
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 574/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 23ης Φεβρουαρίου 2004
για την τροποποίηση των παραρτηµάτων I και III τoυ κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2150/2002 του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τις στατιστικές των αποβλήτων

(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2150/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και του Συµβουλίου, της 25ης Νοεµβρίου 2002, για τις στα-
τιστικές των αποβλήτων (1), και ιδίως το άρθρο 1 παράγραφος 5
και το άρθρο 6 στοιχείο β),

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

(1) ∆υνάµει του άρθρου 6 τoυ κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2150/
2002, η Επιτροπή οφείλει να θεσπίσει τις λεπτοµέρειες σχε-
τικά µε την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού.

(2) Βάσει του άρθρου 6 στοιχείο β) τoυ κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
2150/2002, η Επιτροπή µπορεί να αναπροσαρµόσει τις
προδιαγραφές των παραρτηµάτων του.

(3) Βάσει του άρθρου 1 παράγραφος 5 τoυ κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 2150/2002, η Επιτροπή οφείλει να καθορίσει πίνακα
αντιστοιχίας µεταξύ της στατιστικής ονοµατολογίας του
παραρτήµατος III και του καταλόγου των αποβλήτων που
καταρτίστηκε µε την απόφαση 2000/532/ΕΚ της Επι-
τροπής (2).

(4) Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2150/2002 πρέπει συνεπώς να
τροποποιηθεί ανάλογα.

(5) Τα µέτρα που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισµό
είναι σύµφωνα µε την επιτροπή του στατιστικού προγράµµα-
τος που συστάθηκε δυνάµει της απόφασης 89/382/ΕΟΚ,
Ευρατόµ του Συµβουλίου (3),

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τα παραρτήµατα του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2150/2002 τροπο-
ποιούνται ως εξής:

1. Στο τµήµα 2 του παραρτήµατος I, η παράγραφος 1 αντικαθί-
σταται από το κείµενο που ορίζεται στο παράρτηµα I του
παρόντος κανονισµού.

2. Το παράρτηµα III αντικαθίσταται από το κείµενο που ορίζεται
στο παράρτηµα II του παρόντος κανονισµού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 20ή ηµέρα από τη δηµο-
σίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.

Βρυξέλλες, 23 Φεβρουαρίου 2004.

Για την Επιτροπή

Pedro SOLBES MIRA

Μέλος της Επιτροπής
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(1) ΕΕ L 332 της 9.12.2002, σ. 1.
(2) ΕΕ L 226 της 6.9.2000, σ. 3· απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία

από την απόφαση 2001/573/ΕΚ της 23.7.2001 (ΕΕ L 203 της
28.7.2001, σ. 18). (3) ΕΕ L 181 της 28.6.1989, σ. 47.



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΤΜΗΜΑ 2

Κατηγορίες αποβλήτων

1. Καταρτίζονται στατιστικές για τις ακόλουθες κατηγορίες αποβλήτων:

Κατάλογος οµαδοποίησης

ΕΚΑ-Στατ./Έκδοση 3

Αριθµός
στοιχείων

Κωδικός Περιγραφή
Επικίνδυνα/Μη επικίν-

δυνα απόβλητα

1 01.1 Χρησιµοποιηµένοι διαλύτες Επικίνδυνα

2 01.2 Όξινα, αλκαλικά ή αλατούχα απόβλητα Μη επικίνδυνα

3 01.2 Όξινα, αλκαλικά ή αλατούχα απόβλητα Επικίνδυνα

4 01.3 Χρησιµοποιηµένα έλαια Επικίνδυνα

5 01.4 Χρησιµοποιηµένοι χηµικοί καταλύτες Μη επικίνδυνα

6 01.4 Χρησιµοποιηµένοι χηµικοί καταλύτες Επικίνδυνα

7 02 Απόβλητα χηµικών παρασκευασµάτων Μη επικίνδυνα

8 02 Απόβλητα χηµικών παρασκευασµάτων Επικίνδυνα

9 03.1 Χηµικά ιζήµατα και υπολείµµατα Μη επικίνδυνα

10 03.1 Χηµικά ιζήµατα και υπολείµµατα Επικίνδυνα

11 03.2 Βιοµηχανικές λυµατολάσπες Μη επικίνδυνα

12 03.2 Βιοµηχανικές λυµατολάσπες Επικίνδυνα

13 05 Απόβλητα από την υγειονοµική περίθαλψη και βιολογικά
απόβλητα

Μη επικίνδυνα

14 05 Απόβλητα από την υγειονοµική περίθαλψη και βιολογικά
απόβλητα

Επικίνδυνα

15 06 Απορρίµµατα µετάλλων Μη επικίνδυνα

16 06 Απορρίµµατα µετάλλων Επικίνδυνα

17 07.1 Απορρίµµατα γυαλιού Μη επικίνδυνα

18 07.1 Απορρίµµατα γυαλιού Επικίνδυνα

19 07.2 Απορρίµµατα χαρτιού και χαρτονιού Μη επικίνδυνα

20 07.3 Απορρίµµατα ελαστικού Μη επικίνδυνα

21 07.4 Απορρίµµατα πλαστικών ουσιών Μη επικίνδυνα

22 07.5 Απορρίµµατα ξυλείας Μη επικίνδυνα

23 07.5 Απορρίµµατα ξυλείας Επικίνδυνα

24 07.6 Απορρίµµατα υφαντουργίας Μη επικίνδυνα

25 07.7 Απόβλητα που περιέχουν PCB Επικίνδυνα

26 08 Απορριπτόµενος εξοπλισµός Μη επικίνδυνα
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Κατάλογος οµαδοποίησης

ΕΚΑ-Στατ./Έκδοση 3

Αριθµός
στοιχείων

Κωδικός Περιγραφή
Επικίνδυνα/Μη επικίν-

δυνα απόβλητα

27 08 Απορριπτόµενος εξοπλισµός Επικίνδυνα

28 08.1 Απορριπτόµενα οχήµατα Μη επικίνδυνα

29 08.1 Απορριπτόµενα οχήµατα Επικίνδυνα

30 08.41 Απορρίµµατα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών Μη επικίνδυνα

31 08.41 Απορρίµµατα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών Επικίνδυνα

32 09 Ζωικά και φυτικά υπολείµµατα (εκτός από ζωικά υπολείµ-
µατα από την παρασκευή τροφής και προϊόντα· καθώς και
από κόπρανα, ούρα και κοπριά ζώων)

Μη επικίνδυνα

33 09.11 Ζωικά υπολείµµατα από την παρασκευή τροφής και
προϊόντα

Μη επικίνδυνα

34 09.3 Κόπρανα, ούρα και κοπριά ζώων Μη επικίνδυνα

35 10.1 Οικιακά και παρόµοια απορρίµµατα Μη επικίνδυνα

36 10.2 Μεικτά και χύδην υλικά Μη επικίνδυνα

37 10.2 Μεικτά και χύδην υλικά Επικίνδυνα

38 10.3 Υπολείµµατα διαλογών Μη επικίνδυνα

39 10.3 Υπολείµµατα διαλογών Επικίνδυνα

40 11 Κοινές λυµατολάσπες (πλην λυµατολασπών βυθοκόρησης) Μη επικίνδυνα

41 11.3 Λυµατολάσπες βυθοκόρησης Μη επικίνδυνα

42 12.1 + 12.2 + 12.3
+ 12.5

Απορρίµµατα ανόργανων ουσιών (πλην υπολειµµάτων
καύσεων, µολυσµένων εδαφών και ρυπωδών λυµατολασπών
βυθοκόρησης)

Μη επικίνδυνα

43 12.1 + 12.2 + 12.3
+ 12.5

Απορρίµµατα ανόργανων ουσιών (πλην υπολειµµάτων
καύσεων, µολυσµένων εδαφών και ρυπωδών λυµατολασπών
βυθοκόρησης)

Επικίνδυνα

44 12.4 Υπολείµµατα καύσεων Μη επικίνδυνα

45 12.4 Υπολείµµατα καύσεων Επικίνδυνα

46 12.6 Μολυσµένα εδάφη και ρυπώδεις λυµατολάσπες βυθο-
κόρησης

Επικίνδυνα

47 13 Στερεοποιηµένα, σταθεροποιηµένα ή υαλοποιηµένα
απόβλητα

Μη επικίνδυνα

48 13 Στερεοποιηµένα, σταθεροποιηµένα ή υαλοποιηµένα
απόβλητα

Επικίνδυνα»
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ

όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2150/2002, µεταξύ ΕΚΑ-Στατ. Έκδοση 3
(στατιστική ονοµατολογία µε βάση τις ουσίες αποβλήτων) και του ευρωπαϊκού καταλόγου αποβλήτων (ΕΚΑ) που

καταρτίστηκε µε την απόφαση 2000/532/ΕΚ της Επιτροπής

01 Απόβλητα χηµικών ενώσεων

01.1 Χρησιµοποιηµένοι διαλύτες

01.11 Αλογονωµένοι χρησιµοποιηµένοι διαλύτες

1 Επικίνδυνα

07 01 03* οργανικοί αλογονούχοι διαλύτες, υγρά πλύσης και µητρικά υγρά

07 02 03* οργανικοί αλογονούχοι διαλύτες, υγρά πλύσης και µητρικά υγρά

07 03 03* οργανικοί αλογονούχοι διαλύτες, υγρά πλύσης και µητρικά υγρά

07 04 03* οργανικοί αλογονούχοι διαλύτες, υγρά πλύσης και µητρικά υγρά

07 05 03* οργανικοί αλογονούχοι διαλύτες, υγρά πλύσης και µητρικά υγρά

07 06 03* οργανικοί αλογονούχοι διαλύτες, υγρά πλύσης και µητρικά υγρά

07 07 03* οργανικοί αλογονούχοι διαλύτες, υγρά πλύσης και µητρικά υγρά

14 06 01* χλωροφθοροϋδρογονάνθρακες, HCFC, HFC

14 06 02* άλλοι αλογονωµένοι διαλύτες και µείγµατα διαλυτών

14 06 04* λάσπες ή στερεά απόβλητα που περιέχουν αλογονωµένους διαλύτες

01.12 Μη αλογονωµένοι χρησιµοποιηµένοι διαλύτες διαλυτικά

1 Επικίνδυνα

07 01 04* άλλοι οργανικοί διαλύτες, υγρά πλύσης και µητρικά υγρά

07 02 04* άλλοι οργανικοί διαλύτες, υγρά πλύσης και µητρικά υγρά

07 03 04* άλλοι οργανικοί διαλύτες, υγρά πλύσης και µητρικά υγρά

07 04 04* άλλοι οργανικοί διαλύτες, υγρά πλύσης και µητρικά υγρά

07 05 04* άλλοι οργανικοί διαλύτες, υγρά πλύσης και µητρικά υγρά

07 06 04* άλλοι οργανικοί διαλύτες, υγρά πλύσης και µητρικά υγρά

07 07 04* άλλοι οργανικοί διαλύτες, υγρά πλύσης και µητρικά υγρά

14 06 03* άλλοι διαλύτες και µείγµατα διαλυτών

14 06 05* λάσπες ή στερεά απόβλητα που περιέχουν άλλους διαλύτες

20 01 13* διαλύτες

01.2 Όξινα, αλκαλικά ή αλατούχα απόβλητα

01.21 Όξινα απόβλητα

0 Μη επικίνδυνα

06 01 99 απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως

1 Επικίνδυνα

06 01 01* 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

27.3.2004L 90/18 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςEL



06 01 06* άλλα οξέα

06 07 04* διαλύµατα και οξέα, π.χ. θειικό οξύ

08 03 16* απόβλητα διαλυµάτων οξέων χαρακτικής

09 01 04* διαλύµατα σταθεροποιητή

09 01 05* διαλύµατα ξεπλύµατος και διαλύµατα ξεπλύµατος σταθεροποιητή

10 01 09* θειικό οξύ

11 01 05* οξέα καθαρισµού

11 01 06* οξέα µη προδιαγραφόµενα άλλως

16 06 06* ιδιαίτερα συλλεγέντες ηλεκτρολύτες από µπαταρίες και συσσωρευτές

20 01 14* οξέα

01.22 Αλκαλικά απόβλητα

0 Μη επικίνδυνα

03 03 09 απόβλητα λάσπης από άνυδρο ασβέστη

06 02 99 απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως

11 01 14 απόβλητα απολίπανσης εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο 11 01 13

