνων που αναφέρονται στο
σημείο 01 04 07
01 04 09 απόβλητα αμμώδη και αργιλώδη
01 04 10 απόβλητα σκόνης και πούδρας εκτός εκείνων που αναφέρονται στο σημείο
010407
01 04 11 απόβλητα από την επεξεργασία ποτάσας και αλατούχου βράχου εκτός
εκείνων που αναφέρονται στο σημείο 01 04 07
01 04 12 υπολείμματα και άλλα απόβλητα από πλύσιμο και καθαρισμό ορυκτών εκτός
εκείνων που αναφέρονται στα σημεία 01 04 07 και 01 04 11
01 04 13 απόβλητα από την κοπή και το πριόνισμα πέτρας εκτός εκείνων που
αναφέρονται στο σημείο 01 04 07
01 04 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
01 05 λάσπες γεωτρήσεων και άλλα απόβλητα γεωτρήσεων
01 05 04 λάσπες και απόβλητα από γεώτρηση νερού
01 05 05* λάσπες και απόβλητα από γεώτρηση που περιέχουν πετρέλαιο
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01 05 06* λάσπες γεωτρήσεων και άλλα απόβλητα γεωτρήσεων Που περιέχουν
επικίνδυνες ουσίες
01 05 07 λάσπες και απόβλητα από γεώτρηση που περιέχουν βαρίτη εκτός εκείνων
που αναφέρονται στα σημεία 01 05 05 και 01 05 06
01 05 08 λάσπες και απόβλητα από γεώτρηση που περιέχουν χλωριούχα εκτός εκείνων
που αναφέρονται στα σημεία 01 05 05 και 01 05 06
01 05 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
02 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓIΑ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΗ, ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ, ΘΗΡΑ ΚΑΙ
ΑΛΙΕΙΑ, ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
02 01 απόβλητα από γεωργία, κηπευτική, υδατοκαλλιέργεια, δασοκομία, θήρα και
αλιεία
02 01 01 λάσπες από πλύση και καθαρισμό
02 01 02 απόβλητα ιστών ζώων
02 01 03 απόβλητα ιστών φυτών
02 01 04 απόβλητα πλαστικά (εξαιρούνται της συσκευασίας)
02 01 06 περιττώματα, ούρα και κόπρανα ζώων (συμπεριλαμβάνεται και αλλοιωμένη
χορτονομή), υγρά εκροής συλλεγέντα χωριστά και επεξεργαζόμενα εκτός σημείου
παραγωγής
02 01 07 απόβλητα από δασοκομία
02 01 08* αγροχημικά απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
02 01 09 αγροχημικά απόβλητα εκτός εκείνων που αναφέρονται στο σημείο 02 01 09
02 0110 απόβλητα μέταλλο
02 01 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
02 02 απόβλητα από την προπαρασκευή και επεξεργασία κρέατος, ψαριού και άλλων
τροφίμων ζωικής προέλευσης
02 02 01 λάσπες από πλύση και καθαρισμό
02 02 02 απόβλητα ιστών ζώων
02 02 03 υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία
02 02 04 λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής
02 02 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
02 03 απόβλητα από την προπαρασκευή και κατεργασία φρούτων, λαχανικών,
δημητριακών, βρωσίμων ελαίων, κακάο, καφέ, τσαγιού και καπνού• παραγωγή
κονσερβών• παραγωγή ζύμης και εκχυλισμάτων ζύμης, Προπαρασκευή και ζύμωση
μελάσας
02 03 01 λάσπες από την πλύση, καθαρισμό, αποφλοίωση, φυγοκέντριση και
διαχωρισμό
02 03 02 απόβλητα από υλικά συντήρησης
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02 03 03 απόβλητα από εκχύλισμα διαλύτου
02 03 04 υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία
02 03 05 λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής
02 03 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
02 04 απόβλητα από τη διεργασία παραγωγής ζάχαρης
02 04 01 χώματα από τον καθορισμό και πλύση σακχαρότευτλων
02 04 02 ανθρακικό ασβέστιο εκτός προδιαγραφών
02 04 03 λάσπες από την επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής
02 04 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
02 05 απόβλητα από τη βιομηχανία γαλακτοκομικών προϊόντων
02 05 01 υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία
02 05 02 λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής
02 05 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
02 06 απόβλητα από βιομηχανία αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής
02 06 01 υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία
02 06 02 απόβλητα από υλικά συντήρησης
02 06 03 λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής
02 06 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
02 07 απόβλητα από την παραγωγή αλκοολούχων και μη αλκοολούχων ποτών
(εξαιρουμένων των καφέ, κακάο και τσαγιού)
02 07 01 απόβλητα από την πλύση, τον καθορισμό και τη μηχανική αναγωγή πρώτων
υλών
02 07 02 απόβλητα από την απόσταξη αλκοόλης
02 07 03 απόβλητα από χημική επεξεργασία
02 07 04 υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία
02 07 05 λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής
02 07 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
03 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΑΜΠΛΑΔΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΙΠΛΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΊ ΠΟΛΤΟΥ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ
03 01 απόβλητα από την κατεργασία ξύλου και την παραγωγή ταμπλάδων και επίπλων
03 01 01 απόβλητα φλοιών και φελλών
03 01 04* πριονίδι, ξέσματα, αποκομμένα τεμάχια, κατάλοιπα ξυλείας, μοριοσανίδες
και καπλαμάδες που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
03 01 05 πριονίδι, ξέσματα, αποκομμένα τεμάχια, κατάλοιπα ξυλείας, μοριοσανίδες
και καπλαμάδες εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 03 01 04
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03 01 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
03 02 απόβλητα συντήρησης ξύλου
03 02 01* μη αλογονωμένα οργανικά συντηρητικά ξύλου
03 02 02* οργανοχλωριωμένα συντηρητικά ξύλου
03 02 03* οργανομεταλλικά συντηρητικά ξύλου
03 02 04* ανόργανα συντηρητικά ξύλου
03 02 05* άλλα συντηρητικά ξύλου που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
03 02 99 συντηρητικά ξύλου μη προδιαγραφόμενα άλλως
03 03 απόβλητα από την παραγωγή και κατεργασία πολτού, χαρτιού και χαρτονιών
03 03 01 απόβλητα φλοιού και ξύλου
03 03 02 μούργα πράσινου υγρού (από την ανάκτηση διαλύματος πολτού)
03 03 05 λάσπες απομελάνωσης από την ανακύκλωση χαρτιού
03 03 07 μηχανικώς διαχωριζόμενα απορρίμματα από την πολτοποίηση απόβλητου
χαρτιού και χαρτονιού
03 03 08 απόβλητα από την επιλογή χαρτιού και χαρτονιών που προορίζονται για
ανακύκλωση
03 03 09 απόβλητα λάσπης από άνυδρο ασβέστη
03 03 10 απορρίμματα ινών, λάσπες από ίνες, πλήσματα και επιχρίσματα προερχόμενο
από μηχανικό διαχωρισμό
03 03 11 λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής εκτός εκείνων που
περιλαμβάνονται στο σημείο 03 03 10
03 03 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
04 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ, ΓΟΥΝΑΣ ΚΑΙ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ
04 01 απόβλητα από τις βιομηχανίες δέρματος και γούνας
04 01 01 απόβλητα διαχωρισμού ανύδρου άσβεστου και τεμαχίων δέρματος
04 01 02 απόβλητα ασβέστωσης
04 01 03* απόβλητα απολίπανσης που περιέχουν διαλύτη χωρίς υγρή φάση
04 01 04 υγρά βυρσοδεψίας που περιέχει χρώμιο
04 01 05 υγρά βυρσοδεψίας που δεν περιέχει χρώμιο
04 01 06 λάσπες, ειδικότερα από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής, που περιέχουν
χρώμιο
04 01 07 λάσπες, ειδικότερα από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής, που δεν
περιέχουν χρώμιο
04 01 08 απόβλητα επεξεργασμένα δέρμα (μπλε φύλλα, ξέσματα, αποκομμένα
τεμάχια, σκόνη στιλβώματος) που περιέχει χρώμιο
04 01 09 απόβλητα από επένδυση και τελείωμα
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04 01 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
04 02 απόβλητα από τη βιομηχανία υφαντουργίας
04 02 09 απόβλητα από σύνθετα υλικά (εμποτισμένα υφαντά, ελαστομερή,
πλαστομερή)
04 02 10 οργανική ύλη από φυσικά προϊόντα (π.χ. λίπος, κηρός)
04 02 14* απόβλητα από φινίρισμα που περιέχουν οργανικούς διαλύτες
04 02 15 απόβλητα από φινίρισμα άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 04 02 14
04 02 16* χρώματα και βαφές που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
04 02 17 χρώματα και βαφές άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 04 02 16
04 02 19* λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής που περιέχουν
επικίνδυνες ουσίες
04 02 20 λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής άλλες από τις
αναφερόμενες στο σημείο 04 02 19
04 02 21 απόβλητα από μη κατεργασμένες υφαντουργικές ίνες
04 02 22 απόβλητα από κατεργασμένες υφαντουργικές ίνες
04 02 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
05 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΥΛΙΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΠΥΡΟΛΥΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΘΡΑΚΑ
05 01 απόβλητα από τη διύλιση πετρελαίου
05 01 02* λάσπες από τον αφαλατωτή
05 01 03* λάσπες του πυθμένα δεξαμενών
05 01 04* οξινοαλκυλικές λάσπες
05 01 05* πετρελαιοκηλίδες
05 01 06* λάσπες περιέχουσες πετρέλαιο από λειτουργίες συντήρησης της μονάδας ή
του εξοπλισμού
05 01 07* όξινες πίσσες
05 01 08* άλλες πίσσες
05 01 09* λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής που περιέχουν
επικίνδυνες ουσίες
05 01 10 ιλύες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής άλλες από τις αναφερόμενες
στο σημείο 05 01 09
05 01 11* απόβλητα από τον καθαρισμό καυσίμου με βασικά υλικά
05 01 12* οξέα περιέχοντα πετρέλαιο
05 01 13 λάσπες από τα ύδατα τροφοδοσίας του καυστήρα
05 01 14 απόβλητα από ψυκτικές στήλες
05 01 15* αργιλούχα υλικά από εξαντλημένα φίλτρα
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05 01 16 απόβλητα περιέχοντα θείο από την αποθείωση πετρελαίου
05 01 17 ορυκτή πίσσα
05 01 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
05 06 απόβλητα από την πυρολυτική επεξεργασία άνθρακα
05 06 01* όξινες πίσσες
05 06 03* άλλες πίσσες
05 06 04 απόβλητα από τις στήλες ψύξης
05 06 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
05 07 απόβλητα από τον καθαρισμό και τη μεταφορά φυσικού αερίου
05 07 01* απόβλητα που περιέχουν υδράργυρο
05 07 02 απόβλητα που περιέχουν θείο
05 07 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
06 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ
06 01 απόβλητα από την παραγωγή, διαμόρφωση, προμήθεια και χρήση (ΠΔΠΧ) οξέων
06 01 01* θειικό οξύ και θειώδες οξύ
06 03 02* υδροχλωρικό οξύ
06 01 03* υδροφθορικό οξύ
06 01 04* φωσφορικό και φωσφορώδες οξύ
06 01 05* νιτρικό οξύ και νιτρώδες οξύ
06 01 06* άλλα οξέα
06 01 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
06 02 απόβλητα από την ΠΔΠΧ βάσεων
06 02 01* υδροξείδιο του ασβεστίου
06 02 03* υδροξείδιο του αμμωνίου
06 02 04* υδροξείδιο του νατρίου και του καλίου
06 02 05* άλλες βάσεις
06 02 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
06 03 απόβλητα από την ΠΔΠΧ αλάτων και των διαλυμάτων τους, καθώς και
μεταλλικών οξειδίων
06 03 11* στερεά άλατα και διαλύματα που περιέχουν κυανιούχα άλατα
06 0313* στερεά άλατα και διαλύματα που περιέχουν βαρέα μέταλλα
06 03 14 στερεά άλατα και διαλύματα εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στα σημεία
06 03 11 και 06 03 13
06 03 15* μεταλλικά οξείδια που περιέχουν βαρέα μέταλλα
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06 0316 μεταλλικά οξείδια εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 06 03 15
06 03 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
06 04 απόβλητα που περιέχουν μέταλλα εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο
σημείο 06 03
06 04 03* απόβλητα που περιέχουν αρσενικό
06 04 04* απόβλητα που περιέχουν υδράργυρο
06 04 05* απόβλητα που περιέχουν άλλα βαρέα μέταλλα
06 04 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
06 05 λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής
06 05 02* λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής που περιέχουν
επικίνδυνες ουσίες
06 05 03 λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής άλλες από τις
αναφερόμενες στο σημείο 06 05 02
06 06 απόβλητα από την ΠΔΠΧ θειούχων χημικών ουσιών, χημικών διεργασιών θείου
και διεργασιών αποθείωσης
06 06 02* απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες θειούχες ουσίες
06 06 03 απόβλητα που περιέχουν θειούχες ουσίες εκτός εκείνων που αναφέρονται
στο σημείο 06 06 02
06 06 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
06 07 απόβλητα από την ΠΔΠΧ αλογόνων και από χημικές διεργασίες αλογόνων
06 07 01* απόβλητα που περιέχουν αμίαντο από ηλεκτρόλυση
06 07 02* ενεργός άνθρακος από την παραγωγή χλωρίου
06 07 03* λάσπη θειικού βαρίου που περιέχει υδράργυρο
06 07 04* διαλύματα και οξέα, π.χ. θειικό οξύ
06 07 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
06 08 απόβλητα από την ΠΔΠΧ πυριτίου και παραγώγων πυριτίου
06 08 02 απόβλητα που περιέχουν χλωροσιλάνια
06 08 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
06 09 απόβλητα από την ΠΔΠΧ φωσφορούχων χημικών ουσιών και από χημικές
διεργασίες φωσφόρου
06 09 02 φωσφορική σκωρία
06 09 03* απόβλητα αντιδράσεων με βάση το ασβέστιο, που περιέχουν επικίνδυνες
ουσίες ή έχουν μολυνθεί από αυτές
06 09 04 απόβλητα αντιδράσεων με βάση το ασβέστιο εκτός εκείνων που
περιλαμβάνονται στο σημείο 06 09 03
06 09 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
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06 10 απόβλητα από την ΠΔΠΧ αζωτούχων χημικών ουσιών, από χημικές διεργασίες
αζώτου και την παραγωγή λιπασμάτων
06 10 02* απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
06 10 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
06 11 απόβλητα από την παραγωγή ανόργανων βαφών και υλικών προσωρινής
προστασίας
06 11 01 απόβλητα αντιδράσεων με βάση το ασβέστιο από την παραγωγή διοξειδίου
του τιτανίου
06 11 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
06 13 απόβλητα από άλλες ανόργανες χημικές διεργασίες μη προδιαγραφόμενες
άλλως
06 13 01* ανόργανα προϊόντα προστασίας φυτών, συντηρητικά υλικά ξύλου και άλλα
βιοκτόνα
06 13 02* εξαντλημένος ενεργός άνθρακος (εκτός 06 07 02)
06 13 03 αιθάλη
06 13 04* απόβλητα από τη βιομηχανία επεξεργασίας αμιάντου
06 13 05* καπνιά
06 13 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
07 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ
07 01 απόβλητα από την παραγωγή, διαμόρφωση, προμήθεια και χρήση (ΠΔΠΧ)
βασικών οργανικών χημικών ουσιών
07 01 01* υδατικά υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά
07 01 03* οργανικοί αλογονούχοι διαλύτες, υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά
07 01 04* άλλοι οργανικοί διαλύτες, υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά
07 01 07* αλογονούχα ιζήματα πυθμένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων
07 01 08* άλλα ιζήματα πυθμένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων
07 01 09* αλογονούχες πλάκες φίλτρων, εξαντλημένα απορροφητικά υλικά
07 01 10* άλλες πλάκες φίλτρων, εξαντλημένα απορροφητικά υλικά
07 01 11 * λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής που περιέχουν
επικίνδυνες ουσίες
07 0112 λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής άλλες από τις
αναφερόμενες στο σημείο 07 0111
07 01 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
07 02 απόβλητα από την ΠΔΠΧ πλαστικών, συνθετικού καουτσούκ και τεχνητών ινών
07 02 01* υδατικά υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά
07 02 03* οργανικοί αλογονούχοι διαλύτες, υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά
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07 02 04* άλλοι οργανικοί διαλύτες, υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά
07 02 07* αλογονούχα ιζήματα πυθμένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων
07 02 08* άλλα ιζήματα πυθμένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων
07 02 09* αλογονούχες πλάκες φίλτρων, εξαντλημένα απορροφητικά υλικά
07 02 10* άλλες πλάκες φίλτρων, εξαντλημένα απορροφητικά υλικά
07 02 11 λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής που περιέχουν επικίνδυνες
ουσίες
07 02 12 λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής άλλες από τις
αναφερόμενες στο σημείο 07 02 11
07 02 13 απόβλητα πλαστικά
07 02 14* απόβλητα από πρόσθετα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
07 02 15 απόβλητα από πρόσθετα εκτός εκείνων Που περιλαμβάνονται στο σημείο 07
02 14
07 02 16 απόβλητα που περιέχουν σιλικόνες
07 02 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
07 03 απόβλητα από την ΠΔΠΧ οργανικών βαφών και πιγμέντων (εκτός 06 11)
07 03 01* υδατικά υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά
07 03 03* οργανικοί αλογονούχοι διαλύτες, υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά
07 03 04* άλλοι οργανικοί διαλύτες, υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά
07 03 07* αλογονούχα ιζήματα πυθμένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων
07 03 08* άλλα ιζήματα πυθμένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων
07 03 09* αλογονούχες πλάκες φίλτρων και εξαντλημένα απορροφητικά υλικά
07 0310* άλλες πλάκες φίλτρων και εξαντλημένα απορροφητικά υλικά
07 03 11* λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής που περιέχουν
επικίνδυνες ουσίες
07 03 12 λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής άλλες από τις
αναφερόμενες στο σημείο 07 0311
07 03 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
07 04 απόβλητα από την ΠΔΠΧ οργανικών προϊόντων προστασίας φυτών (εκτός από
τα σημεία 02 01, 08 και 02 01 09), συντηρητικών υλικών ξύλου (εκτός από το σημείο
03 02) και άλλων βιοκτόνων
07 04 01* υδατικά υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά
07 04 03* οργανικοί αλογονούχοι διαλύτες, υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά
07 04 04* άλλοι οργανικοί διαλύτες, υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά
07 04 07* αλογονούχα ιζήματα πυθμένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων
07 04 08* άλλα ιζήματα πυθμένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων
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07 04 09* αλογονούχες πλάκες φίλτρων και εξαντλημένα απορροφητικά υλικά
07 04 10* άλλες πλάκες φίλτρων και εξαντλημένα απορροφητικά υλικά
07 04 11* λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής που περιέχουν
επικίνδυνες ουσίες
07 04 12 λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής άλλες από τις
αναφερόμενες στο σημείο 07 04 11
07 04 13* στερεά απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
07 04 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
07 05 απόβλητα από την ΠΔΠΧ φαρμακευτικών προϊόντων
07 05 01* υδατικά υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά
07 05 03* οργανικοί αλογονούχοι διαλύτες, υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά
07 05 04* άλλοι οργανικοί διαλύτες, υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά
07 05 07* αλογονούχα ιζήματα πυθμένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων
07 05 08* άλλα ιζήματα πυθμένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων
07 05 09* αλογονούχες πλάκες φίλτρων και εξαντλημένα απορροφητικά υλικά
07 05 10* άλλες πλάκες φίλτρων και εξαντλημένα απορροφητικά υλικά
07 05 11* λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής που περιέχουν
επικίνδυνες ουσίες
07 05 12 λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής άλλες από τις
αναφερόμενες στο σημείο 07 0511
07 0513* στερεά απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
07 0514 στερεά απόβλητα εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 07 05 13
07 05 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
07 06 απόβλητα από την ΠΔΠΧ λιπών, λιπαντικών, σαπουνιών, απορρυπαντικών,
απολυμαντικών και καλλυντικών
07 06 01* υδατικά υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά
07 06 03* οργανικοί αλογονούχοι διαλύτες, υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά
07 06 04* άλλοι οργανικοί διαλύτες, υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά
07 06 07* αλογονούχα ιζήματα πυθμένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων
07 06 08* άλλα ιζήματα πυθμένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων
07 06 09* αλογονούχες πλάκες και εξαντλημένα απορροφητικά υλικά
07 06 10* άλλες πλάκες φίλτρων και εξαντλημένα απορροφητικά υλικά
07 06 11* λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής που περιέχουν
επικίνδυνες ουσίες
07 06 12 λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής άλλες από τις
αναφερόμενες στο σημείο 07 06 11
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07 06 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
07 07 απόβλητα από την παραγωγή, διαμόρφωση, προμήθεια και χρήση ευγενών
χημικών ουσιών και χημικών προϊόντων μη προδιαγραφόμενων άλλως
07 07 01* υδατικά υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά
07 07 03* οργανικοί αλογονούχοι διαλύτες, υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά
07 07 04* άλλοι οργανικοί διαλύτες, υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά
07 07 07* αλογονούχα ιζήματα πυθμένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων
07 07 08* άλλα ιζήματα πυθμένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων
07 07 09* αλογονούχες πλάκες φίλτρων και εξαντλημένα απορροφητικά υλικά
