Κ.Δ.Π. 157/2003

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. 3686 της 28ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2003
ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΜΕΡΟΣ Ι
Κανονιστικές Διοικητ ικές Πράξεις
Αριθμός 157
Ο ΠΕΡΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ
(ΝΟΜΟΣ 215(1) ΤΟΥ 2002)
Διάταγμα με βάση το άρθρο 3
Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με
τίτλο—
(α) «Οδηγία 75/442/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 15ης Ιουλίου 1975 περί Στε
ρεών Αποβλήτων» (ΕΕ L 194 της 25.7.1975, σ. 39),
(β) «Οδηγία 91/156/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991 για την
τροποποίηση της Οδηγίας 75/442/ΕΟΚ περί Στερεών Αποβλήτων» (ΕΕ L
078 της 26.3.1991 σ. 32),
(γ) «Απόφαση 2000/532/ΕΚ της Επιτροπής της 3ης Μαΐου 2000 για αντι
κατάσταση της Απόφασης 94/3/ΕΚ για τη θέσπιση καταλόγου αποβλή
των σύμφωνα με το άρθρο 1, στοιχείο (α) της Οδηγίας 75/442/ΕΟΚ του
Συμβουλίου και της Απόφασης 94/904/ΕΚ του Συμβουλίου για την
κατάρτιση καταλόγου επικίνδυνων αποβλήτων κατ' εφαρμογή του
άρθρου 1 παράγραφος 4 της Οδηγίας 91/689/ΕΟΚ του Συμβουλίου για
τα επικίνδυνα απόβλητα» (ΕΕ L 226 της 6.9.2000, σ. 0003),
Ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, ασκώντας τις
εξουσίες του με βάση το άρθρο 3 του περί Στερεών και Επικίνδυνων 2ΐ5(ΐ) του 2002.
Αποβλήτων Νόμου του 2002, εκδίδει το ακόλουθο διάταγμα.
1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Στερεών και Επικίνδυνων Συνοπτικός
τιτλος
Αποβλήτων (Κατάλογος Αποβλήτων) Διάταγμα του 2003.
.
"
2. Ο κατάλογος αποβλήτων ο οποίος γνωστοποιείται από τον «Υπουργό Κατάλογος
σύμφωνα με το άρθρο 3(1) του Νόμου, παρατίθεται στο Παράριημα που παοαοτημα
ακολουθεί.
;*
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Εισανωνικέσ Σηυειώσεκ:
1. Ο Κατάλογος αυτός μπορεί να αναθεωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
43 του Νόμου. Ωστόσο, η καταχώριση ενός υλικού στον Κατάλογο δεν σημαίνει κατ'
ανάγκη ότι το υλικό αυτό είναι πάντοτε απόβλητο. Η καταχώρηση είναι έγκυρη μόνον
όταν ανταποκρίνεται στον ορισμό του «απόβλητου» σύμφωνα με το άρθρο 2 του
Νόμου.
2. Τα απόβλητα που περιλαμβάνονται στον Κατάλογο διέπονται από τις διατάξεις
του Νόμου, εκτός εάν διέπονται από τις διατάξεις άλλης νομοθεσίας.

3. Οι διάφορες κατηγορίες αποβλήτων του Καταλόγου προσδιορίζονται πλήρως με
τον εξαψήφιο κωδικό για το απόβλητο και τους αντίστοιχους διψήφιους και
τετραψήφιους κωδικούς για τους τίτλους των κεφαλαίων. Αυτό συνεπάγεται ότι ο
προσδιορισμός ενός αποβλήτου στον Κατάλογο περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:

3.1. Προσδιορισμός της πηγής που παράγεται το απόβλητο στα κεφάλαια 01
έως 12 ή 17 έως 20 και προσδιορισμός του αντίστοιχου εξαψήφιου κωδικού
για το απόβλητο (εξαιρουμένων των κωδικών των εν λόγω κεφαλαίων που
λήγουν σε 99).

Σημειώνεται ότι μια συγκεκριμένη εγκατάσταση μπορεί να

πρέπει να ταξινομήσει τις δραστηριότητες της σε διάφορα κεφάλαια. Π.χ. ένα
εργοστάσιο κατασκευής αυτοκινήτων μπορεί να ταξινομήσει τα απόβλητα του
στο κεφάλαιο 12 (απόβλητα από τη μορφοποίηση και την επιφανειακή
επεξεργασία μετάλλων), στο κεφάλαιο 11 (ανόργανα απόβλητα με μέταλλα
από την επεξεργασία και την επικάλυψη μετάλλων) και στο κεφάλαιο 08
(απόβλητα από τη χρήση επικαλύψεων), ανάλογα με τα διάφορα στάδια της
διαδικασίας.

Τα συλλεγόμενα απόβλητα συσκευασίας (περιλαμβανομένων

μειγμάτων διαφόρων υλικών συσκευασίας) ταξινομούνται στο κεφάλαιο 15 01
και όχι στο κεφάλαιο 20 01.
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3.2. Εάν δεν μπορεί να βρεθεί κατάλληλος κωδικός στα κεφάλαια 01 έως 12 ή
17 έως 20, για τον προσδιορισμό του αποβλήτου θα πρέπει να εξεταστούν τα
κεφάλαια 13, 14 και 15.

3.3. Εάν δεν αντιστοιχεί κανένας από αυτούς τους κωδικούς αποβλήτων, ο
προσδιορισμός πρέπει να γίνει σύμφωνα με το κεφάλαιο 16.

3.4.

Εάν το απόβλητο δεν εμπίπτει ούτε στο κεφάλαιο 16, πρέπει να
χρησιμοποιείται ο κωδικός 99 (απόβλητα που δεν προσδιορίζονται
αλλιώς) στο τμήμα του καταλόγου που αντιστοιχεί στη δραστηριότητα
που έχει προσδιοριστεί στο πρώτο στάδιο.

4. Τα απόβλητα που περιλαμβάνονται στον Κατάλογο και επισημαίνονται με έναν
αστερίσκο (*) είναι επικίνδυνα απόβλητα.

Τα απόβλητα αυτά διέπονται από τις

διατάξεις του Νόμου που αφορούν τα επικίνδυνα απόβλητα.

5. Για τους σκοπούς του παρόντος Διατάγματος, ως «επικίνδυνη ουσία» νοείται κάθε
ουσία που ταξινομείται ή θα ταξινομηθεί ως επικίνδυνη σύμφωνα με τον περί
Επικίνδυνων Ουσιών Νόμο του 1991 και τους σχετικούς Κανονισμούς. Ως «βαρύ
μέταλλο» νοείται κάθε ένωση αντιμονίου, αρσενικού, καδμίου, χρωμίου (εξασθενούς),
χαλκού, μολύβδου, υδραργύρου, σεληνίου, τελλυρίου, θαλλίου και κασσιτέρου,
συμπεριλαμβανομένων

των μετάλλων αυτών στη μεταλλική μορφή, εφόσον

χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνες ουσίες.

6.

Εάν ένα απόβλητο χαρακτηρίζεται ως επικίνδυνο βάσει γενικής ή ειδικής

αντιστοιχίας με επικίνδυνες ουσίες, το απόβλητο είναι επικίνδυνο μόνον εάν αυτές οι
ουσίες είναι παρούσες σε συγκεντρώσεις (π.χ. ποσοστό επί τοις εκατό κατά βάρος)
που είναι αρκετές ώστε το απόβλητο να εκδηλώσει μία από τις ιδιότητες που
αναφέρονται στο Παράρτημα V του Νόμου. Όσον αφορά τα απόβλητα Η3 έως Η8,
Η10 και Η11 του Παραρτήματος V του Νόμου, γι' αυτά εφαρμόζεται η Σημείωση του
ίδιου Παραρτήματος.