1 Επικίνδυνα

05 01 11* απόβλητα από τον καθαρισµό καυσίµου µε βασικά υλικά

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

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

11 01 07* βασικά υλικά καθαρισµού

11 01 13* απόβλητα απολίπανσης που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

11 03 01* απόβλητα που περιέχουν κυάνιο

19 11 04* απόβλητα από τον καθαρισµό καυσίµων µε βασικά υλικά

20 01 15* αλκαλικά απόβλητα

01.24 Άλλα αλατούχα απόβλητα

0 Μη επικίνδυνα

05 01 16 απόβλητα περιέχοντα θείο από την αποθείωση πετρελαίου

05 07 02 απόβλητα περιέχοντα θείο

06 03 14 στερεά άλατα και διαλύµατα εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στα σηµεία 06 03 11 και
06 03 13

06 03 16 µεταλλικά οξείδια εκτός εκείνων εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο 06 03 15

06 03 99 απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως

06 04 99 απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως

06 06 03 απόβλητα που περιέχουν θειούχες ουσίες εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 06 06 02

06 06 99 απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως

11 02 06 απόβλητα από υδροµεταλλουργικές διεργασίες χαλκού εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται
στο 11 02 05
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1 Επικίνδυνα

06 03 11* στερεά άλατα και διαλύµατα που περιέχουν κυανιούχα άλατα

06 03 13* στερεά άλατα και διαλύµατα που περιέχουν βαρέα µέταλλα

06 03 15* µεταλλικά οξείδια που περιέχουν βαρέα µέταλλα

06 04 03* απόβλητα που περιέχουν αρσενικό

06 04 04* απόβλητα που περιέχουν υδράργυρο

06 04 05* απόβλητα που περιέχουν άλλα βαρέα µέταλλα

06 06 02* απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες θειούχες ουσίες

10 03 08* αλατώδεις σκωρίες δευτεροβάθµιας παραγωγής µεταλλεύµατος

10 04 03* αρσενικό ασβέστιο

11 01 08* λάσπες από τη διαµόρφωση φωσφορικής επικάλυψης σε µέταλλο

11 02 05* απόβλητα από υδροµεταλλουργικές διεργασίες χαλκού που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

11 03 02* άλλα απόβλητα

11 05 04* εξαντληµένος ρευστοποιητής

16 09 01* υπερµαγγανικά, π.χ. υπερµαγγανικό κάλιο

16 09 02* χρωµικά άλατα, π.χ. χρωµικό κάλιο, διχρωµικό κάλιο ή νάτριο

01.3 Χρησιµοποιηµένα έλαια

01.31 Χρησιµοποιηµένα έλαια κινητήρων

1 Επικίνδυνα

13 02 04* χλωριωµένα έλαια µηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης µε βάση τα ορυκτά

13 02 05* µη χλωριωµένα έλαια µηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης µε βάση τα ορυκτά

13 02 06* συνθετικά έλαια µηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης

13 02 07* άµεσα βιοαποικοδοµήσιµα έλαια µηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης

13 02 08* άλλα έλαια µηχανής κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης

01.32 Άλλα χρησιµοποιηµένα έλαια

1 Επικίνδυνα

05 01 02* λάσπες από τον αφαλατωτή

05 01 03* λάσπες του πυθµένα δεξαµενών

05 01 04* οξινοαλκυλικές λάσπες

05 01 12* οξέα περιέχοντα πετρέλαιο

08 03 19* έλαια διασποράς

08 04 17* ρητινέλαια

12 01 06* απόβλητα ελαίων µεταλλοτεχνίας που περιέχουν αλογόνα µε βάση τα ορυκτά (εκτός
γαλακτωδών και διαλυµάτων)

12 01 07* απόβλητα ελαίων µεταλλοτεχνίας που δεν περιέχουν αλογόνα µε βάση τα ορυκτά (εκτός
γαλακτωδών και διαλυµάτων)

12 01 08* γαλακτώµατα και διαλύµατα µεταλλοτεχνίας που περιέχουν αλογόνα

12 01 09* γαλακτώµατα και διαλύµατα µεταλλοτεχνίας που δεν περιέχουν αλογόνα

12 01 10* συνθετικά έλαια µεταλλοτεχνίας

12 01 12* εξαντληµένοι κηροί και λίπη

12 01 18* λάσπη µετάλλων (λάσπη από λείανση, στίλβωση και λείανση µε αλοιφή) που περιέχει πετρέ-
λαιο

12 01 19* άµεσα βιοαποικοδοµήσιµα έλαια µεταλλοτεχνίας

27.3.2004L 90/20 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςEL



13 01 04* χλωριωµένα γαλακτώµατα

13 01 05* µη χλωριωµένα γαλακτώµατα

13 01 09* χλωριωµένα υδραυλικά έλαια µε βάση τα ορυκτά

13 01 10* µη χλωριωµένα υδραυλικά έλαια µε βάση τα ορυκτά

13 01 11* συνθετικά υδραυλικά έλαια

13 01 12* άµεσα βιοαποικοδοµήσιµα υδραυλικά έλαια

13 01 13* άλλα υδραυλικά έλαια

13 03 06* χλωριωµένα έλαια µόνωσης και µεταφοράς θερµότητας µε βάση τα ορυκτά εκτός εκείνων
που περιλαµβάνονται στο 13 03 01

13 03 07* µη χλωριωµένα έλαια µόνωσης και µεταφοράς θερµότητας µε βάση τα ορυκτά συνθετικά
έλαια µόνωσης και µεταφοράς θερµότητας

13 03 08* συνθετικά έλαια µόνωσης και µεταφοράς θερµότητας

13 03 09* άµεσα βιοαποικοδοµήσιµα έλαια µόνωσης και µεταφοράς θερµότητας

13 03 10* άλλα έλαια µόνωσης και µεταφοράς θερµότητας

13 05 06* έλαια από διαχωριστές ελαίου/νερού

20 01 26* έλαια και λίπη εκτός των αναφεροµένωνστο 20 01 25

01.4 Χρησιµοποιηµένοι χηµικοί καταλύτες

01.41 Χρησιµοποιηµένοι χηµικοί καταλύτες

0 Μη επικίνδυνα

16 08 01 εξαντληµένοι καταλύτες που περιέχουν χρυσό, άργυρο, ρήνιο, ρόδιο, παλλάδιο, ιρίδιο ή
λευκόχρυσο (εκτός 16 08 07)

16 08 03 εξαντληµένοι καταλύτες που περιέχουν µεταβατικά µέταλλα ή ενώσεις µεταβατικών µετάλ-
λων µη προδιαγραφόµενα άλλως

16 08 04 εξαντληµένοι καταλύτες πυρόλυσης ρευστής κλίνης ( εκτός 16 08 07)

1 Επικίνδυνα

16 08 02* εξαντληµένοι καταλύτες που περιέχουν επικίνδυνα µεταβατικά µέταλλα ή επικίνδυνες
ενώσεις µεταβατικών µετάλλων

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

02 Απόβλητα χηµικών παρασκευασµάτων

02.1 Χηµικές ουσίες εκτός προδιαγραφών

02.11 Απόβλητα αγροχηµικών προϊόντων

0 Μη επικίνδυνα

02 01 09 αγροχηµικά απόβλητα εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 02 01 08

1 Επικίνδυνα

02 01 08* αγροχηµικά απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

06 13 01* ανόργανα προϊόντα προστασίας φυτών, συντηρητικά υλικά ξύλου και άλλα βιοκτόνα

20 01 19* ζιζανιοκτόνα
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02.12 Αχρησιµοποίητα φάρµακα

0 Μη επικίνδυνα

07 05 14 στερεά απόβλητα εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο 07 05 13

18 01 09 φαρµακευτικές ουσίες εκτός των αναφεροµένων στο 18 01 08

18 02 08 φαρµακευτικές ουσίες εκτός των αναφεροµένων στο 18 02 07

20 01 32 φαρµακευτικές ουσίες εκτός των αναφεροµένων στο 20 01 31

1 Επικίνδυνα

07 05 13* στερεά απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

18 01 08* κυτταροτοξικές και κυτταροστατικές φαρµακευτικές ουσίες

18 02 07* κυτταροτοξικές και κυτταροστατικές φαρµακευτικές ουσίες

20 01 31* κυτταροτοξικές και κυτταροστατικές φαρµακευτικές ουσίες

02.13 Απόβλητα χρωµάτων, βερνικιών, µελανών και κολλητικών ουσιών

0 Μη επικίνδυνα

03 01 99 απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως

04 02 17 χρώµατα και βαφές εκτός των αναφεροµένων στο 04 02 16

08 01 12 απόβλητα από χρώµατα και βερνίκια εκτός των αναφεροµένων στο 08 01 11

08 01 14 λάσπες από χρώµατα ή βερνίκια εκτός των αναφεροµένων στο 08 01 13

08 01 16 υδαρείς λάσπες που περιέχουν χρώµατα ή βερνίκια εκτός των αναφεροµένων στο 08 01
15

08 01 18 απόβλητα από αφαίρεση χρωµάτων ή βερνικιών εκτός των αναφεροµένων στο 08 01 17

08 01 20 υδατικά αιωρήµατα που περιέχουν χρώµατα ή βερνίκια εκτός των αναφεροµένων στο 08
01 19

08 01 99 απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως

08 02 01 απόβλητα από σκόνες επικαλύψεων

08 02 99 απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως

08 03 07 υδαρείς λάσπες που περιέχουν µελάνη

08 03 08 υδαρή υγρά απόβλητα που περιέχουν µελάνη

08 03 13 απόβλητα µελανών εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο 08 03 12

08 03 15 λάσπες µελάνης εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο 08 03 14

08 03 18 απόβλητα τόνερ εκτύπωσης εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο 08 03 17

08 03 99 απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως

08 04 10 απόβλητα κολλών και στεγανωτικών υλικών εκτός των αναφεροµένων στο 08 04 09

08 04 12 λάσπες κολλών και στεγανωτικών υλικών εκτός των αναφεροµένων στο 08 04 11

08 04 14 υδαρείς λάσπες που περιέχουν κόλλες ή στεγανωτικά υλικά εκτός των αναφεροµένων στο
08 04 13