07 07 10* άλλες πλάκες φίλτρων και εξαντλημένα απορροφητικά υλικά
07 07 11* λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής που περιέχουν
επικίνδυνες ουσίες
07 07 12 λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής άλλες από τις
αναφερόμενες στο σημείο 07 07 11
07 07 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
08 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ (ΠΔΠΧ)
ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΩΝ (ΧΡΩΜΑΤΑ, ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΚΑΙ ΣΜΑΛΤΟ ΥΑΛΟΥ), ΚΟΛΛΩΝ, ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΕΛΑΝΩΝ
08 01 απόβλητα από την ΠΔΠΧ καθώς και την αφαίρεση χρωμάτων και βερνικιών
08 01 11* απόβλητα από χρώματα και βερνίκια που περιέχουν οργανικούς διαλύτες ή
άλλες επικίνδυνες ουσίες
08 01 12 απόβλητα από χρώματα και βερνίκια άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο
08 0111
08 0113* λάσπες από χρώματα ή βερνίκια που περιέχουν οργανικούς διαλύτες ή άλλες
επικίνδυνες ουσίες
08 0114 λάσπες από χρώματα ή βερνίκια άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 08
0113
08 0115* υδαρείς λάσπες που περιέχουν χρώματα ή βερνίκια με οργανικούς διαλύτες
ή άλλες επικίνδυνες ουσίες
08 01 16 υδαρείς λάσπες που περιέχουν χρώματα ή βερνίκια άλλα από τα
αναφερόμενα στο σημείο 08 0115
08 01 17* απόβλητα από αφαίρεση χρωμάτων ή βερνικιών που περιέχουν οργανικούς
διαλύτες ή άλλες επικίνδυνες ουσίες
08 01 18 απόβλητα από αφαίρεση χρωμάτων ή βερνικιών άλλα από τα αναφερόμενα
στο σημείο 08 0117
08 01 19* υδατικά αιωρήματα που περιέχουν χρώματα ή βερνίκια με οργανικούς
διαλύτες ή άλλες επικίνδυνες ουσίες
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08 01 20 υδατικά αιωρήματα που περιέχουν χρώματα ή βερνίκια άλλα από τα
αναφερόμενα στο σημείο 08 0119
08 01 21* απόβλητα από υλικά αφαίρεσης χρωμάτων ή βερνικιών
08 01 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
08 02 απόβλητα από την ΠΔΠΧ άλλων επικαλύψεων (περιλαμβανομένων των
κεραμικών υλικών)
08 02 01 απόβλητα από σκόνες επικαλύψεων
08 02 02 υδαρείς λάσπες που περιέχουν κεραμικά υλικά
08 02 03 υδατικά αιωρήματα που περιέχουν κεραμικά υλικά
08 02 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
08 03 απόβλητα από την ΠΔΠΧ τυπογραφικών μελανιών
08 03 07 υδαρείς λάσπες που περιέχουν μελάνη
08 03 08 υδαρή υγρά απόβλητα που περιέχουν μελάνη
08 0312* απόβλητα μελανών που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
08 0313 απόβλητα μελανών εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 08 0312
08 03 14* λάσπες μελάνης που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
08 0315 λάσπες μελάνης εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 08 0314
08 03 16* απόβλητα διαλυμάτων οξέων χαρακτικής
08 03 17* απόβλητα τόνερ εκτύπωσης που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
08 0318 απόβλητα τόνερ εκτύπωσης εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο
08 03 17
08 03 19* έλαια διασποράς
08 03 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
08 04 απόβλητα από την ΠΔΙΙΧ κολλών και στεγανωτικών υλικών (περιλαμβάνονται και
υδατοστεγανωτικά προϊόντα)
08 04 09* απόβλητα κολλών και στεγανωτικών υλικών που περιέχουν οργανικούς
διαλύτες ή άλλες επικίνδυνες ουσίες
08 04 10 απόβλητα κολλών και στεγανωτικών υλικών άλλα από τα αναφερόμενα στο
σημείο 08 04 09
08 04 11* λάσπες κολλάν και στεγανωτικών υλικών που περιέχουν οργανικούς
διαλύτες ή άλλες επικίνδυνες ουσίες
08 04 12 λάσπες κολλών και στεγανωτικών υλικών άλλες από τις αναφερόμενες στο
σημείο 08 04 11
08 04 13* υδαρείς λάσπες που περιέχουν κόλλες ή στεγανωτικά υλικά με οργανικούς
διαλύτες ή άλλες επικίνδυνες ουσίες
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08 04 14 υδαρείς λάσπες που περιέχουν κόλλες ή στεγανωτικά υλικά άλλες από τις
αναφερόμενες στο σημείο 08 04 13
08 04 15* υδατικά υγρά απόβλητα που περιέχουν κόλλες ή στεγανωτικά υλικά με
οργανικούς διαλύτες ή άλλες επικίνδυνες ουσίες
08 04 16 υδατικά υγρά απόβλητα που περιέχουν κόλλες ή στεγανωτικά υλικά άλλες
από τις αναφερόμενες στο σημείο 08 04 15
08 04 17 ρητινέλαια
08 04 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
08 05 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως στο κεφάλαιο 08
08 05 01* απόβλητα ισοκυανικών ενώσεων
09 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
09 01 απόβλητα από τη φωτογραφική βιομηχανία
09 01 01* διαλύματα εμφανιστηρίου και ενεργοποίησης με υδατική βάση
09 01 02* διαλύματα πλάκας όφσετ εμφανιστηρίου με υδατική βάση
09 01 03* διαλύματα εμφανιστηρίου με βάση διαλύτες
09 01 04* διαλύματα σταθεροποιητή
09 01 05* διαλύματα ξεπλύματος και διαλύματα ξεπλύματος σταθεροποιητή
09 01 06* απόβλητα που περιέχουν άργυρο από επιτόπου επεξεργασία
φωτογραφικών αποβλήτων
09 01 07 φωτογραφικό φιλμ και χαρτί που περιέχουν άργυρο ή ενώσεις αργύρου
09 01 08 φωτογραφικό φιλμ και χαρτί που δεν περιέχουν άργυρο ή ενώσεις αργύρου
09 01 10 κάμερες μιας χρήσης χωρίς μπαταρίες
09 01 11* κάμερες μιας χρήσης που περιέχουν μπαταρίες οι οποίες περιλαμβάνονται
στα σημεία 16 06 01, 16 06 02 ή 16 06 03
09 01 12 κάμερες μιας χρήσης που περιέχουν μπαταρίες άλλες από τις αναφερόμενες
στο σημείο 09 01 11
09 01 13* υδατικά υγρά απόβλητα από την επιτόπου ανάκτηση αργύρου εκτός εκείνων
που περιλαμβάνονται στο σημείο 09 01 06
09 01 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
10 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΕΣ
10 01 απόβλητα από σταθμούς ηλεκτρικής ενέργειας ή άλλους σταθμούς καύσης
(εκτός από το κεφάλαιο 19)
10 01 01 τέφρα κλιβάνου, σκωρία και σκόνη λέβητα (εξαιρουμένης της σκόνης λέβητα
που περιλαμβάνεται στο σημείο 10 01 04)
10 01 02 πτητική τέφρα άνθρακα
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10 01 03 πτητική τέφρα τύρφης και (ακατέργαστου) ξύλου
10 01 04* πτητική τέφρα και σκόνη λέβητα πετρελαίου
10 01 05 απόβλητα αντιδράσεων με βάση ασβέστιο από αποθείωση καυσαερίων σε
στερεά μορφή
10 01 07 απόβλητα αντιδράσεων με βάση ασβέστιο από αποθείωση καυσαερίων σε
μορφή λάσπης
10 01 09* θειικό οξύ
10 01 13* πτητική τέφρα από γαλακτοποιημένους υδρογονάνθρακες που
χρησιμοποιούνται ως καύσιμο
10 01 14* τέφρα κλιβάνου, σκωρία και σκόνη λέβητα από κοινή αποτέφρωση που
περιέχει επικίνδυνες ουσίες
10 01 15 τέφρα κλιβάνου, σκωρία και σκόνη λέβητα από κοινή καύση εκτός εκείνων
που περιλαμβάνονται στο σημείο 10 01 14
10 01 16* πτητική τέφρα από κοινή αποτέφρωση που περιέχει επικίνδυνες ουσίες
10 01 17 πτητική τέφρα από κοινή αποτέφρωση εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται
στο σημείο 10 01 16
10 01 18* απόβλητα από τον καθορισμό αερίων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
10 01 19 απόβλητα από τον καθορισμό αερίων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται
στα σημεία 10 01 05, 10 01 07 και 10 0118
10 01 20* λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής που περιέχουν
επικίνδυνες ουσίες
10 01 21 λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής εκτός εκείνων που
περιλαμβάνονται στο σημείο 10 01 20
10 01 22* υδαρείς λάσπες από τον καθορισμό λέβητα που περιέχουν επικίνδυνες
ουσίες
10 01 23 υδαρείς λάσπες από τον καθαρισμό λέβητα εκτός εκείνων που
περιλαμβάνονται στο σημείο 10 01 22
10 01 24 άμμοι από ρευστοποιημένες κλίνες
10 01 25 απόβλητα από την αποθήκευση και προπαρασκευή καυσίμων για μονάδες
παραγωγής ισχύος με καύσιμο τον άνθρακα
10 01 26 απόβλητα από την επεξεργασία υδάτων ψύξεως
10 01 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
10 02 απόβλητα από τη βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα
10 02 01 απόβλητα από την επεξεργασία σκωρίας
10 02 02 ανεπεξέργαστη σκωρία
10 02 07* στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων που περιέχουν επικίνδυνες
ουσίες
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10 02 08 τερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων εκτός εκείνων που
περιλαμβάνονται στο σημείο 10 02 07
10 02 10 σκωρίες εξέλασης
10 02 11* απόβλητα από επεξεργασία νερού ψύξης που περιέχουν πετρέλαιο
10 02 12 απόβλητα από επεξεργασία νερού ψύξης εκτός εκείνων που
περιλαμβάνονται στο σημείο 10 02 11
10 02 13* λάσπες και πλάκες φίλτρων από την επεξεργασία αερίων που περιέχουν
επικίνδυνες ουσίες
10 02 14 λάσπες και πλάκες φίλτρων από την επεξεργασία αερίων εκτός εκείνων που
περιλαμβάνονται στο σημείο 10 02 13
10 02 15 άλλες λάσπες και πλάκες φίλτρων
10 02 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
10 03 απόβλητα από τη θερμική μεταλλουργία αλουμινίου
10 03 02 απορρίμματα θετικών ηλεκτροδίων
10 03 04* σκωρίες πρωτοβάθμιας επεξεργασίας
10 03 05 απόβλητα αλουμίνας
10 03 08* αλατώδεις σκωρίες δευτεροβάθμιας παραγωγής μεταλλεύματος
10 03 09* μαύρες επιπλέουσες σκωρίες δευτεροβάθμιας παραγωγής μεταλλεύματος
10 03 15* εξαφρίσματα που είναι εύφλεκτα ή εκλύουν κατά την επαφή με το νερά
εύφλεκτα αέρια σε επικίνδυνες ποσότητες
10 03 16 εξαφρίσματα εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 10 03 15
10 03 17* απόβλητα που περιέχουν πίσσα από την παραγωγή θετικών ηλεκτροδίων
10 03 18 απόβλητα που περιέχουν άνθρακα από την παραγωγή θετικών ηλεκτροδίων
εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 10 03 17
10 03 19* σκόνη καυσαερίων που περιέχει επικίνδυνες ουσίες
10 03 20 σκόνη καυσαερίων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στα σημείο 10 0319
10 03 21* άλλα σωματίδια και σκόνη (συμπεριλαμβάνεται η σκόνη σφαιρομύλου) που
περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
10 03 22 άλλα σωματίδια και σκόνη (συμπεριλαμβάνεται η σκόνη σφαιρομύλου) εκτός
εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 10 03 21
10 03 23* στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων που περιέχουν επικίνδυνες
ουσίες
10 03 24 στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων εκτός εκείνων που
περιλαμβάνονται στο σημείο 10 03 23
10 03 25* λάσπες και πλάκες φίλτρων από την επεξεργασία αερίων που περιέχουν
επικίνδυνες ουσίες
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10 03 26 λάσπες και πλάκες φίλτρων από την επεξεργασία αερίων εκτός εκείνων που
περιλαμβάνονται στο σημείο 10 03 25
10 03 27* απόβλητα από την επεξεργασία νερού ψύξης που περιέχει πετρέλαιο
10 03 28 απόβλητα από την επεξεργασία νερού ψύξης εκτός εκείνων που
περιλαμβάνονται στο σημείο 10 03 27
10 03 29* απόβλητα από την επεξεργασία αλατωδών σκωριών και μαύρων
επιπλεουσών σκωριών που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
10 03 30 απόβλητα από την επεξεργασία αλατωδών σκωριών και μαύρων
επιπλεουσών σκωριών εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 10 03 29
10 03 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
10 04 απόβλητα από τη θερμική μεταλλουργία μολύβδου
10 04 01* σκωρίες πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής
10 04 02* επιπλέουσες σκωρίες και εξαφρίσματα πρωτογενούς και δευτερογενούς
παραγωγής
10 04 03* αρσενικό ασβέστιο
10 04 04* σκόνη καυσαερίων
10 04 05* άλλα σωματίδια και σκόνη
10 04 06* στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων
10 04 07* λάσπες και πλάκες φίλτρων από την επεξεργασία αερίων
10 04 09* απόβλητα από την επεξεργασία νερού φρύξεως που περιέχουν πετρέλαιο
10 04 10 απόβλητα από την επεξεργασία νερού ψύξεως εκτός εκείνων που
περιλαμβάνονται στο σημείο 10 04 09
10 04 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
10 05 απόβλητα από τη θερμική μεταλλουργία ψευδαργύρου
10 05 01 σκωρίες πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής
10 05 03* σκόνη καυσαερίων
10 05 04 άλλα σωματίδια και σκόνη
10 05 05* στερεό απόβλητα από την επεξεργασία αερίων
10 05 06* λάσπες και πλάκες φίλτρων από την επεξεργασία αερίων
10 05 08* απόβλητα από την επεξεργασία νερού ψύξεως που περιέχουν πετρέλαιο
10 05 09 απόβλητα από την επεξεργασία νερού ψύξεως εκτός εκείνων που
περιλαμβάνονται στο σημείο 10 05 08
10 05 10* επιπλέουσες σκωρίες και εξαφρίσματα εύφλεκτα ή τα οποία εκπέμπουν,
ερχόμενα σε επαφή με το νερό, εύφλεκτα αέρια σε επικίνδυνες ποσότητες
10 05 11 επιπλέουσες σκωρίες και εξαφρίσματα εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται
στο σημείο 10 05 10
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10 05 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
10 06 απόβλητα από τη θερμική μεταλλουργία χαλκού
10 06 01 σκωρίες πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής
10 06 02 επιπλέουσες σκωρίες και εξαφρίσματα πρωτογενούς και δευτερογενούς
παραγωγής
10 06 03* σκόνη καυσαερίων
10 06 04 άλλα σωματίδια και σκόνη
10 06 06* στερεό απόβλητα από την επεξεργασία αερίων
10 06 07* λάσπες και πλάκες φίλτρων από την επεξεργασία αερίων
10 06 09* απόβλητα από την επεξεργασία νερού ψύξεως που περιέχουν πετρέλαιο
10 06 10 απόβλητα από την επεξεργασία νερού ψύξεως εκτός εκείνων που
περιλαμβάνονται στο σημείο 10 06 09
10 06 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
10 07 απόβλητα από τη θερμική μεταλλουργία αργύρου, χρυσού και λευκοχρύσου
10 07 01 σκωρίες πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής
10 07 02 επιπλέουσες σκωρίες και εξαφρίσματα πρωτογενούς και δευτερογενούς
παραγωγής
10 07 03 στερεό απόβλητα από την επεξεργασία αερίων
10 07 04 άλλα σωματίδια και σκόνη
10 07 05 λάσπες και πλάκες φίλτρων από την επεξεργασία αερίων
10 07 07* απόβλητα από την επεξεργασία νερού ψύξεως που περιέχουν πετρέλαιο
10 07 08 απόβλητα από την επεξεργασία νερού φύξεως, εκτός εκείνων που
περιλαμβάνονται στο σημείο 10 07 07
10 07 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
10 08 απόβλητα από τη θερμική μεταλλουργία άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων
10 08 04 σωματίδια και σκόνη
10 08 08* αλατώδεις σκωρίες πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής
10 08 09 άλλες σκωρίες
10 08 10* επιπλέουσες σκωρίες και εξαφρίσματα εύφλεκτα ή τα οποία, ερχόμενα σε
επαφή με το νερό, εκπέμπουν εύφλεκτα αέρια σε επικίνδυνες ποσότητες
10 08 11 επιπλέουσες σκωρίες και εξαφρίσματα εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται
στο σημείο 10 08 10
10 08 12* πίσσα που περιέχει απόβλητα από την παραγωγή θετικών ηλεκτροδίων
10 08 13 απόβλητα που περιέχουν άνθρακα από την παραγωγή θετικών ηλεκτροδίων
εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 10 08 12
10 08 14 απορρίμματα θετικών ηλεκτροδίων
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10 08 15* σκόνη καυσαερίων που περιέχει επικίνδυνες ουσίες
10 08 16 σκόνη καυσαερίων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 10 08 17
10 08 17* λάσπες και πλάκες φίλτρων από την επεξεργασία καυσαερίων που
περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
10 08 18 λάσπες και πλάκες φίλτρων από την επεξεργασία καυσαερίων εκτός εκείνων
που περιλαμβάνονται στο σημείο 10 08 17
10 08 19* απόβλητα από την επεξεργασία νερού ψύξης που περιέχουν πετρέλαιο
10 08 20 απόβλητα από την επεξεργασία νερού ψύξης εκτός εκείνων που
περιλαμβάνονται στο σημείο 10 08 19
10 08 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
10 09 απόβλητα από τη χύτευση σιδηρούχων τεμαχίων
10 09 03 σκωρία καμίνων
10 09 05* χύτευση καλουπιών (εσωτερικών και εξωτερικών), τα οποία δεν έχουν
υποστεί χύση μετάλλου και περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
10 09 06 χύτευση καλουπιών (εσωτερικών και εξωτερικών), τα οποία δεν έχουν
υποστεί χύση μετάλλου, εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 10 09 05
10 09 07* χύτευση καλουπιών (εσωτερικών και εξωτερικών), τα οποία έχουν υποστεί
χύση μετάλλου και τα οποία περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
10 09 08 χύτευση καλουπιών (εσωτερικών και εξωτερικών), τα οποία έχουν υποστεί
χύση μετάλλου εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 10 09 07
10 09 09* σκόνη καυσαερίων που περιέχει επικίνδυνες ουσίες
10 09 10 σκόνη καυσαερίων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 10 09 09
10 09 11* άλλα σωματίδια που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
10 09 12 άλλα σωματίδια εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 10 09 11
10 09 13* απόβλητα δεσμευτικών παραγόντων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
10 09 14 απόβλητα δεσμευτικών παραγόντων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο
σημείο 10 09 13
10 09 15* απόβλητα παραγόντων ανίχνευσης ρωγμών που περιέχουν επικίνδυνες
ουσίες
10 09 16 απόβλητα παραγόντων ανίχνευσης ρωγμών εκτός εκείνων που
περιλαμβάνονται στο σημείο 10 09 15
10 09 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
10 10 απόβλητα από τη χύτευση μη σιδηρούχων τεμαχίων
10 10 03 σκωρία καμίνων
10 10 05* χύτευση καλουπιών (εσωτερικών και εξωτερικών), που δεν έχουν υποστεί
χύση μετάλλου και περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
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10 10 06 χύτευση καλουπιών (εσωτερικών και εξωτερικών), που δεν έχουν υποστεί
χύση μετάλλου εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 10 10 05
10 10 07* χύτευση καλουπιών (εσωτερικών και εξωτερικών), που έχουν υποστεί χύση
μετάλλου και περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
10 10 08 χύτευση καλουπιών (εσωτερικών και εξωτερικών) που έχουν υποστεί χύση
μετάλλου εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 10 10 07
10 10 09* σκόνη καυσαερίων που περιέχει επικίνδυνες ουσίες
10 10 10 σκόνη καυσαερίων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 10 10 09
10 10 11 * άλλα σωματίδια που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
10 10 12 άλλα σωματίδια εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 10 10 11
10 10 13* απόβλητα δεσμευτικών παραγόντων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
10 10 14 απόβλητα δεσμευτικών παραγόντων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο
σημείο 10 10 13
10 10 15* απόβλητα παραγόντων ανίχνευσης ρωγμών που περιέχουν επικίνδυνες
ουσίες
10 10 16 απόβλητα παραγόντων ανίχνευσης ρωγμών εκτός εκείνων που
περιλαμβάνονται στο σημείο 10 10 15
10 10 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
10 11 απόβλητα από την παραγωγή υάλου και υαλίνων προϊόντων
10 11 03 απόβλητα από ινώδη υλικό με βάση ύαλο
10 11 05 σωματίδια και σκόνη
10 11 09* απόβλητο μείγμα προπαρασκευής πριν τη θερμική κατεργασία που περιέχει
επικίνδυνες ουσίες
10 11 10 απόβλητο μείγμα προπαρασκευής πριν τη θερμική κατεργασία εκτός εκείνων
που περιλαμβάνονται στο σημείο 10 11 09
10 11 11* απόβλητα υάλου σε μικρά σωματίδια και πούδρα υάλου που περιέχει βαρέα
μέταλλα (π.χ. από καθοδικούς σωλήνες)
10 11 12 απόβλητα υάλου εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 10 1111
10 11 13* λάσπες στιλβώσεως και λείανσης υάλου που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
10 1114 λάσπες στιλβώσεως και λείανσης υάλου εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται
στο σημείο 10 1113
10 11 15* στερεό απόβλητα από την επεξεργασία καυσαερίων που περιέχουν
επικίνδυνες ουσίες
10 11 16 στερεό απόβλητα από την επεξεργασία καυσαερίων εκτός εκείνων που
περιλαμβάνονται στο σημείο 10 1115
10 11 17* λάσπες και πλάκες φίλτρων από την επεξεργασία καυσαερίων που
περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
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10 11 18 λάσπες και πλάκες φίλτρων από την επεξεργασία καυσαερίων εκτός εκείνων
που περιλαμβάνονται στο σημείο 10 1116
10 11 19* στερεό απόβλητα από την επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής που
περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
10 11 20 στερεό απόβλητα από την επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής εντός
εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 10 1119
10 11 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
10 12 απόβλητα από την παραγωγή κεραμικών, τούβλων, κεραμιδιών και προϊόντων
δομικών κατασκευών
10 12 01 απόβλητο μείγμα προπαρασκευής πριν τη θερμική κατεργασία
10 12 03 σωματίδια και σκόνη
10 12 05 λάσπες και πλάκες φίλτρων από την επεξεργασία αερίων
10 12 06 απορριπτόμενα καλούπια
10 12 08 απόβλητα κεραμικών, τούβλων, κεραμιδιών και προϊόντων δομικών
κατασκευών (μετά από θερμική επεξεργασία)
10 12 09* στερεό απόβλητα από την επεξεργασία αερίων που περιέχουν επικίνδυνες
ουσίες
10 12 10 στερεό απόβλητα από την επεξεργασία αερίων εκτός εκείνων που
περιλαμβάνονται στο σημείο 10 12 09
10 12 11* απόβλητα σμαλτοποίησης που περιέχουν βαρέα μέταλλα
10 12 12 απόβλητα σμαλτοποίησης εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο
10 12 11
10 12 13 λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής
10 12 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
10 13 απόβλητα από την παραγωγή τσιμέντου, ανύδρου άσβεστου και
ασβεστοκονιάματος, καθώς και αντικειμένων και προϊόντων που κατασκευάζονται
από αυτά
10 13 01 απόβλητο μείγμα προπαρασκευής πριν τη θερμική κατεργασία
10 13 04 απόβλητα από την ασβεστοποίηση και ενυδάτωση της άσβεστου
10 13 06 σωματίδια και σκόνη (εντός από τα σημεία 10 13 12 και 10 13 13)
10 13 07 λάσπες και πλάκες φίλτρων από την επεξεργασία αερίων
