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ΠΠΠΕΕΕΡΡΡΙΙΙΛΛΛΗΗΗΨΨΨΗΗΗ   
 
Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων αποτελεί αναγκαιότητα και ταυτόχρονα 
προτεραιότητα για την Κύπρο, αφενός μεν για την εξασφάλιση της προστασίας του 
περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας αφετέρου δε, για την υιοθέτηση της 
περιβαλλοντικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) στον τομέα αυτό, αφού η 
Κύπρος βρίσκεται στο στάδιο της ένταξής της στην Ε.Ε. Η κατάρτιση του παρόντος 
στρατηγικού σχεδίου στοχεύει στην ανάπτυξη και εφαρμογή μιας ευέλικτης, 
οικονομικά βιώσιμης και αποτελεσματικής πολιτικής στον τομέα της διαχείρισης των 
στερεών αποβλήτων, μέσα από μία ολοκληρωμένη και ορθολογική προσέγγιση, 
προσαρμοσμένη στις ανάγκες και ιδιαιτερότητες της χώρας. Τα ρεύματα στερεών 
αποβλήτων που εξετάζονται στην παρούσα μελέτη είναι: 
 
• ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 
I. Οικιακά απόβλητα 
II. Υλικά συσκευασίας 
 
• ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 
I. Επικίνδυνα στερεά απόβλητα 
II. Μη επικίνδυνα στερεά απόβλητα 
 
• ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
I. Οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους 
II. Παλαιά ελαστικά 
III. Απόβλητα, κτιριακών κατασκευών, κατεδαφίσεων, εκσκαφών και υλικά 

οδοποιίας (ΑΚΚΕ) 
IV. Απορριπτόμενες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές (ΑΗΗΣ) 
V. Απορριπτόμενες ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές 
VI. Μικρές ποσότητες επικινδύνων αποβλήτων (ΜΠΕΑ) στα δημοτικά στερεά 

απόβλητα 
VII. Πολυχλωριωμένα Διφαινύλια (PCBs)  
VIII. Χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια (Χ.Ο.) 
IX. Γεωργικά και κτηνοτροφικά απόβλητα 
X. Απόβλητα υγειονομικής περίθαλψης 
 
Στα πλαίσια της ανάπτυξης του στρατηγικού σχεδίου διαχείρισης των στερεών 
αποβλήτων που παράγονται στην Κύπρο, αρχικά λαμβάνει χώρα πλήρης (Ενότητα 1) 
ανάλυση του Κοινοτικού νομοθετικού πλαισίου που σχετίζεται με τη διαχείριση των 
στερεών αποβλήτων, και του αντίστοιχου νομοθετικού πλαισίου της Κύπρου και  
καθορίσθηκαν τα σημεία στα οποία πρέπει αυτό να εναρμονισθεί με το Κοινοτικό 
Δίκαιο.  
 
Με βάση την ανάλυση, επισημαίνεται ότι η Κυπριακή περιβαλλοντική νομοθεσία 
βρίσκεται υπό πλήρη διαμόρφωση, με στόχο την κατάρτιση ενός ολοκληρωμένου 
πλαισίου περιβαλλοντικής πολιτικής και τη θέσπιση εξειδικευμένων νόμων και 
διατάξεων για τη διαχείριση των αποβλήτων  
 
Πιο συγκεκριμένα, στο παρόν στάδιο βρίσκεται προς ολοκλήρωση η σύνταξη του 
νομοθετικού πλαισίου που αφορά γενικά στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων. 
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Επίσης βρίσκεται σε τελικό στάδιο η ανάπτυξη νομοθεσίας αναφορικά με τις 
παρακάτω επιμέρους κατηγορίες αποβλήτων: 
- Στερεά επικίνδυνα απόβλητα    
- Χρησιμοποιημένα Ορυκτέλαια (μηχανέλαια) 
- PCBs 
- Απόβλητα που περιέχουν αμίαντο 
- Τελική διάθεση στερεών αποβλήτων  
- Υλικά συσκευασίας 
- Απορριπτόμενες ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές  
- Ιλύες από επεξεργασία αποβλήτων 
- Επικαιροποιημένος Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων   
- Οδηγία περί ολοκληρωμένου ελέγχου και πρόληψη της βιομηχανικής ρύπανσης  
 
Επίσης, έχουν γίνει όλες οι απαιτούμενες ενέργειες και έχουν δρομολογηθεί οι 
διαδικασίες για την ανάπτυξη και θεσμοθέτηση νομοθετικού πλαισίου που να 
καλύπτει και τις υπόλοιπες παραμέτρους που συμμετέχουν στη διαχείριση των 
στερεών αποβλήτων. 
 
Στη συνέχεια γίνεται εκτενής ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης (Ενότητα 2) 
αναφορικά με την παραγωγή και διαχείριση των στερεών αποβλήτων στην Κύπρο. 
Πιο συγκεκριμένα, γίνεται κατηγοριοποίησή τους σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό 
Κατάλογο Αποβλήτων, εκτιμάται η παραγόμενη ποσότητα ανά πηγή προέλευσης, 
γίνεται πρόβλεψη για την μελλοντική παραγωγή τους και περιγράφονται οι 
εφαρμοζόμενες πρακτικές διαχείρισης των στερεών αποβλήτων. Στον Πίνακα 1 που 
ακολουθεί παρουσιάζονται στοιχεία για τις παραγόμενες ποσότητες όλων των υπό 
εξέταση τύπων στερεών αποβλήτων. 
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Πίνακας 1: Ποσότητες στερεών αποβλήτων στην Κύπρο (σε παρένθεση το έτος στο 
οποίο αναφέρονται τα στοιχεία) 

Τύπος αποβλήτου Παραγόμενη ποσότητα (τόνοι) 
Οικιακά 368.800 (1993) 

530.200 (εκτίμηση για 2007) 
622.200 (εκτίμηση για 2015) 

Μέταλλα 
Υλικά συσκευασίας: 

Πλαστικό 
Γυαλί 

Χαρτί - Χαρτόνι 
Ξύλο 

 
7.047 (2000) 
35.465 (2000) 
21.590(2000) 
40.117 (2000) 
7.947 (2000) 

Αυτοκίνητα σαλούν 
Οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους: 

Λεωφορεία 
Φορτηγά 

Μοτοσικλέτες 

11.591 (1999) 
Αριθμός οχημάτων 

139 (1999) 
4.443 (1999) 
10.561 (1999) 

Παλαιά ελαστικά 5.260 (1995) 
4.820 (1998)1

4.970 (2000)
 

5.200 (εκτίμηση για 2003)
1 

5.440 (εκτίμηση για 2006)
1 
1 

Κτιριακές κατασκευές 
ΑΚΚΕ: 

 κατεδαφίσεις 
 εκσκαφές  

υλικά οδοποιίας 

 
496.590 (1996) 
16.700 (1999) 

Δεν υφίστανται στοιχεία 
Δεν υφίστανται στοιχεία 

ΑΗΗΣ Δεν υφίστανται στοιχεία 
Απορριπτόμενες ηλεκτρικές στήλες και 

συσσωρευτές 
Δεν υφίστανται στοιχεία, βρίσκεται υπό 

εκπόνηση σχετική μελέτη 

Χρώματα, διαλύτες, κόλλες 
ΜΠΕΑ: 

Προϊόντα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης 
Φυτοφάρμακα/παρασιτοκτόνα 
Καθαριστικά/απορρυπαντικά 

Μπαταρίες 
Άλλα Υλικά 

Απόβλητα γραφείων 

1.560 (2001) 
560 (2001) 
140 (2001) 
70 (2001) 
280 (2001) 
112 (2001) 
238 (2001) 
160 (2001) 

PCBs Έχει εκπονηθεί σχετική μελέτη 
Χ.Ο. 5.900 (1996) 

6.300 (2000) 
Γεωργικά  1.000.000 (1995) 

Υγειονομικής περίθαλψης 4.247 (1995) 
3.953 (1999) 
3.426 (2001) 

 
Αναφορικά με τις παραγόμενες ποσότητες στερεών αποβλήτων στην Κύπρο, όπως 
αυτές παρουσιάζονται στον Πίνακα 1 σημειώνονται τα εξής: 
                                                 
1 Αναφέρονται σε παλαιά ελαστικά προερχόμενα μόνο από αυτοκίνητα και φορτηγά 



 iv 

• Για τα δημοτικά απόβλητα (οικιακά και υλικά συσκευασίας), η συνεισφορά των 
τουριστών στην παραγωγή τους ανέρχεται σε 7% της συνολικής παραγωγής. 
Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η τουριστική περίοδος διαρκεί από το Μάιο 
έως και το Σεπτέμβριο, συμπεραίνεται ότι σε αυτούς τους μήνες η παραγωγή των 
οικιακών αποβλήτων παρουσιάζει χρονική αυξητική διακύμανση τουλάχιστον 
κατά  7%. Επίσης, αναμένεται περαιτέρω αύξηση της παραγόμενης ποσότητάς 
τους τα επόμενα έτη, τόσο στις αστικές όσο και τις τουριστικές περιοχές, λόγω 
της αύξησης του βιοτικού επιπέδου των μόνιμων κατοίκων καθώς και της 
αναμενόμενης αύξησης του αριθμού των τουριστών που επισκέπτονται το νησί. 
Ακόμή, αναμένονται διαφοροποιήσεις ως προς τη σύσταση των στερεών 
οικιακών απορριμμάτων κυρίως λόγω της μεταβολής των καταναλωτικών 
συνηθειών και πρακτικών καθώς και των υλικών που χρησιμοποιούνται για την 
παραγωγή και συσκευασία των αγαθών.  

• Για τα παλαιά ελαστικά που προέρχονται από αυτοκίνητα και φορτηγά εκτιμάται 
ετήσια αύξηση της τάξης του 7%.  

• Η παραγόμενη ποσότητα των ΑΚΚΕ έχει αυξηθεί κατά τη διάρκεια των 
τελευταίων ετών, γεγονός που οφείλεται στην αυξημένη οικοδομική 
δραστηριότητα. Η τάση αυτή θα συνεχισθεί και τα επόμενα έτη εξαιτίας τόσο της 
συνεχιζόμενης οικοδομικής δραστηριότητας όσο και των μεγάλων έργων που 
βρίσκονται σε εξέλιξη ή προγραμματίζονται να γίνουν. Εξαίρεση αποτελούν τα 
απόβλητα από κατεδαφίσεις, τα οποία παρουσιάζουν χρονική μείωση της 
παραγόμενης ποσότητας, γεγονός που οφείλεται κυρίως στο ότι ο αριθμός των 
κτιρίων και των κατοικιών που κατεδαφίζονται, μειώνεται με την πάροδο του 
χρόνου. Οι αιτίες του γεγονότος αυτού είναι αφενός μεν, η ύφεση της 
οικοδομικής δραστηριότητας στα αστικά κέντρα, με άμεση συνέπεια την 
ελάττωση των απαιτούμενων κατεδαφίσεων, αφετέρου δε, η επέκταση της 
οικοδομικής δραστηριότητας σε νέες οικιστικές περιοχές. 

• Τα τελευταία έτη παρατηρείται αύξηση στην κατανάλωση ορυκτελαίων με 
συνεπαγόμενη αύξηση των παραγόμενων Χ.Ο. Η τάση αυτή οφείλεται στην 
αύξηση του αριθμού των αυτοκινήτων, στην αύξηση του κυβισμού και της  
ιπποδύναμής τους, στην αύξηση του πληθυσμού και των τουριστών και τέλος 
στην αύξηση της ηλικίας των μηχανών αυτοκινήτων που χρησιμοποιούνται. 

 
Όσον αφορά στις υφιστάμενες πρακτικές διαχείρισης ανά ρεύμα στερεών αποβλήτων, 
δίδονται αναλυτικά στοιχεία στον Πίνακα 2 που ακολουθεί. 
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Πίνακας 2: Πρακτικές διαχείρισης στερεών αποβλήτων στην Κύπρο  
Τύπος αποβλήτου Πρακτικές διαχείρισης 

Οικιακά Συλλογή 2-3 φορές εβδομαδιαίως  
Οδηγούνται προς τελική διάθεση σε 5 χώρους 
ημιελεγχόμενης απόθεσης και σε χώρους ανεξέλεγκτης 
απόθεσης. Κανένας χώρος δεν τηρεί επακριβώς τις 
προδιαγραφές υγειονομικής ταφής 
Υφίστανται προγράμματα μερικής ανακύκλωσης χαρτιού, 
μεταλλικών κουτιών, πλαστικού και γυαλιού 

Υλικά συσκευασίας 
 

Υφίστανται προγράμματα μερικής συλλογής, 
επεξεργασίας, παραγωγής δευτερογενών προϊόντων, 
ανακύκλωσης ή/και εξαγωγής. 
 Οι εναπομένουσες ποσότητες οδηγούνται προς τελική 
διάθεση στους υφιστάμενους χώρους ταφής     

Βιομηχανικά Τα στερεά απόβλητα είτε υφίστανται επεξεργασία (π.χ. 
ανάκτηση υλικών) εντός των μονάδων είτε οδηγούνται 
προς τελική διάθεση  
Οι ιλύες από την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων εντός 
των βιομηχανικών μονάδων είτε υφίστανται επεξεργασία  
εντός των μονάδων είτε οδηγούνται προς τελική διάθεση 
Τα υγρά απόβλητα που υφίστανται επεξεργασία σε 
Κεντρικές Μονάδες στη συνέχεια  επαναχρησιμοποιούνται 
όπου αυτό είναι δυνατό ή διατίθενται με ασφάλεια στο 
περιβάλλον 
Οι ιλύες που παράγονται από τις Κεντρικές Μονάδες 
επεξεργασίας υγρών αποβλήτων οδηγούνται προς τελική 
διάθεση  
Στην Κεντρική Μονάδα της Βαθιάς Γωνιάς η ιλύς που 
παράγεται από την πρωτοβάθμια επεξεργασία των υγρών 
αποβλήτων υφίσταται αναερόβια χώνευση (ιλύς που 
παράγεται κατά την επεξεργασία υγρών βιομηχανικών 
αποβλήτων που περιέχουν υψηλό οργανικό φορτίο π.χ. 
απόβλητα από γαλακτοκομεία, απόβλητα που περιέχουν 
λίπη και έλαια) ή ενταφιάζεται σε κατάλληλα επενδυμένη 
υδατοστεγή δεξαμενή πλησίον του χώρου επεξεργασίας 
(ιλύς που παράγεται κατά την επεξεργασία υγρών 
βιομηχανικών αποβλήτων που περιέχουν βαρέα μέταλλα),  
ενώ η ιλύς από τη δευτεροβάθμια επεξεργασία (ιλύς που 
παράγεται κατά τη βιολογική επεξεργασίας) οδηγείται 
προς αερόβια χώνευση – σταθεροποίηση και στη συνέχεια 
η σταθεροποιημένη ιλύς υφίσταται αφύγρανση, 
αποθήκευση και τελική διάθεση ως εδαφοβελτιωτικό 

Οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής 
τους 

Καταλήγουν σε χώρους προσωρινής παραμονής ή 
απορρίπτονται ανεξέλεγκτα 

Παλαιά ελαστικά Δεν υφίσταται οργανωμένο σύστημα συλλογής 
Οι διανομείς/πωλητές νέων ελαστικών συλλέγουν τα 
παλαιά ελαστικά και τα μεταφέρουν σε χώρους τελικής 
διάθεσης (σχεδόν το σύνολο των παλαιών ελαστικών 
οδηγούνται σε αυτούς τους χώρους) 
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ΑΚΚΕ 
 

Μικρές ποσότητες χρησιμοποιούνται για επιχωματώσεις ή 
άλλες χωματουργικές εργασίες, ενώ η μεγαλύτερη 
ποσότητα απορρίπτεται στο περιβάλλον. 
Δεν υφίσταται σχέδιο για την ορθολογική διαχείριση των 
αποβλήτων αυτών  

ΑΗΗΣ Απορρίπτονται συνήθως μαζί με τα οικιακά απόβλητα και 
καταλήγουν σε χώρους διάθεσης.  
Οι ογκώδεις ηλεκτρικές συσκευές απορρίπτονται 
ανεξέλεγκτα.  
Οι εταιρείες του Συνδέσμου ανακύκλωσης σιδήρου, 
προβαίνουν σε εργασίες ανάκτησης του σιδήρου που 
περιέχεται σε οικιακές συσκευές 

Απορριπτόμενες ηλεκτρικές στήλες και 
συσσωρευτές 

Οι απορριπτόμενες μπαταρίες αυτοκινήτων συλλέγονται 
σε μεγάλο ποσοστό από τις εταιρείες ανακύκλωσης 
συσσωρευτών του Συνδέσμου Ανακυκλωτών, άμεσα από 
τα συνεργεία και τους χώρους πώλησής τους. 

ΜΠΕΑ Απορρίπτονται μαζί με τα μικτά οικιακά απόβλητα και 
οδηγούνται προς τελική διάθεση 
Δεν λαμβάνει χώρα ξεχωριστή συλλογή και διαχείρισή 
τους 

PCBs Δεν υφίστανται στοιχεία, έχει εκπονηθεί σχετική μελέτη 
στην οποία μεταξύ άλλων προτείνονται εναλλακτικές 

τεχνικές διαχείρισης 
Χ.Ο. Συλλέγεται το 93,5% της παραγόμενης ποσότητας Χ.Ο  

Το υπόλοιπο απορρίπτεται ανεξέλεγκτα ή καίγεται σε μη 
ελεγχόμενους χώρους 
Η συλλογή των Χ.Ο. πραγματοποιείται από μια ιδιωτική 
εταιρεία  
Τα Χ.Ο. που συλλέγονται υφίστανται επεξεργασία και 
οδηγούνται στα τσιμεντοποιία για καύση, με βάση ειδικά 
πρότυπα και ειδική άδεια 

Γεωργικά  
Κτηνοτροφικά  

Δεν υφίστανται στοιχεία 

Απόβλητα από υγειονομική περίθαλψη Καίγονται σε καυστήρες στα νοσοκομεία, οι οποίοι δεν 
πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις ασφαλούς 
λειτουργίας και προστασίας του περιβάλλοντος.  
Τα επικίνδυνα απόβλητα τοποθετούνται σε ειδικές 
σακούλες 
Τα απόβλητα οικιακού τύπου οδηγούνται προς τελική 
διάθεση 
Τα απόβλητα από ιδιωτικές κλινικές και ιατρεία εκτιμάται 
ότι είτε απορρίπτονται μαζί με τα δημοτικά απόβλητα είτε 
διατίθενται ανεξέλεγκτα. 

 
 
Μετά την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης αναφορικά με την παραγωγή και 
διαχείριση των στερεών αποβλήτων στην Κύπρο ακολουθεί εκτενής περιγραφή και 
αξιολόγηση ενδεικτικών συστημάτων και πρακτικών διαχείρισης των στερεών 
αποβλήτων που εφαρμόζονται σε διάφορες χώρες της Ε.Ε. (Σουηδία, Γερμανία, 
Δανία, Ολλανδία, Αγγλία, Γαλλία, Ελλάδα και Ιρλανδία), καθώς και των 
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δημοσιονομικών εργαλείων και κινήτρων που χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή 
τους (Ενότητα 3). 
 
Στη συνέχεια, περιγράφονται εκτενώς όλες οι τεχνικές που αποτελούν τμήματα ενός 
ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης των στερεών αποβλήτων (Ενότητα 4). Πιο 
συγκεκριμένα, παρουσιάζονται οι εναλλακτικές τεχνικές διαχείρισης των στερεών 
αποβλήτων, αναπτύσσεται πλαίσιο προδιαγραφών και προϋποθέσεων για την 
εφαρμογή κάθε τεχνικής, παρατίθενται στοιχεία αναφορικά με το ποσοστό 
εφαρμογής κάθε τεχνικής σε διεθνές επίπεδο και γίνεται προκαταρκτικός 
προσδιορισμός του κόστους επένδυσης και λειτουργίας των αντίστοιχων 
εγκαταστάσεων. Αναλυτικότερα, αρχικά περιγράφονται τα μέσα και οι πρακτικές 
προσωρινής αποθήκευσης, συλλογής, μεταφοράς και μεταφόρτωσης στερεών 
αποβλήτων, καθώς και τα κριτήρια επιλογής των μέσων που χρησιμοποιούνται ανά 
περίπτωση. Γίνεται πλήρης περιγραφή των τεχνικών ανάκτησης, 
επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης υλικών από στερεά απόβλητα, στην οποία 
περιλαμβάνονται στοιχεία για τα ανακυκλώσιμα υλικά (χαρτί, γυαλί, σιδηρούχα 
μέταλλα, αλουμίνιο, πλαστικό), περιγραφή των πρακτικών και μέσων διαλογής στην 
πηγή (συλλογή πόρτα – πόρτα, συλλογή σε κάδους, κέντρα συλλογής και αγοράς, 
εξοπλισμός προσωρινής αποθήκευσης, συλλογής, μεταφοράς και μεταφόρτωσης 
υλικών διαλογής στην πηγή, προγράμματα ευαισθητοποίησης του κοινού, κ.λπ.) και 
παρουσίαση της διαλογής σε οργανωμένο κέντρο ανακύκλωσης υλικών. Ακολουθεί 
αναλυτική περιγραφή των τεχνικών και εγκαταστάσεων μηχανικής ανακύκλωσης, 
θερμικής επεξεργασίας (αποτέφρωση – καύση, πυρόλυση, αεριοποίηση και 
αεριοποίηση / υαλοποίηση με την τεχνική του πλάσματος), βιολογικής επεξεργασίας 
(αερόβιας και αναερόβιας) και υγειονομικής ταφής (συστήματα μόνωσης 
στεγανοποίησης, διαχείριση στραγγισμάτων, οργάνωση λειτουργίας, έλεγχος και 
παρακολούθηση ΧΥΤΑ). Ειδικά για τα επικίνδυνα στερεά απόβλητα γίνεται ιδιαίτερη 
αναφορά στα μέσα και στις πρακτικές συσκευασίας, συλλογής, μεταφοράς και 
σήμανσής τους, καθώς και τα μέτρα ασφάλειας και προστασίας εργαζομένων και 
περιβάλλοντος. Τέλος παρουσιάζονται στοιχεία αναφορικά με τα ποσοστά 
χρησιμοποίησης των τεχνικών διαχείρισης των στερεών αποβλήτων στην Ευρώπη, 
του κόστους επένδυσης και λειτουργίας, του κόστους για την εφαρμογή των 
αντίστοιχων συστημάτων διαχείρισης καθώς και τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις 
εφαρμογής των εναλλακτικών τεχνικών διαχείρισης των στερεών αποβλήτων. 
 
Οι Ενότητες 5 έως 7 της μελέτης αναφέρονται στους χώρους υγειονομικής ταφής 
αποβλήτων και δίδουν αναλυτικά στοιχεία για τη συλλογή και διαχείριση του 
παραγόμενου βιοαερίου, τα κριτήρια και τις διαδικασίες αποδοχής αποβλήτων σε 
Χώρους Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων (ΧΥΤΑ) / Χώρους Υγειονομικής Ταφής 
Επικινδύνων Αποβλήτων (ΧΥΤΕΑ) καθώς και για τις πρακτικές παύσης λειτουργίας, 
αποκατάστασης και μετέπειτα φροντίδας των χώρων υγειονομικής ταφής. Επίσης, 
παρουσιάζονται οι διαδικασίες, οι έλεγχοι και τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνουν 
χώρα πριν και κατά τη διάρκεια της φάσης της μετέπειτα φροντίδας των χώρων 
ταφής. 
 
Ειδικότερα για την αποκατάσταση των χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης 
παρουσιάζονται  οι  τεχνικές παρεμβάσεις καθώς και οι απαιτούμενες εργασίες για 
την υλοποίησή τους, περιλαμβάνουν εξομάλυνση του υφιστάμενου απορριμματικού 
ανάγλυφου.  
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Η Ενότητα 8 αφορά στην περιγραφή και αξιολόγηση των υφιστάμενων συστημάτων 
καταγραφής και επεξεργασίας δεδομένων σχετικά με την παραγωγή και διαχείριση 
των αποβλήτων καθώς και αναλυτική περιγραφή των μέτρων και οι δράσεων που 
πρέπει να ληφθούν για την ανάπτυξη αποτελεσματικού και εύχρηστου συστήματος 
συλλογής, καταγραφής και επεξεργασίας πληροφοριών αναφορικά με την παραγωγή 
και διαχείριση των αποβλήτων στην Κύπρο.  
 
Στην Ενότητα αυτή παρατίθενται υποδείγματα των εντύπων που πρέπει να 
συμπληρώνονται από τους παραγωγούς και τους φορείς διαχείρισης των στερεών 
αποβλήτων και τα στοιχεία που θα συλλέγονται θα καταχωρούνται στη βάση 
δεδομένων για περαιτέρω επεξεργασία (έντυπο συλλογής και μεταφοράς δημοτικών 
στερεών αποβλήτων,  συλλογής και μεταφοράς στερεών βιομηχανικών αποβλήτων, 
εγκατάστασης προσωρινής αποθήκευσης στερεών αποβλήτων, εγκατάστασης 
μεταφόρτωσης, εγκατάστασης επεξεργασίας/αξιοποίησης και χώρου υγειονομικής 
ταφής). Επιπλέον, γίνεται εκτενής καταγραφή των ενδεικτικών αναζητήσεων και 
στατιστικών επεξεργασιών, οι οποίες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα και 
παρουσιάζεται η δυνατότητα χρήσης γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών (GIS). 
 
Με βάση όλα τα παραπάνω, στη συνέχεια καθορίζονται οι απαιτούμενες γενικές και 
εξειδικευμένες δράσεις και μέτρα που πρέπει να ληφθούν, στα πλαίσια 
ολοκληρωμένης διαχείρισης κάθε ρεύματος στερεών αποβλήτων. Σε κάθε περίπτωση 
λαμβάνεται υπόψη η υφιστάμενη κατάσταση στην Κύπρο καθώς και τα 
προβλεπόμενα από την Κοινοτική περιβαλλοντική πολιτική και νομοθεσία.  
 
Στους Πίνακες 3 - 5 παρουσιάζονται συνοπτικά ανά ρεύμα στερεών αποβλήτων και 
ανά στάδιο διαχείρισης οι δράσεις που πρέπει να λάβουν χώρα για την 
αποτελεσματική και περιβαλλοντικά φιλική διαχείριση των υπό εξέταση στερεών 
αποβλήτων καθώς και οι φορείς που εμπλέκονται σε αυτή.  
 
Τέλος, στον Πίνακα 6 παρατίθενται τα κυριότερα έργα και εγκαταστάσεις που 
προτείνονται να κατασκευασθούν Με βάση τις προτεινόμενες δράσεις. 
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Πίνακας 3: Δημοτικά Απόβλητα (οικιακά και υλικά συσκευασίας) 
Στάδια διαχείρισης Απαιτούμενες δράσεις Εμπλεκόμενοι φορείς 
Προσωρινή 
αποθήκευση, 
συλλογή και 
μεταφορά μικτών 
δημοτικών 
αποβλήτων 

Προμήθεια σύγχρονου εξοπλισμού (κάδοι, 
απορριμματοφόρα, κ.λπ.) – Οργάνωση δικτύων 
συλλογής – Κατασκευή σταθμών μεταφόρτωσης  

− Οι Τοπικές αρχές είναι αρμόδιες για τη συλλογή, προσωρινή αποθήκευση 
και μεταφορά 

− Οι Πολίτες καταβάλλουν χρηματικό τέλος  ανάλογα με τις παραγόμενες 
ποσότητες 

− Ιδιωτικοί φορείς συμμετέχουν στην κατασκευή και λειτουργία Σταθμών 
μεταφόρτωσης (αυτόνομα  ή σε συνεργασία με τις Τοπικές Αρχές) 

− Οι Τοπικές Αρχές και οι Υπηρεσίες αρμοδίων Υπουργείων εποπτεύουν το 
σύστημα 

Διαλογή στην πηγή 
(ΔσΠ) 

Σχεδιασμός προγράμματος ΔσΠ – Προμήθεια 
σύγχρονου εξοπλισμού συλλογής, προσωρινής 
αποθήκευσης και μεταφοράς (κάδοι, μέσα 
αποκομιδής και μεταφοράς υλικών διαλογής, 
κ.λπ.)  - Χρήση σταθμών μεταφόρτωσης μικτών 
αποβλήτων - Κατασκευή Κέντρων συλλογής, και 
αγοράς ανακτηθέντων υλικών και Κέντρων 
διαλογής ανακτήσιμων υλικών 

− Οι Τοπικές αρχές είναι αρμόδιες για το σχεδιασμό του προγράμματος και 
για τη συλλογή και προσωρινή αποθήκευση ανακυκλώσιμων υλικών 

− Ιδιωτικοί φορείς συμμετέχουν στην κατασκευή και λειτουργία  σταθμών 
μεταφόρτωσης - Κέντρων συλλογής, Κέντρων αγοράς ανακτηθέντων 
υλικών και Κέντρων διαλογής ανακτήσιμων υλικών (αυτόνομα  ή σε 
συνεργασία με τις Τοπικές Αρχές) 

− Οι Τοπικές Αρχές και οι Υπηρεσίες αρμοδίων Υπουργείων εποπτεύουν το 
σύστημα και τη λειτουργία των κέντρων  

Μηχανική 
Ανακύκλωση 

Κατασκευή και λειτουργία 2 μονάδων, στις 
επαρχίες Λευκωσίας και Λεμεσού (ή στην 
περιοχή της επαρχίας Λάρνακας και ελεύθερης 
Αμμοχώστου), για ανάκτηση σιδηρούχων και μη 
μετάλλων, χαρτιού, πλαστικού και οργανικού 
υλικού 

− Ιδιωτικοί φορείς συμμετέχουν στην κατασκευή και λειτουργία των 
μονάδων (αυτόνομα  ή σε συνεργασία με τις Τοπικές Αρχές) 

− Οι Τοπικές Αρχές και οι Υπηρεσίες αρμοδίων Υπουργείων εποπτεύουν τη 
κατασκευή και λειτουργία των μονάδων 
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Στάδια διαχείρισης Απαιτούμενες δράσεις Εμπλεκόμενοι φορείς 
Μονάδες 
επεξεργασίας 
οργανικού υλικού 

Κατασκευή και λειτουργία 2 μονάδων, στις 
επαρχίες Λευκωσίας και Λεμεσού (ή στην 
περιοχή της επαρχίας Λάρνακας και ελεύθερης 
Αμμοχώστου), μαζί με τις μονάδες μηχανικής 
ανακύκλωσης 
Για το τμήμα του οργανικού υλικού που θα 
χρησιμοποιηθεί ως εδαφοβελτιωτικό θα 
υφίσταται επεξεργασία στις αντίστοιχες μονάδες 
κομποστοποίησης (πιθανή συνεπεξεργασία με 
ιλύες, φυτικά υπολείμματα και 
γεωργοκτηνοτροφικά απόβλητα) 

− Ιδιωτικοί φορείς (οι ίδιοι με τις μονάδες μηχανικής ανακύκλωσης) 
συμμετέχουν στην κατασκευή και λειτουργία των μονάδων (αυτόνομα  ή 
σε συνεργασία με τις Τοπικές Αρχές)  

− Οι Τοπικές Αρχές και οι Υπηρεσίες αρμοδίων Υπουργείων θα 
εποπτεύουν τη κατασκευή και λειτουργία των μονάδων 

Θερμική επεξεργασία Χρήση υφιστάμενων υποδομών για ανάκτηση 
ενέργειας (π.χ. τσιμεντοποιεία για απορρόφηση 
RDF και οργανικού υλικού) 
Κατασκευή μιας μονάδας με ανάκτηση ενέργειας, 
στο Κέντρο διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων, 
η οποία θα τροφοδοτείται με RDF από τη 
μηχανική ανακύκλωση και άλλα απόβλητα 
Δεν ενδείκνυται η κατασκευή μεμονωμένων 
μονάδων 

− Ιδιωτικοί φορείς συμμετέχουν στην κατασκευή και λειτουργία της 
μονάδας (αυτόνομα  ή σε συνεργασία με τις Τοπικές Αρχές) 

− Οι Τοπικές Αρχές και οι Υπηρεσίες αρμοδίων Υπουργείων θα 
εποπτεύουν τη κατασκευή και λειτουργία της μονάδας 

Τελική διάθεση 
υπολειμμάτων 

Λειτουργία 4 ΧΥΤΑ: 1 στην επαρχία Λευκωσίας, 
1 στην επαρχία Λεμεσού, 1 στην επαρχία Πάφου 
και 1 για την επαρχία Λάρνακας και ελεύθερης 
Αμμοχώστου 

− Ιδιωτικοί φορείς συμμετέχουν στην κατασκευή και λειτουργία των ΧΥΤΑ 
(αυτόνομα  ή σε συνεργασία με τις Τοπικές Αρχές)  

− Οι Τοπικές Αρχές και οι Υπηρεσίες αρμοδίων Υπουργείων θα 
εποπτεύουν τη κατασκευή και λειτουργία των ΧΥΤΑ 
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Στάδια διαχείρισης Απαιτούμενες δράσεις Εμπλεκόμενοι φορείς 
Καταγραφή της 
παραγωγής των 
δημοτικών 
αποβλήτων 

Υλοποίηση προγραμμάτων καταγραφής της 
ποιοτικής σύστασης των παραγόμενων 
δημοτικών αποβλήτων, των ποσοτήτων ανά πηγή 
προέλευσης και των τεχνικών και συστημάτων 
διαχείρισης (βρίσκεται σε εξέλιξη η ανάπτυξη 
συστήματος απογραφής δεδομένων που αφορούν 
στα υλικά συσκευασίας) 

− Υπηρεσίες των αρμόδιων Υπουργείων θα είναι υπεύθυνες για την 
ανάπτυξη και εφαρμογή του συστήματος καταγραφής 

− Οι εμπλεκόμενοι στην διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων (λειτουργία 
μονάδων, ΧΥΤΑ, κ.λπ) θα έχουν την υποχρέωση να παρέχουν τα 
απαιτούμενα στοιχεία 

Φορέας-Επιτροπή για 
τη διαχείριση 
ανακτήσιμων και 
ανακυκλώσιμων 
υλικών  

Ίδρυση Φορέα-Επιτροπής για τη διαχείριση όλων 
των δυνητικά ανακτήσιμων και ανακυκλώσιμων 
υλικών,  ο  ο πο ίο ς θα έχει την ευθύνη για το 
σχεδιασμό την άσκηση της πολιτικής διαχείρισης 

− Στο φορέα-επιτροπή θα συμμετέχουν: εκπρόσωποι των βιομηχανιών 
παραγωγής και χρήσης συσκευασιών, εκπρόσωποι των πωλητών και 
διανομέων συσκευασιών, εκπρόσωποι των καταναλωτών, εταιρείες 
ανακύκλωσης, εταιρείες χρήσης ανακυκλωμένων υλικών, Τοπικές αρχές, 
Εκπρόσωποι μη κυβερνητικών οικολογικών οργανώσεων 

− Υπηρεσίες συναρμόδιων Υπουργείων θα εποπτεύουν το Φορέα 
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Πίνακας 4: Στερεά βιομηχανικά απόβλητα 
Στάδια 

διαχείρισης 
Απαιτούμενες δράσεις Εμπλεκόμενοι φορείς 

Συλλογή  
Συσκευασία 
Αποθήκευση  
Μεταφορά 
Μεταφόρτωση 

Προμήθεια κατάλληλων μέσων συλλογής, συσκευασίας, 
αποθήκευσης, μεταφοράς και μεταφόρτωσης για την 
εξασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος και της 
δημόσιας υγείας 

− Τοπικές αρχές και αρμόδιες Υπηρεσίες των Υπουργείων είναι 
υπεύθυνοι για την αδειοδότηση και την εποπτεία του 
συστήματος 

− Οι παραγωγοί βιομηχανικών αποβλήτων έχουν την ευθύνη για 
την συλλογή, συσκευασία, αποθήκευση, μεταφορά και 
μεταφόρτωση των αποβλήτων προς κατάλληλες μονάδες εντός 
ή εκτός των εγκαταστάσεών τους 

Μεμονωμένη 
επεξεργασία / 
αξιοποίηση 

Επεξεργασία / αξιοποίηση από τον παραγωγό εντός της 
εγκατάστασης και μεταφορά των καταλοίπων σε εγκεκριμένους 
χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων (ΧΥΤΑ) και χώρους 
υγειονομικής ταφής επικινδύνων αποβλήτων (ΧΥΤΕΑ) 

− Παραγωγοί βιομηχανικών αποβλήτων οι οποία επεξεργάζονται 
μόνοι τους τα απόβλητα 

− Ιδιωτικοί φορείς - Διαχειριστές ΧΥΤΑ – ΧΥΤΕΑ στους 
οποίους μεταφέρονται τα κατάλοιπα 

− Τοπικές αρχές και αρμόδιες Υπηρεσίες των Υπουργείων θα 
είναι υπεύθυνοι για την αδειοδότηση και την εποπτεία του 
συστήματος 

Συν-διαχείριση 
αποβλήτων 

Διαχείριση των αποβλήτων από συγκεκριμένη μονάδα η οποία 
επιπλέον διαχειρίζεται και απόβλητα από παρεμφερείς 
δραστηριότητες άλλων μονάδων: Μεταφορά των αποβλήτων 
από τις εξυπηρετούμενες μονάδες στη μονάδα όπου 
πραγματοποιείται η επεξεργασία ή/και αξιοποίηση τους και 
μεταφορά των καταλοίπων που προκύπτουν σε εγκεκριμένους 
ΧΥΤΑ - ΧΥΤΕΑ  

− Ιδιωτικός φορέας - διαχειριστής μονάδας στην οποία λαμβάνει 
χώρα η διαχείριση 

− Παραγωγοί βιομηχανικών αποβλήτων οι οποίοι μεταφέρουν τα 
απόβλητά τους στην μονάδα  

− Ιδιωτικοί φορείς - Διαχειριστές ΧΥΤΑ – ΧΥΤΕΑ στους 
οποίους καταλήγουν τα κατάλοιπα 

− Τοπικές αρχές και αρμόδιες Υπηρεσίες των Υπουργείων είναι 
υπεύθυνοι για την αδειοδότηση και την εποπτεία του 
συστήματος 
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Στάδια 
διαχείρισης 

Απαιτούμενες δράσεις Εμπλεκόμενοι φορείς 

Διαχείριση σε 
Κεντρικές 
μονάδες 

Μεταφορά και διαχείριση των στερεών βιομηχανικών 
αποβλήτων σε Κεντρικές μονάδες διαχείρισης αποβλήτων: Τα 
μη επικίνδυνα στερεά βιομηχανικά απόβλητα μπορούν να 
υποστούν επεξεργασία στις εγκαταστάσεις διαχείρισης στερεών 
αποβλήτων και διάθεση των καταλοίπων στον εγγύτερο 
εγκεκριμένο χώρο υγειονομικής ταφής (ΧΥΤΑ)  
 
Για τα επικίνδυνα στερεά βιομηχανικά απόβλητα προτείνεται η 
κατασκευή και λειτουργία Κέντρου Διαχείρισης Επικινδύνων 
Αποβλήτων (τόσο υγρών όσο και στερεών), στο οποίο θα 
λαμβάνει χώρα επεξεργασία και των επικινδύνων στερεών 
αποβλήτων και διάθεση των καταλοίπων στον εγγύτερο 
εγκεκριμένο χώρο υγειονομικής ταφής επικινδύνων αποβλήτων 
(ΧΥΤΕΑ).  

− Ιδιωτικοί φορείς συμμετέχουν στην κατασκευή και λειτουργία 
των κεντρικών μονάδων επεξεργασίας (αυτόνομα  ή σε 
συνεργασία με τις Τοπικές Αρχές) 

− Οι Τοπικές Αρχές και οι Υπηρεσίες των Υπουργείων είναι 
υπεύθυνες για την αδειοδότηση και την εποπτεία του της 
κατασκευής και λειτουργίας των κεντρικών μονάδων 
επεξεργασίας 

− Οι παραγωγοί βιομηχανικών αποβλήτων οι οποίοι μεταφέρουν 
τα απόβλητά τους στις κεντρικές μονάδες  

− Εταιρείες συλλογής και μεταφοράς επικινδύνων αποβλήτων 
στην Κεντρική Μονάδα 

 

Τελική Διάθεση 
βιομηχανικών 

αποβλήτων 

Τα μη επικίνδυνα βιομηχανικά απόβλητα, που δεν επιδέχονται 
επεξεργασία καθώς και τα κατάλοιπα θα οδηγούνται στους 4 
ΧΥΤΑ για τελική διάθεση 
 
Δημιουργία ενός ΧΥΤΕΑ πλησίον του Κέντρου διαχείρισης 
επικινδύνων αποβλήτων, όπου θα διατίθενται επεξεργασμένα 
επικίνδυνα απόβλητα  

− Ιδιωτικοί φορείς συμμετέχουν στην κατασκευή και λειτουργία 
των ΧΥΤΑ - ΧΥΤΕΑ (αυτόνομα  ή σε συνεργασία με τις 
Τοπικές Αρχές) 

− Οι Τοπικές Αρχές και οι Υπηρεσίες αρμοδίων Υπουργείων 
αδειοδοτούν και θα εποπτεύουν τη κατασκευή και λειτουργία 
των ΧΥΤΑ - ΧΥΤΕΑ 

− Οι παραγωγοί βιομηχανικών αποβλήτων και διαχειριστές 
κεντρικών μονάδων οι οποίοι μεταφέρουν τα απόβλητά τους 
και τα κατάλοιπα στους ΧΥΤΑ – ΧΥΤΕΑ 
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Στάδια 
διαχείρισης 

Απαιτούμενες δράσεις Εμπλεκόμενοι φορείς 

Διασυνοριακή 
μεταφορά 

Διασυνοριακή μεταφορά ειδικών κατηγοριών αποβλήτων 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το Νόμο 29(ΙΙΙ) του 1992 της 
Κύπρου, ο οποίος κυρώνει τη Σύμβαση της Βασιλείας 

− Υπηρεσίες αρμοδίων Υπουργείων εποπτεύουν τη 
διασυνοριακή μεταφορά βιομηχανικών αποβλήτων 

− Οι παραγωγοί βιομηχανικών αποβλήτων τα οποία 
μεταφέρονται στο εξωτερικό  

− Οι εταιρείες συλλογής και μεταφοράς επικινδύνων αποβλήτων 
στο εξωτερικό 

Καταγραφή της 
παραγωγής 
βιομηχανικών  
αποβλήτων 

Ανάπτυξη συστήματος ολοκληρωμένης και δυναμικής 
απογραφής δεδομένων που αφορούν στη παραγωγή και 
διαχείριση των στερεών βιομηχανικών αποβλήτων 

− Υπηρεσίες των αρμόδιων Υπουργείων είναι υπεύθυνες για την 
ανάπτυξη και εφαρμογή του συστήματος καταγραφής 

− Οι εμπλεκόμενοι στην παραγωγή και διαχείριση των 
βιομηχανικών αποβλήτων (βιομηχανικές μονάδες, μονάδες 
επεξεργασίας, ΧΥΤΑ, ΧΥΤΕΑ κ.λπ) έχουν την υποχρέωση να 
παρέχουν τα απαιτούμενα στοιχεία 

Φορέας-
Επιτροπή για τη 
διαχείριση των 
επικινδύνων 
αποβλήτων 

Ίδρυση Φορέα – Επιτροπής ο οποίος θα έχει την ευθύνη για την 
ανάπτυξη του σχεδιασμού για τη διαχείριση των επικινδύνων 
αποβλήτων καθώς και τον έλεγχο και την παρακολούθηση των 
προγραμμάτων που υλοποιούνται στα πλαίσια του σχεδιασμού 
αυτού.  
 

− Στο φορέα θα συμμετέχουν: εκπρόσωποι βιομηχανιών, οι 
υπεύθυνοι για τη λειτουργία εγκαταστάσεων διαχείρισης 
επικινδύνων βιομηχανικών αποβλήτων, εκπρόσωποι των 
εταιρειών οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα της 
συλλογής και μεταφοράς επικινδύνων αποβλήτων, εκπρόσωποι 
των τοπικών αρχών, εκπρόσωποι μη κυβερνητικών φορέων, 
οικολογικών οργανώσεων κ.λπ 

− Υπηρεσίες συναρμόδιων Υπουργείων θα εποπτεύουν το 
Φορέα 
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Πίνακας 5: Άλλες κατηγορίες στερεών αποβλήτων 
Τύπος στερεών 

αποβλήτων 
Απαιτούμενες δράσεις Εμπλεκόμενοι φορείς 

Οχήματα στο 
τέλος του 
κύκλου ζωής 
τους 

Ίδρυση και λειτουργία πιστοποιημένων κέντρων 
συλλογής 
Υποχρεωτική επιστροφή των οχημάτων 
Ίδρυση και λειτουργία πιστοποιημένων μονάδων 
τεμαχισμού ή/και αποσυναρμολόγησης 
Προώθηση των ανακτηθέντων υλικών στην αγορά 
τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό 
Ανάπτυξη συστήματος καταγραφής και επεξεργασίας 
στοιχείων αναφορικά με τον αριθμό των οχημάτων, τις 
υφιστάμενες τεχνικές διαχείρισης, τα κέντρα συλλογής, 
τις εγκαταστάσεις τεμαχισμού/αποσυναρμολόγησης, 
κ.λπ 
Εφαρμογή προγραμμάτων ενημέρωσης των πολιτών 

− Η Τοπική Αυτοδιοίκηση και αρμόδιες Υπηρεσίες των Υπουργείων οι 
οποίοι πιστοποιούν τα κέντρα, εποπτεύουν το σύστημα διαχείρισης και 
αναπτύσσουν το σύστημα καταγραφής και τα προγράμματα 
ενημέρωσης του κοινού 

− Αντιπρόσωποι εταιρειών/εισαγωγείς οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τη 
διαχείριση των οχημάτων, έχουν τη δυνατότητα να λειτουργούν 
πιστοποιημένα κέντρα συλλογής, τεμαχισμού/αποσυναρμολόγησης, 
καταβάλλουν χρηματικό τέλος για την ενίσχυση της λειτουργίας των 
πιστοποιημένων κέντρων, παρέχουν τα απαραίτητα στοιχεία για την 
καταγραφή και αναπτύσσουν προγράμματα ενημέρωσης του κοινού 

− Ιδιωτικοί φορείς οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να εμπλακούν στην 
κατασκευή και λειτουργία πιστοποιημένων κέντρων συλλογής, 
τεμαχισμού/αποσυναρμολόγησης, παρέχουν τα απαραίτητα στοιχεία 
για την καταγραφή και αναπτύσσουν προγράμματα ενημέρωσης του 
κοινού 

− Ο Φορέας-Επιτροπή διαχείρισης δυνητικά ανακτήσιμων υλικών ο 
οποίος καθορίζει το χρηματικό τέλος που καταβάλλουν οι εισαγωγείς 
και ελέγχει τη λειτουργία των πιστοποιημένων κέντρων 

− Οι κάτοχοι οχημάτων οι οποίοι υποχρεούνται να επιστρέφουν τα 
οχήματά τους σε πιστοποιημένα κέντρα 

Παλαιά 
ελαστικά 

Επιστροφή των παλαιών ελαστικών στους πωλητές 
τους 
Κατασκευή και λειτουργία μονάδας ανακύκλωσης, 
εφόσον κριθεί βιώσιμη, στην οποία θα λαμβάνει χώρα 
κοκκοποίηση του ελαστικού 
Χρήση του κοκκοποιημένου υλικού στην οδοποιία, 

− Οι Αρμόδιες Υπηρεσίες των Υπουργείων οι οποίες πιστοποιούν και 
εποπτεύουν την κατασκευή και λειτουργία του κέντρου ανακύκλωσης, 
εποπτεύουν το σύστημα διαχείρισης, προχωρούν σε κρατικές 
ενισχύσεις ιδιωτών που απασχολούνται στην ανακύκλωση ελαστικών, 
αναπτύσσουν το σύστημα καταγραφής και τα προγράμματα 
ενημέρωσης του κοινού 
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κατασκευές κτιρίων, κ.λπ. 
Μεταφορά των ελαστικών σε μονάδες που μπορούν να 
τα χρησιμοποιήσουν ως βοηθητική καύσιμη ύλη 
Ανάπτυξη συστήματος καταγραφής στοιχείων 
αναφορικά με τις ποσότητες ελαστικών, διαχείριση, 
κ.λπ. 
Εφαρμογή προγραμμάτων ενημέρωσης των πολιτών 
 

− Οι πωλητές ελαστικών οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να αποδέχονται 
δωρεάν τα επιστρεφόμενα ελαστικά, να προχωρούν σε περαιτέρω 
διαχείριση και να παρέχουν τα απαραίτητα στοιχεία για την καταγραφή 

− Οι εισαγωγείς ελαστικών οι οποίοι καταβάλλουν χρηματικό τέλος για 
την ενίσχυση του διαχειριστικού συστήματος, παρέχουν τα απαραίτητα 
στοιχεία για την καταγραφή και αναπτύσσουν προγράμματα 
ενημέρωσης του κοινού 

− Ιδιωτικοί φορείς οι οποίοι πραγματοποιούν την κατασκευή και 
λειτουργία του κέντρου ανακύκλωσης, εφόσον κριθεί βιώσιμο και 
παρέχουν τα απαραίτητα στοιχεία για την καταγραφή  

− Ο Φορέας-Επιτροπή διαχείρισης δυνητικά ανακτήσιμων υλικών ο 
οποίος καθορίζει το χρηματικό τέλος που θα καταβάλλουν οι 
εισαγωγείς και ελέγχει τη λειτουργία του κέντρου ανακύκλωσης  

− Οι καταναλωτές οι οποίοι υποχρεούνται να επιστρέφουν τα παλαιά 
ελαστικά στους πωλητές 

Απόβλητα 
κτιριακών 
κατασκευών, 
κατεδαφίσεων, 
εκσκαφών και 
υλικά οδοποιίας 

Έκδοση τεχνικών προδιαγραφών και κριτηρίων 
ποιότητας για την ανακύκλωση 
Ανάπτυξη αγοράς δευτερογενών οικοδομικών υλικών 
Επιστροφή των αποβλήτων στους παραγωγούς και 
διανομείς πρωτογενών οικοδομικών υλικών 
Ανάπτυξη σχεδιασμού διαχείρισης των αποβλήτων – 
Εταιρείες διαχείρισης  
Θέσπιση συστήματος πιστοποίησης εταιρειών που 
προβαίνουν σε διαχείριση 
Κατασκευή ΧΥΤΑ αδρανών υλικών 
Εφαρμογή προγραμμάτων ενημέρωσης των πολιτών 

− Οι Αρμόδιες Υπηρεσίες των Υπουργείων οι οποίες εποπτεύουν το 
σύστημα διαχείρισης, προχωρούν σε κρατικές ενισχύσεις και 
πιστοποίηση των ιδιωτών που απασχολούνται στην ανακύκλωση, 
εκδίδουν τις τεχνικές προδιαγραφές και αναπτύσσουν τα προγράμματα 
ενημέρωσης του κοινού 

− Η Τοπική Αυτοδιοίκηση συμμετέχει στην ανάπτυξη σχεδίου 
διαχείρισης και οργανώνει προγράμματα ενημέρωσης του κοινού 

− Οι εργολάβοι, παραγωγοί και διανομείς πρωτογενών και δευτερογενών  
οικοδομικών υλικών αναπτύσσουν την αγορά δευτερογενών 
οικοδομικών υλικών, οι παραγωγοί/διανομείς αποδέχονται δωρεάν τα 
απόβλητα που θα τους επιστρέφουν οι εργολάβοι και οι πολίτες και 
προχωρούν σε περαιτέρω διαχείρισή τους  

− Ιδιωτικοί φορείς οι οποίοι συμμετέχουν στην λειτουργία εταιρειών 
ανακύκλωσης και του ΧΥΤΑ αδρανών  
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− ΚΕΒΕ, ΕΤΕΚ, ΟΕΒ έχουν της ευθύνη διοργάνωσης εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων, σεμιναρίων, έκδοσης ενημερωτικού υλικού, 
οργάνωσης και λειτουργίας υπηρεσιών παροχής υπηρεσιών και 
τεχνικών συμβουλών 

ΑΗΗΣ Οργάνωση πιστοποιημένων χώρων συγκέντρωσης 
ΑΗΗΣ   
Μεταφορά των ΑΗΗΣ στους χώρους συγκέντρωσης ή 
στα σημεία πώλησης 
Κατασκευή και λειτουργία μονάδων 
αποσυναρμολόγησης/ανάκτησης ανακυκλώσιμων 
υλικών από ΑΗΗΣ 
Εξαγωγή ΑΗΗΣ και ανακτηθέντων υλικών 
Ανάπτυξη συστήματος καταγραφής στοιχείων 
αναφορικά με τις παραγόμενες ποσότητες, τις τεχνικές 
διαχείρισης, κ.λπ. 
Εφαρμογή προγραμμάτων ενημέρωσης των πολιτών 

− Η Τοπική Αυτοδιοίκηση και αρμόδιες Υπηρεσίες των Υπουργείων οι 
οποίοι πιστοποιούν τα κέντρα, εποπτεύουν το σύστημα διαχείρισης, 
αναπτύσσουν το σύστημα καταγραφής και τα προγράμματα 
ενημέρωσης του κοινού 

− Οι Αντιπρόσωποι εταιρειών/εισαγωγείς/πωλητές ΗΗΣ οι οποίοι είναι 
υπεύθυνοι για τη διαχείριση των ΑΗΗΣ και έχουν τη δυνατότητα να 
λειτουργούν χώρους συγκέντρωσης, μονάδες αποσυναρμολόγησης, 
καταβάλλουν χρηματικό τέλος για την ενίσχυση της λειτουργίας του 
συστήματος διαχείρισης, αποδέχονται τις επιστρεφόμενες ΑΗΗΣ,  
καταβάλλουν χρηματικό ποσό στους καταναλωτές που θα επιστρέφουν 
τις ΑΗΗΣ και παρέχουν τα απαραίτητα στοιχεία για την καταγραφή 

− Ιδιωτικοί φορείς οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να εμπλακούν στην 
κατασκευή και λειτουργία χώρων συγκέντρωσης και μονάδων 
αποσυναρμολόγησης, παρέχουν τα απαραίτητα στοιχεία για την 
καταγραφή και οργανώνουν προγράμματα ενημέρωσης του κοινού 

− Ο Φορέας-Επιτροπή διαχείρισης δυνητικά ανακτήσιμων υλικών ο 
οποίος καθορίζει το χρηματικό τέλος που θα καταβάλλουν οι 
εισαγωγείς ΗΗΣ και ελέγχει τη λειτουργία των πιστοποιημένων 
κέντρων 

− Οι κάτοχοι ΑΗΗΣ οι οποίοι υποχρεούνται να τις επιστρέφουν σε 
πιστοποιημένα κέντρα ή στους διανομείς/πωλητές ΗΗΣ 

Απορριπτόμενες 
ηλεκτρικές 
στήλες και 
συσσωρευτές 

Οργάνωση πιστοποιημένων χώρων συγκέντρωσης    
Μεταφορά στους χώρους συγκέντρωσης ή στα σημεία 
πώλησης 
Κατασκευή και λειτουργία μονάδας ανάκτησης και 

− Η Τοπική Αυτοδιοίκηση και αρμόδιες Υπηρεσίες των Υπουργείων οι 
οποίοι πιστοποιούν τα κέντρα, εποπτεύουν το σύστημα διαχείρισης και 
αναπτύσσουν το σύστημα καταγραφής και τα προγράμματα 
ενημέρωσης του κοινού 
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επαναπροώθηση των ανακυκλώσιμων υλικών 
Εξαγωγή ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και 
ανακτηθέντων υλικών 
Ανάπτυξη συστήματος καταγραφής στοιχείων 
αναφορικά με τις παραγόμενες ποσότητες, τις τεχνικές 
διαχείρισης, κ.λπ. 
Εφαρμογή προγραμμάτων ενημέρωσης των πολιτών 

− Οι πωλητές ηλεκτρικών στηλών - συσσωρευτών οι οποίοι είναι 
υπεύθυνοι για τη διαχείριση των αποβλήτων αυτών και έχουν τη 
δυνατότητα να λειτουργούν χώρους συγκέντρωσης, μονάδα 
ανάκτησης, καταβάλλουν χρηματικό τέλος για την ενίσχυση της 
λειτουργίας του συστήματος διαχείρισης, αποδέχονται τις 
επιστρεφόμενες στήλες και συσσωρευτές, καταβάλλουν χρηματικό 
ποσό στους καταναλωτές που θα επιστρέφουν τους συσσωρευτές, 
παρέχουν τα απαραίτητα στοιχεία για την καταγραφή και οργανώνουν 
προγράμματα ενημέρωσης του κοινού 

− Ιδιωτικοί φορείς οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να εμπλακούν στην 
κατασκευή και λειτουργία χώρων συγκέντρωσης και μονάδας 
ανάκτησης, παρέχουν τα απαραίτητα στοιχεία για την καταγραφή και 
οργανώνουν προγράμματα ενημέρωσης του κοινού 

− Ο Φορέας-Επιτροπή διαχείρισης δυνητικά ανακτήσιμων υλικών ο 
οποίος καθορίζει το χρηματικό τέλος που θα καταβάλλουν οι πωλητές 
και ελέγχει τη λειτουργία των πιστοποιημένων κέντρων 

− Οι καταναλωτές οι οποίοι υποχρεούνται να επιστρέφουν τα προϊόντα 
σε πιστοποιημένα κέντρα ή στους πωλητές 

ΜΠΕΑ Ανάπτυξη συστήματος συλλογής, μεταφοράς σε 
Κέντρα συλλογής, Αγοράς ή Ανάκτησης υλικών 
Καταγραφή στοιχείων για τις ποσότητες και τις 
πρακτικές διαχείρισής τους 
Εφαρμογή προγραμμάτων ενημέρωσης των πολιτών 

− Η Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι αρμόδια για τη διαχείριση των ΜΠΕΑ 
από τα δημοτικά απόβλητα και έχει την υποχρέωση να διατηρεί 
στοιχεία για τις ποσότητες και τις πρακτικές διαχείρισής τους και να 
οργανώσει προγράμματα ενημέρωσης του κοινού 

− Ιδιωτικοί φορείς οι οποίοι έπειτα από συμφωνία με την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση μπορούν να αναλάβουν τη διαχείριση των ΜΠΕΑ, 
έχουν την υποχρέωση να διατηρούν στοιχεία για τις ποσότητες και τις 
πρακτικές διαχείρισής τους και οργανώνουν προγράμματα ενημέρωσης 
του κοινού 

PCBs Απαγόρευση διακίνησης συσκευών που περιέχουν 
PCBs – Καταστροφή όσων χρησιμοποιούνται 

− Οι Αρμόδιες Υπηρεσίες των Υπουργείων οι οποίες εποπτεύουν το 
σύστημα διαχείρισης, διατηρούν και επικαιροποιούν την καταγραφή 
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Επικαιροποίηση της βάσης δεδομένων που υφίσταται 
αναφορικά με τις παραγόμενες ποσότητες 
Κατασκευή και λειτουργία μονάδας διαχείρισης PCBs, 
εφόσον κριθεί βιώσιμη 
Εξαγωγή  
Εφαρμογή προγραμμάτων ενημέρωσης των πολιτών 

των ποσοτήτων, προχωρούν στην απαγόρευση της χρήσης συσκευών 
που περιέχουν PCBs και στην καταστροφή των υφιστάμενων 
συσκευών και οργανώνουν προγράμματα ενημέρωσης των πολιτών 

− Οι παραγωγοί/διανομείς διακινούν συσκευές που δεν περιέχουν PCBs 
και παρέχουν τα απαραίτητα στοιχεία για την καταγραφή 

− Ιδιωτικοί φορείς οι οποίοι συμμετέχουν στην κατασκευή και 
λειτουργία της μονάδας διαχείρισης PCBs εφόσον κριθεί βιώσιμη και 
παρέχουν τα απαραίτητα στοιχεία για την καταγραφή 

− Οι καταναλωτές υποχρεούνται να χρησιμοποιούν συσκευές που δεν 
περιέχουν PCBs  

Χ.Ο. Επιστροφή των Χ.Ο. στα πρατήρια υγρών καυσίμων 
και συνεργεία 
Συλλογή, μεταφορά, αναγέννηση ή θερμική 
αξιοποίηση των Χ.Ο. είτε σε μονάδες που θα 
αναπτυχθούν αποκλειστικά για το σκοπό αυτό είτε σε 
ήδη υφιστάμενες εγκαταστάσεις 
Ειδικότερα θερμική αξιοποίηση είτε στην Κεντρική 
μονάδα θερμικής επεξεργασίας αποβλήτων, είτε σε 
υφιστάμενες βιομηχανικές μονάδες, π.χ. 
τσιμεντοποιεία με την προϋπόθεση ότι διαθέτουν 
αντιρρυπαντικά συστήματα 
Υιοθέτηση ΒΔΤ από τις μονάδες αναγέννησης Χ.Ο. 
Ανάπτυξη συστήματος καταγραφής των ποσοτήτων, 
των τεχνικών διαχείρισης, κ.λπ. 
Εφαρμογή προγραμμάτων ενημέρωσης των πολιτών 
 

− Οι Αρμόδιες Υπηρεσίες των Υπουργείων οι οποίες εφαρμόζουν 
δημοσιονομικά μέτρα, οικονομικά κίνητρα και επιδοτήσεις με στόχο 
την περαιτέρω προώθηση της αναγέννησης και επαναχρησιμοποίησης 
και την ανάπτυξη της εγχώριας αγοράς, εποπτεύουν το σύστημα 
διαχείρισης,  αναπτύσσουν το σύστημα καταγραφής και τα 
προγράμματα ενημέρωσης του κοινού 

− Τα συνεργία και πρατήρια υγρών καυσίμων αποδέχονται δωρεάν τις 
επιστρεφόμενες ποσότητες και παρέχουν τα απαραίτητα στοιχεία για 
την καταγραφή 

− Οι εταιρείες εισαγωγής και διαχείρισης ορυκτελαίων συλλέγουν τα 
Χ.Ο. οι ίδιες είτε την αναθέτουν σε άλλους ιδιωτικούς φορείς καθώς 
και είναι υποχρεωμένες να μεριμνούν για την περαιτέρω διαχείρισή 
τους σε μονάδες αναγέννησης ή θερμικής αξιοποίησης. Επιπλέον 
καταβάλλουν χρηματικό τέλος για ενίσχυση του συστήματος 
διαχείρισης, έχουν την υποχρέωση αναγραφής ειδικής σήμανσης στα 
προϊόντα τους και παρέχουν τα απαραίτητα στοιχεία για την 
καταγραφή 

− Ιδιωτικοί φορείς οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν 
την κατασκευή και λειτουργία των μονάδων αναγέννησης και θερμικής 
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αξιοποίησης καθώς και οι λειτουργοί των μονάδων συγκεκριμένων 
βιομηχανικών κλάδων που έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιούν 
ενεργειακά τα Χ.Ο. και παρέχουν τα απαραίτητα στοιχεία για την 
καταγραφή 

− Ο Φορέας-Επιτροπή διαχείρισης δυνητικά ανακτήσιμων υλικών ο 
οποίος καθορίζει το χρηματικό τέλος που θα επιβλέπει το σχήμα 
διαχείρισης 

− Οι καταναλωτές υποχρεούνται να επιστρέφουν τα Χ.Ο. στα πρατήρια 
υγρών καυσίμων ή τα συνεργία 

Γεωργικά και 
κτηνοτροφικά  

Ανάπτυξη συστήματος καταγραφής των ποσοτήτων 
Ενσωμάτωση της διαχείρισής τους στα συστήματα 
άλλων τύπων στερεών αποβλήτων 
Θέσπιση κώδικα ορθής γεωργικής πρακτικής, η οποία 
βρίσκεται ήδη υπό εξέλιξη  

− Οι Αρμόδιες Υπηρεσίες των Υπουργείων οι οποίες θεσπίζουν τον 
κώδικα ορθής γεωργικής πρακτικής, εποπτεύουν το σύστημα 
διαχείρισης και αναπτύσσουν το σύστημα καταγραφής 

− Οι παραγωγοί των αποβλήτων οι οποίοι μεριμνούν για τη διαχείρισή 
τους και παρέχουν τα απαραίτητα στοιχεία για την καταγραφή 

Υγειονομικής 
περίθαλψης 

Ανάπτυξη συστήματος καταγραφής των ποσοτήτων 
Έκδοση προδιαγραφών, οδηγιών και κριτηρίων για την 
διαχείρισή τους εντός και εκτός του χώρου παραγωγής 
τους 
Προσωρινή αποθήκευση σε ειδικούς χώρους εντός του 
χώρου παραγωγής τους 
Αποτέφρωση σε μονάδα θερμικής επεξεργασίας που 
θα κατασκευασθεί στο Κέντρο Διαχείρισης 
επικινδύνων αποβλήτων 
Στο παρόν στάδιο προτείνεται η χρήση της μονάδας 
αποτέφρωσης του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας 
Αποστείρωση σε κινητή μονάδα μέχρι να οδηγηθούν 
τα απόβλητα στο χώρο διαχείρισής τους 
Εφαρμογή προγραμμάτων ενημέρωσης των πολιτών 

− Οι Αρμόδιες Υπηρεσίες των Υπουργείων οι οποίες είναι υπεύθυνες για 
τη διαχείριση και λειτουργία της μονάδας θερμικής επεξεργασίας, την 
έκδοση προδιαγραφών, οδηγιών και κριτηρίων για τη διαχείριση των 
αποβλήτων, την εποπτεία του συστήματος διαχείρισης και την 
ανάπτυξη του συστήματος καταγραφής και των προγραμμάτων 
ενημέρωσης του κοινού 

− Ιδιωτικοί φορείς και φορείς λειτουργίας των νοσοκομείων οι οποίοι 
είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση των αποβλήτων εντός των 
εγκαταστάσεων των νοσοκομείων ή σε κινητή μονάδα αποστείρωσης 
και παρέχουν τα απαραίτητα στοιχεία για την καταγραφή 
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Πίνακας 6: Απαιτούμενα έργα και εγκαταστάσεις για τη διαχείριση των στερεών 
αποβλήτων στην Κύπρο 

Προτεινόμενο έργο/εγκατάσταση Προτεινόμενη τοποθεσία 
2 Μονάδες μηχανικής ανακύκλωσης 1 στην Επαρχία Λευκωσίας και 1 στην 

Επαρχία Λεμεσού ή την περιοχή 
επαρχίας Λάρνακας και ελεύθερης 

Αμμοχώστου 
2 Μονάδες επεξεργασίας οργανικού 

υλικού 
Στην ίδια τοποθεσία με τις μονάδες 
μηχανικής ανακύκλωσης: Επαρχία 
Λευκωσίας και Επαρχία Λεμεσού ή 

περιοχή επαρχίας Λάρνακας και 
ελεύθερης Αμμοχώστου 

1 μονάδα θερμικής επεξεργασίας με 
παράλληλη ανάκτηση ενέργειας 

Στην ίδια τοποθεσία με το κέντρο 
διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων 

4 χώροι υγειονομικής ταφής αποβλήτων 1 στην επαρχία Λευκωσίας, 1 στην 
επαρχία Λεμεσού, 1 στην επαρχία Πάφου 
και 1 στην περιοχή επαρχίας Λάρνακας 

και ελεύθερης Αμμοχώστου 
1 Κέντρο διαχείρισης επικινδύνων 

αποβλήτων 
Απαιτούνται μελέτες χωροθέτησης και 

βιωσιμότητας 
1 χώρος υγειονομικής ταφής επικινδύνων 

αποβλήτων 
Πλησίον του κέντρου διαχείρισης 

επικινδύνων αποβλήτων 
1 κέντρο ανακύκλωσης παλαιών 

ελαστικών 
Απαιτούνται μελέτες χωροθέτησης και 

βιωσιμότητας 
1 χώρος υγειονομικής ταφής αδρανών 

υλικών 
Απαιτούνται μελέτες χωροθέτησης 

1 μονάδα ανάκτησης ηλεκτρικών στηλών 
και συσσωρευτών 

Απαιτούνται μελέτες χωροθέτησης και 
βιωσιμότητας 

1 μονάδα διαχείρισης PCBs Απαιτούνται μελέτες χωροθέτησης και 
βιωσιμότητας 
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1. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
 
 
1.1 Γενικά 
 
Στην ενότητα αυτή γίνεται παρουσίαση και ανάλυση του υφιστάμενου νομοθετικού 
πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κύπρου σχετικά με τις παρακάτω 
κατηγορίες στερεών αποβλήτων: 
 
• ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 
I. Οικιακά απόβλητα 
II. Υλικά συσκευασίας 
 
• ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 
I. Επικίνδυνα στερεά απόβλητα 
II. Μη επικίνδυνα στερεά απόβλητα 
 
• ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
I. Οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους 
II. Παλαιά ελαστικά 
III. Aπόβλητα κτιριακών κατασκευών, κατεδαφίσεων, εκσκαφών και υλικά 

οδοποιίας (ΑΚΚΕ) 
IV. Απορριπτόμενες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές (ΑΗΗΣ) 
V. Απορριπτόμενες ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές 
VI. Μικρές ποσότητες επικινδύνων αποβλήτων (ΜΠΕΑ) στα δημοτικά στερεά 

απόβλητα 
VII. Πολυχλωριωμένα Διφαινύλια (PCBs)  
VIII. Χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια (Χ.Ο.) 
IX. Γεωργικά και κτηνοτροφικά απόβλητα 
X. Απόβλητα υγειονομικής περίθαλψης 
 
 
1.2 Κοινοτική νομοθεσία 
 
Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται οι Κοινοτικές Αποφάσεις, Οδηγίες και 
Κανονισμοί, οι οποίοι συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με την παραγωγή και διαχείριση 
των στερεών αποβλήτων που περιγράφηκαν παραπάνω. 
 
Αναλυτική περιγραφή της νομοθεσίας που παρατίθεται στον Πίνακα 1.1 δίδεται στο 
Παράρτημα 1. 
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Πίνακας 1.1: Κοινοτική νομοθεσία αναφορικά με τα στερεά απόβλητα 
ΘΕΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Στερεά απόβλητα Οδηγία 75/442/EΟK 
Στερεά απόβλητα Οδηγία 91/156/EΟK 

Θέσπιση ευρωπαϊκού καταλόγου αποβλήτων Απόφαση 94/3/ΕΚ 
Θέσπιση ευρωπαϊκού καταλόγου αποβλήτων Απόφαση 2000/532/ΕΚ 
Θέσπιση ευρωπαϊκού καταλόγου αποβλήτων Απόφαση 2001/118/ΕΚ 

Στερεά απόβλητα Απόφαση 96/350/ΕΚ 
Καύση αστικών απορριμμάτων Οδηγία 89/369/ΕΟΚ 

Καύση αποβλήτων Οδηγία 2000/76/ΕΚ 
Υγειονομική ταφή αποβλήτων Οδηγία 1999/31/ΕΚ 

Συσκευασίες και απορρίμματα συσκευασιών Οδηγία 94/62/ΕΚ 
Τοξικά και επικίνδυνα απόβλητα Οδηγία 78/319/ΕΟΚ 

Επικίνδυνα απόβλητα Οδηγία 91/689/ΕΟΚ 
Κατάρτιση καταλόγου επικινδύνων αποβλήτων Απόφαση 94/904/ΕΚ 

Ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση 
επικινδύνων ουσιών 

Οδηγία 67/548/ΕΟΚ 

Διασυνοριακή μεταφορά επικινδύνων αποβλήτων Κανονισμός 259/93 
Διασυνοριακή Μεταφορά Επικίνδυνων Αποβλήτων 

και Απόθεσή τους – Σύμβαση της Βασιλείας 
Απόφαση 93/98/ΕΟΚ 

Ολοκληρωμένος έλεγχος και πρόληψη της ρύπανσης Οδηγία 96/61/ΕΚ 
Κίνδυνοι από ατυχήματα σχετιζόμενα με επικίνδυνες 

ουσίες 
Οδηγία 96/82/ΕΚ 

Διασυνοριακή Μεταφορά Επικίνδυνων Αποβλήτων Οδηγία 84/631/ΕΟΚ 
Διασυνοριακή Μεταφορά Επικίνδυνων Αποβλήτων Οδηγία 90/170/ΕΟΚ 

Διασυνοριακών Μεταφορών των Επικίνδυνων 
Αποβλήτων  

Οδηγία 93/75/ΕΟΚ 

Οδικές μεταφορές επικινδύνων αποβλήτων Οδηγία 94/55/ΕΚ 
Οδικές μεταφορές επικινδύνων αποβλήτων Οδηγία 95/50/ΕΚ 
Οδικές μεταφορές επικινδύνων αποβλήτων Οδηγία 96/86/EK 

Σιδηροδρομικές μεταφορές επικινδύνων αποβλήτων Οδηγία 96/49/ΕΚ 
Αγορά και χρήση μερικών επικινδύνων ουσιών και 

παρασκευασμάτων 
Οδηγία 76/769/ΕΟΚ 

Οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους Οδηγία 2000/53/ΕΚ                        
Απορριπτόμενες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές 

συσκευές 
Προτάσεις για Κοινοτικές Οδηγίες 
500PC0347(01) & 500PC0347(02)    

Ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές Οδηγία 91/157/ΕΟΚ 
Ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές Οδηγία 93/86/ΕΟΚ 
Ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές Οδηγία 98/101/ΕΚ 

PCBs/PCTs Οδηγία 76/403/ΕΟΚ 
PCBs/PCTs Οδηγία 96/59/ΕΚ 
PCBs/PCTs Απόφαση 2001/68/ΕΚ      
PCBs/PCTs Οδηγία 85/467/ΕΟΚ 

Χρησιμοποιημένα Ορυκτέλαια Οδηγία 75/439/ΕΟΚ 
Χρησιμοποιημένα Ορυκτέλαια Οδηγία 87/101 ΕΟΚ 

Ερωτηματολόγια Απόφαση 94/741/ΕΚ 
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1.3 Νομοθετικό Πλαίσιο της Κύπρου 
 
Η Κυπριακή περιβαλλοντική νομοθεσία βρίσκεται υπό διαμόρφωση, με στόχο την 
κατάρτιση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου περιβαλλοντικής πολιτικής, τη θέσπιση 
νόμων και διατάξεων για τη διαχείριση των αποβλήτων με σκοπό την προστασία του 
περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.   
 
Με το Νόμο 29(ΙΙΙ) του 1992, η Κύπρος εναρμονίζεται με την Σύμβαση της 
Βασιλείας για τον Έλεγχο της Διασυνοριακής Διακίνησης Επικινδύνων Αποβλήτων 
(περιγράφεται στο νομοθετικό πλαίσιο της ΕΕ), καθώς επίσης και την τροποποίησή 
της που αφορά στην απαγόρευση μεταφοράς αποβλήτων σε αναπτυσσόμενες χώρες 
(Νόμος 12(ΙΙΙ) του 2000).   
 
Για τη διαχείριση των οικιακών απορριμμάτων, υπάρχουν κατευθυντήριες οδηγίες 
στους ακόλουθους Νόμους:  

1. ΚΔΠ 235 του 1996 
Περί Χωρίων 

2. Νόμος 86(Ι) του 1999  
Περί Κοινοτήτων 

3. Νόμος 111 του 1985 
Περί Δήμων 

4. Νόμος 19 του 1992  
Για την καταπολέμηση της Ρύπανσης των Δημοσίων Δρόμων 
 
 

Στο παραπάνω νομοθετικό πλαίσιο καλύπτονται μόνο μερικές συνιστώσες της 
διαχείρισης των απορριμμάτων και όχι το σύνολο.  
 
Επίσης, στο Νόμο 69 του 1991 περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Nερών που αφορά 
στην ανάπτυξη δράσεων για την πρόληψη / μείωση / έλεγχο της ρύπανσης των νερών 
στην Κύπρο, με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, 
γίνονται αναφορές στα ακόλουθα: 
• Διαδικασίες και προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας για απόρριψη επικινδύνων 

ουσιών σε νερά ή επί ή εντός του εδάφους. 
• Καθορισμός επιπτώσεων από τη μη ορθολογική τελική διάθεση των 

απορριμμάτων στα υπόγεια ύδατα. 
 
Για την έγκριση άδειας απόρριψης των βιομηχανικών αποβλήτων (η διαδικασία 
περιγράφεται στον προαναφερθέντα Νόμο 69/91), η κάθε βιομηχανία πρέπει να δίνει 
αντιπροσωπευτικά στοιχεία για κάθε είδος αποβλήτων που παράγει. Ενδεικτικά 
πρέπει να δίνονται στοιχεία για τα ακόλουθα: είδος αποβλήτου, πηγή αποβλήτου 
(στάδια παραγωγικής διαδικασίας), σύσταση και ποσότητα αποβλήτου, δυνατότητα 
ανακύκλωσης ή επαναχρησιμοποίησης υλικών, τεχνικές επεξεργασίας, τρόπος και 
χώροι τελικής διάθεσης απόρριψης.  
Υφίστανται Νόμοι περί Τροφίμων, στο περιεχόμενο των οποίων αναφέρονται 
Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις σχετικά με τη διαχείριση των παραγόμενων 
στερεών αποβλήτων, με τρόπο που να προστατεύεται η δημόσια υγεία (αποφυγή 
μόλυνσης των τροφίμων) και να προλαμβάνεται η ρύπανση του περιβάλλοντος 
(Κ.Δ.Π. 143/2001). 
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Επίσης, υφίσταται ο Νόμος 90(Ι)/2001, που προνοεί για τον έλεγχο και την εποπτεία 
της ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών νοσηλευτηρίων. Στο περιεχόμενο του Νόμου 
αυτού περιλαμβάνονται και στοιχεία που αφορούν στη διαχείριση των παραγόμενων 
στερεών αποβλήτων. 
 
Τέλος, έχει τεθεί σε ισχύ (2002) Νόμος ο οποίος προνοεί για τη διαχείριση των 
στερεών και επικινδύνων αποβλήτων.  
  
Η Nομική Yπηρεσία – Γενική Εισαγγελία της Κυπριακής Δημοκρατίας, σε 
συνεργασία με το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος καθώς 
και με τα συναρμόδια υπουργεία και φορείς, έχει αναθέσει σε εμπειρογνώμονες την 
ανάπτυξη νομοθεσίας για ολόκληρη τη θεματική ενότητα που αφορά στη διαχείριση 
των στερεών αποβλήτων.  
 
Η ανάπτυξη νομοθεσίας έχει φτάσει σε τελικό στάδιο αναφορικά με τις παρακάτω 
κατηγορίες αποβλήτων: 
- Χρησιμοποιημένα Ορυκτέλαια (μηχανέλαια) 
- PCBs 
- Απόβλητα που περιέχουν αμίαντο 
- Τελική διάθεση αποβλήτων  
- Υλικά συσκευασίας 
- Απορριπτόμενες ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές  
- Ιλύες από επεξεργασία αποβλήτων 
- Επικαιροποιημένο ευρωπαϊκό κατάλογο αποβλήτων (2001)  
- Οδηγία περί ολοκληρωμένης πρόληψης και ελέγχου της ρύπανσης από τη 

βιομηχανία 
 
Πιο συγκεκριμένα, η διαδικασία βρίσκεται στο στάδιο της τελικής επεξεργασίας του 
προσχεδίου και διαμόρφωσης της τελικής νομοθεσίας, η οποία εκτιμάται ότι θα τεθεί 
σε ισχύ εντός του 2002. 
 
 
1.4 Παρατηρήσεις 
 
Με βάση την παρουσίαση και ανάλυση που προηγήθηκε, προκύπτει ότι η Κύπρος, 
στο πλαίσιο της εφαρμογής της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη 
διαχείριση των στερεών αποβλήτων θα πρέπει να διαμορφώσει την πολιτική της για 
τα στερεά απόβλητα με στόχο την προστασία τόσο της δημόσιας υγείας όσο και του 
φυσικού περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να αναπτύξει νομοθετικό πλαίσιο 
σε εναρμόνιση με την αντίστοιχη Ευρωπαϊκή νομοθεσία για τα στερεά απόβλητα το 
οποίο να διέπεται από τις βασικές αρχές της Ευρωπαϊκής πολιτικής για τη διαχείριση 
των αποβλήτων αυτών. Το νομοθετικό αυτό πλαίσιο θα αποτελέσει το βασικό 
εργαλείο για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και εφαρμογή της αντίστοιχης 
περιβαλλοντικής πολιτικής. Το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο της Κύπρου δεν 
καλύπτει πλήρως τον τομέα διαχείρισης των στερεών αποβλήτων. Τονίζεται, όμως, 
ότι έχουν γίνει οι απαιτούμενες ενέργειες και οι διαδικασίες για την ανάπτυξη και 
θεσμοθέτηση νομοθετικού πλαισίου που να καλύπτει και τις υπόλοιπες παραμέτρους 
που συμμετέχουν στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων θα ολοκληρωθούν 
σύντομα. Επίσης, αναφέρεται ότι θα απαιτηθεί η εξειδίκευση σε επιμέρους θέματα 
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που αφορούν στη διαχείριση συγκεκριμένων ρευμάτων στερεών αποβλήτων όπως 
είναι τα επικίνδυνα απόβλητα, τα χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια κ.λπ. 
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2. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 
 
 
2.1 Γενικά 
 
Τα στερεά απόβλητα στην Κύπρο κατατάσσονται στις εξής κατηγορίες:  

• Δημοτικά στερεά απόβλητα 
− Οικιακά στερεά απόβλητα 
− Απόβλητα από εμπορικές και συναφείς δραστηριότητες, απόβλητα από 

ιδρύματα και γραφεία κ.λπ  
− Απόβλητα κήπων, πάρκων κ.λπ 
− Απόβλητα από καθαρισμό δρόμων 
− Ιλύες σηπτικών δεξαμενών  
− Ιλύες από την επεξεργασία αστικών λυμάτων  

 
• Βιομηχανικά απόβλητα 

− Επικίνδυνα στερεά απόβλητα 
− Μη επικίνδυνα στερεά απόβλητα\ 
 

• Άλλες κατηγορίες στερεών αποβλήτων 
− Οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους 
− Παλαιά ελαστικά 
− Απόβλητα κτιριακών κατασκευών, κατεδαφίσεων, εκσκαφών και υλικά 

οδοποιίας (ΑΚΚΕ) 
− Απορριπτόμενες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές (ΑΗΗΣ) 
− Απορριπτόμενες ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές 
− Μικρές ποσότητες επικινδύνων αποβλήτων (ΜΠΕΑ) στα αστικά στερεά 

απόβλητα 
− Πολυχλωριωμένα Διφαινύλια (PCBs)  
− Χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια (Χ.Ο.) 
− Γεωργικά και κτηνοτροφικά απόβλητα 
− Aπόβλητα υγειονομικής περίθαλψης 

 
Στη συνέχεια αναλύονται εκτενώς οι κατηγορίες και οι πηγές προέλευσης των 
στερεών αποβλήτων και δίδονται στοιχεία αναφορικά με την ποιοτική σύσταση και 
άλλα χαρακτηριστικά τους. Επίσης γίνεται ταξινόμηση τους με βάση τον Ευρωπαϊκό 
Κατάλογο Αποβλήτων (ΕΚΑ) (European Waste Catalogue (EWC), Απόφαση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2001/118/ΕΚ της 16.1.2001). Η αναλυτική κατηγοριοποίηση 
των στερεών αποβλήτων σύμφωνα με τον επικαιροποιημένο ΕΚΑ, παρατίθεται στο 
Παράρτημα 2.  
 
Επιπλέον, στην Ενότητα αυτή παρουσιάζονται στοιχεία που αφορούν στις 
παραγόμενες ποσότητες, το είδος και τη γεωγραφική κατανομή των υπό εξέταση μη 
επικίνδυνων και επικίνδυνων στερεών αποβλήτων.  
 
Τα συλλεχθέντα στοιχεία και η αξιολόγησή τους βασίζεται σε μελέτες και δεδομένα 
που έχουν εκπονηθεί και είναι διαθέσιμα από τους αρμόδιους φορείς της Κύπρου. Πιο 
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συγκεκριμένα, τα στοιχεία λήφθηκαν από διάφορους φορείς της Κύπρου όπως 
Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών 
Πόρων και Περιβάλλοντος, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 
Στατιστική Υπηρεσία της Κύπρου, Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων, Ένωση  
Δήμων και Ένωση Κοινοτήτων καθώς και από επαφές με εκπροσώπους 
βιομηχανικών μονάδων.  
 
Για κάθε περιγραφόμενη πηγή προέλευσης σημειώνεται ο κωδικός με βάση την 
κατηγοριοποίηση που γίνεται στον ΕΚΑ.  
 
 
2.2 Δημοτικά απόβλητα 
 
 
2.2.1 Μικτά οικιακά απόβλητα (20) 
 
Τα δημοτικά στερεά απόβλητα περιλαμβάνουν κυρίως τα στερεά οικιακά απόβλητα, 
τα υλικά συσκευασίας, απόβλητα από εμπορικές και συναφείς δραστηριότητες, 
απόβλητα από ιδρύματα και γραφεία, απόβλητα κήπων, πάρκων κ.λπ. 
 
Πιο συγκεκριμένα, οικιακά απόβλητα ονομάζουμε τα απόβλητα των κατοικιών, του 
οδοκαθαρισμού ή άλλα απόβλητα που μπορούν από τη φύση ή από τη σύνθεση τους 
να εξομοιωθούν με τα οικιακά απόβλητα. Στα οικιακά απόβλητα 
συμπεριλαμβάνονται κάθε είδους απορρίμματα που προέρχονται από κατοικίες, 
ξενοδοχεία, εμπορικά καταστήματα, εστιατόρια, βιοτεχνίες εντός πόλεων και λοιπές 
ανθρωπογενείς δραστηριότητες εκτός από βιομηχανική δραστηριότητα, εφόσον 
απορρίπτονται στους ίδιους κάδους απορριμμάτων.  
 
Στα οικιακά απόβλητα συμπεριλαμβάνονται και οι απορριπτόμενες συσκευασίες 
ή/και τα υλικά τους. Συσκευασία είναι κάθε προϊόν, κατασκευασμένο από 
οποιοδήποτε είδους υλικό και προοριζόμενο να χρησιμοποιείται για να περιέχει 
αγαθά και για την προστασία, τη διακίνηση, τη διάθεση και την παρουσίαση αγαθών, 
από πρώτες ύλες μέχρι επεξεργασμένα αγαθά, από τον παραγωγό μέχρι τον χρήστη ή 
τον καταναλωτή. Ως συσκευασίες θεωρούνται επίσης όλα τα είδη «μιας χρήσης» που 
χρησιμοποιούνται για τον ίδιο σκοπό. 
 
Γενικά, «συσκευασία» νοείται μόνον: 
α) η συσκευασία προς πώληση ή πρωτογενής συσκευασία, δηλαδή η            
συσκευασία η σχεδιασμένη κατά τρόπο που να αποτελεί, στο σημείο αγοράς, χωριστή 
μονάδα προς πώληση στον τελικό χρήστη ή καταναλωτή  
 
β) η ομαδοποιημένη συσκευασία ή δευτερογενής συσκευασία, δηλαδή η συσκευασία 
η σχεδιασμένη κατά τρόπο που να αποτελεί, στο σημείο αγοράς, σύνολο ορισμένου 
αριθμού μονάδων προς πώληση, είτε αυτές πωλούνται ως έχουν στον τελικό χρήστη ή 
καταναλωτή, είτε χρησιμεύουν μόνο για την πλήρωση των εκθετηρίων στο σημείο 
πώλησης η εν λόγω συσκευασία μπορεί να αφαιρείται από το προϊόν χωρίς να 
επηρεάζονται τα χαρακτηριστικά του 
 
γ) η συσκευασία μεταφοράς ή τριτογενής συσκευασία, δηλαδή η συσκευασία η 
σχεδιασμένη κατά τρόπο που να διευκολύνει τη διακίνηση και μεταφορά αριθμού 
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μονάδων προς πώληση ή ομαδοποιημένων συσκευασιών, προκειμένου να 
αποφεύγεται η δια χειρός διακίνηση και οι ζημίες κατά τη μεταφορά. Στις 
συσκευασίες μεταφοράς δεν περιλαμβάνονται τα εμπορευματοκιβώτια των οδικών, 
σιδηροδρομικών, θαλάσσιων και αεροπορικών μεταφορών  
 
Απόβλητα συσκευασίας είναι κάθε συσκευασία ή υλικό συσκευασίας όπως αυτά 
περιγράφονται στην Οδηγία 94/62/ΕΚ, εξαιρουμένων των καταλοίπων παραγωγής. 
Πρόκειται δηλαδή για όλα τα υλικά, κάθε φύσης, τα οποία χρησιμοποιούνται για τη 
συσκευασία, προστασία, χειρισμό, μεταφορά και παρουσίαση προϊόντων. Επίσης μη 
επιστρεφόμενα αντικείμενα υπάγονται σε αυτή την κατηγορία. Τα υλικά αυτά μπορεί 
να περιλαμβάνουν γυαλί, πλαστικό, χαρτί, σίδηρο, αλουμίνιο και άλλα μέταλλα (π.χ. 
μπρούντζο, χαλκό, κ.λπ). 
 
Στα οικιακά απόβλητα, σύμφωνα με τον ΕΚΑ, συμπεριλαμβάνονται οι εξής 
κατηγορίες αποβλήτων: τα στερεά απόβλητα που παράγονται από τις οικίες και τις 
επιχειρήσεις περιλαμβάνουν χαρτιά και χαρτόνια, γυαλιά, ξύλο, μέταλλα, πλαστικά, 
υλικά συσκευασίας (πλαστικό, ξύλο, μέταλλα, χαρτί, γυαλί κ.λπ), βιοαποδομήσιμα 
οργανικά απόβλητα, ρούχα, υφάσματα, φωτογραφικά χημικά, ζιζανιοκτόνα, σωλήνες 
φθορισμού, απόβλητα που περιέχουν υδράργυρο, αεροζόλ, απορριπτόμενος 
ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός, φαρμακευτικές ουσίες, ηλεκτρικές στήλες  
και συσσωρευτές και απόβλητα από τον καθαρισμό συστημάτων κεντρικής 
θέρμανσης.  
 
 
2.2.2 Απόβλητα κήπων – πάρκων (20 02) 
 
Τα απόβλητα των κήπων και πάρκων περιλαμβάνουν βιοαποδομήσιμα απόβλητα, 
όπως φύλλα, κλαδιά, κηπευτικά, κ.λπ., καθώς και μη βιοποδομήσιμα απόβλητα, όπως 
χώματα, πέτρες, κ.λπ. 
  
 
2.2.3 Άλλα δημοτικά απόβλητα (20 03) 
 
Πρόκειται για τα απόβλητα που δεν περιλαμβάνονται στις πιο πάνω κατηγορίες. Πιο 
συγκεκριμένα: 
• απόβλητα από δημοτικές αγορές  
• υπολείμματα από τον καθαρισμό δρόμων 
• ιλύς σηπτικών δεξαμενών 
• ιλύς από την επεξεργασία αστικών λυμάτων 
 
Κύριο χαρακτηριστικό των δημοτικών αποβλήτων είναι η σημαντική διαφοροποίησή 
τους ως προς τη σύσταση και την ποσότητα. Επιπλέον, όπως ήδη αναφέρθηκε, είναι 
δυνατό στα δημοτικά απόβλητα να περιέχονται μικρές ποσότητες επικινδύνων 
συστατικών, π.χ. μπαταρίες που περιέχουν υδράργυρο ή κάδμιο, λαμπτήρες με 
μόλυβδο, πλαστικά που περιέχουν βρώμιο, χρώματα, απορριπτόμενος ηλεκτρικός 
εξοπλισμός που περιέχει υδράργυρο ή βρώμιο, κ.λπ.  
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2.2.4  Παραγωγή οικιακών αποβλήτων 
 
Αναφορικά με την παραγωγή οικιακών αποβλήτων σε επίπεδο Δήμων και 
Κοινοτήτων, τα διαθέσιμα στοιχεία αφορούν στην περιοχή της Λευκωσίας και  
αναφέρονται στις ποσότητες που παράγονται στους Δήμους και Κοινότητες της 
επαρχίας Λευκωσίας και οδηγούνται στο χώρο τελικής διάθεσης της περιοχής 
Κοτσιάτη (στοιχεία μέχρι το 1999) (Πίνακας 2.1). Τα στοιχεία αυτά, βρίσκονται στη 
διάθεση της Στατιστικής Υπηρεσίας της Κύπρου και προέρχονται από μετρήσεις που 
πραγματοποιήθηκαν από το Δήμο Λευκωσίας (καθημερινές ζυγίσεις των 
απορριμματοφόρων που εισέρχονταν στο χώρο διάθεσης, επί μία εβδομάδα). Σκοπός 
των μετρήσεων αυτών ήταν ο υπολογισμός της ετήσιας ποσότητας απορριμμάτων 
που καταλήγουν στο χώρο διάθεσης από τους Δήμους και τις Κοινότητες, έτσι ώστε 
να καθορισθούν και τα αντίστοιχα τέλη διάθεσης ανά Δήμο και Κοινότητα. 
 
Με βάση τα στοιχεία του Πίνακα 2.1, φαίνεται - όπως ήταν αναμενόμενο- ότι οι 
ποσότητες των οικιακών αποβλήτων, αυξάνονται με την πάροδο του χρόνου και 
μάλιστα έχουν σχεδόν διπλασιασθεί από το έτος 1991 ως το έτος 1999. Το γεγονός 
αυτό οφείλεται κυρίως στην αύξηση του πληθυσμού της επαρχίας Λευκωσίας καθώς 
και στην βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων.  
 
Πίνακας 2.1: Ποσότητες οικιακών αποβλήτων που οδηγούνται προς τελική διάθεση 
στην επαρχία Λευκωσίας (τόνοι/έτος) 

Δήμοι και ευρύτερη περιοχή 
Λευκωσίας 1991 1994 1999 

Δήμος Λευκωσίας 27.361 30.377 36.266 
Δήμος Στροβόλου 20.499 24.560 40.522 
Δήμος Έγκωμης 4.730 6.544 10.534 

Δήμος Αγ.Δομετίου 5.403 4.515 8.224 
Δήμος Αγλαντζιάς 5.663 6.490 14.451 

Δήμος Λατσιών 3.064 3.892 13.067 
Δήμος Λακατάμιας 5.047 8.614 12.839 

Σύμπλεγμα Δευτεράς-Ανθούπολης 4.472 1.565 2.361 
Σύμπλεγμα Δαλίου-Πέρα Χωρίου 

Νήσου 4.129 3.949 6.900 

Σύμπλεγμα Λυθροδόντα 2.444 3.028 3.427 
Σύμπλεγμα εργατών  1.940 1.970 
Σύμπλεγμα Κόρνου  712 1.170 

Συμβούλιο Βελτιώσεως Γερίου 1.352 1.262 1.716 
Συμβούλιο Βελτιώσεως Κλήρου 332 286 754 

Γούρι-Καλό Χωριό  317 369 
Μαθιάτης   312 
Παλαιχώρι   520 

Αρεδιού  260  
Βιομηχανική Περιοχή Εργατών  478  

ΣΥΝΟΛΟ 84.496 98.789 155.402 
(Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου) 
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Επίσης, υφίστανται στοιχεία για μεμονωμένους Δήμους από όλες τις επαρχίες της 
Κύπρου, όπως αναφέρεται στον Πίνακας 2.2. Τα στοιχεία αυτά είναι τα πιο πρόσφατα 
και αφορούν στο έτος 2001 και λήφθηκαν με βάση ερωτηματολόγια που 
αποστάληκαν από την Στατιστική Υπηρεσία της Κύπρου και τα οποία 
συμπληρώθηκαν από τους υπευθύνους των Δήμων. Ο υπολογισμός των ποσοτήτων 
έγινε είτε με εκτιμήσεις λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των απορριμματοφόρων που 
οδηγούνται καθημερινά στους χώρους διάθεσης και τη μέση χωρητικότητα αυτών, 
είτε με ζύγιση των απορριμματοφόρων σε δειγματοληπτική βάση. 
 
Πίνακας 2.2: Ποσότητες οικιακών αποβλήτων που παράγονται σε διάφορους Δήμους 
της Κύπρου για το έτος 2001 (τόνοι) 
Δήμος Ποσότητα (τόνοι) 
Πόλη Χρυσοχούς   2.262 
Στρόβολος 36.400 
Λευκωσία 36.265 
Ιδάλιο  7.956 
Αγία Νάπα 30.000 
Λεμεσός 53.690 
Μέσα Γειτονιά 10.400 
Αραδίππου   6.240 
(Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου) 
 
Στον Πίνακα 2.3 που ακολουθεί παρατίθενται στοιχεία για τις ποσότητες των 
οικιακών αποβλήτων που παράγονται και οδηγούνται στους χώρους τελικής διάθεσης 
στις επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας, Πάφου και Αμμοχώστου, σύμφωνα 
με στοιχεία μελέτης που εκπονήθηκε για λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών 
της Κύπρου, και τα οποία βρίσκονται στη διάθεση της Στατιστικής Υπηρεσίας της 
Κύπρου. Για την συλλογή των στοιχείων χρησιμοποιήθηκαν δύο διαφορετικές 
μεθοδολογίες, η βασική διαφορά των οποίων έγκειται στο γεγονός ότι στη Μέθοδο 1 
ζυγιζόταν η συνολική ποσότητα των αποβλήτων τα οποία εισέρχονταν στο χώρο 
τελικής διάθεσης για μία συγκεκριμένη βδομάδα, ενώ στη Μέθοδο 2 ζυγίζονταν 
απορριμματοφόρα σε συγκεκριμένες ημερομηνίες αντιπροσωπευτικές των τεσσάρων 
εποχών και γινόταν αναγωγή στη συνολική ποσότητα, ανάλογα με τον αριθμό, τη 
χωρητικότητα και τη συχνότητα δρομολογίων των απορριμματοφόρων. Επομένως τα 
στοιχεία που προκύπτουν από τις δύο μεθόδους δεν είναι άμεσα συγκρίσιμα μεταξύ 
τους. Στον Πίνακα 2.3, παρουσιάζονται τα στοιχεία, όπως προέκυψαν με την 
εφαρμογή των δύο μεθόδων (σε παρένθεση αναφέρεται η χρονολογία στην οποία 
αντιστοιχούν οι μετρηθείσες ποσότητες). 
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Πίνακας 2.3: Ποσότητες οικιακών αποβλήτων που καταλήγουν στους πέντε χώρους 
τελικής διάθεσης της Κύπρου (τόνοι)  
Επαρχία Μέθοδος 1 Μέθοδος 2 

Επαρχία Λευκωσίας  
Δήμος Λευκωσίας 

107.604 (1993) 
33,332 (1993) 

98,789 (1994) 
30,377 (1994) 

Επαρχία Λεμεσού 
Δήμος Λεμεσού 

70,210 (1993) 
42,666 (1993) 

70,630 (1995) 
41,076 (1995) 

Επαρχία Λάρνακας 
Δήμος Λάρνακας 

45,854 (1993) 
34,663 (1993) 

- 
31,000 – 37,500 (1997, 1998) 

Επαρχία Πάφου 
Δήμος Πάφου 

- 
- 

37,510 (1997) 
20,593 (1997) 

Επαρχία Αμμοχώστου 
Δήμος Παραλιμνίου 

- 
- 

- 
 20,000 (δεν δίνονται χρονολογικά στοιχεία) 

(Πηγή: Supplementary report “Municipal Solid Waste”, 1999) 
  
 
Όλα τα παραπάνω στοιχεία, αφορούν ποσότητες οικιακών αποβλήτων που 
καταλήγουν στους αντίστοιχους χώρους τελικής διάθεσης. Στον Πίνακα 2.4, 
παρατίθενται οι ποσότητες των οικιακών αποβλήτων, που παρήχθησαν στις πέντε 
επαρχίες της Κύπρου το έτος 1993 και οι οποίες διαχωρίζονται ανάλογα με την 
περιοχή προέλευσή τους (αστικές περιοχές, τουριστικές περιοχές και άλλες περιοχές). 
 
Πίνακας 2.4: Ετήσια παραγόμενη ποσότητα στερεών αποβλήτων ανά επαρχία, για το 
1993 (τόνοι) 

Επαρχίες Αστικές περιοχές Τουριστικές 
περιοχές 

Άλλες περιοχές Σύνολο 

Λευκωσίας 118.300 600 22.600 145.000 
Λεμεσού 74.900 6.300 14.600 95.800 
Λάρνακας 49.600 3.000 11.100 63.700 
Πάφου 25.000 5.900 5.500 36.400 
Αμμοχώστου 13.200 10.200 4.000 27.400 
Σύνολο 281.400 26.000 61.400 368.800 
Kg ανά 
κάτοικο 

468 670 102  

(Πηγή: Carl Bro & NV Consultants, 1993) 
 
 
Όπως φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα, η συνεισφορά των τουριστών στην 
παραγωγή των οικιακών αποβλήτων ανέρχεται σε 7% της συνολικής παραγωγής. 
Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η τουριστική περίοδος διαρκεί από το Μάιο ως 
και το Σεπτέμβριο, συμπεραίνεται ότι σε αυτούς τους μήνες η παραγωγή των 
οικιακών αποβλήτων παρουσιάζει χρονική αυξητική διακύμανση τουλάχιστον κατά  
7%. Τονίζεται ότι τα στοιχεία αυτά είναι τα μόνα διαθέσιμα, αναφορικά με τη 
χρονική διακύμανση της παραγωγής οικιακών αποβλήτων στην Κύπρο. 
 
Συγκρίνοντας τα στοιχεία που αφορούν στην επαρχία Λευκωσίας, στους Πίνακες 2.3 
και 2.4, παρατηρείται  σημαντική διαφοροποίηση στις παραγόμενες ποσότητες 
οικιακών αποβλήτων της επαρχίας αυτής, γεγονός που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι 
κάποιες ποσότητες οικιακών αποβλήτων δεν οδηγούνται προς τελική διάθεση αλλά 
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είτε ανακτώνται πριν φτάσουν στο χώρο τελικής διάθεσης είτε απορρίπτονται 
ανεξέλεγκτα. 
  
Στον Πίνακα 2.5, παρουσιάζονται οι ετήσιες ποσότητες οικιακών αποβλήτων που 
παράγονται ανά κάτοικο, για το έτος 1993 στις αστικές και τουριστικές περιοχές της 
Κύπρου, στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Πίνακας 2.5 Ετήσια παραγόμενη ποσότητα στερεών αποβλήτων ανά κάτοικο, για το 
1993 
 Ποσότητα (kg/έτος) 
Κύπρος: Αστικές περιοχές 468 
Κύπρος: Τουριστικές περιοχές 670 
Ελλάδα (μέσος όρος) 314 
Ευρωπαϊκή Ένωση (μέσος όρος) 327 

(Πηγή: Carl Bro &NV Consultants,1993) 
 
 
Όπως φαίνεται και στον παραπάνω πίνακα, υπάρχει διαφοροποίηση στην ποσότητα 
στερεών αποβλήτων ανά κάτοικο τουριστικής και αστικής περιοχής, αφού στις 
τουριστικές περιοχές παρατηρείται συνεχής και μεγάλη προσέλευση ατόμων με 
διαφορετικό βιοτικό επίπεδο καθώς και διαφορετικές καταναλωτικές συνήθειες. 
Επίσης, παρατηρείται ότι οι ποσότητες απορριμμάτων ανά κάτοικο για την Κύπρο 
είναι πολύ μεγαλύτερες (σχεδόν διπλάσιες) από τον αντίστοιχο μέσο όρο για τους 
κατο ίκο υς της Ελλάδας ή των μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Carl Bro &NV 
Consultants,1993). Αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος της 
Κύπρου προσελκύει πολύ μεγάλο αριθμό τουριστών, αναλογικά με τον πληθυσμό 
της. Επομένως οι παραγόμενες ποσότητες αποβλήτων ανά κάτοικο αυξάνονται 
σημαντικά ιδιαίτερα κατά την τουριστική περίοδο με αποτέλεσμα οι ποσότητες αυτές 
να είναι πολύ μεγαλύτερες συγκριτικά με το μέσο όρο άλλων χωρών, όπου η 
αναλογία τουριστών-πληθυσμού είναι πολύ μικρότερη.  
 
Επιπλέον, πρέπει να σημειωθεί ότι αναμένεται περαιτέρω αύξηση της παραγόμενης 
ποσότητας των οικιακών αποβλήτων με την πάροδο του χρόνου, τόσο στις αστικές 
όσο και τις τουριστικές περιοχές, λόγω της αύξησης: του βιοτικού επιπέδου των 
κατοίκων, του αριθμού των τουριστών και της  διάρκειας της τουριστικής περιόδου. 
Επίσης, αναμένονται διαφοροποιήσεις ως προς τη σύσταση των στερεών οικιακών 
απορριμμάτων κυρίως λόγω της μεταβολής των καταναλωτικών συνηθειών και 
πρακτικών καθώς και των υλικών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή και 
συσκευασία των αγαθών.  
 
Λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παραπάνω επισημάνσεις, εκτιμάται ότι το έτος 2007 θα 
παράγονται 530.200 τόνοι οικιακών αποβλήτων (Carl Bro &NV Consultants,1993). 
Με βάση τις παρατηρούμενες τάσεις αύξησης της παραγωγής των οικιακών 
αποβλήτων και τη διεθνή εμπειρία εκτιμάται ότι οι ποσότητές τους και για το έτος 
2015 θα ανέρχονται στους 622.200 τόνους. Τα παραπάνω φαίνονται αναλυτικά στους 
Πίνακες 2.6 και 2.7 αντίστοιχα. 
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Πίνακας 2.6: Ετήσια παραγόμενη ποσότητα στερεών αποβλήτων ανά επαρχία για το 
2007 
Επαρχία Αστικές περιοχές Τουριστικές 

περιοχές 
Άλλες περιοχές Σύνολο 

Λευκωσίας 139.400 1.200 47.200 187.800 
Λεμεσού 94.300 14.200 26.300 134.800 
Λάρνακας 54.900 6.400 20.000 81.300 
Πάφου 30.300 22.400 9.900 62.600 
Αμμοχώστου 17.800 38.700 7.200 63.700 
Σύνολο 336.700 82.900 110.600 530.200 

(Πηγή: Carl Bro &NV Consultants,1993) 
 
 
Πίνακας 2.7: Ετήσια παραγόμενη ποσότητα στερεών αποβλήτων ανά επαρχία για το 
2015       
Επαρχία Αστικές περιοχές Τουριστικές 

περιοχές  
Άλλες περιοχές Σύνολο 

Λευκωσίας 143.367 1.658 63.412 208.437 
Λεμεσού 101.406 20.408 36.847 158.661 
Λάρνακας 55.598 8.418 26.825 90.841 
Πάφου 31.121 36.990 10.908 79.019 
Αμμοχώστου 18.184 60.077 6.981 85.242 
Σύνολο 349.676 127.551 144.973 622.200 

 
 
Όπως ήταν αναμενόμενο η συνεισφορά των τουριστών στην παραγωγή οικιακών 
αποβλήτων αυξάνεται και από 7% που ήταν το έτος 1993, υπολογίζεται ότι θα 
ανέλθει σε 16% το έτος 2007 και 20% κατά το έτος 2015. Τα παραπάνω 
απεικονίζονται στο παρακάτω Διάγραμμα. 
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Διάγραμμα 2.1: Ετήσιες παραγόμενες ποσότητες στερεών αποβλήτων ανά επαρχία 
και συνολικά, για τα έτη 1993, 2007, 2015 (τόνοι) 
  
 
Τέλος, αναφέρεται ότι περί το τέλος Μαρτίου αναμένονται νέα στοιχεία σχετικά με 
τις παραγόμενες ποσότητες οικιακών αποβλήτων (για το έτος 2000) τα οποία θα 
προκύψουν από ερωτηματολόγια τα οποία έχουν ήδη αποσταλεί από τη Στατιστική 
Υπηρεσία και το Υπουργείο Εσωτερικών, για συμπλήρωση από τους φορείς που 
εμπλέκονται με την παραγωγή και διαχείριση των στερεών αποβλήτων. 
 
 
2.2.5 Σύσταση οικιακών αποβλήτων 
 
Η σύσταση των οικιακών αποβλήτων διαφοροποιείται ανάλογα με την περιοχή 
παραγωγής τους. Οι τουριστικές περιοχές εκτός από το γεγονός ότι παράγουν 
μεγαλύτερες ποσότητες απορριμμάτων, αυτά περιέχουν και μεγαλύτερες ποσότητες 
υλικών συσκευασίας συγκρινόμενα με τα αστικά απορρίμματα μη τουριστικών 
περιοχών. Οι αγροτικές περιοχές παράγουν αφενός μεν τις μικρότερες ποσότητες 
απορριμμάτων λόγω διαφορετικών συνθηκών διαβίωσης και διαφορετικών 
καταναλωτικών προτύπων, σε σύγκριση με τα αστικά κέντρα και επιπλέον, στις 
περιοχές αυτές τμήματα των απορριμμάτων (υπολείμματα κήπων, καλλιεργειών, 
κουζίνας κλπ) χρησιμοποιούνται ως ζωοτροφές. Στους Πίνακες 2.8-2.10 
παρουσιάζεται η σύσταση των παραγόμενων οικιακών αποβλήτων καθώς και οι 
αντίστοιχες ποσότητες για τα έτη 1993, 2007, 2015. Τα στοιχεία που αφορούν το έτος 
1993 λήφθησαν με βάση υφιστάμενα δεδομένα από μελέτες που εκπονήθηκαν για το 
σκοπό αυτό. Για τα έτη 2007 και 2015 τα στοιχεία βασίσθηκαν σε εκπονηθείσες 
μελέτες και εκτιμήσεις της ομάδας εργασίας. 
 
 
 
 



 15 
 

Πίνακας 2.8: Σύσταση στερεών αποβλήτων, για το 1993 
Σύσταση t/έτος Ποσοστό (%) 

Γυαλί 11.000 3 
Χαρτί – Χαρτόνι 92.200 25 
Μέταλλα 14.800 4 
Πλαστικό 47.900 13 
Κηπευτικά 40.600 11 
Βιοαποδομήσιμα οργανικά 129.100 35 
Αδρανή 33.200 9 
Σύνολο 368.800 100 

(Πηγή: Carl Bro &NV Consultants,1993) 
 
Πίνακας 2.9: Σύσταση στερεών αποβλήτων, για το 2007 

Σύσταση t/έτος Ποσοστό (%) 
Γυαλί 13.255 2,5 
Χαρτί - Χαρτόνι 143.154 27 
Μέταλλα 21.208 4 
Πλαστικό 74.228 14 
Κηπευτικά 53.020 10 
Βιοαποδομήσιμα οργανικά 177.617 33,5 
Αδρανή 47.718 9 
Σύνολο 530.200 100 

(Carl Bro &NV Consultants,1993) 
 
Πίνακας 2.10: Σύσταση στερεών αποβλήτων, για το 2015 

Σύσταση t/έτος Ποσοστό (%) 
Γυαλί 12.444 2 
Χαρτί - Χαρτόνι 174.216 28 
Μέταλλα 24.888 4 
Πλαστικό 99.552 16 
Κηπευτικά 55.998 9 
Βιοαποδομήσιμα οργανικά 199.104 32 
Αδρανή 55.998 9 
Σύνολο 622.200 100 

 
Τα παραπάνω απεικονίζονται στο παρακάτω διάγραμμα. 
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Διάγραμμα 2.2: Σύσταση οικιακών αποβλήτων για τα έτη 1993, 2007, 2015 
 
 
2.2.6 Διαχείριση οικιακών αποβλήτων 
 
Αναφορικά με τις υφιστάμενες πρακτικές διαχείρισης των οικιακών αποβλήτων 
παρατίθενται τα εξής: Η συλλογή των αποβλήτων γίνεται τουλάχιστον 2 έως 3 φορές 
εβδομαδιαίως και τονίζεται ότι στις αγροτικές περιοχές η συλλογή λαμβάνει χώρα 
λιγότερο συχνά από ότι στις αστικές. Στο παρόν στάδιο οι παραγόμενες ποσότητες 
των οικιακών αποβλήτων οδηγούνται προς ταφή. Υφίστανται μόνο προγράμματα 
μερικής ανακύκλωσης χαρτιού, μεταλλικών κουτιών, πλαστικού και γυαλιού, όπως 
περιγράφεται και στην Ενότητα 2.2.8. 
 
Στην Κύπρο λειτουργούν 5 χώροι, ένας σε κάθε επαρχία, όπου γίνεται η τελική 
διάθεση των αποβλήτων. Οι χώροι αυτοί δεν πληρούν τις προδιαγραφές χώρων 
υγειονομικής ταφής αποβλήτων και συγκεκριμένα οι χώροι ταφής στην επαρχία 
Λευκωσίας και Λεμεσού λειτουργούν με ελεγχόμενη απόθεση ενώ οι άλλοι τρεις 
χώροι λειτουργούν υπό συνθήκες ημιελεγχόμενης απόθεσης. Επίσης, στην Κύπρο 
υφίσταται σημαντικός αριθμός χώρων ανεξέλεγκτης απόρριψης οικιακών και άλλων 
στερεών αποβλήτων, οι οποίοι είναι μικρής έκτασης αλλά προκαλούν σημαντικά 
περιβαλλοντικά προβλήματα. Οι χώροι αυτοί δεν έχουν καταγραφεί και δεν έχει 
προσδιορισθεί το επίπεδο ρύπανσης που προκαλούν (Antoniou, 1985). 
 
Αναφέρεται επίσης, ότι στα πλαίσια Κοινοτικού προγράμματος LIFE, έχει γίνει 
πιλοτική εφαρμογή προγραμμάτων διαλογής υλικών στην πηγή από τα οικιακά 
απόβλητα σε πέντε Δήμους της Κύπρου. 
 
2.2.7 Παραγωγή υλικών συσκευασίας 
Με βάση μελέτη που έχει εκπονηθεί αναφορικά με την παραγωγή και διαχείριση των 
υλικών συσκευασίας και των απορριμμάτων τους (Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών 
Πόρων και Περιβάλλοντος, 2001) η παραγωγή υλικών συσκευασίας στην Κύπρο, τα 
οποία μετά την χρήση τους θα πρέπει να διατεθούν ως απόβλητα, έχει ως εξής: 
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Οι μεταλλικές συσκευασίες χρησιμοποιούνται για τη συσκευασία τροφίμων και 
χημικών προϊόντων (χρώματα, κόλλες, κ.λπ.). Οι μεγαλύτερες ποσότητες μεταλλικών 
συσκευασιών, οι οποίες παράγονται στην Κύπρο, αφορούν στα λευκοσιδηρά δοχεία 
διαφόρων μεγεθών (1.100 τόνοι ετησίως). Οι παραγόμενες ποσότητες μεταλλικών 
συσκευασιών, παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. 

Μεταλλικές συσκευασίες 

 
Πίνακας 2.11: Παραγόμενες μεταλλικές συσκευασίες (έτος 2000) 
Υλικό συσκευασίας Χρήση υλικού συσκευασίας Ποσότητα (τόνοι) 
Λευκοσίδηρος Μεταλλικά δοχεία (για χρώματα, 

αεροζόλ, καλλυντικά, κ.λπ.) 
1.100 

Αλουμίνιο Περιέκτες τροφίμων 100 
Σύνολο  1.200 
(Environmental Management Consultants Ltd, Εργαστήριο Γενικής Χημείας ΕΜΠ, 
2001) 
 
Αναφορικά με την εισαγωγή μεταλλικών συσκευασιών στην Κύπρο αυτές 
παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα και αφορούν στο έτος 2000  
 
Πίνακας 2.12: Εισαγωγές μεταλλικών συσκευασιών (κενών και γεμάτων), έτος 2000 
Υλικό συσκευασίας Βάρος (τόνοι) 
Σίδηρος – Χάλυβας - Λευκοσίδηρος 5.130 
Αλουμίνιο 2.257 
Σύνολο 7.387 
(Environmental Management Consultants Ltd, Εργαστήριο Γενικής Χημείας ΕΜΠ, 
2001) 
 
 
Τονίζεται ότι από τις μεταλλικές συσκευασίες οι οποίες παράχθηκαν ή/και 
εισήχθησαν στην Κύπρο το έτος 2000 (8.587 τόνοι) εξήχθησαν 580 τόνοι κενών 
συσκευασιών και 960 τόνοι γεμάτων συσκευασιών. Επομένως η συνολική ποσότητα 
μεταλλικών συσκευασιών στην Κύπρο, οι οποίες μετά τη χρήση τους θα απορριφθούν 
ως απόβλητα ανέρχονται σε 7.047 τόνους. 
 

Οι πλαστικές συσκευασίες χρησιμοποιούνται στους κλάδους τροφίμων και ποτών, 
χημικών προϊόντων, απορρυπαντικών, λιπαντικών και καλλυντικών, ρουχισμού, κ.λπ.  

Πλαστικές συσκευασίες 

 
Οι συνηθέστερες μορφές πλαστικής συσκευασίας περιλαμβάνουν: 
• Κιβώτια – Κουτιά – Καφάσια – Κουβάδες 
• Φιάλες 
• Σακούλες – Τσάντες – Σάκοι 
• Μεμβράνες – Φιλμ 
• Καπάκια 
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Οι διάφοροι τύποι πρώτης ύλης πλαστικού που χρησιμοποιούνται στις πλαστικές 
συσκευασίες στην Κύπρο, περιλαμβάνουν: 
• Πολυαιθυλένιο – ΡΕ 
• Πολυπροπυλένιο – ΡΡ 
• Πολυβινυλοχλωρίδιο – PVC 
• Πολυστυρένιο – PS 
• Τερεφθαλικό πολυαιθυλένιο – ΡΕΤ 
 
Η παραγωγή πλαστικών συσκευασιών από τη βιομηχανία της Κύπρου ανήλθε για το 
έτος 2000 στους 20.700 τόνους (Environmental Management Consultants Ltd, 
Εργαστήριο Γενικής Χημείας ΕΜΠ, 2001). Οι πλαστικές συσκευασίες από ΡΕ 
αποτελούν το 80% της συνολικής παραγωγής και ακολουθούν οι συσκευασίες ΡΕΤ 
με 12%, ΡΡ με 3.6%, PS me 4% και PVC με 0.4%. 
 
Αναφορικά με την εισαγωγή πλαστικών συσκευασιών στην Κύπρο (κενών και 
γεμάτων) αυτές ανέρχονταν σε 18.535 τόνους, για το έτος 2000 (Environmental 
Management Consultants Ltd, Εργαστήριο Γενικής Χημείας ΕΜΠ, 2001). 
 
Τονίζεται ότι από τις πλαστικές συσκευασίες οι οποίες παράχθηκαν ή/και εισήχθησαν 
στην Κύπρο (39.235 τόνοι) το έτος 2000, εξήχθησαν 1.510 τόνοι κενών συσκευασιών 
και 2.260 τόνοι γεμάτων συσκευασιών. Επομένως η συνολική ποσότητα πλαστικών 
συσκευασιών στην Κύπρο, οι οποίες μετά τη χρήση τους θα απορριφθούν ως 
απόβλητα ανέρχονται σε 35.465 τόνους. 
 

Οι γυάλινες συσκευασίες οι οποίες χρησιμοποιούνται στην Κύπρο είναι εισαγόμενες 
καθώς δεν υπάρχει μονάδα παραγωγής τους στην Κύπρο. Οι γυάλινες συσκευασίες 
κατηγοριοποιούνται με τρεις τρόπους (Environmental Management Consultants Ltd, 
Εργαστήριο Γενικής Χημείας ΕΜΠ, 2001): 

Γυάλινες συσκευασίες 

• Ανάλογα με τη χρήση τους σε: 
− Φιάλες για τρόφιμα και ποτά (διαφόρων μεγεθών) 
− Φιαλίδια για χρήση κυρίως από το φαρμακευτικό κλάδο 
− Φιάλες για αποστείρωση 
− Βάζα τροφίμων 
− Γυάλινες συσκευασίες για τα υπόλοιπα προϊόντα 

• Ανάλογα με το χρώμα τους: 
− Άχρωμες (διαφανείς) 
− Έγχρωμες (από  καφέ, πράσινο γυαλί) 

• Ανάλογα με τη δυνατότητα επαναχρησιμοποίησής τους 
− Επαναχρησιμοποιήσιμες 
− Μιας χρήσης 

 
Οι εισαγωγές γυάλινων συσκευασιών (κενών και γεμάτων) στην Κύπρο για το έτος 
2000 ανήλθε σε 24.445 τόνους. Από αυτές εξήχθησαν 2.855 τόνοι κυρίως γεμάτων 
συσκευασιών. Επομένως η συνολική ποσότητα γυάλινων συσκευασιών στην Κύπρο, 
οι οποίες μετά τη χρήση τους θα απορριφθούν ως απόβλητα ανέρχονται σε 21.590 
τόνους. 
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Οι χάρτινες συσκευασίες χρησιμοποιούνται στους κλάδους τροφίμων και ποτών, 
χημικών προϊόντων, απορρυπαντικών, λιπαντικών και καλλυντικών, ρουχισμού, κ.λπ.   

Χάρτινες συσκευασίες 

Οι συνηθέστερες μορφές χάρτινης συσκευασίας περιλαμβάνουν: 
• Χαρτοκιβώτια  
• Χαρτόκουτα 
• Χαρτοσακούλες, χάρτινες τσάντες, χαρτόσακοι 
• Tetrapack 
 
Στον παρακάτω πίνακα παρατίθεται η παραγωγή χάρτινων συσκευασιών ανά είδος 
συσκευασίας από τις μονάδες που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο (έτος 2000) 
 
Πίνακας 2.13: Παραγόμενες χάρτινες συσκευασίες (έτος 2000) 
Είδος συσκευασίας Ποσότητα (τόνοι) 
Χαρτοκιβώτια 8.540 
Χαρτόκουτα 7.015 
Χαρτόσακοι, χάρτινες τσάντες, χαρτοσακούλες 2.585 
Tetrapack 3.550 
Σύνολο 21.690 
(Environmental Management Consultants Ltd, Εργαστήριο Γενικής Χημείας ΕΜΠ, 
2001) 
 
 
Αναφορικά με την εισαγωγή χάρτινων συσκευασιών στην Κύπρο (κενών και 
γεμάτων) αυτές ανέρχονταν σε 25.365 τόνους, για το έτος 2000 (Environmental 
Management Consultants Ltd, Εργαστήριο Γενικής Χημείας ΕΜΠ, 2001). 
 
Τονίζεται ότι από τις χάρτινες συσκευασίες οι οποίες παράχθηκαν ή/και εισήχθησαν 
στην Κύπρο (47.055 τόνοι) το έτος 2000, εξήχθησαν 1.635 τόνοι κενών συσκευασιών 
και 5.303 τόνοι γεμάτων συσκευασιών. Επομένως η συνολική ποσότητα χάρτινων 
συσκευασιών στην Κύπρο, οι οποίες μετά τη χρήση τους θα απορριφθούν ως 
απόβλητα ανέρχονται σε 40.117 τόνους. 
 

Οι συνηθέστερες μορφές ξύλινων συσκευασιών οι οποίες παράγονται στην Κύπρο 
αφορούν σε: 

Ξύλινες συσκευασίες 

• Ξύλινα κιβώτια 
• Ξύλινες παλέτες 
Η παραγωγή ξύλινων συσκευασιών στην Κύπρο για το έτος 2000 ανήλθε σε 6.800 
τόνους 2000 (Environmental Management Consultants Ltd, Εργαστήριο Γενικής 
Χημείας ΕΜΠ, 2001). 
 
Αναφορικά με την εισαγωγή ξύλινων συσκευασιών στην Κύπρο (κενών και γεμάτων) 
αυτές ανέρχονταν σε 1.419 τόνους, για το έτος 2000 (Environmental Management 
Consultants Ltd, Εργαστήριο Γενικής Χημείας ΕΜΠ, 2001). 
 
Τονίζεται ότι από τις χάρτινες συσκευασίες οι οποίες παράχθηκαν ή/και εισήχθησαν 
στην Κύπρο (8.219 τόνοι) το έτος 2000, εξήχθησαν 37 τόνοι κενών συσκευασιών και 
235 τόνοι γεμάτων συσκευασιών. Επομένως η συνολική ποσότητα χάρτινων 
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συσκευασιών στην Κύπρο, οι οποίες μετά τη χρήση τους θα απορριφθούν ως 
απόβλητα ανέρχονται σε 7.947 τόνους. 
 
Συνοψίζοντας, οι συνολικές ποσότητες των υλικών συσκευασίας που διακινήθηκαν 
στην Κύπρο το έτος 2000 και οι οποίες θα απορριφθούν ως απόβλητα μετά τη χρήση 
τους ανήλθαν σε 112.166 τόνους, που αντιστοιχεί σε κατά κεφαλήν ποσότητα υλικών 
συσκευασίας 166 κιλών.  
 
Οι ποσότητες των παραγόμενων υλικών συσκευασίας απεικονίζονται στο παρακάτω 
διάγραμμα. 
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Διάγραμμα 2.3: Παραγόμενα υλικά συσκευασίας για το έτος 2000 (τόνοι) 
 
 
2.2.8 Διαχείριση υλικών συσκευασίας 
Για τα υλικά συσκευασίας, σύμφωνα με τις αρχές της ορθολογικής διαχείρισης των 
αποβλήτων και της περιβαλλοντικής πολιτικής, πρέπει να υφίσταται χωριστή 
διαχείριση τους ώστε να μην καταλήγουν στα οικιακά απόβλητα, επιβαρύνοντάς τα 
με επιπλέον ποσότητες προς διαχείριση. Στην Κύπρο υπάρχουν προγράμματα μερικής 
ανακύκλωσης χαρτιού, μεταλλικών κουτιών, πλαστικού και γυαλιού. Τα 
προγράμματα αυτά λειτουργούν υπό την ευθύνη ιδιωτικών εταιρειών χωρίς καμιά 
κρατική τεχνική ή οικονομική υποστήριξη. Για την ενδυνάμωση του κλάδου έχει 
συσταθεί και Σύνδεσμος Ανακυκλωτών.  
 
Πιο συγκεκριμένα, για τη διαχείριση των υλικών συσκευασίας, ισχύουν τα εξής: 
 

Στοιχεία υφίστανται μόνο για τις συσκευασίες αλουμινίου. Στον παρακάτω πίνακα 
και διάγραμμα παρατίθενται οι ποσότητες αλουμινίου που συλλέχθησαν, υπέστησαν 
προεπεξεργασία και εξήχθησαν για τα έτη 1996 – 1999. Ένα μέρος του αλουμινίου 
που συλλέγεται καταλήγει σε τελικό προϊόν όπως μεταλλικά έπιπλα, φωτιστικά και 
διακοσμητικά. 

Μεταλλικές συσκευασίες 
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Πίνακας 2.14: Ποσότητες αλουμινίου που συλλέγονται και εξάγονται από την Κύπρο 
Έτος Συλλεχθείσα Ποσότητα 

(τόνοι) 
Εξαχθείσα ποσότητα 
(τόνοι) 

1996 1.939 1.820 
1997 2.055 1.945 
1998 1.786 1.706 
1999 1.854 1.754 
(Environmental Management Consultants Ltd, Εργαστήριο Γενικής Χημείας ΕΜΠ, 
2001) 
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Διάγραμμα 2.4: Διαχείριση μεταλλικών συσκευασιών 
 
 

Στην Κύπρο υπάρχει μια εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα 
ανακύκλωσης πλαστικού και παράγει αναγεννημένο πλαστικό σε μορφή κόκκων, το 
οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη βιομηχανία καθώς και έτοιμα προϊόντα όπως 
σανίδες, προφίλ, κ.λπ. Η συλλογή του πλαστικού γίνεται από την ίδια την εταιρεία 
και περιλαμβάνει εργοστάσια και αποθήκες. Οι ποσότητες ανακυκλωμένου 
πλαστικού καθώς και οι εξαχθείσες ποσότητες παρουσιάζονται στον παρακάτω 
πίνακα και διάγραμμα.  

Πλαστικές συσκευασίες 

Πίνακας 2.15: Ποσότητες ανακυκλωμένου πλαστικού 
Έτος Ολική ποσότητα (τόνοι) Εξαχθείσα ποσότητα 

(τόνοι) 
1995 425 225 
1996 655 305 
1997 855 455 
1998 950 450 
1999 1.005 505 
(Environmental Management Consultants Ltd, Εργαστήριο Γενικής Χημείας ΕΜΠ, 
2001) 
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Διάγραμμα 2.5: Ανακύκλωση πλαστικών συσκευασιών 
 
 

Στην Κύπρο δραστηριοποιούνται δύο εταιρείες στον τομέα της ανακύκλωσης 
γυαλιού. Η μία εταιρεία παράγει υαλόθραυσμα και τελικά προϊόντα (φωτιστικά, 
γυάλες, κ.λπ.) τα οποία διαθέτει τα προϊόντα στην Κυπριακή αγορά και το εξωτερικό. 
Η δεύτερη εταιρεία συλλέγει, θρυμματίζει και εξάγει το γυαλί για περαιτέρω 
επεξεργασία. Οι ποσότητες γυαλιού που συλλέγονται υφίστανται επεξεργασία και 
εξάγονται καθώς και οι ποσότητες που ανακυκλώνονται για την παραγωγή προϊόντων 
παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.  

Γυάλινες συσκευασίες 

 
Πίνακας 2.16: Ποσότητες γυαλιού που συλλέγονται και εξάγονται ή ανακυκλώνονται 
Έτος Εξαχθείσα ποσότητα 

(τόνοι) 
Παραγωγή 
ανακυκλωμένων 
προϊόντων  (τόνοι) 

1995 860 390 
1996 975 600 
1997 1.080 500 
1998 107 22 
1999 40 330 
(Environmental Management Consultants Ltd, Εργαστήριο Γενικής Χημείας ΕΜΠ, 
2001) 
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Διάγραμμα 2.6: Ανακύκλωση γυάλινων συσκευασιών 
 
 

Υφίστανται 4 εταιρείες ανακύκλωσης χαρτιού. Το χαρτί συλλέγεται, στη συνέχεια 
υφίσταται συμπίεση για το σχηματισμό μπαλών και εξάγεται. Το χαρτί που 
συλλέγεται μπορεί να είναι άσπρο χαρτί, χρησιμοποιημένο χαρτί, περιοδικά, 
εφημερίδες, καφέ χαρτί, χαρτόνια και χαρτονάκια. Στον πίνακα και το διάγραμμα που 
ακολουθεί παρουσιάζονται οι ποσότητες των διάφορων τύπων χαρτιού που 
συλλέγονται στην Κύπρο και εξάγονται. 

Χάρτινες συσκευασίες 

 
Πίνακας 2.17: Ποσότητες ανακυκλωμένου χαρτιού 
Τύπος 
χαρτιού 

1996 
Εξαχθείσα 
ποσότητα 
(τόνοι) 

1997 
Εξαχθείσα 
ποσότητα 
(τόνοι) 

1998 
Εξαχθείσα 
ποσότητα 
(τόνοι) 

1999 
Εξαχθείσα 
ποσότητα 
(τόνοι) 

Άσπρο  1.715 2.118 3.041 3.394 
Καφέ 327 895 507 654 
Άλλο 2.472 2.097 2.138 1.876 
Σύνολο 4.514 5.110 5.688 5.924 
(Environmental Management Consultants Ltd, Εργαστήριο Γενικής Χημείας ΕΜΠ, 
2001) 
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Διάγραμμα 2.7: Εξαγωγή ανακυκλωμένων χάρτινων συσκευασιών (τόνοι) 
 
 
2.3 Βιομηχανικά απόβλητα 
 
Αυτή η κατηγορία αποβλήτων περιλαμβάνει τα απόβλητα που προέρχονται από 
βιομηχανικές και παρεμφερείς δραστηριότητες, επικίνδυνα και μη.  
 
Ως επικίνδυνα απόβλητα θεωρούνται αυτά που εμπίπτουν σε αυτά που αναφέρονται 
στην Κοινοτική Οδηγία 91/689/EΟΚ. Οι ουσίες οι οποίες παράγονται και οι οποίες 
χαρακτηρίζονται επικίνδυνες, μπορεί να είναι:  
• εύφλεκτες ουσίες, οι οποίες μπορεί να προέρχονται από βιομηχανίες χρωμάτων 

και βερνικιών, εργαστήρια, επιχειρήσεις μεταποίησης και συνεργεία αυτοκινήτων, 
οικίες, κ.λπ 

• φυτοφάρμακα, τα οποία αποτελούνται από άδειες συσκευασίες ζιζανιοκτόνων, 
παρασιτοκτόνων, εντομοκτόνων, μυκητοκτόνων κλπ., και παράγονται στις 
βιομηχανικές μονάδες παρασκευής τους.  

• απορριπτόμενα υλικά από παραγωγικές διαδικασίες, και κυρίως υλικά που 
περιέχονται σε λουτρά βιομηχανικών παραγωγικών διαδικασιών. Αυτού του 
τύπου τα απόβλητα μπορεί να περιέχουν: ένα ή περισσότερα βαρέα μέταλλα: Pb, 
Co, Cu, Cr, Ni, Ag, Cd, Sn, Zn (τα οποία προέρχονται από βυρσοδεψεία (λουτρά 
χρωμίου) και από επιμεταλλωτήρια (λουτρά βαρέων μετάλλων κυρίως 
ψευδαργύρου), οξέα χωρίς βαρέα μέταλλα και βάσεις με βαρέα μέταλλα και 
έλαια. 

• Τέφρα, από την καύση σε σταθμούς παραγωγής ενέργειας η οποία περιέχει 
βανάδιο και άλλα βαρέα μέταλλα. . 

 
Οι βιομηχανικές δραστηριότητες που υφίστανται στην Κύπρο και οι οποίες παράγουν 
στερεά απόβλητα αφορούν σε 28 βιομηχανικούς κλάδους, όπως φαίνεται στον 
Πίνακα 2.18. Στη συνέχεια παρατίθενται αναλυτικά στοιχεία για τις πηγές 
προέλευσης και την ποιοτική σύσταση των παραγόμενων βιομηχανικών στερεών 
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αποβλήτων στην Κύπρο. Τονίζεται ότι η περιγραφή των παραγόμενων αποβλήτων 
εστιάζει στο είδος και την πηγή προέλευσής τους και όχι στις τεχνικές 
διαχείρισής τους.  
 
Πίνακας 2.18: Βιομηχανικοί κλάδοι στην Κύπρο (Στατιστική Υπηρεσία της Κύπρου) 

Α/α Βιομηχανικός κλάδος Ταξινόμηση ΕΚΑ 
1 Προπαρασκευή, επεξεργασία και συντήρηση 

ψαριών, κρέατος και πουλερικών 
02 02 

2 Επεξεργασία και κονσερβοποίηση φρούτων 
και λαχανικών 

02 03 

3 Επεξεργασία αμυλούχων φυτικών προϊόντων 02 03 
4 Ελαιουργεία – Παραγωγή πυρηνελαίου - 

σπορελαίου 
02 03 

5 Επεξεργασία καφέ 02 03 
6 Παραγωγή αλκοολούχων ποτών 02 07 
7 Παραγωγή προϊόντων ξυλείας 03 01 
8 Κλωστοϋφαντουργεία, Βαφεία, Φινιριστήρια 04 02 
9 Βυρσοδεψεία 04 01 
10 Διυλιστήρια αργού πετρελαίου  05 01 
11 Συναρμολόγηση συσσωρευτών μολύβδου 06 
12 Επεξεργασία - Συσκευασία ανόργανων 

χημικών 
06 

13 Οργανικές βιομηχανίες 07 01 
14 Παραγωγή πλαστικών 07 02 
15 Συσκευασία γεωργικών φαρμάκων 07 04 
16 Παραγωγή φαρμάκων 07 05 
17 Παραγωγή σαπουνιών και απορρυπαντικών 07 06 
18 Επισκευές σκαφών αναψυχής και αλιείας 08 01 
19 Παραγωγή χρωμάτων και βερνικιών 08 01 
20 Παραγωγή έντυπου υλικού 08 03 
21 Φωτογραφική βιομηχανία 09 01 
22 Μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 10 01 
23 Δευτερογενής παραγωγή μετάλλων 10 09 & 10 10 
24 Παραγωγή γυαλιού 10 11 
25 Παραγωγή τσιμέντου 10 13 
26 Επιφανειακή επεξεργασία και επικάλυψη 

μετάλλων 
11 

27 Μορφοποίηση, φυσική και μηχανική 
επεξεργασία μετάλλων 

12 

28 Αναγέννηση χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων - 
 
 
2.3.1 Προπαρασκευή, επεξεργασία και συντήρηση ψαριών, κρέατος και 
πουλερικών (02 02) 
 
Στην Κύπρο δραστηριοποιούνται περίπου 1.124 βιομηχανίες τροφίμων, ποτών και 
καπνού. Από αυτές, 416 βρίσκονται στη Λευκωσία, 44 στην Αμμόχωστο, 232 στη 
Λάρνακα, 338 στη Λεμεσό και 94 στην Πάφο. Στη βιομηχανική αυτή δραστηριότητα, 
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συμπεριλαμβάνονται οι κλάδοι που παρουσιάζονται στην παρούσα Ενότητα καθώς 
και στις Ενότητες 2.3.2, 2.3.3, 2.3.5, 2.3.6 και 2.3.7 της μελέτης. 
 
 
2.3.1.1 Προπαρασκευή, επεξεργασία και συντήρηση ψαριών 
 
Οι κύριες πηγές παραγωγής στερεών αποβλήτων είναι: 
 
(α) Στερεά απόβλητα από την παραγωγική διαδικασία 
Στερεά απόβλητα παράγονται από όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας. Τα 
απόβλητα αυτά περιλαμβάνουν: 
• στερεά απόβλητα από τον τεμαχισμό και αφαίρεση εντοσθίων, τα οποία 

περιλαμβάνουν κυριών εντόσθια και κεφάλια ψαριών.  
• στερεά απόβλητα από την επεξεργασία των ψαριών για την παραγωγή του 

τελικού προϊόντος  
• στερεά απόβλητα από το πλύσιμο και καθαρισμό των ψαριών τα οποία 

περιλαμβάνουν κυρίως βράγχια, ψαροκόκκαλα, πτερύγια και λέπια..  
• στερεά απόβλητα από την συντήρηση, κονσερβοποίηση ή παστερίωση τα οποία 

περιλαμβάνουν κυρίως υπολείμματα ψαριού. 
 
Εδώ πρέπει να αναφερθεί ότι πολλά από τα στερεά απόβλητα που παράγονται στην 
περίπτωση που η παραγωγική διαδικασία λαμβάνει χώρα με μηχανικό τρόπο, περνάνε 
στο χρησιμοποιούμενο νερό και καταλήγουν στα υγρά απόβλητα. Τα στερεά αυτά 
συνήθως διαχωρίζονται με εσχαρισμό στο τέλος της παραγωγικής διαδικασίας. 
 
(β) Στερεά απόβλητα από την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων 
Τα υγρά απόβλητα που παράγονται από μονάδες επεξεργασίας ψαριών 
χαρακτηρίζονται από υψηλό ποσοστό οργανικού φορτίου, αιωρούμενων στερεών, 
λιπών και ελαίων. Η επεξεργασία συνήθως περιλαμβάνει εσχαρισμό, απομάκρυνση 
λιπών και ελαίων  και βιολογική επεξεργασία. 
Στο στάδιο της πρωτοβάθμιας επεξεργασίας τα στερεά απόβλητα προέρχονται 
κυρίως: 
• από την συγκράτηση στερεών υπολειμμάτων (εντόσθια, ψαροκόκκαλα κλπ) σε 

σχάρες  
• από την αφαίρεση λιπών και στερεών υπολειμμάτων από τις δεξαμενές 

επίπλευσης ή καθίζησης. 
 
Κατά τη βιολογική επεξεργασία παράγονται λάσπες με υψηλό οργανικό φορτίο. 
Επιπλέον, στερεά απόβλητα παράγονται από παρτίδες ψαριών ακατάλληλες για 
κατανάλωση.  
 
 
2.3.1.2 Προπαρασκευή, επεξεργασία και συντήρηση κρέατος 
 
Τα στερεά απόβλητα που παράγονται από της μονάδες παραγωγής κόκκινου κρέατος 
περιλαμβάνουν απόβλητα που προέρχονται από την παραγωγική διαδικασία καθώς 
και από το σύστημα επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων. 
 
(α) Στερεά απόβλητα από την παραγωγική διαδικασία 
Τα απόβλητα από την παραγωγική διαδικασία περιλαμβάνουν: 
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• στερεά που προέρχονται από τον καθαρισμό και τεμαχισμό των κρεάτων όπως 
κόκκαλα, τρίμματα κ.λπ 

• κρέατα ακατάλληλα προς κατανάλωση  
• υπολείμματα, μυϊκοί ιστοί και λίπη που προέρχονται από τις διαδικασίες 

επεξεργασίας και κονσερβοποίησης. 
 
(β) Στερεά απόβλητα από την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων 
Τα υγρά απόβλητα που παράγονται από τις μονάδες αυτές παρουσιάζουν υψηλό 
οργανικό φορτίο και περιέχουν λίπη και ζωικές πρωτείνες. Τα στερεά απόβλητα που 
δημιουργούνται κατά την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων περιλαμβάνουν: 

• μυϊκούς ιστούς, κόκκαλα, υπολείμματα κρέατος κ.λπ από το σύστημα 
εσχάρωσης    

• λίπη/αφρούς από το σύστημα λιποσυλλογής  
• λάσπη από τη πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια επεξεργασία 

 
 
2.3.1.3 Προπαρασκευή και επεξεργασία πουλερικών 
 
Τα στερεά απόβλητα που παράγονται από τις μονάδες του συγκεκριμένου κλάδου 
περιλαμβάνουν τα εξής: 
 
(α) Στερεά απόβλητα από την παραγωγική διαδικασία 
Κατά την παραγωγική διαδικασία παράγονται τα εξής στερεά απόβλητα: 
• πούπουλα τα οποία απομακρύνονται κατά το στάδιο αφαίρεσης του πτερώματος 

και τα οποία μεταφέρονται στα υγρά απόβλητα. Τα πούπουλα συγκρατούνται σε 
σχάρες και απομακρύνονται 

• τμήματα πουλερικών που δεν χρησιμοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία 
• υπολείμματα και λάσπη από τον καθαρισμό των πουλερικών  
 
(β) Στερεά απόβλητα από την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων 
Από το σύστημα επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων παράγονται κυρίως τα εξής 
στερεά απόβλητα: 
• εσχαρίσματα και λίπη από το στάδιο της προεπεξεργασίας 
• λάσπες από την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια επεξεργασία οι οποίες 

παρουσιάζουν ιδιαίτερα υψηλό οργανικό φορτίο. 
 
 
2.3.2 Επεξεργασία και κονσερβοποίηση φρούτων και λαχανικών (02 03) 
 
Τα παραγόμενα στερεά απόβλητα από τις μονάδες επεξεργασίας φρούτων και 
λαχανικών περιλαμβάνουν : 
• στερεά απόβλητα και λάσπες από το πλύσιμο και τον πρώτο καθαρισμό των 

καρπών με νερό 
• πρώτες ύλες ακατάλληλες για κατανάλωση όπως υπερώριμα, αλλοιωμένα ή 

μικρού μεγέθους φρούτα και λαχανικά τα οποία διαχωρίζονται κατά τη διαλογή. 
Οι πρώτες ύλες αυτές χρησιμοποιούνται είτε ως ζωοτροφές είτε στην παραγωγή 
χυμών και ξυδιού 

• κουκούτσια, φλούδες, μίσχοι που αφαιρούνται κατά τον καθαρισμό, τεμαχισμό 
και πολτοποίηση των πρώτων υλών. Οι φλούδες που αφαιρούνται κατά την 
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αποφλοίωση σε πολλές περιπτώσεις εκχειλίζονται περαιτέρω για την παραγωγή 
χυμών ή ξυδιών. Επιπλέον οι φλούδες και τα υπόλοιπα κομμάτια που αφαιρούνται 
κατά τον καθαρισμό χρησιμοποιούνται ως ζωοτροφές. 

 
Επιπλέον, στερεά απόβλητα παράγονται από το σύστημα επεξεργασίας των υγρών 
αποβλήτων των μονάδων αυτών. Τα στερεά απόβλητα που παράγονται 
περιλαμβάνουν: 
• εσχαρίσματα που απομακρύνονται κατά την προεπεξεργασία των αποβλήτων και 

περιλαμβάνουν κομμάτια καρπών, φλούδες, κουκούτσια και άλλα στερεά τα 
οποία παρασύρονται μαζί με τα υγρά απόβλητα 

• λάσπες από την δευτεροβάθμια επεξεργασία των υγρών αποβλήτων οι οποίες 
παρουσιάζουν υψηλή περιεκτικότητα σε βιοαποδομήσιμο οργανικό φορτίο.  

 
 
2.3.3 Επεξεργασία αμυλούχων φυτικών προϊόντων (02 03) 
 
Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνεται η παραγωγή αλεύρων και η επεξεργασία 
πατάτας. Κατά την παραγωγή αλεύρων, τα στερεά απόβλητα τα οποία παράγονται 
είναι ο φλοιός του σιταριού ο οποίος διαχωρίζεται κατά το στάδιο της αποφλοίωσης. 
Ο φλοιός αυτός χρησιμοποιείται ως ζωοτροφή. Κατά την επεξεργασία της πατάτας, 
τα στερεά απόβλητα τα οποία παράγονται είναι ο φλοιός της πατάτας καθώς και 
τρίμματα αυτής από το στάδιο του κοσκινίσματος. Και τα δύο είδη αποβλήτων 
αξιοποιούνται επίσης ως ζωοτροφές. 
 
 
2.3.4 Ελαιουργεία – Παραγωγή πυρηνελαίου - σπορέλαιου(02 03) 
 
Στην Κύπρο υφίστανται 39 ελαιουργεία εκ των οποίων 16 βρίσκονται στη Λευκωσία, 
8 στην Πάφο, 8 στη Λάρνακα και 7 στη Λεμεσό. Τονίζεται ότι ο μεγαλύτερος 
αριθμός των ελαιουργείων αφορά σε μονάδες μικρής δυναμικότητας. Επιπλέον, 
υφίσταται ένα εργοστάσιο παραγωγής πυρηνελαίου, το οποίο χρησιμοποιεί ως πρώτη 
ύλη τον πυρήνα του ελαιοκάρπου από τα ελαιουργεία. Τα στερεά απόβλητα που 
παράγονται από την επεξεργασία του ελαιοκάρπου για την παραγωγή ελαιόλαδου 
περιλαμβάνουν:  
• τα στερεά υπολείμματα (θρύμματα πυρηνόξυλου, τεμαχίδια σάρκας και φλοιού) 

από την επεξεργασία του ελαιοκάρπου και λάσπες από την πλύση, την 
φυγοκέντριση και τον διαχωρισμό  

• τον  ελαιοπυρήνα 
• φύλλα και χώμα από την καθαρισμό του ελαιοκάρπου  
 
Όσον αφορά στον ελαιοπυρήνα, μετά την παραλαβή του ελαιόλαδου, υφίσταται 
περαιτέρω επεξεργασία για την παραλαβή του περιεχόμενου σε αυτό λαδιού. Το 
πυρηνόξυλο που μένει μετά την επεξεργασία του ελαιοπυρήνα μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ως βοηθητική καύσιμη ύλη. 
 
Επιπλέον λάσπη, εσχαρίσματα και αφροί/έλαια παράγονται από τα συστήματα 
επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων των μονάδων. 
 
Οι μονάδες που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή σπορέλαιων δημιουργούν 
στερεά απόβλητα, στα οποία περιλαμβάνονται: 
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• στερεά υπολείμματα από τον καθαρισμό των σπόρων 
• στερεά υπολείμματα (βαμβακόπιτα, φύτρο καλαμποκιού) από την αποφλοίωση 

των σπόρων 
• στερεά υπολείμματα τα οποία καθιζάνουν στους χώρους αποθήκευσης των 

λαδιών 
 
Επιπλέον, στερεά απόβλητα παράγονται από την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων 
που προκύπτουν κατά το ραφινάρισμα των λαδιών.  
 
 
2.3.5 Επεξεργασία καφέ (02 03) 
 
Δραστηριοποιούνται 2 μεγάλες μονάδες επεξεργασίας καφέ. Το κύριο στερεό 
απόβλητο που παράγεται από την επεξεργασία του καφέ είναι ο φλοιός που 
προέρχεται από το στάδιο της αποφλοίωσης του καφέ με ατμό. Τα απόβλητα αυτά 
στις περισσότερες περιπτώσεις διατίθενται ως ζωοτροφή.    
 
 
2.3.6 Παραγωγή αλκοολούχων ποτών (02 07) 
 
Δραστηριοποιούνται 4 οινοβιομηχανίες, 2 ζυθοποιίες καθώς και αριθμός τοπικών 
οινοποιείων. Τα παραγόμενα στερεά απόβλητα περιλαμβάνουν τα παραπροϊόντα 
(κατάλο ιπα) της ζύμωσης της πρώτης ύλης για την μετατρο πή των σακχάρων σε 
αλκοόλη, καθώς και τα παραπροϊόντα κατά τα διάφορα στάδια απόσταξης της 
αλκοόλης. Κύριο χαρακτηριστικό των αποβλήτων αυτών είναι το ιδιαίτερα υψηλό 
οργανικό φορτίο που περιέχουν και ανάλογα με την πρώτη ύλη που χρησιμοποιείται 
για την παραγωγή της αλκοόλης, χρησιμοποιούνται ως εδαφοβελτιωτικό ή ζωοτροφή.  
 
Επιπλέον στερεά απόβλητα παράγονται : 
• από τον καθαρισμό, αποφλοίωση και προεπεξεργασία των πρώτων υλών που 

χρησιμοποιούνται για την παραγωγή της αλκοόλης. Τα απόβλητα αυτά σε πολλές 
περιπτώσεις χρησιμοποιούνται ως ζωοτροφές 

• από τον καθαρισμό των δοχείων της ζύμωσης όπου παραμένουν κατάλοιπα  
• από την επεξεργασία των παραγόμενων υγρών αποβλήτων και κυρίως από την 

επεξεργασία των υγρών παραπροϊόντων της απόσταξης τα οποία παρουσιάζουν 
ιδιαίτερα υψηλές συγκεντρώσεις οργανικού φορτίου και αιωρουμένων στερεών  

 
 
2.3.7 Παραγωγή προϊόντων ξυλείας (03 01) 
 
Οι μονάδες παραγωγής προϊόντων ξυλείας στην Κύπρο ξεπερνούν τις 1000 (περίπου 
1.130), και βρίσκονται στα αστικά κέντρα (445 στη Λευκωσία, 55 στην  Αμμόχωστο, 
186 στη Λάρνακα, 327 στη Λεμεσό και 117 στην Πάφο). Στη μεγαλύτερη 
πλειοψηφία τους, οι μονάδες αυτές επεξεργάζονται το ξύλο, το οποίο προέρχεται 
κυρίως από εισαγωγή, με ξυλοσχιστικές μηχανές. Η παραγωγή στερεών αποβλήτων 
από τις μονάδες αυτές περιλαμβάνει: 
• κομμάτια, σωματίδια, πριονίδι και ξέσματα ξύλου από το κόψιμο, το πριόνισμα 

και τις άλλες διεργασίες παραγωγής προϊόντων ξυλείας. Τα κομμάτια αυτά 
χρησιμοποιούνται στις περισσότερες περιπτώσεις για την παραγωγή 
μοριοσανίδων 



 30 
 

• σκόνη, κομμάτια ξύλου, από τις διεργασίες επιφανειακής κατεργασίας και 
συντήρησης του ξύλου 

• σωματίδια ξύλου και υπολείμματα κόλλας από την παραγωγή κοντραπλακέ και 
καπλαμά 

• σωματίδια ξύλου και κόλλες από τα διάφορα στάδια παραγωγής μοριοσανίδων 
και άλλων προϊόντων ξύλου 

 
Το πριονίδι το οποίο αποτελεί το κυριότερο στερεό απόβλητο που παράγεται από τις 
ξυλοσχιστικές μηχανές, χρησιμοποιείται είτε ως βοηθητικό καύσιμο είτε στις Δασικές 
βιομηχανίες της Κύπρου. 
 
 
2.3.8 Κλωστοϋφαντουργεία – Βαφεία – Φινιριστήρια (04 02) 
 
Στην Κύπρο υπάρχει μεγάλος αριθμός μονάδων παραγωγής κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων (1.448 μονάδες). Από αυτές 612 εδρεύουν στη Λευκωσία, 41 στην 
Αμμόχωστο, 304 στη Λάρνακα, 425 στη Λεμεσό και 66 στην Πάφο). Τονίζεται ότι 
σημαντικός αριθμός των μονάδων είναι επιχειρήσεις πλεκτικής, μικρής 
δυναμικότητας (κυρίως οικογενειακές επιχειρήσεις).  Επίσης, υφίσταται 1 βαφείο από 
το οποίο το κυριότερο  στερεό απόβλητο που παράγεται είναι η ιλύς που προέρχεται 
από τα εφαρμοζόμενα συστήματα επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων.  
 
 
2.3.9 Βυρσοδεψεία (04 01) 
 
Στην Κύπρο υφίστανται 2 βυρσοδεψεία, μικρής δυναμικότητας (1 στη Λευκωσία και 
1 στη Λεμεσό). Τα κύρια στερεά απόβλητα που παράγονται από αυτά είναι τα εξής: 
• υπολείμματα κρέατος, λίπους και δέρματος τα οποία παράγονται από τα διάφορα 

στάδια μηχανικής επεξεργασίας των δερμάτων. Επιπλέον τα παραπάνω 
αποτελούν και τα κύρια εσχαρίσματα που συλλέγονται κατά την προεπεξεργασία 
των παραγόμενων υγρών αποβλήτων των βυρσοδεψείων 

• λάσπη από την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια επεξεργασία των παραγόμενων 
υγρών αποβλήτων. Κύριο χαρακτηριστικό της λάσπης αυτής και συγκεκριμένα 
στην περίπτωση βυρσοδεψείων που εφαρμόζουν την μέθοδο της δέψης χρωμίου, 
είναι η υψηλή περιεκτικότητα σε χρώμιο 

• απόβλητα διαχωρισμού άνυδρου ασβέστη και τεμαχιδίων δέρματος 
• απόβλητα ασβέστωσης και απολίπανσης 
• απορριπτόμενα τμήματα επεξεργασμένου δέρματος (ξέσματα, αποκομμένα 

τεμάχια, κ.λπ)  
• απόβλητα που παράγονται κατά τις διαδικασίες φινιρίσματος  
 
 
2.3.10 Διυλιστήρια αργού πετρελαίου (05 01) 
 
Στη Κύπρο υφίσταται μια (1) μονάδα διύλισης πετρελαιοειδών, στη Λάρνακα.. Κατά 
τα διάφορα στάδια επεξεργασίας τόσο του αργού πετρελαίου όσο και των προϊόντων 
του, παράγονται ιδιαίτερα επικίνδυνες λάσπες. Οι κύριες πηγές προέλευσης των 
λασπών αυτών είναι οι εξής: 
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• Δεξαμενές αποθήκευσης. Οι λάσπες που καθιζάνουν στον πυθμένα των δεξαμενών 
αποθήκευσης των βενζινών αποτελούν ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο απόβλητο λόγω 
της υψηλής περιεκτικότητας τους σε μόλυβδο. 

• Δεξαμενές αποθήκευσης αργού πετρελαίου. Στον πυθμένα των δεξαμενών αυτών 
καθιζάνουν λάσπες οι οποίες περιέχουν λάδια σε περιεκτικότητα 5-10%. 

• Κατεργασία νάφθας, κηροζίνης και ορυκτελαίων. Οι λάσπες που παράγονται από 
αυτά τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας του διυλιστηρίου παρουσιάζουν 
υψηλή περιεκτικότητα σε θειικό οξύ (65-70%). 

• Ελαιοδιαχωριστήρες. Από τους ελαιοδιαχωριστήρες παράγονται λάσπες οι 
περιέχουν περίπου έλαια σε ποσοστό 40%  

• Αφαλατωτής. Κατά τη διεργασία της αφαλάτωση νερού για βιομηχανική χρήση 
παράγονται ποσότητες λάσπης 

• Συντήρηση μονάδας ή εξοπλισμού. Παράγονται λάσπες που περιέχουν πετρέλαιο 
 
Επιπλέον, στο στάδιο εξευγενισμού των τελικών προϊόντων χρησιμοποιείται 
αποχρωστική γη η οποία μετά την χρήση της απορρίπτεται ως στερεό απόβλητο. 
Τέλος, παράγονται σημαντικές ποσότητες λασπών από τα ύδατα τροφοδοσίας του 
καυστήρα και το σύστημα επεξεργασίας των παραγόμενων υγρών αποβλήτων. 
Ιδιαίτερα από τις μονάδες καθίζησης παράγονται λάσπες οι οποίες λόγω του 
περιεχομένου τους (υψηλές περιεκτικότητες σε μόλυβδο και φαινόλες) είναι 
επικίνδυνες. Άλλα στερεά απόβλητα που παράγονται κατά τη διύλιση του πετρελαίου 
είναι απόβλητα από ψυκτικές στήλες, αργιλούχα υλικά από εξαντλημένα φίλτρα, 
ορυκτή πίσσα και απόβλητα που περιέχουν θείο από την αποθείωση του πετρελαίου. 
 
 
2.3.11 Συναρμολόγηση συσσωρευτών μολύβδου (06) 
 
Στην Κύπρο υφίσταται μια μονάδα συναρμολόγησης συσσωρευτών μολύβδου, η 
οποία βρίσκεται στη Λευκωσία. Τα στερεά απόβλητα παράγονται κατά τη διαδικασία 
συναρμολόγησης καθώς και από την επεξεργασία των παραγόμενων υγρών 
αποβλήτων. Όσον αφορά στην διαδικασία συναρμολόγησης των συσσωρευτών, τα 
στάδια που οδηγούν στην παραγωγή στερεών αποβλήτων είναι τα εξής: 
Πάστωμα των πλακών: Στο στάδιο αυτό καθιζάνει λάσπη η οποία παρουσιάζει 
υψηλές περιεκτικότητες σε μόλυβδο και θειικό μόλυβδο. Επιπλέον, περιέχει σε 
μικρότερες συγκεντρώσεις μέταλλα τα οποία χρησιμοποιούνται στην παρασκευή της 
πάστας για αποφυγή της αυτοαποφόρτισης του συσσωρευτή όπως Ag, Fe, Cu, Ni, Co, 
Zn, Bi και Mn.  
Υγρή φόρτιση του συσσωρευτή: Στο στάδιο αυτό, όπου γίνεται πλήρωση του 
συσσωρευτή με θειικό οξύ το οποίο αποτελεί τον ηλεκτρολύτη, καθιζάνει λάσπη η 
οποία παρουσιάζει υψηλές περιεκτικότητες σε μόλυβδο και θειικά. 
 
Επιπλέον κατά τα στάδια της τήξης του μολύβδου, της χύτευσης και του παστώματος 
διαφεύγουν στον εσωτερικό χώρο της μονάδας αιωρούμενα σωματίδια μολύβδου.  
 
Επίσης, κατά την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων παράγεται ιλύς η οποία περιέχει 
γύψο (θειικό ασβέστιο), μόλυβδο και σε μικρότερη ποσότητα θειικό μόλυβδο.   
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2.3.12 Επεξεργασία - συσκευασία ανόργανων χημικών (06) 
 
Οι βιομηχανίες που επεξεργάζονται – αναμιγνύουν - συσκευάζουν χημικά προϊόντα 
(οργανικά και ανόργανα), ανόργανα λιπάσματα, απορρυπαντικά και φάρμακα είναι 
99. Από αυτές 61 βρίσκονται στη Λευκωσία, 9 στη Λάρνακα, 28 στη Λεμεσό και 1 
στην Πάφο. Οι βιομηχανικοί κλάδοι που επεξεργάζονται χημικές ουσίες καθώς και τα 
στερεά απόβλητα που προκύπτουν από αυτές περιγράφονται στην παρούσα Ενότητα 
καθώς και στις Ενότητες 2.3.14, 2.3.15 και 2.3.17 - 2.3.19.  
 
Τα προϊόντα που προκύπτουν από τις μονάδες παραγωγής ανόργανων χημικών 
ουσιών περιλαμβάνουν οξέα, βάσεις, άλατα, άζωτο, οξυγόνο, αποσταγμένο νερό, 
οξειδωτικά μέσα κ.λπ. Τα στερεά απόβλητα που παράγονται από τις μονάδες αυτές 
είναι ελάχιστα και αφορούν κυρίως υπολείμματα χημικών ουσιών που παραμένουν 
στις συσκευασίες πρώτων και βοηθητικών υλών καθώς και λάσπη από την 
επεξεργασία των υγρών αποβλήτων που παράγονται από την παραγωγική διαδικασία.  
 
 
2.3.13 Οργανικές βιομηχανίες (07 01) 
 
Τα προϊόντα που προκύπτουν από τις μονάδες παραγωγής οργανικών χημικών 
ουσιών περιλαμβάνουν παράγωγα αρωματικών οργανικών ενώσεων (βενζολίου, 
τολουολίου, ναφθαλενίου, ανθρακένιου, πυριδένιου κ.λπ), κυκλικές οργανικές 
ενώσεις, μη κυκλικές οργανικές ενώσεις, διαλύτες, αλκοόλες, αντιοξειδωτικά, 
εστέρες, αμίνες, λιπαρά και άλλα οξέα, κόλλες (χαρτοποιίας, ξυλουργικής), κ.λπ. Τα 
στερεά απόβλητα που παράγονται από τις μονάδες αυτές παρουσιάζουν μεγάλες 
διαφοροποιήσεις ανάλογα με τις πρώτες ύλες, την παραγωγική διαδικασία, τις 
χημικές αντιδράσεις που λαμβάνουν χώρα και τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται. 
Τα κύρια στερεά απόβλητα που παράγονται είναι: 
• χρησιμοποιημένοι καταλύτες οι οποίοι χρησιμοποιούνται για την επιτάχυνση ή 

την επιβράδυνση, ανάλογα με την περίπτωση, των διαφόρων χημικών 
αντιδράσεων. Οι καταλύτες λόγω του γεγονότος ότι περιέχουν βαρέα μέταλλα, 
ταξινομούνται ως επικίνδυνα απόβλητα. Οι καταλύτες αυτοί μπορούν να 
ανακυκλωθούν με σκοπό την ανάκτηση των βαρέων μετάλλων ή να υποστούν 
διαδικασία αναγέννησης. 

• εξαντλημένος ενεργός άνθρακας ή ρητίνες  
• απορριπτόμενα φίλτρα  
• αλογονούχα και άλλα ιζήματα πυθμένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων 
• λάσπες και ιζήματα από την εκχύλιση και απόσταξη των προϊόντων των χημικών 

αντιδράσεων 
• παραπροϊόντα των χημικών αντιδράσεων τα οποία οφείλονται είτε στο γεγονός ότι 

η αντίδραση που λαμβάνει χώρα δεν είναι πλήρης, είτε στο ότι οι πρώτες ύλες δεν 
είναι τελείως καθαρές με αποτέλεσμα να λαμβάνουν χώρα και παράπλευρες 
αντιδράσεις οι οποίες οδηγούν στην παραγωγή των παραπροϊόντων. Η μείωση των 
παραπροϊόντων που παράγονται επιτυγχάνεται με την αύξηση της απόδοσης της 
αντίδρασης και την εξασφάλιση της καθαρότητας των πρώτων υλών. 

 
Επιπλέον παράγονται στερεά απόβλητα τα οποία δεν συνδέονται άμεσα με την 
εφαρμοζόμενη παραγωγική διαδικασία. Τα κυριότερα από τα απόβλητα αυτά είναι τα 
εξής: 
• παλαιός εξοπλισμός ή μονώσεις 
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• υλικά συσκευασίας και δοχεία που περιέχουν τις πρώτες και βοηθητικές ύλες.  
• λάσπη από την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων που παράγονται από την 

παραγωγική διαδικασία.  
 
 
2.3.14 Παραγωγή πλαστικών (07 02)  
 
Στην Κύπρο υφίστανται περίπου 79 μονάδες παραγωγής πλαστικών προϊόντων 
(συμπεριλαμβανομένων και αυτών που παράγουν ελαστικά προϊόντα, όπως 
καουτσούκ), οι περισσότερες εκ των οποίων βρίσκονται στη Λευκωσία (38), 5 
βρίσκονται στην Αμμόχωστο, 8 στη Λάρνακα, 27 στη Λεμεσό και 1 στην Πάφο. Τα 
στερεά απόβλητα που παράγουν οι μονάδες αυτές, περιλαμβάνουν κυρίως: 
• κόκκους πλαστικού που απορρίπτονται τυχαία στο έδαφος 
• ελαττωματικά προϊόντα ή κομμάτια πλαστικού (scrap) τα οποία παράγονται στο 

πρώτο στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας 
• αποξηραμένες βαφές από  το υς κάδο υς των κυλίνδρων βαθυτυπίας πο υ 

χρησιμοποιούνται για την βαφή του πλαστικού 
• αλογονούχα και άλλα ιζήματα πυθμένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων 
• στερεοποιημένες χημικές ουσίες που απορρίπτονται κατά τον καθαρισμό των 

κάδων ανάμιξης για την παραγωγή προϊόντων από πολυβυνιλοχλωρίδιο σε σκόνη 
• απόβλητα από πρόσθετα – σιλικόνες 
• πλάκες φίλτρων, εξαντλημένα απορροφητικά υλικά 
• λάσπες από επεξεργασία των υγρών αποβλήτων 
 
Τα απορριπτόμενα κομμάτια πλαστικού (scrap) όπως και οι κόκκοι πλαστικού 
συνήθως επαναχρησιμοποιούνται ή στην ίδια μονάδα ή σε άλλη για την παραγωγή 
πλαστικού. 
 
 
2.3.15 Συσκευασία γεωργικών φαρμάκων (07 04) 
 
Στην Κύπρο δραστηριοποιούνται 2-3 μονάδες συσκευασίας γεωργικών φαρμάκων. 
Τα στερεά απόβλητα που μπορεί να παράγονται από τις μονάδες γεωργικών 
φαρμάκων περιλαμβάνουν: 
• ακατάλληλες παρτίδες πρώτων υλών ή προϊόντων (ληγμένες ή αλλοιωμένες).  
• σκόνες από τον καθαρισμό των μηχανημάτων συσκευασίας ή παραγωγής κόνεων 
• σκόνες από τον καθαρισμό των δαπέδων 
• σκόνες οι οποίες οφείλονται σε τυχαίες απορρίψεις ή λάθη στο χειρισμό των 

μηχανημάτων 
• κατεστραμμένα δοχεία συσκευασίας  
• εξαντλημένα φίλτρα κατακράτησης της σκόνης 
• απορριπτόμενος προστατευτικός ρουχισμός και μάσκες που χρησιμοποιούνται 

από το προσωπικό 
 
Το κύριο χαρακτηριστικό των στερεών αποβλήτων που προέρχονται από τις μονάδες 
αυτές είναι ότι ανεξάρτητα με το είδος και την ποσότητά τους παρουσιάζουν υψηλή 
επικινδυνότητα - τοξικότητα.  
 
Επίσης, από την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων που παράγονται στις μονάδες 
γεωργικών φαρμάκων κατά τον καθαρισμό και πλύσιμο των βαρελιών, των 
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μηχανημάτων και των χώρων (υγρά απόβλητα που περιέχουν ανόργανα και οργανικά 
συστατικά όπως ενώσεις του νατρίου, οργανικές δραστικές ουσίες, κ.λπ), παράγονται 
στερεά απόβλητα στα οποία περιλαμβάνονται : 
• εσχαρίσματα από την προεπεξεργασία 
• λάσπες από τη πρωτοβάθμια επεξεργασία των αποβλήτων (κροκίδωση - χημική 

κατακρήμνιση) 
• εξαντλημένος ενεργός άνθρακας ο οποίος χρησιμοποιείται για την προσρόφηση 

οργανικών ενώσεων 
 
 
2.3.16 Παραγωγή φαρμάκων (07 05) 
 
Τα στερεά απόβλητα που παράγονται από τις μονάδες παραγωγής φαρμακευτικών 
παρασκευασμάτων περιλαμβάνουν: 
• ακατάλληλες παρτίδες δραστικών ουσιών ή προϊόντων (ληγμένες ή αλλοιωμένες) 
• σκόνες από τον καθαρισμό των μηχανημάτων συσκευασίας 
• σκόνες από τον καθαρισμό των δαπέδων 
• σκόνες οι οποίες οφείλονται σε τυχαίες απορρίψεις ή λάθη στο χειρισμό των 

μηχανημάτων 
• αλογονούχα και άλλα ιζήματα στον πυθμένα αποστακτήρα και κατάλοιπα 

αντιδράσεων 
• δοχεία δραστικών ουσιών και κατεστραμμένα δοχεία συσκευασίας προϊόντων  
• αλογονούχες και άλλες πλάκες φίλτρων και εξαντλημένα απορροφητικά υλικά 
• απορριπτόμενος προστατευτικός εξοπλισμός (μάσκες, ρουχισμός, γάντια) που 

χρησιμοποιούνται από το προσωπικό 
• λάσπες από την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων 
• εξαντλημένος ενεργός άνθρακας που χρησιμοποιείται για την απομάκρυνση των 

οργανικών ουσιών από τα υγρά απόβλητα 
 
 
2.3.17 Παραγωγή σαπουνιών και απορρυπαντικών (07 06) 
 
Τα στερεά απόβλητα που παράγονται κατά την παραγωγή σαπουνιών και 
απορρυπαντικών περιλαμβάνουν: 
• αλογονούχα και άλλα ιζήματα πυθμένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων 
• αλογονούχες και άλλες πλάκες φίλτρων και εξαντλημένα απορροφητικά υλικά 
• λάσπες από την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων 
 
 
2.3.18 Επισκευές σκαφών αναψυχής και αλιείας (08 01) 
 
Στην Κύπρο υφίσταται μικρός αριθμός μονάδων επισκευής σκαφών αναψυχής και 
αλιείας, κυρίως στη Λεμεσό. Τα στερεά απόβλητα που παράγονται στις μονάδες 
αυτές καθώς και οι αντίστοιχες εργασίες που οδηγούν στην παραγωγή των 
αποβλήτων αυτών είναι: 
Αμμοβολή: Λαμβάνει χώρα με σκοπό την επεξεργασία διαφόρων μεταλλικών 
επιφανειών του σκάφους (και κυρίως της εξωτερικής επιφάνειας του) προκειμένου οι 
επιφάνειες αυτές να συντηρηθούν και να βαφούν. Οι εργασίες της αμμοβολής έχουν 
ως στόχο: 
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∗ Την απομάκρυνση των σκουριών από μεταλλικές επιφάνειες 
∗ Την απομάκρυνση βαφών 
∗ Την απομάκρυνση διαφόρων επικαθίσεων επί της εξωτερικής επιφάνειας του 

πλοίου  
 
Η διαδικασία της αμμοβολής πραγματοποιείται με την εκτόξευση άμμου με υψηλή 
πίεση. Η άμμος κατά την πρόσκρουση της με την μεταλλική επιφάνεια 
θρυμματίζεται. Η θρυμματισμένη άμμος, μετά τη χρήση της ως υλικό αμμοβολής, 
περιέχει μέταλλα και οξείδια μετάλλων, χρώματα καθώς και υπολείμματα από 
υδρόβιες επικαθίσεις στην εξωτερική επιφάνεια του πλοίου. Οι βαφές που 
περιέχονται στο χρησιμοποιηθέν υλικό αμμοβολής το καθιστούν ιδιαίτερα επικίνδυνο 
κυρίως λόγω της παρουσίας βαρέων μετάλλων.  
 
Χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια: Πριν από την έναρξη των διαφόρων εργασιών 
επισκευής ή συντήρησης και ανάλογα με το  τμήμα το υ πλο ίο υ στο  ο πο ίο  θα 
πραγματοποιηθούν οι εργασίες (π.χ. μηχανοστάσιο) αφαιρούνται τα χρησιμοποιημένα 
ορυκτέλαια. 
 
Απορριπτόμενα μέταλλα: Τα μέταλλα αυτά προέρχονται από διάφορες 
μηχανουργικές εργασίες (π.χ. κοπές μετάλλων) οι οποίες λαμβάνουν χώρα κατά την 
επισκευή ενός πλοίου.     
 
 
2.3.19 Παραγωγή χρωμάτων και βερνικιών (08 01) 
 
Οι μονάδες παραγωγής χρωμάτων και βερνικιών που υφίστανται στην Κύπρο είναι 6 
στη Λευκωσία και 1 στην Λάρνακα. Τα στερεά απόβλητα που παράγονται από τις 
μονάδες χρωμάτων προέρχονται κυρίως από τον καθαρισμό των δοχείων ανάμιξης 
των πρώτων υλών για την παρασκευή των προϊόντων. 
 
Ειδικότερα, κατά την παραγωγή οργανικών χρωμάτων, όπου ο καθαρισμός των 
δοχείων γίνεται με χρήση οργανικού διαλύτη (ο οποίος συνήθως 
επαναχρησιμοποιείται είτε για καθαρισμό είτε στην παραγωγική διαδικασία) τα 
στερεά απόβλητα που παράγονται περιλαμβάνουν: 
• υφάσματα και άλλα μέσα εμποτισμένα με οργανικό διαλύτη και υπολείμματα 

χρώματος από τον καθαρισμό των δοχείων 
• λάσπες από την απόσταξη του οργανικού διαλύτη που χρησιμοποιείται για τον 

καθαρισμό των δοχείων (σε περίπτωση που λαμβάνει χώρα ανακύκλωση του 
διαλύτη) 

• λάσπες από χρώματα ή βερνίκια 
 
Κατά την παραγωγή υδατοδιαλυτών χρωμάτων και βερνικιών, όπου ο καθαρισμός 
των δοχείων γίνεται αρχικά με σπάτουλες και στη συνέχεια με έκπλυση με νερό, τα 
στερεά απόβλητα που παράγονται είναι : 
• στερεοποιημένα χρώματα τα οποία έχουν επικαθίσει στα δοχεία ανάμιξης και 

απομακρύνονται με ξύσιμο των δοχείων  
• λάσπες από την χημική επεξεργασία των υγρών αποβλήτων τα οποία προέρχονται 

από τον καθαρισμό των δοχείων. Οι λάσπες αυτές περιέχουν βαρέα μέταλλα και η 
σύστασή τους εξαρτάται από το είδος των χρωμάτων που παρασκευάζονται. 
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2.3.20 Παραγωγή εντύπου υλικού (08 03) 
 
Στην Κύπρο δραστηριοποιούνται περίπου 405 μονάδες εκτυπωτικής δραστηριότητας 
(236 μονάδες στη Λευκωσία, 7 στην Αμμόχωστο, 36 στη Λάρνακα, 113 στη Λεμεσό 
και 13 στην Πάφο).  
Τα στερεά απόβλητα που παράγονται από τις διαδικασίες εκτύπωσης περιλαμβάνουν 
• χρησιμοποιημένα φιλμ από την παραγωγή της εικόνας 
• χαρτί που απορρίπτεται κατά την παραγωγή της εικόνας 
• απόβλητα τόνερ εκτύπωσης 
• χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη της εικόνας που θα 

εκτυπωθεί και για την σταθεροποίηση της καθώς και διαλύματα επεξεργασίας της 
φωτογραφίας. Τα διαλύματα αυτά απορρίπτονται είτε ως υγρά είτε ως στερεά 
απόβλητα 

• υλικά που χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό των επιφανειών ανάπτυξης της 
εικόνας, τον καθαρισμό των κυλίνδρων και των μηχανών και την αφαίρεση 
πλεονάζοντος μελανιού. Τα υλικά αυτά περιέχουν οργανικούς διαλύτες και 
μελάνια με οργανική βάση τα οποία χρησιμοποιούνται σε όλες τις διαδικασίες 
εκτύπωσης.  

• άδεια κουτιά τα οποία περιείχαν χημικές ουσίες, οργανικούς διαλύτες και 
μελάνια. Τα κουτιά αυτά είτε απορρίπτονται ως στερεά απόβλητα είτε 
επιστρέφονται στις εταιρείες παραγωγής τους. 

• απορριπτόμενα αποξηραμένα μελάνια από τον καθαρισμό των δοχείων.  
• χρησιμοποιημένες πλάκες από τις διαδικασίες εκτύπωσης. Οι πλάκες που 

χρησιμοποιούνται στις διαδικασίες εκτύπωσης στην περίπτωση που είναι 
φτιαγμένες από ελαστικό υλικό απορρίπτονται ως στερεά απόβλητα. Οι 
χρησιμοποιημένοι κύλινδροι βαθυτυπίας συνήθως επιστρέφονται στις εταιρείες 
κατασκευής τους. 

• εκτυπωμένα χαρτιά που απορρίπτονται μέχρι την επίτευξη της κατάλληλης 
ποιότητας και υπολείμματα από το κόψιμο των φύλλων χαρτιού. 

 
 
2.3.21 Φωτογραφική βιομηχανία (09 01) 
 
Στα μεγάλα αστικά κέντρα της Κύπρου βρίσκονται άνω των 100 φωτογραφείων. Τα 
παραγόμενα απόβλητα από τη φωτογραφική βιομηχανία είναι τα εξής: 
• απόβλητα που περιέχουν άργυρο από την επεξεργασία των απορριπτόμενων 

διαλυμάτων εμφάνισης φωτογραφικού υλικού 
• φωτογραφικό φιλμ και χαρτί που μπορεί να περιέχουν άργυρο ή ενώσεις αυτού. 
 
 
2.3.22 Μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (10 01) 
 
Στη Κύπρο δραστηριοποιούνται τρεις (3) μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
(1 στη Λεμεσό και 2 στη Λάρνακα). Οι μονάδες αυτές, χρησιμοποιούν ως καύσιμη 
ύλη το μαζούτ για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Από την παραγωγική 
διαδικασία καθώς και από την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων που προκύπτουν 
από το πλύσιμο των μηχανημάτων, παράγονται κυρίως τα εξής στερεά απόβλητα: 
• ιπτάμενη τέφρα η οποία διαφεύγει μαζί με τα παραγόμενα καυσαέρια και 

συλλέγεται στα συστήματα επεξεργασίας των αέριων εκπομπών της μονάδας  
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• επικαθίσεις στο λέβητα, οι οποίες αποτελούνται κυρίως από ανόργανες ουσίες που 
περιέχονται στο μαζούτ και οι οποίες δεν υφίστανται καύση 

• επικαθίσεις ιπτάμενης τέφρας στις επιφάνειες των προθερμαντών και των αγωγών 
διέλευσης καυσαερίων 

• λάσπες από τον καθαρισμό των μηχανημάτων 
• λάσπες από την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων που προκύπτουν από τον 

καθαρισμό των μηχανημάτων 
• λάσπες οι οποίες καθιζάνουν στον πυθμένα των δεξαμενών αποθήκευσης του 

μαζούτ 
 
 
2.3.23 Δευτερογενής παραγωγή μετάλλων (10 09 & 10 10) 
 
Στην Κύπρο υφίστανται 6 μεταλλουργεία (3 στη Λευκωσία και 1 σε Λεμεσό, 
Λάρνακα, Πάφο) και 1 χυτήριο (στη Λεμεσό). 
 
Κατά τη δευτερογενή παραγωγή μετάλλων λαμβάνει χώρα μορφοποίηση αλουμινίου 
και χύτευση σιδήρου, χαλκού και κραμάτων τους. Και στις τρεις παραπάνω 
κατηγορίες τα στερεά απόβλητα που παράγονται ανήκουν στις ίδιες κατηγορίες. Πιο 
συγκεκριμένα τα απόβλητα αυτά είναι τα εξής: 
• οξείδια (επιπλέουσα σκουριά) των μετάλλων που χρησιμοποιούνται για την 

παραγωγή κραμάτων, τα οποία αφαιρούνται από την επιφάνεια του τηγμένου 
κράματος στον φούρνο. Τα οξείδια αυτά μετά την απομάκρυνση τους από τον 
φούρνο στερεοποιούνται 

• λάσπη η οποία παράγεται κατά την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων που 
προκύπτουν κατά την επεξεργασία των αερίων εκπομπών. Οι αέριες εκπομπές 
προέρχονται από τα διάφορα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας και κυρίως από 
τον καθαρισμό του τήγματος των μετάλλων  

• εξαντλημένα πυρίμαχα υλικά που χρησιμοποιούνται για την επένδυση των 
φούρνων και των καλουπιών χύτευσης 

• απορριπτόμενα καλούπια χύτευσης 
 
 
2.3.24 Επεξεργασία γυαλιού – Παραγωγή γυάλινων προϊόντων (10 11) 
 
Στην Κύπρο υφίσταται 1 μονάδα συλλογής και ανακύκλωσης γυαλιού στη Λευκωσία. 
Τα απόβλητα που παράγονται περιλαμβάνουν κυρίως υπολείμματα, ρινίσματα και 
πούδρα γυαλιού. 
  
 
2.3.25 Παραγωγή Τσιμέντου (10 13) 
 
Τα κύρια στερεά απόβλητα τα οποία παράγονται από τις 2 μονάδες παραγωγής 
τσιμέντου (1 στη Λεμεσό και 1 στη Λάρνακα - Βασιλικό) είναι τα εξής: 
• απόβλητο μίγμα προπαρασκευής πριν τη θερμική κατεργασία – απόβλητα από την 

ασβεστοποίηση και ενυδάτωση της ασβέστου 
• σκόνη η οποία απομακρύνεται από τα αέρια του φούρνου. Η σκόνη αυτή 

αποτελείται από σωματίδια πρώτων υλών και κλίνκερ (μικροί και σκληροί κόκκοι 
από την τήξη του μίγματος των πρώτων υλών). Τα μεγαλύτερα σωματίδια της 
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παραγόμενης σκόνης συλλέγονται με την βοήθεια κυκλώνων ενώ τα μικρότερα 
σωματίδια συλλέγονται με την χρήση ηλεκτροστατικών φίλτρων και 
σακκόφιλτρων 

• στερεά απόβλητα που προέρχονται από την επεξεργασία των παραγόμενων υγρών 
και αέριων αποβλήτων 

 
 
2.3.26 Επιφανειακή επεξεργασία και επικάλυψη μετάλλων / Μορφοποίηση, 
φυσική - μηχανική επιφανειακή κατεργασία μετάλλων (11, 12) 
 
Ο αριθμός των μονάδων που λειτουργούν στην Κύπρο ανέρχεται σε 1.136 (504 στη 
Λευκωσία, 61 στην Αμμόχωστο, 200 στη Λάρνακα, 288 στη Λεμεσό και 85 στην 
Πάφο). Τονίζεται ότι πρόκειται κυρίως για μικρές μονάδες – βιοτεχνίες, δεδομένου 
ότι μόνο 14 μονάδες επιμετάλλωσης (11 στη Λευκωσία, 1 στη Λεμεσό και 2 στη 
Λάρνακα) είναι σχετικά μεγάλης δυναμικότητας. 
 
Τα στερεά απόβλητα που παράγονται από τις μονάδες επιφανειακής επεξεργασίας και 
επικάλυψης μετάλλων περιλαμβάνουν: 
• απόβλητα απολίπανσης 
• κορεσμένες ή εξαντλημένες ρητίνες ιοντοεναλλαγής  
• λάσπες από συστήματα μεμβρανών ή ιοντοεναλλαγής  
• λάσπες από τα λουτρά καθαρισμού και επιφανειακής κατεργασίας των μετάλλων 
• λάσπες από το σύστημα επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων (χημική 

κατακρήμνιση μετάλλων) που προέρχονται από την περιοδική απόρριψη των 
χρησιμοποιημένων λουτρών καθαρισμού και των λουτρών έκπλυσης καθώς και 
από εκπλύσεις μηχανημάτων και χώρων.  

Το κύριο χαρακτηριστικό της λάσπης που δημιουργείται στα λουτρά καθαρισμού και 
επιμετάλλωσης καθώς και της λάσπης που προέρχεται από το σύστημα επεξεργασίας 
των υγρών αποβλήτων είναι η υψηλή περιεκτικότητα σε βαρέα μέταλλα. Το είδος και 
η συγκέντρωση των μετάλλων εξαρτάται από το είδος της προς κατεργασία 
μεταλλικής επιφάνειας, την εφαρμοζόμενη τεχνική και τα χημικά μέσα που 
χρησιμοποιούνται σε κάθε μονάδα. 
 
Τα στερεά απόβλητα που παράγονται από τις μονάδες μορφοποίησης, φυσικής και 
μηχανικής επιφανειακής κατεργασίας μετάλλων περιλαμβάνουν: 
• προϊόντα λιμαρίσματος και τόρνευσης των μετάλλων (κυρίως ρινίσματα), στην 

περίπτωση που λαμβάνει χώρα μηχανική επεξεργασία των μεταλλικών 
αντικειμένων  

• σκόνη και σωματίδια μετάλλων 
• απόβλητα συγκόλλησης 
• λάσπες μεταλλοτεχνίας 
• απόβλητα υλικών αμμοβολής 
• λάσπη μετάλλων από λείανση, στίλβωση, κ.λπ 
• εξαντλημένα σώματα λείανσης και υλικά λείανσης 
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2.3.27 Αναγέννηση χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων 
 
Στην Κύπρο υφίσταται 1 μονάδα αναγέννησης χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων, στη 
Λάρνακα - Βασιλικό. Τα στερεά απόβλητα που παράγονται από τη μονάδα αυτή 
είναι: 
• όξινες λάσπες οι οποίες προέρχονται από το στάδιο του ραφιναρίσματος των 

βασικών αποσταγμάτων με θειικό οξύ. Οι λάσπες αυτές παρουσιάζουν ιδιαίτερα 
υψηλές περιεκτικότητες σε θειικό οξύ (έως και 40%) και βαρέα μέταλλα (κυρίως 
μόλυβδο) 

• αποχρωστική γη (γη διατόμων) που χρησιμοποιείται στο στάδιο αποχρωματισμού 
των ορυκτελαίων 

• στερεές προσμίξεις των ορυκτελαίων οι οποίες απομακρύνονται κατά τα αρχικά 
στάδια της διαδικασίας αναγέννησης 

• εξαντλημένοι καταλύτες που χρησιμοποιούνται στην μέθοδο ραφιναρίσματος της 
καταλυτικής υδρογόνωσης 

• εξαντλημένες άργιλοι φίλτρων 
 
 
2.3.28 Παραγωγή στερεών βιομηχανικών αποβλήτων 
 
Αναφορικά, με στοιχεία που αφορούν στις ποσότητες των παραγομένων στερεών 
βιομηχανικών αποβλήτων, αναφέρονται τα εξής: 

• Δεν υφίστανται πρόσφατα στοιχεία που να αντικατοπτρίζουν τη παρούσα 
κατάσταση στην Κύπρο. Η τελευταία μελέτη που περιέχει στοιχεία αφορά στο 
έτος 1985 (Πηγή: Gueldner, Kastner, 1988).  

• Οι εμπλεκόμενοι φορείς της Κύπρου προγραμματίζουν τη διενέργεια 
απογραφής και συλλογής στοιχείων αναφορικά με τα στερεά βιομηχανικά 
απόβλητα. 

• Υφίστανται μόνο στοιχεία για τα επικίνδυνα στερεά βιομηχανικά απόβλητα, 
τα οποία παρατίθενται στη συνέχεια: 

 
Για τα επικίνδυνα στερεά βιομηχανικά απόβλητα, έχει εκπονηθεί μελέτη, για το 
Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος (SPEED και συνεργάτες, 
2002), η οποία αφορά στην τεχνικο-οικονομική αξιολόγηση εναλλακτικών σχεδίων 
διαχείρισης των επικινδύνων αποβλήτων στην Κύπρο. Στη μελέτη αυτή παρατίθενται 
στοιχεία αναφορικά με τον αριθμό και το είδος των μονάδων παραγωγής επικινδύνων 
αποβλήτων και τις παραγόμενες ποσότητες αποβλήτων. Τα στοιχεία αυτά 
παρουσιάζονται στον Πίνακα 2.19. 
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Πίνακας 2.19: Παραγόμενες ποσότητες επικινδύνων στερεών βιομηχανικών 
αποβλήτων, ανά κλάδο στην Κύπρο (έτος 2001) 

Βιομηχανικός κλάδος Αριθμός μονάδων 
υπό εξέταση 

Παραγόμενη ποσότητα 
επικινδύνων στερεών 

αποβλήτων (τόνοι) 
Βυρσοδεψεία 2 120 

Εκτυπωτική δραστηριότητα 2 5-7 
Διύλιση πετρελαίου 1 159 

Παραγωγή φυτοφαρμάκων 2 400 
Παραγωγή χρωμάτων, 

βερνικιών 
7 Λάσπη: 7 

Τολουένιο: 3 
Πλαστικές συσκευασίες: 150-200 

Μεταλλικές Συσκευασίες: 300-400 
Παραγωγή φαρμάκων 7 43 

Επεξεργασία μολύβδου 1 40 
Παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας 
3 470 

Επεξεργασία χαλκού 1 35 
(Πηγή: SPEED και συνεργάτες, 2002) 
 
 
Στον Πίνακα 2.20, καθώς και στο διάγραμμα 2.8  παρατίθενται οι ποσότητες ανά 
τύπο επικίνδυνου στερεού αποβλήτου για τα έτη 1992 και 2001 και γίνεται πρόβλεψη 
για τις παραγόμενες ποσότητες για το έτος 2011. 
 
Πίνακας 2.20: Ποσότητες παραγόμενων επικινδύνων αποβλήτων, ανά τύπο 
αποβλήτου (τόνοι) 

Τύπος Αποβλήτου 1992 2001 2011 
Εύφλεκτες ουσίες 200 400 600 

Φυτοφάρμακα 500 400 500 
Απόβλητα που περιέχουν 

βαρέα μέταλλα (από 
επεξεργασία μολύβδου, 

χαλκού, κ.λπ.) 

34 45 70 

Τέφρα 80 160 270 
Λάσπη από παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας 

150 150 250 

Ελαιώδης λάσπη 16 200 350 
Λάσπη διαλυτών 10 80 100 

(Πηγή: SPEED και συνεργάτες, 2002) 
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Διάγραμμα 2.8: Παραγόμενες ποσότητες στερεών επικινδύνων αποβλήτων (τόνοι) 

 

2.3.29 Διαχείριση στερεών βιομηχανικών αποβλήτων 
 
Σχετικά με τη διαχείριση των στερεών βιομηχανικών αποβλήτων αναφέρονται τα 
εξής: 
• Τα στερεά απόβλητα που παράγονται στα διάφορα στάδια της παραγωγικής 

διαδικασίας είτε υφίστανται επεξεργασία εντός των μονάδων (π.χ. ανάκτηση 
υλικών) είτε οδηγούνται προς τελική διάθεση στους εγγύτερους ΧΥΤΑ. 

• Στις περιπτώσεις που οι βιομηχανίες επεξεργάζονται οι ίδιες τα υγρά απόβλητά 
τους,  οι ιλύες που παράγονται, είτε υφίστανται επεξεργασία εντός των μονάδων 
είτε οδηγούνται προς τελική διάθεση στους εγγύτερους ΧΥΤΑ.  

• Στις περιπτώσεις που οι βιομηχανίες οδηγούν τα υγρά απόβλητά τους σε 
Κεντρικές Μονάδες Επεξεργασίας υγρών αποβλήτων (δεν υφίστανται συστήματα 
επεξεργασίας εντός των μονάδων), η πρακτική αυτή έχει ως αποτέλεσμα τη μη 
παραγωγή στερεών αποβλήτων (ιλύων) εντός των μονάδων και κατά συνέπεια δεν 
υφίσταται πρόβλημα διαχείρισης στερεών αποβλήτων από τις ίδιες τις μονάδες.  

• Στις Κεντρικές Μονάδες Επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, τα υγρά απόβλητα 
υφίστανται αποτελεσματική επεξεργασία και η τελική εκροή των επεξεργασμένων 
αποβλήτων επιτρέπει την ασφαλή επαναχρησιμοποίηση - τελική τους διάθεση στο 
περιβάλλον. Η ιλύς που παράγεται κατά την επεξεργασία, υφίσταται κατάλληλη 
διαχείριση. Πιο συγκεκριμένα, στις Κεντρικές Μονάδες των βιομηχανικών 
περιο χών της Κύπρο υ η παραγό μενη ιλύς από  τα διάφο ρα στάδια της 
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επεξεργασίας οδηγείται προς τελική διάθεση στους εγγύτερους ΧΥΤΑ. Στην 
Κεντρική Μονάδα που βρίσκεται στη Βαθιά Γωνιά η ιλύς που παράγεται κατά την 
πρωτοβάθμια επεξεργασία των υγρών αποβλήτων υφίσταται αναερόβια χώνευση 
(ιλύς που παράγεται κατά την επεξεργασία υγρών βιομηχανικών αποβλήτων που 
περιέχουν υψηλό οργανικό φορτίο π.χ. απόβλητα από γαλακτοκομεία, απόβλητα 
που περιέχουν λίπη και έλαια κ.λπ) ή ενταφιάζεται σε κατάλληλα επενδυμένη 
υδατοστεγή δεξαμενή πλησίον του χώρου επεξεργασίας (ιλύς που παράγεται κατά 
την επεξεργασία υγρών βιομηχανικών αποβλήτων που περιέχουν βαρέα μέταλλα). 
Η ιλύς που παράγεται κατά τη δευτεροβάθμια επεξεργασία των υγρών αποβλήτων 
(ιλύς που παράγεται κατά τη βιολογική επεξεργασία) οδηγείται προς αερόβια 
χώνευση – σταθεροποίηση. Στη συνέχεια, η σταθεροποιημένη ιλύς υφίσταται 
αφύγρανση, αποθήκευση και τελική διάθεση ως εδαφοβελτιωτικό. 

 
  

2.4 Άλλες κατηγορίες στερεών αποβλήτων 
 
Στην ενότητα αυτή περιγράφονται αναλυτικά οι υπόλοιπες κατηγορίες στερεών 
απόβλητων, τα οποία αποτελούν σημαντικό τμήμα των συνολικά παραγόμενων 
στερεών αποβλήτων. Πιο συγκεκριμένα, οι κατηγορίες αυτές περιλαμβάνουν:   

• Οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους 
• Παλαιά ελαστικά 
• Υλικά κτιριακών κατασκευών, κατεδαφίσεων, εκσκαφών και υλικά 

οδοποιίας 
• Απορριπτόμενες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές (ΑΗΗΣ) 
• Ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές 
• Χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια 
• Γεωργικά και κτηνοτροφικά απόβλητα 
• Απόβλητα υγειονομικής περίθαλψης 
 

 
2.4.1 Οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους (16 01) 
 
Τα οχήματα που ολοκληρώνουν τον κύκλο ζωής τους και οδηγούνται προς τελική 
διάθεση, δημιουργούν σημαντικά περιβαλλοντικά προβλήματα εξαιτίας των 
διαφόρων υλικών από τα οποία αποτελούνται. Πιο αναλυτικά τα υλικά αυτά είναι: 
• μέταλλα που αποτελούν το 75% των μερών του αυτοκινήτου (σκελετός και 

εξαρτήματα)   
• πλαστικά μέρη, τα οποία όταν διατίθενται στο περιβάλλον δημιουργούν 

προβλήματα λόγω του γεγονότος ότι βιοαποδομούνται δύσκολα και επιπλέον, 
κάποιες κατηγορίες πλαστικών θεωρούνται επικίνδυνες. Τονίζεται ότι με την 
εξέλιξη της τεχνολογίας, η χρήση πλαστικού υλικού αυξάνεται λόγω του 
γεγονότος ότι με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται καλύτερο αεροδυναμικό σχήμα 
στο αυτοκίνητο και επιπλέον με τη μείωση του βάρους του αυτοκινήτου αυξάνεται 
η ενεργειακή του απόδοση.  Ενδεικτικά αναφέρονται:  

– Πολυεστέρες: από το υλικό αυτό είναι κατασκευασμένες οι ζώνες 
ασφαλείας.   