08 04 16 υδατικά υγρά απόβλητα που περιέχουν κόλλες ή στεγανωτικά υλικά εκτός των αναφεροµέ-
νων στο 08 04 15

08 04 99 απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως

20 01 28 χρώµατα, µελάνες, κόλλες και ρητίνες εκτός των αναφεροµένων στο 20 01 27
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1 Επικίνδυνα

04 02 16* χρώµατα και βαφές που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

08 01 11* απόβλητα από χρώµατα και βερνίκια που περιέχουν οργανικούς διαλύτες ή άλλες επικίνδυ-
νες ουσίες

08 01 13* λάσπες από χρώµατα ή βερνίκια που περιέχουν οργανικούς διαλύτες ή άλλες επικίνδυνες
ουσίες

08 01 15* υδαρείς λάσπες που περιέχουν χρώµατα ή βερνίκια µε οργανικούς διαλύτες ή άλλες επικίν-
δυνες ουσίες

08 01 17* απόβλητα από αφαίρεση χρωµάτων ή βερνικιών που περιέχουν οργανικούς διαλύτες ή
άλλες επικίνδυνες ουσίες

08 01 19* υδατικά αιωρήµατα που περιέχουν χρώµατα ή βερνίκια µε οργανικούς διαλύτες ή άλλες
επικίνδυνες ουσίες

08 03 12* απόβλητα µελανών που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

08 03 14* λάσπες µελάνης που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

08 03 17* απόβλητα τόνερ εκτύπωσης που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

08 04 09* απόβλητα κολλών και στεγανωτικών υλικών που περιέχουν οργανικούς διαλύτες ή άλλες
επικίνδυνες ουσίες

08 04 11* λάσπες κολλών και στεγανωτικών υλικών που περιέχουν οργανικούς διαλύτες ή άλλες
επικίνδυνες ουσίες

08 04 13* υδαρείς λάσπες που περιέχουν κόλλες ή στεγανωτικά υλικά µε οργανικούς διαλύτες ή
άλλες επικίνδυνες ουσίες

08 04 15* υδατικά υγρά απόβλητα που περιέχουν κόλλες ή στεγανωτικά υλικά µε οργανικούς δια-
λύτες ή άλλες επικίνδυνες ουσίες

20 01 27* χρώµατα, µελάνες, κόλλες και ρητίνες που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

02.14 Άλλα απόβλητα χηµικών παρασκευασµάτων

0 Μη επικίνδυνα

02 07 03 απόβλητα από χηµική επεξεργασία

03 02 99 συντηρητικά ξύλου µη προδιαγραφόµενα άλλως

04 01 09 απόβλητα από επένδυση και τελείωµα

04 02 15 απόβλητα από φινίρισµα εκτός των αναφεροµένωνστο 04 02 14

06 07 99 απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως

06 08 99 απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως

06 10 99 απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως

06 11 99 απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως

07 02 15 απόβλητα από πρόσθετα εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο 07 02 14

07 02 17 απόβλητα που περιέχουν σιλικόνες εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο 07 02 16

10 09 16 απόβλητα παραγόντων ανίχνευσης ρωγµών εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο 10 09
15

10 10 14 απόβλητα δεσµευτικών παραγόντων εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο 10 10 13

10 10 16 απόβλητα παραγόντων ανίχνευσης ρωγµών εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο 10 10
15

11 05 99 απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως

16 01 15 αντιψυκτικά υγρά εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο 16 01 14

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

18 01 07 χηµικές ουσίες εκτός των αναφεροµένων στο 18 01 06

18 02 06 χηµικές ουσίες εκτός των αναφεροµένων στο 18 02 05

20 01 30 απορρυπαντικά εκτός των αναφεροµένωνστο 20 01 29
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1 Επικίνδυνα

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

04 02 14* απόβλητα από φινίρισµα που περιέχουν οργανικούς διαλύτες

05 07 01* απόβλητα που περιέχουν υδράργυρο

06 08 02* απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνα χλωροσιλάνια

06 10 02* απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

07 02 14* απόβλητα από πρόσθετα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

07 02 16* απόβλητα που περιέχουν σιλικόνες

07 04 13* στερεά απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

08 01 21* απόβλητα από υλικά αφαίρεσης χρωµάτων ή βερνικιών

08 05 01* απόβλητα ισοκυανικών ενώσεων

10 09 13* απόβλητα δεσµευτικών παραγόντων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

10 09 15* απόβλητα παραγόντων ανίχνευσης ρωγµών που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

10 10 13* απόβλητα δεσµευτικών παραγόντων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

10 10 15* απόβλητα παραγόντων ανίχνευσης ρωγµών που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

11 01 16* κεκορεσµένες ή εξηντληµένες ρητίνες ανταλλαγής ιόντων

11 01 98* απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως

16 01 13* υγρά φρένων

16 01 14* αντιψυκτικά υγρά που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

16 05 04* αέρια σε δοχεία πίεσης (περιλαµβάνονται αλόνες) που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

16 09 03* υπεροξείδια, π.χ. υπεροξείδιο υδρογόνου

16 09 04* οξειδωτικές ουσίες µη προδιαγραφόµενες άλλως

18 01 06* χηµικές ουσίες που αποτελούνται από ή περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

18 02 05* χηµικές ουσίες που αποτελούνται από ή περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

20 01 17* φωτογραφικά χηµικά

20 01 29* απορρυπαντικά που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

02.2 Αχρησιµοποίητες εκρηκτικές ύλες

02.21 Απόβλητα εκρηκτικών υλών και πυροτεχνικών προϊόντων

1 Επικίνδυνα

16 04 02* απόβλητα πυροτεχνηµάτων

16 04 03* άλλα απόβλητα εκρηκτικά

02.22 Άχρηστα πυροµαχικά

1 Επικίνδυνα

16 04 01* άχρηστα πυροµαχικά

02.3 Απόβλητα χηµικών µειγµάτων

02.31 Μικρές ποσότητες αποβλήτων χηµικών µειγµάτων

0 Μη επικίνδυνα

16 05 09 απορριπτόµενα χηµικά υλικά εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο 16 05 06, 16 05
07 ή 16 05 08
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1 Επικίνδυνα

16 05 06* εργαστηριακά χηµικά υλικά που αποτελούνται από επικίνδυνες ουσίες ή τα οποία περιέ-
χουν επικίνδυνες ουσίες, περιλαµβανοµένων µειγµάτων εργαστηριακών χηµικών υλικών

16 05 07* απορριπτόµενα ανόργανα χηµικά υλικά που αποτελούνται από επικίνδυνες ουσίες ή που τις
περιέχουν

16 05 08* απορριπτόµενα οργανικά χηµικά υλικά που αποτελούνται από επικίνδυνες ουσίες ή που τις
περιέχουν

02.32 Απόβλητα χηµικών ουσιών, που έχουν αναµιχθεί µετά από επεξεργασία

1 Επικίνδυνα

19 02 04* προαναµεµειγµένα απόβλητα που περιέχουν ένα τουλάχιστον επικίνδυνο απόβλητο

19 02 08* απόβλητα υγρών καυσίµων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

19 02 09* απόβλητα στερεών καυσίµων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

19 02 11* άλλα απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

02.33 Συσκευασία µολυσµένη από επικίνδυνες ουσίες

1 Επικίνδυνα

15 01 10* συσκευασίες που περιέχουν κατάλοιπα επικινδύνων ουσιών ή έχουν µολυνθεί από αυτές

03 Άλλα χηµικά απόβλητα

03.1 Χηµικά ιζήµατα και υπολείµµατα

03.11 Πίσσες και ανθρακούχα απόβλητα

0 Μη επικίνδυνα

05 01 17 άσφαλτος

05 06 99 απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως

06 13 03 αιθάλη

10 01 25 απόβλητα από την αποθήκευση και προπαρασκευή καυσίµων για µονάδες παραγωγής
ισχύος µε καύσιµο τον άνθρακα

10 03 02 απορρίµµατα θετικών ηλεκτροδίων

10 03 18 απόβλητα που περιέχουν άνθρακα από την παραγωγή θετικών ηλεκτροδίων εκτός εκείνων
που περιλαµβάνονται στο 10 03 17

10 08 13 απόβλητα που περιέχουν άνθρακα από την παραγωγή θετικών ηλεκτροδίων εκτός εκείνων
που περιλαµβάνονται στο 10 08 12

10 08 14 απορρίµµατα θετικών ηλεκτροδίων

11 02 03 απόβλητα από την παραγωγή θετικών ηλεκτροδίων για υδαρείς ηλεκτρολυτικές διεργασίες

20 01 41 απόβλητα από τον καθαρισµό καµινάδων

1 Επικίνδυνα

05 01 07* όξινες πίσσες

05 01 08* άλλες πίσσες

05 06 01* όξινες πίσσες

05 06 03* άλλες πίσσες

06 13 05* καπνιά

10 03 17* απόβλητα που περιέχουν πίσσα από την παραγωγή θετικών ηλεκτροδίων

10 08 12* απόβλητα που περιέχουν πίσσα από την παραγωγή θετικών ηλεκτροδίων

19 11 02* όξινες πίσσες
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3.12 Λυµατολάσπες γαλακτωµάτων ελαίων/ύδατος

1 Επικίνδυνα

05 01 06* λάσπες περιέχουσες πετρέλαιο από λειτουργίες συντήρησης της µονάδας ή του εξοπλισµού

13 04 01* έλαια υδροσυλλεκτών πλοίων εσωτερικής ναυσιπλοας

13 04 02* έλαια υδροσυλλεκτών πλοίων από αποχετεύσεις προκυµαίων

13 04 03* έλαια υδροσυλλεκτών πλοίων άλλης ναυσιπλοας

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 07* ελαιώδη ύδατα από διαχωριστές ελαίου/νερού

13 05 08* µείγµατα αποβλήτων από θαλάµους υπολειµµάτων και διαχωριστές ελαίου/νερού

13 07 01* καύσιµο πετρέλαιο και πετρέλαιο ντίζελ

13 07 02* βενζίνη

13 07 03* άλλα καύσιµα (συµπεριλαµβανοµένων των µειγµάτων)

13 08 01* λάσπες ή γαλακτώµατα αφαλάτωσης

13 08 02* άλλα γαλακτώµατα

13 08 99* απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως

16 07 09* απόβλητα που περιέχουν άλλες επικίνδυνες ουσίες

19 02 07* πετρέλαιο και συµπυκνώµατα από διαχωρισµό

03.13 Απόβλητα χηµικών αντιδράσεων

0 Μη επικίνδυνα

03 03 02 µούργα πράσινου υγρού (από την ανάκτηση διαλύµατος πολτού)

04 01 04 υγρό βυρσοδεψίας που περιέχει χρώµιο

04 01 05 υγρό βυρσοδεψίας που δεν περιέχει χρώµιο

06 09 99 απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως

06 13 99 απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως

07 01 99 απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως

07 02 99 απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως

07 03 99 απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως

07 04 99 απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως

07 05 99 απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως

07 06 99 απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως

07 07 99 απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως

11 01 12 υδαρή υγρά ξεπλύµατος εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο 11 01 11