Για τα χαρακτηριστικά Η2, Η9 και Η1? έως Η14 του

Παραρτήματος V του Νόμου, δεν προβλέπονται προδιαγραφές προς τον παρόν.
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ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
Κεφάλαια του Καταλόγου
01

Απόβλητα που προκύπτουν από εξερεύνηση, εξόρυξη, εργασίες λατομείου,
φυσική και χημική επεξεργασία ορυκτών.

02

Απόβλητα από γεωργία, κηπευτική, υδατοκαλλιέργεια, δασοκομία, θήρα και
αλιεία, προετοιμασία και επεξεργασία τροφίμων.

03

Απόβλητα από την κατεργασία ξύλου και την παραγωγή ταμπλάδων και
επίπλων, καθώς και πολτού, χαρτιών και χαρτονιών.

04

Απόβλητα από τις βιομηχανίες δέρματος, γούνας και υφαντουργίας.

05

Απόβλητα από τη διύλιση πετρελαίου, τον καθαρισμό φυσικού αερίου και
την πυρολυτική επεξεργασία άνθρακα.

06

Απόβλητα από ανόργανες χημικές διεργασίες.

07

Απόβλητα από οργανικές χημικές διεργασίες.

08

Απόβλητα από την παραγωγή, διαμόρφωση, προμήθεια και χρήση (ΠΔΠΧ)
επικαλύψεων (χρώματα, βερνίκια και σμάλτο υάλου), κολλών, στεγανωτικών
και τυπογραφικών μελανών.

09

Απόβλητα από τη φωτογραφική βιομηχανία.

10

Απόβλητα από θερμικές επεξεργασίες.

11

Απόβλητα από τη χημική επιφανειακή επεξεργασία και την επικάλυψη
μετάλλων και άλλων υλικών υδρομεταλλουργία μη σιδηρούχων μετάλλων.

12

Απόβλητα από τη μόρφωση και τη φυσική και χημική επιφανειακή
επεξεργασία μετάλλων και πλαστικών.

13

Απόβλητα ελαίων και απόβλητα υγρών καυσίμων (εκτός βρωσίμων ελαίων,
05 και 12).

14

Απόβλητα από οργανικούς διαλύτες, ψυκτικές ουσίες και προωθητικά (εκτός
07 και 08).

15

Απόβλητα

από

σκουπίσματος,

συσκευασίες

υλικά

φίλτρων

απορροφητικά
και

υλικά,

προστατευτικός

υφάσματα

ρουχισμός

(μη

προδιαγραφόμενα άλλως).
16

Απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως στον Κατάλογο.

17

Απόβλητα από κατασκευές και κατεδαφίσεις (περιλαμβανομένου χώματος
εξορυγμένου από μολυσμένες περιοχές).
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18

Απόβλητα από την υγειονομική περίθαλψη ανθρώπων ή ζώων ή/και από
σχετικές έρευνες (εξαιρούνται απόβλητα κουζίνας και εστιατορίων που δεν
προκύπτουν άμεσα από το σύστημα υγείας).

19

Απόβλητα από τις μονάδες διαχείρισης αποβλήτων, εγκαταστάσεις
επεξεργασίας αποβλήτων υδάτων εκτός σημείου παραγωγής και υδάτων
βιομηχανικής χρήσεως.

20

Δημοτικά απόβλητα (οικιακά απόβλητα και παρόμοια απόβλητα από
εμπορικές δραστηριότητες, βιομηχανίες και ιδρύματα), περιλαμβανομένων
μερών χωριστά συλλεγέντων.
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01

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ, ΕΞΟΡΥΞΗ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗ
ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΥΚΤΩΝ

01 01

απόβλητα από την εκσκαφή ορυκτών

01 01 01

απόβλητα από την εκσκαφή ορυκτώνπου 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

01 03 09

ερυθρά ιλύς από την παραγωγή αλουμίνας εκτός εκείνων που αναφέρονται στο σημείο

01 03 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

01 04

απόβλητο από φυσική και χημική επεξεργασία ορυκτών που δεν περιέχουν

07
01 03 07

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

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 ττοτάσας και αλατούχου βράχου εκτός εκείνων που

04 07

αναφέρονται στο σημείο 01 04 07
01 04 12

υπολείμματα και άλλα απόβλητα από πλύσιμο και καθαρισμό ορυκτών εκτός εκείνων
που αναφέρονται στα σημεία 01 04 07 και 01 04 11

01 04 13

απόβλητα από την κοπή και το πριόνισμα πέτρας εκτός εκείνων που αναφέρονται στο
σημείο 01 04 07

01 04 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

01 05

λάσπες γεωτρήσεων και άλλα απόβλητα γεωτρήσεων

01 05 04

λάσπες και απόβλητα από γεώτρηση νερού

01 05 05*

λάσπες και απόβλητα από γεώτρηση που περιέχουν πετρέλαιο
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01 05 06*

λάσπες γ εωτρήσεων και άλλα απόβλητα γ εωτρήσεων που περιέχουν επικίνδυνες
ουσίες

01 05 07

λάσπες και απόβλητα από γ εώτρηση που περιέχουν βαρίτη εκτός εκείνων που
αναφέρονται στα σημεία 01 05 05 και 01 05 06

01 05 08

λάσπες και απόβλητο από γ εώτρηση 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

02 01 01

λάσπες από πλύση και καθαρισμό

αλιεία
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

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 φ ρούτων, λαχανικών,
δημητριακών, βρωσίμων ελαίων, κακάο, καφ έ, 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

·
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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 02

Απόβλητα από την απόσταξη αλκοόλης

02 07 03

απόβλητα από χημική επεξεργασία

02 07 04

υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία

02 07 05

λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής

02 07 99..

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

03

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΑΜΠΛΑΔΩΝ
ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΚΑΘΩΣ 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
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03 01 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

03 02

απόβλητα συντήρησης ξύλου

03 02 01 *

μη αλογονωμένα οργανικά συντηρητικά ξύλου

03 02 02*

οργανοχλωριωμένα συντηρητικά ξύλου

03 02 03*

οργανομεταλλικά συντηρητικά ξύλου

03 02 04*

ανόργανα συντηρητικά ξύλου

03 02 05*

άλλα συντηρητικά ξύλου που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

03 02 99

συντηρητικά ξύλου μη προδιαγραφόμενα άλλως

03 03

απόβλητα από την παραγωγή και κατεργασία πολτού, χαρτιού και χαρτονιών

03 03 01

απόβλητα φλοιού και ξύλου

03 03 02

μούργα πράσινου υγρού (από την ανάκτηση διαλύματος πολτού)

03 03 05

λάσπες απομελάνωσης από την ανακύκλωση χαρτιού

03 03 07

μηχανικώς 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, πλήσματα και επιχρίσματα προερχόμενα από

03 03 11

λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται

μηχανικό διαχωρισμό
στο σημείο 03 03 10
03 03 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