– ΑΒS: πρόκειται για σκληρό πλαστικό, από το οποίο είναι κατασκευασμένα 
τα καλύμματα των κώνων των τιμονιών καθώς και οι κεντρικές κονσόλες.  
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– Πολυπροπυλένιο: είναι ένα μαλακό πλαστικό υλικό από το οποίο 
αποτελούνται οι προφυλακτήρες, διάφορα εξαρτήματα του κινητήρα, το 
εξωτερικό κάλυμμα της μπαταρίας καθώς και διάφορα εσωτερικά 
μικροεξαρτήματα. 

• ελαστικά  
• καταλύτες, που περιέχουν ευγενή μέταλλα (πλατίνα και ρόδιο)  
• μπαταρίες, οι οποίες περιέχουν μόλυβδο καθώς και οξέα, συστατικά που 

θεωρούνται επικίνδυνα για το περιβάλλον 
• λιπαντικά 
• γυαλί, υφάσματα και αφρολέξ  
 
Με βάση τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων (Παράρτημα 2), τα απόβλητα από τα 
αποσυρόμενα οχήματα μπορεί να περιέχουν: 

– παλαιά ελαστικά (αναφέρονται στην Ενότητα 2.4.2 της παρούσας μελέτης) 
– απορριπτόμενο σκελετό οχήματος 
– φίλτρα λαδιού 
– κατασκευαστικά στοιχεία που περιέχουν υδράργυρο  
– κατασκευαστικά στοιχεία που περιέχουν ΡCΒ 
– εκρηκτικά κατασκευαστικά στοιχεία (π.χ. αερόσακοι) 
– τακάκια φρένων που περιέχουν αμίαντο 
– σιδηρούχα μέταλλα 
– μη σιδηρούχα μέταλλα 
– πλαστικά 
– γυαλί 
– καταλύτες 
– μπαταρίες  

 
Με βάση στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της Κύπρου (Τμήμα Στατιστικής 
Μεταφορών), στην Κύπρο κυκλοφορούσαν περίπου 484.410 οχήματα κατά το έτος 
1999. Σε αυτά περιλαμβάνονται τα αυτοκίνητα σαλούν (ΙΧ, ταξί, εκπαιδευτικά κ.λπ.) 
τα λεωφορεία, τα φορτηγά (βαριά, ελαφρά, αρθρωτά) και οι μοτοσικλέτες. Για τον 
υπολογισμό των αποσυρόμενων αυτοκινήτων κατά το έτος 1999 ισχύουν τα εξής: 

 
Οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους = Κυκλοφορούντα οχήματα το 1999 
                                                                        + Νέα οχήματα το 1999 
                                                                         - Κυκλοφορούντα οχήματα το 1998 

 
Με βάση τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της Κύπρου για τα έτη αυτά, 
εκτιμήθηκε ο συνολικός αριθμός των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους σε 
26.734. Πιο συγκεκριμένα το 1999 αποσύρθηκαν 11.591 (43.36%) αυτοκίνητα 
σαλούν, 139 (0.52%) λεωφορεία, 4.443 (16.62%) φορτηγά και 10.561 (39.5%) 
μοτοσικλέτες. 
 
Τα οχήματα που έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο ζωής τους και αποσύρονται 
καταλήγουν σε χώρους προσωρινής παραμονής ή απορρίπτονται ανεξέλεγκτα.  
 
 
2.4.2 Παλαιά Ελαστικά (16 01 03) 
 
Τα παλαιά ελαστικά κατατάσσονται στις εξής κατηγορίες: 
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• ελαστικά επιβατικών αυτοκινήτων 
• ελαστικά ημιφορτηγών – φορτηγών 
• ελαστικά αγροτικών οχημάτων 
• ελαστικά μοτοσικλετών, μοτοποδηλάτων, ποδηλάτων 
• ελαστικά βιομηχανικών και χωματουργικών οχημάτων 

 
O κύκλος ζωής των ελαστικών ποικίλλει από 35.000-40.000 km για τα επιβατικά 
αυτοκίνητα, από 60.000-70.000 km για τα ημιφορτηγά και από180.000-200.000 km 
για τα φορτηγά βαριάς κατασκευής.   
 
Η επί τοις εκατό σύσταση των ελαστικών παρατίθεται στον ακόλουθο πίνακα  
 
Πίνακας 2.21: Σύσταση ελαστικού επιβατικού οχήματος (%)  

Υλικό % Σύσταση  
Υφάσματα – ατσαλόσυρμα 18 

Άνθρακας 37 

Φυσικό ή συνθετικό καουτσούκ 36 

Έλαια 3 

Θείο – Οξείδιο ψευδαργύρου 2.5 

Λοιπά συστατικά 3.5 

(Νταής, 1998) 
 
 
Με βάση μελέτες που έχουν εκπονηθεί αναφορικά με την παραγωγή παλαιών 
ελαστικών (Environmental Management Consultants Ltd., 1997), για το έτος 1995, 

 

η 
ποσότητα τους ανήλθε σε 5.260 τόνοι. Πιο αναλυτικά, οι ποσότητες παλαιών 
ελαστικών ανά τύπο οχήματος στο οποίο χρησιμοποιούνται, παρουσιάζονται στον 
παρακάτω πίνακα. 

Πίνακας 2.22: Παραγωγή παλαιών ελαστικών για το έτος 1995 (τόνοι)  
Βαριά Φορτηγά 1.081 

Ελαφρά Φορτηγά  744 
Λεωφορεία 325 
Αυτοκίνητα  2.400 

Μοτοσικλέτες 200 
Σύνολο 4.750 

Άλλα οχήματα (γεωργικά, εκσκαφείς, κ.λπ) 510 
Σύνολο 5.260 

(Πηγή: Environmental Management Consultants Ltd., 1997) 
 
 
Στην ίδια μελέτη, εκτιμήθηκαν οι αναμενόμενες ποσότητες παλαιών ελαστικών για τα 
επόμενα χρόνια. Οι εκτιμήσεις αυτές βασίστηκαν σε εκτιμώμενη ετήσια αύξηση των 
κυκλοφορούντων οχημάτων κατά 7% και αφορούν στα ελαστικά που προέρχονται 
από αυτοκίνητα και φορτηγά (Πίνακας 2.23 και Διάγραμμα 2.9).   
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Πίνακας 2.23: Πρόβλεψη χρονικής εξέλιξης της παραγόμενης ποσότητας παλαιών 
ελαστικών  

Έτος Παραγόμενη ποσότητα παλαιών ελαστικών (τόνοι) 
1998  4.820 
1999 4.900 
2000 4.970 
2001 5.050 
2002 5.120 
2003 5.200 
2004 5.280 
2005 5.350 
2006 5.440 

(Πηγή: Environmental Management Consultants Ltd., 1997) 
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Διάγραμμα 2.9: Παραγόμενες ποσότητες παλαιών ελαστικών (τόνοι) 
 
 
Στην Κύπρο, στο παρόν στάδιο, δεν υφίσταται οργανωμένο σύστημα συλλογής των 
παλαιών ελαστικών. Οι διανομείς/πωλητές νέων ελαστικών κατά την πώληση τους, 
συλλέγουν τα παλαιά ελαστικά και τα μεταφέρουν σε χώρους τελικής διάθεσης 
(σχεδόν το σύνολο των παλαιών ελαστικών οδηγούνται σε αυτούς τους χώρους) 
 
 
2.4.3 Απόβλητα κτιριακών κατασκευών, κατεδαφίσεων, εκσκαφών και υλικά 
οδοποιίας (ΑΚΚΕ) (17) 
 
Η παραγόμενη ποσότητα των αποβλήτων αυτών έχει αυξηθεί κατά τη διάρκεια των 
τελευταίων ετών, γεγονός που οφείλεται στην αυξημένη οικοδομική δραστηριότητα. 
Η τάση αυτή θα συνεχισθεί και τα επόμενα έτη εξαιτίας τόσο της συνεχιζόμενης 
οικοδομικής δραστηριότητας όσο και των μεγάλων έργων (διάνοιξη εθνικών δρόμων, 
κ.λπ.) που πραγματοποιούνται ή προγραμματίζονται να γίνουν. Τα υλικά αυτά 
ταξινομούνται ως εξής: 
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• Υλικά εκσκαφών 
• Υλικά κτιριακών κατασκευών 
• Υλικά οδοποιίας 
• Υλικά κατεδαφίσεων – Μπάζα 
 
 

2.4.3.1 Υλικά εκσκαφών και κτιριακών κατασκευών 
 
Περιλαμβάνουν: πρωτογενή χώματα εκσκαφών, άμμο, χαλίκι, πέτρες, πετρώματα και 
άργιλο. Τα άχρηστα υλικά εκσκαφών παράγονται σχεδόν σε κάθε κατασκευαστική 
δραστηριότητα και ιδιαίτερα στις υπόγειες κατασκευές και σε έργα της γεωτεχνικής 
μηχανικής τα οποία αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος των αποβλήτων από οικοδομικές 
και άλλες συναφείς δραστηριότητες. Η σύσταση των υλικών από εκσκαφές εξαρτάται 
σημαντικά από τα τοπικά γεωλογικά δεδομένα και από το είδος της κατασκευής.  
 
 
2.4.3.2 Υλικά Οδοποιίας 
 
Τα υλικά αυτά περιλαμβάνουν άσφαλτο και οποιαδήποτε άλλα υλικά οδοστρώματος 
όπως χαλίκι, άμμος καθώς και άχρηστα υλικά από επιδιορθώσεις δρόμων. 
 
 
2.4.3.3 Υλικά Κατεδαφίσεων  - Μπάζα 
 
Τα υλικά αυτά είναι χώματα, χαλίκι, υλικά κατασκευής συστημάτων απορροής 
υδάτων, θραύσματα  ή τμήματα από μπετόν (σκυρόδεμα), επιχρίσματα, τούβλα, 
πλάκες επιστρώσεως, πλακάκια, γύψος, άμμος, πέτρες, τμήματα και θραύσματα ειδών 
υγιεινής, κ.λπ. Τα υλικά κατεδαφίσεων είναι γενικά ετερογενή και προκύπτουν από 
την ολοκληρωτική ή επιμέρους (επιλεκτική) κατεδάφιση των κατασκευών. Η 
σύσταση των υλικών αυτών ποικίλει ανάλογα με το είδος, την παλαιότητα τη μορφή, 
τη χρήση, το μέγεθος και το κυρίαρχο υλικό της κατασκευής. Τα υλικά των 
κατεδαφίσεων μπορεί επίσης να περιέχουν μέταλλα, χρώματα, κόλλες, ρητίνες, 
μονωτικά υλικά, διαλύτες, κ.λπ. 

  
Σε κάθε περίπτωση, τα υλικά που προέρχονται από τις διάφορες οικοδομικές 
δραστηριότητες (κατασκευές, εκσκαφές, οδοποιία, κατεδαφίσεις), μπορεί να 
περιέχουν σύμφωνα με τον ΕΚΑ και ανεξαρτήτως προέλευσης τα ακόλουθα υλικά:  

– σκυρόδεμα 
– τούβλα 
– πλακάκια και κεραμικά 
– μίγματα ή επιμέρους συστατικά από σκυρόδεμα, τούβλα, πλακάκια και 

κεραμικά  
– ξύλο 
– γυαλί 
– πλαστικό 
– μίγματα ορυκτής ασφάλτου  
– λιθανθρακόπισσα και προϊόντα πίσσας 
– χαλκός, μπρούντζος, ορείχαλκος  
– αλουμίνιο 
– μόλυβδος  
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– ψευδάργυρος  
– σίδηρος και χάλυβας  
– κασσίτερος  
– ανάμικτα μέταλλα 
– καλώδια που περιέχουν πετρέλαιο, λιθανθρακόπισσα και άλλες επικίνδυνες 

ουσίες 
– χώματα και πέτρες  
– μπάζα εκσκαφών  
– μονωτικά υλικά  
– υλικά δομικών κατασκευών που περιέχουν αμίαντο  
– υλικά δομικών κατασκευών με βάση τον γύψο   
– απόβλητα δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων που περιέχουν υδράργυρο 
– απόβλητα δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων που περιέχουν ΡCB (π.χ. 

στεγανωτικά υλικά που περιέχουν PCB, δάπεδα με βάση ρητίνες που 
περιέχουν PCB, πυκνωτές που περιέχουν ΡCΒ κ.λπ) 

– Κόλλες 
– Γαλακτώματα 
– Χρώματα – βαφές 
– Ρητίνες 

 
 
2.4.3.4 Παραγωγή και διαχείριση αποβλήτων κτιριακών κατασκευών, κατεδαφίσεων, 
εκσκαφών και υλικών οδοποιίας 
 
Σήμερα, δεν υπάρχουν ακριβή στοιχεία σχετικά με τις ποσότητες των υλικών που 
προέρχονται από νέες οικοδομές είτε από κατεδαφίσεις παλαιών κατασκευών. Στη 
συνέχεια γίνεται εκτίμηση των παραγόμενων ποσοτήτων υλικών κατεδαφίσεων και 
κατασκευών. Για τον υπολογισμό των αποβλήτων (μπάζα) που προκύπτουν κατά την 
κατασκευή νέων οικοδομών και κατεδαφίσεων λήφθηκαν υπόψη οι εξής παραδοχές:  
• κάθε νέα οικοδομή θεωρείται ότι παράγει 5 m3 αποβλήτων ανά 100 m2 

• 1 m

επιφάνειας 
(λαμβάνεται ως μέσο ύψος της κάθε οικίας/ διαμερίσματος τα 3,5 μέτρα) 

3 

• ένα κανονικό παλαιό σπίτι μέσης επιφάνειας 160 m
αποβλήτων αντιστοιχεί σε βάρος 1,5 τόνων 

2, με την κατεδάφισή του, 
δίνει περίπου 200 m3

 
 άχρηστων υλικών.  

Στον παρακάτω πίνακα, φαίνεται ο αριθμός των οικοδομών που ολοκληρώθηκαν, των 
αδειών οικοδομής που εκδόθηκαν (Στατιστική Υπηρεσία της Κύπρου) και των 
παραγόμενων αποβλήτων από την κατασκευή, για τα έτη 1985-1996. 

  
Πίνακας 2.24: Ανέγερση νέων κατοικιών, έκδοση αδειών οικοδομής και παραγόμενα 
απόβλητα για τα έτη 1985-1996 

Έτος  1985 1990 1995 1996 
Νέες Κατοικίες 
(αριθμός) 

7.475 8.121 6.891 7.157 

Άδειες οικοδομής 
(χιλιάδες κυβικά μέτρα) 

6.913 8.776 7.083 6.816 

Απόβλητα 
(χιλιάδες τόνοι) 

503,66 636,39 516,05 496,59 

              (Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία της Κύπρου) 
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Παρατηρείται μια σταδιακή μείωση των παραγόμενων αποβλήτων, γεγονός που 
οφείλεται κυρίως στο μειωμένο ρυθμό κατασκευής νέων κτιρίων και κατοικιών, 
δραστηριότητα  η οποία παρουσίασε έντονη αύξηση κατά την προηγούμενη δεκαετία, 
ιδιαίτερα στα αστικά κέντρα.  
 
Με βάση στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της Κύπρου και άλλα στοιχεία που είχε 
στη διάθεσή της η ομάδα εργασίας, παρατίθενται οι  ποσότητες υλικών που 
προέκυψαν λόγω κατεδαφίσεων για τα έτη 1996-1999 (Πίνακας 2.25). 
 
Πίνακας 2.25: Κατεδαφίσεις κτιρίων και όγκος οικοδομικών υλικών για τα έτη 1996-
1999 

Έτος  1996 1997 1998 1999 
Κατεδαφίσεις Κατοικιών  167 134 116 59 
Όγκος οικοδομικών υλικών για απόρριψη 

(χιλιάδες τόνοι) 47,2 37,8 32,8 16,7 

  (Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία της Κύπρου) 
 
 
Παρατηρείται χρονική μείωση της παραγόμενης ποσότητας αποβλήτων από 
κατεδαφίσεις, γεγονός που οφείλεται κυρίως στο ότι ο αριθμός των κτιρίων και των 
κατοικιών που κατεδαφίζονται, μειώνεται με την πάροδο του χρόνου. Οι αιτίες του 
γεγονότος αυτού είναι αφενός μεν, η ύφεση της οικοδομικής δραστηριότητας στα 
αστικά κέντρα, με άμεση συνέπεια την ελάττωση των απαιτούμενων κατεδαφίσεων, 
αφετέρου δε, η επέκταση της οικοδομικής δραστηριότητας σε νέες οικιστικές 
περιοχές. 
 
Ένα μικρό ποσοστό άχρηστων οικοδομικών υλικών χρησιμοποιείται για 
επιχωματώσεις ή άλλες χωματουργικές εργασίες, ενώ η μεγαλύτερη ποσότητα 
απορρίπτεται ανεξέλεγκτα στο περιβάλλον. Δεν υφίσταται σχέδιο για την ορθολογική 
διαχείριση των αποβλήτων αυτών (συλλογή, διαχωρισμός, επαναχρησιμοποίηση) και 
τελική διάθεση των αδρανών που προκύπτουν από τις εργασίες διαχείρισης. 

 
Η απόρριψη άχρηστων οικοδομικών υλικών αλλοιώνει τη φυσική ομορφιά και τάξη 
του περιβάλλοντος και η εναπόθεση χρησιμοποιήσιμων οικοδομικών υλικών όπως 
αμμοχάλικα, τούβλα, ασβέστη, τσιμέντο κλπ, στους χώρους οικοδομής και κυρίως σε 
πεζοδρόμια και πλευρές δρόμων, ρυπαίνει οπτικά το αστικό περιβάλλον, δυσκολεύει 
τη διέλευση των πεζών, ενώ παράλληλα αυξάνονται οι πιθανότητες τραυματισμών. 
Επιπρόσθετα τονίζεται το μείζον ζήτημα της σκόνης που μεταφέρεται με τον άνεμο 
υποβαθμίζοντας αισθητικά περιοχές μεγάλης έκτασης και συνεισφέρει στην αέρια 
ρύπανση. 
 
 
2.4.4 Απορριπτόμενες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές (ΑΗΗΣ) (16 02) 
 
Τα απόβλητα από ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό (Waste Electrical and 
Electronic Equipment – WEEE) προέρχονται από ένα πολύπλοκο μίγμα υλικών και 
κατασκευαστικών στοιχείων. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τη συνεχή 
ανάπτυξη και χρήση νέων υλικών και χημικών ουσιών, καθιστούν το ρεύμα των 
αποβλήτων αυτών μία από τις δυσκολότερες κατηγορίες αποβλήτων όσο αφορά στη 
διαχείρισή τους.   
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Αναμένεται ότι η ετήσια αύξηση του όγκου των αποβλήτων αυτών σε Ευρωπαϊκό 
επίπεδο θα κυμαίνεται μεταξύ 3% και 5%. Αυτό σημαίνει ότι κάθε 5 χρόνια θα 
παράγονται περίπου 16-28% περισσότερα απόβλητα από ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό 
εξοπλισμό και ότι η συνολική ποσότητά τους θα διπλασιασθεί εντός 12 ετών. Η 
αύξηση αυτή είναι περίπου 3 φορές υψηλότερη από τη μέση αύξηση των δημοτικών 
στερεών αποβλήτων. Στην Κύπρο εκτιμάται ότι για το έτος 1998, η παραγωγή ΑΗΗΣ 
ανήλθε σε 6.500 τόνους (Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου). 
 
Σύμφωνα με την Πρόταση Κοινοτικής Οδηγίας αναφορικά με τη διαχείριση των 
αποβλήτων από ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές (500PC0347(01)), ο 
ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός μπορεί να περιλαμβάνει τις ακόλουθες 
επικίνδυνες ουσίες, παρασκευάσματα και στοιχεία: 

– Πυκνωτές με PCB 
– Κατασκευαστικά στοιχεία, όπως οι διακόπτες, που περιέχουν υδράργυρο 
– Μπαταρίες 
– Πλακέτες εντύπων κυκλωμάτων 
– Φυσίγγια υγρών, κολλωδών ή εγχρώμων τόνερ (χρώματα εκτύπωσης) 
– Πλαστικά υλικά που περιέχουν βρωμιούχους επιβραδυντές φλόγας 
– Αμιαντούχα απόβλητα 
– Λυχνίες καθοδικών ακτινών 
– CFC, HCFC ή HFCs 
– Λαμπτήρες εκκένωσης αερίων 
– Οθόνες υγρών κρυστάλλων  

 
Στον Πίνακα 2.26 που ακολουθεί παρουσιάζονται οι απορριπτόμενες ηλεκτρικές και 
ηλεκτρονικές συσκευές, όπως αυτές περιέχονται στην Πρόταση Κοινοτικής Οδηγίας 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  
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Πίνακας 2.26: Είδη απορριπτόμενου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού  
Μεγάλες Οικιακές 
Συσκευές 

Μικρές Οικιακές 
Συσκευές 

Είδη εξοπλισμού – 
τεχνολογίας 
πληροφοριών και 
τηλεπικοινωνίας 

Καταναλωτικά είδη 
 

Φωτιστικά είδη Ηλεκτρικά και 
ηλεκτρονικά 
εργαλεία 

Ψυγεία  
 

Ηλεκτρικές σκούπες Μεγάλα συστήματα 
υπολογιστή 

Ραδιοφωνικές 
συσκευές 

Φωτιστικά Τρυπάνια 
 

Καταψύκτες 
 

Σκούπες χαλιών Μεσαίοι υπολογιστές Τηλεοράσεις Απλοί λαμπτήρες 
φθορισμού 

Πριόνια 
 

Πλυντήρια ρούχων 
 

Ηλεκτρικά σίδερα Μονάδες εκτύπωσης Συσκευές 
μαγνητοσκόπησης 

Συνεπτυγμένων 
διαστάσεων 
λαμπτήρες φθορισμού 

Ραπτομηχανές 
 

Στεγνωτήρια ρούχων 
 

Φρυγανιέρες Συστήματα 
προσωπικών 
υπολογιστών (οθόνες, 
ποντίκια, 
πληκτρολόγια) 

Μαγνητοσκόπια Υψηλής φωτιστικής 
έντασης λαμπτήρες 
εκκενώσεως 

 

Πλυντήρια πιάτων 
 

Συσκευές 
τηγανίσματος 

Φορητοί επιτραπέζιοι 
υπολογιστές 

Συσκευές 
ηχογράφησης υψηλής 
πιστότητας 

Χαμηλής πίεσης 
λαμπτήρες νατρίου 

 

Ηλεκτρικές κουζίνες 
 

Μύλοι αλέσεως 
καφέ 

Φορητοί υπολογιστές 
τσέπης 

Ενισχυτές ήχου Άλλος φωτιστικός 
εξοπλισμός 

 

Ηλεκτρικές εστίες 
 

Ηλεκτρικά μαχαίρια Φορητοί υπολογιστές 
χειρός 

Μουσικά όργανα   

Συσκευές 
μικροκυμάτων 
 

Μηχανές καφέ Εκτυπωτές    

Ηλεκτρικοί 
ανεμιστήρες 

Στεγνωτήρια 
μαλλιών 

Ηλεκτρικές και 
ηλεκτρονικές 
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 γραφομηχανές 
Συστήματα 
κλιματισμού 

Οδοντόβουρτσες Γραφομηχανές τσέπης 
και επιτραπέζιες 
γραφομηχανές 

   

 Ξυριστικές μηχανές Συσκευές 
τηλεομοιοτυπίας 

   

 Ρολόγια Τηλέτυπα    
 ζυγαριές Τηλέφωνα    
  Τηλεφωνικοί θάλαμοι    
  Ασύρματα τηλέφωνα    
  Κυψελοειδή 

τηλέφωνα 
   

  Συστήματα 
τηλεφωνητών  
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Παιχνίδια Συστήματα ιατρικού 
εξοπλισμού (εξαιρουμένων των 
μεταμοσχευμένων και 
μολυσμένων προϊόντων)  

Όργανα παρακολούθησης και 
ελέγχου 

Συσκευές αυτόματης ρύθμισης 

Ηλεκτρικά τραίνα ή δρόμοι 
ταχύτητας αυτοκινήτων 
 

Εξοπλισμός ακτινοθεραπείας Ανιχνευτές καπνού Συσκευές αυτόματης πώλησης 
θερμών ποτών  

Φορητές κονσόλες βίντεο 
παιγνιδιών 

Εξοπλισμός Καρδιολογίας Συσκευές μεταρρύθμισης Συσκευές αυτόματης πώλησης 
θερμών / ψυχρών φιαλών / 
κονσερβών 

Βιντεοπαιχνίδια Εξοπλισμός Αιμοκάθαρσης Θερμοστάτες Συσκευές αυτόματης πώλησης 
στερεών προϊόντων  

 Συσκευές πνευμονικής 
οξυγόνωσης 

  

 Συσκευές Πυρηνική ιατρική   
 Ιατρικός εξοπλισμός για  

in-vitro διάγνωση 
  

 Συσκευές ανάλυσης   
 Καταψύκτες    
(Πηγή: Κοινοτική Πρόταση για Οδηγία 500PC0347 (01)
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Ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός που έχει ολοκληρώσει τον κύκλο ζωής 
του απορρίπτεται, στο μεγαλύτερο ποσοστό του, στα οικιακά απόβλητα και 
καταλήγει σε χώρους διάθεσης. Επιπλέον, στις περισσότερες περιπτώσεις, ογκώδεις 
ηλεκτρικές συσκευές απορρίπτονται ανεξέλεγκτα. Δεν υφίστανται στοιχεία σχετικά 
με τα είδη και τις ποσότητες των ΑΗΗΣ που παράγονται και απορρίπτονται. 
 
Οι 5 εταιρείες του Συνδέσμου ανακύκλωσης σιδήρου, προβαίνουν σε εργασίες 
ανάκτησης του σιδήρου που περιέχεται σε οικιακές συσκευές. Η ποσότητα του 
σιδήρου που ανακτάται αποτελεί το 5% της συνολικής ποσότητας σιδήρου που 
ανακυκλώνεται στην Κύπρο (Σύνδεσμος ανακυκλωτών, 1999). Στον Πίνακα 2.27 
παρουσιάζονται οι ποσότητες σιδήρου που ανακτώνται και ανακυκλώνονται από 
οικιακές συσκευές (ηλεκτρονικός και ηλεκτρικός εξοπλισμός). 
 
Πίνακας 2.27: Ποσότητες σιδήρου που ανακυκλώνονται από οικιακές συσκευές 
Έτος Ποσότητα (t/ έτος) 
1996 1.010 
1997 1.059 
1998 1.468 
1999 1.546 

(Πηγή: Σύνδεσμος Ανακυκλωτών, 1999) 
 
 
2.4.5 Απορριπτόμενες Ηλεκτρικές Στήλες και Συσσωρευτές (16 06) 
 
Οι μπαταρίες διαχωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Η πρώτη αφορά τις μη 
επαναφορτιζόμενες μπαταρίες (ηλεκτρικές στήλες) και η δεύτερη τις 
επαναφορτιζόμενες (συσσωρευτές). Τα βασικά τμήματα από τα οποία αποτελείται μία 
μπαταρία (είτε ηλεκτρική στήλη είτε συσσωρευτής) είναι τα εξής: 

– Ηλεκτρόδια: άνοδος, κάθοδος 
– Ηλεκτρολύτης: μέσο μεταφοράς των ιόντων από το ένα ηλεκτρόδιο στο άλλο 

(π.χ. οξύ, αλκαλικό διάλυμα, άλας) 
– Διαχωριστής: μονωτικό υλικό που απομονώνει ηλεκτρικά τα δύο ηλεκτρόδια 
– Περίβλημα: περιβάλλει όλα τα παραπάνω 

 
Τα κύρια χαρακτηριστικά των ηλεκτρικών στηλών δίνονται στον Πίνακα 2.28 που 
ακολουθεί. 
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Πίνακας 2.28: Κύρια χαρακτηριστικά και εφαρμογές των ηλεκτρικών στηλών 
Σύστημα Παραδείγματα Εφαρμογών  
Ψευδαργύρου / Άνθρακα 
 

Φορητά ραδιόφωνα, ηλεκτρονικά, φακοί, 
παιγνίδια 

Αλκαλικές 
(Ζn/Αλκαλικός ηλεκτρολύτης/ MnO2
 

) 
Κασετόφωνα, πικάπ, ραδιόφωνα, 
αριθμομηχανές  

Υδραργύρου 
(Ζn/HgO) 
 

Ακουστικά, ιατρικές συσκευές, 
φωτογραφικός εξοπλισμός 

Αργύρου 
(Ζn/Αg2
 

Ο) 
Ακουστικά, ιατρικός εξοπλισμός, ρολόγια 

Λιθίου 
 

Ρολόγια, υπολογιστές, κυκλώματα μνήμης, 
συσκευές επικοινωνίας, καρδιακοί 
βηματοδότες, στρατιωτικές εφαρμογές  

 
 
Οι συσσωρευτές κατατάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες: 
• Συσσωρευτές μολύβδου 
• Συσσωρευτές νικελίου – καδμίου 
• Συσσωρευτές υδριδίων 
Ως απορριπτόμενη μπαταρία είναι ηλεκτρική στήλη ή συσσωρευτής που δεν μπορεί 
να επαναχρησιμοποιηθεί και προορίζεται προς διάθεση ή αξιοποίηση.  
 
Οι απορριπτόμενες μπαταρίες (ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές) μπορεί γενικά να 
περιέχουν (Μαλλιαρός και Σιδηρόπουλος, 1998): 

– Υδράργυρο 
– Μόλυβδο 
– Κάδμιο 
– Διοξείδιο Μαγγανίου 
– Ψευδάργυρο 
– Λίθιο 
– Νικέλιο 
– Οξείδιο αργύρου 
– Οξείδιο βισμουθίου 
– Οξέα 
– Χλωριούχο αμμώνιο 
– Υδροξείδιο καλίου 
– Χαλκό 
– Ατσάλι 
– Κοβάλτιο 
– Αρσενικό 
– Πλαστικά 

 
Για τις απορριπτόμενες ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές δεν υπάρχουν 
διαθέσιμα στοιχεία αναφορικά με τις ποσότητες και τις πρακτικές διαχείρισής τους. 
Για το σκοπό αυτό βρίσκεται σε εξέλιξη εκπόνηση μελέτης για την καταγραφή των 
παραγόμενων ποσοτήτων, τις υφιστάμενες πρακτικές διαχείρισής τους και για την 
ανάπτυξη σχεδίου για την ορθολογική τους διαχείριση. Δεδομένα υπάρχουν μόνο για 
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τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες αυτοκινήτων οι οποίες συλλέγονται σε μεγάλο 
ποσοστό από τις εταιρείες ανακύκλωσης συσσωρευτών του Συνδέσμου 
Ανακυκλωτών, άμεσα από τα συνεργεία και τους χώρους πώλησής τους. Στον Πίνακα 
2.29 παρατίθενται οι ποσότητες συσσωρευτών αυτοκινήτων που συλλέχθηκαν κατά 
τα έτη 1996 έως 1999.  
 
Πίνακας 2.29: Ποσότητες μπαταριών αυτοκινήτων που συλλέχθηκαν 
Έτος Ποσότητα (t/ έτος) 
1996 1.750 
1997 2.223 
1998 1.747 
1999 2.125 

(Πηγή: Σύνδεσμος ανακυκλωτών, 1999) 
 
 
2.4.6 Μικρές ποσότητες επικινδύνων αποβλήτων (ΜΠΕΑ) 
 
Η συγκεκριμένη κατηγορία αναφέρεται σε επικίνδυνα απόβλητα που βρίσκονται στα 
δημοτικά απόβλητα. Η συγκέντρωσή τους στη συνολική παραγόμενη ποσότητα 
αποβλήτων είναι μικρή αλλά λόγω της σημαντικής επικινδυνότητάς τους απαιτείται η 
εφαρμογή ειδικής διαχείρισής τους.  
 
Τα απόβλητα αυτά αφορούν κυρίως απορριπτόμενο οικιακό εξοπλισμό και 
απορριπτόμενα προϊόντα οικιακής χρήσης. Στον Πίνακα 2.30 παρουσιάζονται οι 
κυριότερες κατηγορίες ΜΠΕΑ που υπάρχουν στα δημοτικά απόβλητα. Επίσης, στον 
Πίνακα 2.31 παρουσιάζονται οι επικίνδυνες ουσίες που περιέχονται στα οικιακά 
απόβλητα ανάλογα με το απορριπτόμενο υλικό ή προϊόν καθώς και η μέθοδος 
διαχείρισής τους. 
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Πίνακας 2.30: Ενδεικτικός Κατάλογος ΜΠΕΑ στα δημοτικά απόβλητα 
Είδος αποβλήτου Παρατηρήσεις 
Φιάλες αεροζόλ Εφόσον εμπεριέχουν ποσότητα 

αναφλέξιμου υλικού ή χημικώς ασταθή 
υλικά 

Βερνίκια / χρώματα και συσκευασίες 
τους 

Εφόσον περιλαμβάνουν διαλύτες ή βαρέα 
μέταλλα και δεν έχουν αφυγρανθεί 

Εντομοκτόνα - εντομοαπωθητικά Κυρίως ληγμένα ή συσκευασίες 
εντομοκτόνων και εντομοαπωθητικών 

Γεωργικά φάρμακα  
 Παρασιτοκτόνα 
 Ζιζανιοκτόνα  
 Μυκητοκτόνα 

Κυρίως ληγμένα ή συσκευασίες 
γεωργικών φαρμάκων 

Ηλεκτρονικός εξοπλισμός  
Καθαριστικά/συντηρητικά/γυαλιστικά 
ξύλου και συσκευασίες τους 

 

Κόλλες (διάφορες)/ρητίνες και 
συσκευασίες τους 

 

Λαμπτήρες/σωλήνες φθορισμού και 
άλλα απόβλητα περιέχοντα υδράργυρο  

 

Μελάνια  
Διαλύτες χρωμάτων – διαλύτες 
αφαίρεσης χρωμάτων και συσκευασίες 
τους 

 

Παλιά φάρμακα  Κυρίως ληγμένα 
Παλιές μπαταρίες (διάφορες) 
 Μιας χρήσης  
 Επαναφορτιζόμενες 

 

Προϊόντα καθαρισμού / αποφρακτικά 
και συσκευασίες τους 

Εφόσον εμπεριέχουν διαβρωτικά οξέα ή 
καυστικά αλκάλια 

Υλικά απολύμανσης  
(Πηγή: Sweco, Geoinvest, 1993; Σύνδεσμος ανακυκλωτών, 1999) 
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Πίνακας 2.31: Επικίνδυνα συστατικά σε προϊόντα που απορρίπτονται στα οικιακά 
απορρίμματα και μέθοδος διαχείρισης (έτος 1993) 

Συστατικά Προϊόν Διαχείριση 
Υδράργυρος Μπαταρίες Ανάκτηση και διάθεση στο 

εξωτερικό 
Ηλεκτρικός εξοπλισμός Ανάκτηση εξωτερικό 
Θερμόμετρα, βαρόμετρα Ανάκτηση εξωτερικό 

Λαμπτήρες φθορίου Σταθεροποίηση σεληνίου 
Λυχνίες υδραργύρου Σταθεροποίηση σεληνίου 

Μόλυβδος Λαμπτήρες Διάθεση 
Γυαλί Διάθεση 

Χρώματα Διάθεση 
Κράματα Διάθεση 

Κάδμιο Επαναφορτιζόμενες 
μπαταρίες 

Ανάκτηση και διάθεση στο 
εξωτερικό 

Χρώμιο Δέρματα Διάθεση 
Βρώμιο Πυρανθεκτικά Διάθεση 
 Πλαστικά και υφάσματα Διάθεση 
 Ηλεκτρικός εξοπλισμός Διάθεση 
Σκόνη Εξατμίσεις αυτοκινήτων Διάθεση 

(Πηγή: Sweco, Geoinvest, 1993; Σύνδεσμος ανακυκλωτών, 1999) 
 
 
Η ετήσια παραγόμενη ποσότητα ΜΠΕΑ ανά κάτοικο κυμαίνεται από 2-3 κιλά. 
Θεωρώντας ότι η παραγωγή 2 κιλών ανά κάτοικο προσεγγίζει ικανοποιητικά την 
ετήσια παραγωγή ΜΠΕΑ στην Κύπρο, προκύπτει ότι η συνολική ετήσια παραγωγή 
ΜΠΕΑ για το έτος 2001 ήταν 1.400 τόνοι (SPEED και συνεργάτες, 2002). 
Αναφορικά με την μελλοντική εξέλιξη στην ετήσια παραγωγή ΜΠΕΑ, λαμβάνοντας 
υπόψη την ετήσια αύξηση του πληθυσμού αναμένεται αντίστοιχη ετήσια αύξηση 
στην παραγωγή των ΜΠΕΑ κατά 1% περίπου. (SPEED και συνεργάτες, 2002) 
 
Έρευνες έχουν δείξει ότι οι ΜΠΕΑ περιλαμβάνουν σε ποσοστό 40% χρώματα 
διαλύτες και κόλλες, 20% καθαριστικά/απορρυπαντικά, 10% προϊόντα 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, 5% φυτοφάρμακα και παρασιτοκτόνα, 8% 
μπαταρίες και 17% άλλα υλικά (SPEED και συνεργάτες, 2002). Στον παρακάτω 
πίνακα παρατίθενται οι ποσότητες των πιο πάνω υλικών για το έτος 2001. 
 
Πίνακας 2.32: Κατανομή ΜΠΕΑ στα οικιακά απόβλητα στην Κύπρο (έτος 2001) 

Τύπος αποβλήτου % ποσοστό στις 
ΜΠΕΑ 

Ποσότητα (τόνοι) 

Χρώματα, διαλύτες, κόλλες 40 560 
Προϊόντα ιατροφαρμακευτικής 

περίθαλψης 
10 140 

Φυτοφάρμακα/παρασιτοκτόνα 5 70 
Καθαριστικά/απορρυπαντικά 20 280 

Μπαταρίες 8 112 
Άλλα υλικά 17 238 

Σύνολο 100 1400 
(Πηγή: SPEED και συνεργάτες, 2002) 
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Ειδικά για τα φυτοφάρμακα/παρασιτοκτόνα, εκτιμάται ότι οι ετήσιες παραγόμενες 
ποσότητες είναι μεγαλύτερες, δεδομένου ότι σε αυτά συμπεριλαμβάνονται οι κενές 
συσκευασίες τους, τα φυτοφάρμακα/παρασιτοκτόνα που έχει λήξει η ημερομηνία 
χρήσης τους καθώς και τα απορριπτόμενα υπολείμματα τους. Εάν ληφθούν υπόψη 
και οι τρεις κατηγορίες (που προέρχονται κυρίως από τις αγροτικές περιοχές), η 
ποσότητά τους εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 400 τόνους/έτος (Sweco, Geoinvest, 1993). 
 
Επιπλέον, για τα απόβλητα που παράγονται κατά την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη 
γίνεται ειδική αναφορά  στην παραγωγή υδραργύρου σε οδοντιατρεία. Η ποσότητά 
του υδραργύρου εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 320 τόνους ανά έτος (SPEED και 
συνεργάτες, 2002) 
 
Αναφορικά με την παραγωγή ΜΠΕΑ στους χώρους εργασίας (γραφεία, 
καταστήματα, κ.λπ.), εκτιμάται ότι στην Κύπρο παράγονται περίπου 160 τόνοι 
ετησίως (SPEED και συνεργάτες, 2002).  
 
Οι ποσότητες των ΜΠΕΑ που προέρχονται από κατοικίες (εξαιρουμένων των 
εύφλεκτων ουσιών και των φυτοφαρμάκων για τα οποία παρατίθενται στοιχεία για 
την μελλοντική τους εξέλιξη στον Πίνακα 2.21) αναμένεται να αυξηθούν από 770 
τόνους το έτος 2001 σε 850 το έτος 2011 ενώ τα απόβλητα που προέρχονται από τους 
χώρους εργασίας αναμένεται να αυξηθούν από 160 τόνους το έτος 2001 σε 170 
τόνους το έτος 2011. (SPEED και συνεργάτες, 2002) 
 
Οι μικρές ποσότητες επικινδύνων αποβλήτων στα δημοτικά απόβλητα απορρίπτονται 
μαζί με τα μικτά οικιακά απόβλητα και οδηγούνται προς τελική διάθεση σε χώρους 
ταφής αποβλήτων. Δεν λαμβάνει χώρα ξεχωριστή συλλογή και διαχείρισή τους, η 
οποία όμως θεωρείται απαραίτητη λόγω της επικινδυνότητας αυτού του ρεύματος 
αποβλήτων. 
 
 
2.4.7 Πολυχλωριωμένα Διφαινύλια (PCBs) 
 
Σε αυτά περιλαμβάνονται: 
• τα πολυχλωροδιφαινύλια, 
• το μονομεθυλο-τετραχλωροδιφαινύλο-μεθάνιο, 
• το μονομεθύλο-διχλωροδιφαινύλο-μεθάνιο,  
• το μονομεθύλο-διβρωμοδιφαινυλο-μεθάνιο, 
• κάθε μείγμα συσσωρευμένης περιεκτικότητας στις προαναφερθείσες ουσίες            

μεγαλύτερης του 0,005 % κατά βάρος 
 
Τα επικίνδυνα αυτά απόβλητα αποτελούνται από έλαια που περιέχουν PCBs. H 
παραγωγή PCBς στην Κύπρο, αφορά κυρίως σε απορριπτόμενες συσκευασίες που τα 
περιέχουν. Επιπλέον, PCBs περιέχονται σε διάφορες απορριπτόμενες συσκευές, όπως 
ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, σε κατασκευαστικά στοιχεία οχημάτων στο 
τέλος του κύκλου ζωής τους και σε υλικά κατασκευών και κατεδαφίσεων. 
 
Έχει ήδη συνταχθεί Κανονισμός που διέπει τη διαχείριση των PCBs, ο οποίος 
σύντομα θα τεθεί σε ισχύ. Ο Κανονισμός αυτός αναπτύχθηκε στα πλαίσια 
εναρμόνισης με την Κοινοτική Οδηγία 96/59/ΕΚ.  
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Έχει εκπονηθεί μελέτη αναφορικά με τα προϊόντα που περιέχουν PCBs, στα πλαίσια 
της οποίας έγινε καταγραφή στοιχείων αναφορικά με τον τύπο και τους χρήστες των 
συσκευών που περιέχουν PCBs καθώς και προσδιορισμός των ποσοτήτων PCBs που 
περιέχονται στις συσκευές αυτές. Στη συνέχεια οι συσκευές ταξινομήθηκαν ανάλογα 
με το περιεχόμενο τους σε PCBs. Όλα τα παραπάνω στοιχεία, εισήχθησαν σε 
κατάλληλη βάση δεδομένων η οποία αναπτύχθηκε για το σκοπό αυτό. Επιπλέον, 
προτάθηκαν εναλλακτικές τεχνικές διαχείρισης των συσκευών που περιέχουν PCBs, 
στα πλαίσια της Κοινοτικής Οδηγίας 96/59/ΕΚ.  
 
 
2.4.8 Χρησιμοποιημένα Ορυκτέλαια (Χ.Ο.)   
 
Με τον όρο "χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια" νοείται κάθε χρησιμοποιημένο 
ημίρρευστο ή ρευστό προϊόν που συντίθεται εξολοκλήρου ή εν μέρει από ορυκτό ή 
συνθετικό ορυκτέλαιο, περιλαμβανομένων και των πετρελαιοειδών καταλοίπων των 
δεξαμενών, των μιγμάτων ελαίου και ύδατος και των γαλακτωμάτων. 
 
Προέρχονται από βενζινάδικα, γκαράζ και τη βιομηχανία, καθώς επίσης και από νερά 
διαρροής υφάλων πλοίων. Το ορυκτέλαιο είναι κατά βάση μίγμα υδρογονανθράκων 
που προέρχονται από παραφινικό ή ναφθενικό αργό πετρέλαιο. Στη βάση αυτή 
προστίθενται συστατικά όπως οργανομεταλλικές ενώσεις Ba, Zn, Mg, Ca, P, με 
σκοπό τη βελτίωση των λιπαντικών και των άλλων επιθυμητών ιδιοτήτων (όπως 
αντοχή, χρόνος ζωής κλπ) του τελικού προϊόντος. 
 
Ως χρησιμοποιημένο ορυκτέλαιο (Χ.Ο.) νοείται κάθε λιπαντικό έλαιο ορυκτής, 
συνθετικής ή μικτής βάσης, που έχει καταστεί ακατάλληλο για τη χρήση που 
προοριζόταν αρχικά και κυρίως τα Χ.Ο. κινητήρων εσωτερικής καύσης και κιβωτίων 
ταχυτήτων και τα Χ.Ο. μηχανών, στροβίλων και υδραυλικών συστημάτων 
(Νικολουδάκης, 2001) 
 
Κατά κανόνα τα Χ.Ο. των Μηχανών Εσωτερικής Καύσης (ΜΕΚ) παρουσιάζουν 
υψηλές συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων που προέρχονται από τη διάσπαση 
συστατικών των βασικών ορυκτελαίων, ρινίσματα μετάλλων, κατάλοιπα καυσίμων, 
αιθάλη, ρητινοασφαλτώδεις ουσίες, σκόνη, νερό (σε αναλογία 2-3%). Στην 
περίπτωση αυτή, τα συνήθη βαρέα μέταλλα που περιέχονται στα Χ.Ο. είναι: 
• Μόλυβδος (σημαντικότερος ρύπος) που προέρχεται κατά κύριο λόγο από οχήματα 

που χρησιμοποιούν βενζίνη που περιέχει μόλυβδο 
• Βάριο και ψευδάργυρος που είναι συστατικά των πρόσθετων 
• Κάδμιο και χρώμιο που αποτελούν προϊόντα τριβής των μεταλλικών μερών των 

κινητήρων. 
 
Σημειώνεται ότι βάσει υπολογισμών, τα πρόσθετα με βάση Zn, Mg, Ca, P φθάνουν 
μέχρι και το 20% των Χ.Ο. που προέρχονται από ΜΕΚ. 
 
Στα Χ.Ο. των ΜΕΚ είναι δυνατό να υπάρχουν πολυκυκλικές αρωματικές ενώσεις 
(ΡΝΑ) όπως βένζο (α) πυρένιο και βένζο (α) ανθρακένιο οι οποίες προσροφώνται στα 
στερεά σωματίδια που αυτά περιέχουν, σε συγκεντρώσεις έως και 3.500 ppm.  
 
Tα βιομηχανικά Χ.Ο. είναι δυνατόν ορισμένες φορές να περιέχουν επίσης 
χλωριωμένους οργανικούς διαλύτες. 
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Στα Χ.Ο. περιέχονται επίσης άτυπες οργανικές προσμίξεις όπως διαλύτες χρωμάτων, 
πολυκυκλικοί αλειφατικοί και αρωματικοί διαλύτες (PCAs), πολυχλωριωμένα 
διφαινύλια (PCBs) και τριφαινύλια (PCTs). Τα τελευταία εντοπίζονται ελάχιστα και 
είναι αποτέλεσμα ρύπανσης ελαίων μετασχηματιστών από μίγματα PCBs- 
τετραχλωροβενζολίου. 
 
Η τυπική σύσταση και οι προσμίξεις στα Χ.Ο. των ΜΕΚ δίνονται στον Πίνακα που 
ακολουθεί και αποτελούν αναφορά στη χρονική περίοδο πριν την έναρξη χρήσης 
αμόλυβδης βενζίνης. 
 
Πίνακας 2.33: Χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια: Σύσταση – προσμίξεις (ΕΜΠ, 2001) 

Παράμετρος Από Έως 
Ιξώδες (37ο 50  C, cSt). 150 
Νερό (%) 0 10 
Πτητικά κάτω των 300ο 2  C 15 
Άζωτο (%) 0,03 0,5 
Θείο (%) 0,1 0,6 
Χλώριο (%) 0,03 0,25 
Μόλυβδος (ppm)  800 11.000 
Ασβέστιο (ppm) 600 1.700 
Ψευδάργυρος (ppm) 600 1.500 
Βάριο (ppm) 0 1.600 
Μαγνήσιο (ppm)  0 600 
Σίδηρος (ppm)  10 600 
Φώσφορος (ppm)  600 1.400 
Χαλκός (ppm) 1 120 

 
 
2.4.8.1 Παραγωγή και διαχείριση των Χ.Ο 
 
Τα υφιστάμενα δεδομένα αναφορικά με την παραγωγή Χ.Ο αφορούν στο 1996. Κατά 
το  έτος αυτό, εισήχθησαν 8000 t/έτος λιπαντικών ελαίων που προορίζονται για 1.200 
σημεία (πρατήρια, συνεργεία, βιομηχανία). Από αυτά προέκυψαν 4600 t/έτος Χ.Ο. 
Επιπρόσθετα 1300 t/έτος Χ.Ο. προέκυψαν από νερά διαρροής υφάλων πλοίων και 
είναι δυνητικά ανακτήσιμα (Proplan Ltd, Alfa Oils Co, 1996). Με βάση τη διεθνή 
εμπειρία και λαμβάνοντας υπόψη την αναμενόμενη ετήσια αύξηση των οχημάτων 
στην Κύπρο, εκτιμάται ότι εισάγονται στη χώρα 9.000 τόνοι λιπαντικών ελαίων (έτος 
2000). Το 30% των ορυκτελαίων που εισάγονται δεν είναι έτοιμο προϊόν και 
οδηγούνται σε δυο μονάδες ανάμιξης για παραγωγή τελικού προϊόντος.  
 
Η παραγόμενη ποσότητα για το έτος 2000 εκτιμάται ότι ανήλθε σε 5000 t. Η 
ποσότητα των Χ.Ο από νερά διαρροής υφάλων πλοίων παραμένει σταθερή περίπου 
1300τόνοι/έτος.  
Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αύξηση στην κατανάλωση ορυκτελαίων με 
συνεπαγόμενη αύξηση των παραγόμενων Χ.Ο. Η κατανάλωση αυτή επηρεάζεται από 
τους παρακάτω παράγοντες: 

• αριθμό αυτοκινήτων 
• κυβισμό αυτοκινήτων 
• αριθμό αυτοκινήτων μεγάλου κυβισμού 
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• πληθυσμό 
• ηλικία αυτοκινήτων  
• αριθμό τουριστών 

 
Επιπρόσθετα, καταλήγουν σε χωματερές 2 εκατομμύρια άδειες συσκευασίες ελαίων  
καθώς και 1 εκατομμύριο φίλτρων ελαίων, ετησίως. Στον Πίνακα 2.34 
παρουσιάζονται οι κυριότεροι ρύποι που περιέχονται στα χρησιμοποιημένα 
ορυκτέλαια, ανά κατηγορία (βαρέα μέταλλα, χλωριωμένοι διαλύτες και άλλοι 
οργανικοί ρύποι). 
 
Πίνακας 2.34: Ρύποι που περιέχονται στα Χ.Ο. 

Μέταλλα Χλωριωμένοι διαλύτες Άλλα οργανικά 
Κάδμιο Διχλωροδιφθορομεθάνιο Βενζο(α)πυρένιο 
Χρώμιο Τριχλωροαιθένιο Βενζο(α)ανθρακένιο 
Αρσενικό Τετραχλωροαιθυλένιο PCBs 
Βάριο 1,1,1 – Τριχλωροαιθάνιο Ναφθαλίνη 
Ψευδάργυρος Τριχλωροτριφθοροαιθάνιο Βενζόλιο 
Μόλυβδος Ολικό χλώριο Τολουόλιο 
  Ξυλόλιο 

 
Από την παραγόμενη ποσότητα των Χ.Ο εκτιμάται ότι συλλέγεται το 93,5%, ενώ το 
υπόλοιπο απορρίπτεται ανεξέλεγκτα ή καίγεται παράνομα (σε μη ελεγχόμενους 
χώρους). Η συλλογή των Χ.Ο. πραγματοποιείται από μια ιδιωτική εταιρεία και η 
εκτιμώμενη συλλεγόμενη ποσότητα Χ.Ο για το έτος 2000 ανέρχεται σε 4675 τόνους. 
Τα Χ.Ο. που συλλέγονται υφίστανται επεξεργασία από την ίδια εταιρεία και 
οδηγούνται στα τσιμεντοποιεία για καύση, με βάση ειδικά πρότυπα και ειδική άδεια. 
Στον Πίνακα 2.35 παρουσιάζεται η κατανομή της συλλογής των Χ.Ο. ανά πόλη και 
σημείο παραγωγής και περιοχή.  
 
Πίνακας 2.35: % συλλεγόμενων Χ.Ο. ανά περιοχή πόλης και σημείων παραγωγής, 
για το 1996 

% επί του συνόλου Αστικές Περιαστικές Σύνολο 
Λευκωσία 34 6 40 
Λεμεσός 25 2 27 
Λάρνακα – Περιοχή 
Αμμοχώστου 

17 6 23 

Πάφος 9 1 10 
Βενζινάδικα 22 3 25 
Σταθμοί υπηρεσιών 30 - 30 
Κυβερνητικές δραστηριότητες 
(στρατός, αστυνομία) 

5 - 5 

Άλλα (γκαράζ, βιομηχανία) 35 5 40 
(Πηγή: Proplan Ltd, Alfa Oils Co, 1996) 

 
2.4.9 Γεωργικά και κτηνοτροφικά απόβλητα (02 01) 
 
Τα γεωργικά απόβλητα προκύπτουν από διάφορες αγροτικές και κηπευτικές  
δραστηριότητες και  περιλαμβάνουν τα εξής: 
• Απόβλητα από ιστούς φυτών 
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• Απόβλητα από δασοκομικές εργασίες 
• Παραπροϊόντα από τη διαχείριση δέντρων σε αγροτικές περιοχές (βλαστοί, 

κορμοί, ριζώματα) 
• Υπολείμματα καλλιεργειών 
• Πλαστικά και ταινίες συσκευασίας που χρησιμοποιούνται σε αγροκτήματα   
• Αγροχημικά απόβλητα 
• Κενές συσκευασίες αγροχημικών και γεωργικών λιπασμάτων 

 
Αναφορικά με την παραγωγή των αποβλήτων τα οποία είναι προϊόντα γεωργικών 
δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας 
Περιβάλλοντος και των Κυπριακών υπηρεσιών, οι ποσότητές τους για το 1990 ήταν 
700.000 τόνοι ενώ για το έτος 1995 ανήλθαν σε 1.000.000 τόνοι. Παρατηρείται 
συνεπώς μια έντονη αυξητική τάση με την πάροδο των ετών. 
 
Τα κτηνοτροφικά απόβλητα ανάλογα με το είδος της κτηνοτροφικής μονάδας 
διακρίνονται σε απόβλητα αιγοπροβατοστασίων, πτηνοτροφείων, βουστασίων και 
χοιροστασίων. Η μορφή των κτηνοτροφικών αποβλήτων εξαρτάται από το είδος 
σταβλισμού, το είδος των εκτρεφόμενων ζώων και το είδος της παρεχόμεης τροφής. 
Στα κτηνοτροφικά απόβλητα περιλαμβάνονται κυρίως τα περιττώματα των βοοειδών, 
πουλερικών, χοίρων και αιγοπροβάτων τα οποία εκτρέφονται σε κτηνοτροφικές 
μονάδες και προορίζονται για κατανάλωση. Στον Πίνακα 2.36 παρατίθενται στοιχεία 
της Στατιστικής Υπηρεσίας της Κύπρου αναφορικά με τον αριθμό των ζώων τα οποία 
εκτρέφονταν στην Κύπρο κατά το έτος 1999. 
 
Πίνακας 2.36: Είδος και αριθμός ζώων που εκτρέφονται στην Κύπρο (1999) 

Είδος Αριθμός ζώων 
Βοοειδή 54.000 
Χοίροι 418.500 

Πουλερικά 3.200.000 
Αιγοπρόβατα 579.000 

(Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία της Κύπρου) 
 
 
Πρέπει να σημειωθεί, ότι το σημαντικότερο πρόβλημα στην Κύπρο αναφορικά με την 
παραγωγή κτηνοτροφικών αποβλήτων, εντοπίζεται στα απόβλητα που προέρχονται 
από τα χοιροστάσια. 
 
2.4.10 Απόβλητα υγειονομικής περίθαλψης (18 01) 
 
Τα απόβλητα υγειονομικής περίθαλψης προέρχονται από νοσηλευτικά ιδρύματα 
(δημόσια και ιδιωτικά θεραπευτήρια, Κοινοτικούς υγειονομικούς σταθμούς, 
στρατιωτικά θεραπευτήρια, Κέντρα Υγείας, ιατρικά διαγνωστικά και ερευνητικά 
εργαστήρια, κτηνιατρικά διαγνωστικά και ερευνητικά εργαστήρια, αγροτικά 
κτηνιατρεία, κλινικές και ιατρεία μικρών ζώων). Οι τρεις βασικότερες κατηγορίες 
στις οποίες διαχωρίζονται τα απόβλητα υγειονομικής περίθαλψης είναι οι εξής (ΕΜΠ, 
2000): 
 Τα προσομοιούμενα με τα οικιακά απόβλητα, τα οποία δεν υπόκεινται σε ειδικές 

απαιτήσεις σε σχέση με την πρόληψη μόλυνσης (απορρίμματα κουζίνας, 
εστιατορίων, υλικά συσκευασίας, γύψινα εκμαγεία κ.λπ) και υφίστανται 
διαχείριση ίδια με τα οικιακά απόβλητα.  
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 Τα μολυσματικά απόβλητα τα οποία είναι βιολογικά υλικά καθώς και αντικείμενα 
ή ουσίες που έχουν έλθει σε επαφή με αίμα ή άλλα βιολογικά υγρά και περιέχουν 
παθογόνους μικροοργανισμούς. Τα απόβλητα αυτά, παρουσιάζουν μεγάλη 
πιθανότητα να αποτελούν φορείς μεταδοτικών ασθενειών.  

 Τα ειδικά απόβλητα υγειονομικής περίθαλψης περιλαμβάνουν χημικά και 
ραδιενεργά υλικά και ουσίες και εγκυμονούν ειδικούς κινδύνους (μολύνσεις από 
ραδιενέργεια, τοξικά υλικά)  

 
 
2.4.10.1. Απόβλητα οικιακού τύπου 
 
Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα απόβλητα υγειονομικής περίθαλψης τα 
οποία προσομοιάζουν με τα αστικά στη φύση τους και σύστασή τους. Ειδικότερα 
περιλαμβάνονται τα παρακάτω είδη αποβλήτων: 
• Απορρίμματα από γραφεία γιατρών και νοσοκόμων (κουτιά, χαρτιά, είδη γραφείου 

κ.α.) 
• Απορρίμματα που παραμένουν στο νοσοκομείο από τους διάφορους επισκέπτες 

(εφημερίδες, αποτσίγαρα, άδεια μπουκάλια κ.α.) 
• Απορρίμματα προερχόμενα από τις επισκευές κτιρίων, διάφορες εργασίες 

καθαρισμού, κλπ 
• Υπολείμματα τροφίμων από τις κουζίνες, τα οποία δεν προέρχονται από ασθενείς 

με μολυσματικές και μεταδοτικές ασθένειες. Επίσης απορρίμματα από την 
προετοιμασία των γευμάτων 

• Περιττώματα από πειραματόζωα, τα οποία δε φέρουν παθογόνους 
μικροοργανισμούς  

• Γύψινα εκμαγεία 
 
 
2.4.10.2 Μολυσματικά απόβλητα 
 
Τα μολυσματικά απόβλητα περιέχουν παθογόνους μικροοργανισμούς (μύκητες, 
παράσιτα, ιούς, βακτήρια κ.α.) σε συγκεντρώσεις ικανές να προκαλέσουν λοιμώξεις. 
Τα απόβλητα αυτά μπορεί να είναι είτε στερεά είτε υγρά. Στα στερεά 
περιλαμβάνονται τα εξής είδη αποβλήτων: 
• Απόβλητα χειρουργείων, αυτοψιών, μαιευτικών θαλάμων ή τραπεζών αίματος 
• Αντικείμενα που έχουν έρθει σε επαφή με ασθενείς με μολυσματικές και 

μεταδοτικές ασθένειες  
• Απορρίμματα ασθενών με μολυσματικές και μεταδοτικές ασθένειες που λόγω 

έκκρισης ή εφίδρωσης θεωρούνται επικίνδυνα π.χ. χαρτομάντιλα, σκεύη μια 
χρήσης, κλινοσκεπάσματα κ.λπ. 

• Μολυσμένα αιχμηρά εργαστηριακά ή χειρουργικά αντικείμενα όπως νυστέρια,  
σύριγγες, βελόνες καθώς επίσης και αντικείμενα από σπασμένο γυαλί, όπως 
μολυσμένες πιπέτες Pasteur ή φιάλες αίματος. Χαρακτηριστικό των αντικειμένων 
αυτών αποτελεί το γεγονός ότι λόγω των αιχμηρών άκρων τους μπορούν να 
αποτελέσουν αιτία τραυματισμού και συνεπώς να μεταδώσουν πολύ εύκολα 
μολυσματικές ασθένειες 

• Κατάλοιπα από τις καλλιέργειες βακτηρίων, ιών ή από τη χρησιμοποίηση 
σπορωδών μικροοργανισμών  καθώς επίσης και από αραιωμένα εμβόλια 
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• Υποστρώματα από καλλιέργειες μολυσματικών ιών προερχόμενων από ερευνητικά 
εργαστήρια 

• Μολυσμένο επιδεσμικό υλικό, γάντια, πετσέτες, κ.α. 
• Περιττώματα, καθετήρες, μάσκες, μπουκάλια και άλλες συσκευασίες φαρμάκων 
• Διάφορα χειρουργικά απόβλητα 
• Κατεστραμμένα θερμόμετρα  
• Απορροφητικές πάνες  
• Μέρη και όργανα του σώματος περιλαμβανομένων σάκων αίματος και 

διατηρημένο αίμα 
• Κυτταροτοξικές και κυτταροστατικές φαρμακευτικές ουσίες 
• Αμάλγαμα οδοντιατρικής 
 
 
2.4.10.3 Ειδικά  απόβλητα υγειονομικής περίθαλψης 
 
Τα ειδικά απόβλητα υγειονομικής περίθαλψης διακρίνονται σε ραδιενεργά και 
χημικά. Τα ραδιενεργά απόβλητα παράγονται από τη χρήση ραδιενεργών ουσιών με 
τη μορφή ραδιοφαρμάκων. Με τον όρο ραδιοφάρμακα εννοούνται οι επισημασμένες 
με ραδιονουκλίδια ουσίες. Τέτοιου είδους απόβλητα παράγονται κυρίως από 
βιολογικά και ιατρικά ερευνητικά ινστιτούτα. Τα ραδιενεργά απόβλητα μπορεί να 
είναι στερεά ή υγρά. Υπάρχουν ραδιενεργά απόβλητα που δεν παρουσιάζουν χημική 
τοξικότητα, ενώ άλλα χαρακτηρίζονται ως χημικώς τοξικά και επικίνδυνα. Τα 
τελευταία είναι συνήθως πολυκυκλικές, αρωματικές ενώσεις, οι οποίες διακρίνονται 
και για την πτητικότητα και ευφλεκτότητά τους. 
 
Τα χημικά απόβλητα αποτελούνται κυρίως από υγρά και αέρια χημικών, 
διαγνωστικών και πειραματικών εργασιών. Μπορεί να είναι τοξικά, διαβρωτικά, 
αναφλέξιμα, να προκαλούν βίαιη αντίδραση ή τέλος,  μπορεί να είναι και μη 
επικίνδυνα. Τα στερεά χημικά απόβλητα προκύπτουν από την απόρριψη των 
συσκευασιών και των δοχείων που περιέχουν υπολείμματα υγρών και αέριων 
χημικών. 
 
Σημειώνεται ότι τα μολυσματικά απόβλήτα και τα ειδικά απόβλητα υγειονομικής 
περίθαλψης αποτελούν συνήθως 5-20% της συνολικής ποσότητας των παραγόμενων 
αποβλήτων υγειονομικής περίθαλψης (Wetzels, de Kok, 1998). 
 
 
2.4.10.4 Παραγωγή και διαχείριση αποβλήτων υγειονομικής περίθαλψης 
 
Πρέπει να τονισθεί ότι δεν υφίστανται πρωτογενή στοιχεία αναφορικά με την 
παραγωγή μολυσματικών αποβλήτων και ειδικών αποβλήτων υγειονομικής 
περίθαλψης στην Κύπρο. Επομένως, θα γίνει εκτίμηση της ποσότητάς τους, 
λαμβάνοντας τον αριθμό των κλινών και το είδος τους σε συνδυασμό με το εκάστοτε 
ποσοστό κατάληψης των κλινών, και των πληθυσμό, θεωρώντας πως η παραγόμενη 
ποσότητα μολυσματικών αποβλήτων και ειδικών αποβλήτων υγειονομικής 
περίθαλψης ανά κλίνη στην Κύπρο καθώς και η παραγόμενη ανά κάτοικο είναι 
παραπλήσια με τον αντίστοιχο μέσο όρο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Σημειώνεται ότι στις χώρες της Ε.Ε. η μέση παραγόμενη ποσότητα μολυσματικών 
αποβλήτων και ειδικών αποβλήτων υγειονομικής περίθαλψης ανέρχεται σε 193 
kg/κλίνη/έτος και σε 1.3 kg/κάτοικο (Wetzels, de Kok, 1998).  
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Στον Πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται στοιχεία για τα έτη 1995, 1997, 1998, 1999 
και 2001, αναφορικά με τον αριθμό των κλινών στην Κύπρο, το είδος τους, τα 
ποσοστά κάλυψής τους και γίνεται εκτίμηση της παραγόμενης ποσότητας 
μολυσματικών αποβλήτων και ειδικών αποβλήτων υγειονομικής περίθαλψης. 
Επιπλέον, στον πίνακα φαίνεται και η παραγόμενη ποσότητα αποβλήτων οικιακού 
τύπου λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι αυτά αποτελούν το 85% των συνολικά 
παραγόμενων αποβλήτων 
 
Πίνακας 2.37: Παραγωγή αποβλήτων υγειονομικής περίθαλψης 

 1995 1997 1998 1999 2001* 

Δημόσιες Κλίνες 1.753 1.569 1.533 1.527  
Ιδιωτικές Κλίνες 1.545 1.545 1.545 1.545  
Ολικές Κλίνες 3.298 3.114 3.078 3072 2.665 

Ποσοστό κάλυψης % 80,8 78,9 79,0 77,6  
Παραγόμενα 

απόβλητα 
(τόνοι/έτος)1

637 

 

601 594 593 514 

Πληθυσμός 645.300 657.900 663.300 666.800 671.300 
Παραγόμενα 

απόβλητα 
(τόνοι/έτος)2

839 

 

855 862 867 873 

Απόβλητα οικιακού 
τύπου (τόνοι/έτος) 

3.610 3.406 3.336 3.360 2.912 

Συνολική ποσότητα 
αποβλήτων 

υγειονομικής 
περίθαλψης 
(τόνοι/έτος) 

4.247 4.007 3.960 3.953 3.426 

(Πηγή: ‘Στατιστικές Υγείας και Νοσοκομείων’) 
* (για το 2001 Πηγή: SPEED και συνεργάτες, 2002) 
 
 
Παρατηρείται ότι ενώ η παραγόμενη ποσότητα των μολυσματικών αποβλήτων και 
ειδικών αποβλήτων υγειονομικής περίθαλψης που υπολογίσθηκε με βάση τις κλίνες 
παρουσιάζει τάση μείωσης, ο υπολογισμός με βάση τον πληθυσμό οδηγεί στο 
συμπέρασμα ότι η ποσότητα των μολυσματικών αποβλήτων και ειδικών αποβλήτων 
υγειονομικής περίθαλψης αυξάνεται. Σε κάθε περίπτωση το γεγονός ότι ο αριθμός 
των κλινών μειώνεται οδηγεί στο συμπέρασμα ότι και οι ανάγκες για υγειονομική 
περίθαλψη μειώνονται καθώς επίσης και τα παραγόμενα απόβλητα. Επομένως, ο 
υπολογισμός των μολυσματικών αποβλήτων και ειδικών αποβλήτων υγειονομικής 
περίθαλψης με βάση τον αριθμό των κλινών δείχνει να προσεγγίζει καλύτερα την 
πραγματικότητα. 
 
Αναφορικά με την υφιστάμενη διαχείριση των παραπάνω αποβλήτων, αυτά καίγονται 
σε καυστήρες στα νοσοκομεία. Στις περισσότερες περιπτώσεις οι καυστήρες δεν 
πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις ασφαλούς λειτουργίας και προστασίας του 
                                                           
1 Υπολογισμός με βάση τον αριθμό των κλινών 
2 Υπολογισμός με βάση τον πληθυσμό 
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περιβάλλοντος. Επιβάλλεται να γίνεται έλεγχος και παρακολούθηση της λειτουργίας 
των καυστήρων αυτών έτσι ώστε να πιστοποιείται η ασφαλής και αποτελεσματική 
θερμοκαταστροφή των αποβλήτων αυτών, λόγω του υψηλού βαθμού επικινδυνότητας 
που παρουσιάζουν.  
 
Από το 1997, στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας γίνεται διαλογή στην πηγή των 
μολυσματικών αποβλήτων και ειδικών αποβλήτων υγειονομικής περίθαλψης και των 
αποβλήτων οικιακού τύπου. Τα μολυσματικά απόβλητα και τα ειδικά απόβλητα 
υγειονομικής περίθαλψης συλλέγονται σε μπλε πλαστικές σακούλες για να 
εξασφαλισθεί ότί τα μεν απόβλητα οικιακού τύπου οδηγούνται προς τελική διάθεση, 
τα δε μολυσματικά απόβλητα και τα ειδικά απόβλητα υγειονομικής περίθαλψης 
οδηγούνται για αποτέφρωση (Wetzels, de Kok, 1998). 
 
Για τα απόβλητα τα οποία προέρχονται από ιδιωτικές κλινικές και ιατρεία, δεν 
υπάρχουν στοιχεία αναφορικά με τις πρακτικές διαχείρισής τους. Εκτιμάται ότι τα 
απόβλητα αυτά είτε απορρίπτονται μαζί με τα δημοτικά απόβλητα είτε διατίθενται 
ανεξέλεγκτα  
. 
 
 
2.5 Σύνοψη 
 
Στο παρακάτω Διάγραμμα απεικονίζεται η ποσότητα όλων των τύπων στερεών 
αποβλήτων που παράγονται στην Κύπρο και για τους οποίους υπάρχουν στοιχεία. 
Πρέπει να σημειωθεί ότι τα στοιχεία που υφίστανται για κάθε τύπο αναφέρονται σε 
διαφορετικές χρονιές, επομένως δεν είναι δυνατή η εκτίμηση της προσφοράς καθενός 
τύπου στη συνολική παραγωγή στερεών αποβλήτων. 
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Διάγραμμα 2.10: Παραγόμενες ποσότητες στερεών αποβλήτων στην Κύπρο 
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2.6 Περιγραφή - αξιολόγηση των δραστηριοτήτων του ιδιωτικού 
τομέα στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων 
 
 
2.6.1 Περιγραφή των δραστηριοτήτων του ιδιωτικού τομέα στη διαχείριση των 
στερεών αποβλήτων 
 
Η ανάπτυξη πρωτοβουλιών του ιδιωτικού τομέα αναφορικά με τη διαχείριση των 
στερεών αποβλήτων βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο και αφορά σχεδόν αποκλειστικά 
στην ανάκτηση και ανακύκλωση υλικών από τα δημοτικά απόβλητα (οικιακά και 
υλικά συσκευασίας). Στη συνέχεια παρατίθενται στοιχεία για τις δραστηριότητες 
ιδιωτικών εταιρειών που εμπλέκονται στον τομέα της διαχείριση στερεών 
αποβλήτων: 
 
Ι. Δημοτικά απόβλητα 
Ο ιδιωτικός τομέας δεν εμπλέκεται καθόλου στη συλλογή και διάθεση των δημοτικών 
αποβλήτων καθώς αυτό αποτελεί ευθύνη και δικαιοδοσία των Δημοτικών και 
Κοινοτικών Αρχών. Οι ιδιωτικές εταιρείες εμπλέκονται μόνο στην συλλογή - 
ανάκτηση – ανακύκλωση υλικών από τα δημοτικά απόβλητα, όπως περιγράφεται 
αναλυτικά στην παράγραφο των υλικών συσκευασίας.  
 
ΙΙ. Υλικά συσκευασίας 
Αναφορικά με τη διαχείριση των υλικών συσκευασίας, τα οποία απορρίπτονται μαζί  
με τα οικιακά απόβλητα, η δραστηριοποίηση ιδιωτικών εταιρειών είναι αρκετά 
σημαντική. Πιο συγκεκριμένα, έχει συσταθεί ο Σύνδεσμος Ανακυκλωτών, ο οποίος 
αποτελείται από 11 εταιρείες που εμπλέκονται στη συλλογή και διαχείριση 
ανακτήσιμων - ανακυκλώσιμων υλικών. Οι εταιρείες αυτές, με δική τους 
πρωτοβουλία χωρίς κρατική, τεχνική  ή οικονομική, υποστήριξη ασχολούνται με την 
ανακύκλωση ενός ή περισσοτέρων από τα εξής υλικά: χαρτιού, πλαστικού, γυαλιού, 
σιδήρου, αλουμινίου και άλλων μετάλλων. Στις περισσότερες περιπτώσεις δεν 
παράγεται καθαρή πρώτη ύλη ή δευτερογενές προϊόν, αλλά μετά από επεξεργασία τα 
υλικά που συλλέγονται εξάγονται. Αναλυτικά, για κάθε υλικό συσκευασίας 
σημειώνονται τα εξής (Σύνδεσμος Ανακυκλωτών, 1999): 
• Μεταλλικές συσκευασίες: Υπάρχουν πέντε εταιρείες, μέλη του Συνδέσμου 

Ανακυκλωτών, οι οποίες εμπλέκονται στην ανάκτηση – ανακύκλωση σιδηρούχων 
και μη σιδηρούχων μετάλλων από τα υλικά συσκευασίας. Επιπλέον, υφίστανται 
και άλλες εταιρείες, μικρής ή μεγαλύτερης δυναμικότητας, οι οποίες δεν ανήκουν 
στο Σύνδεσμο Ανακυκλωτών, αλλά μέρος των εργασιών τους αφορά στη συλλογή 
και στην ανάκτηση μετάλλων  

• Πλαστικές συσκευασίες: Υφίσταται μια εταιρεία, μέλος του Συνδέσμου 
Ανακυκλωτών, η οποία ασχολείται με την ανακύκλωση πλαστικού και την 
παραγωγή αναγεννημένου προϊόντος. Επιπλέον, υφίσταται μία εταιρεία που 
ασχολείται αποκλειστικά με τη συλλογή πλαστικού το οποίο υφίσταται τήξη και 
στη συνέχεια εξάγεται στην Ελλάδα. Ακόμη, υπάρχουν και άλλες εταιρείες μέρος 
των εργασιών των οποίων, περιλαμβάνει ανάκτηση και επεξεργασία πλαστικού.  

• Χάρτινες συσκευασίες: Δραστηριοποιούνται τέσσερις εταιρείες του Συνδέσμου 
Ανακυκλωτών οι οποίες ανακτούν το χαρτί και το εξάγουν 

• Γυάλινες συσκευασίες: Υπάρχουν δύο εταιρείες του Συνδέσμου Ανακυκλωτών οι 
οποίες δραστηριοποιούνται στην ανακύκλωση του γυαλιού, η μία εκ των οποίων 
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παράγει τελικό προϊόν το οποίο διαθέτει στην αγορά, ενώ η άλλη θρυμματίζει και 
εξάγει το γυαλί. 

 
ΙΙΙ Βιομηχανικά απόβλητα 
Υφίσταται ιδιωτική πρωτοβουλία αναφορικά με τη διαχείριση των στερεών 
βιομηχανικών αποβλήτων, η οποία αφορά στην υποχρέωση των βιομηχανιών να 
μεριμνούν για τη συλλογή, επεξεργασία και τελική διάθεση των αποβλήτων που 
παράγει ο καθένας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την αντίστοιχη νομοθεσία. 
 
ΙV. Οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους 
Οι εταιρείες τόσο του Συνδέσμου Ανακυκλωτών όσο και άλλες, οι οποίες 
δραστηριοποιούνται στην ανάκτηση σιδήρου, χρησιμοποιούν σε μεγάλο βαθμό, ως 
πηγή σιδήρου και τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους. 
 
V. Παλαιά ελαστικά 
Αναφορικά με τη διαχείριση των παλαιών ελαστικών, η δραστηριοποίηση του 
ιδιωτικού τομέα περιορίζεται στην ύπαρξη μιας εταιρείας, η οποία ασχολείται με την 
αναγόμωση και διάθεση στην αγορά των παλαιών ελαστικών. Επιπλέον, η μονάδα 
παραγωγής τσιμέντου συλλέγει η ίδια παλαιά ελαστικά και τα χρησιμοποιεί ως 
καύσιμο. 
 
VI. Απορριπτόμενες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές 
Οι εταιρείες τόσο του Συνδέσμου Ανακυκλωτών όσο και άλλες, οι οποίες 
δραστηριοποιούνται στην ανάκτηση σιδήρου, χρησιμοποιούν ως πηγή σιδήρου και τα 
σιδηρούχα μέρη των απορριπτόμενων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. 
VII. Χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια. 
Υφίσταται μια εταιρεία συλλογής και διαχείρισης των Χ.Ο., η οποία έχει να επιδείξει 
ιδιαίτερα σημαντικό έργο στον τομέα αυτό. 
 
VIII. Aπόβλητα υγειονομικής περίθαλψης 
Δεν υφίσταται ιδιωτική πρωτοβουλία αναφορικά με τη διαχείριση των αποβλήτων 
υγειονομικής περίθαλψης. Η συμμετοχή των ιδιωτών αφορά μόνο στη συλλογή και 
περαιτέρω διαχείριση των αποβλήτων που παράγονται στους χώρους ιδιοκτησίας 
τους. 
 
Αναφορικά με τα υπόλοιπα ρεύματα στερεών αποβλήτων (απορριπτόμενες 
ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές, ΜΠΕΑ, PCBs, γεωργικά και κτηνοτροφικά 
απόβλητα) δεν υφίστανται στοιχεία τα οποία να αναφέρουν οποιαδήποτε 
δραστηριοποίηση του ιδιωτικού τομέα στη διαχείρισή τους. 
 
 
2.6.2 Αξιολόγηση των δραστηριοτήτων του ιδιωτικού τομέα στη διαχείριση των 
στερεών αποβλήτων 
 
Η δραστηριότητα του ιδιωτικού τομέα στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων δεν 
έχει αναπτυχθεί ακόμα σε ικανοποιητικό βαθμό. Κάποια βήματα προς τη σωστή 
κατεύθυνση έχουν γίνει στο πλαίσιο της ανάκτησης και ανακύκλωσης υλικών, κυρίως 
από τα δημοτικά απόβλητα, με τη ύπαρξη αρκετών εταιρειών ανακύκλωσης και τη 
σύστασή του Συνδέσμου Ανακυκλωτών. Σε κάθε περίπτωση όμως τόσο η συλλογή 
και μεταφορά των αποβλήτων όσο και η τελική τους διάθεση διεξάγεται από 
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υπηρεσίες είτε κρατικές είτε της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Επιπλέον, έχουν 
παρατηρηθεί προβλήματα και δυσλειτουργίες κατά την ανάπτυξη δραστηριότητας 
από τις εταιρείες ανακύκλωσης, και οι οποίες περιελάμβαναν (Σύνδεσμος 
Ανακυκλωτών, 1999): 
• Έλλειψη κρατικής βοήθειας τόσο οικονομικής όσο και σε θέματα τεχνογνωσίας 
• Έλλειψη ολοκληρωμένου σχεδίου για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων 
• Μη καθορισμός του ρόλου, των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων των 

εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην ανακύκλωση 
• Υψηλό κόστος ναύλων και της χρήσης του λιμανιού για την εξαγωγή των 

ανακτήσιμων υλικών 
• Συνεχής διακύμανση των τιμών των ανακυκλωμένων προϊόντων στις διεθνείς 

αγορές 
• Έλλειψη εξειδικευμένου και ανειδίκευτου εργατικού δυναμικού 
• Έλλειψη ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού 
 
Η αναγκαιότητα της δραστηριοποίησης της ιδιωτικής πρωτοβουλίας τόσο στον τομέα 
της ανακύκλωσης όσο και γενικότερα στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων γίνεται 
εμφανής λαμβάνοντας υπόψη τα οφέλη που μπορεί να προσφέρει: 
• Εξοικονόμηση φυσικών πόρων και ενέργειας από την ανακύκλωση υλικών 
• Μείωση ποσοτήτων που οδηγούνται προς τελική διάθεση, με αποτέλεσμα την 

εξοικονόμηση χώρων ταφής και αύξηση του χρόνου ζωής τους. 
• Εξοικονόμηση χρημάτων τόσο για την Τοπική Αυτοδιοίκηση όσο και για τις 

κρατικές υπηρεσίες. 
• Μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την μη ορθολογική διαχείριση 

των στερεών αποβλήτων 
• Η κατασκευή, οργάνωση και λειτουργία μονάδων διαχείρισης αποβλήτων από 

ιδιώτες θα καταστήσει το σύστημα της διαχείρισής τους πιο ευέλικτο και 
αποτελεσματικό 

 
Η ανάγκη της αποτελεσματικής δραστηριοποίησης του ιδιωτικού τομέα στη 
διαχείριση των αποβλήτων, οδήγησε την Κυπριακή Κυβέρνηση στην υιοθέτηση 
Κανονισμού (Αρ. Απόφασης 53.342) ο οποίος διέπει και καθορίζει τους όρους 
συμμετοχής των ιδιωτικών επιχειρήσεων στο σχεδιασμό, κατασκευή, χρηματοδότηση 
και λειτουργία έργων. Στα πλαίσια του Κανονισμού καθορίζονται οι τομείς στους 
οποίους είναι δυνατή και επιθυμητή η εμπλοκή της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και στους 
οποίους συμπεριλαμβάνονται και δραστηριότητες που αφορούν στη διαχείριση των 
αποβλήτων. Στον Κανονισμό αυτό, καθορίζονται οι διαδικασίες και οι προϋποθέσεις 
που πρέπει να διέπουν τις δημόσιες ενισχύσεις προς τις ιδιωτικές εταιρείες, με τη 
μορφή φορολογικών μέτρων, άμεσων χρηματοδοτήσεων, κ.λπ., έτσι ώστε να 
προωθηθούν οι απαραίτητες ιδιωτικές επενδύσεις (Κυπριακή Δημοκρατία, 2001).  
 
Επίσης, στον ίδιο Κανονισμό, καθορίζονται οι ρόλοι, οι αρμοδιότητες και οι 
υποχρεώσεις όσων εμπλέκονται στο σχεδιασμό, κατασκευή και λειτουργία έργων του 
δημοσίου τομέα από τον ιδιωτικό τομέα και καθορίζεται το καθεστώς υπό το οποίο οι 
κρατικοί φορείς θα παρακολουθούν και θα ελέγχουν τις δραστηριότητες που θα 
αναλαμβάνουν οι ιδιώτες. 
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2.6.3 Πηγές χρηματοδότησης ιδιωτικής πρωτοβουλίας 
 
Η αναμενόμενη ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα δώσει πολλές 
ευκαιρίες στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στην Κύπρο, 
να προωθήσουν προγράμματα εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης τεχνογνωσίας και 
καινοτομιών, μέσω: 
• προγραμμάτων χρηματοδότησης στα πλαίσια Διαρθρωτικών Ταμείων  
• των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης των νέων χωρών-μελών 
• συμμετοχής σε Κοινοτικά ερευνητικά προγράμματα 
 
Ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής χρηματοδοτικά σχήματα: 
• Πρόγραμμα Πλαίσιο Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Επίδειξης 
• Ειδικό Πρόγραμμα «Ενέργεια, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 
• Προγράμματα Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας για νέες επιχειρήσεις 
• Βιομηχανική Έρευνα και Δραστηριότητες Ανάπτυξης σε Προ-ανταγωνιστικό 

στάδιο 
• Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
• Ταμείο Συνοχής 
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3. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ 
ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ – ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε. 
 
 
3.1 Εισαγωγή  
 
Πολλές από τις χώρες – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν αναπτύξει πλαίσιο 
στήριξης της στρατηγικής διαχείρισης των στερεών αποβλήτων με τη χρήση 
διαφόρων εργαλείων και πρακτικών. Η στήριξη της στρατηγικής αυτής εκφράζεται με 
την ενθάρρυνση εθελοντικών συμφωνιών και παροχή κινήτρων για την πρόληψη και 
ελαχιστοποίηση της παραγωγής των αποβλήτων, με την εφαρμογή ειδικών 
διαδικασιών για αδειοδοτήσεις, με τη θέσπιση απαιτήσεων για αναφορές και 
εγγραφές καθώς και με τη χρήση δημοσιονομικών εργαλείων. Στη συνέχεια 
παρουσιάζονται ενδεικτικά παραδείγματα των πρακτικών αυτών, όπως εφαρμόζονται  
σε χώρες της Ε.Ε (Σουηδία, Γερμανία, Δανία, Ολλανδία, Αγγλία, Γαλλία, Ελλάδα και 
Ιρλανδία). 
 
Τονίζεται ότι η Ε.Ε ορίζει το γενικό πλαίσιο διαχείρισης των αποβλήτων και ότι τα 
παραδείγματα που παρουσιάζονται στη συνέχεια αποτελούν εναλλακτικές 
προσεγγίσεις, προσαρμοσμένες στις ιδιαιτερότητες κάθε χώρας. Για τα απόβλητα για 
τα οποία δεν γίνεται αναφορά στη συνέχεια, δεν ακολουθείται κάποια ιδιαίτερη 
πολιτική ή αντιμετώπιση πέρα από το γενικότερο πλαίσιο που ορίζει η Ε.Ε. και τις 
αρχές που επιβάλλει η αντίστοιχη νομοθεσία της χώρας. 
 
 
3.2 Σoυηδία 
 
 
3.2.1 Αρχές  
 
Η Σουηδική περιβαλλοντική νομοθεσία αναθεωρήθηκε πλήρως το 1999 με την 
έκδοση του Περιβαλλοντικού Κώδικα, στον οποίο συγχωνεύτηκαν όλοι οι ισχύοντες 
νόμοι και κανονισμοί, (SEPA, 1997). Ο Περιβαλλοντικός Κώδικας έχει ως βασική 
αρχή τη βιώσιμη ανάπτυξη, με στόχο: 
• Την προστασία της δημόσιας υγείας, του περιβάλλοντος, καθώς και της φυσικής 

και πολιτιστικής κληρονομιάς  
• Τη διατήρηση της βιοποικιλότητας 
• Τη ορθολογική διαχείριση των πρώτων υλών και των φυσικών πόρων 
• Την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης υλικών από τα 

απόβλητα. 
 
Στον περιβαλλοντικό κώδικα περιλαμβάνονται και άλλες βασικές αρχές, όπως η αρχή 
«ο ρυπαίνων πληρώνει», η προώθηση παραγωγής οικολογικών προϊόντων και η αρχή 
της πρόληψης της παραγωγής αποβλήτων. Ο κώδικας δεν περιλαμβάνει 
συγκεκριμένες προδιαγραφές, αφού αυτές καθορίζονται από επιμέρους διατάγματα. 
Αποτελείται από τα παρακάτω επτά μέρη: 
• Γενικές απαιτήσεις (στόχοι, πεδίο εφαρμογής, αρχές, περιβαλλοντικά πρότυπα 

ποιότητας, κριτήρια διαδικασιών λήψης αποφάσεων, κ.λπ) 
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• Προστασία της φύσης (προστατευόμενες περιοχές, προστατευόμενα είδη 
χλωρίδας και πανίδας) 

• Απαιτήσεις συγκεκριμένων δραστηριοτήτων (δραστηριότητες που περικλείουν 
κίνδυνο, ρυπασμένοι χώροι, λατομεία, γενετική μηχανική, χημικά προϊόντα, 
ευθύνη παραγωγού αποβλήτων) 

• Μελέτη / εξέταση ειδικών θεμάτων και περιπτώσεων (αδειοδότηση, αναθεώρηση 
αποφάσεων, αρμοδιότητες τοπικής αυτοδιοίκησης, Ανώτερο Περιβαλλοντικό 
Δικαστήριο, κ.λπ) 

• Επιτήρηση (επιθεώρηση, έξοδα, αμοιβές, πρόσβαση) 
• Πρόστιμα (ποινές, στερήσεις, άλλες κυρώσεις) 
• Αποζημίωση (ασφάλεια). 
 
Καινοτομίες του Κώδικα αποτελούν: 
• η θέσπιση Περιβαλλοντικών Προτύπων Ποιότητας, (κατώτατα επιτρεπτά όρια 

ποιότητας του εδάφους, υδάτων και αέρα).  
• η επιβολή κυρώσεων, σε περίπτωση πρόκλησης περιβαλλοντικής υποβάθμισης 

(άμεση επιβολή χρηματικού προστίμου) 
 
Επιπρόσθετα, ένα άλλο καινοτόμο εργαλείο είναι τα Κριτήρια Αξιολόγησης της 
Ποιότητας του Περιβάλλοντος, τα οποία καθιστούν εφικτή τη σύνταξη αναφορών για 
το περιβάλλον, όπως απαιτείται από διεθνείς και άλλους οργανισμούς (OECD, 
UNEP, ΕΕΑ). Τα κριτήρια αυτά αποτελούν ένα σύστημα ταξινόμησης που 
διευκολύνει την επεξεργασία των περιβαλλοντικών δεδομένων που προκύπτουν από 
μετρήσεις, ώστε να είναι εφικτός ο προσδιορισμός του βαθμού επίτευξης των στόχων 
που έχουν τεθεί, ο ρυθμός αποκατάστασης του περιβάλλοντος, κ.λπ.  
 
 
3.2.2 Μέτρα και δράσεις 
 
Οι επενδύσεις που πραγματοποιούνται στη Σουηδία και αφορούν στη περιβαλλοντική 
διαχείριση, υλοποιούνται με διάφορες δράσεις όπως: 
• Σχεδιασμός προγραμμάτων προστασίας του περιβάλλοντος σε τοπικό επίπεδο 
• Επιδότηση ιδιωτών για την προστασία του περιβάλλοντος, την εισαγωγή 

καθαρών τεχνολογιών και τη δημιουργία θέσεων εργασίας που έχουν ως 
αντικείμενο την προστασία του περιβάλλοντος (πράσινων θέσεων εργασίας) 

• Υιοθέτηση Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης από τις επιχειρήσεις και 
άλλους παραγωγικούς φορείς 

• Ενημέρωση – εκπαίδευση – ευαισθητοποίηση σε όλα τα επίπεδα της 
εκπαίδευσης για το περιβάλλον, την ευθύνη του καταναλωτή, τις επιπτώσεις 
από την παραγωγή αποβλήτων, τις τεχνικές επεξεργασίας καθώς και τη 
νομοθεσία που διέπει τη διαχείριση των αποβλήτων, κ.λπ (Βραβείο Πράσινου 
Σχολείου) 

• Επιβολή φόρων που σχετίζονται με την ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων 
(Πράσινοι φόροι), (SEPA, 1997) 

• Ενθάρρυνση της ανάπτυξης οικολογικής συνείδησης εκ μέρους των 
καταναλωτών (Πράσινη Καταναλωτική Πολιτική) 
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3.2.3 Διαχείριση Διαφόρων Κατηγοριών Αποβλήτων 
 
 
3.2.3.1 Υλικά Συσκευασίας 
 
Στη Σουηδία, οι βιομηχανίες και οι εταιρείες πώλησης έχουν ιδρύσει πέντε εταιρείες 
διαχείρισης υλικών: 
• Εταιρεία χαρτιού – χαρτονιού 
• Εταιρεία κυματιστού χαρτονιού 
• Εταιρεία πλαστικού 
• Εταιρεία μετάλλων 
• Εταιρεία γυαλιού 
 
Οι εταιρείες αυτές, οι οποίες είναι μη κερδοσκοπικές, έχουν την ευθύνη της συλλογής 
και περαιτέρω ανακύκλωσης των υλικών και εξασφαλίζουν ότι η ευθύνη του 
παραγωγού εκπληρώνεται για κάθε κατηγορία υλικού. Πιο συγκεκριμένα 
αναλαμβάνουν τα εξής: 
• Εγκαθίδρυση συστημάτων επιστροφής των χρησιμοποιημένων συσκευασιών 
• Ενημέρωση των καταναλωτών για την ύπαρξη των συστημάτων αυτών 
• Τη διαλογή και περαιτέρω διαχείριση των συλλεχθέντων υλικών συσκευασίας 
• Υποβολή εκθέσεων προς το Εθνικό Συμβούλιο για την Προστασία του 

Περιβάλλοντος της Σουηδίας 
• Συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση αναλυτικά με τις πρακτικές συλλογής 

και περαιτέρω διαχείρισης 
 
Κάθε εταιρεία είναι υπεύθυνη για την αξιοποίηση το υ υλικο ύ της και για το  λό γο 
αυτό, συνάπτει συμβάσεις με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, καλύπτοντας σταδιακά όλη 
τη χώρα. Οι εταιρείες δεν οργανώνουν ένα ενιαίο εθνικό σύστημα συλλογικής 
διαχείρισης, αλλά εφαρμόζουν διαφορετικά συστήματα κατά περιοχές, ανάλογα με 
την ιδιαιτερότητά τους, ιδιαίτερα με την πυκνότητα του πληθυσμού (ΥΠΕΧΩΔΕ, 
2001). 
 
Για το συντονισμό της και την ενημέρωση του κοινού αναφορικά με τη συλλογή και 
ανακύκλωση των υλικών, τέσσερις εταιρείες διαχείρισης (εξαιρείται αυτή του 
γυαλιού) ίδρυσαν θυγατρική εταιρεία (REPA). Οι κατασκευαστές συσκευασιών, οι 
εισαγωγείς, οι συσκευαστές και οι διακινητές, προκειμένου να εκπληρώσουν τις 
υποχρεώσεις που πηγάζουν από την αρχή της ευθύνης του παραγωγού, έχουν τη 
δυνατότητα να γίνουν μέλη της REPA, πληρώνοντας εισφορές, ανάλογα με το βάρος 
των υλικών που χρησιμοποιούν οι οποίες προορίζονται για τη χρηματοδότηση των 
συστημάτων συλλογής και αξιοποίησης των υλικών αυτών.  
 
Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται οι εισφορές που αφορούν στα μέλη της REPA. 
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Πίνακας 3.1: Εισφορές μελών REPA 
 Εισφορά (Euro) 

Εισφορά εγγραφής (εφ’άπαξ): 
- Ετήσιος τζίρος < 534.759 Euro 
- Ετήσιος τζίρος > 534.759 Euro 

 
42,8 
214 

Εισφορά για τις συσκευασίες Εισφορά (Euro/κιλό) 
Μέταλλα 0,16 

Χαρτί – Χαρτόνι 0,04 
Κυματιστό χαρτί  0,02  

Πλαστικό 0,16 
Εισφορές για τις εταιρείες με τζίρο < 

320.085 Εuro: 
- Ετήσιος τζίρος < 53.476 Euro 

- Ετήσιος τζίρος 53.476 – 320.085 Euro 

Εισφορά (Euro/ έτος) 
 

53.48 
160.4 

Ετήσια συνδρομή 53.48 
(Πηγή: www.repa.se) 
 
 
Η εταιρεία γυαλιού έχει αναλάβει μόνη της τόσο τη συλλογή και περαιτέρω 
διαχείριση των γυάλινων συσκευασιών όσο και τις εισφορές. 
 
Οι εταιρείες οι οποίες δεν γίνονται μέλη της REPA είναι υποχρεωμένες να 
οργανώσουν εθνικό δίκτυο συλλογής των συσκευασιών που διαθέτουν στην αγορά 
και να ενημερώσουν τους χρήστες για την ύπαρξή του. Επιπλέον, έχουν την 
υποχρέωση να υποβάλλουν εκθέσεις προς το Εθνικό Συμβούλιο για την Προστασία 
του Περιβάλλοντος της Σουηδίας, αναφορικά με τη συλλογή και ανακύκλωση των 
υλικών συσκευασίας. 
 
Κάθε μέλος της REPA έχει τη δυνατότητα να φέρει ειδική σήμανση (πράσινη βούλα) 
η οποία θα υποδηλώνει ότι έχει πληρώσει τις εισφορές που αφορούν στη διαχείριση 
των υλικών συσκευασίας. 
 
Η Σουηδική Υπηρεσία Περιβαλλοντικής Προστασίας έχει εκδώσει αναφορά προόδου 
για την ανάκτηση και ανακύκλωση των υλικών συσκευασίας. Το ποσοστό και η 
αντίστοιχη μέθοδος διαχείρισης ανά συσκευασία παρουσιάζεται στον παρακάτω 
πίνακα: 
 
Πίνακας 3.2: Μέθοδος διαχείρισης ανά είδος συσκευασίας για το έτος 2000 

Είδος συσκευασίας Μέθοδος διαχείρισης Ποσοστό 
Μεγάλες φιάλες PET Ανάκτηση, επαναχρησιμοποίηση 98% 
Μικρές φιάλες PET Ανάκτηση, επαναχρησιμοποίηση 78% 
Κουτάκια αλουμινίου  Ανάκτηση, ανακύκλωση 86% 
Συσκευασίες από σιδηρούχα 
μέταλλα 

Ανάκτηση, ανακύκλωση 61% 

 
Θετικό στοιχείο του συστήματος είναι το γεγονός ότι οι εταιρείες διαχείρισης των 
υλικών εφαρμόζουν διαφορετικά συστήματα ανά περιοχή, λαμβάνοντας υπόψη τις 
ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής (π.χ. πυκνότητα πληθυσμού, παραγόμενη ποσότητα 
κ.λπ), ενώ ταυτόχρονα βρίσκεται σε πλήρη ισχύ και η αρχή της ευθύνης του 
παραγωγού.  
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3.2.3.2 Οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους 
 
Τα μέτρα που εφαρμόζονται στη Σουηδία σχετικά με τα αποσυρόμενα οχήματα είναι 
νομοθετικού χαρακτήρα και έχουν βραχυπρόθεσμο (έως το 2002) και 
μακροπρόθεσμο (έως το 2015) χρονικό ορίζοντα υλοποίησης. Οι στόχοι που τίθενται 
είναι: 
• αύξηση ποσοστού ανάκτησης υλικών με εφαρμογή νέων τεχνικών και 

τεχνολογιών (ανάκτηση 85% έως το 2002 και 95% έως το 2015) 
• ανάληψη της ευθύνης από τους παραγωγούς, οι οποίοι έχουν την υποχρέωση να 

παραλαμβάνουν από τους τελικούς χρήστες τα οχήματα που κυκλοφόρησαν 
στην αγορά από το 1998, μόλις αυτά ολοκληρώσουν τον κύκλο ζωής τους. Σε 
κάθε περίπτωση, η προώθηση των νέων οχημάτων στην αγορά πρέπει να 
συνοδεύεται και από κατάλληλο εγχειρίδιο οδηγιών αποσυναρμολόγησης 

• υποχρεωτική χορήγηση πιστοποιητικού καταστροφής οχήματος για την 
οριστική διαγραφή του από τα μητρώα κυκλοφορούντων οχημάτων των 
αρμόδιων υπηρεσιών 

• υποχρεωτική χορήγηση άδειας λειτουργίας εγκαταστάσεων όπου λαμβάνουν 
χώρα εργασίες αποσυναρμολόγησης παλαιών οχημάτων και ανακύκλωσης 
υλικών από αυτά 

• σταδιακή εξάλειψη της παρουσίας επικίνδυνων ουσιών στα νέα οχήματα που 
προωθούνται στην αγορά 

• καταβολή επιπλέον ποσού από τον αγοραστή, κατά την αγορά οχήματος, και 
επιστροφή του ποσού αυτού στον τελευταίο χρήστη κατά την παράδοση του 
αποσυρόμενου οχήματος για διαχείριση 

• επιβολή προστίμου σε περίπτωση εγκατάλειψης - ανεξέλεγκτης διάθεσης 
παλαιών οχημάτων 

 
Η Σουηδική Υπηρεσία Περιβαλλοντικής Προστασίας εξέδωσε αναφορά προόδου για 
το έτος 2000 στην οποία επισημαίνεται ότι το 81% των αποσυρόμενων οχημάτων 
ανακυκλώθηκε. Παρά το γεγονός αυτό, υφίστανται σοβαρές ανησυχίες σχετικά με τις 
περιεχόμενες επικίνδυνες ουσίες και ζητείται η απαγόρευση της παρουσίας τους στα 
οχήματα έως το 2002. Επιπρόσθετα δεν υπήρχε επαρκής ζήτηση από την αγορά για 
τα ανακυκλωμένα υλικά, (SEPA, 1997). 
 
Η εταιρεία Volvo συμμετέχει στο Σκανδιναβικό Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα 
Ανακύκλωσης Αυτοκινήτου (ECRIS). Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού 
εξετάζεται η ολοκληρωμένη διαχείριση του οχήματος. Έχει αναπτυχθεί εγχειρίδιο 
αποσυναρμολόγησης όλων των τύπων των αυτοκινήτων της εταιρείας. Επιπλέον, 
εξετάζονται οι δυνατότητες δημιουργίας αγοράς για τα διάφορα υλικά που 
προκύπτουν από την αποσυναρμολόγηση και τον τεμαχισμό των αυτοκινήτων. Όλα 
τα πλαστικά υλικά των αυτοκινήτων Volvo φέρουν κατάλληλη σήμανση και 
κωδικοποιημένη αρίθμηση, με σκοπό τη διευκόλυνση των εργασιών στα κέντρα 
αποσυναρμολόγησης. Ακόμη, σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι περίπου 12 kg από 
ανακυκλωμένο πλαστικό, ίνες ξύλου και ταπετσαρία χρησιμοποιείται σήμερα σε κάθε 
Volvo S40 και V40.  
 
Η ίδια εταιρεία έχει αναλάβει τη συλλογή και ανακύκλωση όλων των αυτοκινήτων 
Renault στη Σουηδία, Νορβηγία, Δανία και Φινλανδία. Παρόμοια, η εταιρεία Renault 
έχει αναλάβει τη συλλογή και ανακύκλωση των αυτοκινήτων Volvo στη Γαλλία, 
Βέλγιο, Ισπανία και Πορτογαλία. Η συμφωνία αυτή υπογράφηκε τον Αύγουστο του 
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1997. Με τον τρόπο αυτό οι δυο εταιρείες ανακυκλώνουν τα αυτοκίνητά τους με ένα 
τρόπο πιο αποδοτικό και πιο οικονομικό. 
 
Σύμφωνα με τη νομοθεσία της Σουηδίας, την ευθύνη για τη διαχείριση των οχημάτων 
στο τέλος του κύκλου ζωής τους την επωμίζονται οι παραγωγοί, οι οποίοι έχουν την 
υποχρέωση να παραλαμβάνουν από τους τελικούς χρήστες τα αποσυρόμενα οχήματα, 
χωρίς οικονομική επιβάρυνση.  

 
Σημαντική είναι η εφαρμογή του Σκανδιναβικού Περιβαλλοντικού Προγράμματος 
Ανακύκλωσης Αυτοκινήτου (ECRIS), στο οποίο συμμετέχει η Volvo. Στα πλαίσια  
ολοκληρωμένης διαχείρισης των οχημάτων, έχει αναπτυχθεί εγχειρίδιο 
αποσυναρμολόγησης όλων των τύπων των αυτοκινήτων της εταιρείας, το οποίο 
υποχρεωτικά συνοδεύει τα οχήματα και διευκολύνει τους εμπλεκόμενους στις 
εργασίες αποσυναρμολόγησης. Επιπλέον, εξετάζονται οι δυνατότητες δημιουργίας 
αγοράς για τα διάφορα υλικά που προκύπτουν από την αποσυναρμολόγηση και τον 
τεμαχισμό των αυτοκινήτων.  
 
 
3.2.3.3 Ελαστικά 
 
Το 1994 η Σουηδική Κυβέρνηση ανέθεσε την ευθύνη για τη συλλογή και 
ανακύκλωση του μεγάλου όγκου των χρησιμοποιημένων ελαστικών στη βιομηχανία 
ελαστικών. Στα πλαίσια της αειφόρου ανάπτυξης, οι κατευθυντήριες οδηγίες, ορίζουν 
ότι ‘η ανάκτηση και η ανακύκλωση των χρησιμοποιημένων ελαστικών πρέπει να 
λαμβάνει χώρα στα πλαίσια ενός καλά δομημένου συστήματος το οποίο να βασίζεται 
σε εθελοντική βάση’. Υπό αυτό το πρίσμα δημιουργήθηκε η Σουηδική μη 
κερδοσκοπική εταιρεία SDΑΒ (Svensk Däckåtervinn ing ΑΒ), η οποία έχει την 
ευθύνη για την εποπτεία, συντονισμό και παρακολούθηση του συστήματος 
διαχείρισης των ελαστικών. Κύριοι μέτοχοι – φορείς είναι ο Σουηδικός Οργανισμός 
Προμηθευτών Ελαστικών (Swedish Association of Tire Suppliers) και η Σουηδική 
Ομοσπονδία Ειδικών στα Ελαστικά (Swedish Federation of Tire Specialists) υπό την 
αιγίδα της Σουηδικής Υπηρεσίας Περιβαλλοντικής Προστασίας (Swedish 
Environmental Protection Agency). Η SDAB υποστηρίζει την έρευνα και ανάπτυξη 
στον τομέα της διαχείρισης ελαστικών,  με στό χο  την ανακύκλωση και 
επαναχρησιμοποίηση, (SEPA, 1997). 
 
Στη Σουηδία παράγονται κάθε χρόνο 6 εκατομμύρια χρησιμοποιημένα ελαστικά. Το 
πρόγραμμα διαχείρισης των χρησιμοποιημένων ελαστικών ξεκίνησε το 1995 και 
παρουσίασε μεγάλη επιτυχία (σταδιακή αύξηση ποσοστού συλλογής: 60% το 1996 
και 80% το 1998) με αποτέλεσμα να συλλέγεται σήμερα το 90% των 
χρησιμοποιημένων ελαστικών, που αντιστοιχεί σε περισσότερους από 50.000 τόνους 
ετησίως. Επί του παρόντος, υφίστανται 100 σημεία συλλογής, όπου τα ελαστικά 
συλλέγονται, ταξινομούνται και προετοιμάζονται για την τελική ανακύκλωση. Για 
αυτούς τους χώρους έχουν γίνει μεγάλες επενδύσεις σε εξοπλισμό (κοπτικά 
μηχανήματα, κ.λπ), ενώ η διαχείριση των χρησιμοποιημένων ελαστικών έχει δοθεί ως 
υπεργολαβία σε ιδιωτική εταιρεία (Ragn-Sells AB). Στον πιο κάτω πίνακα 
παρουσιάζονται οι μέθοδοι διαχείρισης των παλαιών ελαστικών στη Σουηδία. 
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Πίνακας 3.3: Μέθοδοι διαχείρισης των παλαιών ελαστικών για τα έτη 1999 και 2000. 
Μέθοδος 1999 2000 
Αναγόμωση  8% 8% 
Εξαγωγή ως έχουν 10% 7% 
Εξαγωγή τεμαχισμένων ελαστικών 8% - 
Διάφορες χρήσεις / ολόκληρα ελαστικά 12% 6% 
Εφαρμογή σε κατασκευές 8% 5% 
Ανακύκλωση της πρώτης ύλης 11% 26% 
Χρήση ως καύσιμη ύλη  41% 47% 
Απόθεση σε ΧΥΤΑ 2% 1% 
Σύνολο 100% 100% 
 
 
Το πρόγραμμα είναι βιώσιμο και χρηματοδοτείται ως εξής: κατά την αγορά νέων 
ελαστικών, καταβάλλεται ένα ποσό, ως επιβάρυνση – φόρος κατανάλωσης. 
Ενδεικτικά η επιβάρυνση στην τιμή κάθε τεμαχίου φαίνεται παρακάτω: 
• Ελαστικά αυτοκινήτων: 0.76 Εuros 
• Ελαστικά φορτηγών: 7.34 Euros 
• Ελαστικά για οχήματα κατασκευών: 32.3 Euros 
 
Σημαντικό στοιχείο της λειτουργίας του συστήματος διαχείρισης είναι η ευελιξία του, 
δεδομένου ότι ο συντονισμός των εργασιών γίνεται μόνο από ένα φορέα ενώ όλες οι 
διαδικασίες εποπτεύονται από τη Σουηδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος. Το 
οργανωτικό αυτό σχήμα αποτρέπει τις αυτόνομες και κερδοσκοπικές δράσεις. 
Επίσης, σημαντικό ρόλο έχουν οι καταναλωτές, οι οποίοι καθιστούν το σύστημα 
βιώσιμο με την καταβολή επιπλέον χρηματικού ποσού κατά την αγορά νέων  
ελαστικών. 
 
 
3.2.3.4 Απόβλητα Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΚΚ) 
 
Η Σουηδία παρόλο που έχει πολύ μικρή παραγωγή αποβλήτων από οικοδομικές 
δραστηριότητες και κατεδαφίσεις σε σχέση με τις άλλες χώρες τις Ε.Ε., έχει 
υλοποιήσει ερευνητικά και πιλοτικά προγράμματα και έχει εξασφαλίσει τη 
συνεργασία με τις ιδιωτικές εταιρείες κατασκευών.  
 
Οι μέθοδοι διαχείρισης των ΑΚΚ φαίνονται στον παρακάτω πίνακα (Πηγή: μελέτη 
της Σουηδικής Υπηρεσίας Περιβαλλοντικής Προστασίας 1997), (European 
Commission  DGXI, 1999). 
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Πίνακας 3.4: Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων  
Υλικά ΑΚΚ Παραγωγή 

(εκατ. 
τόνοι) 

Επαναχρησιμοποίηση 
(%) 

Ανακύκλωση 
(%) 

Αποτέφρωση 
(%) 

Υγειονομική 
ταφή 
(%) 

Τσιμέντο, 
τούβλα 

(αδρανή) 

1,12 0 20 0 80 

Ξύλο 0,39 0 5 75 20 
Γυαλί 0,01 25 10 0 65 

Πλαστικό 0,00 0 0 20 80 
Μέταλλα 0,15 0 70 0 30 
Μονωτικά 

υλικά 
0,02 0 0 0 100 

Καθαρά 
ΑΚΚ 

1,69 1 20 17 62 

Χώμα, 
πέτρες κλπ 

1,50 0 80 0 20 

Άσφαλτος 2,70 60 0 0 40 
Σύνολο 
Μικτών 

ΑΚΚ 

5,89 28 26 5 41 

 
 
Το Σουηδικό Κοινοβούλιο κατά το 1997, αποφάσισε την απαγόρευση της τελικής 
διάθεσης των αποβλήτων που μπορεί να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμη ύλη (έτος 
έναρξης της απαγόρευσης το 2002) καθώς και των οργανικών αποβλήτων γενικά 
(έτος έναρξης της απαγόρευσης το 2005). Οι χώροι υγειονομικής ταφής 
χρησιμοποιούνται κυρίως για την τελική διάθεση υπολειμμάτων που προκύπτουν από 
την επεξεργασία των αποβλήτων από οικοδομικές δραστηριότητες και κατεδαφίσεις. 
Σύμφωνα με το  Νό μο  περί Σχεδιασμο ύ και Κατασκευής (PBL) πρέπει να 
επισυνάπτεται «σχέδιο ΑΚΚ» στην Ειδοποίηση Κατεδάφισης που κατατίθεται στην 
Τοπική Αυτοδιοίκηση. Στο σχέδιο αυτό πρέπει να καθορίζεται επακριβώς η 
προβλεπόμενη  μέθοδος διαχείρισης των υλικών κατεδάφισης που θα προκύψουν. 
  
Προς την κατεύθυνση αυτή στοχεύει και η προώθηση προς υιοθέτηση πρότασης για 
επιβολή τέλους στους χρήστες χώρων για τελική διάθεση των ΑΚΚ, έτσι ώστε να 
εμποδιστεί η τελική ταφή τους και να προωθηθεί η ανακύκλωση και ενεργειακή 
εκμετάλλευσή τους. Επί του παρόντος, εφαρμόζεται η επιβολή ειδικού τέλους για τη 
χρήση φυσικών πόρων όπως για παράδειγμα για το χαλίκι λατομείων (1 EURO/tn). Η 
Σουηδική κυβέρνηση δεν επιδοτεί τη διαχείριση των ΑΚΚ, (European Commission  
DGXI, 1999). 
 
Η Εθνική Αρχή Οδοποιίας της Σουηδίας (National Road Authority) έχει θέσει ως 
στόχο να ανακυκλώνει το 90% των χρησιμοποιημένων υλικών από την κατασκευή 
δρόμων. 
 
Όσον αφορά στην έρευνα για τη διαχείριση των ΑΚΚ, στη Σουηδία κατά την 
τελευταία δεκαετία έχουν εκπονηθεί ερευνητικά προγράμματα που 
χρηματοδοτήθηκαν εν μέρει ή εξολοκλήρου από το Εθνικό Συμβούλιο Κατοικίας, 
Κατασκευών και Σχεδιασμού (National Board of Housing, Building and Planning), το 
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Σουηδικό Συμβούλιο Έρευνας Αποβλήτων (Swedish Waste Research Council), το 
Υπουργείο Περιβάλλοντος, το Συμβούλιο Έρευνας Κατασκευών (Building Research 
Council), οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τη βιομηχανία κατασκευών. Οι 
πιλοτικές εφαρμογές που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια των προγραμμάτων αυτών, 
περιλαμβάνουν: 
• Ανάπτυξη εγχειριδίου σταδιακής κατεδάφισης (αποφυγή ανάμιξης ετερογενών 

υλικών κατεδαφίσεως) 
• Κατασκευή κατοικιών μικρού μεγέθους με χρήση όσο το δυνατόν περισσοτέρων 

ανακυκλώσιμων οικοδομικών υλικών 
• Κατασκευή δρόμων με χρήση ανακυκλωμένων αδρανών υλικών 
• Εξέταση της δυνατότητας ανακύκλωσης συγκεκριμένων υλικών όπως ξύλο, 

γύψος, τσιμέντο, τούβλα, κ.λπ 
• Προσδιορισμός επικίνδυνων αποβλήτων που περιέχονται στα κατασκευαστικά 

υλικά  
• Ανάπτυξη μεθόδων καθαρισμού ρυπασμένων κτιρίων 
 
Το Συμβούλιο Περιβάλλοντος της Κατασκευαστικής Βιομηχανίας (Building Industry 
Environmental Council) συγκροτήθηκε το 1994 για να λειτουργεί ως ενδιάμεσος 
φορέας μεταξύ των επιχειρήσεων του κατασκευαστικού κλάδου και της κυβέρνησης. 
Αντιπροσωπεύει τις επιχειρήσεις αυτές σε θέματα περιβάλλοντος, και προσφέρει 
επίσης συμβουλευτικές υπηρεσίες στα μέλη του. Το σχέδιο δράσης του παραπάνω 
Συμβουλίου ορίζει ότι οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί του κατασκευαστικού τομέα 
επιδιώκουν: 
• Να αυξηθεί η γνώση σε θέματα περιβάλλοντος και να ενταθεί η εκπαίδευση 
• Να αλλάξουν τα πρότυπα και συμφωνίες, ώστε να επικεντρώνονται σε 

περιβαλλοντικά θέματα (έχει κατά μέρος επιτευχθεί με την αναθεώρηση του 
Εθνικού Προτύπου Κατασκευών) 

• Να κάνουν διαλογή υλικών στην πηγή, ώστε να διευκολύνουν τις επιχειρήσεις 
ανακύκλωσης 

• Να προσδιορίζουν και ξεχωρίζουν τα επικίνδυνα απόβλητα στην πηγή και να 
διασφαλίζουν τον κατάλληλο χειρισμό των υλικών αυτών 

• Να μειώσουν τις ποσότητες που οδηγούνται για υγειονομική ταφή κατά 50% 
• Να στοχεύουν στην πιστοποίηση των επιχειρήσεων που διαχειρίζονται επαρκώς 

τα ΑΚΚ 
 
Ωστόσο, στην αναφορά προόδου του έτους 2000 της Σουηδικής Υπηρεσίας 
Περιβαλλοντικής Προστασίας τονίζεται, ότι παρόλο που ο κατασκευαστικός τομέας 
δεσμεύθηκε για τον πλήρη διαχωρισμό των αποβλήτων και μείωση κατά το ήμισυ 
αυτών που καταλήγουν σε χώρους διάθεσης, δεν πέτυχε αυτούς τους στόχους και αν 
δεν συμμορφωθεί, η Υπηρεσία θα αναγκαστεί να θεσπίσει αυστηρότερα μέτρα στα 
πλαίσια νέας νομοθετικής ρύθμισης, (European Commission  DGXI, 1999). 
 
Στον τομέα της εκπαίδευσης, το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης (Education Institute) και η 
Ένωση Εργολάβων Κατεδαφίσεων (Association of Demolition Contractors) έχουν 
δημιουργήσει ‘σχολεία για εργολάβους’ στα οποία διεξάγονται και μαθήματα που 
αφορούν στη νομοθεσία, στην επιλεκτική κατεδάφιση και ανακύκλωση. Το Εθνικό 
Συμβούλιο Κατοικίας, Κατασκευών και Σχεδιασμού έχει αναπτύξει εκπαιδευτικό 
υλικό που προμηθεύεται σε χαμηλές τιμές. 
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Έχει αναπτυχθεί επαρκώς η αγορά των ανακυκλωμένων προϊόντων από ΑΚΚ, αφού 
οι εργολάβοι κατεδαφίσεων πωλούν προϊόντα, μερικοί και μέσω του διαδικτύου, ενώ 
οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης προσφέρουν πληροφορίες σχετικά με 
μελλοντικά προγράμματα κατεδαφίσεων εντός της επικράτειας τους. 
 
Αναφορικά με τα ανακυκλωμένα υλικά, πρέπει αυτά να έχουν χαρακτηριστικά 
παρόμοια με τα υφιστάμενα πρότυπα για τα πρωτογενή υλικά. Στο παρόν στάδιο 
αναπτύσσονται νέα πρότυπα ειδικά για: 
• τη χρήση ανακυκλωμένου τσιμέντου, τούβλων και ασφάλτου στην κατασκευή 

δρόμων 
• την επαναχρησιμοποίηση ξύλου, τούβλων και σιδήρου στην κατασκευή νέων 

κτιρίων 
 
Στη Σουηδία λειτουργούν 8 κινητές και 2 σταθερές μονάδες ανακύκλωσης των ΑΚΚ. 
Πολλοί παραγωγοί κατασκευαστικών προϊόντων δέχονται τα απόβλητα από τα 
προϊόντα τους για επεξεργασία. Επιπρόσθετα, υπάρχουν πολλές μονάδες διαλογής 
όπου τα μικτά απόβλητα διαχωρίζονται, αρχικά σε 2 κατηγορίες: αυτά που μπορούν  
να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμη ύλη  και σε αυτά που δεν υπόκεινται σε διαδικασίες 
θερμικής επεξεργασίας, (European Commission  DGXI, 1999).  
 
Παρόλο που στη Σουηδία δεν παράγονται μεγάλες ποσότητες ΑΚΚ, παρατηρείται  
ιδιαίτερη δραστηριότητα αναφορικά με τη διαχείρισή τους. Είναι σημαντική η 
ύπαρξη του Νόμου περί Σχεδιασμού και Κατασκευής (PBL), σύμφωνα με τον οποίο 
πρέπει να επισυνάπτεται «σχέδιο ΑΚΚ» στην Ειδοποίηση Κατεδάφισης που 
κατατίθεται στην Τοπική Αυτοδιοίκηση καθώς και να καθορίζεται επακριβώς η 
προβλεπόμενη  μέθοδος διαχείρισης των υλικών κατεδάφισης που θα προκύψουν. 
Δεν υπάρχει κάποιο Διάταγμα ή Νόμος που να καθορίζει την ευθύνη του παραγωγού 
ενώ η κυβέρνηση δεν επιδοτεί τη διαχείριση των αποβλήτων αυτών. Επιβάλλεται 
ειδικό τέλος για τη χρήση πρωτογενών υλικών, γεγονός που έμμεσα προωθεί την 
επαναχρησιμοποίηση δευτερογενών υλικών. 
  
Ιδιαίτερης σημασίας είναι η πρωτοβουλία του Εθνικού Συμβουλίου Κατοικίας 
Κατασκευών και Σχεδιασμού, του Σουηδικού Συμβουλίου Έρευνας Αποβλήτων, του 
Συμβουλίου Έρευνας Κατασκευών και της βιομηχανίας κατασκευών, οι οποίες 
χρηματοδοτούν ερευνητικά προγράμματα διαχείρισης των ΑΚΚ προκειμένου να 
μελετηθεί το πρόβλημα που προκύπτει από τα απόβλητα αυτά και να προωθηθούν 
αποτελεσματικές λύσεις. Οι επιχειρήσεις του κατασκευαστικού κλάδου 
αντιπροσωπεύονται από το Συμβούλιο Περιβάλλοντος της Κατασκευαστικής 
Βιομηχανίας, το οποίο προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες στα μέλη του και 
στοχεύει στην αύξηση της γνώσης των επιπτώσεων από τη μη ορθολογική διαχείριση 
των ΑΚΚ και την υιοθέτηση  περιβαλλοντικά φιλικών τεχνικών και λύσεων. 
 
Επίσης, μια από τις πιο αποτελεσματικές δράσεις που λαμβάνουν χώρα στην Σουηδία 
είναι τα εκπαιδευτικά προγράμματα για εργολάβους, όπου ενημερώνονται για θέματα 
που αφορούν στη νομοθεσία, στην επιλεκτική κατεδάφιση και ανακύκλωση. Με τον 
τρόπο αυτό εξοικειώνονται με περιβαλλοντικούς όρους και αποκτούν περιβαλλοντική 
συμπεριφορά. Ως αποτέλεσμα, έχει αναπτυχθεί η αγορά των ανακυκλωμένων 
προϊόντων από ΑΚΚ, αφού οι εργολάβοι κατεδαφίσεων πωλούν προϊόντα, ενώ 
παράλληλα, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης προσφέρουν πληροφορίες σχετικά 
με μελλοντικά προγράμματα κατεδαφίσεων εντός της επικράτειας τους. 
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3.2.3.5 Απορριπτόμενες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές (ΑΗΗΣ) 
 
Το 1997 το Σουηδικό Κοινοβούλιο ψήφισε Νόμο που ορίζει την ευθύνη του 
παραγωγού για τη διαχείριση των ΑΗΗΣ. Για το σχεδιασμό του συστήματος 
επιστροφής των ΑΗΗΣ εκδόθηκε ένα Προσχέδιο Διάταξης που αφορά στον 
απορριπτόμενο εξοπλισμό τηλεπικοινωνιών, πληροφορικής, οικιακών και 
επαγγελματικών χρήσεων και επιβάλλει την ευθύνη της διαχείρισης των αποβλήτων 
στους παραγωγούς των προϊόντων αυτών. Επίσης καθορίζει την ευθύνη της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης για τη συλλογή και διαχείριση των ψυγείων και καταψυκτών. Επίσης, 
σύμφωνα με τη διάταξη αυτή οι υπεύθυνοι ανακύκλωσης των ΑΗΗΣ πρέπει να έχουν 
εγκεκριμένη άδεια για το σκοπό αυτό. Η ποσότητα των ΑΗΗΣ στη Σουηδία εκτιμάται 
σε 20-60 kg ανά κάτοικο ανά έτος, (Sargent, 1999). 
 
Ως αποτέλεσμα της εφαρμογής της διάταξης αυτής εφαρμόστηκαν πιλοτικά διάφορα 
προγράμματα διαχείρισης των ΑΗΗΣ σε επίπεδο Τοπικής Αυτοδιοίκησης αλλά και 
από επιχειρήσεις (π.χ. πρόγραμμα ECTEL για επιστροφή κινητών τηλεφώνων).  
  
Σε ότι αφορά στη διαχείριση των ΑΗΗΣ, δίνεται ιδιαίτερη σημασία στην ευθύνη του 
παραγωγού των ΗΗΣ, ο οποίος επωμίζεται την ευθύνη διαχείρισης των παραγόμενων 
αποβλήτων. Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι η Σουηδική κυβέρνηση έχει 
προχωρήσει στην εφαρμογή Διατάγματος για το σχεδιασμό του συστήματος 
διαχείρισης των ΑΗΗΣ, το οποίο καθορίζει τις ευθύνες και υποχρεώσεις των 
εμπλεκομένων. 
 
 
3.2.3.6 Απορριπτόμενες ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές 
 
Στη Σουηδία η εταιρεία ΜRT System AB έχει σχεδιάσει σύστημα διαχείρισης για την 
ανάκτηση Hg από τις ηλεκτρικές στήλες. Οι ηλεκτρικές στήλες διαχωρίζονται με 
αυτοματοποιημένο σύστημα και στη συνέχεια η ανάκτηση του Hg επιτυγχάνεται με 
απόσταξη υπό κενό. Η απόσταξη ελέγχεται από ηλεκτρονικό υπολογιστή και διαρκεί 
20 ώρες. Από τους ατμούς συλλέγεται ο Hg με ψύξη.  
 
 
3.2.3.7 Χημικές ουσίες 
 
Η Σουηδική κυβέρνηση εξήγγειλε την επιδίωξη της για ‘μη τοξικό περιβάλλον’ με τη 
σταδιακή κατάργηση της χρήσης συγκεκριμένων μετάλλων, σε διάφορες 
παραγωγικές διαδικασίες. Όσον αφορά στον υδράργυρο επιδιώκεται η σταδιακή 
κατάργηση της χρήσης του έως το έτος 2010, παρόλο που το συγκεκριμένο μέτρο 
είναι αυστηρότερο από την Ευρωπαϊκή νομοθεσία. Σύμφωνα με επιστημονική έρευνα 
που διεξήχθη, συμπεραίνεται ότι: 
• η ασφαλής τελική διάθεση των αποβλήτων που περιέχουν υδράργυρο πρέπει να 

γίνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να προστατεύονται τα υπόγεια ύδατα για 
τουλάχιστον 1000 έτη  

• όλα τα απόβλητα που περιέχουν περισσότερο από 1% υδράργυρο (περίπου 
15.000 τόνοι αποβλήτων που αντιστοιχούν σε 1.100 τόνους υδράργυρου)  
δύναται να διατεθούν ασφαλώς σε γεωλογικά κατάλληλες τοποθεσίες  
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3.3 Γερμανία  
 
 
3.3.1 Αρχές  
 
Η Γερμανία υιοθέτησε εθνικό πρόγραμμα δράσης για τον έλεγχο της παραγωγής των 
αποβλήτων από τη δεκαετία του 1970. Το 1972 τέθηκε σε ισχύ για πρώτη φορά 
νομοθετική πράξη για τη διάθεση των αποβλήτων, η οποία τροποποιήθηκε πολλές 
φορές, λαμβάνοντας υπόψη τις συνεχώς διαφοροποιούμενες ανάγκες και συνθήκες. 
Το 1986 υιοθετήθηκε μία νέα νομοθετική πράξη για την πρόληψη και διαχείριση των 
αποβλήτων, (Keil, 1999). 
 
Οι δράσεις της περιβαλλοντικής πολιτικής στηρίζονται στην αρχή της πρόληψης, 
καθώς και στην αρχή ‘ο ρυπαίνων πληρώνει’. Πιο συγκεκριμένα, μέσω της 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας προωθείται η πρόληψη και η ελαχιστοποίηση της 
παραγωγής των αποβλήτων. Επιπλέον, ο εκάστοτε υπεύθυνος πρόκλησης ρύπανσης 
επωμίζεται το κόστος αποκατάστασης του περιβάλλοντος.  
 
Το περιβαλλοντικό νομοθετικό πλαίσιο της Γερμανίας καλύπτει όλα τα θέματα που 
άπτονται της παραγωγής και διαχείρισης των αποβλήτων. Το νομοθετικό πλαίσιο 
επικαιροποιείται συνεχώς μέσω κανονιστικών ρυθμίσεων.  
 
Τα όρια απόρριψης αποβλήτων σε χώρους διάθεσης είναι από τα πλέον αυστηρά σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο. Μέσω της νομοθεσίας, επιβάλλεται η τελική διάθεση των 
αποβλήτων μέσα στα όρια του ομοσπονδιακού κρατιδίου στο οποίο έχουν παραχθεί. 
Ιδιαίτερα για τα επικίνδυνα απόβλητα, σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι λόγω των 
πολύ αυστηρών ορίων απόρριψης και κατ’ επέκταση του υψηλού κόστους 
επεξεργασίας και τελικής διάθεσης, μεγάλο ποσοστό της ποσότητας τους εξάγεται.  
 
Εφαρμόζονται με επιτυχία διάφορα συστήματα διαχείρισης στερεών αποβλήτων όπως 
για παράδειγμα για τα χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια, τα απόβλητα κατεδαφίσεων και 
οικοδομών, τις ηλεκτρικές στήλες  - συσσωρευτές, τα αποσυρόμενα οχήματα, τα 
απόβλητα από ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, κ.λπ.,   
 
Έχουν αναπτυχθεί βάσεις δεδομένων για την καταχώρηση, επικαιροποίηση και 
επεξεργασία των στοιχείων αναφορικά με τις παραγόμενες ποσότητες αποβλήτων, 
τον αριθμό των χώρων τελικής διάθεσης, κ.λπ., (Keil, 1999).   
 
Για τη διαχείριση των αποβλήτων χρησιμοποιούνται επίσης σε ικανοποιητικό βαθμό 
και οικονομικά εργαλεία. Εφαρμόζεται σύστημα άμεσων και έμμεσων επιδοτήσεων 
με στόχο τη βελτίωση της περιβαλλοντικής συμπεριφοράς του ιδιωτικού τομέα. 
Ιδιαίτερα οι μονάδες ολοκληρωμένης διαχείρισης και ασφαλούς τελικής διάθεσης 
αποβλήτων επιδοτούνται σε μεγάλο βαθμό. Η κυβέρνηση παρέχει επίσης οικονομική 
βοήθεια σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις με σκοπό τη μείωση της παραγωγής και του 
ρυπαντικού φορτίου των αποβλήτων τους. Για παράδειγμα, είναι διαθέσιμα 
χαμηλότοκα δάνεια σε ποσοστό μέχρι και 60% του κόστους επένδυσης για υιοθέτηση 
καθαρών τεχνολογιών. Επιπλέον, η Γερμανική κυβέρνηση σε συνεργασία με το 
Σύνδεσμο των Βιομηχάνων παρέχει αφιλοκερδώς τεχνικές συμβουλές, σε 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με σκοπό τη μείωση της παραγωγής αποβλήτων, (Keil, 
1999).  



 83 

H Γερμανική περιβαλλοντική πολιτική ευνοεί τη σύναψη εθελοντικών συμφωνιών 
μεταξύ των βιομηχανιών και των ομοσπονδιακών κυβερνήσεων. Πιο συγκεκριμένα, 
υλοποιείται η Περιβαλλοντική Σύμβαση της Βαυαρίας, η οποία είναι μια εθελοντική 
συμφωνία που στοχεύει στην προστασία του περιβάλλοντος. Στα πλαίσια αυτά, τόσο 
οι βιομηχανικές μονάδες όσο και η τοπική κυβέρνηση έχουν θέσει συγκεκριμένους 
περιβαλλοντικούς στόχους και έχουν αναλάβει συγκεκριμένες υποχρεώσεις, πέρα από 
αυτές που επιβάλλονται νομοθετικά σε επίπεδο χώρας. Οι υποχρεώσεις αυτές των 
βιομηχανιών αναφορικά με τα απόβλητα περιλαμβάνουν την εφαρμογή 
ολοκληρωμένου σχεδίου περιβαλλοντικής διαχείρισης, τη διενέργεια 
περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων, την υιοθέτηση συστημάτων περιβαλλοντικής 
διαχείρισης και ειδικότερα του Eco-Management and Audit Scheme (EMAS), κ.λπ.  
 
Η κυβέρνηση της Γερμανίας παρέχει κίνητρα και διευκολύνσεις σε όλους όσους 
συμμετέχουν στην Περιβαλλοντική Σύμβαση της Βαυαρίας. Ειδικότερα: 

– Επιχορηγεί τις δράσεις αποκατάστασης και επανένταξης στο περιβάλλον 
ρυπασμένων χώρων (έχει δημιουργηθεί αποθεματικό ταμείο της τάξης των 
50.000.000 Euro) 

– Παρέχει νομοθετικές διευκολύνσεις στις βιομηχανικές μονάδες που 
συμμετέχουν και εφαρμόζουν τη Σύμβαση  

– Παρέχει διευκολύνσεις στις διαδικασίες ελέγχου και παρακολούθησης που 
πραγματοποιούνται από τις αρμόδιες αρχές, στις διαδικασίες αδειοδότησης 
και στις υποχρεώσεις για υποβολή εκθέσεων και αναφορών, στις βιομηχανίες 
που έχουν υιοθετήσει το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης ΕΜΑS. 

 
Στη Γερμανία προωθείται επίσης, η περιβαλλοντική συμπεριφορά μέσω της 
απονομής οικολογικού σήματος σε διάφορα καταναλωτικά προϊόντα. Οι πολίτες είναι 
σε θέση να αναγνωρίζουν και να προτιμούν προϊόντα, φιλικά προς το περιβάλλον,  
γεγονός που παρέχει κίνητρο στους παραγωγούς να αναπτύσσουν τέτοια προϊόντα. 
 
Στη συνέχεια παρατίθενται τα δημοσιονομικά (π.χ. νομοθετικά εργαλεία, οικονομικά 
κίνητρα, εθελοντικές συμφωνίες, κ.λπ) τα οποία εφαρμόζονται για τη διαχείριση 
διαφόρων τύπων στερεών αποβλήτων, (Keil, 1999). 
 
 
3.3.2 Διαχείριση Διαφόρων Κατηγοριών Αποβλήτων 
 
 
3.3.2.1 Δημοτικά στερεά απόβλητα 
 
Οι κύριες αρχές της Γερμανικής περιβαλλοντικής πολιτικής όσον αφορά στα 
δημοτικά στερεά απόβλητα είναι: 
• Δημιουργία συστημάτων και δικτύων επιστροφής ανακτήσιμων υλικών 

συσκευασιών, κ.λπ. (take back systems)  
• Προώθηση της ανάκτησης υλικών και μείωση της ποσότητας που οδηγείται προς 

τελική διάθεση 
• Ενσωμάτωση του κόστους για τη διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων στην 

αρχική τιμή του προϊόντος 
 
Τα απόβλητα από τα υλικά συσκευασίας αποτελούν στη Γερμανία το 25% κατά 
βάρος και το 50% κατά όγκο των συνολικά παραγόμενων δημοτικών αποβλήτων. Το 
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1988, η Γερμανική κυβέρνηση υιοθέτησε νομοθετική ρύθμιση για τη χρήση 
πλαστικών συσκευασιών χυμών. Σύμφωνα με τη ρύθμιση αυτή οι χυμοί επιτρέπεται 
να συσκευάζονται σε πλαστικές συσκευασίες, εφόσον οι παραγωγοί και οι διανομείς 
τους έχουν δημιουργήσει δίκτυο συλλογής των κενών συσκευασιών. Με παρόμοια 
ρύθμιση έχει δημιουργηθεί και σύστημα επιστροφής γυάλινων συσκευασιών. 
Επιπλέον, έχει υιοθετηθεί ρύθμιση που αφορά στην οικολογική σήμανση των 
συσκευασιών χυμών και η οποία έχει ως στόχο την ενθάρρυνση των καταναλωτών 
για αγορά προϊόντων φιλικών προς το περιβάλλον, (Keil, 1999).   
 
Γενικά, η νομοθεσία για τα υλικά συσκευασίας βασίζεται στην αρχή της 
υπευθυνότητας των παραγωγών και διανομέων, οι οποίοι υποχρεώνονται να 
εγκαταστήσουν συστήματα συλλογής, διαλογής, ανάκτησης και ανακύκλωσης των 
αποβλήτων από τις συσκευασίες. Τα υπολείμματα από τις διεργασίες ανάκτησης 
καθώς και υλικά συσκευασίας που για οποιοδήποτε λόγο δεν επιστρέφονται στους 
παραγωγούς – διανομείς υφίστανται τελική διάθεση με ευθύνη των Δημοτικών 
Αρχών. Για τη χρηματοδότηση της συλλογής και της περαιτέρω επεξεργασίας των 
αποβλήτων, δημιουργήθηκε αποθεματικό μέσω προσαύξησης της τιμής κάθε 
συσκευασίας, η οποία καλύφθηκε από τους παραγωγούς των προς συσκευασία 
προϊόντων (ανάλογα με την ποσότητα των συσκευασιών που χρησιμοποιεί ο 
παραγωγός – διανομέας, καταβάλλει την αντίστοιχη προσαύξηση στο αποθεματικό 
ταμείο). Επιπλέον, οι ιδιωτικές πρωτοβουλίες που αφορούν σε θέματα ανακύκλωσης 
συσκευασιών επιχορηγούνται από την κυβέρνηση, (Keil, 1999).  
 
Οκτώ εκατομμύρια τόνοι δημοτικών αποβλήτων οδηγούνται προς ανάκτηση και 
ανακύκλωση σε ετήσια βάση (μέσω ιδιωτικού συστήματος συλλογής, επεξεργασίας 
και τελικής διάθεσης το οποίο λειτουργεί παράλληλα με το υφιστάμενο δημοτικό 
σύστημα). Το σύστημα αυτό καλείται ‘Δυαδικό Γερμανικό Σύστημα’ (Duales System 
Deutschland – DSD). Στα πλαίσια του συστήματος αυτού, έχουν τεθεί ποσοτικοί 
στόχοι για τη συλλογή και επεξεργασία των διαφόρων υλικών, οι οποίοι είναι:  γυαλί 
75%, κασσίτερος 70%, αλουμίνιο 60%, χαρτί / χαρτόνι 70%, συνθετικά υλικά 60%, 
πλαστικό 60%, κ.λπ (European Commission DGXI.E.3, 2001). 
 
Το σύστημα περιλαμβάνει τη διαδικασία ‘πράσινης σήμανσης’ σύμφωνα με την 
οποία κάθε υλικό συσκευασίας που προορίζεται για συλλογή και ανάκτηση μετά τη 
χρήση του φέρει τη σήμανση αυτή. Ο παραγωγός για να επιτύχει τη σήμανση των 
προϊόντων του χρειάζεται να πληρώσει 0.1 Euro για κάθε τεμάχιο υλικού 
συσκευασίας που χρησιμοποιεί, ποσό το οποίο διατίθεται από το φορέα χορήγησης 
της πράσινης σήμανσης για κάλυψη του κόστους συλλογής και περαιτέρω 
διαχείρισής των υλικών αυτών, (Hafkamp et. al., 1999).  
 
Οι καταναλωτές υποχρεούνται να διαχωρίζουν τα απορρίμματά τους και να 
τοποθετούν τα υλικά συσκευασίας σε ειδικούς κάδους συλλογής – προσωρινής 
αποθήκευσης, ανά είδος. Το 1998, η νομοθετική ρύθμιση για τα υλικά συσκευασίας 
τροποποιήθηκε με σκοπό να γίνει περισσότερο αποτελεσματική η προσπάθεια για 
ελαχιστοποίηση των παραγόμενων ποσοτήτων υλικών συσκευασίας καθώς και για να 
προωθηθεί η ανακύκλωση και η επαναχρησιμοποίηση των υλικών αυτών. Επιπλέον, 
οι αρμόδιες Αρχές έχουν εισάγει την υποχρέωση προκαταβολής για τη χρήση 
οικολογικά επισφαλών τύπων συσκευασίας ποτών. Το μέτρο αυτό περιλαμβάνει την 
επιβολή τέλους στους παραγωγούς που συσκευάζουν τα προϊόντα τους σε γυάλινα / 
πλαστικά μπουκάλια και μεταλλικά κουτιά τα οποία δεν ανακυκλώνονται, το οποίο 
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ανέρχεται σε 0.25 Euro ανά περιέκτη με χωρητικότητα μικρότερη των 1.5 λίτρων και 
σε 0.5 Euro για μεγαλύτερη χωρητικότητα.  
 
Οι πολίτες έχουν πολύ σημαντικό ρόλο στη λειτουργία του DSD, καθώς αυτό 
λειτουργεί παράλληλα με το δημοτικό σύστημα συλλογής απορριμμάτων για τη 
λειτουργία του οποίου τα νοικοκυριά χρεώνονται με πάγιο δημοτικό τέλος. Αυτό 
σημαίνει πως η συμμετοχή των πολιτών στο πρόγραμμα της DSD προκύπτει από 
προσωπική πρωτοβουλία και ευαισθητοποίηση, καθώς δεν υπάρχει κίνητρο μείωσης 
του δημοτικού τέλους που καταβάλλουν στους Δήμους. Σημαντικό στοιχείο για την 
επιτυχή εφαρμογή του συστήματος DSD είναι τα προγράμματα ενημέρωσης του 
κοινού. 
   
Βασικό μειονέκτημα του DSD είναι η μονοπωλιακή φύση του απέναντι στους 
παραγωγούς. Αυτό σημαίνει πως το κόστος συμμετοχής στο σύστημα DSD και 
χρήσης της ΄Πράσινης Σήμανσης’ είναι υψηλότερο από αυτό που θα επιβαλλόταν εάν 
κάποια άλλη εταιρεία είχε παρόμοια δραστηριότητα στο χώρο. 
 
Επίσης οι πολίτες επωμίζονται διπλό κόστος αφού πληρώνουν και δημοτικά τέλη και 
επωμίζονται το κόστος της προσαύξησης των προϊόντων από τους παραγωγούς που 
συμμετέχουν στο σύστημα DSD. Εκτιμάται ότι η λειτουργία του DSD επιβαρύνει 
κάθε πολίτη με ποσό της τάξης των 50DM (25,6 Eυρώ)/χρόνο, χωρίς να μπορούν 
παράλληλα να απαλλαγούν από το τέλος που καταβάλλουν στο δήμο για την 
λειτουργία του δημοτικού συστήματος διαχείρισης των αποβλήτων. 
 
Ένα σημαντικό στοιχείο για το DSD είναι ότι απαιτεί την πλήρη συνεργασία και 
αξιοπιστία των εμπλεκομένων. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται από το ότι το 
σύστημα οδηγήθηκε στα πρόθυρα αποτυχίας όταν ορισμένοι από τους εμπλεκόμενους 
φορείς δεν συνεργάζονταν. Πιο συγκεκριμένα, πολλοί χρήστες συσκευασιών δεν 
δήλωναν τις ακριβείς ποσότητες των υλικών που χρησιμοποιούσαν προκειμένου να 
πληρώνουν χαμηλότερο χρηματικό αντίτιμο συμμετοχής, ενώ οι υπεύθυνοι 
λειτουργίας του DSD, κατέβαλλαν προς τις εταιρείες που είχαν αναλάβει τη 
διαχείριση των υλικών, χρηματικά ποσά που αντιστοιχούσαν στις πραγματικά 
παραγόμενες ποσότητες υλικών. Επιπλέον, οι εταιρείες ανακύκλωσης που ιδρύθηκαν 
από τους παραγωγούς δεν ανακύκλωναν τα υλικά σύμφωνα με τις εγκεκριμένες 
τεχνικές προδιαγραφές, γεγονός που οδήγησε τους υπευθύνους του συστήματος DSD 
να χρηματοδοτήσουν τη μεταφορά ορισμένων υλικών (κυρίως πλαστικών) στο 
εξωτερικό (Ευρώπη, Κίνα, Πακιστάν).  
 
 
3.3.2.2 Βιομηχανικά απόβλητα  
 
Από τα μέσα της δεκαετίας του 1980 έχει εισαχθεί στη Γερμανική νομοθεσία η 
έννοια του Ολοκληρωμένου Ελέγχου και Πρόληψης της Ρύπανσης. Πιο 
συγκεκριμένα, ο ομοσπονδιακός νόμος, ο οποίος αναφέρεται στα θέματα ποιοτικού 
ελέγχου της ατμόσφαιρας καθορίζει τους όρους και τις διαδικασίες αδειοδότησης και 
λειτουργίας των βιομηχανικών μονάδων. Στα πλαίσια του Νόμου αυτού, οι Τοπικές 
Αρχές, οι οποίες έχουν την αρμοδιότητα έκδοσης αδειών για τη λειτουργία 
βιομηχανικών μονάδων, συνεργάζονται μεταξύ τους, έτσι ώστε να ισχύουν παρόμοιες 
διαδικασίες γνωμοδότησης αδειών σε όλα τα ομοσπονδιακά κρατίδια.. Όσον αφορά 
σε δραστηριότητες που αφορούν και επηρεάζουν την ποιότητα των υδάτινων 
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αποδεκτών απαιτείται χωριστή άδεια, σύμφωνα με το Νόμο για τη διαχείριση των 
νερών, (Keil, 1999). 
 
Ο Νόμος Πλαίσιο του 1994 (German Basic Law, 1994), περιέχει τις βασικές αρχές 
αναφορικά με την προστασία του Περιβάλλοντος. Επίσης, περιέχει απαιτήσεις 
σχετικά με την υιοθέτηση Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών (ΒΔΤ) καθώς και για την 
τήρηση προτύπων ποιότητας φυσικών αποδεκτών σε επίπεδο χώρας, (Keil, 1999). 
Η εναρμόνιση της Γερμανικής νομοθεσίας με την Κοινοτική Οδηγία για τον 
ολοκληρωμένο έλεγχο και πρόληψη της ρύπανσης και κατά συνέπεια η εφαρμογή 
των ΒΔΤ με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος επιτεύχθηκε με την 
τροποποίηση της υπάρχουσας από το 1974 νομοθετικής Πράξης ‘Federal Emission 
Control Act’, η οποία και καθορίζει τις προϋποθέσεις για την κατασκευή και 
λειτουργία των βιομηχανικών εγκαταστάσεων. Για τη χορήγηση της άδειας 
λειτουργίας, οι ιδιοκτήτες των βιομηχανικών εγκαταστάσεων υποχρεούνται να 
λάβουν τα απαραίτητα μέτρα ώστε να προστατευθεί το περιβάλλον και η δημόσια 
υγεία, να μειωθεί η παραγωγή αποβλήτων, με παράλληλη πρόβλεψη για 
επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση τους. Σε περίπτωση που η 
ανακύκλωση/επαναχρησιμοποίηση δεν είναι τεχνικά ή/και οικονομικά εφικτή 
απαιτείται η ορθολογική τελική τους διάθεση. Επιπλέον, ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να 
λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να προστατευθεί τα περιβάλλον και η δημόσια 
υγεία μετά την παύση λειτουργίας της εγκατάστασης. Οι αρμόδιες τοπικές αρχές 
ορίζουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις οι οποίες πρέπει να τηρούνται κατά την 
κατασκευή, λειτουργία και παύση της λειτουργίας της εγκατάστασης και οι οποίες 
αφορούν στα εξής: 
1. Τήρηση συγκεκριμένων τεχνικών προδιαγραφών 
2. Τήρηση συγκεκριμένων ορίων εκπομπών 
3. Διενέργεια δειγματοληψιών και αναλύσεων εκπομπών 
4. Διενέργεια συχνών ελέγχων ασφαλείας, πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη παύση 

λειτουργίας της εγκατάστασης 
 
Γενικά, η Γερμανική περιβαλλοντική πολιτική δίνει μεγάλη έμφαση στη ανάπτυξη 
και εφαρμογή των Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών και προωθεί την έρευνα για 
ανάπτυξη καθαρών τεχνολογιών. Οι βιομηχανίες κάνουν ευρεία χρήση των 
εθελοντικών συμφωνιών και των συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης (ΕΜΑS, 
ISO) με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας, πρώτων υλών καθώς και αποκόμιση 
οικονομικών κερδών από την εξαγωγή τεχνογνωσίας και υπηρεσιών, (Keil, 1999). 
 
Από τα παραπάνω, συμπεραίνεται ότι η Γερμανία προωθεί την πρόληψη ή/και  
ελαχιστοποίηση της παραγωγής των αποβλήτων, ενώ παράλληλα υιοθετεί την ευθύνη 
των παραγωγών και της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει». 
 
 
3.3.2.3 Οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους 
 
Στη Γερμανία αποσύρονται κάθε χρόνο περίπου 2.500.000 οχήματα, των οποίων η 
διαχείριση αποτελεί ιδιαίτερα σημαντικό περιβαλλοντικό πρόβλημα. Η Γερμανική 
Κυβέρνηση έχει υιοθετήσει και εφαρμόσει νομοθεσία από το 1998, η οποία βασίζεται 
στο εθελοντικό σύστημα ανακύκλωσης που προτάθηκε από την 
αυτοκινητοβιομηχανία. Πιο συγκεκριμένα, οι παραγωγοί των οχημάτων 
υποχρεούνται να λαμβάνουν πίσω οχήματα, χωρίς οικονομική επιβάρυνση για τον 
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ιδιοκτήτη, εφόσον τα επιστρεφόμενα οχήματα είναι ηλικίας μικρότερης των 12 ετών. 
Το  μέτρο  αυτό  ισχύει για ό λα τα οχήματα πο υ εισήλθαν στην αγο ρά από  την 
ημερομηνία εφαρμογής της νομοθεσίας (1998) και δεν αναφέρεται στα οχήματα που 
τέθηκαν σε κυκλοφορία παλαιότερα, (Keil, 1999). 
 
Επιπλέον, η νομοθεσία για τα αποσυρόμενα οχήματα επιβάλλει στην 
αυτοκινητοβιομηχανία να εφαρμόσει, εντός δύο ετών, σύστημα ανάκτησης και 
ανακύκλωσης οχημάτων σε εθνικό επίπεδο και να αυξήσει το ανακτήσιμο μέρος των 
παραγόμενων οχημάτων από 75% σε 85% κ.β. ως το έτος 2002 και σε 95% έως το 
έτος 2015.  Η επιστροφή των παλαιών οχημάτων είναι υποχρεωτική για τους 
κατόχους αυτών, οι οποίοι σε περίπτωση που δεν τα επιστρέψουν είναι υποχρεωμένοι 
να καταβάλλουν χρηματικό πρόστιμο, (Keil, 1999). 
 
Πριν την υιοθέτηση της νομοθεσίας για τα αποσυρόμενα οχήματα, η 
αυτοκινητοβιομηχανία σε συνεργασία με όλους τους βιομηχανικούς κλάδους που 
εμπλέκονται στην παραγωγή και διαχείριση των οχημάτων, είχε ήδη υιοθετήσει 
εθελοντική συμφωνία (Freiwillige Selbstverpflichung - FSV), η οποία αναφέρεται 
στην διαχείριση των παλαιών οχημάτων. Σύμφωνα με αυτή, οι βιομηχανίες 
δεσμεύθηκαν να μειώσουν την ποσότητα των αποβλήτων που οδηγούνται προς 
τελική διάθεση καθώς και την επικινδυνότητα των υλικών που χρησιμοποιούνται. Για 
το σκοπό αυτό ανέλαβαν τις εξής υποχρεώσεις: 
• Βελτιστοποίηση στον τομέα του σχεδιασμού με στόχο την διευκόλυνση της 

αποσυναρμολόγησης 
• Ανάπτυξη, εφαρμογή και βελτιστοποίηση το υ κύκλο υ ζωής των ο χημάτων,  με 

έμφαση στην ανάκτηση και ανακύκλωση υλικών. 
• Μείωση των αποβλήτων που προκύπτουν από την ανακύκλωση των παλαιών 

οχημάτων και των μη επαναχρησιμοποιήσιμων καταλοίπων τα οποία 
προορίζονται για τελική διάθεση από 25% σε 15% έως το έτος 2002 και σε 5% 
έως το έτος 2015. 

• Εξασφάλιση της δωρεάν επιστροφής των αποσυρόμενων οχημάτων, κάτω από 
ορισμένες προϋποθέσεις. Αυτές αφορούν στο ότι τα οχήματα δεν πρέπει να είναι 
μεγαλύτερα των 12 ετών, να μην έχουν μεγάλες ζημιές και να είναι σε θέση να 
κινούνται. Οι προϋποθέσεις αυτές αποκλείουν τη μεγάλη πλειοψηφία των 
αποσυρόμενων οχημάτων από την επιστροφή χωρίς οικονομική επιβάρυνση. 

 
Μεγάλο μέρος των αρμοδιοτήτων και υποχρεώσεων που προκύπτουν από τη 
νομοθεσία και τις εθελοντικές συμφωνίες εναποτίθεται στις εταιρείες 
αποσυναρμολόγησης και αφορούν στα εξής: 
• απομάκρυνση των επικινδύνων συστατικών και των υγρών από τα οχήματα 
• ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών και εξαρτημάτων 
• διάθεση των ανακτημένων υγρών και εξαρτημάτων για επαναχρησιμοποίηση και 

ανακύκλωση 
• ανακύκλωση τουλάχιστον του 15% του βάρους κάθε παλαιού οχήματος 
 
Σε ότι αφορά στα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, δεν υφίσταται  
συγκεκριμένος φορέας για τη διαχείρισή τους αλλά κάθε παραγωγός-
αυτοκινητοβιομηχανία έχει την ευθύνη για τη διαχείριση των οχημάτων που διαθέτει 
στην αγορά, όταν αυτά ολοκληρώσουν τον κύκλο ζωής τους. Επίσης, ο καταναλωτής 
συμμετέχει ενεργά στο διαχειριστικό σχήμα, δεδομένου ότι υποχρεούται να 
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επιστρέψει το αποσυρόμενο όχημα στον παραγωγό χωρίς χρηματική επιβάρυνση. Σε 
αντίθετη περίπτωση, του επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο.  
 
Το σύστημα διαχείρισης χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη εθελοντικών συμφωνιών, 
βάσει των οποίων οι αυτοκινητοβιομηχανίες δεσμεύονται να μειώσουν την ποσότητα 
των τελικών αποβλήτων.   
 
 
3.3.2.4 Απόβλητα κατασκευών και κατεδαφίσεων 
 
Οι τεχνικές προδιαγραφές για την ανακύκλωση των αποβλήτων από οικοδομικές 
δραστηριότητες και κατεδαφίσεις αναμένεται να τεθούν σε ισχύ στο τέλος του 2001. 
Ο γενικός στόχος είναι να οδηγούνται προς τελική διάθεση μόνο τα αδρανή απόβλητα 
αφού προηγείται διαλογή των υλικών από το σύνολο των αποβλήτων που 
προέρχονται από οικοδομικές δραστηριότητες, (European Commission DGXI, 1999).  
 
Για να είναι επιτρεπτή η τελική διάθεση των ΑΚΚ, απαιτείται η καταβολή ειδικού 
τέλους. Το τέλος αυτό έχει αυξηθεί πολύ για τα μικτά απόβλητα που προέρχονται από 
κατασκευές και κατεδαφίσεις κατά το χρονικό διάστημα από το 1990 έως το 1996 (σε 
ποσοστό 360%). Το γεγονός αυτό αποτελεί κίνητρο για την αποφυγή της τελικής 
διάθεσης των αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων και την προ ώθηση της 
ανάκτησης των υλικών από τα απόβλητα αυτά, (European Commission DGXI, 1999). 
 
Μέτρα για το σχεδιασμό της διαχείρισης των αποβλήτων αυτών έχουν ληφθεί ανά 
ομοσπονδιακό κρατίδιο, οι αρμόδιες τοπικές υπηρεσίες των οποίων έχουν εκδώσει 
κατευθυντήριες οδηγίες για τη διαχείρισή τους, με στόχο την αύξηση της ανάκτησης 
και ανακύκλωσης υλικών. Επιπλέον, έχουν εκδοθεί κατευθυντήριες γραμμές για τα 
δημόσια έργα, οι οποίες περιέχουν πληροφορίες για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις 
των υλικών που χρησιμοποιούνται στις οικοδομικές δραστηριότητες. Τέλος, έχουν 
δημιουργηθεί πιλοτικές μονάδες για την ανάπτυξη τεχνικών διαχείρισης των 
αποβλήτων αυτών.  
 
Τονίζεται ότι υφίστανται τόσο σε εθνικό όσο και τοπικό επίπεδο εθελοντικές 
συμφωνίες σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων. 
Μια τέτοια συμφωνία η οποία έχει συναφθεί μεταξύ των περιβαλλοντικών Αρχών του 
Βερολίνου, του τοπικού Συνδέσμου Βιομηχανιών και των τοπικών μονάδων 
ανακύκλωσης έχει τους ακόλουθους στόχους: 
• Προώθηση της ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης – τελική διάθεση μόνο 

για μη ανακυκλώσιμα υλικά 
• Κατάλληλος διαχωρισμός των επικινδύνων υλικών 
• Διαλογή των αποβλήτων από κατασκευές και κατεδαφίσεις στον τόπο παραγωγής 

τους ή σε μονάδα διαλογής/επεξεργασίας που λειτουργεί ειδικά για το σκοπό αυτό 
• Μείωση κατά 50% της τελικής διάθεσης των αποβλήτων από οικοδομικές 

δραστηριότητες, κατασκευές και κατεδαφίσεις έως το έτος 2005 
• Οργάνωση και λειτουργία υπηρεσιών παροχής πληροφοριών και τεχνικών 

συμβουλών προς τις εταιρείες κατασκευών και κατεδαφίσεων 
• Προώθηση έρευνας για την πρόληψη, διαλογή, ανάκτηση, ανακύκλωση και 

διασφάλιση της ποιότητας των ανακυκλωμένων υλικών από απόβλητα 
κατασκευών και κατεδαφίσεων 

 



 89 

Με βάση τα παραπάνω, παρατηρείται ότι δεν υφίσταται φορέας που να φέρει την 
ευθύνη διαχείρισης των ΑΚΚ. Προωθούνται οι εθελοντικές συμφωνίες προκειμένου 
να δημιουργηθεί ένα ικανό σύστημα διαχείρισης. Βάσει ρυθμίσεων, είναι 
υποχρεωτική η καταβολή χρηματικού αντιτίμου για την τελική διάθεσή τους, γεγονός 
που λειτουργεί ως κίνητρο για την ανάκτηση των υλικών από τα απόβλητα αυτά. 
Επίσης, είναι σημαντική η δραστηριότητα των αρμόδιων τοπικών Αρχών, οι οποίες 
έχουν εκδώσει κατευθυντήριες οδηγίες για τη διαχείριση των αποβλήτων αυτών, με 
στόχο την αύξηση της ανάκτησης και ανακύκλωσης υλικών καθώς και 
κατευθυντήριες γραμμές για τα δημόσια έργα, με πληροφορίες για τις 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις των υλικών αυτών. 
 
 
3.3.2.5 Απορριπτόμενες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές (ΑΗΗΣ) 
 
Η Γερμανία βρίσκεται στο στάδιο υιοθέτησης σχεδίου νόμου το οποίο αφορά στη 
διαχείριση των αποσυρόμενων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών (ΗΗΣ) 
τηλεπικοινωνίας και πληροφορικής, ενώ βρίσκονται υπό συζήτηση νομοθετικές 
ρυθμίσεις και διατάξεις για την ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης μικρών και 
μεγάλων οικιακών ηλεκτρικών συσκευών (δημιουργία συστημάτων επιστροφής – 
take back systems). Οι παραγωγοί και διανομείς θα είναι υποχρεωμένοι να συλλέγουν 
τις επιστρεφόμενες συσκευές σε Κέντρα συλλογής που θα δημιουργηθούν για το 
σκοπό αυτό. Η νέα νομοθεσία θα απαιτεί από τους παραγωγούς και τους διανομείς να 
προχωρούν σε ανακύκλωση, ανάκτηση, επεξεργασία και περιβαλλοντικά ασφαλή 
τελική διάθεση των αποβλήτων από ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Επίσης, 
θα απαγορευθεί η τελική διάθεση των συσκευών τηλεπικοινωνίας και πληροφορικής 
οι οποίες θα συλλέγονται χωριστά. 
 
Οι τελικοί χρήστες των προϊόντων αυτών θα έχουν την υποχρέωση να επιστρέφουν 
τις συσκευές μετά τη ολοκλήρωση της χρήσης τους. Οι δημόσιες υπηρεσίες θα 
συλλέγουν τις συσκευές αυτές και θα τις μεταφέρουν στις μονάδες ανακύκλωσης. Οι 
παραγωγοί και διανομείς θα αναλαμβάνουν το κόστος της επεξεργασίας των ΑΗΗΣ. 
Επιπλέον, θα πρέπει να υποβάλλουν στις Αρχές εκθέσεις για το είδος, την ποσότητα 
και τις μεθόδους επεξεργασίας και τελικής διάθεσης που εφαρμόζουν, (Keil, 1999). 
 
Στα πλαίσια του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τη διαχείριση των αποβλήτων και 
ιδιαίτερα των ΑΗΗΣ, πολλές εταιρείες παραγωγής ΗΗΣ έχουν εφαρμόσει εθελοντικά 
προγράμματα μείωσης της παραγωγής ή/και ανακύκλωσης των ΑΗΗΣ μεμονωμένα,  
σε συνεργασία με τις Αρχές ή/και με εταιρείες διαχείρισης αποβλήτων. Η εταιρεία 
οικιακών συσκευών Bosch-Siemens-Hausgeräte έχει αναπτύξει και εφαρμόσει 
σύστημα που στοχεύει στη μείωση των επικινδύνων ουσιών και στην αύξηση της 
δυνατότητας ανακύκλωσης των συσκευών τις οποίες παράγει. Η εταιρεία Siemens-
Nixdorf συλλέγει τις επιστρεφόμενες συσκευές από τη δεκαετία του 1980. Το 1993 
κατασκεύασε μονάδα ανακύκλωσης των ΑΗΗΣ, έχοντας ως πρώτη προτεραιότητα 
την επαναχρησιμοποίηση των παλαιών συσκευών παρά την ανακύκλωση των υλικών 
από τα οποία αυτές αποτελούνται, (Keil, 1999). 
 
Αρκετοί δήμοι συλλέγουν τα ΑΗΗΣ (κυρίως τις μεγάλες συσκευές) άμεσα από τους 
καταναλωτές, εφόσον τους ζητηθεί, ενώ άλλοι δήμοι τα συλλέγουν από ειδικά 
διαμορφωμένους χώρους όπου τα αποθέτουν οι καταναλωτές, σε δεκαπενθήμερη ή 
μηνιαία βάση. Αναφορικά με τις μικρές οικιακές συσκευές, μερικοί δήμοι επιτρέπουν 
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την απόρριψη τους είτε σε ειδικούς κάδους είτε στους κοινούς κάδους από όπου στη 
συνέχεια συλλέγονται για περαιτέρω διαχείριση.  
 
Πρέπει να τονισθεί ότι σε περιπτώσεις όπου οι δήμοι επέβαλλαν στους καταναλωτές 
την απόρριψη των μικρών συσκευών σε ειδικούς κάδους με ταυτόχρονη επιβολή 
ειδικού τέλους απόρριψης, το αποτέλεσμα ήταν η μείωση του ποσοστού απόρριψης 
σε χωριστούς κάδους και η αύξηση της απόρριψής τους σε κοινούς κάδους. Επίσης, 
όταν παρόμοια τέλη εφαρμόσθηκαν και για τις μεγάλες συσκευές, τότε αυτές είτε 
παρέμεναν στις αυλές των σπιτιών είτε εξάγονταν σε γειτονικές χώρες, (Keil, 1999).  
 
Αξιολογώντας τα παραπάνω, παρατηρείται ότι τα συστήματα που εφαρμόζονται και 
έχουν χαρακτήρα εθελοντικής συμφωνίας και συνεργασίας μεταξύ των δήμων και 
των παραγωγών ή και απλώς μεταξύ των εταιρειών παραγωγής Ηλεκτρικών και 
Ηλεκτρονικών Συσκευών (ΗΗΣ) είναι πιο αποδοτικά, συγκριτικά με τα συστήματα 
που έχουν ως βάση της επιβολή ειδικών τελών, κ.λπ..  
 
Σε ότι αφορά στη διαχείριση των ΑΗΗΣ, την ευθύνη επωμίζονται οι παραγωγοί και 
διανομείς, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να συλλέγουν τις επιστρεφόμενες συσκευές 
σε Κέντρα συλλογής, να αναλαμβάνουν το κόστος διαχείρισης των αποβλήτων και να 
υποβάλλουν στις Αρμόδιες Αρχές σχετικές εκθέσεις για το είδος, την ποσότητα και 
τις μεθόδους διαχείρισης που εφαρμόζουν. Επίσης ευθύνη φέρουν και οι τελικοί 
χρήστες των προϊόντων αυτών, οι οποίοι έχουν την υποχρέωση να επιστρέφουν τις 
συσκευές μετά τη ολοκλήρωση της χρήσης τους.  
 
 
3.3.2.6 Απορριπτόμενες ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές 
 
Σύμφωνα με το νομοθετικό διάταγμα που αφορά στις ηλεκτρικές στήλες και 
συσσωρευτές, οι παραγωγοί έχουν την αποκλειστική ευθύνη για τη διαχείριση τους 
και απαιτείται η εφαρμογή συστήματος για τη συλλογή και επιστροφή των παλαιών 
ηλεκτρικών στηλών συσσωρευτών σε αυτούς. Επιπλέον, οι καταναλωτές πρέπει να 
μεριμνούν για την επιστροφή των χρησιμοποιημένων μπαταριών. 
 
H νομοθετική αυτή παρέμβαση οδήγησε τους παραγωγούς να συνεργασθούν και να 
εφαρμόσουν σύστημα επιστροφής και διαχείρισης παλαιών μπαταριών το οποίο θα 
επιβλέπει φορέας που συγκροτείται από εκπροσώπους τους. Σύμφωνα με το σύστημα 
αυτό, οι παραγωγοί των μπαταριών αναθέτουν επί πληρωμή σε εταιρείες διαχείρισης 
αποβλήτων τη συλλογή, διαλογή και περαιτέρω διαχείριση των επιστρεφόμενων 
μπαταριών. Τα τμήματα των μπαταριών τα οποία δεν μπορούν να ανακτηθούν, 
επαναχρησιμοποιηθούν ή ανακυκλωθούν οδηγούνται σε εταιρείες που ασχολούνται 
με την τελική διάθεση αποβλήτων, (Keil, 1999). 
 
Ειδικά για τις μπαταρίες αυτοκινήτων, ο καταναλωτής, κατά την αγορά νέας 
μπαταρίας, υποχρεούται να πληρώσει ένα επιπλέον ποσό, το οποίο είναι 
ενσωματωμένο στην τιμή αγοράς (deposit-refund system). Το ποσό αυτό 
επιστρέφεται στις περιπτώσεις που ο καταναλωτής παραδώσει την παλαιά μπαταρία 
στον παραγωγό - διανομέα.  
 
Το σύστημα επιστροφής των μπαταριών με βάση το οποίο ο καταναλωτής λαμβάνει 
πίσω το ποσό που αρχικά κατέβαλλε για την αγορά της νέας μπαταρίας, θεωρείται 
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αποτελεσματικό, καθώς παρέχει κίνητρο συμμετοχής στον καταναλωτή. Επίσης, η 
νομοθετική παρέμβαση οδηγεί τους παραγωγούς να συνεργασθούν και να 
συγκροτήσουν φορέα που θα επιβλέπει όλο το σύστημα, καθώς αυτοί είναι που 
φέρουν την ευθύνη διαχείρισης των επιστρεφόμενων μπαταριών. 
  
 
3.3.2.7 Χρησιμοποιημένα Ορυκτέλαια (Χ.Ο.) 
 
Για τη διαχείριση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων έχει θεσπισθεί συγκεκριμένη 
νομοθετική ρύθμιση. Σύμφωνα με τη ρύθμιση αυτή, οι πωλητές πρωτογενών 
ορυκτελαίων είναι υποχρεωμένοι να δέχονται δωρεάν τις επιστρεφόμενες ποσότητες 
χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων, εφόσον οι ποσότητες αυτές είναι το πολύ ίσες με τις 
ποσότητες πρωτογενών ορυκτελαίων που αγοράζει ο καταναλωτής. Οι διανομείς 
είναι υποχρεωμένοι να τοποθετούν στα καταστήματά τους ανακοινώσεις με 
πληροφορίες σχετικές με την ορθολογική διαχείριση των Χ.Ο. Σε περίπτωση που στα 
σημεία διανομής δεν είναι δυνατό να γίνει συλλογή των επιστρεφόμενων Χ.Ο., τότε 
πρέπει να καθορίζεται η τοποθεσία του πλησιέστερου σημείου συλλογής τους. Οι 
συσκευασίες των ορυκτελαίων πρέπει επιπλέον να φέρουν ειδικές ετικέτες στις 
οποίες να αναγράφονται πληροφορίες για τη σύνθεση των πρωτογενών και την τελική 
διάθεση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων, (Keil, 1999).  
 
Στη Γερμανία, μέχρι πρόσφατα τα χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια χρησιμοποιούνταν 
ως καύσιμη ύλη στη τσιμεντοβιομηχανία. Μετά την προσαγωγή της χώρας στο 
Ευρωπαϊκό δικαστήριο για τη μη συμμόρφωση της με τα προβλεπόμενα στη σχετική 
Ευρωπαϊκή Οδηγία, η Γερμανία θέσπισε μέτρα για την προώθηση της αναγέννησης 
των Χ.Ο. Οι μονάδες αναγέννησης ορυκτελαίων επιχορηγούνται, έτσι ώστε οι 
δραστηριότητες τους να είναι περισσότερο επικερδείς σε σχέση με την καύση των 
Χ.Ο. στη τσιμεντοβιομηχανία.  
 
Στη Γερμανία δεν υπάρχει φορέας για την διαχείριση των Χ.Ο. αλλά αυτή 
πραγματοποιείται βάσει νομοθετικών ρυθμίσεων. Δίνεται ιδιαίτερη σημασία στην 
ενημέρωση των καταναλωτών είτε μέσω σημάνσεων στα δοχεία είτε μέσω 
ανακοινώσεων οι οποίες αναρτώνται στα σημεία πώλησης πρωτογενών ορυκτελαίων.  
 
 
3.4 Δανία 
 
 
3.4.1 Αρχές 
 
To εθνικό περιβαλλοντικό πρόγραμμα της Δανίας ονομάζεται Waste 21 και αφορά 
στα έτη 1998-2004. Το πρόγραμμα αυτό περιγράφει το σύστημα διαχείρισης των 
αποβλήτων στη χώρα, δίνει στοιχεία για την υφιστάμενη κατάσταση, για τις 
πρωτοβουλίες, τις εθελοντικές συμφωνίες, τα κίνητρα που εφαρμόζονται, κ.λπ. 
Βασική αρχή του προγράμματος είναι η ενεργή συμμετοχή των πολιτών και των 
επιχειρήσεων στα διάφορα συστήματα διαχείρισης των αποβλήτων, (DEPA, 1999)  
 
Το σύστημα της περιβαλλοντικής διαχείρισης της χώρας διέπεται από τις παρακάτω 
αρχές:  
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– Ευθύνη των τοπικών Συμβουλίων: Η διαχείριση των οικιακών, εμπορικών και 
βιομηχανικών αποβλήτων είναι ευθύνη των τοπικών αρχών.  

– Προώθηση της διαλογής στην πηγή: Έχουν ήδη τεθεί σε ισχύ συστήματα 
διαλογής - συλλογής στην πηγή για ορισμένα ανακυκλώσιμα υλικά που 
χρησιμοποιούνται ευρέως τόσο από τους πολίτες μεμονωμένα όσο και από τις 
επιχειρήσεις. 

– Οργάνωση φορέων διαχείρισης: Οι τοπικές αρχές έχουν την ευχέρεια να 
συνεργάζονται μεταξύ τους, ή με κρατικές ή ιδιωτικές  εταιρείες, με σκοπό τη 
δημιουργία φορέα που θα έχει την ευθύνη για την ορθολογική εφαρμογή 
διαχειριστικών συστημάτων.   

– Εφαρμογή δημοτικών διαχειριστικών σχεδίων: Η διαχείριση των οικιακών 
αποβλήτων διενεργείται άμεσα από τις Τοπικές Αρχές ή από ιδιωτικές εταιρείες 
που έχουν συνάψει σύμβαση με τις Αρχές, ενώ η διαχείριση των βιομηχανικών 
και εμπορικών αποβλήτων συνήθως ανατίθεται αποκλειστικά από τις Τοπικές 
Αρχές σε ιδιωτικές εταιρείες, μέσω σύναψης συμβάσεων. Σε πολλές περιπτώσεις, 
κατά τις οποίες η ανακύκλωση εφαρμόζεται από ιδιωτικές εταιρείες, παρατηρείται 
και άμεση παρέμβαση εκ μέρους των διαδημοτικών εταιρειών έτσι ώστε να 
διασφαλίζεται η σωστή λειτουργία του προγράμματος. Όσο αφορά στις μονάδες 
θερμικής επεξεργασίας καθώς και χώρους διάθεσης αποβλήτων, η λειτουργία 
τους αποτελεί συνήθως αρμοδιότητα των δημοτικών αρχών.  

– Έλεγχος της διασυνοριακής μεταφοράς: Την ευθύνη για έλεγχο της 
διασυνοριακής μεταφοράς έχει η Υπηρεσία Περιβάλλοντος της Δανίας σε 
συνεργασία με τα συμβούλια των δήμων και της περιφέρειας. Στην 
παρακολούθηση και τον έλεγχο των κανονισμών και των διασυνοριακών 
μεταφορών εμπλέκεται η αστυνομία και τα τοπικά συμβούλια. Τα περιφερειακά 
συμβούλια είναι υπεύθυνα για την επίβλεψη των εισαγωγών των αποβλήτων από 
τις διάφορες εταιρείες. 

 
Με στόχο την εφαρμογή του προγράμματος Waste 21, απαιτείται η λήψη διαφόρων 
πρωτοβουλιών, (DEPA, 1999). Ορισμένα παραδείγματα των θεματικών πεδίων στα 
οποία είναι δυνατόν να αναπτυχθούν πρωτοβουλίες δίνονται παρακάτω:  
– Πρόληψη των αποβλήτων: Tίθεται στόχος έτσι ώστε η συνολικά παραγόμενη 

ποσότητα των αποβλήτων σε ετήσια βάση να παραμένει σταθερή. Η συλλογή 
στοιχείων αναφορικά με τις παραγόμενες ποσότητες και την ποιότητα των 
αποβλήτων καθώς και η ύπαρξη σχετικών στατιστικών στοιχείων αποτελεί τη 
βάση για την ανάπτυξη στρατηγικών για την ορθολογική τους διαχείριση.  

– Τεχνολογική ανάπτυξη: Η βελτίωση των μεθόδων διαχείρισης των αποβλήτων 
απαιτεί την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών. Η ανάπτυξη τεχνογνωσίας αποτελεί 
προτεραιότητα για τη χώρα.  

– Επιβολή ειδικών τελών: Η επιβολή τελών διαχείρισης αποβλήτων αποτελεί 
κίνητρο για την προώθηση της ανακύκλωσης, επαναχρησιμοποίησης και 
ανάκτησης.  

– Αποτέφρωση αποβλήτων: Οι απαιτήσεις για μονάδες μεγάλης δυναμικότητας, οι 
ισχύουσες διατάξεις για ενεργειακή πολιτική καθώς και οι αυξημένες 
περιβαλλοντικές απαιτήσεις αποτελούν κίνητρο για τη συνεργασία μεταξύ των 
τοπικών, περιφερειακών και εθνικών Αρχών. 

 
Αρμόδιοι φορείς για τα θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης είναι οι τοπικές αρχές, οι 
οποίες υποχρεούνται να ετοιμάζουν 4-ετή και 12-ετή σχέδια διαχείρισης των 
αποβλήτων. Οι τοπικές αρχές είναι επίσης υπεύθυνες για την τήρηση αρχείου με 
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πληροφορίες σχετικές με τις παραγόμενες ποσότητες αποβλήτων, την ποιότητα τους 
καθώς και τις τεχνικές διαχείρισής τους, (Hjelma, 1996) .  
 
 
3.4.2 Διαχείριση Διαφόρων Κατηγοριών Αποβλήτων  
 
 
3.4.2.1 Οικιακά απόβλητα 
 
Βασική προτεραιότητα αποτελεί η ανάκτηση ενέργειας και του οργανικού κλάσματος 
των οικιακών αποβλήτων, μέσω λειτουργίας μονάδων αναερόβιας χώνευσης – 
σταθεροποίησης και κομποστοποίησης, αντίστοιχα. Η προώθηση της αναερόβιας 
χώνευσης με παραγωγή βιοαερίου αποτελεί βασικό στόχο της εθελοντικής συμφωνίας 
του έτους 1994, μεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, του Εθνικού 
Οργανισμού Τοπικών Αυτοδιοικήσεων, της πόλης της Κοπεγχάγης και του Δήμου 
του Frederiksberg, (DEPA, 1999).   
 
Και για τα οικιακά απόβλητα ισχύει ο Νόμος του 1987 (Waste Law, 1987), σύμφωνα 
με τον οποίο επιβάλλονται τέλη για την τελική διάθεση των αποβλήτων όπως και 
τέλη για την καύση τους χωρίς ανάκτηση ενέργειας. Ο στόχος είναι η δημιουργία 
κινήτρων ώστε τα απόβλητα να οδηγούνται για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.  
 
Δεν υπάρχει συγκεκριμένος φορέας για τη διαχείριση των οικιακών αποβλήτων αλλά 
αυτή διέπεται από σχετικό Νόμο όπου μεταξύ άλλων καθορίζεται η επιβολή 
χρηματικών τελών για την τελική τους διάθεση. 
 
 
3.4.2.2 Υλικά συσκευασίας 
 
Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για τη συσκευασία των προϊόντων είναι το γυαλί, το 
χαρτί και χαρτόνι και το πλαστικό. Για αρκετούς τύπους συσκευασιών υγρών, 
ανάλο γα με το ν ό γκο  (6  κατηγο ρίες) αλλά και το  υλικό  της συσκευασίας (2  
κατηγορίες) υπάρχει προσαύξηση στην τιμή αγοράς (ειδικό τέλος) για τη χρήση 
πρωτογενών και δευτερογενών συσκευασιών. Με τον τρόπο αυτό παρέχεται κίνητρο 
για επαναχρησιμοποίηση παλαιών συσκευασιών από τους παραγωγούς που 
χρησιμοποιούν συσκευασίες για τα προϊόντα τους. Από το 1998 επιβάλλονται ειδικά 
τέλη και σε μεγάλο αριθμό άλλων προϊόντων όπως για παράδειγμα στις συσκευασίες 
σαπουνιών, απορρυπαντικών, αρωμάτων, μαργαρίνης, κ.λπ., με βάση το βάρος των 
αντίστοιχων υλικών συσκευασίας. Στην περίπτωση αυτή η προσαύξηση στην τιμή 
γίνεται για την κάλυψη του κόστους που προϋποθέτει η ασφαλής διαχείριση των 
υλικών αυτών. Από το 1999 τα τέλη αυτά ισχύουν και για συσκευασίες μη 
ανθρακούχων αναψυκτικών, ξυδιού, βρώσιμων λαδιών, κ.λπ. Ειδικά για τις χάρτινες 
και πλαστικές σακούλες επιβάλλεται ειδικό τέλος από το 1994, το οποίο στοχεύει 
στην προώθηση της χρήσης φιλικότερων προς το περιβάλλον υλικών περιτυλίγματος 
προϊόντων, (DEPA, 1999). 
 
Σε ότι αφορά στις γυάλινες συσκευασίες, βρίσκονται υπό έκδοση νομοθετικές 
ρυθμίσεις που αφορούν στη διαχείριση των συσκευασιών των αναψυκτικών, μπύρας 
και σόδας. Με την ισχύ των νέων ρυθμίσεων θα εισαχθούν νέα τέλη στις συσκευασίες 
αυτές και επιπλέον θα γίνει υποχρεωτική η χρήση αυτόματων συστημάτων 
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ταξινόμησης των γυάλινων συσκευασιών, διαδικασία που μέχρι τώρα αυξάνει το 
κόστος διαχείρισης κατά πολύ. Οι συνολικές ποσότητες του γυαλιού για το 1997 
ανέρχονταν σε 190.000 τόνους, από τις οποίες ποσοστό 61% της συνολικής 
ποσότητας συλλέχθηκε σε ειδικούς κάδους. Αναμένεται σύντομα η δημιουργία 
δικτύου επιστροφής των γυάλινων συσκευασιών καθώς και η ανάπτυξη 
προγραμμάτων πληροφόρησης και ενημέρωσης του κοινού, με στόχο την αύξηση του 
ποσοστού αυτού.  
 
Αναφορικά με τις συσκευασίες χαρτιού και χαρτονιού, σε περιοχές με περισσότερους 
από 2000 κατοίκους την ευθύνη για τη συλλογή τους έχουν οι αρμόδιες Τοπικές 
Αρχές (Τοπικά Συμβούλια). Στους περισσότερους δήμους λειτουργούν κέντρα 
συλλογής στα οποία οι πολίτες συγκεντρώνουν τις χάρτινες συσκευασίες, περιοδικά, 
εφημερίδες, κ.λπ. Ο στόχος που τίθεται για το 2004 είναι η αύξηση των ποσοτήτων 
που ανακυκλώνονται, φτάνοντας σε ποσοστά 60% για χαρτί και χαρτόνι από τα 
νοικοκυριά και 75% για χαρτί και χαρτόνι από επιχειρήσεις, ιδρύματα κ.λπ. Τα 
Τοπικά Συμβούλια έχουν την ευθύνη και για τη διαχείριση των πλαστικών 
συσκευασιών. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία, 79% της παραγόμενης 
ποσότητας αποβλήτων πλαστικών συσκευασιών οδηγείται προς καύση, 12% 
ανακυκλώνεται και 9% οδηγείται σε χώρους διάθεσης, (European Commission 
DGXI.E.3, 2001). 
 
Γενικά, υπεύθυνοι για τη διαχείριση των απορριπτόμενων υλικών συσκευασίας είναι 
οι Δήμοι οι οποίοι έχουν ιδρύσει διαδημοτικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες / 
οργανισμούς, με στόχο την αποτελεσματική διαχείριση των αποβλήτων αυτών. Οι 
Δήμοι ή/και οι διαδημοτικές εταιρείες συνάπτουν συμφωνίες με ιδιωτικές εταιρείες 
με στόχο τη διαχείριση των υλικών συσκευασίας. Οι δημοτικές αρχές είναι υπεύθυνες 
για τη χρηματοδότηση των συστημάτων συλλογής. Κάθε πολίτης καταβάλει 
χρηματικό τέλος για τη λειτουργία του συστήματος συλλογής των οικιακών 
αποβλήτων. Αυτό το σύστημα επιβολής χρηματικού τέλους διαφοροποιείται ανά 
Δήμο (το ποσό που καταβάλλεται μπορεί να είναι πάγιο ή να κλιμακώνεται ανάλογα 
με το βάρος των συσκευασιών που απορρίπτονται ανά νοικοκυριό). Οι ιδιωτικές 
επιχειρήσεις επωμίζονται το συνολικό κόστος της διαχείρισης των απορριπτόμενων 
συσκευασιών που προκύπτουν από δικές τους εγκαταστάσεις.  
 
Στις περιπτώσεις που τα υλικά συσκευασίας μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν 
ή/και  να ανακυκλωθούν, οι συσκευασίες φέρουν κατάλληλη σήμανση όπου αυτό 
επισημαίνεται. 
 
Τέλος, υπεύθυνοι για τη διαχείριση των συσκευασιών που χρησιμοποιούνται για τη 
μεταφορά προϊόντων, είναι ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών, η Ομοσπονδία Πλαστικών της 
Δανίας και οι βιομηχανικές μονάδες παραγωγής συσκευασιών. Αυτό προκύπτει από 
την εθελοντική συμφωνία που ισχύει από το 1994 μεταξύ των προαναφερθέντων και 
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, (DEPA, 1999).  
 
Στη Δανία παρόλο που δεν υπάρχει ενιαίος φορέας για τη διαχείριση των υλικών 
συσκευασίας, αλλά αυτή αποτελεί ευθύνη κάθε Δήμου, το σύστημα διαχείρισης 
χαρακτηρίζεται από αποτελεσματικότητα. Το γεγονός αυτό οφείλεται στα εξής: Η 
Υπηρεσία Περιβάλλοντος, αφενός, προωθεί και υποστηρίζει εθελοντικές συμφωνίες 
με διάφορους βιομηχανικούς κλάδους με στόχο την ανάκτηση και ανακύκλωση των 
υλικών συσκευασίας και αφετέρου το επίπεδο ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του 



 95 

κοινού σε θέματα περιβάλλοντος είναι πολύ υψηλό, γεγονός που οδηγεί στη μεγάλη 
συμμετοχή των πολιτών σε προγράμματα ανακύκλωσης.  
 
 
3.4.2.3  Στερεά βιομηχανικά απόβλητα 
 
Σύμφωνα με στοιχεία του 1997, το 58% των στερεών βιομηχανικών αποβλήτων 
ανακυκλώθηκαν, το 28% οδηγήθηκε σε χώρους διάθεσης, το 14% σε μονάδες καύσης 
ενώ το 2% σε μονάδες ειδικής επεξεργασίας, (DEPA, 1999).   
 
Σύμφωνα με το Νόμο για τα απόβλητα του 1987 (Waste Law, 1987) επιβάλλονται  
τέλη τελικής διάθεσης αποβλήτων όπως και τέλη καύσης (χωρίς ανάκτηση ενέργειας) 
των αποβλήτων. Από το νόμο εξαιρούνται τα επικίνδυνα και τα μολυσματικά 
απόβλητα, η διαχείριση των οποίων υπόκειται σε ειδικές ρυθμίσεις. Ο στόχος είναι η 
δημιουργία κινήτρων ώστε τα απόβλητα να οδηγούνται προς ανακύκλωση ή 
ανάκτηση ενέργειας.  
 
Οι βιομηχανικές μονάδες είναι υποχρεωμένες να τηρούν αρχεία με στοιχεία που 
αφορούν στις ποσότητες και την σύνθεση των αποβλήτων που παράγουν καθώς 
επίσης και να υποβάλλουν εκθέσεις και αναφορές στο αρμόδιο Τοπικό Συμβούλιο.  
 
Η Δανία έχει αναπτύξει πρόγραμμα παρακολούθησης και ελέγχου της βιομηχανικής 
ρύπανσης από το 1974. Το πρόγραμμα αυτό επικαιροποιήθηκε το 1991. Οι βασικές 
αρχές του προγράμματος είναι:  
– η πρόληψη και η καταπολέμηση της ρύπανσης της ατμόσφαιρας, του νερού, και 

του εδάφους  
– η πρόληψη της δημιουργίας οχλήσεων που προκαλούνται από δονήσεις και 

θορύβους 
– η μείωση της μη ορθολογικής χρήσης φυσικών πόρων 
– η προώθηση της ανακύκλωσης  
– η ελαχιστοποίηση των δυσμενών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία 

χώρων τελικής διάθεσης 
 
Η χρήση των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών (ΒΔΤ) στις παραγωγικές διαδικασίες 
βασίζεται στο νομοθετικό σχέδιο Environmental Protection Act του 1984. Η 
εφαρμογή ΒΔΤ αποτελεί βασικό όρο για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων κατά τη 
διαδικασία αδειοδότησης κάθε νέας εγκατάστασης, (DEPA, 1999). 
 
Το νομοθετικό σχέδιο Environmental Protection Act του 1984 αποτελεί το νομικό 
πλαίσιο για τον καθορισμό των στόχων ποιότητας περιβάλλοντος. Οι περιβαλλοντικοί 
όροι χορηγούνται από την αρμόδια Περιφερειακή Αρχή για τις μονάδες μεγάλης 
δυναμικότητας και από την Τοπική Αυτοδιοίκηση για τις μονάδες μικρής 
δυναμικότητας.  
 
Αναφορικά με τα σχέδια επιχορηγήσεων, πρέπει να σημειωθεί ότι επιδοτήσεις  
δίνονται μόνο σε δραστηριότητες που προωθούν το σχεδιασμό και την παραγωγή 
προϊόντων φιλικών προς το περιβάλλον καθώς και την ανακύκλωση.  
 
Την ευθύνη διαχείρισης των στερεών βιομηχανικών αποβλήτων έχουν οι παραγωγοί-
βιομηχανίες που ελέγχονται από τα αρμόδια Τοπικά Συμβούλια όπου υποβάλλουν 
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εκθέσεις και αναφορές, ενώ παράλληλα έχουν την υποχρέωση να τηρούν αρχεία με 
στοιχεία που αφορούν τις ποσότητες και τη σύνθεση των αποβλήτων που παράγουν. 
Επίσης βάσει σχετικού Νόμου καθορίζεται η ευθύνη του παραγωγού, ο οποίος είναι 
υποχρεωμένος να καταβάλει αντίστοιχο χρηματικό τέλος ανάλογα με τον τρόπο 
διαχείρισης των αποβλήτων, στο πλαίσιο της γενικότερης περιβαλλοντικής πολιτικής 
της χώρας η οποία προωθεί πρακτικές έτσι ώστε τα απόβλητα να οδηγούνται προς 
αξιοποίηση (ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας).  
 
 
3.4.2.4 Οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους  
 
Εκτιμάται ότι το 95% των υλικών από τα αποσυρόμενα οχήματα συλλέγεται από 
ιδιωτικές εταιρείες και το υπόλοιπο 5% από τις βιομηχανίες αυτοκινήτων. Το 75% 
των υλικών αυτών ανακυκλώνεται ενώ το 20% καταλήγει σε χώρους διάθεσης. Το 
υπόλοιπο 5% οδηγείται προς αποτέφρωση, (DEPA, 1999). 
 
Στη χώρα δραστηριοποιούνται περίπου 350 εταιρείες με αντικείμενο τη διαχείριση 
των παλαιών οχημάτων. Σύντομα θα τεθεί σε ισχύ νομοθετική ρύθμιση που θα 
καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη διαχείριση των παλαιών οχημάτων. 
Μέσω της ρύθμισης αυτής προβλέπονται τα ακόλουθα: 
– Μείωση του αριθμού των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της 

συλλογής, αποσυναρμολόγησης και τεμαχισμού των οχημάτων (από 350 που 
υπάρχουν στο παρόν στάδιο σε 100-150) 

– Διαχωρισμός 35000 τόνων ελαστικών που θα οδηγούνται σε μονάδες 
ανακύκλωσης 

– Διαχωρισμός 25 τόνων μολύβδου που θα οδηγείται σε μονάδες ανακύκλωσης  
– Συλλογή 400 τόνων χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων  
 
Οι πρωτοβουλίες στο τομέα της διαχείρισης των οχημάτων στο τέλος του κύκλου 
ζωής τους προωθούν τη δημιουργία ενός ξεχωριστού σχεδίου για τα αποσυρόμενα 
οχήματα. Οι απαιτήσεις του σχεδίου αυτού προδιαγράφονται στην σχετική 
νομοθετική ρύθμιση του 1999 για τη διαχείριση των αποσυρόμενων οχημάτων και 
αφορούν: 

• Τη διαχείριση των υλικών από τα αποσυρόμενα οχήματα  
• Τον διαχωρισμό των ανακυκλώσιμων και των επιβλαβών για το περιβάλλον 

υλικών 
• Τις επιχειρήσεις που διαχειρίζονται τα αποσυρόμενα οχήματα 
• Την ανάπτυξη νέας τεχνολογίας για ανακύκλωση των παρμπρίζ 

 
Σύμφωνα με τη ρύθμιση αυτή, τα ανακυκλώσιμα και τα επιβλαβή για το περιβάλλον 
υλικά διαχωρίζονται για να οδηγηθούν προς ανακύκλωση και περιβαλλοντικά 
ασφαλή τελική διάθεση, αντίστοιχα. Επίσης, στα πλαίσια της ρύθμισης, προτείνεται η 
δημιουργία συστήματος πιστοποίησης για τις επιχειρήσεις που διαχειρίζονται τα 
ο χήματα στο  τέλο ς του κύκλο υ ζωής το υς.  Σύμφωνα με το  σύστημα αυτό  τα 
απόβλητα μπορούν να δίνονται μόνο σε εταιρείες που, πιστοποιημένα, 
συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της νομοθετικής ρύθμισης, (DEPA, 1999).  
 
Το κόστος για τη διαχείριση των παλαιών οχημάτων το επωμίζεται ο ιδιοκτήτης του 
οχήματος, ο οποίος καταβάλει από 40.9 - 54.6 Euro ανά όχημα κατά την παράδοσή 
του στο φορέα που έχει την ευθύνη της περαιτέρω διαχείρισης. 
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Από τα παραπάνω φαίνεται ότι η περιβαλλοντική πολιτική της Δανίας αναφορικά με 
τη διαχείριση των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, ακολουθεί 
διαφορετική προσέγγιση σε σχέση με την αντίστοιχη Κοινοτική περιβαλλοντική 
πολιτική (όπως αυτή αποτυπώνεται στη νέα Κοινοτική Οδηγία για τη διαχείριση των 
οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους). Πιο συγκεκριμένα στη Δανία, το κόστος 
διαχείρισης των αποσυρόμενων οχημάτων επιβαρύνει τους καταναλωτές – τελικούς 
χρήστες και όχι τους παραγωγούς – πωλητές των οχημάτων, όπως προβλέπει η 
Κοινοτική Οδηγία. 
 
 
3.4.2.5 Χρησιμοποιημένα ελαστικά 
 
Σύμφωνα με στοιχεία για το έτος 1997, το 67% των χρησιμοποιημένων ελαστικών, 
ανακυκλώνεται, το 20% υφίσταται καύση ενώ το 13% οδηγείται σε χώρους τελικής 
διάθεσης, (DEPA, 1999). 
 
Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένων ελαστικών βασίζεται σε συμφωνία που 
ισχύει από το έτος 1995, μεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, του 
Συνδέσμου Εμπόρων Αυτοκινήτων, του Συνδέσμου Μονάδων Ανακύκλωσης και των 
Τοπικών Αρχών. Η συμφωνία αυτή εξασφαλίζει τη συλλογή, επαναχρησιμοποίηση, 
ανακύκλωση ή καύση των ελαστικών για ανάκτηση ενέργειας και την αποφυγή της 
απόθεσής τους σε χώρους διάθεσης. Οι προτεραιότητες που τίθενται, σύμφωνα  με το 
σύστημα διαχείρισης είναι: Αύξηση ποσοστού αναγόμωσης ελαστικών, παραγωγή 
πούδρας καουτσούκ για ανακύκλωση και τέλος, θερμική αξιοποίηση του ενεργειακού 
περιεχομένου των χρησιμοποιημένων ελαστικών (καύση), (DEPA, 1999). 
 
Επιπλέον, η συμφωνία απαιτεί από τις εταιρείες που πουλάνε ελαστικά να δέχονται 
πίσω έναν αριθμό αποσυρόμενων ελαστικών, χωρίς να επιβαρύνεται ο καταναλωτής 
με επιπλέον κόστος. Επίσης, από τους επαγγελματίες συλλογείς ζητείται να 
λαμβάνουν όλα τα ελαστικά από τις εταιρείες που τα συγκεντρώνουν οι ίδιες καθώς 
και τα ελαστικά που συγκεντρώνονται υπό την εποπτεία των Τοπικών Αρχών και να 
τα παραδίδουν σε μονάδες ανακύκλωσης ή καύσης.       
 
Θεσπίζεται η καταβολή ειδικού τέλους από τον καταναλωτή, το οποίο 
ενσωματώνεται στην τιμή αγοράς των ελαστικών. Το ποσό που αντιστοιχεί στο ειδικό 
αυτό τέλος χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση των προγραμμάτων συλλογής των 
παλαιών ελαστικών, τη διενέργεια προγραμμάτων ενημέρωσης των καταναλωτών και 
γενικά την προώθηση του σχεδίου διαχείρισης των χρησιμοποιημένων ελαστικών.  
Επιπλέον, η αρμόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος παρέχει επιχορηγήσεις στους 
συλλογείς των ελαστικών, εφόσον τηρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις: 
• Οι εταιρείες συλλογής είναι εγγεγραμμένες στο αντίστοιχο μητρώο της 

Υπηρεσίας Περιβάλλοντος 
• Παρέχουν πλήρη στοιχεία σχετικά με τις γεωγραφικές περιοχές, τις ποσότητες και 

τα είδη των χρησιμοποιημένων ελαστικών που συλλέγουν 
• Αφορούν μόνο συλλογείς που μεταφέρουν τα συλλεχθέντα ελαστικά σε μονάδες 

επεξεργασίας για ανακύκλωση του πλαστικού (παραγωγή κοκκοποιημένου 
υλικού, πούδρας καουτσούκ κ.λπ) ή για ανάκτηση ενέργειας. Δεν δίνονται 
επιχορηγήσεις στις περιπτώσεις που τα ελαστικά μεταφέρονται σε μονάδες που 
εφαρμόζουν διαδικασίες επαναχρησιμοποίησης π.χ. αναγόμωση 
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Με βάση τη συμφωνία αυτή, αναμένεται ότι μέχρι το τέλος του 2001, τουλάχιστον το 
90% του συνόλου των απορριπτόμενων ελαστικών θα ανακτάται μέσω της 
επαναχρησιμοποίησης, της ανακύκλωσης υλικών, ή μέσω αποτέφρωσης με ανάκτηση 
ενέργειας.  
 
