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Ιστορικό
Η παρούσα έκθεση με τίτλο: «Ευρωπαϊκό και Ελληνικό Νομοθετικό Πλαίσιο για τα Στερεά
Απόβλητα – Εκτενής Περίληψη στην Ελληνική Γλώσσα», αποτελεί μία περιληπτική παρουσίαση στην
ελληνική γλώσσα του δεύτερου παραδοτέου «Deliverable 1-2: European and Greek waste
management policies» της Δράσης 1 του Έργου “ISWM-TINOS” (LIFE10/ENV/GR/000610) και
συγκεκριμένα της υπο-δράσης 1-2: «Εξέταση, επισκόπηση και ανάλυση του Ελληνικού και
Ευρωπαϊκού νομοθετικού πλαισίου σχετικά με τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων». Η εκτενής
έκθεση είναι διαθέσιμη στην αγγλική γλώσσα στην ιστοσελίδα του Έργου - http://uest.ntua.gr/iswmtinos/.
Στην έκθεση, παρουσιάζεται μία εκτενής περίληψη του υφιστάμενου εθνικού και ευρωπαϊκού
νομοθετικού πλαισίου όσον αφορά στην επεξεργασία και τη διαχείριση των αστικών στερεών
αποβλήτων (ΑΣΑ) συμπεριλαμβανομένων και των ειδικών ρευμάτων. Συγκεκριμένα, γίνεται σύντομη
παρουσίαση όλων των σχετικών ευρωπαϊκών νομοθετημάτων καθώς και των αντίστοιχων ελληνικών,
με στόχο αφενός την αποτύπωση της εξέλιξης της ευρωπαϊκής και ελληνικής νομοθεσίας και
αφετέρου την εξέταση της σύγκλισης της ελληνικής με την ευρωπαϊκή νομοθεσία στον τομέα της
διαχείρισης των αποβλήτων.
Ευχαριστίες
Η Ομάδα Εργασίας θα ήθελε να ευχαριστήσει το ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό μέσο για το περιβάλλον
(LIFE +) για την οικονομική ενίσχυση.
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Περίληψη
Η ευρωπαϊκή πολιτική για τη διαχείριση των αποβλήτων διαμορφώθηκε σταδιακά κατά τα τελευταία
30 έτη. Σημαντική συνιστώσα, για την ανάπτυξη της εν λόγω πολιτικής, αποτέλεσαν τα Προγράμματα
Δράσης για το Περιβάλλον (ΠΔΠ) καθώς και η διαμόρφωση του ευρωπαϊκού νομοθετικού πλαισίου
με γνώμονα την εξάλειψη των αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την υγεία. Σε ευρωπαϊκό
επίπεδο, η πιο άμεση μορφή της νομοθεσίας είναι ο Κανονισμός που έχει δεσμευτική νομική ισχύ για
κάθε κράτος μέλος, επί ίσοις όροις με τους εθνικούς νόμους. Ως αποτέλεσμα, οι εθνικές αρχές δεν
υποχρεούνται να αναλάβουν περαιτέρω δράση, ώστε να ενσωματώσουν τους ευρωπαϊκούς
Κανονισμούς στην εθνική νομοθεσία. Σε αντίθεση με την περίπτωση των Κανονισμών, για την
περίπτωση των Οδηγιών, οι εθνικές αρχές των κρατών μελών οφείλουν να αναλάβουν δράση
προκειμένου να ενσωματώσουν τις Οδηγίες στο εθνικό τους δίκαιο. Το ίδιο ισχύει και για τις
Ευρωπαϊκές Αποφάσεις. Η Ελλάδα, ως κράτος μέλος, οφείλει να είναι σύμφωνη με το ευρωπαϊκό
νομοθετικό πλαίσιο. Στην Ελλάδα, η εναρμόνιση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας υλοποιείται μέσω της
έκδοσης Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.
Η έκθεση αυτή περιέχει πληροφορίες σχετικές με το υφιστάμενο ευρωπαϊκό και ελληνικό νομοθετικό
πλαίσιο για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων και την επεξεργασία αυτών. Επιπλέον, λαμβάνεται
υπόψη η εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας με τις Κοινοτικές διατάξεις. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται
στην Ευρωπαϊκή Οδηγία - Πλαίσιο 2008/98/ΕΚ καθώς και τον πρόσφατο Νόμο 4042/2012 (ΦΕΚ
24/Α/13.2.2012) σύμφωνα με τον οποίο η Οδηγία-Πλαίσιο ενσωματώνεται στο εθνικό δίκαιο.
Για την εκπόνηση της παρούσας έκθεσης, εξετάσθηκε μία πληθώρα βιβλιογραφικών πηγών,
συμπεριλαμβανομένων επίσημων νομοθετικών εγγράφων (Οδηγίες, Κανονισμοί, Αποφάσεις, Νόμοι,
Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις, Προεδρικά Διατάγματα, Εγκύκλιοι κ.λπ.), αναθεωρήσεων νομοθεσίας,
μελετών και πληροφοριών αναρτημένων στο διαδίκτυο. Η σχετική νομοθεσία έχει ταξινομηθεί σε
τρεις (3) βασικές κατηγορίες. Συγκεκριμένα, η κατηγοριοποίηση, η οποία είναι κοινή για την
Ευρωπαϊκή και Ελληνική νομοθεσία, περιλαμβάνει τις εξής κατηγορίες: (i) Νομοθεσία Πλαίσιο για τα
Απόβλητα, (ii) Νομοθεσία αναφορικά με τις Εργασίες Διαχείρισης των Αποβλήτων και (iii) Νομοθεσία
για τις Ειδικές Ροές Αποβλήτων. Με βάση την ανάλυση που παρουσιάζεται στην έκθεση, το ελληνικό
νομοθετικό πλαίσιο για την διαχείριση των στερεών αποβλήτων είναι σύμφωνο με το ευρωπαϊκό
νομοθετικό πλαίσιο. Πιο συγκεκριμένα, ο πυρήνας της ευρωπαϊκής νομοθεσίας αναφορικά με τις
τρεις βασικές κατηγορίες έχει ενσωματωθεί με επιτυχία στην ελληνική νομοθεσία.
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Συντομογραφίες και Ακρωνύμια
ΑΕΚΚ

Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων

ΑΗΗΕ

Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού

ΑΣΑ

Αστικά Στερεά Απόβλητα

ΕΕ

Ευρωπαϊκή Ένωση

ΗΗΕ

Ηλεκτρικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός

ΗΣ

Ηλεκτρική Στήλη

ΚΥΑ

Κοινή Υπουργική Απόφαση

ΟΤΚΖ

Οχήματα στο Τέλος του Κύκλου Ζωής τους

ΠΔ

Προεδρικό Διάταγμα

ΠΔΠ

Προγράμματα Δράσης για το Περιβάλλον

ΥΑ

Υπουργική Απόφαση

ΦΕΚ

Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως

ISWM-TINOS

Integrated Solid Waste management - Tinos

WFD

Waste Framework Directive
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1. Εισαγωγή
Η παρούσα έκθεση υλοποιήθηκε με συγχρηματοδότηση από το χρηματοδοτικό μέσο για το
περιβάλλον LIFE+ και έχει τίτλο: «Ευρωπαϊκό και Ελληνικό Νομοθετικό Πλαίσιο για τα στερεά
απόβλητα – Εκτενής Περίληψη». Αποτελεί μία περιληπτική παρουσίαση στην ελληνική γλώσσα του
δεύτερου παραδοτέου (D 1-2) της Δράσης 1 του Έργου “ISWM-TINOS” (LIFE10/ENV/GR/000610) και
συγκεκριμένα της υπο-δράσης 1-2: «Εξέταση, επισκόπηση και ανάλυση του Ελληνικού και
Ευρωπαϊκού νομοθετικού πλαισίου σχετικά με τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων».
Στην έκθεση αυτή, παρουσιάζεται το υφιστάμενο εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο όσον
αφορά στην επεξεργασία και τη διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ)
συμπεριλαμβανομένων και των ειδικών ρευμάτων. Επιπλέον, στο πλαίσιο της παρούσας έκθεσης,
εξετάζεται η σύγκλιση της ελληνικής με την ευρωπαϊκή νομοθεσία στον τομέα της διαχείρισης των
αποβλήτων.
Η σχετική νομοθεσία έχει ταξινομηθεί σε τρεις (3) βασικές κατηγορίες. Συγκεκριμένα, η
κατηγοριοποίηση, η οποία είναι κοινή για την ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία, περιλαμβάνει τις
εξής κατηγορίες: (i) Νομοθεσία Πλαίσιο για τα Απόβλητα, (ii) Νομοθεσία αναφορικά με τις Εργασίες
Διαχείρισης των Αποβλήτων και (iii) Νομοθεσία για τις Ειδικές Ροές Αποβλήτων. Με βάση την
ανάλυση που παρουσιάζεται στην έκθεση, το ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο για την διαχείριση των
στερεών αποβλήτων είναι σύμφωνο με το ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο. Πιο συγκεκριμένα, ο
πυρήνας της ευρωπαϊκής νομοθεσίας αναφορικά με τις τρεις βασικές κατηγορίες έχει ενσωματωθεί
με επιτυχία στην εθνική νομοθεσία.
Βάσει των ανωτέρω, στο Κεφάλαιο 2, περιλαμβάνονται ορισμένες συνοπτικές πληροφορίες
αναφορικά με τα Προγράμματα Δράσης για το Περιβάλλον καθώς και τις βασικές αρχές στη
διαχείριση των αποβλήτων. Στη συνέχεια, στα Κεφάλαια 3 και 4, γίνεται η παρουσίαση της
