
Κατάλογος αποβλήτων σύμφωνα με το Παράρτημα της απόφασης
2000/532/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με τις Αποφάσεις 2001/118/ΕΚ,

2001/119//ΕΚ και 2001/573/ΕΚ της Επιτροπής Ε.Κ.
[Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων (Ε.Κ.Α.)]

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Ο κατάλογος του παρόντος Παραρτήματος αποτελεί εναρμονισμένο κατάλογο αποβλήτων
και μπορεί να αναθεωρείται από την Επιτροπή Ε.Κ .σε τακτά χρονικά διαστήματα βάσει νέων
γνώσεων, και ιδίως ερευνητικών αποτελεσμάτων σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 18
της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 91/156/ΕΚ.

2. 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:
2.1. Προσδιορισμός της πηγής που παράγει το απόβλητο στα κεφάλαια 01 έως 12 ή 17 έως
20 και προσδιορισμός του αντιστοίχου εξαψήφιου κωδικού για το απόβλητο (εξαιρουμένων
των κωδικών των εν λόγω κεφαλαίων που λήγουν σε 99) . Σημειώνεται ότι μία συγκεκριμένη
εγκατάσταση μπορεί να πρέπει να ταξινομήσει τις δραστηριότητές της σε διάφορα κεφάλαια.
2.2. Εάν δεν μπορεί να ευρεθεί κατάλληλος κωδικός στα κεφάλαια 01 έως 12 ή 17 έως 20, για
τον προσδιορισμό του αποβλήτου θα πρέπει να εξετασθούν τα κεφάλαια 13, 14 και 15.
2.3. Εάν δεν αντιστοιχεί κανένας από αυτούς τους κωδικούς αποβλήτων, ο προσδιορισμός
πρέπει να γίνει σύμφωνα με το κεφάλαιο 16.
2.4. 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 στην δραστηριότητα που έχει προσδιορισθεί στο πρώτο στάδιο.

3. Για την εφαρμογή του παρόντος ως «επικίνδυνη ουσία» νοείται κάθε ουσία που ταξινομείται
ή θα ταξινομηθεί ως επικίνδυνη σύμφωνα με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ, όπως έχει
τροποποιηθεί. Ως «βαρύ μέταλλο» νοείται κάθε ένωση αντιμονίου, αρσενικού, καδμίου,
χρωμίου (εξασθενούς), χαλκού, μολύβδου, υδραργύρου, σεληνίου, τελλουρίου, θαλλίου και
κασσιτέρου, συμπεριλαμβανομένων των μετάλλων αυτών στην μεταλλική μορφή, εφ’ όσον
χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνες ουσίες.

4. 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 ΙΙ της
παρούσας απόφασης. Όσον αφορά τα σημεία Η3 έως Η8, Η10 και Η11, εφαρμόζεται η
παράγραφος 4 των σημειώσεων του Παραρτήματος ΙΙ του παρόντος άρθρου. Για τα
χαρακτηριστικά Η1, Η2, Η9 και Η12 έως Η14, η παράγραφος 4 των σημειώσεων του
Παραρτήματος ΙΙ δεν προβλέπει προδιαγραφές προς το παρόν.

5. Δεδομένου ότι σύμφωνα με την οδηγία 1999/45/ΕΚ, η περίπτωση των κραμάτων θεωρείται
ότι χρειάζεται περαιτέρω εξέταση, λόγω του ότι τα χαρακτηριστικά των κραμάτων είναι τέτοια 
ώστε να μπορεί να μην είναι δυνατόν να καθορισθούν με ακρίβεια οι ιδιότητές τους,
χρησιμοποιώντας τις προς το παρόν διαθέσιμες συμβατικές μεθόδους, οι διατάξεις της
παραγράφου 4 του Παραρτήματος ΙΙ του παρόντος άρθρου δεν ισχύουν σε κράματα καθαρών 
μετάλλων (τα οποία δεν έχουν μολυνθεί από επικίνδυνες ουσίες). Τούτο θα εξακολουθήσει να 
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ισχύει εν αναμονή περαιτέρω εργασιών επί της συγκεκριμένης προσέγγισης της ταξινόμησης 
των κραμάτων. Τα απόβλητα υλικά, τα οποία απαριθμούνται ειδικά στον κατάλογο αυτόν,
παραμένουν ταξινομημένα όπως έχουν προς το παρόν.

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 μορφοποίηση και τη φυσική και χημική επιφανειακή
 επεξεργασία μετάλλων και πλαστικών
13  Απόβλητα ελαίων και απόβλητα υγρών καυσίμων (εκτός βρωσίμων ελαίων, 05 και 12)
14  Απόβλητα από οργανικούς διαλύτες, ψυκτικές ουσίες και προωθητικά (εκτός 07 και
 08)
15  Απόβλητα από συσκευασίες· απορροφητικά υλικά, υφάσματα σκουπίσματος, υλικά
 φίλτρων και προστατευτικό ρουχισμό μη προδιαγραφόμενα άλλως
16  Απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως στον κατάλογο
17  Απόβλητα από κατασκευές και κατεδαφίσεις (περιλαμβάνεται χώμα εκσκαφής από
 ρυπασμένες τοποθεσίες)
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
 υγρών αποβλήτων εκτός σημείου παραγωγής και την προετοιμασία ύδατος
 προοριζομένου για κατανάλωση από τον άνθρωπο και ύδατος για βιομηχανική χρήση
20  Δημοτικά απόβλητα (οικιακά απόβλητα και παρόμοια απόβλητα από εμπορικές
 δραστηριότητες, βιομηχανίες και ιδρύματα), περιλαμβανομένων μερών χωριστά
 συλλεγέντων.