04

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ, ΓΟΥΝΑΣ ΚΑΙ ΥΦΑΝΤΟΥΡΠΑΣ

04 01

απόβλητα από τις βιομηχανίες δέρματος και γούνας

04 01 01

απόβλητα διαχωρισμού ανύδρου άσβεστου και τεμαχίων δέρματος

04 01 02

απόβλητα ασβέστωσης

04 01 03*

απόβλητα απολίπανσης που περιέχουν διαλύτη χωρίς υγρή φάση

04 01 04

υγρό βυρσοδεψίας που περιέχει χρώμιο

04 01 05

υγρό βυρσοδεψίας που δεν περιέχει χρώμιο

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
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04 01 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

04 02

απόβλητα από τη βιομηχανία υφαντουργίας

04 02 09

απόβλητα από σύνθετα υλικά (εμποτισμένα υφαντά, ελαστομερή, πλαστομερή)

04 02 10

οργανική ύλη από φυσικά προϊόντα (π.χ. λίπος, κηρός)

04 02 14*

απόβλητα από φινίρισμα που περιέχουν οργανικούς διαλύτες

04 02 15

απόβλητα από φινίρισμα άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 04 02 14

04 02 16*

χρώματα και βαφές που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

04 02 17*

χρώματα και βαφές άλλα από τα αναφερόμενα στο 04 02 16

04 02 19*

λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

04 02 20

λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής άλλες από τις αναφερόμενες στο
σημείο 04 02 19

04 02 21

απόβλητα από μη κατεργασμένες υφαντουργικές ίνες

04 02 22

απόβλητα από κατεργασμένες υφαντουργικές ίνες

04 02 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

05

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΥΛΙΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΥΡΟΛΥΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΘΡΑΚΑ

05 01

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 05*

πετρελαιοκηλίδες

05 01 06*

λάσπες περιέχουσες πετρέλαιο από λειτουργίες συντήρησης της μονάδας ή του
εξοπλισμού 05 01 07* όξινες πίσσες

05 01 07*

όξινες πίσσες

05 01 08*

άλλες πίσσες

05 01 09*

λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

05 01 10

ιλύες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής άλλες από τις αναφερόμενες στο σημείο
05 01 09

05 01 11*

απόβλητα από τον καθαρισμό καυσίμου με βασικά υλικά

05 01 12*

οξέα περιέχοντα πετρέλαιο

05 01 13

λάσπες από τα ύδατα τροφοδοσίας του καυστήρα

05 01 14

απόβλητα από ψυκτικές στήλες

05 01 15*

αργιλούχα υλικά από εξαντλημένα φίλτρα

05 01 16

απόβλητα περιέχοντα θείο από την αποθείωση πετρελαίου

05 0117

ορυκτή πίσσα
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05 01 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

05 06 '

απόβλητα από την πυρολυτική επεξεργασία άνθρακα

05 06 01 *

όξινες πίσσες

05 06 03*

άλλες πίσσες

05 06 04

απόβλητα από τις στήλες ψύξης

05 06 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

05 07

απόβλητα από τον καθαρισμό και τη μεταφορά φυσικού
αερίου

05 07 01 *

απόβλητα που περιέχουν υδράργυρο

05 07 02

απόβλητα που περιέχουν θείο

05 07 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

06

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ

06 01

απόβλητα από την παραγωγή, διαμόρφωση, προμήθεια και χρήση (ΠΔΠΧ) οξέων

060101*

θειικό οξύ και θειώδες οξύ

06 01 02*

υδροχλωρικό οξύ

06 01 03*

υδροφθορικό οξύ

06 01 04*

φωσφορικό και φωσφορώδες οξύ

.

06 01 05*

νιτρικό οξύ και νιτρώδες οξύ

06 01 06*

άλλα οξέα

06 01 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

06 02

απόβλητα από την ΠΔΠΧ βάσεων

06 02 01*

υδροξείδιο του ασβεστίου

06 02 03*

υδροξείδιο του αμμωνίου

06 02 04*

υδροξείδιο του νατρίου και του καλίου

06 02 05*

άλλες βάσεις

06 02 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

06 03

απόβλητα από την ΠΔΠΧ αλάτων και των διαλυμάτων τους, καθώς και
μεταλλικών οξειδίων

06 03 11 *

στερεά άλατα και διαλύματα που περιέχουν κυανιούχα άλατα

06 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
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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

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

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 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

και διεργασιών απόθείωσης

06 06 02

06 07 02*

ενεργός άνθρακας από την παραγωγή χλωρίου

06 07 03*

λάσπη θειικού βαρίου που περιέχει υδράργυρο

06 07 04*

διαλύματα και οξέα, π.χ. θειικό οξύ

06 07 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

06 08

απόβλητα από την ΠΔΠΧ πυριτίου και παραγώγων πυριτίου

06 08 02

απόβλητα που περιέχουν χλωροσιλάνια

06 08 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

06 09

απόβλητα από την ΠΔΠΧ φωσφορούχων χημικών ουοιών 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
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06 09 99
06 10

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
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

0611

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

0613

απόβλητα από άλλες ανόργανες χημικές διεργασίες μη προδιαγραφόμενες
άλλως

06 13 01 *

ανόργανα προϊόντα προστασίας φυτών, συντηρητικά υλικά ξύλου και άλλα βιοκτόνα

06 13 02*

εξαντλημένος ενεργός 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 01*

υδατικά υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά

07 01 03*

οργανικοί αλογονούχοι διαλύτες, υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά

07 01 04*

άλλοι οργανικοί διαλύτες, υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά

07 01 07*

αλογονούχα ιζήματα πυθμένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων

07 01 08*

άλλα ιζήματα πυθμένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων

07 01 09*

αλογονούχες πλάκες φίλτρων, εξαντλημένα απορροφητικά υλικά

07 01 10*

άλλες πλάκες φίλτρων, εξαντλημένα απορροφητικά υλικά

07 01 11*

λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

07 01 12

λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής άλλες από τις αναφερόμενες στο

07 01 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

σημείο 07 01 11
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07 02

απόβλητα από την ΠΔΠΧ πλαστικών, συνδετικού καουτσούκ και τεχνητών ινών

07 02 01*

υδατικά υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά

07 02 03*

οργανικοί αλογονούχοι διαλύτες, υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά

07 02 04*

άλλοι οργανικοί διαλύτες, υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά

07 02 07*

αλογονούχα ιζήματα πυθμένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων

07 02 08*

άλλα ιζήματα πυθμένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων

07 02 09*

αλογονούχες πλάκες φίλτρων, εξαντλημένα απορροφητικά υλικά

07 02 10*

άλλες πλάκες φίλτρων, εξαντλημένα απορροφητικά υλικά

07 02 11*

λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

07 02 12

λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής άλλες από τις αναφερόμενες
στο σημείο 07 02 11

07 02 13

απόβλητα πλαστικά

07 02 14*

απόβλητα από πρόσθετα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

07 02 15

απόβλητα από πρόσθετα εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 07 02 14

07 02 16

απόβλητα που περιέχουν σιλικόνες

07 02 17

Απόβλητα που περιέχουν συλικόνες πλην αυτών του σημείου 17 02 16

07 02 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

07 03

απόβλητα από την ΠΔΠΧ οργανικών βαφών και πιγμέντων (εκτός 06 11)

07 03 01 *

υδατικά υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά

07 03 03*

οργανικοί αλογονούχοι διαλύτες, υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά

07 03 04*

άλλοι οργανικοί διαλύτες, υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά

07 03 07*

αλογονούχα ιζήματα πυθμένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων

07 03 08*

άλλα ιζήματα πυθμένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων

07 03 09*

αλογονούχες πλάκες φίλτρων και εξαντλημένα απορροφητικά υλικά

07 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
07 04

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
απόβλητα από την ΠΔΠΧ οργανικών προϊόντων προστασίας φυτών (εκτός από
τα σημεία 02 01, 08 και 02 01 09), ουντηρητικών υλικών ξύλου (εκτός από το
σημείο 03 02) και άλλων βιοκτόνων

07 04 01 *

υδατικά υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά

07 04 03*

οργανικοί αλογονούχοι διαλύτες, υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά

07 04 04*

άλλοι οργανικοί διαλύτες, υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά

07 04 07*

αλογονούχα ιζήματα πυθμένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων

07 04 08*

άλλα ιζήματα πυθμένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων
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07 04 09*

αλογονούχες πλάκες φίλτρων και εξαντλημένα απορροφητικά υλικά

07 04 10*

άλλες πλάκες φίλτρων και εξαντλημένα απορροφητικά υλικά

07 04 11 *

λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

07 04 12

λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής άλλες από τις αναφερόμενες στο
σημείο 07 04 11

07 04 13*

στερεά απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

07 04 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

07 05

απόβλητα από την ΠΔΠΧ φαρμακευτικών προϊόντων

07 05 01*

υδατικά υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά

07 05 03*

οργανικοί αλογονούχοι διαλύτες, υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά

07 05 04*

άλλοι οργανικοί διαλύτες, υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά

07 05 07*

αλογονούχα ιζήματα πυθμένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων

07 05 08*

άλλα ιζήματα πυθμένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων

07 05 09* . αλογονούχες πλάκες φίλτρων και εξαντλημένα απορροφητικά υλικά
07 05 10*

άλλες πλάκες φίλτρων και εξαντλημένα απορροφητικά υλικά

07 05 11 *

λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής που περιέχουν.επικίνδυνες ουσίες

07 05 12

λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής άλλες από τις αναφερόμενες στο

07 05 13*

στερεά απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

σημείο 07 05 11
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 01*

υδατικά υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά

07 06 03*

οργανικοί αλογονούχοι διαλύτες, υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά

07 06 04*

άλλοι οργανικοί διαλύτες, υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά

07 06 07*

αλογονούχα ιζήματα πυθμένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων

07 06 08*

άλλα ιζήματα πυθμένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων

07 06 09*

αλογονούχες πλάκες και εξαντλημένα απορροφητικά υλικά

07 06 10*

άλλες πλάκες φίλτρων και εξαντλημένα απορροφητικά υλικά

07 06 11*

λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

07 06 12

λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής άλλες από τις αναφερόμενες στο
σημείο 07 06 11

07 06 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
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07 07

απόβλητα από την παραγωγή, διαμόρφωση, προμήθεια και χρήση ευγενών
χημικών ουσιών και χημικών προϊόντων μη προδιαγραφόμενων άλλως

07 07 01*

υδατικά υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά

07 07 03*

οργανικοί αλογονούχοι διαλύτες, υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά

07 07 04*

άλλοι οργανικοί διαλύτες, υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά

07 07 07*

αλογονούχα ιζήματα πυθμένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων

07 07 08*

άλλα ιζήματα πυθμένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων

07 07 09*

αλογονούχες πλάκες φίλτρων και εξαντλημένα απορροφητικά υλικά

07 07 10*

άλλες πλάκες φίλτρων και εξαντλημένα απορροφητικά υλικά

07 07 11 *

λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

07 07 12

λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής άλλες από τις αναφερόμενες στο
σημείο 07 07 11

07 07 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

08

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ
(ΠΔΠΧ) ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΩΝ (ΧΡΩΜΑΤΑ, ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΚΑΙ ΣΜΑΛΤΟ ΥΑΛΟΥ), ΚΟΛΛΩΝ,
ΣΤΕΓΑΝΩ'ΠΚΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΕΛΑΝΩΝ

08 01

απόβλητα από την ΠΔΠΧ κάβας και την αφαίρεση χρωμάτων και βερνικιών

08 01 11*

απόβλητα από χρώματα και βερνίκια που περιέχουν οργανικούς διαλύτες ή άλλες
επικίνδυνες ουσίες

08 01 12

απόβλητα από χρώματα και βερνίκια άλλα από τα αναφερόμενα στο 08 01 11

08 0113*

λάσπες από χρώματα ή βερνίκια που περιέχουν οργανικούς διαλύτες ή άλλες

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

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 0117

08 01 19*

υδατικά αιωρήματα που περιέχουν χρώματα ή βερνίκια με οργανικούς διαλύτες ή άλλες
επικίνδυνες ουσίες

08 01 20

υδατικά αιωρήματα που περιέχουν χρώματα ή βερνίκια άλλα από τα αναφερόμενα στο

08 01 21*

απόβλητα από υλικά αφαίρεσης χρωμάτων ή βερνικιών

08 01 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

08 01 19
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08 02

αττόβλητα από την ΠΔΠΧ άλλων επικαλύψεων (περιλαμβανομένων των
κεραμικών υλικών)

08 02 01

απόβλητα από σκόνες επικαλύψεων

08 02 02

υδαρείς λάσπες που περιέχουν κεραμικά υλικά

08 02 03

υδατικά αιωρήματα που περιέχουν κεραμικά υλικά

08 02 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

08 03

απόβλητα από την ΠΔΠΧ τυπογραφικών μελανών

08 03 07

υδαρείς λάσπες που περιέχουν μελάνη

08 03 08

υδαρή υγρά απόβλητα 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 16*

απόβλητα διαλυμάτων οξέων χαρακτικής

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 19*

έλαια διασποράς

08 03 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

08 04

απόβλητα από την ΠΛΠΧ κολλών και οτεγανωτικών υλικών (περιλαμβάνονται και
υδατοστεγανωτικά προϊόντα)

08 04 09*

απόβλητα κολλών και στεγανωτικών υλικών που περιέχουν οργανικούς διαλύτες ή
άλλες επικίνδυνες ουσίες

08 04 10

απόβλητα κολλών και στεγανωτικών υλικών άλλα από'τα αναφερόμενα στο 08 04 09

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

08 04 13*

υδαρείς λάσπες που περιέχουν κόλλες ή στεγανωτικά υλικά με οργανικούς διαλύτες ή

11
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 15*

υδατικά υγρά απόβλητα που περιέχουν κόλλες ή στεγανωτικά υλικά με οργανικούς
διαλύτες ή άλλες επικίνδυνες ουσίες

08 04 16

υδατικά υγρά απόβλητα που περιέχουν κόλλες ή στεγανωτικά υλικά άλλες από τις
αναφερόμενες στο 08 04 15

08 04 17

ρητινέλαια

08 04 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
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08 05