10 13 09* απόβλητα από την παραγωγή αμιαντοτσιμέντου που περιέχουν αμίαντο
10 13 10 απόβλητα από την παραγωγή αμιαντοτσιμέντου εκτός εκείνων που
περιλαμβάνονται στο σημείο 10 13 09
10 13 11 απόβλητα από σύνθετα υλικό με βάση το τσιμέντο εκτός εκείνων που
περιλαμβάνονται στα σημεία 10 13 09 και 10 13 10
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10 13 12* στερεό απόβλητα από την επεξεργασία αερίων που περιέχουν επικίνδυνες
ουσίες
10 13 13 στερεό απόβλητα από την επεξεργασία αερίων εκτός εκείνων που
περιλαμβάνονται στο σημείο 10 13 12
10 13 14 απόβλητα σκυροδέματος και λάσπης σκυροδέματος
10 13 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
10 14 απόβλητα από κλιβάνους αποτεφρώσεως απορριμμάτων
10 14 01* απόβλητα από τον καθαρισμό αερίων που περιέχουν υδράργυρο
11 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΗΜΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ
ΜΕΤΑΛΛΩΝ KΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΜΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
11 01 απόβλητα από τη χημική επιφανειακή επεξεργασία και την επικάλυψη μετάλλων
και άλλων υλικών(π.χ. διεργασίες γαλβανισμού, διεργασίες επιψευδαργύρωσης,
διεργασίες καθαρισμού με οξύ, χαραγής με οξύ, φωσφορικής επικάλυψης, αλκαλικής
απολίπανσης, οξειδώσεως δια ανοδικής επεξεργασίας)
11 01 05* οξέα καθαρισμού
11 01 06* οξέα μη προδιαγραφόμενα άλλως
11 01 07* βασικά υλικό καθαρισμού
11 01 08* λάσπες από τη διαμόρφωση φωσφορικής επικάλυψης σε μέταλλο
11 01 09* λάσπες και πλάκες φίλτρων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
11 01 10 λάσπες και πλάκες φίλτρων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο
11 01 09
11 01 11* υδαρή υγρά ξεπλύματος που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
11 01 12 υδαρή υγρά ξεπλύματος εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 11
01 11
11 01 13* απόβλητα απολίπανσης που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
11 01 14 απόβλητα απολίπανσης εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 11
01 13
11 01 15* εκλούσματα και λάσπες από συστήματα μεμβρανών ή συστήματα
ανταλλαγής ιόντων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
11 01 16* κεκορεσμένες ή εξηντλημένες ρητίνες ανταλλαγής ιόντων
11 01 98* άλλα απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
11 01 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
11 02 απόβλητα από μη σιδηρούχες υδρομεταλλουργίας διεργασίες
11 02 02* λάσπες από υδρομεταλλουργίας ψευδαργύρου (συμπεριλαμβάνονται
ιαροσίτης, γαιτίτης)
11 02 03 απόβλητα από την παραγωγή θετικών ηλεκτροδίων για υδαρείς
ηλεκτρολυτικές διεργασίες
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11 02 05* απόβλητα από υδρομεταλλουργικές διεργασίες χαλκού που περιέχουν
επικίνδυνες ουσίες
11 02 06 απόβλητα από υδρομεταλλουργικές διεργασίες χαλκού εκτός εκείνων που
περιλαμβάνονται στο σημείο 11 02 05
11 02 07* άλλα απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
11 02 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
11 03 λάσπες και στερεά από διεργασίες βαφής
11 03 01* απόβλητα που περιέχουν κυανιούχα
11 03 02* άλλα απόβλητα
11 05 απόβλητα από διεργασίες γαλβανισμού
11 05 01 στερεός κασσίτερος
11 05 02 στάχτη κασσιτέρου
11 05 03* στερεό απόβλητα από την επεξεργασία αερίων
11 05 04* εξαντλημένος ρευστοποιητής
11 05 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
12 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ
12 01 απόβλητα από τη μορφοποίηση και τη φυσική και μηχανική επιφανειακή
επεξεργασία μετάλλων και πλαστικών
12 01 01 προϊόντα λιμαρίσματος και τόρνευσης σιδηρούχων μετάλλων
12 01 02 σκόνη και σωματίδια σιδηρούχων μετάλλων
12 01 03 προϊόντα λιμαρίσματος Και τόρνευσης μη σιδηρούχων μετάλλων
12 01 04 σκόνη και σωματίδια μη σιδηρούχων μετάλλων
12 01 05 αποξέσματα και προϊόντα τόρνευσης πλαστικών
12 01 06* απόβλητα ελαίων μεταλλοτεχνίας που περιέχουν αλογόνα με βάση τα
ορυκτά (εκτός γαλακτωδών και διαλυμάτων)
12 01 07* απόβλητα ελαίων μεταλλοτεχνίας που δεν περιέχουν αλογόνα με βάση τα
ορυκτά (εκτός γαλακτωδών και διαλυμάτων)
12 01 08* γαλακτώματα και διαλύματα μεταλλοτεχνίας που περιέχουν αλογόνα
12 01 09* γαλακτώματα και διαλύματα μεταλλοτεχνίας που δεν περιέχουν αλογόνα
12 0110* συνθετικά έλαια μεταλλοτεχνίας
12 0112* εξαντλημένοι κηροί και λίπη
12 0113 απόβλητα συγκόλλησης
12 0114* λάσπες μεταλλοτεχνίας που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
12 0115 λάσπες μεταλλοτεχνίας εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 12
0114
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12 0116* απόβλητα υλικών αμμοβολής που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
12 0117 απόβλητα υλικών αμμοβολής εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο
12 0116
12 0118* λάσπη μετάλλων (λάσπη από λείανση, στίλβωση και λείανση με αλοιφή) που
περιέχει πετρέλαιο
12 0119* άμεσα βιοαποικοδομήσιμα έλαια μεταλλοτεχνίας
12 01 20* εξαντλημένα σώματα λείανσης και υλικά λείανσης που περιέχουν
επικίνδυνες ουσίες
12 01 21 εξαντλημένα σώματα λείανσης και υλικά λείανσης εκτός εκείνων που
περιλαμβάνονται στο σημείο 12 01 20
12 01 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
12 03 απόβλητα από διεργασίες απολίπανσης με νερό και ατμό (εκτός από το
κεφάλαιο 11)
12 03 01* υδατικά υγρά πλυσίματος
12 03 02* απόβλητα απολίπανσης με ατμό
13 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (εκτός βρωσίμων ελαίων και
εκείνων που περιλαμβάνονται στα κεφάλαια 05,12 και 19)
13 01 απόβλητα υδραυλικών ελαίων
13 01 01* υδραυλικά απόβλητα που περιέχουν PCB (Για τους σκοπούς του παρόντος
καταλόγου αποβλήτων, τα PCB ορίζονται όπως στην οδηγία 94/59/ΕΚ.)
13 01 04* χλωριωμένα γαλακτώματα
13 01 05* μη χλωριωμένα γαλακτώματα
13 01 09* χλωριωμένα υδραυλικά έλαια με βάση τα ορυκτά
13 01 10* μη χλωριωμένα υδραυλικά έλαια με βάση τα ορυκτά
13 01 11* συνθετικά υδραυλικά έλαια
13 01 12* άμεσα βιοαποικοδομήσιμα υδραυλικά έλαια
13 01 13* άλλα υδραυλικά έλαια
13 02 απόβλητα έλαια μηχανής κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης
13 02 04* χλωριωμένα έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης με βάση τα
ορυκτά
13 02 05* μη χλωριωμένα έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης με βάση
τα ορυκτά
13 02 06* συνθετικά έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης
13 02 07* άμεσα βιοαποικοδομήσιμα έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και
λίπανσης
13 02 08* άλλα έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης
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13 03 απόβλητα έλαια μόνωσης και μεταφοράς θερμότητας
13 03 01* έλαια μόνωσης ή μεταφοράς θερμότητας που περιέχουν PCB
13 03 06* χλωριωμένα έλαια μόνωσης ή μεταφοράς θερμότητας με βάση τα ορυκτά
εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 13 03 01
13 03 07* μη χλωριωμένα έλαια μόνωσης και μεταφοράς θερμότητας με βάση τα
ορυκτό
13 03 08* συνθετικά έλαια μόνωσης και μεταφοράς θερμότητας
13 03 09* άμεσα βιοαποικοδομήσιμα έλαια μόνωσης και μεταφοράς θερμότητας
13 03 10* άλλα έλαια μόνωσης και μεταφοράς θερμότητας
13 04 έλαια υδροσυλλεκτών πλοίων
13 04 01 * έλαια υδροσυλλεκτών πλοίων εσωτερικής ναυσιπλοΐας
13 04 02* έλαια υδροσυλλεκτών πλοίων από αποχετεύσεις προκυμαίων
13 04 03* έλαια υδρασυλλεκτών πλοίων άλλης ναυσιπλοΐας
13 05 περιεχόμενα διαχωριστή ελαίου/νερού
13 05 01* στερεό υλικά από θαλάμους υπολειμμάτων και στερεό υλικά διαχωριστή
ελαίου/νερού
13 05 02* λάσπες διαχωριστή ελαίου/νερού
13 05 03* λάσπες υποδοχέα
13 05 06* έλαια από διαχωριστές ελαίου/νερού
13 05 07* ελαιώδη ύδατα από διαχωριστές ελαίου/νερού
13 05 08* μείγματα αποβλήτων από θαλάμους υπολειμμάτων και διαχωριστές
ελαίου/νερού
13 07 απόβλητα υγρών καυσίμων
13 07 01* καύσιμο πετρέλαιο και πετρέλαιο ντίζελ
13 07 02* βενζίνη
13 07 03* άλλα καύσιμα (περιλαμβανομένων μειγμάτων)
13 08 απόβλητα ελαίων μη προδιαγραφόμενα άλλως
13 08 01* λάσπες ή γαλακτώματα αφαλάτωσης
13 08 02* άλλα γαλακτώματα
13 08 99* απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
14 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΩΣ ΔΙΑΛΥΤΕΣ, ΨΥΚΤΙΚΕΣ
ΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΑ (εκτός από τα κεφάλαια 07 και 08)
14 06 απόβλητα από οργανικές ουσίες χρησιμοποιούμενες ως διαλύτες, ψυκτικές
ουσίες και αφρώδη/αερολυματικά προωθητικά
14 06 01* χλωροφθοράνθρακες, HCFC, HFC
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14 06 02* άλλοι αλογονομένοι διαλύτες και μείγματα διαλυτών
14 06 03* άλλοι διαλύτες και μείγματα διαλυτών
14 06 04* λάσπες ή στερεό απόβλητα που περιέχουν αλογονομένους διαλύτες
14 06 05* λάσπες ή στερεό απόβλητα που περιέχουν άλλους διαλύτες
15 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ, ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΣΚΟΥΠΙΣΜΑΤΟΣ,
ΥΛΙΚΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ ΜΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΑΛΛΩΣ
15 01 συσκευασία (περιλαμβανομένων ιδιαιτέρως συλλεγέντων δημοτικών
αποβλήτων συσκευασίας)
15 01 01 συσκευασία από χαρτί και χαρτόνι
15 01 02 πλαστική συσκευασία
15 01 03 ξύλινη συσκευασία
15 01 04 μεταλλική συσκευασία
15 01 05 συνθετική συσκευασία
15 01 06 μεικτή συσκευασία
15 01 07 γυάλινη συσκευασία
15 01 09 συσκευασία από υφαντουργικές ύλες
15 01 10* συσκευασίες που περιέχουν κατάλοιπα επικινδύνων ουσιών ή έχουν
μολυνθεί από αυτές
15 01 11* μεταλλική συσκευασία που περιέχει επικίνδυνη μήτρα στερεού πορώδους
υλικού (π.χ. αμιάντου), περιλαμβα-νομένων των κενών δοχείων υπό πίεση
15 02 απορροφητικά υλικά, υλικά φίλτρων, υφάσματα σκουπίσματος και
προστατευτικός ρουχισμός
15 02 02* απορροφητικά υλικά, υλικά φίλτρων (περιλαμβανομένων των φίλτρων
ελαίου που δεν προδιαγράφονται άλλως), υφάσματα σκουπίσματος, προστατευτικός
ρουχισμός που έχουν μολυνθεί από επικίνδυνες ουσίες
15 02 03 απορροφητικό υλικό, υλικά φίλτρων, υφάσματα σκουπίσματος και
προστατευτικός ρουχισμός άλλα από τα ανα-φερόμενα στο σημείο 15 02 02
16 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΜΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΑΛΛΩΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ
16 01 οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους από διάφορα μέσα μεταφοράς
(περιλαμβανομένων μηχανισμών παντός εδάφους) και απόβλητα από τη διάλυση
οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους και από τη συντήρηση οχημάτων
(εξαιρουμένων των κεφαλαίων 13, 14 και των σημείων 16 06 και 16 08)
16 01 03 ελαστικό στο τέλος του κύκλου ζωής τους
16 01 04 απορριπτόμενα οχήματα
16 01 06 οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, τα οποία δεν περιέχουν ούτε υγρά
ούτε άλλα επικίνδυνα συστατικά στοιχεία
16 01 07* φίλτρο λαδιού
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16 01 08* κατασκευαστικό στοιχεία που περιέχουν υδράργυρο
16 01 09* κατασκευαστικά στοιχεία που περιέχουν PCB
16 01 10* εκρηκτικά κατασκευαστικά στοιχεία (π.χ. αερόσακοι)
16 01 11* τακάκια φρένων που περιέχουν αμίαντο
16 01 12 τακάκια φρένων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 16 01 11
16 01 13* υγρά φρένων
16 01 14* αντιψυκτικά υγρά που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
16 01 15 αντιψυκτικά υγρά εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 16 01 14
16 01 16 δεξαμενές υγροποιημένου φυσικού αερίου
16 01 17 σιδηρούχα μέταλλο
16 01 18 μη σιδηρούχα μέταλλο
16 01 19 πλαστικά
16 01 20 γυαλί
16 01 21* επικίνδυνα κατασκευαστικό στοιχεία εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται
στα σημεία 16 01 07 έως 16 0111, στο σημείο 16 0113 και στο σημείο 16 0114
16 01 22 κατασκευαστικά στοιχεία μη προδιαγραφόμενα άλλως
16 01 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
16 02 απόβλητα από ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό
16 02 09* μετασχηματιστές και πυκνωτές που περιέχουν PCB
16 02 10* απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει PCB ή έχει μολυνθεί από
παρόμοιες ουσίες άλλος από τον αναφερόμενο στο σημείο 16 02 09
16 02 11* απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει χλωροφθοράνθρακες
16 02 12* απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει ελεύθερο αμίαντο
16 02 13* απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει επικίνδυνα συστατικά
στοιχεία(Επικίνδυνα κατασκευαστικά στοιχεία από ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό
εξοπλισμό μπορεί να περιλαμβάνουν συσσωρευτές και μπαταρίες που αναφέρονται
στα σημεία 16 06 και τα οποία επισημαίνονται ως επικίνδυνα, διακόπτες υδραργύρου,
γυαλί από καθοδικούς σωλήνες και άλλες μορφές ενεργοποιημένης υάλου κλπ. άλλος
από τους αναφερόμενους στα σημεία 16 02 09 έως 16 02 12
16 02 14 απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει επικίνδυνα συστατικό στοιχεία
άλλος από τον αναφερόμενο στα σημεία 16 02 09 έως 16 02 13
16 02 15* επικίνδυνα συστατικά στοιχεία που έχουν αφαιρεθεί από απορριπτόμενο
εξοπλισμό
16 02 16 συστατικά στοιχεία που έχουν αφαιρεθεί από απορριπτόμενο εξοπλισμό
άλλα από αυτά που αναφέρονται στο σημείο 16 02 15
16 03 διεργασίες εκτός προδιαγραφών και μη χρησιμοποιημένα προϊόντα
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16 03 03* ανόργανα απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
16 03 04 ανόργανα απόβλητα εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 16 03
03
16 03 05* οργανικά απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
16 03 06 οργανικά απόβλητα εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 16 03 05
16 04 απόβλητα εκρηκτικών
16 04 01* απόβλητα πυρομαχικά
16 04 02* απόβλητα πυροτεχνημάτων
16 04 03* άλλα απόβλητα εκρηκτικά
16 05 αέρια σε δοχεία πίεσης και απορριπτόμενες χημικές ουσίες
16 05 04* αέρια σε δοχεία πίεσης (περιλαμβάνονται αλόνες) που περιέχουν
επικίνδυνες ουσίες
16 05 05 αέρια σε δοχεία πίεσης εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 16
05 04
16 05 06* εργαστηριακά χημικά υλικά που αποτελούνται από επικίνδυνες ουσίες ή τα
οποία περιέχουν επικίνδυνες ουσίες, περιλαμβανομένων μειγμάτων εργαστηριακών
χημικών υλικών
16 05 07* απορριπτόμενα ανόργανα χημικά υλικά που αποτελούνται από επικίνδυνες
ουσίες ή που τις περιέχουν
16 05 08* απορριπτόμενα οργανικά χημικά υλικά που αποτελούνται από επικίνδυνες
ουσίες ή που τις περιέχουν
16 05 09 απορριπτόμενα χημικά υλικά εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στα σημεία
16 05 06, 16 05 07 ή 16 05 08
16 06 μπαταρίες και συσσωρευτές
16 06 01* μπαταρίες μολύβδου
16 06 02* μπαταρίες Ni-Cd
16 06 03* μπαταρίες που περιέχουν υδράργυρο
16 06 04 αλκαλικές μπαταρίες (εκτός από το σημείο 16 06 03)
16 06 05 άλλες μπαταρίες και συσσωρευτές
16 06 06* ιδιαίτερα συλλεγέντες ηλεκτρολύτες από μπαταρίες και συσσωρευτές
16 07 απόβλητα από τον καθαρισμό δεξαμενών μεταφοράς και αποθήκευσης καθώς
και βαρελιών (εκτός από τα κεφάλαια 05 και 13)
16 07 08* απόβλητα που περιέχουν πετρέλαιο
16 07 09* απόβλητα που περιέχουν άλλες επικίνδυνες ουσίες
16 07 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
16 08 εξαντλημένοι καταλύτες

50
16 08 01 εξαντλημένοι καταλύτες που περιέχουν χρυσό, άργυρο, ρήνιο, ράδιο,
παλλάδιο, ιρίδιο ή λευκόχρυσο (εκτός από το σημείο 16 08 07)
16 08 02* εξαντλημένοι καταλύτες που περιέχουν επικίνδυνα μεταβατικά μέταλλα (Για
τους σκοπούς του συγκεκριμένου σημείου, μεταβατικά μέταλλα είναι: σκάνδιο,
βανάδιο, μαγγάνιο, κοβάλτια, χαλκός ύττριο, νιόβιο, άφνιο, βολφράμιο, τιτάνιο,
χρώμιο, σίδηρος, νικέλιο, ψευδάργυρος, ζιρκόνιο, μολυβδαίνιο και ταντάλιο. Τα
μέταλλα αυτά ή οι ενώσεις τους είναι επικίνδυνα εάν ταξινομούνται ως επικίνδυνες
ουσίες. Η ταξινόμηση των επικινδύνων ουσιών καθορίζει ποια από τα εν λόγω
μεταβατικά μέταλλα και ποιες ενώσεις μεταβατικών μετάλλων είναι επικίνδυνα.) ή
επικίνδυνες ενώσεις μεταβατικών μετάλλων
16 08 03 εξαντλημένοι καταλύτες που περιέχουν μεταβατικά μέταλλα ή ενώσεις
μεταβατικών μετάλλων μη προδιαγραφόμενα άλλως
16 08 04 εξαντλημένοι καταλύτες πυρόλυσης ρευστής κλίνης (εκτός από το σημείο 16
08 07)
16 08 05* εξαντλημένοι καταλύτες που περιέχουν φωσφορικό οξύ
16 08 06* αχρηστεμένα υγρά που χρησιμοποιήθηκαν ως καταλύτες
16 08 07* εξαντλημένοι καταλύτες που έχουν μολυνθεί από επικίνδυνες ουσίες
16 09 οξειδωτικές ουσίες
16 09 01* υπερμαγγανικά, π.χ. υπερμαγγανικό κάλιο
16 09 02* χρωμικά άλατα, π.χ. χρωμικό κάλιο, διχρωμικό κάλιο ή νάτριο
16 09 03* υπεροξείδια, π.χ. υπεροξείδιο υδρογόνου
16 09 04* οξειδωτικές ουσίες μη προδιαγραφόμενες άλλως
16 10 υδαρή υγρά απόβλητα προοριζόμενα για επεξεργασία εκτός τόπου παραγωγής
16 10 01* υδαρή υγρά απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
16 10 02 υδαρή υγρά απόβλητα εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 16 10
01
16 10 03* υδαρή συμπυκνώματα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
16 10 04 υδαρή συμπυκνώματα εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 16 10
03
16 11 απόβλητα υλικά επένδυσης και εμαγέ για πυρίμαχες επιφάνειες
16 11 01* υλικά επένδυσης και εμαγέ για πυρίμαχες επιφάνειες με βάση τον άνθρακα
από μεταλλουργικές διεργασίες που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
16 11 02 υλικά επένδυσης και εμαγέ για πυρίμαχες επιφάνειες με βάση τον άνθρακα
από μεταλλουργικές διεργασίες εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 16 11
01
16 11 03* άλλα υλικά επένδυσης και εμαγέ για πυρίμαχες επιφάνειες από
μεταλλουργικές διεργασίες που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
16 11 04 άλλα υλικά επένδυσης και εμαγέ για πυρίμαχες επιφάνειες από
μεταλλουργικές διαδικασίες εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 16 11 03
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16 11 05* υλικά επένδυσης και εμαγέ για πυρίμαχες επιφάνειες από μη
μεταλλουργικές διεργασίες που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
16 11 06 υλικά επένδυσης και εμαγέ για πυρίμαχες επιφάνειες από μη μεταλλουργικές
διεργασίες εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 16 11 05
17 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΧΩΜΑ
ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΑΠΟ ΜΟΛΥΣΜΕΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ)
17 01 σκυρόδεμα, τούβλα, πλακάκια και κεραμικά
17 01 01 σκυρόδεμα
17 01 02 τούβλα
17 01 03 πλακάκια και κεραμικά
17 01 06* μείγματα ή επιμέρους συστατικά από σκυρόδεμα, τούβλα, πλακάκια και
κεραμικά που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
17 01 07 μείγμα σκυροδέματος, τούβλων, πλακακίων και κεραμικών εκτός εκείνων που
περιλαμβάνονται στο σημείο 17 01 06
17 02 ξύλο, γυαλί και πλαστικό
17 02 01 ξύλο
17 02 02 γυαλί
17 02 03 πλαστικό
17 02 04* γυαλί, πλαστικό και ξύλο που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες ή έχουν
μολυνθεί από αυτές
17 03 μείγματα ασφάλτου και ορυκτής πίσσας, λιθανθρακόπισσα και προϊόντα πίσσας
17 03 01* μείγματα ορυκτής ασφάλτου που περιέχουν λιθανθρακόπισσα
17 03 02 μείγματα ορυκτής ασφάλτου εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο
17 03 01
17 03 03* λιθανθρακόπισσα και προϊόντα πίσσας
17 04 μέταλλα (περιλαμβανομένων και των κραμάτων τους)
17 04 01 χαλκός, μπρούντζος, ορείχαλκος
17 04 02 αλουμίνιο
17 04 03 μόλυβδος
17 04 04 ψευδάργυρος
17 04 05 σίδηρος και χάλυβας
17 04 06 κασσίτερος
17 04 07 ανάμεικτα μέταλλο
17 04 09* απόβλητα μετάλλων μολυσμένα από επικίνδυνες ουσίες
17 04 10* καλώδια που περιέχουν πετρέλαιο, λιθανθρακόπισσα και άλλες επικίνδυνες
ουσίες
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17 04 11 καλώδια εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 17 04 10
17 05 χώματα (περιλαμβανομένων χωμάτων εκσκαφής από μολυσμένες τοποθεσίες),
πέτρες και μπάζα εκσκαφών
17 05 03* χώματα και πέτρες που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
17 05 04 χώματα και πέτρες άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 17 05 03
17 05 05* μπάζα εκσκαφών που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
17 05 06 μπάζα εκσκαφών άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 17 05 05
17 05 07* έρμα σιδηροτροχιών που περιέχει επικίνδυνες ουσίες
17 05 08 έρμα σιδηροτροχιών εκτός εκείνου που περιλαμβάνεται στο σημείο 17 05 07
17 06 μονωτικά υλικά και υλικά δομικών κατασκευών που περιέχουν αμίαντο
17 06 01* μονωτικά υλικά που περιέχουν αμίαντο
17 06 03* άλλα μονωτικά υλικά που αποτελούνται από επικίνδυνες ουσίες ή τις
περιέχουν
17 06 04 μονωτικά υλικά εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στα σημεία 17 06 01 και
17 06 03
17 06 05 υλικά δομικών κατασκευών που περιέχουν αμίαντο
17 08 υλικά δομικών κατασκευών με βάση τον γύψο
17 08 01* υλικά δομικών κατασκευών με βάση τον γύφο μολυσμένα από επικίνδυνες
ουσίες
17 08 02 υλικά δομικών κατασκευών με βάση τον γύψο εκτός εκείνων που
περιλαμβάνονται στο σημείο 17 08 02
17 09 άλλα απόβλητα δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων
17 09 01* απόβλητα δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων που περιέχουν
υδράργυρο
17 09 02* απόβλητα δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων που περιέχουν PCB (π.χ.