Ακολουθεί το κεφάλαιο 17, που αφορά στα ΑΕΚΚ. Αν επιθυμείτε να δείτε τον πλήρη
κατάλογο των Αποβλήτων, κατεβάστε τον σε αρχείο pdf, εδώ.
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17  ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΧΩΜΑ
 ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΑΠΟ ΡΥΠΑΣΜΕΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ)

17 01   σκυρόδεμα, τούβλα, πλακίδια και κεραμικά
17 01 01  σκυρόδεμα
17 01 02  τούβλα
17 01 03  πλακίδια και κεραμικά
17 01 06*  μείγματα ή επιμέρους συστατικά από σκυρόδεμα, τούβλα, πλακίδια και   
  κεραμικά που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
17 01 07  μείγμα σκυροδέματος, τούβλων, πλακιδίων και κεραμικών εκτός εκείνων που
  περιλαμβάνονται στο σημείο 17 01 06
17 02   ξύλο, γυαλί και πλαστικό
17 02 01  ξύλο
17 02 02  γυαλί
17 02 03  πλαστικό
17 02 04*  γυαλί, πλαστικό και ξύλο που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες ή έχουν μολυνθεί  
  από αυτές
17 03   μείγματα ασφάλτου και ορυκτής πίσσας, λιθανθρακόπισσα και προϊόντα πίσσας
17 03 01*  μείγματα ορυκτής ασφάλτου που περιέχουν λιθανθρακόπισσα
17 03 02  μείγματα ορυκτής ασφάλτου εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 
  17 03 01
17 03 03*  λιθανθρακόπισσα και προϊόντα πίσσας
17 04   μέταλλα (περιλαμβανομένων και των κραμάτων τους)
17 04 01  χαλκός, μπρούντζος, ορείχαλκος
17 04 02  αλουμίνιο
17 04 03  μόλυβδος
17 04 04  ψευδάργυρος
17 04 05  σίδηρος και χάλυβας
17 04 06  κασσίτερος
17 04 07  ανάμεικτα μέταλλα
17 04 09*  απόβλητα μετάλλων μολυσμένα από επικίνδυνες ουσίες
17 04 10*  καλώδια που περιέχουν πετρέλαιο, λιθανθρακόπισσα και άλλες επικίνδυνες   
  ουσίες
17 04 11  καλώδια εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 17 04 10
17 05   χώματα (περιλαμβανομένων χωμάτων εκσκαφής από ρυπασμένες τοποθεσίες),
  πέτρες και μπάζα εκσκαφών
17 05 03*  χώματα και πέτρες που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
17 05 04  χώματα και πέτρες άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 17 05 03
17 05 05*  μπάζα εκσκαφών που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
17 05 06  μπάζα εκσκαφών άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 17 05 05
17 05 07*  έρμα σιδηροτροχιών που περιέχει επικίνδυνες ουσίες
17 05 08  έρμα σιδηροτροχιών εκτός εκείνου που περιλαμβάνεται στο σημείο 17 05 07
17 06   μονωτικά υλικά και υλικά δομικών κατασκευών που περιέχουν αμίαντο
17 06 01*  μονωτικά υλικά που περιέχουν αμίαντο
17 06 03*  άλλα μονωτικά υλικά που αποτελούνται από επικίνδυνες ουσίες ή τις περιέχουν
17 06 04  μονωτικά υλικά εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στα σημεία 17 06 01 και 
  17 06 03
17 06 05*  υλικά δομικών κατασκευών που περιέχουν αμίαντο
17 08   υλικά δομικών κατασκευών με βάση τον γύψο
17 08 01*  υλικά δομικών κατασκευών με βάση τον γύψο μολυσμένα από επικίνδυνες ουσίες
17 08 02  υλικά δομικών κατασκευών με βάση τον γύψο εκτός εκείνων που    
  περιλαμβάνονται στο σημείο 17 08 02
17 09   άλλα απόβλητα δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων
17 09 01*  απόβλητα δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων που περιέχουν υδράργυρο
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17 09 02*  απόβλητα δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων που περιέχουν PCB (π.χ.
  στεγανωτικά υλικά που περιέχουν PCB, δάπεδα με βάση ρητίνες που περιέχουν  
  PCB, μονάδες στεγανοποιημένης υαλόφραξης που περιέχουν PCB, πυκνωτές  
  που περιέχουν PCB)
17 09 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
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