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως στο κεφάλαιο 08

08 05 01 *

απόβλητα ισοκυανικών ενώσεων

09

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

09 01

απόβλητα από τη φωτογραφική βιομηχανία

09 01 01*

διαλύματα εμφανιστηρίου και ενεργοποίησης με υδατική βάση

09 01 02*

διαλύματα πλάκας όφσετ εμφανιστηρίου με υδατική βάση

09 01 03*

διαλύματα εμφανιστηρίου με βάση διαλύτες

09 01 04*

διαλύματα σταθεροποιητή

09 01 05*

διαλύματα ξεπλύματος και διαλύματος ξεπλύματος σταθεροποιητή

09 0106*

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 0111

09 01 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

10

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΕΣ

10 01

απόβλητα από σταθμούς ηλεκτρικής ενέργειας ή άλλους σταθμούς καύσης (εκτός
από το κεφάλαιο 19)

10 0101

τέφρα κλιβάνου, σκωρία και σκόνη λέβητα (εξαορουμένης της σκόνης λέβητα που
περιλαμβάνεται στο σημείο 10 01 04)

10 0102

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

10 0107

απόβλητα αντιδράσεων με βάση ασβέστιο από αποθείωοη καυσαερίων σε μορφή

μορφή
λάσπης
10 0109*

θειικό οξύ

10 01 13*

πτητική τέφρα από γαλακτοποιημένους υδρογονάνθρακες που χρησιμοποιούνται ως
καύσιμο
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10 0114*

τέφρα κλιβάνου, σκωρία και σκόνη λέβητα από κοινή αποτέφρωση που περιέχει
επικίνδυνες ουσίες

10 0115

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 0116

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
0105, 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 0124
10 01 25

άμμοι από ρευστοποιημένες κλίνες
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 0199

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 1 ϊ *

απόβλητα από επεξεργασία νερού ψύξης που περιέχουν πετρέλαιο

10 0212

απόβλητα από επεξεργασία νερού ψύξης εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο

10 02 13*

λάσπες και πλάκες φίλτρων από την επεξεργασία αερίων που περιέχουν επικίνδυνες

σημείο 10 02 11
ουσίες
10 0214

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
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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 0317*

απόβλητα που περιέχουν πίσσα από την παραγωγή θετικών ηλεκτροδίων

10 0318

απόβλητα που περιέχουν άνθρακα από την παραγ ωγ ή θετικών ηλεκτροδίων εκτός

10 03 19*

σκόνη καυσαερίων που περιέχει επικίνδυνες ουσίες

10 03 20

σκόνη καυσαερίων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 10 03 19

εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 10 03 17

10 0321*

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*
10 03 24

στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο
σημείο 10 03 23

10 03 25*

λάσπες και πλάκες φίλτρων από την επεξεργ ασία αερίων που περιέχουν επικίνδυνες

10 03 26

λάσπες και πλάκες φίλτρων από την επεξεργ ασία αερίων εκτός εκείνων που

ουσίες
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

10 03 29*

απόβλητα από την επεξεργ ασία αλατωδών σκωριών και μαύρων επιπλεουσών

σημείο 10 03 27
σκωριών που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
10 03 30

απόβλητα από την επεξεργ ασία αλατωδών σκωριών και μαύρων επιπλεουσών

10 03 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

10 04

απόβλητα από τη θερμική μεταλλουργία μολύβδου

10 04 01 *

σκωρίες πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής

σκωριών εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 10 03 29

10 04 02*

επιπλέουσες σκωρίες και εξαφρίσματα πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής

10 04 03*

αρσενικό ασβέστιο

10 0404*

σκόνη καυσαερίων
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10 04 05*

άλλα σωματίδια και σκόνη

10 04 06*

στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αέριων

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 03*

οκόνη 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 0510

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 05*

απόβλητα ηλεκτρολυτικής επεξεργασίας

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

602
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 0812*

πίσσα που περιέχει απόβλητα από την παραγωγή θετικών ηλεκτροδίων

10 0813

απόβλητα που περιέχουν άνθρακα από την παραγωγή θετικών ηλεκτροδίων εκτός

10 08 14

απορρίμματα θετικών ηλεκτροδίων

10 0815*

σκόνη καυσαερίων που περιέχει επικίνδυνες ουσίες

10 08 16

σκόνη καυσαερίων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 10 08 15

10 0817*

λάσπες και πλάκες φίλτρων από την επεξεργασία καυσαερίων που περιέχουν

10 08 10

εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 10 08 12

επικίνδυνες ουσίες
10 0818

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

603
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 0912

άλλα σωματίδια εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 100911

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*
10 09 16

απόβλητα παραγόντων ανίχνευσης ρωγμών που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
απόβλητα παραγόντων ανίχνευσης ρωγμών εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο
σημείο 10 09 15

10 09 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

1010

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

1010 06

χύτευση καλουπιών (εσωτερικών και εξωτερικών), που δεν έχουν υποστεί χύση
μετά1 \ου 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

1010 09*

σκόνη καυσαερίων που περιέχει επικίνδυνες ουσίες

10 10 10

σκόνη καυσαερίων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 10 10 09

101011*

άλλα σωματίδια που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

10 1012

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 10 15*

απόβλητα παραγόντων ανίχνευσης ρωγμών που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

10 10 16

απόβλητα παραγόντων ανίχνευσης ρωγμών εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο

10 13

σημείο 10 10 15
10 10 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

1011

απόβλητα από την παραγωγή ύαλου και υαλινών προϊόντων

1011 03

απόβλητα από ινώδη υλικά με βάση ύαλο

604
10 11 05
10 11 09*

σωματίδια και σκόνη
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

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

(π.χ. από καθοδικούς σωλήνες)

101113
1011 15*

στερεά απόβλητα από την επεξεργασία καυσαερίων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

10 1116

στερεά

απόβλητα

από

την

επεξεργασία

καυσαερίων

εκτός

εκείνων

που

περιλαμβάνονται στο σημείο 10 1115
10 1117*

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 1119*

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

1012

απόβλη
τ α αϊτ ό την παραγωγή κεραμικών, τούβλων, κεραμιδιών και προϊόντων
δομικών κατασκευών

10 12 01

απόβλητο μείγμα προπαρασκευής πριν τη θερμική κατεργασία

1012 03

σωματίδια και σκόνη

10 12 05

λάσπες και πλάκες φίλτρων από την επεξεργασία αερίων

1012 06

απορριπτόμενα καλούπια

10 12 08

απόβλητα κεραμικών, τούρλων, κεραμιδιών και προϊόντων δομικών κατασκευών (μετά
από θερμική επεξεργασία)

10 12 09*
10 12 10

στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
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 101211

10 12 13

λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής

10 12 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

605
1013

απόβλητα

από

την

ασβεστοκονιάματος,

παραγωγή
καθώς

και

τσιμέντου,

ανύδρου

αντικειμένων

και

άσβεστου
προϊόντων

και
που

κατασκευάζονται από αυτά
10 13 01

απόβλητο μείγμα προπαρασκευής πριν τη θερμική κατεργασία

10 13 04

απόβλητα από την ασβεστοποίηση και ενυδάτωση της αοβέστου

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

10 13 11

απόβλητα από σύνθετα υλικά με βάση το τσιμέντο εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται
στα σημεία 10 13 09 και 10 13 10

101312*

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

1013 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- ΥΔΡΟΜΕΤΑΛΛΟΥΡΠΑ 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)