στεγανωτικά υλικά που περιέχουν PCB, δάπεδα με βάση ρητίνες που περιέχουν PCB,
μονάδες στεγανοποιημένης υαλόφραξης που περιέχουν PCB, πυκνωτές που περιέχουν
PCB)
17 09 0 3* άλλα απόβλητα δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων
(περιλαμβανομένων μειγμάτων αποβλήτων) που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
17 09 04 μείγματα αποβλήτων δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων εκτός εκείνων
που περιλαμβάνονται στα σημεία 17 09 01, 17 09 02 και 17 09 03
18 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ Ή ΖΩΩΝ Ή/KΑΙ ΑΠΟ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ (εξαιρούνται απόβλητα κουζίνας και εστιατορίων που δεν
προκύπτουν άμεσα από το σύστημα υγείας)
18 01 απόβλητα από την περιγεννητική φροντίδα, τη διάγνωση, τη θεραπεία ή την
πρόληψη ασθενειών σε ανθρώπους
18 01 01 κοπτερά εργαλεία (εκτός από το σημείο 18 01 03)
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18 01 02 μέρη και όργανα του σώματος περιλαμβανομένων σάκων αίματος και
διατηρημένο αίμα (εκτός από το σημείο 18 01 03)
18 01 03* απόβλητα των οποίων η συλλογή και διά0εση υπόκεινται σε ειδικές
απαιτήσεις σε σχέση με την πρόληψη μόλυνσης
18 01 04 απόβλητα των οποίων η συλλογή και διάθεση δεν υπόκεινται σε ειδικές
απαιτήσεις σε σχέση με την πρόληψη μόλυνσης (π.χ. επίδεσμοι, γύψινα εκμαγεία,
σεντόνια, πετσέτες, ρουχισμός μιας χρήσης, απορροφητικές πάνες)
18 01 06* χημικές ουσίες που αποτελούνται από ή περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
18 01 07 χημικές ουσίες άλλες από τις αναφερόμενες στο σημείο 18 01 06
18 01 08* κυτταροτοξικές και κυτταροστατικές φαρμακευτικές ουσίες
18 01 09 φαρμακευτικές ουσίες άλλες από τις αναφερόμενες στο σημείο 18 01 08
18 01 10* αμάλγαμα οδοντιατρικής 18 02 απόβλητα από την έρευνα, διάγνωση,
θεραπεία ή πρόληψη των ασθενειών που εμφανίζονται σε ζώα
18 02 01 κοπτερά εργαλεία (εκτός από το σημείο 18 02 02)
18 02 02* απόβλητα των οποίων η συλλογή και διά0εση υπόκεινται σε ειδικές
απαιτήσεις σε σχέση με την πρόληψη μόλυνσης
18 02 03 άλλα απόβλητα των οποίων η συλλογή και διά0εση δεν υπόκεινται σε ειδικές
απαιτήσεις σε σχέση με την πρόληψη μόλυνσης
18 02 05* χημικές ουσίες που αποτελούνται από ή περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
18 02 06 χημικές ουσίες άλλες από τις αναφερόμενες στο σημείο 18 02 05
18 02 07* κυτταροτοξικές και κυτταροστατικές φαρμακευτικές ουσίες
18 02 08 φαρμακευτικές ουσίες άλλες από τις αναφερόμενες στο σημείο 18 02 07
19 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΔΑΤΟΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ
ΥΔΑΤΟΣ ΠΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
19 01 απόβλητα από την καύση ή πυρόλυση αποβλήτων
19 01 02 σιδηρούχα υλικά που αφαιρέθηκαν από την τέφρα κλιβάνων
19 01 05* πίττα φίλτρου από την επεξεργασία αερίων
19 01 06* υδαρή υγρά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων και άλλα υδαρή υγρά
απόβλητα
19 01 07* στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων
19 01 10* εξαντλημένος ενεργός άν0ρακας από επεξεργασία καυσαερίων
19 01 11* τέφρα και σκωρία κλιβάνου που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
19 01 12 τέφρα και σκωρία κλιβάνου άλλες από τις αναφερόμενες στο σημείο 19 0111
19 01 13* πτητική τέφρα που περιέχει επικίνδυνες ουσίες
19 01 14 πτητική τέφρα άλλη από την αναφερόμενη στο σημείο 19 0113
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19 01 15* σκόνη λεβήτων που περιέχει επικίνδυνες ουσίες
19 01 16 σκόνη λεβήτων άλλη από την αναφερόμενη στο σημείο 19 01 15
19 01 17* απόβλητα πυρόλυσης που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
19 01 18 απόβλητα πυρόλυσης άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 19 0117
19 01 19 άμμοι από ρευστοποιημένες κλίνες
19 01 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
19 02 απόβλητα από φυσικοχημικές κατεργασίες αποβλήτων (περιλαμβάνονται
αποχρωμίωση, αποκυάνωση, εξουδετέρωση)
19 02 03 προαναμεμειγμένα απόβλητα που αποτελούνται μόνο από μη επικίνδυνα
απόβλητα
19 02 04* προαναμεμειγμένα απόβλητα που περιέχουν ένα τουλάχιστον επικίνδυνο
απόβλητο
19 02 05* λάσπες από φυσικοχημικές κατεργασίες που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
19 02 06 λάσπες από φυσικοχημικές κατεργασίες εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται
στο σημείο 19 02 05
19 02 07* πετρέλαιο και συμπυκνώματα από διαχωρισμό
19 02 08* απόβλητα υγρών καυσίμων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
19 02 09* απόβλητα στερεών καυσίμων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
19 02 10 απόβλητα καυσίμων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στα σημεία 19 02
08 και 19 02 09
19 02 11* άλλα απόβλητα Που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
19 02 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
19 03 σταθεροποιημένα/στερεοποιημένα απόβλητα (Οι διεργασίες σταθεροποίησης
μεταβάλλουν την επικινδυνότητα των συστατικών στοιχείων των αποβλήτων και
συνεπώς μετατρέπούν τα επικίνδυνα απόβλητα σε μη επικίνδυνα απόβλητα. Οι
διεργασίες στερεοποίησης μεταβάλλουν μόνο τη φυσική κατάσταση των αποβλήτων
με τη χρήση προσθέτων (π.χ. από υγρή σε στερεή κατάσταση) χωρίς να μεταβάλλουν
τις χημικές ιδιότητες των αποβλήτων).
19 03 04* απόβλητα που σημειώνονται με αστερίσκο ως επικίνδυνα και τα οποία είναι
μερικώς (Ένα απόβλητα θεωρείται ως μερικώς σταθεροποιημένο αν, μετά τη
διεργασία σταθεροποίησης, τα επικίνδυνα συστατικά στοιχεία τα οποία δεν έχουν
μεταβληθεί πλήρως σε μη επικίνδυνα συστατικά στοιχεία ενδέχεται βραχυπρόθεσμα
μεσοπρόθεσμα
ή
μακροπρόθεσμα
να
ελευθερωθούν
στο
περιβάλλον.)σταθεροποιημένα
19 03 05 σταθεροποιημένα απόβλητα άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 19 03 04
19 03 06* απόβλητα που σημειώνονται με αστερίσκο ως επικίνδυνα και τα οποία είναι
στερεοποιημένα
19 03 07 στερεοποιημένα απόβλητα άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 19 03 06
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19 04 υαλοποιημένα απόβλητα και απόβλητα από διεργασίες υαλοποίησης
19 04 01 υαλοποιημένα απόβλητα
19 04 02* πτητική τέφρα και απόβλητα επεξεργασίας καυσαερίων
19 04 03* μη υαλοποιημένη στερεά φάση
19 04 04 υδαρή υγρά απόβλητα από την επαναφορά υαλοποιημένων αποβλήτων
19 05 απόβλητα από την αερόβια επεξεργασία στερεών αποβλήτων
19 05 01 μη λιπασματοποιημένο τμήμα των δημοτικών και παρομοίων αποβλήτων
19 05 02 μη λιπασματοποιημένο τμήμα ζωικών και φυτικών αποβλήτων
19 05 03 προϊόντα λιπασματοποίησης εκτός προδιαγραφών
19 05 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
19 06 απόβλητα από την αναερόβια επεξεργασία αποβλήτων
19 06 03 υγρό από την αναερόβια επεξεργασία αστικών αποβλήτων
19 06 04 προϊόντα ζύμωσης από την αναερόβια επεξεργασία αστικών αποβλήτων
19 06 05 υγρό από την αναερόβια επεξεργασία ζωικών και φυτικών αποβλήτων
19 06 06 προϊόντα ζύμωσης από την αναερόβια επεξεργασία ζωικών και φυτικών
αποβλήτων
19 06 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
19 07 στραγγίδια χώρου υγειονομικής ταφής
19 07 02* στραγγίδια χώρου υγειονομικής ταφής που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
19 07 03 στραγγίδια χώρου εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 19 07 02
19 08 απόβλητα από εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων μη
προδιαγραφόμενα άλλως
19 08 01 εσχαρίσματα
19 08 02 απόβλητα από την εξάμμωση
19 08 05 λάσπες από την επεξεργασία αστικών λυμάτων
19 08 06* κεκορεσμένες ή εξαντλημένες ιοντοαντάλλακτικές ρητίνες
19 08 07* διαλύματα και λάσπες από την αναγέννηση ιοντοανταλλακτών
19 08 08* απόβλητα συστημάτων μεμβράνης που περιέχουν βαρέα μέταλλα
19 08 09* μείγματα λιπών και ελαίων από το διαχωρισμό ελαίου/ύδατος που
περιέχουν φαγώσιμα έλαια και λίπη
19 08 10* μείγματα λιπών και ελαίων από το διαχωρισμό ελαίου/ύδατος εκτός εκείνων
που περιλαμβάνονται στο σημείο 19 08 09
19 08 11* λάσπες που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες από τη βιολογική κατεργασία
αποβλήτων βιομηχανικών υδάτων
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19 08 12 λάσπες από τη βιολογική κατεργασία αποβλήτων βιομηχανικών υδάτων εκτός
εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 19 08 11
19 08 13* λάσπες που περιέχουν ουσίες από άλλη κατεργασία αποβλήτων
βιομηχανικών υδάτων
19 08 14 λάσπες από άλλη επεξεργασία αποβλήτων βιομηχανικών υδάτων εκτός
εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 19 08 13
19 08 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
19 09 απόβλητα από την προπαρασκευή νερού που προορίζεται για κατανάλωση από
τον άν8ρωπο ή νερού για βιομηχανική χρήση
19 09 01 στερεά απόβλητα από πρωτοβάθμια διύλιση και εσχαρίσματα
19 09 02 λάσπες από τη διαύγαση του νερού
19 09 03 λάσπες από την αφαίρεση ανθρακικών αλάτων
19 09 04 χρησιμοποιημένος ενεργός άνθρακας
19 09 05 κεκορεσμένες ή εξαντλημένες ιοντοανταλλακτικές ρητίνες
19 09 06 διαλύματα και λάσπες από την αναγέννηση ιοντοανταλλακτών
19 09 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
19 10 απόβλητα από κατατεμαχισμό αποβλήτων που περιέχουν μέταλλα
19 10 01 απόβλητα σιδήρου ή χάλυβα
19 10 02 μη σιδηρούχα απόβλητα
19 10 03* ελαφρό κλάσμα κατατεμαχισμού και σκόνη που περιέχει επικίνδυνες ουσίες
19 10 04 ελαφρό κλάσμα κατατεμαχισμού και σκόνη άλλο από τα αναφερόμενα στο
σημείο 19 10 03
19 10 05* άλλα κλάσματα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
19 10 06 άλλα κλάσματα άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 19 10 05
19 11 απόβλητα από την αναγέννηση πετρελαίου
19 11 01* εξηντλημένες άργιλοι φίλτρων
19 11 02* όξινες πίσσες
19 11 03* υδαρή υγρά απόβλητα
19 11 04* απόβλητα από τον καθαρισμό καυσίμων με βασικά υλικά
19 11 05* λάσπες από την επιτόπου επεξεργασία λυμάτων που περιέχουν επικίνδυνες
ουσίες
19 11 06 λάσπες από την επιτόπου επεξεργασία λυμάτων εκτός εκείνων που
περιλαμβάνονται στο σημείο 19 11 05
19 11 07* απόβλητα από τον καθαρισμό καυσαερίων
19 11 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
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19 12 απόβλητα από τη μηχανική κατεργασία αποβλήτων (π.χ. διαλογή, σύνθλιψη,
συμπαγοποίηση, κοκκοποίηση) μη προδιαγραφόμενα άλλως
19 12 01 χαρτί και χαρτόνι
19 12 02 σιδηρούχα μέταλλα
19 1203 μη σιδηρούχα μέταλλα
19 12 04 πλαστικά και καουτσούκ
19 12 05 γυαλί
19 12 06* ξύλο που περιέχει επικίνδυνες ουσίες
19 12 07 ξύλο εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 19 12 06
19 12 08 υφαντικές ύλες
19 12 09 ορυκτά (π.χ. άμμος, πέτρες)
19 12 10 καύσιμα απόβλητα (καύσιμα προερχόμενα από απορρίμματα)
19 12 11* άλλα απόβλητα (περιλαμβανομένων μειγμάτων υλικών) από τη μηχανική
κατεργασία αποβλήτων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
19 12 12 άλλα απόβλητα (περιλαμβανομένων μειγμάτων υλικών) από τη μηχανική
κατεργασία αποβλήτων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 19 12 11
19 13 απόβλητα από την εξυγίανση χωμάτων και υπογείων υδάτων
19 13 01* στερεά απόβλητα από την εξυγίανση χωμάτων που περιέχουν επικίνδυνες
ουσίες
19 13 02 στερεά απόβλητα από την εξυγίανση χωμάτων εκτός εκείνων που
περιλαμβάνονται στο σημείο 19 13 01
19 13 03* λάσπες από την εξυγίανση χωμάτων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
19 13 04* λάσπες από την εξυγίανση χωμάτων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται
στο σημείο 19 13 03
19 13 05* λάσπες από την εξυγίανση υπογείων υδάτων που περιέχουν επικίνδυνες
ουσίες
19 13 06 λάσπες από την εξυγίανση υπογείων υδάτων εκτός εκείνων που
περιλαμβάνονται στο σημείο 19 13 04
19 13 07* υδαρή υγρά απόβλητα και υδαρή συμπυκνώματα από την εξυγίανση
υπογείων υδάτων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
19 13 08 υδαρή υγρά απόβλητα και υδαρή συμπυκνώματα από την εξυγίανση
υπογείων υδάτων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 19 13 07
20 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ), ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ
ΜΕΡΩΝ ΧΩΡΙΣΤΑ ΣΥΛΛΕΓΕΝΤΩΝ
20 01 χωριστά συλλεγέντα μέρη (εκτός από το σημείο 15 01)
20 01 01 χαρτιά και χαρτόνια
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20 01 02 γυαλιά
20 01 08 βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα κουζίνας και χώρων ενδιαίτησης
20 01 10 ρούχα
20 01 11 υφάσματα
20 01 13* διαλύτες
20 01 14* οξέα
20 01 15* αλκαλικά απόβλητα
20 01 17* φωτογραφικά χημικά
20 01 19* ζιζανιοκτόνα
20 01 21* σωλήνες φθορισμού και άλλα απόβλητα περιέχοντα υδράργυρο
20 01 22 αεροζόλ
20 01 23* απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει χλωροφ0οράν0ρακες
20 01 25 βρώσιμα έλαια και λίπη
20 01 26* έλαια και λίπη άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 20 01 25
20 01 27* χρώματα, μελάνες, κόλλες και ρητίνες που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
20 01 28 χρώματα, μελάνες, κόλλες και ρητίνες άλλες από τις αναφερόμενες στα
σημείο 20 01 27
20 01 29* απορρυπαντικά που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
20 01 30 απορρυπαντικά άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 20 01 29
20 01 31 * κυτταροτοξικές και κυτταροστατικές φαρμακευτικές ουσίες
20 01 32 φάρμακα άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 20 01 31
20 01 33* μπαταρίες και συσσωρευτές που περιλαμβάνονται στα σημεία 16 06 01, 16
06 02 ή 16 06 03 και μεικτές μπαταρίες και συσσωρευτές που περιέχουν τις εν λόγω
μπαταρίες
20 01 34 μπαταρίες και συσσωρευτές άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 20 01 33
20 01 35* απορριπτόμενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός άλλος από τον
αναφερόμενο στα σημεία 20 01 21 και 20 01 23 που περιέχει επικίνδυνα συστατικά
στοιχεία (Τα επικίνδυνα κατασκευαστικά στοιχεία από ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό
εξοπλισμό μπορεί να περιλαμβάνουν συσσωρευτές και μπαταρίες που
περιλαμβάνονται στα σημείο 16 06 και επισημαίνονται ως επικίνδυνα: διακόπτες
υδραργύρου, γυαλί από καθοδικούς σωλήνες και άλλα είδη ενεργοποιημένης υάλου
κλπ.)