Σημαντικό στοιχείο του συστήματος διαχείρισης των χρησιμοποιημένων ελαστικών 
είναι ότι συμμετέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς (Υπουργείο Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, Σύνδεσμος Εμπόρων Αυτοκινήτων, Σύνδεσμος Μονάδων Ανακύκλωσης 
και Τοπικές Αρχές). Η συλλογή χρηματοδοτείται από τους χρήστες-καταναλωτές με 
την επιβολή ειδικού τέλους κατά την αγορά νέων ελαστικών. Η Υπηρεσία 
Περιβάλλοντος παρέχει κίνητρα στους συλλογείς καθώς επιχορηγεί μόνο αυτούς που 
οδηγούν τα ελαστικά σε μονάδες που εφαρμόζουν διαδικασίες επαναχρησιμοποίησης. 
 
 
3.4.2.6 Απόβλητα κατασκευών και κατεδαφίσεων 
 
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι μονάδες διαχείρισης και οι χώροι διάθεσης 
που δέχονται απόβλητα που προέρχονται από οικοδομικές δραστηριότητες, 
κατεδαφίσεις και εκσκαφές πρέπει να έχουν ειδική άδεια από τις τοπικές Αρχές για το 
σκοπό αυτό, (European Commission  DGXI, 1999).  
 
Από το 1996, ισχύει η εθνική εθελοντική συμφωνία, σχετικά με τη διαχείριση των 
αποβλήτων αυτών, μεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της 
Ένωσης Εταιρειών Κατεδαφίσεων, που αφορά στην εφαρμογή της επιλεκτικής 
κατεδάφισης οικοδομικών υλικών.  
 
Ανάλογα με την πρακτική διαχείρισης που εφαρμόζεται, το Κράτος επιβάλλει και 
αντίστοιχο τέλος στους παραγωγούς των αποβλήτων αυτών. Πιο συγκεκριμένα, το 
τέλος τελικής διάθεσης των αποβλήτων ανέρχεται σε 45,7 Euro/τόνο, της καύσης 
χωρίς ανάκτηση ενέργειας σε 31,4 Euro/τόνο και τέλος της καύσης με ανάκτηση 
ενέργειας σε 28,7 Euro/τόνο. Στόχος της πολιτικής αυτής είναι η προώθηση της 
πρακτικής επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης υλικών από τα απόβλητα 
κατασκευών και κατεδαφίσεων, (European Commission DGXI, 1999). 
 
Στα Πανεπιστήμια παρέχεται θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση σχετικά με τη 
διαχείριση των αποβλήτων από κατασκευές και κατεδαφίσεις. Σε ινστιτούτα 
επαγγελματικής κατάρτισης οι εργαζόμενοι σε οικοδομές μπορούν να εκπαιδευτούν 
σε θέματα που αφορούν στην επιλεκτική κατεδάφιση, στην επικινδυνότητα των 
οικοδομικών υλικών, κ.λπ.   
 
Ειδικά για την άσφαλτο που προέρχεται από εργασίες ανακατασκευής δρόμων, 
εφαρμόζονται τεχνικές ανακύκλωσης είτε σε κινητές μονάδες (επιτόπια ανακύκλωση) 
είτε σε σταθερές μονάδες. Και στις δύο περιπτώσεις η χρησιμοποιημένη άσφαλτος 
συνθλίβεται, θερμαίνεται και αναμιγνύεται με συγκολλητικά υλικά ή τσιμέντο. Στην 
ανάπτυξη και εφαρμογή της πρακτικής αυτής, βοήθησε και το γεγονός ότι το Κράτος 
επιβάλλει ειδικό τέλος διάθεσης της ασφάλτου σε χώρους ταφής που φθάνει τα 5,38 
Euro/τόνο. 
 
Η κυβέρνηση χρησιμοποιεί την επιβολή χρηματικών τελών στους παραγωγούς, οι 
οποίοι έχουν την ευθύνη της διαχείρισης των αποβλήτων αυτών, ως κίνητρο για την 
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προώθηση της επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης υλικών. Μια ενδιαφέρουσα 
δράση που λαμβάνει χώρα στη Δανία είναι η παροχή θεωρητικής και πρακτικής 
εκπαίδευσης των εργαζομένων σε οικοδομές. Με τον τρόπο αυτό ενημερώνονται και 
εξοικειώνονται με περιβαλλοντικούς όρους και θέματα διαχείρισης των 
συγκεκριμένων αποβλήτων.  
 
 
3.4.2.7 Απορριπτόμενες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές (ΑΗΗΣ) 
 
Σύμφωνα με στοιχεία του έτους 1997, περίπου 6.000 τόνοι ηλεκτρικών και 
ηλεκτρονικών συσκευών υπέστησαν ειδική επεξεργασία και 60.000 τόνοι 
οδηγήθηκαν σε μονάδες τεμαχισμού, (DEPA, 1999).  
 
Γενικά εκτιμάται ότι το 50% των συσκευών οδηγείται σε μονάδες καύσης, το 30% 
ανακυκλώνεται και το 20% καταλήγει σε χώρους διάθεσης.  
 
Μέχρι το παρόν στάδιο, η διαχείριση των ΑΗΗΣ ακολουθεί το συμβατικό πλάνο 
διαχείρισης των αποβλήτων, με αποτέλεσμα ένα μεγάλο μέρο ς επιβλαβών για το 
περιβάλλον υλικών να καταλήγει σε χώρους διάθεσης. Από αναλύσεις προκύπτει ότι 
60% του Cu και 40% του Pb που έχουν αποτεθεί σε χώρους διάθεσης ή αποτελούν 
κατάλοιπα από μονάδες αποτέφρωσης προέρχεται από υλικά των ΑΗΗΣ, (DEPA, 
1999).  
 
Με βάση τα παραπάνω, η περιβαλλοντική πολιτική της χώρας εστιάζει στην 
ανάπτυξη προγραμμάτων με στόχο την ανακύκλωση υλικών από τα ΑΗΗΣ. Οι 
γενικότεροι στόχοι για τις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές και τη διαχείριση 
των αποβλήτων που προκύπτουν από αυτές μέχρι το 2004 είναι οι εξής: 

• Αύξηση της ανακύκλωσης των υλικών από τα ΑΗΗΣ 
• Αποφυγή μεταφοράς των ΑΗΗΣ σε μονάδες αποτέφρωσης ή χώρους διάθεσης  
• Περιβαλλοντικά ασφαλής διαχείριση των ΑΗΗΣ 

Προκειμένου να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι, προωθούνται οι εξής 
πρωτοβουλίες: 

1. Δημιουργία ξεχωριστού συστήματος για τη διαχείριση των ΑΗΗΣ, του οποίου 
οι απαιτήσεις προδιαγράφονται σε ειδική νομοθετική ρύθμιση   

2. Προετοιμασία κατευθυντηρίων οδηγιών για τους πολίτες – αγοραστές των 
ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών καθώς και δημιουργία κριτηρίων 
οικολογικής σήμανσης για διάφορες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές 
και προϊόντα 

3. Δημιουργία καταλόγου ηλεκτρονικών προϊόντων 
4. Καλύτερη αξιοποίηση των υλικών – ανάπτυξη νέων τεχνολογιών για την 

ανάκτηση υλικών από ΑΗΗΣ 
 
Ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται στην υιοθέτηση της ανάλυσης του κύκλου ζωής των 
ΗΗΣ, με κατάλληλες παρεμβάσεις στην ποιότητα των προϊόντων. Με τον τρόπο 
αυτό, καθώς και με την ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών ανάκτησης και τις 
κατευθυντήριες οδηγίες προς τους καταναλωτές δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για 
παραγωγή προϊόντων που περιέχουν μικρότερα ποσοστά μη ανακτήσιμων υλικών και 
μειωμένης επικινδυνότητας και επιπλέον, καθίσταται αποτελεσματικότερη η 
ανακύκλωση, (DEPA, 1999). 
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Όσον αφορά στις παλαιές τηλεοράσεις, οι καταναλωτές καταβάλλουν ειδικό τέλος 
στις περιπτώσεις που αυτές οδηγούνται για διάθεση σε χώρους ταφής. Το τέλος αυτό 
σήμερα είναι 1,4-2,8 Euro. Προωθείται όμως νομοθετική ρύθμιση, σύμφωνα με την 
οποία το τέλος τελικής διάθεσης θα δεκαπλασιαστεί. Στόχος της αύξησης είναι η 
μείωση/εξάλειψη της πρακτικής της τελικής διάθεσης των παλαιών τηλεοράσεων και 
η ανάπτυξη της πρακτικής ανακύκλωσης. 
 
Αναφορικά με τα παλαιά ψυγεία που περιέχουν χλωροφθοροάνθρακες (CFC), η 
διαχείρισή τους αποτελεί υποχρέωση των Το πικών Αρχών σύμφωνα με 
προβλεπόμενες διατάξεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Οι Τοπικές 
Αρχές υποχρεούνται να εφαρμόσουν οι ίδιες σύστημα συλλογής των συσκευών 
αυτών και να αναθέσουν σε ιδιωτικές εταιρείες την περαιτέρω διαχείρισή τους. 
Στόχος της συμφωνίας είναι η συλλογή του 90% των παλαιών ψυγείων που περιέχουν 
CFCs, (DEPA, 1999).   
 
Στη Δανία δεν υπάρχει ειδικός φορέας υπεύθυνος για τη διαχείριση των ΑΗΗΣ, 
καθώς η χώρα βρίσκεται στο στάδιο δημιουργίας αναπτυξιακών προγραμμάτων σε 
ότι αφορά στην ανακύκλωση των αποβλήτων αυτού του είδους. Ωστόσο, υφίστανται 
στόχοι και προγραμματίζονται δράσεις αναφορικά με τη διαχείριση των ΑΗΗΣ που  
επιβάλλονται μέσω νομοθετικών ρυθμίσεων π.χ. επιβολή χρηματικών τελών για την 
τελική διάθεση των ΑΗΗΣ, γεγονός που λειτουργεί ως κίνητρο για την προώθηση της 
ανακύκλωσης. 
 
 
3.4.2.8 Απορριπτόμενες ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές 
 
Στο παρόν στάδιο εκτιμάται ότι το ποσοστό συλλογής συσσωρευτών Pb ανέρχεται 
στο 98% με στόχο την αύξησή του σε  99,9%, ποσοστό το οποίο και αναμένεται να 
επιτευχθεί σύντομα. Αντίστοιχα, για τις μπαταρίες Ni – Cd έχει τεθεί  ως στόχος, το 
ποσοστό συλλογής τους να ανέλθει στο 95%, (DEPA, 1999). 
 
Η συλλογή των συσσωρευτών Pb βασίζεται σε συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της Ένωσης Βιομηχανιών παραγωγής μπαταριών 
(Returbat),  σύμφωνα με την ο πο ία η Ένωση έχει την απο κλειστική ευθύνη για τη 
συλλογή όλων των παλαιών συσσωρευτών Pb σε εθνικό επίπεδο. Η συμφωνία αυτή 
πλαισιώνεται από δύο νομοθετικές ρυθμίσεις. Η πρώτη θεσπίζει τις προϋποθέσεις για 
την αδειοδότηση εταιρειών που θα ασχολούνται με τη συλλογή των συσσωρευτών 
Pb, ενώ η δεύτερη παρέχει δεδομένα οικονομικού χαρακτήρα. Τονίζεται ότι οι 
εταιρείες που συλλέγουν συσσωρευτές Pb δικαιούνται επιδότηση από το κράτος, ενώ 
το όλο διαχειριστικό σύστημα επιβλέπεται από την Ένωση Βιομηχανιών παραγωγής 
μπαταριών (Returbat). H δραστηριότητα αυτή της Returbat χρηματοδοτείται από την 
Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος της Δανίας, (DEPA, 1999).  
 
Η επιδότηση των συλλεκτών είναι ανάλογη με την ποσότητα των συσσωρευτών Pb, 
οι οποίοι οδηγούνται σε εξουσιοδοτημένες μονάδες ανακύκλωσης. Το ποσό αυτό 
ανέρχεται σε 0.109 Euro/kg και όπως ήδη αναφέρθηκε δίνεται από την αρμόδια 
υπηρεσία του κράτους. 
  
Αναφορικά με τις μπαταρίες Ni – Cd, έχει αναπτυχθεί παρόμοιο σύστημα με τη 
διαφοροποίηση ότι ο έλεγχος εφαρμογής του γίνεται άμεσα από την Υπηρεσία 
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Προστασίας του Περιβάλλοντος της Δανίας. Στην περίπτωση αυτή η επιδότηση προς 
τους συλλέκτες που επιστρέφουν τις παλαιές μπαταρίες σε εξουσιοδοτημένες μονάδες 
ανακύκλωσης ανέρχεται σε 16.4 Euro/kg.  
 
Με βάση τα παραπάνω στοιχεία, συμπεραίνεται ότι το σύστημα συλλογής μπαταριών 
είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό. Σημαντικοί παράγοντες της επιτυχίας είναι η ύπαρξη  
ενιαίου φορέα (Returbat) ο οποίος έχει τη συνολική ευθύνη για την επίβλεψη του 
συστήματος καθώς και οι επιδοτήσεις της κυβέρνησης που λειτουργούν ως κίνητρο 
για τη συμμετοχή στο σύστημα συλλογής των συσσωρευτών Pb.  
 
Επίσης, είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι υπάρχει ειδική μέριμνα για τη διαχείριση 
των μπαταριών Ni-Cd λόγω του γεγονότος ότι η χρήση τους παρουσιάζει ιδιαίτερα 
αυξητική τάση τα τελευταία χρόνια. Πιο συγκεκριμένα, οι επιδοτήσεις για τις 
μπαταρίες αυτές είναι υψηλότερες και η εφαρμογή του συστήματος διαχείρισής τους 
επιβλέπεται από την ίδια την Υπηρεσία Περιβάλλοντος. 
 
 
3.4.2.9 Χρησιμοποιημένα Ορυκτέλαια (Χ.Ο.) 
 
Τα χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια συλλέγονται από τα συνεργεία αυτοκινήτων, 
εταιρείες μεταφορών, ναυτιλιακές εταιρείες, τη βιομηχανία, το στρατό και τους ίδιους 
τους καταναλωτές. Υπεύθυνοι φορείς για τη διαχείριση τους είναι τα Τοπικά 
Συμβούλια, (DEPA, 1999).  
 
Η μεγαλύτερη ποσότητα Χ.Ο. οδηγείται σε μονάδες καύσης για ανάκτηση ενέργειας 
με χορήγηση χρηματικού αντιτίμου, ανάλογα με τις ποσότητες που προσκομίζονται. 
Επίσης, το Κράτος παρέχει επιχορηγήσεις σε ιδιωτικές εταιρείες με στόχο τη συλλογή 
των Χ.Ο. 
 
3.4.2.10 Απόβλητα υγειονομικής περίθαλψης 
Λόγω της μολυσματικής τους φύσης, τα απόβλητα αυτά κατατάσσονται στα 
επικίνδυνα απόβλητα. Η διαχείρισή τους αφορά στην αποτέφρωση τους σε μονάδες 
θερμικής επεξεργασίας (8 μονάδες αποτέφρωσης). Υπεύθυνοι φορείς για τη 
διαχείριση τους και τη λειτουργία των μονάδων θερμικής επεξεργασίας είναι τα 
Τοπικά Συμβούλια, (DEPA, 1999).  
 
 
3.5 Ολλανδία 
 
 
3.5.1 Αρχές 
 
Νομοθετικά εργαλεία 
Στο άρθρο 21 του Ολλανδικού Συντάγματος αναφέρεται ότι «η κυβέρνηση φροντίζει 
για την ποιότητα διαβίωσης και την προστασία του περιβάλλοντος». Η 
περιβαλλοντική πολιτική της Ολλανδίας καθορίζεται από το Εθνικό Σχέδιο 
Περιβαλλοντικής Πολιτικής (National Environmental Policy Plan – NEPP) που 
εκπονήθηκε το 1989 και αναθεωρείται κάθε 4-6 έτη μετά από έγκριση του 
Κοινοβουλίου, (Van den Sloot, 1996). Σε αυτό προσδιορίζονται τα περιβαλλοντικά 
θέματα που πρέπει να εξετασθούν, οι στόχοι που πρέπει να υλοποιηθούν και 
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παρέχεται το πλαίσιο για την ανάπτυξη της αντίστοιχης περιβαλλοντικής νομοθεσίας. 
Λόγω της ύπαρξης επιμέρους νομοθετημάτων που αφορούσαν συγκεκριμένα θέματα 
περιβάλλοντος, εκδόθηκε η Αρχή Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (Environmental 
Management Act – EMA) το 1993, με σκοπό την ενοποίηση, ομοιομορφία και 
ολοκλήρωση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Σε αυτήν συγχωνεύτηκαν και 
διάφορες παλαιότερες νομοθετικές διατάξεις, όπως η Αρχή Περιβαλλοντικής 
Προστασίας του 1979, η Αρχή Απόβλητων Ουσιών κ.α., (VROM, 1995).  
 
Αρμόδιοι Φορείς 
Η περιβαλλοντική διαχείριση γίνεται από το Υπουργείο Οικισμού, Χωροταξίας και 
Περιβάλλοντος (Ministry of Housing, Planning and Environment – Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke, Ordening, Milieubeheer en Rijkshuisvesting – VROM) και κατά τομέα 
από τα συναρμόδια Yπουργεία: 
• Οικονομίας, που είναι υπεύθυνο για την ενεργειακή και βιομηχανική πολιτική 

και την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής πολιτικής στην οικονομική πολιτική 
• Γεωργίας, Διαχείρισης της Φύσης και Αλιείας, που είναι υπεύθυνο για τη γενική 

πολιτική καθώς και τη νομοθεσία διατήρησης και προστασίας της φύσης 
• Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και Διαχείρισης Ύδατος, που είναι υπεύθυνο για 

τις συγκοινωνίες, μεταφορές και τα ύδατα (παραγωγή πόσιμου νερού), ποτάμια, 
κανάλια, θάλασσα, λίμνες κλπ. 

• Εξωτερικών, που είναι υπεύθυνο για το συντονισμό διεθνών θεμάτων της 
Ολλανδικής περιβαλλοντικής πολιτικής και ελέγχει 10% των κυβερνητικών 
περιβαλλοντικών πόρων. 

 
Για την ολοκληρωμένη ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής πολιτικής σε όλες τις 
κυβερνητικές πράξεις, πρόσθετα με τα παραπάνω Υπουργεία, όλα τα κυβερνητικά 
όργανα και φορείς είναι επιφορτισμένα με περιβαλλοντικές υπευθυνότητες, (VROM, 
1995). Η ενσωμάτωση επιτυγχάνεται μέσω σύστασης κυβερνητικών Επιτροπών. 
Ενδεικτικά αναφέρονται: 
• Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικισμού, Χωροταξίας και Περιβάλλοντος 

τροποποιεί και αναθεωρεί το Εθνικό Σχέδιο Περιβαλλοντικής Πολιτικής και 
στην οποία είναι υπόλογο το Υπουργείο Κατοικίας, Χωροταξίας και 
Περιβάλλοντος 

• Οι διατομεακοί σύνδεσμοι του Υπουργείου Οικισμού, Χωροταξίας και 
Περιβάλλοντος είναι υπεύθυνοι για τη βελτίωση της εσωτερικής επικοινωνίας  

• Η Διυπουργική Συμβουλευτική Επιτροπή των συναρμόδιων υπουργείων και του 
Πρωθυπουργικού Γραφείου που ετοιμάζει τις αποφάσεις πολιτικής του Εθνικού 
Σχεδίου Περιβαλλοντικής Πολιτικής 

• Η Εθνική Επιτροπή Περιβάλλοντος παρέχει τεχνικές συμβουλές και γνωμοδοτεί 
στο Υπουργικό Συμβούλιο (αποτελείται από υπαλλήλους υψηλών θέσεων όλων 
των συναρμόδιων υπουργείων) 

• Το Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και το Κοινωνικο-Οικονομικό 
Συμβούλιο έχουν συμβουλευτικές υπευθυνότητες στην περιβαλλοντική πολιτική 

• Η Επιτροπή Περιβαλλοντικής Εξέτασης που είναι υπεύθυνη για τη διεξαγωγή 
ενός περιβαλλοντικού ελέγχου όλων των τομεακών πολιτικών και κυβερνητικών 
πράξεων («έλεγχος εφαρμογής και επιβολής της περιβαλλοντικής πολιτικής και 
νομοθεσίας») 
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Περιβαλλοντική διαχείριση - στόχοι 
Η μεγαλύτερη πρόοδος αναφορικά με τη διαχείριση των αποβλήτων, παρατηρείται 
στον τομέα της επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης, αφού το 55% όλων των 
αποβλήτων στην Ολλανδία ανακυκλώνεται, (VROM, 1995). 
Η Ολλανδική περιβαλλοντική πολιτική καθορίζει ποσοτικούς στόχους για τα 
«ρεύματα αποβλήτων προτεραιότητας» που αναλογούν για το 70% όλων των 
αποβλήτων και είναι: 
• Αποσυρόμενα οχήματα 
• Συσκευασίες 
• Πλαστικά 
• Απόβλητα από κατασκευές και κατεδαφίσεις 

 
Επιπρόσθετα, για πολλά ρεύματα αποβλήτων υφίσταται από το 1990 η αρχή της 
ευθύνης του παραγωγού, που τους καθιστά υπεύθυνους για τη συλλογή, ανακύκλωση 
και ασφαλή διάθεση των αποβλήτων που παράγουν. Επίσης εφαρμόζεται η ανάλυση 
κύκλου ζωής προϊόντος κατά το σχεδιασμό και την παραγωγή του και παρέχονται 
πληροφορίες στους καταναλωτές μέσω της σήμανσης των προϊόντων.  
 
Το Πολυετές Σχέδιο Διάθεσης Επικινδύνων Αποβλήτων θέτει τους στόχους της 
διαχείρισης αυτών των αποβλήτων και παρέχει το πλαίσιο για την αδειοδότηση των 
αντίστοιχων εγκαταστάσεων. Οι στόχοι περιλαμβάνουν την πρόληψη της ρύπανσης, 
αύξηση της ανακύκλωσης υλικών, βελτιωμένη επεξεργασία, επίτευξη αυτάρκειας ως 
προς τη διαχείριση των αποβλήτων εντός χώρας (εξάλειψη της ανάγκης για εξαγωγή 
αποβλήτων προς διάθεση σε άλλες χώρες: 36% των αποβλήτων προς αποτέφρωση 
εξήχθησαν σε άλλες χώρες). Το 1990 υπέστησαν διαχείριση περίπου 800.000 τόνοι 
επικινδύνων αποβλήτων, ενώ η εκτιμώμενη ποσότητα για το 2000 

 

ανέρχεται στους 
1.000.000 τόνους.  

Οι περιβαλλοντικοί στόχοι αναφορικά με τα είδη των επικινδύνων αποβλήτων 
εστιάζουν σε «ουσίες προτεραιότητας», όπως τα βαρέα μέταλλα, οι διοξίνες, οι 
αρωματικοί πολυκυκλικοί υδρογονάνθρακες και τα λεπτόκοκκα σωματίδια που θα 
πρέπει να μειωθούν περαιτέρω (από 50% σε 70% σε σχέση με το 1985). 
Παραδείγματα διαχείρισης των επικίνδυνων αποβλήτων είναι: 
• Τα επίπεδα καδμίου και υδραργύρου μειώνονται με σημαντικούς ρυθμούς, ενώ 

έχουν σταθεροποιηθεί τα επίπεδα χαλκού, χρωμίου, νικελίου και ψευδαργύρου 
• Τα επίπεδα των αρωματικών πολυκυκλικών υδρογονανθράκων, των διοξινών 

και των λεπτόκοκκων σωματιδίων μειώνονται, κυρίως εξαιτίας των μέτρων που 
έλαβαν οι τομείς βιομηχανίας, ενέργειας και αποτέφρωσης αποβλήτων. 

 
Η Ολλανδική κυβέρνηση συνέταξε λίστα με τους ρυπασμένους χώρους σύμφωνα με 
την οποία 110.000 χώροι χρήζουν περαιτέρω εξέτασης. Τα στοιχεία συγκεντρώθηκαν 
από καταγραφή που έχει διενεργηθεί από κάθε περιφέρεια. Συνολικά έχουν 
αποκατασταθεί γύρω στους 1.000 χώρους με κόστος 900 εκ. Εuro. Η αποκατάσταση 
όλων των χώρων εκτιμάται ότι θα διαρκέσει 50 έτη, (VROM, 1995). 
 
Αδειοδότηση 
Η διαδικασία αδειοδότησης, μέχρι πρότινος, εφαρμοζόταν από τις περιφερειακές και 
Τοπικές Αρχές, αλλά λόγω της αναποτελεσματικότητας που παρατηρήθηκε, το 
Υπουργείο Οικισμού, Χωροταξίας και Περιβάλλοντος ανέλαβε την ορθή εφαρμογή 
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και επίβλεψη της διαδικασίας αυτής. Επίσης, θεσπίσθηκε η χορήγηση μιας μόνο 
άδειας που να καλύπτει όλες τις λειτουργίες των εγκαταστάσεων.  
 
Εθελοντικές Συμφωνίες  
Η κυβέρνηση θεωρεί ότι είναι αδύνατη η εφαρμογή της πολιτικής μόνο από τον 
δημόσιο τομέα και δίνει προτεραιότητα στη συνεργασία μεταξύ της κυβέρνησης και 
άλλων φορέων, όπως οι επιχειρήσεις, μη κυβερνητικές οργανώσεις και οι πολίτες. Για 
αυτό το σκοπό ακολουθείται η προσέγγιση των ομάδων – στόχων που απαιτεί από 
τους καταναλωτές και τις βιομηχανίες να συμμετέχουν στην ανάπτυξη της 
περιβαλλοντικής πολιτικής. Με αυτό τον τρόπο οι βιομηχανίες έχουν τη δυνατότητα 
να συμμετέχουν στη διαμόρφωση των μακροπρόθεσμων στόχων και στην δημιουργία 
των αντίστοιχων στρατηγικών τους. Η κυβέρνηση αναγνώρισε τους 15 
βιομηχανικούς τομείς που είναι υπεύθυνοι για το 80-90% της ρύπανσης, οι οποίοι 
έχουν συστήσει Επιτροπές εκπροσώπησης. Οι σπουδαιότερες από τις Επιτροπές 
αυτές είναι: 
• Γεωργίας 
• Συγκοινωνίας και Μεταφορών 
• Βιομηχανίας 
• Ενέργειας και Διυλιστηρίων 
• Περιβαλλοντικής Παραγωγής (διαχείριση αποβλήτων, παροχή νερού) 
 

Οι επιστήμονες καθόρισαν περιβαλλοντικούς στόχους 25ετούς χρονικού ορίζοντα 
που πρέπει να επιτευχθούν από τους φορείς που συμμετέχουν σε κάθε Επιτροπή. Στη 
συνέχεια η κυβέρνηση διαπραγματεύεται την περιβαλλοντική πολιτική, ζητά από 
κάθε Επιτροπή να σχεδιάσει αξιόπιστες στρατηγικές για την επίτευξη των 
περιβαλλοντικών στόχων και προσφέρει δυο εναλλακτικές προσεγγίσεις: 
• Τη θέσπιση μέτρων υπό τη μορφή νομοθεσίας και ελέγχου της συμμόρφωσης με 

αυτά  
• Τη σύναψη συμφωνιών, ανάμεσα στις Αρμόδιες Αρχές και τις βιομηχανίες για 

την επίτευξη των στόχων της κυβερνητικής περιβαλλοντικής πολιτικής.  
 
Με τη σύναψη των συμφωνιών αυτών, οι βιομηχανίες μπορούν να επιλέξουν τους 
τρόπους (τεχνολογικούς, οικονομικούς) επίτευξης των στόχων της περιβαλλοντικής 
πολιτικής και να προσαρμόσουν τη μακροπρόθεσμη στρατηγική και σχεδιασμό τους. 
Επί του παρόντος υφίστανται πάνω από 100 τέτοιες συμφωνίες που καλύπτουν όλους 
τους βιομηχανικούς κλάδους και τα αντίστοιχα περιβαλλοντικά ζητήματα, όπως για 
παράδειγμα: 
• Συμφωνία για τις Συσκευασίες (έτος 1990), όπου το Ίδρυμα Συσκευασίας 

συμφώνησε στη μείωση του όγκου κατά 10% και στην επίτευξη ποσοστού  
ανακύκλωσης 60% μέχρι το 2000 

• Συμφωνία Βιομηχανίας Βασικών Μετάλλων (έτος 1993), όπου η Ένωση 
Βιομηχανιών Βασικών Μετάλλων υπέγραψε διακήρυξη σκοπιμότητας με τις 
τοπικές και περιφερειακές αρχές για την αποκατάσταση των επιπτώσεων από 
την απόρριψη μετάλλων στο περιβάλλον  

• Συμφωνία Χημικής Βιομηχανίας (έτος 1993), όπου η Ένωση Χημικών 
Βιομηχανιών υπέγραψε διακήρυξη σκοπιμότητας και δεσμεύτηκε για 
περιβαλλοντικές επενδύσεις 4.5 δις Euro μέχρι το 2000. 

 
Η Ολλανδική κυβέρνηση προωθεί νέες επιχειρηματικές πρακτικές που βελτιώνουν 
την περιβαλλοντική επίδοση. Σύμφωνα με την Πολιτική Προϊόντων, η βιομηχανία 
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είναι υπεύθυνη για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των προϊόντων της κατά τη 
διάρκεια παραγωγής, κατανάλωσης και απόρριψης. Αυτή η ευθύνη αναγκάζει τη 
βιομηχανία να εφαρμόσει την Αρχή του Ολοκληρωμένου Κύκλου Ζωής, που απαιτεί 
την επανεξέταση όλων των λειτουργιών, από την επιλογή των πρώτων υλών έως 
θέματα ανακύκλωσης και τελικής διάθεσης. Η κυβέρνηση επίσης ενθαρρύνει τις 
επιχειρήσεις να υιοθετήσουν Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, (VROM, 
1995). 
 
Ωστόσο η συνεργασία με ομάδες – στόχους, όπως οι καταναλωτές, οι 
μοτοσικλετιστές και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν υπήρξε τόσο επιτυχής όσο με 
τις παραπάνω βιομηχανικές ομάδες – στόχους, εξαιτίας του μεγάλου αριθμού των 
μελών τους. Για αυτό το σκοπό η κυβέρνηση σχεδιάζει νέες στρατηγικές για την 
ενδυνάμωση της συνεργασίας με αυτές τις ομάδες και επενδύει σημαντικά στην 
εκπαίδευση και την ενημέρωση – ευαισθητοποίηση του κοινού. Παρόλο που η άμεση 
προσέγγιση του κοινού είχε μεγάλη επιτυχία με: 

• προγράμματα ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης, με χρήση των μέσων μαζικής 
επικοινωνίας και με διανομή ενημερωτικού υλικού 

• προγράμματα στον τομέα της παιδείας, όπου η περιβαλλοντική εκπαίδευση 
διείσδυσε μέχρι και το δημοτικά σχολεία 

 
εντούτοις δεν επιτεύχθηκε η αναμενόμενη αλλαγή στην περιβαλλοντική συμπεριφορά 
των καταναλωτών. Για αυτό το σκοπό η κυβέρνηση εξετάζει άλλες μορφές επίδρασης 
αυτών των ομάδων – στόχων, όπως η εισαγωγή οικονομικών εργαλείων (επιβολή 
φόρων, χορήγηση επιδοτήσεων, καταβολή ειδικών τελών), και η στενή συνεργασία 
με μη κυβερνητικές οργανώσεις, όπως η Εθνική Ένωση Εμπόρων Λιανικής. Οι μη 
κυβερνητικές οργανώσεις αριθμούν γύρω στα 2 εκατομμύρια μέλη και υφίστανται 
ενημέρωση από το Υπουργείο Οικισμού, Χωροταξίας και Περιβάλλοντος σε 
διμηνιαίες συναντήσεις. Οι οργανώσεις αυτές έχουν πραγματική επίδραση στην 
περιβαλλοντική πολιτική, όπως για παράδειγμα τα Ολλανδικά μέλη των Φίλων της 
Γης, που πρώτοι εισήγαγαν την ιδέα του «περιβαλλοντικού χώρου», που αναγνωρίζει 
ένα ανώτατο όριο στο επίπεδο των πόρων που μπορεί να καταναλώσει κάθε 
άνθρωπος, ώστε η κοινωνία να είναι περιβαλλοντικά βιώσιμη. Η κυβέρνηση θεωρεί 
τις μη κυβερνητικές οργανώσεις αρκετά σημαντικές, ώστε να χρηματοδοτεί 
προγράμματά τους με το ποσό των 7 εκ. Euro ετησίως. Δυο σημαντικοί φορείς 
παροχής εισηγήσεων και προτάσεων είναι: 

• το Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, που τα μέλη του αποτελούνται 
από ενώσεις εργοδοτών, σωματεία, περιβαλλοντικές ομάδες, καταναλωτικές 
ομάδες και τις τοπικές αρχές και γνωμοδοτεί στην κυβέρνηση για τη λήψη 
αποφάσεων πολιτικής που αφορά όλους τους κοινωνικούς φορείς 

• η Βάση της Βιώσιμης Ανάπτυξης, που είναι μια ένωση κοινωνικών ομάδων η 
οποία διενεργεί ενημερωτικές εκστρατείες που στοχεύουν στο ευρύ κοινό 

 
Οικονομικά εργαλεία 
Όσον αφορά στα οικονομικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται στην Ολλανδία για τη 
χάραξη και ενίσχυση της περιβαλλοντικής πολιτικής είναι: 

• Επιδοτήσεις για περιβαλλοντικές επενδύσεις, σε θέματα άμεσης 
προτεραιότητας, όπως η διαχείριση των PCBs και η εξοικονόμηση ενέργειας 

• Επιβολή τελών για την απόρριψη αποβλήτων και την επιβάρυνση των φυσικών 
αποδεκτών, τα οποία αποδείχθηκαν πολύ επιτυχές μέτρο, αφού οδήγησαν στη 
μείωση της ποσότητας των απορριπτόμενων αποβλήτων και χρηματοδότησε τα 
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μισά τουλάχιστον κεφάλαια των κυβερνητικών επενδύσεων σε θέματα 
περιβάλλοντος (π.χ. τα χρηματικά ποσά από το τέλος ρύπανσης επιφανειακών 
υδάτων χρηματοδότησαν την επέκταση του αποχετευτικού συστήματος) 

• Επιβολή «πράσινων φόρων» σε προϊόντα και υπηρεσίες, οι οποίοι 
εφαρμόζονται περισσότερο ως μέτρο βελτίωσης της περιβαλλοντικής 
συμπεριφοράς και λιγότερο για την συγκέντρωση κεφαλαίων για 
περιβαλλοντικές επενδύσεις. Η επιβολή των φόρων αυτών γίνεται με μεγάλη 
προσοχή και στοχεύει έμμεσα στην εξάλειψη μη ορθολογικών πρακτικών (π.χ. 
μειωμένοι φόροι σε αυτοκίνητα με καταλύτες σε συνδυασμό με αυξημένους 
φόρους στην βενζίνη με μόλυβδο, με στόχο τη χρήση καταλυτικών οχημάτων,  
φόροι για την τελική διάθεση των αποβλήτων, με στόχο την εξάλειψη του 
φαινομένου της ανεξέλεγκτης απόρριψης, κλπ). 

• Καθορισμός οικονομικής ευθύνης και παροχή κινήτρων. Στην περίπτωση αυτή, 
τα δικαστήρια επιβάλλουν πρόστιμα σε όσους προκαλούν ρύπανση του 
περιβάλλοντος, ενώ οι ασφαλιστικές εταιρείες προσφέρουν κάλυψη και για 
υποβάθμιση του περιβάλλοντος (είτε σταδιακή ή από ατύχημα). Επιπρόσθετα 
δημιουργήθηκαν προνομιακοί όροι για τη βιομηχανία, επιτρέποντας 
γρηγορότερη απόσβεση για συγκεκριμένες επενδύσεις. Ακόμη, ορισμένες 
επενδύσεις περιβαλλοντικού χαρακτήρα επιδέχονται φοροαπαλλαγή. Τέλος η 
Ολλανδική κυβέρνηση σχεδιάζει φορολογικές ελαφρύνσεις για όσους 
προβαίνουν σε περιβαλλοντικά φιλικές δραστηριότητες. 

 
Οι περιβαλλοντικές επενδύσεις γίνονται από δημόσιους φορείς σε ποσοστό 64%, από 
ιδιωτικές επιχειρήσεις σε ποσοστό 26%, ενώ οι καταναλωτές πληρώνουν 
περιβαλλοντικά τέλη για το νερό και την αποχέτευση. Τα περιβαλλοντικά έσοδα από 
τέλη και «πράσινους φόρους» καλύπτουν το 80% των δημοσίων επενδύσεων. Οι 
περιβαλλοντικές επενδύσεις αφορούν: 
• Ρύπανση νερού: 37% 
• Διαχείριση αποβλήτων: 23% 
• Ατμοσφαιρική ρύπανση: 17% 

 
Έρευνα και τεχνολογία  
Η ανάπτυξη περιβαλλοντικής έρευνα και τεχνογνωσίας πραγματοποιείται από 
πολλούς ανεξάρτητους δημόσιους φορείς, ο σημαντικότερος εκ των οποίων είναι το 
Εθνικό Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας και Περιβάλλοντος (National Institute for Public 
Health and Environmental Protection – RijksInstituut voor Volksgezondheid en 
Milieu – RIVM), το οποίο εξέδωσε την αναφορά «Φροντίδα για το περιβάλλον», 
στην οποία βασίζεται το πλαίσιο δράσης του Εθνικού Σχεδίου Περιβαλλοντικής 
Πολιτικής. Το παραπάνω Ινστιτούτο συντάσσει ετήσιες αναφορές παρακολούθησης 
για την εκτίμηση της εφαρμογής της πολιτικής και εκδίδει τη διετή αναφορά «Εθνική 
Περιβαλλοντική Εκτίμηση». Άλλοι ερευνητικοί φορείς αποτελούν ο Οργανισμός 
Επιστημονικής Έρευνας και το Συμβούλιο Έρευνας για τη Φύση και το Περιβάλλον, 
(VROM, 1995). 
 
Περιβαλλοντική Παρακολούθηση  
Ο μηχανισμός ελέγχου της εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας λειτουργεί 
τόσο σε εθνικό επίπεδο, από την Επιθεώρηση Περιβάλλοντος, όσο και σε 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο από την Εθνική Συντονιστική Επιτροπή Επιβολής 
Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας. Δίδεται ιδιαίτερη σημασία στο προσωπικό διενέργειας 
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των περιβαλλοντικών ελέγχων (συμπληρωματική εκπαίδευση, αύξηση του αριθμού 
των ατόμων που διενεργούν τους ελέγχους κλπ). 
 
Στην Ολλανδία χρησιμοποιούνται δυο συστήματα περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων: 
• η περιβαλλοντική παρακολούθηση, κατά την οποία συλλέγονται δεδομένα που 

αφορούν στις συγκεντρώσεις ρύπων στα απόβλητα 
• η παρακολούθηση της απόδοσης, που μετρά την αποτελεσματικότητα της 

περιβαλλοντικής πολιτικής και επιπλέον εξετάζει και αναφέρει τις οικονομικές 
συνιστώσες της πολιτικής αυτής. Στα πλαίσια αυτά εκδίδεται ετησίως το 
«Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα», το οποίο είναι μια αναφορά που περιλαμβάνει 
εκτίμηση του εκάστοτε ισχύοντος Εθνικού Σχεδίου Περιβαλλοντικής Πολιτικής 
και πρόβλεψη για την επόμενη τριετία. Η παραπάνω αναφορά συνοδεύει τον 
προϋπολογισμό του Υπουργείου και χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση της 
περιβαλλοντικής πολιτικής. 

 
Όπως ήδη αναφέρθηκε, η περιβαλλοντική πολιτική διαμορφώνεται κυρίως σε εθνικό 
επίπεδο, ενώ την ευθύνη για την εφαρμογής της σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο 
έχουν οι αντίστοιχες Τοπικές αρχές. Οι περιφέρειες συντάσσουν σε ετήσια βάση από 
κοινού ένα Διαπεριφερειακό Πρόγραμμα που υπαγορεύει συγκεκριμένες δράσεις. Επί 
του παρόντος υφίστανται 75 τέτοιες δράσεις, την απόδοση των οποίων εκτιμά ειδική 
Οργανωτική Επιτροπή που αντιπροσωπεύει τα συναρμόδια υπουργεία, με σκοπό να 
διασφαλίζει τη συμβατότητα των δράσεων με το Εθνικό Σχέδιο Περιβαλλοντικής 
Πολιτικής, (VROM, 1995). Η κατανομή των ευθυνών και αρμοδιοτήτων για θέματα 
περιβάλλοντος έχει ως εξής: 
• Περιφερειακό επίπεδο, όπου οι Περιφέρειες έχουν την ευθύνη για την εφαρμογή 

της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και πολιτικής στην επικράτειά τους, για την 
επίβλεψη των τοπικών αρχών και των Συμβουλίων Νερού, κλπ. Επίσης, έχουν 
δημιουργηθεί ειδικές ομάδες συνεργασίας και διαλόγου για την περιφερειακή 
ενσωμάτωση των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών θεμάτων 
πολιτικής στις οποίες συμμετέχουν οι περιφερειακές και τοπικές αρχές, οι 
τοπικές επιχειρήσεις και οι περιβαλλοντικές οργανώσεις.  

• Τοπικό επίπεδο, όπου οι αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης δεν υποχρεούνται να 
συντάξουν ειδικά περιβαλλοντικά σχέδια (ο περιβαλλοντικός σχεδιασμός 
καθορίζεται σε επίπεδο χώρας), αλλά παρέχεται σε αυτές χρηματοδότηση από 
την κυβέρνηση για υλοποίηση των προβλεπομένων από τον εθνικό σχεδιασμό. 
Επίσης, οι τοπικές αρχές είναι υπεύθυνες για την αδειοδότηση μικρών 
βιομηχανικών μονάδων, εξυγίανση του εδάφους και παροχή υπηρεσιών 
αποχέτευσης, συλλογής απορριμμάτων και ανακύκλωσης (οι μικρότερες τοπικές 
αρχές συνεργάζονται για την παροχή περιβαλλοντικών υπηρεσιών από κοινού 
σε ευρύτερο γεωγραφικό επίπεδο). 

• Συμβούλια Νερού, που είναι φορείς για τη διαχείριση των νερών κυρίως για την 
προστασία των περιοχών από πλημμύρες και την προστασία των υδάτων από 
ρύπανση.  
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3.5.2 Διαχείριση Αποβλήτων 
 
 
3.5.2.1 Υλικά συσκευασίας 
 
Στην Ολλανδία σχεδόν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, από τους παραγωγούς έως τους 
καταναλωτές, εμπλέκονται στη διαχείριση των απορριπτόμενων συσκευασιών. 
Ειδικά, οι βιομηχανίες έχουν συστήσει το Ίδρυμα για τις Συσκευασίες και το 
Περιβάλλον (Foundation on Nature and Environment – Stichting Natuur en Milieu – 
SVM).  
Παρουσιάζεται σταθερή αύξηση των απορριπτόμενων συσκευασιών, με αποτέλεσμα 
να παράγονται ετησίως 2,8 εκατομμύρια τόνοι, η μισή ποσότητα των οποίων 
προέρχεται από τα νοικοκυριά. Η σύσταση των αποβλήτων από συσκευασίες είναι η 
εξής: χαρτί – χαρτόνι 52%, πλαστικά 23%, γυαλί 17%, σιδηρούχα και μη σιδηρούχα 
μέταλλα (π.χ. αλουμίνιο) 8%. 
 
Οι στόχοι για τη διαχείριση των συσκευασιών που έχουν οριστεί από την Ολλανδική 
περιβαλλοντική πολιτική είναι: 
• Μείωση κατά 10% της παραγόμενης ποσότητας σε σχέση με τα επίπεδα 

παραγωγής κατά το έτος 1985 
• Σταδιακή κατάργηση της διάθεσης υλικών συσκευασίας σε χώρους 

υγειονομικής ταφής  
• Αύξηση του ποσοστού ανακύκλωσης σε 60% 
• Αύξηση του ποσοστού αποτέφρωσης με ενεργειακή αξιοποίηση σε 40% 

 
Η Ολλανδική κυβέρνηση συμφώνησε με τη βιομηχανία («3η

 

 Συμφωνία 
Συσκευασίας») για την εισαγωγή συστήματος επιστροφής για τις πλαστικές και 
μεταλλικές συσκευασίες ποτών. Στα πλαίσια αυτά, οι καταναλωτές θα εισπράττουν 
χρηματικό ποσό με την επιστροφή των αντίστοιχων συσκευασιών, η οποία θα γίνεται 
μόνο σε ειδικά σημεία συλλογής και όχι στα καταστήματα πώλησης προϊόντων. 

Το Ίδρυμα για τις Συσκευασίες και το Περιβάλλον συντάσσει ετησίως αναφορά για 
τα αποτελέσματα της συμφωνίας και την υποβάλλει στην Επιτροπή για τις 
Συσκευασίες (ανεξάρτητος φορέας) που επιβλέπει την επίτευξη των στόχων. 
Επιπρόσθετα η πορεία του προγράμματος παρακολουθείται από: 
• το Εργαστήριο Αποβλήτων και Εκπομπών του Ινστιτούτου Υγείας και 

Περιβάλλοντος που έχει αναπτύξει σύστημα μετρήσεων και παρακολούθησης 
των αποβλήτων συσκευασιών 

• μια ανεξάρτητη συμβουλευτική επιχείρηση που παρακολουθεί την εισαγωγή 
νέων συσκευασιών στην αγορά.  

 
Η 3η  συμφωνία συσκευασίας υποχρεώνει την εξέταση ολόκληρου του κύκλου ζωής 
των συσκευασιών με την εφαρμογή της Ανάλυσης Κύκλου Ζωής (Life Cycle 
Analysis -LCA), όπως αυτή διενεργείται από τον Οργανισμό Περιβαλλοντικής 
Τοξικολογίας και Χημείας (Society of Environmental Toxicology And Chemistry – 
SETAC). Ωστόσο απαιτείται πρόσθετα η διεξαγωγή Ανάλυσης Οικονομίας Αγοράς 
(Market Economic Analysis –MEA) για την εκτίμηση των επιπτώσεων στην 
οικονομία και την αγορά των πολιτικών διαχείρισης των συσκευασιών. Το Ίδρυμα 
Οικολογικής Συσκευασίας που συστήθηκε από το βιομηχανικό κλάδο τροφίμων, 
χρηματοδοτεί προγράμματα για τη διεξαγωγή των παραπάνω αναλύσεων, ενώ τα 
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έσοδα προέρχονται από εθελοντικές εισφορές των παραγωγών. Το Ινστιτούτο 
Εφαρμοσμένων Περιβαλλοντικών Οικονομικών έχει διεξάγει έρευνες για τις 
επιπτώσεις από την ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων συσκευασίας στην 
οικονομία και συμπέρανε ότι συμβάλλει σε αύξηση των θέσεων εργασίας, (VROM, 
1995). 
 
Επίσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση Ανάκτησης και Ανακύκλωσης (European Recovery and 
Recycling Association - ERRA) συγχρηματοδοτεί πιλοτικά προγράμματα εσωτερικής 
διαλογής στις βιομηχανίες για χαρτί / χαρτόνι, πλαστικά και μέταλλα.  
 
Ένα θετικό στοιχείο του συστήματος που εφαρμόζεται στην Ολλανδία είναι ότι 
παρέχει το οικονομικό κίνητρο στους καταναλωτές για να συμμετέχουν στην 
ανακύκλωση και ανάκτηση των πλαστικών και μεταλλικών υλικών, αφού  
εισπράττουν χρηματικό ποσό με την επιστροφή συσκευασιών σε ειδικά σημεία 
συλλογής, στα πλαίσια συμφωνίας της κυβέρνησης με τη βιομηχανία. Επίσης είναι 
σημαντική η ύπαρξη του Ιδρύματος για τις Συσκευασίες, το οποίο προωθεί τις αρχές 
της Ε.Ε. για την ευθύνη του παραγωγού, και το οποίο δεν λειτουργεί αυτόνομα καθώς 
υποχρεούται να συντάσσει αναφορές προόδου τις οποίες υποβάλλει στην Επιτροπή 
για τις Συσκευασίες.  
 
 
3.5.2.2 Οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους 
 
Το Ολλανδικό σύστημα διάθεσης των αποσυρόμενων οχημάτων βασίζεται σε 
συμφωνία μεταξύ της κυβέρνησης και των αντίστοιχων επιχειρήσεων. Σύμφωνα με 
τη συμφωνία αυτή επιβάλλεται ειδικό τέλος στους παραγωγούς και εισαγωγείς των 
οχημάτων, από το 2001, βάσει της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει». Επί του παρόντος 
το 90% των αποσυρόμενων οχημάτων αποσυναρμολογούνται (252.000 οχήματα για 
το 1999) και 17 υλικά και μέρη του οχήματος οδηγούνται προς επαναχρησιμοποίηση 
ή ανακύκλωση. Μέρος των κεφαλαίων που συλλέγονται από τα τέλη, 
χρησιμοποιούνται για την ενθάρρυνση και τη χρηματοδότηση προγραμμάτων 
ανακύκλωσης.  
 
 
3.5.2.3 Απόβλητα Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΚΚ) 
 
Σημαντική κατηγορία των ΑΚΚ αποτελούν τα αδρανή (τσιμέντο , τούβλα, κ.λπ.). Τα 
αδρανή αυτά υλικά, υπόκεινται σε επεξεργασία και διατίθενται προς πώληση στην 
αγορά. Η επεξεργασία τους γίνεται είτε στις εγκαταστάσεις που επεξεργάζονται και 
ξεχωρίζουν τα ΑΚΚ, είτε στους χώρους κατασκευών/κατεδαφίσεων με φορητά 
μηχανήματα σύνθλιψης, (European Commission DGXI,1999). Τα προϊόντα που 
προκύπτουν και τα οποία χρησιμοποιούνται ως υλικό υποστρώματος στην κατασκευή 
δρόμων είναι: 
• μίγμα τσιμέντου  
• μίγμα τσιμέντου και ανακυκλωμένης άμμου 

 
Αναφορικά με τις τεχνικές διαχείρισης της ασφάλτου που περιέχεται στα ΑΚΚ, αυτές 
αφορούν κυρίως στη ψυχρή και θερμή αναγέννησή της. Οι δύο τεχνικές 
διαφοροποιούνται ως εξής: 
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• η ψυχρή αναγέννηση εφαρμόζεται για την επεξεργασία ασφάλτου που περιέχει 
πίσσα και η οποία χρησιμοποιείται μαζί με νέα άσφαλτο για την κατασκευή 
δρόμων  

• η θερμή αναγέννηση εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που το υλικό 
επαναχρησιμοποιείται ως έχει, χωρίς την ανάγκη πρόσμιξης με άλλο υλικό 

 
Στην Ολλανδία επιβάλλεται η καταβολή ειδικού τέλους για την απόρριψη ΑΚΚ σε 
χώρους διάθεσης, με στόχο την προώθηση της ανάκτησης υλικών από αυτά. Μόνο οι 
πιστοποιημένες επιχειρήσεις διαλογής και σύνθλιψης μπορούν να διαθέσουν σε 
χώρους ταφής, χωρίς καταβολή ειδικού τέλους, τα μη ανακτήσιμα κατάλοιπα των 
ΑΚΚ. Παρόμοια τακτική θα εφαρμοστεί και για τους πιστοποιημένους εργολάβους 
αποβλήτων κατεδαφίσεων. Ως επαναχρησιμοποιήσιμα υλικά των ΑΚΚ θεωρούνται 
τα εξής: πέτρες και συμπαγή μάζα, μέταλλα, μη εμποτισμένο ξύλο, χαρτόνι και χαρτί, 
φύλλα πλαστικού (ΡΕ) και πλαστικά (PVC). Ως μη επαναχρησιμοποιήσιμα υλικά των 
ΑΚΚ θεωρούνται τα ρυπασμένα μπάζα και η λιθανθρακόπισσα, (European 
Commission DGXI,1999)  
 
Οι εργολάβοι αποβλήτων κατεδαφίσεων υπόκεινται και σε άλλους νόμους και 
κανονισμούς που τους υποχρεώνουν να διαχωρίζουν συγκεκριμένα υλικά: 
• κατά την αποθήκευση: αμίαντο, ξύλο, πέτρες και συμπαγή μπάζα 
• στους χώρους κατεδάφισης: βιοαποδομήσιμα απόβλητα, χαρτί και χαρτόνι, 

ξύλο, γυαλί και υφάσματα. 
 
Οι Τοπικές Αρχές έχουν την ευθύνη για τον έλεγχο του διαχωρισμού των παραπάνω 
υλικών, ενώ έχουν την αρμοδιότητα να συμπεριλάβουν στον κατάλογο και άλλα 
υλικά προς διαχωρισμό, όπως επικίνδυνα απόβλητα, γυαλί, μονωτικά υλικά, κ.λπ. 
Για την προώθηση της ξεχωριστής διαλογής των ΑΚΚ, καθώς και της τροφοδοσίας 
των μονάδων ανακύκλωσης, η Ολλανδική Ένωση Εργολάβων Αποβλήτων 
Κατεδάφισης (Dutch Association of Demolition Waste Contractors – BABEX) και η 
Ολλανδική Ένωση Εργολάβων Σύνθλιψης και Διαλογής (Dutch Association of 
Crushers and Sorters – BRBS) έχουν ιδρύσει αντίστοιχα για τα μέλη τους ένα 
σύστημα πιστοποίησης, (European Commission DGXI,1999). 
 
Επίσης, προσφέρεται στους εργολάβους η δυνατότητα φοροαπαλλαγών εάν 
χρησιμοποιούν μίγματα που προέρχονται από υλικά που ανακτήθηκαν από ΑΚΚ  
 
Η κυβέρνηση έθεσε ως στόχο για τη διαχείριση των ΑΚΚ την κατά 90% 
επαναχρησιμοποίηση, ώστε να μειωθεί η χρήση πρωτογενών υλικών και να αυξηθεί η 
επαναχρησιμοποίησή τους. Για την επίτευξη αυτού του στόχου υιοθετήθηκαν τα 
παρακάτω: 
• Πρόγραμμα προώθησης φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων στον 

κατασκευαστικό τομέα που περιλαμβάνει τα εξής: 
- Απαιτήσεις και προτάσεις διαχωρισμού συγκεκριμένων ΑΚΚ 
- Χρήση μπαζών μετά από σύνθλιψη ως δευτερογενείς πρώτες ύλες 

• Έκδοση Εγχειριδίου που παρέχει πρακτικά μέτρα και εργαλεία για τη χρήση 
δευτερογενών πρώτων υλών και το οποίο περιλαμβάνει 

- Σχεδιασμό μακροπρόθεσμων σχεδίων 
- Ανάπτυξη πολιτικής 
- Συμβουλευτικές υπηρεσίες, όπως πληροφορίες για τις δευτερογενείς 

πρώτες ύλες 
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- Δημιουργία κινήτρων σε βραχυπρόθεσμη βάση 
- Προδιαγραφές κατασκευών με χρήση δευτερογενών πρώτων υλών 
- Επιλογή συμμετεχόντων (εργολάβοι κατασκευών, αρχιτέκτονες, 

πολεοδόμοι κλπ) με κατάλληλη εμπειρία και γνώσεις στον τομέα των 
δευτερογενών πρώτων υλών 

 
Για την προώθηση της χρήσης των δευτερογενών πρώτων υλών, οι Τοπικές Αρχές 
έχουν στη διάθεση τους εργαλεία, όπως: 
• ένταξη συγκεκριμένων κανονισμών στα αναπτυξιακά σχέδια 
• επιβολή ειδικών διατάξεων για την έκδοση αδειών κατασκευής κτιρίων 
• συμφωνία με τους εργολάβους κατασκευών για χρήση δευτερογενών πρώτων 

υλών  
 
Το 1995 η Ολλανδική κυβέρνηση και 20 ενώσεις βιομηχανιών 
(συμπεριλαμβανομένης και της Ένωσης Εργολάβων Αποβλήτων Κατεδαφίσεων) 
συμφώνησαν στην υιοθέτηση μέτρων για τη μείωση και επαναχρησιμοποίηση των 
ΑΚΚ, (European Commission DGXI,1999).  
 
Το 1996 οι εργολάβοι αποβλήτων κατεδαφίσεων και οι προμηθευτές υλικών 
κατασκευής αλουμινίου συμφώνησαν σε μια από κοινού προσπάθεια προώθησης της 
προσέγγισης «κλειστού κύκλου ζωής» για προϊόντα κατασκευής αλουμινίου.  
 
Διάφοροι φορείς (Υπουργεία, ινστιτούτα, πανεπιστήμια) αναπτύσσουν έρευνα για τη 
διαχείριση των ΑΚΚ, όπως το πρόγραμμα διερεύνησης της δυνατότητας χρήσης 
μιγμάτων των ΑΚΚ ως πρόσθετο υλικό στο τσιμέντο. Τα αποτελέσματα του 
προγράμματος έδειξαν ότι ήταν εφικτή η αντικατάσταση των φυσικών χαλικιών και 
άμμου σε ποσοστό 20%. Επιπρόσθετα έχουν διεξαχθεί έρευνες για την ανακύκλωση 
ξύλου με σκοπό τη χρήση επεξεργασμένων ροκανιδιών σε υλικά σύνθετων ξύλινων 
επιφανειών, (European Commission DGXI,1999).   
 
Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι κυριότερες πιλοτικές εφαρμογές που έχουν λάβει 
χώρα στην Ολλανδία. 
 
Πίνακας 3.5: Πιλοτικές εφαρμογές χρήσης των υλικών των ΑΚΚ 

Δευτερογενής πρώτη ύλη 
(ρεύμα επεξεργασμένων ΑΚΚ) 

Εφαρμογή 

Χώμα και συμπαγή μπάζα Ανύψωση εδάφους 
Τσιμέντο, λιθοκατασκευές, μίγματα 

αδρανών 
Υλικό υποστρώματος 

Κοσκινισμένη άμμος  
Κοκκοποιημένη άσφαλτος Εξωτερικές επιφάνειες 

Λιθοκατασκευές, κοκκοποιημένα 
μίγματα 

Εξωτερικές επιφάνειες 

Τσιμέντο, λιθοκατασκευές, μίγματα 
αδρανών 

Μίγματα τσιμέντου 

 
 
Ειδικά για τη χρήση των δευτερογενών υλικών, ως υλικά υποστρώματος, υφίστανται 
Πρότυπες Προδιαγραφές Απόδοσης (RAW, 1995). Στον παρακάτω πίνακα 
παρουσιάζονται τα πρότυπα που εφαρμόζονται στην ανακύκλωση αδρανών. 
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Πίνακας 3.6: Πρότυπα Ανακύκλωσης ΑΚΚ 
Υλικό Εφαρμογή Πρότυπα 
Μίγματα τσιμέντου Χονδρόκοκκα μίγματα 

τσιμέντου 
CUR, 4 
NEN 5905, 5950 

Μίγματα λιθοκατασκευών  Χονδρόκοκκα μίγματα 
τσιμέντου 

CUR, 5 
NEN 5905, 5950 

Άμμος από σύνθλιψη  Λεπτόκοκκα μίγματα 
τσιμέντου 

NEN 5905 

 
Επί του παρόντος υφίστανται 120 εγκαταστάσεις σύνθλιψης στην Ολλανδία, 
συνολικής χωρητικότητας 16,25 εκατομμυρίων τόνων. Οι 20 από αυτές λειτουργούν 
στους χώρους κατασκευών, ενώ οι υπόλοιπες χωροθετούνται σε συγκεκριμένα 
κέντρα ανακύκλωσης, (European Commission DGXI,1999).  
 
Τα μονωτικά υλικά και γυαλιά από χώρους κατεδαφίσεων συλλέγονται ξεχωριστά 
προς τελική διάθεση, ενώ τα αντίστοιχα από χώρους κατασκευών ανακυκλώνονται. 
Τονίζεται ότι η ανακύκλωση αυτών των υλικών και επαναχρησιμοποίησή τους στην 
παραγωγική διαδικασία για κατασκευή νέων προϊόντων, έχει επιτυχία για τα 
μονωτικά υλικά, αλλά αποδεικνύεται ιδιαίτερα μεγάλου κόστους για το γυαλί.  
 
Με βάση τα παραπάνω, παρατηρείται ότι οι φορείς που εμπλέκονται στην παραγωγή 
και χρήση οικοδομικών υλικών δραστηριοποιούνται στον τομέα της διαχείρισης των 
ΑΚΚ. Η γενική πολιτική της κυβέρνησης είναι ότι ‘ο ρυπαίνων πληρώνει’. Επίσης, η 
κυβέρνηση προωθεί διάφορα εργαλεία (κανονισμούς, διατάξεις, συμφωνίες, κ.λπ) για 
την αποτελεσματικότερη διαχείριση των ΑΚΚ. 
 
 
3.5.2.4 Απορριπτόμενες Ηλεκτρικές και Ηλεκτρονικές Συσκευές (ΑΗΗΣ) 
 
Στην Ολλανδία υφίστανται επί του παρόντος δύο σχήματα ανακύκλωσης 
απορριπτόμενων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών: 

• Το πρώτο αφορά σε ηλεκτρικές συσκευές οικιακού εξοπλισμού και 
δημιουργήθηκε από τους κατασκευαστές τους, μετά την εισαγωγή της 
ευθύνης του παραγωγού το 1998. Σύμφωνα με το σχήμα αυτό, κάθε πώληση 
νέας συσκευής επιβαρύνεται με ειδική προσαύξηση της τιμής (ειδικό τέλος) 
για την κάλυψη των δαπανών του προγράμματος ανακύκλωσης 

• Το δεύτερο αφορά σε εξοπλισμό πληροφορικής και επικοινωνιών και 
επιβάλλει στον κατασκευαστή να ενσωματώσει στην τιμή του προϊόντος και 
το κόστος ανακύκλωσής του.  

 
Δεν υπάρχει ενιαίος φορέας για τη διαχείριση των ΑΗΗΣ, ωστόσο τονίζεται η ευθύνη 
του παραγωγού, ο οποίος επωμίζεται το κόστος διαχείρισής τους. 
 
 
3.5.2.5 Θερμική επεξεργασία αποβλήτων 
 
Η Ολλανδική κυβέρνηση ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις στην πραγματοποίηση 
επενδύσεων για κατασκευή εγκαταστάσεων θερμικής επεξεργασίας αποβλήτων με 
ανάκτηση ενέργειας, σε συνδυασμό με προσωρινή απαγόρευση των εξαγωγών 
αποβλήτων που μπορούν να υποστούν θερμική επεξεργασία (burnable waste). Στόχος 



 113 

του Υπουργείου Οικισμού, Χωροταξίας και Περιβάλλοντος είναι να διασφαλιστεί ότι 
τα απόβλητα υψηλής θερμογόνου δύναμης διαχωρίζονται και οδηγούνται για θερμική 
επεξεργασία. Αναφορικά με την απαγόρευση της εξαγωγής καύσιμων αποβλήτων 
τονίζεται ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει ήδη εκδώσει απόφαση ότι ένα κράτος – 
μέλος δεν δύναται να απαγορεύσει τις εξαγωγές αποβλήτων που προορίζονται για 
ανάκτηση με βάση τις αρχές της εγγύτητας και της αυτάρκειας, διότι δημιουργούν 
εμπορικά φράγματα, (VROM, 1995). 
 
 
3.6 Αγγλία 
 
 
3.6.1 Αρχές 
 
Το πρόγραμμα διαχείρισης των αποβλήτων στην Αγγλία, (Waste Strategy 2000) θέτει 
τις βάσεις και καθορίζει τα αναγκαία μέτρα με στόχο την ορθολογική διαχείριση των 
αποβλήτων σε εθνικό επίπεδο, (UK Environment Agency, 2001). Πιο αναλυτικά, 
περιλαμβάνει τα ακόλουθα:  
• Πρόγραμμα δράσης για την αποτελεσματική διαχείριση των αποβλήτων και 

χρήση των φυσικών πόρων, με προτεραιότητα την επαναχρησιμοποίηση και 
ανακύκλωση των υλικών 

• Πιλοτικό πρόγραμμα συμμετοχής του κοινού σε διάφορα δίκτυα συλλογής και 
ανακύκλωσης προϊόντων  

• Προγράμματα μείωσης της παραγωγής των βιομηχανικών αποβλήτων  
• Μέτρα για την προώθηση της αναγέννησης χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων 
• Προγράμματα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού σε θέματα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης   
 
Η παρακολούθηση της εφαρμογής της στρατηγικής αυτής πραγματοποιείται από 
ειδική επιτροπή η οποία έχει συγκροτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό.  
 
Tα διάφορα εργαλεία και πρωτοβουλίες που εφαρμόζονται για την επίτευξη των 
στόχων που έχει θέσει η Βρετανική Κυβέρνηση μέσω του προγράμματος διαχείρισης 
είναι τα εξής, (UK Environment Agency, 2001): 
1. Μέσω του Προγράμματος δράσης για τα απόβλητα και τους φυσικούς πόρους, 

στο οποίο συμμετέχουν το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Τροφίμων και το 
Υπουργείο Βιομηχανίας και Εμπορίου αναπτύσσεται μια σειρά από 
δραστηριότητες που αφορούν στη διαχείριση των αποβλήτων. Οι δραστηριότητες 
αυτές έχουν ως στόχο: 
• Την προώθηση της ερευνητικής δραστηριότητας στον τομέα της 

περιβαλλοντικής επιστήμης και τεχνολογίας 
• Την ανάπτυξη αγορών με στόχο την προώθηση ανακυκλώσιμων προϊόντων 
• Το σχεδιασμό και ανάπτυξη βάσεων δεδομένων με στόχο τη διαχείριση 

πληροφοριών σχετικών με τις παραγόμενες ποσότητες αποβλήτων  
• Την ανάπτυξη προγραμμάτων με στόχο την ενημέρωση, εκπαίδευση και 

ευαισθητοποίηση του κοινού σε διάφορα περιβαλλοντικά θέματα 
2. Προωθούνται οι εθελοντικές πρωτοβουλίες με στόχο την ανάληψη της ευθύνης 

της παραγωγής των αποβλήτων από τους ίδιους τους παραγωγούς  
3. Προωθείται η ανάπτυξη και εφαρμογή βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών και η 

παραγωγή προϊόντων φιλικών προς το περιβάλλον  
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4. Προωθείται η συνεργασία με την Υπηρεσία Περιβάλλοντος και άλλους φορείς με 
στόχο τη συλλογή στοιχείων αναφορικά με την παραγωγή και διάθεση των 
επικινδύνων αποβλήτων 

 
 
3.6.2 Κατηγορίες στερεών αποβλήτων 
 
 
3.6.2.1 Οικιακά απόβλητα 
 
Σύμφωνα με το Σχέδιο Διαχείρισης των οικιακών αποβλήτων, την ευθύνη για την 
εφαρμογή των δράσεων που αφορούν στη διαχείριση των αποβλήτων αυτών, έχουν οι 
Τοπικές Αρχές. Βασικός στόχος του Σχεδίου είναι η ελαχιστοποίηση της 
παραγόμενης ποσότητας οικιακών αποβλήτων, η προώθηση της αξιοποίησης του 
οργανικού υλικού καθώς και η ανάπτυξη συστημάτων ανάκτησης υλικών, (UK 
Environment Agency, 2001).  
 
Για την ορθολογική διαχείριση των οικιακών αποβλήτων έχουν ληφθεί από τη 
Βρετανική κυβέρνηση μια σειρά από μέτρα που αποσκοπούν στην αύξηση του 
ποσοστού ανάκτησης, ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης υλικών και μείωσης 
αντίστοιχα του ποσοστού αποβλήτων που οδηγούνται σε χώρους τελικής διάθεσης. 
Ενδεικτικά αναφέρονται: 
• Επιβολή ειδικών τελών για την απόθεση οικιακών αποβλήτων σε χώρους 

τελικής διάθεσης  
• Περιορισμός στον αριθμό αδειών που εκδίδονται για απόθεση αποβλήτων σε 

χώρους διάθεσης  
• Μέρος του ποσού που συγκεντρώνεται από την καταβολή τελών για τη διάθεση 

αποβλήτων χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων με σκοπό 
την ανάπτυξη νέων τεχνικών και τεχνολογιών διαχείρισης των οικιακών 
αποβλήτων   

 
Δεν έχει συσταθεί ενιαίος φορέας για τη διαχείριση των οικιακών αποβλήτων στην 
Αγγλία. Η διαχείριση ανήκει στις δραστηριότητες των Τοπικών Αρχών και 
υποβοηθείται από την κυβέρνηση με την προώθηση μέτρων και εργαλείων 
προκειμένου για την αύξηση του ποσοστού ανάκτησης, ανακύκλωσης και 
επαναχρησιμοποίησης.  
 
 
3.6.2.2 Υλικά Συσκευασίας  
 
Η Μεγάλη Βρετανία έθεσε σε ισχύ νόμο που καθορίζει τις υποχρεώσεις και ευθύνες 
του Παραγωγού (1998) λαμβάνοντας υπόψη και τα προβλεπόμενα από τις Κοινοτικές 
Οδηγίες. Σύμφωνα με το νομοθετικό αυτό πλαίσιο, τίθενται πρωταρχικές 
υποχρεώσεις για τους παραγωγούς – επιχειρήσεις οι οποίες είναι οι εξής: 

• Τήρηση αρχείων σχετικά με τις ποσότητες και το είδος των αποβλήτων από 
υλικά συσκευασίας 

• Καταχώρησή τους σε μητρώα της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος και παροχή προς 
αυτήν ποσοτικών στοιχείων σχετικά με τα υλικά συσκευασίας 

• Εφαρμογή δράσεων για ανάκτηση καθορισμένων ποσοτήτων αποβλήτων από 
υλικά συσκευασίας 
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• Ενημέρωση των καταναλωτών για τη συμβολή τους στην αύξηση της 
ανακύκλωσης και ανάκτησης υλικών  

 
Την οργάνωση της συνολικής διαχείρισης αναλαμβάνει η εταιρεία VALPAK. Η 
εταιρεία αυτή, σχεδιάζει τα προγράμματα διαχείρισης, εξασφαλίζει τη 
χρηματοδότησή τους και συνεργάζεται με την Τοπική Αυτοδιοίκηση. 
 
Μια νέα πρωτοβουλία έχει ξεκινήσει με την ονομασία Bottleback από τη βιομηχανία 
των αλκοολούχων ποτών που σκοπό έχει την συλλογή και την ανακύκλωση 
μπουκαλιών από κέντρα ψυχαγωγίας.  
 
Η Υπηρεσία Περιβάλλοντος παρέχει πληροφορίες για τα υλικά συσκευασίας σε κάθε 
ενδιαφερόμενο. Επίσης η κυβέρνηση παρέχει επιχορηγήσεις για την εγκατάσταση 
νέων μονάδων ανακύκλωσης χαρτιού, πλαστικού και γυαλιού.  
 
Η οργάνωση του συστήματος διαχείρισης των υλικών συσκευασίας πραγματοποιείται 
από ιδιωτική εταιρεία η οποία συνεργάζεται με την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Το 
σύστημα διαχείρισης δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην ευθύνη του παραγωγού και στην 
ενημέρωση των καταναλωτών. Θετικό στοιχείο του όλου συστήματος είναι η παροχή 
επιχορηγήσεων για την εγκατάσταση νέων μονάδων ανακύκλωσης χαρτιού, 
πλαστικού και γυαλιού, προωθώντας με το τρόπο αυτό τις νέες πρωτοβουλίες στο 
χώρο των υλικών συσκευασίας. 
 
 
3.6.2.3 Βιομηχανικά απόβλητα 
 
Από το 1990 στη Μεγάλη Βρετανία καθιερώθηκε σύστημα ολοκληρωμένου ελέγχου 
της ρύπανσης που καθορίζεται από το Νόμο Environmental Protection Act (EPA) 
καθώς και τους Κανονισμούς Environmental Protection Regulations, (UK 
Environment Agency, 2001). Το εν λόγω σύστημα διακρίνεται σε δυο κατηγορίες: 
- Integrated Pollution Control (IPC), για τις μεγάλες βιομηχανικές μονάδες 
- Local Authority Air Pollution Control (LAAPC), για τις αέριες εκπομπές των 

μικρών βιομηχανικών μονάδων 
 
Το σημαντικότερο χαρακτηριστικό του πιο πάνω νόμου (EPA) είναι ότι απαιτεί τη 
χρήση Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών, για την πρόληψη ή στην περίπτωση που 
αυτό είναι αδύνατον, για την ελαχιστοποίηση της εκπομπής ρύπων στο περιβάλλον. 
Παράλληλα επιδιώκεται, οι τελικά εκπεμπόμενοι ρύποι να υφίστανται 
αποτελεσματική επεξεργασία έτσι ώστε να μην υπάρχουν παρεκκλίσεις σχετικά με 
την τήρηση των ορίων ποιότητας περιβάλλοντος. Στην περίπτωση που δεν είναι 
τεχνικοοικονομικά εφικτή η υιοθέτηση ΒΔΤ, επιδιώκεται η επίτευξη της ‘Βέλτιστης 
εφικτής λύσης’ για το περιβάλλον, προκειμένου οι εκπομπές από τις εγκαταστάσεις 
να έχουν τις ελάχιστες επιπτώσεις στο περιβάλλον συνολικά, (Read et al., 1997).  
 
Επιπλέον σημειώνεται ότι δεν υφίστανται εθνικοί κανονισμοί που να καθορίζουν 
αποκλειστικά τις οριακές τιμές εκπομπών. Έμμεση αναφορά σε αυτά γίνεται μέσα 
από τις υφιστάμενες νομοθετικές διατάξεις που σχετίζονται με την εφαρμογή 
Ολοκληρωμένου Ελέγχου της Ρύπανσης (IPC) και τη χρήση BATNEEC. Στις 
διατάξεις αυτές υπάρχουν μόνον προτεινόμενα όρια αερίων εκπομπών, τα οποία 
συνίστανται να λαμβάνονται υπόψη ανάλογα με την εξεταζόμενη περίπτωση. Οι 
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επιθεωρητές περιβάλλοντος του HMIP (Her Majesty’s Inspectorate of Pollution) 
εφαρμόζουν τις προτεινόμενες οριακές τιμές κατά περίπτωση.  
 
Για την ορθολογική διαχείριση των βιομηχανικών αποβλήτων έχει ληφθεί από τη 
Βρετανική κυβέρνηση μια σειρά από μέτρα που αποσκοπούν στην αύξηση του 
ποσοστού ανάκτησης, ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης υλικών και μείωσης 
αντίστοιχα του ποσοστού αποβλήτων που οδηγούνται σε χώρους τελικής διάθεσης.    
 
Ενδεικτικά αναφέρονται: 
• Επιβολή τελών για την απόθεση αποβλήτων σε χώρους τελικής διάθεσης  
• Περιορισμό στον αριθμό αδειών που εκδίδονται για απόθεση αποβλήτων σε 

χώρους διάθεσης  
• Μέρος του ποσού που συγκεντρώνεται από την καταβολή τελών για τη διάθεση 

αποβλήτων χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων με σκοπό 
την ανάπτυξη νέων τεχνικών και τεχνολογιών διαχείρισης των βιομηχανικών 
αποβλήτων   

 
Η διαχείριση των βιομηχανικών αποβλήτων αποτελεί ευθύνη του παραγωγού και 
διέπεται από μέτρα της κυβέρνησης που αποσκοπούν στην αποτελεσματική και 
ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων. 
 
 
3.6.2.4 Οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους  
 
Το 1991 ιδρύθηκε η Ένωση Ανακύκλωσης και Διάθεσης Αυτοκινήτων (ACORD) 
στην οποία συμμετέχουν εταιρείες παραγωγής οχημάτων και εξαρτημάτων καθώς και 
εταιρίες αποσυναρμολόγησης και ανακύκλωσης εξαρτημάτων αυτοκινήτων, (UK 
Environment Agency, 2001). Το 1997 τα μέλη της Ένωσης υπέγραψαν εθελοντική 
συμφωνία με σκοπό τη βελτίωση της διαχείρισης των παλαιών οχημάτων.    
 
Η συμφωνία της ΑCORD περιλαμβάνει τις ακόλουθες δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν 
από τα εμπλεκόμενα μέρη: 
• Οι κατασκευαστές οχημάτων εστιάζουν τις προσπάθειές τους για παραγωγή 

οχημάτων με όσο το δυνατό μεγαλύτερο ποσοστό ανακυκλώσιμων υλικών και 
συντάσσουν εγχειρίδια αποσυναρμολόγησης για την ανάκτηση των υλικών 
αυτών 

• Οι υπεύθυνοι εγκαταστάσεων τεμαχισμού πρέπει να ελαττώσουν τις ποσότητες 
των καταλοίπων που οδηγούνται προς υγειονομική ταφή και να αναζητήσουν 
εναλλακτικές μορφές διαχείρισής τους 

• Οι εταιρείες πλαστικών και ελαστικών οφείλουν να αναπτύξουν περαιτέρω 
εφαρμογές και να δημιουργήσουν αγορά για την απορρόφηση υψηλής 
ποιότητας ανακυκλωμένων εξαρτημάτων και υλικών 

• Είναι υποχρεωτική, η παράδοση των αποσυρόμενων οχημάτων σε 
εξουσιοδοτημένες  εγκαταστάσεις. Η παράδοση των οχημάτων συνοδεύεται 
πάντα από την έκδοση πιστοποιητικού καταστροφής  

 
Η Ένωση ACORD συνεργάζεται επίσης με την Ένωση αυτοκινητοβιομηχανιών 
CARE. Στα πλαίσια της συνεργασίας αυτής, τα τελευταία πέντε χρόνια, υλοποιούνται 
διάφορα τεχνικά πιλοτικά προγράμματα που σκοπό έχουν να βελτιώσουν τις τεχνικές 
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ανακύκλωσης και την ανάπτυξη αγορών για ανακυκλωμένα υλικά.  Οι στόχοι του 
προγράμματος είναι:  
• Η μείωση του αριθμού των παλαιών οχημάτων που οδηγούνται σε χώρους 

διάθεσης  
• Η δημιουργία αγορών για τα ανακτήσιμα υλικά  
• Η ανάπτυξη έρευνας σε θέματα διαχείρισης των υγρών που περιέχονται στα 

αποσυρόμενα οχήματα 
 
Πολύ σημαντικό στοιχείο της λειτουργίας του συστήματος διαχείρισης των οχημάτων 
στο τέλος του κύκλου ζωής τους είναι η δημιουργία της Ένωσης Ανακύκλωσης και 
Διάθεσης Αυτοκινήτων. Τα μέλη της Ένωσης, μέσω εθελοντικών συμφωνιών 
δραστηριοποιούνται με σκοπό την ανάπτυξη κατάλληλων εργαλείων (τεχνικά 
προγράμματα, εγχειρίδια, κ.λπ) για την αποτελεσματική διαχείριση των οχημάτων 
αυτών.  
 
 
3.6.2.5 Χρησιμοποιημένα ελαστικά 
 
Έχει συγκροτηθεί ειδικός φορέας για τη διαχείριση των χρησιμοποιημένων 
ελαστικών (Used Tire Working Group). Ο φορέας αυτός υποβάλλει στην κυβέρνηση 
εκθέσεις που περιλαμβάνουν στοιχεία σχετικά με τις ποσότητες και τις υφιστάμενες 
πρακτικές διαχείρισης καθώς και προτάσεις για διαχειριστικά σχέδια και πολιτικές 
που πρέπει να εφαρμοστούν.  
 
 
3.6.2.6 Απόβλητα κατασκευών και κατεδαφίσεων  
 
Τα μέτρα που έχουν υιοθετηθεί για τη μείωση των αποβλήτων που προέρχονται από 
οικοδομικές δραστηριότητες, κατεδαφίσεις και εξορύξεις και για την προώθηση της 
ανακύκλωσης των υλικών αυτών περιλαμβάνουν, (European Commission  DGXI, 
1999): 
• Προώθησης της χρήσης τυποποιημένων υλικών για κατασκευή, με σκοπό την 

εύκολη επαναχρησιμοποίησή τους  
• Συγκρότηση Συμβουλευτικής Υπηρεσίας για την επαναχρησιμοποίηση αδρανών 

υλικών από οικοδομικές και άλλες δραστηριότητες, ως δευτερογενή οικοδομικά 
υλικά  

• Δημιουργία βάσης δεδομένων η οποία περιλαμβάνει στοιχεία αναφορικά με τις 
παραγόμενες ποσότητες αποβλήτων με σκοπό την παροχή πληροφόρησης στους 
εμπλεκόμενους φορείς (π.χ. κατασκευαστικές εταιρείες, εργολάβους, κ.λπ) και 
την ενθάρρυνση της πρακτικής ανταλλαγής υλικών (waste exchange)  

• Xρηματοδότηση ερευνητικών σχεδίων για την εξέταση εναλλακτικών τεχνικών 
κατασκευής πεζοδρομίων 

• Θέσπιση ειδικού τέλους στα αδρανή απόβλητα που προορίζονται για απόθεση 
στους ΧΥΤΑ  (1,6 Euro για κάθε τόνο αποτιθέμενων αδρανών αποβλήτων)  

• Επιβολή ειδικών τελών στις τιμές αγοράς οικοδομικών υλικών με στόχο την 
προώθηση αγοράς δευτερογενών υλικών τα οποία προέρχονται από την 
επεξεργασία αποβλήτων από οικοδομικές και άλλες συναφείς δραστηριότητες   

 
Μια σημαντική δράση της χώρας, σε ότι αφορά στον τομέα των κατασκευών είναι η 
συγκρότηση Συμβουλευτικής Υπηρεσίας για την επαναχρησιμοποίηση αδρανών 
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υλικών από οικοδομικές και άλλες δραστηριότητες, ως δευτερογενή οικοδομικά 
υλικά, η οποία ενημερώνει σχετικά τους εργολάβους. Πρέπει να σημειωθεί ότι και για 
τα απόβλητα αυτά, υπεύθυνος για τη διαχείρισή τους είναι ο παραγωγός.  
 
 
3.6.2.7 Απορριπτόμενες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές (ΑΗΗΣ) 
 
Εφαρμόζονται διάφορα πιλοτικά προγράμματα με στόχο τη δημιουργία δικτύων 
συλλογής του απορριπτόμενου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Τα 
προγράμματα αυτά πραγματοποιούνται από το Σύνδεσμο Βιομηχανίας για την 
Ανακύκλωση Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ICER) και την Ένωση Ανακυκλωτών  / 
Κατασκευαστών Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (EMERG) καθώς και από ιδιωτικές 
εταιρίες (π.χ British Telecom). Βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για την ανάπτυξη 
δικτύου απόσυρσης συσκευών κινητής τηλεφωνίας υπό την εποπτεία του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Εμπορίου για τις Τηλεπικοινωνίες και τη Βιομηχανία 
Ηλεκτρονικών (ECTEL).      
 
Εκτιμήσεις δείχνουν ότι σε ετήσια βάση παράγονται ένα εκατομμύριο τόνοι ΑΗΗΣ. 
Σύμφωνα με στοιχεία του 1992 το 75% των συσκευών οδηγείται σε μονάδες 
τεμαχισμού με σκοπό την ανάκτηση των σιδηρούχων και μη σιδηρούχων μετάλλων.   
Επίσης εταιρείες που δραστηριοποιούνται στις πωλήσεις μεγάλων συσκευών 
οικιακής χρήσης προσφέρουν οικονομικά κίνητρα για επιστροφή χρησιμοποιημένων 
ηλεκτρικών συσκευών. Αυτό σημαίνει ότι ο καταναλωτής που αγοράζει νέα συσκευή 
επιστρέφοντας την παλιά έχει έκπτωση στην τελική τιμή του προϊόντος, (UK 
Environment Agency, 2001).  
 
Με βάση τα παραπάνω, παρατηρείται ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς συμμετέχουν 
στην ανάπτυξη δράσεων σχετικά με τη διαχείριση των ΑΗΗΣ. Ένα από τα 
πλεονεκτήματα της πολιτικής που ακολουθείται είναι η θέσπιση οικονομικών 
κινήτρων για την επιστροφή των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών από τους 
καταναλωτές, γεγονός το οποίο επιδρά θετικά στην επιτυχία των προγραμμάτων. 
 
 
3.6.2.8 Απορριπτόμενες ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές 
 
Ένας από τους κυριότερους στόχους του Συνδέσμου βιομηχανιών παραγωγής 
μπαταριών (RΕΒΑΤ) είναι η ανάπτυξη δικτύου συλλογής των μπαταριών οικιακής 
και εμπορικής χρήσης. Στόχος είναι η ανακύκλωση 1550 τόνων χρησιμοποιημένων 
μπαταριών για τα επόμενα τέσσερα χρόνια. 
 
Το EATEG (EA Technology Environmental Group) έχει ξεκινήσει ένα πρόγραμμα 
ετήσιας διάρκειας, με εφαρμογή υδρομεταλλουργικών τεχνικών για την ανάκτηση 
αξιοποιήσιμων υλικών από μπαταρίες οικιακής χρήσης 
 
 
3.6.2.9 Χρησιμοποιημένα Ορυκτέλαια   
 
Η Υπηρεσία Περιβάλλοντος εγκατέστησε ειδική τηλεφωνική γραμμή παροχής 
πληροφοριών για τη διαχείριση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων.  
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Εφαρμόζονται επίσης προγράμματα που στόχο έχουν την ενημέρωση των πολιτών σε 
θέματα που αφορούν στη συλλογή και στην αναγέννηση των χρησιμοποιημένων 
ορυκτελαίων.   
 
Προωθούνται διάφορα δημοσιονομικά μέτρα (π.χ. μειωμένη φορολογία για τους 
καταναλωτές που παραδίδουν τα χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια σε ειδικά για το 
σκοπό αυτό κέντρα συλλογής, χρηματική επιδότηση ιδιωτών που ασχολούνται με τη 
συλλογή και αναγέννηση των Χ.Ο. κ.λπ), με στόχο την προώθηση της τεχνικής 
αναγέννησης των Χ.Ο και την ανάπτυξη αγοράς για την απορρόφησή τους, (UK 
Environment Agency, 2001).  
 
 
3.6.2.10 Γεωργοκτηνοτροφικά απόβλητα 
 
Αναφορικά με τον έλεγχο της διαχείρισης των γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων, για 
τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους που προτίθενται να διαχειρισθούν οι ίδιοι τα 
απόβλητα αυτά, είναι υποχρεωτική η υποβολή αίτησης στην Υπηρεσία 
Περιβάλλοντος (Environment Agency) για την έκδοση σχετικής άδειας διαχείρισης 
των αποβλήτων τους. Στην πράξη, η λήψη και χρήση της άδειας συνεπάγεται 
οικονομικό κόστος και νομικές υποχρεώσεις για τους κατόχους οπότε καθίσταται 
συμφέρουσα η πρακτική αποστολής των αποβλήτων από αυτούς σε εγκεκριμένη 
μονάδα διαχείρισης, (UK Environment Agency, 2001).  
 
Η κυβέρνηση έχει πρόσφατα εκδώσει αναθεωρημένο τον Κώδικα Ορθής Γεωργικής 
Πρακτικής για την προστασία του νερού, του εδάφους και του αέρα ο οποίος παρέχει 
πρακτικές οδηγίες και συμβουλές για την αποθήκευση και τη γενικότερη διαχείριση 
των γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων.  
 
Μέχρι τώρα  έχουν γίνει σημαντικές ενέργειες για τον περιορισμό και την ανάκτηση 
των γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων. Πιο συγκεκριμένα το τέως Υπουργείο 
Γεωργίας, Αλιείας και Τροφίμων (MAFF) και η Βρετανική Εταιρία Οξυγόνου (BOC) 
ανάπτυξαν ερευνητικά προγράμματα για να διερευνήσουν εάν οι αρχές μείωσης που 
διέπουν τα βιομηχανικά απόβλητα, θα μπορούσαν να εφαρμοστούν στη γεωργία και 
την κτηνοτροφία. Αποτέλεσμα αυτής της έρευνας ήταν η έκδοση ενός εγχειριδίου 
ελαχιστοποίησης αποβλήτων (Ιανουάριος 2000). Το εν λόγω εγχειρίδιο είναι 
σχεδιασμένο έτσι, ώστε να καταστήσει ικανούς τους γεωργούς / κτηνοτρόφους να 
αναθεωρήσουν πολλές από τις υφιστάμενες πρακτικές που χρησιμοποιούν και να 
εφαρμόσουν μέτρα μείωσης των αποβλήτων τα οποία θα ωφελήσουν τους ίδιους 
οικονομικά και το περιβάλλον γενικότερα, (UK Environment Agency, 2001). 
 
Υπεύθυνοι για τη διαχείριση των αποβλήτων είναι οι παραγωγοί, οι οποίοι 
υποχρεούνται να μεταφέρουν τα απόβλητα σε εγκεκριμένες μονάδες διαχείρισης ή 
κατόπιν αδειοδότησης να τα διαχειρίζονται οι ίδιοι. Ωστόσο, είναι σημαντική η 
δραστηριότητα του Υπουργείου Γεωργίας, καθώς προωθεί ερευνητικά προγράμματα 
για τη μείωση των αποβλήτων αυτών και φροντίζει για την ενημέρωση των αγροτών 
μέσω κατάλληλων εγχειριδίων.  
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3.6.2.11 Απόβλητα υγειονομικής περίθαλψης 
 
Η Συμβουλευτική Επιτροπή Υπηρεσιών Υγείας (HSAC) σε συνεργασία με την 
Υπηρεσία Περιβάλλοντος έχει εκδώσει οδηγίες αναφορικά με την αποθήκευση, 
μεταφορά και διάθεση των αποβλήτων υγειονομικής περίθαλψης. Έχει συνταχθεί 
μεγάλος αριθμός κατευθυντήριων οδηγιών που αφορούν στη διαχείριση των 
αποβλήτων υγειονομικής περίθαλψης οι οποίες περιλαμβάνουν τα παρακάτω: 
• Εγχειρίδιο ‘Getting sorted’ που αφορά στην ταξινόμηση των αποβλήτων 

υγειονομικής περίθαλψης  
• Εγχειρίδιο ‘Health Technical Memorandum 2075’, το οποίο παρέχει τεχνικές 

συμβουλές για την επιλογή και εφαρμογή εναλλακτικών τεχνικών διαχείρισης 
αποβλήτων υγειονομικής περίθαλψης 

• Εγχειρίδιο ‘Health Technical Memorandum 2065’ το οποίο εστιάζει στο 
διαχωρισμό των ρευμάτων αποβλήτων από μονάδες υγειονομικής περίθαλψης  

• Οδηγίες της Περιβαλλοντικής Υπηρεσίας για τις διαδικασίες αδειοδότησης 
εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων υγειονομικής περίθαλψης 

         
 
3.7 Γαλλία  
 
 
3.7.1 Αρχές 
 
Η Γαλλική νομοθεσία η οποία αναφέρεται στη διαχείριση των αποβλήτων (Νόμος 
του 1975 και Προεδρικό Διάταγμα του 1992) στοχεύει στην εξάλειψη των 
φαινομένων ρύπανσης τα οποία οφείλονταν κατά κύριο λόγο στην ανεξέλεγκτη 
απόρριψη των αποβλήτων. Η νομοθεσία θέτει αυστηρούς κανόνες και στόχους και 
καθορίζει τα μέτρα για την ορθολογική διαχείριση και τελική διάθεση των στερεών 
αποβλήτων, (Keil, 2000).  
 
Οι βασικές παράμετροι στις οποίες στηρίζεται η Γαλλική περιβαλλοντική πολιτική 
και οι οποίες αφορούν στη διαχείριση των αποβλήτων είναι: 

• Εφαρμογή της αρχής της πρόληψης, με παράλληλη διερεύνηση της 
δυνατότητας μείωσης του κόστους για την ανάπτυξη των αντίστοιχων 
δράσεων 

• Εφαρμογή της αρχής “ο ρυπαίνων πληρώνει” 
• Αυστηρός έλεγχος της τήρησης των προβλεπομένων νομοθετικών διατάξεων 
• Αποκέντρωση των αρμοδιοτήτων αναφορικά με τη περιβαλλοντική 

διαχείριση, παρέχοντας τη δυνατότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και δράσεων 
σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο  

• Άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών 
προβλημάτων  

 
Στα πλαίσια αυτά, και προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί, η 
Γαλλική κυβέρνηση, εκτός της υιοθέτησης της απαιτούμενης νομοθεσίας, προωθεί 
και συμμετέχει ενεργά σε προγράμματα ανάπτυξης και εφαρμογής πρακτικών και 
τεχνικών για τη μείωση της παραγωγής και την ορθολογική διαχείριση των στερεών 
αποβλήτων. Επιπλέον, στηρίζει την επίτευξη εθελοντικών συμφωνιών, προς την 
κατεύθυνση αυτή καθώς και την ιδιωτική πρωτοβουλία μέσω επιδοτήσεων και φορο-
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ελαφρύνσεων. Ιδιαίτερα το σύστημα που εφαρμόζεται για τα υλικά συσκευασίας 
(Ενότητα 3.7.2.1 της παρούσας μελέτης) θεωρείται ιδιαίτερα επιτυχημένο παράδειγμα 
ιδιωτικής πρωτοβουλίας και εθελοντικής συμφωνίας μεταξύ των εμπλεκόμενων 
φορέων. (Keil, 2000) 
 
 
3.7.2 Διαχείριση διαφόρων κατηγοριών αποβλήτων  
 
 
3.7.2.1 Υλικά συσκευασίας 
 
Ο Νόμος του 1975, που αναφέρεται στη διαχείριση των αποβλήτων περιλαμβάνει 
αυστηρές απαιτήσεις για τους παραγωγούς, εισαγωγείς, εξαγωγείς και χρήστες των 
συσκευασιών. Η πολιτική της χώρας σε ότι αφορά στις απορριπτόμενες συσκευασίες 
βασίζεται σε συμφωνία η οποία υπογράφτηκε το 1978 μεταξύ της κυβέρνησης και 
τους εκπροσώπους των βιομηχανιών. Οι στόχοι που περιλαμβάνονταν στη συμφωνία 
αυτή (π.χ. μείωση όγκου υλικών συσκευασίας κατά 40%) μέχρι σήμερα δεν έχουν 
επιτευχθεί, (European Commission DGXI.E.3, 2001). 
 
Επιπλέον, η κυβέρνηση έχει ως στόχο τη μείωση του αριθμού των μονάδων θερμικής 
επεξεργασίας των στερεών αποβλήτων από 400 σε 150. Για να επιτύχει τον στόχο 
αυτόν, ετοιμάζει νέα μέτρα για προώθηση των τεχνικών ανάκτησης υλικών από τα 
στερεά απόβλητα. Ένα από τα μέτρα αυτά θα είναι η αύξηση της φορολογικής 
επιβάρυνσης (αυξημένος συντελεστής φορολογίας) για τις εταιρείες που 
χρησιμοποιούν υλικά συσκευασίας τα οποία είναι δύσκολο να ανακυκλωθούν. 
  
Η Κοινοτική Οδηγία περί συσκευασιών (94/62/ΕΚ) εφαρμόστηκε στη Γαλλία μέσω 
τεσσάρων κανονισμών/διαταγμάτων που προβλέπουν τα εξής:  

• οι παραγωγοί και εισαγωγείς συσκευασμένων προϊόντων επωμίζονται την 
ευθύνη συλλογής και ανάκτησης των απορριπτόμενων υλικών συσκευασίας  

• οι τοπικές αρχές είναι υπεύθυνες για τη συλλογή και τη διαλογή των υλικών 
συσκευασίας από τα δημοτικά στερεά απόβλητα 

• υιοθέτηση τεχνικών προδιαγραφών σχετικά με το σχεδιασμό και τα 
χαρακτηριστικά των συσκευασιών 

 
Με το Διάταγμα Νο. 92-377 τέθηκε σε ισχύ εθελοντική συμφωνία μεταξύ των 
εκπροσώπων της βιομηχανίας και των Δήμων. Στα πλαίσια αυτά, από το 1994, η  
εταιρεία Cyclamed αναλαμβάνει τη συλλογή των συσκευασιών των φαρμακευτικών 
προϊόντων και χρηματοδοτείται από τους εισαγωγείς και παραγωγούς φαρμακευτικών 
προϊόντων. Οι φαρμακοποιοί είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν στους καταναλωτές 
ειδικές σακούλες τις οποίες οι τελευταίοι χρησιμοποιούν αποκλειστικά για την 
τοποθέτηση των απορριπτόμενων συσκευασιών φαρμακευτικών προϊόντων. Η 
εταιρεία μεριμνά για την συλλογή των συσκευασιών αυτών. Ανάλογη προσέγγιση 
ακολουθεί και η αλυσίδα υπεραγορών ‘Groupement Edouard Leclerc’ που έχει θέσει 
σε λειτουργία σύστημα συλλογής και επαναχρησιμοποίησης πλαστικών σακουλών, 
(European Commission DGXI.E.3, 2001). 
 
Η Εco-Emballages είναι ένας φορέας που έχει ως στόχο την ανάπτυξη δικτύου για 
την ανακύκλωση των υλικών συσκευασίας. Στην εταιρεία αυτή, συμμετέχει το 
μεγαλύτερο ποσοστό των παραγωγών και εισαγωγέων συσκευασμένων προϊόντων 
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καθώς και οι παραγωγοί συσκευασιών. Επίσης, συμμετέχουν 5 φορείς που 
δραστηριοποιούνται στην αγορά ανακυκλώσιμων υλικών συσκευασίας (Γαλλική 
Ένωση Ανακύκλωσης Αλουμινίου, η Revipac για το χαρτί και χαρτόνι, η Sollac για 
σιδηρούχα μέταλλα, η Valorplast για τα πλαστικά και η Chambre Syndicale Des 
Verreries Mecaniques De France, για το γυαλί) καθώς και αλυσίδες καταστημάτων 
λιανικής πώλησης συσκευασμένων προϊόντων. Η εταιρεία αυτή μέσω του 
δημιουργηθέντος δικτύου, συνάπτει ειδικές συμφωνίες με τους φορείς που 
εμπλέκονται στην παραγωγή και διαχείριση των απορριπτόμενων υλικών 
συσκευασίας, (Hafkamp et. al., 1999). Πιο συγκεκριμένα: 
• Οι παραγωγοί και εισαγωγείς συσκευασμένων προϊόντων που συμμετέχουν στο 

δίκτυο, απαλλάσσονται από τις νομικές τους υποχρεώσεις αναφορικά με τη 
μεμονωμένη διαχείριση των υλικών συσκευασίας που παράγουν.  

• Η Εco-Emballages έχει προχωρήσει σε συμφωνία με τους παραγωγούς και  
εισαγωγείς συσκευασμένων προϊόντων σύμφωνα με την οποία οι δεύτεροι 
οφείλουν να παρέχουν στοιχεία αναφορικά με την ποσότητα και το είδος των 
συσκευασιών. Ανάλογα με το βάρος ή τον όγκο των συσκευασιών που διαθέτουν 
στην αγορά, καταβάλλουν στην Eco-Emballages χρηματικό αντίτιμο. Ως 
αποτέλεσμα της τήρησης της συμφωνίας αυτής, οι συσκευασίες των προϊόντων 
φέρουν σχετική σήμανση (πράσινη βούλα). Σήμερα στη Γαλλία το  9 0% των 
συσκευασιών φέρουν τη σήμανση αυτή. 

• Το χρηματικό ποσό που καταβάλλεται από τους παραγωγούς και εισαγωγείς 
συσκευασμένων προϊόντων, διατίθεται προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση η οποία 
έχει την ευθύνη για τη συλλογή και διαλογή των υλικών συσκευασίας, ως εξής: 
- για την κάλυψη των δαπανών συλλογής και διαλογής των υλικών  
- ως αντιστάθμισμα των εσόδων που θα είχαν από την πώληση των 

ανακτώμενων υλικών, τα οποία παραδίδονται στους 5 φορείς που 
δραστηριοποιούνται στην αγορά ανακυκλώσιμων υλικών συσκευασίας 

- για την κάλυψη των δαπανών που απαιτούνται για την ενημέρωση του κοινού 
σχετικά με τη δραστηριότητα του δικτύου 

 
Επίσης, η Εco-Emballages προσφέρει στην Τοπική Αυτοδιοίκηση τεχνική 
υποστήριξη σε θέματα που αφορούν στη δημιουργία και βελτιστοποίηση των δικτύων 
συλλογής και των συστημάτων διαλογής των υλικών. Παρέχει επίσης οικονομική 
υποστήριξη για την εκπόνηση μελετών και την περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου 
συλλογής, (European Commission DGXI.E.3, 2001). 
 
Τονίζεται, τέλος ότι το 1998 το χρηματικό ποσό που δόθηκε στην Τοπική 
Αυτοδιοίκηση από το φορέα Eco-Emballages ήταν υψηλότερο από το ποσό που 
κατέβαλαν οι παραγωγοί και εισαγωγείς συσκευασμένων προϊόντων. Το γεγονός 
αυτό έδειξε ότι οι συμφωνίες αυτές πρέπει να αξιολογούνται και να 
επανασχεδιάζονται.  
 
Από το Νοέμβριο του 1998, μέσω ενός νέου οικονομικού προγράμματος 
καθορίσθηκε ότι το ποσό που θα καταβάλλεται στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, θα πρέπει 
να εξαρτάται από το ρυθμό συλλογής και διαλογής των υλικών συσκευασίας, 
(European Commission DGXI.E.3, 2001). Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται το 
χρηματικό αντίτιμο ανά υλικό συσκευασίας που δίνεται στην Τοπική Αυτοδιοίκηση 
ανάλογα με το υλικό συσκευασίας από τις εταιρείες που συμμετέχουν στην Eco-
Emballages.   
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Πίνακας 3.7: Χρηματικό αντίτιμο που καταβάλλεται στην Τοπική Αυτοδιοίκηση 
ανάλογα με το υλικό συσκευασίας από τις εταιρείες που συμμετέχουν στην Eco-
Emballages  

Είδος υλικού συσκευασίας Φόρος (Ευρώ/τόνο) 
Σιδηρούχα μέταλλα (υψηλής καθαρότητας / 
ανάλογα με τη πυκνότητα)  7.62 – 30.49 

Σιδηρούχα μέταλλα από σκωρίες (ανάλογα 
με την ποιότητα) 0 – 7.62 

Χαρτί–Χαρτόνι  0 
Γυαλί 22.87 
Αλουμίνιο υψηλής καθαρότητας 167.68 – 335.37 
Αλουμίνιο από σκωρίες (ανάλογα με την 
ποιότητα) 11 

Πλαστικό 0 
(European Commission DGXI.E.3, 2001) 
 
 
Παρόμοια δραστηριότητα με την Eco-Emballages έχει και η Adelphe, η οποία αρχικά 
είχε δραστηριοποιηθεί στη συλλογή και επεξεργασία γυάλινων συσκευασιών ενώ στη 
συνέχεια επεκτάθηκε και σε άλλα ρεύματα υλικών συσκευασίας, με αποτέλεσμα οι 
δύο εταιρείες να είναι ανταγωνιστικές.  
 
Οι παραγωγοί ή εισαγωγείς συσκευασμένων προϊόντων που δεν προχωρούν σε 
συλλογή και ανάκτηση των υλικών συσκευασίας που παράγουν, υποχρεούνται να 
πληρώνουν ετήσιο φόρο στους υπεύθυνους φορείς των δικτύων ανακύκλωσης (Eco-
Emballages ή Adelphe) ανάλογα με το βάρος των υλικών συσκευασίας που προωθούν 
στην αγορά σε ετήσια βάση (Πίνακας 3.8) 
 
Πίνακας 3.8: Φόρος που καταβάλλεται ανάλογα με το βάρος των υλικών 
συσκευασίας των προϊόντων που προωθούνται στην αγορά (οι τιμές αυτές ισχύουν 
από 1 Απριλίου 2000) 

Υλικό συσκευασίας Φόρος (Ευρώ/kg) 
Γυαλί 0.001 
Πλαστικό 0.083 
Αλουμίνιο 0.015 
Χαρτί-χαρτόνι 0.074 
Σιδηρούχα μέταλλα 0.007 
Άλλο  0.074 

(European Commission DGXI.E.3, 2001) 
 
 
Το Γαλλικό σύστημα διαχείρισης των υλικών συσκευασίας είναι αποτελεσματικό και 
στηρίζεται την αρχή της ευθύνης του παραγωγού. Σημαντικό στοιχείο της λειτουργίας 
του συστήματος είναι η επιδότηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από τα ποσά που 
καταβάλλονται στην Eco–Emballages. Αυτή η επιδότηση δίνει τη δυνατότητα στην 
Τοπική Αυτοδιοίκηση να καλύπτει τα έξο δά της και να ενημερώνει παράλληλα το 
κοινό. 
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Ωστόσο, η εφαρμογή του συστήματος έδειξε ότι το σύστημα λειτουργεί καλύτερα 
όταν οι επιδοτήσεις που καταβάλλονται στην Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν είναι πάγιες 
αλλά εξαρτώνται από το ρυθμό με τον οποίο οι τοπικές Αρχές συλλέγουν και 
προβαίνουν σε διαλογή των υλικών συσκευασίας. Γενικότερα, οι συμφωνίες που 
συνάπτει η Eco-Emballages πρέπει να αξιολογούνται και να επανασχεδιάζονται 
προκειμένου το σύστημα να είναι οικονομικά βιώσιμο. Απόδειξη αποτελεί το γεγονός 
ότι το 1998, το χρηματικό ποσό που δόθηκε στην Τοπική Αυτοδιοίκηση από την Ecο-
Emballages ήταν υψηλότερο από το ποσό που κατέβαλαν οι παραγωγοί και 
εισαγωγείς συσκευασμένων προϊόντων. 
 
Το γεγονός ότι αρκετές εταιρείες δραστηριοποιούνται στο χώρο διαχείρισης των 
υλικών συσκευασίας (Εco-Emballages, Adelphe, Cyclamed) αποτελεί πλεονέκτημα 
για το γενικότερο σύστημα διαχείρισης αφού εξασφαλίζεται η ανταγωνιστικότητα του 
συστήματος.   
 
Ένα μειονέκτημα του Γαλλικού συστήματος είναι το γεγονός ότι υπάρχουν 
περιπτώσεις που οι αρμόδιοι Δήμοι δεν τηρούν πλήρως τη συμφωνία που έχουν 
συνάψει με την Eco-Emballages και δεν διαχωρίζουν τα υλικά συσκευασίας με τον 
ενδεδειγμένο τρόπο, με αποτέλεσμα η Eco-Emballages να μην καταβάλλει σε αυτούς 
το αντίστοιχο χρηματικό αντίτιμο. Για αυτές τις περιπτώσεις, υφίστανται πολλές 
δικαστικές υποθέσεις σε εκκρεμότητα μεταξύ της Eco-Emballages και Δημοτικών 
Αρχών.  
 
 
3.7.2.2 Απόβλητα κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΚΚ) 
 
Η Γαλλική νομοθεσία επιτρέπει την τελική διάθεση των αποβλήτων από κατασκευές 
και κατεδαφίσεις και απαγορεύει μόνο την τελική διάθεση των συσκευασιών των 
οικοδομικών υλικών. Το Προεδρικό Διάταγμα (Νο. 94-609, 1994) προβλέπει ότι 
πρέπει να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα, έτσι ώστε οι συσκευασίες των 
οικοδομικών να επαναχρησιμοποιούνται, να ανακυκλώνονται ή να καίγονται με 
σκοπό την ανάκτηση ενέργειας. Επιπλέον, έχουν υιοθετηθεί Κυβερνητικές Εγκύκλιοι 
(Νο 97-15, 1997 και Νο97-0320) οι οποίες καθορίζουν τις προδιαγραφές για την 
επεξεργασία, μεταφορά και τελική διάθεση των ΑΚΚ που περιέχουν αμίαντο. Στις 
περιπτώσεις αυτές οι παραγωγοί των αποβλήτων είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν 
στοιχεία για τα χαρακτηριστικά τους, έτσι ώστε να καθορίζονται οι όροι της 
διαχείρισής τους, (European Commission  DGXI, 1999).  
 
Η Γαλλική Υπηρεσία Περιβάλλοντος και Ελέγχου της Ενέργειας (ADEME) έχει 
επιβάλλει τον “Φόρο Αποβλήτων”, ο οποίος ισχύει σε Εθνικό επίπεδο και αφορά στην 
τελική διάθεση των στερεών αποβλήτων. Το ύψος του φόρου ανέρχεται στα 6 
Εuro/τόνο για όλα τα απόβλητα (εκτός των αδρανών). Επιπλέον, σε κάθε περιοχή έχει 
επιβληθεί ειδικό τέλος από την Τοπική Αυτοδιοίκηση, το οποίο μπορεί να ανέλθει 
στα 12 Εuro/τόνο για τα αδρανή απόβλητα και τα 30-76 Εuro /τόνο για τα υπόλοιπα 
στερεά απόβλητα (εκτός των επικινδύνων βιομηχανικών αποβλήτων). Ειδικά για τα 
επικίνδυνα απόβλητα κατασκευών και κατεδαφίσεων το τέλος αυτό ανέρχεται στα 
136 Euro/τόνο, ενώ για τα απόβλητα που περιέχουν αμίαντο, το τέλος κυμαίνεται από 
333-423 Euro/τόνο. 
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Η πολιτική για τη διαχείριση των αποβλήτων από κατασκευές και κατεδαφίσεις στη 
Γαλλία βρίσκεται σε πολύ πρώιμο στάδιο και επομένως δεν έχουν εφαρμοσθεί ακόμα 
προγράμματα επιδοτήσεων και κινήτρων. Επιπλέον, δεν έχουν υπάρξει μέχρι σήμερα 
εθελοντικές συμφωνίες μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων όσον αφορά στη 
διαχείριση των αποβλήτων αυτών. Πάντως τόσο ο αρμόδιοι Κυβερνητικοί φορείς όσο 
και η Τοπική Αυτοδιοίκηση χρηματοδοτούν ερευνητικά προγράμματα που αφορούν 
στην ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνικών για την μείωση, επαναχρησιμοποίηση και 
ανακύκλωση του ρεύματος των ΑΚΚ καθώς επίσης και προγράμματα πιλοτικής 
εφαρμογής συστημάτων για την ανακύκλωση υλικών από τα απόβλητα αυτά, 
(European Commission  DGXI, 1999). 
 
 
3.8 Ελλάδα 
 
 
3.8.1 Γενικά 
 
Η Ελλάδα, ως χώρα – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαμορφώνει το 
περιβαλλοντικό νομοθετικό της πλαίσιο με βάση το αντίστοιχο Κοινοτικό. Για την 
εφαρμογή των προτεραιοτήτων που τίθενται από αυτό (πρόληψη και μείωση 
αποβλήτων, ανάκτηση υλικών κ.λπ.), αναπτύσσει συγκεκριμένες δράσεις και 
οργανωτικά σχήματα και παρέχει κίνητρα προς τους παραγωγούς και διαχειριστές 
των αποβλήτων. 
 
 
3.8.2 Διαχείριση διαφόρων κατηγοριών αποβλήτων  
 
 
3.8.2.1 Δημοτικά απόβλητα 
 
Το κράτος δίδει τη δυνατότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση να συντάξει σχεδιασμούς 
για τη διαχείριση των αποβλήτων αυτών τόσο σε τοπικό όσο και περιφερειακό 
επίπεδο και να εντάξει τις αντίστοιχες δράσεις για την υλοποίησή τους (κατασκευή 
και λειτουργία εγκαταστάσεων) σε διάφορα χρηματοδοτικά σχήματα.  
 
Έχει απαγορευθεί η τελική διάθεση των στερεών αποβλήτων σε χώρους ανεξέλεγκτης 
ή ημι-ελεγχόμενης απόθεσης. Επιτρέπεται η διάθεσή των αποβλήτων αυτών μόνο σε 
εγκεκριμένους χώρους υγειονομικής ταφής ενώ παράλληλα προωθούνται δράσεις, 
όπως περιγράφεται και στη συνέχεια, για τη μείωση των ποσοτήτων τόσο των μικτών 
αποβλήτων όσο και των οργανικών υλικών που περιέχονται σε αυτά, που οδηγούνται 
προς τελική διάθεση.  
 
Στις περιπτώσεις που ο ΧΥΤΑ εξυπηρετεί τις ανάγκες περισσοτέρων από ενός 
Δήμων, οι εξυπηρετούμενοι Δήμοι υποχρεούνται στην καταβολή ειδικού χρηματικού 
τέλους (ανάλογα με την ποσότητα των στερεών αποβλήτων που οδηγείται στο 
ΧΥΤΑ) στον φορέα τοπικής αυτοδιοίκησης που έχει την ευθύνη για τη λειτουργία 
του χώρου.  
 
Σε αρκετές περιοχές εφαρμόζονται προγράμματα διαλογής υλικών στην πηγή 
(συλλογή σε κάδους), την ευθύνη των οποίων έχει η Τοπική Αυτοδιοίκηση. Τα 
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προγράμματα αυτά επιδοτούνται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
Δημοσίων Έργων της Ελλάδας. Επίσης, τα αρμόδια Υπουργεία έχουν 
προγραμματίσει τη χρηματοδότηση, κατά προτεραιότητα, έργων τα οποία αφορούν 
στην ίδρυση και λειτουργία εγκαταστάσεων ανάκτησης και ανακύκλωσης υλικών (η 
χρηματοδότηση καλύπτει σημαντικό τμήμα της συνολικής επένδυσης). 
 
Στην Αθήνα λειτουργεί, υπό την ευθύνη του Ενιαίου Συνδέσμου Δήμων και 
Κοινοτήτων Νομού Αττικής (Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α). και την εποπτεία του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ) μονάδα μηχανικής 
διαλογής μικτών δημοτικών αποβλήτων, ενώ κατασκευάζεται και δεύτερη μονάδα. 
Επίσης, προβλέπεται η άμεση έναρξη των εργασιών για την κατασκευή αντίστοιχης 
μονάδας μηχανικής διαλογής στη Θεσσαλονίκη, υπό την ευθύνη του Συνδέσμου 
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Μείζονος Θεσσαλονίκης και την εποπτεία του 
ΥΠΕΧΩΔΕ. Οι μονάδες αυτές υποστηρίζονται και από εγκαταστάσεις βιολογικής 
επεξεργασίας (κομποστοποίησης) οι οποίες τροφοδοτούνται με το ανακτήσιμο 
οργανικό υλικό, ιλύ από μονάδες βιολογικού καθαρισμού αστικών λυμάτων και 
υπολείμματα κήπων και οδηγούν στην παραγωγή αξιοποιήσιμου οργανικού 
προϊόντος. Μία ακόμη μονάδα προβλέπεται να κατασκευασθεί στην Κρήτη. 
 
Τέλος, σε διάφορες περιοχές της χώρας λειτουργούν εγκαταστάσεις 
κομποστοποίησης  μικρής κλίμακας οι οποίες τροφοδοτούνται με υπολείμματα κήπων 
και καλλιεργειών καθώς και με ιλύ από μονάδες βιολογικού καθαρισμού της κάθε 
περιοχής. 
 
Σημαντικό στοιχείο του πλαισίου διαχείρισης των δημοτικών αποβλήτων είναι τα 
προγράμματα χρηματοδότησης από την κυβέρνηση τα οποία ενθαρρύνουν 
πρωτοβουλίες για ίδρυση και λειτουργία εγκαταστάσεων ανάκτησης και 
ανακύκλωσης υλικών και προάγουν την αρχή ‘ο ρυπαίνων πληρώνει’. Επίσης 
σημαντική είναι η συνεισφορά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης μέσω των Συνδέσμων που 
έχουν συσταθεί από τους Δήμους και Κοινότητες (Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α. και Σύνδεσμος 
Ο.Τ.Α. Μείζονος Θεσσαλονίκης). 
 
 
3.8.2.2 Υλικά συσκευασίας 
 
Ι. Γενικά 
Η συσσώρευση του πληθυσμού στα αστικά κέντρα καθώς και οι αλλαγές στις 
συνήθειες των καταναλωτών που παρατηρούνται τα τελευταία χρόνια, οδήγησαν στη 
μεγάλη αύξηση της ποσότητας των συσκευασιών και των αποβλήτων που 
προκύπτουν από αυτές. Υπολογίζεται ότι περίπου το 30-45% των δημοτικών 
αποβλήτων στην Ελλάδα αποτελείται από συσκευασίες προϊόντων. Σύμφωνα με τον 
ΟΟΣΑ (Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης) η παραγωγή 
αποβλήτων από υλικά συσκευασίας στην Ελλάδα ανέρχεται σε 100 kg ανά άτομο ενώ 
ο αντίστοιχος μέσος όρος για την ΕΕ ανέρχεται σε 154 kg (στοιχεία έτους 1999), 
(Hafkamp et. al., 1999). 
 
Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι παραγόμενες ποσότητες υλικών 
συσκευασίας καθώς και το ποσοστό ανακύκλωσης κάθε υλικού.    
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Πίνακας 3.9: Ποσότητες υλικών συσκευασίας σε εθνικό επίπεδο  
Υλικό 

Συσκευασίας 
Κατανάλωση 

(tn/year) 
Ανακύκλωση 

(tn/year) 
Ποσοστό ανακύκλωσης 

(%) 
Χαρτί 270.000 130.000 48 
Αλουμίνιο 
(κουτάκια) 12.865 3.735 29 

Γυαλί  146.000 38.100 26 
Πλαστικό  207.000 10.000 5 
(Πηγή: Ελληνική Εταιρεία Ανακύκλωσης και Ανάκτησης, 1996) 
 
 
ΙΙ. Περιβαλλοντική πολιτική για τα υλικά συσκευασίας 
Το Μάρτιο του 1994, με πρωτοβουλία του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ, συστάθηκε επιτροπή, με 
στόχο τη θέσπιση και προώθηση κανονισμών για τη διαχείριση των δημοτικών 
αποβλήτων και την ανάπτυξη ολοκληρωμένης πολιτικής σε επίπεδο χώρας, στα 
πλαίσια των στόχων της αειφόρου ανάπτυξης και της εναρμόνισης με το Κοινοτικό 
περιβαλλοντικό νομοθετικό πλαίσιο. Ένα από τα θέματα στα οποία δίνεται μεγάλη 
προτεραιότητα είναι η διαχείριση των υλικών συσκευασίας, (Hafkamp et. al., 1999).   
 
Η επιτροπή αποτελείται από: 

 Αντιπροσώπους των αντίστοιχων τμημάτων των Υπουργείων 
Περιβάλλοντος, Εσωτερικών και Ανάπτυξης 

 Αντιπροσώπους συγκεκριμένων βιομηχανιών όπως της Βιομηχανίας 
Χαρτιού 

 Την Ελληνική Ένωση Αλουμινίου και την Ελληνική Ένωση Γυαλιού 
 Την Ελληνική Εταιρεία Ανακύκλωσης και Ανάκτησης 
 Την Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης 

 
Τα εργαλεία τα οποία χρησιμοποιεί η κυβέρνηση στο πλαίσιο της ορθολογικής 
διαχείρισης των αποβλήτων είναι:  

 Κίνητρα: Ο νόμος 1892/90 και οι τροποποιήσεις του 2234/94 και 2324/95 
που διαμορφώθηκαν από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, προσφέρει 
τα κίνητρα (χρηματική επιδότηση) για να επιτευχθεί η εισαγωγή και 
εφαρμογή από τις βιομηχανίες περιβαλλοντικά φιλικών τεχνολογιών στην 
παραγωγική διαδικασία. Στις βιομηχανίες αυτές συμπεριλαμβάνονται και 
αυτές που παράγουν υλικά συσκευασίας. 

 Χρηματοδότηση: Το ΥΠΕΧΩΔΕ χρηματοδοτεί τις δραστηριότητες της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης που αφορούν στην ανακύκλωση υλικών 
συσκευασίας. 

 Ενημέρωση του κοινού: Την τελευταία δεκαετία έχουν γίνει προσπάθειες 
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για συμμετοχή σε 
προγράμματα ανακύκλωσης υλικών.  

 
Τον Αύγουστο του 2001 ψηφίστηκε ο Νόμος 2939/179Α που αφορά στις 
συσκευασίες και την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων 
καθώς και στην ίδρυση εθνικού οργανισμού εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών 
και άλλων προϊόντων, (Ν. 2939, 2001).  Οι βασικοί στόχοι του πιο πάνω νόμου είναι: 
α)  η πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων συσκευασιών και η μείωση της συνολικά 

παραγόμενης ποσότητας  
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β)  η μείωση της ποσότητας των υλικών συσκευασίας που οδηγούνται προς τελική 
διάθεση με την ενθάρρυνση κατά προτεραιότητα: 

- ενθάρρυνση της επαναχρησιμοποίησής των υλικών συσκευασίας 
ως έχουν καθώς και ανάπτυξης συστημάτων ανάκτησης υλικών και 
ανακύκλωσής τους, έτσι ώστε να μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας 
και πρωτογενών πρώτων υλών 

- την ανάκτησης ενέργειας  
γ) ο καθορισμός ποσοτικών στόχων για την ανακύκλωση και τις άλλες εργασίες 

αξιοποίησης των αποβλήτων των συσκευασιών καθώς και μεσοπρόθεσμων και 
μακροπρόθεσμων χρονικών ορίων για την υλοποίησή τους 

δ)  ο σχεδιασμός και η καθιέρωση συστημάτων επιστροφής (εγγυοδοσίας), συλλογής 
και αξιοποίησης με την συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων μερών 

ε)   η πρόβλεψη συστημάτων σήμανσης των συσκευασιών 
στ) ο καθορισμός των βασικών απαιτήσεων ως προς τα χαρακτηριστικά των  

επαναχρησιμοποιήσιμων και ανακυκλώσιμων υλικών συσκευασίας  
ζ)   η λήψη μέτρων για τον περιορισμό της ύπαρξης επικινδύνων μετάλλων και άλλων 

ουσιών στις συσκευασίες  
η)  ο διαχωρισμός των αποβλήτων στην πηγή ώστε να επιτυγχάνεται υψηλό επίπεδο 

ανάκτησης και ανακύκλωσης υλικών συσκευασίας  
θ)   η πρόβλεψη υιοθέτησης προτύπων τυποποίησης των συσκευασιών 
ι)   η πρόβλεψη μέτρων και όρων για τη συνεργασία όλων όσων εμπλέκονται στην 

παραγωγή και χρήση των συσκευασιών στα πλαίσια της αρχής ‘ο ρυπαίνων 
πληρώνει’ και της συμμετοχής τους στην ευθύνη για την ορθολογική διαχείρισή 
τους 

κ)  η καθιέρωση συστημάτων ενημέρωσης του κοινού με στόχο τον προσανατολισμό 
της καταναλωτικής του συμπεριφοράς προς υλικά τα οποία είναι φιλικά προς το 
περιβάλλον 

 
Για την υλοποίηση των στόχων του νόμου αυτού συστήνεται ο Εθνικός Οργανισμός 
εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών και άλλων προϊόντων. 
 
ΙΙΙ. Εμπλεκόμενοι φορείς στη διαχείριση υλικών συσκευασίας  
• Κρατικοί φορείς  
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ) 
είναι υπεύθυνο για τη διαμόρφωση και την εφαρμογή της περιβαλλοντικής πολιτικής 
όσο αφορά στα υλικά συσκευασίας, καθώς επίσης και για την εναρμόνιση της 
νομοθεσίας με την αντίστοιχη Ευρωπαϊκή. Έχει συσταθεί επιτροπή η οποία είναι 
υπεύθυνη για την προώθηση των κανονισμών που αφορούν στα υλικά συσκευασίας. 
Στη επιτροπή αυτή συμμετέχει επίσης το Υπουργείο Εσωτερικών, το Υπουργείο 
Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθώς και το Υπουργείο Ανάπτυξης, 
εκπρόσωποι της βιομηχανίας, εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κ.λπ., 
(Hafkamp et. al., 1999). 
 
• Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
Οι Δήμοι παίζουν σημαντικό ρόλο στην εφαρμογή των προγραμμάτων ανακύκλωσης 
αφο ύ αφενό ς έχο υν την κύρια ευθύνη για τη συλλο γή και την τελική διάθεση των 
δημοτικών αποβλήτων και αφετέρου έχουν άμεση επαφή με το κοινό. Αρχικά 
υλοποιούνταν προγράμματα σε πιλοτικό στάδιο, που αφορούσαν στη συλλογή 
γυαλιού, αλουμινίου, χαρτιού και πλαστικού, τα οποία όμως ήταν μεμονωμένα και 
είχαν μικρή διάρκεια. Σήμερα, η πιο σημαντική δράση των δήμων είναι το 
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πρόγραμμα συλλογής χαρτιού στην πηγή που εκτελείται από τον Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α. Το 
πρόγραμμα αυτό ξεκίνησε το Μάρτιο του 1994 και αρχικά απευθυνόταν σε 14 
δήμους της ευρύτερης Νοτιο-Ανατολικής περιοχής της Αττικής και σύντομα 
επεκτάθηκε σε όλη σχεδόν την περιοχή της Αττικής. Η συνολική ποσότητα χαρτιού 
που συγκεντρώθηκε το Νοέμβρη του 1996 ήταν 562.658kg. Ο Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α. έχει 
υπογράψει συμφωνίες με τους διανομείς χρησιμοποιημένου χαρτιού, έτσι ώστε να 
εισάγει και να προωθήσει τα υλικά αυτά στην ελληνική αγορά. Τα υλικά αυτά 
πωλούνται στην τιμή των 0,032 Ευρώ/kg. Στην προώθηση της εκστρατείας αυτής 
συμμετέχουν όλα τα μέσα ενημέρωσης. Επίσης υλοποιούνται εκπαιδευτικά 
προγράμματα με στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών. 
 
Επιπλέον, πολλοί δήμοι της Αθήνας συμμετέχουν σε εθελοντικό πιλοτικό πρόγραμμα 
υπό την αιγίδα της Ελληνικής Εταιρείας Ανακύκλωσης και Ανάκτησης (Ε.Ε.Α.Α). Το 
πρόγραμμα αυτό αφορά στην ανάκτηση πλαστικού, γυαλιού, αλουμινίου, και χαρτιού 
συσκευασίας. 
 
Στη Θεσσαλονίκη υλοποιείται πιλοτικό πρόγραμμα ανακύκλωσης πλαστικών 
συσκευασιών (νερού, χυμών)  υπό την εποπτεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.  
 
• Βιομηχανία  
Ένας από τους σημαντικότερους φορείς που εμπλέκονται στη διαχείριση των υλικών 
συσκευασίας είναι η βιομηχανία, η οποία περιλαμβάνει τους παραγωγούς πρώτων 
υλών για υλικά συσκευασίας, τους κατασκευαστές υλικών συσκευασίας και αυτούς 
που χρησιμοποιούν τις συσκευασίες για την προώθηση στην αγορά των προϊόντα που 
παράγουν. 
 
Η ίδια η βιομηχανία διενεργεί προγράμματα ανακύκλωσης και προωθεί τη μείωση 
των συσκευασιών στην πηγή, με στόχο: 

- Την ανάπτυξη και βελτίωση της περιβαλλοντικής της εικόνας   
- Τα οικονομικά οφέλη (η μείωση των συσκευασιών συνεπάγεται μείωση του 

κόστους παραγωγής και μεταφοράς) 
 

Εκπρόσωποι της βιομηχανίας, όπως ήδη αναφέρθηκε, συμμετέχουν στην επιτροπή 
για την προώθηση των κανονισμών που αφορούν στα απόβλητα από τα υλικά 
συσκευασίας η οποία έχει συσταθεί με πρωτοβουλία του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.  
Ο βιομηχανικός τομέας συμμετέχει σε διάφορα προγράμματα ανακύκλωσης όπως για 
παράδειγμα στα προγράμματα που υλοποιούνται από την Ελληνική Εταιρεία 
Ανακύκλωσης και Ανάκτησης, την Ελληνική Εταιρεία Αλουμινίου, την Ένωση 
Ελληνικών Βιομηχανιών Χαρτιού, την Ελληνική Εταιρεία Ανακύκλωσης Πλαστικού, 
την Ελληνική Ένωση Γυαλιού, κ.λπ. 
 
Η Ελληνική Εταιρεία Ανακύκλωσης και Ανάκτησης (Ε.Ε.Α.Α) είναι μη 
κερδοσκοπικός οργανισμός και έχει ιδρυθεί από 41 βιομηχανικές και εμπορικές 
εταιρείες που παράγουν και διανέμουν καταναλωτικά αγαθά ή/και υλικά 
συσκευασίας. Η Ε.Ε.Α.Α. με τη συνεργασία των δήμων και την επιστημονική 
υποστήριξη του Πανεπιστημίου Αιγαίου, έχουν οργανώσει ένα ολοκληρωμένο 
πρόγραμμα ανάκτησης και ανακύκλωσης πολλών υλικών από τα απόβλητα 
συσκευασίας. Το πρόγραμμα αφορούσε στην αρχή δύο δήμους της περιοχής Αττικής, 
οι οποίοι αποτέλεσαν και τις περιοχές πιλοτικής εφαρμογής του προγράμματος, ενώ 
αργότερα επεκτάθηκε σε τρεις επιπλέον δήμους. Συλλέγονται πλαστικές, γυάλινες και 
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χάρτινες συσκευασίες καθώς και συσκευασίες αλουμινίου. Υπολογίζεται ότι το 
σχέδιο έχει συνολικό ρυθμό ανάκτησης περίπου 30%. Περισσότεροι από 1400 κάδοι 
ειδικού χρώματος έχουν τοποθετηθεί στην περιοχή ενώ έχουν διανεμηθεί στα 
νοικοκυριά 25000 επαναχρησιμοποιήσιμες σακούλες χωρητικότητας 35lt. Περίπου 
250-300 τόνοι ανακυκλώσιμων υλικών συλλέγονται σε μηνιαία βάση και οδηγούνται 
στην Υπηρεσία Ανάκτησης Υλικών που βρίσκεται στο δήμο Αμαρουσίου. Η μέση 
ποσότητα που συλλέγεται εβδομαδιαία είναι 2kg ανά νοικοκυριό ενώ η μέση 
εβδομαδιαία ποσότητα που ανακτάται είναι περίπου 27 τόνοι. Τα υλικά 
διαχωρίζονται σε 4 είδη πλαστικού, 3 είδη χαρτιού, αλουμίνιο, μέταλλα και γυαλί και 
στη συνέχεια διοχετεύονται στην αγορά. Το χαρτί αποτελεί το 60% της συνολικής 
ποσότητας των ανακυκλώσιμων υλικών, (Hafkamp et. al., 1999).  
 
Ένας επίσης σημαντικός φορέας είναι η Ελληνική Ένωση Αλουμινίου (ΕΕΑ), η οποία 
είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 1985 από 33 βιομηχανίες 
κατασκευής ή χρήσης αλουμινίου. Η ΕΕΑ συνεργάζεται με 107 δήμους και 1000 
λύκεια της χώρας στο πλαίσιο προγράμματος ανακύκλωσης των συσκευασιών 
αλουμινίου (κουτάκια αναψυκτικών). Το κίνητρο για μια τέτοια πρωτοβουλία ήταν το 
γεγονός ότι η τιμή του ανακυκλωμένου αλουμινίου είναι χαμηλότερη από αυτή του 
αλουμινίου που παράγεται πρωτογενώς από βωξίτη. Η ΕΕΑ προωθεί την ιδέα της 
ανακύκλωσης παρέχοντας δωρεάν τον απαραίτητο εξοπλισμό, όπως πλαστικές 
σακούλες σε συγκεκριμένα σημεία στα σχολεία και ειδικούς κάδους συλλογής για 
τους δήμους. Ένα δίκτυο από 200 μικρομεσαίες επιχειρήσεις αγοράζει τα 
χρησιμοποιημένα κουτιά αλουμινίου από τους δήμους και τα σχολεία και αρκετές 
εταιρείες αναλαμβάνουν την τήξη και αναχύτευσή τους. Αυτή η δραστηριότητα 
θεωρείται πολύ επιτυχής, αφού από το 1993 περίπου 28% του χρησιμοποιηθέντος 
αλουμινίου έχει ανακυκλωθεί. 
 
Η Ένωση Ελληνικών Βιομηχανιών Χαρτιού, η Ελληνική Ένωση Ανακύκλωσης 
Πλαστικών και η Ελληνική Ένωση Γυαλιού προωθούν την ανακύκλωση υλικών 
συσκευασίας και υλοποιούν προγράμματα ενημέρωσης του κοινού.  
 
Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι υπάρχουν βιομηχανίες που έχουν ως κύρια 
δραστηριότητα την ανάκτηση υλικών συσκευασίας. Οι προμηθευτές τους είναι οι 
έμποροι υλικών συσκευασίας, ο Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α και άλλοι φορείς Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης., εταιρείες ανακύκλωσης και ιδιώτες. Ένα τέτοιο παράδειγμα 
βιομηχανικής δραστηριότητας είναι η Βιομηχανία Πλαστικών της Κρήτης που 
συλλέγει και ανακυκλώνει πλαστικό από πολυαιθυλένιο. Επίσης πολλές βιομηχανίες 
προχωρούν στη μείωση της χρήσης συσκευασιών, όπως για παράδειγμα οι παραγωγοί 
απορρυπαντικών οι οποίοι χρησιμοποιούν συσκευασίες μεγαλύτερης χωρητικότητας 
ή συσκευασίες οι οποίες μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν.    
 
• Εμπορικές επιχειρήσεις 
Τα τελευταία χρόνια, οι αλυσίδες των υπεραγορών έχουν αναλάβει πρωτοβουλίες που 
αφορούν στην ανακύκλωση των υλικών συσκευασίας. Μερικές από αυτές είναι: 
 Συλλογή των χαρτονιών 
 Συμμετοχή σε προγράμματα ανακύκλωσης αλουμινίου με την εγκατάσταση 

του κατάλληλου εξοπλισμού στα καταστήματα 
 Την αντικατάσταση των πλαστικών συσκευασιών τροφίμων με άλλες 

συσκευασίες από γυαλί ή χαρτί 
 Χρήση χάρτινων αντί πλαστικών τσαντών/ σακουλών 
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 Συμμετοχή σε προγράμματα ανακύκλωσης των γυάλινων φιαλών 
 

• Διανομείς υλικών συσκευασίας    
Πολλές ιδιωτικές επιχειρήσεις αναλαμβάνουν τη συλλογή, διαχωρισμό και μεταφορά 
των υλικών συσκευασίας.  
 
• Εκπαιδευτικά ιδρύματα  
Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα έχουν ενεργό ρόλο είτε ως σύμβουλοι, είτε ως 
επικεφαλής πιλοτικών προγραμμάτων. Συνεργάζονται με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, 
την Ε.Ε.Α.Α., τις ιδιωτικές εταιρείες και τα αρμόδια Υπουργεία για το σχεδιασμό, την 
οργάνωση και υλοποίηση διαφόρων προγραμμάτων ανακύκλωσης. 
 
• Μη κυβερνητικοί οργανισμοί  
Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις όπως η World Wide Fund (WWF) Ελλάδας, η 
Greenpeace Ελλάδας, η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης και η Ένωση 
Καταναλωτών ενημερώνουν το κοινό για θέματα που αφορούν στην ανακύκλωση 
των υλικών συσκευασίας, με τη διανομή σχετικών φυλλαδίων και εντύπων. Ωστόσο, 
πρέπει να σημειωθεί ότι η επιρροή τους στο κοινό είναι σχετικά μικρή, σε σύγκριση 
με άλλες χώρες. 
 
• Άλλοι φορείς  
Στις δραστηριότητες που αφορούν στην ανακύκλωση και ανάκτηση υλικών 
συσκευασίας λαμβάνουν μέρος πολλές κοινωνικές ομάδες όπως ο στρατός, τα 
σχολεία, κ.λπ. 
 
Το σύστημα διαχείρισης των υλικών συσκευασίας, στο οποίο εμπλέκονται πολλοί 
φορείς (κρατικοί και μη), προωθεί τις πρωτοβουλίες για συνεργασία και δηλώνει τη 
σημαντικότητα της ευθύνης του παραγωγού. Ωστόσο, πολλές από τις παραπάνω 
δραστηριότητες είναι μικρής κλίμακας και βρίσκονται σε πιλοτικό στάδιο. Αυτό 
σημαίνει ότι χρειάζεται κάποιο χρονικό διάστημα προκειμένου οι δράσεις αυτές να 
ωριμάσουν και να γίνουν ορατά τα αποτελέσματα από τη λειτουργία του όλου 
συστήματος. Μία σημαντική συνιστώσα των προαναφερθέντων δραστηριοτήτων 
είναι η ανάπτυξη προγραμμάτων ενημέρωσης του κοινού, με ιδιαίτερη έμφαση στην 
ενημέρωση σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. 
 
 
3.8.2.3 Βιομηχανικά απόβλητα 
 
Αναφορικά με τη διαχείριση των βιομηχανικών αποβλήτων, τα μέτρα και οι δράσεις 
που υιοθετούνται βασίζονται στα εξής: 
• Χρηματοδότηση, κατά προτεραιότητα, από τα αρμόδια Υπουργεία, δράσεων που 

αφορούν στην εισαγωγή Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών, με στόχο τον 
ολοκληρωμένο έλεγχο και πρόληψη της βιομηχανικής ρύπανσης (η 
χρηματοδότηση καλύπτει σημαντικό τμήμα της συνολικής επένδυσης). 

• Χρηματοδότηση, κατά προτεραιότητα, από τα αρμόδια Υπουργεία, δράσεων που 
αφορούν στην εισαγωγή περιβαλλοντικών συστημάτων και προτύπων ποιότητας 
στη βιομηχανία όπως EMAS, ISO (η χρηματοδότηση καλύπτει σημαντικό τμήμα 
της συνολικής επένδυσης). 

• Χρηματοδότηση, κατά προτεραιότητα, από τα αρμόδια Υπουργεία, δράσεων που 
αφορούν στην εισαγωγή νέων τεχνολογιών στη βιομηχανία, οι οποίες θα 
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στηρίζονται στην ανάκτηση, ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση υλικών από 
τα απόβλητα (η χρηματοδότηση καλύπτει σημαντικό τμήμα της συνολικής 
επένδυσης). 

• Όσον αφορά στα επικίνδυνα απόβλητα, βρίσκεται στο στάδιο της ολοκλήρωσης, 
η σύνταξη του εθνικού Σχεδιασμού και η ανάπτυξη πλαισίου τεχνικών 
προδιαγραφών για τη διαχείρισή τους. Το έργο έχει ανατεθεί από το Υπουργείο 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων της Ελλάδας στο ΕΜΠ 
(Τμήμα Χημικών Μηχανικών). Στα πλαίσια του έργου αυτού θα καθορίζονται και 
οι απαιτούμενες δράσεις για την υιοθέτηση μέτρων, συστημάτων και 
οργανωτικών σχημάτων  καθώς και για την παροχή κινήτρων στους παραγωγούς 
επικινδύνων αποβλήτων, με στόχο την προώθηση: ι) τεχνικών πρόληψης και 
μείωσης της ποσότητας και του επικίνδυνου χαρακτήρα των αποβλήτων ιι) 
τεχνικών ανάκτησης, ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης υλικών από αυτά. 

 
Την ευθύνη για τη διαχείριση των βιομηχανικών αποβλήτων έχει η ίδια η βιομηχανία, 
η δράση της οποίας υποστηρίζεται από την κυβέρνηση με χρηματοδοτήσεις για την 
εισαγωγή περιβαλλοντικών συστημάτων και εργαλείων (ISO, εφαρμογή ΒΔΤ, 
καθαρών τεχνολογιών κ.λπ). 
 
 
3.8.2.4 Οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους 
 
Αναφορικά με τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, έχουν αναπτυχθεί 
πρωτοβουλίες για την ίδρυση και λειτουργία εγκαταστάσεων αποσυναρμολόγησης 
των οχημάτων καθώς και ανάκτησης-αξιοποίησης των υλικών που περιέχονται σε 
αυτά.  
 
Επίσης κατά το παρελθόν, είχε εφαρμοσθεί πρόγραμμα απόσυρσης οχημάτων στο 
τέλος του κύκλου ζωής τους, υπό την εποπτεία των αρμόδιων Υπουργείων. Σύμφωνα 
με το πρόγραμμα αυτό, ο ιδιοκτήτης του οχήματος παρέδιδε το όχημα σε 
πιστοποιημένες εγκαταστάσεις συλλογής τους και υπήρχε μέριμνα για έκπτωση στην 
τιμή αγοράς νέου οχήματος. Το ποσό της έκπτωσης καλυπτότανε από το Δημόσιο. 
 
Στο παρόν στάδιο, πολλές ιδιωτικές εταιρείες εμπορίας οχημάτων δέχονται τα παλαιά 
οχήματα από τους καταναλωτές παρέχοντας έκπτωση στην τιμή αγοράς νέου 
οχήματος από την εταιρεία. 
 
Είναι σημαντικό το γεγονός ότι οι εταιρείες εμπορίας αυτοκινήτων παρέχουν 
διευκολύνσεις στους καταναλωτές με την επιστροφή των παλαιών οχημάτων, καθώς 
με τον τρόπο αυτό, δίνουν κίνητρα για τη συμμετοχή των πολιτών στα προγράμματα 
ορθολογικής διαχείρισης των αποβλήτων αυτών. 
 
 
3.8.2.5 Χρησιμοποιημένα ελαστικά 
 
Αναφορικά με τα χρησιμοποιημένα ελαστικά αναπτύσσονται δράσεις και βρίσκονται 
σε εξέλιξη οι διαδικασίες για την ίδρυση και λειτουργία εγκαταστάσεων αξιοποίησής 
τους.  
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3.8.2.6 Απορριπτόμενες ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές 
 
H διαχείριση των απορριπτόμενων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών 
περιλαμβάνει κυρίως την χωριστή συλλογή και ανακύκλωση των συσσωρευτών 
μολύβδου-οξέος οχημάτων, η οποία γίνεται από ιδιωτικές επιχειρήσεις, με σκοπό την 
παραγωγή μολύβδου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορες εφαρμογές (όπως 
κατασκευή νέων συσσωρευτών, φύλλων μολύβδου, σωλήνων κ.λπ.). Το δίκτυο 
παραγωγής δευτερογενούς μολύβδου παρουσιάζει ιδιαίτερη ανάπτυξη 
ανακυκλώνοντας το 85% των παλαιών συσσωρευτών. Σημειώνεται ότι έχει εκπονηθεί 
και είναι υπό έγκριση Πρόγραμμα Δράσης για τη διαχείριση των χρησιμοποιημένων 
ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών σε επίπεδο χώρας.  
 
 
3.8.2.7 Πολυχλωριωμένα διφαινύλια (PCBs) 
 
Στην Ελλάδα, χρησιμοποιούνται ακόμη μόνο οι συσκευές κλειστού κυκλώματος 
(μετασχηματιστές και πυκνωτές) που περιέχουν PCBs οι οποίες βρίσκονται σε άριστη 
κατάσταση και λειτουργούν με ασφάλεια. Σε εφαρμογή  νομοθετικού διατάγματος 
του 1986, έχει απαγορευθεί η προμήθεια, αγορά και χρήση νέων συσκευών που 
περιέχουν PCBs. Όσες συσκευές περιέχουν PCBs χρησιμοποιούνται ακόμη, 
προβλέπεται να καταστραφούν μετά το τέλος της ωφέλιμης ζωής τους. 
 
 
3.8.2.8 Χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια (Χ.Ο.) 
 
Στην Ελλάδα, εφαρμόζονται τεχνικές συλλογής των Χ.Ο. οι ποσότητες των οποίων 
υπολογίζεται ότι κυμαίνονται από 64.000 – 70.000 τόνους/ έτος. Το μεγαλύτερο 
ποσοστό τους προέρχεται από έλαια μηχανών εσωτερικής καύσης που 
συγκεντρώνονται σε πρατήρια υγρών καυσίμων και συνεργεία αυτοκινήτων. 
Παρατηρείται μικρή διαχρονική μείωση της παραπάνω ποσότητας η οποία αποδίδεται 
κυρίως στην αύξηση χρήσης συνθετικών λιπαντικών μεγαλύτερης διάρκειας ζωής και 
στην ανανέωση του στόλου των αυτοκινήτων. 
 
Από τη συνολικά παραγόμενη ετήσια ποσότητα Χ.Ο. εκτιμάται ότι 40.000 – 43.000 
τόνοι (μέσο ποσοστό 61,5%) οδηγούνται για αναγέννηση, 7.800 -8600 τόνοι (μέσο 
ποσοστό 12,3%) επαναχρησιμοποιούνται μετά από απλό καθαρισμό χωρίς 
αναγέννηση, 14.700 – 16.200 τόνοι (μέσο ποσοστό 23,1%) χρησιμοποιείται ως 
καύσιμο, ενώ η υπόλοιπη ποσότητα περίπου 2.000 – 2.200 τόνοι διατίθεται 
ανεξέλεγκτα. 
 
Στο παρόν στάδιο ολοκληρώνεται η σύνταξη του εθνικού Σχεδιασμού και η ανάπτυξη 
πλαισίου τεχνικών προδιαγραφών για τη διαχείρισή τους. Το έργο έχει ανατεθεί από 
το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων της Ελλάδας στο 
ΕΜΠ (Τμήμα Χημικών Μηχανικών). Στα πλαίσια του έργου αυτού θα καθορίζονται 
οι απαιτούμενες δράσεις για την υιοθέτηση μέτρων, συστημάτων και οργανωτικών 
σχημάτων  καθώς και για την παροχή κινήτρων με στόχο την περαιτέρω προώθηση 
της εφαρμογής τεχνικών αναγέννησής και επαναχρησιμοποίησής τους καθώς και  
εξάλειψης της πρακτικής ανεξέλεγκτης διάθεσής τους. 
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3.9 Ιρλανδία 
 
 
3.9.1 Αρχές 
 
Η νομοθετική πράξη για τη διαχείριση των αποβλήτων του 1996, επέφερε σημαντικές 
διαφοροποιήσεις στο περιβαλλοντικό σχεδιασμό της Ιρλανδίας. Ο εθνικός 
σχεδιασμός σχετικά με τα απόβλητα επικεντρώνεται στην πρόληψη, ελαχιστοποίηση, 
ανάκτηση και ασφαλή διάθεση των μη ανακτώμενων αποβλήτων και υιοθετεί την 
αρχή ο «ρυπαίνων πληρώνει». Επιπρόσθετα, παρέχει στον Υπουργό Περιβάλλοντος 
και την Τοπική Κυβέρνηση σημαντική ισχύ στον καταλογισμό ευθυνών προς τους 
παραγωγούς αποβλήτων, (DELG, 1998).  
 
Οι Τοπικές Αρχές είναι υπεύθυνες για την προετοιμασία και την εφαρμογή σχεδίων 
διαχείρισης αποβλήτων για όλα τα μη επικίνδυνα απόβλητα που παράγονται στις 
περιοχές τους, συμπεριλαμβανομένου των γεωργικών αποβλήτων και των ιλύων.  
Η Νομοθετική Πράξη του 1996 καθορίζει ότι για την ανάπτυξη οποιασδήποτε  
δραστηριότητας σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων, πρέπει να χορηγείται άδεια  
από την Εθνική Υπηρεσία Περιβάλλοντος. 
 
Σύμφωνα με την Εθνική έκθεση πολιτικής για τα απόβλητα: ‘Changing Our Ways’ 
(Department of the Environment and Local Government, 1998), βασικοί στόχοι 
θεωρούνται: 

• Το 50% των παραγόμενων οικιακών αποβλήτων να μην καταλήγει σε ΧΥΤΑ 
• Μείωση των βιοαποδομήσιμων οργανικών αποβλήτων που οδηγούνται σε 

ΧΥΤΑ τουλάχιστον κατά 65% 
• Ίδρυση και λειτουργία εγκαταστάσεων ανάκτησης με εφαρμογή  

περιβαλλοντικά φιλικών τεχνολογιών  
• Ανακύκλωση του 35% των δημοτικών αποβλήτων 
• Ανακύκλωση τουλάχιστον του 50% των αποβλήτων από κατασκευές και 

κατεδαφίσεις εντός πενταετίας, με βαθμιαία αύξηση του ποσοστού αυτού στο 
85% εντός δεκαπενταετίας  

• Μείωση του αριθμού των χώρων υγειονομικής ταφής 
• Μείωση των εκπομπών μεθανίου από ΧΥΤΑ κατά 80%. 

 
Ο Εθνικός Σχεδιασμός για τη διαχείριση των επικινδύνων αποβλήτων (EPA, 1999) 
καταδεικνύει πως η πρόληψη παραγωγής μπορεί να ωφελήσει τη βιομηχανία της 
χώρας και να ελαχιστοποιήσει το κόστος για τη διαχείριση των επικινδύνων ουσιών. 
Προτείνεται η υιοθέτηση ενός προγράμματος με τα ακόλουθα βασικά σημεία: 

• Σταθεροποίηση και βαθμιαία μείωση της ποσότητας των επικινδύνων 
αποβλήτων που οδηγούνται προς τελική διάθεση 

• Δημιουργία ειδικής ομάδας που θα ιεραρχεί και θα συντονίζει την εφαρμογή 
του προγράμματος πρόληψης 

• Επιδεικτικά προγράμματα, διάχυση πληροφοριών, οικονομική ενίσχυση και 
τεχνολογική υποστήριξη της βιομηχανίας 
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3.9.2 Διαχείριση διαφόρων κατηγοριών αποβλήτων  
 
 
3.9.2.1 Δημοτικά απόβλητα 
 
Εκτιμάται πως περισσότερα από 2.000.000 τόνοι παράχθηκαν κατά το 1998. Από 
αυτά, περίπου 1.200.000 τόνοι είναι οικιακά απόβλητα, 755.000 τόνοι εμπορικά 
απόβλητα και 81.000 τόνοι προέρχονται από τον καθαρισμό δρόμων. Οι αντίστοιχες 
ποσότητες δημοτικών αποβλήτων για το έτος 1995 ήταν 1.850.000 τόνοι, εκ των 
οποίων 1.320.000 τόνοι ήταν οικιακά, 480.000 τόνοι εμπορικά και 47.000 τόνοι 
απόβλητα από καθαρισμό δρόμων, (DELG, 1998).  
 
Στους επόμενους πίνακες (3.10 και 3.11) παρουσιάζεται η σύσταση των οικιακών και 
των εμπορικών αποβλήτων, αντίστοιχα, που οδηγήθηκαν προς υγειονομική ταφή το 
1998.  
 
Πίνακας 3.10: Σύσταση οικιακών αποβλήτων που οδηγήθηκαν για υγειονομική ταφή 
το 1998 

Υλικό %  
Οργανικά 32.9 

Χαρτί 19.5 
Πλαστικά 11.9 

Γυαλί 5.5 
Μέταλλα 3.9 

Υφάσματα 2.9 
Άλλα 23.8 

 
Πίνακας 3.11: Σύσταση εμπορικών αποβλήτων που οδηγήθηκαν για υγειονομική 
ταφή το 1998 

Υλικό %  
Οργανικά 15.1 

Χαρτί 58.6 
Πλαστικά 10.6 

Γυαλί 3.4 
Μέταλλα 1.7 

Υφάσματα 0.6 
Άλλα 9.9 

 
 
Με βάση τις τιμές αυτές, παρατηρείται σημαντική απόκλιση ανάμεσα στη σύσταση 
των δύο ρευμάτων δημοτικών αποβλήτων. 
 
Η κύρια πρακτική διαχείρισης των δημοτικών αποβλήτων είναι η υγειονομική ταφή. 
Δεν υφίστανται μονάδες αποτέφρωσης για αυτό το ρεύμα αποβλήτων. Ως εκ τούτου, 
το 1998 το 91% των δημοτικών αποβλήτων οδηγήθηκε προς υγειονομική ταφή και 
μόνο το 9% ανακυκλώθηκε. Το 1995 το αντίστοιχο ποσοστό που ανακυκλώθηκε ήταν 
7,8%. Πιο συγκεκριμένα, η ανάκτηση του γυαλιού από 7.900 τόνους το 1995 
αυξήθηκε σε 14.100 τόνους το 1998. Αντίθετα, το ποσοστό ανάκτησης του χαρτιού 
από τα οικιακά απόβλητα μειώθηκε από 4,3% το 1995 σε 3,2% το 1998. 
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3.9.2.2 Υλικά Συσκευασίας 
 
Η οδηγία για τα υλικά συσκευασίας (94/62/ΕΚ) θέτει ποσοτικούς στόχους για την 
ανάκτηση και την ανακύκλωση των υλικών αυτών (γυαλί, αλουμίνιο, χαρτί, κ.α.) σε 
ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Κοινότητα.. Στα πλαίσια της Οδηγίας αυτής, η Ιρλανδία 
είχε θέσει ως στόχο την ανάκτηση/ανακύκλωση του 25% των υλικών αυτών το 2001 
και 50% - 65% μέχρι το 2005. Το 1998 η συνολική ποσότητα του συγκεκριμένου 
ρεύματος αποβλήτων ξεπέρασε τους 680.000 τόνους. 
 
Ο ρυθμό ς της ανάκτησης για τα υλικά συσκευασίας το  1 9 9 8 ανέρχεται στο  1 5 %, 
γεγονός που υποδηλώνει πως η Ιρλανδία πρέπει να πραγματοποιήσει σημαντική 
πρόοδο για να επιτύχει τους στόχους που έχουν τεθεί για το 2001 και 2005. 
 
Οι νομοθετικές ρυθμίσεις για τα υλικά συσκευασίας που εισήχθηκαν το 1997, θέτουν 
υποχρεώσεις σε όλους τους παραγωγούς συσκευασμένων προϊόντων. Οι παραγωγοί 
αυτοί θεωρούνται υπεύθυνοι για τα υλικά συσκευασίας που χρησιμοποιούν. 
Αυστηρότερες υποχρεώσεις θεσπίζονται για τους παραγωγούς που προωθούν στην 
αγορά τα προϊόντα τους χρησιμοποιώντας περισσότερους από 25 τόνους υλικών 
συσκευασίας το χρόνο και έχουν ετήσια έσοδα περίπου 1.269.738 Euro. Οι 
παραγωγοί πρέπει να συμμορφώνονται με τις ειδικές υποχρεώσεις που τίθενται από 
τη νομοθεσία (μεριμνούν για τη συλλογή και περαιτέρω διαχείριση των συσκευασιών 
των προϊόντων τους) ενώ επιπλέον μπορούν να συμμετάσχουν σε εγκεκριμένα 
προγράμματα ανάκτησης υλικών, (European Commission DGXI.E.3, 2001). Οι εν 
λόγω παραγωγοί οφείλουν να δραστηριοποιούνται στον τομέα της ανακύκλωσης σε 
συνεργασία με τις Τοπικές Αρχές. Προς το παρόν, υπάρχει μόνο ένα εγκεκριμένο 
σχέδιο στην Ιρλανδία το οποίο συντονίζεται από την εταιρεία Repak. Οι εταιρείες που 
συνεργάζονται με τις Τοπικές Αρχές, οφείλουν να : 

 διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό για τη συλλογή, το διαχωρισμό και την 
αποθήκευση των απορριπτόμενων υλικών συσκευασίας   

 να οργανώνουν συστήματα επιστροφής των προϊόντων τους  
 να τηρούν αρχείο με τις ποσότητες που συλλέγουν και ανακυκλώνουν 
 να καταβάλουν φόρο της τάξεως των 6,34 Ευρώ/τόνο για τις συσκευασίες 

που συνέλεξαν  
 να ετοιμάζουν ετήσιες εκθέσεις οι οποίες να υποβάλλονται στις αρμόδιες 

Τοπικές Αρχές και οι οποίες να είναι διαθέσιμες στο κοινό  
 
Βάσει των κανονισμών που θεσπίστηκαν προκειμένου να εφαρμοστεί η Οδηγία 
94/62/ΕΚ, η άδεια δημιουργίας δικτύου συλλογής και ανάκτησης / ανακύκλωσης 
περιλαμβάνει ειδικούς όρους οι οποίοι αναφέρονται κύρια στα ακόλουθα: 

- στα μέτρα που πρέπει να λαμβάνουν οι συμμετέχοντες με στόχο την 
επιτυχή ανάκτηση / ανακύκλωση των υλικών συσκευασίας  

- στους ποσοτικούς στόχους ανάκτησης  
- στις μεθόδους αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας του δικτύου  
- στη συχνότητα υποβολής αναφορών και εκθέσεων  
 

Στην περίπτωση αδειοδότησης του δικτύου συλλογής και διαχείρισης της εταιρείας 
Repak, που λειτουργεί σε εθελοντική βάση, οι συμμετέχοντες πρέπει να:   

- χρηματοδοτούν τις δραστηριότητες της εταιρείας Repak και 
- να παρέχουν εμπιστευτικά στοιχεία σχετικά με το βάρος των υλικών 

συσκευασίας που διακινούν στην αγορά 
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Η συμμόρφωση των παραγωγών προς τις απαιτήσεις της νομοθεσίας ελέγχεται από 
τις Τοπικές Αρχές οι οποίες μπορούν να απαιτήσουν από τον παραγωγό να υποβάλει 
αναφορά η οποία να περιλαμβάνει στοιχεία σχετικά με τα υλικά συσκευασίας που 
διαχειρίζεται καθώς και περιγραφή των διαφόρων σταδίων της διαχείρισης ενώ 
επίσης μπορούν να πραγματοποιούν επιτόπιες επιθεωρήσεις. 
 
Η Repak είναι μια ιδιωτική, μη κερδοσκοπική εταιρεία, που δημιουργήθηκε με βάση  
εθελοντική συμφωνία μεταξύ των παραγωγών και της Κυβέρνησης. Το διοικητικό 
συμβούλιο της Repak αποτελείται από συσκευαστές, εισαγωγείς, διανομείς, εμπόρους 
λιανικής πώλησης, κ.λπ.  
 
Τα μέλη της Repak καταβάλουν φόρο συμμετοχής, ο οποίος βασίζεται στα 
ακαθάριστα ετήσια έσοδα της κάθε εταιρείας (Πίνακας 3.12). Το σύστημα 
φορολόγησης βρίσκεται υπό τροποποίηση, έτσι ώστε μελλοντικά, οι φόροι να είναι 
ανάλογοι με τις ποσότητες των συσκευασιών που κάθε εταιρεία προωθεί στην αγορά.  
 
Πίνακας 3.12: Φόρος συμμετοχής στην Repak για το 1998 και 1999 

Ακαθάριστα έσοδα 
(εκ. Ευρώ) 

1998 1999 

 Ευρώ Ευρώ 

1,9 1.270 2.539,4 
6,3-12,7 2.539,4 5.079 
12,7-25,4 6.348,6 12.697 
25,4-63,5 12.697 38.092 
63,5-127 19.046 69.835 

>127 25.395 107.927 
 
 
Τα έσοδα της Repak χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση των σχεδίων συλλογής 
και ανάκτησης σε συνεργασία με τις Τοπικές Αρχές. Πιο συγκεκριμένα, η Repak 
χρηματοδοτεί τις Δημοτικές Αρχές για την ανάπτυξη και λειτουργία των δικτύων 
συλλογής και ανάκτησης των απορριπτόμενων συσκευασιών από τα νοικοκυριά.  
 
Η Repak έχει υπογράψει συμφωνίες με εταιρείες οι οποίες αναλαμβάνουν την 
ανακύκλωση / ανάκτηση των απορριπτόμενων υλικών συσκευασίας. Η Repak είναι 
υπεύθυνη για την αποτελεσματική διαχείριση των απορριπτόμενων υλικών και για 
την τελική ποιότητα του τελικού προϊόντος.  
 
Η Repak παρέχει στα μέλη της τα ακόλουθα: 

- Προγράμματα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την καλύτερη 
κατανόηση και αντιμετώπιση του προβλήματος της διαχείρισης των  υλικών 
συσκευασίας  
-  Κατάλληλο λογισμικό για την τήρηση αρχείων με στατιστικά στοιχεία  
- Επιστημονική υποστήριξη σε θέματα διαχείρισης των υλικών συσκευασίας    

 
Κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της η Repak συνέβαλε οικονομικά στη συλλογή 
21,000 τόνων ανακυκλώσιμων υλικών συσκευασίας από αστικά απόβλητα και στη 
συλλογή 30,000 υλικών συσκευασίας ποσότητα η οποία είχε ήδη οδηγηθεί σε χώρους 
διάθεσης.  
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Το δίκτυο συλλογής πλαστικού υλικού, ο οποίο χρησιμοποιείται στη γεωργία –
κτηνοτροφία, και στο οποίο συμμετέχουν όλοι όσοι εμπλέκονται στην κατασκευή, 
εισαγωγή και πώληση τέτοιων προϊόντων, λειτουργεί υπό την εποπτεία της Repak. Τα 
μέλη του δικτύου αυτού πληρώνουν δικαίωμα συμμετοχής στην IFFPG ( 634.9 Eυρώ) 
καθώς και φόρο ανάλογα με τις ποσότητες του απορριπτόμενου πλαστικού υλικού 
που εισάγουν στην αγορά (126.97 Ευρώ ανά τόνο πλαστικού). 
 
Το σύστημα διαχείρισης των υλικών συσκευασίας της Ιρλανδίας βασίζεται στο 
πρότυπο λειτουργίας της Eco-Emballages, οπότε και παρουσιάζει τα ίδια 
χαρακτηριστικά, με τη διαφορά ότι υπάρχει μία μόνο ιδιωτική πρωτοβουλία, η 
εταιρεία Repak. Και στην Ιρλανδία δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην ευθύνη του 
παραγωγού. Ένα αξιοσημείωτο σημείο είναι ότι τα μέλη της Repak καταβάλουν φόρο 
συμμετοχής, ο οποίος βασίζεται στα ετήσια ακαθάριστα έσοδα της κάθε εταιρείας.   
 
 
3.9.2.3 Βιομηχανικά απόβλητα 
 
Κατά το 1995 παράχθηκαν 6.200.000 τόνοι βιομηχανικών αποβλήτων ενώ το 1998 η 
ποσότητα αυτή αυξήθηκε σε 9.100.000 τόνους (αύξηση της τάξης του 47%) από τα 
οποία 5.100.000 τόνοι παράχθηκαν από τον κατασκευαστικό κλάδο, 3.500.000 τόνοι 
από μεταλλευτικές δραστηριότητες και 500.000 τόνοι από την παραγωγή  ηλεκτρικής 
ενέργειας.  
 
Το 1998, το 73% των βιομηχανικών αποβλήτων οδηγήθηκε προς τελική διάθεση ενώ 
το υπόλοιπο 27% ανακτήθηκε. Το 1995, τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 88% και 12%. 
Αξίζει να επισημανθεί πως σημειώθηκε σημαντική αύξηση στο ποσοστό ανάκτησης 
στον κατασκευαστικό τομέα, μεγάλο μέρος του οποίου σήμερα ελέγχεται με τη 
βοήθεια συστήματος αδειοδότησης το οποίο αναπτύχθηκε και εφαρμόζεται στα 
πλαίσια της Κοινοτικής Οδηγίας IPPC. Σε αυτόν τον τομέα, η ανάκτηση αυξήθηκε 
από 31% το 1995 σε 51% το 1998. 
 
 
3.9.2.4 Απόβλητα κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΚΚ) 
 
Επιτρέπεται η τελική διάθεση των αποβλήτων από κατασκευές και κατεδαφίσεις. 
Συμφώνα, με τον κανονισμό για τη διαχείριση των αποβλήτων (1997), οι χώροι 
υγειονομικής ταφής πρέπει να κατέχουν άδεια λειτουργίας, η οποία δίδεται από την 
Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος. Στην άδεια περιγράφονται αναλυτικά η 
ποσότητα και ο τύπος των αποβλήτων που πρόκειται να γίνονται αποδεκτά στο χώρο 
διάθεσης. Συνεπώς για να είναι τα ΑΚΚ αποδεκτά στο χώρο τελικής διάθεσης πρέπει 
να περιγράφονται στην άδεια λειτουργίας της αντίστοιχης εγκατάστασης, (European 
Commission  DGXI, 1999).  
 
Παρά το γεγονός ότι τα ΑΚΚ έχουν αναγνωρισθεί ως ρεύμα αποβλήτων πρώτης 
προτεραιότητας, δεν έχουν τεθεί εθνικοί ποσοτικοί στόχοι για την ανακύκλωση 
υλικών από τα απόβλητα αυτά. Μόνο στην περιφέρεια του Δουβλίνου έχει τεθεί ως 
στόχος, η ανακύκλωση των υλικών από ΑΚΚ να φθάσει το 82% μέχρι το έτος 2004. 
 
Η Εθνική Υπηρεσία Δρόμων βρίσκεται στο στάδιο της προετοιμασίας προδιαγραφών 
για την κατασκευή δρόμων. Μεταξύ άλλων, θα περιγράφονται αναλυτικά τα υλικά 
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των οποίων θα επιτρέπεται η χρήση για την κατασκευή δρόμων λαμβάνοντας υπόψη 
τα χαρακτηριστικά τους και τα απόβλητα που πρόκειται να παραχθούν από τη χρήση 
τους, (European Commission  DGXI, 1999). 
 
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και η Τοπική Αυτοδιοίκηση, προκειμένου να 
προωθήσουν τη δημιουργία μονάδων ανακύκλωσης υλικών από ΑΚΚ, προχώρησαν 
στις επιδοτήσεις δυο τέτοιων μονάδων με ποσά που ξεπερνούν τα 500.000 Euro για 
τη μία και τα 300.000 Euro για την άλλη. 
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4. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ – ΠΛΑΙΣΙΟ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ – ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 
 
4.1 Γενικά 
 
Αντικείμενο της ενότητας αυτής είναι η εξέταση όλων των τεχνικών που αποτελούν 
τμήματα ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης των στερεών αποβλήτων. 
Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται οι εναλλακτικές τεχνικές διαχείρισης των στερεών 
αποβλήτων, αναπτύσσεται πλαίσιο προδιαγραφών και προϋποθέσεων για την εφαρμογή 
κάθε τεχνικής, παρατίθενται στοιχεία αναφορικά με το ποσοστό εφαρμογής κάθε τεχνικής 
σε διεθνές επίπεδο και γίνεται προκαταρκτικός προσδιορισμός του κόστους επένδυσης 
και λειτουργίας των αντίστοιχων εγκαταστάσεων. 
 
 
4.2 Προσωρινή αποθήκευση 
 
Για την προσωρινή αποθήκευση, χρησιμοποιούνται διάφορα μέσα τα οποία 
περιγράφονται στη συνέχεια. 
 
 
4.2.1 Σακούλες  
 
Αποτελούν το πιο συνηθισμένο μέσο προσωρινής αποθήκευσης και χρησιμοποιούνται σε 
συνδυασμό με κάδους. Οι σακούλες κατασκευάζονται συνήθως από πολυαιθυλένιο 
υψηλής πυκνότητας (HDPE) ή χαμηλής πυκνότητας (LDPE) και το μεγαλύτερο μέρος 
τους μπορεί να ανακυκλωθεί. Οι υψηλής πυκνότητας (HDPE) σακούλες είναι ανθεκτικές 
και έχουν μικρό βάρος. Οι χαμηλής πυκνότητας (LDPE) σακούλες είναι περισσότερο 
ανθεκτικές ειδικά στα τρυπήματα από ότι οι σακούλες από HDPE,  αλλά απαιτείται 
περισσότερο υλικό για την κατασκευή τους (πρέπει να έχουν μεγαλύτερο πάχος - 
τουλάχιστον 1,5 mm - από ότι εκείνες που είναι κατασκευασμένες από HDPE για να 
επιτευχθεί η ίδια αντοχή).  
 
Δεν ενδείκνυται η προσωρινή αποθήκευση των αποβλήτων σε σακούλες και η 
τοποθέτησή τους σε ανοικτούς χώρους για συλλογή από τα αντίστοιχα οχήματα, λόγω 
του γεγονότος ότι καταστρέφονται εύκολα από αιχμηρά αντικείμενα και παρατηρείται 
διασπορά των αποβλήτων. Οι σακούλες πρέπει πάντα να τοποθετούνται στους κάδους 
προσωρινής αποθήκευσης. 
 
 
4.2.2 Κυλιόμενοι κάδοι 
 
 
4.2.2.1 Γενικά 
 
Η χρήση τους προϋποθέτει την ύπαρξη συστήματος μηχανικής συλλογής των αποβλήτων. 
Είναι κατασκευασμένοι από μέταλλο ή πλαστικό και η χωρητικότητά τους κυμαίνεται 
από 80 - 1700 λίτρα. 
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Η μηχανική συλλογή με χρήση κυλιόμενων κάδων είναι αποτελεσματική και για την 
εξυπηρέτηση περιοχών με μικρό πληθυσμό π.χ. Κοινότητες, αρκεί να πληρούνται οι 
παρακάτω προϋποθέσεις: 
• Η εξυπηρετούμενη Κοινότητα να συνδέεται με το κύριο δίκτυο με δρόμο καλής 

προσπελασιμότητας 
• Η κατάσταση του οδοστρώματος (πλάτος, κλίσεις) να είναι ικανοποιητική για να 

επιτρέπει την πρόσβαση των οχημάτων στα σημεία προσωρινής αποθήκευσης χωρίς 
προβλήματα και υπερβολικές καθυστερήσεις. 

• Οι κάτοικοι να μεταφέρουν τα στερεά απόβλητα - απορρίμματα στις προκαθορισμένες 
θέσεις τοποθέτησης των κάδων 

 
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται στα σημεία που θα τοποθετηθούν οι κάδοι, καθώς 
και στην επιλογή του μεγέθους τους. Οι κάδοι προτιμάται να τοποθετούνται σε εσοχές 
του πεζοδρομίου και να λαμβάνεται μέριμνα, ώστε να είναι εύκολη η προσέγγισή τους 
από τα οχήματα συλλογής. Όταν οι κάδοι είναι τοποθετημένοι ακριβώς στο σημείο 
εκφόρτωσης, η προσαρμογή τους στον ανυψωτικό μηχανισμό του απορριμματοφόρου 
γίνεται από το πλήρωμα συλλογής. Σε αντίθετη περίπτωση, προπορεύεται του οχήματος 
προπαρασκευαστικό συνεργείο από ένα ή δύο άτομα που μεταφέρει τον κάδο από τη 
θέση παραμονής του στο σημείο εκφόρτωσης (η απόσταση αυτή δεν πρέπει να 
υπερβαίνει τα 15 μέτρα). Η επιστροφή του κάδου στη θέση του γίνεται από το πλήρωμα 
του οχήματος. 
 
II. Κριτήρια επιλογής κυλιόμενων κάδων 
Η επιλογή του είδους των κυλιόμενων κάδων πρέπει να γίνεται λαμβάνοντας υπόψη μία 
σειρά από κριτήρια. Ενδεικτικά αναφέρονται: 
• Η ευκολία προσαρμογής στο σύστημα του μηχανισμού ανύψωσης  
• Ο βαθμός καταπόνησης του μηχανισμού ανύψωσης  
• Το κόστος αγοράς  
• Το κόστος συντήρησης 
• H αντοχή των φθειρόμενων στοιχείων κύλισης 
• Η στεγανότητα 
• Η ευκολία καθαρισμού και απολύμανσης 
• Ο χρόνος ζωής  
• Η δυνατότητα ανακύκλωσης 
• Η αντικραδασμική κατασκευή των τροχών τους 
• Η ικανότητα εκκένωσης υγρών καταλοίπων από τον πυθμένα  
• Το ερμητικό κλείσιμο προς αποφυγή έκλυσης οσμών  
 
III. Απαιτούμενη επιφάνεια για την τοποθέτηση των κυλιομένων κάδων  
Η απαιτούμενη επιφάνεια για την τοποθέτηση των κάδων, ανάλογα με τη χωρητικότητά 
τους είναι η εξής: 
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Πίνακας 4.1: Απαιτούμενη επιφάνεια για την τοποθέτηση κυλιόμενων κάδων 
Χωρητικότητα Κάδων (λίτρα) Απαιτούμενη επιφάνεια 
120 και 240 0,7 μ. x 0,7 μ. και επιπλέον 1,2 μ. 

μπροστά από τον κάδο 
770 και 1100 1,40 μ x 1,10 μ. και επιπλέον 1,4 μ. 

εκατέρωθεν των δύο πλευρών του κάδου 
 
 
4.2.3 Σταθεροί κάδοι  
 
Στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η χρήση κυλιόμενων κάδων, μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν σταθεροί κάδοι για την προσωρινή αποθήκευση των αποβλήτων. Οι 
σταθεροί κάδοι πρέπει να στερεώνονται στα πεζοδρόμια ή τις πρασιές και να 
εξυπηρετούν, ανάλογα με το μέγεθός τους, τις ανάγκες ενός προκαθορισμένου αριθμού 
νοικοκυριών. Είναι κατασκευασμένοι από μεταλλικό υλικό που φέρει κατάλληλη 
αντιδιαβρωτική προστασία. Διατίθενται σε πολλά μεγέθη και διαθέτουν εξαρτήματα, 
όπως πετάλι για αυτόματο άνοιγμα, συρταρωτή σχάρα δαπέδου κ.λπ. Η χωρητικότητα 
των κάδων είναι 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500 λίτρα. 
 
Ο καθαρισμός τους πρέπει να γίνεται τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα από τους 
υπόχρεους και για πολυκατοικίες με ευθύνη του διαχειριστή για αποφυγή συσσώρευσης 
καταλοίπων στον πυθμένα τους, γεγονός που οδηγεί στην ανάπτυξη συνθηκών 
αποδόμησης  του οργανικού υλικού με συνεπαγόμενη έκλυση δυσάρεστων οσμών. 
 
 
4.2.4 Μεγάλοι υπoδοχείς (Containers) 
 
Τοποθετούνται σε προκαθορισμένα σημεία για την απόρριψη σε αυτά κυρίως ογκωδών 
αντικειμένων που δεν είναι δυνατόν να μεταφερθούν με τα συμβατικά οχήματα συλλογής 
(απορριπτόμενος ηλεκτρικός εξοπλισμός ελαστικά αυτοκινήτων, υλικά από επισκευές και 
κατεδαφίσεις κ.λπ.). Υπάρχουν διάφορα είδη Containers, όπως: 
• Container – πρέσα: Χρησιμοποιείται αντί για τους κάδους προσωρινής αποθήκευσης 

σε χώρους με μεγάλη παραγωγή στερεών αποβλήτων (βιοτεχνίες, νοσοκομεία, 
βιομηχανικές μονάδες, οικιστικά συγκροτήματα κ.λπ.). Η χωρητικότητά του ανέρχεται 
μέχρι και 26 κυβικά μέτρα. Η φόρτωση και μεταφορά του για απόρριψη του 
περιεχομένου του απαιτεί ειδικό όχημα.  

• Container ορθογωνικής διατομής: Η χωρητικότητά του μπορεί να φθάσει μέχρι τα 40 
κυβικά μέτρα. Το άδειασμά του γίνεται με ανατροπή, ενώ η φόρτωσή του στο όχημα 
μεταφοράς με έλξη. 

• Container τραπεζοειδούς διατομής τύπου σκάφης: Η χωρητικότητά του είναι 10 
κυβικά μέτρα περίπου. Το όχημα μεταφοράς του μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για 
άλλες εργασίες (π.χ. συλλογή και μεταφορά παλαιών οχημάτων). Η φόρτωσή του 
γίνεται με τη βοήθεια γερανού και το άδειασμά του γίνεται με ανατροπή 
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4.3 Συλλογή και Μεταφορά Στερεών Αποβλήτων 
 
 
4.3.1 Οχήματα Συλλογής – Μεταφοράς 
 
Το όχημα συλλογής – μεταφοράς των αποβλήτων (Ο.Σ.Μ) φορτώνει τους κάδους 
μηχανικά ή χειρωνακτικά. Κάθε Ο.Σ.Μ αποτελείται από το πλαίσιο με κύριο 
χαρακτηριστικό τις διαστάσεις και την ιπποδύναμη του κινητήρα του και από την 
υπερκατασκευή  με κύριο χαρακτηριστικό τη χωρητικότητά της. 
 
Η υπερκατασκευή μπορεί να είναι εφοδιασμένη με μηχανισμό συμπίεσης και στην 
περίπτωση που χρησιμοποιούνται κυλιόμενοι κάδοι οικιακών αποβλήτων υπάρχει 
επιπλέον μηχανισμός ανύψωσης των κάδων. Με βάση το μηχανισμό συμπίεσης υπάρχουν 
δύο κατηγορίες οχημάτων, με “μύλο” και με “πρέσα”. 
 
Κατά την εκφόρτωση του περιεχομένου των οχημάτων πρέπει να εξασφαλίζεται η 
προστασία των εργαζομένων (ύπαρξη προστατευτικών βαλβίδων ή ειδικών μηχανισμών). 
 
Οι διαστάσεις του οχήματος, τα βάρη κατά άξονα και τα λοιπά κατασκευαστικά στοιχεία 
αυτού, πρέπει να πληρούν τις υπάρχουσες σχετικές διατάξεις, ώστε να είναι δυνατή η 
χρήση του. Επιπλέον, από το Δήμο ή την Κοινότητα καθορίζονται οι επιγραφές τις οποίες 
φέρει το όχημα. Το σύστημα της υπερκατασκευής πρέπει να έχει χρόνο ζωής τουλάχιστον 
10 έτη. 
 
Η χοάνη υποδοχής των στερεών αποβλήτων στο όχημα, πρέπει να είναι διαμορφωμένη 
έτσι ώστε να μπορεί να δέχεται κάδους χωρητικότητας μέχρι 1100 λίτρων. 
 
Επίσης, οι υπερκατασκευές πρέπει να φέρουν κατάλληλη μόνωση για τον περιορισμό του 
θορύβου από τη λειτουργία του συστήματος φόρτωσης και συμπίεσης του οχήματος. 
 
Οι κατασκευαστές προμηθεύουν τους χρήστες του οχήματος με εγχειρίδια τα οποία 
περιέχουν οδηγίες λειτουργίας, ασφάλειας του οχήματος και των εργαζομένων κ.λπ. 
Επίσης, τα Ο.Σ.Μ πρέπει να συντηρούνται σύμφωνα με τις οδηγίες του εγχειριδίου 
συντήρησης. 
 
 
4.3.2 Κριτήρια επιλογής Ο.Σ.Μ. 
 
Η επιλογή του είδους των οχημάτων συλλογής - μεταφοράς πρέπει να γίνεται 
λαμβάνοντας υπόψη μία σειρά από κριτήρια. Ενδεικτικά αναφέρονται: 
• Ο απαιτούμενος χρόνος ενός πλήρους κύκλου λειτουργίας του ανυψωτικού 

μηχανισμού 
• Η ταχύτητα εκφόρτωσης των κάδων στο όχημα 
• Η μέγιστη κλίση (%) ανάβασης υπό μέγιστη ροπή στρέψεως σε μέγιστο επιτρεπόμενο 

φορτίο (%) 
• Η μέγιστη ταχύτητα πορείας του οχήματος, υπό πλήρες φορτίο 
• Το απαιτούμενο ύψος για εκφόρτωση των κάδων 
• Ο βαθμός συμπίεσης των στερεών αποβλήτων 
• Η τήρηση των ορίων εκπομπών  
• Η ασφάλεια του προσωπικού κατά τη λειτουργία 
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• Η ανάρτηση οχήματος, εργονομία και άνεση καμπίνας οδήγησης 
• Η κατάσταση οδοποιίας και τα όρια ταχύτητας των διαδρομών που θα 

χρησιμοποιηθούν 
• Ο χρόνος εκφόρτωσης του περιεχομένου του οχήματος στο χώρο διάθεσης 
 
 
4.3.3 Σύστημα ανύψωσης κυλιομένων κάδων στο Ο.Σ.Μ. 
 
Το σύστημα ανύψωσης είναι μία κατασκευή που προσαρμόζεται εύκολα στην πόρτα του 
Ο.Σ.Μ. Υπάρχουν δύο τύποι συστημάτων: α) για ανύψωση κυλιόμενων κάδων  770 και 
1100 λίτρων, τύπου βραχίονα και β) για ανύψωση κυλιόμενων κάδων όλων των τύπων, 
τύπου χτένας. 
 
Η κίνηση της ανύψωσης γίνεται με το υδραυλικό σύστημα της υπερκατασκευής. Το 
σύστημα αυτό, έχει τη δυνατότητα να ανυψώνει τους κάδους με ειδικές λαβές και 
συγχρόνως με την ανύψωση να τους ανατρέπει μέσα στο άνοιγμα του Ο.Σ.Μ. 
Προβλέπεται ακόμα σύστημα ασφαλιστικών βαλβίδων που προστατεύει τον μηχανισμό 
από υπερφόρτωση και κακή χρήση. 
 
 
4.3.4 Καθαρισμός και απολύμανσης των κάδων 
 
 
4.3.4.1 Γενικά 
 
Ο καθαρισμός και η απολύμανση των κάδων πρέπει να διενεργείται σε τακτά διαστήματα 
για την απομάκρυνση των υπολειμμάτων, την καταστροφή των παθογόνων 
μικροοργανισμών και την αποφυγή έκλυσης οσμών. O καθαρισμός των κάδων 
επιτυγχάνεται με αποτελεσματικό πλύσιμο με χρήση απορρυπαντικού. Για την 
απολύμανση μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε διάλυμα ιωδίου, είτε θερμό νερό (σε 85 0 

 

C) 
μετά από πλύσιμο με απορρυπαντικό. Η συχνότητα για μεν το πλύσιμο πρέπει να είναι 
μία φορά την εβδομάδα για δε την απολύμανση μία φορά τον μήνα. 

 
4.3.4.2 Πλυντήριο καθαρισμού - απολύμανσης 
 
Ειδικά για τους κυλιόμενους κάδους εφαρμόζεται τεχνική πλυσίματος - απολύμανσης με 
χρήση κατάλληλου αυτοκινήτου - πλυντηρίου. Τα αυτοκίνητα αυτά χρησιμοποιούν είτε 
θερμό νερό 65 0 

 

C που το εκτοξεύουν με ταχύτητα 20 λίτρα / λεπτό και με πίεση 180 bar, 
είτε κρύο νερό που το εκτοξεύουν με ταχύτητα 45 λίτρα / λεπτό και με πίεση 120 - 140 
bar. 

Το αυτοκίνητο πλύσης κάδων διαθέτει: 
• ένα ή δύο ανυψωτικούς μηχανισμούς, όπου η ανύψωση των κάδων στο χώρο πλύσης 

γίνεται μέσω υδραυλικού συστήματος και βραχιόνων  
• δύο δεξαμενές, η μία περιέχει το καθαρό νερό και η άλλη συγκεντρώνει τα νερά της 

πλύσης 
• χώρο για την πλύση των κάδων (κλειστός χώρος, κατάλληλα διαμορφωμένος για να 

δέχεται τον κάδο για πλύση) που φέρει περιστρεφόμενο σύστημα εκτόξευσης νερού 
υψηλής πίεσης. Επίσης υπάρχει χώρος αποστράγγισης των ακαθάρτων νερών 
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αποκλείοντας τη διαρροή στο δρόμο και σύστημα μεταφοράς τους στην αντίστοιχη 
δεξαμενή συλλογής.  

• βοηθητικό χώρο, κατάλληλα διαμορφωμένο κλειστού τύπου, όπου βρίσκονται ο 
καυστήρας για την παροχή του θερμού νερού, αντλία νερού υψηλής πίεσης, αντλίες 
ακάθαρτων νερών, βοηθητική αντλία, αντλία αναρρόφησης, ηλεκτρικός πίνακας 
διανομής και αυτοματισμού κ.λπ) 

 
 
4.3.5 Πλαίσιο τεχνικών οδηγιών για τη συλλογή των στερεών αποβλήτων 
 
Κατά τη συλλογή των αποβλήτων πρέπει να τηρούνται τουλάχιστον τα παρακάτω: 
• Σύνταξη κανονισμού καθαριότητας από το φορέα διαχείρισης 
• Όλα τα συλλεγόμενα απόβλητα οδηγούνται σε αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις 

επεξεργασίας - διάθεσης 
• Δεν επιτρέπεται η παραμονή οικιακών αποβλήτων στα οχήματα συλλογής για χρονικό 

διάστημα μεγαλύτερο από 24 ώρες. Στερεά απόβλητα που δεν περιέχουν οργανικά 
συστατικά, μπορούν να αποθηκευθούν σε κατάλληλο χώρο για χρονικό διάστημα 
μέχρι ενός έτους 

• Πρέπει να αποφεύγεται η μετακίνηση των κυλιόμενων κάδων σε άλλες θέσεις από την 
επιλεγόμενη  

• Φθαρμένα μέσα προσωρινής αποθήκευσης επισκευάζονται με μέριμνα του φορέα 
διαχείρισης ή όπου αυτό δεν είναι εφικτό, αντικαθίστανται άμεσα 

• Όλα τα οχήματα που χρησιμοποιούνται για τη συλλογή και τη μεταφορά των Σ.Α. 
συντηρούνται επαρκώς με γνώμονα την προστασία της υγείας και ασφάλειας των 
εργαζομένων και των πολιτών και της επίτευξης του μέγιστου βαθμού 
λειτουργικότητάς τους. Επίσης καθαρίζονται - πλένονται μετά το τέλος κάθε 
εργάσιμης ημέρας. 

• Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση οχημάτων συλλογής – μεταφοράς οικιακών 
αποβλήτων για άλλη χρήση. 

• Ο φορέας διαχείρισης οργανώνει πρόγραμμα συλλογής ογκωδών αντικειμένων, το 
οποίο πρέπει να γνωστοποιεί στους κατοίκους της περιοχής 

• Η στάθμη θορύβου που προκαλείται από τη λειτουργία των οχημάτων δεν πρέπει να 
ξεπερνά τα 85 dΒ. Πέραν αυτών των ορίων λαμβάνονται για το προσωπικό τα 
ενδεδειγμένα μέτρα προστασίας. 

• Τα δρομολόγια συλλογής καταρτίζονται με τρόπο που να εξασφαλίζεται μειωμένος 
αριθμός διαδρομών ανά όχημα με παράλληλη πλήρη εκμετάλλευση της χωρητικότητας 
κάθε οχήματος 

• Πρέπει να υπάρχει εφεδρικό προσωπικό συλλογής όπως και εφεδρικά οχήματα για να 
καλύπτονται αντίστοιχα, οι ασθένειες - άδειες του προσωπικού και οι διακοπές 
λειτουργίας των Ο.Σ.Μ από βλάβες, ζημιές, εργασίες συντήρησης κ.λπ. 

• Όταν η απόσταση μεταφοράς των αποβλήτων από το κέντρο βάρους παραγωγής τους 
μέχρι τον χώρο των εγκαταστάσεων επεξεργασίας - διάθεσης καθίσταται 
αντιοικονομική, μελετάται η κατασκευή Σταθμού Μεταφόρτωσης 

• Πρέπει να τηρούνται αρχεία για το κόστος λειτουργίας, συντήρησης και 
αντικατάστασης του εξοπλισμού συλλογής 

• Το προσωπικό συλλογής επιμορφώνεται τακτικά σε θέματα που αφορούν στα 
συστήματα συλλογής,  λειτουργίας και συντήρησης των οχημάτων 

• Κάθε διαδρομή συλλογής πρέπει να είναι σταθερή και να αποτελείται από οδούς και 
τμήματα οδών που ανήκουν στην ίδια γεωγραφική περιοχή. 
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• Στις οδούς μεγάλης κυκλοφορίας δεν πρέπει να γίνεται συλλογή κατά την ώρα 
κυκλοφοριακής αιχμής 

 
 

4.4 Μεταφόρτωση Στερεών Αποβλήτων 
 
 
4.4.1 Γενικά 
 
Ως μεταφόρτωση καλείται ο κύκλος εργασιών μετακίνησης των αποβλήτων από τα μέσα 
συλλογής σε άλλα μέσα συγκέντρωσής τους, προκειμένου στη συνέχεια να μεταφερθούν 
προς περαιτέρω διαχείριση. Η τεχνική αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί με χρήση 
κινητών ή σταθερών σταθμών μεταφόρτωσης. 
 
Σταθερός θεωρείται ο σταθμός μεταφόρτωσης όπου όλες οι απαραίτητες διαδικασίες 
εκτελούνται σε συγκεκριμένο χώρο με την κατάλληλη πάγια εγκατάσταση και τεχνική 
υποδομή. 
  
Κινητός σταθμός μεταφόρτωσης θεωρείται οποιοσδήποτε τύπος οχήματος ή συνδυασμός 
οχημάτων, που φέρει τον κατάλληλο εξοπλισμό και υπερκατασκευή για την υποδοχή των 
αποβλήτων χωρίς τη μεσολάβηση πάγιων εγκαταστάσεων. 
 
Τα απόβλητα, κατά τη διαδικασία αυτή υφίστανται συμπίεση, η οποία στοχεύει στην 
επίτευξη του μέγιστου επιτρεπόμενου, κατά περίπτωση, ωφέλιμου φορτίου για την 
περαιτέρω μεταφορά τους. Η συμπίεση αυτή γίνεται συνήθως σε containers τα οποία  
αποτελούν σταθερό ή μεταθετό τμήμα της υπερκατασκευής των οχημάτων για περαιτέρω 
μεταφορά τους, με δύο τρόπους: 
• σε συγκεκριμένο χώρο, κατάλληλα διαμορφωμένο και εξοπλισμένο, με άμεση  

εκφόρτωση των αποβλήτων σε ανοικτής οροφής containers, τα οποία μπορεί να είναι 
απλής κατασκευής ή και να φέρουν υδραυλικό σύστημα για τη συμπίεση των 
αποβλήτων κατά το στάδιο πλήρωσής τους και εξώθησης για την τελική εκφόρτωσή 
τους (αυτοσυμπιεστές). 

• άμεσα σε κλειστά containers, κατά τη διάρκεια της συλλογής των αποβλήτων όπου τα 
κοντέϊνερ αποτελούν μεταθετή υπερκατασκευή των ειδικών για το λόγο αυτό 
οχημάτων συλλογής. Στην περίπτωση αυτή, στον σταθερό σταθμό διενεργείται μόνο 
η μεταφόρτωση των ήδη συμπιεσμένων αποβλήτων χωρίς την απαίτηση άλλης 
υποδομής. 

 
Η παραπάνω πρακτική συμπίεσης των αποβλήτων αποτελεί την πιο συνηθισμένη  τεχνική 
που εφαρμόζεται κατά τις διαδικασίες μεταφόρτωσης τους. Εναλλακτικά, σε 
συγκεκριμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να πραγματοποιηθεί δεματοποίηση των 
αποβλήτων, με χρήση εγκαταστάσεων υψηλού βαθμού συμπίεσης, οπότε τα απόβλητα 
μεταφέρονται στο χώρο τελικής διάθεσης υπό την μορφή δεμάτων. Στην ειδική αυτή 
περίπτωση, η εγκατάσταση δεματοποίησης, είναι πιο σύνθετη, αλλά δεν απαιτείται ειδική 
υπερκατασκευή και containers στα οχήματα για τη μεταφορά τους. 
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4.4.2 Μεταφόρτωση στερεών αποβλήτων χωρίς τη χρήση σταθερών συμπιεστών 
 
 
4.4.2.1 Γενικά 
 
Η τεχνική αυτή αναφέρεται στην με οποιοδήποτε τρόπο προετοιμασία για συσκευασία 
και μεταφορά των στερεών αποβλήτων σε containers, χωρίς τη χρήση σταθερών 
συμπιεστών. Μπορεί να πραγματοποιηθεί με την εφαρμογή μίας ή συνδυασμού 
περισσοτέρων από τις πρακτικές που περιγράφονται στη συνέχεια. 
 
4.4.2.2 Άμεση εκφόρτωση των οχημάτων συλλογής σε ανοικτά containers 
Η εκφόρτωση πραγματοποιείται σε ανοικτής οροφής containers, τα οποία αποτελούν 
σταθερά ή μεταθετά τμήματα υπερκατασκευής κινητών σταθμών μεταφόρτωσης. 
Ανάλογα με το  σχεδιασμό  το υ χώρο υ και το υ τύπο υ των κινητών σταθμών 
μεταφόρτωσης, τα containers μπορεί: 
(i) να είναι απλής κατασκευής, δηλαδή να αποτελούνται από το ανοικτής οροφής 

μεταλλικό κέλυφος με τη θύρα εκφόρτωσης  
(ii) να φέρουν ενσωματωμένο στο εσωτερικό του κελύφους τους είτε, (α) σύστημα 

αυτοσυμπίεσης, κατά την πλήρωση και οριζόντιας εξώθησης του περιεχομένου τους 
κατά την εκφόρτωση, είτε (β) κινητό πυθμένα, από επιμήκεις ράβδους 
εναλλασσόμενων παλινδρομικών κινήσεων αντιθέτου φοράς ανά ομάδες ράβδων, για 
οριζόντια μετατόπιση και εκφόρτωση του περιεχομένου φορτίου. 

 
Οι βασικές απαιτήσεις σε κτιριακή υποδομή είναι οι ακόλουθες: 
(i) διαμόρφωση του χώρου σε δύο ανισόσταθμα επίπεδα, με οδό πρόσβασης των 

ο χημάτων συλλο γής στο άνω,  για εκφό ρτωση και με επιφάνειες επαρκείς για το υς 
αναγκαίους ελιγμούς των οχημάτων και στα δύο επίπεδα. 

(ii) διαμόρφωση των θέσεων πλήρωσης των containers, με τοιχίο ύψους ανάλογου των 
χρησιμοποιουμένων, κατά περίπτωση μέσων μεταφοράς, και πλατφόρμας εκ 
σκυροδέματος, σχεδιασμού κατάλληλου για (α) την ασφαλή εκφόρτωση - οδήγηση 
των οχημάτων στις αντίστοιχες θέσεις και (β) την ελαχιστοποίηση των διασπορών 
κατά τις εκφορτώσεις. 

(iii) φυλάκιο ή κτίριο προσωπικού, καθώς και δίκτυα ύδρευσης, παροχής ηλεκτρικής 
ενέργεια, αποχέτευσης κ.λπ, ανάλογα με τις ανάγκες που επιβάλλουν οι παράμετροι 
λειτουργίας της εγκατάστασης 

(iv) προστατευτική περίφραξη του χώρου. 
(v) την κατά περίπτωση απαιτούμενη υποδομή αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων της λειτουργίας, βάση της υφιστάμενης νομοθεσίας. 
 
Βασικό χαρακτηριστικό της τεχνικής αυτής είναι η απλότητά της και οι ελάχιστες 
απαιτήσεις της σε κτιριακές εγκαταστάσεις και εξοπλισμό, καθώς και οι δυνατότητες 
συνδυασμού της με άλλες τεχνικές, σε ενιαίο χώρο, είτε για τη μεταφόρτωση ογκωδών 
αποβλήτων, για τα οποία είναι και η πλέον ενδεδειγμένη, είτε και για τη μεταφόρτωση 
υλικών διαλογής, τα οποία προέρχονται από τα αστικά απόβλητα. 
 
Ενδείκνυται η εφαρμογή της, κυρίως για μικρής δυναμικότητας σταθμούς μεταφόρτωσης, 
λόγω της αδυναμίας αντιμετώπισης αιχμών φορτίου, ελλείψει χώρου προσωρινής 
αποθήκευσης.  
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4.4.2.3. Ενδιάμεση εκφόρτωση των αποβλήτων σε δάπεδο εντός κλειστού χώρου  
 
Η ενδιάμεση εκφόρτωση των αποβλήτων από τα οχήματα συλλογής, γίνεται για (i) την 
προσωρινή αποθήκευσή τους σε περιόδους αιχμής και (ii) την προσυμπίεσή τους με 
κατάλληλου τύπου μηχανήματα επί του δαπέδου εκφόρτωσης και πριν από την πλήρωση 
των ανοικτής οροφής containers, με τρόπο ανάλογο με αυτόν που περιγράφεται στο 
σημείο ΙΙ. 
 