110105*

οξέα καθαρισμού

110106*

οξέα μη προδιαγραφόμενα άλλως

1101 07*

βασικά υλικά καθαρισμού

11 01 08*

λάσπες από τη διαμόρφωση φωσφορικής επικάλυψης σε μέταλλο

1101 09*

λάσπες και πλάκες φίλτρων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

110110

λάσπες και πλάκες φίλτρων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 11 01 09

110111*

υδαρή υγρά ξεπλύματος που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

110112

υδαρή υγρά ξεπλύματος εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 11 01 11

11 01 13*

απόβλητα απολίπανσης που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

11 01 14

απόβλητα απολίπανσης εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 11 01 13

606
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

1101 98*

άλλο απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

110199

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

11 02 05*

απόβλητα από υδρομεταλλουργικές διεργασίες χαλκού που περιέχουν επικίνδυνες

διεργασίες
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

1105

απόβλητα από διεργασίες γαλβανισμού

1105 01

στερεός κασσίτερος

11 05 02

στάχτη κασσιτέρου

11 05 03*

στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων

1105 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

607
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 0108*

γαλακτώματα και διαλύματα μεταλλοτεχνίας που περιέχουν αλογόνα

12 01 09*

γαλακτώματα και διαλύματα μεταλλοτεχνίας που δεν περιέχουν αλογόνα

12 01 10*

συνθετικά έλαια μεταλλοτεχνίας

12 01 12*

εξαντλημένοι κηροί και λίπη

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 19*

άμεσα βιοαποικοδομήσιμα έλαια μεταλλοτεχνίας

12 01 20*

εξηντλημένα σώματα λείανσης και υλικά λείανσης που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

12 0121

εξηντλημένα σώματα λείανσης και υλικά λείανσης εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται
στο σημείο 12 01 20

12 0199

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

12 03

απόβλη
τ α από διεργασίες απολίπανσης με νερό και ατμό (εκτός από το κεφάλαιο
11)

12 03 01 *

υδατικά υγρά πλυσίματος

12 03 02*

αττόβλητα απολίπανσης με ατμό

13

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (εκτός βρωσίμων
ελαίων και εκείνων που περιλαμβάνονται στα κεφάλαια 05,12 και 19)

13 01

απόβλητα υδραυλικών ελαίων

13 0101*

υδραυλικά απόβλητα που περιέχουν P CB1

13 0104*

χλωριωμένα γαλακτώματα

13 01 05*

μη χλωριωμένα γαλακτώματα

13 01 09*

χλωριωμένα υδραυλικά έλαια με βάση τα ορυκτά

13 01 10*

μη χλωριωμένα υδραυλικά έλαια με βάση τα ορυκτά

13 01 11 *

συνθετικά υδραυλικά έλαια

1

Για τους σκοπούς του παρόντος Καταλόγου Αποβλήτων, τα PCB ορίζονται όπως στους περί στερεών και
επικίνδυνων αποβλήτων (διαχείριση των PCBs και I'CTs) Κανονισμούς του 200 J
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13 01 12*

άμεσα βιοαποικοδομήσιμα υδραυλικά έλαια

13 0113*

άλλα υδραυλικά έλαια

13 02

απόβλητα έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης

13 02 04*

χλωριωμένα έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης με βάση τα ορυκτά

13 02 05*

μη χλωριωμένα έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης με βάση τα ορυκτά

13 02 06*

συνθετικά έλαια μηχανής, κιβωτίου και λίπανσης

13 02 07*

άμεσα βιοαποικοδομήσιμα έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης

13 02 08*

άλλα έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης

13 03

απόβλητα έλαια μόνωσης και μεταφοράς θερμότητας

13 03 01 *

έλαια μόνωσης ή μεταφοράς θερμότητας που περιέχουν PCB

13 03 06*

χλωριωμένα έλαια μόνωσης ή μεταφοράς θερμότητας με βάση τα ορυκτά εκτός εκείνων
που περιλαμβάνονται στο σημείο 13 03 01

13 03 07*

μη χλωριωμένα έλαια μόνωσης και μεταφοράς θερμότητας με βάση τα ορυκτά

13 03 08*

συνθετικά έλαια μόνωσης και μεταφοράς θερμότητας

13 03 09*

άμεσα βιοαποικοδομήσιμα έλαια μόνωσης και μεταφοράς θερμότητας

13 0310*

άλλα έλαια μόνωσης και μεταφοράς θερμότητας

13 04

έλαια υδροσυλλεκτών πλοίων

13 04 01 *

έλαια υδροσυλλεκτών πλοίων εσωτερικής ναυσιπλοΐας

13 04 02*

έλαια υδροσυλλεκτών πλοίων από αποχετεύσεις προκυμαίων

13 04 03*

έλαια υδροσυλλεκτών πλοίων άλλης ναυσιπλοΐας

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 07*

ελαιώδη ύδατα από διαχωριστές ελαίου/νερού

13 05 08*

μείγματα αποβλήτων από θαλάμους υπολειμμάτων και διαχωριστές ελαίου/νερού

13 07

απόβλητα υγρών καυσίμων

13 0701*

καύσιμο πετρέλαιο και πετρέλαιο ντίζελ

13 07 02*

βενζίνη

13 07 03*

άλλα καύσιμα (περιλαμβανομένων μειγμάτων)

13 08

απόβλητα ελαίων μη προδιαγραφόμενα άλλως

13 08 01 *

λάσπες ή γαλακτώματα αφαλάτωσης
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13 08 02*

άλλα γαλακτώματα

13 08 99*

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

14

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΩΣ ΔΙΑΛΥΤΕΣ,
ΨΥΚΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΑ (εκτός από τα κεφάλαια 07 και 08)

14 06

απόβλητα από οργανικές ουσίες χρησιμοποιούμενες ως διαλύτες, ψυκτικές

14 06 01*

χλωροφθοράνθρακες, HCFC, HFC

14 06 02*

άλλοι αλογονομένοι διαλύτες και μείγματα διαλυτών

ουσίες και αφρώδη/αερολυματικά προωθητικά

14 06 03*

άλλοι διαλύτες και μείγματα διαλυτών

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 0101

συσκευασία από χαρτί και χαρτόνι

15 01 02

πλαστική συσκευασία

15 0103

ξύλινη συσκευασία

15 0104

μεταλλική συσκευασία

15 0105

συνθετική συσκευασία

15 0106

μεικτή συσκευασία

15 0107

γυάλινη συσκευασία

15 0109

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
16 01

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΜΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΑΛΛΟΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ
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 0104*

οχήματα στο τέλος του χρόνου ζωής τους

16 01 06

οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, τα οποία δεν περιέχουν ούτε υγρά ούτε άλλα
επικίνδυνα συστατικά στοιχείο

16 0107*

φίλτρα λαδιού

16 01 08*

κατασκευαστικά στοιχεία που περιέχουν υδράργυρο

16 01 09*

κατασκευαστικά στοιχεία που περιέχουν PCB

16 01 10*

εκρηκτικά κατασκευαστικά στοιχεία (π.χ. αερόσακοι)

16 01 11*

τακάκια φρένων που περιέχουν αμίαντο

16 01 12

τακάκια φρένων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 16 01 11

16 0113*

υγρά φρένων

16 01 14*

αντιψυκτικά υγρά που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

16 01 15

αντιψυκτικά υγρά εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 16 0 14

16 01 16

δεξαμενές υγροποιημένου φυσικού αερίου

16 0117

σιδηρούχα μέταλλα

16 0118

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 0122

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 P CB 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
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16 02 13*

απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει επικίνδυνα συστατικά στοιχεία2 άλλος οπό
τους αναφερόμενους στα σημεία 16 02 09 έως 16 02 12

16 02 14

απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει επικίνδυνα συστατικά στοιχεία άλλος από τον
αναφερόμενο στα σημεία 16 02 09 έως 16 02 13.