20 01 36 απορριπτόμενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός άλλος από τον
αναφερόμενο στα σημεία 20 01 21, 20 01 23 και 20 0135
20 01 37* ξύλο που περιέχει επικίνδυνες ουσίες
20 01 38 ξύλο εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στα σημείο 20 01 37
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20 01 39 πλαστικά
20 01 40 μέταλλα
20 01 41 απόβλητα από τον καθαρισμό καμινάδων
20 01 99 άλλα μέρη μη προδιαγραφόμενα άλλως
20 02 απόβλητα κήπων και πάρκων (περιλαμβάνονται απόβλητα νεκροταφείων)
20 02 01 βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα
20 02 02 χώματα και πέτρες
20 02 03 άλλα μη βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα
20 03 άλλα δημοτικά απόβλητα
20 03 01 ανάμεικτα δημοτικά απόβλητα
20 03 02 απόβλητα από αγορές
20 03 03 υπολείμματα από τον καθαρισμό δρόμων
20 03 04 λάσπη σηπτικής δεξαμενής
20 03 06 απόβλητα από τον καθαρισμό λυμάτων
20 03 07 ογκώδη απόβλητα
20 03 99 δημοτικά απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ) ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Α. Γενικές Κατευθύνσεις της πολιτικής διαχείρισης των στερεών αποβλήτων
Η εθνική στρατηγική για τα στερεά απόβλητα στοχεύει στη λήψη των αναγκαίων
μέτρων για τη ορθολογική και ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων και
τη βιώσιμη ανάπτυξη, ώστε:
• να εξασφαλίζεται ένα υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος και της
Δημόσιας Υγείας,
• να εξοικονομούνται πρώτες ύλες, νερό, ενέργεια, επιφάνεια γης,
• να επιτυγχάνεται μείωση των αέριων εκπομπών που συμβάλουν στο φαινόμενο του
Θερμοκηπίου,
• τα δευτερογενή υλικά από την αξιοποίηση να μην παρουσιάζουν μεγαλύτερη
βλαπτικότητα από τα συγκρίσιμα πρωτογενή υλικά ή από τα τελικά προϊόντα αυτών,
• να επιμηκύνεται ο διαθέσιμος χρόνος ζωής των Χώρων Υγειονομικής Ταφής των
Αποβλήτων (ΧΥΤΑ).
• η τελική διάθεση όσων αποβλήτων είναι αδύνατη η αξιοποίησή τους να μην αποτελεί
κίνδυνο για τις επόμενες γενεές.
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Ο Εθνικός Σχεδιασμός Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΣΔΣΑ), όπως προσδιορίζεται
στο Κεφάλαιο Β του παρόντος Παραρτήματος, περιγράφει αναλυτικά τις εθνικές
κατευθύνσεις και επιλογές για την επίτευξη της ολοκληρωμένης και ορθολογικής
διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, στο πραίσιο υλοποίησης των αρχών που
διέπουν τη πολιτική διαχείρισης των αποβλήτων, σύμφωνα με το άρθρο 4 της
παρούσας απόφασης.
1. Δεδομένου ότι η παραγωγή στερεών αποβλήτων αποτελεί μορφή ρύπανσης και
ταυτόχρονα πραγματική ή εν δυνάμει σπατάλη φυσικών πόρων, η πολιτική
διαχείρισης στερεών αποβλήτων στοχεύει, ιεραρχικά:
α) στην πρόληψη ή μείωση της παραγωγής αποβλήτων (ποσοτική μείωση) καθώς και
στη μείωση της περιεκτικότητας αυτών σε επικίνδυνες ουσίες (ποιοτική βελτίωση).
β) στην αξιοποίηση των υλικών που προέρχονται από τα απόβλητα με τη
μεγιστοποίηση της ανακύκλωσης και την ανάκτηση προϊόντων και ενέργειας.
γ) στην τελική διάθεση των αποβλήτων, που δεν υπόκεινται σε διεργασίες αξιοποίησης
και των υπολειμμάτων της επεξεργασίας των αποβλήτων, κατά τρόπο περιβαλλοντικά
αποδεκτό, στοχεύοντας στην αειφορία.
2. Με προτεραιότητα την αποκατάσταση των χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης στερεών
αποβλήτων που δεν πληρούν τις προδιαγραφές και δεν επιλέγονται για την μετεξέλιξή
τους σε οργανωμένους Χώρους Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤ), πραγματοποιούνται
παρεμβάσεις που θα οδηγήσουν:
(α) στη δραστική μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την ανεξέλεγκτη
εδαφική διάθεση και
(β) στη δημιουργία προϋποθέσεων για τη φυσική επανένταξη των χώρων στο γειτονικό
τους περιβάλλον.
3. Λαμβάνοντας υπόψη τον κύκλο ζωής ενός προϊόντος από την κατασκευή μέχρι το
τέλος της χρήσιμης ζωής του, εφαρμόζεται η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» με την
θέσπιση κινήτρων και αντικινήτρων για την επίτευξη της πρόληψης της παραγωγής
στερεών αποβλήτων και την παραγωγή προϊόντων κατάλληλων για
επαναχρησιμοποίηση και αξιοποίηση.
Β. Περιεχόμενο Εθνικού Σχεδιασμού
Το περιεχόμενο του Εθνικού Σχεδιασμού προσδιορίζεται μέσα από μια σειρά στόχων
και δράσεων σύμφωνα με τις αρχές που περιγράφονται στο άρθρο 4 της παρούσας
απόφασης και λαμβάνοντας υπόψη την κοινοτική και εθνική πολιτική για το
περιβάλλον, καθώς και τις εθνικές ανάγκες και προτεραιότητες. Λαμβάνονται, επίσης,
υπόψη αυστηρά περιβαλλοντικά πρότυπα με οικονομική εφικτότητα για όλες τις
εγκαταστάσεις διαχείρισης στερεών αποβλήτων. Οι στόχοι και οι δράσεις αυτές, σε
γενικές γραμμές, αναφέρονται:
• στην εξάλειψη του φαινομένου της ανεξέλεγκτης διάθεσης με την παύση
λειτουργίας των χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης στερεών αποβλήτων σε συνδυασμό με
έργα αποκατάστασής τους.
• στην περιβαλλοντικά ασφαλή και οικονομικά συμφέρουσα μεταφορά αποβλήτων,
με τη δημιουργία, όπου κρίνεται σκόπιμο, δικτύων σταθμών μεταφόρτωσης
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• στην αξιοποίηση των αποβλήτων συσκευασίας και άλλων προϊόντων (οχήματα,
ελαστικά, απόβλητα κατεδαφίσεων και κατασκευών, ηλεκτρικός & ηλεκτρονικός
εξοπλισμός, έντυπο υλικό), με την καθιέρωση και εφαρμογή συστημάτων
εναλλακτικής διαχείρισης των υλικών αυτών
• στον καθορισμό τεχνικών προδιαγραφών για την εκπόνηση μελετών οργάνωσης και
λειτουργίας των συστημάτων συλλογής και μεταφοράς καθώς και των εγκαταστάσεων
και των χώρων προσωρινής αποθήκευσης, μεταφόρτωσης, διάθεσης και αξιοποίησης
των στερεών αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ.1εδ.γ ) της παρούσας
απόφασης.
• στην προώθηση προγραμμάτων διαλογής των αστικών στερεών αποβλήτων στην
πηγή
• στη σταδιακή διαχρονική μείωση της ποσότητας των βιοαποδομήσιμων υλικών που
οδηγούνται προς υγειονομική ταφή, με τη δημιουργία σύγχρονων και οικονομοτεχνικά
κατάλληλων εγκαταστάσεων επεξεργασίας και αξιοποίησης αστικών στερεών
αποβλήτων
• στην κάλυψη του συνόλου της χώρας με σύγχρονες και ολοκληρωμένες
εγκαταστάσεις τελικής διάθεσης αποβλήτων
• στην ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης επικοινωνιακής στρατηγικής που θα συμβάλει
στην αντιμετώπιση του προβλήματος της διαχείρισης αποβλήτων
• στην συνεχή και επιστημονικά τεκμηριωμένη πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση
του Κοινού ως προϋπόθεση για την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής
οποιουδήποτε σχεδιασμού (εθνικού περιφερειακού)
Το περιεχόμενο του Εθνικού Σχεδιασμού όσον αφορά στη διαχείριση των μη
επικίνδυνων στερεών αποβλήτων εξειδικεύεται στις ακόλουθες θεματικές ενότητες:
I. Αστικά απόβλητα, συμπεριλαμβανομένων και των υλικών συσκευασίας
II. Μη επικίνδυνα βιομηχανικά απόβλητα
III. Αλλες κατηγορίες μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων
• Ιλύες από εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων
• Μεταχειρισμένα ελαστικά
• Οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους (ΟΤΚΖ)
• Αδρανή απόβλητα από κατασκευές, εκσκαφές και κατεδαφίσεις
• Απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού
• Γεωργικά υπολείμματα και άχρηστα γεωργικά προϊόντα
Για κάθε θεματική ενότητα αποτυπώνεται η υφιστάμενη κατάσταση όσον αφορά στις
ποσότητες και στη σύνθεση των στερεών αποβλήτων, καθώς και στη διαχείριση
αυτών, τίθενται οι διαχρονικοί στόχοι του Εθνικού Σχεδιασμού και περιγράφονται οι
δράσεις οι οποίες πρόκειται να αναληφθούν για την επίτευξη των στόχων αυτών
καθώς και οι ενέργειες που απαιτούνται για την υλοποίησή τους.
Β.Ι. Αστικά απόβλητα
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Β.Ι.1. Υφιστάμενη κατάσταση Η παραγωγή αστικών αποβλήτων στον Ελληνικό χώρο
βαίνει συνεχώς αυξανόμενη. Η κατάσταση κατά τα τελευταία χρόνια (1997 2001) ως
προς τις ποσότητες των παραγομένων αστικών αποβλήτων εμφανίζεται ως ακολούθως
(σε χιλιάδες τόνους):
1997
1998
1999
2000
2001
3.900
4.082
4.264
4.447
4.559
Από τις παραπάνω ποσότητες ένα ποσοστό της τάξης του 10% προέρχεται από
εμπορικές δραστηριότητες. Λαμβάνοντας υπόψη τα πληθυσμιακά στοιχεία της Χώρας
προκύπτει ότι η μέση παραγωγή ανά κάτοικο ανέρχεται σε 1,14 Kg/ημέρα με βάση τα
στοιχεία του έτους 2001).
Η μέση ποιοτική σύσταση των παραγόμενων αστικών αποβλήτων, όπως προκύπτει
από τα πλέον πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία, έχει ως ακολούθως:
Ζυμώσιμα:
47%
Χαρτί:
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20%
Πλαστικά:
8,5%
Μέταλλα:
4,5%
Γυαλί:
4,5%
Υπόλοιπα:
15,5%
Στα συνολικά παραγόμενα αστικά απόβλητα τα απορριπτόμενα υλικά συσκευασίας
αποτελούν περίπου το 20% κατά βάρος. Το ποσοστό ανακύκλωσης στα υλικά
συσκευασίας κατά είδος έχει ως ακολούθως, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα
διαθέσιμα στοιχεία:
Χαρτί:
περίπου 65%
Πλαστικά:
περίπου 3%
Μέταλλα:
περίπου 10%
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Γυαλί:
περίπου 19%
Ως προς την διαχείριση των αστικών αποβλήτων υπεύθυνοι είναι, σύμφωνα με την
υφιστάμενη νομοθεσία, οι ΟΤΑ εντός των διοικητικών ορίων των οποίων αυτά
παράγονται. Είναι υπεύθυνοι για την οργάνωση της συλλογής, την προσωρινή
αποθήκευσή τους καθώς και για την επεξεργασία και τελική διάθεσή τους. Στον
Ελληνικό χώρο οργανωμένη συλλογή και μεταφορά των αστικών αποβλήτων
πραγματοποιείται για το 85% κατά βάρος των παραγόμενων αποβλήτων, ενώ το
υπόλοιπο ποσοστό αντιστοιχεί σε αγροτικές αραιοκατοικημένες καθώς και ορεινές
περιοχές. Έχουν κατασκευαστεί και λειτουργούν Σταθμοί Μεταφόρτωσης οι οποίοι
καλύπτουν περίπου το 24% της συνολικής παραγόμενης ποσότητας. Από το σύνολο
των αστικών αποβλήτων που παράγονται στη Χώρα, περίπου το 8,8% ανακυκλώνεται
ενώ το υπόλοιπο 91,2% διατίθεται σε ΧΥΤΑ ή χωματερές. Ειδικότερα:
• Το οργανικό κλάσμα που περιέχεται στα συνολικά παραγόμενα αστικά απόβλητα σε
ποσοστό περίπου 98,5% διατίθεται σε ΧΥΤΑ ή χωματερές, ενώ το υπόλοιπο 1,5%
οδηγείται προς κομποστοποίηση.
• Από τα ανακυκλώσιμα υλικά (χαρτί, μέταλλα, γυαλί και πλαστικό) ένα ποσοστό
περίπου 21% ανακυκλώνεται, ενώ το υπόλοιπο 79% διατίθεται σε ΧΥΤΑ ή χωματερές.
• Τα υπόλοιπα υλικά που περιέχονται στα συνολικά παραγόμενα αστικά απόβλητα
διατίθενται εξ ολοκλήρου σε ΧΥΤΑ ή χωματερές.
• Ως προς την τελική διάθεση, σύμφωνα με στοιχεία του έτους 2000, το 56% περίπου
των διατιθεμένων στερεών αποβλήτων οδηγείται σε ΧΥΤΑ και το υπόλοιπο 44% σε
χωματερές. Αναφέρεται σχετικά ότι το πλήθος των χώρων διάθεσης στερεών αστικών
αποβλήτων ανέρχεται σε 2.211, εκ των οποίων οι 29 (Δεν περιλαμβάνονται 7 χώροι
που το έτος 2000 βρίσκονταν υπό κατασκευή)είναι ελεγχόμενοι.
Β.Ι.2. Στόχοι
Οι διαχρονικοί στόχοι που τίθενται για την διαχείριση των αστικών αποβλήτων σε
επίπεδο Χώρας έχουν ως ακολούθως:
Πρόληψη ή μείωση της παραγωγής των αστικών αποβλήτων
Ο στρατηγικός στόχος συνίσταται στην ολοένα και αυξημένη πρόληψη και συνεχής
μείωση της παραγωγής αποβλήτων των συσκευασιών ή άλλων προϊόντων με την
ενθάρρυνση συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών και άλλων
προϊόντων.
Επέκταση και εκσυγχρονισμός του δικτύου συλλογής και μεταφοράς των αστικών
αποβλήτων
Στόχος είναι μέχρι το 2008 το δίκτυο συλλογής και μεταφοράς των αστικών αποβλήτων
να καλύπτει το σύνολο της χώρας με την ικανοποίηση των επί μέρους αναγκών που
προκύπτουν από την επιλογή και υλοποίηση συστημάτων διαχείρισης βάσει των
προδιαγραφών κάθε Περιφερειακού Σχεδιασμού. Ο στόχος αυτός επικεντρώνεται αφ'
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ενός μεν στον εκσυγχρονισμό του υπάρχοντος συστήματος συλλογής και μεταφοράς
και αφ' ετέρου στις περιοχές εκείνες στις οποίες, στην παρούσα φάση, δεν υφίσταται
οργανωμένη συλλογή αστικών αποβλήτων.
Αξιοποίηση των διαφόρων υλικών που περιέχονται στα αστικά απόβλητα και
ανάκτηση ενέργειας απ' αυτά
Στόχος είναι η επίτευξη του υψηλότερου δυνατού ποσοστού αξιοποίησης των
παραγόμενων αστικών αποβλήτων έτσι ώστε να εξοικονομηθούν πόροι και ενέργεια
και να μειωθεί το ποσοστό τελικής διάθεσης.
Στις περιπτώσεις που η δημιουργία αποβλήτων δεν αποφεύγεται, και η
επαναχρησιμοποίησή τους δεν καθίσταται εφικτή, θα πρέπει αυτά να υποβάλλονται
σε διαδικασίες ανακύκλωσης ή/και ανάκτησης υλικών και ενέργειας, όπου αυτό είναι
περιβαλλοντικά αποδεκτό και οικονομικά εφικτό.
Οι ποσοτικοί στόχοι οι οποίοι αφορούν κυρίως τα απορρίμματα συσκευασίας, είναι
εναρμονισμένοι με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 94/62/ΕΚ και είναι οι ακόλουθοι:
• Μέχρι 31.12.2005 πρέπει να αξιοποιείται τουλάχιστον το 50% κατά βάρος των
αποβλήτων συσκευασίας με ανώτατο όριο το 65%.
• Στο πλαίσιο του παραπάνω γενικού ποσοτικού στόχου και μέσα στην ίδια ως άνω
προθεσμία πρέπει να ανακυκλώνεται από το σύνολο των υλικών συσκευασίας
τουλάχιστον το 25% κατά βάρος με ανώτατο όριο το 65%. Στο ποσοστό αυτό πρέπει
να ανακυκλώνεται τουλάχιστον το 15% κάθε υλικού συσκευασίας.
• Μετά την ημερομηνία αυτή το ποσοστό αξιοποίησης και ανακύκλωσης θα
προσαρμόζεται κατ' αντιστοιχία με το ποσοστό που θα καθορίζεται ανά πενταετία με
απόφαση του Συμβουλίου Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με την
διαδικασία που προβλέπεται από την οδηγία 94/62/ΕΚ.
Οι διαχρονικοί στόχοι για τη μείωση του βιοαποδομήσιμου κλάσματος των αστικών
αποβλήτων που οδηγούνται προς ταφή, προσδιορίζονται παρακάτω, στην σχετική
παράγραφο περί τελικής διάθεσης των αστικών αποβλήτων.
Τελική διάθεση των αστικών αποβλήτων Στόχος είναι η περιβαλλοντικά αποδεκτή
τελική διάθεση σε Χώρους Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤ) του τμήματος εκείνου των
αστικών αποβλήτων τα οποία δεν υπόκεινται σε επεξεργασία. Συγκεκριμένα,
επιβάλλεται ο διαχρονικός περιορισμός της ποσότητας και βελτίωση της ποιότητας
(μείωση επικινδυνότητας) των αποβλήτων που προορίζονται για υγειονομική ταφή,
ειδικότερα δε των βιοαποδομήσιμων κλασμάτων. Ο στόχος αυτός εξειδικεύεται
ποσοτικά ως ακολούθως, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας 99/31/ΕΚ, όπως
αυτή ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο:
α) Μέχρι την 16η Ιουλίου 2010 τα βιοαποδομήσιμα αστικά απόβλητα που
προορίζονται για χώρους υγειονομικής ταφής πρέπει να μειωθούν στο 75% της
συνολικής (κατά βάρος) ποσότητας των βιοαποδομήσιμων αστικών αποβλήτων που
είχαν παραχθεί το 1995 ή το τελευταίο προ του1995 έτος για το οποίο υπάρχουν
διαθέσιμα τυποποιημένα στοιχεία της Eurostat.
β) Μέχρι την 16η Ιουλίου 2013 τα βιοαποδομήσιμα αστικά απόβλητα που
προορίζονται για χώρους υγειονομικής ταφής πρέπει να μειωθούν στο 50% της
συνολικής (κατά βάρος) ποσότητας των βιοαποδομήσιμων αστικών αποβλήτων που
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είχαν παραχθεί το 1995 ή το τελευταίο προ του 1995 έτος για το οποίο υπάρχουν
διαθέσιμα τυποποιημένα στοιχεία της Eurostat.
γ) Μέχρι την 16η Ιουλίου 2020 τα βιοαποδομήσιμα αστικά απόβλητα που
προορίζονται για χώρους υγειονομικής ταφής πρέπει να μειωθούν στο 35% της
συνολικής (κατά βάρος) ποσότητας των βιοαποδομήσιμων αστικών αποβλήτων που
είχαν παραχθεί το 1995 ή το τελευταίο προ του 1995 έτος για το οποίο υπάρχουν
διαθέσιμα τυποποιημένα στοιχεία της Eurostat.