Οι βασικές απαιτήσεις σε κτιριακή υποδομή και εξοπλισμό είναι οι ακόλουθες: 
i)  διαμόρφωση του χώρου σε δύο τουλάχιστον, διαφορετικής στάθμης επίπεδα, με βάση 

τις λειτουργίες που θα εκτελούνται και τις διαστάσεις των μέσων μεταφοράς. 
Ειδικότερα: 
Στο άνω επίπεδο, όπως και στην προηγούμενη περίπτωση, ανέρχονται τα οχήματα 
συλλογής για εκφόρτωση, ενώ στο κατώτερο κυκλοφορούν τα οχήματα του σταθμού 
και λαμβάνουν θέση, στα σημεία εκφόρτωσης. Εφ΄ όσον, δεν κατασκευασθεί 
ενδιάμεσο επίπεδο, στο άνω επίπεδο εκτελούν εργασίες  ταυτόχρονα και τα 
μηχανήματα προσυμπίεσης και μετακίνησης των αποβλήτων είτε για προσωρινή 
αποθήκευση είτε για απόρριψη στα containers (όταν αυτό δεν γίνεται άμεσα από τα 
οχήματα συλλογής των αποβλήτων). 
Στην περίπτωση που κατασκευασθεί ενδιάμεσο επίπεδο, σχηματίζεται δεξαμενή, στην 
οποία εκφορτώνουν τα οχήματα συλλογής, και οι λοιπές εργασίες εκτελούνται από τα 
μηχανήματα που εργάζονται στο δάπεδό της. 
Το δάπεδο κυκλοφορίας των οχημάτων πρέπει να είναι βιομηχανικού τύπου, και 
κατάλληλα για την κυκλοφορία βαρέων ερπυστριοφόρων μηχανημάτων, να έχει 
υποστεί, κατά την κατασκευή του, ειδική επεξεργασία σκλήρυνσης για την αποφυγή 
ταχείας φθοράς, να είναι στιλπνής επιφάνειας και  να έχει κατάλληλες κλίσεις για την 
απορροή και συγκέντρωση, (i) των υγρών αποβλήτων από την συμπίεση και (ii) των 
υδάτων τακτικής έκπλυσής του, τα οποία και διατίθενται μετά από κατάλληλη 
επεξεργασία τους. 

ii) Κλειστή αίθουσα, κατάλληλα σχεδιασμένη και διαστασιολογημένη για να στεγάζει 
όλες τις πιο πάνω λειτουργίες μεταφόρτωσης. Η αίθουσα ενδείκνυται να είναι στο 
μεγαλύτερο τμήμα της, μεταλλικής κατασκευής με ανοξείδωτη επένδυση και το 
κατώτερο τμήμα της περιμετρικής τοιχοποιίας της, από οπλισμένο σκυρόδεμα. Για 
λόγους ασφαλείας,  ενδείκνυνται θύρες αυτόματης λειτουργίας, ανυψούμενες και με 
ελεύθερο άνοιγμα που να υπερκαλύπτει την διέλευση οχήματος συλλογής με την θύρα 
ανυψωμένη σε θέση εκφόρτωσης (περίπου 7,5 m). 

iii) διαμόρφωση θέσεων πλήρωσης containers, στο κατώτερο επίπεδο 
iv) Σύστημα αυτοματοποιημένου ελέγχου των εργασιών που λαμβάνουν χώρα στο 

σταθμό μεταφόρτωσης 
 
Βασικό χαρακτηριστικό της τεχνικής αυτής είναι ότι παρέχει τη δυνατότητα υποδοχής (i) 
ογκωδών αντικειμένων, όπως και η τεχνική που περιγράφηκε στο σημείο Β και (ii) 
υψηλών αιχμών φορτίου με τον ελάχιστο πάγιο ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό και 
λειτουργικό κόστος.  
 
Ενδείκνυται η χρήση της μόνο για την κατασκευή μονάδων υψηλής δυναμικότητας και 
οπωσδήποτε άνω των 1.000 τόνων / ημέρα. Σε διαφορετική περίπτωση η κατασκευή και 
λειτουργία της εγκατάστασης είναι αντιοικονομική. 
4.4.2.4 Όροι λειτουργίας και μέτρα αντιμετώπισης περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
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Οι υπόχρεοι φορείς, θα πρέπει να διασφαλίζουν την τήρηση των ακόλουθων, κατά 
περίπτωση, ελάχιστων όρων λειτουργίας και μέτρων αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων: 
 
Στην περίπτωση άμεσης εκφόρτωσης των αποβλήτων από τα οχήματα συλλογής σε 
ανοικτής οροφής containers: 
i) αντιανεμική προστασία των θέσεων εκφόρτωσης για την αποφυγή διασπορών ελαφρών 

αντικειμένων. 
ii)  μέτρα ασφαλούς εκφόρτωσης των αποβλήτων στα containers για την αποφυγή 

διασποράς αντικειμένων στον περιβάλλοντα χώρο.  
iii) η ελεύθερη επιφάνεια των containers πρέπει να καλύπτεται αμέσως μετά την πλήρωσή 

τους 
iv) η προσωρινή αποθήκευση των αποβλήτων πρέπει να γίνεται αποκλειστικά εντός των - 

σε αναμονή οχημάτων – containers και σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η 
προσωρινή αποθήκευση στον υπαίθριο χώρο του σταθμού. 

v)  οι οδοί εσωτερικής και εξωτερικής κυκλοφορίας των οχημάτων πρέπει να είναι 
ασφαλτοστρωμένοι και σχεδιασμένοι κατά τρόπο που να εξασφαλίζεται η ασφαλής 
διέλευση και διακίνηση των οχημάτων. 

vi) να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά οι εκπομπές θορύβου, σκόνης και αιωρουμένων 
στερεών από τις εκφορτώσεις 

 
Στην περίπτωση της ενδιάμεσης εκφόρτωσης των αποβλήτων σε δάπεδο εντός 
κλειστού χώρου 
i) εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στα σημεία (i) έως (v) της προηγούμενης παραγράφου 
ii)  απαιτείται ειδική μελέτη εκτίμησης και αντιμετώπισης των ακόλουθων επιπτώσεων 

στην αίθουσα εκφορτώσεων: (α) υγρών αποβλήτων από την συμπίεση των αποβλήτων 
(β) οσμών και  (γ) σκόνης και στερεών σωματιδίων 

(iii) κατά τον σχεδιασμό του χώρου και την επιλογή των μηχανημάτων απαιτείται, 
αντίστοιχα, ειδική μέριμνα: (α) διασφάλισης αποφυγής ατυχημάτων από τις 
λειτουργίες μεταφόρτωσης, (β) ειδικής προστασίας των χειριστών μηχανημάτων από 
τις συνθήκες που επικρατούν στο χώρο  

 
 
4.4.3 Μεταφόρτωση στερεών αποβλήτων με χρήση σταθερών συμπιεστών 
 
 
4.4.3.1 Γενικά 
 
Η τεχνική αυτή αναφέρεται στην με οποιοδήποτε τρόπο προετοιμασία για συσκευασία 
και μεταφορά των στερεών αποβλήτων σε containers ή δεματοποίησής τους, μέσω 
ενδιάμεσης διέλευσής τους από σταθερούς συμπιεστές. Μπορεί να πραγματοποιηθεί με 
την εφαρμογή μίας ή συνδυασμού περισσοτέρων από τις πρακτικές που περιγράφονται 
στη συνέχεια. 
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4.4.3.2. Άμεση εκφόρτωση των αποβλήτων από ένα όχημα συλλογής σε συγκρότημα 
συμπιεστή 
 
Χαρακτηριστικό του συστήματος, είναι ότι μόνο ένα όχημα συλλογής εκφορτώνει κάθε 
φορά, λόγω περιορισμών χωρητικότητας του συγκροτήματος και επιπλέον, η συσκευασία 
των αποβλήτων γίνεται σε containers. 
 
Το συγκρότημα του συμπιεστού, αποτελείται από τα ακόλουθα βασικά τμήματα, που 
λόγω των μηχανικών καταπονήσεων, χαρακτηρίζονται, από υψηλού βαθμού 
ανθεκτικότητα κατασκευής: 
(i) σύστημα υποδοχής των εκφορτωνομένων από τα οχήματα συλλογής αποβλήτων και 

μεταφοράς τους στο θάλαμο του συμπιεστή 
(ii) θάλαμο, από τον οποίο τα απόβλητα προωθούνται προς το container, ο οποίος φέρει 

κατάλληλο σύστημα ώθησης, μέχρις ότου επέλθει η πλήρωση, με τον εφικτό βαθμό 
συμπίεσης, των αποβλήτων στο container. 

(iii) σύστημα αυτόματης σύμπλεξης - αποσύμπλεξης των containers, κατά τα της 
προσέγγισης του container για πλήρωση και της απομάκρυνσής του μετά την 
πλήρωση, αντίστοιχα. 

Η εγκατάσταση του συγκροτήματος συμπληρώνεται, και από τις ακόλουθες βασικές 
διατάξεις, αναγκαίες, για τον αυτόματο έλεγχο και τη λειτουργία του: 
(i) χειριστήριο και όργανα κεντρικού ή και τοπικών ελέγχων αυτοματισμών λειτουργίας 

των εγκαταστάσεων και σταδίου πληρώσεως του container.  
(ii) πίνακες και δίκτυα ηλεκτρολογικών, ηλεκτρονικών κυκλωμάτων ενεργοποίησης και 

ελέγχου αυτοματισμών λειτουργίας. 
 
Ανάλογα με το σχεδιασμό και τη δυναμικότητα του σταθμού μεταφόρτωσης και της 
τεχνολογίας που χρησιμοποιείται, είναι δυνατόν να περιλαμβάνονται και πρόσθετες 
διατάξεις αυτοματισμών λειτουργίας. 

 
Ο σχεδιασμός και η κατασκευή του συγκροτήματος συμπίεσης και των επιμέρους 
συμπληρωματικών διατάξεων που προαναφέρθηκαν, θα πρέπει να εξασφαλίζουν  
υποχρεωτικά - ως ένα ενιαίο σύνολο αλλά και μεμονωμένα - την αντίστοιχη με τη 
λειτουργία τους, εκπλήρωση των πιο κάτω ειδικών απαιτήσεων απόδοσης και ασφαλούς 
λειτουργίας: 
(i)  ασφάλεια έναντι του κινδύνου ατυχήματος  
(ii) εξασφάλιση επαρκούς χωρητικότητας του συστήματος τροφοδοσίας, ώστε: (α) να 

μην απαιτείται η διακοπή του εκάστοτε σταδίου εκφόρτωσης οχήματος συλλογής από 
υπερπλήρωσή του και (β) να μην παρουσιάζονται νεκροί χρόνοι τροφοδοσίας του 
θαλάμου, υπό συνθήκες κανονικής λειτουργίας (διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της 
έναρξης δύο διαδοχικών εκφορτώσεων) 

(iii) αποφυγή εμπλοκών αντικειμένων στο σύστημα τροφοδοσίας ή στην είσοδο του 
θαλάμου. Ενδείκνυται η πρόβλεψη μεγάλου μεγέθους συγκροτήματος συμπιεστού, ο 
οποίος να διαθέτει: (α) μεγάλα ανοίγματα στην είσοδο του θαλάμου και τη διατομή 
του θαλάμου (β) σύστημα απεμπλοκής υλικών  

(iv) αποφυγή ή περιορισμό των εκπομπών και κυρίως: (α) διασποράς υλικών, σκόνης και 
σωματιδίων κατά τις εκφορτώσεις, (β) υγρών αποβλήτων κατά τη συμπίεση και (γ) 
θορύβου 
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Σταθμοί μεταφόρτωσης που διαθέτουν συγκρότημα συμπίεσης των παραπάνω 
χαρακτηριστικών, μπορούν υπό συνθήκες συνεχούς τροφοδοσίας, να καλύψουν τις 
ανάγκες μεταφόρτωσης 60-70 τόνων αποβλήτων ανά ώρα. Κατά συνέπεια, ενδείκνυνται 
για σταθμούς μέσης δυναμικότητας στους οποίους η προέλευση των οχημάτων συλλογής 
δεν παρουσιάζει έντονες ωριαίες διακυμάνσεις στη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας. 
 
 
4.4.3.3 Άμεση εκφόρτωση των αποβλήτων από περισσότερα του ενός οχήματα συλλογής σε 
χώρο προσωρινής εναπόθεσης και τροφοδοσία συγκροτήματος συμπιεστή 
 
Η τεχνική αυτή διαφοροποιείται από την τεχνική που περιγράφηκε στο σημείο Β, ως προς 
το γεγονός ότι τα απόβλητα δεν οδηγούνται άμεσα από τα οχήματα στο συγκρότημα του 
συμπιεστή, αλλά παρεμβάλλεται προσωρινή εναπόθεσή τους. Για το λόγο αυτό υπάρχει 
και διαφοροποίηση ως προς το σύστημα τροφοδοσίας του συμπιεστή. 
 
Η επιλογή της τεχνικής αυτής ενδείκνυται για σταθμούς μέσης - υψηλής δυναμικότητας, 
για τους οποίους παρατηρούνται έντονες διακυμάνσεις των αφίξεων φορτίων (τόσο κατά 
τη διάρκεια του ημερήσιου προγράμματος λειτουργίας όσο και μεταξύ των ημερήσιων 
φορτίων ανά εβδομάδα). 
 
Ανεξαρτήτως σχεδιασμού το σύστημα θα πρέπει: 
(i) να παρέχει την δυνατότητα ταυτόχρονης και ασφαλούς υποδοχής για εκφόρτωση, δύο 

τουλάχιστον οχημάτων συλλογής 
(ii) να διαθέτει ικανή χωρητικότητα σε ωφέλιμο όγκο, για την προσωρινή αποθήκευση 

του απορριπτόμενου φορτίου 
(iii) να διαθέτει όλον εκείνο τον εξοπλισμό, που απαιτείται για την ασφαλή μετακίνηση 

του αποθηκευμένου φορτίου αποβλήτων για: (α) την τροφοδοσία του θαλάμου του 
συμπιεστή, με την κατάλληλη συχνότητα και δοσομετρία, λαμβανομένων υπόψη των 
χαρακτηριστικών της εγκατάστασης, ώστε να αποφεύγονται, αντίστοιχα, νεκροί 
χρόνοι λειτουργίας και εμπλοκές κατά τη  διέλευση υλικών και (β) την παρεμπόδιση 
τοπικών συσσωρεύσεων υλικών στα σημεία εκφόρτωσής του, οι οποίες θα είχαν ως 
αποτέλεσμα, τη μη εκμετάλλευση ενός σημαντικού μέρους της χωρητικότητας του 
συστήματος. 

(iv) να επιτρέπει την πλήρη εκκένωσή του από υλικά μετά το πέρας της λειτουργίας, 
χωρίς χειρωνακτική παρέμβαση. 

(v) να παρέχει ευχερή και επαρκή οπτικό έλεγχο των λειτουργιών του στο χειριστή. 
(vi) να παρέχει τη δυνατότητα ευχερούς οπτικοακουστικού ελέγχου των σταδίων 

λειτουργίας του, μέσω κεντρικού χειριστηρίου, και να περιλαμβάνει διατάξεις 
αυτόματου εναρμονισμού των λειτουργιών του με αυτές του συμπιεστή, όπως και 
διατάξεις αυτομάτου παύσεως της λειτουργίας σε περιπτώσεις κινδύνου, βλάβης ή 
ατυχήματος. 

 
 
4.4.3.4 Εγκατάσταση δεματοποίησης των αποβλήτων 
 
Χαρακτηριστικό της τεχνικής αυτής είναι η χρήση συγκροτημάτων υψηλού βαθμού 
συμπίεσης των προς μεταφόρτωση αποβλήτων, με σκοπό τη δυνατότητα περαιτέρω 
μεταφοράς και τελικής διάθεσής τους υπό μορφή δέματος. Το δέμα σχηματίζεται 
αυτόματα εντός του συγκροτήματος δεματοποίησης και εξέρχεται από αυτό με τον 
κατάλληλο αριθμό προσδέσεων από σύρμα ή ελασμάτινη ταινία. 
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Η πυκνότητα και ο αριθμός προσδέσεων κάθε δέματος θα πρέπει να εξασφαλίζουν την 
αναγκαία συνοχή της μάζας των αποβλήτων, ώστε κατά τη διάρκεια των μετακινήσεων 
να διατηρείται ανέπαφο το σχήμα και να μην παρατηρούνται σημαντικές αποκολλήσεις 
υλικών. Για το σκοπό αυτό, με βάση τα διεθνή βιβλιογραφικά δεδομένα, θα πρέπει να 
επιτυγχάνεται τελική πυκνότητα δέματος, τουλάχιστον 850 kg / m3, όταν η αρχική 
πυκνότητα των τροφοδοτούμενων αποβλήτων είναι της τάξης των 250 kg / m3

 
. 

Το πιο συνηθισμένο σύστημα υποδοχής και προσωρινής αποθήκευσης των αποβλήτων 
πριν από τη μεταφορά τους στο συγκρότημα δεματοποίησης είναι η διάταξη τάφρου. 
Εναλλακτικά, η εκφόρτωση των αποβλήτων μπορεί να πραγματοποιείται στο δάπεδο 
κλειστής αίθουσας. 
 
Το συγκρότημα του δεματοποιητή, αποτελείται από τα ακόλουθα βασικά τμήματα, που 
λόγω των μηχανικών καταπονήσεων χαρακτηρίζονται από υψηλού βαθμού 
ανθεκτικότητα κατασκευής: 
• σύστημα τροφοδοσίας του θαλάμου συμπίεσης. Η χωρητικότητά του πρέπει να 

επαρκεί για τη συνεχή τροφοδοσία του θαλάμου, να είναι εξοπλισμένος με 
ηλεκτρονικές διατάξεις (όπως για παράδειγμα, φωτοκύτταρα στάθμης υλικού), για 
την αποφυγή υπερπληρώσεών της και στη βάση της να φέρει ανθρωποθυρίδα 
επισκέψεως για έκτακτες περιπτώσεις ή για συντήρηση. 

 
• διάταξη δεματοποίησης, όπου ο σχηματισμός του δέματος μπορεί να γίνει με δύο 

τρόπους: 
(i) εντός “κλειστού” θαλάμου. Ο θάλαμος περιλαμβάνει τη θύρα εξόδου του δέματος, 

που ανυψώνεται από υδραυλικό κύλινδρο, και δύο έως τρεις κινητές πλευρές, που 
συνιστούν οι πλάκες συμπίεσης εγκατεστημένες στα αντίστοιχα άκρα ισάριθμων 
κυλίνδρων. Οι διαδοχικές, ανά κύκλο, ενεργοποιήσεις των κυλίνδρων προκαλούν 
ισάριθμες βαθμίδες συμπίεσης, μέσω της αντίστοιχης με τις κινήσεις, διαδοχικής  
ελάττωσης του όγκου του θαλάμου. 
Οι πλέον απλές εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν μια βαθμίδα συμπίεσης. Η πρόσδεση 
του δέματος, γίνεται κατά την διάρκεια της εξώθησής του, από τον θάλαμο 
συμπίεσης, από αυτόματη μηχανή, συνεχούς τροφοδότησης, από μπομπίνες 
σύρματος.  
(ii) εντός “ανοικτού” θαλάμου. Η συμπίεση των δεμάτων επιτυγχάνεται, μέσω της 
μετωπικής ώθησης / συμπίεσης της μάζας των απορριμμάτων, υπό υδρ. εμβόλου, 
μέσα σε επιμήκη θάλαμο (κανάλι) - μεταβλητής και υδραυλικώς ρυθμιζόμενης 
διατομής, που στενεύει προς τη φορά ωθήσεως / συμπιέσεως των απορριμμάτων - και 
των πλευρικών τριβών που αναπτύσσονται, εντός αυτού. Η πρόσδεση γίνεται εντός 
του καναλιού, κατά το σταδιακό σχηματισμό του δέματος, μέχρι το προκαθορισμένο 
μήκος, από περίπλοκες διατάξεις. 

 
• διάταξη προσωρινής απόθεσης δεμάτων στην έξοδο του θαλάμου συμπίεσης.  
 
Η περαιτέρω μετακίνηση των δεμάτων, για προσωρινή αποθήκευση ή φόρτωση επί των 
οχημάτων, απαιτεί τη χρήση κατάλληλου μηχανήματος. Αντίστοιχο μηχάνημα 
χρησιμοποιείται συνήθως και για την εκφόρτωση και τελική εναπόθεση σε στρώσεις, στο 
χώρο ταφής. 
 
Ανεξάρτητα από  το είδος της διάταξης δεματοπο ίησης,  τα σημεία στα οποία πρέπει να 
δίδεται ιδιαίτερη προσοχή είναι τα εξής: 
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(α) Αντιμετώπιση των πιθανών εμπλοκών ή φθορών στο σύστημα συμπίεσης 
(β) Ασφαλής διαχείριση των υγρών αποβλήτων που παράγονται κατά τη συμπίεση – 
δεματοποίηση 

 
 
4.4.4 Οχήματα μεταφόρτωσης στερεών αποβλήτων 
 
Στη συνέχεια περιγράφονται τα οχήματα που χρησιμοποιούνται για την μεταφόρτωση 
των αποβλήτων. 
 
 
4.4.4.1 Τριαξονικά ή τετραξονικά φορτηγά  
 
Τηρουμένων των όρων και περιορισμών οδικής κυκλοφορίας, το μέγιστο επιτρεπόμενο 
βάρος στα τριαξονικά οχήματα δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 26 tn και στα τετραξονικά 
τους 33 tn, σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας. Τα πρώτα, χρησιμοποιούνται συνήθως 
στη μεταφόρτωση ελαφρών Σ.Α (π.χ. ογκωδών αντικειμένων). Η χωρητικότητα των 
containers που μεταφέρουν κυμαίνεται από 20 έως 30 m3

 
. 

 
4.4.4.2 Συνδυασμοί οχημάτων 
 
Είναι δυνατός ο συνδυασμός οχημάτων και συγκεκριμένα: 
(α) ο “συρμός οχημάτων” αποτελούμενος από το φορτηγό αυτοκίνητο και το 
“ρυμουλκούμενο” και (β) το “αρθρωτό όχημα”, αποτελούμενο από το φορτηγό 
αυτοκίνητο ή ελκυστήρα και το ημιρυμουλκούμενο ή επικαθήμενο όχημα. Το μέγιστο 
επιτρεπόμενο βάρος δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 38 tn και στις δύο κατηγορίες των 
συνδυασμών, με τα οχήματα σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας. 
 
Οι συρμοί οχημάτων, χρησιμοποιούνται για την ανά κύκλο μεταφορά δύο έως τριών 
containers, συνήθως αποσπώμενων των πλαισίων, χωρητικότητας εκάστου από 20 έως 30 
m3

 
. 

Τα αρθρωτά οχήματα, χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά ενός μόνο container:  
(α) σταθερού επί του πλαισίου, χωρητικότητας 45 m3 περίπου εάν περιλαμβάνει και 
σύστημα αυτοσυμπίεσης - εκφόρτωσης των αποβλήτων ή χωρητικότητας που κυμαίνεται 
από 45 έως 60 m3

(β) αποσπώμενου εκ του πλαισίου, αν η χωρητικότητά του είναι κάτω των 42 m

, εάν δεν διαθέτει σύστημα αυτοσυμπίεσης - εκφόρτωσης των 
αποβλήτων 

3

 
. 

 
4.4.4.3 Εξοπλισμός υπερκατασκευής πλαισίων 
 
Ο τυπικός βασικός εξοπλισμός αποτελείται από: (α) το container (σταθερό ή αποσπώμενο 
από το πλαίσιο), (β) εξοπλισμό εκφόρτωσης των αποβλήτων από το container και (γ) 
εξοπλισμό φόρτωσης και εκφόρτωσης του container, επί και από του πλαισίου, 
αντίστοιχα, εάν αυτό είναι αποσπώμενο. 
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Containers 
Η κατασκευή τους θα πρέπει να πληρεί τους κανόνες ποιότητας και ασφάλειας βάσει της 
εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας και των διεθνώς αποδεκτών κανονισμών όταν δεν 
υπάρχουν εγχώριοι. Ο κατά περίπτωση, σχεδιασμός του θα πρέπει να πληρεί τις 
ακόλουθες ελάχιστες απαιτήσεις: 
(i) να είναι απόλυτα συμβατό στις λειτουργίες των εγκαταστάσεων και οχημάτων 

μεταφόρτωσης που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί 
(ii) να διασφαλίζει την ομοιόμορφη, κατά το δυνατόν, πλήρωσή του, με στόχο την 

ισοκατανομή των φορτίων κατά το διαμήκη άξονά του, ιδίως όταν η πλήρωση γίνεται 
μέσω συμπιεστή. Σε κάθε περίπτωση, το θεωρητικό κέντρο βάρους του container 
πρέπει να βρίσκεται στην περιοχή κέντρου βάρους του ωφέλιμου φορτίου του 
οχήματος. 

(iii) να ελαχιστοποιούνται οι χειρωνακτικές παρεμβάσεις σε όλα τα λειτουργικά στάδια 
και να ικανοποιούνται όλοι οι σχετικοί κανόνες ασφάλειας προσωπικού κατά τη 
μεταφορά, την εκφόρτωση του περιεχομένου του και την φόρτωση - εκφόρτωσή του, 
εάν αυτό είναι αποσπώμενο. 

(iv) να είναι απόλυτα στεγανοποιημένο έναντι διαρροών  
(v) να αποτρέπονται οι διασπορές αποβλήτων σε όλα τα στάδια μετακινήσεών του, 

καθώς και οι εκπομπές οσμών. 
 
Οι βασικοί τύποι containers είναι οι εξής: 
(i) Αποσπώμενο του πλαισίου των οχημάτων  
Η εκφόρτωση του περιεχομένου τους συνήθως γίνεται με ανατροπή, από τον κατά 
περίπτωση εξοπλισμό υπερκατασκευής του οχήματος. Συνιστάται ιδιαίτερη προσοχή 
στην επιλογή του μεγέθους του container, ώστε να μην δημιουργούνται κίνδυνοι 
ανατροπών στις ασταθείς επιφάνειες των χώρων ταφής. Συνήθως, χρησιμοποιούνται 
containers των 30 m3 και πάντως μικρότερα των 42 m3

Η χρήση τους επιλέγεται για τη δυνατότητα προσωρινής εναποθήκευσης φορτίων και 
λόγω της ευελιξίας και εξοικονόμησης κόστους κατά τη μεταφορά των αποβλήτων. 

. 

 
(ii) Σταθερό επί του πλαισίου των οχημάτων 
Γενικά, κατά την εκπόνηση των σχεδιασμών, συνίσταται να εξετάζεται συγκριτικά, το 
ενδεχόμενο χρήσης των σταθερών containers, (α) ως κινητοί σταθμοί, αλλά και (β) σε 
περιπτώσεις που κρίνεται αναγκαία η εξοικονόμηση χρόνου (δεν απαιτείται χρόνος για 
φόρτωση και εκφόρτωση αφού είναι μη αποσπώμενα). 
Θα πρέπει επίσης να λαμβάνεται υπόψη ότι η χρήση τους ενδεχόμενα, ελαχιστοποιεί το 
ωφέλιμο φορτίο απόβλητων που μπορεί να μεταφερθεί, λόγω του επιπλέον βάρους των 
εξοπλισμών που φέρουν.  
 
Εξοπλισμός διακίνησης, φόρτωσης και εκφόρτωσης των containers 
Αποτελεί τη σταθερή υπερκατασκευή του πλαισίου των οχημάτων στην περίπτωση των 
αποσπώμενων containers. Οι υπερκατασκευές των οχημάτων θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν όλες τις αναγκαίες διατάξεις για την αυτόνομη και ασφαλή εκτέλεση των 
ακόλουθων εργασιών, ανά κύκλο μεταφοράς containers: 
(i) Ανάληψη του container, που έχει πληρωθεί με απόβλητα, από το έδαφος, απόθεσή 

του επί του πλαισίου και σταθεροποίησή του σε αυτό για την ασφαλή μεταφορά 
και ανατροπή του με σκοπό την εκφόρτωση του περιεχομένου του.  

(ii) Ανατροπή του container, για εκφόρτωση του περιεχομένου του, στο χώρο τελικής 
διάθεσης και απόθεσή του επί του εδάφους, στο πέρας κάθε κύκλου εκφόρτωσης - 
μεταφοράς. 
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Το σύνολο των παραπάνω λειτουργιών πρέπει να γίνεται με αυτοματοποιημένο  τρόπο, 
ακόμη και από την θέση του οδηγού, και με την κατά το δυνατόν ελαχιστοποίηση τυχόν 
ενδιάμεσων χειρωνακτικών παρεμβάσεων. Σε καμία πάντως περίπτωση, δεν θα πρέπει να 
καθίσταται αναγκαία και η υποβοηθητική παρουσία συνοδηγού, για την ασφαλή 
εκτέλεσή τους.  
 
 
4.4.5 Λοιπή υποδομή και εξοπλισμός σταθμών μεταφόρτωσης 
 
Ανάλογα με το σχεδιασμό, τη χωροθέτηση και το μέγεθος του σταθμού, θα πρέπει να 
συνεξετάζεται η αναγκαιότητα υποστήριξης των λειτουργιών με το σύνολο ή μέρος της 
παρακάτω υποδομής και εξοπλισμού: 
(i) Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις 

• Γεφυροπλάστιγγα(-ες) διακινουμένων φορτίων στερεών αποβλήτων και οχημάτων 
μεταφοράς τους 

• Γεφυροπλάστιγγα(-ες) θέσεων πλήρωσης containers 
• Κεντρικό σύστημα αυτομάτου ελέγχου / επεξεργασίας στοιχείων / καταγραφής 

λειτουργιών καθώς και αυτοματοποιημένης καθοδήγησης των οχημάτων συλλογής 
στις κατά περίπτωση ενδεδειγμένες θέσεις εκφόρτωσης 

• Υποσταθμός υποβιβασμού τάσης και δίκτυα παροχής ρεύματος 
• Δίκτυο πυρόσβεσης 
• Δίκτυο εσωτερικής επικοινωνίας (τηλεφωνικής και μεγαφωνικής) 
• Ραδιοδίκτυο επικοινωνίας  
• Σταθμός ανεφοδιασμού καυσίμων οχημάτων 
• Θέρμανση – κλιματισμός ορισμένων χώρων 

 (ii) Κτιριακή  υποδομή για: 
• Τις λειτουργίες μεταφόρτωσης (στο σύνολο ή τμήματος του χώρου) 
• Τα συστήματα κεντρικού χειρισμού και ελέγχου λειτουργίας των εγκαταστάσεων 

μεταφόρτωσης 
• Χώρους υγιεινής και καθαριότητας προσωπικού 
• Χώρους διοικητικού προσωπικού 

(iii). Συνεργείο ηλεκτρομηχανολογικής συντήρησης εγκαταστάσεων και οχημάτων και 
αποθήκη ανταλλακτικών. 
(iv) Πλυντήριο οχημάτων και containers 
(v) Μονάδα βιολογικού καθαρισμού υγρών αποβλήτων 
(vi) Λοιποί βοηθητικοί χώροι λειτουργίας του σταθμού, όπως: 

• Θέσεις στάθμευσης οχημάτων μεταφόρτωσης, αναμονής οχημάτων συλλογής 
αποβλήτων σε περιόδους αιχμής κ.λπ 

• Προσωρινής εναπόθεσης containers  
(vii) Χώροι περιμετρικού και εσωτερικού πρασίνου 
(viii) Βοηθητικά οχήματα: 

• Μικρό φορτηγό αυτοκίνητο για τη μεταφορά ανταλλακτικών και άλλων υλικών  
• Γερανοφόρο όχημα για την υποβοήθηση των επισκευών των ελαστικών επισώτρων 

των οχημάτων και για άλλες εργασίες συντήρησης 
• Μηχανικό σάρωθρο καθαρισμού των υπαίθριων και λοιπών χώρων 

 
 
 
 



 156 
 

4.4.6 Παράμετροι σχεδιασμού σταθμού μεταφόρτωσης  
 
Για τη λήψη απόφασης ίδρυσης ενός ή περισσοτέρων σταθμών μεταφόρτωσης, (μόνιμων 
ή κινητών) προκειμένου να αποτελέσουν τμήμα ενός ευρύτερου σχεδιασμού διαχείρισης 
των στερεών αποβλήτων μίας συγκεκριμένης γεωγραφικής περιοχής, θα πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη οι ακόλουθες παράμετροι: 
 
- Η σκοπιμότητα ίδρυσης σταθμού μεταφόρτωσης, στα πλαίσια του συνολικού 

σχεδιασμού διαχείρισης των στερεών αποβλήτων της υπό εξέταση περιοχής, όπως 
προκύπτει από τη λεπτομερή συγκριτική ανάλυση κόστους – οφέλους, μεταξύ των 
λύσεων της άμεσης μεταφοράς και μεταφόρτωσης των αποβλήτων 

- Οι πιθανές εναλλακτικές θέσεις ίδρυσής, οι αντίστοιχοι με τις θέσεις χρήστες των 
εγκαταστάσεων, οι παραγόμενες ποσότητες στερεών αποβλήτων ανά κατηγορία 
(μικτά οικιακά απόβλητα, υπολείμματα κήπων, ογκώδη, τυχόν ανακυκλώσιμα υλικά 
προγραμμάτων διαλογής στην πηγή για μεταφόρτωση κ.λπ) 

- Οι εναλλακτικές διαδρομές των οχημάτων μεταφόρτωσης από τις θέσεις των σταθμών 
προς το χώρο περαιτέρω διαχείρισης - τελικής διάθεσης  

- Οι εναλλακτικές τεχνικές και τεχνολογίες συστημάτων μεταφόρτωσης που μπορούν 
να εφαρμοσθούν 

 
 
4.4.7 Παράμετροι επιλογής εξοπλισμού και διαστασιολόγηση σταθμού 
μεταφόρτωσης  
 
Οι βασικές παράμετροι που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για την επιλογή του 
εξοπλισμού και τη διαστασιολόγηση του σταθμού μεταφόρτωσης είναι οι εξής: 
(i) το ανά διαδρομή μεταφερόμενο ωφέλιμο φορτίο, το οποίο εξαρτάται από την 

τεχνολογία και τη χωρητικότητα των χρησιμοποιούμενων οχημάτων.  
(ii)τα χαρακτηριστικά και η σύσταση των προς μεταφόρτωση αποβλήτων και κυρίως το 

μέσο ειδικό βάρος (στους χώρους προσωρινής αποθήκευσης και κατά την εκφόρτωση 
από τα οχήματα συλλογής) καθώς και ο επιθυμητός βαθμός συμπίεσης των αποβλήτων 

(iii)ο απαιτούμενος χρόνος μεταφόρτωσης (συνολικός και ανά λειτουργικό στάδιο), σε 
συνάρτηση με τους χρόνους μεταφοράς και τη δυναμικότητα των αντίστοιχων 
οχημάτων, για την τεκμηρίωση της κατά περίπτωση διαστασιολόγησης της 
εγκατάστασης και του απαιτούμενου αριθμού μέσων μεταφοράς. 

 
 
4.4.8 Στερεά απόβλητα μη αποδεκτά προς μεταφόρτωση 
 
Οι υπόχρεοι για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων και οι χρήστες των σταθμών 
μεταφόρτωσης πρέπει να εξασφαλίζουν ότι τα οχήματα συλλογής δεν θα οδηγούν για 
μεταφόρτωση απόβλητα που εμπίπτουν σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες: 
1.  Απόβλητα που δεν γίνονται δεκτά για διάθεση σε χώρο υγειονομικής ταφής ή σε 

εγκατάσταση ανακύκλωσης – ανάκτησης καθώς και οποιοδήποτε τύπο αποβλήτου 
που δεν εμπίπτει στα στοιχεία έγκρισης άδειας συλλογής, προσωρινής αποθήκευσης, 
μεταφοράς και μεταφόρτωσης αποβλήτων 

2.  Στερεά απόβλητα των οποίων η περιεκτικότητά τους σε υγρασία είναι άνω του 65% 
κατά βάρος 

3.  Αδρανή απόβλητα προερχόμενα από επισκευαστικές δραστηριότητες κατοικιών και 
κτιρίων, κατεδαφίσεις, εργασίες εκσκαφής γαιών καθώς και οποιαδήποτε άλλα 



 157 
 

αδρανή απόβλητα (εμπορικά, βιομηχανικά κ.λπ) τα οποία λόγω της φύσης ή 
σύνθεσης τους δεν προσομοιάζουν με τα οικιακά απόβλητα 

4.  Πτώματα και τμήματα ζώων, απόβλητα σφαγείων και μολυσματικά απόβλητα 
προερχόμενα από ιατρικές ή/και κτηνιατρικές εγκαταστάσεις 

5.  Απόβλητα τα οποία χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνα, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό 
Κατάλογο Αποβλήτων 

 
 
4.5 Τεχνικές ανάκτησης, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης 
υλικών από στερεά απόβλητα 
 
 
4.5.1 Ανακυκλώσιμα υλικά  
 
Από τα υλικά τα οποία περιλαμβάνονται στα οικιακά απορρίμματα το χαρτί, το γυαλί, τα 
σιδηρούχα μέταλλα, το αλουμίνιο, τα πλαστικά και τα απορρίμματα κήπων (και 
γενικότερα τα βιοαποδομήσιμα οργανικά) θεωρούνται κατά τεκμήριο ανακυκλώσιμα. 
 
 
4.5.1.1 Χαρτί 
 
Τα είδη του χαρτιού που συνήθως ανακτώνται μέσω των προγραμμάτων ανακύκλωσης 
είναι εφημερίδες, χαρτοσακούλες, χαρτόνι και χαρτί γραφείου. 
 
Το χαρτί των απορριμμάτων χωρίζεται σε κατηγορίες (ποιότητες), ανάλογα με την 
ποιότητα των ινών και το  βαθμό των ξένων προσμίξεων. Γενικά θεωρείται ότι όσο 
μεγαλύτερες είναι οι ίνες τόσο καθαρότερο και καλύτερης ποιότητας είναι το χαρτί και 
κατά συνέπεια υψηλότερη η τιμή αγοράς του. Με την ανακύκλωση υποβαθμίζονται οι 
ίνες του χαρτιού (π.χ. η ανάμειξη και επεξεργασία του με νερό θραύει και μικραίνει τις 
ίνες). Κατά συνέπεια δεν μπορεί να ανακυκλώνεται απεριόριστα, λόγω της φθοράς που οι 
ίνες αυτές υφίστανται. 
 
H ανάκτηση του χαρτιού γίνεται με πολλούς τρόπους, όπως συλλογή στο σπίτι ή την 
επιχείρηση και συλλογή σε κάδους (με πιθανή τη διαλογή του χαρτιού κατά ποιότητα).  
 
* Εφημερίδες: Η ανακύκλωση εφημερίδων αποτελεί βασική συνιστώσα των 
περισσότερων προγραμμάτων ανακύκλωσης και ιδιαίτερα Διαλογής στην Πηγή.  
Στο σπίτι οι εφημερίδες δένονται ή τοποθετούνται σε σακούλες, ώστε να είναι έτοιμες για 
συλλογή και μεταφορά στο κέντρο ανακύκλωσης. Εκεί το χαρτί συνήθως δεματοποιείται 
για να μεταφερθεί ευκολότερα και οικονομικότερα στον τελικό αγοραστή-χρήστη. 
 
* Χαρτόνι: Συνήθως το χαρτόνι αποτελεί τη συσκευασία για μεταφορά άλλων προϊόντων. 
Πηγές παραγωγής απορριμμάτων χαρτονιού είναι τα super-markets, οι αποθήκες 
χοντρικής, τα εργοστάσια κλπ. Η ανάκτηση και ανακύκλωση για το χαρτόνι είναι 
διαφορετική από αυτήν για τις εφημερίδες. Τα κουτιά γίνονται επίπεδα και δένονται για 
μεταφορά σε χαρτοβιομηχανίες με στόχο την κατασκευή χαρτονιού και κουτιών 
διαφορετικού τύπου.  
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* Χαρτί υψηλής ποιότητας: Είναι το χαρτί γραφείου (φωτοτυπικό, εκτύπωσης  κλπ) που 
περιέχει ίνες υψηλής ποιότητας. Το παραγόμενο νέο προϊόν μπορεί να είναι χαρτί γραφής 
ή tissue (χαρτομάντιλα, χαρτοπετσέτες κλπ).  
 
* Μικτό χαρτί: Περιλαμβάνει περιοδικά, βιβλία, εφημερίδες που αποτελούν τη 
χαμηλότερη ποιότητα χαρτιού που περιέχεται στα οικιακά απορρίμματα. Μετά τη 
συλλογή, το χαρτί μεταφέρεται στον τελικό χρήστη ως έχει ή μετά από επιλογή, ανάλογα 
με τις ποσότητες και το κόστος της πρόσθετης διαλογής του. Τα προϊόντα που 
παράγονται από ανακυκλωμένο χαρτί είναι πισσόχαρτο, χαρτί μονώσεων, χαρτί γραφής, 
tissue και χάρτινα κουτιά. Για λόγους καλαισθησίας μπορεί να προστεθεί λευκό χαρτί 
στην εξωτερική επιφάνεια του νέου προϊόντος. 
 
Οι προσμίξεις που συνήθως απαντώνται στο χαρτί που ανακτάται είναι πλαστικά, 
μεταλλικά αντικείμενα (συνδετήρες, συρραφείς), πλαστική ή κέρινη επικάλυψη και 
φαγητά.   
    
 
4.5.1.2 Γυαλί 
 
Η ανακύκλωση του γυαλιού αφορά στις φιάλες, τα γυάλινα δοχεία και άλλα γυάλινα 
υλικά (τζάμια, πιάτα, γυαλιά υψηλής αντοχής σε θερμότητα, κρύσταλλα κλπ). Πηγές 
παραγωγής απορριμμάτων γυαλιού είναι τα εργοστάσια κατασκευής, εμφιάλωσης και 
συσκευασίας, τα κέντρα διασκέδασης, τα ξενοδοχεία, τα εστιατόρια, τα νοικοκυριά και 
διάφορα καταστήματα.  
 
Το γυαλί υποδιαιρείται σε τρεις κατηγορίες λευκό, πράσινο και καφέ. Κατά τη συλλογή, 
θραύεται για να μειωθεί ο όγκος του και δημιουργείται το υαλόθραυσμα. Γυαλί καφέ 
χρώματος χρησιμοποιείται για μπουκάλια μπύρας και φαρμάκων τα οποία είναι χημικά 
ευαίσθητα στο φως και πράσινου χρώματος για μπουκάλια κρασιού και αναψυκτικών. 
 
Το προς ανακύκλωση γυαλί συλλέγεται ανάμεικτο σε χωριστούς υποδοχείς (containers) 
για το σύνολο του γυαλιού, σε δοχεία για κάθε χρώμα, σε κέντρα ανακύκλωσης, ή με τη 
μέθοδο της συλλογής πόρτα-πόρτα.  
 
Oι τιμές αγοράς του διαχωρισμένου γυαλιού είναι υψηλότερες από εκείνες του 
ανάμεικτου, το οποίο χρησιμοποιείται μόνο για παραγωγή πράσινου γυαλιού.  
 
Το τελικό προϊόν της ανακύκλωσης γυαλιού μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην παραγωγή  
υαλοβάμβακα, fiberglass, σημάτων για τους δρόμους κλπ. Το υαλόθραυσμα μικτού 
χρώματος χρησιμοποιείται στα πυρότουβλα, τα τούβλα, το τσιμέντο και την άσφαλτο. 
 
Όσον αφορά τις προσμίξεις, οι ετικέτες δεν αποτελούν πρόβλημα. Προβληματικά κατά 
την επεξεργασία είναι τα πώματα, τα μεταλλικά αντικείμενα και δαχτυλίδια, τα κεραμικά, 
η σκόνη και οι πέτρες που πιθανόν να καταστήσουν τα προϊόντα ακατάλληλα για χρήση, 
επειδή μερικά από αυτά δεν τήκονται στο φούρνο και δημιουργούν φυσαλίδες στο τελικό 
προϊόν. 
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4.5.1.3 Σιδηρούχα μέταλλα 
 
Τα σιδερένια κουτιά που χρησιμοποιούνται στη συσκευασία αποτελούνται από χάλυβα με 
λεπτή εσωτερική επικάλυψη κασσίτερου (tin cans) για να αποφεύγεται το σκούριασμα 
και για να προστατεύεται το περιεχόμενο του κουτιού. Η επικάλυψη του κουτιού μπορεί 
να είναι και από χρώμιο. Ο κασσίτερος είναι υλικό αξίας μεγαλύτερης αυτής του χάλυβα, 
και αντιπροσωπεύει το 0.5-1% του συνολικού βάρους του κουτιού. 
 
Η διαλογή για ανακύκλωση των σιδερένιων κουτιών μπορεί να γίνει στο σπίτι ή σε 
containers και από εκεί να μεταφερθούν σε κέντρο ανακύκλωσης. Εκεί με τη χρήση 
μαγνητικού διαχωριστή τα σιδερένια κουτιά διαχωρίζονται από τα υπόλοιπα υλικά (π.χ. 
κουτιά αλουμινίου, πλαστικές φιάλες) και αφού θραυστούν και δεματοποιηθούν 
μεταφέρονται στη βιομηχανία.  
 
Τα διμεταλλικά είναι ορισμένα κουτιά μπύρας και αναψυκτικών που αποτελούνται από 
χάλυβα και έχουν αλουμινένιο καπάκι. Το πρόβλημα στην περίπτωση αυτή είναι ότι και 
μετά τον ειδικό τεμαχισμό μπορεί να παραμένουν προσμίξεις αλουμινίου στο χάλυβα. 
 
 
4.5.1.4 Αλουμίνιο 
 
Η ανακύκλωση αλουμινίου αφορά κυρίως στα κουτιά αναψυκτικών και μπύρας, ενώ 
άλλα είδη αλουμινίου που μπορούν να ανακυκλωθούν είναι υδροροές, πλαίσια 
παραθύρων, έπιπλα κήπων, εξαρτήματα αυτοκινήτων κλπ. 
 
Η μεταφορά των ανακτώμενων αλουμινένιων κουτιών στη βιομηχανία μπορεί να γίνει με 
πολλούς τρόπους, όπως χύμα, δεματοποιημένα και συμπιεσμένα. 
 
Χαρακτηριστικό γνώρισμα του αλουμινίου είναι η υψηλή τιμή που το υλικό έχει ως scrap 
(λόγω της σημαντικής εξοικονόμησης ενέργειας που έχει η βιομηχανία όταν το 
χρησιμοποιεί αντί για πρώτη ύλη), γεγονός που ευνοεί την ανακύκλωσή του.  
 
Η ανάκτηση του αλουμινίου μπορεί να γίνει σε κάδους ή/και σε κέντρα ανακύκλωσης. 
Μετά τη συλλογή τους, τα κουτιά αλουμινίου διαχωρίζονται από τα σιδηρούχα και τα 
διμεταλλικά με τη χρήση μαγνητικού διαχωριστή. Τα κουτιά του αλουμινίου μπορούν να 
ανακυκλωθούν απεριόριστα χωρίς το τελικό προϊόν να χάσει τις ιδιότητές του. 
 
 
4.5.1.5 Πλαστικό 
 
Τα πλαστικά προϊόντα προέρχονται από πολλά ή από ένα είδος ρητίνης ή από σύνδεση 
ρητινών. Χαρακτηριστικό γνώρισμα των πλαστικών, είναι η σχέση του βάρους προς τον 
όγκο που καταλαμβάνουν, η οποία φτάνει και μέχρι 1:3. Η αλλαγή της συσκευασίας των 
προϊόντων προς όφελος του πλαστικού είχε ως συνέπεια τη δραματική αύξηση της 
συμμετοχής του στα απορρίμματα, τα τελευταία κυρίως χρόνια. 
 
Υπάρχουν πολλά προβλήματα με τα πλαστικά σε σχέση με τη δυνατότητα ανακύκλωσης. 
Αυτά οφείλονται στα εξής:  
α) υπάρχουν πολλές ποιότητες και τύποι πλαστικών με διαφορετικές φυσικές ιδιότητες 
και χημική σύσταση,  
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β) τα διάφορα είδη είναι αρκετά δύσκολο να αναγνωρισθούν  
γ) υπάρχουν σε αυτά πολλές προσμίξεις. 
 
Η ανακύκλωση των πλαστικών αφορά κυρίως PVC, PET και HDPE. Από PET 
κατασκευάζονται φιάλες ανθρακούχων αναψυκτικών ή ορισμένες εμφιαλωμένου νερού, 
ενώ από HDPE (High density polyethelene) κατασκευάζονται φιάλες γάλακτος, 
αναψυκτικών και απορρυπαντικών. Λόγω της χαρακτηριστικής σχέσης όγκου/ βάρος, τα 
πλαστικά μπουκάλια θραύονται και δεματοποιούνται για την οικονομικότερη μεταφορά 
τους στη βιομηχανία, όπου κατά την επεξεργασία τους απομακρύνονται οι προσμίξεις 
(ετικέτες, κατάλοιπα και σκόνη). Από PVC κατασκευάζονται φιάλες για μεταλλικό νερό, 
βρώσιμα λάδια, χυμούς, καλλυντικά κλπ, καθώς επίσης και πλαστικά σκαφίδια για 
τρόφιμα (π.χ. λαχανικά). 
 
Τα θερμοπλαστικά διαθέτουν τη δυνατότητα επαναθέρμανσης και επαναδιαμόρφωσης, αν 
και η επαναθέρμανση τελικά τα υποβαθμίζει. Άλλα προβλήματα στα ανακυκλωμένα 
πλαστικά εμφανίζονται λόγω βιολογικών προσμίξεων που δεν καταστρέφονται. Τα 
μπουκάλια PET και HDPE δεν μπορούν να ξαναγίνουν μπουκάλια για τροφές. 
 
Τέλος, προϊόντα από ανακυκλωμένο PET είναι διάφορα υποβοηθητικά υλικά για 
επιστρώσεις και επενδύσεις, σχοινιά και σπάγκοι, γεωυφάσματα και διαμορφωμένα 
πλαστικά, ενώ προϊόντα από ανακυκλωμένο HDPE είναι οι διάφορες βιομηχανικές 
επιστρώσεις δαπέδων, δεξαμενές και κάδοι, γλάστρες.   
 
Αλεσμένες φιάλες PVC χρησιμοποιούνται στην παραγωγή σωλήνων ύδρευσης, 
αποχέτευσης, άρδευσης κλπ. 
  
 
4.5.2 Διαλογή στην Πηγή 
 
 
4.5.2.1 Γενικά 
 
Με τη διαλογή υλικών στην πηγή παραγωγής των στερεών αποβλήτων - απορριμμάτων 
επιτυγχάνεται μείωση της ποσότητας που οδηγείται προς τελική διάθεση, με παράλληλη 
αξιοποίηση υλικών. Η διαλογή στην πηγή αποτελεί εναλλακτικό και συμπληρωματικό 
στάδιο της συνολικής διαχείρισης των στερεών αποβλήτων. Οι παράμετροι από τους 
οποίους εξαρτάται η λειτουργικότητα ενός προγράμματος διαλογής στην πηγή είναι: 
- το είδος και η ποσότητα των προς διαλογή – ανακύκλωση υλικών  
- η ποιότητα των ανακτώμενων υλικών  
- η ύπαρξη αγορών για την απρόσκοπτη απορρόφησή τους 
- η ευκολία υλοποίησης και το κόστος άλλων εναλλακτικών τεχνικών διαχείρισης των 

στερεών αποβλήτων που εφαρμόζονται στην υπό εξέταση περιοχή 
 
 
4.5.2.2 Πρακτικές Διαλογής στην Πηγή 
 
Για την ανάκτηση υλικών με χωριστή συλλογή κλασμάτων των στερεών αποβλήτων στην 
πηγή ακολουθούνται διάφορες πρακτικές και συστήματα. Με κριτήριο τον αριθμό των 
υλικών που ανακτώνται, υφίστανται οι πρακτικές διαλογής ενός υλικού και ομάδας 
υλικών. Με κριτήριο τον τρόπο συλλογής από τις πηγές παραγωγής, υφίστανται τα 
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συστήματα:  
- κέντρα συλλογής 
- κέντρα αγοράς 
- συλλογής πόρτα- πόρτα 
- συλλογής σε ειδικούς κάδους 
- συνδυασμού των παραπάνω συστημάτων 

 
 
4.5.2.3 Διαλογή ενός υλικού 
 
Με την πρακτική αυτή, ανακτάται ξεχωριστά κάθε υλικό – στόχος (π.χ. χαρτί, χαρτόνι, 
γυαλί, αλουμίνιο, πλαστικά). Δηλαδή επιτυγχάνεται διαχωρισμός των αποβλήτων σε δύο 
ρεύματα: στο ρεύμα του υλικού που ανακτάται με το συγκεκριμένο σύστημα διαλογής 
στην πηγή και στο ρεύμα των υπολοίπων μικτών αποβλήτων τα οποία οδηγούνται προς 
περαιτέρω διαχείριση. 
 
Η ανάκτηση ενός μόνο υλικού πραγματοποιείται με τη χρήση κατάλληλων κάδων. Οι 
κάδοι πρέπει να έχουν τέτοια κατασκευαστικά χαρακτηριστικά, έτσι ώστε εκτός από τη 
χρήση τους ως μέσα προσωρινής αποθήκευσης του κάθε υλικού, να μην επιφέρουν 
οποιαδήποτε ρύπανση του υλικού - στόχου με ξένα υλικά και προσμίξεις. Για τα διάφορα 
υλικά - στόχους ακολουθούνται οι εξής μέθοδοι διαλογής στην πηγή: 
 
Γυαλί. 
Για το γυαλί (υλικό εύθραυστο, ασυμπίεστο, μεγάλου ειδικού βάρους) χρησιμοποιούνται 
κάδοι τύπου “καμπάνας” ή συμβατικοί κάδοι (πλαστικοί ή μεταλλικοί). Επίσης, είναι 
δυνατή η διαλογή και ανάκτηση γυαλιού ανάλογα με το χρώμα του υλικού: σκούρο 
(πράσινο-καφέ) και διαφανές - λευκό. Για τη συλλογή του υλικού από κάδους τύπου 
καμπάνας χρησιμοποιούνται συνήθως ανοικτά γερανοφόρα φορτηγά με υψηλή 
υπερκατασκευή. Επίσης, όταν συλλέγεται γυαλί ενός χρώματος, αποφεύγεται η χρήση 
οχήματος συλλογής τύπου “μύλος” διότι προκαλείται θραύση των φιαλών και 
δυσχεραίνεται ο περαιτέρω απαιτούμενος διαχωρισμός λόγω της πιθανής ανάμιξης με 
φιάλες άλλων χρωμάτων. 
 
Χαρτί, πλαστικά, αλουμίνιο 
Για τη συλλογή χαρτιού ή πλαστικών ή κουτιών αλουμινίου χρησιμοποιούνται κάδοι 
μηχανικής αποκομιδής με κατάλληλα διαμορφωμένο κάλυμμα (καπάκι). Τα οχήματα που 
χρησιμοποιούνται για τη συλλογή του υλικού από τον κάδο είναι τύπου “πρέσας”. 
Τονίζεται ότι η τοποθέτηση των υλικών σε κάδους τύπου καμπάνας και η συλλογή τους 
από αυτούς με χρήση ανοικτών φορτηγών δεν ενδείκνυται για τους εξής λόγους: 
α) το μεταφερόμενο ανά δρομολόγιο οχήματος φορτίο είναι σχετικά μικρό 
β) υπάρχει αυξημένη πιθανότητα εκπομπής αερίων ρύπων  
γ) υφίσταται αυξημένη κατανάλωση ενέργειας από το σύστημα συλλογής - μεταφοράς 
 
 
4.5.2.4 Διαλογή ομάδας υλικών 
 
Η ταυτόχρονη διαλογή ομάδας υλικών μπορεί να εφαρμοσθεί με τη μέθοδο συλλογής 
πόρτα- πόρτα ή με χρήση κατάλληλων κάδων συλλογής. Η καθιέρωση ενός συστήματος 
ταυτόχρονης συλλογής ομάδος υλικών αποτελεί ταυτόχρονα και εφαρμογή συστήματος 
δύο ξεχωριστών ρευμάτων συλλογής στερεών αποβλήτων: το ρεύμα της προς ανάκτηση 
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ομάδας υλικών και το ρεύμα των υπολοίπων μικτών αποβλήτων. Η διαλογή στην πηγή, 
ομάδας υλικών έχει τα εξής κύρια χαρακτηριστικά: 
• Είναι αποδοτικότερη σε σχέση με την διαλογή κάθε υλικού ξεχωριστά διότι στοχεύει 

στην ανάκτηση - ανακύκλωση μεγαλύτερου κλάσματος των αποβλήτων και επομένως 
μειώνεται η ποσότητα των υπολοίπων αποβλήτων που οδηγούνται προς περαιτέρω 
διαχείριση. 

• Εξοικονομούνται μέσα προσωρινής αποθήκευσης και συλλογής των υλικών 
• Υφίστανται μικρότερες απαιτήσεις σε προσωπικό και χώρο προσωρινής αποθήκευσης 

στις κατοικίες 
• Εφαρμόζεται ευκολότερα, σε σχέση με τη διαλογή κάθε υλικού ξεχωριστά, διότι οι 

καταναλωτές δεν είναι υποχρεωμένοι να προ- διαχωρίσουν τα υλικά ανά είδος 
• Συνδυάζεται υποχρεωτικά με Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (Κ.Δ.Α.Υ.), 

αφού η συλλογή πολλών ανακυκλώσιμων υλικών ταυτόχρονα καθιστά υποχρεωτική τη 
δημιουργία Κέντρου, όπου τα υλικά αυτά θα υφίστανται διαχωρισμό ανά είδος,  
επεξεργασία και τέλος, αποθήκευση ως έτοιμα δευτερογενή υλικά  

• Υπάρχει η πιθανότητα αυξημένου ποσοστού ξένων υλικών και προσμίξεων στα προς 
ανάκτηση υλικά  

• Απαιτείται ο επανασχεδιασμός όλου του δικτύου συλλογής, μεταφοράς και 
μεταφόρτωσης (σε περίπτωση που υφίσταται) των στερεών αποβλήτων - 
απορριμμάτων. Οι ομάδες υλικών -στόχων αποτελούν τουλάχιστον το 30 - 35% κατά 
βάρος των συνολικών αποβλήτων, επομένως η διαλογή και εκτροπή τους από το 
ρεύμα των μικτών αποβλήτων επηρεάζει άμεσα το υφιστάμενο σύστημα διαχείρισης 
των στερεών αποβλήτων της περιοχής (το οποίο έχει σχεδιασθεί για να ανταποκρίνεται 
σε μεγαλύτερες ποσότητες αποβλήτων). Τα δύο ρεύματα συλλογής (ανακτήσιμα και 
υπόλοιπα μικτά στερεά απόβλητα) μπορούν να αξιοποιούν τις ίδιες διατάξεις 
μεταφόρτωσης (αποκλειομένων συνήθως των μηχανισμών συμπίεσης για να μην 
δυσχεραίνεται το έργο του περαιτέρω διαχωρισμού των υλικών στο Κέντρο 
ανακύκλωσης) αρκεί να μην αυξάνονται κατά τη μεταφόρτωση οι πιθανότητες 
ρύπανσης των υλικών στόχων με νέες ξένες προσμίξεις. Επίσης, είναι δυνατή η 
χωροθέτηση των κάδων συλλογής των δύο ρευμάτων σε ενιαίο δίκτυο.  
 

 
4.5.3 Κέντρα συλλογής  
 
Τα Κέντρα συλλογής χρησιμοποιούνται συνήθως ως συμπληρωματικά συστήματα στα 
άλλα δίκτυα ανάκτησης υλικών. Είναι εγκαταστάσεις χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις σε 
κτιριακή υποδομή και εξοπλισμό, όπου οι καταναλωτές μεταφέρουν και εναποθέτουν σε 
κατάλληλα μέσα προσωρινής αποθήκευσης τα προς ανάκτηση υλικά. Οι προϋποθέσεις 
που πρέπει να τηρούνται για τη δημιουργία Κέντρων συλλογής υλικών είναι: 
• Να μη συμβάλλουν με κανένα τρόπο στη διασπορά στερεών ρύπων στο περιβάλλον 
• Τα μέσα προσωρινής αποθήκευσης να είναι κατασκευασμένα από μη εύφλεκτα υλικά 

και να έχουν επαρκή χωρητικότητα. Πιο συγκεκριμένα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
μεταλλικοί κάδοι ωφέλιμου όγκου άνω των 2 κυβικών ή μεταλλικά containers 

• Η τοποθέτηση των μέσων αυτών στο Κέντρο συλλογής να γίνεται με τρόπο τέτοιο 
που να εξασφαλίζει ευχέρεια ι) στην απόρριψη  των υλικών από το κοινό και ιι) στη 
περαιτέρω μεταφορά τους με τα προβλεπόμενα φορτηγά.  

• Να εφαρμόζεται πρόγραμμα επιτήρησης και προστασίας του χώρου και να  
λαμβάνονται  συστηματικά και τακτικά τα προβλεπόμενα μέτρα καθαρισμού και 
απολύμανσης 
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• Τα υλικά πρέπει να μεταφέρονται τακτικά από τα Κέντρα συλλογής προς τις μονάδες 
ανάκτησης και επεξεργασίας έτσι ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα συσσώρευσης 
υλικών  

• Πρέπει να υπάρχουν κατάλληλες πινακίδες σε όλα τα σημεία του χώρου για την 
πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού. Επίσης πρέπει να υφίσταται απλή και 
ασφαλή κυκλοφοριακή διευθέτηση. 
 
 

4.5.4 Κέντρα αγοράς  
 
Tα κέντρα αγοράς υλικών αποτελούν ουσιαστικά επέκταση των κέντρων συλλογής, ώστε 
να προβλέπεται αποζημίωση για τα προσκομιζόμενα υλικά (ως οικονομικό κίνητρο). Τις 
περισσότερες φορές λειτουργούν ως κέντρα ανακύκλωσης ενός υλικού (υλικού 
σημαντικής αξίας ως scrap) για το οποίο είναι εύκολη η εξασφάλιση της απρόσκοπτης 
απορρόφησής του από την αγορά, γεγονός που θα καθιστά εφικτή και την καταβολή του 
αντίστοιχου οικονομικού κινήτρου.  
 
Όσον αφορά στο μέγεθος της εγκατάστασης και τη διευθέτηση του χώρου, δεν διαφέρουν 
σημαντικά από τα κέντρα συλλογής υλικών. Οι διαφορές τους εντοπίζονται κυρίως στα 
εξής: 
- Παρουσιάζουν υψηλότερο κατασκευαστικό και λειτουργικό κόστος (εξοπλισμός και 

απαιτήσεις σε προσωπικό) 
- Απαιτείται μικρότερος χρόνος για περαιτέρω επεξεργασία των υλικών διότι αυτά 

προσκομίζονται διαχωρισμένα 
- Οι τιμές μεταπώλησης των υλικών είναι υψηλότερες λόγω του γεγονότος ότι τα υλικά 

έχουν καλύτερη ποιότητα.  
- Τα κέντρα αυτά υποστηρίζονται συνήθως από τις βιομηχανίες παραγωγής των υλικών 

που συλλέγονται. Ειδικά αναφέρεται, ότι τα κέντρα αγοράς υλικών είναι τα πλέον 
συνηθισμένα για συλλογή και ανακύκλωση κουτιών αλουμινίου και η λειτουργία τους 
υποστηρίζεται από τους κατασκευαστές αλουμινίου. 

 
 
4.5.5 Συλλογή πόρτα - πόρτα  
 
Η πρακτική αυτή, αφορά στη διαλογή των υλικών (ανά είδο ς ή ο μάδα) σε επίπεδο 
νοικοκυριού. Για την εφαρμογή της πρέπει να τηρούνται οι εξής προϋποθέσεις: 
• Για τη διευκόλυνση του προσωπικού συλλογής, οι καταναλωτές πρέπει να τοποθετούν 

τα υλικά - στόχους σε ειδικούς σάκους με κατάλληλη σήμανση, σε τελάρα ή δέματα, 
ανά νοικοκυριό ή ανά πολυκατοικία. Τα υλικά εκφορτώνονται χειρωνακτικά ή 
μηχανικά στο φορτηγό συλλογής που συνήθως διαθέτει άνω του ενός διαμερίσματα 
για ένα στοιχειώδη πρώτο διαχωρισμό των υλικών. 

• Η συλλογή “πόρτα - πόρτα” πρέπει να διακρίνεται από τη συνέπεια του μηχανισμού 
συλλογής για την αποτροπή συσσώρευσης υλικών στα νοικοκυριά. 

• Η τοποθέτηση των υλικών από τους καταναλωτές στα προκαθορισμένα σημεία 
συλλογής τους, διενεργείται την ημέρα κατά την οποία έχει προγραμματιστεί η 
συλλογή από το φορέα υλοποίησης του προγράμματος. 
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4.5.6 Συλλογή σε κάδους  
 
Αποτελεί το πιο συνηθισμένο σύστημα προσωρινής αποθήκευσης - συλλογής υλικών 
διαλογής στην πηγή. Ως τεχνική, παρουσιάζει πολλά κοινά χαρακτηριστικά (π.χ. αριθμός 
και διαστασιολόγηση κάδων) με τη συλλογή των μικτών στερεών αποβλήτων. 
Διαφοροποιείται ως προς το είδος των κάδων, τα μέσα συλλογής και τη συχνότητα 
συλλογής. 
 
Οι κάδοι τοποθετούνται σε κατάλληλες θέσεις του οικιστικού ιστού σε συνδυασμό με το 
σύστημα προσωρινής αποθήκευσης και αποκομιδής των υπολοίπων μικτών  
απορριμμάτων. Το κοινό τοποθετεί τα υλικά - στόχους στους κάδους αφού τα έχει προ-
διαχωρίσει. 

 
 
4.5.7 Συνδυασμός των παραπάνω τεχνικών 
 
Για την εξασφάλιση μεγαλύτερου βαθμού απόδοσης, αναφορικά με τα προς ανάκτηση 
υλικά, οι φορείς διαχείρισης μπορούν να εφαρμόσουν συνδυασμό των παραπάνω 
τεχνικών. Συνήθως εφαρμόζονται συστήματα διαλογής στην πηγή ενός ή ομάδας υλικών 
και κέντρα συλλογής - ανακύκλωσης υλικών στις μονάδες ανάκτησης ή στην είσοδο των 
χώρων διάθεσης στερεών αποβλήτων. 

 
 
4.5.8 Διαλογή στην πηγή από ειδικές ομάδες πληθυσμού 
 
Σε πολλές περιπτώσεις, είναι δυνατόν να ακολουθούνται προγράμματα για ειδικές ομάδες 
του πληθυσμού π.χ. μαθητές. Τα προγράμματα αυτά για να είναι βιώσιμα πρέπει να 
πληρούν τουλάχιστον τις παρακάτω προϋποθέσεις: 
• Να είναι σχεδιασμένα λαμβάνοντας υπόψη όλες τις ιδιαιτερότητες του προγράμματος 

(π.χ. τα σχολεία δεν λειτουργούν όλη τη διάρκεια του έτους, η τοποθέτηση κάδων 
πλησίον του σχολείου ενδέχεται να οδηγήσει σε υπερχειλίσεις δεδομένου ότι οι κάδοι 
αυτοί θα χρησιμοποιούνται και από άλλους κατοίκους κ.λπ.) 

• Να έχουν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες για την απρόσκοπτη αποκομιδή του υλικού 
από τους φορείς – ιδιώτες που έχουν την ευθύνη για τη συλλογή τους  

• Να εντάσσονται από τον αρμόδιο φορέα τοπικής Αυτοδιοίκησης στο γενικό σχέδιο για 
την διαχείριση των στερεών αποβλήτων της συγκεκριμένης περιοχής 

 
 
4.5.9 Εξοπλισμός προσωρινής αποθήκευσης υλικών διαλογής στην πηγή 
 
Σε επίπεδο νοικοκυριού χρησιμοποιούνται: 

• Σάκοι συνήθως πλαστικοί, υψηλής αντοχής και με κατάλληλη σήμανση, οι οποίοι 
διανέμονται (δωρεάν ή με αντίτιμο) από το φορέα του προγράμματος. Μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν σε προγράμματα διαλογής ενός υλικού ή ομάδας υλικών. Πρέπει 
να διαθέτουν επαρκή χωρητικότητα για τη συγκέντρωση των υλικών στο σπίτι για 
χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο ημερών. Για την προσωρινή αποθήκευση ενός 
υλικού είναι επαρκής σάκος χωρητικότητας περίπου 15 λίτρων. Για ομάδα υλικών 
χρησιμοποιούνται σάκοι χωρητικότητας περίπου 25 λίτρων. Η εμφάνιση και η 
σήμανσή τους καθώς και η εξασφάλιση περιοδικής ανανέωσής τους (π.χ. κάθε 
τρίμηνο) συμβάλλουν στην εύρυθμη λειτουργία και αύξηση της 
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αποτελεσματικότητας του προγράμματος 
• Ανοικτά κιβώτια (π.χ. τυποποιημένα τελάρα) κατασκευασμένα συνήθως από 

ανακυκλωμένο (κατά προτίμηση) πλαστικό, τα οποία φέρουν κατάλληλη ενιαία 
σήμανση και χρησιμοποιούνται με τον ίδιο μηχανισμό διανομής όπως και οι σάκοι. 

• Κλειστοί σάκοι πολλών χρήσεων (οι οποίοι και θα πρέπει να προτιμώνται) οι οποίοι 
πρέπει να είναι ανθεκτικοί στο πλύσιμο (δεδομένου ότι η αποθήκευση κυρίως 
συσκευασιών υγρών αφήνει κατάλοιπα που μπορεί να τους ρυπάνουν) και στη 
μηχανική καταπόνηση από τα αιχμηρά σημεία των υλικών. 

 
Για την προσωρινή αποθήκευση σε κάδους χρησιμοποιούνται τα παρακάτω είδη: 

• Κυλιόμενοι κάδοι που ανοίγουν στο επάνω τμήμα τους: Πρόκειται για 
μεταλλικούς ή πλαστικούς κάδους καθώς και κάδους με μεταλλικά και πλαστικά 
μέρη π.χ. μεταλλικοί κάδοι με πλαστικό καπάκι ή με καπάκι αλουμινίου. Οι κάδοι 
αυτοί έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: 
- Είναι κατάλληλοι για την ασφαλή προσωρινή αποθήκευση του υλικού ή των 
υλικών - στόχων. Για κάδους που προορίζονται μόνο για χαρτί, είναι προτιμότεροι  
(χωρίς να αποκλείονται άλλοι κάδοι) οι μεταλλικοί κάδοι για λόγους αποτροπής 
μετάδοσης φωτιάς. Για τα άλλα υλικά - στόχους ή για ομάδες υλικών μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν τόσο μεταλλικοί όσο και πλαστικοί κάδοι. 
- Εναλλακτικά, μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι κάδοι αποκομιδής των μικτών 
στερεών αποβλήτων, χωρητικότητας συνήθως από 240 λίτρα έως 1100 λίτρα, με 
κατάλληλες μετατροπές στο σώμα ή στο καπάκι για την εισαγωγή των υλικών - 
στόχων. 
- Ως προς τα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά, ποιότητα, πάχος υλικού, 
συγκολλήσεις, αντοχή σε καταπονήσεις κλπ. γίνονται δεκτοί - χωρίς να είναι 
υποχρεωτική η εφαρμογή τους - οι κανονισμοί που ισχύουν στις χώρες της Ε.Ε. Οι 
προμήθειες μπορούν να γίνονται βάσει ειδικών τεκμηριωμένων προδιαγραφών που 
θα προβλέπονται από αντίστοιχες μελέτες. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μεταλλικοί 
κάδοι (με καπάκι από λαμαρίνα) χωρητικότητας 1100 λίτρων θα πρέπει να έχουν 
νεκρό βάρος από 160 έως 170 κιλά. Αντιστοίχως οι πλαστικοί κάδοι (από  
πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας) της ίδιας χωρητικότητας πρέπει να έχουν νεκρό 
βάρος τουλάχιστον 80 κιλών. Οι πλαστικοί κάδοι πρέπει να αντέχουν στην 
παρατεταμένη έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία και σε θερμό καιρό χωρίς 
αλλοιώσεις. Οποιοδήποτε τμήμα τους να έχει πάχος τουλάχιστον επτά (7) 
χιλιοστών. Οι κάδοι πρέπει να έχουν τη δυνατότητα χωρίς παραμορφώσεις ή 
βλάβες να γεμίζουν με υλικό ειδικού βάρους έως 400 κιλών ανά κυβικό μέτρο και 
να εκφορτώνονται με ασφάλεια στο φορτηγό συλλογής. 
- Είναι χρήσιμο οι κάδοι προσωρινής αποθήκευσης, να έχουν τη δυνατότητα 
εκφόρτωσης του περιεχομένου τους και στα συμβατικά οχήματα συλλογής που 
χρησιμοποιούν οι δήμοι για τη συλλογή των μικτών αποβλήτων. 
- Πρέπει να είναι τροχήλατοι και με ασφαλή συστήματα φρένων. Επίσης να φέρουν 
χειρολαβές σε κατάλληλες θέσεις για την ευχερή μετακίνησή το υς από το 
προσωπικό αποκομιδής. 
- Το υλικό κατασκευής τους να είναι τέτοιο, ώστε να μπορεί να πλένεται χωρίς να 
φθείρεται με θερμό νερό θερμοκρασίας από 40 - 80 ο

 

 C υπό πίεση από τα ειδικά 
φορτηγά - πλυντήρια κάδων. 

• Κάδοι τύπου “καμπάνας” που κενώνονται από τον πυθμένα: Το υλικό κατασκευής 
των κάδων αυτών είναι πλαστικό ή μεταλλικό. Η χωρητικότητά τους κυμαίνεται 
από 500 λίτρα έως άνω των 3000 λίτρων. Κοινό χαρακτηριστικό τους είναι τα δύο 
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άγκιστρα ανάρτησης από το γερανό του φορτηγού συλλογής και ο κινητός 
πυθμένας για την εκφόρτωση του υλικού. Οι κάδοι αυτού του τύπου δεν μπορούν 
να εκφορτώνονται στα συνήθη οχήματα συλλογής των μικτών στερεών αποβλήτων 
αλλά μόνο σε ανοικτά γερανοφόρα φορτηγά. Χρησιμοποιούνται κυρίως για 
προγράμματα διαλογής ομάδων υλικών 

 
Τέλος, και για τους δύο τύπους κάδων διαλογής υλικών στην πηγή ισχύουν επιπλέον, όσα 
αναφέρονται στα χαρακτηριστικά των κάδων αποθήκευσης μικτών στερεών αποβλήτων. 
 
 
4.5.10 Εξοπλισμός συλλογής  - μεταφοράς υλικών διαλογής στην πηγή 
 
Ισχύουν οι προδιαγραφές των οχημάτων συλλογής και μεταφοράς των μικτών στερεών 
αποβλήτων. Επιπλέον, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και στα εξής: 
• Ανοικτά φορτηγά γερανοφόρα 

Χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με κάδους τύπου “καμπάνας” κυρίως για το γυαλί 
και το αλουμίνιο αλλά και για ομάδες υλικών. Η υπερκατασκευή τους, για λόγους 
αύξησης του ωφέλιμου φορτίου, διαμορφώνεται σε ύψος τουλάχιστον 1.5 μέτρων. 
Μετά τη φόρτωση, τα υλικά απαιτείται να καλύπτονται υποχρεωτικά με πυκνά 
πλέγματα ή πλαστικά φύλλα για την απο τροπή της διασπο ράς υλικο ύ κατά τη 
μεταφορά. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι για κάδους χωρητικότητας 1100 λίτρων, η 
ανυψωτική δύναμη του γερανού πρέπει να είναι τουλάχιστον 500 κιλά σε πλήρη 
ανάπτυξη του βραχίονα ή τουλάχιστον 2 τόνοι με τον πτυσσόμενο βραχίονα κλειστό. 

• Κλειστά φορτηγά με συμπίεση 
Χρησιμοποιούνται τα ίδια φορτηγά που χρησιμοποιούνται για την αποκομιδή των 
μικτών στερεών αποβλήτων και διέπονται από τις ίδιες προδιαγραφές. Τονίζεται ότι 
για τα υλικά που συλλέγονται με διαλογή στην πηγή, επιτυγχάνεται μικρότερος 
βαθμός συμπίεσης σε σχέση με τα μικτά στερεά απόβλητα (μειωμένος τουλάχιστον 
κατά 20%, ανάλογα με τα υλικά). 

 
 
4.5.11 Εξοπλισμός μεταφόρτωσης  - μεταφοράς υλικών διαλογής στην πηγή 
 
Χρησιμοποιείται ο εξοπλισμός των προγραμμάτων αποκομιδής μικτών στερεών 
αποβλήτων, με την επισήμανση ότι αποφεύγονται συνήθως οι διατάξεις ισχυρής 
συμπίεσης των αποβλήτων (ισχυρή συμπίεση των υλικών διαλογής στην πηγή 
δυσχεραίνει τον περαιτέρω διαχωρισμό τους). Επίσης, χρησιμοποιούνται οι υφιστάμενες 
εγκαταστάσεις μεταφόρτωσης μικτών στερεών αποβλήτων, με την προϋπόθεση ότι κατά 
τη μεταφόρτωση δεν ρυπαίνεται το ανακτώμενο υλικό.  
 
 
4.5.12 Παράμετροι σχεδιασμού προγραμμάτων Διαλογής στην Πηγή  
 
Για την υλοποίηση των προγραμμάτων διαλογής στην πηγή πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη τουλάχιστον οι παρακάτω παράμετροι σχεδιασμού: 
 
Ι. Χαρακτηριστικά (γεωγραφικά, κοινωνικά, πολεοδομικά) της περιοχής 
• Καθορίζουν την ποσότητα, το είδος, την εποχιακή διακύμανση (π.χ. τουριστική 

περίοδος) των παραγομένων υλικών - στόχων. 
• Καθορίζουν τα αναμενόμενα ποσοστά ανταπόκρισης του κοινού άρα τα αναμενόμενα 
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φορτία που θα συλλέγονται. 
• Λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό της πυκνότητας του δικτύου των κάδων, το 

είδος των κάδων αλλά και των φορτηγών που θα χρησιμοποιηθούν (π.χ. στενοί 
σχετικά δρόμοι απαιτούν συνήθως κάδους χωρητικότητας 770 λίτρων και φορτηγά - 
πρέσες χωρητικότητας 8 - 12 κυβικών μέτρων). 

• Δίδουν πληροφορίες για την απόσταση από τους χώρους διάθεσης και εμπορίας των 
ανακτημένων υλικών, οι οποίες είναι απαραίτητες για το σχεδιασμό του συστήματος. 

 
ΙΙ. Καθορισμός υλικών - στόχων 
Τα υλικά που ανακτώνται πρέπει να καθορίζονται αναλυτικά και να καταγράφεται η κατά 
βάρος και κατά όγκο συμμετοχή τους στα παραγόμενα στερεά απόβλητα  
 
ΙΙΙ. Φορτία - όγκοι υλικών 
Προσδιορίζονται τα ετήσια, μηνιαία, εβδομαδιαία και ημερήσια φορτία των υλικών - 
στόχων στα νοικοκυριά, στα καταστήματα, στις υπηρεσίες κλπ. Ακολουθούνται οι 
βασικές αρχές και προϋποθέσεις των αντίστοιχων προγραμμάτων συλλογής 
απορριμμάτων των μικτών στερεών αποβλήτων. 
 
IV. Διαστασιολόγηση μέσων προσωρινής αποθήκευσης υλικών 
Καθορίζεται το είδος και ο αριθμός των μέσων προσωρινής αποθήκευσης των υλικών π.χ. 
σάκοι που διατίθενται στα νοικοκυριά, κάδοι κ.λπ (συνολικά ή ανά φάση ανάπτυξης του 
προγράμματος). 
 
V. Χωροθέτηση κάδων  προσωρινής αποθήκευσης 
Ακολουθούνται οι μέθοδοι της χωροθέτησης των κάδων μηχανικής αποκομιδής των 
μικτών στερεών αποβλήτων, κυρίως για προγράμματα ομάδας υλικών. Για προγράμματα 
διαλογής κάθε υλικού ξεχωριστά, προσδιορίζονται τα ανακτήσιμα υλικά και επιδιώκεται 
οι αποστάσεις που θα διανύουν οι κάτοικοι να είναι όσο το δυνατόν μικρότερες. Χρήσιμο 
είναι, οι κάδοι ανάκτησης του υλικού να τοποθετούνται παραπλεύρως των κάδων 
αποκομιδής των υπολοίπων στερεών αποβλήτων, ενθαρρύνοντας έτσι περισσότερο τη 
συμμετοχή του κοινού στον  οργανωμένο διαχωρισμό των στερεών αποβλήτων. 
 
VI. Διαστασιολόγηση μέσων συλλογής - Συχνότητα συλλογής 
Προσδιορίζεται η συχνότητα συλλογής των διαχωρισθέντων υλικών, η οποία για τα υλικά  
συσκευασίας κυμαίνεται από μία έως δύο φορές την εβδομάδα. Καθορίζεται το είδος, η 
χωρητικότητα και ο αριθμός των φορτηγών που θα χρησιμοποιηθούν και υπολογίζονται 
οι ανάγκες σε προσωπικό ανά βάρδια σε εβδομαδιαία βάση. Επίσης σχεδιάζεται ο 
μηχανισμός μεταφόρτωσης, εάν απαιτείται, τα αναγκαία φορτηγά και το προσωπικό 
καθώς και οι απαιτούμενοι χώροι. 
 
VII. Ανάλυση κόστους- οφέλους από την εφαρμογή του συστήματος Διαλογής στην 
Πηγή 
Πραγματοποιείται αναλυτική διερεύνηση της σχέσης κόστους - οφέλους για την 
υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος, συνυπολογιζομένων όλων των δαπανών 
και των εσόδων (σύμφωνα με τις τιμές πώλησης των ανακτημένων υλικών στη σχετική 
αγορά στο παρόν και μελλοντικό στάδιο). 
 
VIII. Δείκτες απόδοσης προγράμματος Διαλογής στην Πηγή 
Για την ορθή εκτίμηση όλων των παραμέτρων που υπεισέρχονται σε ένα πρόγραμμα 
διαλογής στην πηγή, βασικό στοιχείο αποτελούν οι δείκτες που περιγράφουν την 
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αναμενόμενη απόδοση του συστήματος και οι οποίοι είναι: 
• Δείκτης εκτροπής: Είναι ο λόγος: (φορτίο υλικών που ανακτώνται) / (συνολικό φορτίο 

μικτών στερεών αποβλήτων). Εκφράζει το βαθμό μείωσης του ρεύματος των μικτών 
στερεών αποβλήτων με την εφαρμογή του προγράμματος διαλογής στην πηγή. 

• Δείκτης ανάκτησης: Είναι ο λόγος: (βάρος υλικών - στόχων που ανακτώνται) / 
(συνολικό βάρος των υλικών - στόχων που περιέχονται στα απορρίμματα). Ο δείκτης 
εκφράζει τις ποσότητες των υλικών που ανακτώνται σε σχέση με εκείνες που θα 
μπορούσαν δυνητικά να ανακτηθούν. Σχετίζεται άμεσα με την ανταπόκριση του 
κοινού στο πρόγραμμα ανακύκλωσης. 

 
 
4.5.13 Άλλες απαιτήσεις κατά την υλοποίηση των προγραμμάτων διαλογής στην 
πηγή 
 
Επιπλέον των παραπάνω απαιτήσεων, κατά την υλοποίηση των προγραμμάτων διαλογής 
στην πηγή πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και τα εξής: 
 
Ι. Σημεία τοποθέτησης των κάδων  
Ο φορέας που έχει την ευθύνη για την εφαρμογή του προγράμματος, συνεργάζεται 
συστηματικά με την υπηρεσία καθαριότητας κάθε δήμου. Οι κάδοι της διαλογής στην 
πηγή κατά κανόνα τοποθετούνται πλησίον των κάδων αποκομιδής των υπολοίπων 
στερεών αποβλήτων και μετακινούνται μόνο με την έγκριση της υπηρεσίας καθαριότητας 
του δήμου. 
 
ΙΙ.  Καθαρισμός των κάδων 
Ο φορέας που εκτελεί το πρόγραμμα διαλογής υλικών πρέπει να εξασφαλίζει την 
καθαριότητα των κάδων καθώς και των χώρων τοποθέτησής τους. Ο καθαρισμός των 
κάδων γίνεται τουλάχιστον ανά εξάμηνο, εφόσον πάντοτε πρόκειται για κάδους που 
συλλέγουν υλικά απαλλαγμένα από βιοαποδομήσιμα οργανικά υλικά. Επίσης, ανανεώνει 
την ενημερωτική σήμανση στην εξωτερική επιφάνεια των κάδων. 
 
 
ΙΙΙ. Συχνότητα συλλογής 
Η συχνότητα συλλογής για τις περιπτώσεις διαλογής στην πηγή ενός μεμονωμένου 
υλικο ύ είναι το υλάχιστον μία φο ρά ανά εβδο μάδα.  Για τη διαλο γή ο μάδας υλικών η 
συχνότητα συλλογής από τους κάδους προσωρινής αποθήκευσης είναι συνήθως δύο 
φορές ανά εβδομάδα. 
 
IV.  Προστασία δημόσιας υγείας και ασφάλεια του προσωπικού 
Ο φορέας διαλογής στην πηγή έχει την υπο χρέωση να λαμβάνει όλα τα μέτρα πο υ 
προβλέπει η υφιστάμενη νομοθεσία για την προστασία της δημόσιας υγείας και την 
ασφάλεια του προσωπικού που απασχολείται στο πρόγραμμα. 
 
V. Τήρηση αρχείων και στατιστικών στοιχείων 
Ο φορέας εκτέλεσης του προγράμματος καταγράφει σε αρχείο και υποβάλλει τακτικά 
στους αρμόδιους φορείς πλήρη στοιχεία τουλάχιστον για τα εξής: 

- συλλεγόμενες ποσότητες ανά υλικό 
- τιμή πώλησης και έσοδα ανά υλικό  
- στοιχεία οικονομικού ισοζυγίου του προγράμματος σε σύγκριση με τα 

λειτουργικά του έξοδα και το συνολικό κόστος. 
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4.5.14 Πρόγραμμα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού  
 
 
4.5.14.1 Γενικά 
 
Βασικός συντελεστής για την επιτυχία κάθε προγράμματος διαλογής στην πηγή - 
ανακύκλωσης υλικών είναι η σωστή ενημέρωση και πληροφόρηση του κοινού. Τα 
προγράμματα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης αναπτύσσονται: 
• πριν από την έναρξη των προγραμμάτων ανακύκλωσης προκειμένου να ενημερωθεί ο 

πολίτης για τα πλεονεκτήματα και τα οφέλη του προγράμματος  
• κατά τη διάρκεια του προγράμματος προκειμένου να συντηρηθεί ή και να ενισχυθεί 

το ενδιαφέρον και η συμμετοχή του πολίτη. 
 
Κάθε πρόγραμμα πληροφόρησης πρέπει να έχει δύο στόχους: 
• να αναλύει τα οφέλη της ανακύκλωσης προκειμένου να ενθαρρύνει τους κατοίκους 

της περιοχής να συμμετάσχουν σε αυτή (προστασία του περιβάλλοντος, εξοικονόμηση 
φυσικών πόρων και ενέργειας,  ενδεχόμενα οικονομικά οφέλη από την επιτυχία του 
προγράμματος κ.λπ) 

• να δώσει τις κατάλληλες πληροφορίες για τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να 
συμμετάσχουν. Οι πληροφορίες που δίνονται στους πολίτες αφορούν στα υλικά που 
συλλέγονται, το χρόνο και τον τρόπο συλλογής των υλικών, τη μέθοδο που θα 
χρησιμοποιηθεί και το είδος των προσμίξεων που δεν θα πρέπει να περιέχονται στα 
διαχωρισμένα υλικά. 

 
Η διάρκεια της ενημέρωσης αποτελείται από τρεις φάσεις: 
• Φάση ευαισθητοποίησης: ενημέρωση για τους σκοπούς του και τα οφέλη του 

προγράμματος 
• Φάση ενημέρωσης: σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής της συλλογής. 
• Φάση υπενθύμισης και ενθάρρυνσης: δημοσίευση των αποτελεσμάτων του 

προγράμματος (συλλεγόμενες ποσότητες, ποσοστό συμμετοχής του κοινού, κόστος, 
δυσκολίες κ.λπ). Η φάση αυτή μπορεί να διαρκεί για έξι μήνες έως ένα χρόνο. 

 
 
4.5.14.2 Μέθοδοι πληροφόρησης 
 
Οι μέθοδοι πληροφόρησης μπορούν να χωρισθούν σε δύο ομάδες: 
- άμεση πληροφόρηση του κοινού (φυλλάδια, διαφημιστικά έντυπα, επιστολές, αφίσες, 

αυτοκόλλητα, ημερολόγια, δώρα). 
- χρήση μέσων μαζικής ενημέρωσης (τύπος, τηλεόραση, ραδιόφωνο, συνθήματα στον 

εξοπλισμό προγράμματος, ειδική τηλεφωνική γραμμή κ.λπ.). 
 
Άμεση πληροφόρηση του κοινού 
α. Φυλλάδια - Διαφημιστικά 
Η διανομή ενημερωτικών φυλλαδίων σε κάθε νοικοκυριό είναι η πλέον κοινή μέθοδος 
πληροφόρησης των κατοίκων γύρω από τη δραστηριότητα της ανακύκλωσης. Στα έντυπα 
αυτά αναλύεται η ωφελιμότητα των προγραμμάτων ανακύκλωσης και οι λόγοι που 
οδηγούν στην εφαρμογή τους. Περιγράφονται αναλυτικά οι διαδικασίες διαλογής καθώς 
και οι περιοχές που θα βρίσκονται οι κάδοι συλλογής των διαχωρισμένων υλικών. Τα 
φυλλάδια αυτά μπορούν να διανέμονται είτε σε κάθε κατοικία (πιθανώς μέσω 
Ταχυδρομείου), είτε σε σημεία που το κοινό έχει άμεση και συχνή πρόσβαση (π.χ. στις 
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θυρίδες εξόφλησης λογαριασμών ΑΗΚ, CΥΤΑ, κ.λπ.) Επίσης, εναλλακτική πρακτική  
είναι η ταχυδρομική αποστολή τους ταυτόχρονα με κάποιο από τους παραπάνω προς 
εξόφληση λογαριασμούς ηλεκτρισμού, τηλεφώνου κ.λπ. (σε κοινό φάκελο). 
 
β. Επιστολές 
Σε πολλές περιπτώσεις η αποστολή επιστολών σε κλειστό φάκελο είναι πιο 
αποτελεσματική από τα επεξηγηματικά και τα διαφημιστικά φυλλάδια. Είναι σίγουρο πως 
εάν μια τέτοια σύντομη επιστολή υπογράφεται από στελέχη της τοπικής κοινωνίας, τα 
αποτελέσματα θα είναι καλύτερα. Παρόμοια αποτελέσματα επιτυγχάνονται εάν η 
επιστολή είναι προσωπική για κάθε πολίτη.  
 
Τονίζεται, τέλος, ότι τόσο οι ενημερωτικές επιστολές όσο και τα διαφημιστικά φυλλάδια 
πρέπει να φέρουν ένα εύκολα αναγνωρίσιμο σήμα ή λογότυπο, έτσι ώστε όλοι οι πολίτες 
να μπορούν να διακρίνουν την αλληλογραφία που αφορά σε θέματα ανακύκλωσης από το 
υπόλοιπο διαφημιστικό και πληροφοριακό ταχυδρομικό υλικό που δέχονται. 
 
γ. Αυτοκόλλητα - Συνθήματα - Αφίσες 
Επιβάλλεται η διανομή αυτοκόλλητων στα οποία θα υπάρχει το σήμα του προγράμματος 
ανακύκλωσης και η δημιο υργία αφισών με λο γότυπα ή συνθήματα λό γω το υ χαμηλο ύ 
κόστους της πρακτικής αυτής και της άμεσης επίδρασης της στο κοινό.  
 
Χρήση μέσων μαζικής ενημέρωσης 
α. Τύπος, τηλεόραση και ραδιόφωνο. 
Οι εφημερίδες αποτελούν το μέσο που χρησιμοποιείται συχνότερα. Οι οργανωτές του 
προγράμματος ενημερώνουν με την αποστολή προς καταχώρηση Δελτίων Τύπου για τους 
λόγους πραγματοποίησης του προγράμματος, τις τεχνικές υλοποίησης του καθώς και για 
τα αποτελέσματα του. 
 
Στο ραδιόφωνο μπορούν να γίνονται συζητήσεις καθώς και μετάδοση διαφημιστικών – 
ενημερωτικών συνθημάτων, στη δε τηλεόραση μετάδοση διαφημιστικού υλικού, 
συζητήσεις με το επιστημονικό επιτελείο και τους εκπροσώπους της τοπικής 
αυτοδιοίκησης που εφαρμόζουν το πρόγραμμα με παράλληλη συμμετοχή των πολιτών, 
κ.λπ. 
 
β. Συνθήματα στον εξοπλισμό του προγράμματος 
Με τον τρόπο αυτό, τα οχήματα συλλογής των υλικών αποτελούν ένα μόνιμο μέσο  
διαφήμισης του προγράμματος και τα δοχεία συλλογής ένα μόνιμο εργαλείο υπενθύμισης 
γύρω από το πρόγραμμα 
 
γ. Ειδική τηλεφωνική γραμμή. 
Με την πρακτική αυτή προσφέρεται μια χρήσιμη πηγή επικοινωνίας μεταξύ των 
υπευθύνων για την οργάνωση του προγράμματος και των πολιτών που συμμετέχουν σε 
αυτό (επίλυση προβλημάτων που μπορεί να δημιουργηθούν κατά την εφαρμογή του 
προγράμματος, όπως υπερπλήρωση κάδων, μεγάλες αποστάσεις από τους κάδους 
συλλογής, μεγάλες προσφερόμενες ποσότητες από τους πολίτες ή τη βιομηχανία κ.λπ). 
 
Γενικά, στα προγράμματα ενημέρωσης μπορούν να συμμετάσχουν οικολογικές 
οργανώσεις, μαθητές, επιστήμονες με εξειδίκευση σε προγράμματα επιμόρφωσης και  
κατάρτισης καθώς και ειδικοί επιστήμονες που παρέχουν υπηρεσίες στο φορέα που 
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υλοποιεί το πρόγραμμα ανακύκλωσης και οι οποίοι έχουν την ευθύνη κατάρτισης και 
υλοποίησης του προγράμματος. 
 
 
4.6 Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών 
 
 
4.6.1 Γενικά 
 
Τα Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (Κ.Δ.Α.Υ.) είναι εγκαταστάσεις όπου με 
συνδυασμό μεθόδων μηχανικής - χειρωνακτικής διαλογής, διαχωρίζονται ομάδες υλικών 
τα οποία προέρχονται από διαλογή στην πηγή. Στη συνέχεια, τα υλικά υφίστανται 
ποιοτική αναβάθμιση και δεματοποίηση ανά υλικό. Έτσι μπορούν να επιτευχθούν οι 
απαιτήσεις ποιότητας για την απορρόφησή τους από την αγορά και εξασφαλίζονται  
υψηλότερες τιμές πώλησης.  
 
 
4.6.2 Χρησιμοποιούμενη τεχνολογία και εξοπλισμός 
 
Ο σχεδιασμός ενός Κ.Δ.Α.Υ και η επιλογή του αντίστοιχου εξοπλισμού εξαρτάται από τις 
ποσότητες και το είδος των εισερχόμενων υλικών καθώς και από τις απαιτήσεις της 
αγοράς ως προς τα ανακτώμενα προϊόντα.  
 
I. Παραγωγική διαδικασία στην εγκατάσταση  
Τα υλικά μεταφέρονται από το σημείο υποδοχής τους (εκφόρτωσης από τα οχήματα 
συλλογής) στα σημεία διαχείρισής τους, με τη βοήθεια κατάλληλων μεταφορικών 
συστημάτων. Η διαχείριση που υφίστανται περιλαμβάνει προδιαχωρισμό, κοσκίνιση 
(γίνεται κυρίως για την απομάκρυνση ξένων προσμίξεων – υλικών), διαχωρισμό 
σιδηρούχων υλικών, χειροδιαλογή κ.λπ. Στη συνέχεια, ανάλογα με το είδος του υλικού 
και τις απαιτήσεις της αγοράς, τα υλικά οδηγούνται σε συμπιεστές - δεματοποιητές ή 
θραυστήρες, κοκκοποιητές κ.λπ. Τέλος, ζυγίζονται, αποθηκεύονται και μεταφέρονται 
προς πώληση. Τα υπολείμματα από τις διεργασίες αυτές οδηγούνται σε ΧΥΤΑ. 
 
II. Διαμόρφωση εγκατάστασης - Απαιτούμενοι χώροι 
• Σημαντικό στοιχείο σχεδιασμού του Κ.Δ.Α.Υ. αποτελεί η δυναμικότητά του. Για το 

σχεδιασμό της εγκατάστασης πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και η πιθανή μελλοντική 
επέκταση αυτής, ώστε να διαχειρίζεται μεγαλύτερες ποσότητες και περισσότερα είδη 
υλικών.  

• Ένα Κ.Δ.Α.Υ. συνήθως αποτελείται από τους ακόλουθους χώρους: 
- χώρο υποδοχής καθώς και προσωρινής αποθήκευσης των εισερχόμενων υλικών 
- χώρο για τη διαλογή των υλικών 
- χώρο αναβάθμισης της ποιότητας των υλικών 
- χώρο συσκευασίας των ανακτώμενων υλικών 
- χώρο αποθήκευσης των υλικών 
- εγκαταστάσεις συλλογής και κατακράτησης σκόνης και σωματιδίων 
- βοηθητικούς χώρους (εγκαταστάσεις για το προσωπικό της μονάδας, γραφεία 

διοίκησης, χώροι για φύλαξη μικροεργαλείων και ανταλλακτικών, κ.λπ). 
• Οι είσοδοι και έξοδοι και το εσωτερικό κυκλοφοριακό δίκτυο να επιτρέπουν την 

απρόσκοπτη κίνηση των οχημάτων 
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• Λόγω του γεγονότος ότι κατά τις διαδικασίες εκφόρτωσης, κοσκίνισης, τεμαχισμού, 
δεματοποίησης παράγεται σκόνη, είναι απαραίτητη η εγκατάσταση συστήματος 
εξαερισμού και αποκονίωσης. 

• Πρέπει να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα πυροπροστασίας  
• Είναι απαραίτητη η οπτική και ηχητική απομόνωση της εγκατάστασης  
 
III. Εξοπλισμός Κ.Δ.Α.Υ. 
Ο εξοπλισμός ο οποίος χρησιμοποιείται σε εγκαταστάσεις Κ.Δ.Α.Υ. αφορά τόσο στον 
σταθερό εξοπλισμό (μεταφοράς και διαχωρισμού υλικών κλπ) όσο και τον κινητό (που 
χρησιμοποιείται για την τροφοδοσία και τη μεταφορά των υλικών). 
 
Σταθερός εξοπλισμός 
Για την επιλογή του εξοπλισμού θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η μέση ημερήσια 
δυναμικότητα και τα εισερχόμενα φορτία σε περιόδους αιχμής. Ο πιο ευρέως 
χρησιμοποιούμενος σταθερός εξοπλισμός σε μία μονάδα Κ.Δ.Α.Υ. περιγράφεται στη 
συνέχεια: 
 
Εξοπλισμός μεταφοράς υλικών 
Τα συστήματα μεταφοράς των υλικών (προς επεξεργασία και παραγωγή δευτερογενών 
προϊόντων) είναι κυρίως: 
- Μεταφορικές ταινίες 
- Μεταφορικοί κοχλίες 
- Πνευματικοί μεταφορείς 
- Δονητικοί μεταφορείς 
 
Σημαντικές παράμετροι για την επιλογή των συστημάτων αυτών είναι: 
- Δυναμικότητα 
- Μήκος διαδρομής 
- Χαρακτηριστικά υλικών 
- Ταχύτητα κίνησης 
- Κόστος 

 
Εξοπλισμός διαχωρισμού 
Ο εξοπλισμός διαχωρισμού χρησιμοποιείται για να διαχωρίσει ένα ή περισσότερα υλικά 
από το υπόλοιπο ρεύμα των υλικών. Για τα συνήθη διαχωριζόμενα υλικά 
χρησιμοποιούνται ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω: 
- Ηλεκτρομαγνητικός διαχωριστής 
- Παλμικό κόσκινο 
- Δονητικό κόσκινο 
- Περιστροφικό κόσκινο 
 

     Σε κάποιες περιπτώσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν και τα εξής: 
- Αεροδιαχωριστήρας 
- Βαλλιστικός διαχωριστής 
- Διαχωριστής αλουμινίου 
 
Εξοπλισμός μείωσης μεγέθους υλικών 
Ο εξοπλισμός αυτός μπορεί να περιλαμβάνει: 
- Δεματοποιητές 
- Τεμαχιστές 
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- Θραυστήρες 
- Κοκκοποιητές 
 
Κινητός Εξοπλισμός 
Στον κινητό εξοπλισμό περιλαμβάνονται όλα τα μέσα που χρησιμοποιούνται για τη 
μεταφορά και τροφοδοσία των υλικών όπως οχήματα, containers, κάδοι, φορτωτές, κ.λπ 
 
 
4.6.3 Συστήματα περιβαλλοντικού ελέγχου 
 
Για την προστασία του περιβάλλοντος είναι απαραίτητο η εγκατάσταση να διαθέτει: 

- Σύστημα συλλογής σκόνης 
- Σύστημα ελέγχου οσμών 

 
- Σύστημα συλλογής σκόνης 
Κατά τις διαδικασίες τεμαχισμού, κοκκοποίησης, θραύσης, δεματοποίησης και 
κοσκίνισης παράγεται σκόνη. Τα πιο διαδεδομένα συστήματα συλλογής της παραγόμενης 
σκόνης περιλαμβάνουν αεραγωγούς απαγωγής με κατάλληλες χοάνες αναρρόφησης του 
αέρα, τοποθετημένους στους χώρους που λαμβάνουν χώρα οι προαναφερθείσες 
δραστηριότητες. Στην έξοδο του συστήματος εξαερισμού πρέπει να υπάρχει 
σακκόφιλτρο, ηλεκτρόφιλτρο, κυκλώνας ή άλλο κατάλληλο φίλτρο κατακράτησης της 
σκόνης. 
 
- Σύστημα ελέγχου οσμών 
Οι οσμές δεν αποτελούν γενικά μεγάλο πρόβλημα σε ένα κέντρο Κ.Δ.Α.Υ.  αφού δεν 
υφίστανται διαχείριση οργανικά υλικά. Παρόλα αυτά, οι πιθανές εκλυόμενες οσμές  
μπορούν να μειωθούν αρχικά, με την ελαχιστοποίηση του χρόνου αποθήκευσης των προς 
διαχείριση υλικών (όχι μεγαλύτερος των δύο ημερών), των προϊόντων καθώς και των 
υπολειμμάτων της επεξεργασίας (επίσης όχι μεγαλύτερος των δύο ημερών) και με το 
συχνό πλύσιμο των δαπέδων. Τα συστήματα για την εξουδετέρωση των οσμών σε ένα 
κεντρικό δίκτυο απαγωγής τους από την εγκατάσταση που μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
είναι:  
- Πλυντρίδες με κατάλληλο πληρωτικό υλικό 
- Βιόφιλτρα  
 
 
4.6.4 Άλλα στοιχεία λειτουργίας της εγκατάστασης 
 
• Όλα τα εισερχόμενα μέσα μεταφοράς πρέπει να υφίστανται οπτικό έλεγχο πριν 

εναποθέσουν τα προς διαχείριση υλικά 
• Απαγορεύεται η παραμονή των εισερχόμενων υλικών στη μονάδα για χρονικό 

διάστημα μεγαλύτερο των δύο ημερών 
• Απαιτείται συντήρηση της εγκατάστασης (μηχανολογικού εξοπλισμού, εξοπλισμού 

αντιρρύπανσης κ.λπ) σε τακτά χρονικά διαστήματα 
• Ο αρμόδιος φορέας λειτουργίας της εγκατάστασης, είναι υπεύθυνος για την 

εκπαίδευση του προσωπικού λειτουργίας της μονάδας, για τον τακτικό έλεγχο και 
συντήρηση του εξοπλισμού και για τη συστηματική τήρηση αρχείου σχετικά με τη 
λειτουργία της μονάδας, όπου θα καταχωρούνται στοιχεία τουλάχιστον για: 
- τις ποσότητες διαχωριζόμενων υλικών ανά είδος 
- τις ποσότητες υπολειμμάτων για τελική διάθεση  
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- τη διάθεση των υλικών (τιμές πώλησης, τελικός αποδέκτης) 
 
 
4.6.5 Μέτρα προστασίας των εργαζόμενων σε Κ.Δ.Α.Υ. 
 
Για την προστασία των εργαζομένων στην εγκατάσταση πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 
τα εξής: 
- Όταν τα επίπεδα θορύβου υπερβαίνουν τα 85DB (ύπαρξη συστήματος ελέγχου του 

θορύβου), τίθενται στη διάθεση των εργαζομένων επαρκή προστατευτικά μέσα ακοής 
- Χρησιμοποιούνται κατάλληλα ηχοαπορροφητικά υλικά, στα δάπεδα, στα τοιχώματα 

και στις οροφές των χώρων με αυξημένο θόρυβο  
- Εξασφαλίζεται υψηλή πυροπροστασία του κτιρίου  
- Καταρτίζεται σχέδιο διαφυγής και διάσωσης από τους χώρους εργασίας, το οποίο 

αναρτάται σε κατάλληλες θέσεις της εγκατάστασης 
- Πραγματοποιείται τακτική συντήρηση των συστημάτων ασφαλείας και έλεγχος της 

σωστής λειτουργίας τους τουλάχιστον μία φορά το εξάμηνο. 
- Εάν κατά τη λειτουργία διασκορπίζονται υλικά (ρινίσματα, σκόνες, κ.λπ.) 

προβλέπεται η χρήση  προστατευτικών μέσων όπως προστατευτικές καλύπτρες, 
γάντια, φόρμες, ειδικά υποδήματα.  

- Στις επιχειρήσεις που απασχολούν κατά ετήσιο μέσο όρο πάνω από πενήντα 
εργαζόμενους είναι υποχρεωτική η απασχόληση ιατρού εργασίας και τεχνικού 
ασφαλείας  

- Οι οδηγίες χρήσης του εξοπλισμού και προειδοποιητικά σήματα αναρτώνται σε 
ευδιάκριτα σημεία. 

 
 
4.7  Μηχανική Ανακύκλωση 
 
 
4.7.1 Γενικά  
 
Στις εγκαταστάσεις μηχανικής ανακύκλωσης πραγματοποιείται διαχείριση κυρίως των 
μικτών οικιακών στερεών αποβλήτων και επιτυγχάνεται μηχανικός διαχωρισμός, 
ανάκτηση καθώς και περαιτέρω επεξεργασία υλικών που περιέχονται σε αυτά. Τα υλικά 
που ανακτώνται είναι κυρίως: 

- Βιοαποδομήσιμα οργανικά  
- Χαρτί  
- Πλαστικό  
- Μίγμα χαρτιού και πλαστικού  
- Σιδηρούχα μέταλλα 
- Αλουμίνιο  

 
Τα παραπάνω υλικά εφόσον υποστούν περαιτέρω επεξεργασία ανακυκλώνονται, με 
εξαίρεση το μίγμα χαρτιού και πλαστικού το οποίο χρησιμοποιείται ως καύσιμο υλικό.  
 
 
4.7.2 Εγκαταστάσεις μηχανικής ανακύκλωσης  
 
Οι εγκαταστάσεις μηχανικής ανακύκλωσης αποτελούνται από τις παρακάτω επιμέρους 
μονάδες: 
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• Είσοδος - Ζυγιστήριο 
• Μονάδα υποδοχής - τροφοδοσίας 
• Μονάδα μηχανικού διαχωρισμού 
• Μονάδες περαιτέρω επεξεργασίας των ανακτηθέντων υλικών 
 
Στη συνέχεια περιγράφονται συνοπτικά οι διαδικασίες, οι διεργασίες και οι τεχνικές που 
εφαρμόζονται στις μονάδες αυτές. 
 
I. Είσοδος - Ζυγιστήριο 
 Ο σχεδιασμός των έργων εισόδου θα πρέπει να γίνεται με τρόπο που να εξασφαλίζει την 
απρόσκοπτη προσπέλαση των οχημάτων, λαμβάνοντας υπόψη και τα χρονικά διαστήματα 
αιχμής. Θα πρέπει επίσης να εξασφαλίζει την ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων.  
 
Οι διατάξεις ζύγισης των εισερχομένων φορτίων πρέπει να είναι υπόγειες 
γεφυροπλάστιγγες εφοδιασμένες με ηλεκτρονικό σύστημα ζύγισης και κατασκευασμένες 
από οπλισμένο σκυρόδεμα ή από κοινό χάλυβα.  
 
Για μεγάλες εγκαταστάσεις είναι απαραίτητη η χρήση συστημάτων όπως η μαγνητική 
κάρτα ή άλλων παρεμφερών συστημάτων, ώστε να επιτυγχάνεται αυτόματη καταχώρηση 
στοιχείων και να εξασφαλίζεται η καθοδήγηση του συγκεκριμένου οχήματος - 
απορριμματοφόρου σε συγκεκριμένη θέση απόρριψης στο χώρο υποδοχής. 
 
II. Μονάδα υποδοχής - τροφοδοσίας 
Το οδόστρωμα που οδηγεί στη μονάδα υποδοχής θα πρέπει να παρουσιάζει κλίσεις 
μικρότερες του 7% και ακτίνες καμπυλότητας  που να εξασφαλίζουν  την ευχερή και 
ασφαλή διέλευση των οχημάτων. Επίσης, η μονάδα υποδοχής περιλαμβάνει χώρο 
ελιγμών και στάθμευσης, εξασφαλίζει την ευχερή προσέγγιση και απομάκρυνση των 
οχημάτων και φέρει την απαραίτητη σήμανση. 
 
Ο σχεδιασμός της μονάδας αυτής πρέπει να προβλέπει αυτοματοποιημένο άνοιγμα - 
κλείσιμο των θυρών εκφόρτωσης, θέση για διενέργεια δειγματοληψιών, χώρο για 
τοποθέτηση των ογκωδών και των πιθανών επικινδύνων  στερεών αποβλήτων και ειδικό 
όχημα για την απομάκρυνσή τους από την εγκατάσταση.  
 
Η χωρητικότητα των τάφρων υποδοχής πρέπει να εξασφαλίζει την προσωρινή 
αποθήκευση στερεών αποβλήτων για χρονικό διάστημα μέχρι δύο ημερών. Οι χώροι 
υποδοχής θα πρέπει να λειτουργούν σε συνθήκες υποπίεση. Τα υλικά κατασκευής των 
τάφρων θα είναι είτε από οπλισμένο σκυρόδεμα είτε (για μικρές εγκαταστάσεις) από 
κοινό χάλυβα ικανού πάχους και ανθεκτικών συγκολλήσεων. 
 
Η τροφοδοσία των διατάξεων γίνεται με γερανογέφυρες που καταλήγουν σε πολύποδη 
αρπάγη ή με υδραυλικούς βραχίονες που καταλήγουν σε πολύποδη αρπάγη (για μικρές 
εγκαταστάσεις). Οι γερανογέφυρες πρέπει να έχουν ικανή ανυψωτική ικανότητα και 
ικανό άνοιγμα γέφυρας.  
 
Οι αρπάγες θα πρέπει να είναι πολύποδες, ημίκλειστου τύπου, ικανής χωρητικότητας και 
μέγιστου πλάτους με ανοικτούς πόδες. Θα πρέπει να διαθέτουν ανοιγόμενες θύρες 
επίσκεψης και να διαθέτουν ικανή ισχύ. 
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Τα μέτωπα των βραχιόνων και η εσωτερική επένδυση να είναι από κράμα υψηλής 
αντοχής στις τριβές. Η εξωτερική επένδυση να είναι από χάλυβα υψηλής σκληρότητας. 
Θα πρέπει να εξασφαλίζεται η μέγιστη πλήρωση της αρπάγης και η προσαρμογή της σε 
υλικά ανομοιόμορφου σχήματος καθώς και μικρός χρόνος ανοίγματος - κλεισίματος των 
ποδών, ώστε να εκτελούνται περισσότεροι κύκλοι το λεπτό. 
 
Οι ταινίες τροφοδοσίας είναι συνήθως τύπου μεταλλικής πλακοταινίας  μεταβλητής 
ταχύτητας. Η επιφάνεια της ταινίας αποτελείται από αρθρωτά μεταλλικά ελάσματα 
ικανού πάχους. Οι πλάκες έχουν ακραία κατακόρυφα προστατευτικά, ικανού ύψους και 
εσωτερικά κατακόρυφα ελάσματα που διευκολύνουν την προώθηση και δοσομέτρηση 
των υλικών. Η ταινία θα πρέπει να διαθέτει ικανό αριθμό αλυσίδων (για να μην 
παραμορφώνεται το κεντρικό τμήμα της ταινίας) υψηλής αντοχής. Οι πλάκες θα είναι 
χαλύβδινες, όπως και το υλικό του πλαισίου και των οδηγών των αλυσίδων. Οι αλυσίδες 
θα είναι από χάλυβα υψηλής αντοχής και οι κινητήρες θα πρέπει να έχουν προστασία από 
υγρασία και σκόνη. 
 
III. Μονάδα μηχανικού διαχωρισμού 
Οι κυριότερες τεχνικές που εφαρμόζονται για το μηχανικό διαχωρισμό και την ανάκτηση 
υλικών είναι οι εξής: 
• Τεχνικές διάνοιξης σάκων 
• Τεχνικές διαχωρισμού βάσει μεγέθους 
• Τεχνικές μείωσης του μεγέθους 
• Τεχνικές αεροδιαχωρισμού 
• Τεχνικές βαλλιστικού διαχωρισμού 
• Τεχνικές μαγνητικού διαχωρισμού 
• Τεχνικές επαγωγικών ρευμάτων 
 
Τεχνικές διάνοιξης σάκων  
Με τις τεχνικές αυτές επιτυγχάνεται η διάνοιξη των σάκων που περιέχουν τα 
απορρίμματα. Οι πλέον γνωστές διατάξεις που επιτυγχάνουν τη διάνοιξη των σάκων 
είναι: 
 
Διατάξεις τύπου μεταλλικών ταινιών 
Πρόκειται για μεταλλική ταινία που αναρτάται από μεταλλικό πλαίσιο, σε οριζόντια 
σχεδόν θέση επάνω από το σημείο απόρριψης του συστήματος τροφοδοσίας και σε μικρή 
απόσταση από αυτό. Τα μεταλλικά στοιχεία της ταινίας φέρουν αιχμηρές λάμες και 
κινείται με ηλεκτρικό κινητήρα. Οι σάκοι μεταφέρονται από το σύστημα τροφοδοσίας  
και συναντούν τις διατάξεις κοπής της μεταλλικής ταινίας που κινείται με την ίδια φορά 
αλλά με μεγαλύτερη ταχύτητα. 
 
Λόγω της διαφορετικής ταχύτητας οι σάκοι σχίζονται και λόγω της ίδιας φοράς δεν 
παρεμποδίζεται η ροή του υλικού. Η διάταξη είναι ελεύθερα αναρτημένη από αλυσίδες 
και υποχωρεί σε περίπτωση παρουσίας ογκωδών αντικειμένων. 

 
Διατάξεις τύπου κοχλία 
 Η διάταξη αυτή αποτελείται από μεταλλική κατασκευή που περικλείει κοχλία, 
στηριγμένο σε πρόβολο (στο ένα άκρο) μέσω χαλύβδινου άξονα. Ο κοχλίας φέρει 
μεταλλικά στοιχεία που υποβοηθούν στη διάνοιξη των σάκων. Το εσωτερικό της 
διάταξης διαμορφώνεται σε σχήμα κόλουρου κώνου, με τη στενή βάση προς την κεφαλή 
του κόσκινου (που συνήθως βρίσκεται στο ανάντι της διάταξης). Ο κοχλίας ωθεί και 
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συμπιέζει τους σάκους στα στενά τοιχώματα του εσωτερικού του κώνου και με τη 
στρέψη των σάκων, λόγω περιστροφής του κοχλία και των μεταλλικών στοιχείων 
επιτυγχάνεται  η διάνοιξη των σάκων. Κινείται από  ηλεκτροκίνητη ροή. 
  
Διατάξεις τύπου λάμας 
Πρόκειται για μεταλλικές λάμες τριγωνικού συνήθως σχήματος που τοποθετούνται σε 
περιστρεφόμενο τύμπανο το οποίο λειτουργεί σε υψηλές στροφές, σε αμβλεία γωνία 
μεταξύ τους προς αποφυγή εμπλοκών.  
 
Τεχνικές διαχωρισμού βάσει μεγέθους  
Με τις τεχνικές αυτές επιτυγχάνεται ο μηχανικός διαχωρισμός και η ανάκτηση χρήσιμων 
υλικών βάσει του μεγέθους των επιμέρους συστατικών των αποβλήτων. Οι πλέον 
γνωστές διατάξεις που χρησιμοποιούνται είναι τα διαδοχικά περιστρεφόμενα κόσκινα με 
διαφορετικό άνοιγμα οπών (πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια). Κατά το 
σχεδιασμό των διατάξεων αυτών πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις παρακάτω 
παραμέτρους: 
 
Άνοιγμα οπών 
Τα πρωτοβάθμια κόσκινα που τοποθετούνται συνήθως αμέσως μετά τις διατάξεις 
διάνοιξης σάκων αποτελούνται συνήθως από δύο τμήματα: Ένα πρώτο τμήμα με άνοιγμα 
οπών Φ 15-20 mm με το οποίο απομακρύνονται όλα τα λεπτόκοκκα υλικά που περιέχουν 
βαρέα μέταλλα και ένα δεύτερο  τμήμα με άνοιγμα ο πών Φ 2 5 0-300mm με το οποίο 
απομακρύνονται, συνήθως για περαιτέρω επεξεργασία, τα μεγάλου μεγέθους υλικά των 
αποβλήτων. 
 
Τα δευτεροβάθμια κόσκινα έχουν συνήθως άνοιγμα οπών Φ 60-120mm και χρησιμεύουν 
για το διαχωρισμό και ανάκτηση δύο ρευμάτων: των μικρότερου μεγέθους συστατικών το 
οποίο συνήθως έπειτα από εμπλουτισμό αποτελεί το προς κομποστοποίηση  κλάσμα και 
των μεγαλυτέρου μεγέθους συστατικών το οποίο έπειτα από εμπλουτισμό αποτελεί το 
ελαφρύ κλάσμα προς παραγωγή RDF ή προς διαχωρισμό χαρτιού - πλαστικού. 
 
Τα τριτοβάθμια κόσκινα έχουν συνήθως άνοιγμα οπών μεταξύ 30-40mm και 
χρησιμεύουν για τον εμπλουτισμό σε βιοαποδομήσιμα συστατικά του ρεύματος των 
αποβλήτων που οδηγείται προς κομποστοποίηση. 

 
Δυναμικότητα 
Θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το αντίστοιχο  ισοζύγιο μάζας των υλικών και η 
κατασκευή  θα πρέπει να διαθέτει τις απαραίτητες αντοχές. 

 
Ταχύτητα περιστροφής 
Σε όλα τα περιστρεφόμενα κόσκινα θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα μεταβολής της 
ταχύτητας περιστροφής. Για τις μεγάλης δυναμικότητας εγκαταστάσεις, επιθυμητό είναι 
η μεταβολή αυτή να γίνεται με αυτοματισμό. 
Κλίση 
Σε όλα τα περιστρεφόμενα κόσκινα θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα μεταβολής της 
κλίσης. Για τις μεγάλες εγκαταστάσεις επιθυμητή είναι η μεταβολή αυτή να γίνεται με 
αυτοματισμούς. 
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Υλικό κατασκευής 
Τα κόσκινα είναι κατασκευασμένα από χάλυβα και ικανού πάχους. Επίσης, όλη η 
κατασκευή πρέπει να διαθέτει κατάλληλη αντιδιαβρωτική προστασία. 
 
Τεχνικές μείωσης του μεγέθους  
Με τις τεχνικές αυτές επιτυγχάνεται η μείωση του μεγέθους των υλικών των αποβλήτων. 
Τα μέσα που χρησιμοποιούνται για το σκοπό αυτό είναι: 

 
Τεμαχιστές 
Υπάρχουν πολύ τύποι τεμαχιστών όπως λειοτεμαχιστές, κοχλιόμυλοι, τύπου 
περιστρεφόμενου ρότορα με οδόντες κοπής κλπ. που είναι κατάλληλοι για τη μείωση του 
μεγέθους των συστατικών των αποβλήτων. Δεν ενδείκνυται να τοποθετούνται τεμαχιστές 
πριν από το πρωτοβάθμιο κόσκινο (εξασφαλίζεται καθαρότερο κλάσμα προς 
κομποστοποίηση και αποφεύγονται εμπλοκές). Επίσης, δεν θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται τεμαχιστές κρουστικού τύπου για την αποφυγή εκρήξεων και 
αναφλέξεων (εφόσον στα οικιακά απόβλητα περιέχονται και φιαλίδια υπό πίεση με 
υπολείμματα εύφλεκτου υλικού). Τα μέρη των τεμαχιστών που έρχονται σε επαφή με τα 
απόβλητα πρέπει να κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα και τα μέρη που δέχονται 
αυξημένες μηχανικές καταπονήσεις να είναι κατασκευασμένα από υλικά κατάλληλης 
αντοχής. Επίσης, οι κινητήρες πρέπει να προστατεύονται από σκόνη και υγρασία. 
 
Βιοαντιδραστήρες 
Υφίστανται βιοαντιδραστήρες κατακόρυφου και οριζόντιου τύπου. Οι πλέον γνωστοί 
είναι οι οριζόντιοι βιοαντιδραστήρες, οι οποίοι ως σύνθετες διατάξεις, (σε σύζευξη με 
περιστρεφόμενα κόσκινα) χρησιμοποιούνται για την επίτευξη των εξής στόχων: 
- Μείωση του μεγέθους των βιοαποδομήσιμων συστατικών:  Η μείωση του μεγέθους των 
βιοαποδομήσιμων συστατικών οφείλεται τόσο στις βιολογικές διεργασίες που 
συμβαίνουν με υψηλές ταχύτητες λόγω ελεγχόμενου περιβάλλοντος όσο και στις 
μηχανικές τριβές των συστατικών αυτών εφόσον το υλικό αφενός κινείται συνεχώς 
(περιστρεφόμενοι βιοαντιδραστήρες) και αφετέρου το υλικό προωθείται προς την έξοδο, 
επιστρέφει και επαναπροωθείται  με μεταλλικές έλικες και μεταλλικές λάμες. 
- Εμπλουτισμό  του υλικού σε βιοαποδομήσιμα συστατικά: Ο εμπλουτισμός 
επιτυγχάνεται με το περιστρεφόμενο κόσκινο το οποίο βρίσκεται σε σύζευξη με το 
βιοαντιδραστήρα και τροφοδοτείται από αυτόν. Το κόσκινο αυτό είναι μικρού ανοίγματος 
οπών (Φ40-50mm) και απομακρύνει τα μη βιοαποδομήσιμα συστατικά. 
- Έναρξη κομποστοποίησης: Ο χρόνος παραμονής στους βιοαντιδραστήρες που 
τοποθετούνται στις μονάδες μηχανικού διαχωρισμού είναι συνήθως μια ημέρα. Λόγω 
ελεγχόμενου περιβάλλοντος αναπτύσσεται έντομα μικροχλωρίδα (βακτήρια, μύκητες) 
που οδηγεί σε έναρξη της διεργασίας βιοαποδόμησης 
 
Ο βιοαντιδραστήρας κατασκευάζεται από χάλυβα και οι κινητήρες θα πρέπει να 
προστατεύονται από τη σκόνη και την υγρασία. 

 
Τεχνικές αεροδιαχωρισμού  
Οι τεχνικές αεροδιαχωρισμού χρησιμοποιούνται για τον εμπλουτισμό (σε χαρτί και 
ελαφρύ πλαστικό) του κυρίου ρεύματος ελαφρών συστατικών που προκύπτει συνήθως 
από το δευτεροβάθμιο περιστρεφόμενο κόσκινο, καθώς και των δευτερευόντων ρευμάτων 
ελαφρών που προέρχονται από τα ευμεγέθη του πρωτοβάθμιου περιστρεφόμενου 
κόσκινου. 
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Οι αεροδιαχωριστές τροφοδοτούνται συνήθως από δονούμενα κανάλια, τα οποία φέρουν 
συνήθως χτένια που υποβοηθούν το διαχωρισμό των υλικών σε βαρύ και ελαφρύ κλάσμα. 
Το συγκρότημα του αεροδιαχωριστή αποτελείται από το θάλαμο αναρρόφησης του 
υλικού και τον κυκλώνα που συνήθως καταλήγει σε σακκόφιλτρο. Οι ανεμιστήρες των 
κυκλώνων είναι φυγοκεντρικού τύπου και απαιτείται σωστός υπολογισμός της παροχής 
αέρα, έτσι ώστε να επαρκεί για τον επιθυμητό διαχωρισμό. 

 
Τεχνικές βαλλιστικού διαχωρισμού 
Οι τεχνικές βαλλιστικού διαχωρισμού χρησιμοποιούνται (όπως και οι τεχνικές 
αεροδιαχωρισμού), για τον εμπλουτισμό σε ελαφρά συστατικά (χαρτί και ελαφρύ 
πλαστικό) του κυρίου ρεύματος ελαφρών που προκύπτει συνήθως από δευτεροβάθμιο 
περιστρεφόμενο κόσκινο καθώς και των δευτερευόντων ρευμάτων ελαφρών που 
προέρχονται από τα ευμεγέθη του πρωτοβάθμιου περιστρεφόμενου κόσκινου. 
Ο βαλλιστικός διαχωρισμός επιτυγχάνει το διαχωρισμό των υλικών με βάση δύο 
χαρακτηριστικές τους ιδιότητες, το μέγεθος και τη λεπτότητα / ακαμψία. Τα ελαφρά 
χαρτιά και πλαστικά προσφύονται στην επιφάνεια της τράπεζας του διαχωριστή η οποία 
εκτελεί έκκεντρη περιστροφική (κυκλική παλινδρομική) κίνηση και ανακτώνται από την 
κορυφή της τράπεζας ενώ τα υπόλοιπα υλικά ανακτώνται από τη βάση της τράπεζας.  
 
Τεχνικές μαγνητικού διαχωρισμού 
Με τις τεχνικές μαγνητικού διαχωρισμού επιτυγχάνεται ο διαχωρισμός και η ανάκτηση 
των σιδηρούχων μετάλλων. Χρησιμοποιούνται για το σκοπό αυτό, τόσο μόνιμοι μαγνήτες 
όσο και ηλεκτρομαγνήτες. 
 
Οι μόνιμοι μαγνήτες παρουσιάζουν ομογενές μαγνητικό πεδίο κατά μήκος της επιφάνειας 
μαγνήτισης και λειτουργούν χωρίς κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Οι 
ηλεκτρομαγνήτες επιτυγχάνουν ισχυρότερο μαγνητικό πεδίο, αλλά δεν εξασφαλίζουν 
ομογενές μαγνητικό πεδίο. Απαιτείται υπολογισμός της δυναμικότητας του μαγνήτη, έτσι 
ώστε να επαρκεί για την ανάκτηση των σιδηρούχων υλικών από τα στερεά απόβλητα. Στη 
μονάδα Μηχανικού Διαχωρισμού συνήθως χρησιμοποιούνται περισσότερες από μία 
διατάξεις μαγνητικού διαχωρισμού (συνήθως μία για κάθε διαχωριζόμενο ρεύμα). 

 
Τεχνικές επαγωγικών ρευμάτων 
Με τις τεχνικές επαγωγικών ρευμάτων (Eddy current) επιτυγχάνεται ο διαχωρισμός και η 
ανάκτηση του αλουμινίου. Ο διαχωριστής αποτελείται από έναν περιστρεφόμενο ρότορα 
κατασκευασμένο από φυσικό μόνιμο μαγνήτη που περιστρέφεται με ταχύτητα μέσα σε 
ένα μεταλλικό τύμπανο. Το τύμπανο λειτουργεί και ως τερματική τροχαλία κίνησης της 
ταινίας και μεταφέρει τα υλικά προς διαχωρισμό. Ο διαχωριστής διαθέτει δονητικό 
τροφοδότη. Η λειτουργία του συστήματος αυτού στηρίζεται στην αρχή των επαγωγικών 
μαγνητικών πεδίων που δημιουργούνται εξαιτίας του εναλλασσόμενου μαγνητικού 
πεδίου που επιφέρει η κίνηση ενός φυσικού μαγνήτη πάνω από έναν αγωγό. Οι διατάξεις 
αυτές είναι απαραίτητες εφόσον έχουν προηγηθεί διατάξεις ανάκτησης των σιδηρούχων 
μετάλλων. Επίσης, πρέπει κατά το σχεδιασμό να προβλέπεται διάταξη τέτοια που να είναι 
κατάλληλη για την ανάκτηση υλικών αλουμινίου σχετικά μεγάλου μεγέθους (π.χ. κουτιά 
αλουμινίου). Επιπλέον, πρέπει να υπολογίζεται δυναμικότητα του συστήματος τέτοια που 
να εξασφαλίζει την αποτελεσματική ανάκτηση του αλουμινίου (βάσει του ισοζυγίου 
μάζας των εισερχομένων υλικών). 
IV. Μονάδες περαιτέρω επεξεργασίας των ανακτηθέντων υλικών 
Οι μονάδες αυτές, ανάλογα με το διαχωρισμένο υλικό, είναι οι εξής: 
• Μονάδα παραγωγής R.D.F (από το μίγμα χαρτιού και πλαστικού). 
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• Μονάδα καθαρισμού σιδηρούχων μετάλλων και αλουμινίου 
• Μονάδα παραγωγής compost (κομποστοποίησης) 
• Μονάδα ωρίμανσης του compost 
• Μονάδα εξευγενισμού του compost 
 
Στη συνέχεια, περιγράφονται οι διαδικασίες, οι διεργασίες και οι εφαρμοζόμενες τεχνικές 
για τις δυο πρώτες μονάδες. Οι υπόλοιπες τρεις εξετάζονται στην Ενότητα 4.10  της 
παρούσας μελέτης (τεχνικές βιολογικής επεξεργασίας). 
  
• Μονάδα παραγωγής  Refused Derived Fuel (R.D.F.) 
Οι κυριότερες τεχνικές που εφαρμόζονται για την παραγωγή R.D.F. είναι οι εξής: 
 
Τεχνικές ξήρανσης 
Με τις τεχνικές ξήρανσης επιτυγχάνεται η απομάκρυνση της περιεχόμενης υγρασίας στο 
μικτό κλάσμα χαρτιού και πλαστικού (που ανακτάται από αεροδιαχωριστές ή 
βαλλιστικούς διαχωριστές στη μονάδα Μηχανικού Διαχωρισμού και εν συνεχεία 
τεμαχίζεται), ώστε η τελική τιμή της να είναι μικρότερη από 10%. Η ξήρανση του υλικού 
γίνεται συνήθως σε ξηραντήρα τύπου οριζόντιου περιστρεφόμενου τυμπάνου ή σε 
ξηραντήρα κλειστού τύπου ταινίας, ή σε άλλες διατάξεις που επιτυγχάνουν την επιθυμητή 
τελική υγρασία. 
  
α) Ξηραντήρας τύπου οριζόντιου περιστρεφόμενου τυμπάνου 
Η ξήρανση του υλικού γίνεται σε ξηραντήρα τύπου οριζόντιου περιστρεφόμενου 
τυμπάνου και με κατ’ ομορροή εμφύσηση θερμού αέρα. Ο περιστρεφόμενος κύλινδρος 
διαθέτει εσωτερικά πτερύγια προώθησης του υλικού και διαφράγματα που εξασφαλίζουν 
τυρβώδη ροή και δημιουργούν πολλαπλές βαθμίδες ξήρανσης. Η αρχή λειτουργίας του 
στηρίζεται στη στροβιλώδη αιώρηση του υλικού μέσω θερμού αέρα και κατάλληλων 
εσωτερικά του κυλίνδρου διαφραγμάτων, ώστε η ξήρανση του υλικού να είναι 
ομοιόμορφη σε όλη τη μάζα και όχι μόνο στην επιφάνεια του. Η θερμοκρασία του αέρα 
στην είσοδο είναι περίπου 250-300 οC και στην έξοδο περίπου 90 ο

 

C. Η σχετικά υψηλή 
θερμοκρασία του αέρα στην έξοδο δεν ευνοεί τη συμπύκνωση υδρατμών στις μεταλλικές 
επιφάνειες του εξοπλισμού, με αποτέλεσμα την προστασία τους από τη διάβρωσή. 

β) Ξηραντήρας τύπου ταινίας 
Η ξήρανση του υλικού γίνεται σε ξηραντήρα κλειστού τύπου με διάτρητη ταινία 
μεταφοράς του υλικού και εμφύσηση θερμού αέρα. Πρόκειται για τεχνολογία χαμηλών 
θερμοκρασιών (θερμοκρασία εισερχομένου αέρα περίπου 80 ο

- Η θερμοκρασία εξόδου του αέρα από το θάλαμο ξήρανσης να είναι επαρκώς υψηλή. 
Σε αντίθετη περίπτωση κατά την επαφή του υγρού αέρα με τις ψυχρές επιφάνειες (π.χ. 
τα τοιχώματα του ξηραντήρα, αεραγωγοί κλπ.) παράγονται συμπυκνώματα τα οποία 
είναι διαβρωτικά. 

C), η οποία μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί με επιτυχία εφόσον πληρούνται οι παρακάτω βασικές προϋποθέσεις: 

- Το προς ξήρανση υλικό θα πρέπει να έχει χαμηλή περιεκτικότητα σε σκόνη, διότι 
διαφορετικά αναμένεται έμφραξη της διάτρητης ταινίας λόγω συσσωμάτωσης της 
σκόνης. 

 
Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στη σωστή διαστασιολόγηση των ξηραντήρων, 
έτσι ώστε αφενός μεν να μπορούν να ανταποκριθούν στις εισερχόμενες ποσότητες υλικού 
αφετέρου δε, να επιτυγχάνουν την εξάτμιση της απαιτούμενης ποσότητας νερού που θα 
οδηγεί σε περιεχόμενη υγρασία στο εξερχόμενο υλικό μικρότερη από 10%. 
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Τεχνικές μετατροπής του υλικού σε μορφή pellets 
Αυτό πραγματοποιείται με την εξώθηση του υλικού που έχει ήδη υποστεί ξήρανση, 
διαμέσου οπών πίεσης οι οποίες βρίσκονται σε περιστροφική μήτρα (κατακόρυφη ή 
οριζόντια) με τη βοήθεια κυλίνδρων. Η διαδικασία γίνεται εντός σταθερού κελύφους, το 
οποίο περιβάλλει τη μήτρα και τους κυλίνδρους πίεσης.  
 
Τεχνικές ψύξης των pellets 
Με τις τεχνικές αυτές επιτυγχάνεται η ψύξη των θερμών pellets. Χρησιμοποιούνται 
συνήθως πύργοι ψύξης με κινούμενες εσχάρες εξαγωγής του υλικού. Η ψύξη του υλικού 
γίνεται με χρήση αέρα εξαναγκασμένης ροής (αντιρροή). Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να 
δίνεται στον υπολογισμό της παροχής του αέρα έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η επιθυμητή 
ψύξη. 
 
• Μονάδα καθαρισμού σιδηρούχων μετάλλων και αλουμινίου 
Οι κυριότερες τεχνικές που εφαρμόζονται για τον καθαρισμό των σιδηρούχων μετάλλων 
και του αλουμινίου είναι οι εξής: 
  
Τεχνικές διαχωρισμού των μετάλλων από προσμίξεις 
Εφαρμόζονται με χρήση περιστρεφόμενων τυμπάνων τα οποία φέρουν εσωτερικά λάμες 
ή ξέστρα για την ανάμιξη των υλικών και την αποκόλληση των προσμίξεων από τα 
μέταλλα. Λόγω του ενδεχόμενου υψηλού επιπέδου θορύβου πρέπει να προβλέπεται η 
ύπαρξη ηχομονωτικού περιβλήματος. 
 
Τεχνικές αεροδιαχωρισμού 
Τα μέταλλα μαζί με τις προσμίξεις που έχουν ήδη διαχωριστεί αλλά παραμένουν στο 
ρεύμα των μετάλλων, υφίστανται αεροδιαχωρισμό. Με την τεχνική αυτή, οι προσμίξεις 
που είναι κυρίως ελαφρά υλικά (χαρτί και ελαφρύ πλαστικό), απομακρύνονται από το 
ρεύμα των μετάλλων. 
  
Τεχνικές επαναμαγνητισμού 
Τα μέταλλα μετά τον αεροδιαχωρισμό (απαλλαγμένα από ελαφρές προσμίξεις), 
επαναμαγνητίζονται για την απομάκρυνση των βαρέων προσμίξεων (που είναι κυρίως 
μικρά τεμαχίδια βιοαποδομήσιμου οργανικού υλικού). Ο επαναμαγνητισμός γίνεται με τη 
χρήση μονίμων μαγνητών ή ηλεκτρομαγνητών για τα σιδηρούχα μέταλλα και με 
επαγωγικά ρεύματα για το αλουμίνιο.  
 
 
4.8 Θερμική επεξεργασία 
 
 
4.8.1  Γενικά 
 
Η θερμική επεξεργασία των στερεών αποβλήτων περιλαμβάνει όλες τις διαδικασίες 
μετατροπής του περιεχομένου τους σε αέρια, υγρά και στερεά προϊόντα, με ταυτόχρονη ή 
συνεπακόλουθη αποδέσμευση θερμικής ενέργειας. Οι τεχνικές θερμικής επεξεργασίας 
μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής: αποτέφρωση – καύση (incineration - 
combustion), αεριοποίηση (gasification), πυρόλυση (pyrolysis) και τεχνική του 
πλάσματος (plasma technology).  
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4.8.2 Αποτέφρωση – Καύση 
 
 
4.8.2.1 Γενικά 
 
Η αποτέφρωση (ή καύση) των στερεών αποβλήτων είναι η οξείδωση, δηλαδή η ένωση 
των χημικών στοιχείων που περιέχονται σε αυτά, με το οξυγόνο. Αυτό πραγματοποιείται  
με χρήση είτε της απαιτούμενης στοιχειομετρικά ποσότητας αέρα (stoichiometric 
combustion) είτε με περίσσεια αέρα (excess - air combustion). Οι προϋποθέσεις για την 
επίτευξη πλήρους καύσης των αποβλήτων είναι:  
• επαρκής ποσότητα καύσιμου υλικού και οξειδωτικού μέσου (O2) στην εστία καύσης 
• επίτευξη της επιθυμητής θερμοκρασίας ανάφλεξης 
• σωστή αναλογία μίγματος (καύσιμης ύλης - οξυγόνου) 
• συνεχής απομάκρυνση των αερίων τα οποία παράγονται κατά την καύση 
• συνεχής απομάκρυνση των υπολειμμάτων της καύσης 
 
 
4.8.2.2. Εγκατάσταση καύσης 
 
Μια εγκατάσταση καύσης αποτελείται από επιμέρους τμήματα τα οποία περιγράφονται 
στη συνέχεια: 
 
I. Ζυγιστήριο 
Το σύστημα ζύγισης των στερεών αποβλήτων πρέπει να είναι πρακτικό και να 
ελαχιστοποιεί το χρόνο παραμονής των οχημάτων σε αυτό. 
 
II. Χώρος Υποδοχής 
Λόγω του γεγονότος ότι η προσκόμιση των αποβλήτων δεν γίνεται σε συνεχή βάση (σε 
αντίθεση με την τροφοδοσία της εγκατάστασης) είναι απαραίτητη η ύπαρξη χώρου 
υποδοχής – προσωρινής αποθήκευσης τους. Ο σχεδιασμός του χώρου γίνεται με τρόπο 
τέτοιο, έτσι ώστε να εξασφαλίζονται τα εξής: 
 
• ο χρόνος εκφόρτωσης να είναι όσο το δυνατό μικρότερος  
•  να παραλαμβάνονται όλα τα προσκομιζόμενα απόβλητα 
• να επιτυγχάνεται ομογενοποίηση των προσκομιζόμενων προς τροφοδοσία αποβλήτων 
• να εξασφαλίζεται απρόσκοπτη τροφοδοσία της εγκατάστασης   
 
Επίσης, ο σχεδιασμός του χώρου υποδοχής πρέπει να βασίζεται στην ελαχιστοποίηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων.  Πιο συγκεκριμένα: 
- ο  πυθμένας το υ χώρου πρέπει να έχει κατάλληλη κλίση για την απο μάκρυνση των 

στραγγισμάτων και των νερών έκπλυσης 
- Λόγω της δημιουργίας σκόνης πρέπει να προβλέπεται σύστημα απομάκρυνσης και 

ανανέωσης του αέρα 
- Για την αποφυγή έκλυσης οσμών αποφεύγεται η παραμονή των στερεών αποβλήτων 

στο χώρο για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο ημερών 
 
III. Σύστημα τροφοδοσίας 
Το σύστημα τροφοδοσίας (γερανός, ταινία) πρέπει να είναι προσαρμοσμένο στο ρυθμό 
και την ταχύτητα τροφοδοσίας της εγκατάστασης. Επίσης, βασική προϋπόθεση είναι η 
ισομερής τροφοδοσία της εστίας καύσης, η οποία επιτυγχάνεται μηχανικά ή υδραυλικά. 
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IV. Εσχάρες 
Το σύστημα των εσχαρών αποτελεί ένα από τα πιο βασικά μέρη μιας εγκατάστασης 
καύσης. Οι εσχάρες είναι στερεωμένες στα τοιχώματα της εστίας καύσης πάνω σε 
φέροντα μηχανισμό και εκτελούν τις εξής λειτουργίες: 
• μεταφορά των στερεών αποβλήτων  
• επίτευξη ομοιόμορφης παροχής αέρα 
• αναμόχλευση των υλικών στη ζώνη κύριας καύσης 
• μεταφορά της παραγόμενης τέφρας 
 
Οι εσχάρες πρέπει να επικαλύπτονται με υλικό υψηλής αντοχής σε μηχανικές 
καταπονήσεις καθώς και σε θερμικές και χημικές επιδράσεις. Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να 
δίδεται στην ανθεκτικότητά τους έναντι στο θείο και το χλώριο, τα οποία σε συνδυασμό 
με τις υψηλές θερμοκρασίες δημιουργούν έντονες διαβρωτικές συνθήκες. 
 
V. Εστίες Καύσης 
Η ανάφλεξη των στερεών αποβλήτων στις εγκαταστάσεις καύσης επιτυγχάνεται με χρήση 
ειδικού καυστήρα, ο οποίος λειτουργεί με βοηθητικό καύσιμο. Βασικές παράμετροι για 
την σωστή λειτουργία των εστιών καύσης είναι: 
-επίτευξη της επιθυμητής θερμοκρασίας  
-επαρκής χρόνος καύσης 
-επίτευξη συνθηκών στροβιλισμού / ομοιογενούς καύσης των αποβλήτων 
 
VI. Λέβητας 
Ο λέβητας είναι το σύστημα με το οποίο ανακτάται το ενεργειακό περιεχόμενο της 
καύσιμης ύλης, μέσω παραγωγής ατμού. Βασικές παράμετροι για τη σωστή λειτουργία 
του λέβητα είναι η πίεση, η θερμοκρασία και ο ρυθμός παραγωγής του ατμού. Η 
κατασκευή του φέρει εξωτερική επένδυση έτσι ώστε να επιτυγχάνεται στεγανοποίηση, 
αποφυγή εισροής αέρα και θερμομόνωση του. Επιπλέον, τα υλικά κατασκευής του πρέπει 
να είναι ανθεκτικά τόσο στις υψηλές θερμοκρασίες που αναπτύσσονται στο εσωτερικό 
όσο και στις μεγάλες θερμοκρασιακές διαφορές που παρατηρούνται ανάμεσα στο 
εσωτερικό και το εξωτερικό της κατασκευής. 
 
Επίσης, υφίσταται και δεύτερο εξωτερικό στρώμα μόνωσης για το οποίο δεν απαιτούνται 
ειδικές αντοχές σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες (πυρίμαχα τούβλα, υαλοβάμβακας κλπ). 
 
VII. Σύστημα απομάκρυνσης των υπολειμμάτων 
Οι ποσοστιαίες ποσότητες υπολειμμάτων (κατά βάρος αποβλήτων) είναι οι εξής: 
• υπολείμματα τα οποία εξέρχονται από τις εσχάρες: 20 - 35% 
• υπολείμματα τα οποία διαπερνούν τις εσχάρες: 1 - 2% 
 
Τα υπολείμματα συγκεντρώνονται σε χοάνες από όπου με ειδικό σύστημα μεταφέρονται 
για ψύξη.  
 
VIII. Περιστροφικός Κλίβανος 
Ο κλίβανος αποτελείται από το σύστημα υποδοχής, το δοσομετρικό σύστημα, τον 
περιστροφικό κύλινδρο, το σύστημα παροχής αέρα, τον επιπλέον καυστήρα, το θάλαμο 
μετάκαυσης και το σύστημα απομάκρυνσης της σκόνης και της τέφρας. 
Το απόβλητο εισέρχεται στον κλίβανο όπου αναδεύεται και υφίσταται θερμική 
επεξεργασία. Ο κλίβανος πρέπει να είναι επενδυμένος με πυρίμαχα υλικά ενώ απαιτείται 
συνεχής και σταθερή παροχή αποβλήτων. Η θερμοκρασία που αναπτύσσεται στον 
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κλίβανο κυμαίνεται από 800° - 1400°C και η αποτελεσματική καύση επιτυγχάνεται με 
κατάλληλο συνδυασμό της θερμοκρασίας και του χρόνου παραμονής των αποβλήτων. 
Γενικά όσο μεγαλύτερη είναι η θερμοκρασία τόσο μικρότερος χρόνος παραμονής 
απαιτείται και αντιστρόφως. 
 
Λόγω του γεγονότος ότι ο χρόνος παραμονής των παραγόμενων αερίων στον κλίβανο 
είναι μικρός, για να επιτευχθεί πλήρης καύση τους τοποθετείται θάλαμος μετάκαυσης. Τα 
υπολείμματα του κλιβάνου οδηγούνται μέσω χοάνης στο σύστημα ψύξης, όπως 
περιγράφηκε παραπάνω. 
 
IX. Εφεδρικοί καυστήρες  
Κάθε εγκατάσταση καύσης στερεών αποβλήτων διαθέτει και εφεδρικούς καυστήρες, που 
τίθενται αυτομάτως σε λειτουργία όταν σημειωθεί πτώση της θερμοκρασίας των 
καυσαερίων κάτω από 850 °C.  
 
 
4.8.2.3 Εκπομπές από εγκαταστάσεις  καύσης 
 
I. Είδος εκπομπών 
Κατά την καύση εκτός των τυπικών προϊόντων καύσης (διοξείδιο του άνθρακα, ατμός, 
μονοξείδιο του άνθρακα) παράγεται ανάλογα με την ποιότητα των αποβλήτων και μια 
σειρά άλλων ουσιών όπως διοξείδιο του θείου, οξείδια του αζώτου,  υδροχλώριο, 
υδροφθόριο, πολυκυκλικοί υδρογονάνθρακες κλπ. 
 
Επίσης, κατά την καύση των στερεών αποβλήτων παραμένουν στερεά υπολείμματα, τα 
οποία αντιστοιχούν στο 25-40% του βάρους των εισερχομένων αποβλήτων. Η ποσότητα 
των υπολειμμάτων εξαρτάται από τη σύνθεση των αποβλήτων και τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά της εγκατάστασης. Διακρίνονται σε τέφρα που παράγεται στο χώρο της 
καύσης (απομακρύνονται μετά την εσχάρα), τέφρα από τους λέβητες (υπολείμματα τα 
οποία δημιουργούνται στις θερμαντικές επιφάνειες των λεβήτων και συγκεντρώνονται 
στις χοάνες κάτω από το λέβητα), ιπτάμενη τέφρα και σκόνη που κατακρατείται στα 
φίλτρα (συγκεντρώνεται στις χοάνες κάτω από τα ηλεκτρόφιλτρα ή σακκόφιλτρα) και 
υπολείμματα τα οποία παράγονται από τα συστήματα καθαρισμού των αερίων.  
 
Για τον πλήρη έλεγχο των εκπομπών απαιτείται διενέργεια δειγματοληψιών και 
αναλύσεων για προσδιορισμό της σύστασης των:  
• εισερχομένων στερεών αποβλήτων   
• παραγόμενων στερεών (υπολείμματα - ιπτάμενη τέφρα)  
• παραγόμενων αερίων 
• υγρών αποβλήτων που παράγονται κατά την επεξεργασία των καυσαερίων 
Oι δειγματοληψίες για τα εισερχόμενα στερεά (δημοτικά απόβλητα ή RDF) 
πραγματοποιούνται στο σύστημα τροφοδοσίας της εγκατάστασης, με λήψη δείγματος το 
οποίο ομογενοποιείται και αναλύεται.  
 
Οι δειγματοληψίες των υπολειμμάτων και της ιπτάμενης τέφρας  πραγματοποιούνται στο 
σύστημα των εσχαρών, των θερμαντικών επιφανειών και στο σύστημα μεταφοράς των 
υπολειμμάτων. 
 
Οι δειγματοληψίες των υγρών αποβλήτων και των αερίων πραγματοποιούνται στα σημεία 
απόρριψης και εκπομπής τους, αντίστοιχα. 
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ΙΙ. Απαιτήσεις για τις μετρήσεις 
Εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων 
Στις μονάδες αποτέφρωσης εκτελούνται οι παρακάτω μετρήσεις ατμοσφαιρικών ρύπων: 
i. Συνεχείς μετρήσεις των: NOx, CO, ολικός κονιορτός, TOC, HCl, HF, SO2. 

ii. Τουλάχιστον δύο μετρήσεις ετησίως των βαρέων μετάλλων, των διοξινών και των 
φουρανίων. Κατά το πρώτο δωδεκάμηνο λειτουργίας, εκτελείται μία μέτρηση 
τουλάχιστον ανά τρίμηνο. 

iii. Επιτρέπεται αντί της συνεχούς, η περιοδική μέτρηση των HCl, HF και SO2, εάν ο 
φορέας εκμετάλλευσης της μονάδας είναι σε θέση να αποδείξει ότι οι εκπομπές 
των ρύπων αυτών σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να υπερβούν τις 
καθορισμένες οριακές τιμές εκπομπών. 

iv. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων που διενεργούνται για να εξακριβωθεί η τήρηση 
των οριακών τιμών εκπομπών ανάγονται στις ακόλουθες συνθήκες: 
• Θερμοκρασία 273 Κ, πίεση 101,3 kPa, περιεκτικότητα σε οξυγόνο 11%, ξηρό 

αέριο. 
• Σε περίπτωση αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης των αποβλήτων σε 

ατμόσφαιρα εμπλουτισμένη σε οξυγόνο, τα αποτελέσματα των μετρήσεων 
μπορούν να ανάγονται σε περιεκτικότητα σε οξυγόνο, την οποία καθορίζει η 
αρμόδια αρχή ανάλογα με τις εκάστοτε ειδικές συνθήκες. 

v. Οι οριακές τιμές εκπομπών στον ατμοσφαιρικό αέρα θεωρείται ότι τηρούνται, εάν: 
• καμία από τις ημερήσιες μέσες τιμές δεν υπερβαίνει τις οριακές τιμές 

εκπομπών που καθορίζονται στον Πίνακα 4.2 
• είτε καμία από τις μέσες τιμές ανά ημίωρο δεν υπερβαίνει καμία από τις 

οριακές τιμές εκπομπής που καθορίζονται στον Πίνακα 4.3 (στήλη Α), είτε 
εφόσον συντρέχει λόγος, το 97% των μέσων τιμών ανά ημίωρο κατά τη 
διάρκεια του έτους δεν υπερβαίνει καμία από τις οριακές τιμές εκπομπής που 
καθορίζονται στον Πίνακα 4.3 (στήλη Β) 

• καμία από τις μέσες τιμές της περιόδου δειγματοληψίας που καθορίζει για τα 
βαρέα μέταλλα, τις διοξίνες και τα φουράνια δεν υπερβαίνει τις οριακές τιμές 
εκπομπών που καθορίζονται στον Πίνακα 4.4 

• πληρούνται τα προβλεπόμενα στον Πίνακα 4.5. 
vi. Οι μέσες τιμές ημιώρου και οι μέσες τιμές δεκαλέπτου προσδιορίζονται εντός του 

πραγματικού χρόνου λειτουργίας (εξαιρουμένων των φάσεων εκκίνησης και 
διακοπής, εάν δεν αποτεφρώνονται απόβλητα) από τις τιμές που έχουν προκύψει 
από τις μετρήσεις, αφού αφαιρεθεί η τιμή του διαστήματος εμπιστοσύνης, όπως 
ορίζεται στο σημείο vii που ακολουθεί. Οι ημερήσιες μέσες τιμές προσδιορίζονται 
από τις ανωτέρω επικυρωμένες μέσες τιμές. 

 
Για να ληφθεί έγκυρη ημερήσια μέση τιμή, δεν απορρίπτονται περισσότερες από πέντε 
μέσες τιμές ημιώρου στη διάρκεια μίας ημέρας για λόγους ελαττωματικής λειτουργίας ή 
συντήρησης του συστήματος συνεχών μετρήσεων. Στη διάρκεια ενός έτους δεν 
απορρίπτονται περισσότερες από δέκα ημερήσιες μέσες τιμές για λόγους ελαττωματικής 
λειτουργίας ή συντήρησης του συστήματος συνεχών μετρήσεων. Αναφορικά με τις 
τεχνικές μετρήσεων επισημαίνονται τα εξής: 

• Οι μετρήσεις για τον καθορισμό των συγκεντρώσεων ρυπαντικών ουσιών του 
αέρα και των υδάτων πρέπει να εκτελούνται κατά αντιπροσωπευτικό τρόπο. 

• Η δειγματοληψία και η ανάλυση όλων των ρύπων, συμπεριλαμβανομένων των 
διοξινών και των φουρανίων, καθώς και οι μετρήσεις με μεθόδους αναφοράς για 
τη βαθμονόμηση των αυτόματων συστημάτων μετρήσεων, διεξάγονται όπως 
ορίζουν τα πρότυπα CEN. Εάν δεν υπάρχουν τα πρότυπα CEN, ισχύουν τα 
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πρότυπα ISO, εθνικά ή άλλα διεθνή πρότυπα που εξασφαλίζουν την παροχή 
δεδομένων ισοδύναμης επιστημονικής ποιότητας. 

• Οι τιμές των διαστημάτων εμπιστοσύνης 95% ενός μεμονωμένου αποτελέσματος 
μέτρησης, που προσδιορίζονται επί της ημερήσιας οριακής τιμής εκπομπών, δεν 
πρέπει να υπερβαίνουν τα ακόλουθα ποσοστά επί τοις εκατό των οριακών τιμών 
εκπομπών: 
Μονοξείδιο του άνθρακα:  10% 
Διοξείδιο του θείου:   20% 
Οξείδιο του αζώτου:   20% 
Ολικός κονιορτός:   30% 
Ολικός οργανικός άνθρακας:  30% 
Υδροχλώριο:    40% 
Υδροφθόριο:    40%. 

 
Υγρά απόβλητα από την επεξεργασία των καυσαερίων 

i. Εκτελούνται οι παρακάτω μετρήσεις στο σημείο απόρριψης των αποβλήτων: 
• συνεχείς μετρήσεις των παραμέτρων: pH, θερμοκρασίας, παροχής 
• μεμονωμένες ημερήσιες μετρήσεις των ολικών αιωρούμενων στερεών 
• τουλάχιστον μηνιαίες μετρήσεις, με αντιπροσωπευτικά και ανάλογα με τη ροή 

δείγματα της απόρριψης εικοσιτετραώρου, των ρυπαντικών ουσιών που 
αναφέρονται στον Πίνακα 4.6 

• τουλάχιστον μετρήσεις ανά εξάμηνο των διοξινών και των φουρανίων κατά το 
πρώτο όμως δωδεκάμηνο λειτουργίας, εκτελείται μία μέτρηση τουλάχιστον 
ανά τρίμηνο. 

ii. Οι οριακές τιμές για τις εκπομπές στα ύδατα θεωρείται ότι τηρούνται, εάν: 
• για το σύνολο των αιωρούμενων στερεών, το 95% και το 100% των 

μετρουμένων τιμών δεν υπερβαίνει τις αντίστοιχες οριακές τιμές εκπομπών 
που καθορίζονται στον Πίνακα 4.6 

• για τα βαρέα μέταλλα, μία και μόνη μέτρηση ανά έτος υπερβαίνει τις οριακές 
τιμές εκπομπών που καθορίζονται στον Πίνακα 4.6 ή εάν οι αρμόδιες αρχές 
προβλέπουν τη λήψη και ανάλυση περισσοτέρων από 20 δειγμάτων ανά έτος, 
το ποσοστό των δειγμάτων αυτών να μην υπερβαίνει το 5%, για τις οριακές 
τιμές που ορίζονται στον Πίνακα 4.6  

• για τις διοξίνες και τα φουράνια, τα αποτελέσματα των δύο μετρήσεων δεν 
υπερβαίνουν την οριακή τιμή εκπομπής που καθορίζεται στον Πίνακα 4.6. 

 
Στερεά απόβλητα  
Πριν καθορισθεί η τεχνική για την επεξεργασία των στερεών υπολειμμάτων της 
λειτουργίας των μονάδων αποτέφρωσης, διεξάγονται κατάλληλες μετρήσεις για τον 
προσδιορισμό των φυσικών και χημικών ιδιοτήτων, καθώς και του ρυπογόνου δυναμικού 
των υπολειµµάτων αυτών. Οι μετρήσεις καλύπτουν το συνολικό υδατοδιαλυτό κλάσμα 
και το υδατοδιαλυτό κλάσμα βαρέων μετάλλων. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 187 
 

ΙII. Oριακές τιμές εκπομπών 
Οριακές τιμές ατμοσφαιρικών εκπομπών 
Πίνακας 4.2: Οριακές ημερήσιες μέσες τιμές ατμοσφαιρικών ρύπων  
Ολικός κονιορτός 10 mg/m3 
Οργανικές ουσίες υπό μορφή αερίων και ατμών, υπολογιζόμενες 
ως ολικός οργανικός άνθρακας (TOC) 10 mg/m3 

Υδροχλώριο (HCl) 10 mg/m3 
Υδροφθόριο (HF) 1 mg/m3 
Διοξείδιο του θείου (SO2) 50 mg/m3 
Υποξείδιο του αζώτου (NO) και οξείδιο του αζώτου (NO2), 
υπολογιζόμενα ως οξείδιο του αζώτου, για υφιστάμενες μονάδες 
αποτέφρωσης ονομαστικής ωριαίας δυναμικότητας άνω των 
τριών τόνων ή νέες μονάδες αποτέφρωσης 

200 mg/m3 

Υποξείδιο του αζώτου (NO) και οξείδιο του αζώτου (NO2), 
υπολογιζόμενα ως οξείδιο του αζώτου, για υφιστάμενες μονάδες 
αποτέφρωσης ονομαστικής ωριαίας δυναμικότητας τριών τόνων ή 
μικρότερης 

400 mg/m3 

(Πηγή: Κοινοτική Οδηγία 2000/76/ΕΚ) 
 
Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να επιτρέψουν εξαιρέσεις όσον αφορά τα NOx για 
υφιστάμενες μονάδες αποτέφρωσης: 
 ονομαστικής ωριαίας δυναμικότητας μικρότερης ή ίσης των 6 τόνων, εφόσον η άδεια 

προβλέπει ημερήσιες μέσες τιμές το πολύ 500 mg/m3 και μέχρι την 1η

 ονομαστικής ωριαίας δυναμικότητας μεγαλύτερης των 6 τόνων, αλλά μικρότερης ή 
ίσης των 16 τόνων, εφόσον η άδεια προβλέπει ημερήσιες μέσες τιμές το πολύ 400 
mg/m

 Ιανουαρίου 
2008 

3 και μέχρι την 1η

 ονομαστικής ωριαίας δυναμικότητας μεγαλύτερης των 16 τόνων, αλλά κατώτερης 
των 25 τόνων η οποία δεν παράγει απορρίψεις στα ύδατα, εφόσον η άδεια προβλέπει 
ημερήσιες μέσες τιμές το πολύ 300 mg/m

 Ιανουαρίου 2010 

3 και μέχρι την 1η

 
 Ιανουαρίου 2008 

Μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2008, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να επιτρέψουν εξαιρέσεις για 
τον κονιορτό για υφιστάμενες εγκαταστάσεις αποτέφρωσης, ονομαστικής ωριαίας 
δυναμικότητας μικρότερης των 16 τόνων, εφόσον η άδεια προβλέπει ημερήσιες μέσες 
τιμές το πολύ 20 mg/m3

Πίνακας 4.3: Οριακές μέσες τιμές ημιώρου για ατμοσφαιρικούς ρύπους  
. 

 (100 %) Α (97 %) Β 
Ολικός κονιορτός 30 mg/m 10 mg/m3 3 
Οργανικές ουσίες υπό μορφή αερίων και ατμών, 
υπολογιζόμενες ως ολικός οργανικός άνθρακας 
(TOC) 

20 mg/m
10 mg/m

3 
3 

Υδροχλώριο (HCl) 60 mg/m 10 mg/m3 3 
Υδροφθόριο (HF) 4 mg/m 2 mg/m3 3 
Διοξείδιο του θείου (SO2) 200 mg/m 50 mg/m3 3 
Υποξείδιο του αζώτου (NO) και οξείδιο του αζώτου 
(NO2), υπολογιζόμενα ως οξείδιο του αζώτου, για 
υφιστάμενες μονάδες αποτέφρωσης ονομαστικής 
ωριαίας δυναμικότητας άνω των τριών τόνων ή νέες 
μονάδες αποτέφρωσης 

400 mg/m 200 mg/m3 3 

(Πηγή: Κοινοτική Οδηγία 2000/76/ΕΚ) 
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Μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2010, οι αρμόδιες αρχές δύνανται να επιτρέψουν εξαιρέσεις 
όσον αφορά τα ΝΟx, για υφιστάμενες μονάδες αποτέφρωσης ονομαστικής ωριαίας 
δυναμικότητας μεταξύ 6 και 16 τόνων, εφόσον η μέση τιμή ημιώρου δεν υπερβαίνει τα 
600 mg/m3 για τη στήλη Α ή τα 400 mg/m3

 
 για τη στήλη Β. 

Πίνακας 4.4: Μέσες τιμές περιόδου δειγματοληψίας ατμοσφαιρικών ρύπων ελάχιστης 
διάρκειας 30 λεπτών και μέγιστης διάρκειας 8 ωρών  
Κάδμιο και ενώσεις του, ως κάδμιο (Cd) σύνολο 

0,05 mg/m3 Θάλλιο και ενώσεις του, ως θάλλιο (Tl) 
Υδράργυρος και ενώσεις του, ως υδράργυρος (Hg) 0,05 mg/m3 
Αντιμόνιο και ενώσεις του, ως αντιμόνιο (Sb) 

σύνολο 
0,5 mg/m3 

Αρσενικό και ενώσεις του, ως αρσενικό (As) 
Μόλυβδος και ενώσεις του, ως μόλυβδος (Pb) 
Χρώμιο και ενώσεις του, ως χρώμιο (Cr) 
Κοβάλτιο και ενώσεις του, ως κοβάλτιο (Co) 
Χαλκός και ενώσεις του, ως χαλκός (Cu) 
Μαγγάνιο και ενώσεις του, ως μαγγάνιο (Mn) 
Νικέλιο και ενώσεις του, ως νικέλιο (Ni) 
Βανάδιο και ενώσεις του, ως βανάδιο (V) 
Διοξίνες και φουράνια * 0,1 ng/m3 
(Πηγή: Κοινοτική Οδηγία 2000/76/ΕΚ) 
* Οι μέσες τιμές μετρούνται σε περίοδο δειγματοληψίας ελάχιστης διάρκειας 6 ωρών και μέγιστης 
διάρκειας 8 ωρών. 
 
Πίνακας 4.5: Οριακές τιμές εκπομπών μονοξειδίου του άνθρακα  
Μέση ημερήσια τιμή 50 mg/m3 καυσαερίων 
Τουλάχιστον στο 95% όλων των 
μετρήσεων, ως μέσες τιμές δεκαλέπτου 150 mg/m3 καυσαερίων 

Στο σύνολο των μετρήσεων, ως μέσες 
τιμές ημιώρου, λαμβανόμενες κατά τη 
διάρκεια όλου του 24ώρου 

100 mg/m3 καυσαερίων 

(Πηγή: Κοινοτική Οδηγία 2000/76/ΕΚ) 
 
 
Η συγκέντρωση μονοξειδίου του άνθρακα (CO) στα καυσαέρια (εξαιρουμένων των 
φάσεων έναρξης και διακοπής) δεν υπερβαίνει τις ανωτέρω οριακές τιμές εκπομπών. 
 
Η αρμόδια αρχή μπορεί να εγκρίνει εξαιρέσεις για μονάδες στις οποίες χρησιμοποιείται 
τεχνολογία ρευστοστερεάς κλίνης, με την προϋπόθεση ότι στη σχετική άδεια προβλέπεται 
οριακή τιμή εκπομπών για το μονοξείδιο του άνθρακα (CO) 100 mg/m3

 

 κατ’ ανώτατο 
όριο, ως ωριαία μέση τιμή. 
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Υγρά απόβλητα 
 
Πίνακας 4.6: Οριακές τιμές εκπομπών για τις απορρίψεις υγρών αποβλήτων 
προερχόμενων από τον καθαρισμό των καυσαερίων  

Ρυπαντικές ουσίες Οριακές τιμές εκπομπών εκφρασμένες 
ως συγκεντρώσεις κατά μάζα για 

αδιήθητα δείγματα 
Ολικά αιωρούμενα στερεά, όπως ορίζονται στην 
οδηγία 91/271/ΕΟΚ 

95% / 30mg/l 100% / 45 mg/l 

Υδράργυρος και ενώσεις του, ως υδράργυρος (Hg) 0,03 mg/l 
Κάδμιο και ενώσεις του, ως κάδμιο (Cd) 0,05 mg/l 
Θάλλιο και ενώσεις του, ως θάλλιο (Tl) 0,05 mg/l 
Αρσενικό και ενώσεις του, ως αρσενικό (As) 0,15 mg/l 
Μόλυβδος και ενώσεις του, ως μόλυβδος (Pb) 0,2 mg/l 
Χρώμιο και ενώσεις του, ως χρώμιο (Cr) 0,5 mg/l 
Χαλκός και ενώσεις του, ως χαλκός (Cu) 0,5 mg/l 
Νικέλιο και ενώσεις του, ως νικέλιο (Ni) 0,5 mg/l 
Ψευδάργυρος και οι ενώσεις του, ως ψευδάργυρος 
(Zn) 

1,5 mg/l 

Διοξίνες και φουράνια 0,3 ng/l 
(Πηγή: Κοινοτική Οδηγία 2000/76/ΕΚ) 
 
 
Μέχρι την 1η

 

 Ιανουαρίου 2008, μπορούν να επιτραπούν από την αρμόδια αρχή εξαιρέσεις 
για ολικά αιωρούμενα στερεά για υφιστάμενες μονάδες αποτέφρωσης, υπό τον όρο ότι η 
άδεια προβλέπει ότι το 80% των μετρούμενων τιμών δεν υπερβαίνει τα 30 mg/l και καμία 
από αυτές δεν υπερβαίνει τα 45 mg/l. 

Στερεά απόβλητα 
Αναφορικά με τα στερεά υπολείμματα, λόγω του ρυπαντικού τους φορτίου απαιτείται 
αποτελεσματική επεξεργασία τους και όπου είναι δυνατόν η ανακύκλωσή τους. 
Ανεξάρτητα από τη μέθοδο επεξεργασίας, πρέπει να επιτυγχάνονται τα εξής: 
• Περιεκτικότητα σε άκαυστο υλικό μέχρι 2% (επί ξηρής βάσης) 
• Περιεκτικότητα σε υδατοδιαλυτά συστατικά μέχρι 1% (επί ξηρής βάσης) 
• Η περιεκτικότητα σε νερό να είναι η μικρότερη δυνατή 
• Η περιεκτικότητα σε σίδηρο να είναι πολύ μειωμένη 
• Πλήρης καταστροφή των διοξινών – φουρανίων 
 
Στον Πίνακα 4.7 δίδονται οι οριακές τιμές που πρέπει να πληρούνται μετά την 
επεξεργασία των στερεών υπολειμμάτων για τους κυριότερους ρύπους που περιέχονται 
σε αυτά. 
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Πίνακας 4.7: Οριακές τιμές ρυπαντικών παραμέτρων στα στερεά απόβλητα μετά την 
επεξεργασία τους  

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ Τιμή (mg/l) 
Χλωριόντα 250 
Θειικά 600 
Φθόριο 3 
Μόλυβδος 0,1 
Κάδμιο 0,004 
Χρώμιο 0,04 
Χαλκός 0,5 
Νικέλιο 0,04 
Ψευδάργυρος 0,5 
Υδράργυρος 0,001 

(Πηγή: ΚΥΑ 114218/1997) 
 
IV. Μέτρα για μείωση των εκπομπών 
Βασικός στόχος πριν από την εφαρμογή κατάλληλων αντιρρυπαντικών τεχνολογιών είναι 
η ελαχιστοποίηση των ρύπων που περιέχονται στα παραγόμενα αέρια. Η μείωση των 
εκπομπών των αερίων μπορεί να επιτευχθεί με τις εξής ενέργειες: 
• βελτίωση της κατανομής του πρωτογενούς αέρα κατά μήκος των εσχαρών στο θάλαμο 

καύσης 
• προσαρμογή των συνθηκών θερμοκρασίας κατά μήκος των εσχαρών σε σχέση με τη 

σύνθεση των απορριμμάτων 
• βελτίωση των συνθηκών μετάκαυσης των αερίων (καλύτερη ανάμιξη των αερίων) 
• αυτόματη αναπροσαρμογή της θερμοκρασίας στην περιοχή μετάκαυσης για  πλήρη 

καύση των αερίων 
• βελτίωση του συστήματος απομάκρυνσης τέφρας  
• διακριτός διαχωρισμός της διαδικασίας καύσης (σε πρώτο στάδιο επιτυγχάνεται η 

ξήρανση - διάσπαση των οργανικών ή ακόμη και η απαέρωση, ενώ στο δεύτερο η 
πλήρης καύση των αερίων της απαέρωσης). 

 
Επίσης, στις εστίες καύσης ενδείκνυνται οι εξής ενέργειες: 
• αύξηση του πρωτογενούς αέρα στο 70% του συνολικά απαιτούμενου αέρα 
• αύξηση της προθέρμανσης του πρωτογενούς αέρα καύσης τουλάχιστον στους 120°C 

για απόβλητα μέσης και υψηλής θερμογόνου δύναμης και στους 150-180°C για 
απόβλητα χαμηλής  μέχρι μέσης θερμογόνου δύναμης  

 
 
4.8.3 Πυρόλυση 
 
 
4.8.3.1 Γενικά 
 
Οι περισσότερες οργανικές ουσίες είναι θερμικά ασταθείς και κατά τη θέρμανσή τους 
απουσία οξυγόνου διαχωρίζονται μέσω ενός συνδυασμού θερμικής διάσπασης και 
συμπύκνωσης σε αέρια, υγρά και στερεά κλάσματα. Η πυρολυτική διεργασία σε αντίθεση 
με την καύση και την αεριοποίηση είναι ισχυρά ενδόθερμη και για τη διεξαγωγή της 
απαιτείται εξωτερική πηγή ενέργειας. Βασικές παράμετροι για την εφαρμογή της 
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αποτελούν η σύσταση των στερεών αποβλήτων, η θερμογόνος δύναμή τους, η 
περιεχόμενη υγρασία κ.λπ. 
 
 
4.8.3.2 Εγκατάσταση πυρόλυσης 
 
Στην εγκατάσταση πυρόλυσης λαμβάνουν χώρα τα εξής: 
1. Ξήρανση των στερεών αποβλήτων (100-200°C) 
2. Αρχική διάσπαση ενώσεων, έναρξη διάσπασης του υδρόθειου και του διοξειδίου 

του άνθρακα (250° C) 
3. Διάσπαση των συνδέσμων των αλιφατεικών ενώσεων - Έναρξη του διαχωρισμού 

του μεθανίου και άλλων αλιφατεικών ενώσεων  (340° C). 
4. Εμπλουτισμός του παραγόμενου υλικού σε άνθρακα (380° C) 
5. Διάσπαση των δεσμών άνθρακα-οξυγόνου και άνθρακα-αζώτου (400°C). 
6. Μετατροπή των πισσασφαλτούχων υλικών σε καύσιμη ύλη και  πίσσα (400 - 

600°C). 
7. Σχάση των πισσασφαλτούχων υλικών σε υλικά ανθεκτικά στη θερμότητα - 

Δημιουργία αρωματικών ενώσεων (600°C). 
8. Παραγωγή αρωματικών ενώσεων, διαδικασίες αφυδρογόνωσης οργανικών π.χ. 

βουταδιενίου κλπ (>600°C). 
 
Για την επιτυχή λειτουργία της εγκατάστασης πυρόλυσης, απαιτείται συνεχής έλεγχος, 
λόγω των σύνθετων διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα κατά την ανάπτυξη της μεθόδου.. 
Επίσης, απαιτείται συνεχής τροφοδοσία σε στερεά απόβλητα τα οποία δεν παρουσιάζουν 
σημαντικές διαφοροποιήσεις ως προς τη σύστασή τους, δεν περιέχουν μέταλλα και γυαλί 
(εισαγωγή αποβλήτων μετά από επιτυχή εφαρμογή διαλογής στην πηγή ή μηχανικής 
διαλογής). Ακόμη, απαιτείται ιδιαίτερος έλεγχος για το γεγονός εάν τα παραγόμενα υγρά 
προϊόντα πληρούν τις προδιαγραφές εμπορικού καυσίμου (λόγω κυρίως της περιεχόμενης 
σε αυτά υγρασίας).  
 
Στο παρόν στάδιο, η εφαρμογή της μεθόδου σε ευρεία κλίμακα είναι περιορισμένη. 
 
 
4.8.3.3 Εκπομπές από μονάδες πυρόλυσης 
 
Όπως ήδη αναφέρθηκε, κατά την πυρόλυση των στερεών αποβλήτων, τα προϊόντα που 
παράγονται είναι: 
- Αέρια: Αποτελούνται κυρίως από υδρογόνο, μεθάνιο, μονοξείδιο του άνθρακα, 

διοξείδιο του άνθρακα και διάφορα άλλα αέρια, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά των 
στερεών αποβλήτων 

- Υγρά: Το υγρό κλάσμα, είναι ελαιώδες με υψηλή πυκνότητα και ιξώδες και περιέχει 
απλά καρβοξυλικά οξέα (π.χ. οξικό οξύ), κετόνες (π.χ. ακετόνη), αλκοόλες (π.χ. 
μεθανόλη) καθώς και σύνθετους οξυγονωμένους υδρογονάνθρακες. Με περαιτέρω 
επεξεργασία το κλάσμα αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως συνθετικό καύσιμο. 

- Στερεά: Το στερεό υπόλειμμα περιέχει σχεδόν καθαρό άνθρακα και τυχόν αδρανή 
υλικά που υπάρχουν στα στερεά απόβλητα. 

 
Η αναλογία των κλασμάτων εξαρτάται σημαντικά από τη σύσταση των εισερχομένων 
αποβλήτων, τη θερμοκρασία στην οποία διεξάγεται η πυρόλυση και την πίεση στον 
αντιδραστήρα. Η αύξηση της θερμοκρασίας μειώνει αισθητά το στερεό υπόλειμμα, 
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ελαττώνει το υγρό κλάσμα και αυξάνει τα αέρια προϊόντα. Το ενεργειακό περιεχόμενο 
του υγρού κλάσματος εκτιμάται γύρω στα 9.000 Btu/lb, ενώ του αερίου – σε συνθήκες 
μέγιστης παραγωγής – στα 700 Btu/ft3

 
. 

Με βάση την αρχή στην οποία στηρίζεται η μέθοδος, δεν παρατηρούνται εκπομπές 
αερίων τέτοιες όπως παρουσιάζονται κατά την εφαρμογή της καύσης. Σε κάθε περίπτωση 
όμως, αναφορικά με τις επιτρεπτές τιμές στις παραγόμενες εκπομπές κατά την πυρόλυση, 
αυτές ταυτίζονται με το σύνολο των τεχνικών θερμικής επεξεργασίας των στερεών 
αποβλήτων και ισχύουν τα αναφερόμενα για τη μέθοδο της καύσης – αποτέφρωσης.  
 
 
4.8.4 Αεριοποίηση 
 
 
4.8.4.1 Γενικά 
 
Η αεριοποίηση είναι μια μέθοδος θερμικής επεξεργασίας των στερεών αποβλήτων, η 
οποία μέσω της ελεγχόμενης ατελούς καύσης τους, επιτυγχάνεται η παραγωγή καύσιμου 
αερίου πλούσιο σε H2 και κορεσμένους υδρογονάνθρακες (κυρίως μεθάνιο). Οι κύριες 
αντιδράσεις που πραγματοποιούνται κατά τη διαδικασία της αεριοποίησης είναι: 

C + O2 → CO2   (εξώθερμη)  (1) 
C + H2O → CO + H2  (ενδόθερμη)  (2) 
C + CO2 → 2CO  (ενδόθερμη)  (3) 
C + 2H2 → CH4  (εξώθερμη)  (4) 
CO + H2O → CO2 + H2 (εξώθερμη)  (5) 

Η θερμότητα για τη διατήρηση της διεργασίας προέρχεται από τις εξώθερμες 
αντιδράσεις, ενώ τα καύσιμα προϊόντα παράγονται κυρίως μέσω των ενδόθερμων 
αντιδράσεων. 
 
 
4.8.4.2 Εγκατάσταση αεριοποίησης 
 
Οι βασικοί τύποι εγκαταστάσεων αεριοποίησης είναι: 
- Κάθετης σταθερής κλίνης 
- Οριζόντιας σταθερής κλίνης 
- Ρευστοποιημένης κλίνης 
- Πολλαπλών εστιών 
- Περιστρεφόμενου κλιβάνου 
 
Από το σύνολο των πέντε αυτών τύπων εγκαταστάσεων, πιο διαδεδομένη είναι η 
ανάπτυξη εγκαταστάσεων κάθετης και οριζόντιας σταθερής κλίνης καθώς και 
ρευστοποιημένης κλίνης. 
 
Οι εγκαταστάσεις κάθετης σταθερής κλίνης παρουσιάζουν πλεονεκτήματα, όπως 
απλότητα και χαμηλό κόστος επένδυσης, αλλά επηρεάζονται άμεσα από τις διακυμάνσεις 
στη σύσταση των εισερχομένων αποβλήτων (θα πρέπει να παρουσιάζουν ομοιογένεια, 
π.χ. το RDF σε συμπυκνωμένη μορφή -pellets).  

 
Αναφορικά με τις εγκαταστάσεις οριζόντιας σταθερής κλίνης, αυτές αποτελούν τον 
ευρύτερα διαδεδομένο τύπο στο εμπόριο. Η εγκατάσταση αποτελείται από δύο μέρη: (α) 
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τον κύριο θάλαμο αεριοποίησης και (β) τον θάλαμο καύσης. Στον πρώτο θάλαμο 
επιτελείται η διεργασία της αεριοποίησης και το αέριο που παράγεται καίγεται πλήρως 
στο δεύτερο θάλαμο με περίσσεια αέρα σε θερμοκρασία 650 – 900°C. Τα καυσαέρια 
οδηγούνται για ανάκτηση θερμότητας με παραγωγή ατμού ή θερμού νερού. Η χαμηλή 
ταχύτητα και τύρβη στον πρώτο θάλαμο ελαχιστοποιούν την είσοδο σωματιδίων στο 
αέριο ρεύμα και οδηγούν σε χαμηλότερες εκπομπές σωματιδίων σε σχέση με τους 
συμβατικούς θαλάμους καύσης. Τέτοιες μονάδες είναι εμπορικά διαθέσιμες από 
διάφορους κατασκευαστές σε τυποποιημένα μεγέθη δυναμικότητας 100 – 8400 lb/h. 
 
Τέλος, οι εγκαταστάσεις ρευστοποιημένης κλίνης βρίσκονται σε πιλοτικό επίπεδο ακόμη. 
Με ελάχιστες τροποποιήσεις, οι εγκαταστάσεις καύσης ρευστοποιημένης κλίνης με 
περίσσεια αέρα, μπορούν να λειτουργήσουν και σαν εγκαταστάσεις αεριοποίησης 
ρευστοποιημένης κλίνης με παροχή αέρα μικρότερη της στοιχειομετρικής αναλογίας.  
 
Όμως, εκτός από τις μονάδες οριζόντιας κλίνης, τα υπόλοιπα συστήματα δεν έχουν 
αναπτυχθεί σε πλήρη κλίμακα και απαιτείται πρόσθετη έρευνα στο μέλλον προς αυτήν 
την κατεύθυνση.  
 
 
4.8.4.3 Εκπομπές από μονάδες αεριοποίησης 
 
Τα τελικά προϊόντα της αεριοποίησης είναι: 
• Αέριο πλούσιο σε μονοξείδιο και διοξείδιο του άνθρακα, υδρογόνο και κορεσμένους 
υδρογονάνθρακες (κυρίως μεθάνιο) που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο.  
• Στερεό υπόλειμμα που αποτελείται από άνθρακα και αδρανή.  
• Συμπυκνωμένο υγρό υπόλειμμα που παρουσιάζει σύσταση παρόμοια με αυτή του 
υγρού κλάσματος που παράγεται κατά την πυρόλυση.  
 
Οι εγκαταστάσεις αεριοποίησης μπορούν να λειτουργήσουν είτε με τροφοδοσία αέρα είτε 
με τροφοδοσία καθαρού οξυγόνου. Στην περίπτωση που υπάρχει τροφοδοσία με αέρα, 
λόγω της παρουσίας του ατμοσφαιρικού αζώτου, η θερμογόνος δύναμη του αέριου 
προϊόντος είναι χαμηλή και κυμαίνεται γύρω στα 150 Btu/ft3

 

.  Η δε τυπική σύστασή του 
είναι: 10% CO2, 20% CO, 15% H2, 2% CH4, 53% N2 

Στην περίπτωση που η τροφοδοσία είναι καθαρό οξυγόνο, το ενεργειακό περιεχόμενο του 
αέριου προϊόντος ανεβαίνει στα 300 Btu/ft3

14% CO2, 50% CO, 30% H2, 4% CH4, 1% CxHy, 1% N2 και ενεργειακό περιεχόμενο 
μεταξύ 270 - 300 Btu/ft

. Η δε τυπική σύστασή του είναι: 

 
3 

Το στερεό υπόλειμμα παρουσιάζει προσροφητικές ιδιότητες παρόμοιες με τον εμπορικό 
ενεργό άνθρακα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εγκαταστάσεις τριτοβάθμιας 
επεξεργασίας λυμάτων ή νερού που προορίζεται για διάφορες χρήσης.  
 
Με βάση την αρχή στην οποία στηρίζεται η μέθοδος, όπως και για την πυρόλυση, δεν 
παρατηρούνται εκπομπές αερίων τέτοιες όπως παρουσιάζονται κατά την εφαρμογή της 
καύσης. Σε κάθε περίπτωση όμως, αναφορικά με τις επιτρεπτές τιμές στις παραγόμενες 
εκπομπές κατά την πυρόλυση, αυτές ταυτίζονται με το σύνολο των τεχνικών θερμικής 
επεξεργασίας των στερεών αποβλήτων και ισχύουν τα αναφερόμενα για τη μέθοδο της 
καύσης – αποτέφρωσης. 
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4.8.5 Αεριοποίηση/υαλοποίηση με την τεχνική πλάσματος 
 
 
4.8.5.1 Γενικά 
 
Ο ό ρο ς πλάσμα (plasma) περιγράφει κάθε αέριο του οποίου τουλάχιστον ένα ποσοστό 
των ατόμων ή μορίων του είναι μερικά ή ολικά ιονισμένο. Ο ιονισμός αυτός μπορεί να 
πραγματοποιηθεί με διάφορους τρόπους. Στην περίπτωση της επεξεργασίας αποβλήτων 
με την τεχνική του πλάσματος, το αέριο μεταπίπτει στην κατάσταση του πλάσματος 
συνήθως με τη βοήθεια της θερμότητας που δημιουργείται από ηλεκτρική αντίσταση 
τόξου στήλης πλάσματος. Το τόξο αυτό βρίσκεται μεταξύ δύο ηλεκτροδίων (άνοδος και 
κάθοδος) και αποτελείται από ένα ηλεκτρικά αγώγιμο αέριο, μετατρέποντας έτσι τον 
ηλεκτρισμό σε θερμότητα. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνονται πολύ υψηλότερες 
θερμοκρασίες σε σχέση με τις υπόλοιπες τεχνικές θερμικής επεξεργασίας.  Πιο 
συγκεκριμένα, η μέση θερμοκρασία του αερίου μπορεί να υπερβεί τους 6.000ο

 
C. 

Το αέριο σε κατάσταση πλάσματος, παρουσιάζει πολύ μεγαλύτερη χημική δραστικότητα 
συγκριτικά με τα περισσότερα αέρια σε μεγάλες θερμοκρασίες και πιέσεις και μπορεί να 
διαδραματίσει σημαντικό ρόλο σε μια ποικιλία χημικών διαδικασιών. Τα πλεονεκτήματα 
από τη χρησιμοποίηση της τεχνολογίας αυτής προκύπτουν κατά κύριο λόγο από την 
υψηλή κινητική ενέργεια που χαρακτηρίζει τα ιόντα και τα ηλεκτρόνια του πλάσματος, 
αλλά και τα άτομα του ουδετέρου αερίου. Η μερική μεταφορά αυτής της ενέργειας στις 
χημικές ενώσεις κάνει δυνατές χημικές αντιδράσεις, οι οποίες δεν θα μπορούσαν να 
ενεργοποιηθούν από τις εξώθερμες αντιδράσεις των συμβατικών διαδικασιών καύσης.  
 
Εφαρμόζοντας την τεχνική του πλάσματος, λαμβάνει χώρα η αεριοποίηση / υαλοποίηση 
του περιεχομένου των εισερχομένων στερεών αποβλήτων. Πιο συγκεκριμένα, υπό την 
επίδραση των πολύ υψηλών θερμοκρασιών, το οργανικό κλάσμα των αποβλήτων 
αεριοποιείται και σχηματίζει το αέριο σύνθεσης (μίγμα μονοξειδίου του άνθρακα και 
υδρογόνου) και απαέρια. Ο χρόνος που απαιτείται προκειμένου να λάβει χώρα η 
καταστροφή των οργανικών ενώσεων εξαρτάται από την επίτευξη της επιθυμητής  
θερμοκρασίας και το χρόνο παραμονής των οργανικών ενώσεων στην ιονισμένη 
ατμόσφαιρα ή σε υψηλή θερμοκρασία. Παράλληλα, το ανόργανο  μέρος των αποβλήτων 
μετατρέπεται σε τηγμένο υπόλειμμα, το οποίο μετά από ψύξη  σχηματίζει ένα σταθερό, 
αδρανές, υψηλής πυκνότητας υαλώδες υλικό.  
 
 
4.8.5.2 Εγκατάσταση χρήσης τεχνικής πλάσματος 
 
Σε κάθε εγκατάσταση που χρησιμοποιεί την τεχνική πλάσματος λαμβάνουν χώρα τα εξής: 
 Έναρξη: Αρχικά το σύστημα θερμαίνεται θέτοντας σε λειτουργία τη συσκευή  φλόγας 

πλάσματος (πρωτογενής θάλαμος). Παράλληλα θερμαίνεται ο δευτερογενής θάλαμος 
καύσης από καυστήρα αερίων. Τόσο η φλόγα πλάσματος όσο και ο καυστήρας αερίων 
λειτουργούν στο μέγιστο της δυναμικότητάς τους κατά την έναρξη. Η διαδικασία της 
έναρξης μπορεί να διαρκέσει αρκετές ώρες.  

 Τροφοδοσία αποβλήτων: Ο βέλτιστος ρυθμός τροφοδοσίας των αποβλήτων 
διαφοροποιείται ανάλογα με τον τύπο και τις ποσότητες των αποβλήτων. Η μονάδα 
συνήθως είναι εξοπλισμένη με τεμαχιστή, σε περίπτωση που λόγω του μεγέθους των 
εισερχόμενων αποβλήτων απαιτείται στάδιο μείωσης του μεγέθους τους.  
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 Πρωτογενής θάλαμος αεριοποίησης: Πραγματοποιείται η δημιουργία αερίου σε 
μορφή πλάσματος, μέσω επίτευξης των κατάλληλων θερμοκρασιών, το οποίο 
ενεργοποιεί και συντηρεί τις διαδικασίες μετατροπής των στερεών αποβλήτων σε 
αέρια και ανόργανο τηγμένο υλικό.  

 Άντληση του υπολείμματος: Το τηγμένο υπόλειμμα απομακρύνεται με συχνότητα η 
οποία εξαρτάται από την ποσότητα των ανόργανων συστατικών που περιέχονται στο 
απόβλητο. Στη συνέχεια, ψύχεται και μετατρέπεται σε αδρανοποιημένο υαλώδους 
μορφής υλικό. 

 Δευτερογενής θάλαμος καύσης: Στο θάλαμο αυτό, που λειτουργεί με βοηθητικό 
καύσιμο, πραγματοποιείται η καύση των οργανικών ενώσεων που παράγονται στον 
κλίβανο αεριοποίησης. 

 Σύστημα καθαρισμού αερίων καύσης και κατακράτησης σωματιδίων: 
Χρησιμοποιείται σύστημα διαβροχής νερού για τη μείωση της θερμοκρασίας των 
αερίων που εγκαταλείπουν το δευτερογενή θάλαμο καύσης. Η ροή του νερού 
εξαρτάται από την επιθυμητή θερμοκρασία που πρέπει να έχουν τα απαέρια 
εισερχόμενα στο σύστημα κατακράτησης των σωματιδίων (σακκόφιλτρο). Στο 
σακκόφιλτρο κατακρατούνται τα λεπτόκοκκα σωματίδια ενώ τα απαέρια εισέρχονται 
σε σύστημα υγρού καθαρισμού απαερίων (scrubber). Στο σύστημα αυτό 
απομακρύνονται συστατικά όπως οξείδια του αζώτου και του θείου, χλωριούχα και 
φθοριούχα συστατικά, κ.λπ., με τη χρήση χημικών π.χ. διαλύματος καυστικού νατρίου.  

 Σύστημα ψύξης: Προκειμένου να διατηρούνται οι θερμοκρασίες λειτουργίας του 
συστήματος παραγωγής πλάσματος σε επιθυμητές τιμές και να αποφεύγεται η  
διάβρωση των χρησιμοποιούμενων ηλεκτροδίων (η κάθοδος είναι κατασκευασμένη 
από βολφράμιο, μολυβδαίνιο, γραφίτη, χαλκό ή κράματά του, ενώ η άνοδος από χαλκό 
ή γραφίτη) απαιτείται η ύπαρξη συστήματος ψύξης, με χρήση νερού.  

 
Σε διεθνές επίπεδο, η χρήση της τεχνολογίας αυτής βρίσκεται σε πιλοτικό – επιδεικτικό 
στάδιο και η σχετική εμπειρία είναι περιορισμένη, αφού η συγκεκριμένη τεχνική 
εμφανίστηκε πρόσφατα σε σχέση με το σύνολο των υπόλοιπων τεχνικών θερμικής 
επεξεργασίας των αποβλήτων. 
 
Εν τούτοις, η τεχνική αυτή μπορεί να εξελιχθεί και να επεκταθεί σε ευρεία κλίμακα, 
ειδικά εάν ληφθούν υπόψη τα εξής: 
- Οι μονάδες πλάσματος χαρακτηρίζονται από συγκριτικά μικρότερες απαιτήσεις 

χώρου, σε σχέση με τις άλλες θερμικές μεθόδους επεξεργασίας.  
- Η άνοδος της θερμοκρασίας σε υψηλά επίπεδα επιτρέπει την επεξεργασία των 

αποβλήτων σε ένα κύριο στάδιο, περιορίζοντας την πολυπλοκότητα της μεθόδου. 
- Οι υψηλές θερμοκρασίες που αναπτύσσονται οδηγούν σε αύξηση της ταχύτητας των 

αντιδράσεων που λαμβάνουν χώρα. 
- Η μέθοδος παρουσιάζει σημαντική ευελιξία αναφορικά με το είδος των προς 

επεξεργασία αποβλήτων και επιπλέον, οδηγεί στην παραγωγή λιγότερων απαερίων, 
μειωμένου ρυπαντικού φορτίου σε σχέση με τις συμβατικές μεθόδους καύσης. 

 
Κατά τη λειτουργία της εγκατάστασης αεριοποίησης/υαλοποίησης με την τεχνική 
πλάσματος, πρέπει να ελέγχονται οι εξής παράμετροι: 

• Ρυθμός τροφοδοσίας εισερχόμενων ρευμάτων αποβλήτων 
• Θερμοκρασία φλόγας πλάσματος – θαλάμου αεριοποίησης 
• Ρυθμός ροής παραγόμενου αερίου 
• Θερμοκρασία στο δευτερογενή θάλαμο καύσης 
• Ρυθμός ροής απαερίων στο δευτερογενή θάλαμο καύσης 
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Οι παραπάνω παράμετροι λειτουργίας των μονάδων αυτών βρίσκονται στο στάδιο της 
διερεύνησης και βελτιστοποίησης και εξαρτώνται άμεσα από τα χαρακτηριστικά των 
προς επεξεργασία αποβλήτων. Με την τεχνική αυτή και με κατάλληλες τροποποιήσεις 
θεωρείται πως μπορούν να υποστούν επεξεργασία όλα τα ρεύματα αποβλήτων. 
Ενδιαφέρον ακόμη δημιουργείται από τη μεγάλη ποικιλία ειδών παραγόμενου πλάσματος 
(οξυγόνο, άζωτο, μονοξείδιο του άνθρακα, αργό, ατμοσφαιρικός αέρας, ήλιο, κ.λπ.), από 
το εύρος τιμών πίεσης (κοντά στο κενό έως 20 ατμόσφαιρες) και ισχύος (100 kW έως 10 
ΜW).  
 
Η ανάγκη να ελέγχεται ένας μεγάλος αριθμός παραμέτρων δημιουργεί απαιτήσεις για 
υψηλού βαθμού αυτοματοποίηση έτσι ώστε να είναι εφικτός και αποτελεσματικός ο 
έλεγχος της συνολικής διαδικασίας. Βασικές επιδιώξεις κατά τη ρύθμιση των 
παραμέτρων λειτουργίας τέτοιων μονάδων είναι η πλήρης καταστροφή των εισερχόμενων 
αποβλήτων, οι χαμηλότερες δυνατές συγκεντρώσεις των επικίνδυνων ουσιών που 
περιέχονται στα απαέρια (π.χ. διοξίνες, φουράνια), η καλύτερη ποιότητα του 
παραγόμενου αέριου σύνθεσης με έμφαση στη θερμογόνο δύναμή του, οι καλύτερες 
ιδιότητες του στερεού υπολείμματος ως κατασκευαστικό υλικό, το χαμηλό ρυπαντικό 
φορτίο των παραγόμενων υγρών αποβλήτων από τον καθαρισμό των απαερίων και η 
χαμηλή κατανάλωση ενέργειας. 
 