Ευρωπαϊκής και Ελληνικής Νομοθεσίας για τα στερεά απόβλητα, αντίστοιχα. Τέλος, στο Κεφάλαιο 5
παρουσιάζεται η σύγκλιση της εθνικής με την ευρωπαϊκή νομοθεσία.
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2. Η Ευρωπαϊκή Περιβαλλοντική Πολιτική με Επίκεντρο τη Διαχείριση των
Στερεών Αποβλήτων
2.1 Παραγωγή ΑΣΑ στην Ευρώπη
Βάσει του Ινστιτούτου Ευρωπαϊκής Περιβαλλοντικής Πολιτικής (2010), κατά τις τελευταίες δεκαετίες
η συνολική παραγωγή των στερεών αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) είχε αυξητικές τάσεις,
συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, αύξηση στην παραγωγή των Αστικών Στερεών Αποβλήτων
(ΑΣΑ), των Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ), των επικινδύνων
αποβλήτων και των αποβλήτων συσκευασιών. Στο Σχήμα 1 παρουσιάζονται δεδομένα αναφορικά με
την παραγωγή των ΑΣΑ στην Ευρώπη από το 1997 έως το 2009.
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Σχήμα 1: Παραγωγή ΑΣΑ ανά κάτοικο και έτος στην Ευρώπη (EEA, 20111)

1

http://www.eea.europa.eu/legal/copyright.Copyright holder: European Environment Agency,
http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/municipal-waste-generation-per-capita-in-western-europeeu-15-new-member-states-eu-12-eu-countries-eu-27-and-total-in-europe-eu-27-turkey-croatia-norway-icelandswitzerland-4
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2.2 Τα Έξι Προγράμματα Δράσης για το Περιβάλλον: Επισκόπηση
Η ευρωπαϊκή πολιτική για τη διαχείριση των αποβλήτων διαμορφώθηκε σταδιακά κατά τα τελευταία
30 έτη. Σημαντική συνιστώσα για την ανάπτυξη της εν λόγω πολιτικής αποτέλεσαν τα Προγράμματα
Δράσης για το Περιβάλλον (ΠΔΠ) καθώς και η διαμόρφωση του ευρωπαϊκού νομοθετικού πλαισίου
με γνώμονα την εξάλειψη των αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την υγεία. Με την
εξαίρεση του 6ου ΠΔΠ, τα Προγράμματα Δράσης για το Περιβάλλον δεν είναι νομικώς δεσμευτικά
προγράμματα. Το 1ο ΠΔΠ υιοθετήθηκε το Νοέμβριο του 1973 και περιελάμβανε επίκαιρα θέματα
διαχείρισης για το περιβάλλον. Με την πάροδο του χρόνου και την υιοθέτηση του 6ου ΠΔΠ τον Ιούλιο
του 2002, παρατηρήθηκε η μετακίνηση προς μια ολοκληρωμένη αντιμετώπιση προκειμένου να
δημιουργηθούν δεσμοί μεταξύ των επιχειρήσεων και της προστασίας του περιβάλλοντος2. Στο Σχήμα
2 παρουσιάζεται η χρονική διαδοχή των έξι ΠΔΠ.

Σχήμα 2: Η διαδοχή των 6 ΠΔΠ
Το 6ο ΠΔΠ, το οποίο εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο τον Ιούλιο του 2002
(Απόφαση 1600/2002/EΚ), καθιέρωσε ένα 10ετές πλαίσιο κοινοτικής δράσης στον τομέα του
περιβάλλοντος. Βάσει του 6ου ΠΔΠ ορίζονται τέσσερις (4) τομείς προτεραιότητας όπως φαίνονται στο
Σχήμα 3.