Αποκατάσταση περιβαλλοντικών βλαβών Στο πλαίσιο της αποκατάστασης των χώρων
που έχουν ρυπανθεί από την ανεξέλεγκτη διάθεση αστικών αποβλήτων και δεν
επιλέγονται για την μετεξέλιξή τους σε οργανωμένους ΧΥΤ, επιβάλλεται η παύση
λειτουργίας τους, η σταδιακή αποκατάσταση και αναβάθμιση του τοπίου που έχει
υποστεί βλάβη και η λήψη μέτρων για τον ουσιαστικό περιορισμό έως εξάλειψη της
προκαλούμενης ρύπανσης.
Β.Ι.3. Δράσεις
1. Για την επίτευξη του στόχου της πρόληψης ή μείωσης της παραγωγής των αστικών
αποβλήτων προβλέπονται οι ακόλουθες δράσεις:
α) Χρήση καθαρών τεχνολογιών στις διαδικασίες παραγωγής, με τις οποίες μπορεί να
γίνει ηπιότερη χρήση των φυσικών πόρων.
β) Θέσπιση μέτρων και κινήτρων για την επαναχρησιμοποίηση των υλικών που
προκύπτουν μετά την ολοκλήρωση του κύκλου ζωής του αντίστοιχου προϊόντος και
ειδικότερα:
• Εφαρμογή των απαραίτητων προτύπων και απαιτήσεων σε συνδυασμό με την
υιοθέτηση κινήτρων και αντικινήτρων που αφορούν στην παραγωγή και στην σύνθεση
των υλικών συσκευασίας με σκοπό τη μείωση της ποσότητας των παραγομένων
αποβλήτων συσκευασίας και την εξασφάλιση της επαναχρησιμοποίησης και
αξιοποίησης των υλικών συσκευασίας στο τέλος του κύκλου ζωής τους.
• Εφαρμογή κινήτρων και αντικινήτρων προς τους παραγωγούς προϊόντων, έτσι ώστε:
• να λαμβάνονται μέτρα για την παραγωγή προϊόντων των οποίων τα χαρακτηριστικά
θα εξασφαλίζουν την επαναχρησιμοποίηση των προϊόντων αυτών στο τέλος του
κύκλου ζωής τους.
• ο σχεδιασμός και η διαδικασία παραγωγής να τείνουν προς τον στόχο της μείωσης
της παρουσίας επικίνδυνων για το περιβάλλον ουσιών στα παραγόμενα προϊόντα.
2. Για την επίτευξη του στόχου επέκτασης και εκσυγχρονισμού του δικτύου συλλογής
και μεταφοράς των αστικών αποβλήτων στο σύνολο της Χώρας προβλέπονται οι
ακόλουθες δράσεις:
α) Προμήθεια κατάλληλου εξοπλισμού για την αποκομιδή των αστικών αποβλήτων και
εν γένει συντήρηση των μέσων αυτών σε υψηλά περιβαλλοντικά και υγιεινολογικά
επίπεδα.
β) Οργάνωση των δικτύων συλλογής με την εφαρμογή προδιαγραφών και οδηγιών που
αποσκοπούν στην βελτιστοποίηση της απόδοσης των τεχνικών που ακολουθούνται για
την συλλογή των αστικών αποβλήτων.
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γ) Κατασκευή σταθμών μεταφόρτωσης οι οποίοι θα εξυπηρετούν, όπου κρίνεται
απαραίτητο, τις ανάγκες μεταφοράς των αστικών αποβλήτων στις εγκαταστάσεις
διαχείρισης και διάθεσης.
3. Για την επίτευξη των λοιπών στόχων που έχουν τεθεί για τα αστικά απόβλητα
προβλέπονται οι ακόλουθες δράσεις:
α) Δημιουργία συστημάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης αστικών στερεών
αποβλήτων, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν μια ή συνδυασμό των παρακάτω
μεθόδων:
την καθιέρωση και εφαρμογή συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης των υλικών
συσκευασίας και άλλων προϊόντων τα οποία περιλαμβάνουν μέτρα για την
ενθάρρυνση εφαρμογής συστημάτων επαναχρησιμοποίησης, ανάκτησης,
ανακύκλωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2939/2001. Ως τέτοια μπορούν να
αναφερθούν:
• η οργάνωση προγραμμάτων διαλογής στην πηγή των ανακυκλώσιμων υλικών με
προτεραιότητα στα αστικά κέντρα
• η κατασκευή μονάδων ανακύκλωσης υλικών
• την κατασκευή, όπου κρίνεται οικονομοτεχνικά σκόπιμο και με γνώμονα την
οικονομία κλίμακας, μονάδων αερόβιας ή αναερόβιας βιολογικής επεξεργασίας του
βιοαποδομήσιμου κλάσματος των στερεών αποβλήτων στις οποίες μπορούν να
οδηγούνται και ιλύες από εγκαταστάσεις βιολογικής επεξεργασίας αστικών λυμάτων
ή/και μονάδων θερμικής επεξεργασίας με ανάκτηση ενέργειας με σκοπό την
ενεργειακή αξιοποίηση των αποβλήτων.
• την κατασκευή και λειτουργία ΧΥΤ αποβλήτων ή υπολειμμάτων, με στόχο την
κάλυψη των αναγκών της Χώρας μέχρι το τέλος του 2008 και για τις ποσότητες εκείνες
των στερεών αποβλήτων για τις οποίες δεν γίνεται αξιοποίηση μέσω
επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης ή ανάκτησης προϊόντων και ενέργειας.
β) Ένταξη των υφιστάμενων Νομαρχιακών Σχεδιασμών στον Περιφερειακό Σχεδιασμό
εντός 15 μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης.
γ) Προώθηση της συμμετοχής ιδιωτικών κεφαλαίων σε επενδύσεις συστημάτων
εναλλακτικής διαχείρισης, καθώς και στην λειτουργία των αντίστοιχων έργων.
δ) Προώθηση της συμμετοχής ιδιωτικών κεφαλαίων σε επενδύσεις για εγκαταστάσεις
επεξεργασίας και αξιοποίησης των αστικών αποβλήτων και ΧΥΤ αποβλήτων ή
υπολειμμάτων.
ε) Σύσταση φορέων για τον σχεδιασμό, την κατασκευή και την εν γένει λειτουργία των
έργων διαχείρισης και διάθεσης στερεών αποβλήτων, με τη συμμετοχή ενός ή
περισσότερων δήμων.
στ) Έλεγχο της λειτουργίας των ανεξέλεγκτων χώρων διάθεσης αποβλήτων
σταδιακή εξάλειψή τους μέχρι το τέλος του προγράμματος κατασκευής των
(δηλαδή μέχρι το τέλος του έτους 2008), με ταυτόχρονη λήψη μέτρων για
ουσιαστικό περιορισμό έως εξάλειψη της προκαλούμενης ρύπανσης
αποκατάσταση-αναβάθμιση του τοπίου.
Β.ΙΙ. Μη επικίνδυνα βιομηχανικά απόβλητα

και
ΧΥΤ
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Β.ΙΙ.1. Υφιστάμενη κατάσταση
Στην Ελλάδα υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός βιομηχανικών μονάδων από την
παραγωγική διαδικασία των οποίων προκύπτουν στερεά απόβλητα τα οποία δεν είναι
επικίνδυνα σύμφωνα με την ταξινόμηση του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων
(ΕΚΑ).
Υπάρχουν διάφοροι κλάδοι οι οποίοι παράγουν μη επικίνδυνα απόβλητα. Αυτοί που
παράγουν τις μεγαλύτερες ποσότητες είναι οι εξορυκτικές δραστηριότητες, η
πρωτογενής παραγωγή αλουμινίου, χάλυβα και σιδηρονικελίου, η παραγωγή
λιπασμάτων και οι ατμοηλεκτρικοί σταθμοί. Τα απόβλητα που προέρχονται από τους
κλάδους αυτούς είναι της τάξης των 20.000.000 τόνων ανά έτος. Οι κύριες πρακτικές
που ακολουθούνται από τις βιομηχανικές μονάδες στον ελληνικό χώρο για την
διαχείριση των παραγόμενων μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων είναι:
• η ανακύκλωση
• ως πρόσθετο στην τσιμεντοβιομηχανία
• η ενεργειακή αξιοποίηση
• η διάθεση αποθήκευση στο χώρο των εγκαταστάσεων
• η τελική διάθεση σε ΧΥΤΑ ή σε ανεξέλεγκτους χώρους διάθεσης
Β.ΙΙ.2. Στόχοι
Οι κύριοι στόχοι του Εθνικού Σχεδιασμού σχετικά με την διαχείριση των μη
επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων έχουν ως ακολούθως:
• Μείωση του όγκου των παραγόμενων αποβλήτων
• Αύξηση του ποσοστού αξιοποίησης των αποβλήτων
• Διάθεση των αποβλήτων που δεν μπορούν να αξιοποιηθούν, με περιβαλλοντικά και
τεχνικοοικονομικά αποδεκτό τρόπο σε ειδικές εγκαταστάσεις.
• Σταδιακή μείωση-εξάλειψη των ποσοτήτων που διατίθενται σε ανεξέλεγκτους
χώρους διάθεσης.
Β.ΙΙ.3. Δράσεις
Οι απαιτούμενες δράσεις για την υλοποίηση των παραπάνω στόχων είναι οι εξής:
• Ανάπτυξη συστήματος δυναμικής απογραφής. Το σύστημα αυτό έχει ήδη
αναπτυχθεί στο ΥΠΕΧΩΔΕ, μέσω δε της εγκατεστημένης Βάσης Δεδομένων μπορεί να
δώσει στοιχεία τόσο ποιοτικά και ποσοτικά όσο και για τις τρέχουσες πρακτικές
διαχείρισης των βιομηχανικών στερεών αποβλήτων.
• Προώθηση της πρόληψης της παραγωγής αποβλήτων στην πηγή μέσω της
εφαρμογής καθαρών τεχνολογιών στις παραγωγικές διαδικασίες. Αυτό θα επιτευχθεί
με την χρήση οικονομικών εργαλείων τα οποία θα περιλαμβάνουν κυρίως
χρηματοδοτήσεις και οικονομικά κίνητρα προς τους παραγωγούς για την εισαγωγή
καθαρών τεχνολογιών.
• Παροχή κινήτρων διαφόρων ειδών προς τις βιομηχανικές δραστηριότητες με στόχο
την εφαρμογή συστημάτων αξιοποίησης των παραγόμενων αποβλήτων.
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• Στήριξη της ιδιωτικής πρωτοβουλίας για τη δημιουργία μονάδων αξιοποίησης των
μη επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων.
Ενδεικτικά, αναφέρονται τα παρακάτω βιομηχανικά στερεά απόβλητα, των οποίων η
τελική διάθεση αποτελεί ευθύνη του παραγωγού ή του τελικού κατόχου:
• Ιπτάμενες τέφρες λιθανθράκων και λιγνιτών που προκύπτουν από τους ΑτμοΗλεκτρικούς Σταθμούς (ΑΗΣ). Επιδιώκεται η αξιοποίησή τους στην παραγωγική
διαδικασία του τσιμέντου ή για άλλες χρήσεις. Οι τέφρες που δεν αξιοποιούνται
μπορούν να διατίθενται με περιβαλλοντικά αποδεκτό τρόπο σε ειδικούς χώρους ταφής
αποβλήτων.
• Στείρα ή υπερκείμενα που προκύπτουν από μεταλλευτικές δραστηριότητες. Αυτά
μπορούν να αξιοποιηθούν για αποκατάσταση τοπίων, κυρίως στους χώρους
εξορύξεων.
• Φωσφογύψος προερχόμενη από την παραγωγική διαδικασία οξέων. Αυτή μετά από
σχετικό έλεγχο ως προς την επικινδυνότητά της, μπορεί να χρησιμοποιείται αναλόγως,
είτε ως εδαφοβελτιωτικό, είτε για αποκατάσταση χώρων που έχουν υποστεί βλάβη,
είτε τέλος για τελική διάθεση.
Β.III. Άλλες κατηγορίες μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων
Ιλύες από εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων
Υφιστάμενη κατάσταση
Σε επίπεδο χώρας το πλήθος των λειτουργούντων Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας
Λυμάτων (ΕΕΛ) Α΄ και Β΄ βαθμού επεξεργασίας συνολικά ανέρχεται σε 150, με βάση
στοιχεία του τρέχοντος έτους, ενώ το ποσοστό του εξυπηρετούμενου πληθυσμού
αντιστοιχεί περίπου στο 55% του συνολικού πληθυσμού της Χώρας. Από τα στοιχεία
των τελευταίων χρόνων προκύπτει σημαντική αύξηση του πλήθους των μονάδων
επεξεργασίας καθώς και αύξηση του εξυπηρετούμενου πληθυσμού. Κατά συνέπεια
προκύπτει αύξηση της παραγόμενης ιλύος σε επίπεδο χώρας. Η συνολικά παραγόμενη
ποσότητα ιλύος εκτιμάται σήμερα περίπου σε 230.000 τόνους ανά έτος, το
μεγαλύτερο ποσοστό της οποίας παράγεται στις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής
Μακεδονίας. Σημειώνεται ότι στην Περιφέρεια Αττικής παράγονται από τις
εγκαταστάσεις της Ψυττάλειας περίπου 110.000 τόνοι ιλύος κατ' έτος, ποσότητα που
αντιστοιχεί στο 48% περίπου του συνόλου, ενώ από το 2004 και μετέπειτα, οπότε θα
τεθεί σε λειτουργία η δευτεροβάθμια επεξεργασία των λυμάτων, η αντίστοιχη
ποσότητα ιλύος που θα παράγεται από τις εγκαταστάσεις της Ψυττάλειας θα
ανέρχεται περίπου σε 295.000 τόνους ετησίως, ανεβάζοντας, έτσι, την συνολική
ετήσια ποσότητα σε 415.000 τόνους. Μέχρι σήμερα η ιλύς από τις ΕΕΛ διατίθεται
χωρίς προηγούμενη επεξεργασία, είτε σε χώρους διάθεσης αστικών στερεών
αποβλήτων, είτε στο χώρο των εγκαταστάσεων επεξεργασίας. Διατίθεται επίσης, σε
πολύ μικρό ποσοστό, στη γεωργία, χωρίς όμως προγραμματισμό. Πραγματοποιούνται
ερευνητικά προγράμματα με σκοπό την εξαγωγή συμπερασμάτων για την χρήση της
ιλύος σε συγκεκριμένες καλλιέργειες (π.χ. επιπτώσεις από την χρήση της ιλύος από την
ΕΕΛ Βόλου στην βαμβακοπαραγωγή).
Στόχοι και Δράσεις
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Κύριος στόχος του Εθνικού Σχεδιασμού όσον αφορά την ιλύ που προέρχεται από τις
εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων είναι η επίτευξη υψηλού ποσοστού
αξιοποίησης αυτής με αντίστοιχη μείωση του ποσοστού τελικής διάθεσης. Οι δράσεις
μέσω των οποίων μπορεί να γίνει αξιοποίηση της ιλύος είναι:
α) απ' ευθείας χρήση σε αγροτικές εφαρμογές ως εδαφοβελτιωτικού υλικού, σύμφωνα
με τους όρους και περιορισμούς που τίθενται από την κοινή υπουργική απόφαση
80568/4225/91.
β) για την επανένταξη στο φυσικό περιβάλλον «τραυματισμένων» φυσικών
ανάγλυφων. Απαραίτητο είναι, πριν την τελική χρήση της ιλύος για τους παραπάνω
σκοπούς, αυτή να είναι σταθεροποιημένη ή να έχει υποστεί συνεπεξεργασία με άλλα
μη επικίνδυνα βιοαποδομήσιμα απόβλητα, όπως με το οργανικό κλάσμα των αστικών
αποβλήτων, και να πληροί περιβαλλοντικά κριτήρια συμβατά με την κείμενη
νομοθεσία.
γ) ξήρανση της ιλύος και χρήση αυτής ως καυσίμου ύλης
Μεταχειρισμένα ελαστικά
Υφιστάμενη κατάσταση
Οι ποσότητες ελαστικών που έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο ζωής τους παρουσιάζουν
σημαντική αύξηση κατά την διάρκεια των τελευταίων χρόνων στον Ελληνικό χώρο,
γεγονός που οφείλεται στην σημαντική αύξηση των οχημάτων που κυκλοφορούν. Τα
μεταχειρισμένα ελαστικά, με βάση εκτιμήσεις για το έτος 2002, ανέρχονται περίπου
σε 50.000 τόνους, εκ των οποίων το μεγαλύτερο ποσοστό προέρχεται από την
ευρύτερη περιοχή της Αθήνας.
Τα μεταχειρισμένα ελαστικά που αποσύρονται από την κυκλοφορία συγκεντρώνονται
στα συνεργεία αυτοκινήτων όπου συνήθως γίνεται η αντικατάσταση τους και
πραγματοποιείται διαλογή. Αυτά που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν (περίπου
3%) αναγομώνονται, από 25 εταιρείες στον ελληνικό χώρο ενώ τα υπόλοιπα
μεταφέρονται σε χώρους ταφής. Υπάρχει και ένα μικρό ποσοστό ελαστικών που
τοποθετούνται σε χώρους αποθήκευσης ή απορρίπτονται ανεξέλεγκτα.
Στόχοι και Δράσεις
Οι ποσοτικοί στόχοι του Εθνικού Σχεδιασμού σχετικά με τα ελαστικά των οχημάτων
τίθενται μέσω του υπό έκδοση σχετικού Προεδρικού Διατάγματος, κατ'
εξουσιοδότηση του Ν. 2939/2001 «για την εναλλακτική διαχείριση των υλικών
συσκευασίας και άλλων προϊόντων» και περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
• Το αργότερο μέχρι 31.7.2006, η αξιοποίηση των μεταχειρισμένων ελαστικών
οχημάτων θα πρέπει να φτάσει τουλάχιστον στο 65% των αποσυρόμενων ελαστικών.
• Εντός του ιδίου χρονικού ορίου, η ανακύκλωση θα πρέπει να φτάσει στο 10%
Οι στόχοι αυτοί θα υλοποιηθούν με τις παρακάτω δράσεις:
• Με την καθιέρωση και εφαρμογή συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης για τα
χρησιμοποιημένα ελαστικά στα πλαίσια εφαρμογής των παραπάνω νομοθετικών
ρυθμίσεων. Τα συστήματα αυτά περιλαμβάνουν α) συλλογή των μεταχειρισμένων
ελαστικών από τα συνεργεία επιδιόρθωσης οχημάτων που προβαίνουν σε
αντικατάσταση ελαστικών και β) επαναχρησιμοποίηση ή αξιοποίηση αυτών,
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συμπεριλαμβανομένης και της ανακύκλωσης, των συλλεγόμενων μεταχειρισμένων
ελαστικών με τη χρησιμοποίηση καθαρών τεχνολογιών.
• Με την ενθάρρυνση κατά σειρά προτεραιότητας α) της επαναχρησιμοποίησης εφ'
όσον είναι οικολογικά συμφέρουσα και τεχνολογικά και οικονομικά εφικτή, β) της
χρήσης υλικών που περιέχουν ανακυκλωμένο ελαστικό και γ) της ενεργειακής
αξιοποίησης των μεταχειρισμένων ελαστικών. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την
παροχή κινήτρων, οικονομικών ή άλλων (π.χ. βραβεύσεις επιχειρήσεων), προς τους
ιδιώτες επενδυτές, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον νομικό πλαίσιο.
• Με την ενημέρωση και πληροφόρηση α) των παραγωγικών τάξεων καθώς και των
ιδιωτικών και δημόσιων φορέων που έχουν σχέση με τις διαδικασίες εναλλακτικής
διαχείρισης των ελαστικών οχημάτων και β) του ευρέως κοινού με σκοπό την
ευαισθητοποίησή του για τα θέματα αυτά και την συνειδητοποίηση του ρόλου του.
Οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους (ΟΤΚΖ) Υφιστάμενη κατάσταση Ο αριθμός
των αυτοκινήτων που έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο ζωής τους και αποσύρονται λόγω
παλαιότητας ή ατυχημάτων κυμαίνεται σε ποσοστό 0,6% έως 0,8% επί του συνολικού
αριθμού των εν κυκλοφορία οχημάτων. Τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους
που αποσύρθηκαν κατά το έτος 2002 εκτιμώνται περίπου σε 70.000. Ο τρόπος
διαχείρισης των αποσυρόμενων αυτοκινήτων συνίσταται συνήθως στην παραλαβή
τους από διάφορες μικρές ιδιωτικές επιχειρήσεις (μάντρες) οι οποίες αφού
αφαιρέσουν τα ανταλλακτικά που βρίσκονται σε καλή κατάσταση και έχουν κάποια
αξία μεταπώλησης, καθώς και κάποια άλλα αξιοποιήσιμα υλικά (ορυκτέλαια κ.α)
πωλούν το υπόλοιπο όχημα για ανακύκλωση. Βέβαια υπάρχουν πολλές περιπτώσεις
όπου τα οχήματα εγκαταλείπονται ανεξέλεγκτα σε διάφορους χώρους.
Στόχοι και Δράσεις
Οι στόχοι του Εθνικού Σχεδιασμού για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους
καθορίζονται από την οδηγία 2000/53/ΕΚ. Οι στρατηγικοί στόχοι που τίθενται
αφορούν στην πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων από οχήματα και επιπροσθέτως,
η επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και ανάκτηση των οχημάτων στο τέλος του
κύκλου της ζωής τους, καθώς και των κατασκευαστικών τους στοιχείων, ώστε να
μειώνεται η ποσότητα των προς διάθεση αποβλήτων. Στα πλαίσια της πρόληψης, τα
υλικά και τα κατασκευαστικά στοιχεία των οχημάτων που διατίθενται στην αγορά μετά
την 1η Ιουλίου 2003, δεν θα περιέχουν μόλυβδο, υδράργυρο, κάδμιο ή εξασθενές
χρώμιο με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που προβλέπονται από την οδηγία
2000/53/ΕΚ.