1 Επικίνδυνα

04 01 03* απόβλητα απολίπανσης που περιέχουν διαλύτη χωρίς υγρή φάση

06 07 03* λάσπη θειικού βαρίου που περιέχει υδράργυρο

07 01 01* υδατικά 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
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07 02 01* υδατικά 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 03 01* υδατικά 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 04 01* υδατικά 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

07 05 01* υδατικά 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 06 01* υδατικά 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 07 01* υδατικά 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

09 01 13* υδατικά υγρά απόβλητα από την επιτόπου ανάκτηση αργύρου εκτός εκείνων που περι-
λαµβάνονται στο 09 01 06

11 01 11* υδαρή υγρά ξεπλύµατος που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

19 04 03* µη υαλοποιηµένη στερεά φάση

03.14 Εξαντληµένα υλικά διήθησης και απορρόφησης

0 Μη επικίνδυνα

15 02 03 απορροφητικά υλικά, υλικά φίλτρων, υφάσµατα σκουπίσµατος και προστατευτικός ρουχι-
σµός εκτός των αναφεροµένωνστο 15 02 02

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

1 Επικίνδυνα

05 01 15* αργιλούχα υλικά από εξαντληµένα φίλτρα

06 07 02* ενεργός άνθρακας από την παραγωγή χλωρίου

06 13 02* εξαντληµένος ενεργός άνθρακας (εκτός 06 07 02)

07 01 09* αλογονούχες πλάκες φίλτρων, εξαντληµένα απορροφητικά υλικά

07 01 10* άλλες πλάκες φίλτρων, εξαντληµένα απορροφητικά υλικά

07 02 09* αλογονούχες πλάκες φίλτρων, εξαντληµένα απορροφητικά υλικά

07 02 10* άλλες πλάκες φίλτρων, εξαντληµένα απορροφητικά υλικά

07 03 09* αλογονούχες πλάκες φίλτρων, εξαντληµένα απορροφητικά υλικά
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07 03 10* άλλες πλάκες φίλτρων, εξαντληµένα απορροφητικά υλικά

07 04 09* αλογονούχες πλάκες φίλτρων, εξαντληµένα απορροφητικά υλικά

07 04 10* άλλες πλάκες φίλτρων, εξαντληµένα απορροφητικά υλικά

07 05 09* αλογονούχες πλάκες φίλτρων, εξαντληµένα απορροφητικά υλικά

07 05 10* άλλες πλάκες φίλτρων, εξαντληµένα απορροφητικά υλικά

07 06 09* αλογονούχες πλάκες φίλτρων, εξαντληµένα απορροφητικά υλικά

07 06 10* άλλες πλάκες φίλτρων, εξαντληµένα απορροφητικά υλικά

07 07 09* αλογονούχες πλάκες φίλτρων, εξαντληµένα απορροφητικά υλικά

07 07 10* άλλες πλάκες φίλτρων, εξαντληµένα απορροφητικά υλικά

11 01 15* εκλούσµατα και λάσπες από συστήµατα µεµβρανών ή συστήµατα ανταλλαγής ιόντων που
περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

15 02 02* απορροφητικά υλικά, υλικά φίλτρων (περιλαµβανοµένων των φίλτρων ελαίου που δεν προ-
διαγράφονται άλλως), υφάσµατα σκουπίσµατος, προστατευτικός ρουχισµός που έχουν
µολυνθεί από επικίνδυνες ουσίες

19 01 10* εξαντληµένος ενεργός άνθρακας από επεξεργασία καυσαερίων

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 11 01* εξηντληµένες άργιλοι φίλτρων

03.2 Βιοµηχανικές λυµατολάσπες

03.21 Λυµατολάσπες από την επεξεργασία βιοµηχανικών λυµάτων

0 Μη επικίνδυνα

03 03 05 λάσπες αποµελάνωσης από την ανακύκλωση χαρτιού

04 01 06 λάσπες, ειδικότερα από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής, που περιέχουν χρώµιο

04 01 07 λάσπες, ειδικότερα από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής, που δεν περιέχουν χρώµιο

04 02 20 λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής εκτός των αναφεροµένων στο 04 02 19

05 01 10 λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής εκτός των αναφεροµένων στο 05 01 09

05 01 14 απόβλητα από ψυκτικές στήλες

05 06 04 απόβλητα από ψυκτικές στήλες

06 05 03 λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής εκτός των αναφεροµένων στο 06 05 02

07 01 12 λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής εκτός των αναφεροµένων στο 07 01 11

07 02 12 λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής εκτός των αναφεροµένων στο 07 02 11

07 03 12 λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής εκτός των αναφεροµένων στο 07 03 11

07 04 12 λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής εκτός των αναφεροµένων στο 07 04 11

07 05 12 λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής εκτός των αναφεροµένων στο 07 05 11
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07 06 12 λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής εκτός των αναφεροµένων στο 07 06 11

07 07 12 λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής εκτός των αναφεροµένων στο 07 07 11

10 01 21 λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής εκτός των αναφεροµένων στο 10 01 20

10 01 23 υδαρείς λάσπες από τον καθαρισµό λέβητα εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο 10 01
22

10 01 26 απόβλητα από την επεξεργασία υδάτων ψύξεως

10 02 12 απόβλητα από την επεξεργασία νερού ψύξης εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο 10
02 11

10 02 15 άλλες λάσπες και πλάκες φίλτρων

10 03 28 απόβλητα από την επεξεργασία νερού ψύξης εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο 10
03 27

10 04 10 απόβλητα από την επεξεργασία νερού ψύξης εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο 10
04 09

10 05 09 απόβλητα από την επεξεργασία νερού ψύξης εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο 10
05 08

10 06 10 απόβλητα από την επεξεργασία νερού ψύξης εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο 10
06 09

10 07 08 απόβλητα από την επεξεργασία νερού ψύξης εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο 10
07 07

10 08 20 απόβλητα από την επεξεργασία νερού ψύξης εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο 10
08 19

10 11 20 στερεά απόβλητα από την επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής εκτός εκείνων που περι-
λαµβάνονται στο 10 11 19

10 12 13 λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής

11 01 10 λάσπες και πλάκες φίλτρων εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο 11 01 09

11 02 99 απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως

12 01 15 λάσπες µεταλλοτεχνίας εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο 12 01 14

16 10 02 υδαρή υγρά απόβλητα εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο 16 10 01

16 10 04 υδαρή συµπυκνώµατα εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο 16 10 03

19 02 06 λάσπες από φυσικοχηµικές κατεργασίες εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο 19 02 05

19 04 04 υδαρή υγρά απόβλητα από την επαναφορά υαλοποιηµένων αποβλήτων

19 06 99 απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως

19 07 03 στραγγίδια χώρου εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο 19 07 02

19 08 12 λάσπες από τη βιολογική κατεργασία αποβλήτων βιοµηχανικών υδάτων εκτός εκείνων που
περιλαµβάνονται στο 19 08 11

19 08 14 λάσπες από άλλη επεξεργασία αποβλήτων βιοµηχανικών υδάτων εκτός εκείνων που περι-
λαµβάνονται στο 19 08 13

19 08 99 απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως

19 11 06 λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής εκτός των αναφεροµένων στο 19 11 05

19 13 04 λάσπες από την εξυγίανση χωµάτων εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο 19 13 03

19 13 06 λάσπες από την εξυγίανση υπογείων υδάτων εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο 19
13 05

19 13 08 υδαρή υγρά απόβλητα και υδαρή συµπυκνώµατα από την εξυγίανση υπογείων υδάτων
εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο 19 13 07
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1 Επικίνδυνα

04 02 19* λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

05 01 09* λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

06 05 02* λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

07 01 11* λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

07 02 11* λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

07 03 11* λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

07 04 11* λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

07 05 11* λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

07 06 11* λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

07 07 11* λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

10 01 20* λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

10 01 22* υδαρείς λάσπες από τον καθαρισµό λέβητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

10 11 19* στερεά απόβλητα από την επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής που περιέχουν επικίνδυνες
ουσίες

11 01 09* λάσπες και πλάκες φίλτρων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

11 02 07* άλλα απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

12 01 14* λάσπες µεταλλοτεχνίας που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

16 10 01* υδαρή υγρά απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

16 10 03* υδαρή συµπυκνώµατα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

19 02 05* λάσπες από φυσικοχηµικές κατεργασίες που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

19 07 02* στραγγίδια χώρου υγειονοµικής ταφής που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

19 08 11* λάσπες που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες από τη βιολογική κατεργασία αποβλήτων βιοµη-
χανικών υδάτων

19 08 13* λάσπες που περιέχουν ουσίες από άλλη κατεργασία αποβλήτων βιοµηχανικών υδάτων

19 11 05* λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

19 13 03* λάσπες από την εξυγίανση χωµάτων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

19 13 05* λάσπες από την εξυγίανση υπογείων υδάτων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

19 13 07* υδαρή υγρά απόβλητα και υδαρή συµπυκνώµατα από την εξυγίανση υπογείων υδάτων που
περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

03.22 Λυµατολάσπες που περιέχουν υδρογονάνθρακες

0 Μη επικίνδυνα

05 01 99 απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως

05 07 99 απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως

19 11 99 απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως

1 Επικίνδυνα

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

10 02 11* απόβλητα από επεξεργασία νερού ψύξης που περιέχουν πετρέλαιο

10 03 27* απόβλητα από επεξεργασία νερού ψύξης που περιέχουν πετρέλαιο

10 04 09* απόβλητα από επεξεργασία νερού ψύξης που περιέχουν πετρέλαιο
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10 05 08* απόβλητα από επεξεργασία νερού ψύξης που περιέχουν πετρέλαιο

10 06 09* απόβλητα από επεξεργασία νερού ψύξης που περιέχουν πετρέλαιο

10 07 07* απόβλητα από επεξεργασία νερού ψύξης που περιέχουν πετρέλαιο

10 08 19* απόβλητα από επεξεργασία νερού ψύξης που περιέχουν πετρέλαιο

12 03 01* υδατικά υγρά πλυσίµατος

12 03 02* απόβλητα απολίπανσης µε ατµό

16 07 08* απόβλητα που περιέχουν πετρέλαιο

19 08 10* µείγµατα λιπών και ελαίων από το διαχωρισµό ελαίου/ύδατος εκτός εκείνων που περι-
λαµβάνονται στο 19 08 09

19 11 03* υδαρή υγρά απόβλητα

05 Απόβλητα από την υγειονοµική περίθαλψη και βιολογικά απόβλητα

05.1 Μολυσµατικά απόβλητα από την υγειονοµική περίθαλψη

05.11 Μολυσµατικά απόβλητα από την υγειονοµική περίθαλψη ανθρώπων

1 Επικίνδυνα

18 01 03* απόβλητα των οποίων η συλλογή και διάθεση υπόκεινται σε ειδικές απαιτήσεις σε σχέση µε
την πρόληψη µόλυνσης

05.12 Μολυσµατικά απόβλητα από την υγειονοµική περίθαλψη ζώων

1 Επικίνδυνα

18 02 02* απόβλητα των οποίων η συλλογή και διάθεση υπόκεινται σε ειδικές απαιτήσεις σε σχέση µε
την πρόληψη µόλυνσης