 
4.8.5.3 Εκπομπές από μονάδες πλάσματος 
 
Τα τελικά προϊόντα από την εφαρμογή της τεχνολογίας του πλάσματος διακρίνονται 
είναι:  

• Το παραγόμενο αέριο σύνθεσης,  το οποίο προκύπτει από την πλήρη αεριοποίηση 
όλων των πτητικών συστατικών (οργανικό μέρος των αποβλήτων) του 
εισερχόμενου ρεύματος. Η σύσταση του αερίου καθώς και το ενεργειακό του 
περιεχόμενο, εξαρτώνται άμεσα από το είδος και το οργανικό περιεχόμενο του 
εισερχόμενου προς επεξεργασία ρεύματος αποβλήτων. Το παραπάνω μίγμα 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αποδοτικό καύσιμο στη μονάδα πλάσματος 
μειώνοντας με τον τρόπο αυτό το λειτουργικό κόστος ή εναλλακτικά μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ως εμπορεύσιμο προϊόν.  

• Το υαλώδους μορφής, αδρανές υλικό το οποίο δημιουργείται από την  
υαλοποίηση του ανόργανου μέρους των επεξεργαζόμενων αποβλήτων. Το 
υπόλειμμα  αυτό είναι ομογενές και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 
κατασκευαστικό υλικό σε διάφορες εφαρμογές (π.χ. κατασκευή δρόμων, 
κατασκευή τούβλων και πλακιδίων πολύ υψηλής ποιότητας, κατασκευή υλικών 
πεζοδρόμησης, κλπ).  

 
• Τα απαέρια, τα οποία ύστερα από κατάλληλα επεξεργασία διοχετεύονται στην 

ατμόσφαιρα. Αναφορικά με τα ανώτατα επιτρεπτά όρια των εκπομπών από 
μονάδες που χρησιμοποιούν την τεχνολογία του πλάσματος, ισχύουν τα ίδια όρια 
με τις υπόλοιπες μονάδες θερμικής επεξεργασίας.  

• Τα υγρά απόβλητα, τα οποία προκύπτουν από τη διαδικασία καθαρισμού των 
απαερίων. Ανάλογα με την ποιοτική και ποσοτική σύσταση των αποβλήτων 
αυτών, είναι δυνατόν να απαιτείται εγκατάσταση επεξεργασίας τους έτσι ώστε να 
είναι ασφαλής η τελική τους διάθεση. 

 



 197 
 

Σε κάθε περίπτωση όμως, αναφορικά με τις επιτρεπτές τιμές στις παραγόμενες εκπομπές, 
αυτές ταυτίζονται με το σύνολο των τεχνικών θερμικής επεξεργασίας των στερεών 
αποβλήτων και ισχύουν τα αναφερόμενα για τη μέθοδο της καύσης – αποτέφρωσης. 
 
 
4.9  Μέτρα Προστασίας των εργαζομένων σε εγκαταστάσεις θερμικής 
επεξεργασίας 
 
Κατά τη λειτουργία των εγκαταστάσεων θερμικής επεξεργασίας, απαιτείται η υιοθέτηση 
μέτρων και πρακτικών που θα εξασφαλίζουν την προστασία των εργαζομένων όπως τα 
παρακάτω: 
- Όταν τα επίπεδα θορύβου υπερβαίνουν τα 85 dB, να τίθενται στη διάθεση των 

εργαζομένων επαρκή μέσα προστασίας από υψηλά επίπεδα θορύβου  
- Εφαρμογή κατάλληλων υλικών απορρόφησης θορύβου, στα δάπεδα, στα τοιχώματα, 

και στις οροφές των χώρων με αυξημένα επίπεδα θορύβου.   
- Πυροπροστασία του κτιρίου.  
- Κατάρτιση σχεδίου διαφυγής και διάσωσης από τους χώρους εργασίας. Το σχέδιο να 

αναρτάται σε κατάλληλες θέσεις στους χώρους εργασίας. 
- Τακτική συντήρηση των συστημάτων ασφαλείας και έλεγχος για την ικανότητα 

λειτουργίας τους τουλάχιστον μια φορά το εξάμηνο. 
- Ανάρτηση οδηγιών χρήσεων του εξοπλισμού και προειδοποιητικών σημάτων σε 

εμφανή σημεία. 
- Μέσα και οδηγίες για την παροχή πρώτων βοηθειών. Ιδιαίτερα oι εργαζόμενοι πρέπει 

να λαμβάνουν μέτρα προφύλαξης: 
- α) για τα μάτια τους (ύπαρξη λεπτόκοκκης σκόνης  μέσου μεγέθους πολλές φορές 

μικρότερου από 5 mm) 
- β) για την ακοή το υς,  από  την έκθεσή το υς σε υψηλά επίπεδα θο ρύβο υ για αρκετή 

ώρα  
- γ) για το δέρμα τους (ύπαρξη σκόνης ιδιαίτερα αλκαλικής ή όξινης, κ.λπ.) 

 
 

4.10 Βιολογικές μέθοδοι 
 
 
4.10.1 Γενικά 
 
Η βιολογική επεξεργασία των στερεών αποβλήτων στοχεύει στη μετατροπή του 
οργανικού (ζυμώσιμου) κλάσματος, μέσω βιοχημικών διεργασιών, σε αέρια, υγρά και 
στερεά προϊόντα, τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν σε διάφορες χρήσεις ή να διατεθούν 
χωρίς προβλήματα για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Η βιολογική επεξεργασία 
μπορεί να εφαρμοσθεί τόσο για το βιοαποδομήσιμο οργανικό κλάσμα των οικιακών και 
εμπορικών στερεών αποβλήτων, όσο και για τις ιλύες που προέρχονται από την 
επεξεργασία αστικών λυμάτων και τα υπολείμματα κήπων, καλλιεργειών κ.λπ. 
 
Για να αναπτυχθούν οι απαιτούμενες δράσεις βιομετατροπής των οργανικών συστατικών, 
είναι αναγκαία η ύπαρξη κατάλληλων μικροβιακών πληθυσμών. Οι μικροοργανισμοί, 
αυτοί για να αναπτυχθούν και να δράσουν χρειάζονται ενέργεια και θρεπτικά συστατικά 
όπως άνθρακα, ανόργανα στοιχεία κ.λπ. Γενικά, οι μικροοργανισμοί διακρίνονται βάσει 
των πηγών ενέργειας και άνθρακα ως εξής:  
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Πίνακας 4.8: Είδη οργανισμών βάσει πηγών ενέργειας και άνθρακα 
ΕΙΔΟΣ ΠΗΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΗΓΗ ΑΝΘΡΑΚΑ 
Αυτότροφοι   
 Φωτοαυτότροφοι Φως CO2 
 Χημειοαυτότροφοι Ανόργανη οξειδοαναγωγική 

αντίδραση 
CO2 

Ετερότροφοι   
 Χημειοετερότροφοι Οργανική οξειδοαναγωγική 

αντίδραση 
Οργανικός άνθρακας 

 Φωτοετερότροφοι Φως Οργανικός άνθρακας 
 
 
Στη βιολογική επεξεργασία των στερεών αποβλήτων, ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι 
χημειοετερότροφοι μικροοργανισμοί. Όπως φαίνεται στον Πίνακα 4.8 οι 
μικροοργανισμοί αυτοί παράγουν την ενέργεια που χρειάζονται μέσω οξειδοαναγωγικών 
αντιδράσεων και διακρίνονται, ανάλογα με το εάν χρησιμοποιούν ως δέκτη ηλεκτρονίων 
μοριακό οξυγόνο (Ο2) ή όχι σε: 
 Αερόβιους, οι οποίοι χρησιμοποιούν Ο2 σαν δέκτη ηλεκτρονίων 
 Αναερόβιους, οι οποίοι χρησιμοποιούν άλλες ουσίες σαν δέκτη ηλεκτρονίων, π.χ. 

ΝΟ3
-, SO4

2-

 
, CO2. 

Έτσι η παρουσία Ο2 (αερόβιες συνθήκες) είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επιβίωση 
και ανάπτυξη των αερόβιων μικροοργανισμών, οι οποίοι αδυνατούν να επιβιώσουν 
απουσία Ο2 (αναερόβιες συνθήκες). Το αντίθετο συμβαίνει με τους αναερόβιους 
μικροοργανισμούς. Τέλος, υπάρχουν μικροοργανισμοί που μπορούν να επιβιώσουν και 
στις δύο συνθήκες που  ονομάζονται επαμφοτερίζοντες. 
 
Οι συνηθέστεροι τύποι μικροοργανισμών που συμμετέχουν στη βιολογική επεξεργασία 
των στερεών αποβλήτων είναι βακτήρια, μύκητες, ζύμες και ακτινομύκητες. 
 
Για τη βιολογική επεξεργασία, μπορούν να επιλεγούν είτε αερόβιες, είτε αναερόβιες 
συνθήκες, οπότε εφαρμόζεται αντίστοιχα, αερόβια ή αναερόβια βιολογική επεξεργασία. 
Στον Πίνακα 4.9 παρουσιάζονται συνοπτικά τα κύρια χαρακτηριστικά της αερόβιας και 
αναερόβιας βιολογικής επεξεργασίας των στερεών αποβλήτων. 
 
Πίνακας 4.9: Χαρακτηριστικά αερόβιας και αναερόβιας βιολογικής επεξεργασίας 
Χαρακτηριστικό Αερόβια Διεργασία Αναερόβια Διεργασία 
Ενέργεια Κατανάλωση ενέργειας Παραγωγή ενέργειας 
Τελικά Προϊόντα Χουμοποιημένο προϊόν, CO2, H2O Σταθεροποιημένο προϊόν, 

CO2, CH4 
Ελάττωση Όγκου Έως 50% Έως 50% 
Χρονική Διάρκεια 
Διεργασίας 

20 – 30 ημέρες 20 – 40 ημέρες 

Στόχοι Ελάττωση όγκου, παραγωγή 
αξιοποιήσιμου στερεού προϊόντος 
(compost) 

Παραγωγή ενέργειας 
Ελάττωση όγκου 
Σταθεροποίηση αποβλήτων 
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4.10.2 Αερόβια Βιολογική Επεξεργασία (Κομποστοποίηση) 
 
 
4.10.2.1 Γενικά  
 
Κομποστοποίηση είναι η ελεγχόμενη βιοξείδωση ετερογενών οργανικών υλικών, με τη 
βοήθεια ετερότροφων μικροοργανισμών (βακτήρια, μύκητες) οι οποίοι βιοαποδομούν τα 
οργανικά συστατικά παρουσία οξυγόνου. Προϊόν της κομποστοποίησης είναι το compost, 
το οποίο είναι πλούσιο σε σταθεροποιημένη οργανική ουσία με υψηλό χουμικό 
περιεχόμενο. Το compost, ανάλογα με την ποιότητά του, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 
εδαφοβελτιωτικό υλικό και ως υπόστρωμα για την καλλιέργεια φυτών. Άλλες εφαρμογές 
του compost είναι η χρήση του ως βιόφιλτρο και ως ηχομονωτικό υλικό.  
 
Οι κυριότερες παράμετροι που επηρεάζουν την εφαρμογή και αποτελεσματικότητα της 
μεθόδου είναι: 
• σύσταση υποστρώματος 
• μέγεθος των συστατικών του υποστρώματος 
• καθαρότητα του υποστρώματος (ύπαρξη προσμίξεων) 
• υγρασία του υποστρώματος 
• ρH του υποστρώματος 
• θερμοκρασία του υποστρώματος 
• αερισμός του υποστρώματος 
 
 
4.10.2.2 Συστήματα κομποστοποίησης 
 
I. Ανοικτά συστήματα 
Τα ανοικτά συστήματα, ανάλογα με το εφαρμοζόμενο σύστημα αερισμού του 
υποστρώματος διακρίνονται σε: 
• συστήματα με δυναμικές συνθήκες αερισμού 
• συστήματα με στατικές συνθήκες 
• μικτά συστήματα αερισμού 
 
Συστήματα με δυναμικές συνθήκες αερισμού 
Στα συστήματα αυτά, ο αερισμός του υποστρώματος γίνεται με εμφύσηση αέρα, με 
αναρρόφηση αέρα ή με εναλλαγή εμφύσησης και αναρρόφησης αέρα. Οι σχηματισμοί 
του υποστρώματος ποικίλουν και εξαρτώνται από την τεχνολογία που εφαρμόζεται. 
Ανεξάρτητα με το είδος του σχηματισμού (σε πεδία, σε “κανάλια” κ.λπ), το αρχικό του 
ύψος δεν πρέπει να ξεπερνά τα 2.5 m.  
Το δάπεδο κάτω από τους σχηματισμούς διαμορφώνεται έτσι ώστε σε παράλληλα 
συνήθως κανάλια (με μεταξύ τους απόσταση 2-3 m) να καταλήγουν οι αγωγοί του 
συστήματος αερισμού. Τα κανάλια αυτά φέρουν στην επιφάνειά τους οπές από τις οποίες 
γίνεται η διάχυση ή η αναρρόφηση αέρα. Από τα κανάλια αυτά γίνεται και η 
απομάκρυνση των παραγόμενων υγρών αποστράγγισης. Η παραπάνω τεχνική ονομάζεται 
γραμμικού αερισμού. Υφίσταται και η τεχνική του ομοιόμορφου αερισμού, όπου στο 
δάπεδο εγκαθίστανται οι αγωγοί του συστήματος αερισμού και καλύπτονται από 
ομοιόμορφα διάτρητο ψευδοδάπεδο (είτε από πλαστικό HDPE είτε από χυτοσίδηρο 
ικανού πάχους). Το ψευδοδάπεδο καλύπτει όλη την κάτω επιφάνεια του σχηματισμού του 
υποστρώματος. 
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Ο χρόνος παραμονής εξαρτάται σημαντικά από τη σύσταση, την καθαρότητα και την 
υγρασία του υποστρώματος καθώς και από τις συνθήκες αερισμού (συνήθως κυμαίνεται 
από 7-8 εβδομάδες). Η επίτευξη της απαιτούμενης ύγρανσης του υποστρώματος γίνεται 
με χρήση εκνεφωτών. Η τροφοδοσία του υλικού γίνεται από κινητές ταινίες αλλά και από 
φορτωτές για τις μικρές μονάδες. Το κτίριο θα πρέπει να εξαερίζεται επαρκώς και ο 
αέρας να υφίσταται απόσμηση. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στη ρύθμιση της 
παροχής αέρα (σταδιακή μείωση κατά την εξέλιξη των βιοχημικών δράσεων). 
 
Συστήματα με στατικές συνθήκες 
Στα συστήματα αυτά η κομποστοποίηση γίνεται σε βιομηχανικά κτίρια και ο αερισμός 
γίνεται με τακτή ανάδευση του υποστρώματος. Υφίστανται εναλλακτικές τεχνικές 
ανάδευσης, από φορτωτές για τις μικρές εγκαταστάσεις έως αυτοματοποιημένες  
τεχνολογίες. Οι σχηματισμοί του υποστρώματος ποικίλουν, αλλά το ύψος τους δεν πρέπει 
να ξεπερνά τα 2,5 m. Ο συνήθης χρόνος παραμονής στη μονάδα κομποστοποίησης 
κυμαίνεται από 12-14 εβδομάδες. Η ύγρανση του υποστρώματος γίνεται συνήθως κατά 
την ανάδευση του. Η δε συχνότητα ανάδευσης ποικίλει και εξαρτάται από την 
εφαρμοζόμενη τεχνολογία (από την αργή συνεχή ανάδευση έως την ανάδευση ανά τακτά 
χρονικά διαστήματα). Το κτίριο θα πρέπει να εξαερίζεται επαρκώς και ο αέρας να 
υφίσταται απόσμηση. 
 
Μικτά συστήματα αερισμού 
Αποτελούν συνδυασμό των δύο προηγουμένων συστημάτων και εγκαθίστανται σε 
βιομηχανικά κτίρια. Συνήθως το δάπεδο χωρίζεται σε 4-6 τμήματα, όσες και οι εβδομάδες 
παραμονής, και κάθε τμήμα αντιστοιχεί σε υλικό μιας εβδομάδας. Κάθε τμήμα αερίζεται 
από ανεξάρτητο σύστημα αερισμού και η παροχή του αέρα μειώνεται σταδιακά από το 
πρώτο προς το τελευταίο τμήμα. Το υπόστρωμα τοποθετείται στο πρώτο τμήμα όπου 
παραμένει για χρονικό διάστημα συνήθως μίας εβδομάδας και στη συνέχεια προωθείται 
μηχανικά στο επόμενο τμήμα, με παράλληλη ανάδευση και ύγρανση, εάν απαιτείται. Με 
την πρακτική αυτή, προωθείται σταδιακά από το πρώτο προς το τελευταίο τμήμα. Ο 
ρυθμός προώθησης του υποστρώματος καθώς και η συχνότητα ανάδευσης ποικίλουν 
ανάλογα με την εφαρμοζόμενη τεχνολογία. Η δε τροφοδοσία του υλικού γίνεται συνήθως 
από συστήματα κινητών ταινιών. Το κτίριο θα πρέπει να εξαερίζεται επαρκώς και ο 
αέρας να υφίσταται απόσμηση. 
 
II. Κλειστά συστήματα  
Πρόκειται για βιοαντιδραστήρες, οριζόντιους ή κάθετους όπου το υλικό υφίσταται 
επεξεργασία υπό πλήρως ελεγχόμενες και αυτοματοποιημένες συνθήκες αερισμού, 
θερμοκρασίας και ύγρανσης. Εφαρμόζονται δυναμικές συνθήκες αερισμού με συνεχή 
ανάδευση του υλικού και έλεγχο της θερμοκρασίας μέσω του αερισμού. Ο χρόνος 
παραμονής στα συστήματα αυτά ποικίλει από τεχνολογία σε τεχνολογία και κυμαίνεται 
από 7-14 ημέρες. Τα συστήματα αυτά είναι τα πλέον αποτελεσματικά, αλλά είναι σχετικά 
υψηλού κόστους επένδυσης και λειτουργίας. 
 
III. Μικτά συστήματα 
Πρόκειται για συνδυασμό κλειστών και ανοικτών συστημάτων. Συνήθως το υλικό 
παραμένει στο κλειστό σύστημα για χρονικό διάστημα 1-2 ημερών και στη συνέχεια, είτε 
σε ανοικτό σύστημα με δυναμικές συνθήκες αερισμού για 6-7 εβδομάδες είτε σε ανοικτό 
μικτό σύστημα αερισμού για 4-5 εβδομάδες. Πρόκειται για πολύ αποδοτικά συστήματα 
που δεν προϋποθέτουν ιδιαίτερα υψηλό κόστος επένδυσης και λειτουργίας.  
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4.10.2.3 Ωρίμανση 
 
Το υλικό που έχει υποστεί αερόβια βιολογική επεξεργασία (κομποστοποίηση) οδηγείται 
στη μονάδα ωρίμανσης όπου λαμβάνουν χώρα διεργασίες σταθεροποίησης – 
χουμοποίησης των οργανικών συστατικών. Το στάδιο αυτό είναι απαραίτητο 
προκειμένου το υλικό να αποκτήσει τις ιδιότητες του χουμοποιημένου υλικού και να είναι 
έτσι εφικτή η περαιτέρω χρήση του. Ο χρόνος ωρίμανσης διαρκεί περίπου ένα μήνα και 
το υλικό τοποθετείται σε σωρούς ή σειράδια ύψους έως και 5-6 m, σε υπόστεγο με 
περιμετρικό τοιχείο για αντιανεμική προστασία ή σε κλειστό κτίριο. 
 
 
4.10.2.4 Εξευγενισμός του Compost 
 
Στη μονάδα εξευγενισμού γίνεται ο καθαρισμός του compost από ξένες προσμίξεις. Για 
το σκοπό αυτό, εφαρμόζονται: 
- Τεχνικές διαχωρισμού βάσει μεγέθους 
- Τεχνικές συνδυασμού βαλλιστικού διαχωρισμού και αεροδιαχωρισμού 
- Τεχνικές μαγνητικού διαχωρισμού 
- Τεχνικές επαγωγικών ρευμάτων 

 
I.  Τεχνικές διαχωρισμού βάσει μεγέθους 
Χρησιμοποιούνται τόσο περιστρεφόμενα κόσκινα που συνήθως τοποθετούνται στην αρχή 
της γραμμής εξευγενισμού, όσο και επίπεδα δονούμενα κόσκινα που συνήθως 
τοποθετούνται στο τέλος της γραμμής εξευγενισμού.  
 
II. Τεχνικές συνδυασμού βαλλιστικού διαχωρισμού και αεροδιαχωρισμού  
Η ρευστοποίηση του υλικού γίνεται μέσω κεκλιμένης δονούμενης τράπεζας και 
ταυτόχρονης εμφύσησης αέρα. Συνδυάζεται με κυκλώνα όπου γίνεται ο διαχωρισμός των 
ελαφρών συστατικών και σκόνης καθώς και των πολύ λεπτόκοκκων βαρέων συστατικών. 
Κάθε σύστημα περιλαμβάνει: δονούμενη τράπεζα, μεταλλική διάταξη στήριξης, 
μηχανισμό παλινδρομικής κίνησης, ανεμιστήρα ρευστοποίησης, κυκλώνα και ανεμιστήρα 
αναρρόφησης. Με την τεχνική αυτή επιτυγχάνεται ο διαχωρισμός του υλικού σε τέσσερα 
κλάσματα: 
• εξευγενισμένο compost 
• βαρύ κλάσμα 
• ελαφρύ κλάσμα 
• πολύ λεπτόκοκκο βαρύ κλάσμα (που διαπερνά τις οπές της τράπεζας ρευστοποίησης) 
 
Η απόδοση του διαχωρισμού εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη σωστή και ομοιόμορφη 
κατανομή του υλικού στην επιφάνεια της τράπεζας έτσι, ώστε να δημιουργείται μια 
ομοιόμορφη στρώση του υλικού, την οποία διαπερνά ο αέρας ρευστοποίησης.  
 
III. Τεχνικές μαγνητικού διαχωρισμού 
Με τις τεχνικές αυτές επιτυγχάνεται ο διαχωρισμός και η ανάκτηση των σιδηρούχων 
μετάλλων και συμβάλλουν στον περαιτέρω εξευγενισμό του compost. 
 
IV. Τεχνικές επαγωγικών ρευμάτων (Eddy current) 
Με τις τεχνικές αυτές επιτυγχάνεται ο διαχωρισμός των προσμίξεων του αλουμινίου και 
συμβάλλουν στον περαιτέρω εξευγενισμό του compost.  
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4.10.2.5  Μέτρα προστασίας εργαζομένων και περιβάλλοντος  
 
Τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για την προστασία του περιβάλλοντος και των 
εργαζομένων στις εγκαταστάσεις κομποστοποίησης είναι τα παρακάτω:  
 
I. Μονάδα κομποστοποίησης  
Αέρια απόβλητα - οσμές  

  Θα πρέπει να προβλέπεται κεντρικός αεραγωγός με διακλαδώσεις για την αναρρόφηση 
του αέρα από κάθε κτίριο κομποστοποίησης. Ο αέρας που υπάρχει στους χώρους 
κομποστοποίησης όπως και ο αέρας διεργασιών, αφού περάσουν από υδατοπαγίδες, 
πρέπει να καταλήγουν σε φίλτρα απόσμησης (συνήθως βιόφιλτρα).  
 
Υγρά απόβλητα 
Τα στραγγίσματα που παράγονται στη μονάδα κομποστοποίησης πρέπει να συλλέγονται 
και το τμήμα που δεν επαναδιοχετεύεται στο σώμα του κομποστοποιημένου υλικού 
πρέπει να οδηγείται σε μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων.  Στη μονάδα αυτή πρέπει 
να οδηγούνται και τα λύματα από τους χώρους υγιεινής και εστίασης του προσωπικού της 
εγκατάστασης. 
 
II. Μονάδα ραφιναρίσματος 
Θα πρέπει να προβλέπεται κεντρικός αεραγωγός με διακλαδώσεις για την αναρρόφηση 
αέρα από τις ακόλουθες θέσεις: 
- Χοάνη υποδοχής του compost 
- Κόσκινα διαχωρισμού 
- Λοιπό εξοπλισμό εξευγενισμού του compost 

 
Ο αναρροφούμενος αέρας θα πρέπει να καταλήγει σε φίλτρα αποκονίωσης. Ο βαθμός 
απόδοσης των συστημάτων αποκονίωσης και μείωσης των οσμών θα πρέπει να είναι 
τουλάχιστον 98%. Ειδικότερα για τις βαρυμετρικές τράπεζες ο αέρας αφού περάσει από  
κυκλώνα πρέπει να  καταλήγει σε φίλτρο αποκονίωσης. Η σκόνη των φίλτρων 
αποκονίωσης πρέπει να συλλέγεται σε ειδικούς χώρους και να διατίθεται έπειτα από 
κατάλληλη επεξεργασία (π.χ. στερεοποίηση / σταθεροποίηση). Τα εξαντλημένα φίλτρα 
διατίθενται σε κατάλληλους χώρους ταφής ή υφίστανται καύση σε εγκεκριμένες 
εγκαταστάσεις, θερμικής επεξεργασίας στερεών αποβλήτων. 
 
  
4.10.2.6 Κριτήρια απαιτούμενης ποιότητας προϊόντος κομποστοποίησης 
 
Οι απαιτήσεις ποιότητας του παραγόμενου compost φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.  
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Πίνακας 4.10: Απαιτούμενα ποιοτικά χαρακτηριστικά compost  
Κάδμιο 10 mg/kg   Ξηρού βάρους 
Χαλκός 500 mg/kg   Ξηρού βάρους 
Νικέλιο 200 mg/kg   Ξηρού βάρους 

Μόλυβδος 500 mg/kg   Ξηρού βάρους 
Τρισθενές Χρώμιο 500 mg/kg   Ξηρού βάρους 
Εξασθενές Χρώμιο 10 mg/kg   Ξηρού βάρους 

Ψευδάργυρος 2000 mg/kg   Ξηρού βάρους 
Αρσενικό 15 mg/kg   Ξηρού βάρους 

Υδράργυρος 5 mg/kg   Ξηρού βάρους 
pH 6-8 

Εντεροβακτήρια Μηδέν 
Περιεκτικότητα σε πλαστικό < 0,3% Ξηρού βάρους 

Περιεκτικότητα σε γυαλί < 0,5% Ξηρού βάρους 
Υγρασία <40% 

(Πηγή: ΚΥΑ 114218/1997) 
  
 
Επιπλέον, καθορίζονται οι ανώτατες επιτρεπόμενες τιμές ποσότητας βαρέων μετάλλων 
που περιέχονται στο compost και εισάγονται σε καλλιεργήσιμα εδάφη. 
 
Πίνακας 4.11: Οριακές τιμές για τις ποσότητες βαρέων μετάλλων που μπορούν να 
εισάγονται κατ’ έτος στα καλλιεργήσιμα εδάφη (kg / εκτάριο * έτος)  

Παράμετρος Οριακές τιμές 
Κάδμιο 0,15 
Χαλκός 12 
Νικέλιο 3 

Μόλυβδος  15 
Ψευδάργυρος 30 

Χρώμιο 5 
Υδράργυρος 0,1 

(Πηγή: ΚΥΑ 114218/1997)                 
 
 
 Προκειμένου για τις οριακές τιμές των ποσοτήτων βαρέων μετάλλων που μπορούν να 
εισάγονται κατά έτος στα καλλιεργήσιμα εδάφη (με βάση ένα μέσο όρο 10 ετών), μπορεί 
να επιτραπεί η υπέρβαση τους μόνο στην περίπτωση που στα εδάφη καλλιεργούνται 
προϊόντα που προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για ζωοτροφές. Λαμβάνεται πάντα 
μέριμνα, ώστε να μην προκύψει κανένας κίνδυνος για τη δημόσια υγεία και το 
περιβάλλον. 
 
 
4.10.3 Αναερόβια βιολογική επεξεργασία – Αναερόβια ζύμωση 
 
 
4.10.3.1 Γενικά 
 
Κατά την αναερόβια βιολογική επεξεργασία (αναερόβια ζύμωση), πραγματοποιείται 
αποδόμηση των οργανικών ουσιών με τη βοήθεια μικροοργανισμών απουσία οξυγόνου.. 
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Το αποτέλεσμα της διεργασίας είναι η παραγωγή σταθεροποιημένου οργανικού υλικού 
και αερίου υψηλής περιεκτικότητας σε μεθάνιο (CH4), το οποίο μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για παραγωγή ενέργειας π.χ. σε συστήματα θερμικής επεξεργασίας 
στερεών αποβλήτων. 
 
Η συνολική διαδικασία διεξάγεται σε τρία στάδια: Στο πρώτο στάδιο (υδρόλυση) 
πραγματοποιείται ενζυμική μετατροπή των οργανικών ενώσεων υψηλού μοριακού 
βάρους σε παράγωγα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πηγή ενέργειας και 
κυτταρικής ύλης. Στο δεύτερο στάδιο (οξυγενής ζύμωση), οι ενώσεις που προήλθαν από 
το πρώτο στάδιο μετατρέπονται σε ενδιάμεσα προϊόντα χαμηλού μοριακού βάρους (pH: 
4,5 – 6,5). Στο τρίτο στάδιο (μεθανογενής ζύμωση), τα προϊόντα της οξυγενούς ζύμωσης 
μετατρέπονται σε απλούστερα τελικά προϊόντα και κυρίως CH4 και CO2 (pH: 6,8 – 7,2). 
 
 
4.10.3.2  Συστήματα αναερόβιας ζύμωσης 
 
Το βασικότερο στοιχείο των συστημάτων αναερόβιας ζύμωσης είναι η χρήση κλειστών 
βιοαντιδραστήρων (χωνευτήρων), όπου εξασφαλίζονται αναερόβιες συνθήκες και 
λειτουργία στη μεσόφιλη ή τη θερμόφιλη περιοχή (απαιτείται εξωτερική πηγή ενέργειας). 
Τα συστήματα αυτά διακρίνονται βάσει της συγκέντρωσης των στερεών της οργανικής 
ύλης σε συστήματα αναερόβιας ζύμωσης χαμηλής και υψηλής συγκέντρωσης στερεών. 
 
Αναερόβια ζύμωση χαμηλής συγκέντρωσης στερεών 
Σε αυτή τη μέθοδο η οργανική ύλη αποδομείται – σταθεροποιείται σε συγκεντρώσεις 
στερεών που κυμαίνονται από 4–8%. Η διεργασία διεξάγεται σε τρία κύρια στάδια: Το 
πρώτο στάδιο αφορά στην προετοιμασία των υλικών. Στο δεύτερο στάδιο 
πραγματοποιείται προσθήκη υγρασίας, θρεπτικών, ανάμιξη, ρύθμιση του pH γύρω στο 
6,8 και θέρμανση στους 55-60 °C. Η προσθήκη υγρασίας και θρεπτικών γίνεται συνήθως 
με χρήση ιλύος από μονάδες επεξεργασίας αστικών λυμάτων. Η αναερόβια ζύμωση 
πραγματοποιείται σε αντιδραστήρες συνεχούς έργου και πλήρους ανάδευσης, ενώ σε 
μερικές περιπτώσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν και αντιδραστήρες διαλείποντος 
έργου. Το τρίτο στάδιο αφορά τη συλλογή, αποθήκευση και προαιρετικό διαχωρισμό των 
συστατικών του βιοαερίου καθώς και την αφυδάτωση και διάθεση του χωνευμένου 
στερεού προϊόντος. 
 
Ένα από τα βασικότερα μειονεκτήματα της μεθόδου είναι οι μεγάλες απαιτήσεις σε νερό 
για την επίτευξη των χαμηλών συγκεντρώσεων σε στερεά. Επιπλέον, η αφυδάτωση του 
τελικού στερεού προϊόντος απαιτεί πρόσθετο εξοπλισμό που αυξάνει το κόστος της 
μεθόδου καθώς και την ύπαρξη συστήματος επεξεργασίας των υγρών που παράγονται 
κατά την αφυδάτωση.  
 
Αναερόβια ζύμωση υψηλής συγκέντρωση στερεών 
Σε αυτά τα συστήματα η διεργασία αφορά σε υπόστρωμα με συγκέντρωση στερεών 
μεγαλύτερη από 22%. Πρόκειται για νέα, σχετικά, τεχνολογία η οποία όμως έχει 
σημειώσει αλματώδη ανάπτυξη και εφαρμόζεται τα τελευταία έτη σε πλήρη κλίμακα. Τα 
στάδια της μεθόδου είναι τα ίδια με αυτά που περιγράφηκαν και για τη μέθοδο 
αναερόβιας ζύμωσης χαμηλής συγκέντρωσης στερεών. Η διαφορά που παρουσιάζεται 
αναφέρεται στις λιγότερες απαιτήσεις όσον αφορά στην αφυδάτωση του χωνευμένου 
τελικού προϊόντος, στις ελαττωμένες απαιτήσεις σε νερό και στην μεγαλύτερη παραγωγή 
βιοαερίου ανά μονάδα όγκου αντιδραστήρα. Λόγω όμως των υψηλών συγκεντρώσεων 
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στερεών στον αντιδραστήρα, απαιτείται αυστηρός έλεγχος των συνθηκών αναερόβιας 
ζύμωσης για την πρόληψη δυσλειτουργιών. Ιδιαίτερα σημαντική παράμετρος που πρέπει 
να ελέγχεται, είναι η παραγωγή αμμωνίας που είναι τοξική για τα μεθανογενή βακτήρια 
(συνήθως ελέγχεται με ρύθμιση του λόγου C/N της τροφοδοσίας).  
 
 
4.10.4 Συνδυασμός αερόβιας και αναερόβιας επεξεργασίας 
 
Υφίστανται συστήματα όπου λαμβάνει χώρα συνδυασμός αερόβιας και αναερόβιας 
βιολογικής επεξεργασίας. Στην περίπτωση αυτή, το οργανικό υλικό υφίσταται αρχικά 
αναερόβια ζύμωση (συνήθως με τη μέθοδο υψηλής συγκέντρωσης στερεών) και στη 
συνέχεια αερόβια επεξεργασία – σταθεροποίηση, οπότε προκύπτει χουμικό υλικό το 
οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εδαφοβελτιωτικό καθώς και για άλλες χρήσεις. 
 
 
4.11 Υγειονομική Ταφή 
 
 
4.11.1 Γενικά 
 
Η Κοινοτική περιβαλλοντική πολιτική εστιάζει στο σχεδιασμό, εγκατάσταση και 
λειτουργία χώρων ελεγχόμενης απόθεσης των στερεών αποβλήτων – απορριμμάτων, 
μέσω εφαρμογής της μεθόδου της υγειονομικής ταφής. Όλες οι άλλες μέθοδοι 
διαχείρισης των στερεών αποβλήτων (θερμικές μέθοδοι, μηχανική διαλογή, βιολογικές 
μέθοδοι) οδηγούν ανάμεσα σε άλλα, στην παραγωγή καταλοίπων για τα οποία είναι 
απαραίτητη η τελική διάθεση. Έτσι η υγειονομική ταφή δεν είναι απλά μια εναλλακτική 
τεχνική διάθεσης στερεών αποβλήτων, αλλά αποτελεί αναπόσπαστο στάδιο της 
συνολικής διαχείρισής  τους.  
 
Ο σχεδιασμός, η κατασκευή, η λειτουργία και η μετέπειτα φροντίδα των χώρων 
υγειονομικής ταφής αποβλήτων (ΧΥΤΑ) πραγματοποιούνται σύμφωνα με την καλύτερη 
διαθέσιμη τεχνική και σε συνδυασμό με την ποσότητα και την ποιοτική σύσταση των 
προς διάθεση στερεών αποβλήτων.  
 
 
4.11.2 Ευστάθεια ΧΥΤΑ 
 
Ο ΧΥΤΑ σχεδιάζεται με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να εγγυάται τη σταθερότητα στο 
σύνολο της εγκατάστασης (έργο - έδαφος). Απαιτείται μελέτη των χαρακτηριστικών του 
εδάφους όπου θα κατασκευασθεί ο ΧΥΤΑ (γεωμορφολογική και γεωλογική μελέτη της 
περιοχής). Κατά τον έλεγχο της ευστάθειας του ΧΥΤΑ εξετάζονται οι παρακάτω 
παράμετροι: 
• Τα γεωτεχνικά χαρακτηριστικά του υποστρώματος έδρασης. 
• Το είδος και το βάρος των υπερκείμενων στερεών αποβλήτων. 
• Οι κλίσεις των πρανών. 
• Το είδος της επιφανειακής κάλυψης. 
 
Κατά τη φάση λειτουργίας επαναλαμβάνεται ο έλεγχος ευστάθειας ανά πέντε χρόνια ή 
και σε πιο σύντομο χρονικό διάστημα, εάν επέλθουν αλλαγές στο σχεδιασμό διαχείρισης 
ή / και παρατηρηθούν φαινόμενα αστοχίας. 
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4.11.3Έργα διαχείρισης ομβρίων υδάτων 
 
Προκειμένου να αποφευχθεί η εισροή ομβρίων υδάτων στο εσωτερικό του ΧΥΤΑ 
κατασκευάζεται περιμετρικά, στο εξωτερικό του χώρου, δίκτυο απορροής όμβριων. Ο 
σχεδιασμός του δικτύου γίνεται με βάση τη μέγιστη παροχή των απορροών του πλέον 
βροχερού μήνα της τελευταίας εικοσαετίας. Τα συλλεγόμενα όμβρια ύδατα, διατίθενται 
σε ειδικά κατασκευασμένη δεξαμενή κατάντι του χώρου απόθεσης ή σε όποιον αποδέκτη 
κριθεί καταλληλότερος για τη διάθεσή τους από τον υπεύθυνο φορέα λειτουργίας του 
έργου. Η διαστασιολόγηση της δεξαμενής συλλογής των ομβρίων υδάτων είναι ανάλογη 
του μεγέθους και του ανάγλυφου του ΧΥΤΑ και σε συνάρτηση με την μέγιστη διάρκεια 
και ένταση της βροχόπτωσης σύμφωνα με τα δεδομένα της τελευταίας εικοσαετίας. 
 
 
4.11.4 Αντιπυρική προστασία 
 
 
4.11.4.1 Γενικές αρχές 
 
\Ο ΧΥΤΑ πρέπει να προστατεύεται επαρκώς έναντι κινδύνου πυρκαγιάς και για το λόγο 
αυτό απαιτείται η υιοθέτηση μέτρων που αποσκοπούν στην πρόληψη και έγκαιρη 
αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών. Οι ελάχιστες απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να 
πληρούν οι ΧΥΤΑ αναφορικά με θέματα αντιπυρικής προστασίας είναι τα εξής:  
 
 
4.11.4.2 Υποδομή - εξοπλισμός 
 
Είναι απαραίτητη η δημιουργία της κατάλληλης υποδομής και η ύπαρξη του αναγκαίου 
εξοπλισμού, όπως: 
• Κατασκευή αντιπυρικής ζώνης, παράλληλα με την περιμετρική περίφραξη 
• Κατασκευή χώρων αποθήκευσης εδαφικού υλικού για τη χωματοκάλυψη εστιών 

πυρκαγιάς 
• Κατασκευή δεξαμενής πυρόσβεσης επαρκούς χωρητικότητας 
• Τοποθέτηση σε κατάλληλα σημεία του ΧΥΤΑ συσκευών πυρόσβεσης 
•  Ύπαρξη βυτιοφόρου οχήματος παροχής νερού, για ΧΥΤΑ δυναμικότητας 

μεγαλύτερης των 500 τόνων ημερησίως 
 
 
4.11.4.3 Οργάνωση αντιπυρικής προστασίας 
 
Για την οργάνωση της αντιπυρικής προστασίας απαιτούνται τα παρακάτω: 
• Σύνταξη Σχεδίου αντιμετώπισης περιστατικών εκδήλωσης πυρκαγιάς 
• Εγχειρίδιο οδηγιών για το προσωπικό σχετικά με θέματα πρόληψης και 

αντιμετώπισης πυρκαγιάς 
• Συγκρότηση ομάδας κατάλληλα εκπαιδευμένης για την καταστολή πυρκαγιάς 
• Εκτέλεση άσκησης πυρόσβεσης σε ετήσια βάση 
• Εφαρμογή προγράμματος πυρασφάλειας κατά τους θερινούς μήνες  
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4.11.5 Συστήματα μόνωσης-στεγανοποίησης 
 
 
4.11.5.1  Γενικά 
 
Το σύστημα μόνωσης των χώρων διάθεσης των στερεών αποβλήτων, αποτελεί βασικό 
παράγοντα για τη σωστή λειτουργία και απαραίτητη προϋπόθεση για την εμφάνιση όσο 
το δυνατόν λιγότερων επιπτώσεων στο περιβάλλον (αποφεύγεται η διαρροή  
στραγγισμάτων και η διαφυγή ή μετανάστευση βιοαερίου από τη βάση και πλευρικά 
τοιχώματα του χώρου και εξασφαλίζεται αποτελεσματική συλλογή των στραγγισμάτων 
και του βιοαερίου). Η προστασία του περιβάλλοντος (έδαφος, υπόγεια και επιφανειακά 
ύδατα) επιτυγχάνεται με το συνδυασμό των παρακάτω επιμέρους συστημάτων: 
- Φυσική υφιστάμενη μόνωση 
- Σύστημα τεχνητής μόνωσης από συμπιεσμένα αργιλικά υλικά και συνθετική 

μεμβράνη 
- Σύστημα αποστράγγισης και συλλογής των στραγγισμάτων 
 
Γενικά, ένα σύστημα μόνωσης αποτελείται από τα εξής:  
- Μόνωση του πυθμένα (βάσης) 
- Μόνωση της τελικής επιφάνειας 
- Μόνωση των πλευρικών τοιχωμάτων (πρανών)       
 
Το σύστημα μόνωσης του πυθμένα και των πρανών του ΧΥΤΑ πρέπει να πληρεί τις 
απαιτήσεις υδροπερατότητας και πάχους οι οποίες αντιστοιχούν σε στρώμα ενός μέτρου 
αργίλου με συντελεστή υδροπερατότητας, Κ=1*10-9

 

 m/sec. Σε περίπτωση που η φυσική 
υφιστάμενη μόνωση δεν πληρεί την παραπάνω απαίτηση υδροπερατότητας,  
συμπληρώνεται τεχνητά (αργιλικά υλικά) και ενισχύεται με άλλα μέσα (συνθετική 
μεμβράνη) που παρέχουν ισοδύναμη προστασία. Η τεχνητά σχηματιζόμενη μόνωση 
πρέπει να έχει πάχος τουλάχιστον 0.50 μ.  

Η τοποθέτηση της τεχνητής μόνωσης γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό, με τέτοιο 
τρόπο ώστε η επιφάνειά της να παραμένει λεία και μετά τη διαδικασία συγκόλλησης της 
συνθετικής μεμβράνης. Οι έλεγχοι ποιότητας της συγκόλλησης διεξάγονται από 
αναγνωρισμένο κατάλληλο φορέα εγκεκριμένο από την αρμόδια υπηρεσία, τουλάχιστον 
στην αρχή και το τέλος κάθε εργάσιμης ημέρας και περιλαμβάνουν όλα τα σημεία 
συγκόλλησης, τα οποία πρέπει να έχουν την ίδια αντοχή σε μηχανικές και χημικές 
καταπονήσεις όπως και την ίδια στεγανότητα με αυτή των άλλων τμημάτων της 
μεμβράνης. 
 
 
4.11.5.2 Μόνωση της βάσης 
 
I. Γενικά 
Η μόνωση της βάσης πρέπει να έχει τα εξής χαρακτηριστικά: 
- Ανθεκτικότητα σε θερμοκρασίες τουλάχιστον 70ο

- Ανθεκτικότητα στις τυχόν καθιζήσεις και διαβρώσεις 
C 

- Ανθεκτικότητα στις μικροβιακές - βιοχημικές δράσεις 
- Απλή και εύκολη τοποθέτηση  
- Ευκολία ελέγχου τόσο κατά τη κατασκευή όσο και κατά τη λειτουργία του χώρου 
- Ευκολία επιδιόρθωσης 
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- Χαμηλό κόστος 
 
Τα είδη μόνωσης της βάσης που χρησιμοποιούνται είναι: 
- Μόνωση με γαιώδη υλικά (φυσική μόνωση) 
- Μόνωση με πλαστικά φύλλα (τεχνητή μόνωση) 
- Συνδυασμός μόνωσης πλαστικών και γαιωδών υλικών χωρίς σύστημα συλλογής  
- Συνδυασμός μόνωσης πλαστικών και γαιωδών πλαστικών με σύστημα συλλογής   
- Διπλό σύστημα μόνωσης με διπλούς αγωγούς 
 
Προκειμένου να ξεκινήσουν οι εργασίες κατασκευής της μονωτικής στρώσης απαιτείται 
καθαρισμός και εξομάλυνση της υπάρχουσας φυσικής επιφάνειας του εδάφους.  
 
II. Φυσική μόνωση 
Η μόνωση της βάσης με φυσικά υλικά γίνεται με χρήση αργίλου, μπετονίτη, ζεόλιθου, ή 
με συνδυασμό ενός ή περισσοτέρων από τα υλικά: άργιλος, μπετονίτης, ζεόλιθος, 
ιπτάμενη τέφρα, θηραϊκή γη, υδρύαλος, άσφαλτος. 
 
Για την τοποθέτηση του μονωτικού υλικού πρέπει το έδαφος να είναι καλά συμπιεσμένο 
και το στρώμα μόνωσης να έχει πάχος από 20-70 εκατοστά. Τα βασικά στοιχεία τα οποία 
εξετάζονται εκτός από την επιτυγχανόμενη υδροπερατότητα είναι το μέγεθος των κόκκων 
του υλικού μόνωσης και η αντοχή του σε περιβάλλον που υπάρχουν ποικίλες χημικές 
ενώσεις. Έρευνες έδειξαν ότι τα οξέα και οι βάσεις μπορούν να διαφοροποιήσουν ή 
ακόμα και να καταστρέψουν τη δομή του υλικού. Επίσης, υψηλές συγκεντρώσεις 
υδρόφιλων υδρογονανθράκων, προκαλούν σημαντική αύξηση στην υδραυλική 
αγωγιμότητα των αργιλικών στρωμάτων, μειώνοντας έτσι την ικανότητα τους ως 
περιοριστικά στρώματα. Ακόμη, όταν τα αργιλικά στρώματα έρθουν σε επαφή με 
μεγάλες συγκεντρώσεις μονοσθενών κατιόντων, λόγω φαινομένων ιοντοεναλλαγής 
αυξάνεται το πορώδες του αργιλικού υλικού, μειώνοντας έτσι την περιοριστική του 
ικανότητα. 
  
Απαιτήσεις υλικών φυσικής μονωτικής στρώσης 
Ο συντελεστής υδροπερατότητας τόσο στον πυθμένα όσο και στα περιμετρικά πρανή 
πρέπει να είναι μικρότερος από 1*10-9

-Το ποσοστό του λεπτόκοκκου υλικού (άργιλος, διάμετρος κόκκων < 2μm) να αντιστοιχεί 
στο 20% κατά μάζα κατ’ ελάχιστον. Το ποσοστό του οργανικού υλικού να μην  
υπερβαίνει το 5% κατά βάρος και του ανθρακικού ασβεστίου το 20%. 

 m/sec και να ελέγχεται, πριν την κατασκευή, με 
επαρκή αριθμό δοκιμών. Οι ελάχιστες απαιτήσεις ως προς τα εδαφικά υλικά προκειμένου 
να επιτευχθεί ο παραπάνω συντελεστής υδροπερατότητας είναι: 

- Το όριο υδαρότητας της αργίλου να μην ξεπερνά το 40% και ο δείκτης πλαστικότητας 
να κυμαίνεται μεταξύ 10 - 25%. 
- Tο ποσοστό του χονδρόκοκκου υλικού της στρώσης, η διάμετρος του οποίου δεν θα 
ξεπερνά τα 32 mm, πρέπει να είναι μικρότερο ή ίσο με 40% επί του ολικού όγκου. 
 
Εφόσον τα διαθέσιμα υλικά δεν κρίνονται κατάλληλα, τότε μπορεί να γίνει ανάμιξή τους 
με επεξεργασμένα υλικά, όπως ο μπετονίτης ή / και να χρησιμοποιηθούν συνθετικά υλικά 
(πολυμερή) αφού προηγουμένως αποδειχθεί με επαρκή αριθμό δοκιμών μέτρησης 
υδροπερατότητας η ισοδυναμία του υλικού, ως προς τον απαιτούμενο συντελεστή 
υδροπερατότητας. Τα παραπάνω εξετάζονται με κατάλληλους ελέγχους από εγκεκριμένα 
εργαστήρια. Ο εργαστηριακός έλεγχος καταλληλότητας υλικών της αργιλικής στρώσης 
περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής: Κατάταξη υλικού (κοκκομετρική διαβάθμιση, 
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υγρασία, ποσοστά αργιλικού και οργανικού υλικού, όρια πυκνότητας), μέτρο συμπίεσης, 
διατμητική αντοχή, υδροπερατότητα κ.λπ. 
 
Κατασκευή φυσικής μονωτικής στρώσης 
Για την κατασκευή της αργιλικής μονωτικής στρώσης λαμβάνονται υπόψη τα εξής:  
• Επί της επιφάνειας του πυθμένα που έχει εξομαλυνθεί, τοποθετείται συμπυκνωμένη 

αργιλική μονωτική στρώση, σε δύο επάλληλα οριζόντια στρώματα των 0.25 μέτρων. 
 Κάθε επιμέρους στρώση πρέπει να έχει ικανοποιητική συνάφεια με την προηγούμενη 

και την αμέσως επόμενη. Προκειμένου να κατασκευαστεί νέα στρώση πρέπει η 
επιφάνεια που έχει προηγηθεί να είναι σχετικά τραχεία. 

 Το υλικό της μόνωσης πυθμένα και των περιμετρικών πρανών συμπυκνώνεται 
επιτόπου με χρήση κατάλληλων συμπιεστών 

 Ο δείκτης συμπύκνωσης της αργιλικής στρώσης να είναι τουλάχιστον 95% της 
μέγιστης ξηρής πυκνότητας Proctor 

 Η συμπύκνωση των επάλληλων στρώσεων γίνεται εντός μικρού χρονικού 
διαστήματος, ώστε να αποφεύγεται η παρατεταμένη έκθεση της επιφάνειας της 
μόνωσης στην ηλιακή ακτινοβολία. Για την αποφυγή της ρηγμάτωσης η τελική ή 
ενδιάμεση επιφάνεια της στρώσης διαβρέχεται περιοδικά.  

 Η συμπύκνωση της αργιλικής μονωτικής στρώσης στα πρανή του ΧΥΤΑ γίνεται σε 
στρώσεις οριζόντιες ή παράλληλες προς το πρανές και απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή. 
Σε περίπτωση οριζοντίων στρώσεων, η διεπιφάνεια μεταξύ των επάλληλων 
στρώσεων πρέπει να έχει μικρή κλίση προς το εσωτερικό του ΧΥΤΑ.  Στρώσεις σε 
πρανή με κλίσεις μικρότερες του 1/3 εάν είναι δυνατόν να αποφεύγονται. 

 Οι έλεγχοι ποιότητας υλικών αργιλικής στρώσης εκτελούνται από εγκεκριμένο φορέα 
ποιοτικού ελέγχου που ορίζεται από την αρμόδια υπηρεσία. 

 
Έλεγχοι κατά την κατασκευή 
Κατά την κατασκευή της φυσικής μονωτικής στρώσης, διενεργείται έλεγχος, τόσο 
επιτόπιος όσο και εργαστηριακός. Ο επιτόπιος έλεγχος περιλαμβάνει: 
- Έλεγχο πυκνότητας κάθε στρώματος φυσικής μόνωσης των 25 εκατοστών ανά 1000 

τετραγωνικά μέτρα τοποθετημένου υλικού 
- Έλεγχο του πάχους και των επιφανειακών κλίσεων, σε κάνναβο των 20 μέτρων 
 
Ο εργαστηριακός έλεγχος πραγματοποιείται σε δείγματα υλικού και περιλαμβάνουν 
μέτρηση για τα εξής: 
- Φυσική υγρασία 
- Υδροπερατότητα 
- Πυκνότητα 
- Κοκκομετρική διαβάθμιση (καμπύλη κοκκομετρικής σύνθεσης)  
- Πυκνότητα κατά Proctor. 
 
Η επιλογή των δανειοθαλάμων για λήψη του αργιλικού υλικού γίνεται έπειτα από 
εργαστηριακή έρευνα του υλικού ως προς τις παραμέτρους κοκκομετρία, όριο 
πλαστικότητας, όριο υδαρότητας, και υδραυλική αγωγιμότητα ή διαπερατότητα. 
 
III. Τεχνητή μόνωση  
Πριν την τοποθέτηση της τεχνητής μόνωσης (φύλλα μεμβράνης από θερμοπλαστικά ή 
ελαστομερή υλικά), η βάση του ΧΥΤΑ είτε είναι φυσική είτε ορυκτό υλικό, συμπιέζεται 
κατάλληλα. Στη συνέχεια, πάνω στην καλά συμπιεσμένη βάση τοποθετείται στρώμα 
άμμου, πάχους 5-20cm. Η τεχνητή μόνωση πρέπει να είναι ανθεκτική σε μηχανικές 
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καταπονήσεις και χημικές επιδράσεις. Οι χημικές ουσίες που μπορούν να επηρεάσουν 
δυσμενώς τα υλικά τεχνητής μόνωσης είναι το τριχλωροαιθυλένιο, το 
τετραχλωροαιθυλένιο, το χλωροφόρμιο, ο τετραχλωράνθρακας, η ξυλόλη, το 
χλωροβενζόλιο, και το οκτάνιο.  
 
Για την κατασκευή των πλαστικών φύλλων της μεμβράνης, χρησιμοποιούνται 
πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE) και πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC).  
 
Μπορεί να κατασκευασθεί και μόνωση με χρήση ασφάλτου, αλλά το υλικό αυτό δεν είναι 
ιδιαίτερα ανθεκτικό στην παρουσία οργανικών διαλυτών. Όσον αφορά στη μόνωση από 
υδρύαλο, αυτή επιτυγχάνεται με μίγμα αργίλου - άμμου και γυαλιού. Η περιεκτικότητα σε 
άργιλο είναι περίπου 20% και σε υδρύαλο 3-10%. Η υδρύαλος βοηθά στο σχηματισμό 
κολλοειδούς, ζελατινώδους διαλύματος, το οποίο φράσσει τους πόρους του εδάφους. Η 
επιτυγχανόμενη υδροπερατότητα κυμαίνεται από 1x10-9 - 5x10-11 

 
m/s. 

Χαρακτηριστικά συνθετικής μεμβράνης 
Το πάχος των φύλλων  της μεμβράνης μήκους 150 μέτρων πρέπει να είναι τουλάχιστον 
1,5 χιλιοστά και το πλάτος τουλάχιστον 5 μέτρα. Επιτρέπεται μόνο η χρήση 
γεωμεμβράνης της οποίας η καταλληλότητα έχει πιστοποιηθεί από εγκεκριμένο 
εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου. Κατά τον ποιοτικό έλεγχο, εξετάζεται η συμβατότητα των 
χαρακτηριστικών της μεμβράνης με αυτά που παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.12. 
 
Πίνακας 4.12: Χαρακτηριστικά μεμβράνης  
Ιδιότητα  
 

Τιμή Ενδεικτική μέθοδος 
μέτρησης* 

Εφελκυστική αντοχή θραύσης >24N/mm DIN  53455 2 
Εφελκυστική αντοχή διαρροής >15N/mm DIN  53455 2 
Επιμήκυνση σε θραύση >600% DIN  53455 
Επιμήκυνση σε διαρροή >8% DIN  53455 
Αντοχή σε σχίσιμο >500N/mm DIN  53457 2 
Αντοχή σε διάτρηση >300N/mm DIN  16726 2 
Αντοχή σε εφελκυσμό κατά τη θραύση >120N/mm DIN  53515 
Όριο σχισίματος >500N DIN  53363 
Πολυαξονική επιμήκυνση σε θραύση >15% DIN  53861 
* Μπορούν να χρησιμοποιηθούν και άλλες πρότυπες μέθοδοι π.χ. μέτρηση κατά ASTM 
 
 
Τοποθέτηση μεμβράνης 
Κατά το ξεδίπλωμα των φύλλων ελέγχονται μακροσκοπικά τα εξής: 
- η ευθύτητα των πλευρών 
- οι ατέλειες, ιδιαίτερα από μηχανικές βλάβες 
- το πάχος 
 
Η τοποθέτηση της μεμβράνης γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό, με τέτοιο τρόπο, 
ώστε η επιφάνειά της να παραμένει λεία και μετά τη διαδικασία της συγκόλλησης των 
φύλλων. Οι συγκολλήσεις των φύλλων εκτελούνται με εγκεκριμένη μέθοδο, σε 
διεύθυνση παράλληλη με αυτή της γραμμής μέγιστης κλίσης. Τα φύλλα ενώνονται με δύο 
παράλληλες ραφές με ενδιάμεσο κενό πλάτους τουλάχιστον 5 χιλιοστά. Σε κάθε 
περίπτωση, η υπερκάλυψη πρέπει να επιτρέπει την ορθή διεξαγωγή των ελέγχων 
εφελκυστικής αντοχής και αποκόλλησης. Οι συγκολλήσεις των φύλλων στις γωνίες και 



 211 
 

σε περιοχές με ιδιόμορφη γεωμετρία πρέπει να αποφεύγονται Στα σημεία όπου η διπλή 
ραφή είναι πρακτικά αδύνατη απαιτείται να γίνεται επιφανειακή κόλληση. 
 
Οι έλεγχοι ποιότητας της συγκόλλησης διεξάγονται από αναγνωρισμένο φορέα, 
εγκεκριμένο από αρμόδια υπηρεσία, τουλάχιστον στην αρχή και το τέλος κάθε εργάσιμης 
ημέρας και περιλαμβάνουν όλα τα σημεία συγκόλλησης, τα οποία πρέπει να έχουν την 
ίδια αντοχή σε μηχανικές και χημικές καταπονήσεις και την ίδια στεγανότητα με αυτή 
των άλλων τμημάτων της μεμβράνης.  
 
IV. Προστασία της τεχνητής μόνωσης 
Υλικά στρώσης προστασίας 
Για την προστασία της μεμβράνης, αυτή επικαλύπτεται με γεωύφασμα και θραυστό υλικό 
πάχους τουλάχιστον 10 εκατοστών και διαμέτρου κόκκων μικρότερης ή ίσης των 8 
χιλιοστών, κατά προτίμηση από άμμο (υλικό φτωχό σε ανθρακικό ασβέστιο). Ο έλεγχος 
καταλληλότητας της στρώσης προστασίας της μεμβράνης περιλαμβάνει έλεγχο της 
κοκκομετρικής διαβάθμισης του θραυστού υλικού καθώς και του περιεχομένου του σε 
ανθρακικό ασβέστιο. 
 
Τοποθέτηση υλικών στρώσης προστασίας 
Η επικάλυψη των φύλλων γεωυφάσματος έχει πάχος τουλάχιστον 50 εκατοστά και η 
διάστρωση του θραυστού υλικού επί του γεωυφάσματος πρέπει να γίνεται με τέτοιο 
τρόπο, ώστε να αποφεύγεται η καταπόνηση ή το σχίσιμό του. 
 
Έλεγχος υλικών στρώσης προστασίας 
Ο έλεγχος των υλικών της στρώσης προστασίας περιλαμβάνει: 
α. Ως προς το γεωύφασμα 
- Οπτικό έλεγχο για πιθανές βλάβες κατά τη μεταφορά 
- Έλεγχο στοιχείων του εγκεκριμένου εργοστασίου παραγωγής, πιστοποιητικά ελέγχου 

και άδεια καταλληλότητας. 
- Έλεγχο σωστής επικάλυψης των φύλλων γεωυφάσματος. 
 
β. Ως προς το θραυστό υλικό 
- Καταγραφή της κοκκομετρικής διαβάθμισης (δείγματα υλικού) 
- Προσδιορισμό ποσοστού ανθρακικού ασβεστίου (δείγματα υλικού) 
- Μέτρηση πάχους στρώματος του διαστρωθέντος υλικού (μία μέτρηση ανά 1000 

τετραγωνικά μέτρα). 
 
V. Ζώνη αποστράγγισης 
Η επιλογή του υλικού της ζώνης αποστράγγισης των στραγγισμάτων πρέπει να γίνεται με 
βάση το βάρος των υπερκειμένων στερεών αποβλήτων και να λαμβάνει υπόψη τις 
πιθανές χημικές επιδράσεις από τα συστατικά που υπάρχουν στα στραγγίσματα. 
 
Η ζώνη αποστράγγισης κατασκευάζεται από σκληρό αμμοχάλικο κατάλληλης 
διαβάθμισης, το οποίο είναι απαλλαγμένο από οργανικά συστατικά και το περιεχόμενο 
του σε ανθρακικό ασβέστιο δεν ξεπερνά το 20% κατά βάρος. Ο συντελεστής 
υδροπερατότητας της ζώνης απο στράγγισης θα πρέπει να είναι της τάξης το υ 1 * 1 0-2 

m/sec έως 1*10-3

 
 m/sec, ενώ το πάχος της πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,30 μέτρα. 

Η κατασκευή της ζώνης αυτής γίνεται κατά τρόπο που να μην οδηγεί στην πρόκληση 
βλαβών, παραμορφώσεων ή μετατοπίσεων στο σύστημα στεγανοποίησης και τη στρώση 
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προστασίας της συνθετικής μεμβράνης. Επίσης, το υλικό που θα χρησιμοποιηθεί, 
ελέγχεται από την αρμόδια υπηρεσία ως προς τα εξής: 
- Κοκκομετρική διαβάθμιση (δείγματα υλικού) 
- Ποσοστό ανθρακικού ασβεστίου (δείγματα υλικού) 
- Μέτρηση πάχους στρώματος του διαστρωθέντος υλικού (μία μέτρηση ανά 1000 

τετραγωνικά μέτρα). 
 
 
4.11.5.3 Μόνωση των πλευρικών τοιχωμάτων 
 
Η μόνωση των πλευρικών τοιχωμάτων μπορεί να γίνει με χρήση υλικών όπως μίγμα 
μπετονίτη - τσιμέντου ή συνθετική μεμβράνη ή ακόμη και με συνδυασμό των υλικών. Η 
επιτυγχανόμενη υδροπερατότητα (k) στο μίγμα μπετονίτη - τσιμέντου πρέπει να 
κυμαίνεται μεταξύ 10-8 - 10-9

 
 m/s.  

 
4.11.6 Διαχείριση στραγγισμάτων 
 
 
4.11.6.1 Γενικά 
 
Η διείσδυση του νερού της βροχής και επιφανειακών υδάτων οδηγεί στην παραγωγή 
στραγγισμάτων. Κύριο χαρακτηριστικό των παραγόμενων στραγγισμάτων είναι το υψηλό 
και ποικίλο ρυπαντικό φορτίο, το οποίο επιπλέον παρουσιάζει σημαντική χρονική 
διαφοροποίηση καθώς αυξάνεται το διάστημα λειτουργίας του ΧΥΤΑ. Για το σκοπό αυτό 
απαιτείται ο σχεδιασμός, κατασκευή και λειτουργία κατάλληλου συστήματος για τη 
συλλογή, απομάκρυνση και επεξεργασία τους. Η επανακυκλοφορία στραγγισμάτων στο 
χώρο διάθεσης, επιτρέπεται μόνο στις περιπτώσεις που πρόκειται για προεπεξεργασμένα 
στραγγίσματα τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για ελεγχόμενη διατήρηση της επιθυμητής 
υγρασίας στο ΧΥΤΑ. 
 
 
4.11.6.2 Σύστημα διαχείρισης των στραγγισμάτων  
 
I. Χαρακτηριστικά αγωγών 
Η διαστασιολόγηση των αγωγών του συστήματος συλλογής και μεταφοράς των 
στραγγισμάτων, γίνεται σε συνάρτηση με τη μέγιστη διάρκεια και την ένταση της 
βροχόπτωσης της τελευταίας εικοσαετίας, το υπάρχον ανάγλυφο, τις εδαφομηχανικές 
παραμέτρους της ζώνης αποστράγγισης, το είδος και την ποιότητα των αγωγών και τα 
υπερκείμενα φορτία των αποβλήτων. Η διάμετρος των αγωγών πρέπει να είναι τέτοια που 
να επιτρέπει την ελεύθερη ροή των στραγγισμάτων προς τα σημεία συλλογής κατάντι του 
ΧΥΤΑ, τον εύκολο καθαρισμό τους από συμπυκνώματα καθώς και τον ευχερή έλεγχο της 
λειτουργικής τους κατάστασης.  
 
Οι αγωγοί αποστράγγισης πρέπει να είναι ανθεκτικοί σε χημικές επιδράσεις, μηχανικά 
σταθεροί και υδραυλικά αποδοτικοί τόσο κατά την φάση της λειτουργίας όσο και κατά τη 
φάση της μετέπειτα φροντίδας του ΧΥΤΑ. Τέλος, οι αγωγοί πρέπει να τοποθετούνται στα 
κατώτερα σημεία της ζώνης αποστράγγισης.  
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II.  Έλεγχος καταλληλότητας  
Λόγω των αναμενόμενων καθιζήσεων και παραμορφώσεων απαιτούνται στατικές μελέτες 
κατά το σχεδιασμό του συστήματος συλλογής στραγγισμάτων. Επίσης, η αρμόδια 
υπηρεσία προβαίνει σε έλεγχο για τα εξής: 
- ύπαρξη πιθανών βλαβών κατά τη μεταφορά των αγωγών προς τοποθέτηση (οπτικός 

έλεγχος)  
- πάχος και διάμετρος αγωγών και συνολική επιφάνεια οπών 
- ύπαρξη πιστοποιητικών ελέγχου και άδεια καταλληλότητας  
- στοιχεία ταυτότητας του εγκεκριμένου οίκου παραγωγής 
- κατάλληλη αποθήκευση των αγωγών, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του 

εγκεκριμένου οίκου παραγωγής. 
 
III. Κατασκευή συστήματος διαχείρισης  
Το σύστημα πρέπει να εξασφαλίζει την απρόσκοπτη και σε συνεχή βάση συλλογή και 
μεταφορά της συνολικής ποσότητας των παραγόμενων στραγγισμάτων. Αποτελείται από 
τα εξής: 
• Στρώση συλλογής (ζώνη αποστράγγισης) κατασκευασμένης από αδρανές υλικό 

υψηλής υδροπερατότητας  
• Αγωγούς συλλογής των στραγγισμάτων 
 
Οι αποστάσεις μεταξύ των αγωγών συλλογής δεν πρέπει να ξεπερνούν τα 40 m και 
καταλήγουν σε φρεάτια ελέγχου, τα οποία κατασκευάζονται κατά κανόνα εκτός του 
απορριμματικού ανάγλυφου. Η δε κλίση των αγωγών πρέπει να είναι τουλάχιστον 5%. 
Επίσης, το σύστημα των αγωγών δεν πρέπει να προκαλεί βλάβες στο σύστημα 
στεγανοποίησης του πυθμένα και να μην επιτρέπει την είσοδο αέρα και του παραγόμενου 
βιοαερίου. 
 
Τα στραγγίσματα πρέπει να καταλήγουν, με ελεύθερη ροή, σε δεξαμενή αποθήκευσης 
κατάντι του ΧΥΤΑ. Η διαστασιολόγηση της δεξαμενής γίνεται με βάση τις απορροές του 
πλέον βροχερού μήνα της τελευταίας εικοσαετίας. Σε κάθε περίπτωση η χωρητικότητα 
της δεξαμενής πρέπει να επαρκεί για την αποθήκευση στραγγισμάτων για χρονικό 
διάστημα 3-4 ημερών.  
 
 Για το σχεδιασμό και την κατασκευή του συστήματος επεξεργασίας των στραγγισμάτων 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη: 
- οι πιθανές διαφοροποιήσεις που παρατηρούνται ως προς τη σύσταση και την 

ποσότητα των στραγγισμάτων 
- η δυνατότητα ορθολογικής διάθεσης των υπολειμμάτων από την επεξεργασία των 

στραγγισμάτων 
- η απαίτηση συνέχισης της επεξεργασίας των στραγγισμάτων και μετά το οριστικό 

κλείσιμο του ΧΥΤΑ 
- το κόστος επένδυσης και λειτουργίας 
 
IV. Έλεγχος και παρακολούθηση της κατασκευής συστήματος 
Ο έλεγχος της κατασκευής του συστήματος διαχείρισης των στραγγισμάτων διενεργείται  
από φορέα ποιοτικού ελέγχου ο οποίος ορίζεται από την αρμόδια υπηρεσία και 
περιλαμβάνει: 
• έλεγχο κατά την τοποθέτηση των αγωγών, σύμφωνα με τις στατικές μελέτες, 
• έλεγχο σύνδεσης αγωγών 
• έλεγχο μετά την τοποθέτηση των αγωγών 
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• έλεγχο επικάλυψης αγωγών με υλικό της ζώνης αποστράγγισης 
 
 
4.11.7 Διαχείριση βιοαερίου 
 
Γίνεται εκτενής αναφορά στην Ενότητα 5 της παρούσας μελέτης. 
 
 
4.11.8 Τελική επικάλυψη ΧΥΤΑ 
 
Γίνεται εκτενής αναφορά στην Ενότητα 7.2.2 της παρούσας μελέτης  
 
 
4.11.9 Επανένταξη - νέες χρήσεις του χώρου 
 
Γίνεται εκτενής αναφορά στην Ενότητα 7.3 της παρούσας μελέτης. 
 
 
4.11.10 Οργάνωση και λειτουργία του ΧΥΤΑ 
 
 
4.11.10.1. Πρόγραμμα εκμετάλλευσης Χ.Υ.Τ.Α 
 
Απαραίτητο στοιχείο για το σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία του ΧΥΤΑ 
αποτελεί το πρόγραμμα εκμετάλλευσης του χώρου δηλαδή η πρόβλεψη της διαχρονικής 
εξέλιξης πλήρωσης του. Για το σκοπό αυτό, εφαρμόζονται οι εξής τεχνικές: 
- Η εντατική (κατ΄ έκταση) εκμετάλλευση του χώρου, η οποία συνιστάται για ΧΥΤΑ 

μικρού και μεσαίου μεγέθους (έκταση<60 στρεμμάτων) 
- Η καθ΄ ύψος εκμετάλλευση του χώρου (μέθοδος των κυττάρων), η οποία συνιστάται 

για ΧΥΤΑ μεσαίου και μεγάλου μεγέθους (έκταση>60 στρεμμάτων) 
- Ενδιάμεση προς τις δύο πιο πάνω τεχνικές όπου γίνεται εκμετάλλευση του χώρου 

κατά τμήματα, συνδυάζοντας στοιχεία και των δύο τεχνικών 
 

Σε περίπτωση που ο ΧΥΤΑ αναπτύσσεται με τη μέθοδο των κυττάρων πρέπει να 
τηρούνται τα παρακάτω: 
α. Η επιφάνεια του κυττάρου είναι περίπου 30 στρέμματα. και το μέγιστο ύψος του 
ανάγλυφου  των αποβλήτων δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 20-25μέτρα 
β. Όταν το εν λειτουργία κύτταρο εξαντλείται, το επόμενο κύτταρο διαμορφώνεται σε 
επαφή με το προηγούμενο 
γ. Η αλληλουχία διαμόρφωσης των κυττάρων ακολουθεί την εξής σειρά: 

- Κατά μήκος του προσφερόμενου χώρου, τα κύτταρα διαμορφώνονται από τα ανάντι 
προς τα κατάντι. 

- Κατά την εγκάρσια διαμόρφωση του χώρου, τα κύτταρα δημιουργούνται από τα όρια 
του χώρου (πλαγιά) προς το εσωτερικό και από εκεί προς το απέναντι όριο. 

δ. Κατά την ανάπτυξη του κυττάρου λαμβάνεται μέριμνα για την καθ΄ ύψος επέκταση και 
οριζόντια διασύνδεση του δικτύου συλλογής του βιοαερίου 
ε. Τα ενδιάμεσα (προσωρινά) πρανή του ανάγλυφου των αποβλήτων, διαμορφώνονται με 
αναχώματα, κατά προτίμηση με υλικό μικρής διαπερατότητας (π.χ. αργιλικό). 
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στ. . Εκτελούνται τα έργα στεγανοποίησης και αποστράγγισης στη βάση του επόμενου 
κυττάρου με τρόπο τέτοιο, έτσι ώστε η ολοκλήρωσή τους να προηγείται κατά ένα έως 
δυο μήνες της εξάντλησης του ήδη λειτουργούντος κυττάρου 
 
Σε περίπτωση που ο Χ.Υ.Τ.Α. αναπτύσσεται κατ΄ έκταση, πρέπει να τηρούνται τα 
παρακάτω: 
α. Η πλήρωση του χώρου με στερεά απόβλητα γίνεται από τα κατάντι προς τα ανάντι 
κατά μήκος του προσφερομένου χώρου. 
β. Η διαμόρφωση της βάσης και των πρανών του ανάντι τμήματος γίνεται με τρόπο, ώστε 
τα όμβρια ύδατα που συλλέγονται σε αυτό κατά το μεγαλύτερο δυνατό μέρος να 
εκτρέπονται περιφερειακά του διαμορφούμενου κατάντι αναγλύφου των αποβλήτων. Τα 
όμβρια ύδατα που δεν είναι δυνατόν να εκτραπούν συλλέγονται σε δεξαμενή και 
οδηγούνται κατάντι με τη βοήθεια αντλίας, ώστε να μην διαπερνούν το ανάγλυφο των 
αποβλήτων. 
γ. Ο σχεδιασμός των μόνιμων και των προσωρινών (δηλαδή αυτών που μελλοντικά θα 
καλυφθούν με απόβλητα) οδών προσπέλασης στα επίπεδα απόρριψης γίνεται πάντα με 
προοπτική την ταυτόχρονη λειτουργία τους ως στοιχείων επιφανειακής απορροής των 
ομβρίων υδάτων. 
δ. Τα έργα διαμόρφωσης της βάσης και των πρανών του προσφερόμενου χώρου 
εκτελούνται εξ ολοκλήρου κατά την κατασκευή του ΧΥΤΑ. Αντίθετα, τα έργα 
στεγανοποίησης και τα έργα αποστράγγισης των στραγγισμάτων εκτελούνται τμηματικά, 
σύμφωνα με το πρόγραμμα εκμετάλλευσης του χώρου, με τρόπο τέτοιο έτσι ώστε να 
έχουν ολοκληρωθεί ένα έως δυο μήνες πριν την έναρξη υποδοχής αποβλήτων στο 
αντίστοιχο τμήμα του ΧΥΤΑ. 
 
Εάν ο Χ.Υ.Τ.Α. αναπτύσσεται εν μέρει καθ΄ ύψος και εν μέρει κατ΄ έκταση 
(εκμετάλλευση κατά τμήματα), οι πιο πάνω κανόνες ισχύουν κατά περίπτωση. 
 
 
4.11.10.2 Πρόγραμμα διάθεσης αποβλήτων 
 
Η διάθεση των αποβλήτων γίνεται με βάση εγκεκριμένο πρόγραμμα. Το πρόγραμμα αυτό 
καθορίζει: 
- τον τρόπο διάθεσης των αποβλήτων 
- το πάχος στρώσεων αποβλήτων στο μέτωπο ημερήσιας εργασίας 
-    τις ημερήσιες ανάγκες σε υλικό επικάλυψης  
-    τον τρόπο ανάπτυξης του ΧΥΤΑ 
-  το χρόνο και τον τρόπο της τελικής επικάλυψης των πληρωθέντων τμημάτων του   
ΧΥΤΑ. 
 
 
4.11.10.3. Απαιτούμενος εξοπλισμός υγειονομικής ταφής 
 
Ανάλογα με τη δυναμικότητα του ΧΥΤΑ, την τεχνική εκμετάλλευσης και τον τρόπο της 
διάθεσης των αποβλήτων, στον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται περιλαμβάνονται: 
- Τροχοφόροι αυτοκινούμενοι συμπιεστές στερεών αποβλήτων 
- Ερπυστριοφόροι προωθητήρες γαιών (“μπουλντόζες”) με πρόσθετο εξοπλισμό 

προστασίας και ενισχυμένη λεπίδα προώθησης 
- Ερπυστριοφόροι φορτωτές 
- Τροχοφόροι φορτωτές με σκαπτικό βραχίονα 
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- Περονοφόρα μηχανήματα, αποκλειστικά για την περίπτωση των αποβλήτων που 
έχουν υποστεί δεματοποίηση 

 
Όλα τα μηχανήματα πρέπει να πληρούν τους όρους ατομικής προστασίας και ασφάλειας 
του προσωπικού. 
 
 
4.11.10.4 Έκτακτα περιστατικά και αντιμετώπισή τoυς 
 
Συντάσσεται σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών, στο οποίο περιγράφονται τα 
περιστατικά που ενδέχεται να εκδηλωθούν, αιτιολόγηση της  πιθανής εμφάνισής τους, οι  
συνέπειες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν καθώς και ο προτεινόμενος τρόπος  
αντιμετώπισης των συνεπειών αυτών. Ενδεικτικά αναφέρεται η εξέταση των εξής 
περιστατικών: Προσέλευση μεγάλης ποσότητας στερεών αποβλήτων, έλλειψη υλικού 
επικάλυψης, εκδήλωση πυρκαγιάς, συνεχής βροχόπτωση, αστοχία εξοπλισμού, 
εξωτερικές παρεμβάσεις τρίτων. 
 
 
4.11.11 Έλεγχος και παρακολούθηση του ΧΥΤΑ 
 
 
4.11.11.1 Γενικά 
 
Ο φορέας εκμετάλλευσης είναι υποχρεωμένος να προβαίνει σε ελέγχους και 
παρακολούθηση του χώρου και να τηρεί τους περιβαλλοντικούς όρους για τη σωστή 
λειτουργία του ΧΥΤΑ. Επίσης, ενημερώνει την αρμόδια αρχή σχετικά με τις τυχόν 
δυσμενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις που διαπιστώθηκαν κατά τις διαδικασίες ελέγχου 
και παρακολούθησης και συμμορφώνεται προς την απόφαση της αρμόδιας αρχής όσον 
αφορά στο είδος και το χρονοδιάγραμμα των επανορθωτικών μέτρων που πρέπει να 
ληφθούν.  
 
Ακόμη, ο φορέας εκμετάλλευσης αναφέρει σε ετήσια βάση στις αρμόδιες αρχές τα 
αποτελέσματα του ελέγχου και παρακολούθησης της λειτουργίας του ΧΥΤΑ, με βάση τα 
συγκεντρωτικά στοιχεία που καταγράφονται στο μητρώο της εγκατάστασης, για να 
αποδεικνύεται η τήρηση των όρων της άδειας λειτουργίας. 
 
 
4.11.11.2 Έλεγχος υπογείων υδάτων 
 
Απαιτείται έλεγχος για την ύπαρξη πιθανής διαρροής στραγγισμάτων. Η επιλογή των 
θέσεων ελέγχου γίνεται με βάση τα στοιχεία υδρογεωλογικής μελέτης. Διανοίγονται  
γεωτρήσεις για τον έλεγχο της ποιότητας των υπογείων υδάτων, με ένα τουλάχιστον 
σημείο μέτρησης ανάντι και δύο κατάντι μέσα στην  ίδια υδρογεωλογική λεκάνη. Ο 
αριθμός αυτός μπορεί να αυξηθεί ανάλογα με τα αποτελέσματα της υδρογεωλογικής 
μελέτης και με γνώμονα την ανάγκη να εντοπίζεται εγκαίρως κάθε τυχαία διαρροή 
στραγγισμάτων προς τα υπόγεια ύδατα. 
 
Επίσης, διενεργείται δειγματοληψία σε τρεις τουλάχιστον θέσεις του χώρου, πριν από την 
έναρξη της λειτουργίας του ΧΥΤΑ, έτσι ώστε να υφίστανται τιμές αναφοράς για τις 
μελλοντικές δειγματοληψίες. 
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Οι ρυπαντικές παράμετροι που ελέγχονται είναι: pH, οργανικό φορτίο (BOD5, COD, 
TOC), θειικά, ανόργανο και οργανικό άζωτο, χλωριόντα, φαινόλες, φωσφορικά, και 
βαρέα μέταλλα. Κατά περίπτωση, ενδέχεται να απαιτείται και ο προσδιορισμός άλλων 
ρυπαντικών παραμέτρων, δεδομένου ότι η σύνθεση των στραγγισμάτων εξαρτάται άμεσα 
από τη σύσταση των αποβλήτων που αποτίθενται στο χώρο. Oι εργαστηριακές αναλύσεις 
των δειγμάτων των υπογείων υδάτων πραγματοποιούνται σύμφωνα με πρότυπες 
μεθόδους. 
 
Η συχνότητα μέτρησης των υπό εξέταση παραμέτρων (τόσο κατά τη φάση λειτουργίας 
όσο και κατά τη φάση της μετέπειτα φροντίδας) καθορίζεται ως εξής: 
- Στάθμη υπογείων υδάτων: ανά εξάμηνο (συχνότερα στις περιπτώσεις που η στάθμη 

των υδάτων παρουσιάζει διακυμάνσεις) 
- Σύσταση υπογείων υδάτων: Ανάλογα με το συγκεκριμένο χώρο. Στην περίπτωση που 

σε μία δειγματοληψία παρατηρηθεί ρύπανση των υπογείων υδάτων, απαιτείται  η 
άμεση διενέργεια και δεύτερης δειγματοληψίας η οποία εάν επιβεβαιώνει τα 
αποτελέσματα της πρώτης τότε εφαρμόζεται σχέδιο αντιμετώπισης του προβλήματος. 
Μετά την εφαρμογή του σχεδίου διενεργείται νέα δειγματοληψία για εκτίμηση των 
αποτελεσμάτων των διορθωτικών μέτρων που έχουν ληφθεί. 

 
 
4.11.11.3 Έλεγχος επιφανειακών υδάτων και στραγγισμάτων  
 
Ο έλεγχος των επιφανειακών υδάτων (εάν υφίστανται) πραγματοποιείται σε τρία 
τουλάχιστον σημεία, ένα ανάντι και δύο κατάντι του ΧΥΤΑ. 
 
Ο έλεγχος των στραγγισμάτων διενεργείται μέσω δειγματοληψίας από τα φρεάτια 
ελέγχου των στραγγισμάτων. Όπου οι συνθήκες το επιτρέπουν, πρέπει να υπάρχει ένα 
φρεάτιο για κάθε κύτταρο του ΧΥΤΑ. Όπου αυτό δεν είναι εφικτό π.χ. λόγω μεγάλου 
αριθμού κυττάρων, πραγματοποιείται έλεγχος των στραγγισμάτων με δειγματοληψία από 
τα φρεάτια συλλογής τα οποία βρίσκονται στα άκρα των αγωγών αποστράγγισης 
Οι ρυπαντικές παράμετροι που ελέγχονται είναι: pH, οργανικό φορτίο (BOD5, COD, 
TOC), θειικά, ανόργανο και οργανικό άζωτο, χλωριόντα, φαινόλες, φωσφορικά, και 
βαρέα μέταλλα. Κατά περίπτωση, ενδέχεται να απαιτείται και ο προσδιορισμός άλλων 
ρυπαντικών παραμέτρων, δεδομένου ότι η σύνθεση των στραγγισμάτων εξαρτάται άμεσα 
από τη σύσταση των αποβλήτων που αποτίθενται στο χώρο. Oι εργαστηριακές αναλύσεις 
των δειγμάτων των στραγγισμάτων πραγματοποιούνται σύμφωνα με πρότυπες μεθόδους. 
 
Η συχνότητα δειγματοληψίας για έλεγχο της ποιότητας των στραγγισμάτων και των 
επιφανειακών υδάτων είναι η εξής: 
- Όγκος στραγγισμάτων: Ανά μήνα (φάση λειτουργίας) – ανά εξάμηνο (φάση μετέπειτα 

φροντίδας) 
- Σύσταση στραγγισμάτων: Ανά τρίμηνο (φάση λειτουργίας) – ανά εξάμηνο (φάση 

μετέπειτα φροντίδας) 
- Όγκος και σύσταση επιφανειακών υδάτων: Ανά τρίμηνο (φάση λειτουργίας) – ανά 

εξάμηνο (φάση μετέπειτα φροντίδας) 
 
4.11.11.4 Έλεγχος αερίων εκπομπών 
 
Περιγράφεται αναλυτικά στην Ενότητα 5.5 της παρούσας μελέτης  
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4.11.11.5 Άλλοι έλεγχοι  
 
Ελέγχεται σε τακτά χρονικά διαστήματα η δημιουργία συμπυκνωμάτων στους αγωγούς 
π.χ. ανά τετράμηνο. Εάν ο κίνδυνος δημιουργίας συμπυκνωμάτων είναι μικρός, τότε ο 
έλεγχος γίνεται σε ετήσια βάση. Τα συμπυκνώματα απομακρύνονται με πλύση των 
αγωγών. 
 
Σε ετήσια βάση καταγράφονται οι τιμές θερμοκρασίας στους αγωγούς. Η μέτρηση της 
θερμοκρασίας γίνεται πριν το καθαρισμό των αγωγών. Όταν παρατηρηθεί σταθερή 
καθοδική πορεία της θερμοκρασίας, ο έλεγχος γίνεται ανά διετία. 
 
Σε καθημερινή βάση μετρούνται μετεωρολογικά στοιχεία (τόσο κατά τη φάση 
λειτουργίας όσο και κατά τη φάση της μετέπειτα φροντίδας) όπως: Ύψος ατμοσφαιρικών 
κατακρημνισμάτων, θερμοκρασία, εξάτμιση (λυσίμετρο ή άλλη κατάλληλη μέθοδος) και 
ατμοσφαιρική υγρασία.  
 
Σχεδιάζεται πρόγραμμα μετρήσεων των καθιζήσεων (ολικών ή/και διαφορικών) και 
λαμβάνονται μέτρα κατά την λειτουργία του ΧΥΤΑ, έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθούν τα 
φαινόμενα καθιζήσεων και να αποφευχθούν τυχόν παραμορφώσεις στο υλικό 
επικάλυψης, στα στεγανωτικά συστήματα, στο σώμα του ΧΥΤΑ και στους αγωγούς 
συλλογής στραγγισμάτων και βιοαερίου. 
 
 
4.12 Συσκευασία, συλλογή, μεταφορά και σήμανση των επικινδύνων 
στερεών αποβλήτων 
 
Αναφορικά με τα στερεά επικίνδυνα απόβλητα, λόγω της φύσης και των 
χαρακτηριστικών τους, απαιτείται η εφαρμογή συγκεκριμένων πρακτικών κατά τη 
συλλογή και μεταφορά τους προς τις εγκαταστάσεις περαιτέρω διαχείρισής τους, οι 
οποίες αναλύονται στη συνέχεια. 
 
 
4.12.1 Συσκευασία  
 
Βασικό κριτήριο για την επιλογή των μέσων συσκευασίας των προς μεταφορά 
επικινδύνων στερεών αποβλήτων αποτελεί η εξασφάλιση της συμβατότητας του υλικού 
συσκευασίας με τα περιεχόμενα απόβλητα καθώς και της συμβατότητας μεταξύ 
διαφορετικών ειδών αποβλήτων που τοποθετούνται στο ίδιο υλικό συσκευασίας 
(αποφυγή δυσμενών αλληλεπιδράσεων π.χ. εκδήλωση χημικών αντιδράσεων). Το υλικό 
του μέσου συσκευασίας πρέπει να είναι ανθεκτικό στη διάβρωση (εσωτερική και 
εξωτερική), στις μηχανικές καταπονήσεις και γενικότερα να μην έχει οποιοδήποτε 
χαρακτηριστικό το οποίο να θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια της συσκευασίας. 
 
Οι τεχνικές προδιαγραφές των χαρακτηριστικών των συσκευασιών συλλογής, 
αποθήκευσης και μεταφοράς των στερεών επικίνδυνων αποβλήτων υπαγορεύονται από 
διεθνείς συμφωνίες και κώδικες όπως η Ευρωπαϊκή Συμφωνία για τις Οδικές Μεταφορές 
(Accord European relatif au transport international des merchandises Dangereuses par 
Route – ADR), ο Διεθνής Κώδικας Θαλασσίων Μεταφορών (International Maritime 
Organization / International Maritime Dangerous Goods code – ΙΜΟ/ IMDG) και ο 
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Διεθνής Κώδικας για τις Εναέριες Μεταφορές (International Air Transport Association – 
IATA). Τα πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα μέσα συσκευασίας περιλαμβάνουν τα εξής:  
- Βαρέλια 
- Κιβώτια 
- Σάκους 
- Δοχεία 
- Άλλα είδη (συνδυασμένες συσκευασίες) 
 
Τα χρησιμοποιημένα μέσα συσκευασίας των στερεών επικινδύνων αποβλήτων, μπορούν 
να επαναχρησιμοποιηθούν, εάν τηρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις: 
1. Δεν έχουν υποστεί οποιουδήποτε είδους βλάβη (καταπόνηση, φθορά, θραύση) κατά 

τις προηγούμενες χρήσεις τους 
2. Έχουν υποστεί σχολαστικό καθαρισμό πριν την επαναχρησιμοποίηση 
   
   
4.12.2 Μεταφορά  
 
Στην περίπτωση της Κύπρου, η μεταφορά των στερεών επικινδύνων αποβλήτων εντός 
της χώρας, γίνεται μόνο με τη χρήση κλειστών φορτηγών στα οποία τοποθετούνται χύδην 
ή συσκευασμένα τα στερεά επικίνδυνα απόβλητα ή οχημάτων που μεταφέρον τα 
απόβλητα σε κλειστά containers. 
 
Οι τεχνικές προδιαγραφές για την σήμανση των μέσων μεταφοράς υπαγορεύονται από 
την Ευρωπαϊκή Συμφωνία ADR και τους κώδικες ΙΜΟ/IMDG και IATA. 
 
 
4.12.3 Σήμανση φορτίων επικινδύνων αποβλήτων    
 
Σκοπός της σήμανσης είναι ο εύκολος προσδιορισμός της ταυτότητας των επικίνδυνων 
αποβλήτων και η αναγνώριση της επικινδυνότητας τους έτσι, ώστε να διασφαλίζεται η 
ορθολογική εν γένει διαχείρισή τους. Οι τεχνικές προδιαγραφές για την σήμανση των 
μέσων συσκευασίας και μεταφοράς υπαγορεύονται από την Ευρωπαϊκή Συμφωνία ADR 
και τους κώδικες IMO/IMDG και IATA. 
 
Στα παρακάτω ως ‘Σήμανση’ καλείται το σύμβολο απεικόνισης της χαρακτηριστικής 
ιδιότητας, βάσει της οποίας γίνεται η ταξινόμηση των επικινδύνων αποβλήτων και ως 
‘Ετικέτα’ νοείται το σύνολο των πληροφοριών που αφορούν το συσκευασμένο 
απόβλητο. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να τηρούνται τα εξής: 
 
 Η τοποθέτηση των πινακίδων σήμανσης είναι καθήκον και ευθύνη του παραγωγού 
και του εκάστοτε κατόχου (π.χ. συλλέκτη, μεταφορέα) 
 Η σήμανση τοποθετείται σε ορατά και ευπρόσιτα σημεία, είναι ανεξίτηλη και 
ευανάγνωστη. 
 Οι πληροφορίες που αναγράφονται στη συσκευασία (σήμανση και ετικέτα) είναι οι 
ακόλουθες: 

− Ονομασία επικίνδυνου αποβλήτου 
− Κωδικός επικίνδυνου αποβλήτου σύμφωνα με τον ισχύοντα Ευρωπαϊκό 

Κατάλογο Αποβλήτων  
− Βάρος αποβλήτου (Kg) 
− Σύμβολο κινδύνου (Σήμανση) 
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− Πλήρη στοιχεία του κατόχου των επικίνδυνων αποβλήτων, καθώς και στοιχεία 
υπεύθυνου ατόμου επικοινωνίας σε περίπτωση έκτατης ανάγκης 

 Σε περίπτωση που το μεταφορικό μέσο μεταφέρει περισσότερα του ενός επικίνδυνα 
απόβλητα, διαφορετικών κατηγοριών, συμβατών μεταξύ τους, απαιτείται η χρήση 
‘Σήμανσης’ για κάθε μεταφερόμενο απόβλητο ξεχωριστά 
 Σε περίπτωση που το μεταφορικό μέσο διαθέτει περισσότερες από μια μεταφορικές 
μονάδες, κάθε μονάδα να φέρει την κατάλληλη σήμανση. 

   
   
4.12.4 Μέτρα ασφάλειας και προστασίας εργαζομένων και περιβάλλοντος κατά τη 
συλλογή και μεταφορά των επικινδύνων αποβλήτων 
 
 
4.12.4.1 Γενικές Οδηγίες κατά τη μεταφορά  
 
Κατά τη μεταφορά των επικινδύνων αποβλήτων, οι μεταφορείς πρέπει να έχουν τα εξής 
συνοδευτικά έγγραφα: 
 Τα δελτία δεδομένων ασφαλείας (MSDS) των περιεχόμενων στα απόβλητα ουσιών  
 Εγχειρίδιο που καθορίζει τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν σε περίπτωση πυρκαγιάς,, 

ανάλογα με το είδος των μεταφερόμενων αποβλήτων 
 Οποιοδήποτε άλλο έντυπο ή έγγραφο απαιτείται από την υφιστάμενη νομοθεσία  
 
 
4.12.4.2 Μέτρα προφύλαξης 
 
Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να υπάρχουν τα εξής: 
 
 Εξοπλισμός αντιμετώπισης ενδεχόμενου ατυχήματος 

- Πυροσβεστήρες: CO2, αφρού ή ξηράς κόνεως 
- Φαρμακείο πρώτων βοηθειών  
- Τρίγωνα σήμανσης κινδύνου, προειδοποιητικές ταινίες κ.λπ 
- Σκαπανικά 
- Στολές, μάσκες, κράνη, γυαλιά 
- Γάντια και μπότες από κατάλληλο υλικό (νεοπρένιο) 
- Φύλλα και σάκοι πολυαιθυλενίου 
- Άδεια βαρέλια ανοικτού τύπου  
- Πόσιμο νερό 
- Φανοί μπαταρίας σήμανσης κινδύνου 
- Κινητή τηλεφωνία 

 
 Άμεσες ενέργειες μετά το ατύχημα  
Σε περίπτωση ατυχήματος κατά τη διάρκεια της μεταφοράς επικινδύνων αποβλήτων, 
επιβάλλεται να πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες ενέργειες από το προσωπικό του 
μεταφορικού μέσου: 
1. Παροχή πρώτων βοηθειών σε τυχόν τραυματίες  
2. Άμεση επικοινωνία και ενημέρωση του φορέα διαχείρισης (πληροφόρηση σχετικά με 

την τοποθεσία που έλαβε χώρα το ατύχημα, τη χρονική στιγμή του γεγονότος, την 
έκταση του καθώς και τα χαρακτηριστικά της περιοχής του συμβάντος) 
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3. Άμεση ειδοποίηση από το φορέα διαχείρισης του φορέα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στα 
όρια δικαιοδοσίας του οποίου συνέβη το γεγονός, των Υγειονομικών Υπηρεσιών, της 
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της Τροχαίας και της Ασφαλιστικής Εταιρείας 

4. Άμεση απομάκρυνση από το χώρο του ατυχήματος του κιβωτίου που περιέχει όλα τα 
συνοδευτικά έγγραφα. 

5. Άμεση τοποθέτηση των ειδικών ταινιών, πινακίδων και φανών για την προειδοποίηση 
και απομάκρυνση των πολιτών. 

6. Περιορισμός των επιπτώσεων του ατυχήματος με τα διαθέσιμα μέσα που 
αναφέρθηκαν παραπάνω. 

 
 
4.13 Ποσοστά χρησιμοποίησης των τεχνικών διαχείρισης των στερεών 
αποβλήτων στην Ευρώπη 
 
Με βάση την ανάλυση δεδομένων από τεχνικές αναφορές των Ευρωπαϊκών χωρών καθώς 
και δεδομένων της Eurostat, παρατίθενται στο Παράρτημα 3 συγκεντρωτικά στοιχεία 
αναφορικά με τις πρακτικές διαχείρισης των στερεών αποβλήτων (δημοτικών και 
επικινδύνων) καθώς και τα ποσοστά συμμετοχής τους στο συνολικό σύστημα διαχείρισης 
που εφαρμόζεται σε κάθε χώρα.  
 
 
4.14 Προκαταρκτικός υπολογισμός κόστους αρχικής επένδυσης και 
λειτουργικού κόστους για την εφαρμογή των διαφόρων τεχνικών 
διαχείρισης των στερεών αποβλήτων 
 
Το κόστος επένδυσης και λειτουργίας για την εφαρμογή των διαφόρων εναλλακτικών 
τεχνικών διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από τις 
εξής παραμέτρους: 
- Είδος τεχνολογίας που εφαρμόζεται 
- Μέγεθος των μονάδων και εγκαταστάσεων (δυναμικότητα) 
- Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της εξυπηρετούμενης περιοχής 
 
Με βάση το γεγονός αυτό, μπορούν να γίνουν μόνο προκαταρκτικές εκτιμήσεις και 
αρχικοί υπολογισμοί, αφού κάθε περίπτωση χρήζει ξεχωριστής αντιμετώπισης και 
μελέτης. Στο Παράρτημα 4 παρατίθενται εναλλακτικές προσεγγίσεις για την εκτίμηση 
του κόστους κατασκευής και λειτουργίας εγκαταστάσεων διαχείρισης των στερεών 
αποβλήτων, με βάση εκπονηθείσες μελέτες και στοιχεία της Ελληνικής Εταιρείας 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Ανάπτυξης του Υπουργείου Εσωτερικών της Ελλάδος 
(Ε.Ε.Τ.Α.Α.). 
 
 
4.15 Προϋποθέσεις εφαρμογής των εναλλακτικών τεχνικών διαχείρισης 
των στερεών αποβλήτων 
 
 
4.15.1 Γενικά 
 
Όπως περιγράφηκε παραπάνω, υφίστανται εναλλακτικές επιλογές όσον αφορά στις 
μεθόδους και τις τεχνικές που είναι δυνατό να εφαρμοσθούν για τη διαχείριση των 
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στερεών αποβλήτων. Με βάση την διεθνή εμπειρία και πρακτική, προκύπτει ότι για την 
αποτελεσματική εφαρμογή μιας μεθόδου ή συνδυασμού μεθόδων θα πρέπει να 
ικανοποιούνται κάποιες βασικές προϋποθέσεις. Οι προϋποθέσεις αυτές αφορούν: 
 Τις ποσότητες των προς διαχείριση στερεών αποβλήτων 
 Τη δυνατότητα απρόσκοπτης απορρόφησης των προϊόντων επεξεργασίας 
 Τα λειτουργικά και άλλα χαρακτηριστικά της κάθε τεχνικής 
 
 
4.15.2 Ποσότητες των προς διαχείριση αποβλήτων 
 
Κάθε μέθοδος έχει ορισμένα όρια ως προς την ποσότητα των προς διαχείριση στερεών 
αποβλήτων, εντός των οποίων είναι αποτελεσματική και οικονομικά βιώσιμη. Τα όρια 
αυτά εξαρτώνται από τη συγκεκριμένη τεχνική διαχείρισης και κυρίως: 
 Από το λειτουργικό της κόστος, το οποίο γενικά μεταβάλλεται αντιστρόφως ανάλογα 

με τη δυναμικότητά της 
 Από την ευελιξία κάθε μονάδας, σε σχέση με τις συγκεκριμένες λειτουργικές ανάγκες 

της. Για παράδειγμα, δεν είναι δυνατό να κατασκευαστεί μονάδα αποτέφρωσης 
διαρκούς λειτουργίας, με δυναμικότητα κάτω των δυο τόνων ανά ώρα, διότι θα 
υπολειτουργούν οι καυστήρες, γεγονός που θα έχει αρνητικά αποτελέσματα στη 
βιωσιμότητα της μονάδας και θα πολλαπλασιάσει το κόστος συντήρησής της. 

 
Τα όρια των ποσοτήτων πρακτικά σημαίνουν τα εξής: 
• Κάτω από την τιμή του ορίου, η συγκεκριμένη τεχνολογία εμφανίζει υψηλό 

λειτουργικό κόστος ή υπολειτουργεί 
• Κάτω από αυτό το όριο δεν υπάρχει εμπορικό σύστημα που να λειτουργεί αποδοτικά. 
 
Ο προσδιορισμός των ελάχιστων ποσοτήτων – ορίων για κάθε διαθέσιμη μέθοδο είναι μια 
δύσκολη διαδικασία και απαιτείται γνώση της τεχνολογικής εξέλιξης σε κάθε επιμέρους 
τεχνική, επανεκτίμηση του λειτουργικού κόστους και σαφής εικόνα της κατάστασης που 
επικρατεί στην αγορά όσον αφορά στα νέα προϊόντα, το κόστος τους κλπ. Με βάση το 
γεγονός αυτό, δεν είναι δυνατό να προσδιοριστούν όρια ποσοτήτων που να ισχύουν για 
μακροχρόνιες περιόδους, λόγω των διαρκών μεταβολών και της τεχνολογικής εξέλιξης 
που παρουσιάζεται στο πεδίο της επεξεργασίας και διάθεσης των στερεών αποβλήτων. 
Τα όρια που παρουσιάζονται στη συνέχεια, δίδονται με βάση τις τρέχουσες εξελίξεις στον 
τομέα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων και ενδέχεται να μεταβληθούν μετά από 
κάποιο χρονικό διάστημα, εφόσον μεταβληθούν τα τεχνολογικά ή / και τα οικονομικά 
δεδομένα.  
 
Τα όρια ποσοτήτων για την αποτελεσματική εφαρμογή κάθε μέθοδο έχουν ως εξής: 
1. Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) 
Ο προσδιορισμός ενός κάτω ορίου για τη λειτουργία ΚΔΑΥ παρουσιάζει αρκετές 
δυσκολίες που σχετίζονται με το γεγονός των πολλών εναλλακτικών μορφών που μπορεί 
να έχει ένα τέτοιο Κέντρο και ειδικότερα με το βαθμό μηχανοποίησής του. Όσο 
μεγαλύτερο είναι το κόστος της αρχικής επένδυσης, τόσο μικρότερο γίνεται στη συνέχεια 
το λειτουργικό κόστος και αντίστροφα, στο βαθμό που εξασφαλίζεται η αδιάλειπτη 
τροφοδοσία της μονάδας. 
 
Εκτιμάται ότι ένα προσεγγιστικό κάτω όριο για τη λειτουργία ενός ΚΔΑΥ με συνδυασμό 
μηχανικής και χειρωνακτικής διαλογής, είναι η παραγωγή 8.000 τόνων ανακτήσιμων 
υλικών σε ετήσια βάση. Θα πρέπει να τονιστεί πάντως ότι η βασικότερη προϋπόθεση για 
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τη λειτουργία ενός ΚΔΑΥ είναι η εύρεση αγοράς διοχέτευσης των προϊόντων και η 
μεταφορά αυτών. 
 
2. Εγκατάσταση μηχανικής διαλογής και μονάδα παραγωγής RDF 
Η ελάχιστη ποσότητα προσδιορίζεται στους 20.000 τόνους μικτών δημοτικών στερεών 
αποβλήτων ανά έτος. Το όριο αυτό προκύπτει με βάση καθαρά οικονομική ανάλυση του 
λειτουργικού κόστους από διαθέσιμα στοιχεία και ισχύει για μονάδα πλήρους μηχανικής 
διαλογής, εξοπλισμένη με το σύνολο των μηχανημάτων που απαιτούνται για την 
ανάκτηση όλων των ανακυκλώσιμων υλικών. Εάν όμως συντρέχουν άλλοι λόγοι για να 
εφαρμοστεί η μηχανική διαλογή, όπως για παράδειγμα η ανάκτηση του οργανικού 
κλάσματος για περαιτέρω επεξεργασία, είναι πιθανόν το όριο των 20.000 τόνων να 
μειωθεί. 
 
3. Καύση 
Σύμφωνα με την υφιστάμενη τεχνογνωσία, για την ικανοποιητική λειτουργία μιας 
μονάδας καύσης που διαθέτει συστήματα αντιρρύπανσης καθώς και διάθεσης των 
στερεών υπο λειμμάτων, απαιτείται ρο ή στο σύστημα περίπο υ δυο  τό νων ανά ώρα. Η 
ποσότητα αυτή αντιστοιχεί σε 14.000 τόνους ανά έτος, δεδομένου ότι εξετάζονται 
συστήματα συνεχούς λειτουργίας (ο αποτεφρωτής λειτουργεί τουλάχιστον 7.000 ώρες το 
έτος). Τονίζεται ότι το όριο αυτό αφορά στο άθροισμα των καυσίμων υλικών που 
περιέχονται στα στερεά απόβλητα και όχι στο σύνολό των μικτών στερεών αποβλήτων. 
Οι διαφοροποιήσεις των τεχνικών καύσης συνεχούς λειτουργίας επιτρέπουν μικρές 
αυξομειώσεις του ορίου αυτού. Οι περιπτώσεις διακοπτόμενης λειτουργίας που απαιτούν 
θεωρητικά μικρότερες ποσότητες, θα πρέπει να αντιμετωπίζονται μεμονωμένα και με 
ιδιαίτερη προσοχή, δεδομένου ότι απαιτείται πλήρης τεκμηρίωση της βιωσιμότητάς τους. 
 
4. Καύση με ανάκτηση ενέργειας 
Σύμφωνα με τη διεθνή εμπειρία, το κατώτατο όριο λειτουργίας είναι οι 4 τόνοι ανά ώρα, 
που αντιστοιχούν σε 28.000 τόνους καυσίμων υλικών ετησίως. Οι παρατηρήσεις που 
αναφέρθηκαν στην περίπτωση της καύσης, σχετικά με τις διαφοροποιήσεις των ορίων και 
τις περιπτώσεις διακοπτόμενης λειτουργίας, ισχύουν και σε αυτά τα συστήματα. 
 
5. Άλλες θερμικές επεξεργασίες 
Πρόκειται για την επεξεργασία των στερεών αποβλήτων με εφαρμογή τεχνικών όπως η 
πυρόλυση, η αεριοποίηση και η τεχνική πλάσματος. Λόγω του γεγονότος ότι οι 
συγκεκριμένες τεχνολογίες βρίσκονται σε διαρκή εξέλιξη, το κάτω όριο που θα 
προσδιοριστεί δεν έχει το ποσοστό ασφαλείας που χαρακτηρίζει τις άλλες τεχνολογίες. 
Εμπειρικά, σύμφωνα και με τις μονάδες που έχουν σχεδιασθεί σε διάφορες χώρες του 
εξωτερικού και με την επιφύλαξη ότι η υπάρχουσα εμπειρία είναι περιορισμένη, το κάτω 
όριο προσδιορίζεται στους 8.000 τόνους καύσιμων υλικών ανά έτος. Επίσης, όπως 
αναλύεται και παρακάτω, η ουσιαστική προϋπόθεση για την εφαρμογή αυτών των 
τεχνικών είναι η αποδεδειγμένη λειτουργικότητά τους. 
 
6. Αερόβια επεξεργασία του οργανικού κλάσματος 
Οι τεχνικές αερόβιας επεξεργασίας του οργανικού κλάσματος διαφέρουν σε πολλά 
σημεία, τόσο από τεχνολογική άποψη όσο και από άποψη λειτουργικού κόστους. Οι 
κρίσιμες παράμετροι για την εφαρμογή της μεθόδου είναι η ποιότητα και η δυνατότητα 
διάθεσης του παραγόμενου compost. Η ποιότητα του προϊόντος εξαρτάται κυρίως από 
την αποτελεσματικότητα του συστήματος διαχωρισμού του οργανικού κλάσματος από τα 
μικτά στερεά απόβλητα. Η μηχανική διαλογή αποτελεί απαραίτητο στάδιο για την 
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εφαρμογή συστήματος αερόβιας επεξεργασίας του οργανικού κλάσματος και για την 
παραγωγή εδαφοβελτιωτικού προϊόντος σύμφωνα με τις προδιαγραφές για τη χρήση του 
σε γεωργικές δραστηριότητες. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, η μηχανική διαλογή 
μπορεί να εφαρμοσθεί επιτυχώς, χωρίς υψηλό λειτουργικό κόστος, για ποσότητες άνω 
των 20.000 τόνων μικτών στερεών αποβλήτων ετησίως. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
οργανικό κλάσμα συμμετέχει μέχρι και κατά 50% περίπου στα δημοτικά στερεά 
απόβλητα, το κάτω όριο για την εφαρμογή συστήματος ανάκτησης του οργανικού 
κλάσματος και αερόβιας βιολογικής επεξεργασίας του για την παραγωγή 
εδαφοβελτιωτικού προσδιορίζεται στους 9.000 τόνους οργανικού κλάσματος ετησίως. 
Στην πράξη ενδέχεται η μηχανική διαλογή να εφαρμοσθεί και για μικρότερες ποσότητες 
στερεών αποβλήτων, εφόσον το παραγόμενο compost είναι υψηλών προδιαγραφών και 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εμπορικό προϊόν. 
 
7. Αναερόβια επεξεργασία του οργανικού κλάσματος 
Στις περιπτώσεις που δε λαμβάνει χώρα ανάκτηση ενέργειας, καθορίζεται ως κατώτατο 
όριο η ποσότητα των 2.500 τόνων αποδομήσιμων στερεών αποβλήτων (οργανικό κλάσμα 
ΔΣΑ, γεωργικά ΣΑ, ιλύες από μονάδες βιολογικής επεξεργασίας αστικών λυμάτων) ανά 
έτος. Η δυναμικότητα αυτή αντιστοιχεί στην μικρότερη μονάδα που λειτουργεί στην 
Ευρώπη (Kaufbeuren – Γερμανία, από το 1992). Και σε αυτήν την περίπτωση 
εξακολουθεί να ισχύει η απαίτηση του αποτελεσματικού διαχωρισμού του οργανικού 
κλάσματος όπως και στην αερόβια επεξεργασία. 
 
8. Αναερόβια επεξεργασία του οργανικού κλάσματος με ανάκτηση ενέργειας 
Στην περίπτωση αυτή το κατώτατο όριο καθορίζεται στους 10.000 τόνους αποδομήσιμων 
στερεών αποβλήτων ανά έτος. Όπως και στις προηγούμενες βιολογικές επεξεργασίες, 
ισχύει η απαίτηση εφαρμογής συστήματος διαχωρισμού του οργανικού κλάσματος. 
 
9. Υγειονομική ταφή 
Η λειτουργία ενός ΧΥΤΑ αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα οποιουδήποτε προγράμματος 
διαχείρισης των στερεών αποβλήτων. Έτσι δεν θεωρείται αναγκαίο να τεθεί όριο 
ποσοτήτων για την εφαρμογή της συγκεκριμένης μεθόδου.  
 
 
4.15.3 Δυνατότητα απορρόφησης των προϊόντων επεξεργασίας των στερεών 
αποβλήτων 
 
Τα υλικά που ανακτώνται από τις διάφορες επεξεργασίες μπορούν να συνοψισθούν σε 
τρεις βασικές κατηγορίες: 
 Υλικά πο υ προκύπτο υν από  διαλο γή (στην πηγή ή μηχανική),  όπως γυαλί,  χαρτί, 

αλουμίνιο, σιδηρούχα μέταλλα, πλαστικά. 
 RDF, από εγκαταστάσεις μηχανικής διαλογής. 
 Compost, από εγκαταστάσεις βιολογικής επεξεργασίας. 
 
Τα προϊόντα αυτά παράγονται σε σημαντικές ποσότητες και η απορρόφησή τους είναι, 
συχνά, η σημαντικότερη παράμετρος από την οποία εξαρτάται η βιωσιμότητα των 
εγκαταστάσεων επεξεργασίας και των προγραμμάτων ανακύκλωσης. Εξετάζοντας κάθε 
κατηγορία ξεχωριστά επισημαίνονται οι παρακάτω παρατηρήσεις: 
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(α) Υλικά από διαλογή 
Η δυσκολία στην προώθηση των ανακτημένων υλικών στην αγορά είναι ένα από τα 
σημαντικότερα προβλήματα που συχνά οδηγεί σε αναποτελεσματικότητα και αστοχία 
των προ γραμμάτων ανακύκλωσης.  Η δυσκο λία αυτή σχετίζεται με την ύπαρξη ή μη, 
μονάδων που θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν τα ανακτημένα υλικά καθώς και από το 
κόστος μεταφοράς των υλικών αυτών στις συγκεκριμένες μονάδες. Η ποιότητα 
(καθαρότητα) των ανακτημένων υλικών αποτελεί επίσης σημαντικό παράγοντα που 
επηρεάζει την δυνατότητα απορρόφησής τους και εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την 
εφαρμοζόμενη μέθοδο ανάκτησης. Επίσης, οι τιμές πώλησης των ανακτημένων υλικών 
παρουσιάζουν σημαντικές διακυμάνσεις ανάλογα με την κατάσταση της αγοράς. Από τα 
παραπάνω προκύπτει ότι πριν την εφαρμογή οποιουδήποτε προγράμματος ανακύκλωσης 
είναι απαραίτητη μια μελέτη σκοπιμότητας, η οποία να λαμβάνει υπόψη της όλους 
αυτούς τους παράγοντες. 
 
(β) RDF 
Η παραγωγή και η προώθηση του RDF σε βιομηχανικές μονάδες, ως υποκατάστατου 
καυσίμου, προϋποθέτει την ύπαρξη κατάλληλων τεχνικών υποδομών στις μονάδες αυτές. 
Εφόσον εξασφαλισθεί συμφωνία για την προώθηση του RDF, η μόνη προϋπόθεση που 
απομένει είναι να τηρούνται οι προδιαγραφές που προβλέπονται από τη νομοθεσία 
σχετικά με την ποιότητα και τα χαρακτηριστικά του. 
 
(γ) Compost 
Η ποιότητα του compost εξαρτάται από την αποτελεσματικότητα της μεθόδου διαλογής 
και ανάκτησης του οργανικού κλάσματος και από την τεχνική της επεξεργασίας του. Οι 
πιθανές χρήσεις του είναι: 
 Εδαφοβελτιωτικό υλικό 
 Υλικό αποκαταστάσεων 
 Υλικό διαμορφώσεων 
 Υλικό επικάλυψης ΧΥΤΑ 
 Ηχομονωτικό υλικό – Βιόφιλτρο (σε περιορισμένες ποσότητες) 
 
Σε σχέση με αυτές τις χρήσεις, αξίζει να σημειωθούν τα παρακάτω: 
• Το compost μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εδαφοβελτιωτικό, αυξάνοντας το ποσοστό 

του οργανικού άνθρακα στο έδαφος, βελτιώνοντας συνολικά την ποιότητα του 
εδάφους και την απόδοση των καλλιεργειών. Για να χρησιμοποιηθεί σε γεωργικές 
χρήσεις το compost, ανεξάρτητα από τη μέθοδο παραγωγής του, θα πρέπει να πληρεί 
ως προς τη σύσταση, συγκεκριμένες προδιαγραφές (παρουσιάζονται στην Ενότητα 
4.10.2.6 της παρούσας μελέτης).  

• Στο  βαθμό  πο υ δεν είναι δυνατή η χρήση το υ compost σε γεωργικές καλλιέργειες, 
είναι δυνατό να εξετασθούν δυνατότητες αξιοποίησής του ως υλικού 
αποκαταστάσεων (π.χ. σε παλιά λατομεία) ή ως υλικού διαμορφώσεων τοπίου (π.χ. σε 
δημόσια πάρκα). Η χρήση του ως ηχομονωτικού υλικού ή ως βιοφίλτρου μπορεί να 
απορροφήσει περιορισμένες ποσότητες. Η χρήση του ως υλικού επικάλυψης σε 
ΧΥΤΑ αποτελεί την τελευταία λύση και εξετάζεται ως συμπληρωματικός μόνο, 
τρόπος διάθεσης. 

 
Με βάση τα παραπάνω, είναι φανερό ότι σε οποιαδήποτε περίπτωση σχεδιάζεται η 
λειτουργία μονάδας παραγωγής compost πρέπει να προηγείται μελέτη σκοπιμότητας και 
έρευνα αγοράς με σκοπό την εξασφάλιση της διοχέτευσής του στην αγορά με 
συγκεκριμένο σχέδιο χρήσεων – ποσοτήτων – αποδεκτών. Σε περιπτώσεις όπου το προϊόν 
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θα χρησιμοποιείται σε γεωργικές χρήσεις είναι απαραίτητη η σύναψη συμφωνιών 
προώθησής του στους καλλιεργητές, με τη μεσολάβηση γεωργικών συνεταιρισμών ή 
άλλων φορέων που μπορούν να εγγυηθούν την απορρόφησή του. 
 
 
4.15.4 Λειτουργικά και άλλα χαρακτηριστικά της κάθε τεχνικής 
 
Πέρα από τις προϋποθέσεις οι οποίες περιγράφονται στις παραπάνω Ενότητες, καθεμιά 
τεχνική παρουσιάζει συγκεκριμένες απαιτήσεις και περιορισμούς που πρέπει να 
ικανοποιούνται, προκειμένου να είναι αποτελεσματική η εφαρμογή της. Οι προϋποθέσεις 
αυτές αφορούν στα λειτουργικά και άλλα χαρακτηριστικά της κάθε μεθόδου (κυρίως το 
εύρος των ποσοτήτων που μπορεί να διαχειρισθεί η συγκεκριμένη τεχνολογία, η 
προσαρμοστικότητά της σε μεταβαλλόμενες ή δυσχερείς συνθήκες όπως μεγάλες 
αυξομειώσεις των ποσοτήτων των αποβλήτων, διακοπές στη λειτουργία κλπ). Αξίζει 
επίσης να τονισθεί ότι η θετική εμπειρία από την εφαρμογή μιας μεθόδου σε πλήρη 
κλίμακα (full scale), αποτελεί μια από τις ισχυρότερες προϋποθέσεις για την επιλογή της. 
 
 
4.15.4.1 Διαλογή στην Πηγή 
 
Οι ιδιαιτερότητες της Διαλογής στην Πηγή, ως μεθόδου ανακύκλωσης των οικιακών 
απορριμμάτων, είναι οι εξής: 
i)Επιπτώσεις στο σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων 
Η εφαρμογή προγραμμάτων ανακύκλωσης με ΔσΠ συνεπάγεται το διαφορετικό 
σχεδιασμό του συστήματος συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας των απορριμμάτων. 
Συγκεκριμένα πρέπει να σχεδιασθεί χωριστή συλλογή των ανακυκλώσιμων υλικών (είτε 
σε ένα ενιαίο ρεύμα που συλλέγεται σε έναν κάδο και τα υλικά διαχωρίζονται στη 
συνέχεια σε κέντρο ανακύκλωσης είτε σε περισσότερα ρεύματα με την τοποθέτηση 
ειδικών κάδων ανά υλικό ή την εφαρμογή άλλου συστήματος συλλογής), μεταφορά και 
κατάλληλη επεξεργασία των υλικών. 
ii) Περιβαλλοντική διάσταση  
Tα υλικά που συλλέγονται μέσω των προγραμμάτων Διαλογής στην Πηγή δεν 
επιβαρύνουν τους χώρους τελικής διάθεσης των απορριμμάτων, γεγονός που 
συνεπάγεται, όπως έχει ήδη αναφερθεί, την παράταση του χρόνου ζωής και τη μείωση 
της φόρτισης των χώρων αυτών. Ταυτόχρονα, με την ανάκτηση και ανακύκλωση υλικών 
επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση πρώτων υλών και ενέργειας σε όλο το κύκλωμα 
παραγωγής υλικών συσκευασίας και γενικότερα υλικών (χαρτί, πλαστικά κλπ.). 
iii) Συμμετοχή και ευαισθητοποίηση των πολιτών 
Η ανακύκλωση με ΔσΠ είναι η μόνη μέθοδος διαχείρισης απορριμμάτων που 
προϋποθέτει τη συμμετοχή των πολιτών (διαχωρίζουν τα υλικά). Μέσω της συμμετοχής 
αυτής οι πολίτες ευαισθητοποιούνται και ενεργοποιούνται σε σχέση με το πρόβλημα των 
απορριμμάτων και καλλιεργείται η περιβαλλοντική συνείδησή τους.  
iv) Ποιότητα των ανακτώμενων υλικών 
Το πλεονέκτημα της ΔσΠ, από την άποψη της ποιότητας των ανακτώμενων υλικών, είναι 
η καθαρότητά τους, επειδή αυτά διαχωρίζονται πριν αναμειχθούν με τα υπόλοιπα 
απορρίμματα. Το χαρακτηριστικό αυτό αποτελεί μοναδικότητα της μεθόδου και έχει ως 
αποτέλεσμα να επιτυγχάνονται καλύτερες τιμές αγοράς των ανακτώμενων υλικών. 
v) Οργανωτικές δυσκολίες   
Στα προγράμματα ΔσΠ συχνά υπάρχουν δυσκολίες που σχετίζονται με την οργανωτική 
διάρθρωση του προγράμματος,  όπως σε σχέση με τη συνέπεια ως προς τη συχνότητα 
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συλλογής των υλικών, την ομαλή ροή της μεταφοράς προς την αγορά (ιδιαίτερα σε 
νησιωτικές ή απομακρυσμένες περιοχές), τη σχέση φορέα διαχείρισης και πολιτών, την 
έγκαιρη επίλυση των καθημερινών προβλημάτων που παρουσιάζονται κλπ. 
 
 
4.15.4.2 Κέντρα Ανακύκλωσης Υλικών 
 
Βασική παράμετρος κατά τη λειτουργία ΚΑΥ, δεν αποτελεί μόνο η συνολική παραγωγή 
απορριμμάτων, αλλά και το ποσοστό που εκτρέπεται προς το αυτό. Το ποσοστό αυτό 
σχετίζεται με την επιτυχία του προγράμματος ευαισθητοποίησης που υποστηρίζει το 
πρόγραμμα ανακύκλωσης. Σύμφωνα με την εμπειρία του ΚΑΥ της Ελληνικής Εταιρείας 
Ανάκτησης και Ανακύκλωσης ο δείκτης εκτροπής για τα υλικά του χαρτιού, του γυαλιού 
και του αλουμινίου φτάνει στο 10%, μετά από τέσσερα χρόνια λειτουργίας του 
προγράμματος. Τέλος, σημαντική παράμετρο αποτελούν και οι μεγάλες χρονικές 
διακυμάνσεις της παραγωγής απορριμμάτων στις τουριστικές περιοχές, μεταξύ χειμερινής 
και θερινής περιόδου. Με βάση τα προηγούμενα, έχοντας ως δεδομένο ότι η λειτουργία 
προγραμμάτων ανακύκλωσης μπορεί να μην είναι οικονομικά κερδοφόρα, πρέπει κάθε 
φορά να εξετάζονται αναλυτικά οι συγκεκριμένες προτάσεις σε σχέση και με τις 
προϋποθέσεις που αναφέρονται στη συνέχεια. Σημειώνεται ότι η βασικότερη προϋπόθεση 
για τη λειτουργία ενός ΚΑΥ είναι η εύρεση αγοράς διοχέτευσης των προϊόντων και η 
εξασφάλιση της μεταφοράς αυτών. 
 
 
4.15.4.3 Αποτέφρωση 
 
Οι βασικές χρησιμότητες της αποτέφρωσης είναι η δραστική μείωση του όγκου των 
απορριμμάτων, που φτάνει έως και 80% του αρχικού όγκου και η δυνατότητα ανάκτησης 
ενέργειας από τα απορρίμματα. Έτσι στενότητα χώρου και σημαντικές ενεργειακές 
ανάγκες σε συνδυασμό με δυσκολίες στην ηλεκτρική τροφοδοσία «διευκολύνουν» τη 
λειτουργία μονάδων αποτέφρωσης. Ας σημειωθεί ότι σε κάθε περίπτωση μία  μονάδα 
αποτέφρωσης πρέπει να συνοδεύεται από κατάλληλο ΧΥΤΑ για τη διάθεση των 
επικινδύνων στερεών υπολειμμάτων. Στο βαθμό που προτείνεται διακοπτόμενη 
λειτουργία μονάδας αποτέφρωσης, θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει αποδεδειγμένη 
θετική εμπειρία από την λειτουργία παρόμοιας μονάδας. Σε κάθε περίπτωση η 
αποτέφρωση πρέπει αποδεδειγμένα να οδηγεί σε ανάκτηση ενέργειας, η οποία να είναι 
άμεσα αξιοποιήσιμη. 
 
 
4.15.4.4 Πυρόλυση - Αεριοποίηση 
 
Η ουσιαστική προϋπόθεση για την εφαρμογή αυτής της τεχνολογίας είναι η 
αποδεδειγμένη λειτουργικότητά της. Επειδή πρόκειται για ραγδαία αναπτυσσόμενη 
τεχνολογία, με πολλά πλεονεκτήματα αλλά και σοβαρές δυνατότητες βελτίωσης, που 
επιτυγχάνουν δραστική μείωση του όγκου των προς ταφή απορριμμάτων και παραγωγή 
αξιοποιήσιμων παραπροϊόντων, κρίνεται σκόπιμο να υπάρχει αποδεδειγμένη θετική 
εμπειρία από τη λειτουργία τέτοιων μονάδων. 
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4.15.4.5 Τεχνική του πλάσματος 
 
Η συγκεκριμένη θερμική τεχνολογία εμφανίστηκε πιο πρόσφατα σε σύγκριση με όλες τις 
υπόλοιπες, αλλά εξελίσσεται ταχύτατα δεδομένου ότι είναι περισσότερο φιλική στο 
περιβάλλον και συγχρόνως θεωρείται περισσότερο βιώσιμη με οικονομικά κριτήρια. Τα 
συγκριτικά πλεονεκτήματα της τεχνικής του πλάσματος σε σχέση με τις συμβατικές 
μεθόδους θερμικής επεξεργασίας των αποβλήτων είναι πολλά και σημαντικά. Ενδεικτικά 
αναφέρονται: 
1. Επίτευξη των ορίων εκπομπής αερίων που προβλέπονται από την υφιστάμενη 

νομοθεσία. 
2. Παραγωγή CO και Η2 από τα οργανικά συστατικά των αποβλήτων, τα οποία 

χρησιμοποιούνται ως καύσιμο είτε στην ίδια τη μονάδα πλάσματος είτε ως εμπορικό 
προϊόν.  

3. Μετατροπή του ανόργανου υλικού των αποβλήτων σε τηγμένο υπόλειμμα το οποίο 
στη συνέχεια υαλοποιείται σε σταθερό και αδρανές υλικό. Λόγω της υψηλής 
πυκνότητας του υλικού αυτού επιτυγχάνεται σημαντική μείωση του όγκου των 
αποβλήτων. Επίσης το υαλοποιημένο υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορες 
εφαρμογές όπως για την παραγωγή κατασκευαστικών υλικών (υλικά οδοποιίας, 
κεραμικά, κλπ). 

4. Η περιεχόμενη στα απόβλητα υγρασία, καθώς και η θερμογόνος δύναμη των 
αποβλήτων δεν επηρεάζουν τη λειτουργία της μονάδας, με αποτέλεσμα οι 
διαφοροποιήσεις στη σύσταση των εισερχόμενων αποβλήτων να μην ελαττώνουν την 
αποτελεσματικότητα της μεθόδου. 

5. Δυνατότητα επεξεργασίας του συνόλου των ρευμάτων των αποβλήτων με κατάλληλη 
τροποποίηση των παραμέτρων λειτουργίας 

 
 
4.15.4.6 Αερόβια βιοσταθεροποίηση οργανικού κλάσματος αποβλήτων 
 
Η επεξεργασία αυτή εξασφαλίζει μείωση του όγκου των απορριμμάτων που οδηγείται 
προς τελική διάθεση, εφόσον εξασφαλίζεται η διάθεση του compost. Παράλληλα, το 
στερεό υπόλειμμα που οδηγείται προς ταφή έχει μειωμένο ρυπαντικό φορτίο με 
αποτέλεσμα να ελαχιστοποιείται και η πιθανότητα ρύπανσης του υδροφόρου ορίζοντα 
από διαρροές στραγγισμάτων. Επίσης, η ανάκτηση του οργανικού κλάσματος μειώνει 
δραστικά το οργανικό φορτίο που καταλήγει σε χώρους διάθεσης αποβλήτων και κατά 
συνέπεια περιορίζει στο ελάχιστο το βιοαέριο και τα στραγγίσματα που θα παραχθούν 
στους χώρους αυτούς. Τέλος, είναι δυνατή η επεξεργασία γεωργικών και κτηνοτροφικών 
στερεών αποβλήτων, καθώς και ιλύων, γεγονός που οδηγεί σε βελτίωση της ποιότητας 
του παραγόμενου εδαφοβελτιωτικού. Η ύπαρξη γεωργικών και κτηνοτροφικών 
αποβλήτων είναι ένα γεγονός που «διευκολύνει»  τη λειτουργία μονάδων αερόβιας 
επεξεργασίας. Είναι επίσης δυνατή η διακοπτόμενη λειτουργία των μονάδων αερόβιας 
επεξεργασίας, κάτι που έχει ιδιαίτερη σημασία για τις μεγάλες αυξομειώσεις των 
παραγομένων απορριμμάτων που παρουσιάζει η Κύπρος ως τουριστικό νησί. 
 
 
4.15.4.7 Αναερόβια επεξεργασία οργανικού κλάσματος αποβλήτων 
 
Οι αντιδραστήρες χρησιμοποιούνται σε διάφορα μεγέθη και σε συνδυασμό με τη ρύθμιση 
του χρόνου παραμονής του οργανικού κλάσματος στον αντιδραστήρα είναι δυνατή η 
επεξεργασία ακόμα και μικρών ποσοτήτων αποβλήτων.  
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4.15.4.8 Υγειονομική ταφή 
 
Για να γίνει η μέγιστη δυνατή εκμετάλλευση του χώρου και για να μην αποτελέσει εστία 
ρύπανσης της ευρύτερης περιοχής, πρέπει η λειτουργία του να ακολουθεί συγκεκριμένους 
κανόνες. 
 
Η εναπόθεση και διάστρωση των απορριμμάτων πρέπει να γίνεται σύμφωνα με ένα 
καθορισμένο πρόγραμμα εργασιών το οποίο πρέπει να έχει εκπονηθεί πριν την έναρξη 
λειτουργίας του χώρου. Η μέθοδος που ακολουθείται εξαρτάται, όπως ήδη έχει 
αναφερθεί, από τη μορφολογία του χώρου και από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της 
περιο χής και πρέπει να είναι σύμφωνη με το υς κανό νες της υγειονο μικής ταφής 
αποβλήτων. 
 
Πρέπει να μην παραλείπεται η καθημερινή επικάλυψη των απορριμμάτων ώστε να 
αποφεύγεται η διασπορά μικροαπορριμμάτων, η διαφυγή οσμών σκόνης κ.λπ.. 
 
Τα βιομηχανικά απόβλητα δεν μπορούν να διατεθούν ανεξέλεγκτα στο ΧΥΤΑ. Πρέπει να 
γίνεται ειδικός έλεγχος και να συγκεντρώνονται στοιχεία από τις βιομηχανίες που τα 
παράγουν, ώστε να εξασφαλίζεται ότι η διάθεσή τους δεν θα προκαλέσει προβλήματα 
τόσο στο περιβάλλον, όσο και στην υγεία του απασχολούμενου προσωπικού. Αν τελικά 
αποφασισθεί η διάθεση τους, θα πρέπει να υπάρξει ειδική μέριμνα για την αποφυγή της 
ρύπανσης των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων. 
 
Πρέπει να υπάρχει πάντα ένα εφεδρικό μέτωπο απόρριψης κοντά στο δρόμο 
προσπέλασης, ώστε αν υπάρξουν έκτακτα περιστατικά (παρατεινόμενες βροχοπτώσεις, 
κλπ) να χρησιμοποιηθεί και να μη διακοπεί η λειτουργία του χώρου. 
 
Το υλικό επικάλυψης πρέπει να είναι διαθέσιμο σε σωρούς κοντά στο μέτωπο εργασίας, 
ώστε να μην δημιουργούνται προβλήματα στην εξασφάλισή του και να αντιμετωπίζονται 
έκτακτα περιστατικά  
 
Η στάθμη της δεξαμενής των στραγγισμάτων πρέπει να ελέγχεται τακτικά, το ίδιο και η 
κατάσταση της αντλίας, ώστε να μην υπάρξει κίνδυνος διαφυγής τους. Για τον έλεγχο της 
διαρροής στραγγισμάτων, επιλέγονται θέσεις ελέγχου βάσει των στοιχείων που 
προκύπτουν από υδρογεωλογική μελέτη. Για την επίτευξη αποτελεσματικού ελέγχου 
απαιτείται η επίγνωση του άμεσου ή έμμεσου κινδύνου ρύπανσης των υπογείων υδάτων 
και να πραγματοποιείται επισταμένος έλεγχος σχετικά με την πιθανή ρύπανση του 
εδάφους και των υπογείων υδάτων από ενδεχόμενη διαρροή στραγγισμάτων. Για το 
σκοπό αυτό θεωρείται απαραίτητη η διάνοιξη γεωτρήσεων για τον έλεγχο της ποιότητας 
των υπογείων υδάτων. Οι σχετικές με τα υπόγεια ύδατα μετρήσεις πρέπει να παρέχουν 
πληροφορίες για ενδεχόμενη επίδραση σε αυτά από διαρροή αποβλήτων, με ένα 
τουλάχιστον σημείο μέτρησης ανάντι και δύο κατάντι μέσα στην ίδια υδρογεωλογική 
λεκάνη. Ο αριθμός αυτός μπορεί να αυξάνεται βάσει ειδικής υδρογεωλογικής μελέτης και 
με γνώμονα την ανάγκη να εντοπίζεται εγκαίρως κάθε τυχαία διαρροή στραγγισμάτων 
στα υπόγεια ύδατα.  
 
Προκειμένου να επιτευχθεί η ορθολογική συλλογή και διαχείριση των στραγγισμάτων 
απαιτούνται επίσης αντίστοιχα συστήματα που χαρακτηρίζονται από λειτουργική 
ικανότητα. 
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Χρειάζεται η εγκατάσταση λειτουργικών συστημάτων συλλογής και διαχείρισης του 
βιοαερίου. Η παρακολούθηση του βιοαερίου πρέπει να είναι αντιπροσωπευτική για κάθε 
τμήμα του χώρου ταφής. Τα συστατικά εκείνα που πρέπει να μετρούνται σε 
μακροπρόθεσμη βάση είναι: μεθάνιο, διοξείδιο του άνθρακα, οξυγόνο, ολικό χλώριο, 
ολικό θείο, άζωτο, ολικό φθόριο. Ανάλογα βέβαια με τη σύνθεση του βιοαερίου και την 
εφαρμοζόμενη μέθοδο διαχείρισης, και συγκεκριμένα σε περίπτωση αξιοποίησης ή 
καύσης μπορεί να μετρούνται και άλλα συστατικά.  
 
Προκειμένου να επιτευχθεί η ορθολογική συλλογή και διαχείριση των στραγγισμάτων 
απαιτούνται επίσης αντίστοιχα συστήματα που χαρακτηρίζονται από λειτουργική 
ικανότητα.  
 
Επιδιώκοντας τη διαπίστωση τυχόν παραμορφώσεων στο σύστημα στεγάνωσης της 
βάσης του ΧΥΤΑ, σε ετήσια βάση γίνεται ο έλεγχος της θέσης των αγωγών στη ζώνη 
αποστράγγισης. Οι διαπιστωθείσες παραμορφώσεις συγκρίνονται με τα αποτελέσματα  
που προέκυψαν από τους υπολογισμούς των καθιζήσεων και των παραμορφώσεων κατά 
το στάδιο σχεδιασμού του ΧΥΤΑ.  
 
Η συντήρηση του εξοπλισμού πρέπει να είναι τακτική, ώστε να μην υπάρξει κίνδυνος 
διακοπής της λειτουργία του ΧΥΤΑ. Έτσι συνίσταται η περιοδική συντήρηση του 
συστήματος συλλογής ομβρίων, του οδικού δικτύου, του συστήματος συλλογής και 
διαχείρισης στραγγισμάτων και του βιοαερίου.  
 
Πρέπει να σημειωθεί ότι στην περίπτωση που πρόκειται να διατεθούν επικίνδυνα 
απόβλητα, η Κοινοτική νομοθεσία καθορίζει συγκεκριμένες ειδικές προδιαγραφές για την 
κατασκευή και λειτουργία Χώρων Υγειονομικής Ταφής Επικινδύνων Αποβλήτων 
(ΧΥΤΕΑ). 
 
Στον Πίνακα 4.13 συνοψίζονται οι βασικές προϋποθέσεις εφαρμογής των μεθόδων που 
περιγράφηκαν παραπάνω. Επίσης, στους Πίνακες 4.14 – 4.18 παρατίθενται οι παράμετροι 
οι οποίες πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την εφαρμογή κάθε μιας από τις παραπάνω 
μεθόδους. 
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Πίνακας 4.13: Προϋποθέσεις εφαρμογής μεθόδων επεξεργασίας  
Μέθοδος Όριο 

ποσοτήτων 
(τόνοι / 
έτος) 

Προϊόντα Διάθεση προϊόντων Είδη 
επεξεργαζόμενων 

ΣΑ 

Άλλες 
προϋποθέσεις 

Σκοπιμότητα εφαρμογής 

Αερόβια επεξεργασία 
με μηχανική διαλογή 

> 9.000 
(οργανικά) 

Compost* • Γεωργία 
• Αποκαταστάσεις 

εδάφους 
• Διαμορφώσεις 

τοπίου 

Οικιακά** 
Γεωργικά 
Κτηνοτροφικά 
Ιλύες  

- Εξασφαλισμένη 
διάθεση compost 

• Μείωση όγκου και 
βιοαποδομήσιμου υλικού προς 
διάθεση 

• Αμελητέο οργανικό φορτίο 
υπολειμμάτων επεξεργασίας 

• Παραγωγή χρήσιμου προϊόντος 
Αναερόβια επεξεργασία 
με μηχανική διαλογή – 
ανάκτηση ενέργειας 

> 9.000 
(οργανικά) 

Σταθεροποιημένο 
οργανικό * 
Ενέργεια 

• Γεωργία 
• Αποκαταστάσεις 
       εδάφους 
• Διαμορφώσεις 

τοπίου 
• Καταναλωτές 

ενέργειας 

Οικιακά** 
Γεωργικά 
Κτηνοτροφικά 
Ιλύες 

- Θετική 
εμπειρία 
- Εξασφαλισμένη 
διάθεση 
Σταθεροποιημέν
ου οργανικού 
υλικού 

• Μείωση όγκου και 
βιοαποδομήσιμου υλικού προς 
διάθεση 

• Αμελητέο οργανικό φορτίο 
υπολειμμάτων 

• Παραγωγή χρήσιμων προϊόντων 
• Ανάκτηση ενέργειας 

Αναερόβια επεξεργασία 
χωρίς ανάκτηση 
ενέργειας 

> 2.500 
(οργανικά) 

Σταθεροποιημένο 
οργανικό * 

• Αποκαταστάσεις 
εδάφους 

• Διαμορφώσεις 
τοπίου 

Οικιακά** 
Γεωργικά 
Κτηνοτροφικά 
Ιλύες 

- Θετική 
εμπειρία 
- Εξασφαλισμένη 
διάθεση 
σταθεροποιημένο
υ οργανικού 
υλικού 

• Μείωση όγκου και 
βιοαποδομήσιμου υλικού προς 
ταφή 

• Αμελητέο οργανικό φορτίο 
υπολειμμάτων 

Αποτέφρωση > 14.000 
(καύσιμα) 

-  Οικιακά** 
Γεωργικά 
Διάφορα καύσιμα 

- Θετική 
εμπειρία για 
διακοπτόμενη 
λειτουργία 

• Μείωση όγκου προς ταφή 
• Αδρανοποίηση υπολειμμάτων 

Αποτέφρωση με 
ανάκτηση ενέργειας 

> 28.000 
(καύσιμα) 

Ενέργεια • Καταναλωτές 
ενέργειας 

Οικιακά** 
Γεωργικά 
Διάφορα καύσιμα 

- Θετική 
εμπειρία για 
διακοπτόμενη 
λειτουργία 

• Μείωση όγκου προς ταφή 
• Αδρανοποίηση υπολειμμάτων 
• Ανάκτηση ενέργειας 

Πυρόλυση – 
Αεριοποίηση – Τεχνική 
πλάσματος 

> 8.000 Στερεά 
Υγρά 
Αέρια 

• Καταναλωτές 
ενέργειας 

• Αγορά 

Οικιακά** 
Γεωργικά 
Διάφορα καύσιμα 

- Θετική 
εμπειρία 
- Διάθεση 

• Μείωση όγκου προς ταφή 
• Αδρανοποίηση υπολειμμάτων 
• Ανάκτηση ενέργειας 
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λιπαντικών προϊόντων 
ΚΔΑΥ > 8.000 Ανακυκλωμένα 

Υλικά 
• Αγορά 

ανακύκλωσης 
Οικιακά** - Διάθεση 

προϊόντων 
• Μείωση όγκου προς ταφή 
• Ανάκτηση υλικών 

(Πηγή: ΕΜΠ, 1999) 
* Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι πιθανή και η ανάκτηση υλικών, ανάλογα με το 
σχεδιασμό της μονάδας. 
** Στον όρο «οικιακά» περιλαμβάνονται όλα τα στερεά που συλλέγονται από τις 
Υπηρεσίες Καθαριότητας 
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Πίνακας 4.14: Εγκατάσταση αερόβιας βιολογικής επεξεργασίας 
Παράγοντες Αξιολόγηση 
Είδη αποβλήτων Τι είδους απόβλητα δέχεται η μονάδα; 

 
Προεπεξεργασία Τι είδους προεπεξεργασία των αποβλήτων θα γίνεται;  

 
Διάγραμμα ροής Δίνεται διάγραμμα ροής και ισοζύγια υλικών; 

 
Μέθοδος  Ποια μέθοδος ακολουθείται (κλειστό - ανοικτό σύστημα, σειράδια 

κλπ); 
Προβλέπεται η χρήση πρόσθετων βελτιωτικών της διαδικασίας 
λιπασματοποίησης; 
Πως γίνεται ο αερισμός των επεξεργαζόμενων υλικών; 
Υπάρχει εκτίμηση των απαιτήσεων σε αέρα; 
Προβλέπεται έλεγχος της θερμοκρασίας, της υγρασίας και του pH 
και αν ναι με ποιο τρόπο; 
Πόσο διαρκεί η βιοαποδόμηση και πόσο η ωρίμανση; 
Λαμβάνονται υπόψη τα κλιματολογικά χαρακτηριστικά της 
περιοχής (για τα ανοιχτά συστήματα);  
Υπάρχει σύστημα μείωσης και ελέγχου του μεγέθους των 
σωματιδίων και αν ναι σε Ποια όρια κινείται; 
Υπάρχει σύστημα επεξεργασίας των προϊόντων και αν ναι τι 
επεξεργασία γίνεται; 
Υπάρχει σύστημα συσκευασίας των προϊόντων και αν ναι τι 
συσκευασίες προβλέπονται; 
Τι ποσοστό μείωσης των προς διάθεση αποβλήτων επιτυγχάνεται; 
 

Δυναμικότητα Ποια είναι η ονομαστική δυναμικότητα της μονάδας (tn/ημέρα); 
Ποια είναι τα όρια αποτελεσματικής λειτουργίας της (tn/ημέρα); 
 

Χαρακτηριστικά 
προϊόντων 

Ποια η προβλεπόμενη σύσταση και ποιες οι ποσότητες προϊόντων 
(σε tn/χρόνο); 
ποιες οι πιθανές χρήσεις των προϊόντων; 
Υπάρχει κάποια συμφωνία για την απορρόφησή τους και αν ναι για 
ποιες ποσότητες, για ποιες χρήσεις και για πόσα χρόνια; 
 

Χρόνος λειτουργίας Πόσο είναι το χρονικό διάστημα λειτουργίας (ημέρες / έτος); 
Πόσος είναι ο απαιτούμενος χρόνος συντήρησης και κάθε πότε 
πρέπει να γίνεται; 
Προβλέπεται λειτουργία κατά τη διάρκεια της συντήρησης; 
 

Έλεγχος οσμών Υπάρχει ποσοτική εκτίμηση για τις εκπεμπόμενες οσμές; Υπάρχει 
πρόβλεψη για τη διασπορά τους; Πως αντιμετωπίζεται η εκπομπή 
οσμών;   
 

Υγρά απόβλητα 
 

ποιες οι προβλεπόμενες ποσότητες υγρών αποβλήτων σε lt/ώρα και 
Ποια η σύσταση αυτών; Τι επεξεργασία προβλέπεται για τα υγρά 
απόβλητα; Τι προβλέπεται για τη διάθεσή τους; 
 

Αυτοματισμοί Σε Ποια σημεία προβλέπονται αυτοματοποιημένες λειτουργίες; 
Ανάγκες σε γη Πόση έκταση απαιτείται για την εγκατάσταση; Υπάρχει πρόβλεψη 

για αύξηση στο μέλλον, στο βαθμό που αυξηθεί η δυναμικότητα; 
 

Αξιοπιστία Είναι δοκιμασμένος ο προτεινόμενος εξοπλισμός για μία εύλογη 
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χρονική περίοδο σε άλλες εγκαταστάσεις; Τι ανάγκες συντήρησης 
υπάρχουν; Υπάρχει εμπειρία από αστοχία του εξοπλισμού; 
  

Ανάγκες 
Προσωπικού 

Τι ειδικότητες προσωπικού απαιτεί η λειτουργία της εγκατάστασης;  
Υπάρχει πρόγραμμα εκπαίδευσης προσωπικού; 
Σε Ποια μέρη της εγκατάστασης απαιτούνται ειδικά τεχνικά 
συνεργεία συντήρησης και σε Ποια η συντήρηση είναι σχετικά 
απλή και μπορεί να γίνει από χαμηλής ειδικότητας προσωπικό μετά 
από εκπαίδευση; 
 

Ασφάλεια 
προσωπικού 

Ο προτεινόμενος εξοπλισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί με 
ασφάλεια ακόμα και από προσωπικό χαμηλής ειδίκευσης; 
Υπάρχουν ασφαλιστικές δικλείδες που να αποτρέπουν από 
επικίνδυνες λειτουργίες; 
Υπάρχει σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων ή 
ατυχημάτων; 
Ποια τα μέτρα ασφαλείας; 
 

Οικονομικά στοιχεία Ποιο είναι το κόστος επένδυσης; Τι περιλαμβάνεται σε αυτό; 
Περιλαμβάνεται η προεπεξεργασία των απορριμμάτων; 
Περιλαμβάνεται ο χώρος διάθεσης των στερεών αποβλήτων και η 
εγκατάσταση επεξεργασίας τους (αν υπάρχει); Περιλαμβάνεται η 
επεξεργασία και διάθεση των υγρών αποβλήτων; 
Ποιο το λειτουργικό κόστος (σε δρχ/tn) και το κόστος έναρξης 
λειτουργίας; 
Πως αναλύεται το λειτουργικό κόστος σε κόστος προεπεξεργασίας,  
κόστος συστημάτων αντιρρύπανσης, κόστος επεξεργασίας και 
διάθεσης υγρών αποβλήτων και κόστος επεξεργασίας και διάθεσης 
στερεών αποβλήτων; 
Ποιο το κόστος συντήρησης; 
Υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις (προμηθευτές) για την αγορά του 
εξοπλισμού; 
Υπάρχει χρηματοδοτικό σχέδιο; 
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Πίνακας 4.15:  Εγκατάσταση αναερόβιας βιολογικής επεξεργασίας 
Παράγοντες Αξιολόγηση 
Είδη απορριμμάτων Τι είδους απόβλητα δέχεται η μονάδα; 

 
Προεπεξεργασία Τι είδους προεπεξεργασία των αποβλήτων θα γίνεται;  

 
Διάγραμμα ροής Δίνεται διάγραμμα ροής και ισοζύγια υλικών; 

 
Αναερόβια 
επεξεργασία 

Υπάρχει διαδικασία προοξείδωσης και αν ναι πόσο διαρκεί; 
Τι αντιδραστήρες προβλέπονται (συνεχούς ή διακοπτόμενη ροής, 
με αραίωση σε νερό, πως γίνεται η ανάμιξη); Πόσο διαρκεί η 
αναερόβια διεργασία; 
Πόσοι αντιδραστήρες προβλέπονται; 
Τι παραγωγή βιοαερίου προβλέπεται ανά τόνο επεξεργαζόμενων 
απορριμμάτων; 
Προβλέπεται έλεγχος της θερμοκρασίας, της υγρασίας και του pH 
και αν ναι με ποιο τρόπο; 
Υπάρχει σύστημα μείωσης και ελέγχου του μεγέθους των 
σωματιδίων και αν ναι σε Ποια όρια κινείται; 
Συνδυάζεται η μέθοδος με αερόβια επεξεργασία;  
Τι ποσοστό μείωσης των προς διάθεση αποβλήτων επιτυγχάνεται; 
 

Ανάκτηση ενέργειας Υπάρχει σύστημα ανάκτησης ενέργειας;  
Αν ναι πόση είναι η ανακτώμενη ενέργεια συνολικά (Gross 
electrical output) σε KWh; 
Πόση είναι η ωφέλιμη ενέργεια, μετά την αφαίρεση της ηλεκτρικής 
κατανάλωσης της εγκατάστασης (Net electrical output) σε KWh; 
Τι σύστημα ανάκτησης ενέργειας χρησιμοποιείται;  
Προβλέπεται παραγωγή ρεύματος ή θερμότητας ή και των δύο; 
Ποια είναι η ανακτώμενη ενέργεια ανά τόνο απορριμμάτων; 
Ποια η θερμογόνος δύναμη του βιοαερίου; 
 

Δυναμικότητα Ποια είναι η ονομαστική δυναμικότητα της μονάδας (tn/ημέρα); 
Ποια είναι τα όρια αποτελεσματικής λειτουργίας της (tn/ημέρα); 
 

Χρόνος λειτουργίας Πόσο είναι το χρονικό διάστημα λειτουργίας (ημέρες / έτος); 
Πόσος είναι ο απαιτούμενος χρόνος συντήρησης και κάθε πότε 
πρέπει να γίνεται; 
Προβλέπεται λειτουργία κατά τη διάρκεια της συντήρησης; 
 

Στερεά απόβλητα Ποια είναι η σύσταση και ποιες οι ποσότητες των στερεών 
αποβλήτων (λάσπες από επεξεργασία κλπ); Υπάρχει μέρος τους 
που χαρακτηρίζεται ως επικίνδυνο; Ποια είναι η επεξεργασία και 
ποια η τελική διάθεση των στερεών αποβλήτων; 
 

Υγρά απόβλητα 
 

ποιες οι προβλεπόμενες ποσότητες υγρών αποβλήτων σε lt/ώρα και 
Ποια η σύσταση αυτών; Τι επεξεργασία προβλέπεται για τα υγρά 
απόβλητα; Τι προβλέπεται για τη διάθεσή τους; 
 

Αυτοματισμοί Σε Ποια σημεία προβλέπονται αυτοματοποιημένες λειτουργίες; 
 

Ανάγκες σε γη Πόση έκταση απαιτείται για την εγκατάσταση; Υπάρχει πρόβλεψη 
για αύξηση στο μέλλον, στο βαθμό που αυξηθεί η δυναμικότητα; 
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Αξιοπιστία Είναι δοκιμασμένος ο προτεινόμενος εξοπλισμός για μία εύλογη 
χρονική περίοδο σε άλλες εγκαταστάσεις; Τι ανάγκες συντήρησης 
υπάρχουν; Υπάρχει εμπειρία από αστοχία του εξοπλισμού; 
  

Ανάγκες 
Προσωπικού 

Τι ειδικότητες προσωπικού απαιτεί η λειτουργία της εγκατάστασης;  
Υπάρχει πρόγραμμα εκπαίδευσης προσωπικού; 
Σε Ποια μέρη της εγκατάστασης απαιτούνται ειδικά τεχνικά 
συνεργεία συντήρησης και σε Ποια η συντήρηση είναι σχετικά 
απλή και μπορεί να γίνει από χαμηλής ειδικότητας προσωπικό μετά 
από εκπαίδευση; 
 

Ασφάλεια 
προσωπικού 

Ο προτεινόμενος εξοπλισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί με 
ασφάλεια ακόμα και από προσωπικό χαμηλής ειδίκευσης; 
Υπάρχουν ασφαλιστικές δικλείδες που να αποτρέπουν από 
επικίνδυνες λειτουργίες; 
Υπάρχει σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων ή 
ατυχημάτων; 
Ποια τα μέτρα ασφαλείας; 
 

Οικονομικά στοιχεία Ποιο είναι το κόστος επένδυσης; Τι περιλαμβάνεται σε αυτό; 
Περιλαμβάνεται η προεπεξεργασία των απορριμμάτων; 
Περιλαμβάνεται ο χώρος διάθεσης των στερεών αποβλήτων και η 
εγκατάσταση επεξεργασίας τους (αν υπάρχει); Περιλαμβάνεται η 
επεξεργασία και διάθεση των υγρών αποβλήτων; 
Ποιο το λειτουργικό κόστος (σε δρχ/tn) και το κόστος έναρξης 
λειτουργίας; 
Πως αναλύεται το λειτουργικό κόστος σε κόστος προεπεξεργασίας,  
κόστος επεξεργασίας και διάθεσης υγρών αποβλήτων και κόστος 
επεξεργασίας και διάθεσης στερεών αποβλήτων; 
Ποιο το κόστος συντήρησης; 
Υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις (προμηθευτές) για την αγορά του 
εξοπλισμού; 
Υπάρχει χρηματοδοτικό σχέδιο; 
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Πίνακας 4.16: Εγκατάσταση αποτέφρωσης  
Παράγοντες Αξιολόγηση 
Είδη απορριμμάτων Τι είδους απόβλητα δέχεται η μονάδα; 

 
Προεπεξεργασία Τι είδους προεπεξεργασία των αποβλήτων θα γίνεται;  

 
Διάγραμμα ροής Δίνεται διάγραμμα ροής και ισοζύγια υλικών και ενέργειας ; 

 
Αποτεφρωτής Τι είδους είναι ο αποτεφρωτής (κινητές εσχάρες, ρευστοποιημένη 

κλίνη, RDF ή άλλο); 
Προβλέπεται σύστημα βαθμίδων αποτέφρωσης;  
Πόσοι ξεχωριστοί αποτεφρωτές θα εγκατασταθούν; 
 

Δυναμικότητα Ποια είναι η ονομαστική δυναμικότητα του κάθε αποτεφρωτή 
(tn/ώρα); 
Ποια είναι τα όρια αποτελεσματικής λειτουργίας του (tn/ώρα); 
Ποια είναι η ονομαστική δυναμικότητα της μονάδας συνολικά 
(tn/ώρα); 
 

Ανάκτηση ενέργειας Υπάρχει σύστημα ανάκτησης ενέργειας;  
Αν ναι πόση είναι η ανακτώμενη ενέργεια συνολικά (Gross 
electrical output) σε KWh; 
Πόση είναι η ωφέλιμη ενέργεια, μετά την αφαίρεση της ηλεκτρικής 
κατανάλωσης της εγκατάστασης (Net electrical output) σε KWh; 
Τι σύστημα ανάκτησης ενέργειας χρησιμοποιείται;  
Προβλέπεται παραγωγή ρεύματος ή θερμότητας ή και των δύο; 
Ποια είναι η ανακτώμενη ενέργεια ανά τόνο απορριμμάτων; 
 

Χρόνος λειτουργίας Πόσο είναι το χρονικό διάστημα λειτουργίας ανά έτος (ώρες / 
έτος); 
Πόσος είναι ο απαιτούμενος χρόνος συντήρησης και κάθε πότε 
πρέπει να γίνεται; 
Προβλέπεται λειτουργία κατά τη διάρκεια της συντήρησης; 
 

Σύστημα 
αντιρρύπανσης 

Τι είδους αντιρρυπαντική τεχνολογία προβλέπεται για τις αέριες 
εκπομπές (ανά ρύπο) και τις εκπομπές σωματιδίων; 
 

Αέριες εκπομπές Είναι οι προβλεπόμενες εκπομπές εντός των θεσμοθετημένων από 
την Ε.Ε, ορίων; Ποια η προβλεπόμενη σύστασή τους και Ποια η 
ποσότητά τους (σε gr/ώρα ή kg/ημέρα); 
 

Στερεά απόβλητα ποιες οι προβλεπόμενες ποσότητες στερεών αποβλήτων (ιπτάμενη 
τέφρα, τέφρα βάσης, άλλες πηγές στερεών αποβλήτων) σε tn/ημέρα 
και Ποια η προβλεπόμενη σύστασή τους; Τι μέρος των στερεών 
αποβλήτων θεωρείται επικίνδυνο; Τι προβλέπεται για τη διάθεσή 
τους; 
 

Υγρά απόβλητα 
 

ποιες οι προβλεπόμενες ποσότητες υγρών αποβλήτων σε lt/ώρα και 
Ποια η σύσταση αυτών; Τι επεξεργασία προβλέπεται για τα υγρά 
απόβλητα; Τι προβλέπεται για τη διάθεσή τους; 

Αυτοματισμοί Σε Ποια σημεία προβλέπονται αυτοματοποιημένες λειτουργίες; 
 

Αξιοπιστία Είναι δοκιμασμένος ο προτεινόμενος εξοπλισμός για μία εύλογη 
χρονική περίοδο σε άλλες εγκαταστάσεις; Τι ανάγκες συντήρησης 
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υπάρχουν; Υπάρχει εμπειρία από αστοχία του εξοπλισμού; 
  

Ανάγκες 
Προσωπικού 

Τι ειδικότητες προσωπικού απαιτεί η λειτουργία της εγκατάστασης;  
Υπάρχει πρόγραμμα εκπαίδευσης προσωπικού; 
Σε Ποια μέρη της εγκατάστασης απαιτούνται ειδικά τεχνικά 
συνεργεία συντήρησης και σε Ποια η συντήρηση είναι σχετικά 
απλή και μπορεί να γίνει από χαμηλής ειδικότητας προσωπικό μετά 
από εκπαίδευση; 
 

Ασφάλεια 
προσωπικού 

Ο προτεινόμενος εξοπλισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί με 
ασφάλεια ακόμα και από προσωπικό χαμηλής ειδίκευσης; 
Υπάρχουν ασφαλιστικές δικλείδες που να αποτρέπουν από 
επικίνδυνες λειτουργίες; 
Υπάρχει σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων ή 
ατυχημάτων; 
Ποια τα μέτρα ασφαλείας; 
 

Περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις 

ποιες είναι οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις του εξοπλισμού και Ποια 
τα μέτρα αντιμετώπισης αυτών; 
 

Ασφάλεια περιοίκων Υπάρχει μέρος του εξοπλισμού που σε περίπτωση ατυχήματος 
μπορεί να προκαλέσει σημαντικό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία;  
Αν ναι πως αντιμετωπίζεται αυτό το ενδεχόμενο; 
 

Οικονομικά στοιχεία Ποιο είναι το κόστος επένδυσης; Περιλαμβάνεται σε αυτό η 
μονάδα αντιρρύπανσης για τις αέριες εκπομπές; Περιλαμβάνεται η 
προεπεξεργασία των απορριμμάτων; Περιλαμβάνεται ο χώρος 
διάθεσης των στερεών αποβλήτων και η εγκατάσταση 
επεξεργασίας τους (αν υπάρχει); Περιλαμβάνεται η επεξεργασία 
και διάθεση των υγρών αποβλήτων; 
Ποιο το λειτουργικό κόστος (σε δρχ/tn) και το κόστος έναρξης 
λειτουργίας; 
Πως αναλύεται το λειτουργικό κόστος σε κόστος προεπεξεργασίας, 
κόστος αποτέφρωσης, κόστος συστημάτων αντιρρύπανσης, κόστος 
επεξεργασίας και διάθεσης υγρών αποβλήτων και κόστος 
επεξεργασίας και διάθεσης στερεών αποβλήτων; 
Ποιο το κόστος συντήρησης; 
Υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις (προμηθευτές) για την αγορά του 
εξοπλισμού; 
Υπάρχει χρηματοδοτικό σχέδιο; 
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Πίνακας 4.17:  Εγκατάσταση αεριοποίησης / πυρόλυσης  
Παράγοντες Αξιολόγηση 
Είδη απορριμμάτων Τι είδους απόβλητα δέχεται η μονάδα; 

 
Προεπεξεργασία Τι είδους προεπεξεργασία των αποβλήτων θα γίνεται;  

 
Διάγραμμα ροής Δίνεται διάγραμμα ροής και ισοζύγια υλικών και ενέργειας (αν 

υπάρχει ανάκτηση) ; 
 

Αντιδραστήρας Τι είδους είναι ο αντιδραστήρας; Υπάρχει εμπειρία από άλλο 
παρόμοιο αντιδραστήρα; 
Προβλέπεται σύνδεση με μονάδα αποτέφρωσης;  
 

Δυναμικότητα Ποια είναι η ονομαστική δυναμικότητα του αντιδραστήρα (tn/ώρα); 
Ποια είναι τα όρια αποτελεσματικής λειτουργίας του (tn/ώρα); 
 

Ανάκτηση ενέργειας Υπάρχει σύστημα ανάκτησης ενέργειας;  
Αν ναι πόση είναι η ανακτώμενη ενέργεια συνολικά (Gross 
electrical output) σε KWh; 
Πόση είναι η ωφέλιμη ενέργεια, μετά την αφαίρεση της ηλεκτρικής 
κατανάλωσης της εγκατάστασης (Net electrical output) σε KWh; 
Τι σύστημα ανάκτησης ενέργειας χρησιμοποιείται;  
Προβλέπεται παραγωγή ρεύματος ή θερμότητας ή και των δύο; 
Ποια είναι η ανακτώμενη ενέργεια ανά τόνο απορριμμάτων; 
 

Χρόνος λειτουργίας Πόσο είναι το χρονικό διάστημα λειτουργίας ανά έτος (ώρες / 
έτος); 
Πόσος είναι ο απαιτούμενος χρόνος συντήρησης και κάθε πότε 
πρέπει να γίνεται; 
Προβλέπεται λειτουργία κατά τη διάρκεια της συντήρησης; 
 

Αέριες εκπομπές Είναι οι προβλεπόμενες εκπομπές εντός των θεσμοθετημένων, από 
την Ε. Ε ο ρίων; Πο ια η προ βλεπό μενη σύστασή τους και Πο ια η 
ποσότητά τους (σε gr/ώρα ή kg/ημέρα); Τι συστήματα 
αντιρρύπανσης προβλέπονται; 
 

Στερεά απόβλητα ποιες οι προβλεπόμενες ποσότητες στερεών αποβλήτων σε 
tn/ημέρα και Ποια η προβλεπόμενη σύστασή τους; Προβλέπεται 
αξιοποίηση τους; Τι μέρος των στερεών αποβλήτων θεωρείται 
επικίνδυνο; Τι προβλέπεται για τη διάθεσή τους; 
 

Υγρά απόβλητα 
 

ποιες οι προβλεπόμενες ποσότητες υγρών αποβλήτων σε lt/ώρα και 
Ποια η σύσταση αυτών; Προβλέπεται αξιοποίηση τους; Τι 
επεξεργασία προβλέπεται για τα υγρά απόβλητα; Τι προβλέπεται 
για τη διάθεσή τους; 

Αυτοματισμοί Σε Ποια σημεία προβλέπονται αυτοματοποιημένες λειτουργίες; 
 

Αξιοπιστία Είναι δοκιμασμένος ο προτεινόμενος εξοπλισμός για μία εύλογη 
χρονική περίοδο σε άλλες εγκαταστάσεις; Τι ανάγκες συντήρησης 
υπάρχουν; Υπάρχει εμπειρία από αστοχία του εξοπλισμού; 
  

Ανάγκες 
Προσωπικού 

Τι ειδικότητες προσωπικού απαιτεί η λειτουργία της εγκατάστασης;  
Υπάρχει πρόγραμμα εκπαίδευσης προσωπικού; 
Σε Ποια μέρη της εγκατάστασης απαιτούνται ειδικά τεχνικά 
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συνεργεία συντήρησης και σε Ποια η συντήρηση είναι σχετικά 
απλή και μπορεί να γίνει από χαμηλής ειδικότητας προσωπικό μετά 
από εκπαίδευση; 
 

Ασφάλεια 
προσωπικού 

Ο προτεινόμενος εξοπλισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί με 
ασφάλεια ακόμα και από προσωπικό χαμηλής ειδίκευσης; 
Υπάρχουν ασφαλιστικές δικλείδες που να αποτρέπουν από 
επικίνδυνες λειτουργίες; 
Υπάρχει σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων ή 
ατυχημάτων; 
Ποια τα μέτρα ασφαλείας; 
 

Περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις 

ποιες είναι οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις του εξοπλισμού και Ποια 
τα μέτρα αντιμετώπισης αυτών; 
 

Ασφάλεια περιοίκων Υπάρχει μέρος του εξοπλισμού που σε περίπτωση ατυχήματος 
μπορεί να προκαλέσει σημαντικό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία;  
Αν ναι πως αντιμετωπίζεται αυτό το ενδεχόμενο; 
 

Οικονομικά στοιχεία Ποιο είναι το κόστος επένδυσης; Περιλαμβάνεται η 
προεπεξεργασία των απορριμμάτων; Περιλαμβάνεται ο χώρος 
διάθεσης των στερεών αποβλήτων και η εγκατάσταση 
επεξεργασίας τους (αν υπάρχει); Περιλαμβάνεται η επεξεργασία 
και διάθεση των υγρών αποβλήτων; Περιλαμβάνονται οι 
εγκαταστάσεις επεξεργασίας για την αξιοποίηση υγρών και 
στερεών αποβλήτων; 
Ποιο το λειτουργικό κόστος (σε δρχ/tn) και το κόστος έναρξης 
λειτουργίας; 
Πως αναλύεται το λειτουργικό κόστος σε κόστος προεπεξεργασίας, 
κόστος επεξεργασίας, κόστος συστημάτων αντιρρύπανσης, κόστος 
επεξεργασίας και διάθεσης υγρών αποβλήτων και κόστος 
επεξεργασίας και διάθεσης στερεών αποβλήτων; 
Ποιο το κόστος συντήρησης; 
Υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις (προμηθευτές) για την αγορά του 
εξοπλισμού; 
Υπάρχει χρηματοδοτικό σχέδιο; 
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Πίνακας 4.18:  Εγκατάσταση προεπεξεργασίας - διαχωρισμού 
Παράγοντες Αξιολόγηση 
Δυνατότητες Τι είδους προεπεξεργασία των αποβλήτων θα γίνεται;  

Δίνεται διάγραμμα ροής και ισοζύγια υλικών; 
Προϋποθέτει διαλογή στην πηγή; 
Ποιες θα είναι οι διαφορές με την υπάρχουσα κατάσταση;  
 

Αξιοπιστία Είναι δοκιμασμένος ο προτεινόμενος εξοπλισμός για μία εύλογη 
χρονική περίοδο σε άλλες εγκαταστάσεις; 
Τι ανάγκες συντήρησης υπάρχουν; 
Υπάρχει εμπειρία από αστοχία του εξοπλισμού; 
  

Ανάγκες 
Προσωπικού 

Είναι εύκολη ή σχετικά απλή η συντήρηση; 
Μπορεί να γίνει μετά από μία σχετικά απλή εκπαίδευση 
προσωπικού; 
Υπάρχουν περιπτώσεις όπου τη συντήρηση θα πρέπει να την 
αναλάβουν ειδικά συνεργεία και ποιες είναι αυτές; 
Τι ειδικότητες προσωπικού απαιτεί η λειτουργία της εγκατάστασης;  
Υπάρχει πρόγραμμα εκπαίδευσης προσωπικού; 
 

Ασφάλεια 
προσωπικού 

Ο προτεινόμενος εξοπλισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί με 
ασφάλεια ακόμα και από προσωπικό χαμηλής ειδίκευσης; 
Υπάρχουν ασφαλιστικές δικλείδες που να αποτρέπουν από 
επικίνδυνες λειτουργίες; 
Υπάρχει σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων ή 
ατυχημάτων; 
Ποια τα μέτρα ασφαλείας; 
 

Αποτελεσματικότητα Ο προτεινόμενος εξοπλισμός τι διαχωριστική ικανότητα έχει ανά 
υλικό; 
Ποια είναι η ονομαστική δυναμικότητά του (σε tn/ώρα ή σε 
tn/ημέρα); 
Ποια είναι τα όρια αποτελεσματικής λειτουργίας; 
 

Περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις 

ποιες είναι οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις του εξοπλισμού και Ποια 
τα μέτρα αντιμετώπισης αυτών; 
 

Ασφάλεια περιοίκων Υπάρχει μέρος του εξοπλισμού που σε περίπτωση ατυχήματος 
μπορεί να προκαλέσει σημαντικό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία;  
Αν ναι πως αντιμετωπίζεται αυτό το ενδεχόμενο; 

Οικονομικά στοιχεία Ποιο είναι το κόστος επένδυσης; 
Ποιο το λειτουργικό κόστος και το κόστος έναρξης λειτουργίας; 
Ποιο το κόστος συντήρησης; 
Υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις (προμηθευτές) για την αγορά του 
εξοπλισμού; 
Υπάρχει χρηματοδοτικό σχέδιο; 
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5. ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟΥ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ 
 
 
5.1. Γενικά 
 
Οι βιοχημικές δράσεις που αναπτύσσονται σε κάθε χώρο διάθεσης αποβλήτων, 
οδηγούν - πέρα από την παραγωγή στραγγισμάτων - και στην παραγωγή βιοαερίου.  
 
Η διαδικασία παραγωγής καθώς και η σύσταση του βιοαερίου εξαρτάται από πολλές 
παραμέτρους όπως: ποσότητα και σύσταση των στερεών αποβλήτων, ρυθμός 
αποδόμησης των οργανικών ενώσεων, πυκνότητα των στερεών αποβλήτων, 
κλιματολογικές συνθήκες, είδος επικαλύψεων των αποβλήτων, υγρασία, pH και 
θερμοκρασία του χώρου, λειτουργικά χαρακτηριστικά του χώρου, αρχική συμπίεση 
των αποβλήτων, βάθος στρώσεων, συνολικό βάθος του χώρου διάθεσης, μέση 
θερμοκρασία αέρος κ.λπ. Αποτέλεσμα του γεγονότος αυτού είναι να καθίσταται 
δύσκολη η πρόβλεψη του ρυθμού παραγωγής του, της ποσότητας (όγκου) του καθώς 
και της σύστασής του. Το μόνο στοιχείο που είναι δεδομένο είναι ότι η ποσότητα και 
ο ρυθμός παραγωγής του βιοαερίου αυξάνονται όσο προχωράει η ενηλικίωση του 
χώρου διάθεσης και  κορυφώνονται κατά την περίοδο λήξης της απόθεσης των 
απορριμμάτων (20 έτη, ανάλογα με τον προβλεπόμενο χρόνο ζωής του χώρου 
διάθεσης). Η δε παραγωγή του βιοαερίου συνεχίζεται, με μειωμένο ρυθμό για μεγάλο 
χρονικό διάστημα μετά την ολοκλήρωση του χρόνου ζωής του χώρου απόθεσης.  Με 
βάση την εμπειρία και τα βιβλιογραφικά δεδομένα, η παραγωγή βιοαερίου κυμαίνεται 
μεταξύ 160-240 m3

 
/ton  απορριμμάτων, σε μια χρονική περίοδο 10-15 ετών. 

Το παραγόμενο βιοαέριο χρειάζεται αρκετό καιρό μέχρι να φτάσει να έχει μια 
σταθερή σύσταση.  Τις πρώτες εβδο μάδες και μήνες μετά την ταφή των 
απορριμμάτων, ο χώρος διάθεσης λειτουργεί κάτω από αερόβιες συνθήκες και 
παράγεται κυρίως διοξείδιο του άνθρακα. Το αέριο που προκύπτει από το αερόβιο 
αυτό στάδιο περιέχει επίσης οξυγόνο και άζωτο. Όταν ο χώρος περάσει στην 
αναερόβια φάση αποδόμησης των απορριμμάτων, η ποσότητα του οξυγόνου 
πλησιάζει σχεδόν το μηδέν ενώ το άζωτο τείνει σε πολύ χαμηλό επίπεδο (λιγότερο 
από 1%). Τα βασικά αέρια, που είναι τα τελικά προϊόντα του αναερόβιου σταδίου, 
είναι διοξείδιο του άνθρακα και κυρίως μεθάνιο. Η διαδικασία παραγωγής του 
μεθανίου αυξάνεται όσο τα μεθανογενή βακτήρια αντικαθίστανται. 
Αξίζει να αναφερθεί ότι κατά τη λειτουργία του χώρου διάθεσης συνυπάρχουν όλες 
οι παραπάνω φάσεις βιοαποδόμησης, ως αποτέλεσμα της συνεχούς απόθεσης 
απορριμμάτων. 
 
Κατά τη σταθεροποίηση του χώρου ταφής, το βιοαέριο αποτελείται κυρίως από 
μεθάνιο (σε ποσοστό από 55-65%) και διοξείδιο του άνθρακα (σε ποσοστό από 35-
45%). Τα ποσοστά και η παρουσία άλλων συστατικών εξαρτάται άμεσα από το είδος 
των προς διάθεση αποβλήτων και τις συνθήκες ταφής. Η δε θερμογόνος δύναμη του 
παραγόμενου βιοαερίου κυμαίνεται από 5000Kcal/m3 (κατώτερη) έως 9300Kcal/m3

 

 
(ανώτερη). Ο ρυθμός παραγωγής και η σύσταση του βιοαερίου εκτιμάται ότι 
σταθεροποιούνται με την πάροδο 2-3 ετών από την έναρξη λειτουργίας του χώρου. 

Στο μεταβατικό στάδιο, κατά το οποίο η δράση στο χώρο από αερόβια γίνεται 
αναερόβια, υπάρχει αυξημένη παρουσία υδρογονοπαραγώγων, ενώ όταν η 
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μεθανογένεση σταθεροποιείται, το υδρογόνο περιορίζεται σε πολύ χαμηλές 
συγκεντρώσεις. 
 
 
5.2 Συλλογή και απαγωγή του βιοαερίου 
 
 
5.2.1 Συστήματα συλλογής και απαγωγής  
 
Για τη συλλογή και απαγωγή του βιοαερίου χρησιμοποιούνται ανά περίπτωση τα εξής 
συστήματα: 
• Παθητικός εξαερισμός μέσω επιφάνειας 
• Σύστημα απαγωγής με οριζόντιους αγωγούς 
• Άντληση βιοαερίου με κατακόρυφα φρεάτια  
 
 
5.2.1.1 Παθητικός εξαερισμός μέσω της επιφάνειας 
 
Το βιοαέριο εξέρχεται από το εσωτερικό του ΧΥΤΑ μέσα από τμήματα (παράθυρα) 
της επιφανειακής κάλυψης τα οποία έχουν διαστρωθεί με οργανικό εδαφικό υλικό 
(βιόφιλτρα). Πρέπει να σημειωθεί, ότι το εδαφικό υλικό κάλυψης πρέπει να είναι 
πλούσιο σε βακτήρια, έτσι ώστε να μπορούν να αναπτυχθούν οι κατάλληλες 
βιοχημικές δράσεις αποδόμησης των οργανικών ενώσεων (εκτιμώμενος ρυθμός 
αποδόμησης: 50 m3 CH4/m2 

 

επιφάνειας/έτος) και επιπλέον, να πραγματοποιείται 
δέσμευση αερίων. Στην περίπτωση ύπαρξης περιμετρικών τάφρων εξαέρωσης πρέπει 
να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στην στεγανοποίηση της απόληξης της τάφρου έτσι 
ώστε να μην επιτρέπει την είσοδο ομβρίων υδάτων στο χώρο διάθεσης. 

 
5.2.1.2 Απαγωγή με οριζόντιους αγωγούς 
 
Η τοποθέτηση των οριζόντιων αγωγών συλλογής γίνεται σε οριζόντιες τάφρους 
υψηλής διαπερατότητας (μέγεθος κόκκων αμμοχάλικου >32 mm, ποσοστό 
ανθρακικού ασβεστίου <10 % κ.β.) και πλάτους τουλάχιστον 0,5 m. Οι οριζόντιες 
τάφροι συλλογής των αερίων τοποθετούνται κάτω από τη μόνωση του ΧΥΤΑ και σε 
απόσταση μεταξύ τους περίπου 60 m.  Η κλίση των αγωγών στα σημεία εξόδου 
πρέπει να είναι >7%. Στα σημεία αυτά εγκαθίσταται μονάδα συλλογής 
συμπυκνωμάτων (αφύγρανσης). Η διάμετρος των αγωγών συλλογής πρέπει να είναι > 
250mm. 
 
 
5.2.1.3 Άντληση βιοαερίου με κατακόρυφα φρεάτια. 
 
Τα κατακόρυφα φρεάτια συλλογής αερίων τοποθετούνται εντός του σώματος του 
ΧΥΤΑ, σε βάθος ίσο προς το 80-90% του συνολικού ύψους των αποβλήτων που 
έχουν αποτεθεί και απέχουν από τη μόνωση του πυθμένα τουλάχιστον 2 m..  Οι 
κάθετοι αγωγοί τοποθετούνται εντός «φίλτρου» από αμμοχαλικώδες υλικό (μέγεθος 
κόκκων > 32 mm, ποσοστό ανθρακικού ασβεστίου <10%) και η διάμετρος τους 
πρέπει να είναι >200 mm.. Οι αποστάσεις μεταξύ των κατακόρυφων αγωγών δεν 
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πρέπει να είναι σε καμία περίπτωση μεγαλύτερη των πενήντα (50) μέτρων. Επίσης, η 
ακτίνα  επιρροής κάθε αγωγού να είναι μικρότερη ή ίση των εικοσιπέντε (25) μέτρων. 
Οι μέθοδοι που εφαρμόζονται για την κατασκευή των κατακόρυφων φρεατίων είναι 
δύο: 
- Κατασκευή και καθ' ύψος επέκταση των φρεατίων παράλληλα με τις εργασίες 

διάθεσης των απορριμμάτων. 
- Διάνοιξη γεωτρήσεων μετά την ολοκλήρωση των εργασιών διάθεσης. 
 
 
5.2.2 Απαιτήσεις εφαρμογής συστημάτων συλλογής και απαγωγής βιοαερίου 
 
• Η κατασκευή και λειτουργία του συστήματος συλλογής και απαγωγής των αερίων 

πρέπει να γίνεται με τρόπο που να εξασφαλίζει πλήρη ασφάλεια στο προσωπικό 
και στη λειτουργία του ΧΥΤΑ. 

• Πριν την έναρξη λειτουργίας του συστήματος συλλογής, απαγωγής και 
γενικότερα διαχείρισης των αερίων, συντάσσεται πρόγραμμα παρακολούθησης 
και ελέγχου του συστήματος. 

• Η εγκατάσταση της γενικής διαχείρισης των αερίων πρέπει να είναι έτοιμη για 
λειτουργία το αργότερο έξι μήνες μετά την έναρξη λειτουργίας του ΧΥΤΑ. 

• Η ενδεικνυόμενη τεχνική συλλογής και απαγωγής των αερίων περιλαμβάνει τη 
χρήση οριζόντιων αγωγών και κατακόρυφων φρεατίων. Ο παθητικός εξαερισμός 
μέσω επιφάνειας «φίλτρου», επιτρέπεται μόνο όταν παράγονται πολύ μικρές 
ποσότητες αερίων τα οποία αποδεδειγμένα δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον και τη 
δημόσια υγεία.   

• Ο σχεδιασμός διαχείρισης των αερίων γίνεται με βάση υπολογισμούς για την 
αναμενόμενη μέγιστη ποσότητα παραγωγής τους. Στο σχεδιασμό περιλαμβάνεται  
και μελέτη πιθανής δυναμικής μετανάστευσης αερίων εκτός του ΧΥΤΑ καθώς 
και τα τεχνικά μέτρα για την αποτροπή της μετανάστευσης. Εκτός του ΧΥΤΑ 
διανοίγεται γεώτρηση ανίχνευσης αερίων. Η επιλογή της κατάλληλης θέσης 
γίνεται με βάση ειδική έρευνα του χώρου. 

• Πρέπει να εξασφαλίζεται η δυνατότητα: α) απομάκρυνσης υδάτων από τα 
συστήματα συλλογής και απαγωγής των αερίων β) καθαρισμού των αγωγών από 
τα συμπυκνώματα γ) αποφυγή εισόδου αέρα στο σύστημα και δ) ευχερούς και 
ασφαλούς πρόσβασης για διενέργεια ελέγχων και δειγματοληψιών  

• Το υλικό των αγωγών πρέπει να είναι από ανθεκτικό στις αναμενόμενες φυσικές, 
χημικές και βιολογικές καταπονήσεις – επιβαρύνσεις. 

• Η διάταξη των συστημάτων συλλογής και απαγωγής των αερίων γίνεται με τρόπο 
ώστε: α) να μην παρεμποδίζεται η ενεργητική απαγωγή των αερίων και β) να μην 
επιδρούν αρνητικά στα συστήματα μόνωσης του ΧΥΤΑ. 

• Ο συνδυασμός οριζόντιων και κάθετων συστημάτων συλλογής των αερίων είναι 
επιθυμητός. 

• Σε όλες τις φάσεις λειτουργίας του ΧΥΤΑ η πίεση που εφαρμόζεται κατά την 
άντληση των αερίων πρέπει να είναι χαμηλή (υποπίεση). 

• Η ταχύτητα των αερίων εντός των αγωγών να είναι μικρότερη των 10 m/sec 
• Οι αγωγοί πρέπει να έχουν μεταξύ τους όσο το δυνατόν λιγότερα σημεία 

σύνδεσης και οι συνδέσεις των αγωγών πρέπει να είναι ελαστικές. 
• Στις περιπτώσεις που κατά την απαγωγή διαπιστώνεται υπέρβαση ορίων 

απαιτείται η άμεση διακοπή της άντλησης. 
 



 245 

5.3 Τελική διαχείριση των αερίων 
 
 
5.3.1 Τεχνικές τελικής διαχείρισης 
 
Από τα συστήματα συλλογής και απαγωγής, τα αέρια καταλήγουν σε εγκαταστάσεις 
τελικής συλλογής, οι οποίες κατασκευάζονται επί σταθερού εδάφους. 
Προκειμένου να καθορισθεί η βέλτιστη τεχνική τελικής διαχείρισης των αερίων και 
των αντίστοιχων εγκαταστάσεων, απαιτείται προσδιορισμός της ποιοτικής και 
ποσοτικής σύστασης τους και αναλυτική τεκμηρίωση της επιλογής που θα γίνει. 
 
Στις πλείστες περιπτώσεις απαιτείται η εγκατάσταση συστημάτων δέσμευσης – 
επεξεργασίας των αερίων όπως συστήματα προσρόφησης σε ενεργό άνθρακα, 
καταιονισμού κλπ. 
 
Στις περιπτώσεις που παράγονται μικρές ποσότητες βιοαερίου (αντιοικονομική η 
ενεργειακή ή άλλη αξιοποίησή του), το βιοαέριο διέρχεται από πυρσό καύσης όπου 
καίγεται. 
 
Στην περίπτωση μικρών χώρων, όπου η καύση του βιοαερίου είναι ανέφικτη 
τεχνικοοικονομικά, είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί παθητικός εξοπλισμός μέσω 
κατάλληλα διαμορφωμένων τμημάτων της επιφανείας του ΧΥΤΑ ή την κατασκευή 
ειδικών φρεατίων. 
 
Εκτός της εκτίμησης της αθροιστικής παραγωγής του βιοαερίου είναι σημαντικό να 
προσδιορίζεται η χρονική εξέλιξη της παραγωγής του, ώστε να υπάρχει ευελιξία του 
συστήματος στις τυχόν αλλαγές της παραγόμενης ποσότητας του. 
 
Τα συστήματα διαχείρισης του βιοαερίου σχεδιάζονται σύμφωνα με τις μεγαλύτερες 
τιμές παραγωγής του έτους προσαρμοσμένες με συντελεστή ασφάλειας τουλάχιστον 
1,50. 
 
 
5.3.2 Μονάδα άντλησης και Πυρσός καύσης 
 
Ο σχεδιασμός της μονάδας, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, γίνεται με βάση τον 
υπολογισμό της μέγιστης αναμενόμενης παραγωγής βιοαερίου και πρέπει να πληρεί 
τις παρακάτω προϋποθέσεις : 
• Η μονάδα  να εγκαθίσταται σε σταθερό έδαφος. 
• Να περιλαμβάνονται διατάξεις αφύγρανσης, ανάσχεσης φλόγας, ελέγχου 

παροχών, δειγματοληψίας αερίου, ρύθμισης φλόγας και αυτοματισμούς  
λειτουργίας. 

• Ο ηλεκτρικός κινητήρας να είναι αντιεκρηκτικού τύπου. 
• Όλες οι σωληνώσεις να είναι γαλβανισμένες. 
• Η ελάχιστη θερμοκρασία του πυρσού καύσης να είναι 850° C 
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5.3.3 Ενεργειακή αξιοποίηση βιοαερίου 
 
Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η εκπόνηση μελέτης η οποία θα εξετάζει την  
βιωσιμότητα της κατασκευής και λειτουργίας εγκατάστασης ενεργειακής 
αξιοποίησης του βιοαερίου. Βασικά στοιχεία που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη είναι: 
Η ποσότητα του παραγόμενου βιοαερίου, το περιεχόμενο του σε μεθάνιο και 
γενικότερα η θερμογόνος δύναμή του, το είδος και η ποσότητα  των άλλων αερίων 
που περιέχονται σε αυτό, οι πιθανές διακυμάνσεις ως προς την ποσότητα και τη 
σύστασή του, οι εναλλακτικές μορφές αξιοποίησης της παραγόμενης ενέργειας, η 
υποδομή που απαιτείται για  τη μεταφορά της παραγόμενης ενέργειας στους χρήστες, 
ανάλογα με τη χρήση, η εγγύτητα των χρηστών στην  εγκατάσταση αξιοποίησης κ.λπ. 
Επιπλέον, θα πρέπει να μελετώνται οι ποσότητες και οι τύποι των αποβλήτων που θα 
διατίθενται στο ΧΥΤΑ και να εκτιμώνται οι μελλοντικές ποσότητες βιοαερίου που 
αναμένεται να παραχθούν στο συγκεκριμένο χώρο. 
 
 
5.4 Επιθεώρηση συστημάτων διαχείρισης των αερίων 
 
Το σύστημα διαχείρισης πριν τεθεί σε λειτουργία, αμέσως μετά την κατασκευή ή 
μετά από κάθε επισκευή θα πρέπει να επιθεωρείται από τον αρμόδιο τεχνικό ώστε να 
βεβαιώνεται ότι πληροί τους όρους ασφαλείας. Επίσης, επιβάλλεται να γίνεται 
υπηρεσιακός έλεγχος και πιστοποίηση για την τήρηση των κανόνων ασφαλείας σε 
ετήσια βάση. Ακόμη, απαιτούνται έκτακτοι έλεγχοι μετά από περιστατικά αστοχίας, 
υπέρβασης οριακών τιμών εκπομπών, εντοπισμό φθορών κ.λπ. Σε κάθε έλεγχο 
τηρείται πρωτόκολλο όπου καταγράφονται οι ενέργειες που έχουν πραγματοποιηθεί 
καθώς και τα αποτελέσματα αυτού (Κοινοτική Οδηγία, 1999/31/ΕΚ, ΚΥΑ 
114218/1997) . 
 
 
5.5 Έλεγχος και παρακολούθηση των εκλυόμενων αερίων 
 
 
5.5.1. Ανάγκη για έλεγχο και παρακολούθηση των εκλυόμενων αερίων 
 
Σε κάθε χώρο διάθεσης απορριμμάτων είναι απαραίτητος ο έλεγχος για την αποφυγή 
της ανεξέλεγκτης διαφυγής βιοαερίου στον περιβάλλοντα χώρο. Οι πιο σημαντικοί 
λόγοι για την εφαρμογή του ελέγχου αυτού είναι: 
• Μερικά από τα συστατικά που υπάρχουν στο παραγόμενο βιοαέριο, όπως το 

υδρόθειο και οι μερκαπτάνες, προκαλούν σοβαρά προβλήματα δυσοσμίας στις 
περιοχές που βρίσκονται πλησίον του χώρου διάθεσης και έχουν δυσμενείς 
επιπτώσεις στη δημόσια υγεία. 

• Υφίσταται πιθανός κίνδυνος συμπτωμάτων ασφυξίας λόγω εκτοπισμού του 
οξυγόνου από το βιοαέριο καθώς και παρενεργειών από την εισπνοή επικίνδυνων 
ουσιών  

• Η παρουσία μεθανίου στον αέρα σε αναλογία 5-15% οδηγεί στη δημιουργία 
εκρηκτικού μίγματος ενώ σε αναλογία μεγαλύτερη από 15% υπάρχει κίνδυνος 
ανάφλεξης. 

• Η πιθανή συγκέντρωση μεθανίου σε κοιλώματα και παρακείμενους αγωγούς 
αποχέτευσης και ομβρίων εμπεριέχει τον κίνδυνο έκρηξης 
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• Υφίσταται κίνδυνος για τη χλωρίδα του περιβάλλοντος χώρου λόγω της υπόγειας 
μεταφοράς του βιοαερίου από τις ρίζες των φυτών και τη συνεπακόλουθη εκδίωξη 
του οξυγόνου καθώς και λόγω της υγροσκοπικότητας του μεθανίου. Το γεγονός 
αυτό έχει ως αποτέλεσμα τον μαρασμό και την ξήρανση των φυτών. Το πρόβλημα 
γίνεται εντονότερο κατά τη φάση αποκατάστασης, φυσικής επανένταξης και 
μετέπειτα φροντίδας του χώρου διάθεσης.  

• Υφίσταται κίνδυνος κίνησης του διοξειδίου του άνθρακα προς τα κατώτερα 
στρώματα του χώρου, λόγω του γεγονότος ότι πρόκειται για αέριο πυκνότερο του 
αέρα και του μεθανίου κατά 1,5 και 2,8 φορές αντίστοιχα. Επίσης υπάρχει η 
πιθανότητα περαιτέρω κατείσδυσης του προς τα υπόγεια ύδατα, επιφέροντας 
αύξηση στη οξύτητα και τη σκληρότητα των υπογείων υδάτων (λόγω της μεγάλης 
του διαλυτότητας στο νερό). 

• Υφίσταται κίνδυνος ανεξέλεγκτης ρύπανσης λόγω των διαρροών μέσω υπογείων 
ρηγμάτων, με τους συνεπαγόμενους κινδύνους για τις πλησίον προς το χώρο 
διάθεσης περιοχές (φαινόμενο μετανάστευσης). Η μετανάστευση του βιοαερίου 
που αποτελεί τον πιο σημαντικό κίνδυνο της ανεξέλεγκτης διαφυγής του, 
εξαρτάται από πολλές παραμέτρους όπως τα γεωλογικά και τα εδαφολογικά 
χαρακτηριστικά καθώς και τις κλιματολογικές συνθήκες του χώρου. 

 
 
5.5.2 Συστήματα και τεχνικές ελέγχου και παρακολούθησης αερίων 
 
Με βάση τα παραπάνω, είναι φανερό ότι απαιτείται σύστημα παρακολούθησης 
(monitoring) και ελέγχου (control) του παραγόμενου βιοαερίου. Το σύστημα αυτό 
εφαρμόζεται τόσο σε σημεία μέσα στη περιοχή του χώρου ταφής όσο και σε σημεία 
εκτός αυτής, κυρίως προς τη κατεύθυνση όπου υφίσταται ή προβλέπεται 
ανθρωπογενής δραστηριότητα (risk areas). 
 
Ο έλεγχος των εκπομπών προς το περιβάλλον επιτυγχάνεται με τον συνδυασμό των 
παρακάτω συστημάτων και εγκαταστάσεων: 
• Σύστημα στεγανοποίησης  
• Σύστημα ανάκτησης. 
• Δίκτυα συλλογής. 
• Μονάδα άντλησης. 
• Πυρσό καύσης. 
• Μονάδα αξιοποίησης. (εάν τεκμηριώνεται η κατασκευή της) 
• Σύστημα περιβαλλοντικού ελέγχου και μέτρα ασφάλειας. 
 
Η παρακολούθηση της ποιότητας και της ποσότητας των εκλυόμενων αερίων, πρέπει 
να είναι αντιπροσωπευτική για κάθε τμήμα του χώρου ταφής. Σύμφωνα με τις οδηγίες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Κοινοτική Οδηγία, 1999/31/ΕΚ), ο έλεγχος και η 
παρακολούθηση του παραγόμενου βιοαερίου πρέπει να περιλαμβάνει τη μέτρηση ανά 
τακτά χρονικά διαστήματα (ανά μήνα) των εκπομπών αέριων ρύπων όπως: μεθάνιο, 
διοξείδιο του άνθρακα, οξυγόνο, υδρόθειο, υδρογόνο. Σε αραιότερα χρονικά 
διαστήματα (π.χ. ανά εξάμηνο) πρέπει να μετρούνται και άλλοι αέριοι ρύποι όπως 
ολικό  χλώριο, ολικό θείο, άζωτο, ολικό φθόριο. Επίσης, ανάλογα με τη σύνθεση των 
αερίων και την εφαρμοζόμενη μέθοδο διαχείρισης τους, σε περίπτωση αξιοποίησης ή 
καύσης του βιοαερίου, μπορεί να μετρούνται και άλλα συστατικά όπως: Βενζόλιο, 
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χλωροαιθάνιο, προπάνιο, βουτάνιο, πεντάνιο, κυκλοεξάνιο, εξάνιο, επτάνιο, οκτάνιο, 
ισοπροπυλοβενζόλιο, αιθυλοβενζόλιο, τολουόλη, ξυλόλη, διχλωρομεθάνιο. 
 
Η δειγματοληψία διενεργείται σε κάθε φρεάτιο και το δείγμα αποστέλλεται για 
εργαστηριακή ανάλυση με βάση πρότυπες μεθόδους. Επιπλέον, όπου η μορφολογία 
του εδάφους το επιτρέπει,  συνιστάται η κατασκευή γεωτρήσεων παρακολούθησης 
για πιθανές διαρροές βιοαερίου. Ανάλογος έλεγχος θα πρέπει να γίνεται και στις 
γεωτρήσεις παρακολούθησης των υπογείων υδάτων, στις κεντρικές εγκαταστάσεις 
και στο περιβάλλον εργασίας. 
 
Σε περίπτωση που εντοπισθεί βιοαέριο στις γεωτρήσεις παρακολούθησης θα πρέπει 
να λάβουν χώρα  άμεσα οι παρακάτω ενέργειες:  
• Εντοπισμός της αιτίας διαρροής. 
• Εντατικοποίηση του ελέγχου για όλη την περιοχή. 
• Λήψη μέτρων ασφαλείας για τους εργαζόμενους και τον ΧΥΤΑ 
• Αντιμετώπιση της διαρροής. 
 
Οι διατάξεις ελέγχου που υφίστανται στον αγωγό είναι πλήρως αυτοματοποιημένες 
και επιτρέπουν την άμεση διακοπή της άντλησης σε ενδεχόμενη υπέρβαση των 
ανώτατων επιτρεπτών ορίων αερίων εκπομπών, που καθορίζονται από την 
υφιστάμενη νομοθεσία. 
 
Για την πρόληψη της δημιουργίας αναφλέξεων, τοποθετούνται φλογοπαγίδες πριν και 
μετά από  τα σημεία όπου είναι δυνατό ν αυτές να δημιο υργηθο ύν (πυρσό ς καύσης,  
άντληση αερίου, περιοχή υποπίεσης, περιοχή συμπύκνωσης). Οι φλογοπαγίδες  
πρέπει να συνοδεύονται και από πιστοποιητικό ελέγχου και να τοποθετούνται βάσει 
των προδιαγραφών του κατασκευαστικού οίκου (Κοινοτική Οδηγία, 1999/31/ΕΚ, 
ΚΥΑ 114218/1997) . 
 