Στα πλαίσια της επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης και ανάκτησης τίθενται οι
παρακάτω ποσοτικοί στόχοι:
• Μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2006, για όλα τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους
η επαναχρησιμοποίηση και ανάκτηση αυξάνεται τουλάχιστον στο 85% κατά μέσο
βάρος ανά όχημα και ανά έτος. Εντός του ιδίου χρονικού ορίου η επαναχρησιμοποίηση
και ανακύκλωση αυξάνεται τουλάχιστον στο 80% κατά μέσο βάρος ανά όχημα και ανά
έτος. Κατά παρέκκλιση, για τα οχήματα που έχουν παραχθεί πριν από την 1η
Ιανουαρίου 1980, οι παραπάνω στόχοι μπορούν να είναι χαμηλότεροι. Σε κάθε
περίπτωση δεν θα είναι χαμηλότεροι από 75% για την επαναχρησιμοποίηση και
ανάκτηση και 70% για την επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση.
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• Μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2015, για όλα τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους
η επαναχρησιμοποίηση και ανάκτηση αυξάνεται τουλάχιστον στο 95% κατά μέσο
βάρος ανά όχημα και ανά έτος. Εντός του ιδίου χρονικού ορίου η επαναχρησιμοποίηση
και ανακύκλωση αυξάνεται τουλάχιστον στο 85% κατά μέσο βάρος ανά όχημα και ανά
έτος.
• Για τα έτη μετά το 2015 θα επανακαθοριστούν εκ νέου οι στόχοι για την
επαναχρησιμοποίηση και ανάκτηση, καθώς και για την επαναχρησιμοποίηση και
ανακύκλωση.
Οι παραπάνω στόχοι εκτιμάται ότι θα επιτευχθούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
στον Ν. 2939/2001 και σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που περιλαμβάνονται
στο κατ' εξουσιοδότηση του προαναφερόμενου νόμου Προεδρικό Διάταγμα που
προβλέπεται να εκδοθεί και οι οποίοι αφορούν:
• Στην καθιέρωση και εφαρμογή συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης για τα
οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους,
• Στην καθιέρωση και εφαρμογή διαδικασιών παράδοσης παραλαβής μεταξύ των
εμπλεκομένων φορέων (προμηθευτές, παραγωγοί, ιδιοκτήτες)
• Στην καθιέρωση και εφαρμογή διαδικασίας συλλογής των εγκαταλειμμένων
οχημάτων από τους κατά τόπους αρμόδιους ΟΤΑ
• Στην ενθάρρυνση της επαναχρησιμοποίησης όσων κατασκευαστικών στοιχείων είναι
κατάλληλα να επαναχρησιμοποιηθούν και της αξιοποίησης όσων κατασκευαστικών
στοιχείων δεν μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν με προτεραιότητα στην
ανακύκλωση, εφ' όσον είναι περιβαλλοντικά βιώσιμη. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με
την παροχή κινήτρων, οικονομικών ή άλλων (π.χ. βραβεύσεις επιχειρήσεων), προς
τους ιδιώτες επενδυτές, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον νομικό πλαίσιο.
• Στην ενημέρωση και πληροφόρηση α) των παραγωγικών τάξεων καθώς και των
ιδιωτικών και δημόσιων φορέων που έχουν σχέση με τις διαδικασίες εναλλακτικής
διαχείρισης των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, συμπεριλαμβανομένων
των εξαρτημάτων/ανταλλακτικών τους και β) του ευρέως κοινού με σκοπό την
ευαισθητοποίησή του για τα θέματα αυτά και την συνειδητοποίηση του ρόλου του.
Αδρανή απόβλητα από κατασκευές, εκσκαφές και κατεδαφίσεις
Υφιστάμενη κατάσταση
Η ποσότητα των αδρανών αποβλήτων που παράγονται από τις διάφορες οικοδομικές
εργασίες (κατασκευές και κατεδαφίσεις) εκτιμάται για το έτος 2002 σε περίπου 4,5 εκ
τόνους. Όσον αφορά την διαχείριση των υλικών αυτών δεν υπάρχει ένα οργανωμένο
δίκτυο συλλογής και αξιοποίησής τους. Οι ενέργειες που πραγματοποιούνται
χαρακτηρίζονται αποσπασματικές, εξαρτώμενες από την βούληση και τις δυνατότητες
του εκάστοτε εργολάβου. Συνήθως αξιοποιούνται χρήσιμα υλικά όπως καλώδια,
κουφώματα, γυαλιά και μπάζα τα οποία χρησιμοποιούνται για εργασίες
επιχωματώσεων. Οι ποσότητες που δεν αξιοποιούνται οδηγούνται προς ταφή σε ΧΥΤΑ
ή χωματερές.
Στόχοι και Δράσεις
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Στόχος είναι η αύξηση του ποσοστού των υλικών που αξιοποιούνται, γεγονός που
μπορεί να επιτευχθεί μέσω της ανάπτυξης οργανωμένων δικτύων συλλογής, διαλογής
και αξιοποίησης των υλικών που προέρχονται από τις κατασκευές, κατεδαφίσεις και
εκσκαφές, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Ν. 2939/2001 και σύμφωνα με τους
ειδικότερους όρους που περιλαμβάνονται στο κατ' εξουσιοδότηση του
προαναφερόμενου νόμου Προεδρικό Διάταγμα που προβλέπεται να εκδοθεί για την
εναλλακτική διαχείριση των εν λόγω υλικών. Στα πλαίσια αυτά τίθενται οι παρακάτω
ποσοτικοί στόχοι για την συλλογή αξιοποίηση των αποβλήτων από κατασκευές,
κατεδαφίσεις και εκσκαφές, μη συμπεριλαμβανομένων των χωμάτων και των μπάζων
από εκσκαφές:
• Μέχρι την 1/1/2006 θα αξιοποιείται κατ' ελάχιστο το 30% κατά βάρος των
παραγόμενων αποβλήτων από το οποίο θα ανακυκλώνεται τουλάχιστον το 50%.
• Μέχρι την 1/1/2008 θα αξιοποιείται κατ' ελάχιστο το 50% κατά βάρος των
παραγόμενων αποβλήτων από το οποίο θα ανακυκλώνεται τουλάχιστον το 50%.
• Μέχρι την 1/1/2015 θα αξιοποιείται κατ' ελάχιστο το 80% κατά βάρος των
παραγόμενων αποβλήτων από το οποίο θα ανακυκλώνεται τουλάχιστον το 50%.
Οι στόχοι αυτοί θα υλοποιηθούν μέσω της κατάρτισης και εφαρμογής προγραμμάτων
εναλλακτικής διαχείρισης για τα απόβλητα από κατασκευές, εκσκαφές και
κατεδαφίσεις, στα πλαίσια εφαρμογής των προαναφερθέντων νομοθετικών
ρυθμίσεων. Τα προγράμματα αυτά περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:
• Μεθόδους για την οργάνωση της εναλλακτικής διαχείρισης των εν λόγω αποβλήτων
• Μέτρα για την ενθάρρυνση της αξιοποίησης ανακύκλωσης αυτών
• Μέτρα για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του καταναλωτή ή του τελικού
χρήστη
Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)
Υφιστάμενη κατάσταση
Με την συνεχώς αυξανόμενη τεχνολογική ανάπτυξη στον τομέα του ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισμού παρατηρείται και αντίστοιχη αύξηση στην παραγωγή των
αποβλήτων που προέρχονται από τον εν λόγω τομέα. Εκτιμάται ότι το έτος 2002 οι
ποσότητες των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού ανήλθαν σε
175.000 τόνους περίπου. Από τις παραπάνω ποσότητες αποβλήτων ένα ποσοστό
ανακυκλώνεται, ενώ το υπόλοιπο διαχειρίζεται με μη ορθολογικό τρόπο, τμήμα δε
αυτών καταλήγει στους χώρους διάθεσης οικιακών αποβλήτων.
Στόχοι και Δράσεις
Οι ποσοτικοί στόχοι του Εθνικού Σχεδιασμού σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισμού τίθενται μέσω του υπό έκδοση σχετικού Προεδρικού
Διατάγματος, κατ' εξουσιοδότηση του Ν. 2939/2001 «για την εναλλακτική διαχείριση
των υλικών συσκευασίας και άλλων προϊόντων» και αφορούν την συλλογή και
αξιοποίηση επεξεργασία των αποβλήτων αυτών, περιλαμβάνουν δε τα ακόλουθα:
α) Ως προς την συλλογή των ΑΗΗΕ:
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• Το αργότερο μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2006 πρέπει να επιτευχθεί χωριστή συλλογή
τουλάχιστον τεσσάρων (4) χιλιογράμμων ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης, κατά μέσο όρο,
ανά κάτοικο και ανά έτος. Ο ποσοτικός αυτός στόχος μπορεί να τροποποιείται ανάλογα
και σε συμμόρφωση με τις αποφάσεις της Επιτροπής των Ε.Κ.
β) Ως προς την αξιοποίηση, για τα ΑΗΗΕ που αποστέλλονται για επεξεργασία μέχρι την
31 Δεκεμβρίου 2006 οι παραγωγοί πρέπει να επιτύχουν τους παρακάτω στόχους, οι
οποίοι μπορούν να τροποποιούνται ανάλογα και σε συμμόρφωση με τις αποφάσεις
της Επιτροπής των Ε.Κ, σύμφωνα με το άρθρο 7 (παραγ. 4) της οδηγίας 96/ 2002:
• Για όλες τις κατηγορίες ΑΗΗΕ ο βαθμός αξιοποίησης πρέπει να αυξηθεί στο 80%
τουλάχιστον του μέσου βάρους ανά συσκευή και η επαναχρησιμοποίηση και
ανακύκλωση των κατασκευαστικών στοιχείων, των υλικών και των ουσιών πρέπει να
αυξηθεί στο 75% τουλάχιστον του μέσου βάρους ανά συσκευή.
• Για τις κατηγορίες ΑΗΗΕ που αφορούν σε εξοπλισμό πληροφορικής και
τηλεπικοινωνιών και σε καταναλωτικά είδη ο βαθμός αξιοποίησης πρέπει να αυξηθεί
στο 75% τουλάχιστον του μέσου βάρους ανά συσκευή και η επαναχρησιμοποίηση και
ανακύκλωση των κατασκευαστικών στοιχείων, των υλικών και των ουσιών πρέπει να
αυξηθεί στο 65% τουλάχιστον του μέσου βάρους ανά συσκευή.
• Για τις κατηγορίες ΑΗΗΕ που αφορούν σε μικρές οικιακές συσκευές, φωτιστικά είδη,
ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εργαλεία (εξαιρουμένων των μεγάλης κλίμακας σταθερών
βιομηχανικών εργαλείων), παιγνίδια και εξοπλισμό ψυχαγωγίας και αθλητισμού,
καθώς και σε όργανα παρακολούθησης και ελέγχου, ο βαθμός αξιοποίησης πρέπει να
αυξηθεί στο 70% τουλάχιστον του μέσου βάρους ανά συσκευή και η
επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση των κατασκευαστικών στοιχείων, των υλικών
και των ουσιών πρέπει να αυξηθεί στο 50% τουλάχιστον του μέσου βάρους ανά
συσκευή.
• Για τους λαμπτήρες εκκενώσεως αερίου ο βαθμός επαναχρησιμοποίησης και
ανακύκλωσης των κατασκευαστικών στοιχείων, των υλικών και των ουσιών πρέπει να
ανέρχεται στο 80% τουλάχιστον του βάρους των λαμπτήρων.
Οι παραπάνω ποσοτικοί στόχοι θα υλοποιηθούν μέσω της κατάρτισης και εφαρμογής
προγραμμάτων εναλλακτικής διαχείρισης για τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισμού, στα πλαίσια εφαρμογής των προαναφερθέντων
νομοθετικών ρυθμίσεων. Τα προγράμματα αυτά περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:
• Μεθόδους για την οργάνωση της εναλλακτικής διαχείρισης των ΑΗΗΕ
• Μέτρα για την μείωση της επικινδυνότητας των ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού
εξοπλισμού καθώς και της ποσότητας των ΑΗΗΕ στα οικιακά απόβλητα
• Μέτρα για την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης και την ενθάρρυνση της
αξιοποίησης ανακύκλωσης των ΑΗΗΕ
• Μέτρα για την προώθηση της έρευνας και την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών
αξιοποίησης, ανακύκλωσης και επεξεργασίας των ΑΗΗΕ καθώς και για την παραγωγή
ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού με υποκατάσταση των περιεχομένων
βαρέων μετάλλων ή των άλλων επικίνδυνων ουσιών με φιλικότερες προς το
περιβάλλον ουσίες.
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• Μέτρα για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του καταναλωτή ή του τελικού
χρήστη
Γεωργικά υπολείμματα και άχρηστα γεωργικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων και
των αποσυρόμενων
Υφιστάμενη κατάσταση
Οι ποσότητες των αποσυρόμενων γεωργικών προϊόντων παρουσιάζει διακυμάνσεις
και εξαρτάται από την εκάστοτε περίοδο εμπορίας και από τα όσα ορίζονται στους
σχετικούς κανονισμούς της Ε.Ε. Κατά τα τελευταία έτη παρατηρείται μείωση των
ποσοτήτων των αποσυρόμενων γεωργικών προϊόντων. Τα αποσυρόμενα γεωργικά
προϊόντα οδηγούνται προς ταφή σε ειδικούς χώρους που δεν πληρούν όλες τις
απαιτούμενες προϋποθέσεις για την τελική διάθεση των συγκεκριμένων αποβλήτων.
Στόχοι και Δράσεις
Επιδιώκεται η αξιοποίησή τους, ως πηγής οργανικής ουσίας και ενέργειας (βιοαέριο).
Το παραγόμενο compost μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε αγροτικές καλλιέργειες, καθώς
και για την επανένταξη στο φυσικό περιβάλλον «τραυματισμένων» φυσικών
ανάγλυφων ή και σε άλλες εφαρμογές, σύμφωνα με τους ειδικούς όρους και
προϋποθέσεις που τίθενται από την κείμενη νομοθεσία.
Γ. Ειδικές περιπτώσεις παρεκκλίσεις από τον Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης μη
επικίνδυνων Στερεών Αποβλήτων
Οι ειδικές περιπτώσεις παρεκκλίσεις από τον Εθνικό Σχεδιασμό διαχείρισης μη
επικίνδυνων στερεών αποβλήτων αφορούν κατά κύριο λόγο τις νησιωτικές καθώς και
τις ορεινές δυσπρόσιτες περιοχές. Ο σχεδιασμός διαχείρισης των αστικών αποβλήτων
στις ως άνω περιοχές επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από μια σειρά ιδιαιτεροτήτων οι
οποίες σχετίζονται τόσο με την γεωγραφική θέση των περιοχών αυτών καθώς και τα
κλιματολογικά, χωροταξικά και υδρογεωλογικά τους χαρακτηριστικά, όσο και με τα
κοινωνικοοικονομικά και διοικητικά τους χαρακτηριστικά. Ειδικότερα οι
ιδιαιτερότητες αυτές, σε ότι αφορά στη νησιωτική χώρα έχουν να κάνουν με:
• τις σημαντικές αποστάσεις από την ηπειρωτική χώρα και τα άλλα νησιά
• τις μεγάλες περιόδους υψηλών θερμοκρασιών και τους συχνούς ανέμους υψηλής
έντασης
• την περιορισμένη διαθέσιμη γη για την εγκατάσταση μονάδων τελικής διάθεσης
οικιακών αποβλήτων
• τα περιορισμένα υδάτινα αποθέματα
• την ευαισθησία ορισμένων υδροφορέων
• την εποχιακή διακύμανση των παραγόμενων ποσοτήτων αποβλήτων λόγω
πληθυσμιακής αύξησης κατά την τουριστική περίοδο
• την εξάρτηση της τοπικής οικονομίας από τον τουρισμό
• την συγκέντρωση των εμπορικών δραστηριοτήτων σε λίγες θέσεις των νησιών
• την δυσκολία εφαρμογής κοινών σχεδίων για την διαχείριση των οικιακών
αποβλήτων με την ηπειρωτική χώρα ή με μεγαλύτερα νησιά
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Αντίστοιχα, σε ότι αφορά τις ορεινές δυσπρόσιτες περιοχές, οι ιδιαιτερότητες που
χαρακτηρίζουν την διαχείριση των οικιακών στερεών αποβλήτων έχουν να κάνουν με:
• τις σημαντικές αποστάσεις από αστικά κέντρα και όμορους ΟΤΑ
• τους συχνούς αποκλεισμούς λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών κατά τη διάρκεια
της χειμερινής περιόδου
• την περιορισμένη διαθέσιμη γη για την εγκατάσταση μονάδων διαχείρισης στερεών
αποβλήτων (μεγάλες κλίσεις εδάφους, δύσβατες περιοχές κλπ)
• το ανεπαρκές οδικό δίκτυο
• την ευαισθησία ορισμένων υδροφορέων
• τις μικρές ποσότητες παραγόμενων οικιακών αποβλήτων
• το υψηλό κόστος διαχείρισης ανά κάτοικο
• τις δυσκολίες στην εφαρμογή κοινών σχεδίων διαχείρισης με αστικά κέντρα και
όμορους ΟΤΑ
Λόγω των προαναφερομένων κρίνεται σκόπιμο όπως μικρά απομονωμένα νησιά και
ορεινές, δυσπρόσιτες και κατά κανόνα αραιοκατοικημένες περιοχές να μπορούν, κατά
παρέκκλιση των προβλεπομένων στον Εθνικό Σχεδιασμό διαχείρισης μη επικίνδυνων
στερεών αποβλήτων, να προβαίνουν σε εφαρμογή ολοκληρωμένων συστημάτων
διαχείρισης αποβλήτων, που να ανταποκρίνονται στις γεωμορφολογικές και τις
εποχιακές ιδιαιτερότητες των περιοχών αυτών.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
1. Εισαγωγή
• Αντικείμενο του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
• Μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την εκπόνηση του Περιφερειακού Σχεδίου
• Ομάδα σύνταξης του Περιφερειακού Σχεδίου (επικεφαλής της ομάδας κάτοχος
πτυχίου της κατηγορίας 27, μέλη της ομάδας, Δ/νση FAX Email)
• Πηγές στοιχείων που χρησιμοποιήθηκαν για την εκπόνηση του Περιφερειακού
Σχεδίου
2. Μη τεχνική περίληψη
Πρόκειται για περίληψη του Περιφερειακού Σχεδίου σε μη τεχνική γλώσσα ώστε αυτό
να είναι κατανοητό στο ευρύ κοινό.
Περιγράφονται με συνοπτικό τρόπο και χωρίς εξειδικευμένους τεχνικούς όρους:
α) η υφιστάμενη κατάσταση όσον αφορά στην προέλευση, ποιότητα και ποσότητα των
παραγόμενων στην περιοχή αναφοράς του Περιφερειακού Σχεδίου στερεών
αποβλήτων, καθώς και μελλοντικές εκτιμήσεις αυτών
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β) η κατάσταση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος,
γ) οι στόχοι του Περιφερειακού Σχεδίου
δ) οι διαχειριστικές ενότητες του Περιφερειακού Σχεδίου, και
ε) τα προτεινόμενα έργα, δράσεις και παρεμβάσεις ανά διαχειριστική ενότητα, με
εκτίμηση του αντίστοιχου κόστους
Η μη τεχνική περίληψη θα αποτελεί αυτοτελές κείμενο του Περιφερειακού Σχεδίου.
3. Περιοχή αναφοράς του Περιφερειακού Σχεδίου
Γίνεται οριοθέτηση της περιοχής για την οποία καταρτίζεται το Περιφερειακό Σχέδιο.
Η περιοχή αυτή κατά κανόνα συμπίπτει με τα διοικητικά όρια της οικείας Περιφέρειας.
Δύναται επίσης η περιοχή αυτή να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη από την
προαναφερόμενη (όπως, η περίπτωση νησιών, δυσπρόσιτες ορεινές περιοχές,
περισσότερες της μιας Περιφέρειες, ευκολότερη πρόσβαση μιας περιοχής προς τα
διοικητικά όρια άλλης όμορης Περιφέρειας ).
4. Προέλευση, ποσότητα και σύνθεση αποβλήτων
• Περιγράφονται συνοπτικά οι πηγές προέλευσης των στερεών αποβλήτων στην
περιοχή αναφοράς του Περιφερειακού Σχεδίου (κατοικίες, εμπορικές και βιομηχανικές
επιχειρήσεις, γεωργικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες, κοινωφελείς
δραστηριότητες, έργα υποδομής, εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων κλπ).
• Γίνεται κατηγοριοποίηση των στερεών αποβλήτων σύμφωνα με τις κατηγορίες που
περιλαμβάνονται στον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων (ΕΚΑ) και καταγραφή των
ποσοτήτων τους ανά πηγή προέλευσης και ανά κατηγορία ΕΚΑ, ενώ καταγράφονται
επίσης, και οι ενδεχόμενες διακυμάνσεις στην ποσότητά τους κατά την διάρκεια του
έτους.
• Περιγράφονται και καταγράφονται, ποιοτικά και ποσοτικά, ειδικής φύσεως στερεά
απόβλητα που ενδεχομένως δεν αναφέρονται στον ΕΚΑ.
• Καταγράφονται τα βασικά ποιοτικά χαρακτηριστικά των στερεών αποβλήτων και οι
ενδεχόμενες διακυμάνσεις στην ποιότητά τους κατά την διάρκεια του έτους.