05.2 Μη µολυσµατικά απόβλητα από την υγειονοµική περίθαλψη

05.21 Μη µολυσµατικά απόβλητα από την υγειονοµική περίθαλψη ανθρώπων

0 Μη επικίνδυνα

18 01 01 κοπτερά εργαλεία (εκτός 18 02 03)

18 01 02 µέρη και όργανα του σώµατος περιλαµβανοµένων σάκων αίµατος και διατηρηµένο αίµα
(εκτός 18 01 03)

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, ρου-
χισµός µιας χρήσης, απορροφητικές πάνες)

05.22 Μη µολυσµατικά απόβλητα από την υγειονοµική περίθαλψη ζώων

0 Μη επικίνδυνα

18 02 01 κοπτερά εργαλεία (εκτός 18 02 02)

18 02 03 άλλα απόβλητα των οποίων η συλλογή και διάθεση δεν υπόκεινται σε ειδικές απαιτήσεις σε
σχέση µε την πρόληψη µόλυνσης

06 Απορρίµµατα µετάλλων

06.1 Απορρίµµατα σιδηρούχων µετάλλων εκτός από συσκευασίες

06.11 Απορρίµµατα σιδηρούχων µετάλλων εκτός από συσκευασίες

0 Μη επικίνδυνα

10 02 10 σκωρίες εξέλασης

10 12 06 απορριπτόµενα καλούπια

12 01 01 προϊόντα λιµαρίσµατος και τόρνευσης σιδηρούχων µετάλλων

12 01 02 σκόνη και σωµατίδια σιδηρούχων µετάλλων
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16 01 17 σιδηρούχα µέταλλα

17 04 05 σίδηρος και χάλυβας

19 01 02 σιδηρούχα υλικά που αφαιρέθηκαν από την τέφρα κλιβάνου

19 10 01 απόβλητα σιδήρου ή χάλυβα

19 12 02 σιδηρούχα µέταλλα

06.2 Απορρίµµατα µη σιδηρούχων µετάλλων εκτός από συσκευασίες

06.21 Απορρίµµατα πολύτιµων µετάλλων

1 Επικίνδυνα

09 01 06* απόβλητα που περιέχουν άργυρο από επιτόπου επεξεργασία φωτογραφικών αποβλήτων

18 01 10* αµάλγαµα οδοντιατρικής

06.23 Αλλα απορρίµµατα αλουµινίου

0 Μη επικίνδυνα

17 04 02 αλουµίνιο

06.24 Απορρίµµατα χαλκού

0 Μη επικίνδυνα

17 04 01 χαλκός, µπρούντζος, ορείχαλκος

06.25 Απορρίµµατα µολύβδου

0 Μη επικίνδυνα

17 04 03 µόλυβδος

06.26 Απορρίµµατα άλλων µετάλλων

0 Μη επικίνδυνα

11 05 01 στερεός ψευδάργυρος

17 04 04 ψευδάργυρος

17 04 06 κασσίτερος

06.3 Απορρίµµατα µειγµάτων µετάλλων

06.31 Υλικά συσκευασίας από µείγµατα µετάλλων

0 Μη επικίνδυνα

15 01 04 µεταλλική συσκευασία

06.32 Aλλα απορρίµµατα µειγµάτων µετάλλων

0 Μη επικίνδυνα

02 01 10 απόβλητα µέταλλα

10 10 99 απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως

12 01 03 προϊόντα λιµαρίσµατος και τόρνευσης µη σιδηρούχων µετάλλων

12 01 04 σκόνη και σωµατίδια µη σιδηρούχων µετάλλων

16 01 18 µη σιδηρούχα µέταλλα

17 04 07 ανάΜεικτα µέταλλα

17 04 11 καλώδια εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο 17 04 10

19 10 02 µη σιδηρούχα απόβλητα

19 12 03 µη σιδηρούχα µέταλλα

20 01 40 µέταλλα
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1 Επικίνδυνα

17 04 09* απόβλητα µετάλλων µολυσµένα από επικίνδυνες ουσίες

17 04 10* που περιέχουν πετρέλαιο, λιθανθρακόπισσα και άλλες επικίνδυνες ουσίες

07 Μη µεταλλικά απορρίµµατα

07.1 Απορρίµµατα γυαλιού

07.11 Γυάλινες συσκευασίες

0 Μη επικίνδυνα

15 01 07 γυάλινες συσκευασίες

07.12 Aλλα απορρίµµατα γυαλιού

0 Μη επικίνδυνα

10 11 12 απόβλητα γυαλιού εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο 10 11 11

16 01 20 γυαλί

17 02 02 γυαλί

19 12 05 γυαλί

20 01 02 γυαλί

1 Επικίνδυνα

10 11 11* απόβλητα υάλου σε µικρά σωµατίδια και πούδρα υάλου που περιέχει βαρέα µέταλλα (π.χ.
από καθοδικούς σωλήνες)

07.2 Απορρίµµατα χαρτιού και χαρτονιού

07.21 Συσκευασίες από απορρίµµατα χαρτιού και χαρτονιού

0 Μη επικίνδυνα

15 01 01 συσκευασία από χαρτί και χαρτόνι

07.23 Άλλα απορρίµµατα χαρτιού και χαρτονιού

0 Μη επικίνδυνα

03 03 10 απορρίµµατα ινών, λάσπες από ίνες, πλήσµατα και επιχρίσµατα προερχόµενα από µηχανικό
διαχωρισµό

03 03 99 απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως

19 12 01 χαρτί και χαρτόνι

20 01 01 χαρτί και χαρτόνι

07.3 Απορρίµµατα ελαστικού

07.31 Φθαρµένα επίσωτρα

0 Μη επικίνδυνα

16 01 03 ελαστικά προς απόσυρση/στο τέλος του κύκλου ζωής τους

07.4 Απορρίµµατα πλαστικών ουσιών

07.41 Απορρίµµατα από συσκευασίες πλαστικών ουσιών

0 Μη επικίνδυνα

15 01 02 Πλαστική συσκευασία
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07.42 Aλλα απορρίµµατα πλαστικών ουσιών

0 Μη επικίνδυνα

02 01 04 απόβλητα πλαστικά (εξαιρούνται της συσκευασίας)

07 02 13 απόβλητα πλαστικά

12 01 05 αποξέσµατα και προϊόντα τόρνευσης πλαστικών

16 01 19 πλαστικό

17 02 03 πλαστικό

19 12 04 πλαστικά και καουτσούκ

20 01 39 πλαστικά

07.5 Απορρίµµατα ξύλου

07.51 Ξύλινες συσκευασίες

0 Μη επικίνδυνα

15 01 03 ξύλινες συσκευασίες

07.52 Πριονίδια και ροκανίδια

0 Μη επικίνδυνα

03 01 05 πριονίδι, ξέσµατα, αποκοµµένα τεµάχια, κατάλοιπα ξυλείας, µοριοσανίδες και καπλαµάδες
εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο 03 01 04

1 Επικίνδυνα

03 01 04* πριονίδι, ξέσµατα, αποκοµµένα τεµάχια, κατάλοιπα ξυλείας, µοριοσανίδες και καπλαµάδες
που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

07.53 Aλλα απορρίµµατα ξυλείας

0 Μη επικίνδυνα

03 01 01 απόβλητα φλοιών και φελλών

03 03 01 απόβλητα φλοιού και ξύλου

17 02 01 ξύλο

19 12 07 ξύλο εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο 19 12 06

20 01 38 ξύλο εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο 20 01 37

1 Επικίνδυνα

19 12 06* ξύλο που περιέχει επικίνδυνες ουσίες

20 01 37* ξύλο που περιέχει επικίνδυνες ουσίες

07.6 Απορρίµµατα υφαντουργίας

07.61 07.61 Φθαρµένα είδη ρουχισµού

0 Μη επικίνδυνα

20 01 10 ρούχα

07.62 ∆ιάφορα απορρίµµατα υφαντουργίας

0 Μη επικίνδυνα

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 21 απόβλητα από µη κατεργασµένες υφαντουργικές ίνες

04 02 22 απόβλητα από κατεργασµένες υφαντουργικές ίνες

15 01 09 συσκευασία από υφαντουργικές ύλες

19 12 08 υφαντικές ύλες

20 01 11 υφάσµατα
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07.63 Απορρίµµατα δέρµατος

0 Μη επικίνδυνα

04 01 01 απόβλητα διαχωρισµού ανύδρου ασβέστου και τεµαχίων δέρµατος

04 01 02 απόβλητα ασβέστωσης

04 01 08 απόβλητο επεξεργασµένο δέρµα (µπλε φύλλα, ξέσµατα, αποκοµµένα τεµάχια, σκόνη στιλ-
βώµατος) που περιέχει χρώµιο

04 01 99 απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως

07.7 Απόβλητα που περιέχουν PCB

07.71 έλαια που περιέχουν PCB

1 Επικίνδυνα

13 01 01* υδραυλικά απόβλητα που περιέχουν PCB

13 03 01* έλαια µόνωσης ή µεταφοράς θερµότητας που περιέχουν PCB

07.72 Εξοπλισµός που περιέχει PCB ή έχει µολυνθεί από PCB

1 Επικίνδυνα

16 01 09* κατασκευαστικά στοιχεία που περιέχουν PCB

16 02 09* µετασχηµατιστές και πυκνωτές που περιέχουν PCB

16 02 10* απορριπτόµενος εξοπλισµός που περιέχει PCB ή έχει µολυνθεί από αυτό εκτός του αναφε-
ροµένου στο 16 02 09

07.73 Απόβλητα δοµικών κατασκευών και κατεδαφίσεων που περιέχουν PCB

1 Επικίνδυνα

17 09 02* απόβλητα δοµικών κατασκευών και κατεδαφίσεων που περιέχουν PCB (π.χ. στεγανωτικά
υλικά που περιέχουν PCB, δάπεδα µε βάση ρητίνες που περιέχουν PCB, µονάδες στεγανο-
ποιηµένης υαλόφραξης που περιέχουν PCB, πυκνωτές που περιέχουν PCB)

08 Απορριπτόµενος εξοπλισµός

08.1 Απορριπτόµενα οχήµατα

08.12 Άλλα απορριπτόµενα οχήµατα

0 Μη επικίνδυνα

16 01 06 οχήµατα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, τα οποία δεν περιέχουν ούτε υγρά ούτε άλλα
επικίνδυνα συστατικά στοιχεία

1 Επικίνδυνα

16 01 04* απορριπτόµενα οχήµατα

08.2 Απορριπτόµενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισµός

08.21 Απορριπτόµενος µείζων οικιακός εξοπλισµός

1 Επικίνδυνα

16 02 11* απορριπτόµενος εξοπλισµός που περιέχει χλωροφθοράνθρακες HCFC, HFC

20 01 23* απορριπτόµενος εξοπλισµός που περιέχει χλωροφθοράνθρακες

08.23 Άλλος απορριπτόµενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισµός

0 Μη επικίνδυνα

09 01 10 κάµερες µιας χρήσης χωρίς µπαταρίες

09 01 12 κάµερες µιας χρήσης που περιέχουν µπαταρίες εκτός των αναφεροµένων στο 09 01 11

16 02 14 απορριπτόµενος εξοπλισµός εκτός του αναφεροµένου στο 16 02 09 έως 16 02 13