 249 

6. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 
 
 
6.1 Γενικά 
 
Η κατάρτιση κριτηρίων τα οποία πρέπει να πληρούνται για την τελική διάθεση των 
αποβλήτων σε χώρους υγειονομικής ταφής κρίνεται απαραίτητη. Στα κριτήρια αυτά 
θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η βραχυπρόθεσμη, μεσοπρόθεσμη και  
μακροπρόθεσμη συμπεριφορά των αποβλήτων.  
 
 
6.2 Μεθοδολογία ελέγχου της εναπόθεσης των αποβλήτων σε χώρους 
τελικής διάθεσης 
 
Η αποδοχή αποβλήτων σε χώρο ταφής εξαρτάται άμεσα από το είδος και τα 
χαρακτηριστικά τους. Η μεθοδολογία ελέγχου της αποδοχής ή μη αποβλήτων σε 
χώρους διάθεσης, βασίζεται στη θέσπιση κατάλληλου καταλόγου. Ο κατάλογος 
μπορεί να περιλαμβάνει τα είδη των αποβλήτων που μπορούν να διατεθούν (ή 
αντίστοιχα τα είδη των αποβλήτων που δεν επιτρέπεται η διάθεσή τους στο 
συγκεκριμένο χώρο) ή/και τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχουν 
τα απόβλητα για να είναι δυνατή η τελική τους διάθεση (ή αντίστο ιχα τις ιδιότητες 
και τα χαρακτηριστικά τα οποία καθιστούν τα απόβλητα μη αποδεκτά  για διάθεση 
στο συγκεκριμένο χώρο). Στη συνέχεια, εξετάζεται εάν το συγκεκριμένο απόβλητο 
συμπεριλαμβάνεται στα είδη των αποβλήτων που περιέχονται ή αποκλείονται από τον 
κατάλογο (κατάλογος αποδεκτών ή μη αποδεκτών αποβλήτων, αντίστοιχα, ανάλογα 
με τη φύση και την προέλευσή τους) ή/και εάν οι ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά 
επιτρέπουν την αποδοχή του ή μη για τελική διάθεση (κατάλογος ιδιοτήτων και 
χαρακτηριστικών των αποβλήτων που επιτρέπουν ή αποκλείουν αντίστοιχα την 
τελική τους διάθεση). 
 
Η θέσπιση καταλόγου με είδη αποβλήτων ή/και καταλόγου με ιδιότητες και 
χαρακτηριστικά των αποβλήτων  βασίζεται σε κριτήρια τα οποία εξασφαλίζουν τα 
εξής: 
• Μη επιβάρυνση του περιβάλλοντος χώρου (ιδίως των υπογείων και 

επιφανειακών υδάτων) 
• Αποφυγή δυσμενών επιπτώσεων στα συστήματα προστασίας του περιβάλλοντος 

(π.χ. μεμβρανών και άλλων υλικών στεγανοποίησης, συστημάτων συλλογής και 
διαχείρισης των στραγγισμάτων, συστημάτων συλλογής και διαχείρισης του 
βιοαερίου κ.λπ) 

• Τις  απαιτο ύμενες συνθήκες μέσα στο  χώρο  ταφής για την ανάπτυξη των 
διεργασιών αποδόμησης και σταθεροποίησης των αποβλήτων  

• Την προστασία της δημόσιας υγείας 
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6.3 Κριτήρια αποδοχής ή μη αποβλήτων σε χώρους διάθεσης  
 
 
6.3.1 Γενικά 
 
Τα κριτήρια αυτά αφορούν στα εξής: 
• Περιορισμούς σχετικά με την ποσότητα οργανικού φορτίου στα απόβλητα, 
• απαιτήσεις ή περιορισμοί σχετικά με τη βιοαποδομησιμότητα των οργανικών 

συστατικών των αποβλήτων 
• περιορισμούς ως προς το είδος και την ύπαρξη συγκεκριμένων, δυνητικά  

επικίνδυνων - επιβλαβών συστατικών στα απόβλητα και στα παραγόμενα 
στραγγίσματα 

• περιορισμούς ως προς την πιθανή και αναμενόμενη αποπλυσιμότητα 
συγκεκριμένων, δυνητικά επικίνδυνων - επιβλαβών συστατικών  

• περιορισμούς ως προς τις οικοτοξικολογικές ιδιότητες των αποβλήτων και των 
παραγόμενων στραγγισμάτων. 

 
Τα κριτήρια αποδοχής των αποβλήτων που βασίζονται στις ιδιότητές τους πρέπει, 
κατά κανόνα, να είναι πολύ αναλυτικά για τους χώρους ταφής αδρανών αποβλήτων, 
αρκετά αναλυτικά για τους χώρους ταφής μη επικίνδυνων αποβλήτων και λιγότερο 
αναλυτικά για τους χώρους ταφής επικίνδυνων αποβλήτων, δεδομένου ότι στις δύο 
τελευταίες κατηγορίες λαμβάνονται αυστηρότερα μέτρα προστασίας του 
περιβάλλοντος. 
 
 
6.3.2 Κριτήρια αποδοχής αποβλήτων σε Χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων 
(ΧΥΤΑ) 
 
Με βάση τα παραπάνω, ο κατάλογος αποδοχής αποβλήτων σε χώρους υγειονομικής 
ταφής μη επικινδύνων αποβλήτων (ΧΥΤΑ), σύμφωνα με τις ιδιότητες και τα 
χαρακτηριστικά τους, αποκλείει την τελική διάθεση αποβλήτων που παρουσιάζουν 
τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω χαρακτηριστικά (Κοινοτική Οδηγία 91/689/ΕΟΚ): 
• Εκρηκτικό: ουσίες και παρασκευάσματα που μπορούν να εκραγούν όταν έλθουν 

σε επαφή με φλόγα ή που είναι περισσότερο ευαίσθητες στις κρούσεις και τις 
τριβές από το δινιτροβενζόλιο. 

• Οξειδωτικό: ουσίες και παρασκευάσματα τα οποία, όταν έλθουν σε επαφή με 
άλλες ουσίες (κυρίως εύφλεκτες), παρουσιάζουν ισχυρή εξώθερμη αντίδραση 

• Εύφλεκτο: ουσίες που μπορούν να θερμανθούν και τελικά να αναφλεγούν στον 
αέρα υπό κανονική θερμοκρασία χωρίς τη βοήθεια ενέργειας ή ουσίες σε στερεά 
κατάσταση, που μπορούν να αναφλεγούν εύκολα με σύντομη επενέργεια μιας 
πηγής ανάφλεξης  

• Ερεθιστικό: μη διαβρωτικές ουσίες και παρασκευάσματα οι οποίες, σε άμεση, 
παρατεταμένη ή επανειλημμένη επαφή με το δέρμα ή τους βλεννογόνους, 
μπορούν να προκαλέσουν φλεγμονή. 

• Επιβλαβές: ουσίες και παρασκευάσματα των οποίων η εισπνοή, κατάποση ή 
εισχώρηση στο δέρμα είναι δυνατόν να συνεπάγεται περιορισμένους κινδύνους. 

• Τοξικό: ουσίες και παρασκευάσματα των οποίων η εισπνοή, κατάποση ή 
εισχώρηση στο δέρμα είναι δυνατόν να συνεπάγεται σοβαρούς κινδύνους, 
παροδικού ή χρόνιου χαρακτήρα, ή ακόμη και το θάνατο (συμπεριλαμβανομένων 
των πολύ τοξικών ουσιών και παρασκευασμάτων). 
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• Καρκινογόνο: ουσίες ή παρασκευάσματα οι οποίες, με εισπνοή, κατάποση ή 
εισχώρηση στο δέρμα μπορούν να προκαλέσουν καρκίνο ή να αυξήσουν τη 
συχνότητά του. 

• Διαβρωτικό: ουσίες και παρασκευάσματα οι οποίες, σε επαφή με ζωντανούς 
ιστούς, μπορούν να ασκήσουν καταστρεπτική επίδραση σ' αυτούς. 

• Μολυσματικό: ουσίες που περιέχουν ανθεκτικούς μικροοργανισμούς ή τις τοξίνες 
τους, οι οποίοι ενδέχεται να προκαλούν ασθένειες στον άνθρωπο ή σε άλλους 
ζώντες οργανισμούς. 

• Τερατογόνο: ουσίες ή παρασκευάσματα οι οποίες, με εισπνοή, κατάποση ή 
εισχώρηση στο δέρμα, μπορούν να δημιουργήσουν μη κληρονομικές συγγενείς 
δυσμορφίες ή να αυξήσουν τη συχνότητά τους. 

• Μεταλλαξογόνο: ουσίες ή παρασκευάσματα οι οποίες, με εισπνοή, κατάποση ή 
εισχώρηση στο δέρμα, μπορούν να προκαλέσουν κληρονομικά γενετικά 
ελαττώματα ή να αυξήσουν τη συχνότητά τους. 

• Ουσίες ή παρασκευάσματα τα οποία, όταν έλθουν σε επαφή με το νερό, τον αέρα 
ή με ένα οξύ, εκλύουν τοξικό ή πολύ τοξικό αέριο. 

• Ουσίες ή παρασκευάσματα τα οποία, μετά από διάθεση, μπορούν να         
δημιουργήσουν, με οποιοδήποτε μέσο, μια άλλη ουσία, π.χ. ένα προϊόν            
έκπλυσης, το οποίο έχει ένα από τα χαρακτηριστικά που αναφέρθηκαν            
προηγουμένως. 

• Οικοτοξικό: ουσίες και παρασκευάσματα που παρουσιάζουν ή είναι δυνατόν να 
παρουσιάσουν άμεσο ή μελλοντικό κίνδυνο για έναν ή περισσότερους τομείς του 
περιβάλλοντος. 

 
Με βάση τα παραπάνω, στο Παράρτημα 5 παρατίθεται κατάλογος αποβλήτων τα 
οποία δεν γίνονται αποδεκτά σε χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων. Και στην 
περίπτωση αυτή, ακολουθείται η κατηγοριοποίηση σύμφωνα με τον ΕΚΑ (Κοινοτική 
Απόφαση 2001/118/ΕΚ). 
 
Επομένως, σε ΧΥΤΑ μπορούν να διατίθενται τα εξής απόβλητα: 
• Στερεά αστικά απόβλητα, τα οποία έχουν υποστεί διαχείριση για  μείωση το υ 

περιεχόμενου βιοαποδομήσιμου οργανικού φορτίου  
• Στερεά  μη επικίνδυνα απόβλητα κάθε άλλης προέλευσης, τα οποία πληρούν τα 

κριτήρια για την αποδοχή αποβλήτων σε χώρους υγειονομικής ταφής μη 
επικίνδυνων αποβλήτων 

  
 
6.3.3 Κριτήρια αποδοχής αποβλήτων σε Χώρους υγειονομικής ταφής 
επικινδύνων αποβλήτων (ΧΥΤΕΑ) 
 
Για τελική διάθεση σε ΧΥΤΕΑ οδηγούνται μόνο στερεά επικίνδυνα απόβλητα τα 
οποία  έχουν ήδη υποστεί επεξεργασία με σκοπό την ελαχιστοποίηση/εξάλειψη του 
επικίνδυνου χαρακτήρά τους.  Πρόκειται δηλαδή για σταθερά μη ενεργά στερεά 
απόβλητα (π.χ. στερεοποιημένα, υαλοποιημένα) με συμπεριφορά απόπλυσης 
αντίστοιχη προς τη συμπεριφορά των μη επικίνδυνων αποβλήτων. Σε κάθε 
περίπτωση, δεν μπορούν να διατεθούν σε ΧΥΤΕΑ (Κοινοτική Οδηγία, 1999/31/ΕΚ): 
• Τα επικίνδυνα απόβλητα που αναφέρονται στο Παράρτημα 5 και τα οποία δεν 

έχουν υποστεί επεξεργασία για εξάλειψη/ελαχιστοποίηση της επικινδυνότητάς 
τους   
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• Επικίνδυνα απόβλητα που έχουν υποστεί αραίωση ή ανάμιξη με μοναδικό στόχο 
την τήρηση των κριτηρίων αποδοχής σε ΧΥΤΕΑ 

• Υγρά επικίνδυνα απόβλητα και υλικά που περιέχουν ελεύθερα υγρά 
• Απόβλητα που περιέχουν ορυκτέλαια 
• Εύφλεκτα απόβλητα 
• Μολυσματικά απόβλητα 
• Ισχυρά οξειδωτικά και αναγωγικά απόβλητα 
• Εκρηκτικά απόβλητα 
• Απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνα συστατικά υψηλής υδατοδιαλυτότητας 
• Απόβλητα που εκπέμπουν οσμές 
• Πτητικά απόβλητα 
• Απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνα συστατικά που αντιδρούν με το νερό 
• Ισχυρά όξινα ή αλκαλικά απόβλητα 
• Κενές συσκευασίες επικινδύνων αποβλήτων (εκτός εάν έχουν υποστεί συμπίεση 

και τεμαχισμό προκειμένου να μειωθεί ο όγκος τους). 
 
 
6.4 Διαδικασίες ελέγχου αποδοχής αποβλήτων (Κοινοτική Οδηγία, 
1999/31/ΕΚ) 
 
1. Πριν ή κατά την παράδοση, ή την πρώτη από σειρά παραδόσεων εφόσον ο τύπος 

των αποβλήτων παραμένει αμετάβλητος, ο κάτοχος των αποβλήτων ή ο φορέας 
εκμετάλλευσης πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει με τα κατάλληλα έγγραφα 
ότι τα συγκεκριμένα απόβλητα μπορούν να γίνουν δεκτά στο χώρο ταφής 
σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στην άδεια λειτουργίας και ότι 
πληρούν τα κριτήρια αποδοχής που καθορίζονται στις Ενότητες 6.3.2 και 6.3.3 
της παρούσας μελέτης (αποδοχή αποβλήτων σε ΧΥΤΑ και ΧΥΤΕΑ, αντίστοιχα). 

2. Ο φορέας εκμετάλλευσης του χώρου τηρεί τις ακόλουθες διαδικασίες παραλαβής: 
για τα απόβλητα, στις οποίες περιλαμβάνονται:  
• Έλεγχος του Εντύπου αναγνώρισης. (για επικίνδυνα και μη επικίνδυνα 

απόβλητα) (Ενότητα 6.4.1 της παρούσας μελέτης ) 
• Έλεγχος Εντύπου συλλογής/μεταφοράς στερεών αστικών αποβλήτων 

(Ενότητα 6.4.2 της παρούσας μελέτης) 
• Έλεγχος των δελτίων ασφαλείας (Material Safety Data Sheet - MSDS) των 

περιεχόμενων στα απόβλητα ουσιών βάσει των οποίων γίνεται η ταξινόμηση 
τους. (για  επικίνδυνα απόβλητα) 

• Έλεγχος Σχεδίου αντιμετώπισης περιστατικών έκτακτης ανάγκης. (για  
επικίνδυνα απόβλητα) 

• οπτική εξέταση των αποβλήτων στην είσοδο και στο σημείο απόθεσης και, 
εφόσον ενδείκνυται, εξακρίβωση ότι τα απόβλητα αντιστοιχούν προς την 
περιγραφή που περιέχεται στα έγγραφα που υπέβαλε ο κάτοχος. (Ενότητα 
6.4.3 της παρούσας μελέτης) 

• τήρηση αρχείου των ποσοτήτων και των χαρακτηριστικών των αποτιθέμενων 
αποβλήτων, στο οποίο καταχωρούνται η προέλευση, η ημερομηνία 
παράδοσης, τα στοιχεία του παραγωγού, ή εάν πρόκειται για αστικά 
απόβλητα, του φορέα συλλογής, και, στην περίπτωση των επικίνδυνων 
αποβλήτων, η ακριβής τους θέση στο χώρο ταφής. Οι πληροφορίες αυτές θα 
είναι άμεσα διαθέσιμες στις αρμόδιες εθνικές και κοινοτικές αρχές,  
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• παρέχει πάντοτε έγγραφη βεβαίωση παραλαβής για κάθε παράδοση 
αποβλήτων στο χώρο του  

• όταν απόβλητα δεν γίνονται δεκτά σε ένα χώρο ταφής, ο φορέας 
εκμετάλλευσης ενημερώνει αμέσως την αρμόδια αρχή 

 
 
6.4.1 Έντυπο αναγνώρισης επικινδύνων και μη επικινδύνων αποβλήτων (μη 
αστικά) 
 
Οι συλλέκτες/μεταφορείς επικινδύνων και μη επικινδύνων αποβλήτων υποχρεούνται 
να συμπληρώνουν «Έντυπο Αναγνώρισης Φορτίου Αποβλήτων», το οποίο συνοδεύει 
τα απόβλητα σε κάθε εργασία συλλογής, μεταφοράς και διάθεσής τους. 
 
Με την παράδοση των αποβλήτων ο Συλλέκτης/Μεταφορέας παραδίδει το Έντυπο 
στον Αποδέκτη (συμπληρωμένο μέχρι και το σημείο Δ). Ο τελευταίος συμπληρώνει 
το σημείο Ε, βεβαιώνοντας την παραλαβή των αποβλήτων και τα λοιπά στοιχεία. 
Ακολούθως ο Αποδέκτης παραδίδει στο Συλλέκτη/μεταφορέα, αντίγραφο του πλήρως 
συμπληρωμένου Εντύπου. 
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ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ 
ΦΟΡΤΙΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  

  
Α   ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
                                                                                                          

               

1. Τα παρακάτω απόβλητα συλλέχθηκαν από (Όνομα, Ταχ.διεύθυνση, Τηλ.): 
  
 
2. Το απόβλητα θα οδηγηθούν σε (Όνομα, Ταχ.διεύθυνση, Τηλ. Αποδέκτη):   
 
 
3. Η μεταφορά(ές) είναι:   μία �   επαναλαμβανόμενες �   άλλο � 
 
4. Ημερομηνία μεταφοράς πρώτου φορτίου:                   τελευταίου φορτίου: 
 
5. Εταιρία Συλλέκτη- Μεταφορέα:                                                      Όνομα υπευθύνου:                                    
           %                                Υπογραφή:                                                     Ημερομηνία: 
 
6. Παραγωγός των αποβλήτων (εφόσον άλλος από 1): 
 
                  
 
 Β   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
 1. Ονομασία και χημική σύσταση των αποβλήτων:    

                              αριθμός επιπλέον φύλλων 

 
 2. Ταξινόμηση: Κωδικός Ε.Κ.Α.:             
      
 3. Φυσικά χαρακτηριστικά:           Σκόνη    �      Στερεό μετά από επεξεργασία �     Στερεό  που δεν έχει υποστεί 

επεξεργασία �    Άλλο   �    
           
 4. Ποσότητα φορτίου (kg, MT):                         5. Αριθμός & είδος συσκευασιών:            
  
 6. Τύπος, αριθμός & μέγεθος τελικού περιέκτη: 
  
 7. Προέλευση αποβλήτων:  
 
Γ   ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΛΛΕΚΤΗ -ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ

  

         Βεβαιώνω: α) ότι σήμερα συνέλεξα το φορτίο και ότι τα 
στοιχεία στα  ανωτέρω είναι ορθά   β) ότι η ποσότητα του φορτίου είναι:  

     Εταιρία:                                                                  Όνομα υπευθύνου:                                    
         %                    Υπογραφή:                             Ημερομηνία:                             ώρα: 
 
1. Κωδ. αρ. Συλλέκτη (εάν υπάρχει):         
2. Κωδ. Αρ. Μεταφορέων (εάν υπάρχουν και είναι διαφορετικοί από το Συλλέκτη):   
3. Αρ. άδειας Συλλέκτη - Μεταφορέα:                                
4. Σχετικά Δελτία Αποστολής: 
3. Αρχή έκδοσης άδειας: 
5. Είδος(η)  μέσου(ων) μεταφοράς:   Φορτηγό  �  Βυτιοφόρο  � Άλλο   �  
 
7. Αριθμοί  κυκλοφορίας  οχημάτων: 
 
Δ   ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ - ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

      

      Βεβαιώνω ότι: α) τα στοιχεία στο ανωτέρω τμήμα Β είναι 
ορθά      β) ο Συλλέκτης και ο Μεταφορέας(είς) είναι κατάλληλα αδειοδοτημένοι και έχουν ενημερωθεί  για τα κατάλληλα 
μέτρα προφύλαξης   (σε περίπτωση που ο παραγωγός είναι άλλος από το συλλέκτη – μεταφορέα)   γ) διαθέτω την 
κατάλληλη άδεια συλλογής και μεταφοράς και έχω ενημερωθεί  για τα κατάλληλα μέτρα προφύλαξης (σε περίπτωση που 
ο παραγωγός είναι και συλλέκτης – μεταφορέας) 

     Στοιχεία παραγωγού:                                        Όνομα υπευθύνου: 
         %                    Υπογραφή:                             Ημερομηνία: 
     Αρ. Απόφασης άδειας:  
 
Ε   ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ
  

    1. Παρέλαβα τα συγκεκριμένα απόβλητα στις   --/--/--  και ώρα ---- 

Ποσότητα που παρελήφθη (kg,MT):                     
 
Βεβαιώνω ότι με την υπ’ αρ.   ---------------------------------    άδεια έχω εξουσιοδοτηθεί για την εκτέλεση της εργασίας 
τελικής διάθεσης των αποβλήτων.  
    
     Εταιρεία:                                                             Όνομα υπευθύνου: 
         %                     Υπογραφή:                             Ημερομηνία:  
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6.4.2 Έντυπο συλλογής/μεταφοράς στερεών αστικών αποβλήτων προς τελική 
διάθεση 
Οι συλλέκτες/μεταφορείς των στερεών αστικών αποβλήτων υποχρεούνται να 
συμπληρώνουν κατάλληλο Έντυπο το οποίο συνοδεύει τα απόβλητα σε κάθε εργασία 
συλλογής, μεταφοράς και διάθεσής τους. 
 
Με την παράδοση των αποβλήτων ο Συλλέκτης/Μεταφορέας παραδίδει το Έντυπο 
στον Αποδέκτη (συμπληρωμένο μέχρι και το σημείο Γ). Ο τελευταίος συμπληρώνει 
το σημείο Δ, βεβαιώνοντας την παραλαβή των αποβλήτων και τα λοιπά στοιχεία. 
Ακολούθως ο Αποδέκτης παραδίδει στο Συλλέκτη/μεταφορέα, αντίγραφο του πλήρως 
συμπληρωμένου Εντύπου. 
 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ/ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  
  
Α   ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
                                                                                                          

               

1. Τα απόβλητα συλλέχθηκαν από (Κοινότητα, Δήμος, Σταθμός Μεταφόρτωσης, κ.λπ.): 
  
 
2. Το απόβλητα θα οδηγηθούν σε (Όνομα, Ταχ.διεύθυνση, Τηλ. Αποδέκτη):   
 
 
4. Ημερομηνία μεταφοράς πρώτου φορτίου:                   τελευταίου φορτίου: 
 
5. Συλλέκτης- Μεταφορέας:                                                      Όνομα υπευθύνου:                                    
                                           Υπογραφή:                                                     Ημερομηνία: 
 
                
 
 Β   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
 

  

 1. Ποσότητα φορτίου (kg, MT):            
  
  
Γ   ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΛΛΕΚΤΗ -ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ

  

         Βεβαιώνω: α) ότι σήμερα συνέλεξα το φορτίο και ότι τα 
στοιχεία στα  ανωτέρω είναι ορθά   β) ότι η ποσότητα του φορτίου είναι:  

   Συλλέκτης- Μεταφορέας:                                       Όνομα υπευθύνου:                                    
                                  Υπογραφή:                             Ημερομηνία:                             ώρα: 
 
1. Κωδ. αρ. Συλλέκτη (εάν υπάρχει):         
2. Κωδ. Αρ. Μεταφορέων (εάν υπάρχουν και είναι διαφορετικοί από το Συλλέκτη):   
3. Αρ. άδειας Συλλέκτη - Μεταφορέα:                                
4. Σχετικά Δελτία Αποστολής: 
3. Αρχή έκδοσης άδειας: 
5. Είδος(η)  μέσου(ων) μεταφοράς:   Απορριμματοφόρο �   Φορτηγό � Άλλο   �  
7. Αριθμοί  κυκλοφορίας  οχημάτων: 
 
 
Δ   ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ
  

    1. Παρέλαβα τα συγκεκριμένα απόβλητα στις   --/--/--  και ώρα ---- 

Ποσότητα που παρελήφθη (kg,MT):                     
 
Βεβαιώνω ότι με την υπ’ αρ.   ---------------------------------    άδεια έχω εξουσιοδοτηθεί για την εκτέλεση της εργασίας 
τελικής διάθεσης των αποβλήτων, όπως περιγράφεται στη σχετική άδεια.  
    
     Αποδέκτης:                                                             Όνομα υπευθύνου: 
                             Υπογραφή:                             Ημερομηνία:  
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6.4.3 Διαδικασίες δειγματοληψίας, χαρακτηρισμού και ανάλυσης των 
αποβλήτων 
 
Οι διαδικασίες δειγματοληψίας, χαρακτηρισμού και ανάλυσης των αποβλήτων, 
περιλαμβάνουν τα εξής (Κοινοτική Οδηγία, 1999/31/ΕΚ): 
 
Επίπεδο 1: Βασικός χαρακτηρισμός, δηλαδή ενδελεχής προσδιορισμός, με τη 
βοήθεια τυποποιημένων μεθόδων ανάλυσης και δοκιμασίας της συμπεριφοράς των 
αποβλήτων (της βραχυπρόθεσμης και μεσοπρόθεσμης εκχυλιστικής συμπεριφοράς 
τους ή / και των χαρακτηριστικών ιδιοτήτων των αποβλήτων).  
 
Επίπεδο 2: Περιοδικός έλεγχος με τη χρήση απλών τυποποιημένων μεθόδων 
ανάλυσης και δοκιμασίας της συμπεριφοράς των αποβλήτων 
 
Επίπεδο 3: Επιτόπια επαλήθευση, δηλαδή εξακρίβωση, με ταχεία μέθοδο εάν τα 
απόβλητα είναι τα ίδια με εκείνα που περιγράφονται στα συνοδευτικά έγγραφα. Η 
επιτόπια επαλήθευση μπορεί να συνίσταται απλώς σε οπτική εξέταση ενός φορτίου 
αποβλήτων πριν και μετά την εκφόρτωσή τους στο χώρο ταφής. 
 
Από τα παραπάνω επίπεδα χαρακτηρισμού και δοκιμών, μόνον η δοκιμή του 
επιπέδου 3 είναι υποχρεωτική, ενώ οι δοκιμές του επιπέδου 1 και 2 εφαρμόζονται 
κατά περίπτωση. Συγκεκριμένα: 
 
Οι έλεγχοι επιπέδου 1 και 2, δεν αφορούν στα στερεά αστικά απόβλητα  
 
Ο έλεγχος επιπέδου 1, γίνεται σε περιπτώσεις που πρέπει να εξετασθεί η δυνατότητα 
αποδοχής ενός αποβλήτου, το οποίο δεν συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο 
αποδοχής αποβλήτων  
 
Ο έλεγχος επιπέδου 2, γίνεται στις περιπτώσεις που ένα απόβλητο μπορεί να διατεθεί  
στο χώρο (συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο αποδοχής αποβλήτων), αλλά ο  φορέας 
λειτουργίας κρίνει σκόπιμη την επανεξέταση του αποβλήτου λόγω του γεγονότος ότι 
υπάρχει η πιθανότητα μεταβολής των ποιοτικών και άλλων χαρακτηριστικών του 
αποβλήτου, βάσει των οποίων έγινε αποδεκτή η διάθεσή του σε ΧΥΤΑ ή ΧΥΤΕΑ. 
Στις περιπτώσεις που διενεργούνται έλεγχοι επιπέδου 1 και 2, απαιτείται η 
συμπλήρωση συγκεκριμένου εντύπου όπου θα καταγράφονται οι δειγματοληψίες και 
τα αποτελέσματα των μετρήσεων και αναλύσεων. Τα δείγματα φυλάσσονται για 
χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός μήνα, για σκοπούς πιθανής επανάληψης των 
μετρήσεων και αναλύσεων καθώς και για επαλήθευση των αποτελεσμάτων. 
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7. ΠΑΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ 
ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΤΑΦΗΣ 
 
 
7.1 Παύση λειτουργίας 
 
 
7.1.1 Διαδικασία 
 
Η παύση λειτουργίας ενός χώρου τελικής διάθεσης αποβλήτων πρέπει να 
συνοδεύεται από τη λήψη μέτρων και την εφαρμογή διαδικασιών, όπως προβλέπονται 
στην άδεια κατασκευής και λειτουργίας του χώρου. 
Η διαδικασία παύσης της λειτουργίας μέρους ή του συνόλου ενός χώρου ταφής 
αρχίζει: 

• όταν συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις που ορίζονται στην άδεια  
• κατόπιν άδειας της αρμόδιας αρχής, μετά από αίτηση του φορέα  

εκμετάλλευσης  
• με αιτιολογημένη απόφαση της αρμόδιας αρχής. 

 
Ο χώρος ταφής (ή μέρος αυτού) μπορεί να θεωρείται οριστικά κλειστός μόνον αφού η 
αρμόδια αρχή έχει διενεργήσει τελική επιτόπια επιθεώρηση, έχει αξιολογήσει όλες τις 
εκθέσεις που έχει υποβάλει ο φορέας και του έχει κοινοποιήσει την έγκριση της 
παύσης της λειτουργίας. Αυτό δεν περιορίζει την ευθύνη του φορέα εκμετάλλευσης 
βάσει των όρων χορήγησης της άδειας. 
 
Μετά την οριστική παύση λειτουργίας του χώρου ταφής, ο φορέας εκμετάλλευσής 
του είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση, την παρακολούθηση και τον έλεγχό του κατά 
τη φάση της μετέπειτα φροντίδας για χρονικό διάστημα που καθορίζεται από την 
αρμόδια αρχή (λαμβάνοντας υπόψη το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο χώρος 
μπορεί να ενέχει κινδύνους τόσο για το περιβάλλον όσο και για τη δημόσια υγεία). 
 
Ο φορέας εκμετάλλευσης πρέπει να γνωστοποιήσει στην αρμόδια αρχή τις τυχόν 
σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον που διαπιστώνονται κατά τον έλεγχο. 
Στην περίπτωση αυτή η συμμόρφωση του φορέα εκμετάλλευσης με την απόφασή της 
αρμόδιας αρχής τόσο για το είδος όσο και για το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής των 
διορθωτικών μέτρων, πρέπει να είναι άμεση. 
 
 
7.1.2 Περιεχόμενο έκθεσης για οριστική παύση λειτουργίας  
 
Για την οριστική παύση της λειτουργίας του χώρου, ο φορέας λειτουργίας 
υποχρεούται να προβεί σε συγκεκριμένες δράσεις και να υποβάλει στην αρμόδια 
αρχή σχετική αίτηση προς έγκριση συνοδευόμενη από αντίστοιχη έκθεση. Η έκθεση 
περιλαμβάνει: 
• Τεχνική περιγραφή της εγκατάστασης – εξοπλισμός – συνήθη και ειδικά έργα 

(π.χ. δεξαμενές, εργαστήρια κλπ) 
• Τοποθεσία του χώρου και χρήσεις γης της εγγύτερης περιοχής 
• Είδη, κατηγορίες και ποσότητες των αποβλήτων καθώς και θέση εναπόθεσής τους 
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• Πιθανές επιπτώσεις που προκλήθηκαν στο περιβάλλον και τη δημόσια υγεία κατά 
την λειτουργία της εγκατάστασης, καθώς και τις ενέργειες αποκατάστασής τους 

• Προγραμματισμένες ενέργειες για την παύση της εγκατάστασης: 
 θέση εξοπλισμού εκτός λειτουργίας 
 καθαρισμό και απορρύπανση εξοπλισμού, δεξαμενών κλπ 
 αποσυναρμολόγηση εξοπλισμού και κινητών μερών της εγκατάστασης 
 απομάκρυνση εξοπλισμού και κινητών μερών της εγκατάστασης 
 απομάκρυνση μη χρησιμοποιημένων χημικών και άλλων υλικών  

• Προγραμματισμένα έργα αποκατάστασης για: 
 προστασία του εδάφους από διάβρωση 
 συλλογή αποπλυμάτων  
 προστασία από ανέμους 
 διαμόρφωση χώρου (π.χ. χωματουργικά) για φυσική επανένταξή του 
 αποφυγή πρόσβασης από τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα 
 προστασία από βανδαλισμούς 

• Άλλες προβλεπόμενες ενέργειες και έργα 
• Απαραίτητο προσωπικό για την διεκπεραίωση των παραπάνω ενεργειών και 

έργων – μέσα και μέτρα προστασίας του προσωπικού κατά τις εργασίες αυτές 
• Αξιολόγηση σε μακροπρόθεσμη βάση των συστημάτων μόνωσης, συλλογής και 

διαχείρισης των στραγγισμάτων και των αερίων, σε συνδυασμό με τα υδρολογικά 
δεδομένα της περιοχής (εκτίμηση επικινδυνότητας) 

 
 
7.2 Αποκατάσταση 
 
 
7.2.1 Γενικά 
 
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης της παύσης λειτουργίας του χώρου, 
ο φορέας εκμετάλλευσης υποχρεούται να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την 
αποκατάσταση και φυσική επανένταξή του (όπως αυτές καθορίζονται στην άδεια 
κατασκευής και λειτουργίας του χώρου όπως επίσης στην έκθεση που έχει υποβάλει 
για την έγκριση της οριστικής παύσης λειτουργίας του χώρου) (σημείο 7.1.2). 
 
 
7.2.2 Τελική επικάλυψη του χώρου 
 
 
7.2.2.1 Γενικά 
 
Με το πέρας λειτουργίας ή/ και με την ολοκλήρωση επί μέρους τμημάτων ενός χώρου 
υγειονομικής ταφής αρχίζουν οι εργασίες και τα έργα (τα πρώτα στάδια των έργων 
για την περίπτωση της τμηματικής αποκατάστασης για τον έλεγχο των καθιζήσεων 
που θα επέλθουν στα πρώτα δύο χρόνια μετά τη λήξη λειτουργίας ενός τμήματος) 
τελικής επικάλυψης και επανένταξης του χώρου στο φυσικό περιβάλλον. Η 
τμηματική αποκατάσταση του χώρου, εφόσον την επιτρέπει το πρόγραμμα 
εκμετάλλευσής του, προτιμάται γιατί ελαχιστοποιεί ακόμη περισσότερο τις δυσμενείς 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις και διευκολύνει την κοινωνική αποδοχή παρόμοιων 
εγκαταστάσεων. Η τελική επικάλυψη αφορά στις νέες εγκαταστάσεις αλλά με βάση 
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εγκεκριμένες μελέτες και περιβαλλοντικούς όρους, μπορεί να εφαρμοσθεί και σε 
υφιστάμενους χώρους διάθεσης στερεών αποβλήτων. 
 
Τα έργα τελικής επικάλυψης είναι αναπόσπαστο τμήμα της διαχείρισης του χώρου 
διάθεσης αποβλήτων και στοχεύουν στα εξής: 
• Δραστική μείωση και έλεγχος όλων των εκπομπών (αερίων, στραγγισμάτων) που 

προέρχονται από το χώρο διάθεσης, δεδομένου ότι οι διεργασίες αποδόμησης 
συνεχίζονται για μεγάλο χρονικό διάστημα μετά το πέρας λειτουργίας του χώρου. 
Για το λόγο αυτό πρέπει να εξασφαλίζονται: 
- Ελαχιστοποίηση της εισροής ομβρίων από τον περιβάλλοντα χώρο 
- Επαρκής επιφανειακή απορροή στο τελικό ανάγλυφο 
- Αποφυγή κατείσδυσης ομβρίων υδάτων στο εσωτερικό του χώρου 
- Αποφυγή διαρροών στραγγισμάτων προς τον υδροφόρο ορίζοντα και τα 

πλευρικά  πρανή. 
- Απομόνωση του όγκου των απορριμμάτων από την φυτοκάλυψη   
- Ελεγχόμενη εκπομπή βιοαερίου 

• Επανένταξη του χώρου στο φυσικό περιβάλλον  
 
Η τελική επικάλυψη είναι ένα προστατευτικό και πολλαπλής λειτουργίας στρώμα από 
φυσικά ή /και συνθετικά υλικά, καταλλήλων κλίσεων, το οποίο ειδικότερα αποσκοπεί 
στα εξής: 
- Προστασία του όγκου των απορριμμάτων από την ανεξέλεγκτη εισροή 

επιφανειακών υδάτων (για αποτροπή ή δραστική μείωση παραγωγής και νέων 
όγκων στραγγισμάτων μετά το πέρας λειτουργίας του χώρου) 

- Ελεγχόμενη άντληση και ροή του παραγόμενου βιοαερίου μόνο προς τις 
εγκαταστάσεις διαχείρισής του. 

- Αποφυγή της ανεξέλεγκτης διαφυγής και διάχυσης του βιοαερίου προς τα 
ανώτερα στρώματα και τις ρίζες της φυτοκάλυψης. 

- Αποφυγή της εκπομπής οσμών. 
- Δημιουργία του κατάλληλου υποστρώματος για την ανάπτυξη  βλάστησης. 
- Δημιουργία σχετικά σταθερού εδάφους για στήριξη ελαφρών κατασκευών που 

μπορεί ενδεχομένως να περιλαμβάνουν οι νέες χρήσεις. 
 
Ο σχεδιασμός της τελικής επικάλυψης πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά του χώρου διάθεσης, τα ειδικότερα περιβαλλοντικά δεδομένα, τις 
πιθανές προβλεπόμενες νέες χρήσεις, τεχνοοικονομικά στοιχεία κ.λπ, έτσι ώστε να 
εφαρμοστεί η βέλτιστη λύση. 
 
 
7.2.2.2 Έναρξη εργασιών τελικής επικάλυψης- καθιζήσεις 
 
Για την υλοποίηση των εργασιών τελικής επικάλυψης στο ολοκληρωμένο τμήμα (σε 
περίπτωση τμηματικής αποκατάστασης) ή σε ολόκληρο το χώρο, δίδεται έμφαση στη 
διαμόρφωση και σταθεροποίηση της τελικής επιφάνειας του απορριμματικού 
αναγλύφου. 
  
Οι διεργασίες αποδόμησης των απορριμμάτων οδηγούν, υπό την επίδραση κυρίως 
του βάρους των επαλλήλων υπερκείμενων στρώσεων, σε σημαντικές καθιζήσεις της 
άνω τελικής επιφανείας του απορριμματικού αναγλύφου. Για το λόγο αυτό, κατά τις  
εργασίες της τελικής επικάλυψης περιλαμβάνονται δύο στάδια, το προσωρινό και το 
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μόνιμο το οποίο λαμβάνει χώρα μετά την εξέλιξη των καθιζήσεων (δύο χρόνια 
τουλάχιστον). Στα στάδια αυτά περιλαμβάνονται τα εξής: 
• Έλεγχος ευστάθειας των πρανών του τελικού απορριμματικού αναγλύφου. 
• Τοποθέτηση άνω στρώματος με αδρανή συμπιεσμένα υλικά, αναλόγου ύψους, για 

χρονικό διάστημα επαρκές για τη σταθεροποίηση της επιφάνειας. 
 
Για χώρους ή για τμήματα χώρων με σχετικά μικρό ύψος, η κατασκευή του μανδύα 
τελικής επικάλυψης μπορεί να αρχίσει αμέσως μετά την ολοκλήρωση του ανάγλυφου 
των απορριμμάτων, με βάση πάντα εγκεκριμένες μελέτες εφαρμογής. 
 
 
7.2.2.3 Κλίσεις 
 
Για το άνω στρώμα και γενικά τις επίπεδες επιφάνειες του τελικού αναγλύφου και 
κατ΄επέκταση του στρώματος τελικής επικάλυψης, οι κλίσεις πρέπει να κυμαίνονται 
από 3-5% (εξασφάλιση αποστράγγισης των ομβρίων και αποφυγή διαβρώσεων).  Για 
τα πρανή οι κλίσεις δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 1/3. 
 
 
7.2.2.4 Τμήματα συστήματος τελικής επικάλυψης 
 
Το σύστημα τελικής επικάλυψης συνήθως αποτελείται από: 
• Επιφανειακό στρώμα εδάφους – έδαφος φυτοκάλυψης  
• Έδαφος προστασίας 
• Ζώνη αποστράγγισης 
• Στρώση φραγμού  
• Στρώση εκτόνωσης βιοαερίου 
 
Επισημαίνεται ότι δεν είναι απαραίτητο για κάθε χώρο να εφαρμόζονται όλα τα 
παραπάνω και η τεκμηρίωση των τελικών επιλογών αποτελεί στοιχείο της μελέτης 
του έργου, ανάλογα με τις επικρατούσες στο χώρο συνθήκες και τις ανάγκες του 
φορέα του. 
 
Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή των επιμέρους τμημάτων 
μπορεί να είναι φυσικά ή τεχνητά ή συνδυασμός και των δύο. 
 
 
7.2.2.5 Στρώση φραγμού - έδαφος φυτοκάλυψης 
 
Το κύριο στοιχείο της στρώσης φραγμού είναι το αδιαπέρατο στρώμα από κατάλληλα 
συμπιεσμένη άργιλο, ή μίγματος αργιλομπετονίτη ή τεχνητής μόνωσης με 
συντελεστή διαπερατότητας Κ=10-9

 

 m/sec. Η στρώση αυτή, κατασκευάζεται κατά την 
τμηματική αποκατάσταση μετά το πέρας λειτουργίας του αντιστοίχου τμήματος, 
αφού εκτελεσθούν οι αναγκαίες εργασίες σταθεροποίησης του αναγλύφου. 

Το έδαφος φυτοκάλυψης αποτελείται από στρώμα εδαφικού υλικού κατάλληλου για 
φύτευση πάχους περίπου 1,5 μέτρο, ανάλογα με το είδος της φυτοκάλυψης. Το 
στρώμα φυτοκάλυψης μπορεί να κατασκευαστεί με το πέρας λειτουργίας ολόκληρου 
του χώρου, αφού έχουν γίνει ενδεχομένως αναγκαίες πληρώσεις του αδιαπέρατου 
στρώματος σε σημεία καθιζήσεων. 



 261 

Η οριστική μελέτη της τελικής επικάλυψης θα πρέπει να περιγράφει αναλυτική 
εφαρμογή των έργων που θα πραγματοποιηθούν καθώς και ενδεχόμενα 
συμπληρωματικά έργα π.χ. ισοπεδωτική στρώση υλικού επικάλυψης σε περίπτωση 
μη ομαλού τελικού αναγλύφου. 
 
 
7.2.2.6 Κατασκευή συστημάτων για την παρακολούθηση των εκπομπών 
 
Κατασκευάζονται φρεάτια (ανάντι και κατάντι) για έλεγχο των υπογείων υδάτων,  σε 
περίπτωση που αυτά δεν έχουν προβλεφθεί και κατασκευαστεί κατά τη έναρξη ή/και 
κατά τη διάρκεια λειτουργίας του χώρου, καθώς και το αντίστοιχο σύστημα ελέγχου 
του βιοαερίου. 
 
 
7.3 Επανένταξη - νέες χρήσεις του χώρου 
 
Για την επανένταξη του χώρου μπορούν να εφαρμοσθούν δύο εναλλακτικές 
προσεγγίσεις, η πρώτη αφορά στην απλή φυσική επανένταξή του και η δεύτερη στην 
διαμόρφωσή του για υποδοχή νέων χρήσεων. Πιο αναλυτικά: 
• Απλή φυσική επανένταξη: Στο τελικό στρώμα της τελικής επικάλυψης φυτεύεται 

κατάλληλη βλάστηση. Στην περίπτωση αυτή δεν προβλέπονται χρήσεις κοινού. 
• Νέες χρήσεις: Εκτός της φυτοκάλυψης, διαμορφώνονται δρόμοι προσπέλασης, 

χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων και ελαφρές κατασκευές χρήσεων κοινού. Σε 
κάθε περίπτωση, αποφεύγεται η κατασκευή κτιρίων από σκυρόδεμα.  

Ανεξάρτητα με το είδος της επανένταξης, κατασκευάζονται στο χώρο οι 
εγκαταστάσεις ελέγχου - διαχείρισης του βιοαερίου και των στραγγισμάτων καθώς 
και τα φρεάτια ελέγχου των υπογείων υδάτων. 
 
Επίσης, τονίζεται ότι μετά την αποκατάσταση του χώρου, είναι υποχρεωτική η 
κατασκευή ελαφρού κτιρίου - φυλακίου για την εγκατάσταση των οργάνων ελέγχου, 
των εργαλείων για τη φροντίδα του χώρου και τις υπόλοιπες ανάγκες ανάλογα με τη 
μορφή αποκατάστασης - επανένταξης. 
 
 
7.4 Μετέπειτα φροντίδα 
 
 
7.4.1 Γενικά 
 
Η φάση της μετέπειτα φροντίδας ξεκινάει αμέσως μετά το πέρας λειτουργίας του 
χώρου ή τμήματός του, και την έγκριση της οριστικής παύσης – διενέργειας έργων 
αποκατάστασης. 
 
 
7.4.2 Διαδικασίες που εφαρμόζονται πριν από την έναρξη της μετέπειτα 
φροντίδας 
 
Η διαδικασίες ελέγχου και παρακολούθησης της συμπεριφοράς του χώρου κατά τη 
φάση της μετέπειτα φροντίδας του, εφαρμόζονται υποχρεωτικά από το φορέα που 
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είχε την ευθύνη για τη λειτουργία του. Για τον αποτελεσματικό έλεγχο και 
παρακολούθηση του χώρου, εφαρμόζονται αρχικά οι εξής διαδικασίες : 
• Εκτίμηση επικινδυνότητας όπου λαμβάνονται υπόψη τα εξής: 

- Τεχνική ταφής των αποβλήτων 
- Ποσότητα αποβλήτων που αποτέθηκαν στο χώρο 
- Είδος αποβλήτων 
- Τα συστήματα στεγάνωσης του χώρου και η μακροπρόθεσμη συμπεριφορά 

τους όσον αφορά στην ασφάλειά τους 
- Υδρολογικά και υδρογεωλογικά δεδομένα του χώρου 
- Αποτελέσματα ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν κατά τη λειτουργία του 

χώρου 
- Αστοχίες που εντοπίσθηκαν κατά τη λειτουργία του χώρου και τρόποι 

αντιμετώπισης τους 
• Κατασκευή έργων για τη μετέπειτα φροντίδα του χώρου: Κατασκευάζονται όλες 

οι εγκαταστάσεις και τα έργα που απαιτούνται για τον έλεγχο και την 
παρακολούθηση του χώρου μετά την αποκατάστασή του και λαμβάνοντας υπόψη 
τα αποτελέσματα της εκτίμησης επικινδυνότητας. 

• Εξασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας των υφιστάμενων συστημάτων 
συλλογής και διαχείρισης των στραγγισμάτων 

• Εξασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας των υφιστάμενων συστημάτων 
συλλογής και διαχείρισης των αερίων εκπομπών 

 
 
7.4.3 Έλεγχοι και μέτρα κατά τη φάση της μετέπειτα φροντίδας 
 
Η συχνότητα και οι παράμετροι του ελέγχου και των μετρήσεων καθορίζονται από 
την αρμόδια υπηρεσία, με βάση τα αποτελέσματα της εκτίμησης επικινδυνότητας. Οι 
έλεγχοι και τα μέτρα, κατά τη φάση της μετέπειτα φροντίδας περιλαμβάνουν (ΚΥΑ 
114218/1997) : 
1.  Ποιοτικό έλεγχο της λειτουργικής ικανότητας του συστήματος τελικής 

επιφανειακής επικάλυψης. Εφόσον διαπιστωθούν αστοχίες και βλάβες απαιτείται η 
άμεση αποκατάσταση τους, αφού προηγουμένως αφαιρεθεί η στρώση επικάλυψης 
στη θέση όπου προκλήθηκε η βλάβη. 

2.  Προσδιορισμός των παραμορφώσεων - καθιζήσεων του συστήματος τελικής 
επικάλυψης σε ετήσια βάση. Οι παραμορφώσεις - καθιζήσεων που καταγράφονται, 
συγκρίνονται με τους αντίστοιχους υπολογισμούς των καθιζήσεων οι οποίοι  έχουν 
γίνει κατά το σχεδιασμό του χώρου και περιέχονται στις μελέτες που υποχρεούται 
να υποβάλει ο φορέας λειτουργίας του χώρου. Τα σημεία μέτρησης των 
παραμορφώσεων τοποθετούνται σε κάναβο 20μέτρων. 

3.  Υπολογισμός του υδατικού ισοζυγίου στην περιοχή του χώρου διάθεσης και 
προσδιορισμός των ποσοτήτων επιφανειακής απορροής πάνω από το σύστημα της 
τελικής επικάλυψης, όπως και της εξατμισιοδιαπνοής. 

4.  Eπιθεώρηση του ΧΥΤΕΑ ανά εξάμηνο για: 
- εξακρίβωση τυχόν διαβρωτικών φαινομένων 
- έλεγχο του συστήματος αποστράγγισης (για άμεσο εντοπισμό της εμφάνισης 

πλευρικών διηθημάτων στα πρανή)  
- εξακρίβωση της υιοθέτησης των προβλεπόμενων νέων χρήσεων. 

5.  Καταγραφή μετεωρολογικών στοιχείων 
Πραγματοποιείται σε καθημερινή βάση, καταγραφή των παρακάτω στοιχείων: 
- Ύψος ατμοσφαιρικών κατακρημνισμάτων (βροχόπτωση, παγετός κ.λπ) 
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- Θερμοκρασία 
- Εξάτμιση (λυσίμετρο ή άλλες κατάλληλες μέθοδοι) 
- Ατμοσφαιρική υγρασία 

6.  Έλεγχος στραγγισμάτων 
Ο έλεγχος των στραγγισμάτων περιλαμβάνει τα εξής: 

- Όγκος στραγγισμάτων: Πραγματοποιείται ανά εξάμηνο. Εφόσον από την 
αξιολόγηση των δεδομένων και την εκτίμηση της επικινδυνότητας, προκύπτει 
ότι έλεγχος ανά μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα είναι εξίσου 
αποτελεσματικός, επιτρέπεται η προσαρμογή του. 

- Σύνθεση στραγγισμάτων: Πραγματοποιείται ανά εξάμηνο. Οι παράμετροι που 
πρέπει να μετρώνται και οι ουσίες που πρέπει να αναλύονται διαφέρουν 
ανάλογα με τη σύνθεση των αποτιθέμενων αποβλήτων, πρέπει δε να 
καθορίζονται στο έγγραφο της άδειας και να αντιπροσωπεύουν τα 
χαρακτηριστικά των αποβλήτων. Σε κάθε περίπτωση οι παράμετροι που 
ελέγχονται πρέπει να συμφωνούν με τις αντίστοιχες παραμέτρους που 
ελέγχονται κατά τη λειτουργία του χώρου. Ενδεικτικά αναφέρονται: pH, 
οργανικό φορτίο (BOD5

 

, COD, TOC), θειικά, αμμωνιακά, οργανικό άζωτο, 
αλογόνα (χλώριο, φθόριο), φωσφορικά, φαινόλες, υδρογονάνθρακες και 
βαρέα μέταλλα. Επιπλέον, απαιτείται η μέτρηση της αγωγιμότητας των 
στραγγισμάτων τουλάχιστον μια φορά το χρόνο 

Τα δείγματα των στραγγισμάτων συλλέγονται σε αντιπροσωπευτικά σημεία. Η 
δειγματοληψία και η μέτρηση (όγκος και σύνθεση) των στραγγισμάτων πρέπει να 
εκτελούνται χωριστά σε κάθε σημείο απ’ όπου εκρέουν στραγγίσματα από το χώρο 
ταφής.  
 
7. Έλεγχος υπογείων υδάτων 
Ο έλεγχος των υπογείων υδάτων περιλαμβάνει τα εξής: 

- Στάθμη υπογείων υδάτων: Πραγματοποιείται ανά εξάμηνο. Επιβάλλεται η 
διενέργεια συχνότερων ελέγχων, εάν η στάθμη των υδάτων παρουσιάζει 
διακυμάνσεις. 

- Σύνθεση υπογείων υδάτων: Η συχνότητα πρέπει να βασίζεται στη δυνατότητα 
ανάληψης δράσης μεταξύ δύο διαδοχικών δειγματοληψιών (σε περιπτώσεις 
εντοπισμού δυσμενών επιπτώσεων στην ποιότητα των υπογείων υδάτων) και 
στην εκτιμώμενη ταχύτητα ροής των υπογείων υδάτων. Όταν οι τιμές 
φθάνουν στο επίπεδο συναγερμού, χρειάζεται επαλήθευση με δεύτερη 
δειγματοληψία. Εφόσον το επίπεδο επιβεβαιωθεί, πρέπει να εφαρμόζεται 
σχέδιο έκτατης ανάγκης (που προσδιορίζεται στην άδεια). Οι παράμετροι που 
πρέπει να μετρώνται και οι ουσίες που πρέπει να αναλύονται διαφέρουν 
ανάλογα με τη σύνθεση των αποτιθέμενων αποβλήτων και την αναμενόμενη 
σύσταση των παραγόμενων στραγγισμάτων, πρέπει δε να καθορίζονται στο 
έγγραφο της άδειας και να αντιπροσωπεύουν τα χαρακτηριστικά των 
αποβλήτων. Σε κάθε περίπτωση οι παράμετροι που ελέγχονται πρέπει να 
συμφωνούν με τις αντίστοιχες παραμέτρους που ελέγχονται κατά τη 
λειτουργία του χώρου. Ενδεικτικά αναφέρονται: pH, οργανικό φορτίο (BOD5

 

, 
COD, TOC), θειικά, αμμωνιακά, οργανικό άζωτο, αλογόνα (χλώριο, φθόριο), 
φωσφορικά, φαινόλες, υδρογονάνθρακες και βαρέα μέταλλα.  

8. Έλεγχος επιφανειακών υδάτων 
Ο έλεγχος των επιφανειακών υδάτων περιλαμβάνει τα εξής: 
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- Όγκος επιφανειακών υδάτων: Πραγματοποιείται ανά εξάμηνο. Εφόσον από 
την αξιολόγηση των δεδομένων και την εκτίμηση της επικινδυνότητας, 
προκύπτει ότι έλεγχος ανά μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα είναι εξίσου 
αποτελεσματικός, επιτρέπεται η προσαρμογή του. 

- Σύνθεση επιφανειακών υδάτων: Πραγματοποιείται ανά εξάμηνο. Οι 
παράμετροι που πρέπει να μετρώνται και οι ουσίες που πρέπει να αναλύονται 
διαφέρουν ανάλογα με τη σύνθεση των αποτιθέμενων αποβλήτων, πρέπει δε 
να καθορίζονται στο έγγραφο της άδειας και να αντιπροσωπεύουν τα 
χαρακτηριστικά των αποβλήτων. Σε κάθε περίπτωση οι παράμετροι που 
ελέγχονται πρέπει να συμφωνούν με τις αντίστοιχες παραμέτρους που 
ελέγχονται κατά τη λειτουργία του χώρου. Ενδεικτικά αναφέρονται: pH, 
οργανικό φορτίο (BOD5

 

, COD, TOC), θειικά, αμμωνιακά, οργανικό άζωτο, 
αλογόνα (χλώριο, φθόριο), φωσφορικά, φαινόλες, υδρογονάνθρακες και 
βαρέα μέταλλα. 

Τα δείγματα των επιφανειακών υδάτων, εάν υπάρχουν, συλλέγονται σε 
αντιπροσωπευτικά σημεία 
 
9. Έλεγχος αερίων εκπομπών 
Ο έλεγχος των δυνητικών εκπομπών και της ατμοσφαιρικής πίεσης 
πραγματοποιούνται ανά εξάμηνο. Επιβάλλεται η τακτική παρακολούθηση των 
εκπομπών μεθανίου, διοξειδίου του άνθρακα και οξυγόνου, ενώ η παρακολούθηση 
των λοιπών αερίων απαιτείται ανάλογα με τη σύνθεση των αποτιθέμενων αποβλήτων 
και την αναμενόμενη ποιότητα των αέριων εκπομπών. 
 
Ο έλεγχος για τις εκπομπές αερίων πραγματοποιείται σε αντιπροσωπευτικά σημεία 
του υπό παρακολούθηση χώρου. Επίσης, πρέπει να ελέγχεται τακτικά η 
αποτελεσματικότητα του συστήματος απαγωγής των αερίων.  
 
10. Έλεγχος αγωγών αποστράγγισης 
Σε ετήσια βάση γίνεται έλεγχος της θέσης των αγωγών αποστράγγισης και οι 
παραμορφώσεις συγκρίνονται με τα αντίστοιχα των καθιζήσεων και 
παραμορφώσεων. 
 
11. Έλεγχος αγωγών συλλογής στραγγισμάτων 
Ο έλεγχος των αγωγών συλλογής των στραγγισμάτων πρέπει να γίνεται εφόσον 
δημιουργούνται συμπυκνώματα σ’ αυτούς. Εάν η δημιουργία συμπυκνωμάτων είναι 
μικρή, τότε ο έλεγχος των αγωγών μπορεί να πραγματοποιείται σε ετήσια βάση. Σε 
ετήσια βάση γίνεται και η καταγραφή των θερμοκρασιών στους αγωγούς. Στην 
περίπτωση που παρατηρηθεί πτώση της θερμοκρασίας οι έλεγχοι μπορούν να 
πραγματοποιούνται ανά διετία 
 
12. Έλεγχος συστήματος διαχείρισης των στραγγισμάτων  
 
13. Έλεγχος συστήματος συλλογής και διαχείρισης των αερίων 
 
14. Συντήρηση 
Σε τακτά χρονικά διαστήματα γίνεται συντήρηση: 
 του συστήματος συλλογής ομβρίων 
 του οδικού δικτύου 



 265 

 του συστήματος συλλογής και διαχείρισης στραγγισμάτων 
 του συστήματος συλλογής και διαχείρισης των αερίων εκπομπών 
 
 
7.4.4 Διάρκεια μετέπειτα φροντίδας  
 
Η φάση της μετέπειτα φροντίδας ολοκληρώνεται μετά από τριάντα έτη, ή όταν η 
αρμόδια αρχή απαλλάξει το φορέα λειτουργίας του χώρου από αυτή την υποχρέωση. 
Τόσο στην πρώτη περίπτωση όσο και στη δεύτερη, χορηγείται  άδεια – έγκριση για το 
πέρας της μετέπειτα φροντίδας, μετά από επιτόπιο έλεγχο, από τους αρμόδιους 
φορείς. 
 
 
7.5 Αποκατάσταση και μετέπειτα φροντίδα χώρων ανεξέλεγκτης 
διάθεσης  
 
Η αποκατάστασή των χώρων αυτών, επιτυγχάνεται με παρεμβάσεις τεχνικά απλές, 
οικονομικά εφικτές και, κυρίως, περιβαλλοντικά αποτελεσματικές. Οι  τεχνικές 
παρεμβάσεις καθώς και οι απαιτούμενες εργασίες για την υλοποίησή τους, 
περιγράφονται στη συνέχεια: 
• Εξομάλυνση του υφιστάμενου απορριμματικού αναγλύφου. 

- Άμεση διακοπή εργασιών από το φορέα που έχει την ευθύνη του χώρου 
απόρριψης 

- Αποκλεισμός όλων των πιθανών σημείων πρόσβασης οχημάτων στο χώρο , 
ώστε να αποκλειστούν οι ανεξέλεγκτες απορρίψεις.  

- Διαμόρφωση πύλης εισόδου από συγκεκριμένο σημείο για τον έλεγχο των 
εισερχομένων υλικών για την εξομάλυνση του απορριμματικού αναγλύφου 

- Εκτέλεση χωματουργικών εργασιών εξομάλυνσης του αναγλύφου σύμφωνα 
με τη μελέτη που έχει εκπονηθεί για το σκοπό αυτό. Μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν κατάλληλα χονδρόκκοκα και λεπτόκκοκα υλικά εκσκαφών, 
μέσης διαμέτρου μικρότερης των 20εκ.. Αποδεκτά είναι και αδρανή υλικά 
κατεδάφισης, (αποκλειομένων των στοιχείων σκυροδέματος), σε αναλογία όχι 
μεγαλύτερη του 20% των συνολικών υλικών που χρησιμοποιούνται. Το μέσο 
πάχος στρώσης του υλικού εξομάλυνσης είναι περίπου 1,5μ.  

 
• Διαχείριση στραγγισμάτων  

- Εντοπισμός, μετά την εξομάλυνση, των σημείων όπου παρουσιάζονται 
διηθήματα από τα πλευρικά τοιχώματα ή/και έναρξη επιφανειακής ροής 
στραγγισμάτων. Δημιουργούνται κατάλληλα σημειακά (τοπικοί λάκκοι) ή 
γραμμικά  στοιχεία (τάφροι) συλλογής και κατείσδυσης των διηθημάτων στο 
εσωτερικό του απορριμματικού αναγλύφου. Τα στοιχεία αυτά πληρώνονται με 
θραυσμένο πετρώδες υλικό και επικαλύπτονται με εδαφικό υλικό. 

- Κατασκευή δεξαμενής συλλογής των στραγγισμάτων και φρεατίου/ων 
ασφαλούς διοχέτευσης με αντλία και αγωγό, στο ήδη διαμορφωμένο με 
φυσικό τρόπο, σημείο επιφανειακής εκβολής των στραγγισμάτων από το 
απορριμματικό ανάγλυφο. Η τελική διαχείριση των στραγγισμάτων 
περιλαμβάνει ανά περίπτωση, τα εξής: ι) Διαμόρφωση στο απορριμματικό 
ανάγλυφο, τάφρων διοχέτευσης και επανακυκλοφορίας των αντλούμενων 
στραγγισμάτων (ή τμήματος αυτών) στο χώρο διάθεσης ιι) Προεπεξεργασία 
των στραγγισμάτων και ασφαλής τελική διάθεση τους σε αποδέκτη και ιιι) 
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Μεταφορά των στραγγισμάτων σε εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων 
σχεδιασμένης κατάλληλα για να δέχεται και στραγγίσματα για 
συνεπεξεργασία με τα αστικά λύματα. 

 
• Κατασκευή στεγανωτικής στρώσης 

Τοποθέτηση συμπιεσμένης στρώσης εδαφικού υλικού χαμηλής έως πολύ χαμηλής 
διαπερατότητας, πάνω στο τελικό ανάγλυφο, που έχει ήδη εξομαλυνθεί. 

 
• Aπορροή ομβρίων υδάτων 

- Κατασκευή αναχώματος σε συνδυασμό με τάφρο, ανάλογα με την τοπογραφία 
του χώρου, για την αποφυγή της εισροής ομβρίων υδάτων της ευρύτερης 
λεκάνης απορροής στο απορριμματικό ανάγλυφο και για την εξασφάλιση της 
απαγωγής τους  εκατέρωθεν του χώρου, όπου θα κατασκευασθούν ανοικτά 
αυλάκια ή τάφροι. 

- Διαμόρφωση ανοικτών αυλακιών μικρού βάθους (με ειδικά συμπιεσμένο 
πυθμένα, και ήπια κατά μήκος κλίση) πάνω στη στεγανωτική στρώση, τα 
οποία θα οδηγούν τα όμβρια ύδατα στα δύο εκατέρωθεν του απορριμματικού 
ανάγλυφου αυλάκια απαγωγής των ομβρίων.  Με τον τρόπο αυτό, 
ελαχιστοποιούνται οι τοπικές διαβρώσεις και η κατείσδυση των ομβρίων 
υδάτων στη μάζα των απορριμμάτων. Τα αυλάκια αυτά, διατάσσονται σχεδόν 
παράλληλα μεταξύ τους σε αποστάσεις από 15 μ έως 30μ., ανάλογα με τις 
κλίσεις του αναγλύφου (εντονότερη κλίση συνεπάγεται μικρότερη απόσταση). 
Το ενδεχόμενο επένδυσης του πυθμένα των πιο πάνω αυλακιών 
αντιμετωπίζεται κατά περίπτωση. 

 
• Στρώση φυτοκάλυψης 

Διάστρωση χώματος κατάλληλου για τη φυσική ανάπτυξη πρασίνου, σε στρώση 
50-60 εκ., πάνω στην στεγανωτική επιφάνεια.. Η ανάπτυξη των φυτών προτιμάται 
να γίνεται με φυσικές διαδικασίες, ώστε να επιτευχθεί μία τεχνικά ασφαλής, 
οικολογικά ήπια και χωρίς πρόσθετο οικονομικό κόστος φυσική επανένταξη του 
χώρου. 
 

• Διαχείριση βιοαερίου  
- Στην περίπτωση που δεν παρατηρούνται συμπτώματα αυτανάφλεξης, ή σε 

περίπτωση που αυτή εκτιμάται ως ελεγχόμενη και περιορισμένη, η απαγωγή 
του βιοαερίου πραγματοποιείται με διάνοιξη περιορισμένου αριθμού 
«γεωτρήσεων» ή «παραθύρων» στη μάζα των απορριμμάτων των τελευταίων 
στρωμάτων. Το βιοαέριο θα εξέρχεται με φυσικό τρόπο, θα καίγεται επί τόπου 
ή σε κεντρικό σημείο του χώρου με ειδική διάταξη η οποία επιτρέπει την 
ασφαλή και συνεχή καύση στη μεγαλύτερη δυνατή θερμοκρασία . 

- Στην περίπτωση χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης στους οποίους έχει λάβει 
χώρα ευρείας έκτασης αυτανάφλεξης, πρέπει να αποφεύγεται η κατασκευή 
έργων συλλογής  και απαγωγής του βιοαερίου επειδή αυτά ενδέχεται να 
αποτελέσουν πηγές οξυγόνου  και αναζωπύρωσης των λανθανουσών εστιών 
καύσης. 

 
 
 
 

• Μετέπειτα φροντίδα  
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Η μετέπειτα φροντίδα του χώρου αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την 
ολοκλήρωση του στόχου της ήπιας αποκατάστασης και φυσικής επανένταξης του 
και περιλαμβάνει τις παρακάτω ενέργειες: 
- Παρακολούθηση ανά τακτά χρονικά διαστήματα του απορριμματικού 

αναγλύφου που έχει υποστεί εξομάλυνση και ειδικότερα: Διαφορικών 
καθιζήσεων, οριζοντίων μετατοπίσεων, τοπικών διαβρώσεων και 
ρηγματώσεων. 

- Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δίδεται στις οριζόντιες μετατοπίσεις, όπου το 
φαινόμενο υπέρβασης των αναμενομένων μεγεθών αντιμετωπίζεται μόνο με 
εξειδικευμένες και δαπανηρές παρεμβάσεις. 

- Τακτική  επιθεώρηση και συντήρηση των επιμέρους έργων και 
εγκαταστάσεων η οποία αποσκοπεί:  

ι) Στον εντοπισμό και αντιμετώπιση πιθανής έμφραξης των  
περιμετρικών αυλακιών ή τάφρων παροχέτευσης των ομβρίων  
υδάτων. 
ιι). Στον εντοπισμό και αντιμετώπιση πιθανής διάβρωσης, έμφραξης, 
ανάπτυξης βλάστησης, τοπικής καθίζησης κ.λπ.. των αυλακιών  
απορροής των ομβρίων του απορριμματικού ανάγλυφου  
ιιι) Στην αντιμετώπιση της ενδεχόμενης εμφάνισης διηθημάτων των 
πλευρικών τοιχωμάτων, με επιτόπου διοχέτευσή τους στο εσωτερικό 
του χώρου. 
iv). Στην εξέταση της λειτουργικής κατάστασης του συστήματος 
διαχείρισης των στραγγισμάτων, με έμφαση στη λειτουργία των 
αντλιών, των φρεατίων τροφοδοσίας των αντλιών και στη ροή των 
στραγγισμάτων στις τάφρους συγκέντρωσής τους. 
v). Στην εξέταση της λειτουργικής κατάστασης του συστήματος 
διαχείρισης των αερίων (γεωτρήσεις απαγωγής και διατάξεις συνεχούς 
καύσης του βιοαερίου). 

- Παρακολούθηση και προστασία της φυσικής διαδικασίας φυτοκάλυψης του 
χώρου. 

- Προστασία του χώρου έναντι ανεπιθύμητων ανθρωπογενών παρεμβάσεων, 
όπως: απόρριψη αποβλήτων, καταπάτηση εκτάσεων, ανάπτυξη παράνομων 
επιχειρηματικών  δραστηριοτήτων κ.λπ. 

 
• Περιβαλλοντικός έλεγχος (Monitoring) 

Ο περιβαλλοντικός έλεγχος  κατά τη μετέπειτα φροντίδα του χώρου, 
περιλαμβάνει πρακτικές τεχνικά και οικονομικά εφικτές, οι οποίες αφορούν στα 
εξής: 

i.  Διαχρονική παρακολούθηση και αξιολόγηση της ποσότητας και βασικών 
φυσικοχημικών παραμέτρων των στραγγισμάτων 

ii.  Διαχρονική παρακολούθηση και αξιολόγηση βασικών φυσικοχημικών 
παραμέτρων ποιότητας των υδάτων της εγγύτερης περιοχής (επιφανειακών 
και υπογείων) 

iii. Διαχρονική παρακολούθηση και αξιολόγηση βασικών φυσικοχημικών 
παραμέτρων του απαγόμενου βιοαερίου και της εκτιμώμενης ποσότητας 
του, εφόσον υφίσταται το σχετικό δίκτυο. 

 
Για τους παραπάνω σκοπούς απαιτείται εγκαθίδρυση συστήματος παρακολούθησης 
(φρεάτια παρακολούθησης) καθώς και μηχανισμός ελέγχου του συστήματος 
παρακολούθησης τόσο των στραγγισμάτων όσο και του βιοαερίου. 
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Ο προτεινόμενος σχεδιασμός ανάπλασης του χώρου πρέπει να ανταποκρίνεται στα 
μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος αλλά και να είναι σύμφωνος με τις διατάξεις 
της ισχύουσας νομοθεσίας. Σε ειδικές περιπτώσεις κατά τις οποίες ο αρμόδιος φορέας 
κρίνει ότι απαιτείται και εξυγίανση του χώρου, λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα 
μέτρα για την δυνατή επαναφορά τόσο του ρυπασμένου εδάφους όσο και των 
υπογείων υδάτων στην αρχική τους κατάσταση. 
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8. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
 
 
8.1 Γενικά 
 
Για την εξαγωγή αντιπροσωπευτικής εικόνας αναφορικά με την παραγωγή και 
διαχείριση των στερεών αποβλήτων, απαιτείται η ανάπτυξη κατάλληλου συστήματος 
συλλογής, καταγραφής και επεξεργασίας των δεδομένων. Το σύστημα αυτό,  
περιλαμβάνει τη σύνταξη και συμπλήρωση εντύπων, τη χρήση βάσης δεδομένων 
κατάλληλου λογισμικού, λογισμικό στατιστικής επεξεργασίας και σύστημα 
γεωγραφικών πληροφοριών. 
 
Με τον τρόπο αυτό θα αποτυπώνεται πλήρως η κατάσταση σχετικά με την παραγωγή 
και τις εργασίες διαχείρισης των στερεών αποβλήτων καλύπτοντας τις ανάγκες του 
Υπουργείου και των αρμόδιων υπηρεσιών του. Αποτέλεσμα του γεγονότος αυτού, θα 
είναι η υποβοήθηση των αρμόδιων υπηρεσιών της Κύπρου έτσι ώστε να 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες: 
• χάραξης πολιτικής σε διάφορα επίπεδα (παγκύπριο, τοπικό κ.λπ.) 
• λήψης αποφάσεων σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων (αδειοδοτήσεις, 

χωροθέτηση νέων εγκαταστάσεων κ.λπ) 
• αποστολής στοιχείων σε διάφορους διεθνείς οργανισμούς (European 

Environmental Agency, Eurostat, Organisation for Economic Co-operation and 
Development -OECD). 

• ενημέρωσης και πρόσβασης του κοινού στα διαθέσιμα στοιχεία 
 
Στην Ενότητα αυτή περιγράφονται και αξιολογούνται τα υφιστάμενα συστήματα 
καταγραφής και επεξεργασίας δεδομένων σχετικά με την παραγωγή και διαχείριση 
των αποβλήτων. Στη συνέχεια, περιγράφονται αναλυτικά τα μέτρα και οι δράσεις που 
πρέπει να ληφθούν για την ανάπτυξη αποτελεσματικού και εύχρηστου συστήματος 
συλλογής, καταγραφής και επεξεργασίας πληροφοριών για την παραγωγή και 
διαχείριση των αποβλήτων στην Κύπρο. 
 
 
8.2 Αξιολόγηση υφιστάμενων συστημάτων καταγραφής και 
επεξεργασίας στοιχείων 
 
Η καταγραφή και στατιστική επεξεργασία στοιχείων αναφορικά με την παραγωγή και 
διαχείριση των στερεών αποβλήτων στην Κύπρο, βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο και δεν 
έχει ακόμα ξεκινήσει η ολοκληρωμένη και συστηματική συλλογή, καταγραφή και 
επεξεργασία των απαραίτητων στοιχείων.  
 
Πιο συγκεκριμένα, τα στοιχεία που βρίσκονται στη διάθεση του Υπουργείου 
Εσωτερικών, του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και της 
Στατιστικής Υπηρεσίας προέρχονται είτε από μελέτες που έχουν εκπονηθεί από 
διάφορους φορείς είτε από αποσπασματική συλλογή στοιχείων αναφορικά με τις 
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ποσότητες των παραγόμενων στερεών αποβλήτων. Δεν υφίστανται σύγχρονα και 
ολοκληρωμένα συστήματα καταγραφής και επεξεργασίας των στοιχείων αυτών. 
 
Στο παρόν στάδιο, το Υπουργείο Εσωτερικών καθώς και η Στατιστική Υπηρεσία της 
Κύπρου, έχουν αποστείλει ερωτηματολόγια προς τους Δήμους, τις Κοινότητες και 
όλους τους φορείς που εμπλέκονται στη παραγωγή και διαχείριση των στερεών 
αποβλήτων, με σκοπό την καταγραφή, συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων 
αυτών. Τα ερωτηματολόγια αυτά περιέχουν όλα τα στοιχεία τα οποία κρίθηκαν 
απαραίτητα για την ολοκληρωμένη και ρεαλιστική αποτύπωση της υφιστάμενης 
κατάστασης αναφορικά με την παραγωγή και διαχείριση των στερεών αποβλήτων 
στην Κύπρο, όπως παραγόμενες ποσότητες και είδος αποβλήτων, χρησιμοποιούμενες 
τεχνικές διαχείρισης, κ.λπ. Η διαδικασία αυτή βρίσκεται στο στάδιο όπου οι 
υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών και της Στατιστικής Υπηρεσίας αναμένουν 
την επιστροφή των συμπληρωμένων ερωτηματολογίων για να καταχωρήσουν τα 
στοιχεία σε συστήματα που βρίσκονται υπό ανάπτυξη. 
 
Επιπλέον, πρέπει να τονιστεί ότι ο Σύνδεσμος Ανακυκλωτών συλλέγει στοιχεία από 
τα μέλη του (11 εταιρείες ανακύκλωσης) αναφορικά με το είδος και τις ποσότητες 
των υλικών που συλλέγει και διαχειρίζεται, τον όγκο εργασιών της και τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζει, το οποία καταγράφονται για περαιτέρω επεξεργασία. 
 
Τέλος, αναφέρεται ότι το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος 
έχει αναθέσει δύο έργα τα οποία αφορούν στη διαχείριση των υλικών συσκευασίας 
και των απορριπτόμενων ηλεκτρικών στηλών – συσσωρευτών, αντίστοιχα, στα οποία 
αποτελεί παραδοτέο η συλλογή και καταγραφή στοιχείων αναφορικά με τις 
παραγόμενες ποσότητες των υπό εξέταση αποβλήτων, η εισαγωγή τους σε κατάλληλη 
βάση δεδομένων που θα αναπτυχθεί για το σκοπό αυτό καθώς και η στατιστική 
επεξεργασία τους. Σε κάθε περίπτωση, είναι εμφανής η αναγκαιότητα ανάπτυξης 
ολοκληρωμένων, δυναμικών συστημάτων συλλογής πρωτογενών στοιχείων, 
καταχώρησης τους σε κατάλληλα σχεδιασμένες βάσεις δεδομένων καθώς και 
επεξεργασίας των στοιχείων αυτών (στατιστικής, GIS, κ.λπ.) από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες για να είναι δυνατή η πλήρης απεικόνιση της υφιστάμενης κατάστασης 
αναφορικά με την παραγωγή και διαχείριση των στερεών αποβλήτων. Η ανάπτυξη 
των συστημάτων αυτών, θα οδηγήσει στην εξαγωγή συμπερασμάτων τα οποία θα 
αποτελέσουν σημαντικό εργαλείο για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την 
αποτελεσματική αντιμετώπιση του ρεύματος των στερεών αποβλήτων. Επιπλέον, 
είναι απαραίτητη η συνεργασία μεταξύ των φορέων που εμπλέκονται σε θέματα 
καταγραφής δεδομένων που αφορούν στα στερεά απόβλητα, έτσι ώστε να μην 
αναπτύσσονται παράλληλες δράσεις που οδηγούν στο ίδιο αποτέλεσμα και να 
εξοικονομείται χρόνος για τη συλλογή των απαιτούμενων στοιχείων.  
 
 
8.3 Έντυπα συλλογής και καταγραφής στοιχείων αναφορικά με την 
παραγωγή και διαχείριση των στερεών αποβλήτων 
 
Στη συνέχεια, παρατίθενται τα έντυπα που πρέπει να συμπληρώνονται από τους 
παραγωγούς και τους φορείς διαχείρισης των στερεών αποβλήτων. Τα στοιχεία που 
θα συλλέγονται θα καταχωρούνται στη βάση δεδομένων για περαιτέρω επεξεργασία. 
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ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (συμπληρώνεται από την Υπηρεσία του αντίστοιχου Δήμου ή 

Κοινότητας) 
 
1. Στοιχεία του αρμόδιου φορέα Τ.Α. (Δήμος ή Κοινότητα): 
2. Εξυπηρετούμενη γεωγραφική περιοχή: 
3. Εξυπηρετούμενος πληθυσμός: 
4. Μικτά δημοτικά απόβλητα: 
4.1 Μέσα συλλογής: 
- Είδος κάδων: 
- Αριθμός κάδων ανά είδος: 
4.2 Μέσα μεταφοράς: 
- Είδος μέσων μεταφοράς: 
- Αριθμός μέσων μεταφοράς: 
4.3 Αριθμός και συχνότητα δρομολογίων ανά μέσο μεταφοράς: 
4.4 Είδος και συχνότητα συντήρησης μέσων μεταφοράς: 
4.5 Συχνότητα αποκομιδής αποβλήτων: 
4.6 Συλλεγόμενη ποσότητα (ανά ημέρα, εβδομάδα, μήνα): 
4.7 Εργασία διαχείρισης από τον αποδέκτη (επεξεργασία ή τελική διάθεση): 
4.8 Απασχολούμενο προσωπικό: 
5. Άλλα στερεά απόβλητα (π.χ. ογκώδη, υπολείμματα κήπων κ.λπ): 
5.1 Μέσα συλλογής: 
5.2 Μέσα μεταφοράς: 
- Είδος μέσων μεταφοράς: 
- Αριθμός μέσων μεταφοράς: 
5.3 Αριθμός και συχνότητα δρομολογίων ανά μέσο μεταφοράς: 
5.4 Είδος και συχνότητα συντήρησης μέσων μεταφοράς: 
5.5 Συχνότητα αποκομιδής: 
5.6 Συλλεγόμενη ποσότητα (ανά εβδομάδα, μήνα): 
5.7 Εργασία διαχείρισης από τον αποδέκτη (επεξεργασία ή τελική διάθεση): 
5.8 Απασχολούμενο προσωπικό: 
6. Υλικά διαλογής στην πηγή: 
6.1 Τρόπος διαλογής (μικτά υλικά, διαχωρισμένα ανά είδος) 
6.2 Κατηγορίες ανακτήσιμων υλικών: 
6.3 Μέσα συλλογής: 
- Είδος κάδων: 
- Αριθμός κάδων ανά είδος: 
6.4 Μέσα μεταφοράς: 
- Είδος μέσων μεταφοράς: 
- Αριθμός μέσων μεταφοράς: 
6.5 Αριθμός και συχνότητα δρομολογίων ανά μέσο μεταφοράς: 
6.6 Είδος και συχνότητα συντήρησης μέσων μεταφοράς: 
6.7 Συχνότητα αποκομιδής: 
6.8 Συλλεγόμενη ποσότητα ανά είδος (ανά εβδομάδα, μήνα): 
6.9 Εργασία διαχείρισης από τον αποδέκτη (επεξεργασία ή άλλη): 
6.9 Απασχολούμενο προσωπικό: 
7. Έγκριση άδειας (ημερομηνία, διάρκεια): 
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ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (συμπληρώνεται από το συλλέκτη- μεταφορέα) 

 
1. Αποστολέας: 
2. Συλλέκτης / μεταφορέας: 
3. Αποδέκτης: 
4. Μεταφερόμενο απόβλητο:  
 Κωδικός ΕΚΑ:              Κατηγορία UN:  
 Ποσότητα: 
 Τρόπος (μέσο μεταφοράς): 
 Αριθμός και είδος συσκευασιών μεταφερόμενου αποβλήτου: 
 Συχνότητα μεταφοράς (μία, επαναλαμβανόμενη, άλλη): 
 Ημερομηνίες μεταφοράς: 
 Εργασία διαχείρισης από τον αποδέκτη (επεξεργασία ή τελική διάθεση): 
5. Έγκριση άδειας (ημερομηνία, διάρκεια): 
  
(Το σημείο 4 συμπληρώνονται τόσες φορές όσα και τα είδη των μεταφερόμενων 

αποβλήτων) 
 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

1. Στοιχεία φορέα λειτουργίας της εγκατάστασης: 
2. Χωροθεσία: 
3. Έγκριση άδειας (ημερομηνία, διάρκεια): 
4. Προβλεπόμενη διάρκεια λειτουργίας της εγκατάστασης: 
5. Μονάδες αποθήκευσης: 
5.1 Είδος:                                             Αριθμός:                             Χωρητικότητα: 
6. Είδος αποβλήτου: 
6.1 Κωδικός ΕΚΑ:                 Κατηγορία UN:  
6.2 Προέλευση αποβλήτου: 
6.3 Χώρος αποθήκευσης του: 
6.3.1 Κτιριακή εγκατάσταση:    
6.3.2. Μέσα αποθήκευσης: 
6.3.3 Ποσότητα (ανά μήνα, έτος): 
6.3.4 Διάρκεια αποθήκευσης: 
6.3.5 Τρόπος περαιτέρω διαχείρισης: 
6.3.6 Φορέας περαιτέρω διαχείρισης: 
7. Συντήρηση: 
7.1 Είδος εργασίας συντήρησης: 
7.2 Συχνότητα ή ημερομηνία συντήρησης: 
8. Γεγονότα αστοχίας – βλάβες – έκτακτα περιστατικά: 
8.1 Είδος γεγονότος: 
8.2 Ημερομηνία εκδήλωσης: 
8.3 Χρονική διάρκεια αντιμετώπισης: 
9. Εκπαίδευση εργαζομένων: 
9.1 Είδος εκπαίδευσης: 
9.2 Ημερομηνία και διάρκεια εκπαίδευσης: 
 
(Το σημείο 6 συμπληρώνεται τόσες φορές όσα τα είδη και τα σημεία προέλευσης των 
αποβλήτων) 
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ 
1.Στοιχεία φορέα λειτουργίας της εγκατάστασης: 
2. Χωροθεσία: 
3. Έγκριση άδειας (ημερομηνία, διάρκεια): 
4. Προβλεπόμενη διάρκεια λειτουργίας της εγκατάστασης: 
5. Είδος εγκατάστασης: 
5.1 Σταθερός σταθμός:                             Δυναμικότητα: 
5.2 Κινητός σταθμός:                               Δυναμικότητα: 
6. Είδος αποβλήτου: 
6.1 Κωδικός ΕΚΑ:                 Κατηγορία UN:  
6.2 Προέλευση αποβλήτου: 
6.3 Ποσότητα (ανά ημέρα, εβδομάδα, μήνα): 
6.4 Τρόπος περαιτέρω διαχείρισης: 
6.5 Φορέας περαιτέρω διαχείρισης: 
7. Συντήρηση: 
7.1 Είδος εργασίας συντήρησης: 
7.2 Συχνότητα ή ημερομηνία συντήρησης: 
8. Γεγονότα αστοχίας – βλάβες – έκτακτα περιστατικά: 
8.1 Είδος γεγονότος: 
8.2 Ημερομηνία εκδήλωσης: 
8.3 Χρονική διάρκεια αντιμετώπισης: 
9. Εκπαίδευση εργαζομένων: 
9.1 Είδος εκπαίδευσης: 
9.2 Ημερομηνία και διάρκεια εκπαίδευσης: 
 
(Το σημείο 6 συμπληρώνεται τόσες φορές όσα  τα είδη και τα σημεία προέλευσης των 
αποβλήτων) 
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ (συμπληρώνεται τόσο 
στις περιπτώσεις εγκαταστάσεων εντός των βιομηχανικών μονάδων όσο και για 

κεντρικές εγκαταστάσεις επεξεργασίας) 
1. Στοιχεία φορέα λειτουργίας: 
2. Χωροθεσία: 
3. Έγκριση άδειας (ημερομηνία, διάρκεια): 
4. Προβλεπόμενη διάρκεια λειτουργίας της εγκατάστασης: 
5. Είδος μονάδων:                 Αριθμός μονάδων:             Συνολική Δυναμικότητα: 
6. Στοιχεία για κάθε μονάδα: 
6.1 Αρίθμηση μονάδας (ανά είδος, σε αντιστοιχία με το σημείο 5): 
6.2 Τεχνική επεξεργασίας/αξιοποίησης: 
6.3 Μορφή λειτουργίας της μονάδας: 
6.3.1 Συνεχής: 
6.3.2 Ασυνεχής: 
6.4 Δυναμικότητα μονάδας: 
6.5 Εισερχόμενα απόβλητα στη μονάδα: 
6.5.1 Κωδικός ΕΚΑ:                 Κατηγορία UN:  
6.5.2 Προέλευση αποβλήτων: 
6.5.3 Ποσότητα προς επεξεργασία/αξιοποίηση: 
6.5.4  Ανακτώμενα υλικά:    Είδος: 
                                                Ποσότητα: 
                                               Τρόπος διάθεσης: 
6.5.5 Στερεά κατάλοιπα: 

   Είδος: 
  Ποσότητα: 
  Τρόπος διάθεσης: 

6.5.6 Επεξεργασμένα υγρά απόβλητα: 
Είδος: 
Ποσότητα: 
Τρόπος διάθεσης: 

7. Έλεγχοι λειτουργίας: 
7.1 Φορέας ελέγχου: 
7.2 Αντικείμενο ελέγχου: 
7.2.1 Αέριες εκπομπές:       
7.2.1.1Συχνότητα ή ημερομηνία ελέγχου: 
7.2.1.2 Είδος ελέγχου (δειγματοληψίες, μετρήσεις, αναλύσεις κ.λπ): 
7.2.1.3 Αποτελέσματα ελέγχου: 
7.2.2 Επεξεργασμένα απόβλητα: 
7.2.2.1 Συχνότητα ή ημερομηνία ελέγχου: 
7.2.2.2 Είδος ελέγχου (δειγματοληψίες, μετρήσεις, αναλύσεις κ.λπ): 
7.2.2.3 Αποτελέσματα ελέγχου: 
7.2.3 Στερεά κατάλοιπα: 
7.2.3.1 Συχνότητα ή ημερομηνία ελέγχου: 
7.2.3.2 Είδος ελέγχου (δειγματοληψίες, μετρήσεις, αναλύσεις κ.λπ): 
7.2.3.4 Αποτελέσματα ελέγχου: 
7.2.4 Άλλοι έλεγχοι: 
7.2.4.1 Σημείο ελέγχου: 
7.2.4.2 Συχνότητα ή ημερομηνία ελέγχου: 
7.2.4.3 Είδος ελέγχου: 
7.2.4.4 Αποτελέσματα ελέγχου: 
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8. Συντήρηση: 
8.1 Είδος εργασίας συντήρησης: 
8.2 Συχνότητα ή ημερομηνία συντήρησης: 
9. Γεγονότα αστοχίας – βλάβες – έκτακτα περιστατικά: 
9.1 Είδος γεγονότος: 
9.2 Ημερομηνία εκδήλωσης: 
9.3 Χρονική διάρκεια αντιμετώπισης: 
10. Εκπαίδευση εργαζομένων: 
10.1 Είδος εκπαίδευσης: 
10.2 Ημερομηνία και διάρκεια εκπαίδευσης: 
 
 
(Το σημείο 6 συμπληρώνεται τόσες φορές όσες και οι μονάδες της εγκατάστασης. 
Επίσης, το σημείο 6.5. συμπληρώνεται τόσες φορές όσα τα είδη και τα σημεία 
προέλευσης των αποβλήτων που εισέρχονται σε κάθε μονάδα) 
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ΧΩΡΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ 
1. Στοιχεία φορέα λειτουργίας: 
2. Χωροθεσία: 
3. Έγκριση άδειας (ημερομηνία, διάρκεια): 
4. Προβλεπόμενη διάρκεια λειτουργίας της εγκατάστασης: 
5. Τεχνική τελικής διάθεσης: 
6. Εισερχόμενα απόβλητα: 
6.1 Κωδικός ΕΚΑ:                 Κατηγορία UN:  
6.2 Προέλευση αποβλήτων: 
6.3 Ποσότητα προς διάθεση (ανά ημέρα, εβδομάδα, μήνα): 
7. Έλεγχοι λειτουργίας: 
7.1 Φορέας ελέγχου: 
7.2 Αντικείμενο ελέγχου: 
7.2.1 Αέριες εκπομπές:       
7.2.1.1 Συχνότητα ή ημερομηνία ελέγχου: 
7.2.1.2 Είδος ελέγχου (δειγματοληψίες, μετρήσεις, αναλύσεις κ.λπ): 
7.2.1.3 Αποτελέσματα ελέγχου: 
7.2.2 Υπόγεια ύδατα: 
7.2.2.1 Συχνότητα ή ημερομηνία ελέγχου: 
7.2.2.2 Είδος ελέγχου (δειγματοληψίες, μετρήσεις, αναλύσεις κ.λπ): 
7.2.2.3 Αποτελέσματα ελέγχου: 
7.2.3 Επιφανειακά ύδατα: 
7.2.3.1 Συχνότητα ή ημερομηνία ελέγχου: 
7.2.3.2 Είδος ελέγχου (δειγματοληψίες, μετρήσεις, αναλύσεις κ.λπ): 
7.2.3.3 Αποτελέσματα ελέγχου: 
7.2.4  Στραγγίσματα: 
7.2.4.1 Συχνότητα ή ημερομηνία ελέγχου: 
7.2.4.2 Είδος ελέγχου (δειγματοληψίες, μετρήσεις, αναλύσεις κ.λπ): 
7.2.4.3 Αποτελέσματα ελέγχου: 
7.2.5 Καθιζήσεις – παραμορφώσεις: 
7.2.5.1 Συχνότητα ή ημερομηνία ελέγχου: 
7.2.5.2 Είδος ελέγχου (δειγματοληψίες, μετρήσεις, αναλύσεις κ.λπ): 
7.2.5.3 Αποτελέσματα ελέγχου: 
7.2.6 Σύστημα διαχείρισης στραγγισμάτων: 
7.2.6.1 Συχνότητα ή ημερομηνία ελέγχου: 
7.2.6.2 Είδος ελέγχου: 
7.2.6.3 Σημεία ελέγχου: 
7.2.6.4 Αποτελέσματα ελέγχου: 
7.2.7 Σύστημα διαχείρισης αερίων: 
7.2.7.1 Συχνότητα ή ημερομηνία ελέγχου: 
7.2.7.2 Είδος ελέγχου: 
7.2.7.3 Σημεία ελέγχου: 
7.2.7.4 Αποτελέσματα ελέγχου: 
7.2.8 Άλλοι έλεγχοι: 
7.2.8.1 Σημείο ελέγχου: 
7.2.8.2 Συχνότητα ή ημερομηνία ελέγχου: 
7.2.8.3 Είδος ελέγχου: 
7.2.8.4 Αποτελέσματα ελέγχου: 
8. Συντήρηση: 
8.1 Είδος εργασίας συντήρησης: 
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8.2 Συχνότητα ή ημερομηνία συντήρησης: 
9. Γεγονότα αστοχίας – βλάβες – έκτακτα περιστατικά: 
9.1 Είδος γεγονότος: 
9.2 Ημερομηνία εκδήλωσης: 
9.3 Χρονική διάρκεια αντιμετώπισης: 
10. Εκπαίδευση εργαζομένων: 
10.1 Είδος εκπαίδευσης: 
10.2 Ημερομηνία και διάρκεια εκπαίδευσης: 
 
(Το σημείο 6 συμπληρώνεται τόσες φορές όσα τα είδη και τα σημεία προέλευσης των 
αποβλήτων  που εισέρχονται στο Χώρο υγειονομικής ταφής) 
 
 
8.4 Στατιστική επεξεργασία στοιχείων 
 
Στη συνέχεια γίνεται εκτενής καταγραφή των ενδεικτικών αναζητήσεων και 
στατιστικών επεξεργασιών, στις οποίες θα πρέπει να υπάρχει ταχεία και πλήρης 
ανταπόκριση της βάσης δεδομένων.  
 
 
8.4.1 Στατιστικές Απαιτήσεις 
 
Η βάση δεδομένων θα πρέπει να συνδέεται με κατάλληλο λογισμικό, έτσι ώστε να 
γίνεται η απαραίτητη στατιστική επεξεργασία των συλλεχθέντων στοιχείων. Το 
λογισμικό που θα επιλεχθεί θα πρέπει να έχει τις παρακάτω δυνατότητες: 
• Να είναι ικανό να επεξεργάζεται δεδομένα σε μορφή ASCII 
• Να διαθέτει τις απαραίτητες στατιστικές τεχνικές για την πλήρη επεξεργασία 

στοιχείων βάσεων δεδομένων. Πιο συγκεκριμένα θα πρέπει να υπολογίζει 
τουλάχιστον τις ακόλουθες διαδικασίες: 

∗ Εύρεση συσχετίσεων μεταξύ διαφορετικών ομάδων τιμών 
∗ Εύρεση μέσης τυπικής τιμής σε ομάδα τιμών 
∗ Εύρεση ενδιάμεσης τιμής σε ομάδα τιμών 
∗ Εύρεση τυπικής απόκλισης σε ομάδα τιμών 
∗ Εύρεση  διακύμανσης  
∗ Εύρεση εύρους τιμών 
∗ Εύρεση ελάχιστης και μέγιστης τιμής 
∗ Υπολογισμός διαστήματος εμπιστοσύνης 
∗ Κατανομές τιμών 
∗ Συσσωρευτική κατανομή τιμών 
∗ Συχνότητα κατανομής 
∗ Εκατοστιαία κατανομή 

• Όλα τα προηγούμενα θα πρέπει να παρουσιάζονται με όλα τα σύγχρονα εργαλεία 
παρουσίασης. Απαραίτητη είναι η δυνατότητα γραφικής απεικόνισης των 
αποτελεσμάτων των στατιστικών επεξεργασιών με διαγράμματα (bar charts, pie 
charts) κ.λπ. 

• Να είναι κατάλληλο για το λειτουργικό σύστημα και το λογισμικό της βάσης 
δεδομένων που θα επιλεγεί 

• Να έχει την απαραίτητη τεχνική υποστήριξη και συντήρηση 
• Να συνεργάζεται αρμονικά με προγράμματα τύπου GIS 
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• Να έχει τη δυνατότητα δημιουργίας αναφορών και συμπληρωμένων εντύπων, 
ερωτηματολογίων κ.λπ 

• Να  μπορεί να επικοινωνεί με βάσεις δεδομένων διαφόρων τύπων 
• Να είναι σε θέση να διαχειρίζεται χάρτες και εικόνες 
 
Ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω ορισμένες από τις ομάδες δεδομένων που θα είναι 
αντικείμενο της στατιστικής επεξεργασίας: 
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 
- Εύρος τιμών 
- Ελάχιστη και μέγιστη τιμή μέτρησης 
- Διαγράμματα τιμών  
- Μέσος όρος τιμών 
- Ποσοστιαία κατανομή  
- κ.λπ. 

α. Διοικητική / γεωγραφική ενότητα 
β. Είδος και ποσότητα παραγόμενων στερεών 
αποβλήτων 
γ. Είδος και ποσότητα διαχειριζόμενων στερεών 
αποβλήτων, ανά τεχνική διαχείρισης 
δ. Χρονική διακύμανση ποσοτήτων  
ε. Παραγωγός, φορέας διαχείρισης 

 
 
8.4.2 Χαρακτηριστικά των αναζητήσεων - επεξεργασιών 
 
Η στατιστική επεξεργασία των δεδομένων και οι αναζητήσεις, προκειμένου να 
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις αναφορικά με την εξαγωγή ολοκληρωμένης εικόνας 
αναφορικά με τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων θα πρέπει να έχουν τα 
παρακάτω χαρακτηριστικά: 
 
1. Οι στατιστικές επεξεργασίες και αναζητήσεις να συνοδεύονται από τυποποιημένη 
φόρμα εκτύπωσης, στην επικεφαλίδα της οποίας, θα πρέπει να αναγράφονται όλα τα 
εκάστοτε δεδομένα της στατιστικής επεξεργασίας ή αναζήτησης που 
χρησιμοποιούνται και οι τιμές που αυτά λαμβάνουν σε κάθε εκτέλεση της 
συγκεκριμένης διαδικασίας. Στην φόρμα εκτύπωσης (που μπορεί προφανώς να 
εκτείνεται σε εύρος περισσοτέρων της μίας σελίδων εκτύπωσης) θα πρέπει να 
προβλέπεται η δυνατότητα προσθήκης υπέρτιτλου και παρατηρήσεων σε μορφή 
σύντομου κειμένου από το χρήστη, προ της εκτυπώσεως των αποτελεσμάτων της 
αναζήτησης. Επίσης, θα πρέπει να προβλεφθεί η εκτύπωση όλων των φορμών και 
στην αγγλική γλώσσα. 
 
2. Σε όλες τις στατιστικές επεξεργασίες και αναζητήσεις, τα δεδομένα βάσει των 
οποίων αναζητούνται οι εκάστοτε πληροφορίες, μπορούν να έχουν συγκεκριμένη 
ονομασία (π.χ., κωδικός στερεού αποβλήτου, όνομα παραγωγού, όνομα φορέα 
διαχείρισης, γεωγραφική περιοχή κ.λπ) είτε διακεκριμένο εύρος τιμών που αφορούν 
το συγκεκριμένο κριτήριο (π.χ., όλες τις ονομασίες που αρχίζουν με το γράμμα Μ). 
 
3. Τα δεδομένα που συνοδεύουν τις επιμέρους επεξεργασίες ή αναζητήσεις δεν είναι 
απαραίτητο να συμπληρώνονται όλα για την εκτέλεση κάποιας αναζήτησης (αρκεί ο 
χρήστης να συμπληρώνει τουλάχιστον ένα). Όσα δεν συμπληρώνονται από το 
χρήστη, θεωρείται πως οποιαδήποτε τιμή και να λάβουν, είναι αποδεκτή κατά την 
συγκεκριμένη αναζήτηση. 
 
4. Κρίνεται ως εξαιρετικά σημαντική για την αποτελεσματική λειτουργία του 
συστήματος, η πρόβλεψη δημιουργίας στατιστικών επεξεργασιών και αναζητήσεων, 
ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του χρήστη (custom queries). Το πρόγραμμα πρέπει 
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να είναι απλό και να καθοδηγεί τον χρήστη μέσω φιλικού, αλληλεπιδραστικού 
περιβάλλοντος, στην επιλογή των κριτηρίων και των μεταξύ τους σχέσεων 
(μαθηματικών ή άλλων), έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιείται εύκολα από όλους 
το υς χρήστες.  Θα πρέπει επίσης να υπάρχει η δυνατό τητα απο θήκευσης των 
αναζητήσεων που θα δημιουργούνται κατ' αυτόν τον τρόπο, έτσι ώστε να παραμένουν 
διαθέσιμες και στο μέλλον.     
 
 
8.4.3. Ενδεικτικές επεξεργασίες και αναζητήσεις  
 
Οι ενδεικτικές επεξεργασίες και αναζητήσεις να δίνονται με την ακόλουθη μορφή 
πίνακα:   

       
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

   
    

 Στην στήλη «ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ» θα καταγράφεται τι ζητάει ο χρήστης από το σύστημα. 
Στη στήλη «ΔΕΔΟΜΕΝΑ» θα καταγράφεται τι πρέπει να δώσει ο χρήστης στο 
σύστημα ως δεδομένο για να εκτελέσει την αναζήτηση. Τέλος μετά από κάθε 
αναζήτηση θα παρουσιάζεται και μια ενδεικτική μορφή της απάντησης που μπορεί να 
δώσει το σύστημα. 
 
Έλεγχος αδειών διαχείρισης στερεών απόβλητων  
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
Κατάλογος  
Εγκαταστάσεων 

διαχείρισης  

α. Συγκεκριμένη ημερομηνία 
     ή χρονικό διάστημα 
β. Διοικητικό 
    ή γεωγραφικό επίπεδο  

Θα πρέπει να δίδεται απάντηση 
για την ημερομηνία λήξης της 
άδειας.   

 
Ενδεικτική μορφή απάντησης: 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ/ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ : 
ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ   
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΔΕΙΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΛΗΞΗΣ 

ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

     
     

 
 

Άλλες αναζητήσεις  και επεξεργασίες μπορεί να αφορούν στα εξής: 
• Αναζήτηση ποσοτήτων συγκεκριμένου είδους αποβλήτων ανά γεωγραφική 

περιοχή και παγκύπρια 
• Αναζήτηση πηγών παραγωγής συγκεκριμένου είδους αποβλήτων ανά γεωγραφική 

περιοχή και παγκύπρια 
• Ποσότητες και είδος στερεών αποβλήτων που παράγονται ανά μονάδα παραγωγής 

(π.χ. συγκεκριμένη βιομηχανική μονάδα) σε ετήσια βάση  
• Ποσότητες και είδος στερεών αποβλήτων που παράγονται ανά πηγή παραγωγής 

(π.χ. βιομηχανικός κλάδος) σε ετήσια βάση ανά γεωγραφική περιοχή και 
παγκύπρια 
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• Αναζήτηση ποσότητας και είδους αποβλήτων ανά τεχνική διαχείρισης (ανά 
γεωγραφική περιοχή και παγκύπρια) 

• Αναζήτηση ποσότητας και είδους ανακτήσιμων υλικών ανά γεωγραφική περιοχή 
και παγκύπρια 

• Συνολικές ποσότητες αποβλήτων που παράγονται σε ετήσια βάση, ανά είδος (ανά 
γεωγραφική περιοχή και παγκύπρια) 

 
 
8.5 Χρήση συστήματος γεωγραφικών πληροφοριών (GIS) 
 
Η χρήση του συστήματος γεωγραφικών πληροφοριών θα πρέπει να επιτρέπει όχι 
μόνο την οπτική απεικόνιση των υφιστάμενων δεδομένων αλλά και την περαιτέρω 
ανάλυση τους καθώς και απεικόνιση αποτελεσμάτων με την εφαρμογή εναλλακτικών 
σεναρίων (π.χ. χωροθέτηση νέων εγκαταστάσεων διαχείρισης στερεών αποβλήτων, 
οικιστική ανάπτυξη, χωροθέτηση βιομηχανικών μονάδων σε συγκεκριμένη περιοχή 
κ.λπ). 
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9. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
 

 
9.1 Γενικά 
 
Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων αναπτύσσεται με βάση την Κοινοτική 
περιβαλλοντική πολιτική, δεδομένου ότι η Κύπρος βρίσκεται στο στάδιο ένταξης 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την πολιτική αυτή, υφίσταται ιεράρχηση των 
στόχων που πρέπει να επιτευχθούν αναφορικά με τη διαχείριση των στερεών 
αποβλήτων. Οι στόχοι αυτά, κατά σειρά προτεραιότητας είναι: 

• Μείωση της ποσότητας, του όγκου και του ρυπαντικού φορτίου των 
αποβλήτων 

• Επαναχρησιμοποίηση υλικών 
• Ανακύκλωση/Ανάκτηση υλικών 
• Ανάκτηση ενέργειας από τα υλικά που περιέχονται στα στερεά απόβλητα 
• Κατάλληλη υγειονομική ταφή των καταλοίπων και των αποβλήτων που 

έχουν υποστεί επεξεργασία 
 
Άλλες αρχές οι οποίες διέπουν την Ευρωπαϊκή περιβαλλοντική πολιτική είναι: 

• Η αρχή της ολοκληρωμένης πρόληψης και ελέγχου της ρύπανσης 
• Η αρχή “ο ρυπαίνων πληρώνει” 
• Η αρχή της υπευθυνότητας του παραγωγού 

 
Στην Ενότητα αυτή, τίθενται οι στόχοι και καθορίζονται οι δράσεις και τα μέτρα που 
πρέπει να ληφθούν, στα πλαίσια ολοκληρωμένης διαχείρισης των στερεών 
αποβλήτων κάθε κατηγορίας, έτσι ώστε να εξασφαλισθεί η προστασία του 
περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας. Σε κάθε περίπτωση λαμβάνεται υπόψη η 
υφιστάμενη κατάσταση στην Κύπρο και τα προβλεπόμενα από την Κοινοτική 
περιβαλλοντική πολιτική και νομοθεσία. Για κάθε τύπο αποβλήτου γίνεται στη 
συνέχεια αναλυτική παρουσίαση.  
 
 
9.2 Δημοτικά απόβλητα 
 

 
9.2.1 Οικιακά απόβλητα 
 
9.2.1.1 Γενικά  
 
Στη συνέχεια περιγράφεται το σχέδιο διαχείρισης των οικιακών αποβλήτων, που 
αποσκοπεί στην πλήρη υλοποίηση των στόχων και των προβλεπομένων από την 
Κυπριακή και Κοινοτική νομοθεσία, στην οποία περιλαμβάνονται: 
• Πρόληψη ή μείωση παραγωγής οικιακών αποβλήτων 
• Mέτρα για την προώθηση της ανάκτησης, επαναχρησιμοποίησης και 

ανακύκλωσης των οικιακών αποβλήτων 
• Ποσοτικοί στόχοι για την επαναχρησιμοποίηση/ανακύκλωση/ανάκτηση υλικών 

από οικιακά απόβλητα  
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• Καθορισμός των υποχρεώσεων των φορέων που εμπλέκονται στη διαχείριση των 
οικιακών αποβλήτων 

• Μέτρα για την εφαρμογή των απαραίτητων προτύπων ποιότητας και ενθάρρυνση 
της παραγωγής προϊόντων περιβαλλοντικά φιλικών (π.χ. υιοθέτηση κινήτρων που 
αφορούν στην παραγωγή και την σύνθεση των υλικών συσκευασίας τα οποία θα 
έχουν ως στόχο τη μείωση της ποσότητας των παραγόμενων αποβλήτων και την 
εξασφάλιση της δυνατότητας επαναχρησιμοποίησης και αξιοποίησης των υλικών 
αυτών) 

• Υιοθέτηση της αρχής της υπευθυνότητας των παραγωγών προϊόντων σε 
συνδυασμό με την παροχή κινήτρων προς αυτούς έτσι ώστε: 
- να πραγματοποιούν ανάλυση του κύκλου ζωής των παραγόμενων προϊόντων 

(χρήση και επεξεργασία πρώτων υλών, παραγωγή, μεταποίηση, μεταφορά, 
κατανάλωση, διάθεση ως απόβλητο) για την αξιολόγηση των επιπτώσεων 
τους σε κάθε στάδιο και συνολικά. 

- να υιοθετούν καθαρές τεχνολογίες στη διαδικασία παραγωγής, με τις οποίες 
να επιτυγχάνεται ηπιότερη χρήση φυσικών πόρων και ενέργειας, μείωση του 
ρυπαντικού φορτίου, της επικινδυνότητας και της ποσότητας των 
παραγόμενων αποβλήτων κ.λπ. 

 
 
9.2.1.2 Προσωρινή αποθήκευση, συλλογή και μεταφορά των οικιακών αποβλήτων 
 
• Προμήθεια σύγχρονου εξοπλισμού για την προσωρινή αποθήκευση, συλλογή και 

αποκομιδή των οικιακών αποβλήτων (μέσα προσωρινής αποθήκευσης, συλλογής 
και κατάλληλα απορριμματοφόρα) 

• Οργάνωση των δικτύων συλλογής με την εφαρμογή προδιαγραφών και οδηγιών 
που αποσκοπούν στη βελτιστοποίηση της απόδοσης των τεχνικών που 
ακολουθούνται για τη συλλογή των οικιακών αποβλήτων  

• Βελτιστοποίηση των δρομολογίων συλλογής των απορριμμάτων στα αστικά 
κέντρα 

• Προμήθεια σύγχρονου εξοπλισμού - κατάλληλων απορριμματοφόρων και 
εφαρμογή ορθολογικών τεχνικών για τη συλλογή των απορριμμάτων στις 
αγροτικές περιοχές 

• Κατασκευή Σταθμών Μεταφόρτωσης απορριμμάτων οι οποίοι θα εξυπηρετούν τις 
ανάγκες ευρύτερων γεωγραφικών περιοχών, για τη μεταφορά των οικιακών 
αποβλήτων στις εγκαταστάσεις διαχείρισης (π.χ. χώροι τελικής διάθεσης). 
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στη δυνατότητα εξυπηρέτησης μέσω σταθμών 
μεταφόρτωσης, των απομακρυσμένων, ορεινών και δυσπρόσιτων περιοχών  

• Η συλλογή και μεταφορά των οικιακών αποβλήτων προς περαιτέρω διαχείριση 
απο τελεί ευθύνη των Το πικών Αρχών και ο ι πο λίτες υποχρεούνται να 
καταβάλλουν χρηματικό τέλος για την αποκομιδή των αποβλήτων. Στο παρόν 
στάδιο, το χρηματικό τέλος αυτό είναι προκαθορισμένο, εξαρτάται από την 
επιφάνεια κάθε οικίας και είναι ανεξάρτητο από τις παραγόμενες ποσότητες. Το 
ποσό αυτό καταβάλλεται εφ’ άπαξ σε ετήσια βάση. Προτείνεται η καταβολή από 
τους πολίτες χρηματικού τέλους για την αποκομιδή των αποβλήτων ανάλογα με 
τις ποσότητες που παράγει το κάθε νοικοκυριό.  

• Διενέργεια τακτικού καθαρισμού και απολύμανσης των κάδων, με χρήση 
κατάλληλων τεχνικών. Η συχνότητα για τον καθαρισμό πρέπει να είναι 
τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα και για την απολύμανση μία φορά τον μήνα  
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9.2.1.3 Ανάκτηση και αξιοποίηση υλικών που περιέχονται στα οικιακά απόβλητα 
 
Στόχος είναι η επίτευξη του υψηλότερου δυνατού ποσοστού αξιοποίησης των 
παραγόμενων οικιακών αποβλήτων έτσι ώστε να μειωθεί η ποσότητα που οδηγείται 
προς τελική διάθεση. Η αξιοποίηση των παραγόμενων οικιακών αποβλήτων 
επιτυγχάνεται με την ανακύκλωση υλικών που περιέχονται στα οικιακά απόβλητα, 
την ανάκτηση του οργανικού κλάσματος καθώς και με την ανάκτηση ενέργειας από 
την θερμική τους επεξεργασία.  
 
Επιπλέον, όσον αφορά στην ποσότητα του βιοαποδομήσιμου οργανικού κλάσματος 
των οικιακών αποβλήτων που διατίθεται σε χώρους διάθεσης, πρέπει να καθορισθούν 
ποσοτικοί στόχοι καθώς και ο χρονικός ορίζοντας για την επίτευξή τους. Τονίζεται 
ότι για τις χώρες – μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή 
Οδηγία περί Υγειονομικής Ταφής, 1999/31/ΕΚ, την οποία τα κράτη μέλη οφείλουν 
να την έχουν ενσωματώσει στο νομοθετικό τους πλαίσιο μέχρι το 2001) θα πρέπει 
αυτό να μειωθεί, ποσοτικά και ποιοτικά, ως εξής:  

• στο 75% της ποσότητας που παράχθηκε κατά το έτος 1995, εντός πέντε (5) 
ετών από το έτος ισχύος της Οδηγίας (2006) 

• στο 50% μετά από 8 χρόνια (2009) 
• στο 35% μετά από 15 χρόνια (2016) 

 
Στην Κύπρο τα χρονικά περιθώρια επίτευξης των παραπάνω στόχων, θα πρέπει να  
λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες της χώρας και να έχουν σημείο έναρξης την 
ημερομηνία ενσωμάτωσης της Κοινοτικής Οδηγίας στο Κυπριακό νομοθετικό δίκαιο. 
 
Η επίτευξη των στόχων για την ανάκτηση και αξιοποίηση (ανακύκλωση,  
επαναχρησιμοποίηση, θερμική αξιοποίηση) των οικιακών αποβλήτων μπορεί να 
υλοποιηθεί μέσω της εφαρμογής συστημάτων διαλογής υλικών στην πηγή, διαλογής 
– ανάκτησης υλικών σε οργανωμένες εγκαταστάσεις, τεχνικών μηχανικής 
ανακύκλωσης, ανάκτησης οργανικού και ανάκτησης ενέργειας. 
  
 
9.2.1.4 Διαλογή υλικών που περιέχονται στα οικιακά απόβλητα στην πηγή 
 
Για την εφαρμογή συστημάτων διαλογής στην πηγή απαιτείται η ανάπτυξη και 
υλοποίηση των παρακάτω δράσεων: 
 
Ι. Σχεδιασμός του προγράμματος διαλογής υλικών στην πηγή 
• επιλογή των υλικών – στόχων  
• επιλογή της τεχνικής ανάκτησης των υλικών (υλικό – στόχος ή/και ομάδα υλικών) 
• καθορισμός των εξυπηρετούμενων περιοχών 
• επιλογή του είδους και καθορισμός του αριθμού και της χωρητικότητας των 

μέσων προσωρινής αποθήκευσης 
• χωροθέτηση των μέσων προσωρινής αποθήκευσης 
• επιλογή του είδους και καθορισμός του αριθμού και της χωρητικότητας των 

μέσων αποκομιδής και μεταφοράς των ανακτηθέντων υλικών προς περαιτέρω 
διαχείριση 

• καθορισμός συχνότητας συλλογής υλικών  
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ΙΙ. Προμήθεια σύγχρονου εξοπλισμού για τη χωριστή συλλογή - προσωρινή 
αποθήκευση των προς ανάκτηση υλικών 
Απαιτείται η προμήθεια και χρήση των παρακάτω μέσων συλλογής - προσωρινής 
αποθήκευσης: 
• Πλαστικοί σάκοι υψηλής αντοχής, ανοικτά κιβώτια (π.χ. τυποποιημένα τελάρα) 

κατασκευασμένα συνήθως από ανακυκλωμένο (κατά προτίμηση) πλαστικό και 
κλειστοί σάκοι πολλαπλών χρήσεων. Τα μέσα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
κατά την εφαρμογή συστήματος διαλογής στην πηγή σε επίπεδο νοικοκυριού. 

• Για την προσωρινή αποθήκευση σε κάδους, μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι 
ακόλουθοι τύποι κάδων: 
− Κυλιόμενοι κάδοι που ανοίγουν στο επάνω τμήμα τους. Πρόκειται για 

μεταλλικούς ή πλαστικούς κάδους καθώς και κάδους με μεταλλικά και 
πλαστικά μέρη π.χ. μεταλλικοί κάδοι με πλαστικό καπάκι ή με καπάκι 
αλουμινίου.   

− Πλαστικοί ή μεταλλικοί κάδοι τύπου “καμπάνας” που κενώνονται από τον 
πυθμένα. Χρησιμοποιούνται κυρίως για προγράμματα διαλογής ομάδας 
υλικών 

− Πλαστικοί ή μεταλλικοί κάδοι οι οποίοι αποτελούνται από 3–5 κελιά, 
χωριζόμενα με τοιχώματα, όπου οι πολίτες εναποθέτουν τα προς ανάκτηση 
υλικά στο αντίστοιχο κελί. Οι κάδοι αυτοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά 
την εφαρμογή συστήματος διαλογής στην πηγή σε επίπεδο οικίας ή 
συγκροτήματος κατοικιών. 

 
ΙΙΙ. Προμήθεια σύγχρονου εξοπλισμού για την αποκομιδή και μεταφορά των 
υλικών διαλογής στην πηγή 
Απαιτείται η προμήθεια μέσων αποκομιδής και μεταφοράς των υλικών διαλογής στην 
πηγή, τα οποία να είναι συμβατά με τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται για τη 
διαλογή στην πηγή. 
 
ΙV. Μεταφόρτωση υλικών διαλογής στην πηγή  
Απαιτείται η κατασκευή και λειτουργία σταθμών μεταφόρτωσης υλικών διαλογής 
στην πηγή, με σκοπό την βελτιστοποίηση της μεταφοράς τους. 
 
V. Κέντρα συλλογής και αγοράς ανακτήσιμων υλικών  
Προτείνεται η κατασκευή και λειτουργία Κέντρων συλλογής και αγοράς 
ανακτήσιμων υλικών από ιδιωτικούς φορείς (αποκλειστικά ή/και σε συνεργασία με 
την Τοπική Αυτοδιοίκηση), υπό την εποπτεία των αρμόδιων Αρχών.  
 
 
9.2.1.5 Κέντρα Διαλογής Ανακτήσιμων Υλικών – Εγκαταστάσεις Μηχανικής 
Ανακύκλωσης  

 
• Προτείνεται η κατασκευή και λειτουργία Κέντρων Διαλογής Ανακτήσιμων 

Υλικών από ιδιωτικούς φορείς (αποκλειστικά ή/και σε συνεργασία με την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση), υπό την εποπτεία των αρμόδιων Αρχών 

• Προτείνεται η κατασκευή και λειτουργία 2 μονάδων μηχανικής ανακύκλωσης 
υλικών, η μία στην επαρχία Λευκωσίας και η άλλη στην επαρχία Λεμεσού (ή 
στην περιοχή της επαρχίας Λάρνακας και ελεύθερης Αμμοχώστου). Οι 
εγκαταστάσεις αυτές θα είναι στο χώρο που θα λειτουργούν οι αντίστοιχοι χώροι 
υγειονομικής ταφής 
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• Η κατασκευή και λειτουργία των μονάδων μηχανικής ανακύκλωσης  προτείνεται 
να πραγματοποιείται από ιδιωτικούς φορείς (αποκλειστικά ή/και σε συνεργασία 
με την Τοπική Αυτοδιοίκηση), υπό την εποπτεία των αρμόδιων Αρχών 

• Προτείνεται η καταβολή χρηματικού τέλους από τους φορείς που θα οδηγούν τα 
απόβλητά τους στις μονάδες μηχανικής ανακύκλωσης, το οποίο θα καθορίζεται 
από τις αρμόδιες αρχές και θα κλιμακώνεται ανάλογα με τις προσκομιζόμενες 
ποσότητες. 

• Στις μονάδες μηχανικής ανακύκλωσης θα ανακτώνται: 
- σιδηρούχα και μη σιδηρούχα μέταλλα, τα οποία θα προωθούνται στις 

αντίστοιχες αγορές δευτερογενών υλικών 
- χαρτί – πλαστικό (Refused Derived Fuel – RDF) τα οποία θα οδηγούνται σε 

υφιστάμενες μονάδες αξιοποίησής τους για την παραγωγή ενέργειας π.χ. 
μονάδες παραγωγής τσιμέντου ή εναλλακτικά, τμήμα του υλικού αυτού 
μπορεί να οδηγείται και στην Κεντρική μονάδα θερμικής επεξεργασίας με 
παράλληλη ανάκτηση ενέργειας που προβλέπεται να κατασκευασθεί στο 
Κέντρο Διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων 

- οργανικό υλικό, το οποίο μετά από την απαραίτητη επεξεργασία, μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ι. ως υλικό για την αποκατάσταση τοπίων και χώρων 
μεταλλευτικής και άλλης δραστηριότητας ιι. ως υλικό εμπλουτισμού εδαφών 
ιιι. ως εδαφοβελτιωτικό και βιόφιλτρο και ιv. ως καύσιμο υλικό σε 
υφιστάμενες μονάδες για την παραγωγή ενέργειας π.χ. μονάδες παραγωγής 
τσιμέντου  

• Τα υπολείμματα που θα προκύπτουν από τη λειτουργία των δύο μονάδων 
μηχανικής ανακύκλωσης, θα οδηγούνται στους παραπλήσιους χώρους 
υγειονομικής ταφής. 

 
 

9.2.1.6 Μονάδες επεξεργασίας οργανικού υλικού 
 

• Οι μονάδες επεξεργασίας οργανικού υλικού κατασκευάζονται μαζί με τις μονάδες 
μηχανικής ανακύκλωσης (η μία στην επαρχία Λευκωσίας και η άλλη στην 
επαρχία Λεμεσού ή στην περιοχή της επαρχίας Λάρνακας και ελεύθερης 
Αμμοχώστου). Επομένως η κατασκευή και λειτουργία των μονάδων αυτών 
πραγματοποιείται από τον φορέα διαχείρισης της αντίστοιχης μονάδας μηχανικής 
ανακύκλωσης, υπό την εποπτεία των αρμόδιων Αρχών 

• Τα υπολείμματα που θα προκύπτουν από τη λειτουργία των δύο μονάδων 
επεξεργασίας οργανικού υλικού για περαιτέρω χρήση, θα οδηγούνται στους 
παραπλήσιους χώρους υγειονομικής ταφής 

• Για το τμήμα του οργανικού υλικού που θα χρησιμοποιείται ως εδαφοβελτιωτικό, 
οι αντίστοιχες μονάδες κομποστοποίησης μπορούν να τροφοδοτούνται τόσο με 
μέρος του ανακτηθέντος οργανικού υλικού από τις αντίστοιχες μονάδες 
μηχανικής ανακύκλωσης όσο και με ιλύες από μονάδες βιολογικής επεξεργασίας 
αστικών λυμάτων και φυτικά υπολείμματα (υπολείμματα κήπων, καλλιεργειών 
κλπ) καθώς και γεωργοκτηνοτροφικά απόβλητα 
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9.2.1.7 Θερμική επεξεργασία με ανάκτηση ενέργειας 
 

• Όπως ήδη αναφέρθηκε, προτείνεται να χρησιμοποιηθούν υφιστάμενες υποδομές 
για την ανάκτηση ενέργειας από τα δημοτικά απόβλητα (π.χ. μονάδες 
τσιμεντοποιίας για απορρόφηση RDF και οργανικού υλικού). 

• Επιπλέον, προτείνεται η κατασκευή και λειτουργία Κεντρικής μονάδας θερμικής 
επεξεργασίας με παράλληλη ανάκτηση ενέργειας στο Κέντρο Διαχείρισης 
επικινδύνων αποβλήτων. Η τροφοδοσία της μονάδας μπορεί να γίνεται με τμήμα 
του RDF που θα προκύπτει από τις μονάδες μηχανικής ανακύκλωσης καθώς και 
με άλλα στερεά απόβλητα κατάλληλα για θερμική αξιοποίηση.   

• Η κατασκευή και λειτουργία της μονάδας θερμικής επεξεργασίας προτείνεται να 
πραγματοποιείται από ιδιωτικούς φορείς (αποκλειστικά ή/και σε συνεργασία με 
την Τοπική Αυτοδιοίκηση), υπό την εποπτεία των αρμόδιων Αρχών 

• Προτείνεται η καταβολή χρηματικού τέλους από τους φορείς που θα οδηγούν τα 
απόβλητά τους στη μονάδα θερμικής επεξεργασίας το οποίο θα καθορίζεται από 
τις αρμόδιες αρχές και θα κλιμακώνεται ανάλογα με τις προσκομιζόμενες 
ποσότητες 

• Δεν ενδείκνυται, η κατασκευή μεμονωμένων μονάδων θερμικής επεξεργασίας 
των μικτών δημοτικών αποβλήτων, λόγω του γεγονότος ότι: 

- Οι μονάδες αυτές είναι οικονομικά βιώσιμες μόνο όταν λειτουργούν σε 
συνεχή βάση και είναι μεγάλης δυναμικότητας (απαιτείται συνεχής και 
σημαντικού όγκου εισροή αποβλήτων, γεγονός που δεν εξασφαλίζεται για 
μονάδες που θα εξυπηρετούν μικρές γεωγραφικές περιοχές) 

- Η συνεχής λειτουργία των μονάδων είναι απαραίτητη και για ένα επιπλέον 
λόγο που αφορά στο γεγονός ότι εξασφαλίζονται έτσι τελικές εκπομπές 
αερίων καλύτερης ποιότητας 

- Η μη συνεχής λειτουργία των καυστήρων οδηγεί σε αυξημένη 
κατανάλωση ενέργειας 

- Η λειτουργία τους είναι μη συμβατή με την επίτευξη των συνολικών 
ποσοτικών στόχων ανάκτησης υλικών που έχουν τεθεί από την Ευρωπαϊκή 
Κοινότητα και τους οποίους η Κύπρος έχει δεσμευθεί να τηρήσει ως χώρα.  

 
 
9.2.1.8 Περιβαλλοντικά αποδεκτή τελική διάθεση των υπολειμμάτων των οικιακών 
αποβλήτων τα οποία δεν υπόκεινται σε διεργασίες αξιοποίησης 

 
Στόχος είναι η ίδρυση και λειτουργία χώρων τελικής διάθεσης οι οποίοι θα πληρούν 
τις πρακτικές της υγειονομικής ταφής των στερεών αποβλήτων. Οι χώροι αυτοί θα 
πρέπει να λειτουργούν βάσει εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων και θα δέχονται 
τα υπολείμματα των οικιακών αποβλήτων τα οποία δεν είναι αξιοποιήσιμα.  Για την 
επίτευξη των παραπάνω στόχων, ισχύουν τα εξής: 
• Προτείνεται η λειτουργία 4 χώρων υγειονομικής ταφής, ως εξής: 1 στην επαρχία 

Λευκωσίας, 1 στην επαρχία Λεμεσού, 1 στην επαρχία Πάφου και 1 για την 
επαρχία Λάρνακας και ελεύθερης Αμμοχώστου.  

• Η επιλογή του κάθε ΧΥΤΑ πρέπει να γίνει μετά από κατάλληλη μελέτη εξέτασης 
εναλλακτικών χώρων και κάθε ΧΥΤΑ πρέπει να λειτουργεί σύμφωνα με τις αρχές 
της υγειονομικής ταφής των αποβλήτων. 

• Οι ΧΥΤΑ θα δέχονται την ποσότητα των στερεών αποβλήτων (οικιακών και μη 
επικίνδυνων βιομηχανικών) η οποία δεν είναι δυνατό να αξιοποιηθεί μέσω 
επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης και ανάκτησης. 
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• Η κατασκευή και λειτουργία των ΧΥΤΑ προτείνεται να πραγματοποιείται από 
ιδιωτικούς φορείς (αποκλειστικά ή/και σε συνεργασία με την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση), υπό την εποπτεία των αρμόδιων Αρχών 

• Προτείνεται η καταβολή χρηματικού τέλους από τους φορείς που θα οδηγούν τα 
απόβλητά τους στους ΧΥΤΑ, το οποίο θα καθορίζεται από τις αρμόδιες αρχές και 
θα κλιμακώνεται ανάλογα με τις προσκομιζόμενες ποσότητες 

 
 
9.2.1.9 Επανένταξη – αποκατάσταση χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης οικιακών 
αποβλήτων 

 
• Ανάπτυξη προγραμμάτων για την ακριβή καταγραφή όλων των χώρων 

ανεξέλεγκτης διάθεσης οικιακών αποβλήτων (αριθμός, θέση, χωρητικότητα, 
διάρκεια λειτουργίας, ποσότητες αποβλήτων που έχουν διατεθεί, προσδιορισμός 
επιπτώσεων στο εγγύτερο περιβάλλον κ.λπ) 

• Στη συνέχεια πρέπει να υλοποιηθούν οι παρακάτω δράσεις: 
− παύση της λειτουργίας τους, θέτοντας κατάλληλο χρονοδιάγραμμα 

υλοποίησης 
− αποκατάσταση των χώρων  
− σταδιακή αναβάθμιση του ποιοτικά υποβαθμισμένου χώρου  
− λήψη μέτρων για τον περιορισμό έως και εξάλειψη της προκαλούμενης 

ρύπανσης 
− λήψη μέτρων για τη φυσική επανένταξη τους 
− έλεγχος και παρακολούθηση της συμπεριφοράς των χώρων μετά το οριστικό 

κλείσιμο τους (μεταφροντίδα) 
 
 
9.2.1.10 Μελέτες για τη διαχείριση των οικιακών αποβλήτων 

 
• Ανάπτυξη του κατάλληλου νομοθετικού πλαισίου που θα καθορίζει το είδος και 

το περιεχόμενο των μελετών που οφείλουν να υποβάλλουν οι φορείς 
εκμετάλλευσης εγκαταστάσεων διαχείρισης (μεταφόρτωσης, ανάκτησης, 
επεξεργασίας και τελικής διάθεσης)  

• Εκπόνηση και υποβολή από τους φορείς διαχείρισης των οικιακών αποβλήτων, 
των απαιτούμενων μελετών που θα καθορισθούν στα πλαίσια της Κυπριακής 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας που θα αναπτυχθεί 

 
 

9.2.1.11 Άλλες δράσεις 
 

• Σχεδιασμός, ανάπτυξη και εφαρμογή προγραμμάτων ενημέρωσης, πληροφόρησης 
και ευαισθητοποίησης του κοινού σε σχέση με την διαχείριση των παραγόμενων 
οικιακών αποβλήτων. Στόχος των προγραμμάτων αυτών είναι από τη μία πλευρά 
η εξασφάλιση της συμμετοχής των πολιτών σε προγράμματα διαλογής στην πηγή 
και ανακύκλωσης ενώ από την άλλη η αποδοχή της ίδρυσης και λειτουργίας 
εγκαταστάσεων διαχείρισης στην περιοχή τους.  

• Υλοποίηση προγραμμάτων καταγραφής της ποιοτικής σύστασης των 
παραγόμενων οικιακών αποβλήτων, των ποσοτήτων ανά πηγή προέλευσης, των 
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τεχνικών και συστημάτων διαχείρισής τους και εισαγωγή των στοιχείων σε 
κατάλληλη βάση δεδομένων που θα αναπτυχθεί για το σκοπό αυτό. 

 
 
9.2.2 Υλικά συσκευασίας 

 
Για την επιτυχή αντιμετώπιση του περιβαλλοντικού προβλήματος που προκύπτει από 
την παραγωγή και διαχείριση των υλικών συσκευασίας απαιτείται η ανάπτυξη και 
εφαρμογή κατάλληλου σχεδίου διαχείρισης, το οποίο θα περιλαμβάνει όλες τις 
απαιτούμενες δράσεις για την υλοποίηση των στόχων και των προβλεπομένων από 
την Κυπριακή και Κοινοτική νομοθεσία. Πιο συγκεκριμένα, οι στόχοι οι οποίοι 
πρέπει να επιτευχθούν περιλαμβάνουν τα εξής: 
• Πρόληψη ή μείωση παραγωγής και χρήσης υλικών συσκευασίας  
• Προώθηση της ανάκτησης, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης των υλικών 

συσκευασίας και των αποβλήτων τους 
• Ποσοτικούς στόχους για την επαναχρησιμοποίηση/ανακύκλωση/ανάκτηση 

υλικών συσκευασίας και αποβλήτων τους, όπως αυτοί καθορίζονται από την 
Κοινοτική Οδηγία 94/62/ΕΚ. Πιο συγκεκριμένα, οι ποσοτικοί στόχοι είναι οι 
εξής: 
− σε χρονικό διάστημα έως 5 ετών μετά την εναρμόνιση της παραπάνω Οδηγίας 

πρέπει να αξιοποιείται το 50% τουλάχιστον και το 65% το πολύ του βάρους 
των απορριπτόμενων συσκευασιών 

− στο πλαίσιο του παραπάνω γενικού ποσοτικού στόχου και μέσα στην ίδια ως 
άνω προθεσμία πρέπει να ανακυκλώνεται το 25% τουλάχιστον και το 45% το 
πολύ και οπωσδήποτε το 15% κατά βάρος κάθε υλικού συσκευασίας που 
περιέχεται στις απορριπτόμενες συσκευασίες.  

 
Τονίζεται ότι οι στόχοι σχετικά με την ανάκτηση υλικών από απορριπτόμενες 
συσκευασίες, αναμένεται να αναθεωρηθούν από το Συμβούλιο της Ε.Ε. εντός του 
2001. 
 
Στα πλαίσια αυτά, η Κύπρος έχει καθορίσει ποσοτικούς στόχους για τα υλικά 
συσκευασίας. Πιο συγκεκριμένα, ως το έτος 2005 πρέπει να ανακτάται το 52% των 
υλικών συσκευασίας, εκ των οποίων το 27.1% πρέπει να ανακυκλώνεται. Για τον 
καθορισμό των παραπάνω στόχων, λήφθηκαν υπόψη οι ιδιαιτερότητες του νησιού, τα 
αποτελέσματα μελετών αναφορικά με την ανακύκλωση υλικών στην Κύπρο, καθώς 
και οι εκτιμήσεις της χρονικής πληθυσμιακής εξέλιξης και  οικονομικής ανάπτυξης 
του νησιού κατά τα έτη 2001-2005. 
 
• Καθορισμό των υποχρεώσεων όλων των φορέων που εμπλέκονται στη διαχείριση 

των οικιακών αποβλήτων – Ευθύνη των παραγωγών υλικών συσκευασίας, των 
παραγωγών συσκευασμένων προϊόντων καθώς και των παραγωγών που 
χρησιμοποιούν υλικά συσκευασίας για την προώθηση των προϊόντων τους στην 
αγορά 

• Εφαρμογή των απαραίτητων προτύπων ποιότητας και ενθάρρυνση της παραγωγής 
προϊόντων περιβαλλοντικά φιλικών  

• Υιοθέτηση της αρχής της υπευθυνότητας των παραγωγών υλικών συσκευασίας σε 
συνδυασμό με την παροχή κινήτρων προς αυτούς έτσι ώστε: 
- να πραγματοποιούν ανάλυση του κύκλου ζωής των παραγόμενων 

συσκευασιών (χρήση και επεξεργασία πρώτων υλών, παραγωγή, μεταποίηση, 
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μεταφορά, κατανάλωση, διάθεση ως απόβλητο) για την αξιολόγηση των 
επιπτώσεων τους σε κάθε στάδιο και συνολικά. 

- να υιοθετούν καθαρές τεχνολογίες στη διαδικασία παραγωγής, με τις οποίες 
να επιτυγχάνεται ηπιότερη χρήση φυσικών πόρων και ενέργειας, μείωση του 
ρυπαντικού φορτίου, και της ποσότητας των παραγόμενων αποβλήτων κ.λπ. 

• Υιοθέτηση μέτρων και προτύπων για τη σήμανση και το σύστημα αναγνώρισης 
έτσι ώστε να διευκολυνθεί η συλλογή, η επαναχρησιμοποίηση και η ανάκτηση, 
συμπεριλαμβανομένης της ανακύκλωσης 

• Ορισμός ποινικών, αστικών και διοικητικών κυρώσεων για τους διαχειριστές 
συσκευασιών ή άλλων προϊόντων που παραβαίνουν τον υπό έκδοση Νόμο καθώς 
και τις κανονιστικές πράξεις που θα εκδοθούν με εξουσιοδότηση αυτού. 

 
Ήδη, βρίσκεται σε εξέλιξη η ανάπτυξη συστήματος ολοκληρωμένης και δυναμικής 
απογραφής δεδομένων που αφορούν στην παραγωγή και διαχείριση των υλικών 
συσκευασίας και εισαγωγή τους σε κατάλληλη Βάση Δεδομένων που αναπτύσσεται 
για το σκοπό αυτό. Στη βάση αυτή θα περιλαμβάνονται στοιχεία όπως:  

− Παραγόμενες ποσότητες ανά είδος υλικού συσκευασίας από τις μονάδες 
παραγωγής που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο 

− Εισαγόμενες ποσότητες ανά είδος υλικού συσκευασίας 
− Εξαγόμενες ποσότητες ανά είδος υλικού συσκευασίας 
− Απορριπτόμενες ποσότητες ανά είδος υλικού συσκευασίας (ανά δήμο και 

συνολικά) 
− Συλλεγόμενες ποσότητες υλικών συσκευασίας και αποβλήτων τους 
− Ποσότητες υλικών συσκευασίας και αποβλήτων τους που έχουν ανακτηθεί 

ή/και ανακυκλωθεί 
− Εξαγόμενες ποσότητες υλικών συσκευασίας και αποβλήτων τους 

 
Για την επίτευξη όλων των παραπάνω στόχων απαιτείται επιπλέον η υιοθέτηση των 
εξής δράσεων, στα πλαίσια ολοκληρωμένων προγραμμάτων. 
• Ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών για την πρόληψη και μείωση της 

παραγωγής, του ρυπαντικού φορτίου και της επικινδυνότητας των υλικών 
συσκευασίας που παράγονται μέσω της εφαρμογής βέλτιστων διαθέσιμων 
τεχνικών και καθαρών τεχνολογιών. Η υιοθέτηση βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών 
και καθαρών τεχνολογιών μπορεί να επιτευχθεί με την χρήση οικονομικών 
εργαλείων προς τους παραγωγούς, τα οποία θα περιλαμβάνουν κυρίως 
χρηματοδοτήσεις και οικονομικά κίνητρα για την εισαγωγή των νέων αυτών 
πρακτικών.  

• Θέσπιση κινήτρων (οικονομικών και νομοθετικών) προς τους παραγωγούς 
προϊόντων με σκοπό την μείωση της ποσοτήτων υλικών συσκευασίας που αυτοί 
χρησιμοποιούν για τη συσκευασία των προϊόντων τους 

• Ανάπτυξη συστημάτων συλλογής και αξιοποίησης υλικών συσκευασίες και 
αποβλήτων τους. Ισχύουν όσα αναφέρονται στις Ενότητες 9.2.1.3 – 9.2.1.5 και 
9.2.1.7 για τα οικιακά απόβλητα.  

• Προτείνεται η ίδρυση Φορέα - Επιτροπής που θα έχει την ευθύνη για την 
διαχείριση όλων των δυνητικά ανακτήσιμων και ανακυκλώσιμων προϊόντων. Η 
λειτουργία του Φορέα αυτού θα εποπτεύεται από τεχνική επιτροπή η οποία θα 
συσταθεί ειδικά για το σκοπό αυτό και θα απαρτίζεται από εκπροσώπους όλων 
των συναρμόδιων Υπουργείων. Ο Φορέας αυτός θα έχει την ευθύνη για το 
σχεδιασμό και την άσκηση της πολιτικής διαχείρισης των δυνητικά ανακτήσιμων 
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και ανακυκλώσιμων υλικών όλων των κατηγοριών, σύμφωνα με τους 
στρατηγικούς και ποσοτικούς στόχους του νομοθετικού πλαισίου που θα 
αναπτυχθεί. Για την ευέλικτη και αποτελεσματική λειτουργία του Φορέα, 
προτείνεται όπως αποτελείται από επιμέρους τμήματα – οργανωτικά σχήματα ανά 
κατηγορία αποβλήτου που περιέχει δυνητικά ανακτήσιμα υλικά. 
 
Ειδικότερα, για τα υλικά συσκευασίας στο τμήμα – οργανωτικό σχήμα θα πρέπει 
να εκπροσωπούνται όλοι οι εμπλεκόμενοι στην διαχείριση των συσκευασιών οι 
οποίοι είναι: 
− Εκπρόσωποι των βιομηχανιών/ παραγωγών συσκευασιών  
− Εκπρόσωποι των βιομηχανιών χρήσης των συσκευασιών για την προώθηση 

στην αγορά των προϊόντων τους 
− Εκπρόσωποι των πωλητών/ διανομέων των συσκευασιών και προϊόντων 
− Εκπρόσωποι των καταναλωτών 
− Οι εταιρείες ανακύκλωσης (μέσω του φορέα τους, του Συνδέσμου 

Ανακυκλωτών) 
− Οι εταιρείες χρήσης των ανακυκλωμένων / ανακτώμενων υλικών 
− Οι τοπικές Αρχές 
− Εκπρόσωποι μη κυβερνητικών οικολογικών οργανώσεων 

• Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης 
των πολιτών αναφορικά με τη διαχείριση των υλικών συσκευασίας, τα οποία  
πραγματοποιούνται με την ενεργό συμμετοχή και συνεργασία των δημοσίων 
αρχών, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των φορέων διαχείρισης των αποβλήτων, 
των ιδιωτικών και δημοσίων εταιριών, των οικολογικών οργανώσεων, των 
Μ.Μ.Ε. και των πολιτών. 

• Παροχή κινήτρων προς τους σχετικούς παραγωγικούς κλάδους μέσω της 
εφαρμογής κατάλληλης χρηματοδοτικής και φορολογικής πολιτικής, προκειμένου 
να ενδυναμωθεί και αναπτυχθεί η αντίστοιχη αγορά η οποία θα απορροφά τα 
ανακυκλωμένα υλικά.  

 
 
9.2.3 Συνοπτική παρουσίαση 
 
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται συνοπτικά τα στάδια και οι δράσεις που 
πρέπει να λάβουν χώρα για την αποτελεσματική και περιβαλλοντικά φιλική 
διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων (οικιακών και υλικών συσκευασίας) καθώς και 
οι φορείς που εμπλέκονται σε αυτή. 
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Πίνακας 9.1: Δημοτικά απόβλητα (οικιακά και υλικά συσκευασίας) 
Στάδια διαχείρισης Απαιτούμενες δράσεις Εμπλεκόμενοι φορείς 

Προσωρινή 
αποθήκευση, 
συλλογή και 
μεταφορά μικτών 
δημοτικών 
αποβλήτων 

Προμήθεια σύγχρονου εξοπλισμού (κάδοι, 
απορριμματοφόρα, κ.λπ.) – Οργάνωση δικτύων 
συλλογής – Κατασκευή σταθμών μεταφόρτωσης  

− Οι Τοπικές αρχές είναι αρμόδιες για τη συλλογή, προσωρινή αποθήκευση 
και μεταφορά 

− Οι Πολίτες καταβάλλουν χρηματικό τέλος  ανάλογα με τις παραγόμενες 
ποσότητες 

− Ιδιωτικοί φορείς συμμετέχουν στην κατασκευή και λειτουργία Σταθμών 
μεταφόρτωσης (αυτόνομα  ή σε συνεργασία με τις Τοπικές Αρχές) 

− Οι Τοπικές Αρχές και οι Υπηρεσίες αρμοδίων Υπουργείων εποπτεύουν το 
σύστημα 

Διαλογή στην πηγή 
(ΔσΠ) 

Σχεδιασμός προγράμματος ΔσΠ – Προμήθεια 
σύγχρονου εξοπλισμού συλλογής, προσωρινής 
αποθήκευσης και μεταφοράς (κάδοι, μέσα 
αποκομιδής και μεταφοράς υλικών διαλογής, 
κ.λπ.)  - Χρήση σταθμών μεταφόρτωσης μικτών 
αποβλήτων - Κατασκευή Κέντρων συλλογής, και 
αγοράς ανακτηθέντων υλικών και Κέντρων 
διαλογής ανακτήσιμων υλικών 

− Οι Τοπικές αρχές είναι αρμόδιες για το σχεδιασμό του προγράμματος και 
για τη συλλογή και προσωρινή αποθήκευση ανακυκλώσιμων υλικών 

− Ιδιωτικοί φορείς συμμετέχουν στην κατασκευή και λειτουργία  σταθμών 
μεταφόρτωσης - Κέντρων συλλογής, Κέντρων αγοράς ανακτηθέντων 
υλικών και Κέντρων διαλογής ανακτήσιμων υλικών (αυτόνομα  ή σε 
συνεργασία με τις Τοπικές Αρχές) 

− Οι Τοπικές Αρχές και οι Υπηρεσίες αρμοδίων Υπουργείων εποπτεύουν το 
σύστημα και τη λειτουργία των κέντρων  

Μηχανική 
Ανακύκλωση 

Κατασκευή και λειτουργία 2 μονάδων, στις 
επαρχίες Λευκωσίας και Λεμεσού (ή στην 
περιοχή της επαρχίας Λάρνακας και ελεύθερης 
Αμμοχώστου), για ανάκτηση σιδηρούχων και μη 
μετάλλων, χαρτιού, πλαστικού και οργανικού 
υλικού 

− Ιδιωτικοί φορείς συμμετέχουν στην κατασκευή και λειτουργία των 
μονάδων (αυτόνομα  ή σε συνεργασία με τις Τοπικές Αρχές) 

− Οι Τοπικές Αρχές και οι Υπηρεσίες αρμοδίων Υπουργείων εποπτεύουν τη 
κατασκευή και λειτουργία των μονάδων 
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Στάδια διαχείρισης Απαιτούμενες δράσεις Εμπλεκόμενοι φορείς 
Μονάδες 

επεξεργασίας 
οργανικού υλικού 

Κατασκευή και λειτουργία 2 μονάδων, στις 
επαρχίες Λευκωσίας και Λεμεσού (ή στην 
περιοχή της επαρχίας Λάρνακας και ελεύθερης 
Αμμοχώστου), μαζί με τις μονάδες μηχανικής 
ανακύκλωσης 
Για το τμήμα του οργανικού υλικού που θα 
χρησιμοποιηθεί ως εδαφοβελτιωτικό θα 
υφίσταται επεξεργασία στις αντίστοιχες μονάδες 
κομποστοποίησης (πιθανή συνεπεξεργασία με 
ιλύες, φυτικά υπολείμματα και 
γεωργοκτηνοτροφικά απόβλητα) 

− Ιδιωτικοί φορείς (οι ίδιοι με τις μονάδες μηχανικής ανακύκλωσης) 
συμμετέχουν στην κατασκευή και λειτουργία των μονάδων (αυτόνομα  ή 
σε συνεργασία με τις Τοπικές Αρχές)  

− Οι Τοπικές Αρχές και οι Υπηρεσίες αρμοδίων Υπουργείων θα 
εποπτεύουν τη κατασκευή και λειτουργία των μονάδων 

Θερμική επεξεργασία Χρήση υφιστάμενων υποδομών για ανάκτηση 
ενέργειας (π.χ. τσιμεντοποιεία για απορρόφηση 
RDF και οργανικού υλικού) 
Κατασκευή μιας μονάδας με ανάκτηση ενέργειας, 
στο Κέντρο διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων, 
η οποία θα τροφοδοτείται με RDF από τη 
μηχανική ανακύκλωση και άλλα απόβλητα 
Δεν ενδείκνυται η κατασκευή μεμονωμένων 
μονάδων 

− Ιδιωτικοί φορείς συμμετέχουν στην κατασκευή και λειτουργία της 
μονάδας (αυτόνομα  ή σε συνεργασία με τις Τοπικές Αρχές) 

− Οι Τοπικές Αρχές και οι Υπηρεσίες αρμοδίων Υπουργείων θα 
εποπτεύουν τη κατασκευή και λειτουργία της μονάδας 

Τελική διάθεση 
υπολειμμάτων 

Λειτουργία 4 ΧΥΤΑ: 1 στην επαρχία Λευκωσίας, 
1 στην επαρχία Λεμεσού, 1 στην επαρχία Πάφου 
και 1 για την επαρχία Λάρνακας και ελεύθερης 
Αμμοχώστου 

− Ιδιωτικοί φορείς συμμετέχουν στην κατασκευή και λειτουργία των ΧΥΤΑ 
(αυτόνομα  ή σε συνεργασία με τις Τοπικές Αρχές)  

− Οι Τοπικές Αρχές και οι Υπηρεσίες αρμοδίων Υπουργείων θα 
εποπτεύουν τη κατασκευή και λειτουργία των ΧΥΤΑ 
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Στάδια διαχείρισης Απαιτούμενες δράσεις Εμπλεκόμενοι φορείς 
Καταγραφή της 
παραγωγής των 
δημοτικών 
αποβλήτων 

Υλοποίηση προγραμμάτων καταγραφής της 
ποιοτικής σύστασης των παραγόμενων 
δημοτικών αποβλήτων, των ποσοτήτων ανά πηγή 
προέλευσης και των τεχνικών και συστημάτων 
διαχείρισης (βρίσκεται σε εξέλιξη η ανάπτυξη 
συστήματος απογραφής δεδομένων που αφορούν 
στα υλικά συσκευασίας) 

− Υπηρεσίες των αρμόδιων Υπουργείων θα είναι υπεύθυνες για την 
ανάπτυξη και εφαρμογή του συστήματος καταγραφής 

− Οι εμπλεκόμενοι στην διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων (λειτουργία 
μονάδων, ΧΥΤΑ, κ.λπ) θα έχουν την υποχρέωση να παρέχουν τα 
απαιτούμενα στοιχεία 

Φορέας-Επιτροπή για 
τη διαχείριση 
ανακτήσιμων και 
ανακυκλώσιμων 
υλικών  

Ίδρυση Φορέα-Επιτροπής για τη διαχείριση όλων 
των δυνητικά ανακτήσιμων και ανακυκλώσιμων 
υλικών,  ο  ο πο ίο ς θα έχει την ευθύνη για το 
σχεδιασμό την άσκηση της πολιτικής διαχείρισης 

− Στο φορέα-επιτροπή θα συμμετέχουν: εκπρόσωποι των βιομηχανιών 
παραγωγής και χρήσης συσκευασιών, εκπρόσωποι των πωλητών και 
διανομέων συσκευασιών, εκπρόσωποι των καταναλωτών, εταιρείες 
ανακύκλωσης, εταιρείες χρήσης ανακυκλωμένων υλικών, Τοπικές αρχές, 
Εκπρόσωποι μη κυβερνητικών οικολογικών οργανώσεων 

− Υπηρεσίες συναρμόδιων Υπουργείων θα εποπτεύουν το Φορέα 
 
 
 



 294 

9.3 Βιομηχανικά απόβλητα 
 
Στη συνέχεια περιγράφεται το σχέδιο διαχείρισης των βιομηχανικών αποβλήτων 
(επικινδύνων και μη), το οποίο αποσκοπεί στην πλήρη υλοποίηση των στόχων και 
των προβλεπομένων από την Κυπριακή και Κοινοτική νομοθεσία, στα οποία 
περιλαμβάνονται: 
• Πρόληψη ή μείωση της παραγόμενης ποσότητας των στερεών βιομηχανικών 

αποβλήτων 
• Πρόληψη ή μείωση του ρυπαντικού φορτίου των παραγόμενων αποβλήτων 
• Σταδιακή μείωση του επιπέδου επικινδυνότητας των βιομηχανικών αποβλήτων 
• Αύξηση του ποσοστού αξιοποίησης υλικών από τα βιομηχανικά απόβλητα με 

σκοπό την επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και ανάκτηση ενέργειας από αυτά 
• Θέσπιση ειδικών τεχνικών προδιαγραφών που θα καλύπτουν όλο το φάσμα 

διαχείρισης των επικινδύνων βιομηχανικών αποβλήτων (σήμανση, συλλογή, 
μεταφορά, προσωρινή αποθήκευση, μεταφόρτωση, τεχνικές ανάκτησης υλικών 
και επεξεργασίας, τελική διάθεση), λόγω της ιδιαιτερότητας που παρουσιάζουν τα 
απόβλητα αυτά. 

• Καθορισμός των υποχρεώσεων των φορέων που εμπλέκονται στην παραγωγή και 
διαχείριση των στερεών βιομηχανικών αποβλήτων (π.χ. είδος και περιεχόμενο των 
μελετών που οφείλουν να υποβάλλουν οι φορείς διαχείρισης στερεών 
βιομηχανικών αποβλήτων, διαδικασίες αδειοδότησης, έντυπα τα οποία πρέπει να 
συμπληρώνονται κ.λπ) 

• Υιοθέτηση της αρχής της ευθύνης του παραγωγού σε συνδυασμό με την παροχή 
κινήτρων προς αυτούς έτσι ώστε: 
- να πραγματοποιούν ανάλυση του κύκλου ζωής των παραγόμενων προϊόντων 

(χρήση και επεξεργασία πρώτων υλών, παραγωγή, μεταποίηση, μεταφορά, 
κατανάλωση, διάθεση ως απόβλητο) για την αξιολόγηση των επιπτώσεων 
τους σε κάθε στάδιο και συνολικά. 

- να υιοθετούν καθαρές τεχνολογίες στη διαδικασία παραγωγής, με τις οποίες 
να επιτυγχάνεται ηπιότερη χρήση φυσικών πόρων και ενέργειας, μείωση του 
ρυπαντικού φορτίου, της επικινδυνότητας και της ποσότητας των 
παραγόμενων αποβλήτων κ.λπ. 

 
Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων απαιτείται η υιοθέτηση των εξής δράσεων, 
στα πλαίσια ολοκληρωμένων προγραμμάτων: 
• Ανάπτυξη συστήματος ολοκληρωμένης και δυναμικής απογραφής δεδομένων που 

αφορούν στην παραγωγή και διαχείριση των στερεών βιομηχανικών αποβλήτων 
και εισαγωγή τους σε κατάλληλη Βάση Δεδομένων που θα αναπτυχθεί για το 
σκοπό αυτό. Στη βάση αυτή θα περιλαμβάνονται στοιχεία όπως:  
− Στοιχεία ταυτότητας των μονάδων παραγωγής (επωνυμία, τοποθεσία, 

εκπρόσωπος της μονάδας κ.λπ) 
− Στοιχεία λειτουργίας της μονάδας (ημερομηνία έγκρισης έναρξης λειτουργίας, 

χρονική διάρκεια άδειας λειτουργίας, απασχολούμενο προσωπικό, 
δυναμικότητα, αντικείμενο δραστηριότητας, πρώτες και βοηθητικές ύλες, 
παραγόμενα απόβλητα κ.λπ) 

− Ποσότητες και σύσταση παραγόμενων αποβλήτων  
− Κατανάλωση νερού και ενέργειας 
− Υφιστάμενο σύστημα διαχείρισης των αποβλήτων 
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• Ανάπτυξη τεχνικών πρόληψης και μείωσης της παραγωγής, του ρυπαντικού 
φορτίου και της επικινδυνότητας των στερεών βιομηχανικών αποβλήτων στην 
πηγή, κυρίως μέσω της εφαρμογής βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών και καθαρών 
τεχνολογιών. Ειδικότερα, για τα επικίνδυνα στερεά βιομηχανικά απόβλητα 
απαιτείται η προώθηση δράσεων για την αντικατάσταση επικινδύνων πρώτων και 
βοηθητικών υλών με άλλες που δεν παρουσιάζουν χαρακτηριστικά 
επικινδυνότητας. Η υιοθέτηση βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών και καθαρών 
τεχνολογιών μπορεί να επιτευχθεί με την χρήση οικονομικών εργαλείων προς 
τους παραγωγούς, τα οποία θα περιλαμβάνουν κυρίως χρηματοδοτήσεις και 
οικονομικά κίνητρα για την εισαγωγή των νέων αυτών πρακτικών. Τονίζεται ότι 
βρίσκεται σε εξέλιξη η θεσμοθέτηση επιδότησης των βιομηχανιών που θα 
προχωρήσουν σε επενδύσεις τεχνολογιών ανακύκλωσης, επεξεργασίας και 
ελέγχου των αποβλήτων τους. Η επιδότηση θα καλύπτει το 30% για επενδύσεις 
μέχρι 250.000 ΛΚ και δίδεται η δυνατότητα για επιπλέον χορηγία ύψους 15% για 
επενδύσεις άνω των 250.000 ΛΚ. 

• Θέσπιση οικονομικών κινήτρων για ενθάρρυνση της συμμετοχής των 
βιομηχανικών μονάδων σε περιβαλλοντικά συστήματα διαχείρισης π.χ.  
Κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου (Eco Management and 
Audit Scheme - EMAS). 

• Ανάπτυξη τεχνικών ανάκτησης και αξιοποίησης υλικών που περιέχονται στα 
στερεά βιομηχανικά απόβλητα  

• Ανάπτυξη τεχνικών για την αποτελεσματική επεξεργασία των στερεών 
βιομηχανικών αποβλήτων, όπως περιγράφεται στη συνέχεια: 
- Μεμονωμένη διαχείριση αποβλήτων: Επεξεργασία ή/και αξιοποίηση των 

αποβλήτων από τον ίδιο τον παραγωγό εντός της εγκατάστασής του και 
μεταφορά των καταλοίπων που προκύπτουν σε εγκεκριμένο χώρο 
υγειονομικής ταφής αποβλήτων  

- Διαχείριση των αποβλήτων από συγκεκριμένη μονάδα η οποία επιπλέον 
διαχειρίζεται και απόβλητα από παρεμφερείς δραστηριότητες άλλων μονάδων: 
Μεταφορά των αποβλήτων από τις εξυπηρετούμενες μονάδες στη μονάδα 
όπου πραγματοποιείται η επεξεργασία ή/και αξιοποίηση τους και μεταφορά 
των καταλοίπων που προκύπτουν σε εγκεκριμένο χώρο υγειονομικής ταφής. 

- Μεταφορά και Διαχείριση των στερεών βιομηχανικών αποβλήτων σε 
Κεντρικές μονάδες διαχείρισης αποβλήτων: Αναφορικά με τα μη επικίνδυνα 
στερεά βιομηχανικά απόβλητα, αυτά μπορούν να υποστούν επεξεργασία στις 
εγκαταστάσεις διαχείρισης στερεών αποβλήτων και διάθεση των καταλοίπων 
στον εγγύτερο εγκεκριμένο χώρο υγειονομικής ταφής (ΧΥΤΑ). Σε ότι αφορά 
στα επικίνδυνα στερεά βιομηχανικά απόβλητα προτείνεται η μεταφορά και 
επεξεργασία τους στο Κέντρο Διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων (υγρών και 
στερεών) που προβλέπεται να κατασκευασθεί και διάθεση των καταλοίπων 
στον εγγύτερο εγκεκριμένο χώρο υγειονομικής ταφής επικινδύνων αποβλήτων 
(ΧΥΤΕΑ). 

• Μεταφορά ειδικών κατηγοριών αποβλήτων στο εξωτερικό, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα από το Νόμο 29(ΙΙΙ) του 1992 της Κύπρου, ο οποίος κυρώνει την 
Σύμβαση της Βασιλείας για τον Έλεγχο της Διασυνοριακής Διακίνησης 
Επικινδύνων Αποβλήτων (Κοινοτική Απόφαση 93/98/ΕΟΚ) 

• Μετεγκατάσταση πεπαλαιωμένων βιομηχανικών και βιοτεχνικών μονάδων, 
μικρού και μεσαίου μεγέθους, που βρίσκονται κυρίως μέσα σε κατοικημένες 
περιοχές σε οργανωμένες βιομηχανικές περιοχές. 
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• Τα μη επικίνδυνα στερεά βιομηχανικά απόβλητα που δεν επιδέχονται 
επεξεργασία καθώς και τα υπολείμματα από την εφαρμογή τεχνικών ανάκτησης 
και επεξεργασίας τους, θα οδηγούνται προς τελική διάθεση στους χώρους 
υγειονομικής ταφής (ΧΥΤΑ). 

• Δημιουργία χώρου υγειονομικής ταφής στερεών επικινδύνων βιομηχανικών 
αποβλήτων (ΧΥΤΕΑ), όπου θα διατίθενται επεξεργασμένα επικίνδυνα απόβλητα 
καθώς και τα υπολείμματα από την εφαρμογή τεχνικών ανάκτησης. Ο ΧΥΤΕΑ 
πρέπει να κατασκευασθεί πλησίον του Κέντρου Διαχείρισης επικινδύνων 
αποβλήτων. 

• Προτείνεται η ίδρυση Φορέα – Επιτροπής ο οποίος θα έχει την ευθύνη για την 
ανάπτυξη του σχεδιασμού για τη διαχείριση των επικινδύνων αποβλήτων καθώς 
και τον έλεγχο και την παρακολούθηση των προγραμμάτων που υλοποιούνται στα 
πλαίσια του σχεδιασμού αυτού. Η λειτουργία του φορέα θα εποπτεύεται από 
τεχνική επιτροπή η οποία θα συσταθεί ειδικά για το σκοπό αυτό και θα 
απαρτίζεται από εκπροσώπους όλων των συναρμόδιων Υπουργείων. Στο φορέα 
θα συμμετέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι στην παραγωγή και διαχείριση των 
επικινδύνων βιομηχανικών αποβλήτων (υγρών και στερεών) και πιο 
συγκεκριμένα: 
- Εκπρόσωποι βιομηχανιών 
- Οι υπεύθυνοι για τη λειτουργία εγκαταστάσεων διαχείρισης επικινδύνων 

βιομηχανικών αποβλήτων 
- Εκπρόσωποι των εταιρειών οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα της 

συλλογής και μεταφοράς επικινδύνων αποβλήτων  
- Εκπρόσωποι των τοπικών αρχών 
- Εκπρόσωποι μη κυβερνητικών φορέων, οικολογικών οργανώσεων κ.λπ 

• Ανάπτυξη περιβαλλοντικών δεικτών για την αξιολόγηση της προόδου και της 
αποτελεσματικότητας των έργων διαχείρισης των στερεών βιομηχανικών 
αποβλήτων καθώς και εκπόνηση Οδηγού για την ολοκληρωμένη διαχείριση των 
στερεών βιομηχανικών αποβλήτων (επικίνδυνα και μη).  Ο ο δηγό ς αυτό ς θα 
αποτελεί υποστηρικτικό εργαλείο για τη λήψη αποφάσεων και υιοθέτηση 
δράσεων από τα αρμόδια Υπουργεία και την Τοπική Αυτοδιοίκηση και θα 
περιέχει τεχνικοοικονομικά συγκριτικά στοιχεία για τις εναλλακτικές μεθόδους 
διαχείρισης των στερεών βιομηχανικών αποβλήτων, το υφιστάμενο θεσμικό 
πλαίσιο, τα σχετικά οικονομικά και επικοινωνιακά εργαλεία κ.λπ 

• Απαιτείται η άρτια διοικητική στελέχωση και εξειδικευμένη εκπαίδευση των 
μελών των ελεγκτικών οργάνων που είναι αρμόδια για την παρακολούθηση κάθε 
τομέα διαχείρισης των στερεών βιομηχανικών αποβλήτων και η βελτιστοποίηση 
της αποτελεσματικότητας του ελεγκτικού μηχανισμού και εντατικοποίηση των 
ελέγχων που αφορούν στην τήρηση των περιβαλλοντικών όρων που έχουν τεθεί 
για την κατασκευή και λειτουργία εγκαταστάσεων διαχείρισης των στερεών 
βιομηχανικών αποβλήτων. 

• Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης 
των πολιτών αναφορικά με τη διαχείριση των βιομηχανικών αποβλήτων, τα οποία  
πραγματοποιούνται με την ενεργό συμμετοχή και συνεργασία των δημοσίων 
αρχών, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των φορέων διαχείρισης των αποβλήτων, 
των ιδιωτικών και δημοσίων εταιριών, των οικολογικών οργανώσεων, των 
Μ.Μ.Ε. και των πολιτών. Η ενημέρωση αποσκοπεί πρωτίστως στα εξής: 
- επίτευξη κοινωνικής αποδοχής των διαχειριστικών σχεδίων και των 

προτεινόμενων έργων ή δραστηριοτήτων - αντιμετωπιστεί το σύνδρομο 
NIMBY (Not In My Back yard). 
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- εξοικονόμηση φυσικών πόρων και ενέργειας  
- ελαχιστοποίηση της προκαλούμενης ρύπανσης 
- μείωση του κόστους διαχείρισης των αποβλήτων 

 
Αναφορικά με τις τεχνικές διαχείρισης των στερεών βιομηχανικών αποβλήτων, 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και τα εξής: 
 

• Τα μέσα συσκευασίας των στερεών βιομηχανικών αποβλήτων για τη συλλογή, 
αποθήκευση και μεταφορά επιλέγονται με κριτήρια τη διασφάλιση της ασφάλειας 
της συσκευασίας, την αποφυγή κάθε ενδεχόμενου κινδύνου για τη δημόσια υγεία 
και το περιβάλλον από τα συσκευασμένα απόβλητα και την εξασφάλιση της 
συμβατότητας του υλικού συσκευασίας με τα περιεχόμενα απόβλητα. Ιδιαίτερη 
μέριμνα λαμβάνεται στις περιπτώσεις συλλογής και αποθήκευσης επικινδύνων 
αποβλήτων. 

Συλλογή - Συσκευασία - Αποθήκευση – Μεταφορά - Μεταφόρτωση 

• Τα μέσα μεταφοράς, οι διαδικασίες μεταφοράς, προσωρινής αποθήκευσης και 
μεταφόρτωσης πρέπει να εξασφαλίζουν την προστασία του μεταφερομένου 
φορτίου και των εργαζομένων και την αποφυγή κάθε κινδύνου για τη δημόσια 
υγεία και το περιβάλλον 

• Η συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση και μεταφόρτωση των βιομηχανικών 
αποβλήτων πρέπει να υπόκειται σε συγκεκριμένη διαδικασία αδειοδότησης, 
ελέγχου και παρακολούθησης από τους αρμόδιους φορείς 

• Απαιτείται η θέσπιση και τήρηση ενιαίων διαδικασιών για τη σήμανση των μέσων 
συσκευασίας και μεταφοράς των επικινδύνων αποβλήτων όπως αυτές 
υπαγορεύονται από την Ευρωπαϊκή Συμφωνία ADR, τους κώδικες IMDG και 
IATA καθώς και τη σχετική Κυπριακή νομοθεσία. 
 

• Μετά την πραγματοποίηση των απαραίτητων διεργασιών για τη μείωση των 
αποβλήτων στην πηγή (ελαχιστοποίηση της ποσότητας, του ρυπαντικού φορτίου 
και των επικίνδυνων χαρακτηριστικών τους) ενδέχεται να παράγονται ρεύματα 
αποβλήτων, για τα οποία είναι εφικτή η ανάκτηση, ανακύκλωση ή οποιαδήποτε 
άλλη διαδικασία, που έχει ως στόχο την παραγωγή δευτερογενών πρώτων υλών ή 
τη χρήση τους ως πηγή ενέργειας 

Επεξεργασία  

• Η επιλογή της τεχνικής ανάκτησης που ακολουθείται κατά περίπτωση, γίνεται με 
βάση τεχνικά και οικονομικά κριτήρια 

• Για την επεξεργασία των επικινδύνων αποβλήτων υφίστανται διάφορες μέθοδοι 
και τεχνικές (φυσικοχημικές, μέθοδοι στερεοποίησης – σταθεροποίησης, 
βιολογικές και θερμικές). Η επιλογή της μεθόδου ή του συνδυασμού μεθόδων για 
την αποτελεσματική επεξεργασία των αποβλήτων καθορίζεται με βάση τεχνικά 
και οικονομικά κριτήρια  

• Σε κάθε εγκατάσταση πρέπει να εξασφαλίζεται η προστασία των εργαζομένων, 
της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος 
 

• Όπως ήδη αναφέρθηκε, τα μη επικίνδυνα στερεά βιομηχανικά απόβλητα για τα 
οποία δεν είναι εφικτή η εφαρμογή μεθόδων αξιοποίησης/ επεξεργασίας καθώς 
και τα κατάλοιπα της επεξεργασίας τους, πρέπει να οδηγούνται στον εγγύτερο από 
τους 4 προτεινόμενους χώρους υγειονομικής ταφής στερεών αποβλήτων  

Υγειονομική ταφή  
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• Αναφορικά με τα επικίνδυνα στερεά βιομηχανικά απόβλητα για τα οποία δεν είναι 
εφικτή η εφαρμογή μεθόδων αξιοποίησής τους καθώς και τα κατάλοιπα της 
επεξεργασίας τους, οδηγούνται σε χώρο υγειονομικής ταφής επικινδύνων 
αποβλήτων (ΧΥΤΕΑ) που προτείνεται να κατασκευασθεί, όπως ήδη αναφέρθηκε, 
στο χώρο που θα κατασκευασθεί και το Κέντρο Διαχείρισης επικινδύνων 
αποβλήτων. Τονίζεται ότι είναι απαγορευτική η διάθεση επικινδύνων αποβλήτων 
χωρίς αυτά να έχουν υποστεί αξιοποίηση/επεξεργασία.  

• Πρέπει να εξασφαλίζεται η προστασία των εργαζομένων, της δημόσιας υγείας και 
του περιβάλλοντος 

• Η κατασκευή και λειτουργία των χώρων υγειονομικής ταφής στερεών αποβλήτων 
(ΧΥΤΑ και ΧΥΤΕΑ) προτείνεται να πραγματοποιείται από ιδιωτικούς φορείς 
(αποκλειστικά ή/και σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση), υπό την 
εποπτεία των αρμόδιων Αρχών 

 
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται συνοπτικά τα στάδια και οι δράσεις που 
πρέπει να λάβουν χώρα για την αποτελεσματική και περιβαλλοντικά φιλική 
διαχείριση των βιομηχανικών αποβλήτων (επικινδύνων και μη) καθώς και τους 
φορείς που εμπλέκονται σε αυτή. 
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Πίνακας 9.2: Στερεά βιομηχανικά απόβλητα 
Στάδια 

διαχείρισης 
Απαιτούμενες δράσεις Εμπλεκόμενοι φορείς 

Συλλογή  
Συσκευασία 
Αποθήκευση  
Μεταφορά 
Μεταφόρτωση 

Προμήθεια κατάλληλων μέσων συλλογής, συσκευασίας, 
αποθήκευσης, μεταφοράς και μεταφόρτωσης για την 
εξασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος και της 
δημόσιας υγείας 

− Τοπικές αρχές και αρμόδιες Υπηρεσίες των Υπουργείων είναι 
υπεύθυνοι για την αδειοδότηση και την εποπτεία του 
συστήματος 

− Οι παραγωγοί βιομηχανικών αποβλήτων έχουν την ευθύνη για 
την συλλογή, συσκευασία, αποθήκευση, μεταφορά και 
μεταφόρτωση των αποβλήτων προς κατάλληλες μονάδες εντός 
ή εκτός των εγκαταστάσεών τους 

Μεμονωμένη 
επεξεργασία / 
αξιοποίηση 

Επεξεργασία / αξιοποίηση από τον παραγωγό εντός της 
εγκατάστασης και μεταφορά των καταλοίπων σε εγκεκριμένους 
χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων (ΧΥΤΑ) και χώρους 
υγειονομικής ταφής επικινδύνων αποβλήτων (ΧΥΤΕΑ) 

− Παραγωγοί βιομηχανικών αποβλήτων οι οποία επεξεργάζονται 
μόνοι τους τα απόβλητα 

− Ιδιωτικοί φορείς - Διαχειριστές ΧΥΤΑ – ΧΥΤΕΑ στους 
οποίους μεταφέρονται τα κατάλοιπα 

− Τοπικές αρχές και αρμόδιες Υπηρεσίες των Υπουργείων θα 
είναι υπεύθυνοι για την αδειοδότηση και την εποπτεία του 
συστήματος 

Συν-διαχείριση 
αποβλήτων 

Διαχείριση των αποβλήτων από συγκεκριμένη μονάδα η οποία 
επιπλέον διαχειρίζεται και απόβλητα από παρεμφερείς 
δραστηριότητες άλλων μονάδων: Μεταφορά των αποβλήτων 
από τις εξυπηρετούμενες μονάδες στη μονάδα όπου 
πραγματοποιείται η επεξεργασία ή/και αξιοποίηση τους και 
μεταφορά των καταλοίπων που προκύπτουν σε εγκεκριμένους 
ΧΥΤΑ - ΧΥΤΕΑ  

− Ιδιωτικός φορέας - διαχειριστής μονάδας στην οποία λαμβάνει 
χώρα η διαχείριση 

− Παραγωγοί βιομηχανικών αποβλήτων οι οποίοι μεταφέρουν τα 
απόβλητά τους στην μονάδα  

− Ιδιωτικοί φορείς - Διαχειριστές ΧΥΤΑ – ΧΥΤΕΑ στους 
οποίους καταλήγουν τα κατάλοιπα 

− Τοπικές αρχές και αρμόδιες Υπηρεσίες των Υπουργείων είναι 
υπεύθυνοι για την αδειοδότηση και την εποπτεία του 
συστήματος 
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Στάδια 
διαχείρισης 

Απαιτούμενες δράσεις Εμπλεκόμενοι φορείς 

Διαχείριση σε 
Κεντρικές 
μονάδες 

Μεταφορά και διαχείριση των στερεών βιομηχανικών 
αποβλήτων σε Κεντρικές μονάδες διαχείρισης αποβλήτων: Τα 
μη επικίνδυνα στερεά βιομηχανικά απόβλητα μπορούν να 
υποστούν επεξεργασία στις εγκαταστάσεις διαχείρισης στερεών 
αποβλήτων και διάθεση των καταλοίπων στον εγγύτερο 
εγκεκριμένο χώρο υγειονομικής ταφής (ΧΥΤΑ)  
 
Για τα επικίνδυνα στερεά βιομηχανικά απόβλητα προτείνεται η 
κατασκευή και λειτουργία Κέντρου Διαχείρισης Επικινδύνων 
Αποβλήτων (τόσο υγρών όσο και στερεών), στο οποίο θα 
λαμβάνει χώρα επεξεργασία και των επικινδύνων στερεών 
αποβλήτων και διάθεση των καταλοίπων στον εγγύτερο 
εγκεκριμένο χώρο υγειονομικής ταφής επικινδύνων αποβλήτων 
(ΧΥΤΕΑ).  

− Ιδιωτικοί φορείς συμμετέχουν στην κατασκευή και λειτουργία 
των κεντρικών μονάδων επεξεργασίας (αυτόνομα  ή σε 
συνεργασία με τις Τοπικές Αρχές) 

− Οι Τοπικές Αρχές και οι Υπηρεσίες των Υπουργείων είναι 
υπεύθυνες για την αδειοδότηση και την εποπτεία του της 
κατασκευής και λειτουργίας των κεντρικών μονάδων 
επεξεργασίας 

− Οι παραγωγοί βιομηχανικών αποβλήτων οι οποίοι μεταφέρουν 
τα απόβλητά τους στις κεντρικές μονάδες  

− Εταιρείες συλλογής και μεταφοράς επικινδύνων αποβλήτων 
στην Κεντρική Μονάδα 

 

Τελική Διάθεση 
βιομηχανικών 

αποβλήτων 

Τα μη επικίνδυνα βιομηχανικά απόβλητα, που δεν επιδέχονται 
επεξεργασία καθώς και τα κατάλοιπα θα οδηγούνται στους 4 
ΧΥΤΑ για τελική διάθεση 
 
Δημιουργία ενός ΧΥΤΕΑ πλησίον του Κέντρου διαχείρισης 
επικινδύνων αποβλήτων, όπου θα διατίθενται επεξεργασμένα 
επικίνδυνα απόβλητα  

− Ιδιωτικοί φορείς συμμετέχουν στην κατασκευή και λειτουργία 
των ΧΥΤΑ - ΧΥΤΕΑ (αυτόνομα  ή σε συνεργασία με τις 
Τοπικές Αρχές) 

− Οι Τοπικές Αρχές και οι Υπηρεσίες αρμοδίων Υπουργείων 
αδειοδοτούν και θα εποπτεύουν τη κατασκευή και λειτουργία 
των ΧΥΤΑ - ΧΥΤΕΑ 

− Οι παραγωγοί βιομηχανικών αποβλήτων και διαχειριστές 
κεντρικών μονάδων οι οποίοι μεταφέρουν τα απόβλητά τους 
και τα κατάλοιπα στους ΧΥΤΑ – ΧΥΤΕΑ 
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Στάδια 
διαχείρισης 

Απαιτούμενες δράσεις Εμπλεκόμενοι φορείς 

Διασυνοριακή 
μεταφορά 

Διασυνοριακή μεταφορά ειδικών κατηγοριών αποβλήτων 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το Νόμο 29(ΙΙΙ) του 1992 της 
Κύπρου, ο οποίος κυρώνει τη Σύμβαση της Βασιλείας 

− Υπηρεσίες αρμοδίων Υπουργείων εποπτεύουν τη 
διασυνοριακή μεταφορά βιομηχανικών αποβλήτων 

− Οι παραγωγοί βιομηχανικών αποβλήτων τα οποία 
μεταφέρονται στο εξωτερικό  

− Οι εταιρείες συλλογής και μεταφοράς επικινδύνων αποβλήτων 
στο εξωτερικό 

Καταγραφή της 
παραγωγής 
βιομηχανικών  
αποβλήτων 

Ανάπτυξη συστήματος ολοκληρωμένης και δυναμικής 
απογραφής δεδομένων που αφορούν στη παραγωγή και 
διαχείριση των στερεών βιομηχανικών αποβλήτων 

− Υπηρεσίες των αρμόδιων Υπουργείων είναι υπεύθυνες για την 
ανάπτυξη και εφαρμογή του συστήματος καταγραφής 

− Οι εμπλεκόμενοι στην παραγωγή και διαχείριση των 
βιομηχανικών αποβλήτων (βιομηχανικές μονάδες, μονάδες 
επεξεργασίας, ΧΥΤΑ, ΧΥΤΕΑ κ.λπ) έχουν την υποχρέωση να 
παρέχουν τα απαιτούμενα στοιχεία 

Φορέας-
Επιτροπή για τη 
διαχείριση των 
επικινδύνων 
αποβλήτων 

Ίδρυση Φορέα – Επιτροπής ο οποίος θα έχει την ευθύνη για την 
ανάπτυξη του σχεδιασμού για τη διαχείριση των επικινδύνων 
αποβλήτων καθώς και τον έλεγχο και την παρακολούθηση των 
προγραμμάτων που υλοποιούνται στα πλαίσια του σχεδιασμού 
αυτού.  
 

− Στο φορέα θα συμμετέχουν: εκπρόσωποι βιομηχανιών, οι 
υπεύθυνοι για τη λειτουργία εγκαταστάσεων διαχείρισης 
επικινδύνων βιομηχανικών αποβλήτων, εκπρόσωποι των 
εταιρειών οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα της 
συλλογής και μεταφοράς επικινδύνων αποβλήτων, εκπρόσωποι 
των τοπικών αρχών, εκπρόσωποι μη κυβερνητικών φορέων, 
οικολογικών οργανώσεων κ.λπ 

− Υπηρεσίες συναρμόδιων Υπουργείων θα εποπτεύουν το 
Φορέα 
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9.4 Οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους 
 
Οι στόχοι που τίθενται για τη διαχείριση των αποσυρόμενων οχημάτων, πρέπει να 
είναι σύμφωνοι με το περιεχόμενο και τη φιλοσοφία της Κοινοτικής Οδηγίας 
2000/53/ΕΚ αναφορικά με τη διαχείριση των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής 
τους: 
• Πρόληψη και μείωση των ποσοτήτων των υλικών από οχήματα στο τέλος του 

κύκλου ζωής τους τα οποία δεν μπορούν να ανακτηθούν 
• Πρόληψη και μείωση των ποσοτήτων των επικινδύνων υλικών στα νέα οχήματα 

που βγαίνουν στην αγορά. Πιο συγκεκριμένα, μετά την 1η Ιανουαρίου 2003 
απαγορεύεται (εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων) η χρήση μολύβδου, υδραργύρου, 
καδμίου και εξασθενούς χρωμίου σε οχήματα, τα οποία θα διατεθούν στην αγορά.  

• Καθορισμός των ποσοτικών στόχων καθώς και ο χρονικός ορίζοντας για την 
επίτευξή τους, αναφορικά με τα οχήματα που βρίσκονται στο τέλος του κύκλου 
ζωής τους. Τονίζεται ότι για τις χώρες – μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
(σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία 2000/53/ΕΚ), οι ποσοτικοί στόχοι είναι οι 
εξής: 

− Έως το έτος 2005 η επαναχρησιμοποίηση και ανάκτηση πρέπει να 
αυξηθεί στο 85% κατά βάρος ανά όχημα, ενώ η επαναχρησιμοποίηση 
και ανακύκλωση να αυξηθεί στο 80% κατά βάρος ανά όχημα 

− Έως το έτος 2015 η επαναχρησιμοποίηση και ανάκτηση πρέπει να 
αυξηθεί στο 95% κατά βάρος ανά όχημα, ενώ η επαναχρησιμοποίηση 
και ανακύκλωση να αυξηθεί στο 85% κατά βάρος ανά όχημα 

− Όλα τα οχήματα που θα κυκλοφορήσουν μετά το 2005 να είναι 
επαναχρησιμοποιήσιμα ή/και ανακυκλώσιμα κατά 85% κατά βάρος 
και επαναχρησιμοποιήσιμα ή/και ανακτήσιμα κατά 95% κατά βάρος 
ανά όχημα. 

 
Στην Κύπρο τα χρονικά περιθώρια επίτευξης των παραπάνω στόχων, θα πρέπει να  
λαμβάνο υν υπό ψη τις ιδιαιτερό τητες της χώρας  και να έχο υν σημείο  έναρξης την 
ημερομηνία ενσωμάτωσης της Κοινοτικής Οδηγίας στο Κυπριακό νομοθετικό δίκαιο.  
 
Το σχέδιο διαχείρισης των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους πρέπει να 
περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής: 
• Ίδρυση και λειτουργία πιστοποιημένων κέντρων συλλογής οχημάτων στο τέλος 

του κύκλου ζωής τους (που λειτουργούν με ευθύνη των αντιπροσώπων των 
εταιρειών ή τρίτων και έλεγχο της λειτουργίας τους από τις αρμόδιες Αρχές και 
την Τοπική Αυτοδιοίκηση). 

• Υποχρεωτική επιστροφή των παλαιών οχημάτων από τους κατόχους τους στα 
πιστοποιημένα κέντρα συλλογής 

• Υποχρεωτική χορήγηση, από το φορέα του πιστοποιημένου κέντρου 
πιστοποιητικού απόσυρσης οχήματος για την οριστική διαγραφή του από τα 
μητρώα κυκλοφορούντων οχημάτων των αρμόδιων υπηρεσιών 

• Επιβολή χρηματικού προστίμου σε όσους δεν επιστρέφουν τα παλαιά οχήματα 
(σε περίπτωση που το όχημα έχει εγκαταλειφθεί και δεν υπάρχει δυνατότητα 
ανεύρεσης του κατόχου του, ο κάτοχος θα επιβαρύνεται με την καταβολή των 
ετήσιων τελών κυκλοφορίας του οχήματος αφού δεν θα έχει τη δυνατότητα 
οριστικής διαγραφής του οχήματος από τα μητρώα των αρμόδιων υπηρεσιών).  
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• Για τα παλαιά οχήματα που αποτίθενται ανεξέλεγκτα και φέρουν πινακίδες 
κυκλοφορίας, ο κάτοχος υποχρεούται εκτός από την καταβολή χρηματικού 
προστίμου να μεριμνήσει για τη μεταφορά του στα πιστοποιημένα κέντρα 
συλλογής. Στην περίπτωση που το όχημα έχει εγκαταλειφθεί και δεν υπάρχει 
δυνατότητα ανεύρεσης του κατόχου του, την ευθύνη για τη μεταφορά του στα  
πιστοποιημένα κέντρα συλλογής έχει η Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

• Προτείνεται η καταβολή χρηματικού τέλους από τους εισαγωγείς οχημάτων το 
οποίο θα καθορίζεται από το Φορέα Διαχείρισης δυνητικά ανακτήσιμων υλικών 
και θα εξαρτάται από τον αντίστοιχο κυβισμό των οχημάτων. Το χρηματικό ποσό 
που θα συγκεντρώνεται από την καταβολή του τέλους, θα χρησιμοποιείται για την 
ενίσχυση της λειτουργίας των πιστοποιημένων κέντρων συλλογής, και των 
κέντρων τεμαχισμού/αποσυναρμολόγησης, που περιγράφονται στη συνέχεια. Την 
εποπτεία και τον έλεγχο της λειτουργίας των πιστοποιημένων κέντρων θα έχει το 
αντίστοιχο τμήμα – οργανωτικό σχήμα το οποίο θα λογοδοτεί στον Φορέα. 

• Μεταφορά από τα πιστοποιημένα κέντρα συλλογής σε πιστοποιημένη μονάδα 
τεμαχισμού ή/και αποσυναρμολόγησης που λειτουργεί με ευθύνη των 
αντιπροσώπων των εταιρειών ή/και τρίτων και στη συνέχεια επαναπροώθηση 
στην αγορά των ανακτηθέντων υλικών, στο εσωτερικό ή το εξωτερικό. Οι 
υπεύθυνοι των μονάδων καταβάλλουν χρηματικό ποσό προς τους υπευθύνους 
λειτουργίας των πιστοποιημένων κέντρων συλλογής κατά την παράδοση των 
οχημάτων (στην περίπτωση που τα κέντρα συλλογής λειτουργούν με ευθύνη 
τρίτων ή με ευθύνη των αντιπροσωπιών των εταιρειών οι οποίες δεν συμμετέχουν 
στη διαχείριση των οχημάτων μετά τη συλλογή) 

• Απαιτείται σχεδιασμός, ανάπτυξη και συνεχής επικαιροποίηση βάσης δεδομένων 
για την καταχώρηση και επεξεργασία των στοιχείων αναφορικά με τον αριθμό 
των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, τις χρησιμοποιούμενες τεχνικές 
διαχείρισης, τα κέντρα συλλογής, τις εγκαταστάσεις τεμαχισμού ή 
αποσυναρμολόγησης (εφόσον υπάρχουν) κ.λπ. 

• Εφαρμογή προγραμμάτων ενημέρωσης των πολιτών σε θέματα που αφορούν στη 
διαχείριση των οχημάτων μετά το τέλος του κύκλου ζωής τους (υποχρεώσεις, 
διαδικασίες απόσυρσης των οχημάτων, θέση των κέντρων συλλογής κ.λπ) 

 
 
9.5 Παλαιά ελαστικά 
 
Για τη διαχείριση των παλαιών ελαστικών θα πρέπει να λάβουν χώρα οι απαραίτητες 
διαδικασίες για την ανάπτυξη και υιοθέτηση του κατάλληλου σχεδίου διαχείρισης το 
οποίο θα αποσκοπεί στην επίτευξη των στόχων που προβλέπονται από την Κυπριακή 
και Κοινοτική νομοθεσία, στους οποίους περιλαμβάνονται: 
• Μείωση του αριθμού των ελαστικών που αποσύρονται  
• Αύξηση του ποσοστού επαναχρησιμοποίησης των ελαστικών  
• Προώθηση της ανακύκλωσης των ελαστικών  
• Αξιοποίηση των ελαστικών για ανάκτηση ενέργειας  
• Εξάλειψη της ποσότητας των ελαστικών που οδηγούνται σε χώρους τελικής 

διάθεσης 
 
Το σχέδιο διαχείρισης των παλαιών ελαστικών πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 
τα εξής: 
• εργασίες για τη βελτίωση του οδικού δικτύου  
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• προγράμματα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών-οδηγών, με σκοπό 
την αύξηση του χρόνου ζωής των ελαστικών (με αύξηση της χρήσης 
αναγομωμένων ελαστικών χωρίς μείωση του παρεχόμενου επιπέδου ασφάλειας 
κατά την οδήγηση αλλά και με βελτίωση της οδικής συμπεριφοράς των οδηγών). 

• υποχρέωση των πωλητών ελαστικών να δέχονται δωρεάν τα επιστρεφόμενα 
χρησιμοποιημένα ελαστικά  

• υποχρέωση των συλλογέων να προωθούν τα ελαστικά σε πιστοποιημένες μονάδες 
όπου λαμβάνει χώρα ανακύκλωσή τους (κοκκοποίηση) ή/και σε μονάδες όπου 
χρησιμοποιούνται ως βοηθητική καύσιμη ύλη. Προτείνεται η δημιουργία μονάδας 
ανακύκλωσης, σε περίπτωση που τεκμηριώνεται η βιωσιμότητά της, δεδομένου 
ότι το κοκκοποιημένο υλικό που προκύπτει από την επεξεργασία των παλαιών 
ελαστικών μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην οδοποιία, σε γεωτεχνικές εφαρμογές, 
κατασκευές κτιρίων, μονώσεις, κ.λπ.  

• προτείνεται η καταβολή χρηματικού τέλους από τους εισαγωγείς ελαστικών το 
οποίο θα καθορίζεται από το Φορέα – Επιτροπή Διαχείρισης δυνητικά 
ανακτήσιμων υλικών. Το χρηματικό ποσό που θα συγκεντρώνεται από την 
καταβολή του τέλους, θα χρησιμοποιείται για την ενίσχυση της λειτουργίας των 
πιστοποιημένων κέντρων συλλογής και περαιτέρω διαχείρισης. Την εποπτεία και 
τον έλεγχο της λειτουργίας των πιστοποιημένων κέντρων θα έχει το αντίστοιχο 
τμήμα – οργανωτικό σχήμα το οποίο θα λογοδοτεί στον Φορέα. 

• κρατικές χρηματικές ενισχύσεις ιδιωτών που ασχολούνται με την ανακύκλωση 
χρησιμοποιημένων ελαστικών  

• δημιουργία βάσης δεδομένων όπου θα καταχωρούνται στοιχεία αναφορικά με τις 
ποσότητες παλαιών ελαστικών ανά συλλογέα, τύπο ελαστικού και γεωγραφική 
περιοχή, τεχνικές διαχείρισης, κ.λπ.) 

 
 
9.6 Απόβλητα κτιριακών κατασκευών, κατεδαφίσεων, εκσκαφών και 
υλικά οδοποιίας 
 
Προτείνεται η ανάπτυξη κατάλληλου νομοθετικού πλαισίου για τη διαχείριση των 
αποβλήτων κτιριακών κατασκευών, κατεδαφίσεων, εκσκαφών και οδοποιίας, το 
οποίο πρέπει να εξασφαλίζει την ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων αυτών. Το 
νομοθετικό πλαίσιο πρέπει να προβλέπει τουλάχιστον τα εξής: 
• μέτρα για την προώθηση της αξιοποίησης αποβλήτων κτιριακών κατασκευών, 

κατεδαφίσεων, εκσκαφών και οδοποιίας  
• επιβολή ειδικού τέλους στις ποσότητες των αποβλήτων κτιριακών κατασκευών, 

κατεδαφίσεων, εκσκαφών και οδοποιίας που απορρίπτονται σε  χώρους τελικής 
διάθεσης, έτσι ώστε να αποθαρρύνεται η τελική ταφή τους και να προωθείται η 
αξιοποίησή τους  

• έκδοση τεχνικών προδιαγραφών για την ανακύκλωση των αποβλήτων από 
οικοδομικές δραστηριότητες και κατεδαφίσεις (ίδρυση και λειτουργία μονάδων) 

• ανάπτυξη της αγοράς δευτερογενών οικοδομικών υλικών (με συμμετοχή 
εργολάβων, παραγωγών πρωτογενών και δευτερογενών οικοδομικών υλικών, 
άλλων ιδιωτών κ.λπ)   

• ανάπτυξη προτύπων και κριτηρίων ποιότητας των δευτερογενών οικοδομικών 
υλικών, έτσι ώστε να είναι ασφαλής η επαναχρησιμοποίησή τους  

• επιβολή ειδικού τέλους στις τιμές αγοράς πρωτογενών οικοδομικών υλικών με 
στόχο την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης υλικών από 
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οικοδομικές και άλλες συναφείς δραστηριότητες (ανταγωνιστικότητα 
δευτερογενών υλικών) 

• υποχρέωση χρησιμοποίησης δευτερογενών υλικών κατά τις οικοδομικές και 
συναφείς δραστηριότητες (καθορισμός κατώτατου ποσοστού σε σχέση με τη 
συνολική ποσότητα υλικών που χρησιμοποιούνται στις δραστηριότητες αυτές) 

• υποχρέωση των παραγωγών πρωτογενών υλικών να δέχονται απόβλήτα 
κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΚΚ) (ανάλογα με τα είδη προϊόντων που αυτοί 
παράγουν) και είτε να τα διαχωρίζουν οι ίδιοι είτε να τα μεταφέρουν σε κέντρα 
ανακύκλωσής τους 

• υποχρέωση των διανομέων πρωτογενών οικοδομικών υλικών να δέχονται 
απόβλητα κατασκευών και  από μεμονωμένα άτομα ή εργολάβους και να τα 
μεταφέρουν για περαιτέρω διαχείριση 

• υποχρέωση των εργολάβων να μεταφέρουν τα ΑΚΚ στα σημεία παραγωγής ή/και 
πώλησης πρωτογενών οικοδομικών υλικών ή απευθείας στα κέντρα  διαχείρισης 
ΑΚΚ  

• υποχρέωση των καταναλωτών να μεταφέρουν τα ΑΚΚ στα σημεία παραγωγής 
ή/και πώλησης πρωτογενών οικοδομικών υλικών ή απευθείας στα κέντρα  
διαχείρισής τους 

• υποχρέωση επισύναψης ‘σχεδίου ΑΚΚ’ στην Πολεοδομική Άδεια  Κατεδάφισης 
που κατατίθεται στην αρμόδια Αρχή. Στο σχέδιο αυτό πρέπει να καθορίζεται 
επακριβώς η προβλεπόμενη πρακτική διαχείρισης των υλικών κατεδάφισης που 
θα προκύψουν 

• ανάπτυξη σχεδιασμού διαχείρισης των αποβλήτων κτιριακών κατασκευών, 
κατεδαφίσεων, εκσκαφών και οδοποιίας από την Τοπική Αυτοδιοίκηση (φορέας 
ελέγχου και παρακολούθησης των εργασιών ανέγερσης και κατεδάφισης 
κατασκευών καθώς και των εγκαταστάσεων διαχείρισης – αξιοποίησης των ΑΚΚ) 

• θέσπιση συστήματος πιστοποίησης εταιρειών που προβαίνουν σε διαχείριση των 
αποβλήτων κτιριακών κατασκευών, κατεδαφίσεων, εκσκαφών και οδοποιίας 

• προώθηση εθελοντικών συμφωνιών μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων όσον 
αφορά στη διαχείριση των αποβλήτων κτιριακών κατασκευών, κατεδαφίσεων, 
εκσκαφών και οδοποιίας (π.χ. για ανάπτυξη συστημάτων ανταλλαγής υλικών – 
waste exchange) 

 
Επιπλέον, προτείνεται: 
• η κατασκευή ΧΥΤΑ όπου θα διατίθενται μαζί με άλλα αδρανή υλικά και τα 

αδρανή που προκύπτουν από τη διαχείριση των αποβλήτων κτιριακών 
κατασκευών, κατεδαφίσεων, εκσκαφών και οδοποιίας 

• κρατικές χρηματικές ενισχύσεις (επιδοτήσεις ή πρόβλεψη ειδικών 
φοροαπαλλαγών) για τις πιστοποιημένες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην 
ανακύκλωση αποβλήτων κτιριακών κατασκευών, κατεδαφίσεων, εκσκαφών και 
οδοποιίας, ή/και των μονάδων παραγωγής πρωτογενών οικοδομικών υλικών που 
προβαίνουν οι ίδιοι στη διαχείριση των ΑΚΚ 

 
Επιπλέον, πρέπει να γίνει εκπαίδευση όσων εμπλέκονται στη διαχείριση των 
αποβλήτων κτιριακών κατασκευών, κατεδαφίσεων, εκσκαφών και οδοποιίας, μέσω: 
• Οργάνωσης σεμιναρίων για εκπαίδευση εργολάβων, προσωπικού που 

απασχολείται σε εργασίες ανέγερσης και κατεδάφισης κατασκευών, οδοποιίας και 
σε εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων κτιριακών κατασκευών, κατεδαφίσεων, 
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εκσκαφών και οδοποιίας, σε θέματα που αφορούν στη νομοθεσία, στο 
διαχωρισμό και την αξιοποίηση των αποβλήτων αυτών 

• Έκδοσης ενημερωτικού υλικού για το κοινό (πληροφορίες σχετικά με τα είδη των 
ΑΚΚ, τη δυνατότητα αξιοποίησής τους, τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από 
την αξιοποίησή τους, τη δυνατότητα χρήσης ανακυκλωμένων υλικών από ΑΚΚ, 
τις πρακτικές αξιοποίησης, τις εγκαταστάσεις και τους φορείς διαχείρισης ΑΚΚ 
κ.λπ)  

• Οργάνωσης και λειτουργίας υπηρεσιών παροχής πληροφοριών και τεχνικών 
συμβουλών προς τις εταιρείες κατασκευών και κατεδαφίσεων 

 
Οι φορείς διοργάνωσης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων προτείνεται να είναι οι 
εξής: Κυπριακό, Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ), Επιστημονικό 
και Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) και Οργανισμός Εργοδοτών Βιομηχάνων 
(ΟΕΒ). 
 