16 02 15*

επικίνδυνα συστατικά στοιχεία που έχουν αφαιρεθεί από απορριπτόμενο εξοπλισμό

16 02 16

συστατικά στοιχεία που έχουν αφαιρεθεί από απορριπτόμενο εξοπλισμό άλλα από αυτά
που αναφέρονται στο σημείο 16 02 15

16 03

διεργασίες εκτός προδιαγραφών και μη χρησιμοποιημένα προϊόντα

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

απόβλη
τ α εκρηκτικών

16 0401*

απόβλητα πυρομαχικά

16 04 02*

απόβλητα πυροτεχνημάτων

16 04 03*

άλλα απόβλητα εκρηκτικά

16 05

αέρια σε δοχεία πίεσης και απορριπτόμενες χημικές ουσίες

16 05 04*

αέρια σε δοχεία πίεσης (περιλαμβάνονται αλόνες) που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

16 05 05

αέρια σε δοχεία πίεσης εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 16 05 04

16 05 06*

εργαστηριακά χημικά υλικά που αποτελούνται από επικίνδυνες ουσίες ή τα οποία
περιέχουν επικίνδυνες ουσίες, περιλαμβανομένων μειγμάτων εργαστηριακών χημικών
υλικών

16 05 07*

απορριπτόμενα ανόργανα χημικά υλικά που αποτελούνται από επικίνδυνες ουσίες ή
που τις περιέχουν

16 05 08*

απορριπτόμενα οργανικά χημικά υλικά που αποτελούνται από επικίνδυνες ουσίες ή που

16 05 09

απορριπτόμενα χημικά υλικά εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στα σημεία 16 05 06,

τις περιέχουν
16 05 07 ή 16 05 08
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. H ταξινόμηση των επικίνδυνων ουσιών καθορίζει ποια από τα εν λόγω
μεταβατικά μέταλλα και ποιες ενώσεις μεταβατικών μετάλλων είναι επικίνδυνα.
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16 06

μπαταρίες και συσσωρευτές

16 06 01*

μπαταρίες μολύβδου

16 06 02*

μπαταρίες Ni-Cd

16 06 03*

μπαταρίες που περιέχουν υδράργυρο

16 06 04

αλκαλικές μπαταρίες (εκτός από το σημείο 16 06 03)

16 06 05

άλλες μπαταρίες και συσσωρευτές

16 06 06*

ιδιαίτερα συλλεγέντες ηλεκτρολύτες από μπαταρίες και συσσωρευτές

16 07

απόβλητα από τον καθαρισμό δεξαμενών μεταφοράς και αποθήκευσης κάδων και

16 07 08*

απόβλητα που περιέχουν πετρέλαιο

βαρελιών (εκτός από τα κεφάλαια 05 και 13)
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 μέταλλα3 ή επικίνδυνες
ενώσεις μεταβατικών μετάλλων

16 08 03

εξαντλημένοι καταλύτες που περιέχουν μεταβατικά μέταλλα ή ενώσεις μεταβατικών

16 08 04

εξαντλημένοι καταλύτες πυρόλυσης ρευστής κλίνης (εκτός από το σημείο 16 08 07)

μετάλλων μη προδιαγραφόμενα άλλως
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

10 09 03*

Υπεροξείδιο, π.χ. υπεροξείδιο υδρογρόνου

16 09 04*

οξειδωτικές ουσίες μη προδιαγραφόμενες άλλως

1610

υδαρή υγρά απόβλητα προοριζόμενα για επεξεργασία εκτός τόπου παραγωγής

16 10 01*

υδαρή υγρά απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

3

Για τους σκοπούς συγκεκριμένου σημείου μεταβατικά μέταλλα είναι: σκάνδιο, βανάδιο, μαγγάνιο, κοβάλτο,
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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16 10 02

υδαρή υγρά απόβλητα εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 16 10 01

16 10 03*

υδαρή συμπυκνωμένα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

16 10 04

υδαρή συμπυκωμένα εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 16 10 03

1611

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

16 1103*

άλλα υλικά επένδυσης και εμαγιέ για πυρίμαχες επιφάνειες από μεταλλουργικές

μεταλλουργικές διεργασίες εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 16 11 01
διεργασίες που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
16 1104

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

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
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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 αμίαντο4

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

4

Όσον αφορά την υγειονομική ταφή αποβλήτων, ο Υπουργός μπορεί να αποφασίσει να αναβάλει την έναρξη
ισχύος της παρούσας καταχώρισης μέχρι τη θέσπιση των κατάλληλων μέτρων επεξεργασίας και διάθεσης
αποβλήτων υλικών δομικών κατασκευών που περιέχουν αμίαντο.
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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 P CB (π.χ.
στεγανωτικά υλικά που περιέχουν P CB, δάπεδα με βάση ρητίνες που περιέχουν PCB,
μονάδες στεγανοποιημένης υαλόφραξης που περιέχουν PCB, πυκνωτές που περιέχουν
PCB)

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

18 01 03*

απόβλητα των οποίων η συλλογή και διάδεση υπόκεινται σε ειδικές απαιτήσεις σε σχέση

(εκτός από το σημείο 18 01 03)
με την πρόληψη μόλυνσης
18 01 04

απόβλητα των οποίων η συλλογή και διάθεση δεν υπόκεινται σε ειδικές απαιτήσεις σε
σχέση με την πρόληψη μόλυνσης (π.χ. επίδεσμοι, γύψινα εκμαγεία, σεντόνια, πετσέτες,
ρουχισμός μιας χρήσης, απορροφητικές πάνες)

18 01 06*

χημικές ουσίες που αποτελούνται από ή περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

18 01 07

φαρμακευτικές ουσίες άλλες από τις αναφερόμενες στο σημείο 18 01 06

18 01 08*

κυτταροτοξικές και κυπαροοτατικές φαρμακευτικές ουσίες

18 01 09

φαρμακευτικές ουσίες άλλες από τις αναφερόμενες στο σημείο 18 01 08

18 0110*

αμάλγαμα οδοντιατρικής

18 02

απόβλητα από την έρευνα, διάγνωση, θεραπεία ή πρόληψη των ασθενειών που
εμφανίζονται σε ζώα

18 02 0.1

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

18 02 03

άλλα απόβλητα των οποίων η συλλογή και διάθεση δεν υπόκεινται σε ειδικές απαιτήσεις

με την πρόληψη μόλυνσης
σε σχέση με την πρόληψη μόλυνσης
18 02 05*

χημικές ουσίες που αποτελούνται από ή περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
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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 0105*

πίπα φίλτρου από την επεξεργασία αερίων

10 01 06*

υδαρή υγρά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων και άλλα υδαρή υγρά απόβλητα

19 0107*

στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων

19 0110*

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 0119

άμμοι από ρευστοποιημένες κλίνες

19 0199

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 0210

απόβλητα καυσίμων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στα σημεία 19 02 08 και
19 02 09