20 01 36 απορριπτόµενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισµός εκτός του αναφερόµενου στο 20
01 21, 20 01 23 και 20 01 35
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1 Επικίνδυνα

09 01 11* κάµερες µιας χρήσης που περιέχουν µπαταρίες οι οποίες περιλαµβάνονται στα 16 06 01,
16 06 02 ή 16 06 03

16 02 13* απορριπτόµενος εξοπλισµός που περιέχει επικίνδυνα συστατικά στοιχεία7 εκτός των αναφε-
ροµένων στο 16 02 09 έως 16 02 12

20 01 35* απορριπτόµενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισµός εκτός του αναφερόµενου στο 20
01 21 και 20 01 23 που περιέχει επικίνδυνα συστατικά στοιχεία

08.4 Απορριπτόµενα συστατικά µηχανηµάτων και εξοπλισµού

08.41 Απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών

0 Μη επικίνδυνα

16 06 04 αλκαλικές µπαταρίες (εκτός 16 06 03)

16 06 05 άλλες µπαταρίες και συσσωρευτές

20 01 34 µπαταρίες και συσσωρευτές εκτός των αναφεροµένων στο 20 01 33

1 Επικίνδυνα

16 06 01* µπαταρίες µολύβδου

16 06 02* µπαταρίες Νi-Cd

16 06 03* µπαταρίες που περιέχουν υδράργυρο

20 01 33* µπαταρίες και συσσωρευτές που περιλαµβάνονται στα 16 06 01, 16 06 02 ή 16 06 03
και µεικτές µπαταρίες και συσσωρευτές που περιέχουν τις εν λόγω µπαταρίες

08.43 Άλλα απορριπτόµενα συστατικά µηχανηµάτων και εξοπλισµού

0 Μη επικίνδυνα

16 01 12 τακάκια φρένων εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο 16 01 11

16 01 16 δεξαµενές υγροποιηµένου φυσικού αερίου

16 01 22 κατασκευαστικά στοιχεία µη προδιαγραφόµενα άλλως

16 01 99 απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως

16 02 16 στοιχεία που έχουν αφαιρεθεί από απορριπτόµενο εξοπλισµό εκτός των αναφεροµένων στο
16 02 15

1 Επικίνδυνα

16 01 07* φίλτρα λαδιού

16 01 08* κατασκευαστικά στοιχεία που περιέχουν υδράργυρο

16 01 10* εκρηκτικά κατασκευαστικά στοιχεία (π.χ. αερόσακοι)

16 01 21* επικίνδυνα κατασκευαστικά στοιχεία εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο 16 01 07
έως 16 01 11 και στο 16 01 13 και 16 01 14

16 02 15* επικίνδυνα συστατικά στοιχεία που έχουν αφαιρεθεί από απορριπτόµενο εξοπλισµό

20 01 21* σωλήνες φθορισµού και άλλα απόβλητα περιέχοντα υδράργυρο

09 Ζωικά και φυτικά υπολείµµατα

09.1 Υπολείµµατα από την παρασκευή τροφίµων και προϊόντων

09.11 Ζωικά υπολείµµατα από την παρασκευή τροφίµων και προϊόντων

0 Μη επικίνδυνα

02 01 02 απόβλητα ιστών ζώων

02 02 01 λάσπες από πλύση και καθαρισµό

02 02 02 απόβλητα ιστών ζώων
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09.12 Φυτικά υπολείµµατα από την παρασκευή τροφίµων και προϊόντων

0 Μη επικίνδυνα

02 01 01 λάσπες από πλύση και καθαρισµό

02 01 03 απόβλητα ιστών φυτών

02 03 01 λάσπες από την πλύση, καθαρισµό, αποφλοίωση, φυγοκέντριση και διαχωρισµό

02 03 03 απόβλητα από εκχύλισµα διαλύτου

02 03 04 υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία

02 03 99 απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως

02 04 99 απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως

02 07 01 απόβλητα από πλύση, καθαρισµό και µηχανική αναγωγή πρώτων υλών

02 07 02 απόβλητα από την απόσταξη αλκοόλης

09.13 Μεικτά υπολείµµατα από την παρασκευή τροφίµων και προϊόντων

0 Μη επικίνδυνα

02 01 99 απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως

02 02 03 υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία

02 02 99 απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως

02 03 02 απόβλητα από υλικά συντήρησης

02 05 01 υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία

02 05 99 απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως

02 06 01 υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία

02 06 02 απόβλητα από υλικά συντήρησης

02 07 04 υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία

19 08 09 µείγµατα λιπών και ελαίων από το διαχωρισµό ελαίου/ύδατος που περιέχουν φαγώσιµα
έλαια και λίπη

20 01 08 βιοαποικοδοµήσιµα απόβλητα κουζίνας και χώρων ενδιαίτησης

20 01 25 βρώσιµα έλαια και λίπη

20 03 02 απόβλητα από αγορές

09.2 Υπολείµµατα πάρκων και κήπων

09.21 Υπολείµµατα πάρκων και κήπων

0 Μη επικίνδυνα

02 01 07 απόβλητα από δασοκοµία

20 02 01 βιοαποικοδοµήσιµα απόβλητα

09.3 Υδαρής γεωπολτός και υδαρής κοπριά

09.31 Υδαρής γεωπολτός και υδαρής κοπριά

0 Μη επικίνδυνα

02 01 06 περιττώµατα, ούρα και κόπρανα ζώων (συµπεριλαµβάνεται και αλλοιωµένη χορτονοµή),
υγρά εκροής συλλεγέντα χωριστά και επεξεργαζόµενα εκτός σηµείου παραγωγής

10 Μεικτά συνήθη υπολείµµατα

10.1 Οικιακά και παρόµοια απόβλητα

10.11 Οικιακά απόβλητα

0 Μη επικίνδυνα

20 03 01 ανάµεικτα αστικά απόβλητα

20 03 07 ογκώδη απόβλητα

20 03 99 δηµοτικά απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως
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10.12 Απόβλητα οδοκαθαρισµού

0 Μη επικίνδυνα

20 03 03 υπολείµµατα οδοκαθαρισµού

10.2 Μεικτά και χύδην υλικά

10.21 Μεικτά υλικά συσκευασίας

0 Μη επικίνδυνα

15 01 05 συνθετική συσκευασία

15 01 06 µεικτή συσκευασία

10.22 Άλλα Μεικτά και χύδην υλικά

0 Μη επικίνδυνα

02 06 99 απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως

02 07 99 απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως

04 02 99 απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως

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 99 απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως

10 01 99 απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως

10 06 99 απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως

10 07 99 απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως

10 08 99 απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως

11 01 99 απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως

12 01 13 απόβλητα συγκόλλησης

12 01 99 απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως

16 03 04 ανόργανα απόβλητα εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο 16 03 03

16 03 06 οργανικά απόβλητα εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο 16 03 05

16 07 99 απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως

19 02 03 προαναµεµειγµένα απόβλητα που αποτελούνται µόνο από µη επικίνδυνα απόβλητα

19 02 10 απόβλητα καυσίµων εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο 19 02 08 και 19 02 09

19 02 99 απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως

20 01 99 άλλα µέρη µη προδιαγραφόµενα άλλως

1 Επικίνδυνα

16 03 03* οργανικά απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

16 03 05* οργανικά απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

10.3 Υπολείµµατα διαλογών

10.32 Άλλα υπολείµµατα διαλογών

0 Μη επικίνδυνα

03 03 07 µηχανικώς διαχωριζόµενα απορρίµµατα από την πολτοποίηση απόβλητου χαρτιού και χαρ-
τονιού

03 03 08 απόβλητα από την επιλογή χαρτιού και χαρτονιών που προορίζονται για ανακύκλωση

19 05 01 µη λιπασµατοποιηµένο τµήµα των δηµοτικών και παροµοίων αποβλήτων
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19 05 02 µη λιπασµατοποιηµένο τµήµα ζωικών και φυτικών αποβλήτων

19 05 03 προϊόντα λιπασµατοποίησης εκτός προδιαγραφών

19 05 99 απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως

19 08 01 εσχαρίσµατα

19 10 04 ελαφρό κλάσµα κατατεµαχισµού και σκόνη άλλο από τα αναφερόµενα στο 19 10 03

19 10 06 άλλα κλάσµατα εκτός των αναφεροµένωνστο 19 10 05

19 12 10 καύσιµα απόβλητα (καύσιµα προερχόµενα από απορρίµµατα)

19 12 12 άλλα απόβλητα (περιλαµβανοµένων µειγµάτων υλικών) από τη µηχανική κατεργασία απο-
βλήτων εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο 19 12 11

1 Επικίνδυνα

19 10 03* ελαφρό κλάσµα κατατεµαχισµού και σκόνη που περιέχει επικίνδυνες ουσίες

19 10 05* άλλα κλάσµατα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

19 12 11* άλλα απόβλητα (περιλαµβανοµένων µειγµάτων υλικών) από τη µηχανική κατεργασία απο-
βλήτων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

11 Κοινές λυµατολάσπες

11.1 Λυµατολάσπες από την επεξεργασία υγρών αποβλήτων

11.11 Λυµατολάσπες από την επεξεργασία λυµάτων υπονόµων

0 Μη επικίνδυνα

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 08 05 λάσπες από την επεξεργασία αστικών λυµάτων

11.12 Βιοδιαλυτές λυµατολάσπες από την επεξεργασία υγρών αποβλήτων

0 Μη επικίνδυνα

02 02 04 λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής

02 03 05 λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής

02 04 03 λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής

02 05 02 λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής

02 06 03 λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής

02 07 05 λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής

03 03 11 λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής εκτός των αναφεροµένων στο 03 03 10

11.2 Λυµατολάσπες από τον καθαρισµό πόσιµου νερού

11.21 Λυµατολάσπες από τον καθαρισµό πόσιµου νερού

0 Μη επικίνδυνα

05 01 13 λάσπες από τα ύδατα τροφοδοσίας του καυστήρα

19 09 02 λάσπες από τη διαύγαση του νερού

19 09 99 απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως

11.3 Μη µολυσµένες λυµατολάσπες βυθοκόρησης

11.31 Μη µολυσµένες λυµατολάσπες βυθοκόρησης

0 Μη επικίνδυνα

17 05 06 µπάζα εκσκαφών εκτός των αναφεροµένων στο 17 05 05
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11.4 Περιεχόµενα βόθρων

11.41 Περιεχόµενα βόθρων

0 Μη επικίνδυνα

20 03 04 λάσπη σηπτικής δεξαµενής

20 03 06 απόβλητα από τον καθαρισµό λυµάτων

12 Υπολείµµατα ανόργανων ουσιών

12.1 Υπολείµµατα κατασκευών και κατεδαφίσεων

12.11 Υπολείµµατα σκυροδέµατος και οπτοπλινθοδοµών

0 Μη επικίνδυνα

10 12 08 κεραµικών, τούβλων, κεραµιδιών και προϊόντων δοµικών κατασκευών (µετά από θερµική
επεξεργασία