 
9.7 Απορριπτόμενες Ηλεκτρικές και Ηλεκτρονικές Συσκευές (ΑΗΗΣ) 
 
Για την αντιμετώπιση του περιβαλλοντικού προβλήματος που προκύπτει από την 
παραγωγή και διαχείριση των απορριπτόμενων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών 
συσκευών (ΑΗΗΣ) απαιτείται η υιοθέτηση κατάλληλου νομοθετικού πλαισίου. 
 
Η νομοθεσία αυτή θα πρέπει να είναι σε συμφωνία με την αντίστοιχη Κοινοτική 
Οδηγία που πρόκειται να τεθεί σε ισχύ σύντομα (500PC0347 (01)). Επομένως, 
βασικός στόχος της νομοθεσίας που θα υιοθετηθεί πρέπει να είναι ο καθορισμός 
μέτρων που αφορούν στην πρόληψη της παραγωγής ΑΗΗΣ, την προώθηση της 
επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης και οποιασδήποτε μορφής ανάκτησης  καθώς 
και την ελαχιστοποίηση της επικινδυνότητας και των επιπτώσεων στο περιβάλλον 
που συνδέονται με τη διαχείρισή τους. Πιο συγκεκριμένα, θα περιλαμβάνει  
τουλάχιστον τα εξής: 
• Στόχους, πεδίο εφαρμογής, αρχές, περιβαλλοντικά πρότυπα ποιότητας, κριτήρια 

διαδικασιών λήψης αποφάσεων, κ.λπ 
• Κατάλογο ηλεκτρονικών προϊόντων (σε συμφωνία με τα παραρτήματα της 

Πρότασης της Κοινοτικής Οδηγίας 500PC0347 (01)) 
• Ποσοτικούς στόχους για την επαναχρησιμοποίηση/ανακύκλωση/ανάκτηση 

υλικών από ΑΗΗΣ (σε συμφωνία με τα προβλεπόμενα στην Πρόταση της 
Κοινοτικής Οδηγίας 500PC0347 (01)). Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την 
Πρόταση της Επιτροπής της Ε.Ε. για τη διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρονικού 
και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, οι χώρες-μέλη πρέπει να καθορίσουν το 
ποσοστό βάρους του εξοπλισμού το οποίο θα πρέπει να ανακυκλώνεται ή να 
επαναχρησιμοποιείται (από 1/1/2004), ανά κατηγορία. Στόχος του συστήματος 
συλλογής που θα αναπτυχθεί θα είναι η συλλογή τουλάχιστον 4 kg ηλεκτρονικού 
και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού ανά κάτο ικο σε ετήσια βάση.  Από  την 1  
Ιανουαρίου 2004 οι παραγωγοί νέων συσκευών θα πρέπει να χρησιμοποιούν 
ανακυκλωμένο πλαστικό σε ποσοστό τουλάχιστον 5% του συνολικά 
χρησιμοποιούμενου πλαστικού. Επιπλέον οι χώρες - μέλη θα πρέπει να 
διασφαλίσουν ότι το κόστος της συλλογής του εξοπλισμού αυτού από τα 
νοικοκυριά θα το επωμίζονται οι παραγωγοί των διαφόρων προϊόντων. Επίσης, θα 
πρέπει να εξασφαλισθεί ότι η χρήση μολύβδου, υδραργύρου, καδμίου και 
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εξασθενούς χρωμίου κατά την κατασκευή του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού θα σταματήσει μέχρι την 1 Ιανουαρίου 2004.  

• Καθορισμό των υποχρεώσεων των φορέων που εμπλέκονται στη διαχείριση των 
ΑΗΗΣ. 

 
Το σχέδιο διαχείρισης των ΑΗΗΣ προτείνεται να έχει την εξής μορφή: 
Οι χρήστες ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών (ΗΗΣ) υποχρεούνται να 
επιστρέφουν τα ΑΗΗΣ στα σημεία πώλησης νέων ΗΗΣ της ίδιας εταιρείας (στην 
Κύπρο δεν υφίστανται μονάδες παραγωγής ΗΗΣ αλλά μόνο μονάδες 
συναρμολόγησης ηλεκτρονικών υπολογιστών που είναι παράλληλα και πωλητές). Οι 
πωλητές ΗΗΣ σε συνεργασία με τους αντιπροσώπους των εταιρειών τα προϊόντα των 
οποίων πωλούν, υποχρεούνται να μεριμνούν για την περαιτέρω διαχείριση των 
ΑΗΗΣ που συλλέγουν. Η περαιτέρω διαχείριση των ΑΗΗΣ μπορεί να περιλαμβάνει 
τα εξής: 
• Μεταφορά σε οργανωμένους χώρους συγκέντρωσης που λειτουργούν με ευθύνη 

των αντιπροσώπων των εταιρειών ή/και τρίτων 
• Μεταφορά από τους χώρους συγκέντρωσης σε μονάδα αποσυναρμολόγησης – 

ανάκτησης ανακυκλώσιμων υλικών που λειτουργεί με ευθύνη των αντιπροσώπων 
των εταιρειών ή/και τρίτων (προτείνεται η ίδρυση και λειτουργία τέτοιων 
μονάδων ανάλογα με το είδος και τις ποσότητες του ΗΗΣ) και στη συνέχεια 
εξαγωγή των ανακτηθέντων υλικών 

• Μεταφορά από τους χώρους συγκέντρωσης στο εξωτερικό με ευθύνη των 
αντιπροσώπων των εταιρειών ή/και τρίτων  

 
Προτείνεται η καταβολή χρηματικού τέλους από τους εισαγωγείς ΗΗΣ το οποίο θα 
καθορίζεται από το Φορέα Διαχείρισης δυνητικά ανακτήσιμων υλικών. Το χρηματικό 
ποσό που θα συγκεντρώνεται από την καταβολή του τέλους, θα χρησιμοποιείται για 
την ενίσχυση της λειτουργίας των πιστοποιημένων κέντρων συλλογής και 
ανακύκλωσης. Την εποπτεία και τον έλεγχο της λειτουργίας των πιστοποιημένων 
κέντρων θα έχει το αντίστοιχο τμήμα – οργανωτικό σχήμα το οποίο θα λογοδοτεί στο 
Φορέα. 
 
Προτείνεται η καταβολή χρηματικού ποσού στους καταναλωτές κατά την παράδοση 
των ΑΗΗΣ στα πιστοποιημένα Κέντρα, ανάλογα με το είδος του ΗΗΣ, την 
παλαιότητά του κ.λπ.  
Απαιτείται σχεδιασμός, ανάπτυξη και συνεχής επικαιροποίηση βάσης δεδομένων για 
την καταχώρηση και επεξεργασία των στοιχείων αναφορικά με τις παραγόμενες 
ποσότητες ΑΗΗΣ, τις χρησιμοποιούμενες τεχνικές διαχείρισης, τα σημεία συλλογής, 
τους χώρους συγκέντρωσης, τις εγκαταστάσεις αποσυναρμολόγησης (εφόσον 
υπάρχουν) κ.λπ. 
Ο μηχανισμός ελέγχου της εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας πρέπει να 
λειτουργεί τόσο σε εθνικό επίπεδο από την αρμόδια υπηρεσία, όσο και σε τοπικό 
επίπεδο από την Τοπικές αρχές (έλεγχος και παρακολούθηση της λειτουργίας των 
χώρων συγκέντρωσης κ.λπ).  
 
Για την επιτυχή αντιμετώπιση του προβλήματος διαχείρισης των ΑΗΗΣ, απαιτείται  
ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού (υποχρεώσεις, επιπτώσεις από την 
παραγωγή ΑΗΗΣ, τεχνικές διαχείρισής, νομοθετικό πλαίσιο κ.λπ) 
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Τα προγράμματα ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης του κοινού μπορεί να διεξάγονται 
παράλληλα ή συμπληρωματικά με τα αντίστοιχα προγράμματα που αφορούν στα 
δημοτικά απόβλητα. 
 
 
9.8 Απορριπτόμενες ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές 
 
Η διαχείριση των ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών προτείνεται να 
διαφοροποιείται ανάλογα με το είδος των μπαταριών. Πιο συγκεκριμένα, 
αναφέρονται τα εξής: 
• Η διαχείριση των μπαταριών από οικιακές και άλλες δραστηριότητες πρέπει να 

ενσωματωθεί στο σχέδιο διαχείρισης των ΜΠΕΑ   
• Η διαχείριση των συσσωρευτών απαιτεί ειδική αντιμετώπιση η οποία 

περιγράφεται στο σχέδιο διαχείρισης που αναλύεται στη συνέχεια: 
 

Οι χρήστες συσσωρευτών (ιδιοκτήτες οχημάτων και βιομηχανίες) υποχρεούνται να 
τους επιστρέφουν στα σημεία πώλησής τους. Οι πωλητές συσσωρευτών σε 
συνεργασία με τους αντιπροσώπους των εταιρειών διακίνησης των προϊόντων αυτών, 
υποχρεούνται να μεριμνούν για την περαιτέρω διαχείριση των συσσωρευτών που 
συλλέγουν. Η περαιτέρω διαχείριση των συσσωρευτών μπορεί να περιλαμβάνει τα 
εξής: 
• Μεταφορά σε οργανωμένους χώρους συγκέντρωσης που λειτουργούν με ευθύνη 

των αντιπροσώπων των εταιρειών ή/και τρίτων 
• Μεταφορά από τους χώρους συγκέντρωσης σε μονάδα ανάκτησης που λειτουργεί 

με ευθύνη των αντιπροσώπων των εταιρειών ή/και τρίτων και στη συνέχεια 
επαναπροώθηση στην αγορά των ανακτηθέντων υλικών 

• Μεταφορά από τους χώρους συγκέντρωσης στο εξωτερικό με ευθύνη των 
αντιπροσώπων των εταιρειών ή/και τρίτων  
 

Προτείνεται η καταβολή χρηματικού τέλους από τους εισαγωγείς νέων συσσωρευτών 
το οποίο θα καθορίζεται από το Φορέα – Επιτροπή Διαχείρισης δυνητικά 
ανακτήσιμων υλικών. Το χρηματικό ποσό που θα συγκεντρώνεται από την καταβολή 
του τέλους, θα χρησιμοποιείται για την ενίσχυση της λειτουργίας των 
πιστοποιημένων κέντρων συλλογής και ανακύκλωσης. Την εποπτεία και τον έλεγχο 
της λειτουργίας των πιστοποιημένων κέντρων θα έχει το αντίστοιχο τμήμα – 
οργανωτικό σχήμα το οποίο θα λογοδοτεί στο Φορέα. 
 
Προτείνεται η καταβολή χρηματικού ποσού στους καταναλωτές κατά την παράδοση 
παλαιών συσσωρευτών, ανάλογα με το είδος τους. 
 
Απαιτείται σχεδιασμός, ανάπτυξη και συνεχής επικαιροποίηση βάσης δεδομένων για 
την καταχώρηση και επεξεργασία των στοιχείων αναφορικά με τις παραγόμενες 
ποσότητες συσσωρευτών, τις χρησιμοποιούμενες τεχνικές διαχείρισης, τα σημεία 
συλλογής, τους χώρους συγκέντρωσης, τις εγκαταστάσεις ανάκτησης (εφόσον 
υπάρχουν) κ.λπ. 
 
Ο μηχανισμός ελέγχου της εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας πρέπει να 
λειτουργεί τόσο σε εθνικό επίπεδο από την αρμόδια υπηρεσία, όσο και σε τοπικό 
επίπεδο από την Τοπικές αρχές (έλεγχος και παρακολούθηση της λειτουργίας των 
χώρων συγκέντρωσης κ.λπ).  
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Για την επιτυχή αντιμετώπιση του προβλήματος διαχείρισης των συσσωρευτών, 
απαιτείται  ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού (υποχρεώσεις, επιπτώσεις 
από την παραγωγή συσσωρευτών, τεχνικές διαχείρισής, νομοθετικό πλαίσιο κ.λπ) 
 
Τα προγράμματα ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης του κοινού μπορεί να διεξάγονται 
παράλληλα ή συμπληρωματικά με τα αντίστοιχα προγράμματα που αφορούν στα 
δημοτικά απόβλητα. 
 
 
9.9 Μικρές Ποσότητες Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΜΠΕΑ) στα 
δημοτικά απόβλητα 
 
Αρμόδιος φορέας για τη διαχείριση των ΜΠΕΑ στα δημοτικά απόβλητα είναι η 
Τοπική Αυτοδιοίκηση, η οποία αναλαμβάνει η ίδια ή αναθέτει σε ιδιώτες, κατόπιν 
σχετικής συμφωνίας, τη διαχείριση των ΜΠΕΑ από τα δημοτικά απόβλητα (συλλογή, 
μεταφορά και αξιοποίηση υλικών σε εγκαταστάσεις του ίδιου φορέα ή εγκαταστάσεις 
που λειτουργούν με  ευθύνη άλλων φορέων). Ανεξάρτητα από το σχήμα διαχείρισης, 
για τη συλλογή των ΜΠΕΑ πρέπει να χρησιμοποιούνται ειδικά οχήματα και οι 
Τοπικές Αρχές να ενημερώνουν έγκαιρα το κοινό για τις ημερομηνίες αποκομιδής 
των αποβλήτων αυτών. 
 
Επίσης, προβλέπεται η δυνατότητα συλλογής των ΜΠΕΑ στα Κέντρα Συλλογής, 
Αγοράς ή Ανάκτησης Υλικών από τα δημοτικά απόβλητα, όπου οι καταναλωτές 
μπορούν να μεταφέρουν τα υλικά αυτά.  
 
Προτείνεται η σύναψη συμφωνίας για την από κοινού διαχείριση των προϊόντων που 
καταλήγουν ως ΜΠΕΑ στα δημοτικά απόβλητα, από την Τοπική Αυτοδιοίκηση και 
τους παραγωγούς και διακινητές των προϊόντων αυτών (π.χ. μπαταρίες, λαμπτήρες, 
κ.λπ.).  
 
Οι φορείς που εμπλέκονται στη διαχείριση των ΜΠΕΑ πρέπει να τηρούν αρχεία 
καταγραφής στοιχείων σχετικά με τις ποσότητες και τις πρακτικές διαχείρισης τους.  
 
Θα πρέπει να οργανωθεί πρόγραμμα ενημέρωσης του κοινού για τα είδη των ΜΠΕΑ 
που περιέχονται στα δημοτικά απόβλητα, τις πρακτικές διαχωρισμού, συλλογής και  
διαχείρισής τους. 
 
 
9.10 Πολυχλωριωμένα διφαινύλια (PCBs) 
 
Σχετικά με την διαχείριση των PCBs καθώς και των συσκευών που τα περιέχουν, οι 
στόχοι που τίθενται βασίζονται στην Κοινοτική Οδηγία 96/59/ΕΚ. Πιο συγκεκριμένα, 
βάσει αυτής της οδηγίας έως το έτος 2010 θα πρέπει να καταστραφούν όλες οι 
συσκευές που περιέχουν PCBs. Εξαίρεση αποτελούν όσες συσκευές περιέχουν PCBs 
σε συγκεντρώσεις μεταξύ 50 και 500 ppm και οι οποίες βρίσκονται σε άριστη 
κατάσταση και  πρέπει να καταστραφούν μετά το τέλος της ωφέλιμης ζωής τους. 
Επιπλέον, θα πρέπει να ελαχιστοποιηθεί η ποσότητα που μεταφέρεται για 
επεξεργασία και τελική διάθεση στο εξωτερικό.  
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Στην Κύπρο, έχει εκπονηθεί μελέτη αναφορικά με τα προϊόντα που περιέχουν PCBs, 
στα πλαίσια της οποίας έγινε καταγραφή στοιχείων αναφορικά με τον τύπο και τους 
χρήστες των συσκευών που περιέχουν PCBs καθώς και προσδιορισμός των 
ποσοτήτων PCBs που περιέχονται στις συσκευές αυτές. Στη συνέχεια οι συσκευές 
ταξινομήθηκαν ανάλογα με το περιεχόμενο τους σε PCBs. Όλα τα παραπάνω 
στοιχεία, εισήχθησαν σε κατάλληλη βάση δεδομένων η οποία αναπτύχθηκε για το 
σκοπό αυτό. Επιπλέον, προτάθηκαν εναλλακτικές τεχνικές διαχείρισης των συσκευών 
που περιέχουν PCBs, στα πλαίσια της Κοινοτικής Οδηγίας 96/59/ΕΚ.  
 
Το σχέδιο διαχείρισης των συσκευών που περιέχουν PCBs, πρέπει να περιλαμβάνει 
τουλάχιστον τα εξής: 
• Απαγόρευση της προμήθειας, αγοράς και χρήσης νέων συσκευών που περιέχουν 

PCBs (συσκευές κλειστού κυκλώματος, όπως μετασχηματιστές και πυκνωτές) 
• Καταστροφή όλων των συσκευών που περιέχουν PCBs και οι οποίες 

χρησιμοποιούνται ακόμη, μετά το τέλος της ωφέλιμης ζωής τους. 
• Επικαιροποίηση της βάσης δεδομένων που έχει δημιουργηθεί, έτσι ώστε να 

υπάρχει άμεση και αντιπροσωπευτική εικόνα σχετικά με τις συσκευές που 
περιέχουν PCBs (π.χ. αριθμός συσκευών που χρησιμοποιούνται, χρήστες, 
εναπομένων χρόνος ζωής, κ.λπ) 

• Στην περίπτωση που η συνολική ποσότητα PCBs που υπάρχει στην Κύπρο δεν 
επαρκεί για τη δημιουργία οικονομικά βιώσιμης μονάδας διαχείρισης των PCBs, 
θα πρέπει να εξετασθεί η πιθανότητα μεταφοράς τους στο εξωτερικό, όπως 
αναφέρεται και στις παρεκκλίσεις της Κοινοτικής Οδηγίας. Εφόσον δημιουργηθεί 
στην Κύπρο Κέντρο Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων, το οποίο θα 
παρουσιάζει την ικανότητα να επεξεργαστεί και PCBs, τότε η διαχείριση των 
PCBs θα περιληφθεί στον συνολικό σχεδιασμό που θα γίνει για την διαχείριση 
των επικίνδυνων αποβλήτων.    

• Ενημέρωση των χρηστών συσκευών που περιέχουν PCBs (ΑΗΚ και βιομηχανίες)  
σχετικά με τη διαχείριση των PCBs μετά την ολοκλήρωση του κύκλου ζωής των 
συσκευών που τα περιέχουν. 

 
 
9.11 Χρησιμοποιημένα Ορυκτέλαια (Χ.Ο.) 
 
Οι βασικοί στόχοι του σχεδίου διαχείρισης των Χ.Ο. όπως αυτοί προβλέπονται από 
την Κυπριακή και Κοινοτική νομοθεσία περιλαμβάνουν:  
• Έλεγχο και εξάλειψη του φαινομένου της ανεξέλεγκτης καύσης ή/και τελικής 

διάθεσής τους 
• Αύξηση του ποσοστού χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων που υπόκεινται σε 

διαδικασία αναγέννησης και επαναχρησιμοποίησης  
 
Οι αρμόδιοι φορείς μπορούν να εφαρμόσουν διάφορα δημοσιονομικά μέτρα, με 
στόχο την περαιτέρω προώθηση της αναγέννησης και επαναχρησιμοποίησης των Χ.Ο 
και την ανάπτυξη εγχώριας αγοράς για την απορρόφησή τους. Πιο αναλυτικά 
αναφέρονται τα εξής: 
• Θέσπιση συγκεκριμένης νομοθετικής ρύθμισης, σύμφωνα με την οποία τα 

συνεργεία και τα πρατήρια υγρών καυσίμων να είναι υποχρεωμένα να δέχονται 
δωρεάν τις επιστρεφόμενες ποσότητες χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων από τους 
καταναλωτές. Στην περίπτωση που κάποιο συνεργείο ή πρατήριο δεν διαθέτει την 
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κατάλληλη υποδομή για την προσωρινή αποθήκευση των χρησιμοποιημένων 
ορυκτελαίων, υποχρεούται να συνάπτει συμφωνία με τα πλησιέστερα πρατήρια ή 
συνεργεία που έχουν τη δυνατότητα αυτή, έτσι ώστε να μεταφέρονται σε αυτά οι 
επιστρεφόμενες ποσότητες, εξασφαλίζοντας την πλήρη συλλογή των 
χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων. 

• Οι επιστρεφόμενες ποσότητες των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων συλλέγονται 
με ευθύνη των εταιρειών εισαγωγής και διακίνησης ορυκτελαίων. Στην 
περίπτωση αυτή μπορούν να εφαρμοσθούν τα εξής διαχειριστικά σχέδια: ι) Κάθε 
εταιρεία αναπτύσσει σύστημα συλλογής για τα χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια της 
από τα αντίστοιχα πρατήρια και επιπλέον μπορεί να συνάψει συμφωνίες για 
συλλογή χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων και από τα συνεργεία ιι) Οι εταιρείες 
αναθέτουν σε τρίτους τη συλλογή των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων είτε 
μεμονωμένα (με υπεργολαβία) είτε σε συνεργασία  

• Μετά τη συλλογή τους, τα Χ.Ο. οδηγούνται προς περαιτέρω διαχείριση. Πιο 
συγκεκριμένα, οι εταιρείες εισαγωγής και διακίνησης πρωτογενών ορυκτελαίων, 
μεριμνούν για τη μεταφορά των ποσοτήτων των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων 
που έχουν συλλεχθεί, σε μονάδες αναγέννησης ή θερμικής αξιοποίησης.  

• Οι μονάδες αναγέννησης μπορούν να ιδρυθούν αποκλειστικά από τρίτους (στην 
περίπτωση αυτή απαιτείται η σύναψη συμφωνιών με τις εταιρείες), από τις ίδιες 
τις εταιρείες ή τέλος με συνεργασία των εταιρειών με ιδιώτες και πρέπει να 
εφαρμόζουν τεχνικές που να εξασφαλίζουν την απαιτούμενη ποιότητα 
αναγεννημένων ορυκτελαίων. 

• Αναφορικά με τη θερμική αξιοποίηση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων, αυτή 
πρέπει να πραγματοποιείται σε κατάλληλες εγκαταστάσεις όπως είναι η Κεντρική 
μονάδα θερμικής επεξεργασίας αποβλήτων που προβλέπεται να κατασκευασθεί ή 
σε υφιστάμενες βιομηχανικές μονάδες π.χ. τσιμεντοποιεία με την προϋπόθεση ότι 
οι μονάδες αυτές διαθέτουν τα κατάλληλα αντιρρυπαντικά συστήματα. 

• Για την επίτευξη ευελιξίας του συστήματος διαχείρισης των Χ.Ο., είναι 
προτιμότερο η συνολική διαχείριση (από τη συλλογή μέχρι την επεξεργασία  – 
αναγέννηση) να γίνεται με ευθύνη του ίδιου φο ρέα (π. χ.  ο  ίδιο ς ιδιώτης να 
δραστηριοποιείται τόσο στη συλλογή όσο και στην επεξεργασία των Χ.Ο.)   

• Προτείνεται η καταβολή χρηματικού τέλους από τους εισαγωγείς πρωτογενών 
ορυκτελαίων το οποίο θα καθορίζεται από το Φορέα  - Επιτροπή Διαχείρισης 
δυνητικά ανακτήσιμων υλικών. Το χρηματικό ποσό που θα συγκεντρώνεται από 
την καταβολή του τέλους, θα χρησιμοποιείται για την ενίσχυση της λειτουργίας 
των πιστοποιημένων κέντρων συλλογής, αναγέννησης και αξιοποίησης Χ.Ο. Την 
εποπτεία και τον έλεγχο της λειτουργίας των πιστοποιημένων κέντρων θα έχει το 
αντίστοιχο τμήμα – οργανωτικό σχήμα το οποίο θα λογοδοτεί στο Φορέα.  

 
Επίσης, πρέπει να ληφθεί μέριμνα για τα εξής: 
• Επιβολή χρηματικού προστίμου σε όσους προβαίνουν σε καύση των Χ.Ο. σε μη 

ελεγχόμενους χώρους ή σε ανεξέλεγκτη απόρριψή τους. 
• Επιβολή χρηματικού προστίμου σε όσους προβαίνουν σε απόρριψη υγρών 

έκπλυσης που περιέχουν Χ.Ο. (π.χ. έκπλυση δαπέδων συνεργείων και πρατηρίων) 
στο αποχετευτικό δίκτυο. Τα υγρά αυτά απόβλητα πρέπει να συλλέγονται από 
τους υπεύθυνους σε χωριστά μέσα συλλογής και να παραδίδονται στο φορέα 
συλλογής για περαιτέρω διαχείριση. 

 
Η κυβέρνηση δύναται να παρέχει δημόσια ενίσχυση υπό τη μορφή οικονομικών 
κινήτρων και επιδοτήσεων: 
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• για την υιοθέτηση από τις μονάδες που ασχολούνται με την αναγέννηση των 
χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών (BΔT)  

• συγκεκριμένων βιομηχανικών κλάδων (π.χ. παραγωγή τσιμέντου) για την 
ενεργειακή αξιοποίηση των Χ.Ο. στην παραγωγική τους διαδικασία. Τα 
οικονομικά κίνητρα και οι επιδοτήσεις προς αυτές τις επιχειρήσεις είναι 
απαραίτητες προκειμένου οι μονάδες αυτές να εγκαταστήσουν τον κατάλληλο 
αντιρρυπαντικό εξοπλισμό, ο οποίος θα εξασφαλίζει την ελαχιστοποίηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την θερμική αξιοποίηση των 
χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων. 

 
Επιβάλλεται η καταγραφή στοιχείων αναφορικά με την ποσότητα των πρωτογενών 
ορυκτελαίων που διατίθενται στην αγορά, την ποσότητα των παραγόμενων Χ.Ο., τις 
τεχνικές διαχείρισης που εφαρμόζονται, την ποσότητα αναγεννημένων ορυκτελαίων, 
τις ποσότητες Χ.Ο που υπόκεινται σε θερμική αξιοποίηση, κ.λπ. τα οποία θα 
εισάγονται σε κατάλληλη βάση δεδομένων η οποία θα επικαιροποιείται συνεχώς. 
 
Απαιτείται ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την διαχείριση των 
χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων καθώς και πληροφόρηση για τις επιπτώσεις τόσο 
στο φυσικό περιβάλλον όσο και στη δημόσια υγεία λόγω της εφαρμογής μη 
περιβαλλοντικά συμβατών πρακτικών διαχείρισης τους. Η ενημέρωση δύναται να 
επιτευχθεί με τους ακόλουθους τρόπους: 
• Εφαρμογή προγραμμάτων ενημέρωσης των πολιτών σε θέματα που αφορούν στη 

συλλογή των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων. Πιο συγκεκριμένα απαιτείται 
ενημέρωση σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προβαίνουν για την 
απομάκρυνση των Χ.Ο. από το μηχάνημα όπου αυτά χρησιμοποιήθηκαν (σε 
συνεργεία και πρατήρια ή από τον ίδιο τον χρήστη), έτσι ώστε να 
ελαχιστοποιηθούν οι περιπτώσεις ανεξέλεγκτης απόρριψης τους.  

• Οι πωλητές πρωτογενών ορυκτελαίων καθώς και οι παραγωγοί και πωλητές  
αναγεννημένων ορυκτελαίων πρέπει να φροντίζουν έτσι ώστε οι συσκευασίες των 
προϊόντων τους να φέρουν ειδική σήμανση όπου θα αναγράφονται πληροφορίες 
για τη σύνθεση των ορυκτελαίων (πρωτογενών και αναγεννημένων, αντίστοιχα) 
και τις διαδικασίες  συλλογής τους μετά την ολοκλήρωση του κύκλου ζωής τους 

 
 
9.12 Γεωργικά και κτηνοτροφικά απόβλητα 
 
Πρέπει να αναπτυχθούν δράσεις για την ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων 
αυτών, όπως: 
• Καταγραφή των ποσοτήτων των γεωργικών και κτηνοτροφικών αποβλήτων ανά 

είδος και περιοχή παραγωγής 
• Ενσωμάτωση της διαχείρισής τους στα διαχειριστικά σχέδια των άλλων ρευμάτων 

στερεών αποβλήτων (π.χ. τα βιοαποδομήσιμα υλικά να οδηγούνται στις μονάδες 
κομποστοποίησης, συσκευασίες φυτοφαρμάκων, ληγμένα και αλλοιωμένα 
φυτοφάρμακα να μεταφέρονται στο Κέντρο διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων) 

• Θέσπιση Κώδικα Ορθής Γεωργικής Πρακτικής για την προστασία του νερού, του 
εδάφους και του αέρα, που να παρέχει πρακτικές οδηγίες και συμβουλές για την 
ορθή χρήση των λιπασμάτων και των φυτοφαρμάκων καθώς επίσης και για την 
αποθήκευση και τη γενικότερη διαχείριση των γεωργικών και κτηνοτροφικών 
αποβλήτων (βρίσκεται σε εξέλιξη) 
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• Οι φορείς που εμπλέκονται στη διαχείριση των γεωργικών και κτηνοτροφικών 
αποβλήτων πρέπει να τηρούν αρχεία καταγραφής στοιχείων σχετικά με τις 
ποσότητες και τις πρακτικές διαχείρισης τους.  

 
 
9.13 Απόβλητα υγειονομικής περίθαλψης  
 
Πρέπει να αναπτυχθεί κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο από το Υπουργείο Υγείας και 
τους συναρμόδιους φορείς και να εκδοθούν κατευθυντήριες οδηγίες αναφορικά με τη 
διαχείριση των αποβλήτων υγειονομικής περίθαλψης ανθρώπων και ζώων. Πιο 
αναλυτικά, πρέπει να αναπτυχθούν τα εξής: 
• Πρόγραμμα δυναμικής καταγραφής των ποσοτήτων των αποβλήτων υγειονομικής 

περίθαλψης ανά ρεύμα στις πηγές παραγωγής τους 
• Οδηγίες για την ταξινόμηση των αποβλήτων και καθώς και για το διαχωρισμό 

των ρευμάτων των μολυσματικών και ειδικών αποβλήτων από τα 
προσομοιούμενα με τα οικιακά  

• Προδιαγραφές για τις τεχνικές συλλογής και μεταφοράς  των αποβλήτων εντός 
του χώρου παραγωγής τους (μέσα, πρακτικές, μέτρα ασφάλειας και υγιεινής των 
εργαζομένων, κ.λπ.) 

• Προδιαγραφές για τις τεχνικές διαχείρισης των αποβλήτων εκτός του χώρου 
παραγωγής τους (μέσα, πρακτικές, μέτρα ασφάλειας και υγιεινής των 
εργαζομένων, κ.λπ.) 

• Κριτήρια για την εφαρμογή της κατάλληλης τεχνικής διαχείρισης κάθε ρεύματος 
αποβλήτων  

• Πρόγραμμα τήρησης αρχείων καταγραφής στοιχείων σχετικά με τις ποσότητες 
και τις πρακτικές διαχείρισης των αποβλήτων από τους εμπλεκόμενους φορείς 

• Ανάπτυξη ειδικών σχεδίων για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών 
εκδήλωσης επιδημιών με συνέπεια τη μαζική θανάτωση ζώων 

• Ενσωμάτωση στο σχέδιο διαχείρισης, όλων των μολυσματικών αποβλήτων δηλ. 
αποβλήτων από νοσοκομεία, ιδιωτικά ιατρεία και κλινικές, κτηνιατρεία,  
μικροβιολογικά εργαστήρια, χώρους αεροδρομίων και λιμανιών κ.λπ. 

 
Η διαχείριση των αποβλήτων υγειονομικής περίθαλψης, λόγω της αυξημένης 
επικινδυνότητάς τους, περιλαμβάνει αποκλειστικά τη μεταφορά και 
θερμοκαταστροφή τους στην Κεντρική μονάδα θερμικής επεξεργασίας, που θα 
βρίσκεται το Κέντρο διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων. Στο παρόν στάδιο και 
μέχρι να ολοκληρωθεί η κατασκευή της παραπάνω Κεντρικής μονάδας, προτείνεται η 
χρήση της μονάδας αποτέφρωσης που βρίσκεται στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας. 
Επίσης, λόγω του γεγονότος ότι η διαχείριση των μολυσματικών αποβλήτων θα 
λαμβάνει χώρα σε ένα συγκεκριμένο χώρο, προτείνεται όπου απαιτείται η χρήση 
κινητής μονάδας αποστείρωσης τους μέχρι να οδηγηθούν στο χώρο αυτό. Η κινητή 
μονάδα θα εξυπηρετεί νοσοκομεία, ιδιωτικά ιατρεία και κλινικές, κτηνιατρεία και 
μικροβιολογικά εργαστήρια και η λειτουργία της μπορεί να γίνεται από ιδιωτικούς 
φορείς οι οποίοι πρέπει να εξασφαλίσουν κατάλληλη για το σκοπό αυτό, άδεια από 
τους αρμόδιους φορείς.  
 
Θα πρέπει να οργανωθεί και εφαρμοσθεί πρόγραμμα τακτικής ενημέρωσης των 
εργαζομένων στα νοσοκομεία, ιατρεία, κλινικές, κτηνιατρεία και μικροβιολογικά 
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εργαστήρια αναφορικά με τη διαχείριση των μολυσματικών αποβλήτων, τα μέσα, τις 
πρακτικές, τα μέτρα ασφάλειας και υγιεινής κ.λπ. 
 

 

9.14 Συνοπτική παρουσίαση 
 

Στον Πίνακα 9.3 παρουσιάζονται συνοπτικά οι απαιτούμενες δράσεις και οι 
εμπλεκόμενοι φορείς για όλα τα υπό εξέταση ρεύματα στερεών αποβλήτων, εκτός 
των δημοτικών και βιομηχανικών αποβλήτων, για τα οποία παρόμοιοι πίνακες έχουν 
συμπεριληφθεί στις Ενότητες 9.2.3 και 9.3 της παρούσας μελέτης (Πίνακες 9.1 και 
9.2 αντίστοιχα). Επιπλέον, στον πίνακα 9.4 παρουσιάζονται συνοπτικά τα κυριότερα 
έργα και οι εγκαταστάσεις που προτείνεται να κατασκευασθούν και να 
λειτουργήσουν, ώστε να επιτευχθεί η ορθολογική και περιβαλλοντικά φιλική 
διαχείριση όλων των ρευμάτων στερεών αποβλήτων. 
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Πίνακας 9.3: Άλλες κατηγορίες στερεών αποβλήτων 

Τύπος στερεών 
αποβλήτων 

Απαιτούμενες δράσεις Εμπλεκόμενοι φορείς 

Οχήματα στο 
τέλος του 
κύκλου ζωής 
τους 

Ίδρυση και λειτουργία πιστοποιημένων κέντρων 
συλλογής 
Υποχρεωτική επιστροφή των οχημάτων 
Ίδρυση και λειτουργία πιστοποιημένων μονάδων 
τεμαχισμού ή/και αποσυναρμολόγησης 
Προώθηση των ανακτηθέντων υλικών στην αγορά 
τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό 
Ανάπτυξη συστήματος καταγραφής και επεξεργασίας 
στοιχείων αναφορικά με τον αριθμό των οχημάτων, τις 
υφιστάμενες τεχνικές διαχείρισης, τα κέντρα 
συλλογής, τις εγκαταστάσεις 
τεμαχισμού/αποσυναρμολόγησης, κ.λπ 
Εφαρμογή προγραμμάτων ενημέρωσης των πολιτών 

− Η Τοπική Αυτοδιοίκηση και αρμόδιες Υπηρεσίες των Υπουργείων οι 
οποίοι πιστοποιούν τα κέντρα, εποπτεύουν το σύστημα διαχείρισης 
και αναπτύσσουν το σύστημα καταγραφής και τα προγράμματα 
ενημέρωσης του κοινού 

− Αντιπρόσωποι εταιρειών/εισαγωγείς οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τη 
διαχείριση των οχημάτων, έχουν τη δυνατότητα να λειτουργούν 
πιστοποιημένα κέντρα συλλογής, τεμαχισμού/αποσυναρμολόγησης, 
καταβάλλουν χρηματικό τέλος για την ενίσχυση της λειτουργίας των 
πιστοποιημένων κέντρων, παρέχουν τα απαραίτητα στοιχεία για την 
καταγραφή και αναπτύσσουν προγράμματα ενημέρωσης του κοινού 

− Ιδιωτικοί φορείς οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να εμπλακούν στην 
κατασκευή και λειτουργία πιστοποιημένων κέντρων συλλογής, 
τεμαχισμού/αποσυναρμολόγησης, παρέχουν τα απαραίτητα στοιχεία 
για την καταγραφή και αναπτύσσουν προγράμματα ενημέρωσης του 
κοινού 

− Ο Φορέας-Επιτροπή διαχείρισης δυνητικά ανακτήσιμων υλικών ο 
οποίος καθορίζει το χρηματικό τέλος που καταβάλλουν οι εισαγωγείς 
και ελέγχει τη λειτουργία των πιστοποιημένων κέντρων 

− Οι κάτοχοι οχημάτων οι οποίοι υποχρεούνται να επιστρέφουν τα 
οχήματά τους σε πιστοποιημένα κέντρα 

Παλαιά 
ελαστικά 

Επιστροφή των παλαιών ελαστικών στους πωλητές 
τους 
Κατασκευή και λειτουργία μονάδας ανακύκλωσης, 
εφόσον κριθεί βιώσιμη, στην οποία θα λαμβάνει χώρα 

− Οι Αρμόδιες Υπηρεσίες των Υπουργείων οι οποίες πιστοποιούν και 
εποπτεύουν την κατασκευή και λειτουργία του κέντρου ανακύκλωσης, 
εποπτεύουν το σύστημα διαχείρισης, προχωρούν σε κρατικές 
ενισχύσεις ιδιωτών που απασχολούνται στην ανακύκλωση ελαστικών, 
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κοκκοποίηση του ελαστικού 
Χρήση του κοκκοποιημένου υλικού στην οδοποιία, 
κατασκευές κτιρίων, κ.λπ. 
Μεταφορά των ελαστικών σε μονάδες που μπορούν να 
τα χρησιμοποιήσουν ως βοηθητική καύσιμη ύλη 
Ανάπτυξη συστήματος καταγραφής στοιχείων 
αναφορικά με τις ποσότητες ελαστικών, διαχείριση, 
κ.λπ. 
Εφαρμογή προγραμμάτων ενημέρωσης των πολιτών 
 

αναπτύσσουν το σύστημα καταγραφής και τα προγράμματα 
ενημέρωσης του κοινού 

− Οι πωλητές ελαστικών οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να αποδέχονται 
δωρεάν τα επιστρεφόμενα ελαστικά, να προχωρούν σε περαιτέρω 
διαχείριση και να παρέχουν τα απαραίτητα στοιχεία για την 
καταγραφή 

− Οι εισαγωγείς ελαστικών οι οποίοι καταβάλλουν χρηματικό τέλος για 
την ενίσχυση του διαχειριστικού συστήματος, παρέχουν τα 
απαραίτητα στοιχεία για την καταγραφή και αναπτύσσουν 
προγράμματα ενημέρωσης του κοινού 

− Ιδιωτικοί φορείς οι οποίοι πραγματοποιούν την κατασκευή και 
λειτουργία του κέντρου ανακύκλωσης, εφόσον κριθεί βιώσιμο και 
παρέχουν τα απαραίτητα στοιχεία για την καταγραφή  

− Ο Φορέας-Επιτροπή διαχείρισης δυνητικά ανακτήσιμων υλικών ο 
οποίος καθορίζει το χρηματικό τέλος που θα καταβάλλουν οι 
εισαγωγείς και ελέγχει τη λειτουργία του κέντρου ανακύκλωσης  

− Οι καταναλωτές οι οποίοι υποχρεούνται να επιστρέφουν τα παλαιά 
ελαστικά στους πωλητές 

Απόβλητα 
κτιριακών 
κατασκευών, 
κατεδαφίσεων, 
εκσκαφών και 
υλικά οδοποιίας 

Έκδοση τεχνικών προδιαγραφών και κριτηρίων 
ποιότητας για την ανακύκλωση 
Ανάπτυξη αγοράς δευτερογενών οικοδομικών υλικών 
Επιστροφή των αποβλήτων στους παραγωγούς και 
διανομείς πρωτογενών οικοδομικών υλικών 
Ανάπτυξη σχεδιασμού διαχείρισης των αποβλήτων – 
Εταιρείες διαχείρισης  
Θέσπιση συστήματος πιστοποίησης εταιρειών που 
προβαίνουν σε διαχείριση 
Κατασκευή ΧΥΤΑ αδρανών υλικών 
Εφαρμογή προγραμμάτων ενημέρωσης των πολιτών 

− Οι Αρμόδιες Υπηρεσίες των Υπουργείων οι οποίες εποπτεύουν το 
σύστημα διαχείρισης, προχωρούν σε κρατικές ενισχύσεις και 
πιστοποίηση των ιδιωτών που απασχολούνται στην ανακύκλωση, 
εκδίδουν τις τεχνικές προδιαγραφές και αναπτύσσουν τα προγράμματα 
ενημέρωσης του κοινού 

− Η Τοπική Αυτοδιοίκηση συμμετέχει στην ανάπτυξη σχεδίου 
διαχείρισης και οργανώνει προγράμματα ενημέρωσης του κοινού 

− Οι εργολάβοι, παραγωγοί και διανομείς πρωτογενών και 
δευτερογενών  οικοδομικών υλικών αναπτύσσουν την αγορά 
δευτερογενών οικοδομικών υλικών, οι παραγωγοί/διανομείς 
αποδέχονται δωρεάν τα απόβλητα που θα τους επιστρέφουν οι 
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εργολάβοι και οι πολίτες και προχωρούν σε περαιτέρω διαχείρισή τους  
− Ιδιωτικοί φορείς οι οποίοι συμμετέχουν στην λειτουργία εταιρειών 

ανακύκλωσης και του ΧΥΤΑ αδρανών  
− ΚΕΒΕ, ΕΤΕΚ, ΟΕΒ έχουν της ευθύνη διοργάνωσης εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων, σεμιναρίων, έκδοσης ενημερωτικού υλικού, 
οργάνωσης και λειτουργίας υπηρεσιών παροχής υπηρεσιών και 
τεχνικών συμβουλών 

ΑΗΗΣ Οργάνωση πιστοποιημένων χώρων συγκέντρωσης 
ΑΗΗΣ   
Μεταφορά των ΑΗΗΣ στους χώρους συγκέντρωσης ή 
στα σημεία πώλησης 
Κατασκευή και λειτουργία μονάδων 
αποσυναρμολόγησης/ανάκτησης ανακυκλώσιμων 
υλικών από ΑΗΗΣ 
Εξαγωγή ΑΗΗΣ και ανακτηθέντων υλικών 
Ανάπτυξη συστήματος καταγραφής στοιχείων 
αναφορικά με τις παραγόμενες ποσότητες, τις τεχνικές 
διαχείρισης, κ.λπ. 
Εφαρμογή προγραμμάτων ενημέρωσης των πολιτών 

− Η Τοπική Αυτοδιοίκηση και αρμόδιες Υπηρεσίες των Υπουργείων οι 
οποίοι πιστοποιούν τα κέντρα, εποπτεύουν το σύστημα διαχείρισης, 
αναπτύσσουν το σύστημα καταγραφής και τα προγράμματα 
ενημέρωσης του κοινού 

− Οι Αντιπρόσωποι εταιρειών/εισαγωγείς/πωλητές ΗΗΣ οι οποίοι είναι 
υπεύθυνοι για τη διαχείριση των ΑΗΗΣ και έχουν τη δυνατότητα να 
λειτουργούν χώρους συγκέντρωσης, μονάδες αποσυναρμολόγησης, 
καταβάλλουν χρηματικό τέλος για την ενίσχυση της λειτουργίας του 
συστήματος διαχείρισης, αποδέχονται τις επιστρεφόμενες ΑΗΗΣ,  
καταβάλλουν χρηματικό ποσό στους καταναλωτές που θα 
επιστρέφουν τις ΑΗΗΣ και παρέχουν τα απαραίτητα στοιχεία για την 
καταγραφή 

− Ιδιωτικοί φορείς οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να εμπλακούν στην 
κατασκευή και λειτουργία χώρων συγκέντρωσης και μονάδων 
αποσυναρμολόγησης, παρέχουν τα απαραίτητα στοιχεία για την 
καταγραφή και οργανώνουν προγράμματα ενημέρωσης του κοινού 

− Ο Φορέας-Επιτροπή διαχείρισης δυνητικά ανακτήσιμων υλικών ο 
οποίος καθορίζει το χρηματικό τέλος που θα καταβάλλουν οι 
εισαγωγείς ΗΗΣ και ελέγχει τη λειτουργία των πιστοποιημένων 
κέντρων 

− Οι κάτοχοι ΑΗΗΣ οι οποίοι υποχρεούνται να τις επιστρέφουν σε 
πιστοποιημένα κέντρα ή στους διανομείς/πωλητές ΗΗΣ 
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Απορριπτόμενες 
ηλεκτρικές 
στήλες και 
συσσωρευτές 

Οργάνωση πιστοποιημένων χώρων συγκέντρωσης    
Μεταφορά στους χώρους συγκέντρωσης ή στα σημεία 
πώλησης 
Κατασκευή και λειτουργία μονάδας ανάκτησης και 
επαναπροώθηση των ανακυκλώσιμων υλικών 
Εξαγωγή ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και 
ανακτηθέντων υλικών 
Ανάπτυξη συστήματος καταγραφής στοιχείων 
αναφορικά με τις παραγόμενες ποσότητες, τις τεχνικές 
διαχείρισης, κ.λπ. 
Εφαρμογή προγραμμάτων ενημέρωσης των πολιτών 

− Η Τοπική Αυτοδιοίκηση και αρμόδιες Υπηρεσίες των Υπουργείων οι 
οποίοι πιστοποιούν τα κέντρα, εποπτεύουν το σύστημα διαχείρισης 
και αναπτύσσουν το σύστημα καταγραφής και τα προγράμματα 
ενημέρωσης του κοινού 

− Οι πωλητές ηλεκτρικών στηλών - συσσωρευτών οι οποίοι είναι 
υπεύθυνοι για τη διαχείριση των αποβλήτων αυτών και έχουν τη 
δυνατότητα να λειτουργούν χώρους συγκέντρωσης, μονάδα 
ανάκτησης, καταβάλλουν χρηματικό τέλος για την ενίσχυση της 
λειτουργίας του συστήματος διαχείρισης, αποδέχονται τις 
επιστρεφόμενες στήλες και συσσωρευτές, καταβάλλουν χρηματικό 
ποσό στους καταναλωτές που θα επιστρέφουν τους συσσωρευτές, 
παρέχουν τα απαραίτητα στοιχεία για την καταγραφή και οργανώνουν 
προγράμματα ενημέρωσης του κοινού 

− Ιδιωτικοί φορείς οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να εμπλακούν στην 
κατασκευή και λειτουργία χώρων συγκέντρωσης και μονάδας 
ανάκτησης, παρέχουν τα απαραίτητα στοιχεία για την καταγραφή και 
οργανώνουν προγράμματα ενημέρωσης του κοινού 

− Ο Φορέας-Επιτροπή διαχείρισης δυνητικά ανακτήσιμων υλικών ο 
οποίος καθορίζει το χρηματικό τέλος που θα καταβάλλουν οι πωλητές 
και ελέγχει τη λειτουργία των πιστοποιημένων κέντρων 

− Οι καταναλωτές οι οποίοι υποχρεούνται να επιστρέφουν τα προϊόντα 
σε πιστοποιημένα κέντρα ή στους πωλητές 

ΜΠΕΑ Ανάπτυξη συστήματος συλλογής, μεταφοράς σε 
Κέντρα συλλογής, Αγοράς ή Ανάκτησης υλικών 
Καταγραφή στοιχείων για τις ποσότητες και τις 
πρακτικές διαχείρισής τους 
Εφαρμογή προγραμμάτων ενημέρωσης των πολιτών 

− Η Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι αρμόδια για τη διαχείριση των ΜΠΕΑ 
από τα δημοτικά απόβλητα και έχει την υποχρέωση να διατηρεί 
στοιχεία για τις ποσότητες και τις πρακτικές διαχείρισής τους και να 
οργανώσει προγράμματα ενημέρωσης του κοινού 

− Ιδιωτικοί φορείς οι οποίοι έπειτα από συμφωνία με την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση μπορούν να αναλάβουν τη διαχείριση των ΜΠΕΑ, 
έχουν την υποχρέωση να διατηρούν στοιχεία για τις ποσότητες και τις 
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πρακτικές διαχείρισής τους και οργανώνουν προγράμματα 
ενημέρωσης του κοινού 

PCBs Απαγόρευση διακίνησης συσκευών που περιέχουν 
PCBs – Καταστροφή όσων χρησιμοποιούνται 
Επικαιροποίηση της βάσης δεδομένων που υφίσταται 
αναφορικά με τις παραγόμενες ποσότητες 
Κατασκευή και λειτουργία μονάδας διαχείρισης PCBs, 
εφόσον κριθεί βιώσιμη 
Εξαγωγή  
Εφαρμογή προγραμμάτων ενημέρωσης των πολιτών 

− Οι Αρμόδιες Υπηρεσίες των Υπουργείων οι οποίες εποπτεύουν το 
σύστημα διαχείρισης, διατηρούν και επικαιροποιούν την καταγραφή 
των ποσοτήτων, προχωρούν στην απαγόρευση της χρήσης συσκευών 
που περιέχουν PCBs και στην καταστροφή των υφιστάμενων 
συσκευών και οργανώνουν προγράμματα ενημέρωσης των πολιτών 

− Οι παραγωγοί/διανομείς διακινούν συσκευές που δεν περιέχουν PCBs 
και παρέχουν τα απαραίτητα στοιχεία για την καταγραφή 

− Ιδιωτικοί φορείς οι οποίοι συμμετέχουν στην κατασκευή και 
λειτουργία της μονάδας διαχείρισης PCBs εφόσον κριθεί βιώσιμη και 
παρέχουν τα απαραίτητα στοιχεία για την καταγραφή 

− Οι καταναλωτές υποχρεούνται να χρησιμοποιούν συσκευές που δεν 
περιέχουν PCBs  

Χ.Ο. Επιστροφή των Χ.Ο. στα πρατήρια υγρών καυσίμων 
και συνεργεία 
Συλλογή, μεταφορά, αναγέννηση ή θερμική 
αξιοποίηση των Χ.Ο. είτε σε μονάδες που θα 
αναπτυχθούν αποκλειστικά για το σκοπό αυτό είτε σε 
ήδη υφιστάμενες εγκαταστάσεις 
Ειδικότερα θερμική αξιοποίηση είτε στην Κεντρική 
μονάδα θερμικής επεξεργασίας αποβλήτων, είτε σε 
υφιστάμενες βιομηχανικές μονάδες, π.χ. 
τσιμεντοποιεία με την προϋπόθεση ότι διαθέτουν 
αντιρρυπαντικά συστήματα 
Υιοθέτηση ΒΔΤ από τις μονάδες αναγέννησης Χ.Ο. 
Ανάπτυξη συστήματος καταγραφής των ποσοτήτων, 
των τεχνικών διαχείρισης, κ.λπ. 
Εφαρμογή προγραμμάτων ενημέρωσης των πολιτών 

− Οι Αρμόδιες Υπηρεσίες των Υπουργείων οι οποίες εφαρμόζουν 
δημοσιονομικά μέτρα, οικονομικά κίνητρα και επιδοτήσεις με στόχο 
την περαιτέρω προώθηση της αναγέννησης και επαναχρησιμοποίησης 
και την ανάπτυξη της εγχώριας αγοράς, εποπτεύουν το σύστημα 
διαχείρισης,  αναπτύσσουν το σύστημα καταγραφής και τα 
προγράμματα ενημέρωσης του κοινού 

− Τα συνεργία και πρατήρια υγρών καυσίμων αποδέχονται δωρεάν τις 
επιστρεφόμενες ποσότητες και παρέχουν τα απαραίτητα στοιχεία για 
την καταγραφή 

− Οι εταιρείες εισαγωγής και διαχείρισης ορυκτελαίων συλλέγουν τα 
Χ.Ο. οι ίδιες είτε την αναθέτουν σε άλλους ιδιωτικούς φορείς καθώς 
και είναι υποχρεωμένες να μεριμνούν για την περαιτέρω διαχείρισή 
τους σε μονάδες αναγέννησης ή θερμικής αξιοποίησης. Επιπλέον 
καταβάλλουν χρηματικό τέλος για ενίσχυση του συστήματος 
διαχείρισης, έχουν την υποχρέωση αναγραφής ειδικής σήμανσης στα 
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 προϊόντα τους και παρέχουν τα απαραίτητα στοιχεία για την 
καταγραφή 

− Ιδιωτικοί φορείς οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν 
την κατασκευή και λειτουργία των μονάδων αναγέννησης και 
θερμικής αξιοποίησης καθώς και οι λειτουργοί των μονάδων 
συγκεκριμένων βιομηχανικών κλάδων που έχουν τη δυνατότητα να 
αξιοποιούν ενεργειακά τα Χ.Ο. και παρέχουν τα απαραίτητα στοιχεία 
για την καταγραφή 

− Ο Φορέας-Επιτροπή διαχείρισης δυνητικά ανακτήσιμων υλικών ο 
οποίος καθορίζει το χρηματικό τέλος που θα επιβλέπει το σχήμα 
διαχείρισης 

− Οι καταναλωτές υποχρεούνται να επιστρέφουν τα Χ.Ο. στα πρατήρια 
υγρών καυσίμων ή τα συνεργία 

Γεωργικά και 
κτηνοτροφικά  

Ανάπτυξη συστήματος καταγραφής των ποσοτήτων 
Ενσωμάτωση της διαχείρισής τους στα συστήματα 
άλλων τύπων στερεών αποβλήτων 
Θέσπιση κώδικα ορθής γεωργικής πρακτικής, η οποία 
βρίσκεται ήδη υπό εξέλιξη  

− Οι Αρμόδιες Υπηρεσίες των Υπουργείων οι οποίες θεσπίζουν τον 
κώδικα ορθής γεωργικής πρακτικής, εποπτεύουν το σύστημα 
διαχείρισης και αναπτύσσουν το σύστημα καταγραφής 

− Οι παραγωγοί των αποβλήτων οι οποίοι μεριμνούν για τη διαχείρισή 
τους και παρέχουν τα απαραίτητα στοιχεία για την καταγραφή 

Υγειονομικής 
περίθαλψης 

Ανάπτυξη συστήματος καταγραφής των ποσοτήτων 
Έκδοση προδιαγραφών, οδηγιών και κριτηρίων για την 
διαχείρισή τους εντός και εκτός του χώρου παραγωγής 
τους 
Προσωρινή αποθήκευση σε ειδικούς χώρους εντός του 
χώρου παραγωγής τους 
Αποτέφρωση σε μονάδα θερμικής επεξεργασίας που 
θα κατασκευασθεί στο Κέντρο Διαχείρισης 
επικινδύνων αποβλήτων 
Στο παρόν στάδιο προτείνεται η χρήση της μονάδας 
αποτέφρωσης του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας 

− Οι Αρμόδιες Υπηρεσίες των Υπουργείων οι οποίες είναι υπεύθυνες 
για τη διαχείριση και λειτουργία της μονάδας θερμικής επεξεργασίας, 
την έκδοση προδιαγραφών, οδηγιών και κριτηρίων για τη διαχείριση 
των αποβλήτων, την εποπτεία του συστήματος διαχείρισης και την 
ανάπτυξη του συστήματος καταγραφής και των προγραμμάτων 
ενημέρωσης του κοινού 

− Ιδιωτικοί φορείς και φορείς λειτουργίας των νοσοκομείων οι οποίοι 
είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση των αποβλήτων εντός των 
εγκαταστάσεων των νοσοκομείων ή σε κινητή μονάδα αποστείρωσης 
και παρέχουν τα απαραίτητα στοιχεία για την καταγραφή 
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Αποστείρωση σε κινητή μονάδα μέχρι να οδηγηθούν 
τα απόβλητα στο χώρο διαχείρισής τους 
Εφαρμογή προγραμμάτων ενημέρωσης των πολιτών 



 322 

Πίνακας 9.4: Απαιτούμενα έργα και εγκαταστάσεις για τη διαχείριση των στερεών 
αποβλήτων στην Κύπρο 

Προτεινόμενο έργο/εγκατάσταση Προτεινόμενη τοποθεσία 
2 Μονάδες μηχανικής ανακύκλωσης 1 στην Επαρχία Λευκωσίας και 1 στην 

Επαρχία Λεμεσού (ή εναλλακτικά στην 
περιοχή επαρχίας Λάρνακας και 

ελεύθερης Αμμοχώστου) 
2 Μονάδες επεξεργασίας οργανικού 

υλικού 
Συμπληρωματικές μονάδες των 2 

Μονάδων μηχανικής ανακύκλωσης 
1 μονάδα θερμικής επεξεργασίας με 

παράλληλη ανάκτηση ενέργειας 
Στο χώρο που θα λειτουργήσει το Κέντρο 

διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων 
4 χώροι υγειονομικής ταφής αποβλήτων 1 στην επαρχία Λευκωσίας, 1 στην 

επαρχία Λεμεσού, 1 στην επαρχία Πάφου 
και 1 στην περιοχή επαρχίας Λάρνακας 

και ελεύθερης Αμμοχώστου 
1 Κέντρο διαχείρισης επικινδύνων 

αποβλήτων 
Απαιτείται μελέτη χωροθέτησης  

1 χώρος υγειονομικής ταφής επικινδύνων 
αποβλήτων 

Πλησίον του Κέντρου διαχείρισης 
επικινδύνων αποβλήτων 

1 κέντρο ανακύκλωσης παλαιών 
ελαστικών 

Απαιτείται μελέτη χωροθέτησης και 
βιωσιμότητας 

1 χώρος υγειονομικής ταφής αδρανών 
υλικών 

Απαιτείται μελέτη χωροθέτησης 

1 μονάδα ανάκτησης ηλεκτρικών στηλών 
και συσσωρευτών 

Απαιτείται μελέτες χωροθέτησης και 
βιωσιμότητας 

1 μονάδα διαχείρισης PCBs Απαιτούνται μελέτες χωροθέτησης και 
βιωσιμότητας 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
 
 
1.1 Νομοθετικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης  
 
Στο παράρτημα αυτό γίνεται περιγραφή και ανάλυση όλων των Κοινοτικών Οδηγιών, 
Αποφάσεων και Κανονισμών που σχετίζονται με την παραγωγή και διαχείριση των 
στερεών αποβλήτων. Η παρουσίαση γίνεται ανά ρεύμα στερεών αποβλήτων όπως 
αυτά έχουν παρατεθεί στην Ενότητα 1. Πρέπει να τονισθεί ότι σε αρκετές 
περιπτώσεις υφίστανται οδηγίες που καλύπτουν θέματα που αφορούν περισσότερα 
από ένα είδη στερεών αποβλήτων.  
 
 
1.1.1 Δημοτικά Στερεά Απόβλητα  
 
 
1.1.1.1 Οικιακά απόβλητα 
 
75/442/EΟK  Οδηγία του Συμβουλίου περί των Στερεών 

Αποβλήτων  
 
Σύμφωνα με την οδηγία αυτή, βασικός στόχος κάθε ρυθμίσεως στο τομέα της 
διάθεσης των αποβλήτων πρέπει να είναι η προστασία της υγείας του ανθρώπου και 
του περιβάλλοντος από τις επιβλαβείς επιδράσεις που προκαλούνται λόγω της 
συγκέντρωσης, της μεταφοράς, της επεξεργασίας, της εναποθήκευσης και της 
απόθεσης των αποβλήτων. 
 
Στην οδηγία 75/442 ΕOΚ αναφέρεται ό τι τα Κράτη Μέλη ο φείλο υν να λάβο υν τα 
κατάλληλα μέτρα προκειμένου να περιορίσουν, να ανακυκλώσουν και να 
επεξεργαστούν τα στερεά απόβλητα με σκοπό την ανάκτηση των πρώτων υλών και 
της ενέργειας. Τα ενδιαφερόμενα Μέλη, πρέπει να ενημερώνουν την Επιτροπή 
σχετικά με κάθε σχέδιο ρύθμισης που αφορά, τη χρήση ουσιών δυνάμει να 
προκαλέσουν περιβαλλοντικά προβλήματα, τα κίνητρα που προσφέρουν με στόχο τη 
μείωση των ποσοτήτων και τέλος τη χρήση φυσικών πόρων ικανών να 
αντικαταστήσουν επικίνδυνες πρώτες ύλες. 
 
Στις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας αναφέρεται και η υποχρέωση των Κρατών 
Μελών να υποδεικνύουν τις αρμόδιες αρχές, που για καθορισμένη περιοχή δράσης, 
είναι επιφορτισμένες να σχεδιάζουν, να οργανώνουν, να επιτρέπουν και να 
επιβλέπουν τις εργασίες διάθεσης των στερεών αποβλήτων. 
 
Η αρμόδια αρχή υποχρεούται να συντάξει το ταχύτερο δυνατό σχέδιο για τον τύπο 
και την ποσότητα των προς διάθεση αποβλήτων, τις γενικές τεχνικές προδιαγραφές 
και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν καθώς επίσης και τις κατάλληλες τοποθεσίες 
διάθεσης. Επίσης πρέπει να καθορίζονται τα φυσικά και νομικά πρόσωπα 
διαχείρισης, οι δαπάνες των εργασιών διάθεσης και τα κατάλληλα μέτρα που 
ενθαρρύνουν την ορθολογική οργάνωση της περισυλλογής, της διαλογής και της 
επεξεργασίας των στερεών αποβλήτων. 
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Ο κάτοχος των στερεών αποβλήτων, πρέπει να τα παραδίδει σε ιδιωτικό ή δημόσιο 
φορέα ή επιχείρηση διάθεσης ή τέλος να εξασφαλίζει ο ίδιος την ασφαλή διάθεσή 
τους. Κάθε εγκατάσταση επεξεργασίας έχει την υποχρέωση να αδειοδοτείται από την 
αρμόδια αρχή, σχετικά με τον τύπο, την ποσότητα και τις προφυλάξεις που πρέπει να 
λαμβάνονται. Οι εταιρείες αυτές, μαζί με εκείνες που μεριμνούν για τη μεταφορά των 
στερεών αποβλήτων εποπτεύονται με διαρκή ελέγχους.  
 
Στην 75/442/ΕOΚ αναφέρεται ότι η δαπάνη διάθεσης των στερεών αποβλήτων 
υπόκειται στον κάτοχο τους, που τα παραδίδει στο φορέα περισυλλογής, ή τους 
προηγούμενους κατόχους ή τον παραγωγό του προϊόντος που παράγει τα απόβλητα. 
Η αρχή αυτή είναι γνωστή ως “ο ρυπαίνων πληρώνει”. 
 
Επίσης, γίνεται ειδική μνεία στην υποχρέωση των Κρατών Μελών να συντάσσουν,  
κάθε τρία έτη, έκθεση σχετική με την επικρατούσα κατάσταση στο τομέα διάθεσης 
των στερεών αποβλήτων και να την γνωστοποιούν στην Επιτροπή. 
 
Τέλος, σύμφωνα με τις επιταγές του άρθρου 1 της παρούσας οδηγίας, με απόφαση 
της Επιτροπής αρ. 94/3/ΕΚ συντάσσεται κατάλογος που περιλαμβάνει περί τις είκοσι 
κατηγορίες αποβλήτων. 
 
 
91/156/EΟK Οδηγία του Συμβουλίου για την Τροποποίηση της 

Οδηγίας 75/442/EOK περί των Στερεών 
Αποβλήτων  

 
Η οδηγία αυτή θεσπίστηκε προκειμένου να ληφθεί υπόψη η εμπειρία που αποκτήθηκε 
από την εφαρμογή της οδηγίας 75/442/ΕOΚ. Κάτι τέτοιο, απαιτούσε την 
τροποποίηση ορισμένων κανόνων της τελευταίας, με στόχο ένα υψηλό επίπεδο 
προστασίας του περιβάλλοντος. 
 
Κατόπιν, δίδεται το στίγμα της πολιτικής της Κοινότητας, σχετικά με τα μέτρα που 
πρέπει να προωθήσουν τα Κράτη Μέλη, τόσο για την πρόληψη ή μείωση της 
παραγωγής αποβλήτων, όσο και για την ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίησή τους, 
ως πηγή δευτερογενών πρώτων υλών και ενέργειας. Τα μέτρα αυτά απευθύνονται 
στην ανάπτυξη καθαρών τεχνολογιών, την τεχνική τελειοποίηση και διάθεση στην 
αγορά προϊόντων κατάλληλα σχεδιασμένων ώστε να συμβάλουν το ελάχιστο στην 
αύξηση των αποβλήτων και στην ανάπτυξη κατάλληλων τεχνικών για την τελική 
διάθεση των επικίνδυνων ουσιών. Για τα μέτρα που λαμβάνει κάθε Μέλος, θα πρέπει 
να ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή. 
 
Μεταξύ άλλων, ευθύνη των Κρατών Μελών είναι η εξασφάλιση ότι η διάθεση ή η 
αξιοποίηση των αποβλήτων θα πραγματοποιείται κατά τρόπο που δεν θα θέτει σε 
κίνδυνο τη δημόσια Υγεία και το περιβάλλον. Πρωτεύουσα σημασία, έχει το νερό, ο 
αέρας, το έδαφος, η χλωρίδα και η πανίδα, καθώς επίσης και η αποφυγή ενοχλήσεων 
από θόρυβο και οσμές. 
 
Κατά την οδηγία αυτή, είναι σημαντικό η Κοινότητα στο σύνολό της να καταστεί 
αυτάρκης, όσον αφορά τη διάθεση των αποβλήτων και κάθε Μέλος να τείνει προς τον 
σκοπό αυτόν. Τα Κράτη Μέλη, σε συνεργασία μεταξύ τους, εφόσον αυτό είναι 
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σκόπιμο, θα πρέπει να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα, ώστε να δημιουργηθεί 
ολοκληρωμένο και κατάλληλο δίκτυο εγκαταστάσεων διάθεσης των αποβλήτων. Στις 
εγκαταστάσεις αυτές, θα λαμβάνονται υπόψη οι καλύτερες διαθέσιμες τεχνολογίες 
που σαφώς δεν θα συνεπάγονται υπερβολικό κόστος. Τέλος, το δίκτυο προβλέπεται 
να είναι ευέλικτο, ώστε να επιτρέπει τη διάθεση των αποβλήτων σε μια από τις 
πλησιέστερες κατάλληλες εγκαταστάσεις με χρησιμοποίηση των πιο κατάλληλων 
μεθόδων και τεχνολογιών. 
 
Εποπτεία στην υλοποίηση των αρχών της παρούσας οδηγίας, ασκεί η αρμόδια αρχή 
που έχει οριστεί από το ίδιο το Κράτος Μέλος. Αρμοδιότητα της είναι να συντάξει 
σχέδιο διαχείρισης των αποβλήτων και να παρέχει άδεια σε επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται κατά τα παραρτήματα ΙΙ Α και ΙΙ Β. Τόσο το σχέδιο διαχείρισης 
όσο και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση της άδειας, αναφέρονται στον 
τύπο και την ποσότητα των αποβλήτων, την προέλευση τους, τις ειδικές διατάξεις 
που αφορούν το συγκεκριμένο απόβλητο, τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα διαχείρισης, 
το χώρο απόθεσης, τη μέθοδο επεξεργασίας κ.λπ. Κάθε άδεια μπορεί να έχει 
καθορισμένη χρονική διάρκεια, να ανανεώνεται και να συνοδεύεται από 
συγκεκριμένους όρους και υποχρεώσεις. Από τη διαδικασία της αδειοδότησης 
απαλλάσσονται οι επιχειρήσεις που διαθέτουν οι ίδιες τα απόβλητά τους στους 
χώρους παραγωγής ή αυτές που τα αξιοποιούν. Οι επιχειρήσεις αυτές, θα πρέπει να 
αναφέρονται στα μητρώα των αρμοδίων αρχών από τις οποίες και θα ελέγχονται. 
 
Στις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων αναφέρεται ότι θα πρέπει να διατηρούν μητρώα 
για τις ποσότητες, τη φύση, την καταγωγή, τον προορισμό, τη συχνότητα συλλογής, 
το μέσο μεταφοράς και τον τρόπο επεξεργασίας των αποβλήτων τα οποία και θα 
κοινοποιούν στις αρμόδιες αρχές όταν αυτό τους ζητηθεί.  Την δαπάνη για ό λες τις 
παραπάνω διαδικασίες την επωμίζεται, κατά την πολιτική “ο ρυπαίνων πληρώνει”, ο 
κάτοχος που παραδίδει τα απόβλητα σε φορέα συλλογής ή ο παραγωγός του 
προϊόντος που τα παράγει.  
 
Τέλο ς,  κάθε τρία έτη τα Κράτη Μέλη ο φείλουν να διαβιβάσουν στην Επιτροπή 
έκθεση με τα μέτρα που λαμβάνονται για την υλοποίηση αυτής της οδηγίας. 
 
 
94/3/ΕΚ Απόφαση της Επιτροπής για τη θέσπιση 

καταλόγου αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 1α) 
της οδηγίας 75/442/ΕOΚ του Συμβουλίου περί των 
στερεών αποβλήτων 

 
Με την παρούσα οδηγία θεσπίζεται ο Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων. Ο ΕΚΑ 
είναι ένας εναρμονισμένος, μη εξαντλητικός κατάλογος αποβλήτων, δηλαδή, 
κατάλογος ο οποίος πρόκειται κατά τακτά διαστήματα να αναθεωρείται και, εφόσον 
είναι απαραίτητο, να ανασκευάζεται σύμφωνα με την διαδικασία της επιτροπής.  
 
Η ένταξη ενός υλικού στον ΕΚΑ δεν σημαίνει ότι το υλικό είναι οπωσδήποτε 
απόβλητο. Η καταχώρηση πραγματοποιείται μόνον όταν το υλικό ανταποκρίνεται 
στον ορισμό του αποβλήτου. Ο ΕΚΑ πρόκειται να αποτελέσει ονοματολογία 
αναφοράς, παρέχοντας κοινή για όλη την Κοινότητα ορολογία, με σκοπό την 
αποτελεσματικότερη διαχείριση των αποβλήτων. 
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2000/532/ΕΚ Απόφαση της Επιτροπής για τη θέσπιση 
καταλόγου αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 1α) 
της οδηγίας 75/442/Ε0Κ του Συμβουλίου περί των 
στερεών αποβλήτων και της Απόφασης 94/904/ΕΚ 
για τη θέσπιση λίστας επικινδύνων αποβλήτων 

 
Με την παρούσα Απόφαση ανανεώνεται και αναδιαμορφώνεται ο Ευρωπαϊκός 
Κατάλογος Αποβλήτων. Ο ΕΚΑ είναι ένας εναρμονισμένος, μη εξαντλητικός 
κατάλογος αποβλήτων, δηλαδή, κατάλογος ο οποίος πρόκειται κατά τακτά 
διαστήματα να αναθεωρείται και, εφόσον είναι απαραίτητο, να ανασκευάζεται 
σύμφωνα με την διαδικασία της επιτροπής.  
 
Με την απόφαση αυτή καθορίζεται τη μεθοδολογία για τον προσδιορισμό ενός 
αποβλήτου στον κατάλογο, καθώς επίσης και τα κριτήρια ταξινόμησης αποβλήτων 
ως επικίνδυνα. 
Η ένταξη ενός υλικού στον ΕΚΑ δεν σημαίνει ότι το υλικό είναι οπωσδήποτε 
απόβλητο. Η καταχώρηση πραγματοποιείται μόνον όταν το υλικό ανταποκρίνεται 
στον ορισμό του αποβλήτου. Ο ΕΚΑ πρόκειται να αποτελέσει ονοματολογία 
αναφοράς, παρέχοντας κοινή για όλη την Κοινότητα ορολογία, με σκοπό την 
αποτελεσματικότερη διαχείριση των αποβλήτων.  
 
 
2001/118/ΕΚ Απόφαση της Επιτροπής για τροποποίηση της 

Απόφασης 2000/532/ΕΚ όσον αφορά τον κατάλογο 
αποβλήτων 

 
Με την παρούσα Απόφαση ανανεώνεται και αναδιαμορφώνεται ο Ευρωπαϊκός 
Κατάλογος Αποβλήτων. Ο ΕΚΑ είναι ένας εναρμονισμένος, μη εξαντλητικός 
κατάλογος αποβλήτων, δηλαδή, κατάλογος ο οποίος πρόκειται κατά τακτά 
διαστήματα να αναθεωρείται και, εφόσον είναι απαραίτητο, να ανασκευάζεται 
σύμφωνα με την διαδικασία της επιτροπής. Ο νέος ΕΚΑ θα τεθεί σε ισχύ από την 1η

 

 
Ιανουαρίου 2001.   

 
96/350/ΕΚ  Απόφαση της Επιτροπής για την Προσαρμογή 

των Παραρτημάτων ΙΙ Α και ΙΙ Β της Οδηγίας 
75/442/ΕOΚ του Συμβουλίου για τα Απόβλητα  

 
Σύμφωνα με την οδηγία τα παραρτήματα ΙΙ Α και ΙΙ Β που αφορούν τις εργασίες 
διάθεσης και ανάκτησης αντίστοιχα, της οδηγίας 75/442/ΕOΚ, αντικαθίστανται από 
τα παραρτήματα ΙΙ Α και ΙΙ Β της παρούσας απόφασης. 
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89/369/ΕΟΚ  Οδηγία του Συμβουλίου σχετικά με την Πρόληψη 
της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης που προκαλείται 
από τις Νέες Εγκαταστάσεις Καύσεις Αστικών 
Απορριμμάτων 

 
Στην οδηγία 89/369/ΕOΚ αναφέρεται ότι τα Κράτη Μέλη οφείλουν να λάβουν όλα τα 
αναγκαία μέτρα ώστε η άδεια εκμετάλλευσης που χορηγείται εκ των προτέρων για τη 
λειτουργία κάθε νέας εγκατάστασης καύσης αστικών απορριμμάτων, σύμφωνα με 
την οδηγία 84/360/ΕOΚ και την οδηγία 75/442/ΕOΚ, να εξαρτάται από την τήρηση 
των όρων που καθορίζονται από τα άρθρα της παρούσας οδηγίας. 
 
Επίσης, δίδονται οι οριακές τιμές εκπομπών των νέων εγκαταστάσεων καύσης 
αστικών απορριμμάτων ενώ στα άρθρα 4 και 5 της παρούσας οδηγίας καθορίζονται 
και οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι εγκαταστάσεις αυτές είναι δυνατόν να 
λειτουργούν. 
 
Η παρούσα οδηγία αναφέρει και το σύνολο των μετρήσεων που πρέπει να 
πραγματοποιούνται στις νέες εγκαταστάσεις καύσης αστικών απορριμμάτων, ενώ 
τονίζεται ότι: 
•••   Κάθε νέα εγκατάσταση καύσης αστικών απορριμμάτων οφείλει να εξοπλίζεται με 

εφεδρικούς καυστήρες. 
•••   Σε περίπτωση που οι εκτελούμενες μετρήσεις δείξουν ότι υπάρχει υπέρβαση των 

οριακών τιμών που καθορίζει η παρούσα οδηγία, η αρμόδια αρχή ενημερώνεται 
σχετικά το ταχύτερο δυνατό. Η αρμόδια αρχή μεριμνά ώστε η εν λόγω 
εγκατάσταση να μη λειτουργεί χωρίς να τηρούνται οι προδιαγραφές εκπομπής και 
λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα, είτε για να γίνουν οι σχετικές μετατροπές, είτε για 
να παύση η λειτουργία της. 

•••   Οι αρμόδιες αρχές καθορίζουν επίσης τη μέγιστη επιτρεπτή περίοδο των τεχνικώς 
αναπόφευκτων παύσεων . 

•••   Τα αποτελέσματα των ελέγχων που προβλέπονται στα άρθρα 5 και 6 τίθενται στη 
διάθεση του κοινού, τηρούμενων των διατάξεων που ισχύουν για το εμπορικό 
απόρρητο. 

•••   Τα Κράτη Μέλη μπορούν να παρεκκλίνουν από ορισμένες διατάξεις της 
παρούσας οδηγίας στη περίπτωση εγκαταστάσεων που έχουν σχεδιαστεί ειδικά 
για να καίνε καύσιμα που προέρχονται από απορρίμματα, όταν η συμμόρφωση 
προς τις διατάξεις αυτές συνεπάγεται υπερβολικό κόστος ή όταν λόγω των 
τεχνικών χαρακτηριστικών της συγκεκριμένης εγκατάστασης οι διατάξεις αυτές 
αντενδείκνυνται από τεχνική άποψη υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι 
διατάξεις της οδηγίας 84/360/ΕΚ. 

 
 

2000/76/ΕΚ    Oδηγία του Συμβουλίου για την καύση των αποβλήτων 
 
Σκοπός της Οδηγίας αυτής είναι η πρόληψη ή η μείωση των αρνητικών 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την καύση των αποβλήτων. Η μόλυνση μπορεί να 
προέλθει από εκπομπές στον αέρα, το χώμα, υπέργεια και υπόγεια νερά και είναι 
δυνατό να προκαλέσει σημαντικά προβλήματα για την δημόσια υγεία. 
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Η Οδηγία αυτή αναφέρεται σε κάθε είδους (με λίγες εξαιρέσεις) μονάδα καύσης 
αποβλήτων. Περιγράφει τη διαδικασία αδειοδότησης και τα στοιχεία τα οποία πρέπει 
να λαμβάνονται υπόψη κατά την έκδοση της άδειας λειτουργίας μιας τέτοιας 
μονάδας. Στη συνέχεια καθορίζει τις υποχρεώσεις του διαχειριστή, ούτως ώστε να 
εξασφαλιστεί η ασφαλής διανομή και υποδοχή των αποβλήτων στην μονάδα καύσης. 
Καθορίζονται επίσης οι συνθήκες κάτω από τις οποίες πρέπει να λειτουργεί η μονάδα 
καύσης, οι οποίες θα πρέπει να λαμβάνουν μέτρα για την αποφυγή εκπομπών προς το 
περιβάλλον. Επιπλέον, απαιτείται η όσο το δυνατό μεγαλύτερη ανάκτηση ενέργειας 
(θερμότητας). 
 
Η Οδηγία καθορίζει τα όρια εκπομπών στον αέρα και επιβάλλει στον διαχειριστεί να 
λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να μην υπερβεί αυτά τα όρια. Όρια τίθενται 
επίσης και για την απόρριψη υγρών αποβλήτων στο περιβάλλον, για την οποία 
απαιτείται ειδική άδεια.  Η άδεια αυτή θα καθορίζει τις περιπτώσεις όπου τα υγρά 
απόβλητα απαιτούν χωριστή επεξεργασία και θα καθορίζει τα όρια εκπομπών με 
βάση τα παραρτήματα της παρούσας οδηγίας. Τα κατάλοιπα της καύσης θα πρέπει να 
ελαχιστοποιούνται τόσο σε ποσότητα όσο και σε επικινδυνότητα και να επιδιώκεται η 
ανακύκλωσή τους. 
 
Τέλος, η Οδηγία επιβάλλει τον συνεχή έλεγχο και παρακολούθηση της λειτουργίας 
των μονάδων καύσης αποβλήτων. Καθορίζονται οι παράμετροι και η συχνότητα με 
την οποία θα πρέπει αυτές να μετρούνται και να ελέγχονται, και τα αποτελέσματα θα 
πρέπει να καταγράφονται και να δίδονται στις αρμόδιες αρχές, για να μπορούν να 
ελέγξουν αν τηρούνται οι όροι λειτουργίας των μονάδων. 
 
 
1999/31/ΕΚ  Οδηγία του Συμβουλίου περί Υγειονομικής Ταφής 

των Αποβλήτων 
 
Η οδηγία 1999/31/ΕΚ του Συμβουλίου της 26ης Απριλίου 1999 αναφέρεται στην 
υγειονομική ταφή των αποβλήτων. 
 
Στόχος της παρούσας οδηγίας είναι, μέσω αυστηρών λειτουργικών και τεχνικών 
απαιτήσεων για τα απόβλητα και τους χώρους υγειονομικής ταφής, ο καθορισμός 
μέτρων, διαδικασιών και κατευθύνσεων για την κατά το δυνατόν πρόληψη ή μείωση 
των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ειδικότερα δε της ρύπανσης των 
επιφανειακών και των υπογείων υδάτων, του εδάφους και της ατμόσφαιρας και των 
επιπτώσεων σε όλο το περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένου του φαινομένου του 
θερμοκηπίου, καθώς και οποιουδήποτε κινδύνου προκύπτει για την υγεία του 
ανθρώπου από την υγειονομική ταφή των αποβλήτων καθ' όλο τον κύκλο ζωής του 
χώρου υγειονομικής ταφής. 
 
Αναφορικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των χώρων υγειονομικής ταφής, η 
παρούσα οδηγία περιέχει τους σχετικούς τεχνικούς κανόνες για τη διατύπωση των 
γενικών απαιτήσεων της οδηγίας 96/61/ΕΚ. Μάλιστα οι σχετικές απαιτήσεις της 
οδηγίας 96/61/ΕΚ θα θεωρείται ότι πληρούνται εφόσον ικανοποιούνται οι απαιτήσεις 
της παρούσας οδηγίας. 
 
Αφού πρώτα διατυπώνεται η ερμηνεία των όρων της παρούσας οδηγίας, περιγράφεται 
το πεδίο εφαρμογής της το οποίο είναι το εξής: 
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• Τα κράτη μέλη οφείλουν να εφαρμόζουν την παρούσα οδηγία για κάθε χώρο 
υγειονομικής ταφής 

• Με την επιφύλαξη της ισχύουσας κοινοτικής νομοθεσίας, από το πεδίο 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας εξαιρούνται οι ακόλουθες δραστηριότητες: 

- η διασπορά ιλύος 
- η χρήση κατάλληλων αδρανών αποβλήτων σε εργασίες 

ανάπλασης/αποκατάστασης και για επιχωματώσεις ή κατασκευαστικούς 
σκοπούς, σε χώρους υγειονομικής ταφής 

- η απόθεση μη επικίνδυνων ιλύων βυθοκόρησης κατά μήκος μικρών 
υδατορευμάτων από τα οποία έχουν αφαιρεθεί καθώς και μη επικίνδυνων 
ιλύων σε επιφανειακά ύδατα, συμπεριλαμβανομένης της κοίτης και του 
υποστρώματός της 

- η απόθεση μη ρυπασμένου χώματος ή μη επικίνδυνων αδρανών 
αποβλήτων που προέρχονται από την αναζήτηση και την εξόρυξη, την 
επεξεργασία, την περαιτέρω κατεργασία και την αποθήκευση ορυκτών 
πόρων, καθώς και από την εκμετάλλευση λατομείων 

• Τα Κράτη Μέλη μπο ρούν να δηλώσο υν,  κατ' επιλο γή το υς,  ό τι η από θεση μη 
επικινδύνων, πλην των αδρανών αποβλήτων, τα οποία προέρχονται από την 
αναζήτηση και εξόρυξη, επεξεργασία και αποθήκευση ορυκτών πόρων καθώς και 
από την εκμετάλλευση λατομείων, η οποία πραγματοποιείται ούτως ώστε να 
προλαμβάνεται η ρύπανση του περιβάλλοντος ή βλάβη της ανθρώπινης υγείας, 
είναι δυνατόν να εξαιρείται από τις διατάξεις του παραρτήματος I (σημεία 2, 3.1, 
3.2 και 3.3.) 

• Τα Κράτη Μέλη μπορούν να δηλώσουν παρεκκλίσεις από το άρθρο 6 στοιχείο δ), 
το άρθρο 7 στοιχείο ι), το άρθρο 8 στοιχείο α) σημείο iv), το άρθρο 10, το άρθρο 
11 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και γ), το άρθρο 12 στοιχεία α) και γ), το 
Παράρτημα I σημεία 3 και 4, το Παράρτημα II (πλην του σημείου 3, επίπεδο 3 και 
του σημείου 4) και το Παράρτημα III σημεία 3 έως 5 της παρούσας οδηγίας στις 
ακόλουθες περιπτώσεις: 
α) για χώρους υγειονομικής ταφής μη επικινδύνων ή αδρανών αποβλήτων, με 
συνολική χωρητικότητα 15000 τόνων το πολύ ή με ετήσια ικανότητα 
απορρόφησης 1000 τόνων το πολύ, οι οποίοι εξυπηρετούν νησιά, όταν πρόκειται 
για το μόνο χώρο υγειονομικής ταφής στο νησί και όταν ο εν λόγω χώρος 
προορίζεται αποκλειστικά και μόνον για τη διάθεση αποβλήτων που 
δημιουργούνται στο νησί αυτό. Αφού χρησιμοποιηθεί όλη η χωρητικότητα αυτού 
του χώρου, οποιοσδήποτε νέος χώρος υγειονομικής ταφής στο νησί πρέπει να 
πληροί τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας 
β) για χώρους υγειονομικής ταφής μη επικινδύνων ή αδρανών αποβλήτων σε 
απομονωμένους οικισμούς, εάν ο χώρος υγειονομικής ταφής προορίζεται για τη 
διάθεση αποβλήτων που δημιουργούνται μόνον από αυτόν τον απομονωμένο 
οικισμό. 

Στην παρούσα οδηγία αναφέρονται επίσης οι κατηγορίες χώρων υγειονομικής ταφής 
οι οποίες είναι:  

• χώρος ταφής επικίνδυνων αποβλήτων 
• χώρος ταφής μη επικίνδυνων αποβλήτων 
• χώρος ταφής αδρανών αποβλήτων 

 
Στην οδηγία 1999/31/ΕΚ αναφέρονται επίσης και απαιτήσεις προς τα Κράτη Μέλη 
όπως: 
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• Τα Κράτη Μέλη οφείλουν να καθορίζουν την εθνική στρατηγική για την 
εφαρμογή της μείωσης των βιοαποδομήσιμων αστικών αποβλήτων που 
προορίζονται για χώρους υγειονομικής ταφής σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα 
και κοινοποιούν στην Επιτροπή την εν λόγω στρατηγική. Η στρατηγική αυτή θα 
πρέπει να περιλαμβάνει μέτρα για την επίτευξη των στόχων της παραγράφου 2, 
μέσω ιδίως ανακύκλωσης, λιπασματοποίησης ή παραγωγής βιομεθανίου ή 
ανάκτησης υλικών/ενεργείας.  

• Η στρατηγική αυτή διασφαλίζει ότι: 
α) όχι αργότερα από πέντε έτη μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της οδηγίας 
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 του 1995 έτος για το οποίο υπάρχουν διαθέσιμα τυποποιημένα 
στοιχεία 
β) όχι αργότερα από οκτώ έτη μετά την έναρξης ισχύος της Oδηγίας 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 είχαν παραχθεί το 1995 ή το 
τελευταίο προ του 1995 έτος για το οποίο υπάρχουν διαθέσιμα τυποποιημένα 
στοιχεία 
γ) όχι αργότερα από δεκαπέντε έτη μετά την ημερομηνία έναρξης της οδηγίας 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 στοιχεία. 
Τα κράτη μέλη τα οποία το 1995 ή το τελευταίο προ του 1995 έτος για το οποίο 
υπάρχουν διαθέσιμα τυποποιημένα στοιχεία πραγματοποίησαν διάθεση άνω του 
80 % των αστικών τους αποβλήτων σε χώρους υγειονομικής ταφής μπορούν να 
αναβάλουν την επίτευξη των στόχων των στοιχείων α), β) ή γ) για περίοδο 
τεσσάρων ετών το πολύ.  

• Τα Κράτη Μέλη διασφαλίζουν ότι τα ακόλουθα απόβλητα δεν γίνονται δεκτά σε 
χώρο ταφής: 

α) υγρά απόβλητα 
β) απόβλητα τα οποία, σε συνθήκες ταφής, είναι εκρηκτικά, διαβρωτικά, 
οξειδωτικά, πολύ εύφλεκτα ή εύφλεκτα, όπως ορίζονται στο Παράρτημα 
III της οδηγίας 91/689/ΕOΚ· 
γ) απόβλητα νοσοκομείων και συναφή, προερχόμενα από ιατρικές ή 
κτηνιατρικές εγκαταστάσεις, τα οποία είναι μολυσματικά κατά την 
έννοια της οδηγίας 91/689/ΕOΚ (Παράρτημα III ιδιότητα Η9), καθώς 
και απόβλητα της κατηγορίας 14 (Παράρτημα I μέρος Α) της ίδιας 
οδηγίας· 
δ) ολόκληρα μεταχειρισμένα ελαστικά αυτοκινήτων μετά πάροδο δύο 
ετών από  την ημερομηνία έναρξης ισχύος της εκτός από  τα υλικά που 
προορίζονται για χρήση σε έργα, και τεμαχισμένα μεταχειρισμένα 
ελαστικά αυτοκινήτων, μετά πάροδο πενταετίας από την ημερομηνία 
που ορίζεται στο άρθρο 18 παράγραφος 1 (εξαιρουμένων και στις δύο 
περιπτώσεις των ελαστικών ποδηλάτων και των ελαστικών με εξωτερική 
διάμετρο άνω των 1400 mm)· 
ε) οποιοσδήποτε άλλος τύπος αποβλήτων που δεν πληροί τα κριτήρια 
αποδοχής που καθορίζονται σύμφωνα με το Παράρτημα II. 
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• Απαγορεύεται η αραίωση ή η ανάμειξη των αποβλήτων απλώς και μόνο για να 
τηρηθούν τα κριτήρια αποδοχής αποβλήτων. 

 
Τα Κράτη Μέλη οφείλουν να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα ώστε να καθορίζονται τα 
απόβλητα τα οποία γίνονται αποδεκτά ανά κατηγορία χώρου υγειονομικής ταφής και 
συγκεκριμένα: 
 
• Σε χώρους υγειονομικής ταφής πραγματοποιείται διάθεση μόνον αποβλήτων που 

έχουν υποστεί επεξεργασία· η παρούσα διάταξη μπορεί να μην εφαρμόζεται στα 
αδρανή απόβλητα η επεξεργασία των οποίων είναι τεχνικώς αδύνατη, ή σε 
οποιαδήποτε άλλα απόβλητα η επεξεργασία των οποίων δεν συμβάλλει στην 
επίτευξη των στόχων της οδηγίας.  

• Σε χώρο ταφής επικίνδυνων αποβλήτων γίνονται δεκτά μόνον επικίνδυνα 
απόβλητα τα οποία πληρούν τα κριτήρια που καθορίζονται σύμφωνα με το 
Παράρτημα II 

• Οι χώροι υγειονομικής ταφής μη επικίνδυνων αποβλήτων μπορούν να 
χρησιμοποιούνται: 

i) για αστικά απόβλητα 
ii) για μη επικίνδυνα απόβλητα κάθε άλλης προέλευσης, τα οποία πληρούν τα 
κριτήρια για την αποδοχή αποβλήτων σε χώρους υγειονομικής ταφής μη 
επικίνδυνων αποβλήτων που καθορίζονται σύμφωνα με το Παράρτημα II· 
iii) για σταθερά μη ενεργά απόβλητα (π.χ. στερεοποιημένα, υαλοποιημένα) με 
συμπεριφορά απόπλυσης αντίστοιχη προς τη συμπεριφορά των μη 
επικίνδυνων αποβλήτων που αναφέρονται στο σημείο iv) τα οποία πληρούν τα 
κριτήρια αποχής που καθορίζονται σύμφωνα με το παράρτημα II. Αυτά τα 
επικίνδυνα απόβλητα δεν αποτίθενται σε κυψέλες που προορίζονται για 
βιοαποδομήσιμα μη επικίνδυνα απόβλητα· 
v) οι χώροι ταφής αδρανών αποβλήτων χρησιμοποιούνται μόνον για αδρανή 
απόβλητα. 

 
Αναφορικά με την αίτηση άδειας τα Κράτη Μέλη οφείλουν να μεριμνήσουν ώστε η 
αίτηση άδειας για χώρο ταφής να περιλαμβάνει τουλάχιστον: 

i) τα στοιχεία ταυτότητας του αιτούντος και του φορέα εκμετάλλευσης, 
εφόσον δεν ταυτίζονται· 
ii) περιγραφή των τύπων και της συνολικής ποσότητας των αποβλήτων που 
πρόκειται να αποτεθούν· 
iii) την προτεινόμενη χωρητικότητα του χώρου ταφής· 
iv) περιγραφή του χώρου, συμπεριλαμβανομένων των υδρολογικών και 
γεωλογικών χαρακτηριστικών του· 
v) τις προτεινόμενες μεθόδους πρόληψης και καταπολέμησης της ρύπανσης 
vi) το προτεινόμενο σχέδιο λειτουργίας, παρακολούθησης και ελέγχου 
vii) το προτεινόμενο σχέδιο διαδικασίας παύσης της λειτουργίας και μετέπειτα 
φροντίδας· 
viii) αν απαιτείται μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων σύμφωνα με την 
οδηγία 85/337/ΕOΚ  
ix) τις χρηματικές εγγυήσεις ή οποιοδήποτε άλλο ισοδύναμο εχέγγυο 
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Σχετικά με τις προϋποθέσεις για την χορήγηση άδειας τα Κράτη Μέλη οφείλουν να 
διασφαλίσουν ότι: 
α) η αρμόδια Αρχή εκδίδει άδεια λειτουργίας χώρου ταφής μόνον εφόσον πληρούνται 
οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

i) η μελέτη του χώρου ταφής πληροί όλες τις απαιτήσεις της παρούσας 
οδηγίας, συμπεριλαμβανομένων των παραρτημάτων της 

ii) η διαχείριση του χώρου ταφής θα ανατεθεί σε φυσικό πρόσωπο με τα 
δέοντα τεχνικά προσόντα για τη διαχείρισή του ενώ θα παρέχεται 
επαγγελματική και τεχνική εξέλιξη και εκπαίδευση των φορέων 
εκμετάλλευσης των χώρων υγειονομικής ταφής και του προσωπικού 
τους 

iii) ο χώρος ταφής θα λειτουργεί με τα απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη 
των ατυχημάτων και τον περιορισμό των συνεπειών τους 

iv) πριν από την έναρξη των εργασιών απόθεσης, ο αιτών θα έχει 
παράσχει ή θα παράσχει επαρκή εχέγγυα, υπό μορφή 
χρηματοοικονομικής ή άλλης ισοδύναμης ώστε να εξασφαλίζονται η 
εκπλήρωση των υποχρεώσεων (συμπεριλαμβανομένων των σχετικών 
με τη μέριμνα έπειτα από την παύση λειτουργίας) που απορρέουν από 
την άδεια που εκδίδεται δυνάμει της παρούσας οδηγίας καθώς και η 
τήρηση των διαδικασιών παύσης λειτουργίας. Η εγγύηση ή το 
ισοδύναμό της ισχύει επί όσο χρόνο απαιτείται για τη συντήρηση και 
τη μετέπειτα μέριμνα του χώρου  

β) η μελέτη το υ χώρο υ ταφής ευθυγραμμίζεται προ ς το  ή τα σχετικά σχέδια 
διαχείρισης των αποβλήτων σύμφωνα με την οδηγία 75/442/ΕOΚ. 
γ) πριν αρχίσουν οι εργασίες διάθεσης, η αρμόδια αρχή επιθεωρεί το χώρο ώστε να 
εξασφαλίσει ότι πληροί τους σχετικούς όρους της άδειας.  
Ως προς το περιεχόμενο της άδειας η παρούσα οδηγία αναφέρει ότι στην άδεια 
λειτουργίας χώρου ταφής προσδιορίζονται τουλάχιστον τα ακόλουθα: 
α) η κατηγορία του χώρου ταφής· 
β) ο κατάλογος των καθορισμένων τύπων και της συνολικής ποσότητας αποβλήτων 
των οποίων επιτρέπεται η εναπόθεση εκεί· 
γ) απαιτήσεις για έργα υποδομής στο χώρο ταφής, για τις εργασίες ταφής και για τις 
διαδικασίες παρακολούθησης και ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων των σχεδίων 
έκτακτης ανάγκης (Παράρτημα III σημείο 4 στοιχείο Β), καθώς και προσωρινές 
απαιτήσεις για την παύση λειτουργίας και τη μετέπειτα φροντίδα· 
δ) η υποχρέωση που αναλαμβάνει ο αιτών να υποβάλλει έκθεση, τουλάχιστον 
ετησίως, στις αρμόδιες αρχές της χώρας του σχετικά με τους τύπους και τις 
ποσότητες των διατεθέντων αποβλήτων και με τα αποτελέσματα του προγράμματος 
παρακολούθησης (όπως προβλέπεται στα άρθρα 12 και 13 και στο Παράρτημα ΙII) 
Αναφορικά με τις δαπάνες ταφής τα Κράτη Μέλη διασφαλίζουν ότι όλες οι δαπάνες 
κατασκευής και λειτουργίας ενός χώρου υγειονομικής ταφής αποβλήτων, στις οποίες 
το κόστος της χρηματοοικονομικής ή ισοδύναμης εγγύησης (άρθρο 8 στοιχείο α) 
σημείο iv), καθώς και το κατ' εκτίμηση κόστος της παύσης λειτουργίας του χώρου 
και της μετέπειτα φροντίδας για το χώρο αυτό για χρονική περίοδο τουλάχιστον 
τριάντα ετών, καλύπτονται από την τιμή που χρεώνει ο φορέας εκμετάλλευσης για τη 
διάθεση οποιουδήποτε τύπου αποβλήτων στον εν λόγω χώρο 
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Η παρούσα οδηγία σχετικά με τις διαδικασίες αποδοχής αποβλήτων σημειώνει τα 
ακόλουθα: 
Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουν ότι, πριν τα 

απόβλητα γίνουν δεκτά στους χώρους ταφής: 
α) πριν ή κατά την παράδοση, ή την πρώτη από σειρά παραδόσεων εφόσον ο τύπος 

των αποβλήτων παραμένει αμετάβλητος, ο κάτοχος των αποβλήτων ή ο φορέας 
εκμετάλλευσης μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα έγγραφα ότι τα 
συγκεκριμένα απόβλητα μπορούν να γίνουν δεκτά στο χώρο ταφής. 

β) ο φορέας εκμετάλλευσης του χώρου τηρεί τις ακόλουθες διαδικασίες 
παραλαβής: 
- έλεγχο των εγγράφων για τα απόβλητα 
- οπτική εξέταση των αποβλήτων στην είσοδο και στο σημείο απόθεσης και, 

εφόσον ενδείκνυται, εξακρίβωση ότι τα απόβλητα αντιστοιχούν προς την 
περιγραφή που περιέχεται στα έγγραφα που υπέβαλε ο κάτοχος. 

- τήρηση αρχείου των ποσοτήτων και των χαρακτηριστικών των 
αποτιθέμενων αποβλήτων, στο οποίο καταχωρούνται η προέλευση, η 
ημερομηνία παράδοσης, τα στοιχεία του παραγωγού, ή εάν πρόκειται για 
αστικά απόβλητα, του φορέα συλλογής, και, στην περίπτωση των 
επικίνδυνων αποβλήτων, η ακριβής τους θέση στο χώρο ταφής· 

γ) ο φορέας εκμετάλλευσης του χώρου παρέχει πάντοτε έγγραφη βεβαίωση 
παραλαβής για κάθε παράδοση αποβλήτων στο χώρο του· 
δ) με την επιφύλαξη του κανονισμού (ΕΚ) αρ. 259/93, όταν απόβλητα δεν 
γίνονται δεκτά σ' ένα χώρο ταφής, ο φορέας εκμετάλλευσης ενημερώνει αμέσως 
την αρμόδια αρχή. 

 
Για χώρους ταφής οι οποίοι έχουν εξαιρεθεί από τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας 
τα Κράτη Μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να προβλέπεται: 

- τακτική οπτική εξέταση των αποβλήτων στο σημείο απόθεσης, προκειμένου 
να εξασφαλίζεται ότι γίνονται δεκτά στο χώρο μόνον μη επικίνδυνα 
απόβλητα από το νησί ή τον απομονωμένο οικισμό  

- καταγραφή των ποσοτήτων αποβλήτων που αποτίθενται στο χώρο ταφής. 
 
Η οδηγία 1999/31/ΕΚ αναφέρει ότι τα Κράτη Μέλη οφείλουν να μεριμνούν ώστε οι 
διαδικασίες ελέγχου και παρακολούθησης κατά τη φάση λειτουργίας να πληρούν 
τουλάχιστον τις ακόλουθες απαιτήσεις: 
 
α) κατά τη φάση λειτουργίας, ο φορέας εκμετάλλευσης του χώρου ταφής εφαρμόζει 
πρόγραμμα ελέγχου και παρακολούθησης όπως ορίζει το Παράρτημα III· 
 
β) ο φορέας εκμετάλλευσης ενημερώνει την αρμόδια αρχή σχετικά με τις τυχόν 
σοβαρές δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον που διαπιστώνονται κατά τις 
διαδικασίες ελέγχου και παρακολούθησης και συμμορφώνεται προς την απόφαση της 
αρμόδιας αρχής όσον αφορά το είδος και το χρονοδιάγραμμα των ληπτέων 
επανορθωτικών μέτρων. Η δαπάνη των μέτρων βαρύνει το φορέα. 
Με συχνότητα που καθορίζεται από την αρμόδια αρχή ο φορέας εκμετάλλευσης 
αναφέρει στις αρμόδιες αρχές τα αποτελέσματα της παρακολούθησης με βάση τα 
συγκεντρωτικά στοιχεία για να αποδεικνύεται η τήρηση των όρων της άδειας και να 
βελτιώνονται οι γνώσεις σχετικά με τη συμπεριφορά των αποβλήτων στους χώρους 
ταφής 
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γ) ο ποιοτικός έλεγχος των αναλύσεων στο πλαίσιο των διαδικασιών ελέγχου και 
παρακολούθησης ή/και των αναλύσεων διενεργείται από ειδικευμένα εργαστήρια. 
 
Σχετικά με τη διαδικασία παύσης της λειτουργίας και μετέπειτα φροντίδας του χώρου 
ταφής των αποβλήτων τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα, σύμφωνα με την άδεια, 
εφόσον χρειαστεί ώστε: 
 
α) η διαδικασία παύσης της λειτουργίας μέρους ή του συνόλου ενός χώρου ταφής 
αρχίζει: 
i) όταν συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις που ορίζονται στην άδεια 
ii) κατόπιν άδειας της αρμόδιας αρχής, μετά από αίτηση του φορέα εκμετάλλευσης 
iii) με αιτιολογημένη απόφαση της αρμόδιας αρχής 
 
β) ο χώρος ταφής ή το μέρος αυτού μπορεί να θεωρείται οριστικά κλειστός μόνον 
αφού η αρμόδια αρχή έχει διενεργήσει τελική επιτόπια επιθεώρηση, έχει αξιολογήσει 
όλες τις εκθέσεις που έχει υποβάλει ο φορέας και του έχει κοινοποιήσει την έγκριση 
της παύσης της λειτουργίας.  
 
γ) μετά την οριστική παύση λειτουργίας του χώρου ταφής, ο φορέας εκμετάλλευσής 
του είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση, την παρακολούθηση και τον έλεγχό του κατά 
τη φάση της μετέπειτα μέριμνας καθόσον χρόνο μπορεί να ζητήσει η αρμόδια αρχή, 
λαμβάνοντας υπόψη το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο χώρος μπορεί να ενέχει 
κινδύνους. Παράλληλα, ο φορέας εκμετάλλευσης γνωστοποιεί στην αρμόδια αρχή τις 
τυχόν σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον που διαπιστώνονται κατά τον 
έλεγχο και συμμορφώνεται με την απόφασή της για το είδος και το χρονοδιάγραμμα 
των ληπτέων επανορθωτικών μέτρων· 
 
δ) εφόσον η αρμόδια αρχή θεωρεί ότι ο χώρος ταφής ενδέχεται να ενέχει κινδύνους 
για το περιβάλλον (με την επιφύλαξη τυχόν κοινοτικής ή εθνικής νομοθεσίας σε ό,τι 
αφορά την ευθύνη του κατόχου των αποβλήτων), ο φορέας εκμετάλλευσής του είναι 
υπεύθυνος για την παρακολούθηση και την ανάλυση των αερίων και των 
στραγγισμάτων του καθώς και των υπογείων υδάτων στα πέριξ του χώρου σύμφωνα 
με το Παράρτημα III. 
 
Αναφορικά με τους υφιστάμενους χώρους υγειονομικής ταφής τα Κράτη Μέλη 
λαμβάνουν μέτρα για να διασφαλίζουν ότι η συνέχιση της λειτουργίας χώρων 
υγειονομικής ταφής για τους οποίους έχει χορηγηθεί άδεια ή οι οποίοι λειτουργούν 
ήδη κατά το  χρό νο  ενσωμάτωσης της παρο ύσας ο δηγίας στο  εθνικό δίκαιο 
επιτρέπεται μόνον εφόσον ληφθούν τα παρακάτω μέτρα το ταχύτερο δυνατόν και το 
αργότερο εντός οκτώ ετών μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της οδηγίας.  
 
Συγκεκριμένα: 
α) εντός ενός έτους μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της οδηγίας ο φορέας 
εκμετάλλευσης χώρου ταφής καταρτίζει και υποβάλλει προς έγκριση στην αρμόδια 
αρχή σχέδιο διευθέτησης του χώρου, το οποίο περιλαμβάνει τα στοιχεία που 
αναφέρονται στο άρθρο 8 καθώς και όλα τα επανορθωτικά μέτρα τα οποία κρίνει ότι 
θα απαιτηθούν προκειμένου να συμμορφωθεί προς τις απαιτήσεις του παραρτήματος 
I  
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β) μετά την υποβολή του σχεδίου διευθέτησης, οι αρμόδιες αρχές λαμβάνουν 
οριστική απόφαση σχετικά με τη συνέχιση της λειτουργίας βάσει του εν λόγω 
σχεδίου και της παρούσας οδηγίας. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για 
την παύση της λειτουργίας το συντομότερο δυνατόν των χώρων ταφής που δεν έχουν 
λάβει, σύμφωνα με το άρθρο 8, άδεια συνέχισης της λειτουργίας· 
 
γ) βάσει του εγκεκριμένου σχεδίου διευθέτησης του χώρου, οι αρμόδιες αρχές 
χορηγούν άδεια για την εκτέλεση των αναγκαίων έργων και καθορίζουν μεταβατική 
περίοδο για την ολοκλήρωση του σχεδίου. Όλοι ανεξαιρέτως οι υφιστάμενοι χώροι 
υγειονομικής ταφής αποβλήτων τηρούν τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας, 
εξαιρουμένων των απαιτήσεων του παραρτήματος I εντός οκτώ ετών μετά την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος της οδηγίας. 
 
Αναφορικά με τις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων ανά τριετία, τα κράτη μέλη 
υποβάλλουν στην Επιτροπή έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, 
προσέχοντας ιδιαίτερα τις εθνικές στρατηγικές 
 
Αναφορικά με την Τεχνική επιτροπή  
Οι τυχόν τροποποιήσεις που είναι αναγκαίες για την προσαρμογή των παραρτημάτων 
της παρούσας οδηγίας στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο και οι τυχόν προτάσεις 
για την τυποποίηση των μεθόδων ελέγχου, δειγματοληψίας και αναλύσεων για τους 
χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων εγκρίνονται από την Επιτροπή, 
επικουρούμενη από την επιτροπή του άρθρου 18 της οδηγίας 75/442/ΕOΚ και 
σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 17 της παρούσας οδηγίας.  
Η παρούσα οδηγία πλαισιώνεται από τρία παραρτήματα τα οποία και είναι: 
• Παράρτημα Ι: Γενικές απαιτήσεις για όλες τις κατηγορίες χώρων ταφής 
• Παράρτημα ΙΙ: Κριτήρια και διαδικασίες αποδοχής των αποβλήτων 
• Παράρτημα ΙΙΙ: Διαδικασίες ελέγχου και παρακολούθησης κατά τις φάσεις 

λειτουργίας και μετέπειτα φροντίδας 
 
 
1.1.1.2 Υλικά συσκευασίας 
 
94/62/ΕΚ  Οδηγία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

για τις Συσκευασίες και τα Απορρίμματα 
Συσκευασίας 

 
Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι η εναρμόνιση των εθνικών μέτρων που αφορούν 
τη διαχείριση των συσκευασιών και των απορριμμάτων συσκευασίας προκειμένου 
αφενός να προληφθούν και να μειωθούν οι επιπτώσεις επί του περιβάλλοντος όλων  
των Κρατών Μελών καθώς και των τρίτων χωρών εξασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό 
υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος και αφετέρου να διασφαλιστεί η 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και να αποφευχθούν εμπόδια στο εμπόριο καθώς 
και στρεβλώσεις και περιορισμοί του ανταγωνισμού εντός της Κοινότητας. 
 
Η παρούσα οδηγία θεσπίζει μέτρα που αποσκοπούν στην πρόληψη της δημιουργίας 
απορριμμάτων συσκευασίας καθώς επίσης στην επαναχρησιμοποίηση των 
συσκευασιών, στην ανακύκλωση, στην ανάκτηση των απορριμμάτων συσκευασίας με 
στόχο τη μείωση της τελικής διάθεσης των απορριμμάτων συσκευασίας. 
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Η παρούσα οδηγία καλύπτει όλες τις συσκευασίες που διατίθενται στην αγορά της 
Κοινότητας και όλα τα απορρίμματα συσκευασίας, που είτε έχουν χρησιμοποιηθεί 
είτε προέρχονται από βιομηχανίες, το εμπόριο, τα γραφεία ή οποιαδήποτε άλλη πηγή, 
ανεξάρτητα από τα υλικά εκ των οποίων αποτελούνται. 
 
Αφού αρχικά δοθούν οι ορισμοί της παρούσας οδηγίας τονίζεται ότι τα Κράτη Μέλη 
οφείλουν να εξασφαλίσουν εκτός των μέτρων πρόληψης για τη δημιουργία 
απορριμμάτων συσκευασίας όπως αυτά απαιτούνται από την παρούσα οδηγία, να 
εφαρμόζονται και άλλα προληπτικά μέτρα. Τα μέτρα αυτά θα εφαρμόζονται σε 
συνεννόηση με όλους τους οικονομικούς παράγοντες και σχεδιάζονται έτσι ώστε να 
συγκεντρώνουν και να αξιοποιούν τις πολλαπλές πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται 
εντός των Κρατών Μελών όσον αφορά την πρόληψη. 
 
Σύμφωνα με την παρούσα οδηγία τα Κράτη Μέλη οφείλουν να ενθαρρύνουν τα 
συστήματα επαναχρησιμοποίησης των συσκευασιών που μπορούν να 
επαναχρησιμοποιηθούν κατά τρόπο αβλαβή για το περιβάλλον. Παράλληλα θα πρέπει 
να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να επιτύχουν τους ακόλουθους 
ποσοτικούς στόχους που καλύπτουν ολόκληρο το έδαφός τους: 
• Όχι αργότερα από πέντε έτη από την ημερομηνία ισχύος της παρούσας οδηγίας 

στο εθνικό δίκαιο πρέπει να ανακτάται το 50% τουλάχιστον και το 65% το πολύ 
του βάρους των απορριμμάτων συσκευασίας. 

• Στο πλαίσιο του γενικού αυτού στόχου και εντός της ίδιας προθεσμίας πρέπει να 
ανακυκλώνεται το 25% τουλάχιστον και το 45% το πολύ και οπωσδήποτε το 15% 
κατά βάρος κάθε υλικού συσκευασίας, του βάρους του συνόλου των υλικών 
συσκευασίας που περιέχονται στα απορρίμματα συσκευασίας. 

• Όχι αργότερα από δέκα έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας 
οδηγίας  στο εθνικό δίκαιο ένα ποσοστό των απορριμμάτων συσκευασίας πρέπει 
να ανακτάται και να ανακυκλώνεται. Το ποσοστό αυτό πρέπει να καθορίζεται από 
το Συμβούλιο με σκοπό την ουσιαστική αύξηση των ποσοτικών στόχων που 
αναφέρονται στα παραπάνω δύο σημεία. 

 
Παράλληλα αναφέρεται ότι τα Κράτη Μέλη οφείλουν να ενθαρρύνουν όπου 
χρειάζεται τη χρήση υλικών που προέρχονται από ανακυκλωμένα απορρίμματα 
συσκευασίας για την παραγωγή συσκευασιών και άλλων προϊόντων. Τα παραπάνω 
μέτρα και ποσοτικοί στόχοι πρέπει να δημοσιεύονται από τα Κράτη Μέλη και να 
αποτελούν αντικείμενο ενημερωτικής εκστρατείας προς το ευρύ κοινό. 
 
Τα Κράτη Μέλη οφείλουν να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να 
διασφαλίσουν ότι καθιερώνονται συστήματα προκειμένου να επιτυγχάνονται: 
• Η επιστροφή ή/και η συλλογή χρησιμοποιημένων συσκευασιών ή/και 

απορριμμάτων συσκευασίας από τον καταναλωτή ή άλλο τελικό χρήστη 
προκειμένου να διοχετεύονται προς τις πλέον ενδεδειγμένες λύσεις διαχείρισης 
απορριμμάτων. 

• Η επαναχρησιμοποίηση ή η ανάκτηση, συμπεριλαμβανομένης της ανακύκλωσης 
των συλλεγομένων συσκευασιών ή/και απορριμμάτων συσκευασίας. 

• Τα συστήματα αυτά θα πρέπει να επιτρέπουν τη συμμετοχή των οικονομικών 
παραγόντων των συγκεκριμένων τομέων καθώς και των αρμοδίων δημοσίων 
αρχών. 
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Αναφορικά με τη σήμανση και το σύστημα αναγνώρισης το Συμβούλιο οφείλει να 
απο φασίζει εντό ς δύο  ετών από  την έναρξη ισχύο ς της παρο ύσας ο δηγίας για την 
σήμανση των συσκευασιών. Προς διευκόλυνση της συλλογής, της 
επαναχρησιμοποίησης και της ανάκτησης, συμπεριλαμβανομένης της ανακύκλωσης, 
στη συσκευασία πρέπει να αναφέρεται η φύση του ή των χρησιμοποιημένων υλικών 
συσκευασίας για λόγους αναγνώρισης και κατάταξης από την ενδιαφερόμενη 
βιομηχανίας. Η Επιτροπή εντός διάστημα ενός έτους οφείλει να καθορίσει το 
σύστημα αρίθμησης και τις συντομογραφίες επί των οποίων βασίζεται το σύστημα 
αναγνώρισης και προσδιορίζει με την ίδια διαδικασία τα υλικά που υπάγονται στο 
σύστημα αναγνώρισης. Οι συσκευασίες οφείλουν να φέρουν την κατάλληλα σήμανση 
είτε επί της συσκευασίας είτε στην ετικέτα. Η σήμανση πρέπει να είναι ευδιάκριτη 
και ευανάγνωστη καθώς και ανθεκτική. 
 
Παράλληλα διατυπώνονται ορισμένες βασικές απαιτήσεις προς τα Κράτη Μέλη όπως 
το ότι τρία έτη μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας, τα Κράτη 
Μέλη οφείλουν να μεριμνήσουν ώστε να διατίθενται στην αγορά μόνον συσκευασίες 
οι οποίες πληρούν όλες τις βασικές απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα οδηγία, 
συμπεριλαμβανομένου του παραρτήματος II. 
 
Σχετικά με την τυποποίηση, η παρούσα οδηγία αναφέρει ότι η Επιτροπή προωθεί, 
όπου χρειάζεται, την κατάρτιση ευρωπαϊκών προτύπων τα οποία αφορούν τις βασικές 
απαιτήσεις που αναφέρονται στο Παράρτημα II. Η Επιτροπή προωθεί, ιδίως, την 
κατάρτιση ευρωπαϊκών προτύπων που αφορούν: 
• κριτήρια και μεθοδολογίες για την ανάλυση του κύκλου ζωής των συσκευασιών 
• μεθόδους για τη μέτρηση και την εξακρίβωση της παρουσίας βαρέων μετάλλων 

και άλλων επικίνδυνων ουσιών στις συσκευασίες και της ελευθέρωσής τους στο 
περιβάλλον από συσκευασίες και απορρίμματα συσκευασίας 

• κριτήρια για ένα ελάχιστο όριο ανακυκλωμένων υλικών εμπεριεχομένων στις 
συσκευασίες, για κατάλληλους τύπους συσκευασιών 

•  κριτήρια για μεθόδους ανακύκλωσης 
•  κριτήρια για μεθόδους λιπασματοποίησης και για παραγόμενα λιπάσματα 
•  κριτήρια για τη σήμανση συσκευασιών 

 
Σχετικά με τα επίπεδα συγκέντρωσης βαρέων μετάλλων στις συσκευασίες, τα Κράτη 
Μέλη εξασφαλίζουν ότι το άθροισμα των επιπέδων συγκέντρωσης μολύβδου, 
καδμίου, υδραργύρου και εξασθενούς χρωμίου στις συσκευασίες ή στα στοιχεία των 
συσκευασιών, δεν πρέπει να υπερβαίνει συγκεκριμένες τιμές. 
Παράλληλα δίδονται και οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες δεν εφαρμόζονται, στα 
ανακυκλωμένα υλικά και στα κυκλώματα προϊόντων που βρίσκονται σε κλειστή και 
ελεγχόμενη αλυσίδα, τα ανωτέρω επίπεδα συγκέντρωσης, καθώς και οι τύποι της 
συσκευασίας που απαλλάσσονται από την απαίτηση που αναφέρεται στην παράγραφο 
1 τρίτη περίπτωση. 
 
Αναφορικά με τα συστήματα πληροφορικής η παρούσα οδηγία αναφέρει ότι τα 
Κράτη Μέλη οφείλουν να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να εξασφαλίζουν ότι 
δημιουργούνται κατά εναρμονισμένο τρόπο βάσεις δεδομένων για τις συσκευασίες 
και τα απορρίμματα συσκευασίας όπου τυχόν δεν υπάρχουν ήδη, προκειμένου να 
βοηθήσουν ώστε τα κράτη μέλη και η Επιτροπή να είναι σε θέση να παρακολουθούν 
την εφαρμογή των στόχων που καθορίζονται στην παρούσα οδηγία. Για το σκοπό 
αυτό, οι βάσεις δεδομένων παρέχουν ιδίως πληροφορίες ως προς την έκταση, τα 
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χαρακτηριστικά και την εξέλιξη της ροής συσκευασιών και απορριμμάτων 
συσκευασίας (συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών για τον τοξικό ή επικίνδυνο 
χαρακτήρα των υλικών συσκευασίας και των συστατικών που χρησιμοποιούνται για 
την κατασκευή τους) σε κάθε κράτος μέλος. Για την εναρμόνιση των 
χαρακτηριστικών και της παρουσίασης των παρεχόμενων δεδομένων και 
προκειμένου τα δεδομένα των κρατών μελών να είναι συμβατά μεταξύ τους, τα κράτη 
μέλη παρέχουν στην Επιτροπή τα διαθέσιμα δεδομένα τους χρησιμοποιώντας 
σχήματα που εγκρίνει η Επιτροπή, ένα έτος μετά την ημερομηνία θέσπισης της 
παρούσας οδηγίας, βάσει του παραρτήματος III. 
 
Η ενημέρωση για τους χρήστες συσκευασιών πρέπει να γίνει υπό την εποπτεία των 
Κρατών Μελών εντός προθεσμίας δύο ετών από την ημερομηνία που αναφέρεται 
στην παράγραφο  1  του άρθρο υ 2 2 ,  τα κράτη μέλη λαμβάνο υν μέτρα για να 
εξασφαλίσουν ότι οι χρήστες συσκευασιών, συμπεριλαμβανομένων ιδίως των 
καταναλωτών, λαμβάνουν τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με: 
• τα συστήματα επιστροφής, συλλογής και ανάκτησης που έχουν στη διάθεσή τους 
• το ρόλο τους ως παραγόντων συμβολής στην επαναχρησιμοποίηση, την ανάκτηση 

και την ανακύκλωση των συσκευασιών και των απορριμμάτων συσκευασίας 
• τη σημασία των σημάνσεων στις συσκευασίες που υπάρχουν στην αγορά 
• τα προσήκοντα στοιχεία των σχεδίων διαχείρισης συσκευασιών και 

απορριμμάτων συσκευασίας 
 
Τέλος η παρούσα οδηγία αναφέρει πληροφορίες σχετικά με τα ακόλουθα σημεία: 
• Σχέδια διαχείρισης: Πρέπει να υλοποιούνται κατά τις απαιτήσεις και τους στόχους 

της 75/442/Ε0Κ 
• Τα οικονομικά μέσα: Τα οποία ορίζονται από το Συμβούλιο βάσει των ειδικών 

διατάξεων της συνθήκης, προκειμένου να υλοποιήσεις τους στόχους της 
παρούσας οδηγίας. Ελλείψει τέτοιων μέτρων τα Κράτη Μέλη μπορούν να 
θεσπίσουν, σύμφωνα με τις αρχές που διέπουν την πολιτική της Κοινότητας. 

• Κοινοποίηση των οικονομικών μέτρων στην Επιτροπή 
• Την υποχρέωση υποβολής έκθεσης 
• Την ελευθερία διάθεσης στην αγορά 
• Την προσαρμογή στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο 
• Τη θέση σε εφαρμογή στο Εθνικό δίκαιο 
 
Τα παραρτήματα που επισυνάπτονται στην περούσα οδηγία είναι τα ακόλουθα: 
Παράρτημα Ι : Σύστημα Αναγνώρισης  
Παράρτημα II: Βασικές απαιτήσεις για τη σύνθεση και την επαναχρησιμοποιήσιμη 
και ανακτήσιμη, συμπεριλαμβανομένης της ανακυκλώσιμης, φύση των συσκευασιών  
Παράρτημα III : Στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνουν τα κράτη μέλη στις βάσεις 
δεδομένων τους για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας  
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1.1.2 Βιομηχανικά απόβλητα (επικίνδυνα και μη) 
 
78/319/ΕΟΚ Οδηγία του Συμβουλίου περί των Τοξικών και 

Επικίνδυνων Αποβλήτων 
 
Αφού πρώτα δίδονται οι ερμηνείες των όρων της παρούσας οδηγίας και καθορίζονται 
τα από βλητα πο υ δεν ανήκουν στο πεδίο εφαρμογής της, διατυπώνεται η βασική 
απαίτηση προς τα Κράτη Μέλη που είναι η πρόληψη, η ανακύκλωση και η μετατροπή 
των τοξικών και επικίνδυνων αποβλήτων, καθώς και η λήψη εξ’ αυτών πρώτών υλών 
και ενέργειας. 
 
Γίνεται σαφές ότι η διάθεση των τοξικών και επικίνδυνων αποβλήτων από τα Κράτη 
Μέλη πρέπει να είναι τέτοια ώστε:  
• Να μην υπάρξει κίνδυνος για το νερό, τον αέρα, το έδαφος ή και την χλωρίδα και 

πανίδα ενός τόπου 
• Να μην δημιουργηθούν οχληρές συνέπειες από τον θόρυβο ή τις οσμές 
• Να μην καταστρέφονται χώροι και τοπία 
 
Παράλληλα, σύμφωνα με την οδηγία αυτή τα Κράτη Μέλη θα πρέπει να 
απαγορεύουν την ανεξέλεγκτη μεταφορά, απόρριψη και διάθεση των επικίνδυνων 
αποβλήτων, καθώς και την αποστολή τους σε βιομηχανίες ή εγκαταστάσεις στις 
οποίες δεν έχει χορηγηθεί η απαιτούμενη άδεια διαχείρισης από τις αρμόδιες Αρχές. 
 
Η παρούσα οδηγία αναφέρει επίσης την υποχρέωση των Κρατών Μελών να 
υποδεικνύουν τις αρμόδιες Αρχές στις οποίες ανατίθενται, εντός μιας καθορισμένης 
ζώνης, η κατάστρωση σχεδίων, η οργάνωση,  η παρο χή άδειας και η επο πτεία των 
εργασιών διάθεσης των τοξικών και επικίνδυνων αποβλήτων. 
 
Επίσης τίθεται σαφώς η υποχρέωση των Κρατών Μελών να λάβουν τα αναγκαία 
μέτρα ώστε να ικανοποιούνται τα ακόλουθα σημεία: 
• Ξεχωριστή συλλογή και συγκέντρωση των επικίνδυνων αποβλήτων από τα 

υπόλοιπα υλικά κατά τα στάδια της μεταφοράς αποθήκευσης και εναπόθεσής 
τους 

• Να επισημαίνεται κατάλληλα η συσκευασία των επικίνδυνων αποβλήτων 
• Να καταγράφεται η ταυτότητα των επικίνδυνων αποβλήτων 
 
Αναφέρεται επίσης ότι οιοσδήποτε πρόκειται να διαχειριστεί επικίνδυνα απόβλητα 
οφείλει να λάβει κατάλληλη άδεια, καθορισμένης διάρκειας, από τις αρμόδιες Αρχές. 
Αν δεν διαθέτει κατάλληλη άδεια θα πρέπει να αναθέτει τη διαχείριση των 
αποβλήτων αυτών σε επιχειρήσεις οι οποίες διαθέτουν. 
 
Η άδεια αυτή θα πρέπει να αναφέρει στοιχεία όπως: 
• Τα είδη και τις ποσότητες των επικίνδυνων αποβλήτων 
• Τις τεχνικές προδιαγραφές 
• Τις προφυλάξεις που πρέπει να ληφθούν 
• Τον χώρο διάθεσης 
• Τις μεθόδους διάθεσης 
 



 18 

Η παρούσα οδηγία τονίζει ότι σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» το 
κόστος διάθεσης των τοξικών και επικίνδυνων αποβλήτων βαρύνει τον κάτοχο ή τον 
παραγωγό των αποβλήτων αυτών. Εάν μάλιστα τα Κράτη Μέλη επιθυμούν να 
επιβάλλουν κάποια τέλη για να καλύψουν το κόστος διάθεσης των επικίνδυνων 
αποβλήτων, το τέλος εκ των τελών αυτών θα χρησιμοποιείται για σκοπούς όπως: 
• Επιχορήγηση των μέτρων ελέγχου των τοξικών και επικίνδυνων αποβλήτων 
• Επιχορηγήσεις της έρευνας για την διάθεση των τοξικών και επικίνδυνων 

αποβλήτων 
Η οδηγία 78/319/ΕΟΚ καταλήγει καθορίζοντας τις υποχρεώσεις των αρμοδίων 
Αρχών, των εγκαταστάσεων και των Κρατών Μελών οι οποίες και είναι: 
 
Υποχρεώσεις αρμοδίων Αρχών: 
• Κατάρτιση και τήρηση ενήμερων προγραμμάτων για όλα τα στάδια διαχείρισης 

των επικίνδυνων αποβλήτων 
• Τα προγράμματα αυτά να κοινοποιούνται στην αρμόδια Επιτροπή 
• Οι αρμόδιες Αρχές έχουν τη δυνατότητα να παρεκκλίνουν από τις διατάξεις της 

παρούσας οδηγίας μόνο σε περίπτωση σοβαρού κινδύνου όπου τα επικίνδυνα 
απόβλητα αποτελούν σοβαρή απειλή για τον άνθρωπο και το περιβάλλον, 
ενημερώνοντας την Επιτροπή περί των παρεκκλίσεων αυτών 

• Να ελέγχουν και να εποπτεύουν κάθε εγκατάσταση, βιομηχανία ή επιχείρηση που 
παράγει, κατέχει ή διαθέτει επικίνδυνα απόβλητα για το εάν τηρούν τις διατάξεις 
της παρούσας οδηγίας 

 
Υποχρεώσεις εταιρειών: 
• Να τηρούν μητρώο στο οποίο να αναγράφονται τα χαρακτηριστικά των 

επικίνδυνων αποβλήτων 
• Τα μεταφερόμενα επικίνδυνα απόβλητα να συνοδεύονται με ένα έντυπο 

αναγνώρισής τους που να περιέχει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: 
− Φύση 
− Όγκο ή μάζα των επικίνδυνων αποβλήτων 
− Σύνθεση 
− Στοιχεία παραγωγού ή κατόχου 
− Τον ειδικό χώρο του τόπου της τελικής διαθέσεως 

 
Τα δικαιολογητικά αυτά θα πρέπει να απευθύνονται στις αρμόδιες Αρχές των 
ενδιαφερομένων Κρατών Μελών 
 
Υποχρεώσεις Κρατών Μελών:  
• Να συντάσσουν έκθεση περί της καταστάσεως που επικρατεί όσον αφορά την 

διάθεση των τοξικών και επικίνδυνων αποβλήτων στην εκάστοτε χώρα 
• Να κοινοποιούν την παραπάνω έκθεση στην αρμόδια Επιτροπή 
 
Τέλος, η παρούσα οδηγία αναφέρει ότι τα Κράτη Μέλη δύναται να λάβουν 
οποτεδήποτε αυτό χρειαστεί αυστηρότερα μέτρα, από αυτά που προβλέπονται στην 
παρούσα οδηγία, όσον αφορά τα τοξικά και επικίνδυνα απόβλητα. 
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91/689/ΕΟΚ  Οδηγία του Συμβουλίου περί Επικινδύνων 
Αποβλήτων  

 
Αντικείμενο της παρούσας οδηγίας είναι η προσέγγιση των νομοθεσιών των Κρατών 
Μελών σχετικά με την ελεγχόμενη διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων. 
  
Με την 91/689/ΕΟΚ, αντικαθίσταται η 78/319/ΕΟΚ,  αφού τροποποιούνται 
ορισμένοι κανόνες της. Οι γενικοί όροι που ισχύουν για την διαχείριση των στερεών 
αποβλήτων και καθορίζονται από την οδηγία 75/442/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε από 
την οδηγία 91/156/ΕΟΚ, ισχύουν και για τη διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων. 
Βέβαια, η ορθή διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων απαιτεί συμπληρωματικούς 
κανόνες, οι οποίοι θα είναι αυστηρότεροι, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η ιδιαίτερη 
φύση τους. 
 
Στην 91/689/ΕΟΚ, γίνεται ειδική μνεία στην απόφαση 94/904/ΕΚ του Συμβουλίου 
σχετικά με την κατάρτιση καταλόγου επικίνδυνων αποβλήτων, καθώς και στην 
απόφαση 96/350/ΕΚ για την προσαρμογή των παραρτημάτων ΙΙ Α και ΙΙ Β της 
οδηγίας 75/442/ΕΟΚ.  
  
Ως “επικίνδυνα απόβλητα” νοούνται τα απόβλητα που περιλαμβάνονται σε κατάλογο 
ο οποίος θα καταρτιστεί με τη διαδικασία του άρθρου 18 της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ, 
θα βασίζεται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ της παρούσας οδηγίας και τα απόβλητα θα 
πρέπει να έχουν μια ή περισσότερες από τις ιδιότητες που απαριθμούνται στο 
Παράρτημα ΙΙΙ. Στον κατάλογο αυτόν, ο οποίος θα είναι αναθεωρήσιμος, θα 
λαμβάνονται υπόψη η  προέλευση και σύνθεση των αποβλήτων, καθώς και οι οριακές 
τιμές συγκέντρωσης τους. Στις κατηγορίες αυτές δεν ανήκουν τα οικιακά απόβλητα. 
 
Στην οδηγία 91/689/ΕΟΚ, απαίτηση από τα Κράτη Μέλη είναι να καταγραφούν και 
να αναγνωριστούν τα σημεία απόρριψης των επικίνδυνων αποβλήτων. Οι φορείς που 
διαθέτουν, αξιοποιούν, συλλέγουν ή μεταφέρουν επικίνδυνα απόβλητα, οφείλουν να 
μην αναμειγνύουν τις διάφορες κατηγορίες, ούτε να αναμειγνύουν τα επικίνδυνα με 
μη επικίνδυνα εκτός αν αυτό απαιτείται προκειμένου να βελτιωθούν οι συνθήκες 
ασφαλείας, όπως προβλέπει το άρθρο 4 της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ Εάν τα απόβλητα 
είναι ήδη αναμεμειγμένα, θα πρέπει, εάν αυτό είναι τεχνοοικονομικά εφικτό, να 
διαχωριστούν. 
 
Τις εγκαταστάσεις ή επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν τη συλλογή, μεταφορά και 
διάθεση των επικίνδυνων αποβλήτων για λογαριασμό τρίτων, θα ελέγχουν περιοδικά 
οι αρμόδιες αρχές. Επίσης, οι  φορείς ή οι επιχειρήσεις, οφείλουν να τηρούν μητρώο, 
επί τρία έτη, στο οποίο να σημειώνονται η ποσότητα, η φύση, η προέλευση, ο 
προορισμός, η συχνότητα συλλογής, το μέσο μεταφοράς και ο τρόπος επεξεργασίας 
των αποβλήτων. Τις πληροφορίες αυτές θα κοινοποιούν, όποτε αυτό ζητηθεί, στις 
αρμόδιες αρχές. 
 
Κατά τη συλλογή, μεταφορά και προσωρινή αποθήκευση, τα επικίνδυνα απόβλητα 
πρέπει να είναι κατάλληλα συσκευασμένα και η επισήμανση τους να γίνεται 
σύμφωνα με την ισχύουσα διεθνή πρακτική. Ιδιαίτερα κατά τη μεταφορά τους, πρέπει 
να συνοδεύονται από έντυπο αναγνώρισης με τις ενδείξεις που αναγράφονται στο 
μέρος Α του παραρτήματος Ι της οδηγίας 84/631/ΕΟΚ, για την επιτήρηση και τον 
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έλεγχο της ενδοευρωπαϊκής διασυνοριακής μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων, όπως 
αυτή τροποποιήθηκε από την οδηγία 86/279/ΕΟΚ. 
 
Απαίτηση της παρούσας οδηγίας είναι οι αρμόδιες αρχές να συντάξουν ένα ή 
περισσότερα σχέδια διαχείρισης των επικίνδυνων αποβλήτων, τα οποία και να 
δημοσιεύουν. Τα σχέδια αυτά αφορούν τον τύπο, την ποσότητα και την προέλευση 
των αποβλήτων, τις γενικές τεχνικές προδιαγραφές, τις ειδικές διατάξεις που αφορούν 
συγκεκριμένους τύπους αποβλήτων και τις κατάλληλες τοποθεσίες ή εγκαταστάσεις 
διάθεσης των αποβλήτων. Επίσης μπορούν να συμπεριλάβουν τα νομικά ή φυσικά 
πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα για τη διαχείριση των αποβλήτων, την εκτίμηση 
του κόστους των εργασιών αξιοποίησης και διάθεσης, καθώς επίσης τα κατάλληλα 
μέτρα για την ενθάρρυνση της ορθολογικής οργάνωσης της συλλογής, διαλογής και 
επεξεργασίας των αποβλήτων. Το σχέδιο δράσης, αναφορικά με τον έλεγχο της 
συλλογής και μεταφοράς των επικίνδυνων αποβλήτων, αφορά ιδίως την προέλευση 
και τον προορισμό τους. Μεταφορές αποβλήτων που αντιβαίνουν προς τα σχέδια 
διαχείρισης μπορούν να εμποδιστούν από τις αρμόδιες αρχές. 
 
Προσωρινές παρεκκλίσεις από την παρούσα οδηγία είναι δυνατές μόνο σε περίπτωση 
έκτακτης ανάγκης ή σοβαρού κινδύνου, όπου τα Κράτη Μέλη οφείλουν να λάβουν 
όλα τα αναγκαία μέτρα, προκειμένου τα επικίνδυνα απόβλητα να μην αποτελέσουν 
απειλή κατά του πληθυσμού ή του περιβάλλοντος. Τις παρεκκλίσεις αυτές θα πρέπει 
να τις αναφέρουν στην Επιτροπή. 
 
Τέλος, τα Κράτη Μέλη οφείλουν να διαβιβάσουν στην Επιτροπή, για κάθε 
εξουσιοδοτημένο φορέα ή επιχείρηση που αναλαμβάνει τη διαχείριση των 
επικίνδυνων αποβλήτων, κυρίως για λογαριασμό τρίτων, και ο οποίος ενδέχεται να 
αποτελεί μέρος του ολοκληρωμένου δικτύου, πληροφορίες σχετικά με το όνομα και 
τη διεύθυνση, τον τρόπο επεξεργασίας, καθώς επίσης τον τύπο και την ποσότητα των 
αποβλήτων που μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία. Τις ενδεχόμενες μεταβολές 
πρέπει να τις αναφέρουν στην Επιτροπή ετησίως. 
 
Η οδηγία πλαισιώνεται από τρία παραρτήματα σχετικά με τις κατηγορίες των 
επικίνδυνων αποβλήτων, τα συστατικά που καθιστούν τα απόβλητα επικίνδυνα, 
καθώς και τους χαρακτηρισμούς των επικίνδυνων αποβλήτων αντίστοιχα.  
 
 
94/904/ΕΚ Απόφαση του Συμβουλίου για την Κατάρτιση 

Καταλόγου Επικίνδυνων Αποβλήτων κατ’ 
εφαρμογή του Άρθρου 1 Παράγραφος 4 της 
Οδηγίας 91/689/ΕΟΚ για τα Επικίνδυνα Απόβλητα 

 
Η παρούσα Απόφαση αναφέρεται στην κατάρτιση καταλόγου επικίνδυνων 
αποβλήτων, κατ’ εφαρμογή της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ για τα επικίνδυνα απόβλητα. 
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις της θεσπίζεται ο κατάλογος των επικίνδυνων αποβλήτων ο 
οποίος βασίζεται στην υπόθεση ότι το απόβλητο παρουσιάζει μια ή περισσότερες από 
τις ιδιότητες που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙΙ της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ. 
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Αναφέρονται επίσης και συγκεκριμένες ιδιότητες για τα σημεία H3 και H8 του ίδιου 
Παραρτήματος. 
 
Παράλληλα, η παρούσα απόφαση κάνει ιδιαίτερη αναφορά στα ακόλουθα σημεία: 
• Οι διάφοροι τύποι των αποβλήτων του καταλόγου ορίζονται πλήρως από τον 

εξαψήφιο κωδικό για το απόβλητο και την αντίστοιχη διψήφια και τετραψήφια 
επικεφαλίδα. 

• Το γεγονός ότι ένα υλικό ή αντικείμενο περιλαμβάνεται στον κατάλογο δεν 
σημαίνει ότι αποτελεί απόβλητο σε όλες τις περιπτώσεις 

• Τα απόβλητα που περιλαμβάνονται στον κατάλογο υπόκεινται στις διατάξεις της 
οδηγίας 91/689/ΕΟΚ για τα επικίνδυνα απόβλητα, εκτός εάν υπόκεινται στις 
εξαιρέσεις 

• Ως επικίνδυνο απόβλητο μπορεί να θεωρηθεί από ένα Κράτος Μέλος 
οποιοδήποτε απόβλητο παρουσιάζει κάποια από τις ιδιότητες του Παραρτήματος 
ΙΙΙ της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ για τα επικίνδυνα απόβλητα. Οι περιπτώσεις αυτές 
κοινοποιούνται στην αρμόδια Επιτροπή και εξετάζονται με στόχο την 
αναπροσαρμογή του καταλόγου των επικίνδυνων αποβλήτων. 

 
Η παρούσα Απόφαση συνοδεύεται από τον κατάλογο των επικίνδυνων αποβλήτων. 
 
 
67/548/ΕΟΚ  Οδηγία του Συμβουλίου περί Προσεγγίσεως των 

Νομοθετικών, Κανονιστικών και Διοικητικών 
Διατάξεων που αφορούν την Ταξινόμηση, 
Συσκευασία και Επισήμανση των Επικινδύνων 
Ουσιών 

 
Σύμφωνα με την οδηγία αυτή, βασικός στόχος κάθε ρυθμίσεως που αφορά στη θέση 
σε κυκλοφορία στην αγορά επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασμάτων πρέπει να 
είναι η προστασία του πληθυσμού και κυρίως των εργαζομένων που τις 
χρησιμοποιούν, καθώς και η εξάλειψη όλων των προβλημάτων που συμβάλουν στην 
παρεμπόδιση των συναλλαγών αυτών των ουσιών με άμεση επίπτωση στη 
δημιουργία και λειτουργία της κοινής αγοράς. 
 
Αρχικά στην οδηγία διευκρινίζεται ότι οι διατάξεις που περιλαμβάνονται σε αυτή 
αναφέρονται στην ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των επικίνδυνων 
ουσιών, πλην εκείνων που εξάγονται προς τρίτες χώρες. Σημειώνεται επίσης ότι τα 
φάρμακα, ναρκωτικά, ραδιενεργές ουσίες, πυρομαχικά καθώς και άλλες εκρηκτικές 
ύλες εξαιρούνται από την παρούσα οδηγία. 
 
Στην συνέχεια καθορίζονται οι έννοιες ‘‘ουσίες’’ και ‘‘παρασκευάσματα’’ και γίνεται 
αναφορά στις διάφορες κατηγορίες επικινδυνότητας. Έτσι ταξινομούνται οι 
επικίνδυνες ουσίες στις εξής κατηγορίες: εκρηκτικές, οξειδωτικές, λίαν εύφλεκτες 
ουσίες και παρασκευάσματα, εύφλεκτες, τοξικές, επιβλαβείς, διαβρωτικές και τέλος 
ερεθιστικές. 
 
Σημαντική σημασία δίνεται στον κατάλληλο και ασφαλή τρόπο συσκευασίας των 
επικίνδυνων ουσιών. Έτσι η συσκευασία πρέπει να είναι τέτοια ώστε να εμποδίζεται 
η απώλεια του περιεχομένου και πρέπει να δίνεται προσοχή στα υλικά από τα οποία 
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αποτελείται η συσκευασία ώστε να μην προσβάλουν το περιεχόμενο ούτε να 
σχηματίζουν με αυτό επικίνδυνες ενώσεις. Επιπλέον κάθε συσκευασία πρέπει να 
φέρει κατάλληλη επισήμανση με την ονομασία της ουσίας, την προέλευση της 
ουσίας, τα σύμβολα και τις ενδείξεις των κινδύνων που παρουσιάζει η χρησιμοποίηση 
της ουσίας, υπόμνηση περί των ιδιαιτέρως επικίνδυνων καταστάσεων που 
προκύπτουν από τους κινδύνους αυτούς. Η φύση των ιδιαιτέρως επικινδύνων 
καταστάσεων περιγράφεται από μία ή περισσότερες τυποποιημένες φράσεις (φράσεις 
R που περιγράφουν την φύση των ειδικών κινδύνων που αφορούν τις επικίνδυνες 
ουσίες καθώς και φράσεις S που περιγράφουν τα μέτρα ασφαλείας σχετικά με τις 
επικίνδυνες χημικές ουσίες) που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας 
οδηγίας. 
 
Τέλος γίνεται αναφορά στην υποχρέωση που έχουν τα Κράτη μέλη να γνωστοποιούν 
στην Επιτροπή τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που αφορούν 
το θέμα της παρούσας οδηγίας. 
 
 
259/93 Κανονισμός του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης Σχετικά με την Παρακολούθηση και τον 
Έλεγχο Μεταφορών Αποβλήτων στο Εσωτερικό 
της Κοινότητας καθώς και κατά την Είσοδο και 
Έξοδό τους  

 
Με τον κανονισμό αυτόν αντικαθίσταται η οδηγία 84/631/ΕΟΚ σχετικά με την 
επιτήρηση και τον έλεγχο εντός της Ε.Κ. των διασυνοριακών μεταφορών επικίνδυνων 
αποβλήτων. Χωρίζεται σε οκτώ Τίτλους / υποενότητες καθεμία από τις οποίες 
αναφέρεται σε διαφορετική περιοχή 
 
Στον πρώτο Τίτλο καθορίζεται το πεδίο εφαρμογής και οι εξαιρέσεις του κανονισμού, 
καθώς επίσης ορίζονται οι διάφορες έννοιες. Έτσι ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται 
στις μεταφορές αποβλήτων στο εσωτερικό της Κοινότητας καθώς και κατά την 
είσοδο και έξοδο τους, ενώ ενδεικτικά δεν αναφέρεται στα λειτουργικά κατάλοιπα 
πλοίων που εκφορτώνονται στην ξηρά, στα ραδιενεργά απόβλητα, στα απόβλητα που 
απαριθμούνται στον Πράσινο Κατάλογο Αποβλήτων (Παράρτημα ΙΙ) κ.λπ.. Έννοιες 
όπως “Απόβλητα”, “Αρμόδιες αρχές”, “Αρμόδια αρχή αποστολής”, “Αρμόδια αρχή 
προορισμού”, “Αρμόδια αρχή διαμετακόμισης”, “Ανταποκριτής”, “Κοινοποιών”, 
”Παραλήπτης”, “Διάθεση”, “Εξουσιοδοτημένο κέντρο”, “Αξιοποίηση”, “Κράτος 
αποστολής”, “Κράτος προορισμού”, “Κράτος διαμετακόμισης”, “Έγγραφο 
παρακολούθησης”, “Σύμβαση της Βασιλείας”, “Τέταρτη σύμβαση του Λομέ”, 
“Απόφαση του Ο.Ο.Σ.Α.”, ορίζονται κατά τρόπο σαφή και σύμφωνο με τις 
Ευρωπαϊκές επιταγές. 
 
Στον δεύτερο Τίτλο καθορίζεται η μεταφορά των αποβλήτων. Στο κεφάλαιο Α του 
Τίτλου, όταν δηλαδή τα απόβλητα προορίζονται για διάθεση, δίδονται οι βασικές 
εργασίες κοινοποίησης που οφείλει να κάνει ο κάτοχος των αποβλήτων για να προβεί 
στη μεταφορά τους. Επίσης καθορίζονται ποιες πληροφορίες πρέπει να περιλαμβάνει 
το έγγραφο παρακολούθησης της αποστολής, καθώς και το είδος της σύμβασης 
μεταξύ του κοινοποιούντα και του παραλήπτη για τη διάθεση των αποβλήτων. 
Παράλληλα αναφέρονται και οι υποχρεώσεις των αρμοδίων αρχών των 
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ενδιαφερομένων μερών, προκειμένου την ομαλή εξέλιξη της αποστολής. Τέλος, 
γίνεται ειδική μνεία, στις περιπτώσεις όπου κάποια από τις αρμόδιες αρχές φέρει 
ενστάσεις για την μεταφορά, καθώς και στο γεγονός ότι η πραγματοποίηση της 
μεταφοράς είναι εφικτή μόνο όταν ο κοινοποιών λάβει άδεια από την αρμόδια αρχή 
προορισμού. 
 
Στο κεφάλαιο Β του Τίτλου, όταν δηλαδή τα απόβλητα προορίζονται για αξιοποίηση, 
και πάλι αναφέρονται οι οφειλές του κοινοποιούντα σχετικά με το προς ποιους θα 
πρέπει να αποστείλει την κοινοποίηση και το τι θα πρέπει αυτή να περιλάβει, καθώς 
επίσης και τους όρους του συμβολαίου, που υποχρεούται να συνάψει με τον 
παραλήπτη, για την αξιοποίηση των αποβλήτων. Τέλος, σημειώνεται η δυνατότητα 
των ενδιαφερομένων αρχών να σταματήσουν μια μεταφορά, αν δεν πληρούνται όλες 
οι προϋποθέσεις, καθώς και οι υποχρεώσεις τους για τον έλεγχο των εγγράφων και 
την διευθέτηση των ενστάσεων που τυχόν προκύψουν. 
 
Στο κεφάλαιο Γ του Τίτλου, όταν δηλαδή έχουμε μεταφορά αποβλήτων προς διάθεση 
και αξιοποίηση μεταξύ Κρατών Μελών με διαμετακόμιση μέσω τρίτων χωρών, ο 
κοινοποιών οφείλει να αποστείλει τα έγγραφα σε όλες τις αρμόδιες αρχές. Στη 
συνέχεια και προκειμένου να λάβει την άδεια αποστολής των αποβλήτων θα πρέπει, η 
αρμόδια αρχή προορισμού να έχει τη σύμφωνη γνώμη των τρίτων χωρών κατά πόσο 
επιθυμούν την εκτέλεση της αποστολής. 
 
Στον τρίτο Τίτλο, γίνεται αναφορά στην μεταφορά αποβλήτων στο εσωτερικό 
Κράτους Μέλους. Εδώ τονίζεται ότι τα Κράτη Μέλη οφείλουν να θεσπίσουν 
κατάλληλο σύστημα παρακολούθησης και ελέγχου των μεταφορών αποβλήτων εντός 
της δικαιοδοσίας τους. Το σύστημα αυτό πρέπει να είναι σύμφωνο με την ανάγκη για 
συνοχή με το Κοινοτικό σύστημα που ρυθμίζεται με τον παρόντα κανονισμό. 
 
Στον τέταρτο Τίτλο, καθορίζεται η εξαγωγή των αποβλήτων. Στο κεφάλαιο Α του 
Τίτλου, όταν δηλαδή τα απόβλητα εξάγονται προς διάθεση, αναφέρεται ότι 
απαγορεύεται κάθε εξαγωγή αποβλήτων προς διάθεση, εκτός αν προορίζεται για 
χώρες της ΕΖΕΣ, οι οποίες είναι συμβαλλόμενα μέρη της Σύμβασης της Βασιλείας. Η 
αποστολή γίνεται πάντα με την σύμφωνη γνώμη των χωρών αυτών και η αρμόδια 
αρχή αποστολής απαιτεί η διαχείριση των αποβλήτων προς διάθεση να γίνεται 
σύμφωνα με ορθές περιβαλλοντικές μεθόδους. Παράλληλα, γνωστοποιούνται οι 
υποχρεώσεις του κοινοποιούντα, της αποστολής, προς τις αρμόδιες αρχές, καθώς και 
οι πληροφορίες που θα πρέπει να τους παρέχει, το είδος της σύμβασης με τον 
παραλήπτη κ.λπ. Τέλος, σημειώνονται οι οφειλές των ενδιαφερομένων αρχών και η 
δυνατότητα τους να σταματήσουν μια αποστολή εάν δεν πληρούνται όλες οι 
απαραίτητες, περιβαλλοντικές κυρίως, προϋποθέσεις. 
 
Στο κεφάλαιο Β, όταν δηλαδή γίνεται εξαγωγή των αποβλήτων προς αξιοποίηση, 
δηλώνεται ότι απαγορεύεται κάθε εξαγωγή αποβλήτων προς αξιοποίηση, εκτός αν 
πρόκειται για χώρες στις οποίες εφαρμόζεται η απόφαση του Ο.Ο.Σ.Α. ή για χώρες 
πο υ είναι συμβαλλό μενα μέρη της Σύμβασης της Βασιλείας ή έχο υν συνάψει κατ’ 
ιδίαν διμερείς συμφωνίες. Παράλληλα, αναφέρονται με σαφή τρόπο οι υποχρεώσεις 
κατόχου και αρμοδίων αρχών, καθώς επίσης και το ποια απόβλητα υπόκεινται της 
επιβαλλόμενης απαγόρευσης. 
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Τέλος, το κεφάλαιο Γ του Τίτλου, αναφέρεται στην απαγόρευση κάθε εξαγωγής 
αποβλήτων προς κράτη ΑΚΕ, εκτός εάν ένα κράτος ΑΚΕ εξάγει τα απόβλητά του για 
επεξεργασία σε Κράτος Μέλος και το τελευταίο επανεξάγει τα επεξεργασμένα πλέον 
απόβλητα προς το κράτος ΑΚΕ καταγωγής τους. 
 
Στον πέμπτο Τίτλο, καθορίζεται η εισαγωγή αποβλήτων στην Κοινότητα. Στο 
κεφάλαιο Α του Τίτλου, αναφέρεται η απαγόρευση της εισαγωγής των αποβλήτων 
προς διάθεση, εκτός αν πρόκειται για χώρες της ΕΖΕΣ ή για χώρες που είναι 
συμβαλλόμενα μέρη της Σύμβασης της Βασιλείας ή έχουν συνάψει κατ’ ιδίαν 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες. Τα απόβλητα μπορούν να εισαχθούν προς διάθεση, 
μεταξύ Κρατών Μελών, μόνο εάν αποδεδειγμένα η χώρα προορισμού διαθέτει την 
κατάλληλη τεχνική υποδομή ενώ η χώρα αποστολής όχι. Η αρμόδια αρχή 
προορισμού έχει την δυνατότητα να ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες εάν αυτό είναι 
απαραίτητο, καθώς επίσης να εμποδίσει την μεταφορά και εισαγωγή των αποβλήτων 
εάν έχει λόγους να πιστεύει ότι αυτά δεν πρόκειται να τύχουν περιβαλλοντικώς ορθής 
διαχείρισης στην περιοχή της. 
 
Στο κεφάλαιο Β του Τίτλου, αναφέρεται η απαγόρευση κάθε εισαγωγής αποβλήτων 
προς αξιοποίηση στην Κοινότητα εκτός αν προέρχεται από χώρες στις οποίες 
εφαρμόζεται  η απόφαση του Ο.Ο.Σ.Α. ή από χώρες που είναι συμβαλλόμενα μέρη 
της Σύμβασης της Βασιλείας ή έχουν συνάψει κατ’ ιδίαν διμερείς συμφωνίες. Το 
κεφάλαιο καταλήγει στα είδη των ελέγχων που υφίστανται τα απόβλητα που 
προέρχονται από χώρες στις οποίες εφαρμόζεται η απόφαση του Ο.Ο.Σ.Α.. 
 
Στον έκτο Τίτλο, καθορίζεται η διαμετακόμιση αποβλήτων από τόπο έξω από την 
Κοινότητα και μέσω της Κοινότητας, για διάθεση ή αξιοποίηση έξω από αυτήν. Στο 
κεφάλαιο Α του Τίτλου, αναφέρεται η διαμετακόμιση αποβλήτων προς διάθεση και 
αξιοποίηση από και προς χώρα στην οποία δεν εφαρμόζεται η απόφαση του 
Ο.Ο.Σ.Α.. Εδώ, η κοινοποίηση πραγματοποιείται με το έγγραφο παρακολούθησης 
στην τελευταία αρμόδια αρχή διαμετακόμισης εντός της Κοινότητας. Η συγκεκριμένη 
αρχή έχει τη δυνατότητα να ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες ή ακόμα και να προβεί 
σε άρνηση της άδειας εκτέλεσης της μεταφοράς. 
 
Στο κεφάλαιο Β του Τίτλου, αναφέρεται η διαμετακόμιση αποβλήτων προς  
αξιοποίηση από και προς χώρα στην οποία εφαρμόζεται η απόφαση του Ο.Ο.Σ.Α.. 
Εδώ, απαιτείται έγγραφη κοινοποίηση προς όλες τις αρμόδιες αρχές διαμετακόμισης 
των ενδιαφερομένων Κρατών Μελών, οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να προβάλλουν 
εγγράφως αιτιολογημένες αντιρρήσεις για την σχεδιαζόμενη μεταφορά. 
 
Στον έβδομο Τίτλο υπάρχουν διάφορες κοινές διατάξεις. Μια από τις διατάξεις 
αναφέρεται στην υποχρέωση της αρμόδιας αρχής να μεριμνήσει ώστε ο κοινοποιών 
να επανεισάγει τα απόβλητα στην περιοχή δικαιοδοσίας του, όταν η μεταφορά δεν 
πραγματοποιείται κατά τους συμφωνημένους τρόπους. Επίσης, μια μεταφορά η οποία 
δεν γίνεται κατά τις νόμιμες διατάξεις θεωρείται παράνομη και πρέπει να είναι 
αντιστρεπτή. Κανένα Κράτος Μέλος αποστολής ή διαμετακόμισης δε, δεν θα έχει τη 
δυνατότητα να αντιταχθεί στην επιστροφή των αποβλήτων αυτών, εφόσον το ζητήσει 
η αρμόδια αρχή προορισμού με δεόντως αιτιολογημένη αίτησή της. Επειδή, η μη 
ομαλή διεξαγωγή της μεταφοράς εμπίπτει στη δικαιοδοσία της εκάστοτε αρμόδιας 
αρχής, τα νέα έξοδα που προκύπτουν καλύπτονται από τις χρηματικές εγγυήσεις που 
συνοδεύουν κάθε μεταφορά, και επιστρέφονται μόνο όταν ολοκληρωθεί επιτυχώς η 
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αποστολή. Τέλος, στο παρόν κεφάλαιο τονίζεται ότι μπορούν να χρησιμοποιούνται, 
υπό προϋποθέσεις, ενιαίες κοινοποιήσεις, ότι αλλαγές των δρομολογίων πρέπει να 
επισημαίνονται στις αρμόδιες αρχές, καθώς και το ότι οι τελευταίες οφείλουν να 
επιτηρούν τις εγκαταστάσεις και να ελέγχουν τις μεταφορές προκειμένου την 
περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση των αποβλήτων. 
 
Στον όγδοο Τίτλο, αναφέρονται διάφορες άλλες διατάξεις. Ως τέτοιες είναι η 
κατανομή των διοικητικών ή συνήθων δαπανών, η αστική ευθύνη του παραγωγού, η 
υποχρέωση των Κρατών Μελών να γνωστοποιούν στην Επιτροπή την ταυτότητα των 
αρμοδίων αρχών και να ορίζουν τα τελωνεία εισόδου / εξόδου από την Κοινότητα για 
τις μεταφο ρές των απο βλήτων,  καθώς και η οφειλή το υς να καταρτίζο υν και να 
κοινοποιούν στην Επιτροπή έκθεση για την υφιστάμενη κατάσταση επί των 
μεταφορών. Επίσης, αναφέρεται το γεγονός ότι η οδηγία 84/631/ΕOΚ καταργείται 
από την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. 
 
Τέλος, ο 259/93 κανονισμός πλαισιώνεται από τέσσερα παραρτήματα σχετικά με τον 
πίνακα διεθνών συμβάσεων σε θέματα μεταφοράς και τον πράσινο, πορτοκαλί και 
κόκκινο κατάλογο των αποβλήτων αντίστοιχα 
 
 
93/98/ΕΟΚ Απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης περί του Ελέγχου των Διασυνοριακών 
Μεταφορών των Επικίνδυνων Αποβλήτων και της 
Απόθεσης τους – Σύμβαση της Βασιλείας  

 
Στην παρούσα απόφαση αρχικά γίνεται αναφορά στο είδος των αποβλήτων, που 
γίνονται αντικείμενο διασυνοριακών μεταφορών και θεωρούνται επικίνδυνα.  
 
Γίνεται αναφορά στις γενικές υποχρεώσεις των Κρατών Μελών. Έτσι, τα Μέρη 
μπορούν να απαγορεύσουν την εισαγωγή αποβλήτων στην κυριαρχία τους, να 
αποτρέψουν την εξαγωγή προς άλλες χώρες, χωρίς την συγκατάθεσή τους, να 
μειώσουν στο ελάχιστο την παραγωγή αποβλήτων, καθώς και να εγκαθιδρύσουν 
κατάλληλες εγκαταστάσεις επεξεργασίας τους. 
 
Παράλληλα, οφείλουν να μειώσουν στο ελάχιστο τις διασυνοριακές κινήσεις των 
αποβλήτων, να τις απαγορεύσουν εάν πιστεύουν ότι δεν θα τύχουν περιβαλλοντικής 
επεξεργασίας, να διαμορφώσουν το κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο, ώστε κάθε 
παράνομη μεταφορά να διώκεται ποινικά, να ανταλλάσσουν πληροφορίες με τα άλλα 
Μέρη, καθώς και να κοινοποιούν τις προβλεπόμενες μεταφορές. 
 
Τέλος, θα πρέπει να ασκούν έλεγχο ώστε η διακίνηση θα γίνεται μέσω 
εξουσιοδοτημένων κατόχων οι οποίοι θα φροντίζουν τα απόβλητα να συσκευάζονται 
δεόντως, να φέρουν κατάλληλη ετικέτα, καθώς και να συνοδεύονται από τα έγγραφα 
κίνησης. 
 
Στην Σύμβαση της Βασιλείας, θίγεται επίσης το θέμα των διασυνοριακών κινήσεων 
που προέρχονται από ένα Μέρος μέσω της εδαφικότητας Κρατών που δεν είναι 
Μέρη, όπως και το θέμα της υποχρέωσης επαναεισαγωγής των αποβλήτων στα Μέρη 
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που κάνουν την εξαγωγή, εάν η διασυνοριακή κίνηση δεν μπορεί να ολοκληρωθεί με 
επιτυχία. 
 
Επίσης, δίνεται η έννοια της παράνομης μεταφοράς, ως αυτή που πραγματοποιείται 
χωρίς να δοθεί κοινοποίηση στα ενδιαφερόμενα Μέλη ή χωρίς την συναίνεση των 
ενδιαφερόμενων Μερών, καθώς και οι υποχρεώσεις όλων των Κρατών σε μια τέτοια 
περίπτωση. 
 
Τονίζεται δε, το Θέμα της διεθνούς συνεργασίας ή των διμερών και πολυμερών 
συμφωνιών που θα μπορούσαν να αναπτύξουν τα Κράτη Μέρη, προκειμένου τη 
βελτίωση και διασφάλιση της οικολογικά ορθολογικής διάθεσης των επικίνδυνων 
αποβλήτων. 
 
Ένα άλλο σημείο στο οποίο δίνεται ιδιαίτερη μνεία, είναι η περίπτωση που κατά την 
διάρκεια της διασυνοριακής κίνησης ή της επεξεργασίας των επικίνδυνων αποβλήτων 
συμβεί κάποιο ατύχημα. Τότε, προκύπτουν θέματα γνωστοποίησης του ατυχήματος, 
ευθύνης προς τρίτους, αποζημιώσεων, καθώς και ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά 
με τις ποσότητες και τις ποιότητες των αποβλήτων που μεταφέρονταν. Το θέμα, 
βέβαια, της πληροφόρησης είναι ευρύτερο και καλύπτει την ανταλλαγή δεδομένων σε 
όλα τα επίπεδα της διασυνοριακής κίνησης από τον παραγωγό έως τον τελικό 
παραλήπτη. 
 
Κατά την Σύμβαση, τα Μέρη έχουν την υποχρέωση να συστήσουν περιφερειακά 
κέντρα εκπαίδευσης και μεταφοράς τεχνολογίας για την διάθεση των επικίνδυνων 
αποβλήτων και τη μείωση της παραγωγής τους. Παράλληλα, θα πρέπει να εξετάσουν 
τη σύσταση ενός ταμείου, προκειμένου να παρέχουν προσωρινή βοήθεια για την 
αντιμετώπιση επειγουσών καταστάσεων. 
 
Επιπλέον, υπάρχει η Συνδιάσκεψη των Μερών που ελέγχει ανελλιπώς την εφαρμογή 
της παρούσας Σύμβασης, καθώς και η Γραμματεία που αναλαμβάνει  το συντονιστικό 
έργο μεταξύ των ενδιαφερομένων αρχών και την επικοινωνία μεταξύ των Μερών. 
 
Τέλος, γίνεται αναφορά στην περίπτωση όπου προκύπτουν διαφορές ανάμεσα στα 
Μέρη, προερχόμενες από την ερμηνεία της παρούσας Σύμβασης, καθώς και αν 
κάποιο νέο Κράτος επιθυμεί να προσχωρήσει στις απαιτήσεις της. 
 
Η Σύμβαση της Βασιλείας πλαισιώνεται από πέντε παραρτήματα που αφορούν τις 
κατηγορίες των αποβλήτων για έλεγχο, τις κατηγορίες των αποβλήτων για ειδική 
εξέταση, τον κατάλογο των επικίνδυνων χαρακτηριστικών, τις εργασίες 
επεξεργασίας, καθώς και τις πληροφορίες που περιέχονται μετά την κοινοποίηση και 
στο έγγραφο της κίνησης. 
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96/61/ΕΚ  Οδηγία Πλαίσιο (IPPC) του Συμβουλίου σχετικά 
με την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της 
ρύπανσης 

 
Στόχος της παρούσας οδηγίας είναι η ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της 
ρύπανσης που προκαλούν οι ακόλουθες δραστηριότητες και οι υποκατηγορίες αυτών 
όπως αναφέρονται στο Παράρτημα Ι: 

• Βιομηχανίες ενεργειακών δραστηριοτήτων  
• Παραγωγή και μεταποίηση μετάλλων  
• Βιομηχανία ορυκτών προϊόντων  
• Χημική βιομηχανία  
• Διαχείριση των αποβλήτων  
• Άλλες δραστηριότητες  

 
Η οδηγία προβλέπει μέτρα αποφυγής και, όταν αυτό δεν είναι δυνατόν, μείωσης των 
εκπομπών από τις ανωτέρω δραστηριότητες στην ατμόσφαιρα, το νερό και το έδαφος, 
και μέτρα για τα απόβλητα, ώστε να επιτευχθεί υψηλό επίπεδο προστασίας του 
περιβάλλοντος στο σύνολό του.  
 
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι : 
• Η παρούσα οδηγία δεν αφορά τις εγκαταστάσεις ή τμήματα εγκαταστάσεων που 

χρησιμοποιούνται για την έρευνα, την ανάπτυξη και την πειραματική δοκιμή νέων 
προϊόντων και βιομηχανικών μεθόδων. 

• Οι αναφερόμενες στη παρούσα οδηγία οριακές τιμές αναφέρονται κατά κανόνα 
σε παραγωγή δυναμικότητα ή σε αποδόσεις. Εάν ο ίδιος φορέας λειτουργίας ασκεί 
πολλές δραστηριότητες της ίδιας κατηγορίας στην αυτή εγκατάσταση ή στον ίδιο 
χώρο, οι δυναμικότητες των δραστηριοτήτων αυτών αθροίζονται. 

 
Τα Κράτη Μέλη με την παρούσα οδηγία, οφείλουν να ορίσουν το φορέα, τις βασικές 
αρχές τις θεμελιώδη υποχρεώσεις του, καθώς επίσης να μεριμνήσουν ώστε οι 
αρμόδιες Αρχές να ελέγχουν ότι η εγκατάσταση θα λειτουργήσει κατά τρόπο ώστε: 
• να λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα προληπτικά αντιρρυπαντικά μέτρα, ιδίως με 

τη χρήση των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών 
• να μην προκαλείται καμία σημαντική ρύπανση 
• να αποφεύγεται η παραγωγή αποβλήτων ή, εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, να 

αξιοποιούνται ή όταν αυτό είναι τεχνικά και οικονομικά αδύνατο, να διατίθενται 
με τρόπο που να αποφεύγονται ή να μειώνονται οι επιπτώσεις στο περιβάλλον 

• η ενέργεια να χρησιμοποιείται αποτελεσματικά 
• να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για να προλαμβάνονται τα ατυχήματα και 

να περιορίζονται οι συνέπειές τους 
• να λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα κατά την οριστική παύση των 

δραστηριοτήτων ώστε να αποφεύγεται κάθε κίνδυνος ρύπανσης και ο χώρος της 
εκμετάλλευσης να επανευρίσκει ικανοποιητική μορφή. 

 
Αναφορικά με το θέμα της αδειοδότησης στην παρούσα οδηγία αναφέρονται 
πληροφορίες σχετικά με τα εξής σημεία:  

• Άδειες για νέες εγκαταστάσεις 
• Όροι χορήγησης άδειας για υφιστάμενες εγκαταστάσεις 
• Αίτηση αδείας   
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• Ολοκληρωμένη προσέγγιση στην έκδοση αδειών  
 
Αναφέρεται επίσης ότι με την επιφύλαξη άλλων απαιτήσεων εθνικής ή κοινοτικής 
νομοθεσίας, η αρμόδια αρχή χορηγεί άδεια για την εγκατάσταση η οποία 
περιλαμβάνει όρους με τους οποίους εξασφαλίζεται ότι η εγκατάσταση πληρεί τις 
απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας ή, στην αντίθετη περίπτωση, δεν χορηγεί άδεια. 
Κάθε χορηγούμενη ή τροποποιημένη άδεια περιλαμβάνει τις προβλεπόμενες στην 
παρούσα οδηγία πρακτικές λεπτομέρειες για την προστασία του αέρος, των υδάτων 
και του εδάφους. 
 
Αναφορικά με τους όρους της άδειας η παρούσα οδηγία αναφέρει τα εξής:  
• Τα κράτη μέλη βεβαιώνονται ότι η άδεια περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα 

τήρησης των όρων άδειας που αναφέρονται στα Άρθρα 3 και 10 για να 
εξασφαλίζεται η προστασία της ατμόσφαιρας, του νερού και του εδάφους 
επιτυγχάνοντας έτσι υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος στο σύνολό 
του. 

• Σε περίπτωση νέας εγκατάστασης ή ουσιαστικής μεταβολής στην οποία 
εφαρμόζεται το Άρθρο 4 της οδηγίας 85/337/ΕOΚ,  για τη χορήγηση της άδειας 
πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κάθε κατάλληλη πληροφορία ή συμπέρασμα ληφθέν 
εκ της εφαρμογής των Άρθρων 5, 6 και 7 της προαναφερόμενης οδηγίας. 

• Η άδεια πρέπει να περιλαμβάνει οριακές τιμές εκπομπής για τις ρυπαντικές ουσίες 
που αναμένεται να εκπέμπονται από την οικεία εγκατάσταση σε σημαντική 
ποσότητα της φύσης τους και της δυνατότητας διασποράς της ρύπανσης στο νερό, 
τον αέρα και το έδαφος, ιδίως για εκείνες τις ρυπογόνες ουσίες που πρέπει να 
λαμβάνονται υποχρεωτικά υπόψη και αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙΙ. 

Εφόσον μάλιστα χρειάζεται, η άδεια θα πρέπει να περιλαμβάνει τις κατάλληλες 
οδηγίες για την προστασία του εδάφους και των υπογείων υδάτων και μέτρα για τη 
διαχείριση των αποβλήτων της εγκατάστασης. Ενδεχομένως, οι οριακές τιμές 
μπορούν να συμπληρώνονται ή να υποκαθίστανται από ισοδύναμες παραμέτρους ή 
τεχνικά μέτρα. 
• Οι οριακές τιμές εκπομπής ή οι ισοδύναμες παράμετροι και τεχνικά μέτρα 

βασίζονται στις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές, χωρίς να προδιαγράφουν τη χρήση 
μιας συγκεκριμένης τεχνικής ή τεχνολογίας, και λαμβανομένων υπόψη των 
τεχνικών χαρακτηριστικών της συγκεκριμένης εγκατάστασης, της γεωγραφικής 
της θέσης και των τοπικών περιβαλλοντικών συνθηκών.  

• Η άδεια περιλαμβάνει κατάλληλες απαιτήσεις παρακολούθησης των απορρίψεων, 
στις οποίες καθορίζεται η μεθοδολογία και η συχνότητα των μετρήσεων, η 
διαδικασία αξιολόγησης των μέτρων, καθώς και η υποχρέωση παροχής στην 
αρμόδια αρχή των αναγκαίων στοιχείων για τον έλεγχο της τήρησης των όρων της 
άδειας. 

• Η άδεια περιλαμβάνει μέτρα σχετικά με τις μη κανονικές συνθήκες λειτουργίας. 
Έτσι, όταν κινδυνεύει το περιβάλλον θα υπάρχει κατάλληλη πρόβλεψη για την 
έναρξη λειτουργίας, τις διαρροές, τις δυσλειτουργίες, τις προσωρινές διακοπές και 
την οριστική παύση της λειτουργίας. 

• Η άδεια μπορεί να περιλαμβάνει και άλλους ειδικούς όρους για τους σκοπούς της 
παρο ύσας ο δηγίας,  αν το  κράτο ς μέλο ς ή η αρμόδια αρχή το κρίνουν 
ενδεδειγμένο. 

• Τα Κράτη Μέλη μπορούν να επιβάλλουν ιδιαίτερες απαιτήσεις για συγκεκριμένες 
κατηγορίες εγκαταστάσεων με γενικούς δεσμευτικούς κανόνες και όχι με τους 
όρους χορήγησης των αδειών, υπό τον όρο ότι εξασφαλίζεται ολοκληρωμένη 
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προσέγγιση και ισοδύναμο υψηλό επίπεδο προστασίας του εν γένει 
περιβάλλοντος. 

 
Αναφορικά με τις μεταβολές των εγκαταστάσεων εκ μέρους των φορέων 
εκμετάλλευσης η παρούσα οδηγία αναφέρει ότι: 
• Τα Κράτη Μέλη οφείλουν να μεριμνήσουν ώστε ο φορέας εκμετάλλευσης να 

ενημερώνει την αρμόδια αρχή για κάθε σχεδιαζόμενη μεταβολή της 
εγκατάστασης, οπότε και κατά κατά περίπτωση, η αρμόδια Αρχή αναπροσαρμόζει 
την άδεια ή τους όρους αυτής. 

• Τα Κράτη Μέλη οφείλουν να μεριμνήσουν ώστε καμία μεταβολή της λειτουργίας 
της εγκατάστασης, η οποία προβλέπεται από το φορέα εκμετάλλευσης, να μην 
πραγματοποιείται χωρίς άδεια η οποία εκδίδεται σύμφωνα με την παρούσα 
οδηγία.  

 
Τέλος στη παρούσα οδηγία υπάρχουν διατάξεις αναφορικά με:  
• Την επανεξέταση και αναπροσαρμογή των όρων της άδειας εκ μέρους της 

αρμόδιας Αρχής 
• Τις οφειλές των Κρατών Μελών αναφορικά με την τήρηση των όρων της άδειας 
• Την πρόσβαση στις πληροφορίες και συμμετοχή του κοινού στη διαδικασία 

χορήγησης της άδειας 
• Τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές και τα ποιοτικά πρότυπα περιβάλλοντος 
• Την εξέλιξη των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών 
• Την ανταλλαγή πληροφοριών 
• Τις οφειλές των Κρατών Μελών αναφορικά με τις διασυνοριακές επιπτώσεις 
• Τις Κοινοτικές οριακές τιμές εκπομπής 
 
 
96/82/ΕΚ  Οδηγία του Συμβουλίου για την Αντιμετώπιση των 

Κινδύνων Μεγάλων Ατυχημάτων Σχετιζόμενων με 
Επικίνδυνες Ουσίες 

 
Η παρούσα οδηγία στοχεύει στην πρόληψη μεγάλων ατυχημάτων σχετιζομένων με 
επικίνδυνες ουσίες, και στον περιορισμό των συνεπειών τους επί του ανθρώπου και 
του περιβάλλοντος, προκειμένου να εξασφαλισθεί κατά συνεκτικό και 
αποτελεσματικό τρόπο υψηλή διακοινοτική προστασία. 
 
Με την οδηγία αυτή καταργείται η οδηγία 82/501/ΕOΚ. Οι κοινοποιήσεις, τα σχέδια 
έκτακτης ανάγκης και οι πληροφορίες προς το κοινό, που υποβάλλονται ή 
καταρτίζονται δυνάμει της οδηγίας 82/501/ΕOΚ εξακολουθούν να ισχύουν μέχρις 
ότου αντικατασταθούν δυνάμει των αντίστοιχων διατάξεων της παρούσας οδηγίας. 
 
Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στις μονάδες όπου υπάρχουν επικίνδυνες ουσίες σε 
ποσότητες ίσες ή ανώτερες από τις αναφερόμενες στο παράρτημα Ι. Για τους σκοπούς 
της οδηγίας, ως «ύπαρξη επικίνδυνων ουσιών» νοείται η πραγματική ή προβλεπόμενη 
παρουσία τους στη μονάδα, ή η παρουσία ουσιών που τεκμαίρεται ότι μπορούν να 
δημιουργηθούν από μια χημική βιομηχανική διαδικασία εκτός ελέγχου, σε ποσότητες 
ίσες ή ανώτερες από τα όρια που αναφέρονται  παραρτήματος Ι. 
Από τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας εξαιρούνται τα ακόλουθα σημεία:  
Εξαιρούνται της παρούσας οδηγίας: 
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• οι στρατιωτικές μονάδες, εγκαταστάσεις ή αποθήκες  
• οι κίνδυνοι από ιοντίζουσα ακτινοβολία  
• η οδική, σιδηροδρομική, εσωτερική πλωτή, θαλάσσια ή αεροπορική μεταφορά 

και ενδιάμεση προσωρινή αποθήκευση επικίνδυνων ουσιών, 
συμπεριλαμβανομένης της φόρτωσης, εκφόρτωσης και μεταφόρτωσης από και 
προς άλλο μεταφορικό μέσο στις αποβάθρες, προβλήτες και σιδηροδρομικούς 
σταθμούς διαλογής, εκτός των μονάδων που καλύπτονται από την παρούσα 
οδηγία. 

• η μεταφορά επικίνδυνων ουσιών μέσω αγωγών, συμπεριλαμβανομένων των 
σταθμών άντλησης, εκτός των μονάδων που καλύπτονται από την παρούσα 
οδηγία.  

• οι εργασίες των βιομηχανιών εξόρυξης που ασχολούνται με την ανίχνευση και 
την εκμετάλλευση μεταλλευμάτων σε ορυχεία και λατομεία, και μέσω 
γεωτρήσεων  

• οι χώροι υγειονομικής ταφής αποβλήτων. 
 
Σύμφωνα με την οδηγία αυτή, τα Κράτη Μέλη οφείλουν να μεριμνήσουν ώστε ο 
ασκών την εκμετάλλευση να λαμβάνει ό λα τα απαραίτητα μέτρα για την πρό ληψη 
των μεγάλων ατυχημάτων και τον περιορισμό των συνεπειών τους για τον άνθρωπο 
και το περιβάλλον. Ο ασκών την εκμετάλλευση να υποχρεούται να αποστέλλει 
κοινοποίηση στην αρμόδια αρχή μέσα στις ακόλουθες προθεσμίες: 
- για τις νέες μονάδες, εντός εύλογης προθεσμίας πριν από την έναρξη της 
κατασκευής ή της λειτουργίας, 
- για τις υπάρχουσες μονάδες, εντός ενός έτους από την ημερομηνία που αναφέρεται 
στο άρθρο 24.  
 
Επίσης τα Κράτη Μέλη οφείλουν να μεριμνήσουν ώστε ο ασκών την εκμετάλλευση 
να συντάσσει υποχρεωτικώς έγγραφο εκθέτοντας την οικεία πολιτική πρόληψης 
μεγάλων ατυχημάτων η οποία να αποβλέπει σε υψηλό επίπεδο προστασίας του 
ανθρώπου και του περιβάλλοντος με τα κατάλληλα μέσα, δομές και συστήματα 
διαχείρισης και να εξασφαλίζει την ορθή της εφαρμογή. 
Αναφορικά με την έκθεση ασφαλείας τα Κράτη Μέλη οφείλουν να μεριμνήσουν 
ώστε ο ασκών την εκμετάλλευση να υποβάλλει υποχρεωτικώς έκθεση ασφαλείας με 
σκοπό: 
• να καταδεικνύεται ότι εφαρμόζεται, σύμφωνα με τα στοιχεία του Παραρτήματος 

ΙΙΙ, μια πολιτική πρόληψης μεγάλων ατυχημάτων και ένα σύστημα διαχείρισης 
ασφαλείας 

• να καταδεικνύεται ότι έχουν επισημανθεί οι κίνδυνοι μεγάλου ατυχήματος και 
έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη και τον περιορισμό των 
συνεπειών των στον άνθρωπο και το περιβάλλον 

• να καταδεικνύεται ότι ο σχεδιασμός, η κατασκευή, η λειτουργία και η συντήρηση 
των εγκαταστάσεων, των χώρων αποθήκευσης, του εξοπλισμού και της υποδομής 
που συνδέονται με τη λειτουργία της, οι οποίες έχουν σχέση με τους κινδύνους 
μεγάλου ατυχήματος εντός της εγκατάστασης, παρέχουν επαρκή αξιοπιστία και 
ασφάλεια 

• να καταδεικνύεται ότι υπάρχουν εσωτερικά σχέδια έκτακτης ανάγκης και να 
παρέχονται τα στοιχεία που επιτρέπουν την εκπόνηση του εξωτερικού σχεδίου 
ώστε να λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα σε περίπτωση μεγάλου ατυχήματος.  
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• να εξασφαλίζεται επαρκής πληροφόρηση των αρμόδιων αρχών, ώστε να μπορούν 
να αποφασίζουν για την εγκατάσταση νέων δραστηριοτήτων ή για διευθετήσεις 
γύρω από υπάρχουσες μονάδες. 

 
Η έκθεση ασφαλείας θα πρέπει να περιέχει τουλάχιστον τα στοιχεία που 
απαριθμούνται στο Παράρτημα ΙΙ και, επιπλέον, ενημερωμένο κατάλογο των 
επικίνδυνων ουσιών που υπάρχουν στη μονάδα.. Η έκθεση ασφαλείας επανεξετάζεται 
περιοδικά και, εν ανάγκη, ενημερώνεται τουλάχιστον κάθε 5 έτη. 
 
Αναφορικά με τις μετατροπές μονάδας, εγκατάστασης ή χώρου αποθήκευσης η 
παρούσα οδηγία αναφέρει ότι σε περίπτωση μετατροπών μιας μονάδας, 
εγκατάστασης, αποθήκης, διαδικασίας παραγωγής ή της φύσης και των ποσοτήτων 
επικίνδυνων ουσιών, που μπορεί να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στους κινδύνους 
μεγάλου ατυχήματος, τα Κράτη Μέλη οφείλουν να μεριμνήσουν ώστε ο ασκών την 
εκμετάλλευση επανεξετάζει και, εν ανάγκη, αναθεωρεί την πολιτική πρόληψης 
μεγάλων ατυχημάτων και τα διαχειριστικά συστήματα καθώς και την έκθεση 
ασφαλείας και ενημερώνει την αρμόδια αρχή για τις λεπτομέρειες της εν λόγω 
αναθεώρησης πριν τη μετατροπή. 
Αναφορικά με τα σχέδια έκτακτου ανάγκης τα Κράτη μέλη οφείλουν να μεριμνήσουν 
ώστε όλες οι μονάδες οι οποίες εμπίπτουν στην οδηγία να καταρτίζουν εσωτερικό 
σχέδιο εκτάκτου ανάγκης με τα μέτρα που λαμβάνονται στη μονάδα: και εξωτερικό 
σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Τα σχέδια αυτά θα επανεξετάζονται, δοκιμάζονται και 
ενδεχομένως αναθεωρούνται και εκσυγχρονίζονται από τους ασκούντες την 
εκμετάλλευση και τις οριζόμενες αρχές, ανά ενδεδειγμένα χρονικά διαστήματα όχι 
μεγαλύτερα των τριών ετών.  
 
Τα κράτη μέλη μάλιστα οφείλουν αν μεριμνήσουν ώστε οι στόχοι της πρόληψης 
μεγάλων ατυχημάτων και του περιορισμού των συνεπειών τους να λαμβάνονται 
υπόψη στις πολιτικές χρήσης γης ή/και τις άλλες σχετικές πολιτικές 
 
Αναφορικά με τις πληροφορίες για τα μέτρα ασφαλείας τα Κράτη Μέλη οφείλουν να 
μεριμνήσουν ώστε οι πληροφορίες αυτές να παρέχονται αυτεπαγγέλτως στους 
κινδυνεύοντας από μεγάλο ατύχημα καθώς και να ευρίσκονται μονίμως στη διάθεση 
του κοινού.  
 
Σε περίπτωση μάλιστα μεγάλου ατυχήματος η παρούσα οδηγία αναφέρει ότι τα  
Κράτη Μέλη οφείλουν να μεριμνήσουν ώστε, το συντομότερο δυνατόν ο ασκών την 
εκμετάλλευση να υποχρεούται, διά της καταλληλότερης οδού: 
• να ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές  
• να τους παρέχει, μόλις είναι διαθέσιμες, πληροφορίες σχετικά με: 

- τις περιστάσεις του ατυχήματος, 
- τις ενεχόμενες επικίνδυνες ουσίες, 
- τα διαθέσιμα στοιχεία για την εκτίμηση των επιπτώσεων του ατυχήματος για 

τον άνθρωπο και το περιβάλλον και τα ληφθέντα μέτρα έκτακτης ανάγκης  
• να την πληροφορεί σχετικά με τα προβλεπόμενα μέτρα για: 

- την αντιμετώπιση των μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων επιπτώσεων του 
ατυχήματος, 

- την αποφυγή επανάληψης τέτοιου ατυχήματος  
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• να ενημερώνει τις παρεχόμενες πληροφορίες, εάν μια διεξοδικότερη έρευνα 
αποκαλύψει πρόσθετα στοιχεία, τα οποία μεταβάλλουν τις πληροφορίες αυτές ή 
τα σχετικά συμπεράσματα. 

 
Οι πληροφορίες και οι διευκρινήσεις που οφείλουν να παρέχουν τα Κράτη Μέλη στην 
Επιτροπή για την πρόληψη και τον περιορισμό των επιπτώσεων των μεγάλων 
ατυχημάτων που συνέβησαν στο έδαφός τους και πληρούν τα κριτήρια του 
παραρτήματος VI είναι οι ακόλουθες: 
• το Κράτος Μέλος, την ονομασία και τη διεύθυνση της αρχής που είναι υπεύθυνη 

για την έκθεση  
• την ημερομηνία, την ώρα και το ν τό πο το υ μεγάλο υ ατυχήματο ς,  μαζί με το 

πλήρες ονοματεπώνυμο του ασκούντος την εκμετάλλευση και τη διεύθυνση της 
συγκεκριμένης μονάδας  

• σύντομη περιγραφή των περιστάσεων του ατυχήματος, με μνεία των ενεχόμενων 
επικινδύνων ουσιών, και των αμέσων επιπτώσεων για τον άνθρωπο και το 
περιβάλλον  

• σύντομη περιγραφή των ληφθέντων μέτρων έκτακτης ανάγκης και των 
απαραίτητων αμέσων προφυλάξεων για την αποφυγή επανάληψης του 
ατυχήματος. 

 
Τέλος η παρούσα οδηγία αναφέρει διατάξεις και στοιχεία αναφορικά με τα ακόλουθα 
σημεία: 
• αρμόδια Αρχή 
• απαγόρευση λειτουργίας βιομηχανικών μονάδων 
• επιθεώρηση των βιομηχανικών μονάδων 
• ανταλλαγή και σύστημα πληροφόρησης 
• εμπιστευτικότητα πληροφοριών 
 
Η οδηγία 96/82/ΕΚ πλαισιώνεται από έξι παραρτήματα τα οποία και είναι: 
 
Παράρτημα Ι - Εφαρμογή της οδηγίας  
Παράρτημα ΙΙ - Στοιχεία και πληροφορίες που πρέπει τουλάχιστον να εξετάζονται 
στην προβλεπόμενη έκθεση ασφαλείας  
Παράρτημα ΙΙΙ - Αρχές και πληροφορίες που αναφέρονται σχετικά με το σύστημα 
διαχείρισης και την οργάνωση της μονάδας όσον αφορά την πρόληψη των μεγάλων 
ατυχημάτων  
Παράρτημα IV - Στοιχεία και πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στα 
σχέδια έκτακτης ανάγκης  
Παράρτημα V - Πληροφοριακά στοιχεία που πρέπει να γνωστοποιούνται στο κοινό  
Παράρτημα VI - Κριτήρια για την προβλεπόμενη κοινοποίηση ατυχήματος προς την 
Επιτροπή   
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84/631/ΕΟΚ Οδηγία του Συμβουλίου περί της Εποπτείας και 
του Ελέγχου της Διασυνοριακής Μεταφοράς των 
Επικινδύνων Αποβλήτων εντός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης  

 
Κατά την παρούσα οδηγία, κάθε Κράτος Μέλος, οφείλει να λάβει τα απαραίτητα 
εκείνα μέτρα για την εποπτεία και τον έλεγχο των διασυνοριακών μεταφορών 
επικίνδυνων αποβλήτων, τόσο εντός της Κοινότητας όσο και κατά την είσοδο και 
έξοδο από αυτήν, με άξονα την προστασία του ανθρώπου και του περιβάλλοντος. 
 
Αναφέρεται ότι ο κάτοχος των αποβλήτων που πρόκειται να εκτελέσει την μεταφορά 
διαμέσου άλλων χωρών, πρέπει να το γνωστοποιήσει στις αρμόδιες αρχές όλων των 
εμπλεκομένων Κρατών Μελών. Για την έκδοση της άδειας οφείλει να προσκομίσει 
στοιχεία για την ποσότητα, την σύσταση, την ταυτότητα του παραγωγού, τις 
ασφαλιστικές καλύψεις έναντι ατυχήματος, τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την 
ασφαλή μεταφορά, καθώς επίσης και ένα αντίγραφο του συμβολαίου με τον 
παραλήπτη, ο οποίος έχει την τεχνική δυνατότητα για την ασφαλή διάθεση τους. 
Χωρίς την έκδοση της άδειας αυτής, η διασυνοριακή μεταφορά δεν θα είναι 
προφανώς εφικτή. 
 
Επιπλέον, σημειώνεται το γεγονός ότι εντός μηνός από την έκδοση της άδειας 
μεταφοράς, πρέπει να αποσταλεί στον κάτοχο των αποβλήτων η αποδοχή ή ο 
κατάλογος ενστάσεων από τα ενδιαφερόμενα μέρη. Οι ενστάσεις, στα πλαίσια της 
νομοθεσίας για το περιβάλλον και τη δημόσια Υγεία, μπορεί να προέλθουν από την 
αρμόδια αρχή της χώρας προορισμού, την αρμόδια αρχή του Κράτους Μέλους που 
αποστέλλει φορτίο προς τρίτη χώρα ή την αρμόδια αρχή του τελευταίου Κράτους 
Μέλους, αν πρόκειται ένα φορτίο από τρίτη χώρα να διέλθει από την Κοινότητα με 
προορισμό άλλη χώρα. Όλα τα έγγραφα κοινοποιούνται στο σύνολο των 
ενδιαφερομένων μερών και πρέπει να συνοδεύουν οποιαδήποτε αποστολή φορτίου.  
 
Με την οδηγία 84/631/ΕOΚ δίνεται η δυνατότητα στον κάτοχο των αποβλήτων να 
χρησιμοποιεί ένα γενικό έγγραφο για απόβλητα με τα ίδια φυσικά και χημικά 
χαρακτηριστικά, όταν αυτά διακινούνται μέσω των ιδίων τελωνειακών υπηρεσιών 
των Κρατών Μελών. Το έγγραφο αυτό αναγράφει πληροφορίες σχετικά με τις 
ποσότητες, τις συστάσεις, τις λίστες των φορτίων και ισχύει έως και ένα χρόνο. 
 
Όταν ένα φορτίο προορίζεται από μια χώρα, Κράτος Μέλος, προς μια χώρα εκτός 
Κοινότητας, θα πρέπει οι υπηρεσίες, του τελευταίου Κράτους Μέλους, που θα το 
αναλάβουν να ενημερώσουν τις αρμόδιες αρχές. Οι τελευταίες οφείλουν να το 
κοινοποιήσουν στις αρμόδιες αρχές της χώρας αποστολής. Ο κάτοχος των 
αποβλήτων, εντός έξι εβδομάδων από την ημερομηνία που το φορτίο πέρασε τα 
σύνορα της Κοινότητας, οφείλει να προσκομίσει τα απαραίτητα πιστοποιητικά ότι τα 
απόβλητα έφθασαν ασφαλώς στον προορισμό τους. 
 
Κατά τις διασυνοριακές μεταφορές, τα Κράτη Μέλη μπορούν να προσδιορίσουν 
συγκεκριμένα σημεία διέλευσης από τα σύνορα. Επίσης τα απόβλητα θα πρέπει να 
είναι κατάλληλα συσκευασμένα και να φέρουν επισήμανση σχετικά με τη φύση, την 
ποσότητα, τη σύσταση και την αντίδραση σε περίπτωση ατυχήματος. Οι 
παρατηρήσεις θα αναγράφονται στη γλώσσα των ενδιαφερομένων κρατών. 
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Σύμφωνα με την αρχή “ο ρυπαίνων πληρώνει”, το κόστος ελέγχου, έκδοσης της 
άδειας, των συνοδευτικών εγγράφων και των απαραίτητων αναλύσεων βαρύνει τον 
κάτοχο ή και παραγωγό των αποβλήτων. Το κόστος αυτό, είναι ανάλογο για όλα τα 
Κράτη Μέλη. 
 
Οι διαδικασίες διάθεσης των αποβλήτων, θα πρέπει πάντα να γίνονται αφότου έχουν 
παρθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και της 
δημόσιας Υγείας. Παράλληλα, τα Κράτη Μέλη οφείλουν να ενημερώνουν την 
Επιτροπή για το όνομα, τη διεύθυνση και το τηλέφωνο της ή των αρμοδίων αρχών, 
καθώς και τυχόν αλλαγές των στοιχείων αυτών. 
 
Τέλος, κάθε δύο έτη, τα Κράτη Μέλη έχουν την υποχρέωση να παραδίδουν γραπτή 
αναφορά στην Επιτροπή, σχετικά με τις δραστηριότητες τους στον τομέα της 
διασυνοριακής μεταφοράς. Συγκεκριμένα θα πρέπει να υπάρχουν πληροφορίες για τις 
ποσότητες και τους τύπους των αποβλήτων που εισήχθησαν για διάθεση ή εξήχθησαν 
για επεξεργασία σε τρίτη χώρα, καθώς και εκείνες τις ποσότητες και τους τύπους που 
προήλθαν από βιομηχανικά ατυχήματα και μεταφέρθηκαν προς άλλη χώρα. 
 
 
90/170/ΕΟΚ Οδηγία του Συμβουλίου περί της Αποδοχής από 

την Ευρωπαϊκή Κοινότητα της Απόφασης του 
Ο.Ο.Σ.Α. για τον Έλεγχο της Διασυνοριακής 
Μεταφοράς των Επικίνδυνων Αποβλήτων  

 
Σύμφωνα με την οδηγία αυτή, το Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη του αποφάσεις και 
οδηγίες παλαιοτέρων ετών, καθώς επίσης και τη Σύμβαση της Βασιλείας έχει 
αποφασίσει αρχικά κάθε Κράτος Μέλος να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την 
απαγόρευση της εξαγωγής των επικίνδυνων αποβλήτων προς χώρα που δεν επιτρέπει 
την εισαγωγή και επεξεργασία τους.  
 
Επίσης, συνίσταται στα Κράτη Μέλη να συμμορφωθούν το συντομότερο δυνατό και 
να επικυρώσουν τη Σύμβαση της Βασιλείας, καθώς και να αναπτύξουν τις δέουσες 
τεχνικές υπηρεσίες στον τομέα διαχείρισης των επικίνδυνων  αποβλήτων.  
 
Τέλος, προτείνεται στα Κράτη Μέλη να προχωρήσουν στην εναρμόνιση των 
συστημάτων τους στον τομέα της διασυνοριακής μεταφοράς των επικίνδυνων 
αποβλήτων. 
 
 
93/75/ΕΟΚ  Οδηγία του Συμβουλίου για τις Ελάχιστες 

Προδιαγραφές που Απαιτούνται για τα Πλοία τα 
οποία Κατευθύνονται σε ή Αποπλέουν από 
Κοινοτικούς Λιμένες Μεταφέροντας Επικίνδυνα ή 
Ρυπογόνα Εμπορεύματα 

 
Σύμφωνα με την οδηγία αυτή τα κράτη μέλη πρέπει να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία 
μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι οι πλοίαρχοι ή οι εκμεταλλευόμενοι πλοία 
που κατευθύνονται σε κοινοτικό λιμένα ή αποπλέουν από αυτόν και μεταφέρουν 
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επικίνδυνα ή ρυπογόνα εμπορεύματα, χύδην ή συσκευασμένα, καθώς και οι φορτωτές 
των εμπορευμάτων αυτών, τηρούν τις ελάχιστες προδιαγραφές οι οποίες τους 
επιβάλλονται δυνάμει της παρούσας οδηγίας.  
 
Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται στα πολεμικά και λοιπά κρατικά πλοία που 
χρησιμοποιούνται για μη εμπορικούς σκοπούς και στις αποθήκες καυσίμων, τα υλικά 
και τον εξοπλισμό για χρήση επί των πλοίων.  
 