19 02 11 *

άλλα απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
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i9 02 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

19 03

σταθεροποιημένα/στερεοποιημένα απόβλητα-5

19 03 04*

απόβλητα που σημειώνονται με αστερίσκο ως επικίνδυνα και τα οποία είναι μερικώς6
σταθεροποιημένα

19 03 05

σταθεροποιημένα απόβλητα άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 19 03 04

19 03 06*

απόβλητα που σημειώνονται με αστερίσκο ως επικίνδυνα και τα οποία είναι
στερεοποιημένα

19 03 07

στερεοποιημένα απόβλητα άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 19 03 06

19 04

υαλοποιημένα απόβλητα και απόβλητα από διεργασίες υαλοποίησης

19 04 01

υαλοποιημένα απόβλητα

19 04 02*

πτητική τέφρα και απόβλητα επεξεργασίας καυσαερίων

19 04 03*

μη υαλοποιημένη στερεά φάση

19 04 04

υδαρή υγρά απόβλητα από την επαναφορά υαλοποιημένων αποβλήτων

19 05

απόβλητα από την αερόβια επεξεργασία στερεών αποβλήτων

19 05 01

μη λιπασματοποιημένο τμήμα των δημοτικών και παρομοίων αποβλήτων

19 05 02

μη λιπασματοποιημένο τμήμα ζωικών και φυτικών αποβλήτων

19 05 03

προϊόντα λιπασματοποίηοης εκτός προδιαγραφών

19 05 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

19 06

απόβλητα από την αναερόβια επεξεργασία αποβλήτων

19 06 03

υγρό από την αναερόβια επεξεργασία αστικών αποβλήτων

19 06 04

προϊόντα ζύμωσης από την αναερόβια επεξεργασία αστικών αποβλήτων

19 06 05

υγρό από την αναερόβια επεξεργασία ζωικών και φυτικών αποβλήτων

19 06 06

προϊόντα ζύμωσης από την αναερόβια επεξεργασία ζωικών και φυτικών αποβλήτων

19 06 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

19 07

στραγγίδια χώρου υγειονομικής ταφής

19 07 02*

στραγγίδια χώρου υγειονομικής ταφής που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

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 ιδιότητες των αποβλήτων.
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 σιοιγεία ενδέχεται βραχυπρόθεσμα μεσοπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα να
ελευθερωθούν στο περιβάλλον.
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19 07 03
19 08

στραγγίδια χώρου εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 19 07 02
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 0810*

μείγματα λιπών και ελαίων από το διαχωρισμό ελαίου/ύδατος εκτός εκείνων που

19 0811*

λάσπες που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες από τη βιολογική κατεργασία αποβλήτων

περιλαμβάνονται στο σημείο 19 08 09
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*
19 08 14

λάσπες που περιέχουν ουσίες από άλλη κατεργασία αποβλήτων βιομηχανικών υδάτων
λάσπες από άλλη επεξεργασία αποβλήτων βιομηχανικών υδάτων εκτός εκείνων που
περιλαμβάνονται στο σημείο 19 08 13

19 08 99
19 09

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
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

19 10 03*

ελαφρό κλάσμα κατατεμαχισμού που περιέχει επικίνδυνες ουσίες

19 10 04

ελαφρό κλάσμα κατατεμαχισμού άλλο από τα αναφερόμενα στο σημείο 19 10 03

19 10 05*

άλλα κλάσματα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
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19 10 06

άλλα κλάσματα άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 19 10 05

1911

απόβλητα από την αναγέννηση πετρελαίου

19 11 01 *

εξηντλημένες άργιλοι φίλτρων

19 1102*

όξινες πίσσες

19 11 03*

υδαρή υγρά απόβλητα

19 11 04*

απόβλητα από τον καθαρισμό καυσίμων με βασικά υλικά

19 11 05*

λάσπες από την επιτόπου επεξεργασία λυμάτων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

19 11 06

λάσπες από την επιτόπου επεξεργασία λυμάτων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται
στο σημείο 19 11 05

19 11 07*

απόβλητα από τον καθαρισμό καυσαερίων

19 11 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

1912

απόβλητα από τη μηχανική κατεργασία αποβλήτων (π-χ. διαλογή, σύνδλιψη,

1912 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

συμπαγοποίηοη, κοκκοποίηση) μη προδιαγραφόμενα άλλως

19 12 08

υφαντικές ύλες

19 12 09

ορυκτά (π.χ. άμμος, πέτρες)

19 1210

καύσιμα απόβλητα (καύσιμα προερχόμενα από απορρίμματα)

191211*

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

1913

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

19 13 05*

λάσπες από την εξυγίανση υπογείων υδάτων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

13 03
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19 13 06

λάσπες από την εξυγίανση υπογείων υδάτων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο

19 13 07*

Υδαρή υγρά απόβλητα και υδαρή συμπυκνωμένα από την εξυγίανση υπογείων υδάτων

σημείο 19 13 04
που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
19 13 08

υδαρή υγρά απόβλητα και υδαρή συμπυκνωμένα από την εξυγίανση υπογείων υδάτων
εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 19 13 07

20

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ,

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ

ΚΑΙ

ΙΔΡΥΜΑΤΑ),

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΧΩΡΙΣΤΑ ΣΥΛΛΕΙΈΝΤΏΝ
20 01

χωριστά συλλεγέντα μέρη (εκτός από το σημείο 15 01)

20 01 01
20 01 02
20 01 08
20 01 10
20 01 11

χαρτιά και χαρτόνια
γυαλιά
βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα κουζίνας και χώρων εστιατορίων
ρούχα
υφάσματα

20 0113*

διαλύτες

20 01 14*
20 0115*

οξέα
αλκαλικά απόβλητα

20 01 17*

φωτογραφικά χημικά

20 01 19*

ζιζανιοκτόνα

20 01 21*

σωλήνες φθορισμού και άλλα απόβλητα περιέχοντα υδράργυρο

20 0122

αεροζόλ

20 01 23*

απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει χλωροφθοράνθρακες

20 01 25

βρώσιμα έλαια και λίπη

20 01 26*

έλαια και λίπη άλλα από τα αναφερόμενα στο 20 01 25

20 01 27*

χρώματα, μελάνες, κόλλες και ρητίνες που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

20 01 28

χρώματα, μελάνες, κόλλες και ρητίνες άλλες από τις αναφερόμενες στο 20 01 27

20 01 29*

απορρυπαντικά που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

20 01 30

απορρυπαντικά άλλα από τα αναφερόμενα στο 20 01 29

20 01 31*

κυτταροτοξικές και κυτταροστατικές φαρμακευτικές ουσίες

20 01 32

φάρμακα άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 20 01 31

20 01 33*

μπαταρίες και συσσωρευτές που περιλαμβάνονται στα σημεία 16 06 01, 16 06 02 ή
16 06 03 και μεικτές μπαταρίες και συσσωρευτές που περιέχουν τις εν λόγω μπαταρίες

20 01 34

μπαταρίες και συσσωρευτές άλλα από το αναφερόμενα στο σημείο 20 01 33

621
20 01 35*

απορριπτόμενος εξοπλισμός άλλος από τον αναφερόμενο στα σημεία 20 01 21 και
20 01 23 που περιέχει επικίνδυνα συστατικά στοιχεία7

20 0136

απορριπτόμενος 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 0140

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

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.