10 12 99 απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως

10 13 14 απόβλητα σκυροδέµατος και λάσπης σκυροδέµατος

10 13 99 απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως

17 01 01 σκυρόδεµα

17 01 02 τούβλα

17 01 03 πλακάκια και κεραµικά

17 01 07 µείγµα σκυροδέµατος, τούβλων, πλακακίων και κεραµικών εκτός εκείνων που περιλαµβά-
νονται στο 17 01 06

17 08 02 υλικά δοµικών κατασκευών µε βάση το γύψο εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο 17
08 02

1 Επικίνδυνα

17 01 06* µείγµατα ή επιµέρους συστατικά από σκυρόδεµα, τούβλα, πλακάκια και κεραµικά που
περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

17 08 01* υλικά δοµικών κατασκευών µε βάση το γύψο µολυσµένα από επικίνδυνες ουσίες

12.12 Υπολείµµατα υλικών κατασκευής ασφαλτοταπήτων

0 Μη επικίνδυνα

17 03 02 µείγµατα ορυκτής ασφάλτου εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο 17 03 01

1 Επικίνδυνα

17 03 01* µείγµατα ορυκτής ασφάλτου που περιέχουν λιθανθρακόπισσα

17 03 03* λιθανθρακόπισσα και προϊόντα πίσσας

12.13 Μεικτά υπολείµµατα κατασκευών

0 Μη επικίνδυνα

17 06 04 µονωτικά υλικά εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο 17 06 01 και 17 06 03

17 09 04 µείγµατα αποβλήτων δοµικών κατασκευών και κατεδαφίσεων εκτός εκείνων που περιλαµβά-
νονται στο 17 09 01, 17 09 02 και 17 09 03

1 Επικίνδυνα

17 02 04* γυαλί, πλαστικό και ξύλο που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες ή έχουν µολυνθεί από αυτές

17 06 03* άλλα µονωτικά υλικά που αποτελούνται από επικίνδυνες ουσίες ή τις περιέχουν

17 09 01* απόβλητα δοµικών κατασκευών και κατεδαφίσεων που περιέχουν υδράργυρο

17 09 03* άλλα απόβλητα δοµικών κατασκευών και κατεδαφίσεων (περιλαµβανοµένων µειγµάτων
αποβλήτων) που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
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12.2 Υπολείµµατα αµιάντου

12.21 Υπολείµµατα αµιάντου

1 Επικίνδυνα

06 07 01* απόβλητα που περιέχουν αµίαντο από ηλεκτρόλυση

06 13 04* απόβλητα από τη βιοµηχανία επεξεργασίας αµιάντου

10 13 09* απόβλητα από την παραγωγή αµιαντοτσιµέντου που περιέχουν αµίαντο

15 01 11* µεταλλική συσκευασία που περιέχει επικίνδυνη µήτρα στερεού πορώδους υλικού (π.χ.
αµιάντου), περιλαµβανοµένων των κενών δοχείων υπό πίεση

16 01 11* τακάκια φρένων που περιέχουν αµίαντο

16 02 12* απορριπτόµενος εξοπλισµός που περιέχει ελεύθερο αµίαντο

17 06 01* µονωτικά υλικά που περιέχουν αµίαντο

17 06 05* µπάζα εκσκαφών που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

12.3 Υπολείµµατα φυσικών ορυκτών

12.31 Υπολείµµατα φυσικών ορυκτών

0 Μη επικίνδυνα

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 06 υπολείµµατα εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο 01 03 04 και 01 03 05

01 03 08 απόβλητα σκόνης και πούδρας εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο 01 03 07

01 03 09 ερυθρά ιλύς από την παραγωγή αλουµίνας εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 01 03 07

01 03 99 απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως

01 04 08 απόβλητα χαλίκια και σπασµένοι βράχοι εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 01 04 07

01 04 09 απόβλητα αµµώδη και αργιλώδη

01 04 10 απόβλητα σκόνης και πούδρας εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 01 04 07

01 04 11 απόβλητα από την επεξεργασία ποτάσας και αλατούχου βράχου εκτός εκείνων που αναφέ-
ρονται στο 01 04 07

01 04 12 υπολείµµατα και άλλα απόβλητα από πλύσιµο και καθαρισµό ορυκτών εκτός εκείνων που
αναφέρονται στα 01 04 07 και 01 04 11

01 04 13 απόβλητα από την κοπή και το πριόνισµα πέτρας εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 01
04 07

01 04 99 απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως

01 05 04 λάσπες και απόβλητα από γεώτρηση νερού

01 05 07 λάσπες και απόβλητα από γεώτρηση που περιέχουν βαρίτη εκτός εκείνων που αναφέρονται
στα 01 05 05 και 01 05 06

01 05 08 λάσπες και απόβλητα από γεώτρηση που περιέχουν χλωριούχα εκτός εκείνων που αναφέ-
ρονται στα 01 05 05 και 01 05 06

01 05 99 απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως

02 04 01 χώµατα από τον καθαρισµό και πλύση σακχαροτεύτλων

08 02 02 υδαρείς λάσπες που περιέχουν κεραµικά υλικά

10 11 10 απόβλητο µείγµα προπαρασκευής πριν τη θερµική κατεργασία εκτός εκείνων που περι-
λαµβάνονται στο 10 11 09
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10 12 01 απόβλητο µείγµα προπαρασκευής πριν από τη θερµική κατεργασία

10 13 01 απόβλητο µείγµα προπαρασκευής πριν από τη θερµική κατεργασία

17 05 04 χώµατα και πέτρες εκτός των αναφεροµένων στο 17 05 03

17 05 08 έρµα σιδηροτροχιών εκτός εκείνου που περιλαµβάνεται στο 17 05 07

19 01 99 απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως

19 08 02 απόβλητα από την εξάµµωση

19 09 01 στερεά απόβλητα από πρωτοβάθµια διύλιση και εσχαρίσµατα

19 12 09 ορυκτά (π.χ. άµµος, πέτρες)

19 13 02 στερεά απόβλητα από την εξυγίανση χωµάτων εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο 19
13 01

20 02 02 χώµατα και πέτρες

20 02 03 άλλα µη βιοαποικοδοµήσιµα απόβλητα

1 Επικίνδυνα

01 03 04* οξεοπαραγωγά υπολείµµατα από την επεξεργασία θειούχου

01 03 05* άλλα υπολείµµατα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

01 03 07* άλλα υπολείµµατα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες από τη φυσική και χηµική επεξεργασία
ορυκτών που περιέχουν µέταλλα

01 04 07* απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες από φυσική και χηµική επεξεργασία ορυκτών
που δεν περιέχουν µέταλλα

01 05 06* λάσπες γεωτρήσεων και άλλα απόβλητα γεωτρήσεων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

10 11 09* απόβλητο µείγµα προπαρασκευής πριν τη θερµική κατεργασία που περιέχει επικίνδυνες
ουσίες

19 13 01* στερεά απόβλητα από την εξυγίανση χωµάτων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

12.4 Υπολείµµατα καύσεων

12.41 Απόβλητα καθαρισµού αερίων καπναγωγών

0 Μη επικίνδυνα

10 01 05 απόβλητα αντιδράσεων µε βάση ασβέστιο από αποθείωση καυσαερίων σε στερεά µορφή

10 01 07 απόβλητα αντιδράσεων µε βάση ασβέστιο από αποθείωση καυσαερίων σε µορφή λάσπης

10 01 19 απόβλητα από τον καθαρισµό αερίων εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στα 10 01 05,
10 01 07 και 10 01 18

10 02 08 στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο 10
02 07

10 02 14 λάσπες και πλάκες φίλτρων από την επεξεργασία αερίων εκτός εκείνων που περιλαµβάνο-
νται στο 10 02 13

10 03 20 σκόνη καυσαερίων εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο 10 03 19

10 03 24 στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο 10
03 23

10 03 26 λάσπες και πλάκες φίλτρων από την επεξεργασία αερίων εκτός εκείνων που περιλαµβάνο-
νται στο 10 03 25

10 07 03 στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων

10 07 05 λάσπες και πλάκες φίλτρων από την επεξεργασία αερίων
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10 08 16 σκόνη καυσαερίων εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο 10 08 15

10 08 18 λάσπες και πλάκες φίλτρων από την επεξεργασία καυσαερίων εκτός εκείνων που περιλαµβά-
νονται στο 10 08 17

10 09 10 σκόνη καυσαερίων εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο 10 09 09

10 10 10 σκόνη καυσαερίων εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο 10 10 09

10 11 16 στερεά απόβλητα από την επεξεργασία καυσαερίων εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο
10 11 15

10 11 18 λάσπες και πλάκες φίλτρων από την επεξεργασία καυσαερίων εκτός εκείνων που περιλαµβά-
νονται στο 10 11 17

10 12 05 λάσπες και πλάκες φίλτρων από την επεξεργασία αερίων

10 12 10 στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο 10
12 09

10 13 07 λάσπες και πλάκες φίλτρων από την επεξεργασία αερίων

10 13 13 στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο 10
13 12

1 Επικίνδυνα

10 01 18* απόβλητα από τον καθαρισµό αερίων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

10 02 07* στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

10 02 13* λάσπες και πλάκες φίλτρων από την επεξεργασία αερίων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

10 03 19* σκόνη καυσαερίων που περιέχει επικίνδυνες ουσίες

10 03 23* στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

10 03 25* λάσπες και πλάκες φίλτρων από την επεξεργασία αερίων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

10 04 04* σκόνη καυσαερίων

10 04 06* στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων

10 04 07* λάσπες και πλάκες φίλτρων από την επεξεργασία αερίων

10 05 03* σκόνη καυσαερίων

10 05 05* στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων

10 05 06* λάσπες και πλάκες φίλτρων από την επεξεργασία αερίων

10 06 03* σκόνη καυσαερίων

10 06 06* στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων

10 06 07* λάσπες και πλάκες φίλτρων από την επεξεργασία αερίων

10 08 15* σκόνη καυσαερίων που περιέχει επικίνδυνες ουσίες

10 08 17* λάσπες και πλάκες φίλτρων από την επεξεργασία καυσαερίων που περιέχουν επικίνδυνες
ουσίες

10 09 09* σκόνη καυσαερίων που περιέχει επικίνδυνες ουσίες

10 10 09* σκόνη καυσαερίων που περιέχει επικίνδυνες ουσίες

10 11 15* απόβλητα από τον καθαρισµό αερίων που περιέχουν υδράργυρο

10 11 17* λάσπες και πλάκες φίλτρων από την επεξεργασία καυσαερίων που περιέχουν επικίνδυνες
ουσίες
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10 12 09* στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

10 13 12* στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

10 14 01* απόβλητα από τον καθαρισµό αερίων που περιέχουν υδράργυρο

11 05 03* στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων

19 01 05* πίττα φίλτρου από την επεξεργασία αερίων

19 01 06* υδαρή υγρά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων και άλλα υδαρή υγρά απόβλητα

19 01 07* στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων

19 04 02* πτητική τέφρα και απόβλητα επεξεργασίας καυσαερίων

19 11 07* απόβλητα από τον καθαρισµό καυσαερίων

12.42 Σκωρίες και τέφρες από διεργασίες καύσης

0 Μη επικίνδυνα

06 09 02 φωσφορική σκωρία

10 01 01 τέφρα κλιβάνου, σκωρία και σκόνη λέβητα (εξαιρουµένης της σκόνης λέβητα που περι-
λαµβάνεται στο 10 01 04)