Η οδηγία αναφέρει ότι τα επικίνδυνα ή ρυπογόνα εμπορεύματα δεν πρέπει να 
παραδίδονται προς μεταφορά ούτε φορτώνονται σε πλοίο αν δεν παραδοθεί στον 
πλοίαρχο ή τον εκμεταλλευόμενο το πλοίο, δήλωση με τις ορθές τεχνικές ονομασίες 
των επικίνδυνων ή ρυπογόνων εμπορευμάτων, τους αριθμούς Ηνωμένων Εθνών 
(UN), εφόσον υπάρχο υν,  τις κλάσεις κινδύνο υ το υ ΙΜΟ σύμφωνα με τους κώδικες 
ΙMDC, IBC και IGC, τις ποσότητες των εμπορευμάτων αυτών και, στην περίπτωση 
που τα εμπορεύματα περιέχονται σε φορητές δεξαμενές ή εμπορευματοκιβώτια, τα 
αναγνωριστικά τους στοιχεία. Ο φορτωτής υποχρεούται να παραδίδει στον πλοίαρχο 
ή τον εκμεταλλευόμενο το πλοίο την προβλεπόμενη από την παρούσα οδηγία δήλωση 
και να εξασφαλίζει ότι το φορτίο το οποίο παραδίδεται προς μεταφορά είναι πράγματι 
αυτό που έχει δηλωθεί σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο.  
 
Σύμφωνα με την οδηγία ο εκμεταλλευόμενος πλοίο το οποίο αποπλέει από λιμένα 
κράτους μέλους οφείλει να κοινοποιεί, πριν από τον απόπλου, όλες τις πληροφορίες 
του παραρτήματος Ι στην αρμόδια αρχή του εν λόγω κράτους μέλους.  
 
Ο εκμεταλλευόμενος πλοίο το οποίο αποπλέει από λιμένα που ευρίσκεται εκτός 
Κοινότητας και κατευθύνεται προς λιμένα που ευρίσκεται εντός της Κοινότητας ή 
προς αγκυροβόλιο που ευρίσκεται στα χωρικά ύδατα κράτους μέλους πρέπει, κατά 
τον απόπλου του από τον λιμένα φόρτωσης, να κοινοποιεί στην αρμόδια αρχή του 
κράτους μέλους, στο οποίο ευρίσκεται ο πρώτος λιμένας προορισμού ή το πρώτο 
αγκυροβόλιο, όλες τις πληροφορίες του παραρτήματος Ι προκειμένου να μπορέσει να 
εισέλθει στον πρώτο λιμένα προορισμού ή το αγκυροβόλιο.  
 
Τα κράτη μέλη μπορούν να εξαιρούν από την εφαρμογή των παραγράφων 2 και 3 τις 
τακτικές γραμμές που εξυπηρετούν διαδρομές διάρκειας κάτω της μιας ώρας. Ύστερα 
από αίτηση κράτους μέλους, η Επιτροπή μπορεί να επιτρέψει λογική αύξηση του 
χρονικού αυτού ορίου.  
 
Τα πλοία που καταπλέουν σε λιμένα που ευρίσκεται σε κράτος μέλος ή αποπλέουν 
από αυτόν, πρέπει, σύμφωνα με τις εθνικές ρυθμίσεις αυτού του κράτους μέλους να 
χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες των τοπικών συστημάτων κίνησης πλοίων (VTS), 
εφόσον υπάρχουν και να χρησιμοποιούν πλοηγούς.  
  
Κάθε κράτος μέλος, σε περίπτωση συμβάντος ή περιστάσεων στη θάλασσα που 
απειλούν τις ακτές του ή σχετικά συμφέροντά του, πρέπει να απαιτεί από τον 
πλοίαρχο του εν λόγω πλοίου τουλάχιστον να δώσει αμέσως πληροφορίες στην 
αρμόδια αρχή του ενδιαφερομένου κράτους μέλους σχετικά με τις λεπτομέρειες του 
συμβάντος, καθώς και τις πληροφορίες του παραρτήματος Ι.  
 
Ο πλοίαρχος του πλοίου πρέπει να συμπληρώνει αληθώς και επακριβώς την έκθεση 
επιθεώρησης όπως εμφαίνεται στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας οδηγίας και τη θέτει 
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στη διάθεση του πλοηγού προς ενημέρωσή του και στη διάθεση της αρμόδιας αρχής, 
εφόσον το ζητήσει.  
 
Η αρμόδια αρχή του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους αναγγέλλει, εφόσον χρειάζεται, 
δια των μέσων ενημερώσεως εντός των θιγόμενων περιοχών τα συμβάντα που 
κοινοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1, καθώς και πληροφορίες 
σχετικά με κάθε πλοίο που συνιστά απειλή για τη ναυσιπλοΐα.  
 
Οι αρμόδιες αρχές οι οποίες έχουν τις πληροφορίες που κοινοποιήθηκαν σύμφωνα με 
το άρθρο 5 παράγραφος 1 λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα για την ανά πάσα στιγμή 
παροχή των εν λόγω πληροφοριών εφόσον το ζητήσει, για λόγους ασφαλείας, η 
αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους.  
 
Το κράτος μέλος οι αρμόδιες αρχές του οποίου έχουν ενημερωθεί, σύμφωνα με την 
παρούσα οδηγία ή με κάποιον άλλο τρόπο, για περιστατικά που έχουν ή αυξάνουν για 
ένα άλλο κράτος μέλος τον κίνδυνο ατυχήματος σε ορισμένες θαλάσσιες και 
παράκτιες περιοχές, λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για να ενημερώσει σχετικά το 
ταχύτερο δυνατόν το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος.  
 
Κάθε κράτος μέλος πρέπει να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα να χρησιμοποιεί πλήρως 
τις αναφορές που τα πλοία υποχρεούνται να του διαβιβάζουν σε περίπτωση 
συμβάντος το οποίο μπορεί να προκαλέσει πολύ σημαντικές ζημίες.  
Η οδηγία περιλαμβάνει τα ακόλουθα παραρτήματα: 
1. Πληροφορίες σχετικά με τα πλοία που μεταφέρουν επικίνδυνα ή ρυπογόνα 

εμπορεύματα  
2. Έκθεση Επιθεώρησης Πλοίου  
3. Μέτρα τα οποία μπορούν να λαμβάνουν τα κράτη μέλη δυνάμει του διεθνούς 

δικαίου  
 
Σύμφωνα με την οδηγία τα κράτη μέλη πρέπει να χρησιμοποιούν τα ερωτηματολόγια 
αυτά ως βάση για να συντάσσουν τις τομεακές εκθέσεις που είναι υποχρεωμένα να 
διαβιβάζουν στην Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 5 της οδηγίας 91/692/ΕOΚ.  
 
 
94/55/ΕΚ Οδηγία του Συμβουλίου για την Προσέγγιση των 

Νομοθεσιών των Κρατών Μελών σχετικά με τις 
Οδικές Μεταφορές Επικίνδυνων Αποβλήτων 

 
Στο πρώτο κεφάλαιο της παρούσας οδηγίας αναφέρεται το πεδίο εφαρμογής καθώς 
επίσης οι ορισμοί και οι γενικές διατάξεις τις οποίες θέτει. 
Αναφορικά με το πεδίο εφαρμογής σημειώνονται τα εξής: 
 
• Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στις οδικές μεταφορές επικίνδυνων 

εμπορευμάτων οι οποίες εκτελούνται στο εσωτερικό των Κρατών Μελών ή 
μεταξύ τους. Δεν εφαρμόζεται στις μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων τις 
οποίες εκτελούν οχήματα που ανήκουν στις ένοπλες δυνάμεις ή εμπίπτουν στην 
ευθύνη τους. 

• Οι διατάξεις τις παρούσας οδηγίας δεν θίγουν το δικαίωμα των Κρατών Μελών 
να καθορίζουν, τηρουμένου του κοινοτικού δικαίου, απαιτήσεις όσον αφορά: 
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− Τις εθνικές και διεθνείς μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων οι οποίες 
εκτελούνται στο έδαφός τους από οχήματα που δεν καλύπτονται από την 
παρούσα οδηγία. 

− Τους κανόνες οδικής κυκλοφορίες οι οποίοι ρυθμίζουν ειδικά τις εθνικές και 
διεθνείς μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων. 

− Τη διασφάλιση της ποιότητας για τις επιχειρήσεις, σύμφωνα με τα πρότυπα 
ISO 9001 και 9002, όταν εκτελούν εθνικές μεταφορές ουσιών οι οποίες 
καθορίζονται από την παρούσα οδηγία. 

 
Αφού πρώτα δίδονται οι επεξηγήσεις των όρων της παρούσας οδηγίας, αναφέρεται 
ότι επικίνδυνα εμπορεύματα των οποίων η μεταφορά απαγορεύεται βάσει των 
Παραρτημάτων Α και Β δεν επιτρέπεται να μεταφέρονται οδικώς. Σχετικά με τα 
υπόλοιπα επικίνδυνα εμπορεύματα, τα οποία απαριθμούνται στο Παράρτημα Α, η 
οδική τους μεταφορά επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι όροι που 
καθορίζουν τα Παραρτήματα Α και Β ιδίως όσον αφορά τη συσκευασία και την 
σήμανση των εμπορευμάτων καθώς και την κατασκευή ,τον εξοπλισμό και την καλή 
λειτουργία του οχήματος μεταφοράς των εν λόγω εμπορευμάτων. 
 
Στο δεύτερο κεφάλαιο της οδηγίας 94/55/ΕΚ αναφέρονται οι παρεκκλίσεις, οι 
περιορισμοί και οι εξαιρέσεις που θέτονται από την οδηγία αυτή και οι οποίες είναι: 
• Κάθε Κράτος Μέλος, μπορεί μόνο για τις δραστηριότητες εσωτερικής μεταφοράς 

εσωτερικής μεταφοράς που εκτελούνται στο έδαφός του από οχήματα με άδεια 
κυκλοφορίας που έχει εκδώσει το ίδιο, να διατηρεί τις διατάξεις τις εθνικής του 
νομοθεσίας για την οδική μεταφορά των επικίνδυνων εμπορευμάτων , οι οποίες 
είναι σύμφωνες προς τις συστάσεις των Ηνωμένων Εθνών για τις μεταφορές 
επικίνδυνων εμπορευμάτων, έως ότου τα Παραρτήματα Α και Β της παρούσας 
οδηγίας αναθεωρηθούν ώστε να ανταποκρίνονται προς τις εν λόγω συστάσεις. 
Στην περίπτωση αυτή το Κράτος Μέλος ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή. 

• Με την επιφύλαξη άλλων κοινοτικών διατάξεων και ιδίως εκείνων που αφορούν 
την πρόσβαση στην αγορά, τα Κράτη Μέλη διατηρούν το δικαίωμα να ρυθμίζουν 
ή να απαγορεύουν, αποκλειστικά και μόνο για λόγους άλλους πλην της ασφάλειας 
κατά την μεταφορά, όπως ιδίως για λόγους που έχουν σχέση με την Εθνική 
ασφάλεια ή την προστασία του περιβάλλοντος, τη μεταφορά ορισμένων 
επικίνδυνων εμπορευμάτων στο έδαφός τους. 

• Κάθε ρύθμιση την  οποία επιβάλλουν τα Κράτη Μέλη στα οχήματα που εκτελούν 
διεθνείς μεταφορές μέσω του εδάφους τους και είναι σύμφωνη με το Παράρτημα 
Β της παρούσας οδηγίας, πρέπει να έχει περιορισμένη ισχύ, να εφαρμόζεται τόσο 
στις Εθνικές όσο και τις διεθνείς μεταφορές και να μην συνεπάγεται οποιεσδήποτε 
διακρίσεις. 

• Τα Κράτη Μέλη μπορούν να εφαρμόσουν αυστηρότερες διατάξεις για τις 
μεταφορές οι οποίες εκτελούνται με οχήματα για τα οποία έχουν εκδώσει άδεια 
κυκλοφορίας ή στα οποία έχουν επιτρέψει την κυκλοφορία στο έδαφός τους, όχι 
όμως όσον αφορά την κατασκευή των οχημάτων. 

• Τα Κράτη Μέλη μπορούν να διατηρούν τις ειδικές Εθνικές τους διατάξεις που 
αφορούν το κέντρο βάρους των δεξαμενοφόρων οχημάτων για τα οποία η άδεια 
κυκλοφορίας έχει εκδοθεί στο έδαφός τους έως την ενδεχόμενη τροποποίηση του 
αντίστοιχου σημείου του Παραρτήματος Β της παρούσας οδηγίας. 

• Εάν Κράτος Μέλος κρίνει ότι οι διατάξεις ασφαλείας αποδείχθηκαν σε περίπτωση 
ατυχήματος ή άλλου συμβάντος, ανεπαρκείς για τον περιορισμό των εγγενών 
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κινδύνων της μεταφοράς και εάν χρειάζονται επείγουσες ενέργειες, γνωστοποιεί 
στην Επιτροπή τα μέτρα που μελέτα να λάβει. 

• Τα Κράτη Μέλη μπορούν να διατηρούν τις Εθνικές τους διατάξεις και αφορούν 
τις μεταφορές συγκεκριμένων ουσιών οι οποίες αναφέρονται στην παρούσα 
οδηγία. 

• Τα Κράτη Μέλη μπο ρούν να επιτρέπο υν στο  έδαφό ς το υς την ο δική μεταφο ρά 
επικίνδυνων εμπορευμάτων που ταξινομούνται, συσκευάζονται και 
επισημαίνονται σύμφωνα με τις διεθνείς απαιτήσεις οι οποίες αφορούν τις 
θαλάσσιες ή αεροπορικές μεταφορές. 

• Οι διατάξεις των Παραρτημάτων Α και Β οι οποίες αφορούν τη χρήση των 
γλωσσών στην επισήμανση ή στα αναγκαία παραστατικά έγγραφα δεν 
εφαρμόζονται για τις μεταφορικές δραστηριότητες που περιορίζονται στο έδαφός 
ενός μόνο Κράτους Μέλους. Τα Κράτη Μέλη είναι ελεύθερα να επιτρέπουν, για 
τις μεταφορές που εκτελούνται στο έδαφός τους, τη χρήση άλλων γλωσσών εκτός 
από τις προβλεπόμενες στα Παραρτήματα της παρούσας οδηγίας. 

• Τα Κράτη Μέλη μπορούν να επιτρέπουν τη χρήση, στο έδαφός τους, οχημάτων η 
κατασκευή των οποίων ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της Εθνικής νομοθεσίας 
υπό την επιφύλαξη ότι τα οχήματα αυτά παραμένουν εντός των απαιτούμενων 
επιπέδων ασφαλείας. 

• Τα Κράτη Μέλη μπορούν να διατηρήσουν τις διατάξεις της Εθνικής τους 
νομοθεσίας σχετικά με την κατασκευή, τη χρήση και τους όρους κυκλοφορίας 
νέων περιεκτών και δεξαμενών, σύμφωνα πάντα με τις υποδείξεις των 
Παραρτημάτων Α και Β ή με τις ήδη υπάρχουσες ή νέες παραπομπές των ίδιων 
Παραρτημάτων. 

• Κάθε Κράτος Μέλος μπορεί να διατηρεί άλλες Εθνικές διατάξεις εκτός από 
εκείνες που προβλέπονται στα Παραρτήματα Α και Β, σχετικά με τη θερμοκρασία 
αναφοράς για τη μεταφορά στο έδαφος των υγροποιημένων αερίων και μιγμάτων 
υγροποιημένων αερίων, μέχρις ότου περιληφθούν στα Ευρωπαϊκά πρότυπα 
διατάξεις με τις κατάλληλες, για τις δεδομένες κλιματικές ζώνες, θερμοκρασίας 
αναφοράς και μέχρις ότου προστεθούν στα Παραρτήματα Α και Β παραπομπές 
στα πρότυπα αυτά. 

• Για τη μεταφορά επί του εδάφους του, κάθε Κράτος Μέλος μπορεί να επιτρέπει 
συσκευασίες που έχουν κατασκευαστεί αλλά δεν έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με 
την ADR πριν από την 1η

• Κάθε Κράτος ΄Μέλος μπορεί να επιτρέπει, έως τις 31 Δεκεμβρίου 1998, τη 
μεταφορά εντός του εδάφους του ορισμένων επικίνδυνων εμπορευμάτων που 
έχουν συσκευαστεί πριν από την 1

 Ιανουαρίου 1997, υπό την προϋπόθεση ότι οι 
συσκευασίες αυτές φέρουν ημερομηνία κατασκευής και μπορούν να υποβληθούν 
επιτυχώς στις δοκιμές που προβλέπει η ισχύουσα έως τις 31 Δεκεμβρίου 1996 
Εθνική νομοθεσία και εφόσον όλες αυτές οι συσκευασίες παραμένουν εντός των 
απαιτούμενων επιπέδων ασφαλείας. 

η Ιανουαρίου 1997, υπό την προϋπόθεση ότι 
αυτά τα εμπορεύματα είναι ταξινομημένα, συσκευασμένα και επισημασμένα 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζει η Εθνική νομοθεσία η οποία εφαρμόζεται 
πριν από την 1η

• Κάθε Κράτος Μέλος, όσον αφορά τις μεταφορικές δραστηριότητες οι οποίες 
εκτελούνται στο έδαφός του από οχήματα για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια 
κυκλοφορίας στο έδαφός του, μπορεί να διατηρεί τις ισχύουσες στις 31 
Δεκεμβρίου 1996 Εθνικές του διατάξεις σχετικά με την αναγραφή κωδικού 
ανάληψης δράσης έκτακτης ανάγκης αντί του αναγνωριστικού αριθμού του 
κινδύνου που προβλέπεται στο Παράρτημα Β. 

 Ιανουαρίου 1997. 
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• Τα Κράτη Μέλη μπορούν να διατηρούν επιεικέστερες διατάξεις από εκείνες που 
ορίζονται στα Παραρτήματα Α και Β της παρούσας οδηγίας προκειμένου για τις 
μεταφορές, στο έδαφός τους, μικρών ποσοτήτων ορισμένων επικίνδυνων 
εμπορευμάτων, εξαιρουμένων των μετρίως και πολύ ραδιενεργών υλών. Η 
διαδικασία αυτή θα πρέπει να συνοδεύεται από σχετική διαβούλευση με την 
Επιτροπή. 

• Υπό την προϋπόθεση ότι δεν διακινδυνεύεται η ασφάλεια, τα Κράτη Μέλη 
μπορούν να χορηγούν προσωρινές παρεκκλίσεις από τα Παραρτήματα Α και Β 
προκειμένου να μπορούν να διεξάγουν στο έδαφός τους τις αναγκαίες δοκιμές για 
την τροποποίηση των διατάξεων των Παραρτημάτων αυτών σε συνάρτηση με την 
εξέλιξη της τεχνικής και της βιομηχανίας. Η Επιτροπή θα πρέπει να ενημερώνεται 
σχετικά με τις παρεκκλίσεις αυτές. Οι παρεκκλίσεις αυτές θα πρέπει να 
εφαρμόζονται χωρίς διακρίσεις λόγω Εθνικότητας ή τόπου εγκατάστασης του 
αποστολέα, του μεταφορέα ή του παραλήπτη, διαρκούν κατά πέντε έτη 
κατ’ανώτατο όριο και δεν ανανεώνονται. 

• Τα Κράτη Μέλη μπορούν να επιτρέπουν στο έδαφός τους την εκτέλεση ad hoc 
μεταφορών επικίνδυνων εμπορευμάτων ή και μεταφορών υπό συνθήκες 
διαφορετικές από τις προβλεπόμενες στα Παραρτήματα Α και Β. 

• Τα Κράτη Μέλη μπο ρούν να εφαρμό ζο υν τις ισχύο υσες συμφωνίες που έχο υν 
συναφθεί με άλλα Κράτη Μέλη, τηρούμενης της ADR, χωρίς διακρίσεις λόγω 
εθνικότητας ή τόπου εγκατάστασης του αποστολέα, του μεταφορέα ή του 
παραλήπτη. 

 
Στο τρίτο κεφάλαιο της 94/55/ΕΚ αναφέρονται οι ειδικές διατάξεις της οδηγίας και 
ως τέτοιες θεωρούνται: 
• Οι τροποποιήσεις που είναι αναγκαίες για την προσαρμογή των Παραρτημάτων Α 

και Β στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο, η οποία συντελείται στους τομείς 
που καλύπτει η παρούσα οδηγία, προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι 
τροποποιήσεις των Παραρτημάτων της ADR, εγκρίνονται σύμφωνα με 
διαδικασίες που προβλέπονται από την παρούσα οδηγία. 

• Κάθε Κράτος Μέλος οφείλει να συγκροτήσει «επιτροπή» για την ρύθμιση των 
διατάξεων της οδηγίας. 

 
 
95/50/ΕΚ  Οδηγία του Συμβουλίου σχετικά με την καθιέρωση 

ενιαίων διαδικασιών στον τομέα του ελέγχου των 
οδικών μεταφορών επικίνδυνων εμπορευμάτων 

 
Η οδηγία 95/50/ΕΚ του Συμβουλίου της 6ης Οκτωβρίου 1995 αναφέρεται στην 
καθιέρωση ενιαίων διαδικασιών στον τομέα του ελέγχου των οδικών μεταφορών 
επικίνδυνων εμπορευμάτων  
 
Αρχικά αναφέρεται το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας το οποίο και είναι: 
• Η παρούσα οδηγία αφορά τους ελέγχους που διενεργούν τα κράτη μέλη στα 

οχήματα που κυκλοφορούν στο έδαφός τους και μεταφέρουν οδικώς επικίνδυνα 
εμπορεύματα καθώς και στα οχήματα που εισέρχονται στο έδαφός τους από τρίτη 
χώρα. 
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• Η οδηγία αυτή δεν εφαρμόζεται στις μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων τις 
οποίες εκτελούν οχήματα που ανήκουν στις ένοπλες δυνάμεις ή εμπίπτουν στην 
ευθύνη τους. 

• Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας ουδόλως περιορίζουν το δικαίωμα των 
κρατών μελών να ελέγχουν, τηρουμένου του κοινοτικού δικαίου, τις εθνικές και 
διεθνείς μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων που πραγματοποιούνται στο 
έδαφός τους, από οχήματα μη καλυπτόμενα από την παρούσα οδηγία. 

 
Στη συνέχεια δίδεται η περιγραφή των όρων που αναφέρονται ενώ σημειώνεται ότι τα 
Κράτη Μέλη εξασφαλίζουν ότι ένα αντιπροσωπευτικό ποσοστό των οδικών 
μεταφορών επικίνδυνων εμπορευμάτων υπόκειται στους ελέγχους που προβλέπονται 
από την παρούσα οδηγία, προκειμένου να εξακριβωθεί κατά πόσον τηρούν την 
νομοθεσία για τις οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων. 

 
Οι έλεγχοι αυτοί διενεργούνται στο έδαφος ενός Κράτους Μέλους σύμφωνα με το 
άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αρ. 4060/89 και το άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αρ. 
3912/92. 

 
Αναφορικά με την διεξαγωγή των ελέγχων η παρούσα οδηγία αναφέρει ότι: 
• Για τη διεξαγωγή των ελέγχων σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, τα κράτη μέλη 

χρησιμοποιούν τον κατάλογο ελέγχου σύμφωνα με το Παράρτημα Ι. Αντίτυπο του 
καταλόγου ελέγχου ή βεβαίωση ελέγχου καταρτισμένη από την αρχή που 
διενήργησε τον έλεγχο αυτό χορηγείται στον οδηγό και επιδεικνύεται κάθε φορά 
που ζητείται, προκειμένου να απλοποιείται ή να αποφεύγεται, στο μέτρο του 
δυνατού, η πραγματοποίηση και άλλων μεταγενέστερων ελέγχων. Η παράγραφος 
αυτή δεν προδικάζει το δικαίωμα των κρατών μελών να προβαίνουν σε 
συγκεκριμένες ενέργειες για επιμέρους ελέγχους. 

• Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται δειγματοληπτικώς και καλύπτουν, στο μέτρο του 
δυνατού, ένα εκτεταμένο μέρος του οδικού δικτύου. 

•  Τα σημεία που επιλέγονται για τους ελέγχους αυτούς πρέπει να επιτρέπουν τη 
συμμόρφωση των οχημάτων στα οποία διαπιστώθηκε παράβαση ή, εφόσον η 
ελέγχουσα αρχή το κρίνει σκόπιμο, την ακινητοποίησή τους, επιτόπου ή σε 
σημείο που προσδιορίζεται προς τον σκοπό αυτό από την εν λόγω αρχή, χωρίς 
αυτό να αποτελεί κίνδυνο για την ασφάλεια. 

•  Ανάλογα με την περίπτωση, και υπό την προϋπόθεση ότι τούτο δεν αποτελεί 
κίνδυνο για την ασφάλεια, είναι δυνατό να λαμβάνονται δείγματα από τα 
μεταφερόμενα προϊόντα, προκειμένου να δοθούν για εξέταση σε αναγνωρισμένα 
από την αρμόδια αρχή εργαστήρια. 

• Οι έλεγχοι δεν πρέπει να υπερβαίνουν ένα λογικό χρονικό διάστημα. 
• Όταν μία ή πλείονες παραβάσεις, εκ των αναφερομένων ιδίως στο Παράρτημα ΙΙ, 

διαπιστώνονται κατά την οδική μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων, τα οικεία 
οχήματα μπορούν να ακινητοποιούνται -επί τόπου ή σε σημείο που ορίζουν για το 
σκοπό αυτό οι ελέγχουσες αρχές- και να υποχρεώνονται να συμμορφωθούν πριν 
συνεχίσουν το ταξίδι, ή μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο άλλων κατάλληλων 
μέτρων, ανάλογα με τις περιστάσεις ή τις ανάγκες ασφαλείας, 
συμπεριλαμβανομένης, εφόσον κριθεί αναγκαία, της απαγόρευσης εισόδου τους 
στην Κοινότητα. 

• Έλεγχοι είναι επίσης δυνατό να διενεργηθούν στις επιχειρήσεις προληπτικώς ή 
όταν κατά την κυκλοφορία των οχημάτων έχουν διαπιστωθεί παραβάσεις που 
θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των επικίνδυνων μεταφορών. 
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• Οι έλεγχοι διασφαλίζουν ότι οι συνθήκες ασφαλείας κάτω από τις οποίες 
πραγματοποιούνται οι οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων είναι 
σύμφωνες με την ισχύουσα νομοθεσία. 

• Όταν μία ή πλείονες παραβάσεις, εκ των αναφερομένων ιδίως στο Παράρτημα ΙΙ, 
διαπιστώνονται κατά τη μεταφορά επικινδύνων ουσιών, η οικεία μεταφορά πρέπει 
υποχρεωτικώς να συμμορφώνεται προτού εξέλθει της επιχείρησης, ή να 
αποτελέσει αντικείμενο άλλων κατάλληλων μέτρων. 
 

Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να τηρούνται τα 
ακόλουθα σημεία: 
• Τα Κράτη Μέλη παρέχουν αμοιβαία συνδρομή για την ορθή εφαρμογή της 

παρούσας οδηγίας. 
• Οι σοβαρές ή επανειλημμένες παραβάσεις που θέτουν σε κίνδυνο της ασφαλή 

μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων, οι οποίες διαπράττονται από όχημα ή 
επιχείρηση μη εγκατεστημένη, πρέπει να επισημαίνονται στις αρμόδιες Αρχές του 
Κράτους Μέλους ταξινόμησης του οχήματος ή εγκατάστασης της επιχείρησης. 

• Οι αρμόδιες Αρχές του Κράτους Μέλους στο οποίο διαπιστώθηκε σοβαρή ή 
επαναλαμβανόμενη παράβαση μπορούν να ζητήσουν από τις αρμόδιες Αρχές του 
Κράτους Μέλους ταξινόμησης του οχήματος ή εγκατάστασης της επιχείρησης τη 
λήψη των κατάλληλων μέτρων έναντι του ή των παραβατών. 
Οι τελευταίες αυτές αρχές κοινοποιούν στις αρμόδιες Αρχές του Κράτους Μέλους 
στο οποίο διαπιστώθηκαν οι παραβάσεις τα μέτρα που ενδεχομένως λαμβάνονται 
έναντι του μεταφορέα ή της επιχείρησης. 

 
Αν, κατά τη διενέργεια οδικού ελέγχου σε όχημα που έχει ταξινομηθεί σε άλλο 
Κράτος Μέλος, οι διαπιστώσεις είναι τέτοιες που να οδηγούν στο συμπέρασμα ότι 
έχουν διαπραχθεί σοβαρές ή επανειλημμένες παραβάσεις οι οποίες όμως δεν είναι 
δυνατό να αποδειχθούν στη διάρκεια του ελέγχου ελλείψει των αναγκαίων στοιχείων, 
οι αρμόδιες Αρχές των ενδιαφερόμενων Κρατών Μελών παρέχουν αμοιβαία 
συνδρομή προκειμένου να διαλευκανθεί η κατάσταση. Στην περίπτωση που, για το 
σκοπό αυτό, το οικείο Κράτος Μέλος προβεί σε έλεγχο στην επιχείρηση, τα 
πορίσματα του ελέγχου κοινοποιούνται στο άλλο ενδιαφερόμενο κράτος. 
 
 Για κάθε ημερολογιακό έτος, και το αργότερο δώδεκα μήνες μετά την παρέλευση 
αυτού, κάθε Κράτος Μέλος υποβάλλει στην Επιτροπή έκθεση, σύμφωνα με το 
υπόδειγμα του παραρτήματος ΙΙΙ, σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, η 
οποία περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενδείξεις: 
• εφόσον είναι δυνατόν, καταγραφέντα ή εκτιμώμενο όγκο οδικών μεταφορών 

επικίνδυνων εμπορευμάτων (σε τόνους που έχουν μεταφερθεί ή σε τόνους ανά 
χιλιόμετρο) 

• αριθμό διενεργηθέντων ελέγχων 
•  αριθμό ελεγχθέντων οχημάτων, σύμφωνα με την ταξινόμηση (οχήματα που έχουν 

ταξινομηθεί στο εθνικό έδαφος, οχήματα άλλων κρατών μελών ή τρίτων κρατών) 
• αριθμό παραβάσεων που έχουν διαπιστωθεί και τύποι παραβάσεων 
• αριθμό και τύπο επιβαλλομένων κυρώσεων 
 
Τουλάχιστον ανά τριετία, η Επιτροπή διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας από τα κράτη 
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μέλη σύμφωνα με τις πληροφορίες που προβλέπονται στην παράγραφο 1. 
 
Η παρούσα οδηγία πλαισιώνεται από τρία Παραρτήματα σχετικά με τα εξής σημεία: 
• Κατάλογος Ελέγχου 
• Παραβάσεις 
• Υπόδειγμα τυποποιημένου εντύπου για την κατάρτιση της έκθεσης που πρέπει να 

υποβάλλεται στην Επιτροπή σχετικά με τις παραβάσεις και τις κυρώσεις 
 
 
96/86/EK Οδηγία της Επιτροπής για την Προσαρμογή στην 

Τεχνική Πρόοδο της Οδηγίας 94/55/ΕΚ του Συμβουλίου 
σχετικά με την Προσέγγιση των Νομοθεσιών των 
Κρατών Μελών όσον αφορά την Οδική Μεταφορά 
Επικίνδυνων Εμπορευμάτων  

 
Η παρούσα οδηγία τροποποιεί την οδηγία 94/55/ΕΚ ως εξής: 
• Το Παράρτημα Α αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

“Παράρτημα Α 
Το Παράρτημα Α περιλαμβάνει τις διατάξεις που σχετίζονται με τα όρια 2000 έως 
3999 του παραρτήματος Α της "Ευρωπαϊκής Συμφωνίας για τις Διεθνείς Οδικές 
Μεταφορές Επικίνδυνων Εμπορευμάτων" (ADR) από 1ης Ιανουαρίου 1997, 
αντικαθιστώντας τους όρους "συμβαλλόμενο μέρος" από τους όρους "κράτος 
μέλος". 
Σημείωση: Το κείμενο του 1997 για την τροποποίηση του αναδιατυπωμένου 
κειμένου του 1995 όσον αφορά το Παράρτημα Α των ADR θα δημοσιευθεί αφού 
ολοκληρωθεί η σύνταξή του σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Κοινότητας”. 

• Το Παράρτημα Β αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 
“Παράρτημα Β 
Το Παράρτημα Β περιλαμβάνει τις διατάξεις των ορίων 10 000 έως 27 000 του 
παραρτήματος Β στην "Ευρωπαϊκή Συμφωνία για τις Διεθνείς Οδικές Μεταφορές 
Επικίνδυνων Εμπορευμάτων" (ADR), από 1ης Ιανουαρίου 1997 αντικαθιστώντας 
τους όρους "συμβαλλόμενο μέρος" από τους όρους "κράτος μέλος". 
Σημείωση: Το κείμενο του 1997 για την τροποποίηση του αναδιατυπωμένου 
κειμένου του 1995 όσον αφορά το Παράρτημα Α των ADR θα δημοσιευθεί αφού 
ολοκληρωθεί η σύνταξή του σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Κοινότητας”. 

 
Η παρούσα οδηγία αναφέρει στοιχεία, ορισμούς και διατάξεις για όλες τις κλάσεις 
των επικίνδυνων εμπορευμάτων. 
 
 
96/49/ΕΚ  Οδηγία του Συμβουλίου για την Προσέγγιση των 

Νομοθεσιών των Κρατών Μελών σχετικά με τις 
Σιδηροδρομικές Μεταφορές Επικίνδυνων 
Εμπορευμάτων 

  
Η οδηγία 96/49/ΕΚ του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 1996 αναφέρεται στην 
προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τις σιδηροδρομικές 
μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων  
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Στο πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας το οποίο 
και είναι: 
• Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στις σιδηροδρομικές μεταφορές επικίνδυνων 

εμπορευμάτων εντός ή μεταξύ των Κρατών Μελών. 
•  Τα Κράτη Μέλη μπορούν να εξαιρούν από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας τις 

μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων οι οποίες εκτελούνται με μεταφορικά μέσα 
που ανήκουν στις ένοπλες δυνάμεις ή βρίσκονται υπό την ευθύνη τους. 

• Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας επ' ουδενί θίγουν το δικαίωμα των Κρατών 
Μελών να καθορίζουν, τηρουμένου του κοινοτικού δικαίου, ειδικές απαιτήσεις 
ασφάλειας για τις εθνικές ή διεθνείς σιδηροδρομικές μεταφορές επικίνδυνων 
ουσιών, εφόσον το Παράρτημα της παρούσας οδηγίας δεν καλύπτει το 
συγκεκριμένο τομέα, όσον αφορά: 
- την κυκλοφορία των σιδηροδρομικών συρμών 
- τη διάταξη των βαγονιών εμπορευμάτων στον σιδηροδρομικό συρμό, που 

εκτελεί εθνικό δρομολόγιο 
- τους κανόνες εκμετάλλευσης σχετικά με τις πράξεις που συνδέονται με τη 

μεταφορά, όπως η διαλογή ή η στάθμευση 
- την κατάρτιση του προσωπικού και τη διαχείριση των πληροφοριών σχετικά 

με τα μεταφερόμενα επικίνδυνα εμπορεύματα 
- τους ειδικούς κανόνες σχετικά με τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων 

στους επιβατικούς σιδηροδρομικούς συρμούς 
 

Στη συνέχεια δίδονται οι περιγραφές των όρων που χρησιμοποιούνται στην παρούσα 
οδηγία ενώ αναφέρεται ότι δεν επιτρέπεται η σιδηροδρομική μεταφορά επικίνδυνων 
εμπορευμάτων των οποίων η μεταφορά απαγορεύεται βάσει Παραρτήματος. 
Σημειώνεται δε ότι οι σιδηροδρομικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων 
επιτρέπονται εφόσον τηρούνται οι κανόνες του παραρτήματος της παρούσας οδηγίας. 
 
Στο δεύτερο κεφάλαιο της 96/49/ΕΚ δίδονται οι παρεκκλίσεις, οι περιορισμοί και οι 
εξαιρέσεις της οδηγίας αυτής.  
 
Για πράξεις εσωτερικών σιδηροδρομικών μεταφορών κάθε Κράτος Μέλος μπορεί να 
διατηρεί τις διατάξεις της εθνικής του νομοθεσίας περί των σιδηροδρομικών 
μεταφορών επικίνδυνων εμπορευμάτων οι οποίες να είναι σύμφωνες με τις συστάσεις 
των Ηνωμένων Εθνών περί της μεταφοράς των επικίνδυνων εμπορευμάτων. Το 
εκάστοτε κράτος οφείλει να ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή. 
 
 Τα Κράτη Μέλη διατηρούν το δικαίωμα να ρυθμίζουν ή να απαγορεύουν τη 
μεταφορά ορισμένων επικινδύνων εμπορευμάτων στο έδαφός τους, αποκλειστικά και 
μόνο για λόγους άλλους πλην της ασφαλούς μεταφοράς, όπως για λόγους που έχουν 
σχέση με την εθνική ασφάλεια ή την προστασία του περιβάλλοντος. 
Εάν μετά από κάποιο ατύχημα ή περιστατικό, ένα Κράτος Μέλος κρίνει ότι οι 
ισχύουσες διατάξεις ασφάλειας επιδέχονται βελτίωση, ώστε να περιοριστούν οι 
κίνδυνοι τους οποίους συνεπάγεται η μεταφορά ή εάν χρειάζεται επείγουσα δράση, 
ενημερώνει την Επιτροπή, από το στάδιο ήδη του προγραμματισμού, σχετικά με τα 
μέτρα που προτίθεται να λάβει. Με τη διαδικασία του άρθρου 9, η Επιτροπή 
αποφασίζει κατά πόσον πρέπει να επιτραπεί η εφαρμογή των μέτρων αυτών και 
καθορίζει τη διάρκειά τους. 
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Τα Κράτη Μέλη μπορούν να επιτρέπουν στο έδαφός τους τη σιδηροδρομική 
μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων που ταξινομούνται, συσκευάζονται και 
επισημαίνονται σύμφωνα με τις διεθνείς απαιτήσεις οι οποίες αφορούν τις θαλάσσιες 
ή αεροπορικές μεταφορές, οσάκις η όλη μεταφορά περιλαμβάνει και θαλάσσια ή 
αεροπορική μεταφορά. 
 
Όταν μια εθνική ή διεθνής μεταφορά, περιλαμβάνει θαλάσσια μεταφορά, τα Κράτη 
Μέλη μπορούν να εφαρμόζουν διατάξεις συμπληρωματικές εκείνων του 
παραρτήματος, ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι διεθνείς κανόνες που διέπουν τις 
θαλάσσιες μεταφορές, συμπεριλαμβανομένων των διεθνών κανόνων για τις 
μεταφορές με οχηματαγωγά. 
 
Οι διατάξεις του παραρτήματος της παρούσας οδηγίας που αφορούν τη μορφή των 
εγγράφων, μεταφοράς και τις γλώσσες που χρησιμοποιούνται στην επισήμανση ή στα 
αναγκαία έγγραφα μεταφοράς δεν ισχύουν για μεταφορές που περιορίζονται στην 
επικράτεια ενός μόνο Κράτους Μέλους. Για μεταφορές που πραγματοποιούνται μόνο 
στην επικράτειά τους, το Κράτη Μέλη μπορούν να επιτρέπουν τη χρήση εγγράφων 
και γλωσσών άλλων από τα προβλεπόμενα στο Παράρτημα. 
 
Κάθε κράτος μέλος μπορεί να επιτρέπει, στην επικράτειά του και μόνο, τη 
χρησιμοποίηση βαγονιών που έχουν κατασκευασθεί προ της 1ης Ιανουαρίου 1997, 
σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία εν ισχύει στις 31 Δεκεμβρίου 1996, και δεν 
πληρούν τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας, εφόσον διατηρούνται στην απαιτούμενη 
στάθμη ασφάλειας. 
 
Τα Κράτη Μέλη μπορούν να διατηρήσουν τις εφαρμοζόμενες την 31η Δεκεμβρίου 
1996 διατάξεις της εθνικής τους νομοθεσίας σχετικά με την κατασκευή, τη χρήση και 
τους όρους κυκλοφορίας νέων δεξαμενών και νέων περιεκτών, της τάξης 2 του 
παραρτήματος της παρούσας οδηγίας, που αποκλίνουν από τις διατάξεις του 
παραρτήματος αυτού, μέχρις ότου προστεθούν στο Παράρτημα παραπομπές σε 
πρότυπα κατασκευής και χρήσης των δεξαμενών και περιεκτών, οι οποίες θα έχουν 
την ίδια δεσμευτική ισχύ με τις διατάξεις. Η χρήση των περιεκτών και δεξαμενών που 
κατασκευάστηκαν πριν από την 1η Ιανουαρίου 1999 και διατηρούνται στην 
απαιτούμενη στάθμη ασφαλείας μπορεί να συνεχισθεί υπό τους αρχικούς όρους. 
 
Τα Κράτη Μέλη μπορούν να διατηρούν εθνικές διατάξεις διαφορετικές εκείνων που 
προβλέπονται στο Παράρτημα σχετικά με τη θερμοκρασία αναφοράς για τη 
μεταφορά εντός της επικρατείας τους υγροποιημένων αερίων ή μειγμάτων 
υγροποιημένων αερίων, μέχρις ότου ενσωματωθούν στα ευρωπαϊκά πρότυπα 
διατάξεις σχετικές με τις κατάλληλες για τις δεδομένες κλιματικές ζώνες 
θερμοκρασίες αναφοράς και μέχρις ότου προστεθούν στο Παράρτημα της παρούσας 
οδηγίας παραπομπές στα πρότυπα αυτά. 
 
Για τη μεταφορά επί του εδάφους του, κάθε Κράτος Μέλος μπορεί να επιτρέπει 
συσκευασίες που έχουν κατασκευαστεί αλλά δεν έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με τον 
κανονισμό RID πριν από την 1η Ιανουαρίου 1997, υπό την προϋπόθεση ότι οι 
συσκευασίες αυτές φέρουν ημερομηνία κατασκευής και μπορούν να περάσουν 
επιτυχώς τις δοκιμές που προβλέπει η ισχύουσα έως τις 31 Δεκεμβρίου 1996 εθνική 
νομοθεσία, και εφόσον όλες αυτές οι συσκευασίες διατηρούνται στην απαιτούμενη 
στάθμη ασφαλείας (πράγμα που συμπεριλαμβάνει, ενδεχομένως, δοκιμές και 
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επιθεωρήσεις), κατά το ακόλουθο σύστημα: μεγάλοι μεταλλικοί περιέκτες χύδην 
μεταφοράς και μεταλλικοί κάδοι χωρητικότητας άνω των 50 λίτρων: επί διάστημα 15 
ετών το πολύ από την ημερομηνία κατασκευής τους 7 άλλες μεταλλικές και κάθε 
είδους πλαστικές συσκευασίες επί διάστημα πέντε ετών το πολύ από την ημερομηνία 
κατασκευής τους. 
 
 Όσον αφορά τις εθνικές σιδηροδρομικές μεταφορές που εκτελούνται στο έδαφός 
του, κάθε Κράτος Μέλος μπορεί να διατηρεί τις ισχύουσες στις 31 Δεκεμβρίου 1996 
εθνικές του διατάξεις σχετικά με την αναγραφή κωδικού ανάληψης δράσης έκτακτης 
ανάγκης αντί του αναγνωριστικού αριθμού κινδύνου που προβλέπεται στο 
Παράρτημα. 
 
Ύστερα από σχετική διαβούλευση με την Επιτροπή, και προκειμένου για εσωτερικές 
μεταφορές μικρών ποσοτήτων ορισμένων επικινδύνων εμπορευμάτων, εξαιρουμένων 
των μετρίως και πολύ ραδιενεργών υλών, τα Κράτη Μέλη μπορούν να διατηρούν 
διατάξεις επιεικέστερες από εκείνες που ορίζονται στο Παράρτημα. 
 
Τα Κράτη Μέλη μπορούν να επιτρέπουν στο έδαφός τους ad hoc μεταφορές 
επικινδύνων εμπορευμάτων ή μεταφορές απαγορευμένες βάσει του παραρτήματος ή 
πραγματοποιούμενες υπό συνθήκες διαφορετικές από τις προβλεπόμενες στο εν λόγω 
Παράρτημα. 
 
Τηρουμένου του κοινοτικού δικαίου, η παρούσα οδηγία δεν θίγει το δικαίωμα των 
Κρατών Μελών να επιτρέπουν, ύστερα από σχετική διαβούλευση με την Επιτροπή 
και προκειμένου για διαδρομές δεόντως καθορισμένες στο έδαφός τους, τακτικές 
μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων που αποτελούν μέρος συγκεκριμένης 
βιομηχανικής διαδικασίας, οι οποίες είτε απαγορεύονται από το Παράρτημα είτε 
εκτελούνται υπό συνθήκες διαφορετικές από τις προβλεπόμενες στο εν λόγω 
Παράρτημα, εφόσον οι μεταφορές αυτές είναι τοπικές και ελέγχονται αυστηρά υπό 
σαφώς καθορισμένους όρους. 
 
Εφόσον ότι δεν διακυβεύεται η ασφάλεια, τα Κράτη Μέλη μπορούν να χορηγούν 
προσωρινές παρεκκλίσεις από το Παράρτημα, προκείμενου να μπορούν να 
διεξάγονται στο έδαφός τους οι αναγκαίες δοκιμές για την τροποποίηση των 
διατάξεων του παραρτήματος αυτού σε συνάρτηση με την εξέλιξη της τεχνικής και 
της βιομηχανίας. Η Επιτροπή ενημερώνεται σχετικά και ενημερώνει τα άλλα κράτη 
μέλη. 
 
Οι προσωρινές παρεκκλίσεις που συμφωνούνται μεταξύ των αρμόδιων Αρχών των 
Κρατών Μελών βάσει του παραρτήματος, πρέπει να λαμβάνουν μορφή πολυμερούς 
συμφωνίας η οποία θα προτείνεται στις αρμόδιες Αρχές όλων των Κρατών Μελών 
από την αρχή που αναλαμβάνει την πρωτοβουλία για τη συμφωνία. Τα Κράτη Μέλη 
οφείλουν να ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με τις πολυμερή αυτές συμφωνίες.  
Οι παρεκκλίσεις που αναφέρονται στο πρώτο και το δεύτερο εδάφιο πρέπει να 
εφαρμόζονται αδιακρίτως εθνικότητας ή τόπου εγκατάστασης του αποστολέα, του 
μεταφορέα ή του παραλήπτη, διαρκούν επί πέντε έτη κατ' ανώτατο όριο και δεν 
ανανεώνονται. 
 
Τηρουμένου του κοινοτικού δικαίου, η παρούσα οδηγία δεν θίγει το δικαίωμα των 
κρατών μελών να επιτρέπουν, μετά από διαβούλευση με την Επιτροπή και 
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προκειμένου για τοπικές μεταφορές μικρής διαδρομής εντός λιμενικών, 
αερολιμενικών ή βιομηχανικών ζωνών, μεταφορές επικινδύνων εμπορευμάτων υπό 
όρους λιγότερο αυστηρούς από τους απαιτούμενους στο Παράρτημα. 
 
Με την επιφύλαξη των εθνικών ή κοινοτικών διατάξεων για την πρόσβαση στην 
αγορά, οι σιδηροδρομικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων μεταξύ κοινοτικού 
εδάφους και τρίτων χωρών, επιτρέπονται εφόσον είναι σύμφωνες προς τις διατάξεις 
του RID. 
 
Η παρούσα οδηγία δεν θίγει το δικαίωμα των κρατών μελών να θεσπίζουν, αφού 
ενημερώσουν σχετικά την Επιτροπή, κανόνες σχετικά με τις σιδηροδρομικές 
μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων οι οποίες εκτελούνται από και προς τις 
Δημοκρατίες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης που δεν είναι συμβαλλόμενα μέρη της 
COTIF. Οι κανόνες αυτοί εφαρμόζονται μόνο στις σιδηροδρομικές μεταφορές 
επικίνδυνων εμπορευμάτων (σε δέματα, χύδην ή εντός δεξαμενών) με σιδηροδρομικά 
βαγόνια που επιτρέπονται σε χώρα η οποία δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος της 
COTIF.  
 
Τέλος στο τρίτο κεφάλαιο της παρούσας οδηγίας δίδονται οι «Τελικές διατάξεις» οι 
οποίες  αναφέρουν κυρίως θέματα αναφορικά με τη Επιτροπή. 
 
Η οδηγία 96/49/ΕΚ συνοδεύεται από ένα Παράρτημα το οποίο αναφέρεται κυρίως σε 
θέματα διαδικαστικά ως προς την οδηγία αυτή. 
 
 
76/769/ΕΟΚ Οδηγία του Συμβουλίου περί της Προσεγγίσεως 

των Νομοθετικών και Διοικητικών Διατάξεων των 
Κρατών Μελών που αφορούν Περιορισμούς 
Κυκλοφορίας στην Αγορά και Χρήσεως Μερικών 
Επικινδύνων Ουσιών και Παρασκευασμάτων  

 
Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι να προστατευθεί το κοινό και το περιβάλλον από 
διάφορες επικίνδυνες ουσίες, που παρουσιάζουν κάποια μορφή τοξικότητας ή 
οικοτοξικότητας. Παράλληλα, γίνεται προσπάθεια να εναρμονιστούν οι κανονιστικές 
διατάξεις των Κρατών Μελών, προκειμένου να μην δημιουργηθούν προβλήματα στη 
δημιουργία και την λειτουργία της κοινής αγοράς στο εξεταζόμενο θέμα. 
 
Στην 76/769/ΕOΚ αντικειμενικός σκοπός, είναι να περιοριστεί η κυκλοφορία στην 
αγορά και η χρήση από τα Κράτη Μέλη των επικίνδυνων ουσιών και των 
παρασκευασμάτων που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα. Αναφέρεται κύρια στην 
περίπτωση των PCPs και στην προσπάθεια για εξάλειψή τους. 
 
Ο παραπάνω αναφερόμενος περιορισμός δεν ισχύει υπό ειδικούς όρους, καθώς και 
όταν τα παρασκευάσματα πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για αναπτυξιακούς ή 
ερευνητικούς σκοπούς. 
 
Τέλος, στην οδηγία αναφέρονται τα σημεία στα οποία δεν εφαρμόζεται, καθώς και οι 
έννοιες “Ουσίες” και “ Παρασκευάσματα”. 
 



 47 

Η 76/769/ΕOΚ, πλαισιώνεται από ειδικό Παράρτημα με την ονομασία της ουσίας ή 
του παρασκευάσματος και τους περιοριστικούς όρους που εφαρμόζονται. 
 
 
1.1.3 Άλλες κατηγορίες στερεών αποβλήτων 
 
 
1.1.3.1 Οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους 
 
2000/53/ΕΚ                       Oδηγία του Συμβουλίου για τα Oχήματα  
                                           στο Tέλος του Kύκλου Zωής τους  
 
Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι να καθοριστούν μέτρα τα οποία αποσκοπούν, ως 
πρώτη προτεραιότητα, στην πρόληψη των αποβλήτων από οχήματα και, προσθέτως, 
στην επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και άλλες μορφές ανάκτησης οχημάτων και 
των κατασκευαστικών τους στοιχείων, έτσι ώστε να μειώνεται η διάθεση αποβλήτων, 
καθώς και στη βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης των φορέων επεξεργασίας. 
 
Αφού πρώτα διατυπωθούν οι ερμηνείες των όρων που χρησιμοποιούνται για τους 
σκοπούς της οδηγίας, καθώς και το πεδίο εφαρμογής της, αναφέρεται ότι η παρούσα 
οδηγία καλύπτει τα οχήματα και ιδιαίτερα τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής 
τους, περιλαμβανομένων των κατασκευαστικών τους στοιχείων και των υλικών. 
 
Τα κράτη μέλη διασφαλίζο υν την εφαρμο γή των μέτρων πο υ απο σκοπο ύν στην 
πρόληψη. Ενθαρρύνουν ιδίως τη λήψη μέτρων ώστε: 
• Οι κατασκευαστές οχημάτων, σε συνεργασία με τους κατασκευαστές υλικών και 

εξοπλισμού, να ελέγχουν τη χρήση επικινδύνων ουσιών στα οχήματα και να τις 
μειώνουν στο μέτρο του δυνατού ενώ παράλληλα θα πρέπει η ανακύκλωση να 
είναι ευκολότερη. 

• Ο σχεδιασμός και η παραγωγή νέων οχημάτων να λαμβάνουν πλήρως υπόψη και 
να διευκολύνουν τη διάλυση, επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση οχημάτων 
στο τέλος του κύκλου ζωής τους.  

• Οι κατασκευαστές οχημάτων, σε συνεργασία με τους κατασκευαστές υλικών και 
εξοπλισμού, να ενσωματώνουν αυξανόμενη ποσότητα ανακυκλωμένου υλικού σε 
οχήματα και άλλα προϊόντα, προκειμένου να αναπτύσσονται οι αγορές για 
ανακυκλωμένα υλικά. 

• Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι απαγορεύεται να περιέχονται σε οχήματα, τα 
οποία διατίθενται στην αγορά μετά την 1η Ιανουαρίου 2003, επικίνδυνα 
συστατικά όπως ο μόλυβδος, ο υδράργυρος, το κάδμιο και το εξασθενές χρώμιο 

 
Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διασφαλίζουν ότι οι 
οικονομικοί φορείς δημιουργούν συστήματα για τη συλλογή όλων των οχημάτων στο 
τέλο ς το υ κύκλο υ ζωής το υς και την ισό ρροπη κατανομή των εγκαταστάσεων 
συλλογής στην επικράτεια. 
 
Όλα τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους θα έχουν μεταφερθεί σε 
εξουσιοδοτημένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας. 
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Τα κράτη μέλη δημιουργούν σύστημα, σύμφωνα με το οποίο το πιστοποιητικό 
καταστροφής αποτελεί προϋπόθεση για την αποταξινόμηση του οχήματος. Το 
πιστοποιητικό αυτό χορηγείται στον κάτοχο ή/και ιδιοκτήτη, όταν το όχημα στο τέλος 
του κύκλου ζωής του μεταφέρεται σε εγκατάσταση επεξεργασίας. Πιστοποιητικό 
καταστροφής μπορούν να εκδίδουν μόνον οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας οι οποίες 
έχουν λάβει άδεια.  
 
Επίσης αναφέρονται ότι: 
• Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα ώστε να διασφαλίζουν ότι όλα 

τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους και υφίστανται επεξεργασία 
σύμφωνα με τις γενικές απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 4 της οδηγίας 
75/442/ΕΟΚ  

• Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διασφαλίζουν 
ότι οποιαδήποτε εγκατάσταση ή εταιρεία η οποία διεξάγει εργασίες επεξεργασίας, 
λαμβάνει άδεια από τις αρμόδιες αρχές  

• Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διασφαλίζουν 
ότι οποιαδήποτε εγκατάσταση ή εταιρεία η οποία διεξάγει εργασίες επεξεργασίας 
πληροί τουλάχιστον τις ακόλουθες υποχρεώσεις: 
 Τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους απογυμνώνονται προτού επέλθει 

περαιτέρω επεξεργασία ή άλλες ισοδύναμες ρυθμίσεις.  
 Τα υλικά και τα κατασκευαστικά στοιχεία αφαιρούνται ή/και υφίστανται 

επεξεργασία κατά επιλεκτικό τρόπο, έτσι ώστε τα κατάλοιπα τεμαχισμού να 
μην ταξινομούνται ως επικίνδυνα απόβλητα  

 Οι εργασίες απογύμνωσης και αποθήκευσης διεξάγονται κατά τρόπο ο οποίος 
διασφαλίζει την καταλληλότητα για επαναχρησιμοποίηση και ανάκτηση, ιδίως 
ανακύκλωση, των κατασκευαστικών στοιχείων του οχήματος. 

 
Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διασφαλίζουν ότι η 
άδεια η οποία αναφέρεται στην παράγραφο 2 περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες 
προϋποθέσεις της παρούσας οδηγίας. 
 
Στην οδηγία αυτή αναφέρονται επίσης τα εξής στοιχεία: 
• Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διασφαλίζουν 

ότι τα κατασκευαστικά στοιχεία που είναι κατάλληλα για επαναχρησιμοποίηση 
επαναχρησιμοποιούνται, τα κατασκευαστικά στοιχεία τα οποία δεν μπορούν να 
επαναχρησιμοποιηθούν ανακτώνται και ότι δίδεται προτεραιότητα στην 
ανακύκλωση.  

• Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διασφαλίζουν 
ότι οι παραγωγοί επιδιώκουν τους ακόλουθους στόχους: 
- Το αργότερο μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2006, για όλα τα οχήματα στο τέλος 

του κύκλου ζωής τους, η επαναχρησιμοποίηση και η ανάκτηση αυξάνεται 
τουλάχιστον στο 85 % κατά βάρος ανά όχημα. Εντό ς το υ ιδίο υ χρο νικο ύ 
ορίου, η επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση αυξάνεται τουλάχιστον στο 80 
% κατά βάρος ανά όχημα. 

- Το αργότερο την 1η Ιανουαρίου 2015, για όλα τα οχήματα στο τέλος του 
κύκλου ζωής τους, η επαναχρησιμοποίηση και η ανάκτηση αυξάνεται 
τουλάχιστον στο 95 % κατά βάρος ανά όχημα. Εντός του ιδίου χρονικού 
ορίου, η επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση αυξάνεται τουλάχιστον στο 85 
% κατά βάρος ανά όχημα. 
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- Βάσει προτάσεως της Επιτροπής, το Συμβούλιο καθορίζει στόχους 
επαναχρησιμοποίησης και ανάκτησης, καθώς και επαναχρησιμοποίησης και 
ανακύκλωσης, για τα έτη πέραν του 2015. 

- Δεδομένης της ευθύνης των παραγωγών να διασφαλίσουν ότι τα οχήματα 
σχεδιάζονται και κατασκευάζονται κατά τρόπον ώστε να επιτρέπουν την 
επίτευξη από τους αρμόδιους οικονομικούς φορείς των ποσοστών 
επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης και ανάκτησης, όπως προβλέπονται 
στην παρούσα οδηγία, το Συμβούλιο, βάσει προτάσεως της Επιτροπής, 
πρόκειται να τροποποιήσει την οδηγία 70/156/ΕΚ, ούτως ώστε οχήματα που 
έχουν λάβει έγκριση τύπου σύμφωνα με την εν λόγω οδηγία να είναι 
επαναχρησιμοποιήσιμα ή/και ανακυκλώσιμα τουλάχιστον κατά 85 % κατά 
βάρος ανά όχημα και επαναχρησιμοποιήσιμα ή/και ανακτήσιμα τουλάχιστον 
κατά 95 % κατά βάρος ανά όχημα. 

- Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να 
διασφαλίζουν ότι οι παραγωγοί, σε συνεργασία με τους κατασκευαστές 
υλικών και εξοπλισμού, χρησιμοποιούν κοινά πρότυπα κωδικοποίησης 
προκειμένου να διευκολύνουν την αναγνώριση των εν λόγω κατασκευαστικών 
στοιχείων και υλικών, τα οποία είναι κατάλληλα για επαναχρησιμοποίηση και 
ανάκτηση. 

- Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να 
διασφαλίζουν ότι οι παραγωγοί παρέχουν εγχειρίδια διάλυσης τα οποία, στο 
βαθμό που απαιτείται από τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας προκειμένου να 
συμμορφώνονται με τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας, προσδιορίζουν τα 
διάφορα κατασκευαστικά στοιχεία και υλικά του οχήματος, καθώς και τα 
σημεία όπου ευρίσκονται όλες οι επικίνδυνες ουσίες στα οχήματα. 

- Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να 
διασφαλίζουν την κατάρτιση βάσεων δεδομένων για τα οχήματα στο τέλος 
του κύκλου ζωής τους και την επεξεργασία τους, προκειμένου να δίνουν τη 
δυνατότητα στα κράτη μέλη και στην Επιτροπή να παρακολουθούν την 
εφαρμογή των στόχων που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία. 

- Τα κράτη μέλη απαιτούν από τους παραγωγούς να δημοσιεύουν πληροφορίες 
σχετικά με τα ποσοστά επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης και ανάκτησης 
που επετεύχθησαν κατά το προηγούμενο έτος για τα οχήματά τους και τα 
κατασκευαστικά τους στοιχεία.  

 
Τέλος η παρούσα οδηγία πλαισιώνεται από ένα παράρτημα το οποίο περιέχει τις 
τεχνικές απαιτήσεις.  
 
 
1.1.3.2 Παλαιά ελαστικά  
 
Επί του παρόντος, δεν υφίσταται νομοθεσία, η οποία να αναφέρεται αποκλειστικά 
στη διαχείριση των παλαιών ελαστικών, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως, η 
διαχείρισή τους υπόκειται στις απαιτήσεις των Κοινοτικών Οδηγιών που αφορούν 
γενικά στα στερεά απόβλητα 
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1.1.3.3 Απόβλητα κτιριακών κατασκευών, εκσκαφών και υλικά οδοποιίας 
 
Επί του παρόντος, δεν υφίσταται νομοθεσία, η οποία να αναφέρεται αποκλειστικά 
στη διαχείριση των αποβλήτων κτιριακών κατασκευών, εκσκαφών και οδοποιίας, 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως, η διαχείρισή τους υπόκειται στις απαιτήσεις των 
Κοινοτικών Οδηγιών που αφορούν γενικά στα στερεά απόβλητα. Σε κάθε περίπτωση, 
η διαχείριση αυτού του ρεύματος αποβλήτων αποτελεί προτεραιότητα για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
 
1.1.3.4 Απορριπτόμενες Ηλεκτρικές και Ηλεκτρονικές Συσκευές 
 
500PC0347(01) & 500PC0347(02)   Πρoτάσεις Επιτροπής για Απόβλητα 

από Ηλεκτρονικό και Ηλεκτρολογικό 
Εξοπλισμό (ΗΗΕ) 

 
Σκοπός της πρώτης οδηγίας είναι ο καθορισμός μέτρων που αφορούν στην πρόληψη 
της παραγωγής αποβλήτων από ηλεκτρονικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, την 
προώθηση της επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης και οποιασδήποτε μορφής 
ανάκτησης  καθώς και την ελαχιστοποίηση της επικινδυνότητας και των επιπτώσεων 
στο περιβάλλον που συνδέονται με τη διαχείριση του χρησιμοποιημένου 
ηλεκτρονικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.  
 
Σύμφωνα με την οδηγία αυτή, τα κράτη μέλη πρέπει να ενθαρρύνουν τους 
παραγωγούς να μειώσουν στο ελάχιστο τη χρήση επικινδύνων ουσιών και 
παρασκευασμάτων καθώς και διαφορετικού τύπου πλαστικά στην κατασκευή ΗΗΕ. 
 
Τα κράτη μέλη θα πρέπει να προωθήσουν το σχεδιασμό και παραγωγή ΗΗΕ με 
δυνατότητα αναβάθμισης, επαναχρησιμοποίησης, αποσυναρμολόγησης και 
ανακύκλωσης.  
 
Οι παραγωγοί θα πρέπει να χρησιμοποιούν κοινά υλικά για την κατασκευή ΗΗΕ τα 
οποία θα πρέπει να φέρουν κατάλληλη σήμανση σύμφωνα με το πρότυπο ποιότητας 
ISO 11469.  
 
Σύμφωνα με την οδηγία αυτή, θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι η χρήση μολύβδου 
υδραργύρου, καδμίου και εξασθενές χρωμίου κατά την κατασκευή ΗΗΕ θα 
σταματήσει μέχρι την 1 Ιανουαρίου 2004.  
 
Τα κράτη μέλη θα πρέπει να δημιουργήσουν την κατάλληλη υποδομή ούτως ώστε να 
καταστεί εύκολη η χωριστή συλλογή του ΗΗΕ. Επιπλέον θα πρέπει να εφαρμοστούν 
συστήματα απόσυρσης του ΗΗΕ.  
 
Στόχος του συστήματος συλλογής θα πρέπει να είναι η συλλογή τουλάχιστον 4 kg 
ΗΗΕ ανά κάτοικο σε ετήσια βάση. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποβάλλουν εκθέσεις 
στην Κοινότητα κάθε τρία έτη (από την 1 Ιανουαρίου 2004) για την υφιστάμενη 
κατάσταση σε σχέση με τις ποσότητες που συλλέγονται. Η Ευρωπαϊκή Ένωση από 
την 1 Ιανουαρίου 2006 θα θέσει συγκεκριμένους στόχους ως προς τις ποσότητες που 
θα πρέπει να συλλέγονται.  
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Πριν την τελική διάθεση ΗΗΕ θα πρέπει να προηγείται προεπεξεργασία. Οι άδειες 
των εγκαταστάσεων προεπεξεργασίας και τελικής διάθεσης θα πρέπει να είναι 
σύμφωνες με τα άρθρα 9 και 10 της Οδηγίας 75/442/ΕΕ. Κάθε εγκατάσταση η οποία 
διαχειρίζεται ΗΗΕ θα πρέπει να ακολουθεί τις τεχνικές προδιαγραφές του 
Παραρτήματος V.  
 
Η επεξεργασία και τελική διάθεση ΗΗΕ μπορεί να πραγματοποιείται και εκτός της 
χώρας η της ΕΕ.  Σε τέτο ια περίπτωση θα πρέπει να τηρούνται όλα όσα ισχύουν σε 
χώρες της ΕΕ.   
 
Η οδηγία θέτει στόχους που αφορούν το ποσοστό βάρους του ΗΗΕ το οποίο θα 
πρέπει να ανακυκλώνεται ή να επαναχρησιμοποιείται (από 1 /1/2004) σύμφωνα με τις 
κατηγορίες του ΗΗΕ.  
 
Από την 1 Ιανουαρίου 2004 το ποσοστό του πλαστικού που χρησιμοποιείται στην 
κατασκευή ΗΗΕ και είναι ανακυκλώσιμο θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 5%.  
 
Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι το κόστος της συλλογής ΗΗΕ από τα 
νοικοκυριά το επωμίζονται οι παραγωγοί των διαφόρων προϊόντων.  
Στην οδηγία διευκρινίζεται ότι τα κράτη μέλη πρέπει να μεριμνούν για την 
ενημέρωση των πολιτών σε θέματα που άπτονται διαχείρισης ΗΗΕ. 
 
Οι κατασκευαστές θα πρέπει να προμηθεύουν τις εγκαταστάσεις διαχείρισης ΗΕΕ με 
κατάλληλα εγχειρίδια με στόχο την ταυτοποίηση των υλικών από τα οποία είναι 
κατασκευασμένο ένα προϊόν καθώς και τον προσδιορισμό των επικινδύνων ουσιών 
που μπορεί να περιέχει.  
 
Η οδηγία περιλαμβάνει τα ακόλουθα παραρτήματα: 
Παράρτημα ΙΑ: Κατηγορίες ηλεκτρονικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού που 
εμπίπτουν στην παρούσα οδηγία 
Παράρτημα ΙΒ: Παραδείγματα ειδών εξοπλισμού που εμπίπτουν στις κατηγορίες του 
Παραρτήματος ΙΑ 
Παράρτημα ΙΙ: Αναλώσιμα που εμπίπτουν στους στόχους της παρούσας οδηγίας 
Παράρτημα ΙΙΙ: Συσκευές μολύβδου, υδραργύρου, καδμίου και αλογονωμένων 
επιβραδυντών φλόγας που εξαιρούνται από το Άρθρο 4 παράγραφος 3 
Παράρτημα ΙV: Μέθοδοι διαχείρισης υλικών και μερών του ηλεκτρονικού και 
ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 
Παράρτημα V: Τεχνικές προδιαγραφές που αφορούν το άρθρο 6.5 
Παράρτημα VΙ: Σήμανση  
 
Η δεύτερη πρόταση για Κοινοτική Οδηγία αφορά στην απαγόρευση της χρήσης 
συγκεκριμένων επικινδύνων ουσιών κατά την παραγωγή των ηλεκτρικών και 
ηλεκτρονικών συσκευών. Πιο συγκεκριμένα, μέχρι την 1η

 Μόλυβδος 

 Ιανουαρίου 2008, τα 
παρακάτω συστατικά θα πρέπει να αντικατασταθούν (εκτός των εξαιρέσεων που 
περιγράφονται στο παράρτημα της Πρότασης) κατά την παραγωγή ηλεκτρικών και 
ηλεκτρονικών συσκευών: 

 Υδράργυρος 
 Κάδμιο 
 Εξασθενές χρώμιο 
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 Πολυβρωμιούχα διφαινύλια (ΡΒΒ) 
 Πολυβρωμιούχα διφαινυλ-αιθέρας (ΡΒDE) 

 
 
1.1.3.5 Απορριπτόμενες ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές 
 
91/157/ΕΟΚ Οδηγία του Συμβουλίου περί Μπαταριών και 

Συσσωρευτών που περιέχουν Συγκεκριμένες 
Επικίνδυνες Ουσίες  

 
Η παρούσα οδηγία σκοπό έχει να βοηθήσει στην εναρμόνιση του νομοθετικού 
πλαισίου των Κρατών Μελών, αναφορικά με την ανάκτηση και την ελεγχόμενη 
απόθεση των άχρηστων μπαταριών και συσσωρευτών, που περιέχουν επικίνδυνες 
ουσίες κατά το Παράρτημα Ι. 
 
Γίνεται αναφορά της εμπορικής απαγόρευσης προς τα Κράτη Μέλη, μπαταριών που 
περιέχουν συγκεκριμένες επικίνδυνες ουσίες. 
 
Παράλληλα, τα Κράτη Μέλη έχουν την υποχρέωση να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα 
προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι οι άχρηστες μπαταρίες και οι  συσσωρευτές 
συλλέγονται ξεχωριστά με σκοπό την ανάκτηση ή διάθεσή τους. Επίσης, οφείλουν, 
στα προϊόντα αυτά, να θέτουν την κατάλληλη σήμανση σχετικά με τα περιεχόμενα 
βαρέα μέταλλα, την κατά περίπτωση ανακύκλωση και την ξεχωριστή συλλογή. 
Τέλος, στα λαμβανόμενα μέτρα, θα πρέπει να είναι και αυτά που πιστοποιούν ότι οι 
μπαταρίες και οι συσσωρευτές δεν θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις εφαρμογές 
τους, εκτός κι αν είναι πλήρως αποσπώμενες, όταν αχρηστευτούν, από τους 
καταναλωτές. 
 
Τα Κράτη Μέλη οφείλουν να σχεδιάσουν προγράμματα, που σκοπό θα έχουν τη 
μείωση των περιεχόμενων βαρέων μετάλλων, την εμπορική προώθηση μπαταριών και 
συσσωρευτών με μικρότερες ποσότητες επικίνδυνων ουσιών και την βαθμιαία 
μείωσή τους από τα οικιακά απορρίμματα. Παράλληλα, η προώθηση ερευνών για την 
χρήση μπαταριών και συσσωρευτών με μικρότερες ποσότητες επικίνδυνων ουσιών 
και η  ξεχωριστή διάθεση τους κρίνονται απαραίτητα στοιχεία για την ορθή 
περιβαλλοντική τους διαχείριση. Τα προγράμματα αυτά, θα πρέπει να αναθεωρούνται 
κάθε τέσσερα χρόνια και να κοινοποιούνται στην Επιτροπή. 
 
Επιπλέον, επιταγή της παρούσας οδηγίας είναι ότι τα Κράτη Μέλη οφείλουν να 
ορίσουν τον κατάλληλο οργανισμό που θα ασχολείται με την ξεχωριστή συλλογή και 
το σχεδιασμό του συστήματος κατάθεσης, ενώ η χρήση οικονομικών μέτρων, που θα 
ενθαρρύνουν το πρόγραμμα ανακύκλωσης, κρίνεται απαραίτητη. Βέβαια, τα μέτρα 
αυτά, θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις όλων των ενδιαφερομένων 
μερών, να έχουν οικολογικό και οικονομικό χαρακτήρα ενώ παράλληλα να μην 
δημιουργούν περιπλοκές σε θέματα ανταγωνισμού. 
 
Τέλος, τα Κράτη Μέλη οφείλουν να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για την πλήρη 
πληροφόρηση του κοινού σε θέματα σήμανσης των μπαταριών και των 
συσσωρευτών, επικινδυνότητας από την ανεξέλεγκτη διάθεση τους, καθώς και 
μεθόδων απομάκρυνσης των μπαταριών και των συσσωρευτών από τις εφαρμογές 
τους. 
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Η οδηγία πλαισιώνεται από δύο παραρτήματα που αφορούν τις μπαταρίες και τους 
συσσωρευτές που καλύπτει, καθώς και τις κατηγορίες που δεν εμπίπτουν στις 
επιταγές του πέμπτου άρθρου. 
 
93/86/ΕΟΚ  Οδηγία περί Προσαρμογής στην Τεχνική Πρόοδο 

της Οδηγίας 91/157/ΕΚ του Συμβουλίου για τις 
Ηλεκτρικές Στήλες και τους Συσσωρευτές που 
περιέχουν Ορισμένες Επικίνδυνες Ουσίες  

  
Η παρούσα οδηγία καθορίζει τους λεπτομερείς κανόνες του συστήματος επισήμανσης 
που προβλέπεται στο άρθρο 4 της οδηγίας 91/157/ΕΟΚ, όσον αφορά τις ηλεκτρικές 
στήλες και τους συσσωρευτές που αναφέρονται στην εν λόγω οδηγία που έχουν 
εισαχθεί ή έχουν κατασκευασθεί για να πωληθούν στην Κοινότητα από την 1η 
Ιανουαρίου 1994.  
 
Οι ηλεκτρικές στήλες και οι συσσωρευτές που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και 
που έχουν εισαχθεί ή έχουν κατασκευαστεί στην Κοινότητα πριν από την 1η 
Ιανουαρίου 1994, είναι δυνατόν να διατίθενται στο εμπόριο χωρίς τα σύμβολα που 
προβλέπονται στα άρθρα 2 και 3 της παρούσας οδηγίας μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 
1995.  
 
Σύμφωνα με την οδηγία η επιλογή του συμβόλου προς χρησιμοποίηση στις 
ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές που αναφέρονται στην οδηγία 91/157/ΕΟΚ 
πραγματοποιείται από τον υπεύθυνο για τη σήμανση όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της 
παρούσας οδηγίας. Η χρησιμοποίηση του ενός ή του άλλου συμβόλου θεωρείται 
ισότιμη στο εσωτερικό της Κοινότητας. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν το κοινό ως 
προς την σημασία των δύο συμβόλων και προβλέπουν στις εθνικές διατάξεις τους το 
ίδιο καθεστώς όσον αφορά τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές που 
καλύπτονται από την οδηγία 91/157/ΕΟΚ. Η χρησιμοποίηση του ενός ή του άλλου 
συμβόλου δεν πρέπει να συνιστά ούτε μέσο αυθαίρετης διάκρισης ούτε 
συγκαλυμμένο εμπόδιο στις συναλλαγές μεταξύ των κρατών μελών.  
 
Το σύμβολο σχετικά με την ένδειξη της περιεκτικότητας σε βαρέα μέταλλα 
συνίσταται στο χημικό σύμβολο του επίμαχου μετάλλου, δηλαδή Hg (υδράργυρος), 
Cd (κάδμιο) ή Pb (μόλυβδος), ανάλογα με την κατηγορία των ηλεκτρικών στηλών ή 
συσσωρευτών όπως ορίζονται στο Παράρτημα Ι της οδηγίας 91/157/ΕΟΚ.  
1. Το σύμβολο που αναφέρεται στο άρθρο 2 καλύπτει το 3 % της επιφάνειας της 

μεγαλύτερης πλευράς της ηλεκτρικής στήλης ή του συσσωρευτή, με μέγιστες 
διαστάσεις 5 cm x 5 cm. Για τις κυλινδρικές στήλες, το σύμβολο καλύπτει το 3 % 
της μισής επιφάνειας του κυλίνδρου και έχει μέγιστες διαστάσεις 5 cm x 5 cm.  
Εάν το μέγεθος της ηλεκτρικής στήλης ή του συσσωρευτή είναι τέτοιο ώστε η 
επιφάνεια του συμβόλου να είναι μικρότερη από 0,5 cm x 0,5 cm, δεν απαιτείται 
η επισήμανση της ηλεκτρικής στήλης ή του συσσωρευτή αλλά στη συσκευασία 
τυπώνεται σύμβολο διαστάσεων 1 cm x 1 cm.  

2. Το σύμβολο που αναφέρεται στο άρθρο 3 τυπώνεται κάτω από το σύμβολο που 
αναφέρεται στο άρθρο 2. Το μέγεθός του είναι τουλάχιστον ίσο με το ένα τέταρτο 
της επιφάνειας του συμβόλου που περιγράφεται στην παράγραφο 1 του παρόντος 
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άρθρου.  
Τα σύμβολα τυπώνονται κατά τρόπο ευδιάκριτο, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο.  

  
Η Οδηγία διευκρινίζει ότι τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε η 
επισήμανση να διενεργείται, τηρουμένων των διατάξεων της παρούσας οδηγίας, από 
τον κατασκευαστή ή από τον εγκατεστημένο στο κράτος μέλος αντιπρόσωπό του ή, 
ελλείψει αυτών, από τον υπεύθυνο για την διάθεση των ηλεκτρικών στηλών και 
συσσωρευτών στην εθνική αγορά.  
 
Κάθε κράτος μέλος πρέπει να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να 
διασφαλίζεται η πλήρης εφαρμογή όλων των διατάξεων της παρούσας οδηγίας και, 
ειδικότερα, η συμμόρφωση με τη χρήση των συμβόλων που αναφέρονται στα άρθρα 
2 και 3, και προσδιορίζει τις κυρώσεις που πρέπει να επιβάλλονται σε περίπτωση 
παραβίασης των μέτρων που έχουν θεσπιστεί προς συμμόρφωση με αυτή. Οι εν λόγω 
κυρώσεις πρέπει να έχουν αποτελεσματικό, ανάλογο και αποτρεπτικό χαρακτήρα.  
Τα κράτη μέλη πρέπει να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να συμμορφωθούν με 
την παρούσα οδηγία το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 1993. Ενημερώνουν αμέσως 
την Επιτροπή σχετικά.  
 
Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τα εν λόγω μέτρα, αυτά περιέχουν παραπομπή στην 
παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια παραπομπή κατά την επίσημη 
δημοσίευσή τους. Ο τρόπος της παραπομπής αποφασίζεται από τα κράτη μέλη.  
 
98/101/ΕΚ  Οδηγία της Επιτροπής περί Προσαρμογής στην 

Τεχνική Πρόοδο της Οδηγίας 91/157/ΕΚ του 
Συμβουλίου για τις Ηλεκτρικές Στήλες και τους 
Συσσωρευτές που περιέχουν ορισμένες Επικίνδυνες 
Ουσίες. 

 
Η παρούσα οδηγία τροποποιεί την οδηγία 91/157/ΕΟΚ ως εξής: 
• Το άρθρο 3 παράγραφος 1 της οδηγίας 91/157/ΕΟΚ αντικαθίσταται από το 

ακόλουθο κείμενο: « Τα κράτη μέλη απαγορεύουν τη διάθεση στην αγορά 
ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών με περιεκτικότητα σε υδράργυρο άνω του 
0,0005% κατά βάρος, συμπεριλαμβανομένων και των περιπτώσεων όπου αυτές οι 
ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές είναι ενσωματωμένοι σε συσκευές. Οι 
ηλεκτρικές στήλες τύπου ‘κουμπί’ ή οι ηλεκτρικές στήλες που αποτελούνται από 
στοιχεία τύπου ‘κουμπί’ των οποίων η περιεκτικότητα σε υδράργυρο δεν 
υπερβαίνει το 2% κατά βάρος εξαιρούνται από την απαγόρευση αυτή.» 

• Το Παράρτημα Ι της οδηγίας 91/157/ΕΟΚ αντικαθίσταται από το παράρτημα της 
παρούσας οδηγίας. 

 
Η οδηγία 98/101/ΕΚ καταλήγει σε παράρτημα το οποίο αναφέρει τις ηλεκτρικές 
στήλες και τους συσσωρευτές που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία. 
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1.1.3.6 Μικρές ποσότητες επικινδύνων αποβλήτων (ΜΠΕΑ) στα δημοτικά στερεά 
απόβλητα 
 
Επί του παρόντος, δεν υφίσταται νομοθεσία, η οποία να αναφέρεται αποκλειστικά 
στη διαχείριση αυτού του ρεύματος αποβλήτων, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως, 
η διαχείρισή τους υπόκειται στις απαιτήσεις των Κοινοτικών Οδηγιών που αφορούν 
γενικά στα επικίνδυνα στερεά απόβλητα 
 
 
1.1.3.7 Πολυχλωριωμένα Διφαινύλια (PCBs) 
 
76/403/ΕΟΚ Οδηγία του Συμβουλίου περί της Εξαλείψεως των 

Πολυχλωροδιφαινυλίων και των 
Πολυχλωροτριφαινυλίων 

 
Στην παρούσα οδηγία γίνεται πλήρης αναφορά στο θέμα της εξάλειψης των PCΒs.  
 
Από κάθε Μέλος, πρέπει να καθοριστούν οι ειδικές διατάξεις για την συμμόρφωση 
αφ’ ενός των κατόχων και αφ’ ετέρου των εγκαταστάσεων που τα παράγουν. Έτσι, 
υποχρεούται να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την απαγόρευση της ανεξέλεγκτου 
απορρίψεως ή αποθέσεως των PCBs, καθώς και να προβεί στην εξάλειψη ή στην 
ανάκτηση των χρησιμοποιημένων PCΒs σύμφωνα πάντα με περιβαλλοντικά ορθές 
επιταγές.  
 
Παράλληλα, τα Κράτη Μέλη οφείλουν να αποστέλλουν, στην Επιτροπή, ανά τρία 
έτη, έκθεση με την επικρατούσα κατάσταση, καθώς και να καθορίσουν τις αρμόδιες 
αρχές που θα μεριμνούν για τα παραπάνω και θα ελέγχουν την παράδοση των PCΒs 
από τους μη εξουσιοδοτημένους κατόχους σε εξουσιοδοτημένους. 
 
Τέλος, η οδηγία καταλήγει στην αρχή “ο ρυπαίνων πληρώνει”, δηλαδή την 
υποχρέωση του κατόχου ή του παραγωγού να αναλαμβάνει το κόστος της εξάλειψης, 
αφού πρώτα αφαιρεθούν τυχόν έσοδα από την επεξεργασία τους. 
 
 
96/59/ΕΚ Οδηγία του Συμβουλίου περί της Διαθέσεως των 

Πολυχλωροδιφαινυλίων και των 
Πολυχλωροτριφαινυλίων 

 
Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι η προσέγγιση των νομοθεσιών, των Κρατών 
Μελών, σχετικά με την ελεγχόμενη διάθεση των PCB και την απολύμανση ή διάθεση 
των συσκευών που περιέχουν PCB, προκειμένου να αποφευχθεί ο οποιοσδήποτε 
κίνδυνος για το περιβάλλον και την δημόσια Υγεία. 
 
Σύμφωνα με την Οδηγία απαιτείται από τα Κράτη Μέλη να εξασφαλίζουν τη διάθεση 
των PCB ή των συσκευών που τα περιέχουν το ταχύτερο δυνατό. 
 
Παράλληλα, γίνεται αναφορά στο ότι τα Κράτη Μέλη οφείλουν να διασφαλίσουν την 
κατάρτιση καταλόγων των συσκευών που περιέχουν PCB, με πληροφορίες όπως 
στοιχεία κατόχου, θέση και περιγραφή συσκευής, ποσότητα και ημερομηνία 
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δήλωσης. Όλες οι επιχειρήσεις, που ασχολούνται μα τα PCB, έχουν την υποχρέωση 
να φέρουν άδεια από τις αρμόδιες αρχές. Οι κάτοχοι συσκευών, οι οποίες θα είναι 
επισημασμένες, ή οι επιχειρήσεις διάθεσης των PCB οφείλουν να τηρούν μητρώο με 
το οποίο και θα ενημερώνουν τις αρμόδιες αρχές για τις ποσότητες που διαθέτουν, τη 
φύση τους, την προέλευσή τους καθώς και με άλλα στοιχεία. 
 
Κατά την 96/59 ΕΚ, για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται ο διαχωρισμός των PCB 
από άλλες ουσίες, η αποτέφρωσή τους, ενώ απαιτείται να μεταφέρονται οι ουσίες 
αυτές το ταχύτερο δυνατό σε εξουσιοδοτημένες επιχειρήσεις, καθώς και να 
φυλάσσονται από οποιοδήποτε κίνδυνο πυρκαγιάς. 
 
Τέλος, παρουσιάζονται οι προϋποθέσεις απολύμανσης μετασχηματιστών που 
περιέχουν PCB σε ποσοστό άνω του 0,05% κατά βάρος, καθορίζονται οι μέθοδοι 
μετρήσεως αναφοράς για τον προσδιορισμό της περιεκτικότητας σε PCB ενώ 
επισημαίνεται η υποχρέωση των Κρατών Μελών να συντάσσουν και να κοινοποιούν 
στην Επιτροπή, ανά τρία έτη, έκθεση με την υφιστάμενη κατάσταση και τα σχέδια 
δράσεως.   
 
 
2001/68/ΕΚ     Απόφαση του Συμβουλίου για τη θέσπιση δύο 

μεθόδων μέτρησης αναφοράς για τα PCB  
 
Η απόφαση 2001/68 αναφέρεται στη θέσπιση μεθόδων αναφοράς για την μέτρηση 
της περιεκτικότητας των πολυχλωροδιφαινυλίων σε μολυσμένα υλικά. Προς το παρόν 
η Ε.Ε. καθόρισε τις μεθόδους μέτρησης αναφοράς των PCBs σε πετρελαϊκά προϊόντα 
και χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια, καθώς επίσης και για μονωτικά υγρά.  
 
Πιο συγκεκριμένα, για την μέτρηση της περιεκτικότητας των πετρελαϊκών προϊόντων 
και των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων σε PCB θα χρησιμοποιούνται τα Ευρωπαϊκά 
πρότυπα ΕΝ 12766-1 και prΕΝ-12766-2 καθώς και οι αναβαθμισμένες μορφές του. 
Επίσης για τα μονωτικά υγρά,  η μέτρηση της περιεκτικότητάς τους σε PCB θα 
βασίζεται στο Ευρωπαϊκό πρότυπο IEC 61619 και τις αναβαθμισμένες μορφές του. 
 
 
85/467/ΕΟΚ  Οδηγία του Συμβουλίου περί την 6η

 

 Τροποποίηση 
(PCB/PCT) της Οδηγίας 76/769/ΕΟΚ περί της 
Προσεγγίσεως των Νομοθετικών και Διοικητικών 
διατάξεων των Κρατών Μελών που αφορούν 
Περιορισμούς Κυκλοφορίας στην αγορά και 
Χρήσεως μερικών Επικινδύνων Ουσιών και 
Παρασκευασμάτων  

Η 85/467 οδηγία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφέρεται στην ύπαρξη 
και χρήση των πολύχλωριωμένων διφαινυλίων και τριφαινυλίων, καθώς και στους 
κινδύνους για τον άνθρωπο και το περιβάλλον που αυτά συνεπάγονται. 
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Η τροποποίηση αυτή κρίθηκε απαραίτητη, καθώς καμία αισθητή υποχώρηση της 
ρύπανσης του περιβάλλοντος δεν διαπιστώθηκε, παρά το γεγονός ότι νέα προϊόντα 
είναι δυνατό να υποκαταστήσουν τη χρήση των PCΒs γενικότερα. 
 
Αναφορά επίσης γίνεται στο γεγονός ότι η χρήση των PCB/PCT, σε ορισμένες εν 
λειτουργία εγκαταστάσεις και συσκευές, πρέπει να επιτραπεί μέχρι την εξάλειψή τους 
ή μέχρι το  τέλο ς της διάρκειας ζωής των.  Παράλληλα,  τα Κράτη Μέλη έχο υν τη 
δυνατότητα να απαγορεύσουν, στο έδαφός τους, τη χρήση των PCB/PCT πριν από το 
τέλος της διάρκειας ζωής των συσκευών αυτών. 
 
Τέλος, παρουσιάζονται οι τροποποιήσεις των παραρτημάτων της 76/769/ΕΟΚ και 
αναφέρονται οι ειδικές διατάξεις σχετικά με την επισήμανση των προϊόντων που 
περιέχουν PCB και PCT. Συγκεκριμένα, στις συσκευές που φέρουν τις ουσίες αυτές, 
θα πρέπει να αναγράφονται και ενδείξεις σχετικά με την διάθεση, την συντήρηση και 
την χρησιμοποίηση των συσκευών αυτών. 
 
Η 85/467/ΕΟΚ, πλαισιώνεται από ειδικό παράρτημα με την ονομασία της ουσίας ή 
του παρασκευάσματος και τους περιοριστικούς όρους που εφαρμόζονται. 
 
 
1.1.3.8 Χρησιμοποιημένα Ορυκτέλαια 
 
75/439/ΕΟΚ  Οδηγία του Συμβουλίου περί τη Διάθεση των 

Χρησιμοποιημένων Ορυκτελαίων  
 
Η 75/439 οδηγία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφού πρώτα ορίσει το 
“μεταχειρισμένο ορυκτέλαιο”, ως οποιοδήποτε ρευστό ή ημίρρευστο προϊόν που 
περιέχει μεταλλικά ή συνθετικά έλαια συμπεριλαμβανομένων των γαλακτωμάτων και 
των υπολειμμάτων ελαίου από δοχεία, καθορίζει τις υποχρεώσεις των Κρατών 
Μελών. Έτσι, κάθε Κράτος Μέλος οφείλει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την 
εξασφάλιση της ασφαλούς συλλογής και διάθεσης των χρησιμοποιημένων 
ορυκτελαίων. Ως πρωταρχικός τρόπος διάθεσης θα πρέπει να θεωρείται η 
ανακύκλωση, δηλαδή η αναγέννηση ή η χρήση τους ως καύσιμα. 
 
Τα Κράτη Μέλη θα πρέπει να εξασφαλίζο υν την απαγό ρευση της διάθεσης των 
χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων σε οποιαδήποτε μορφής νερών (υπόγεια νερά, 
αποχετευτικά συστήματα, παράκτια νερά κ.λπ.), την ανεξέλεγκτη αποθήκευση, 
διάθεση ή απόρριψη στο έδαφος, καθώς και οποιαδήποτε επεξεργασία τους με 
κίνδυνο ρύπανσης της ατμόσφαιρας. Αν κάποιο Μέλος δεν είναι σε θέση να 
εξασφαλίσει τα παραπάνω, θα πρέπει να τα αναθέσει σε κάποια εξουσιοδοτημένη 
επιχείρηση, η οποία θα δραστηριοποιείται σε περιοχή που καθορίζεται από την 
αρμόδια αρχή, και θα μεριμνά ώστε η διαχείριση τους να μην συνεπάγεται την 
ρύπανση του νερού, του αέρα ή του εδάφους. Η άδεια στην επιχείρηση αυτή, θα 
δίνεται από την αρμόδια αρχή η οποία μπορεί να επιβάλλει και να ελέγχει την 
απαιτούμενη τεχνική υποδομή. 
 
Παράλληλα, οι αρμόδιες αρχές έχουν τη δυνατότητα να καθορίσουν τις ποσότητες 
και τα ποσοστά ακαθαρσιών που περιέχονται στα μεταχειρισμένα ορυκτέλαια. Αν 
κάποιος κατέχει έλαια με διαφορετικές ποσότητες ακαθαρσιών και δεν είναι σε θέση 
να τα διαχειριστεί, θα πρέπει αφ’ ενός να τα αποθηκεύει ξεχωριστά και αφ’ ετέρου να 



 58 

τα παραχωρεί, για την διαχείρισή τους, σε κάποια από τις προαναφερόμενες 
επιχειρήσεις. Επιπλέον, οι επιχειρήσεις αυτές, έχουν την υποχρέωση να μεταβιβάζουν 
οποιεσδήποτε πληροφορίες στις αρμόδιες αρχές, σχετικά με την διάθεση ή 
αποθήκευση των άχρηστων ελαίων, ενώ οι αρμόδιες αρχές μπορούν να εκτελούν τους 
αναγκαίους ελέγχους για την εξασφάλιση της δημόσιας Υγείας και του 
περιβάλλοντος. 
 
Τέλος, αναφέρεται η απαίτηση από τα Κράτη Μέλη να κρατούν αρχείο για τις 
ποσότητες, τις ποιότητες, την προέλευση και τις ημερομηνίες αποστολής και 
παραλαβής των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων. Οι πληροφορίες αυτές θα είναι στη 
διάθεση των αρμοδίων αρχών αν αυτό κριθεί αναγκαίο. Επιπλέον, τα Κράτη Μέλη θα 
προσφέρουν ένα είδος αποζημίωσης στις επιχειρήσεις, που εκ μέρους των 
αναλαμβάνουν την διαχείριση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων. Οι αποζημιώσεις 
θα καλύπτονται σύμφωνα με την αρχή “ο ρυπαίνων πληρώνει”, δηλαδή από τον 
παραγωγό των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων, και θα έχει χαρακτήρα που δεν θα 
επηρεάζει το σύστημα ανταγωνισμού των επιχειρήσεων. Τα Κράτη Μέλη, ανά τρία 
έτη θα πρέπει να συντάσσουν έκθεση της υφιστάμενης κατάστασης την οποία και θα 
αποστέλλουν στην Επιτροπή.  
 
 
87/101 ΕΟΚ Οδηγία του Συμβουλίου περί τη Διάθεση των 

Χρησιμοποιημένων Ορυκτελαίων 
 

Η παρούσα οδηγία αποτελεί αναπροσαρμογή της οδηγίας 75/439, περί της διάθεσης 
των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα 
περισσότερα λοιπόν άρθρα της, είναι ανάλογα με αυτά της Οδηγίας 75/439/ΕΚ, με 
μικρές μόνο τροποποιήσεις. Καθορίζονται οι υποχρεώσεις των Κρατών Μελών και 
των αρμοδίων αρχών όσο αναφορά τη λήψη των απαραίτητων μέτρων ώστε να 
εξασφαλιστεί ότι τα χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια, συλλέγονται και διατίθενται χωρίς 
να προκαλέσουν ανεπιθύμητες βλάβες στον άνθρωπο και στο περιβάλλον.  
 
Ακολούθως, αναφέρονται οι απαγορεύσεις που πρέπει να θέσει κάθε Μέλος, η 
δημόσια πληροφόρηση για το θέμα των άχρηστων ελαίων, καθώς και η δυνατότητα 
των Κρατών Μελών να αναθέσουν το θέμα της διαχείρισης σε εξουσιοδοτημένες 
επιχειρήσεις. Επιπλέον, τίθεται και επεξεργάζεται το θέμα της χρήσης των άχρηστων 
ελαίων ως καύσιμο για την παραγωγή ενέργειας, με τις απαραίτητες απαιτήσεις που 
αυτό συνεπάγεται. 
 
Σύμφωνα με τις τροποποιήσεις, το άρθρο 7 γίνεται άρθρο 9, ενώ το άρθρο 8 και 9 της 
75/439/ΕΟΚ διαγράφονται. Επιπλέον, το άρθρο 10 τροποποιείται και το νέο 
περιλαμβάνει τις πιθανές συγκεντρώσεις PCΒ’s και τοξικών και επικίνδυνων 
αποβλήτων που πιθανόν να υπάρχουν στα άχρηστα έλαια. Συγκεκριμένα αναφέρεται, 
ότι τα έλαια δεν θα πρέπει να περιέχουν άνω του ορίου των 50 ppm σε PCΒ’s. Αν δε, 
πρόκειται να αναγεννηθούν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί μέθοδος ώστε το προϊόν να 
μην ξεπερνά σε PCΒ’s το προαναφερόμενο όριο των 50 ppm. 
 
Παράλληλα, τα άρθρα 10, 11, 12, 13 και 14  της 75/439/ΕΟΚ γίνονται 11, 12, 13, 14 
και 15 στην 87/101/ΕΟΚ αντιστοίχως. Τα άρθρα 12 και 13 αναφέρονται στην 
υποχρέωση των επιχειρήσεων να διαθέτουν οποιαδήποτε πληροφορία, σχετικά με τη 
συλλογή και τη διάθεση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων, στις αρμόδιες αρχές, 
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ενώ οι τελευταίες έχουν τη δυνατότητα να επιθεωρούν και να ελέγχουν τις 
επιχειρήσεις, κάνοντας τις απαραίτητες διορθωτικές παρεμβάσεις. 
 
Τέλος τα άρθρα 15 και 16 της 75/439/ΕΟΚ γίνονται 17 και 18 στην  87/101/ΕΟΚ 
αντιστοίχως. Το νέο άρθρο 16 της παρούσας οδηγίας αναφέρεται στη δυνατότητα των 
Κρατών Μελών, με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος, να λάβουν 
αυστηρότερα μέτρα, ακόμα και να απαγορεύσουν τη χρήση των χρησιμοποιημένων 
ορυκτελαίων για καύση. 
 
Η παρούσα οδηγία πλαισιώνεται με ένα ακόμα παράρτημα που αναφέρεται στα όρια 
των εκπομπών, συγκεκριμένων ουσιών, που προέρχονται από την καύση των 
άχρηστων ελαίων. 
 
 
1.1.3.9 Γεωργικά και κτηνοτροφικά απόβλητα 
 
Επί του παρόντος, δεν υφίσταται νομοθεσία, η οποία να αναφέρεται αποκλειστικά 
στη διαχείριση των γεωργικών και κτηνοτροφικών αποβλήτων, στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Επομένως, η διαχείρισή τους υπόκειται στις απαιτήσεις των Κοινοτικών 
Οδηγιών που αφορούν γενικά στα στερεά απόβλητα 
 
 
1.1.3.10 Απόβλητα υγειονομικής περίθαλψης 
 
Σε γενικές γραμμές, οι δύο βασικότερες κατηγορίες στις οποίες διαχωρίζονται τα 
απόβλητα υγειονομικής περίθαλψης είναι οι εξής: 
1. Τα προβληματικά απόβλητα τα οποία διακρίνονται σε μολυσματικά και ειδικά 

απόβλητα: Τα μολυσματικά απόβλητα είναι λοιμογόνα ή/και δυνητικώς 
λοιμογόνα βιολογικά υλικά καθώς και αντικείμενα ή ουσίες που έχουν έλθει σε 
επαφή με αίμα ή άλλα βιολογικά υγρά που δυνητικά περιέχουν παθογόνους 
μικροοργανισμούς. Όσον αφορά στα χαρακτηριζόμενα ως μολυσματικά 
απόβλητα υγειονομικής περίθαλψης είναι γενικώς αποδεκτό ότι η πιθανότητα να 
αποτελούν φορείς μεταδοτικών ασθενειών είναι ιδιαιτέρως αυξημένη. Τα ειδικά 
απόβλητα υγειονομικής περίθαλψης εγκυμονούν και ειδικούς κινδύνους 
(μολύνσεις από ραδιενέργεια, τοξικά υλικά) και θα πρέπει να υφίστανται ανάλογη 
διαχείριση.  

 
2. Τα προσομοιούμενα με τα οικιακά απόβλητα που δεν υπόκεινται σε ειδικές 

απαιτήσεις σε σχέση με την πρόληψη μόλυνσης (απορρίμματα κουζίνας, 
εστιατορίων, υλικά συσκευασίας, γύψινα εκμαγεία κ.λπ).  

 
Αναφορικά με τα απόβλητα υγειονομικής περίθαλψης, δεν υφίσταται νομοθετικό 
πλαίσιο που να αφορά ειδικά στη διαχείρισή τους. 
 
Τα προβληματικά απόβλητα υγειονομικής περίθαλψης (μολυσματικά και ειδικά 
απόβλητα) περιλαμβάνονται στην Απόφαση 94/904/ΕΚ, που κατηγοριοποιεί τα 
απόβλητα και πρέπει να υφίστανται διαχείριση ως επικίνδυνα απόβλητα. Ειδικότερα 
για το σχεδιασμό και την λειτουργία μονάδων αποτέφρωσης μολυσματικών ν 
αποβλήτων υγειονομικής περίθαλψης ακολουθούνται οι διατάξεις της Οδηγίας 
94/67/ΕΚ, που αναφέρεται στη διαχείριση των οικιακών αποβλήτων. 
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Τα προσομοιούμενα με τα οικιακά απόβλητα πρέπει να διαχειρίζονται σύμφωνα με 
την Οδηγία 91/156/ΕΚ.  
 
  
1.1.3.11 Άλλη νομοθεσία 
 
Επίσης υφίσταται η παρακάτω Απόφαση που αφορά τις εκθέσεις των κρατών μελών 
σε συγκεκριμένες οδηγίες όπως φαίνεται πιο κάτω.  
 
94/741/ΕΚ Απόφαση σχετικά με τα Ερωτηματολόγια των 

Εκθέσεων των Κρατών Μελών που αφορούν την 
Εφαρμογή Ορισμένων Οδηγιών στον Τομέα των 
Αποβλήτων (εφαρμογή της οδηγίας 91/692/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου) 

 
Επιβάλλεται στα κράτη μέλη να κοινοποιούν στην Επιτροπή, πληροφορίες σχετικά με 
την εφαρμογή των κοινοτικών οδηγιών, υπό μορφή τομεακής έκθεσης. 
Η έκθεση αυτή συντάσσεται βάσει ερωτηματολογίου ή σχεδίου εκπονημένου από την 
Επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 6 της οδηγίας 
91/692/ΕΟΚ. Έτσι με την οδηγία αυτή εγκρίνονται τα συνημμένα στα παραρτήματα 
της παρούσας απόφασης ερωτηματολόγια, τα οποία αφορούν τις οδηγίες 
75/439/ΕΟΚ, 75/442/ΕΟΚ και 86/278/ΕΟΚ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
 
Στο παράρτημα 2, γίνεται αναλυτική κατηγοριοποίηση των στερεών αποβλήτων 
σύμφωνα με τον επικαιροποιημένο Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων (ΕΚΑ) 
(European Waste Catalogue (EWC), Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
2001/118/ΕΚ της 16.1.2001). Για κάθε τύπο αποβλήτου, κάθε προέλευσης, 
αντιστοιχεί ένας κωδικός, με βάση τον ΕΚΑ. Ο πίνακας αυτός   περιλαμβάνει και τα 
απόβλητα που χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνα σύμφωνα με την Οδηγία 91/689/ΕΟΚ 
(σημειώνονται με αστερίσκο). Τονίζεται ότι ο Κατάλογος αναθεωρείται ανά τακτά 
χρονικά διαστήματα, βάσει νέων γνώσεων και ερευνητικών αποτελεσμάτων. Ο 
επικαιροποιημένος αυτός Κατάλογος τίθεται σε ισχύ από την 1.1.2002. 
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Πίνακας 2.1: Κατηγοριοποίηση Στερεών Αποβλήτων, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό  
Κατάλογο Αποβλήτων 
 
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        απόβλητο 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       απόβλητο 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 01 04 07 
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  
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 απόβλητο 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 ΓΕΩΡΓΙΑ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΗ, ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, 

ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ, ΘΗΡΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ, ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

02 01       απόβλητα οπό 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 01 10   απόβλητα μέταλλα 
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 
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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 μελάσσας 

02 03 01  λάσπες από την πλύση, καθαρισμό, αποφλοίωση, φυγοκέντριση και διαχωρισμό 
02 03 02  απόβλητα από υλικά συντήρησης 
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 καθαρισμό και πλύση σακχαροτεύτλων 
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 οπό την πλύση, τον καθαρισμό και τη μηχανική αναγωγή πρώτων υλών 
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 ΚΑΙ 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, κατάλοιπο ξυλείας, μοριοσανίδες και καπλαμάδες 

εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 03 01 04 
03 01 99   απόβλητα 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 διαχειριζόμενα 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, πλύσματα και επιχρίσματα προερχόμενα 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  
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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 06  λάσπες, ειδικότερα από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής, π ου περιέχουν χρώμιο 
04 01 07  λάσπες, ειδικότερα από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής, που δεν περιέχουν χρώμιο 
04 01 08  απόβλητο επεξεργασμένο δέρμα (μπλε φύλλα, ξέσματα, αποκομμένα τεμάχια, σκόνη 

στιλβώματος) που περιέχει χρώμιο 
04 01 09  απόβλητα από επένδυση και τελείωμα 
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 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 99  απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως 
 
05 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΥΛΙΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΦΥΣΙΚΟΥ 

ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΥΡΟΛΥΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΘΡΑΚΑ 
05 01         απόβλητο 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 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 13   λάσπες από τα ύδατα τροφοδοσίας του καυστήρα  
05 01 15* αργιλούχα υλικά από εξαντλημένα φίλτρα 
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 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 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 03 13* 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 
06 03 16 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 
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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 οπό 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 άνθρακας από την παραγωγή χλωρίου 
06 07 03* λάσπη θειικού βαρίου που περιέχει υδράργυρο 
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 
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 02* εξαντλημένος ενεργός άνθρακας (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 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 01 12 λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής άλλες από τις αναφερόμενες στο σημείο 

07 01 11 
07 01 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως 
07 02 απόβλητα από την ΠΔΠΧ πλαστικών, συνδετικού καουτσούκ και τεχνητών ινών 
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 
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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 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 03 10* 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 

03 11 
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 07* αλογονούχα ιζήματα πυθμένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων 
07 04 08* άλλα ιζήματα πυθμένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων 
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 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 

05 11 
07 05 13* στερεά απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 
07 05 14   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 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 
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 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  
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07 07 99   απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως 
 
08 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ 

(ΠΔΠΧ) ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΩΝ (ΧΡΩΜΑΤΑ, ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΚΑΙ ΣΜΑΛΤΟ ΥΑΛΟΥ), 
ΚΟΛΛΩΝ, ΣΤΕΓΑΝΩΊΊΚΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΕΛΑΝΩΝ 

08 01        απόβλητα από την ΠΔΠΧ κάβας και την αφαίρεση χρωμάτων και βερνικιών 
08 01 13* λάσπες από χρώματα ή βερνίκια που περιέχουν οργανικούς διαλύτες ή άλλες επικίνδυνες 

ουσίες 
08 01 14 λάσπες από χρώματα ή βερνίκια άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 08 01 13 
08 01 15* 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 01 15 
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 

01 17 
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 05 απόβλητα από την ΠΔΠΧ τυπογραφικών μελανών 
08 03 07 υδαρείς λάσπες που περιέχουν μελάνη 
08 03 12* απόβλητα μελανών που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 
08 03 13 απόβλητα μελανών εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 08 03 12 
08 0314* λάσπες μελάνης που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 
08 03 15 λάσπες μελάνης εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 08 03 14 
08 03 17* απόβλητα τόνερ εκτύπωσης που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 
08 03 18 απόβλητα τόνερ εκτύπωσης εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 08 03 17 
08 03 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως 
08 04       απόβλητα από την ΠΛΠΧ κολλών και στεγανωτικών υλικών (περιλαμβάνονται και 

υδατοστεγανωτικά προϊόντα) 
08 04 11* λάσπες κολλών 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 
08 04 14   υδαρείς λάσπες που περιέχουν κόλλες ή στεγανωτικά υλικά άλλες από τις αναφερόμενες στο 

σημείο 08 04 13 
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 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 99   απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως 
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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 
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 αποθείωοη καυσαερίων σε στερεά μορφή  
10 01 07   απόβλητα αντιδράσεων με βάση ασβέστιο από αποθείωοη καυσαερίων σε μορφή λάσπης 
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 κλίβανου, σκωρία και σκόνη λέβητα από κοινή καύση εκτός εκείνων που 

περιλαμβάνονται 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 καθαρισμό αερίων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 
10 01 19   απόβλητα από τον καθαρισμό αερίων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στα σημεία 10 01 

05, 10 01 07 και 10 01 18 
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 καθαρισμό 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 
10 02 08   στερεά 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 νερό 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 
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10 03 19* σκόνη καυσαερίων που περιέχει επικίνδυνες ουσίες 
10 03 20   σκόνη καυσαερίων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 10 03 19 
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 ο 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 
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 ψύξεως 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 3*   σκόνη καυσαερίων 
10 05 04   άλλα σωματίδια και σκόνη  
10 05 05* στερεά 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 
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* στερεά 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 
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10 07 03   στερεά 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 ψύξεως, 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 
10 08 15* σκόνη καυσαερίων που περιέχει επικίνδυνες ουσίες 
10 08 16 σκόνη καυσαερίων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 10 08 15 
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 
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 
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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 ύαλου και υαλινών προϊόντων 
10 11 03   απόβλητα από ινώδη υλικά 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 ύαλου σε μικρά σωματίδια και πούδρα ύαλου που περιέχει βαρέα μέταλλο (π.χ. 

από καθοδικούς σωλήνες) 
10 11 12   απόβλητα ύαλου εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 10 11 11 
10 11 13* λάσπες στιλβώσεως και λείανσης ύαλου που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες  
10 11 14   λάσπες στιλβώσεως και λείανσης ύαλου εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 10 

11 13 
10 11 15* στερεά απόβλητα από την επεξεργασία καυσαερίων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 
10 11 16   στερεά απόβλητα από την επεξεργασία καυσαερίων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο 

σημείο 10 11 15 
10 11 17* λάσπες και πλάκες φίλτρων από την επεξεργασία καυσαερίων που περιέχουν επικίνδυνες 

ουσίες 
10 11 18   λάσπες και πλάκες φίλτρων από την επεξεργασία καυσαερίων εκτός εκείνων που 

περιλαμβάνονται στο σημείο 10 11 16 
10 11 19* στερεά απόβλητα από την επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής που περιέχουν επικίνδυνες 

ουσίες 
10 11 20   στερεά απόβλητα από την επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής εκτός εκείνων που 

περιλαμβάνονται στο σημείο 10 11 19 
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, τούρλων, κεραμιδιών και προϊόντων δομικών κατασκευών (μετά από 

θερμική επεξεργασία)  
10 12 09* στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες  
10 12 10   στερεά απόβλητα οπό 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 σμαλτοποίηοης 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 ασβέστου 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 ασβέστου 
10 13 06   σωματίδια και σκόνη (εκτός 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 
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10 13 11   απόβλητα από σύνθετα υλικά με βάση το τσιμέντο εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στα 
σημεία 10 13 09 και 10 13 10 

10 13 12* στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 
10 13 13   στερεά 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        απόβλητο 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 ΚΑΙ 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 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 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* άλλο απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 
11 01 99   απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως 
11 02        απόβλητα από μη σιδηρούχες υδρομεταλλουργικές διεργασίες 
11 02 02* λάσπες από υδρομεταλλουργία ψευδαργύρου (συμπεριλαμβάνονται ιαροσίτης, γαιτίτης) 
11 02 03   απόβλητα από την παραγωγή δετικών ηλεκτροδίων για υδαρείς ηλεκτρολυτικές διεργασίες 
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* στερεά 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 τόρνευοης σιδηρούχων μετάλλων  
12 01 02   σκόνη και σωματίδια σιδηρούχων μετάλλων 
12 01 03   προϊόντα λιμαρίσματος και τόρνευοης μη σιδηρούχων μετάλλων 
12 01 04   σκόνη και σωματίδια μη σιδηρούχων μετάλλων 
12 01 05   αποξέσματα και προϊόντα τόρνευοης 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 10* συνθετικά έλαια μεταλλοτεχνίας 
12 01 12* εξαντλημένοι κηροί και λίπη 
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12 01 13 απόβλητα συγκόλλησης 
12 01 14* λάσπες μεταλλοτεχνίας που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 
12 01 15 λάσπες μεταλλοτεχνίας εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 12 01 14 
12 01 16* απόβλητα υλικών αμμοβολής που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 
12 01 17    απόβλητα υλικών αμμοβολής εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 12 01 16 
12 01 18* λάσπη μετάλλων (λάσπη από λείανση, στίλβωση και λείανση με αλοιφή) που περιέχει 

πετρέλαιο 
12 01 20* εξηντλημένα σώματα λείανσης και υλικά λείανσης που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 
12 01 21   εξηντλημένα σώματα λείανσης και υλικά λείανσης εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο 

σημείο 12 01 20 
12 01 99   απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως 
12 02        απόβλητα από διεργασίες απολίπανσης με νερό και ατμό (εκτός από το κεφάλαιο 11) 
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 05        περιεχόμενα διαχωριστή ελαίου/νερού 
13 05 01* στερεά υλικά από θαλάμους υπολειμμάτων και στερεά 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 08* μείγματα αποβλήτων από θαλάμους υπολειμμάτων και διαχωριστές ελαίου/νερού 
13 07        απόβλητα υγρών καυσίμων 
13 07 03* άλλα καύσιμα (περιλαμβανομένων μειγμάτων) 
13 08        απόβλητα ελαίων μη προδιαγραφόμενα άλλως 
13 08 01* λάσπες ή γαλακτώματα αφαλάτωσης 
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 04* λάσπες ή στερεά απόβλητα που περιέχουν αλογονωμένους διαλύτες 
14 06 05* λάσπες ή στερεά 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), περιλαμβανομένων 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   απορροφητικά υλικά, υλικά φίλτρων, υφάσματα σκουπίσματος και προστατευτικός 
ρουχισμός άλλα από τα αναφερόμενο στο σημείο 15 02 02 
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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   ελαστικά στο τέλος του κύκλου ζωής τους 
[16 01 04  απορριπτόμενο οχήματα- Σημείωση: το κεφάλαιο αυτό δεν αποτελεί τμήμα της πρότασης 

που υπεβλήθη για γνωμοδότηση στην επιτροπή. Οι απαραίτητες αλλαγές στο κεφάλαιο αυτό 
θα επέλθουν βάσει του αποτελέσματος της διαδικασίας στο Συμβούλιο σχετικά με την 
πρόταση που περιλαμβάνεται στο έγγραφο CΟΜ(2000) 546] 

16 01 06   οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, τα οποία δεν περιέχουν ούτε υγρά 
ούτε άλλα επικίνδυνα συστατικά στοιχείο 

16 01 07* φίλτρα λαδιού 
16 01 08* κατασκευαστικά στοιχεία που περιέχουν υδράργυρο  
16 01 09* κατασκευαστικά στοιχεία που περιέχουν ΡCΒ 
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 16   δεξαμενές υγροποιημένου φυσικού αερίου 
16 01 17   σιδηρούχα μέταλλα 
16 01 18   μη σιδηρούχα μέταλλα 
16 01 19   πλαστικά 
16 01 20   γυαλί 
16 01 21* επικίνδυνα κατασκευαστικά στοιχεία εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στα σημεία 16 01 

07 έως 16 01 11, στο σημείο 16 01 13 και στο σημείο 16 01 14 
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 κοι πυκνωτές που περιέχουν PCB 
16 02 10* απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει ΡCΒ ή έχει μολυνθεί από παρόμοιες ουσίες άλλως 

από τον αναφερόμενο στο σημείο 16 02 09 
16 02 11* απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει χλωροφθοράνθρακες HCFC, HFC 
16 02 12* απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει ελεύθερο αμίαντο 
16 02 13* απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει επικίνδυνα συστατικά στοιχεία1

16 02 14   απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει επικίνδυνα συστατικά στοιχεία άλλος από τον 
αναφερόμενο στα σημεία 16 02 09 έως 16 02 13 

 άλλος οπό τους 
αναφερόμενους στα σημεία 16 02 09 έως 16 02 12 

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 
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 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 
                                                           
1 Επικίνδυνα κατασκευαστικά στοιχεία από ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό μπορεί να περιλαμβάνουν συσσωρευτές και 
μπαταρίες που αναφέρονται στο σημείο 16 06 και τα οποία επισημαίνονται ως επικίνδυνα· διακόπτες υδραργύρου, γυαλί από 
καθοδικούς σωλήνες και άλλες μορφές ενεργοποιημένης ύαλου κ.λπ. 
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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 Νι-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 κάδων 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 
16 08 01   εξαντλημένοι καταλύτες που περιέχουν χρυσό, άργυρο, ρήνιο, ρόδιο, παλλάδιο, ιρίδιο ή 

λευκόχρυσο (εκτός από το σημείο 16 08 07) 
16 08 02* εξαντλημένοι καταλύτες που περιέχουν επικίνδυνα μεταβατικά μέταλλα2

16 08 03   εξαντλημένοι καταλύτες που περιέχουν μεταβατικά μέταλλα ή ενώσεις μεταβατικών 
μετάλλων μη προδιαγραφόμενα άλλως 

 ή επικίνδυνες 
ενώσεις μεταβατικών μετάλλων 

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* αχρηστευμένα 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 04* οξειδωτικές ουσίες μη προδιαγραφόμενες άλλως 
16 11        απόβλητα υλικά επένδυσης και εμαγιέ για πυρίμαχες επιφάνειες 
16 11 01* υλικά επένδυσης και εμαγιέ για πυρίμαχες επιφάνειες με βάση τον άνθρακα από 

μεταλλουργικές διεργασίες που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 
16 11 02   υλικά επένδυσης και εμαγιέ 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 εμαγιέ για πυρίμαχες επιφάνειες από μεταλλουργικές διεργασίες 

που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 
16 11 04   άλλα υλικά επένδυσης και εμαγιέ για πυρίμαχες επιφάνειες από μεταλλουργικές διαδικασίες 

εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 16 11 03 
16 11 05* υλικά επένδυσης και εμαγιέ για πυρίμαχες επιφάνειες από μη μεταλλουργικές διεργασίες 

που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 
16 11 06   υλικά επένδυσης και εμαγιέ 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, τούρλα, πλακάκια και κεραμικά που 

περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

                                                           
2

 Για τους σκοπούς του συγκεκριμένου σημείου, μεταβατικά μέταλλα είναι: σκάνδιο, βανάδιο, μαγγάνιο, κοβάλτιο, 
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 επικίνδυνων ουσιών καθορίζει ποια από τα εν λόγω μεταβατικά μέταλλα και ποιες ενώσεις μεταβατικών 
μετάλλων είναι επικίνδυνα. 
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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 μέταλλα 
17 04 09* απόβλητα μετάλλων μολυσμένα από επικίνδυνες ουσίες  
17 04 10* καλώδια που περιέχουν πετρέλαιο, λιθανθρακόπισσα και άλλες επικίνδυνες ουσίες 
 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 αναφερόμενο 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 γύψο μολυσμένα από επικίνδυνες ουσίες  
17 08 02   υλικά δομικών κατασκευών με βάση τον γύψο εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο 

σημείο 17 08 01  
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 ΡCB (π.χ. στεγανωτικά 

υλικά που περιέχουν PCB, δάπεδα με βάση ρητίνες που περιέχουν PCB, μονάδες 
στεγανοποιημένης υαλόφραξης που περιέχουν ΡCΒ, πυκνωτές που περιέχουν ΡCΒ) 

17 09 03* 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/ΚΑΙ 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) 
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 δώ8εση υπόκεινται σε ειδικές απαιτήσεις σε σχέση με 

την πρόληψη μόλυνσης 
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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 διάθεση υπόκεινται σε ειδικές απαιτήσεις σε σχέση με 

την πρόληψη μόλυνσης 
18 02 03   άλλα απόβλητα των οποίων η συλλογή και διάθεση 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 ΠΑ 
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 κλιβάνου 
19 01 05* πίττα φίλτρου από την επεξεργασία αερίων 
19 01 07* στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων 
19 01 ΙΟ* εξαντλημένος ενεργός άνθρακας 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 01 11 
19 01 13* πτητική τέφρα που περιέχει επικίνδυνες ουσίες 
19 01 14   πτητική τέφρα άλλη από την αναφερόμενη στο σημείο 19 01 13 
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 το αναφερόμενα στο σημείο 19 01 17 
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 απόβλητα4

                                                           

4
 Οι διεργασίες σταθεροποίησης μεταβάλλουν την επικινδυνότητα των συστατικών στοιχείων των αποβλήτων και συνεπώς 

μετατρέπουν 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 
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19 03 04* απόβλητα που σημειώνονται με αστερίσκο ως επικίνδυνα και τα οποία είναι μερικώς5

19 03 05   σταθεροποιημένα απόβλητα άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 19 03 04 

 
σταθεροποιημένα 

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 
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 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 λιπασματοποίηοης εκτός προδιαγραφών 
19 05 99   απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως 
19 06        απόβλητα από την αναερόβια επεξεργασία αποβλήτων 
19 06 04   προϊόντα ζύμωσης από την αναερόβια επεξεργασία αστικών αποβλήτων 
19 06 06   προϊόντα ζύμωσης από την αναερόβια επεξεργασία ζωικών και φυτικών αποβλήτων 
19 06 99   απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως 
19 08        απόβλητα από εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων μη προδιαγραφόμενα 

άλλως 
19 08 01   εσχαρίσματα 
19 08 02   απόβλητα από την εξάμμωοη 
19 08 05   λάσπες από την επεξεργασία αστικών λυμάτων 
19 08 06* κεκορεσμένες ή εξαντλημένες ιοντοανταλλακτικές 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 
19 08 12   λάσπες οπό 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 

άνθρωπο 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 

                                                                                                                                                                      
ιδιότητες των αποβλήτων. 
5 Ένα απόβλητο 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. 
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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 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 
19 12        απόβλητα από τη μηχανική κατεργασία αποβλήτων (πχ. διαλογή, σύν8λιψη, 

συμπαγοποίηοη, κοκκοποίηση) μη προδιαγραφόμενα άλλως 
19 12 01   χαρτί και χαρτόνι 
19 12 02   σιδηρούχα μέταλλα 
19 12 03   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 
 
20             ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ), 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΧΩΡΙΣΤΑ ΣΥΛΛΕΙΈΝΤΏΝ 

20 01        χωριστά συλλεγέντα μέρη (εκτός από το σημείο 15 01) 
20 01 01   χαρτιά και  χαρτόνια  
20 01 02   γυαλιά 
20 01 08   βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα κουζίνας και χώρων διαίτηοης 
20 01 10   ρούχα 
20 01 11   υφάσματα  
20 01 17* φωτογραφικά χημικά 
20 01 19* ζιζανιοκτόνα 
20 ΟΙ 21* σωλήνες φθορισμού και άλλα απόβλητα περιέχοντα υδράργυρο 
20 01 22   αεροζόλ 
20 01 23* απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει χλωροφθοράνθρακες 
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 το αναφερόμενα στο σημείο 20 01 33 
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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 στοιχεία6

20 01 36   απορριπτόμενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός άλλος από τον αναφερόμενο στα 
σημεία 20 01 21, 20 01 23 και 20 01 35 

 

20 01 37* ξύλο που περιέχει επικίνδυνες ουσίες 
20 01 38 ξύλο εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 20 01 37 
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 
                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
6

 Τα επικίνδυνα κατασκευαστικά στοιχεία από ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό μπορεί να περιλαμβάνουν συσσωρευτές 

και μπαταρίες που περιλαμβάνονται στο σημείο 16 06 και επισημαίνονται ως επικίνδυνοι διακόπτες υδραργύρου, γυαλί από 

καθοδικούς σωλήνες και αλλά είδη ενεργοποιημένης υάλου κλπ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: Ποσοστά χρησιμοποίησης των τεχνικών διαχείρισης 
των στερεών αποβλήτων στην Ευρώπη 
 
Με βάση την ανάλυση δεδομένων από τεχνικές αναφορές των Ευρωπαϊκών χωρών καθώς 
και δεδομένων της Eurostat, παρατίθενται στη συνέχεια συγκεντρωτικά στοιχεία 
αναφορικά με τις πρακτικές διαχείρισης των στερεών αποβλήτων (δημοτικών και 
επικινδύνων) καθώς και τα ποσοστά συμμετοχής τους στο συνολικό σύστημα διαχείρισης 
που εφαρμόζεται σε κάθε χώρα. Επιπλέον, γίνεται ανάλυση και αξιολόγηση των 
στοιχείων αναφορικά με τη χρήση των τεχνικών διαχείρισης στερεών αποβλήτων σε 
Ευρωπαϊκό επίπεδο. 
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Διάγραμμα 1.: Ποσοστά χρησιμοποίησης των τεχνικών διαχείρισης των δημοτικών στερεών αποβλήτων 
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Από το διάγραμμα 1. παρατηρείται ότι η υγειονομική ταφή και η καύση αποτελούν τις 
κυρίαρχες τεχνολογίες. Με βάση το γεγονός όμως ότι οι χώρες – μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης οφείλουν να προχωρήσουν σε μείωση του βιοαποδομήσιμου οργανικού 
κλάσματος των στερεών αποβλήτων που οδηγούνται για υγειονομική ταφή με παράλληλη 
αύξηση των πρακτικών ανάκτησης υλικών και ενέργειας από τα στερεά απόβλητα, 
συμπεραίνονται τα εξής όσον αφορά στο σχήμα διαχείρισης των στερεών αποβλήτων στα 
επόμενα χρόνια: 
- Μείωση του ποσοστού εφαρμογής της υγειονομικής ταφής (θα χρησιμοποιείται μόνο 

για την τελική διάθεση των υπολειμμάτων από την επεξεργασία των στερεών 
αποβλήτων) 

- Αύξηση του ποσοστού εφαρμογής συστημάτων ανακύκλωσης υλικών (διαλογή στην 
πηγή, μηχανική διαλογή) και κομποστοποίησης 

- Εφαρμογή τεχνικών καύσης που συνοδεύονται από ανάκτηση ενέργειας 
- Βελτιστοποίηση - εφαρμογή και άλλων τεχνικών θερμικής επεξεργασίας των στερεών 

αποβλήτων (αεριοποίηση, πυρόλυση, τεχνική πλάσματος) 
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Διάγραμμα 2.: Ποσοστά χρησιμοποίησης των τεχνικών διαχείρισης των επικινδύνων στερεών αποβλήτων 
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Για την Ελλάδα, οι πρακτικές που εφαρμόζονται σε επίπεδο χώρας για τη διαχείριση 
των επικινδύνων βιομηχανικών αποβλήτων παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. 
 
Πίνακας 1.: Πρακτικές διαχείρισης των επικινδύνων αποβλήτων στην Ελλάδα 

Πρακτική Ποσοστιαία κατανομή (%) 
Προσωρινή αποθήκευση 76.1 
Μεταφορά στο εξωτερικό 0.1 

Αξιοποίηση (π.χ. τσιμεντοβιομηχανία) 22.7 
Σταθεροποίηση/επεξεργασία 1.1 

  
 
Από το Διάγραμμα 2, παρατηρείται ότι για τη διαχείριση των επικινδύνων 
αποβλήτων, εφαρμόζονται τόσο η ανάκτηση υλικών και η θερμική επεξεργασία όσο 
και η υγειονομική ταφή. Και στην περίπτωση αυτή, λαμβάνοντας υπόψη την 
Κοινοτική περιβαλλοντική πολιτική για τη διαχείριση των επικινδύνων αποβλήτων, 
συμπεραίνονται τα εξής όσον αφορά στο σχήμα διαχείρισης των αποβλήτων αυτών 
στα επόμενα χρόνια: 
- Μείωση του ποσοστού εφαρμογής της υγειονομικής ταφής (θα χρησιμοποιείται 

μόνο για την τελική διάθεση των υπολειμμάτων από την επεξεργασία των 
επικινδύνων  αποβλήτων καθώς και των επικινδύνων αποβλήτων που έχουν 
προηγουμένως υποστεί επεξεργασία για εξάλειψη ή/και σταθεροποίηση του 
ρυπαντικού τους φορτίου) 

- Αύξηση του ποσοστού εφαρμογής συστημάτων ανάκτησης υλικών, με εφαρμογή 
των κατάλληλων μεθόδων 

- Εφαρμογή τεχνικών καύσης που συνοδεύονται από ανάκτηση ενέργειας 
- Βελτιστοποίηση - εφαρμογή και άλλων τεχνικών θερμικής επεξεργασίας των 

στερεών επικινδύνων αποβλήτων (αεριοποίηση, πυρόλυση, τεχνική πλάσματος) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ 
ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΧΥΤΑ) 
 
1.         ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ, ΕΞΟΡΥΞΗ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ 

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΥΚΤΩΝ 
1.1       απόβλητο από τη φυσική και χημική επεξεργασία ορυκτών που περιέχουν μέταλλα 
1.1.1    οξεοπαραγωγά υπολείμματα από την επεξεργασία θειούχου μεταλλεύματος  
1.1.2    άλλα υπολείμματα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες  
1.1.3    άλλα υπολείμματα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες από τη φυσική και χημική επεξεργασία 

ορυκτών που περιέχουν μέταλλα 
1.2       απόβλητο από φυσική και χημική επεξεργασία ορυκτών που δεν περιέχουν μέταλλα 
1.2.1    απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες από φυσική και χημική επεξεργασία ορυκτών  που 

δεν περιέχουν μέταλλα 
 
2.       ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΗ, ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ, 

ΘΗΡΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ, ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
2.1     απόβλητα οπό γεωργία, κηπευτική, υδατοκαλλιέργεια, δασοκομία, θήρα και αλιεία 
2.1.1  αγροχημικά απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 
 
3.       ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΑΜΠΛΑΔΩΝ 

ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΟΛΤΟΥ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ 
3.1      απόβλητα από την κατεργασία ξύλου και την παραγωγή ταμπλάδων και επίπλων  
3.1.1   πριονίδι, ξέσματα, αποκομμένα τεμάχια, κατάλοιπα ξυλείας, μοριοσανίδες και καπλαμάδες που 

περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 
 
4.       ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ, ΓΟΥΝΑΣ ΚΑΙ  

ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ 
4.1      απόβλητα από τις βιομηχανίες δέρματος και γούνας 
4.1.1   απόβλητα απολίπανσης που περιέχουν διαλύτη χωρίς υγρή φάση 
4.2      απόβλητα από τη βιομηχανία υφαντουργίας 
4.2.1    απόβλητα από φινίρισμα που περιέχουν οργανικούς διαλύτες 
 
5.         ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΥΛΙΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΦΥΣΙΚΟΥ 

ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΥΡΟΛΥΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΘΡΑΚΑ 
5.1       απόβλητο από τη διύλιση πετρελαίου 
5.1.1    όξινες πίσσες  
5.1.2    άλλες πίσσες 
5.1.3    απόβλητα από τον καθαρισμό καυσίμου με βασικά υλικά 
5.1.4    αργιλούχα υλικά από εξαντλημένα φίλτρα 
5.2       απόβλητα από την πυρολυτική επεξεργασία άνθρακα 
5.2.1    όξινες πίσσες 
5.2.2    άλλες πίσσες 
5.3       απόβλητα από τον καθαρισμό και τη μεταφορά φυσικού αερίου 
5.3.1    απόβλητα που περιέχουν υδράργυρο 
 
6.         ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ 
6.1       απόβλητα από την ΠΔΠΧ αλάτων και των διαλυμάτων τους, καθώς και μεταλλικών 

οξειδίων 
6.1.1    στερεά άλατα και διαλύματα που περιέχουν κυανιούχα άλατα 
6.1.2    στερεά άλατα και διαλύματα που περιέχουν βαρέα μέταλλα 
6.1.3    μεταλλικά οξείδια που περιέχουν βαρέα μέταλλα 
6.2       απόβλητα που περιέχουν μέταλλα  
6.2.1    απόβλητα που περιέχουν αρσενικό 
6.2.2    απόβλητα που περιέχουν υδράργυρο 
6.2.3    απόβλητα που περιέχουν άλλα βαρέα μέταλλα 
6.3       απόβλητα από την ΠΔΠΧ θειούχων χημικών ουσιών, χημικών διεργασιών θείου και 

διεργασιών απόθείωσης 
6.3.1    απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες θειούχες ουσίες 
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6.4       απόβλητα από την ΠΔΠΧ αλογόνων και από χημικές διεργασίες αλογόνων 
6.4.1    απόβλητα που περιέχουν αμίαντο από ηλεκτρόλυση 
6.4.2     ενεργός άνθρακας από την παραγωγή χλωρίου 
6.4.3     λάσπη θειικού βαρίου που περιέχει υδράργυρο 
6.5        απόβλητα από την ΠΔΠΧ φωσφορούχων χημικών ουσιών και από χημικές διεργασίες 

φωσφόρου 
6.5.1     απόβλητα αντιδράσεων με βάση το ασβέστιο, που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες ή έχουν   

μολυνθεί από αυτές 
6.6        απόβλητα από την ΠΔΠΧ αζωτούχων χημικών ουσιών, από χημικές διεργασίες αζώτου 

και την παραγωγή λιπασμάτων 
6.6.1     απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 
6.7        απόβλητα από άλλες ανόργανες χημικές διεργασίες μη προδιαγραφόμενες άλλως 
6.7.1     εξαντλημένος ενεργός άνθρακας 
6.7.2     απόβλητα από τη βιομηχανία επεξεργασίας αμιάντου 
6.7.3     καπνιά 
 
7.          ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ 
7.1    απόβλητα από την παραγωγή, διαμόρφωση, προμήθεια και χρήση (ΠΔΠΧ) βασικών 

οργανικών χημικών ουσιών 
7.1.1     αλογονούχα ιζήματα πυθμένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων 
7.1.2     άλλα ιζήματα πυθμένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων 
7.1.3     αλογονούχες πλάκες φίλτρων, εξαντλημένα απορροφητικά υλικά 
7.1.4     άλλες πλάκες φίλτρων, εξαντλημένα απορροφητικά υλικά 
7.2        απόβλητα από την ΠΔΠΧ πλαστικών, συνδετικού καουτσούκ και τεχνητών ινών 
7.2.1     αλογονούχα ιζήματα πυθμένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων 
7.2.2    άλλα ιζήματα πυθμένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων 
7.2.3    αλογονούχες πλάκες φίλτρων, εξαντλημένα απορροφητικά υλικά 
7.2.4    άλλες πλάκες φίλτρων, εξαντλημένα απορροφητικά υλικά 
7.2.5    απόβλητα από πρόσθετα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 
7.3       απόβλητα από την ΠΔΠΧ οργανικών βαφών και πιγμέντων (εκτός 06 11) 
7.3.1    αλογονούχα ιζήματα πυθμένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων 
7.3.2    άλλα ιζήματα πυθμένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων 
7.3.3    αλογονούχες πλάκες φίλτρων και εξαντλημένα απορροφητικά υλικά 
7.3.4    άλλες πλάκες φίλτρων και εξαντλημένα απορροφητικά υλικά 
7.4       απόβλητα από την ΠΔΠΧ οργανικών προϊόντων προστασίας, συντηρητικών 

υλικών ξύλου και άλλων βιοκτόνων 
7.4.1    αλογονούχα ιζήματα πυθμένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων 
7.4.2    άλλα ιζήματα πυθμένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων 
7.4.3    αλογονούχες πλάκες φίλτρων και εξαντλημένα απορροφητικά υλικά 
7.4.4    άλλες πλάκες φίλτρων και εξαντλημένα απορροφητικά υλικά 
7.4.5    στερεά απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 
7.5       απόβλητα από την ΠΔΠΧ φαρμακευτικών προϊόντων 
7.5.1    αλογονούχα ιζήματα πυθμένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων 
7.5.2    άλλα ιζήματα πυθμένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων 
7.5.3    αλογονούχες πλάκες φίλτρων και εξαντλημένα απορροφητικά υλικά 
7.5.4    άλλες πλάκες φίλτρων και εξαντλημένα απορροφητικά υλικά 
7.5.5    στερεά απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 
7.6       απόβλητα από την ΠΔΠΧ λιπών, λιπαντικών, σαπουνιών, απορρυπαντικών, 

απολυμαντικών και καλλυντικών 
7.6.1    αλογονούχα ιζήματα πυθμένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων 
7.6.2    άλλα ιζήματα πυθμένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων 
7.6.3    αλογονούχες πλάκες και εξαντλημένα απορροφητικά υλικά 
7.6.4    άλλες πλάκες φίλτρων και εξαντλημένα απορροφητικά υλικά 
7.7       απόβλητα από την παραγωγή, διαμόρφωση, προμήθεια και χρήση ευγενών χημικών 

ουσιών και χημικών προϊόντων μη προδιαγραφόμενων άλλως 
7.7.1    αλογονούχα ιζήματα πυθμένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων 
7.7.2    άλλα ιζήματα πυθμένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων 
7.7.3    αλογονούχες πλάκες φίλτρων και εξαντλημένα απορροφητικά υλικά 
7.7.4    άλλες πλάκες φίλτρων και εξαντλημένα απορροφητικά υλικά 
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8.         ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ 
(ΠΔΠΧ) ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΩΝ (ΧΡΩΜΑΤΑ, ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΚΑΙ ΣΜΑΛΤΟ ΥΑΛΟΥ), 
ΚΟΛΛΩΝ, ΣΤΕΓΑΝΩΊΊΚΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΕΛΑΝΩΝ 

8.1       απόβλητα από την ΠΔΠΧ κάβας και την αφαίρεση χρωμάτων και βερνικιών 
8.1.1    απόβλητα από αφαίρεση χρωμάτων ή βερνικιών που περιέχουν οργανικούς διαλύτες ή άλλες 

επικίνδυνες ουσίες 
8.1.2    απόβλητα από υλικά αφαίρεσης χρωμάτων ή βερνικιών 
8.2       απόβλητα από την ΠΔΠΧ τυπογραφικών μελανών 
8.2.1    απόβλητα μελανών που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 
8.2.2    απόβλητα τόνερ εκτύπωσης που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 
8.3       απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως  
8.3.1    απόβλητα ισοκυανικών ενώσεων 
 
9.        ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
9.1       απόβλητα από τη φωτογραφική βιομηχανία 
9.1.1    απόβλητα που περιέχουν άργυρο από επιτόπου επεξεργασία φωτογραφικών αποβλήτων 
 
10.       ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΕΣ 
10.1     απόβλητα από σταθμούς ηλεκτρικής ενέργειας ή άλλους σταθμούς καύσης  
10.1.1  πτητική τέφρα και σκόνη λέβητα πετρελαίου 
10.1.2  πτητική τέφρα από γαλακτοποιημένους υδρογονάνθρακες που χρησιμοποιούνται ως καύσιμο  
10.1.3  τέφρα κλιβάνου, σκωρία και σκόνη λέβητα από κοινή αποτέφρωση που περιέχει επικίνδυνες 

ουσίες 
10.1.4  πτητική τέφρα από κοινή αποτέφρωση που περιέχει επικίνδυνες ουσίες  
10.1.5  απόβλητα από τον καθαριομό αερίων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 
10.2     απόβλητα από τη βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα 
10.2.1  στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 
10.2.2  απόβλητα από επεξεργασία νερού ψύξης που περιέχουν πετρέλαιο  
10.3     απόβλητα από τη θερμική μεταλλουργία αλουμινίου 
10.3.1  σκωρίες πρωτοβάθμιας επεξεργασίας 
10.3.2  αλατώδεις σκωρίες δευτεροβάθμιας παραγωγής μεταλλεύματος  
10.3.3  μαύρες επιπλέουςες σκωρίες δευτεροβάθμιας παραγωγής μεταλλεύματος 
10.3.4  εξαφρίσματα που είναι εύφλεκτα ή εκλύουν κατά την επαφή με το νερό εύφλεκτα αέρια σε 

επικίνδυνες ποσότητες 
 
10.3.5  απόβλητα που περιέχουν πίσσα από την παραγωγή θετικών ηλεκτροδίων 
10.3.6  σκόνη καυσαερίων που περιέχει επικίνδυνες ουσίες 
10.3.7  άλλα σωματίδια και σκόνη (συμπεριλαμβάνεται η σκόνη σφαιρομύλου) που περιέχουν 

επικίνδυνες ουσίες 
10.3.8  στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 
10.3.9  απόβλητα από την επεξεργασία νερού ψύξης που περιέχει πετρέλαιο 
10.3.10 απόβλητα από την επεξεργασία αλατωδών σκωριών και μαύρων επιπλεουσών σκωριών που 

περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 
10.4      απόβλητα από τη θερμική μεταλλουργία μολύβδου 
10.4.1   σκωρίες πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής  
10.4.2   επιπλέουσες σκωρίες και εξαφρίσματα πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής 
10.4.3   αρσενικό ασβέστιο 
10.4.4   σκόνη καυσαερίων 
10.4.5   άλλα σωματίδια και σκόνη 
10.4.6   στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων 
10.4.7   απόβλητα από την επεξεργασία νερού ψύξεως που περιέχουν πετρέλαιο 
10.5      απόβλητα από τη θερμική μεταλλουργία ψευδαργύρου 
10.5.1   σκόνη καυσαερίων 
10.5.2   στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων  
10.5.3   απόβλητα από την επεξεργασία νερού ψύξεως που περιέχουν πετρέλαιο 
10.5.4   επιπλέουσες σκωρίες και εξαφρίσματα εύφλεκτα ή τα οποία εκπέμπουν, ερχόμενα σε επαφή με 

το νερό, εύφλεκτα αέρια σε επικίνδυνες ποσότητες 
10.6      απόβλητα από τη θερμική μεταλλουργία χαλκού 
10.6.1   σκόνη καυσαερίων 
10.6.2   στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων 
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10.6.3   απόβλητα από την επεξεργασία νερού ψύξεως που περιέχουν πετρέλαιο 
10.7      απόβλητα από τη θερμική μεταλλουργία αργύρου, χρυσού και λευκοχρύσου 
10.7.1   απόβλητα από την επεξεργασία νερού ψύξεως που περιέχουν πετρέλαιο 
10.8      απόβλητα από τη θερμική μεταλλουργία άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων 
10.8.1   αλατώδεις σκωρίες πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής 
10.8.2   επιπλέουσες σκωρίες και εξαφρίσματα εύφλεκτα ή τα οποία, ερχόμενα σε επαφή με το νερό, 

εκπέμπουν εύφλεκτα αέρια σε επικίνδυνες ποσότητες 
10.8.3   πίσσα που περιέχει απόβλητα από την παραγωγή θετικών ηλεκτροδίων 
10.8.4   σκόνη καυσαερίων που περιέχει επικίνδυνες ουσίες 
10.8.5   απόβλητα από την επεξεργασία νερού ψύξης που περιέχουν πετρέλαιο 
10.9      απόβλητα από τη χύτευση σιδηρούχων τεμαχίων 
10.9.1   χύτευση καλουπιών (εσωτερικών και εξωτερικών), τα οποία δεν έχουν υποστεί χύση μετάλλου 

και περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 
10.9.2   χύτευση καλουπιών (εσωτερικών και εξωτερικών), τα οποία έχουν υποστεί χύση μετάλλου και 

τα οποία περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 
10.9.3   σκόνη καυσαερίων που περιέχει επικίνδυνες ουσίες 
10.9.4   άλλα σωματίδια που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 
10.9.5   απόβλητα δεσμευτικών παραγόντων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 
10.9.6   απόβλητα παραγόντων ανίχνευσης ρωγμών που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 
10.10    απόβλητα από τη χύτευση μη σιδηρούχων τεμαχίων 
10.10.1 χύτευση καλουπιών (εσωτερικών και εξωτερικών), που δεν έχουν υποστεί χύση μετάλλου και 

περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 
10.10.2 χύτευση καλουπιών (εσωτερικών και εξωτερικών), που έχουν υποστεί χύση μετάλλου και 

περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 
10.10.3 σκόνη καυσαερίων που περιέχει επικίνδυνες ουσίες  
10.10.4 άλλα σωματίδια που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 
10.10.5 απόβλητα δεσμευτικών παραγόντων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες  
10.10.6 απόβλητα παραγόντων ανίχνευσης ρωγμών που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες  
10.11    απόβλητα από την παραγωγή ύαλου και υαλινών προϊόντων 
10.11.1 απόβλητο μείγμα προπαρασκευής πριν τη θερμική κατεργασία που περιέχει επικίνδυνες ουσίες 
10.11.2 απόβλητα ύαλου σε μικρά σωματίδια και πούδρα ύαλου που περιέχει βαρέα μέταλλο (π.χ. από 

καθοδικούς σωλήνες) 
10.11.3 στερεά απόβλητα από την επεξεργασία καυσαερίων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 
10.11.4 στερεά απόβλητα από την επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής που περιέχουν επικίνδυνες 

ουσίες 
10.12    απόβλητα από την παραγωγή κεραμικών, τούβλων, κεραμιδιών και προϊόντων δομικών 

κατασκευών 
10.12.1 στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες  
10.12.2 απόβλητα σμαλτοποίησης που περιέχουν βαρέα μέταλλα 
10.13    απόβλητα από την παραγωγή τσιμέντου, ανύδρου ασβέστου και ασβεστοκονιάματος, 

καθώς και αντικειμένων και προϊόντων που κατασκευάζονται από αυτά 
10.13.1 απόβλητα από την παραγωγή αμιαντοτσιμέντου που περιέχουν αμίαντο 
10.13.2 στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 
10.14    απόβλητο από κλιβάνους αποτεφρώσεως απορριμμάτων 
10.14.1 απόβλητα από τον καθαρισμό αερίων που περιέχουν υδράργυρο 
 
11.        ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΗΜΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ- ΥΔΡΟΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΜΗ 
ΣΙΔΗΡΟΥΧΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 

11.1       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) 

11.1.1    απόβλητα απολίπανσης που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 
11.1.2    κεκορεσμένες ή εξαντλημένες ρητίνες ανταλλαγής ιόντων 
11.1.3    άλλο απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 
11.2       απόβλητα από μη σιδηρούχες υδρομεταλλουργικές διεργασίες 
11.2.1    απόβλητα από υδρομεταλλουργικές διεργασίες χαλκού που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 
11.2.2    άλλα απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 
11.3       στερεά από διεργασίες βαφής 
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11.3.1    απόβλητα που περιέχουν κυανιούχα  
11.3.2    άλλα απόβλητα 
11.4       απόβλητα από διεργασίες γαλβανισμού 
11.4.1    στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων 
11.4.2    εξαντλημένος ρευστοποιητής 
 
12.        ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 
12.1      απόβλητα από τη μορφοποίηση και τη φυσική και μηχανική επιφανειακή επεξεργασία 

μετάλλων και πλαστικών 
12.1.1   απόβλητα ελαίων μεταλλοτεχνίας που περιέχουν αλογόνα με βάση τα ορυκτά (εκτός 

γαλακτωδών και διαλυμάτων) 
12.1.2    απόβλητα ελαίων μεταλλοτεχνίας που δεν περιέχουν αλογόνα με βάση τα ορυκτά (εκτός 

γαλακτωδών και διαλυμάτων) 
12.1.3    συνθετικά έλαια μεταλλοτεχνίας 
12.1.4    εξαντλημένοι κηροί και λίπη 
12.1.5    απόβλητα υλικών αμμοβολής που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 
12.1.6    εξαντλημένα σώματα λείανσης και υλικά λείανσης που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 
12.2       απόβλητα από διεργασίες απολίπανσης με νερό και ατμό (εκτός από το κεφάλαιο 11) 
12.2.1    απόβλητα απολίπανσης με ατμό 
 
13.         ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 
13.1       περιεχόμενα διαχωριστή ελαίου/νερού 
13.1.1   στερεά υλικά από θαλάμους υπολειμμάτων και στερεά υλικά διαχωριστή ελαίου/νερού 
13.1.2   έλαια από διαχωριστές ελαίου/νερού 
13.1.3   μείγματα αποβλήτων από θαλάμους υπολειμμάτων και διαχωριστές ελαίου/νερού 
13.2      απόβλητα υγρών καυσίμων 
13.2.1   άλλα καύσιμα (περιλαμβανομένων μειγμάτων) 
13.3      απόβλητα ελαίων μη προδιαγραφόμενα άλλως 
13.3.1   απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως 
 
14.        ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΩΣ ΔΙΑΛΥΤΕΣ, 

ΨΥΚΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΑ  
14.1       απόβλητα από οργανικές ουσίες χρησιμοποιούμενες ως διαλύτες, ψυκτικές ουσίες και 

αφρώδη/αερολυματικά προωθητικά 
14.1.1    στερεά απόβλητα που περιέχουν αλογονωμένους διαλύτες 
14.1.2    στερεά απόβλητα που περιέχουν άλλους διαλύτες 
 
15.        ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, ΥΦΑΣΜΑΤΑ 

ΣΚΟΥΠΙΣΜΑΤΟΣ, ΥΛΙΚΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ ΜΗ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΑΛΛΩΣ 

15.1       συσκευασία (περιλαμβανομένων ιδιαιτέρως συλλεγέντων δημοτικών αποβλήτων 
συσκευασίας) 

15.1.1    συσκευασίες που περιέχουν κατάλοιπα επικινδύνων ουσιών ή έχουν μολυνθεί από αυτές 
15.1.2    μεταλλική συσκευασία που περιέχει επικίνδυνη μήτρα στερεού πορώδους υλικού (π.χ. 

αμιάντου), περιλαμβανομένων των κενών δοχείων υπό πίεση 
15.2        απορροφητικά υλικά, υλικά φίλτρων, υφάσματα σκουπίσματος και προστατευτικός 

ρουχισμός 
15.2.1    απορροφητικά υλικά, υλικά φίλτρων (περιλαμβανομένων των φίλτρων ελαίου που δεν 

προδιαγράφονται άλλως), υφάσματα σκουπίσματος, προστατευτικός ρουχισμός που έχουν 
μολυνθεί από επικίνδυνες ουσίες 

 
16.         ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΜΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΑΛΛΩΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ 
16.1        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  

16.1.1     φίλτρα λαδιού 
16.1.2     κατασκευαστικά στοιχεία που περιέχουν υδράργυρο  
16.1.3     κατασκευαστικά στοιχεία που περιέχουν ΡCΒ 
16.1.4     εκρηκτικά κατασκευαστικά στοιχεία (π.χ. αερόσακοι) 
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16.1.5     τακάκια φρένων που περιέχουν αμίαντο 
16.1.6     άλλα τακάκια φρένων  
16.1.7 άλλα επικίνδυνα κατασκευαστικά στοιχεία  
16.1.8 ολόκληρα μεταχειρισμένα ελαστικά 
16.2 απόβλητα από ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό 
16.2.1   μετασχηματιστές και πυκνωτές που περιέχουν PCB 
16.2.2   απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει ΡCΒ ή έχει μολυνθεί από παρόμοιες ουσίες 
16.2.3   απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει χλωροφθοράνθρακες HCFC, HFC 
16.2.4   απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει ελεύθερο αμίαντο 
16.2.5   άλλος απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει επικίνδυνα συστατικά στοιχεία  
16.2.6   επικίνδυνα συστατικά στοιχεία που έχουν αφαιρεθεί από απορριπτόμενο εξοπλισμό 
16.3      διεργασίες εκτός προδιαγραφών και μη χρησιμοποιημένα προϊόντα 
16.3.1   ανόργανα απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 
16.3.2   οργανικά απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 
16.4      απόβλητα εκρηκτικών 
16.4.1   απόβλητα πυρομαχικά 
16.4.2   απόβλητα πυροτεχνημάτων 
16.4.3   άλλα απόβλητα εκρηκτικά 
16.5      αέρια σε δοχεία πίεσης και απορριπτόμενες χημικές ουσίες 
16.5.1   εργαστηριακά χημικά υλικά που αποτελούνται από επικίνδυνες ουσίες ή τα οποία περιέχουν 

επικίνδυνες ουσίες, περιλαμβανομένων μειγμάτων εργαστηριακών χημικών υλικών 
16.5.2   απορριπτόμενα ανόργανα χημικά υλικά που αποτελούνται από επικίνδυνες ουσίες ή που τις 

περιέχουν 
16.5.3   απορριπτόμενα οργανικά χημικά υλικά που αποτελούνται από επικίνδυνες ουσίες ή που τις 

περιέχουν 
16.6       μπαταρίες και συσσωρευτές 
16.6.1    μπαταρίες μολύβδου 
16.6.2    μπαταρίες Νι-Cd 
16.6.3    μπαταρίες που περιέχουν υδράργυρο 
16.6.4    ιδιαίτερα συλλεγέντες ηλεκτρολύτες από μπαταρίες και συσσωρευτές 
16.7        απόβλητα από τον καθαρισμό δεξαμενών μεταφοράς και αποθήκευσης κάδων και 

βαρελιών  
16.7.1 απόβλητα που περιέχουν πετρέλαιο 
16.8          εξαντλημένοι καταλύτες 
16.8.1       εξαντλημένοι καταλύτες που περιέχουν επικίνδυνα μεταβατικά μέταλλα ή επικίνδυνες 

ενώσεις μεταβατικών μετάλλων 
16.8.2       εξαντλημένοι καταλύτες που περιέχουν φωσφορικό οξύ 
16.8.3       αχρηστευμένα υγρά που χρησιμοποιήθηκαν ως καταλύτες 
16.8.4       εξαντλημένοι καταλύτες που έχουν μολυνθεί από επικίνδυνες ουσίες  
16.9          οξειδωτικές ουσίες 
16.9.1       υπερμαγγανικά, π.χ. υπερμαγγανικό κάλιο 
16.9.2       χρωμικά άλατα, π.χ. χρωμικό κάλιο, διχρωμικό κάλιο ή νάτριο 
16.9.3       οξειδωτικές ουσίες μη προδιαγραφόμενες άλλως 
16.11        απόβλητα υλικά επένδυσης και εμαγιέ για πυρίμαχες επιφάνειες 
16.11.1     υλικά επένδυσης και εμαγιέ για πυρίμαχες επιφάνειες με βάση τον άνθρακα από 

μεταλλουργικές διεργασίες που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 
16.11.2     άλλα υλικά επένδυσης και εμαγιέ για πυρίμαχες επιφάνειες από μεταλλουργικές διεργασίες 

που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 
16.11.3     υλικά επένδυσης και εμαγιέ για πυρίμαχες επιφάνειες από μη μεταλλουργικές διεργασίες 

που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 
 
17.            ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ 

ΧΩΜΑ ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΑΠΟ ΜΟΛΥΣΜΕΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ) 
17.1          σκυρόδεμα, τούβλα, πλακάκια και κεραμικά 
17.1.1      μείγματα ή επιμέρους συστατικά από σκυρόδεμα, τούρλα, πλακάκια και κεραμικά που 

περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 
17.2          ξύλο, γυαλί και πλαστικό 
17.2.1       γυαλί, πλαστικό και ξύλο που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες ή έχουν μολυνθεί από αυτές 
17.3          μείγματα ασφάλτου και ορυκτής πίσσας, λιθανθρακόπισσα και προϊόντα πίσσας 
17.3.1      μείγματα ορυκτής ασφάλτου που περιέχουν λιθανθρακόπισσα  
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17.3.2       λιθανθρακόπισσα και προϊόντα πίσσας 
17.4          μέταλλα (περιλαμβανομένων και των κραμάτων τους)  
17.4.1      απόβλητα μετάλλων μολυσμένα από επικίνδυνες ουσίες  
17.4.2      καλώδια που περιέχουν πετρέλαιο, λιθανθρακόπισσα και άλλες επικίνδυνες ουσίες 
17.5          χώματα (περιλαμβανομένων χωμάτων εκσκαφής από μολυσμένες τοποθεσίες), πέτρες 

και μπάζα εκσκαφών 
17.5.1      χώματα και πέτρες που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 
17.5.2      μπάζα εκσκαφών που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 
17.5.3      έρμα σιδηροτροχιών που περιέχει επικίνδυνες ουσίες 
17.6         μονωτικά υλικά και υλικά δομικών κατασκευών που περιέχουν αμίαντο  
17.6.1      μονωτικά υλικά που περιέχουν αμίαντο  
17.6.2      άλλα μονωτικά υλικά που αποτελούνται από επικίνδυνες ουσίες ή τις περιέχουν  
17.7         υλικά δομικών κατασκευών με βάση τον γύψο 
17.7.1      υλικά δομικών κατασκευών με βάση τον γύψο μολυσμένα από επικίνδυνες ουσίες  
17.8         άλλα απόβλητα δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων 
17.8.1      απόβλητα δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων που περιέχουν υδράργυρο 
17.8.2      απόβλητα δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων που περιέχουν ΡCB (π.χ. στεγανωτικά 

υλικά που περιέχουν PCB, δάπεδα με βάση ρητίνες που περιέχουν PCB, μονάδες 
στεγανοποιημένης υαλόφραξης που περιέχουν ΡCΒ, πυκνωτές που περιέχουν ΡCΒ) 

17.8.3      άλλα απόβλητα δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων (περιλαμβανομένων μειγμάτων 
αποβλήτων) που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

 
18.           ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ Ή ΖΩΩΝ 

Ή/ΚΑΙ ΑΠΟ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ (εξαιρούνται απόβλητα κουζίνας και 
εστιατορίων που δεν προκύπτουν άμεσα από το σύστημα υγείας) 

18.1         απόβλητα από την περιγεννητική φροντίδα, τη διάγνωση, τη θεραπεία ή την πρόληψη 
ασθενειών σε ανθρώπους 

18.1 .1     απόβλητα των οποίων η συλλογή και διάθεση υπόκεινται σε ειδικές απαιτήσεις σε σχέση με 
την πρόληψη μόλυνσης 

18.1.2      χημικές ουσίες που αποτελούνται από ή περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 
18.1.3      κυτταροτοξικές και κυτταροστατικές φαρμακευτικές ουσίες 
18.1.4      αμάλγαμα οδοντιατρικής 
18.2         απόβλητα από την έρευνα, διάγνωση, θεραπεία ή πρόληψη των ασθενειών που 

εμφανίζονται σε ζώα 
18.2.1      απόβλητα των οποίων η συλλογή και διάθεση υπόκεινται σε ειδικές απαιτήσεις σε σχέση με 

την πρόληψη μόλυνσης 
18.2.2      χημικές ουσίες που αποτελούνται από ή περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 
18.2.3      κυτταροτοξικές και κυτταροστατικές φαρμακευτικές ουσίες  
 
19.            ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΔΑΤΟΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΠΑ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΣ ΠΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΧΡΗΣΗ 

19.1         απόβλητα από την καύση ή πυρόλυση αποβλήτων 
19.1.1      πίττα φίλτρου από την επεξεργασία αερίων 
19.1.2     στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων 
19.1.3     εξαντλημένος ενεργός άνθρακας από επεξεργασία καυσαερίων 
19.1.4     τέφρα και σκωρία κλιβάνου που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 
19.1.5     πτητική τέφρα που περιέχει επικίνδυνες ουσίες 
19.1.6    σκόνη λεβήτων που περιέχει επικίνδυνες ουσίες 
19.1.7    απόβλητα πυρόλυσης που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 
19.2       απόβλητα από φυσικοχημικές κατεργασίες αποβλήτων (περιλαμβάνονται αποχρωμίωση, 

αποκυάνωση, εξουδετέρωση) 
19.2.1   προαναμεμειγμένα απόβλητα που περιέχουν ένα τουλάχιστον επικίνδυνο απόβλητο 
19.2.2   πετρέλαιο και συμπυκνώματα από διαχωρισμό 
19.2.3   απόβλητα υγρών καυσίμων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 
19.2.4   απόβλητα στερεών καυσίμων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 
19.2.5   άλλα απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 
19.3      σταθεροποιημένα/στερεοποιημένα απόβλητα 
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19.3.1   απόβλητα που σημειώνονται με αστερίσκο ως επικίνδυνα και τα οποία είναι μερικώς 
σταθεροποιημένα 

19.3.2   απόβλητα που σημειώνονται με αστερίσκο ως επικίνδυνα και τα οποία είναι στερεοποιημένα 
19.4       υαλοποιημένα απόβλητα και απόβλητα από διεργασίες υαλοποίησης 
19.4.1    πτητική τέφρα και απόβλητα επεξεργασίας καυσαερίων  
19.4.2    μη υαλοποιημένη στερεά φάση 
19.5       απόβλητα από εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων μη προδιαγραφόμενα 

άλλως 
19.5.1    κορεσμένες ή εξαντλημένες ιοντοανταλλακτικές ρητίνες 
19.5.2    διαλύματα και λάσπες από την αναγέννηση ιοντοανταλλακτών 
19.5.3    απόβλητα συστημάτων μεμβράνης που περιέχουν βαρέα μέταλλα 
19.5.4    μείγματα λιπών και ελαίων από το διαχωρισμό ελαίου/ύδατος που περιέχουν φαγώσιμα έλαια 

και λίπη 
19.5.5    άλλα μείγματα λιπών και ελαίων από το διαχωρισμό ελαίου/ύδατος  
19.6       απόβλητα από κατατεμαχισμό αποβλήτων που περιέχουν μέταλλα 
19.6.1    ελαφρό κλάσμα κατατεμαχισμού και σκόνη που περιέχει επικίνδυνες ουσίες 
19.6.2    άλλα κλάσματα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 
19.7       απόβλητα από την αναγέννηση πετρελαίου 
19.7.1    εξαντλημένες άργιλοι φίλτρων 
19.7.2    όξινες πίσσες 
19.7.3    απόβλητα από τον καθαρισμό καυσίμων με βασικά υλικά 
19.7.4    απόβλητα από τον καθαρισμό καυσαερίων  
19.8       απόβλητα από τη μηχανική κατεργασία αποβλήτων (π-χ. διαλογή, σύν8λιψη, 

συμπαγοποίηοη, κοκκοποίηση) μη προδιαγραφόμενα άλλως 
19.8.1    ξύλο που περιέχει επικίνδυνες ουσίες 
19.8.2    άλλα απόβλητα (περιλαμβανομένων μειγμάτων υλικών) από τη μηχανική κατεργασία 

αποβλήτων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 
19.9       απόβλητα από την εξυγίανση χωμάτων και υπογείων υδάτων 
19.9.1    στερεά απόβλητα από την εξυγίανση χωμάτων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 
 
20.         ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ), 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΧΩΡΙΣΤΑ ΣΥΛΛΕΙΈΝΤΏΝ 

20.1       χωριστά συλλεγέντα μέρη  
20.1.1    φωτογραφικά χημικά 
20.1.2     ζιζανιοκτόνα 
20.1.3     σωλήνες φθορισμού και άλλα απόβλητα περιέχοντα υδράργυρο 
20.1.4     απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει χλωροφθοράνθρακες 
20.1.5     κυτταροτοξικές και κυτταροστατικές φαρμακευτικές ουσίες 
20.1.6    μπαταρίες και συσσωρευτές που περιλαμβάνονται  
20.1.7    απορριπτόμενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός που περιέχει επικίνδυνα συστατικά 

στοιχεία 
20.1.8    ξύλο που περιέχει επικίνδυνες ουσίες 
 
21. ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΥΔΑΡΗ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 
 
22. ΙΛΥΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  
22.1       Ιλύες από την παραγωγική διαδικασία 
22.2       Ιλύες από μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων 
 
23.    ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΑΡΑΙΩΣΗ/ΑΝΑΜΙΞΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΟΙ 

ΟΠΟΙΕΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ 
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: ΚΟΣΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
 
 
4.1 Προκαταρκτικός υπολογισμός κόστους αρχικής επένδυσης και 
λειτουργικού κόστους για την εφαρμογή των διαφόρων τεχνικών 
διαχείρισης των στερεών αποβλήτων 
 
 
4.1.1 Χώρος Υγειoνομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ)  
 
I. Σύμφωνα με μελέτη που εκπονήθηκε για λογαριασμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων της Ελλάδας με τίτλο «Σχεδιασμός – Προγραμματισμός 
έργων διαχείρισης απορριμμάτων σε επίπεδο χώρας» (Παρασκευόπουλος – Γεωργιάδης 
ΕΠΕ, 1999), η προσέγγιση αναφορικά με τον υπολογισμό του κόστους κατασκευής και 
λειτουργίας ενός ΧΥΤΑ έχει ως εξής: 
 
Αρχικά, εξετάζονται εναλλακτικές περιπτώσεις οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τις βασικές 
παραμέτρους που επηρεάζουν τις δαπάνες κατασκευής του έργου. Πιο αναλυτικά, 
εξετάζονται οι περιπτώσεις διαφοροποιήσεων ως προς το ανάγλυφο του χώρου, τις 
απαιτήσεις σε στεγανοποίηση και οδοποιία καθώς και το είδος της εφαρμοζόμενης 
τεχνολογίας, για την κατασκευή  ΧΥΤΑ που θα εξυπηρετούν πληθυσμό 20.000, 50.000 
και 150.000 κατοίκων (Πίνακας 4.1 ). Οι τιμές είναι προσεγγιστικές, δεδομένου ότι στον 
υπολογισμό του κόστους, όπως ήδη αναφέρθηκε, συμπεριλαμβάνονται και άλλες 
παράμετροι ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό εξέταση εξυπηρετούμενης 
περιοχής. 
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Πίνακας 4.1: Οικονομική προσέγγιση κόστους κατασκευής ΧΥΤΑ (οι τιμές είναι σε Euro) 
Είδος εργασίας Κόστος εργασιών σε σχέση με τον εξυπηρετούμενο 

πληθυσμό  
  20000 κάτοικοι 50000 κάτοικοι 150000 κάτοικοι 
Χωματουργικά   

  
  
  

  
  

έδαφος βραχώδες 234800 733700 1173900 
έδαφος ημιβραχώδες 146700 440200 733700 
έδαφος γαιώδες 58700 220100 440200 
Στεγανοποίηση       
αργιλική επίστρωση 58700 73400  
αργιλική επίστρωση και 
γεωμεμβράνη 528200 733700 1173900 
Οδοποιία (μήκος οδού από 500 m 
έως 5 km με μέσο πλάτος 5 m) 

 
     

οδός μήκους 500 m 73400 73400 73400 
οδός μήκους 3500 m 352200 352200 352200 
οδός μήκους 5000 m 440200 440200 440200 
Αντιπλημμυρική προστασία 
(ανάλογα με την έκταση του 
χώρου και τα τεχνικά έργα που 
θα απαιτηθούν) 

14700 29300-38200 58700-73400 

Κτιριακή υποδομή 58700 88000-102700 146700-176100 
Ηλεκτροφωτισμός 14700 23500 35200 
Διαχείριση στραγγισμάτων, 
Γεωτρήσεις και Παρακολούθηση 
(ανάλογα με τον αριθμό 
γεωτρήσεων και τον εξοπλισμό 
παρακολούθησης των 
παραμέτρων τους) 

 

     

χωρίς μονάδας επεξεργασίας 
58700 117400 234800 

με μονάδα επεξεργασίας 
88000-117400 293500-11366800 586900-660300 

Διαχείριση βιοαερίου και 
παρακολούθηση (ανάλογα με την 
πύκνωση των σωληνώσεων, τον 
τρόπο διαχείρισής του, τον 
αριθμό των φρεατίων και τον 
εξοπλισμό παρακολούθησης των 
παραμέτρων του) 

73400-88000 117400-146700 176100-234800 

Έργα υποδομής 29300 44000 88000 
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Με βάση τις τιμές του Πίνακα 4.1, στον Πίνακα 4.2 παρουσιάζονται αναλυτικά τα κόστη 
κατασκευής καθώς και οι ανηγμένες τιμές κόστους, εκφρασμένες σε Euro/ κάτοικο, ανά 
εξεταζόμενη περίπτωση. 
 
Στους πίνακες εκτιμήθηκε ότι η έκταση που ΧΥΤΑ σε σχέση με τον εξυπηρετούμενο 
πληθυσμό είναι αντίστοιχα :  
1. για 20000 κατοίκους, έκταση ΧΥΤΑ 25-30 στρέμματα  
2. για 50000 κατοίκους, έκταση ΧΥΤΑ 80-100 στρέμματα 
1. για 150000 κατοίκους, έκταση ΧΥΤΑ 180-200 στρέμματα 
Επίσης, η αναθεώρηση έγινε έτσι ώστε να προσαρμοστούν οι εκτιμώμενες τιμές στις 
τρέχουσες τιμές της αγοράς. 
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Πίνακας 4.2: Εναλλακτικά σενάρια οικονομικής προσέγγισης κόστους κατασκευής 
ΧΥΤΑ  
1α. Σενάριο προσέγγισης μέσου οικονομικού κόστους   
Είδος εργασίας Κόστος εργασιών  
  20000 κάτοικοι 
Χωματουργικά   
έδαφος ημιβραχώδες 146700 
Στεγανώσεις   
Γεωμεμβράνη 293500 
Οδοποιία (μήκος οδού από 500 m έως 5 km με μέσο 
πλάτος 5 m) 

  

οδός μήκους 500 m 73400 
Αντιπλημμυρική προστασία (ανάλογα με την έκταση 
του χώρου και τα τεχνικά έργα που θα απαιτηθούν) 

14700 

Κτιριακή υποδομή 58700 
Ηλεκτροφωτισμός 14700 
Διαχείριση στραγγισμάτων, Γεωτρήσεις και 
Παρακολούθηση (ανάλογα με τον αριθμό γεωτρήσεων 
και τον εξοπλισμό παρακολούθησης των παραμέτρων 
τους) 

  

χωρίς μονάδα επεξεργασίας 58700 
Διαχείριση βιοαερίου και παρακολούθηση (ανάλογα 
με την πύκνωση των σωληνώσεων, τον τρόπο καύσης 
του, τον αριθμό των φρεατίων και τον εξοπλισμό 
παρακολούθησης των παραμέτρων του) 

73400 

Έργα υποδομής 29300 
Σύνολο 763100 

Γενικά έξοδα  137400 
Σύνολο 900500 

Απρόβλεπτα 135100 
Σύνολο 1035600 

Αναθεώρηση 50400 
Σύνολο 1086000 

ΦΠΑ (18%) 195480 
Συνολικό κόστος 1281480 

Τιμή κόστους (Euro/κάτοικο) 64,1 
 
 
 
 

1β. Σενάριο οικονομικής προσέγγισης κόστους σε σχέση με τις συνθήκες 
του εδάφους και τη θέση του ΧΥΤΑ 
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Είδος εργασίας Κόστος εργασιών  
  20000 κάτοικοι 
Χωματουργικά   
έδαφος γαιώδες 58700 
Στεγανώσεις  
αργιλική επίστρωση 58700 
Οδοποιία (μήκος οδού από 500 m έως 5 km με μέσο 
πλάτος 5 m) 

 

οδός μήκους 500 m 73400 
Αντιπλημμυρική προστασία (ανάλογα με την έκταση 
του χώρου και τα τεχνικά έργα που θα απαιτηθούν) 

14700 

Κτιριακή υποδομή 58700 
Ηλεκτροφωτισμός 14700 
Διαχείριση στραγγισμάτων, Γεωτρήσεις και 
Παρακολούθηση (ανάλογα με τον αριθμό γεωτρήσεων 
και τον εξοπλισμό παρακολούθησης των παραμέτρων 
τους) 

  

χωρίς μονάδα επεξεργασίας 58700 
Διαχείριση βιοαερίου και παρακολούθηση (ανάλογα 
με την πύκνωση των σωληνώσεων, τον τρόπο καύσης 
του, τον αριθμό των φρεατίων και τον εξοπλισμό 
παρακολούθησης των παραμέτρων του) 

73400 

Έργα υποδομής 29300 
Σύνολο 440300 

Γενικά έξοδα  79300 
Σύνολο 519600 

Απρόβλεπτα 77900 
Σύνολο 597500 

Αναθεώρηση 18900 
Σύνολο 616400 

ΦΠΑ (18%) 110952 
Συνολικό κόστος 727352 

Τιμή κόστους (Euro/κάτοικο) 36,4 
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1γ. Σενάριο οικονομικής προσέγγισης μεγίστου κόστους σε σχέση με τις 

συνθήκες του εδάφους και τη θέση του ΧΥΤΑ κ.ά. 
Είδος εργασίας Κόστος εργασιών 
  20000 κάτοικοι 
Χωματουργικά   
έδαφος βραχώδες 234800 
Στεγανώσεις  
Γεωμεμβράνη 293500 
Οδοποιία (μήκος οδού από 500 m έως 5 km με μέσο 
πλάτος 5 m) 

 

οδός μήκους 3500 m 352200 
Αντιπλημμυρική προστασία (ανάλογα με την έκταση 
του χώρου και τα τεχνικά έργα που θα απαιτηθούν) 

14700 

Κτιριακή υποδομή 58700 
Ηλεκτροφωτισμός 14700 
Διαχείριση στραγγισμάτων, Γεωτρήσεις και 
Παρακολούθηση (ανάλογα με τον αριθμό γεωτρήσεων 
και τον εξοπλισμό παρακολούθησης των παραμέτρων 
τους) 

 

με μονάδα επεξεργασίας 117400 
Διαχείριση βιοαερίου και παρακολούθηση (ανάλογα 
με την πύκνωση των σωληνώσεων, τον τρόπο καύσης 
του, τον αριθμό των φρεατίων και τον εξοπλισμό 
παρακολούθησης των παραμέτρων του) 

88000 

Έργα υποδομής 29300 
Σύνολο 1203300 

Γενικά έξοδα  216600 
Σύνολο 1419900 

Απρόβλεπτα 213000 
Σύνολο 1632900 

Αναθεώρηση 69300 
Σύνολο 1702200 

ΦΠΑ (18%) 306396 
Συνολικό κόστος 2008596 

Τιμή κόστους (Euro/κάτοικο) 100,4 
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2α. Σενάριο προσέγγισης μέσου οικονομικού κόστους   
Είδος εργασίας Κόστος εργασιών  
  50000 κάτοικοι 
Χωματουργικά   
έδαφος ημιβραχώδες 440200 
Στεγανώσεις  
Γεωμεμβράνη 440200 
Οδοποιία (μήκος οδού από 500 m έως 5 km με μέσο 
πλάτος 5 m) 

 

οδός μήκους 500 m 73400 
Αντιπλημμυρική προστασία (ανάλογα με την έκταση 
του χώρου και τα τεχνικά έργα που θα απαιτηθούν) 

29300 

Κτιριακή υποδομή 88000 
Ηλεκτροφωτισμός 23500 
Διαχείριση στραγγισμάτων, Γεωτρήσεις και 
Παρακολούθηση (ανάλογα με τον αριθμό γεωτρήσεων 
και τον εξοπλισμό παρακολούθησης των παραμέτρων 
τους) 

 

χωρίς μονάδα επεξεργασίας 117400 
Διαχείριση βιοαερίου και παρακολούθηση (ανάλογα 
με την πύκνωση των σωληνώσεων, τον τρόπο καύσης 
του, τον αριθμό των φρεατίων και τον εξοπλισμό 
παρακολούθησης των παραμέτρων του) 

117400 

Έργα υποδομής 44000 
Σύνολο 1373400 

Γενικά έξοδα  247200 
Σύνολο 1620600 

Απρόβλεπτα 243100 
Σύνολο 1863700 

Αναθεώρηση 73100 
Σύνολο 1936800 

ΦΠΑ (18%) 348624 
Συνολικό κόστος 2285424 

Τιμή κόστους (Euro/κάτοικο) 45,7 
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2β. Σενάριο οικονομικής προσέγγισης κόστους σε σχέση με τις συνθήκες 

του εδάφους και τη θέση του ΧΥΤΑ 
Είδος εργασίας Κόστος εργασιών  
  50000 κάτοικοι 
Χωματουργικά   
έδαφος γαιώδες 220100 
Στεγανώσεις  
αργιλική επίστρωση 73400 
Οδοποιία (μήκος οδού από 500 m έως 5 km με μέσο 
πλάτος 5 m) 

 

οδός μήκους 500 m 73400 
Αντιπλημμυρική προστασία (ανάλογα με την έκταση 
του χώρου και τα τεχνικά έργα που θα απαιτηθούν) 

29300 

Κτιριακή υποδομή 88000 
Ηλεκτροφωτισμός 23500 
Διαχείριση στραγγισμάτων, Γεωτρήσεις και 
Παρακολούθηση (ανάλογα με τον αριθμό γεωτρήσεων 
και τον εξοπλισμό παρακολούθησης των παραμέτρων 
τους) 

 

χωρίς μονάδα επεξεργασίας 117400 
Διαχείριση βιοαερίου και παρακολούθηση (ανάλογα 
με την πύκνωση των σωληνώσεων, τον τρόπο καύσης 
του, τον αριθμό των φρεατίων και τον εξοπλισμό 
παρακολούθησης των παραμέτρων του) 

117400 

Έργα υποδομής 44000 
Σύνολο 786500 

Γενικά έξοδα  141600 
Σύνολο 928100 

Απρόβλεπτα 139200 
Σύνολο 1067300 

Αναθεώρηση 77300 
Σύνολο 1144600 

ΦΠΑ (18%) 206028 
Συνολικό κόστος 1350628 

Τιμή κόστους (Euro/κάτοικο) 27,0 
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2γ. Σενάριο οικονομικής προσέγγισης μεγίστου κόστους σε σχέση με τις 

συνθήκες του εδάφους και τη θέση του ΧΥΤΑ κ.ά. 
Είδος εργασίας Κόστος εργασιών 
  50000 κάτοικοι 
Χωματουργικά   
έδαφος βραχώδες 733700 
Στεγανώσεις  
Γεωμεμβράνη 440200 
Οδοποιία (μήκος οδού από 500 m έως 5 km με μέσο 
πλάτος 5 m) 

 

οδός μήκους 3500 m 352200 
Αντιπλημμυρική προστασία (ανάλογα με την έκταση 
του χώρου και τα τεχνικά έργα που θα απαιτηθούν) 

38200 

Κτιριακή υποδομή 102700 
Ηλεκτροφωτισμός 23500 
Διαχείριση στραγγισμάτων, Γεωτρήσεις και 
Παρακολούθηση (ανάλογα με τον αριθμό γεωτρήσεων 
και τον εξοπλισμό παρακολούθησης των παραμέτρων 
τους) 

 

με μονάδα επεξεργασίας 366800 
Διαχείριση βιοαερίου και παρακολούθηση (ανάλογα 
με την πύκνωση των σωληνώσεων, τον τρόπο καύσης 
του, τον αριθμό των φρεατίων και τον εξοπλισμό 
παρακολούθησης των παραμέτρων του) 

146700 

Έργα υποδομής 44000 
Σύνολο 2248000 

Γενικά έξοδα  404600 
Σύνολο 2652600 

Απρόβλεπτα 397900 
Σύνολο 3050500 

Αναθεώρηση 60300 
Σύνολο 3110800 

ΦΠΑ (18%) 559944 
Συνολικό κόστος 3670744 

Τιμή κόστους (Euro/κάτοικο) 73,4 
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3α. Σενάριο προσέγγισης μέσου οικονομικού κόστους   
Είδος εργασίας Κόστος εργασιών  
  150000 κάτοικοι 
Χωματουργικά   
έδαφος ημιβραχώδες 733700 
Στεγανώσεις  
Γεωμεμβράνη 1173900 
Οδοποιία (μήκος οδού από 500 m έως 5 km με μέσο 
πλάτος 5 m) 

 

οδός μήκους 500 m 73400 
Αντιπλημμυρική προστασία (ανάλογα με την έκταση 
του χώρου και τα τεχνικά έργα που θα απαιτηθούν) 

58700 

Κτιριακή υποδομή 146700 
Ηλεκτροφωτισμός 35200 
Διαχείριση στραγγισμάτων, Γεωτρήσεις και 
Παρακολούθηση (ανάλογα με τον αριθμό γεωτρήσεων 
και τον εξοπλισμό παρακολούθησης των παραμέτρων 
τους) 

 

χωρίς μονάδα επεξεργασίας 234800 
Διαχείριση βιοαερίου και παρακολούθηση (ανάλογα 
με την πύκνωση των σωληνώσεων, τον τρόπο καύσης 
του, τον αριθμό των φρεατίων και τον εξοπλισμό 
παρακολούθησης των παραμέτρων του) 

176100 

Έργα υποδομής 88000 
Σύνολο 2720500 

Γενικά έξοδα  489700 
Σύνολο 3210200 

Απρόβλεπτα 481500 
Σύνολο 3691700 

Αναθεώρηση 64700 
Σύνολο 3756400 

ΦΠΑ (18%) 676152 
Συνολικό κόστος 4432552 

Τιμή κόστους (Euro/κάτοικο) 29,6 
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3β. Σενάριο οικονομικής προσέγγισης κόστους σε σχέση με τις συνθήκες 

του εδάφους και τη θέση του ΧΥΤΑ 
Είδος εργασίας Κόστος εργασιών  
  150000 κάτοικοι 
Χωματουργικά   
έδαφος γαιώδες 440200 
Στεγανώσεις  
Γεωμεμβράνη 1173900 
Οδοποιία (μήκος οδού από 500 m έως 5 km με μέσο 
πλάτος 5 m) 

 

οδός μήκους 500 m 73400 
Αντιπλημμυρική προστασία (ανάλογα με την έκταση 
του χώρου και τα τεχνικά έργα που θα απαιτηθούν) 

58700 

Κτιριακή υποδομή 146700 
Ηλεκτροφωτισμός 35200 
Διαχείριση στραγγισμάτων, Γεωτρήσεις και 
Παρακολούθηση (ανάλογα με τον αριθμό γεωτρήσεων 
και τον εξοπλισμό παρακολούθησης των παραμέτρων 
τους) 

 

χωρίς μονάδα επεξεργασίας 234800 
Διαχείριση βιοαερίου και παρακολούθηση (ανάλογα 
με την πύκνωση των σωληνώσεων, τον τρόπο καύσης 
του, τον αριθμό των φρεατίων και τον εξοπλισμό 
παρακολούθησης των παραμέτρων του) 

176100 

Έργα υποδομής 88000 
Σύνολο 2427000 

Γενικά έξοδα  436900 
Σύνολο 2863900 

Απρόβλεπτα  429600 
Σύνολο 3293500 

Αναθεώρηση 52100 
Σύνολο 3345600 

ΦΠΑ (18%) 602208 
Συνολικό κόστος 3947808 

Τιμή κόστους (Euro/κάτοικο) 26,3 
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3γ. Σενάριο οικονομικής προσέγγισης μεγίστου κόστους σε σχέση με τις 

συνθήκες του εδάφους και τη θέση του ΧΥΤΑ κ.ά. 
Είδος εργασίας Κόστος εργασιών 
  150000 κάτοικοι 
Χωματουργικά   
έδαφος βραχώδες 1173900 
Στεγανώσεις  
Γεωμεμβράνη 1173900 
Οδοποιία (μήκος οδού από 500 m έως 5 km με μέσο 
πλάτος 5 m) 

 

οδός μήκους 3500 m 352200 
Αντιπλημμυρική προστασία (ανάλογα με την έκταση 
του χώρου και τα τεχνικά έργα που θα απαιτηθούν) 

73400 

Κτιριακή υποδομή 176100 
Ηλεκτροφωτισμός 35200 
Διαχείριση στραγγισμάτων, Γεωτρήσεις και 
Παρακολούθηση (ανάλογα με τον αριθμό γεωτρήσεων 
και τον εξοπλισμό παρακολούθησης των παραμέτρων 
τους) 

 

με μονάδα επεξεργασίας 660300 
Διαχείριση βιοαερίου και παρακολούθηση (ανάλογα 
με την πύκνωση των σωληνώσεων, τον τρόπο καύσης 
του, τον αριθμό των φρεατίων και τον εξοπλισμό 
παρακολούθησης των παραμέτρων του) 

234800 

Έργα υποδομής 88000 
Σύνολο 3967800 

Γενικά έξοδα  714200 
Σύνολο 4682000 

Απρόβλεπτα 702300 
Σύνολο 5384300 

Αναθεώρηση 74400 
Σύνολο 5458700 

ΦΠΑ (18%) 982566 
Συνολικό κόστος 6441266 

Τιμή κόστους (δρχ./κάτοικο) 42,9 
 
 
Επιπλέον, στον Πίνακα 4.3 παρουσιάζεται μία ενδεικτική ανάλυση του κόστους 
συλλογής και τελικής διάθεσης σε ΧΥΤΑ, δημοτικών στερεών αποβλήτων με ετήσια 
παραγωγή 15.000 τόνων. 
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Πίνακας 4.3: Οικονομική προσέγγιση κόστους συλλογής και τελικής διάθεσης 
δημοτικών στερεών αποβλήτων 
Κόστος κατασκευής ΧΥΤΑ 

Απόσβεση (20 έτη) 
2788000 Euro 

139400 Euro/έτος 
Κόστος λειτουργίας ΧΥΤΑ 51900 Euro 
Κόστος αρχικής επένδυσης – αποκομιδής 

απόσβεση (20 έτη) 
662100 Euro 

33100 Euro/έτος 
Κόστος προσωπικού αποκομιδής 197200 Euro 
Λειτουργικό κόστος απορριμματοφόρων 98900 Euro 
Συνολικό κόστος διαχείρισης 
(34,71 Euro/τόνο) 520600 Euro 

 
 
Τέλος, σύμφωνα με την ίδια μελέτη, παρουσιάζεται στον Πίνακα 4.4, το κόστος 
επένδυσης για την κατασκευή ΧΥΤΑ σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. 
 
Πίνακας 4.4: Κόστος επένδυσης για την κατασκευή ΧΥΤΑ σε διάφορες περιοχές στην 
Ελλάδα (τιμές 1999) 

Κόστος σε Euro Τόνοι/έτος Περιοχή 
5062400 34000 Ηλεία 
2230400 11000 Ηλεία 
2318400 12800 Ηλεία 
915600 6000 Πιερία 
3357300 27300 Πιερία 
1220800 23500 Πιερία 
4768900 67000 Πάτρα 
1954500 11140 Ζάκυνθος 
915600 18000 Εύβοια 
4299300 48100 Ημαθίας 
2201000 12250 Ημαθίας 
2788000 21600 Ημαθίας 
2347800 14300 Ημαθίας 
1261900 9800 Ημαθίας 
117400 3600 Χανιά 
528200 1100 Χανιά 
528200 3000 Χανιά 
939100 5300 Χανιά 
528200 37000 Χανιά 
6867200 86000 Λάρισα 
8554700 62780 Σέρρες 
1144534 6075 Βοιωτία 
6749800 68400 Ηράκλειο 

 
 
II. Σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Αυτοδιοίκησης και 
Ανάπτυξης του Υπουργείου Εσωτερικών της Ελλάδος (Ε.Ε.Τ.Α.Α., 1999), η προσέγγιση 
αναφορικά με την εκτίμησης του κόστους κατασκευής και λειτουργίας ενός ΧΥΤΑ, 
παρουσιάζεται στον Πίνακα 4.5 που ακολουθεί. Τα οικονομικά στοιχεία για το 
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απαιτούμενο κόστος επένδυσης (έργα υποδομής – εξοπλισμός) και για το κόστος 
λειτουργίας, προκειμένου να εφαρμοσθεί η μέθοδος της υγειονομικής ταφής, 
εκτιμήθηκαν για μεγέθη εξυπηρετούμενων πληθυσμών από 2000 – 150000 κατοίκους 
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Πίνακας 4.5:  Οικονομικά στοιχεία για τη διάθεση με υγειονομική ταφή (Ε.Ε.Τ.Α.Α., 1999) 
 

πληθυσμός 
 

ημερήσια 
παραγωγή 

απορριμμάτων 
 

κόστος 
έργων 

υποδομής 
 

αξία 
μηχανικού 
εξοπλισμού 

 

συνολικό 
κόστος 

επένδυσης 
 

κόστος λειτουργίας 
ανά τόνο χωρίς 

αποσβέσεις 
 

κόστος λειτουργίας ανά 
τόνο με αποσβέσεις 

 

 
 

(τόνοι) 
 

(Euro) 
 

(Euro) 
 

(Euro) 
 

(Euro / τόνο) 
 

(Euro / τόνο) 
 2.000 

 
1,60 

 
88040 39620 127660 25,24 54,88 

5.000 
 

4,00 
 

176080 39620 215700 10,27 29,35 
10.000 

 
8,00 

 
269290 79240 349230 5,17 20,69 

20.000 
 

16,00 
 

713130 79240 792370 3,82 16,43 
30.000 

 
27,00 

 
1027150 79240 1106390 2,58 13,79 

40.000 
 

40,00 
 

1349960 79240 1429200 2,41 12,77 
50.000 

 
50,00 

 
1916800 102720 2019520 2,20 12,03 

60.000 
 

60,00 
 

2230370 102720 2333090 1,91 11,45 
70.000 

 
70,00 

 
2611890 102720 2714610 1,76 10,86 

80.000 
 

80,00 
 

3008070 102720 3110790 1,73 10,56 
90.000 

 
90,00 

 
3228170 137930 3366100 1,70 10,42 

100.000 
 

120,00 
 

3609690 137930 3747620 1,67 10,36 
110.000 

 
132,00 

 
3991200 137930 4129130 1,67 10,33 

120.000 
 

144,00 
 

4402050 137930 4539980 1,64 10,30 
130.000 

 
156,00 

 
4592810 220100 4812910 1,64 10,27 

140.000 
 

168,00 
 

4974320 220100 5194420 1,61 10,27 
150.000 

 
180,00 

 
5193420 220100 5414520 1,61 10,27 

 
 
• Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 18%. 
• Στο συνολικό κόστος επένδυσης δεν συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη αγοράς ή απαλλοτρίωσης του χώρου.



 101 

Με βάση τα στοιχεία του Πίνακα 4.5 επισημαίνονται τα εξής: 
• το ύψος της απαιτούμενης δαπάνης για έργα υποδομής διαμορφώνεται ανάλογα 

με το εμβαδόν του χώρου, το οποίο με τη σειρά του εξαρτάται άμεσα από την 
ποσότητα των αποβλήτων που θα διατίθενται στο ΧΥΤΑ και κατ΄ επέκταση από 
τον εξυπηρετούμενο πληθυσμό. 

• Το κόστος λειτουργίας χωρίς τις αποσβέσεις των έργων υποδομής και του 
μηχανικού εξοπλισμού κυμαίνεται περίπου από 25 Euro ανά τόνο για πληθυσμό 
2000 κατοίκους μέχρι 1.6 Euro ανά τόνο για πληθυσμό 150000 κατοίκους. 

• Το κόστος λειτουργίας μαζί με τις αποσβέσεις των έργων υποδομής και του 
μηχανικού εξοπλισμού κυμαίνεται περίπου από 55 Euro ανά τόνο για πληθυσμό 
2000 κατοίκους μέχρι 10 Euro ανά τόνο για πληθυσμό 150000 κατοίκους. 

• Για πληθυσμιακά μεγέθη μικρότερα των 20000 κατοίκων το κόστος λειτουργίας 
αυξάνεται κατακόρυφα  

 
 
4.1.2 Εγκατάσταση κομποστοποίησης  
 
Με βάση στοιχεία της Ε.Ε.Τ.Α.Α. (1999), η οικονομική προσέγγιση αναφορικά με 
την κατασκευή και λειτουργία εγκατάστασης κομποστοποίησης παρουσιάζεται στον 
Πίνακα 4.6. Το κόστος επένδυσης που απαιτείται για μία εγκατάσταση 
κομποστοποίησης, ποικίλει ανάλογα με τη δυναμικότητα της εγκατάστασης, την 
εφαρμοζόμενη μέθοδο και την αποτελεσματικότητα των συστημάτων αντιρρύπανσης. 
 
Πίνακας 4.6: Οικονομικά στοιχεία για εγκατάσταση κομποστοποίησης (σε τιμές 
1999). 
Κόστος επένδυσης 
 

Μη συμπεριλαμβανομένου του κόστους για διάθεση καταλοίπων και του κόστους 
εγκατάστασης παραγωγής RDF: 
• Μονάδα Composting δυναμικότητας 6.000 τόνων απορριμμάτων / χρόνο: 
      1.000.000-1.200.000 EURO  
• Μονάδα Composting δυναμικότητας 13.000 τόνων απορριμμάτων / χρόνο: 
      1.200.000-1.400.000 EURO  
• Μονάδα Composting δυναμικότητας 20.000 τόνων απορριμμάτων / χρόνο: 
      2.000.000-2.200.000 EURO 
 

Κόστος λειτουργίας 
 

Κυμαίνεται από 15-30 EURO ανά τόνο στερεών αποβλήτων-απορριμμάτων, αλλά 
μπορεί να φτάσει τα 70 EURO ανά τόνο για παραγωγή compost υψηλής ποιότητας. 

 
 
4.1.3 Εγκατάσταση καύσης  
 
Με βάση στοιχεία της Ε.Ε.Τ.Α.Α. (1999), η οικονομική προσέγγιση αναφορικά με 
την κατασκευή και λειτουργία εγκατάστασης καύσης παρουσιάζεται στον Πίνακα 
4.7. Το κόστος επένδυσης που απαιτείται για μία εγκατάσταση καύσης ποικίλει 
ανάλογα με τη δυναμικότητα της εγκατάστασης, την εφαρμοζόμενη μέθοδο, την 
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αποτελεσματικότητα των συστημάτων αντιρρύπανσης και την πρακτική τελικής 
διάθεσης των καταλοίπων. 
 
Πίνακας 4.7: Οικονομικά στοιχεία για εγκατάσταση καύσης (σε τιμές 1999). 

Κόστος επένδυσης • Μονάδα καύσης χωρίς ανάκτηση ενέργειας: 
700000 – 1000000 EURO για κάθε τόνο / ώρα εγκατεστημένης ισχύος  

• Μονάδα καύσης με ανάκτηση ενέργειας: 
1000000 – 1500000 EURO για κάθε τόνο / ώρα εγκατεστημένης ισχύος  

Κόστος λειτουργίας Κυμαίνεται από 40 90 EURO – 87350 EURO ανά τόνο  
 
 
4.1.4 Εγκατάσταση μηχανικής διαλογής  
 
Με βάση στοιχεία της Ε.Ε.Τ.Α.Α. (1999), η οικονομική προσέγγιση αναφορικά με 
την κατασκευή και λειτουργία εγκατάστασης μηχανικής διαλογής παρουσιάζεται 
στον Πίνακα 4.8. Το κόστος επένδυσης που απαιτείται για μία εγκατάσταση 
μηχανικής διαλογής, ποικίλει ανάλογα με τη δυναμικότητα της εγκατάστασης, τον 
αριθμό των λειτουργιών διαλογής και την πολυπλοκότητα του εξοπλισμού. 
 
Πίνακας 4.8: Οικονομικά στοιχεία για εγκατάσταση μηχανικής διαλογής (σε τιμές 
1999). 

Κόστος επένδυσης 
 

• Μονάδα Μ.Δ. δυναμικότητας 10 τόνων / ώρα ως προεπεξεργασία για την 
παραγωγή compost:  500.000-700.000 EURO  

• Μονάδα Μ.Δ. υλικών που έχουν συλλεχθεί με τη μέθοδο της "ξεχωριστής" 
διαλογής στην πηγή ή ως προεπεξεργασία για μονάδα καύσης, με δυναμικότητα 
100 τόνων / ημέρα: 1.200.000-2.400.000 EURO  

• Μονάδα Μ.Δ. δυναμικότητας 30 τόνων / ώρα ως προεπεξεργασία για την 
παραγωγή compost, RDF και λοιπών υλικών:  5.000.000 EURO και άνω 

       

Κόστος λειτουργίας 
 

• Μονάδα Μ.Δ. παραγωγής 100 τόνων / ημέρα, με υψηλό βαθμό χειρωνακτικής 
διαλογής: 

      45-60 EURO ανά τόνο εισερχομένων απορριμμάτων  
 
 

 
 
4.1.5 Σταθμοί μεταφόρτωσης 
 
Σύμφωνα μελέτη που εκπονήθηκε για λογαριασμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων της Ελλάδας με τίτλο «Σχεδιασμός – 
Προγραμματισμός έργων διαχείρισης απορριμμάτων σε επίπεδο χώρας» 
(Παρασκευόπουλος – Γεωργιάδης ΕΠΕ, 1999), το κόστος επένδυσης για την 
κατασκευή σταθμών μεταφόρτωσης στην Ελλάδα παρουσιάζεται στον Πίνακα 4.9.  
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Πίνακας 4.9: Οικονομικά στοιχεία για την κατασκευή σταθμών μεταφόρτωσης στην 
Ελλάδα (τιμές 1999) 

Κόστος επένδυσης σε 
Euro 

Εξυπηρετούμενος 
πληθυσμός 

968.500 65.000 
498.900 12.250 
498.900 14.300 
719.000 21.600 
228.900 9.000 
214.200 7.000 
152.600 600 
182.000 60.000 
645.600 33.500 
498.900 25.750 
792.400 66.400 
26.400 3.000 
91.000 3.650 
211.300 15.200 
449.000 17.650 
942.000 73.000 
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