• Τα παραπάνω στοιχεία προέλευσης, ποσότητας, ποιότητας και σύνθεσης των
αποβλήτων αναφέρονται στην χρονική περίοδο κατά την οποία εκπονείται το
Περιφερειακό Σχέδιο. Επί πλέον γίνονται εκτιμήσεις, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία
εξέλιξης του πληθυσμού και των αναπτυξιακών τάσεων της περιοχής, για χρονικούς
ορίζοντες δέκα (10) και είκοσι (20) ετών.
5. Υφιστάμενη κατάσταση περιβάλλοντος
Στο Κεφάλαιο αυτό καταγράφονται, αναλύονται, αξιολογούνται και σχολιάζονται με
ακρίβεια και χωρίς περιττά στοιχεία, οι παράμετροι του φυσικού και ανθρωπογενούς
περιβάλλοντος στην περιοχή αναφοράς του Περιφερειακού Σχεδίου. Το εύρος και το
βάθος της ανάλυσης σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις
του Κεφ. 8.
Η υφιστάμενη κατάσταση περιβάλλοντος απεικονίζεται και σε χάρτες ενδεικτικής
κλίμακας 1:100.000.
Μορφολογικά και τοπιολογικά χαρακτηριστικά
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• Καταγραφή των σημαντικών φυσικών συνιστωσών και μορφολογικών
χαρακτηριστικών του τοπίου και των δομικών του στοιχείων (ανάγλυφο, υφή του
εδάφους, βλάστηση, ύπαρξη υδάτινων στοιχείων λιμνάζοντα νερά, χείμαρροι,
θάλασσα κλπ.)
Γεωλογία, τεκτονικά και εδαφολογικά χαρακτηριστικά
• Περιγραφή των βασικών γεωλογικών, τεκτονικών και υδρολιθολογικών
χαρακτηριστικών της περιοχής αναφοράς, με βάση τους υπάρχοντες χάρτες, τυχόν
σχετική βιβλιογραφία και υφιστάμενες μελέτες. Ειδικότερα, γίνεται αναφορά στην
γενική γεωλογική δομή της περιοχής αναφοράς, στους τεχνικογεωλογικούς
χαρακτήρες των γεωλογικών σχηματισμών, στους υδρολιθολογικούς χαρακτήρες των
επισημανθέντων γεωλογικών σχηματισμών, και ιδιαίτερα, σε στοιχεία που αφορούν
τον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα, στην τεκτονική και στην σεισμικότητα της περιοχής,
στα βασικά χαρακτηριστικά του εδάφους, σε ευδιάβρωτους και σε έντονα
καρστικοποιημένους σχηματισμούς και σε περιοχές που παρατηρούνται
κατολισθήσεις.
• Καταγραφή των σημείων του εδάφους στα οποία υπάρχει ενεργή διάθεση στερεών,
επικινδύνων, τοξικών και υγρών αποβλήτων, αδρανών υλικών, βοθρολυμάτων και
ιλύων, ώστε να εκτιμηθεί η επιβάρυνση των χαρακτηριστικών ποιότητας του εδάφους.
Φυσικό περιβάλλον
• Καταγραφή των περιοχών Εθνικού καταλόγου NATURA 2000, RAMSAR, SPA, Εθνικών
Δρυμών, κλπ. Η απεικόνιση της κατάστασης του περιβάλλοντος για τις περιοχές αυτές
γίνεται βάσει των διαθέσιμων στοιχείων και περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
Αναγνώριση τόπου: τύπος, κωδικός, σχέση με άλλους περιγραφόμενους τόπους,
ονομασία.
Γεωγραφικός προσδιορισμός του τόπου
Οικολογικές πληροφορίες: μορφές ενδιαιτημάτων που είναι παρόντα στον τόπο και
αξιολόγηση του τόπου γι' αυτά, είδη που αναφέρονται στο άρθρο 4 της οδηγίας
79/409/ΕΟΚ και είδη που περιλαμβάνονται στο παράρτημα II της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ
του Συμβουλίου και αξιολόγηση του τόπου γι' αυτά. Άλλα είδη.
Περιγραφή του τόπου: γενικός χαρακτήρας του τόπου, ποιότητα και σπουδαιότητα, το
ευπρόσβλητο, χαρακτηρισμός του τόπου. Καθεστώς προστασίας του τόπου και σχέση
με τους βιότοπους του CORINE: τύπος προστασίας σε εθνικό και περιφερειακό
επίπεδο, προστατευόμενοι τόποι που συνδέονται με τον συγκεκριμένο τόπο γειτνιάζοντες τόποι και τόποι που ανήκουν σε διάφορους τύπους
χαρακτηρισμούσχέση με τους βιότοπους CORINE.
Στοιχεία διαχείρισης του τόπου, εφ' όσον τέτοια υπάρχουν.
• Καταγραφή άλλων προστατευόμενων περιοχών βάσει του δασικού ή άλλου
θεσμικού πλαισίου
• Εντοπισμός, σε μια πρώτη προσέγγιση, καταστάσεων ή φαινομένων που επηρεάζουν
την βλάστηση και την πανίδα στους τύπους φυσικών ενδιαιτημάτων της περιοχής
αναφοράς (π.χ. βόσκηση, ξύλευση, αναδασώσεις, εκχερσώσεις, πλημμύρες,
πυρκαγιές)
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Ανθρωπογενές περιβάλλον
• Καταγραφή των βασικών προβλέψεων τυχόν εγκεκριμένων Χωροταξικών Σχεδίων
εθνικού ή περιφερειακού επιπέδου ή προτάσεων χωροταξικών μελετών εφόσον αυτές
βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο εκπόνησης (π.χ. βρίσκονται σε διαδικασία
δημοσιοποίησης)
• Καταγραφή των βασικών προβλέψεων τυχόν εγκεκριμένων σχεδίων χρήσεων γης
(Ρυθμιστικά σχέδια, ΓΠΣ, ΖΟΕ, περιοχές ειδικής προστασίας, παραγωγικές ζώνες κ.ά.).
Αναφορά στους υπάρχοντες παραδοσιακούς οικισμούς οι οποίοι προστατεύονται
λόγω του ιδιαίτερου πολεοδομικού, αισθητικού, ιστορικού, λαογραφικού και
αρχιτεκτονικού τους χαρακτήρα
• Συνοπτική περιγραφή και χαρτογραφική παρουσίαση των υφιστάμενων κύριων
χρήσεων γης (γεωργική γη, γη υψηλής παραγωγικότητας, βοσκότοποι, δασικές
εκτάσεις, βιομηχανικές χρήσεις, μεταλλευτικές χρήσεις κλπ).
• Κύριες περιοχές αναπτυξιακών κινήτρων, καθώς και ζώνες οικονομικών και
πολεοδομικών κινήτρων
• Καταγραφή και απεικόνιση των ορίων, σύμφωνα με τα στοιχεία των αρμόδιων
Υπηρεσιών του Υπ. Πολιτισμού, των κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών
μνημείων που βρίσκονται εντός της περιοχής αναφοράς του Περιφερειακού Σχεδίου.
Αναφορά τυχόν άλλων θέσεων ιστορικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος από
βιβλιογραφικά δεδομένα.
• Περιγραφή του κοινωνικο-οικονομικού περιβάλλοντος της περιοχής αναφοράς του
Περιφερειακού Σχεδίου (δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού,
παραγωγικοί τομείς της οικονομίας, απασχόληση, επίπεδο διαβίωσης του πληθυσμού,
σημαντικές διοικητικές και κοινωνικές υποδομές κλπ)
• Καταγραφή των υφιστάμενων ή προγραμματιζόμενων σημαντικών τεχνικών
υποδομών στην περιοχή αναφοράς του Περιφερειακού Σχεδίου οι οποίες
περιλαμβάνουν το εθνικό οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο, τα δίκτυα ηλεκτρικής
ενέργειας υπερ-υψηλής τάσης, τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών
αποβλήτων, καθώς και τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης στερεών
αποβλήτων.
Ατμοσφαιρικό περιβάλλον
• Καταγραφή της ποιότητας της ατμόσφαιρας στη περιοχή αναφοράς του
Περιφερειακού Σχεδίου με βάση διαθέσιμα στοιχεία και εκτιμήσεις που προκύπτουν
είτε από επίσημες εκθέσεις του ΥΠΕΧΩΔΕ ή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού
Περιβάλλοντος ή άλλων αξιόπιστων φορέων.
Επιφανειακά και υπόγεια νερά
• Περιγραφή του κύριου επιφανειακού υδρογραφικού δικτύου της περιοχής
αναφοράς, των βασικών λεκανών απορροής, καθώς και των βασικών υδρογεωλογικών
χαρακτηριστικών αυτής.
• Περιγραφή των κύριων υφιστάμενων χρήσεων των επιφανειακών και υπόγειων
υδατικών πόρων (άρδευση, ύδρευση, ενέργεια, βιομηχανία, διατήρηση οικολογικής
ισορροπίας, κ.α.).
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• Καταγραφή της ποιότητας των επιφανειακών και υπόγειων νερών της περιοχής
αναφοράς βάσει διαθέσιμων στοιχείων και εκτιμήσεων, με αναφορά στα
θεσμοθετημένα όρια ποιότητας του νερού (εάν υπάρχουν) για διάφορες χρήσεις
(πόσιμο, διαβίωση ιχθύων, κολύμβηση, κ.λ.π.), καθώς και στην ευαισθησία των
αποδεκτών, όπως αυτή έχει καθοριστεί από τις αρμόδιες αρχές.
6. Εξειδίκευση των στόχων του Εθνικού Σχεδιασμού για την περιοχή αναφοράς του
Περιφερειακού Σχεδίου
• Εκτιμάται η συνεισφορά της εξεταζόμενης Περιφέρειας στο σύνολο της Χώρας, ως
προς το είδος και την ποσότητα των παραγομένων αποβλήτων.
• Εξειδικεύονται και αναλύονται οι στόχοι του Εθνικού Σχεδιασμού σε Περιφερειακό
επίπεδο (περιοχή αναφοράς) τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά με έμφαση στην
πρόληψη και την μείωση της παραγωγής και της βλαπτικότητας των αποβλήτων.
• Γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στους στόχους του Περιφερειακού Σχεδίου για την
επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, ανάκτηση των στερεών αποβλήτων ή
οποιαδήποτε άλλη διαδικασία που έχει στόχο την παραγωγή δευτερογενών πρώτων
υλών ή προϊόντων. Αναφέρονται οι χρονικοί ορίζοντες επίτευξης των στόχων αυτών.
• Καταγράφονται εναλλακτικές προτάσεις κινήτρων προκειμένου να επιτευχθούν οι
προαναφερόμενοι στόχοι του Περιφερειακού Σχεδίου.
• Προτείνονται μέτρα, δράσεις και παρεμβάσεις ώστε οι εξειδικευμένοι στόχοι του
Περιφερειακού Σχεδίου για την διαχείριση των στερεών αποβλήτων να
δημοσιοποιηθούν στους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού, στο ευρύ κοινό, καθώς και στις
ενδιαφερόμενες ομάδες πληθυσμού.
7. Προτάσεις διαχείρισης των στερεών αποβλήτων (μέθοδοι διαχείρισης)
• Περιγράφονται όλα τα εφικτά από περιβαλλοντική και τεχνικο-οικονομική άποψη
ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης των στερεών αποβλήτων που ανταποκρίνονται
αφ' ενός μεν στις ιδιαιτερότητες της περιοχής αναφοράς του Περιφερειακού Σχεδίου
και αφ' ετέρου στους εξειδικευμένους στόχους του σχεδιασμού για την περιοχή αυτή.
• Γίνεται συγκριτική αξιολόγηση των προαναφερόμενων εναλλακτικών συστημάτων
διαχείρισης των στερεών αποβλήτων και προτείνονται τα βέλτιστα εξ αυτών για την
περιοχή αναφοράς, με κριτήρια περιβαλλοντικά και τεχνικο-οικονομικά. Στα πλαίσια
αυτά γίνεται προκαταρκτική εκτίμηση της βιωσιμότητας των μονάδων διαχείρισης και
διάθεσης στερεών αποβλήτων ιδιαίτερα όταν πρόκειται για εγκαταστάσεις
ανακύκλωσης, κομποστοποίησης, παραγωγής καυσίμων προϊόντων (RDF) κλπ.
8. Αποκλεισμός περιοχών για την υποδοχή των κύριων εγκαταστάσεων διαχείρισης
των στερεών αποβλήτων
Με βάση τις υφιστάμενες δεσμεύσεις και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του φυσικού
και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος που περιγράφονται στο Κεφάλαιο 5, εντοπίζονται
και καταγράφονται οι περιοχές εκείνες οι οποίες θα πρέπει να αποκλεισθούν εξ αρχής
για την υποδοχή των κύριων εγκαταστάσεων διαχείρισης των στερεών αποβλήτων
(ΧΥΤΑ και ΧΥΤΥ, ΕΜΑΚ, θερμική επεξεργασία κλπ).
9. Γεωγραφικές ενότητες διαχείρισης των στερεών αποβλήτων (διαχειριστικές
ενότητες)
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Με βάση τα στοιχεία των προηγούμενων κεφαλαίων προτείνονται στην περιοχή
αναφοράς του Περιφερειακού Σχεδίου διακριτές γεωγραφικές ενότητες για την
διαχείριση των στερεών αποβλήτων, ονομαζόμενες διαχειριστικές ενότητες.
Οι διαχειριστικές ενότητες μπορεί να διαφοροποιούνται ανάλογα με την προέλευση
και την κατηγορία των αποβλήτων (π.χ. δύο διαχειριστικές ενότητες σε επίπεδο
Περιφέρειας για την διαχείριση των στερεών αποβλήτων εν γένει και μια διαχειριστική
ενότητα για την ανακύκλωση του χαρτιού ή του αλουμινίου).
Οι προτεινόμενες διαχειριστικές ενότητες οφείλουν να έχουν τέτοια χαρακτηριστικά
ώστε οι εγκαταστάσεις διαχείρισης των στερεών αποβλήτων που προκύπτουν να είναι
οικονομικά βιώσιμες. Για κάθε διαχειριστική ενότητα καταγράφονται συνοπτικά τα
αναφερόμενα στο Κεφάλαιο 4.
10. Φορείς διαχείρισης ανά διαχειριστική ενότητα
Για την περιοχή αναφοράς του Περιφερειακού Σχεδίου προτείνονται Φορείς για την
διαχείριση των στερεών αποβλήτων σε κλίμακα διαχειριστικής ενότητας ή και
μεγαλύτερης. Στην περίπτωση που υπάρχουν εναλλακτικές προτάσεις παρουσιάζονται
τα μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα της κάθε εναλλακτικής πρότασης και γίνεται
συγκριτική αξιολόγησή τους.
11. Προτάσεις έργων, δράσεων και παρεμβάσεων για την διαχείριση των στερεών
αποβλήτων ανά διαχειριστική ενότητα. Εκτίμηση κόστους
Με βάση τα αναφερόμενα στα προηγούμενα κεφάλαια και ιδιαίτερα στα Κεφ. 7 και 9,
παρουσιάζονται προτάσεις έργων, δράσεων και παρεμβάσεων για όλες τις εργασίες
διαχείρισης στερεών αποβλήτων (προσωρινή αποθήκευση, συλλογή, μεταφορά,
μεταφόρτωση, αποθήκευση, επεξεργασία, διάθεση κλπ) ανά διαχειριστική ενότητα.
Οι προτάσεις αφορούν σε ποιοτική περιγραφή των έργων, δράσεων και παρεμβάσεων,
καθώς και σε στοιχεία πλήθους και βασικών μεγεθών των κύριων εγκαταστάσεων
διαχείρισης των στερεών αποβλήτων. Γίνεται, επίσης, μια πρώτη εκτίμηση του
πλήθους των δευτερευουσών εγκαταστάσεων (π.χ. σταθμοί μεταφόρτωσης), καθώς
και του κόστους υλοποίησης, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, των προτεινόμενων
έργων, δράσεων και παρεμβάσεων ανά διαχειριστική ενότητα. Παρουσιάζονται τέλος
εναλλακτικές προτάσεις σχετικά με την εξεύρεση των αναγκαίων κεφαλαίων.
12. Συμπεράσματα
Καταγράφονται με συνεκτικό και ολοκληρωμένο τρόπο τα συμπεράσματα του
Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων με την μορφή σχεδίου
απόφασης προκειμένου αυτή να χρησιμοποιηθεί σαν βάση συζήτησης στο
Περιφερειακό Συμβούλιο αλλά και με τους συναρμόδιους φορείς που γνωμοδοτούν
σχετικά.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV.Α ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ
Το Παράρτημα αυτό ανακεφαλαιώνει τις εργασίες διάθεσης αποβλήτων. Η διάθεση
των αποβλήτων πρέπει να γίνεται χωρίς να προκαλείται κίνδυνος για την ανθρώπινη
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υγεία και χωρίς να χρησιμοποιούνται διαδικασίες ή μέθοδοι που μπορούσαν να
βλάψουν το περιβάλλον.
D1. Απόθεση επάνω ή μέσα στο έδαφος (πχ υγειονομική ταφή κλπ).
D2. Επεξεργασία σε χερσαίο χώρο (πχ βιοαποικοδόμηση αποβλήτων σε υγρή
κατάσταση ή ιλύος στο έδαφος κλπ).
D3. Έγχυση σε βάθος (πχ έγχυση αντλήσιμων αποβλήτων σε φρέατα, σε θόλους
άλατος, ή σε φυσικά γεωλογικά ρήγματα κλπ).
D4. Τελμάτωση (πχ έκχυση υγρών αποβλήτων ή ιλύων σε φρέατα, μικρές λίμνες ή
λεκάνες κλπ).
D5. Απόθεση σε ειδικά σχεδιασμένους και εξοπλισμένους χώρους υγειονομικής ταφής
(πχ τοποθέτηση σε χωριστές στεγανές κυψελοειδείς κατασκευές, επικαλυμμένες και
στεγανοποιημένες τόσο μεταξύ τους όσο και σε σχέση με το περιβάλλον κλπ).
D6. Απόρριψη στερεών αποβλήτων σε υδατικό περιβάλλον, εκτός από τις απορρίψεις
στη θάλασσα.
D7. Καταβύθιση στις θάλασσες, συμπεριλαμβανομένης της απόθεσης στο θαλάσσιο
πυθμένα.
D8. Βιολογική επεξεργασία μη διευκρινιζόμενη σε άλλο σημείο του Παραρτήματος η
οποία καταλήγει σε ενώσεις ή μείγματα η διάθεση των οποίων γίνεται με μία από τις
εργασίες που αναγράφονται στον παρόν Παράρτημα.
D9. Φυσική ή χημική επεξεργασία μη διευκρινιζόμενη σε άλλο σημείο του
Παραρτήματος η οποία καταλήγει σε ενώσεις ή σε μείγματα η διάθεση των οποίων
γίνεται με μία από τις εργασίες που αναγράφονται στον παρόντα πίνακα (πχ εξάτμιση,
ξήρανση, ορυκτοποίηση κλπ).
D10. Αποτέφρωση επί του εδάφους.
D11. Αποτέφρωση στη θάλασσα.
D12. Μόνιμη εναποθήκευση (πχ τοποθέτηση κιβωτίων σε ορυχείο κλπ).
D13. Ανάμειξη πριν από τις εργασίες που αναφέρονται στο παρόν Παράρτημα.
D14. Επανασυσκευασία πριν από μια από τις εργασίες που αναφέρονται στο παρόν
Παράρτημα.
D15. Αποθήκευση ενώ διαρκεί μία από τις εργασίες που αναγράφονται στο παρόν
Παράρτημα εκτός από την προσωρινή αποθήκευση κατά την διάρκεια της συλλογής,
στο χώρο που παράγονται τα απόβλητα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV.Β
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
Το Παράρτημα αυτό ανακεφαλαιώνει τις εργασίες αξιοποίησης. Η αξιοποίηση των
αποβλήτων πρέπει να γίνεται χωρίς να προκαλείται κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία
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και χωρίς να χρησιμοποιούνται διαδικασίες ή μέθοδοι που θα μπορούσαν να βλάψουν
το περιβάλλον.
R1. Ανάκτηση ή αναγέννηση διαλυτών
R2. Ανακύκλωση ή ανάκτηση οργανικών ουσιών που δεν χρησιμοποιούνται ως
διαλύτες.
R3. Ανακύκλωση ή ανάκτηση μετάλλων ή μεταλλικών ενώσεων.
R4. Ανακύκλωση ή ανάκτηση άλλων ανοργάνων ουσιών.
R5. Αναγέννηση οξέων ή βάσεων. R6. Αξιοποίηση προϊόντων που χρησιμεύουν για τη
δέσμευση των ρύπων.
R7. Αξιοποίηση των προϊόντων που προέρχονται από καταλύτες.
R8. Αναγέννηση ή άλλη επαναχρησιμοποίηση ελαίων.
R9. Κύρια χρήση ως καύσιμο ή ως άλλο μέσο παραγωγής ενέργειας.
R10. Διασπορά στο έδαφος χρήσιμη από γεωργική ή οικολογική άποψη,
συμπεριλαμβανομένων των εργασιών λιπασματοποίησης και άλλων μετατροπών
βιολογικού χαρακτήρα, εκτός από τα πτώματα των ζώων και τα γεωργικά (περιττώματα
και άλλες φυσικές και μη επικίνδυνες ουσίες που χρησιμοποιούνται στα πλαίσια της
γεωργικής εκμετάλλευσης).
R11. Χρησιμοποίηση αποβλήτων που λαμβάνονται από μία από τις εργασίες R1 έως
R10.
R12. Ανταλλαγή αποβλήτων προκειμένου να υποβληθούν σε μία από τις εργασίες R1
έως R11.
R13. Αποθήκευση υλικών προκειμένου να υποβληθούν σε μία από τις εργασίες που
αναγράφονται στον παρόντα πίνακα, εκτός από την προσωρινή αποθήκευση, πριν από
τη συλλογή τους στο χώρο που παράγονται.

Άρθρο 18
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2003