10 01 02 πτητική τέφρα άνθρακα

10 01 03 πτητική τέφρα τύρφης και (ακατέργαστου) ξύλου

10 01 15 τέφρα κλιβάνου, σκωρία και σκόνη λέβητα από κοινή καύση εκτός εκείνων που περιλαµβά-
νονται στο 10 01 14

10 01 17 πτητική τέφρα από κοινή αποτέφρωση εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο 10 01 16

10 01 24 άµµοι από ρευστοποιηµένες κλίνες

10 02 01 απόβλητα από την επεξεργασία σκωρίας

10 02 02 ανεπεξέργαστη σκωρία

10 03 16 εξαφρίσµατα εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο 10 03 15

10 03 22 άλλα σωµατίδια και σκόνη (συµπεριλαµβάνεται η σκόνη σφαιροµύλου) εκτός εκείνων που
περιλαµβάνονται στο 10 03 21

10 03 30 απόβλητα από την επεξεργασία αλατωδών σκωριών και µαύρων επιπλεουσών σκωριών
εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο 10 03 29

10 05 01 σκωρίες πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής

10 05 04 άλλα σωµατίδια και σκόνη

10 05 11 επιπλέουσες σκωρίες και εξαφρίσµατα εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο 10 05 10

10 06 01 σκωρίες πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής

10 06 02 επιπλέουσες σκωρίες και εξαφρίσµατα πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής

10 06 04 άλλα σωµατίδια και σκόνη

10 07 01 σκωρίες πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής

10 07 02 επιπλέουσες σκωρίες και εξαφρίσµατα πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής

10 07 04 άλλα σωµατίδια και σκόνη

10 08 04 σωµατίδια και σκόνη

10 08 09 άλλες σκωρίες

10 08 11 επιπλέουσες σκωρίες και εξαφρίσµατα εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο 10 08 10

10 09 03 σκωρία καµίνων

10 09 12 άλλα σωµατίδια εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο 10 09 11

10 10 03 σκωρία καµίνων
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10 10 12 άλλα σωµατίδια εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο 10 10 11

10 12 03 σωµατίδια και σκόνη

11 05 02 στάχτη κασσιτέρου

19 01 12 τέφρα και σκωρία κλιβάνου εκτός των αναφεροµένων στο 19 01 11

19 01 14 πτητική τέφρα εκτός της αναφερόµενης στο 19 01 13

19 01 16 σκόνη λεβήτων εκτός της αναφερόµενης στο 19 01 15

19 01 18 απόβλητα πυρόλυσης εκτός των αναφεροµένων στο 19 01 17

19 01 19 άµµοι από ρευστοποιηµένες κλίνες

1 Επικίνδυνα

10 01 04* πτητική τέφρα και σκόνη λέβητα πετρελαίου

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 16* πτητική τέφρα από κοινή αποτέφρωση που περιέχει επικίνδυνες ουσίες

10 03 04* σκωρίες πρωτοβάθµιας επεξεργασίας

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 21* άλλα σωµατίδια και σκόνη (συµπεριλαµβάνεται η σκόνη σφαιροµύλου) που περιέχουν
επικίνδυνες ουσίες

10 03 29* απόβλητα από την επεξεργασία αλατωδών σκωριών και µαύρων επιπλεουσών σκωριών που
περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

10 04 01* σκωρίες πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής

10 04 02* επιπλέουσες σκωρίες και εξαφρίσµατα πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής

10 04 05* άλλα σωµατίδια και σκόνη

10 05 10* επιπλέουσες σκωρίες και εξαφρίσµατα εύφλεκτα ή τα οποία εκπέµπουν, ερχόµενα σε επαφή
µε το νερό, εύφλεκτα αέρια σε επικίνδυνες ποσότητες

10 08 08* αλατώδεις σκωρίες πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής

10 08 10* επιπλέουσες σκωρίες και εξαφρίσµατα εύφλεκτα ή τα οποία εκπέµπουν, ερχόµενα σε επαφή
µε το νερό, εύφλεκτα αέρια σε επικίνδυνες ποσότητες

10 09 11* άλλα σωµατίδια που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

10 10 11* άλλα σωµατίδια που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

19 01 11* τέφρα και σκωρία κλιβάνου που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

19 01 13* πτητική τέφρα που περιέχει επικίνδυνες ουσίες

19 01 15* σκόνη λεβήτων που περιέχει επικίνδυνες ουσίες

19 01 17* απόβλητα πυρόλυσης που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

12.5 ∆ιάφορα υπολείµµατα ανόργανων ουσιών

12.51 Υπολείµµατα τεχνητών ανόργανων ουσιών

0 Μη επικίνδυνα

02 04 02 ανθρακικό ασβέστιο εκτός προδιαγραφών

06 09 04 απόβλητα αντιδράσεων µε βάση το ασβέστιο εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο 06
09 03

06 11 01 απόβλητα αντιδράσεων µε βάση το ασβέστιο από την παραγωγή διοξειδίου του τιτανίου

08 02 03 υδατικά αιωρήµατα που περιέχουν κεραµικά υλικά
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10 02 99 απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως

10 03 05 απόβλητα αλουµίνας

10 03 99 απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως

10 04 99 απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως

10 05 99 απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως

10 09 14 απόβλητα δεσµευτικών παραγόντων εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο 10 09 13

10 11 03 απόβλητα από ινώδη υλικά µε βάση ύαλο

10 11 05 σωµατίδια και σκόνη

10 11 14 λάσπες στιλβώσεως και λείανσης υάλου εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο 10 11 13

10 11 99 απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως

10 12 12 απόβλητα σµαλτοποίησης εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο 10 12 11

10 13 04 απόβλητα από την ασβεστοποίηση και ενυδάτωση της ασβέστου

10 13 06 σωµατίδια και σκόνη (εκτός των 10 13 12 και 10 13 13)

10 13 10 απόβλητα από την παραγωγή αµιαντοτσιµέντου εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο
10 13 09

10 13 11 απόβλητα από σύνθετα υλικά µε βάση το τσιµέντο εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο
10 13 09 και 10 13 10

12 01 17 απόβλητα υλικών αµµοβολής εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο 12 01 16

12 01 21 εξηντληµένα σώµατα λείανσης και υλικά λείανσης εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο
12 01 20

1 Επικίνδυνα

06 09 03* απόβλητα αντιδράσεων µε βάση το ασβέστιο, που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες ή έχουν
µολυνθεί από αυτές

10 11 13* λάσπες στιλβώσεως και λείανσης υάλου που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

10 12 11* απόβλητα σµαλτοποίησης που περιέχουν βαρέα µέταλλα

11 02 02* λάσπες από υδροµεταλλουργία ψευδαργύρου (συµπεριλαµβάνονται ιαροσίτης, γαιτίτης)

12 01 16* απόβλητα υλικών αµµοβολής που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

12 01 20* εξηντληµένα σώµατα λείανσης και υλικά λείανσης που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

12.52 Υπολείµµατα πυρίµαχων υλικών

0 Μη επικίνδυνα

10 09 06 χύτευση καλουπιών (εσωτερικών και εξωτερικών), τα οποία δεν έχουν υποστεί χύση µετάλ-
λου, εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο 10 09 05

10 09 08 χύτευση καλουπιών (εσωτερικών και εξωτερικών), τα οποία έχουν υποστεί χύση µετάλλου
εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο 10 09 07

10 09 99 απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως

10 10 06 χύτευση καλουπιών (εσωτερικών και εξωτερικών), τα οποία έχουν υποστεί χύση µετάλλου
εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο 10 10 05

10 10 08 χύτευση καλουπιών (εσωτερικών και εξωτερικών) που έχουν υποστεί χύση µετάλλου εκτός
εκείνων που περιλαµβάνονται στο 10 10 07

16 11 02 υλικά επένδυσης και εµαγέ για πυρίµαχες επιφάνειες µε βάση τον άνθρακα από µεταλλουρ-
γικές διεργασίες εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο 16 11 01

16 11 04 άλλα υλικά επένδυσης και εµαγέ για πυρίµαχες επιφάνειες από µεταλλουργικές διαδικασίες
εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο 16 11 03

16 11 06 υλικά επένδυσης και εµαγέ για πυρίµαχες επιφάνειες από µη µεταλλουργικές διεργασίες
εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο 16 11 05
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1 Επικίνδυνα

10 09 05* χύτευση καλουπιών (εσωτερικών και εξωτερικών), τα οποία δεν έχουν υποστεί χύση µετάλ-
λου και περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

10 09 07* χύτευση καλουπιών (εσωτερικών και εξωτερικών), τα οποία έχουν υποστεί χύση µετάλλου
και τα οποία περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

10 10 05* χύτευση καλουπιών (εσωτερικών και εξωτερικών), τα οποία δεν έχουν υποστεί χύση µετάλ-
λου και περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

10 10 07* χύτευση καλουπιών (εσωτερικών και εξωτερικών), τα οποία έχουν υποστεί χύση µετάλλου
και τα οποία περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

16 11 01* υλικά επένδυσης και εµαγέ για πυρίµαχες επιφάνειες µε βάση τον άνθρακα από µεταλλουρ-
γικές διεργασίες που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

16 11 03* άλλα υλικά επένδυσης και εµαγέ για πυρίµαχες επιφάνειες από µεταλλουργικές διεργασίες
που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

16 11 05* υλικά επένδυσης και εµαγέ για πυρίµαχες επιφάνειες από µη µεταλλουργικές διεργασίες
που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

12.6 Μολυσµένα εδάφη και ρυπώδεις λυµατολάσπες βυθοκόρησης

12.61 Μολυσµένα εδάφη και απορρίµµατα κατεδάφισης

1 Επικίνδυνα

05 01 05* πετρελαιοκηλίδες

17 05 03* χώµατα και πέτρες που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

17 05 07* έρµα σιδηροτροχιών που περιέχει επικίνδυνες ουσίες

12.62 Ρυπώδεις λυµατολάσπες βυθοκόρησης

1 Επικίνδυνα

17 05 05* µπάζα εκσκαφών που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

13 Στερεοποιηµένα, σταθεροποιηµένα ή υαλοποιηµένα απόβλητα

13.1 Στερεοποιηµένα ή σταθεροποιηµένα απόβλητα

13.11 Στερεοποιηµένα ή σταθεροποιηµένα απόβλητα

0 Μη επικίνδυνα

19 03 05 σταθεροποιηµένα απόβλητα εκτός των αναφεροµένωνστο 19 03 04

19 03 07 στερεοποιηµένα απόβλητα εκτός των αναφεροµένωνστο 19 03 06

1 Επικίνδυνα

19 03 04* απόβλητα που σηµειώνονται ως επικίνδυνα, µερικώς σταθεροποιηµένα

19 03 06* απόβλητα που σηµειώνονται ως επικίνδυνα, στερεοποιηµένα

13.2 Υαλοποιηµένα απόβλητα

13.21 Υαλοποιηµένα απόβλητα

0 Μη επικίνδυνα

19 04 01 Υαλοποιηµένα απόβλητα»
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