Κλιματική αλλαγή

Φυσικοί Πόροι και
Απόβλητα

Φύση και
Βιοποικιλότητα

Περιβάλλον και Υγεία

Σχήμα 3: Οι τέσσερις τομείς προτεραιότητας του 6ου ΠΔΠ
2

Hey Christian (2005), Introduction, Book chapter: EU Environmental Policies: A short history of the policy strategies EU
Environmental Policy Handbook from the book: A Critical Analysis of EU Environmental Legislation Making it accessible to
environmentalists and decision makers. Editor: Stefan Scheuer. Διαθέσιμο: http://www.eeb.org/?LinkServID=3E1E422E-AAB4A68D-221A63343325A81B&showMeta=0
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Το 6ο ΠΔΠ προβλέπει την ανάπτυξη επτά (7) θεματικών στρατηγικών (Σχήμα 4),
συμπεριλαμβανομένης της στρατηγικής για τη βιώσιμη (αειφόρο) χρήση των φυσικών πόρων, καθώς
και της στρατηγικής για την ανακύκλωση των αποβλήτων. Το πεδίο εφαρμογής της σχετικής με την
ανακύκλωση στρατηγικής επεκτάθηκε στη συνέχεια, ώστε να καλύψει τόσο την πρόληψη, όσο και
την ανακύκλωση των αποβλήτων. Οι θεματικές στρατηγικές αποτελούν το πλαίσιο για την ανάληψη
δράσης σε κοινοτικό επίπεδο σε κάθε έναν από τους τέσσερις τομείς προτεραιότητας3.

Ατμοσφαιρική ρύπανση

Πρόληψη και ανακύκλωση των αποβλήτων

Θαλάσσιο περιβάλλον

Προστασία του εδάφους

Χρήση των γεωργικών φαρμάκων

Αειφόρος χρήση των φυσικών πόρων

Αστικό περιβάλλον

Σχήμα 4: Οι Επτά Θεματικές Στρατηγικές του 6ου ΠΔΠ

2.3 Η Θεματική Στρατηγική για την Πρόληψη της Δημιουργίας και την
Ανακύκλωση των Αποβλήτων
Το έκτο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον προσδιόρισε την πρόληψη και τη διαχείριση
αποβλήτων ως μια από τις τέσσερις κορυφαίες προτεραιότητες. Για την αντιμετώπιση αυτής της
προτεραιότητας, θεσμοθετήθηκε από την Επιτροπή η θεματική στρατηγική για την πρόληψη και την
ανακύκλωση των αποβλήτων. Οι κύριοι στόχοι της εν λόγω θεματικής στρατηγικής ήταν:
3

European Commission (2006), EU Waste Policy: The Story Behind the Strategy, 2006.
Διαθέσιμο: http://ec.europa.eu/environment/waste/pdf/story_book.pdf
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Η πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων και η προώθηση της επαναχρησιμοποίησης,
ανακύκλωσης και ανάκτησης.



Η καθιέρωση της ευρωπαϊκής κοινωνίας της ανακύκλωσης.

Όπως αναφέρεται και στη σχετική Ανακοίνωση4: “Για να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί και κατά
συνέπεια για να εξασφαλιστεί υψηλότερο επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος, προτείνεται ο
εκσυγχρονισμός του υπάρχοντος νομικού πλαισίου – δηλαδή η καθιέρωση της ανάλυσης του κύκλου
ζωής στην διαμόρφωση της πολιτικής και η αποσαφήνιση, απλοποίηση και εξορθολογισμός της
νομοθεσίας της ΕΕ για τα απόβλητα. Αυτό θα συμβάλλει στην επίλυση των σημερινών προβλημάτων
εφαρμογής και θα οδηγήσει αποφασιστικά την ΕΕ στον δρόμο που θα την μετατρέψει σε μιαν
οικονομικά και περιβαλλοντικά αποτελεσματική κοινωνία ανακύκλωσης. Το σημερινό επίπεδο της
περιβαλλοντικής φιλοδοξίας θα διατηρηθεί και θα ενισχυθεί με ταυτόχρονη εξασφάλιση της βάσης
για αειφόρο ανάπτυξη.
Τα παραπάνω απαιτούν συνδυασμό μέτρων για την προώθηση της πρόληψης της δημιουργίας
αποβλήτων, της ανακύκλωσης και της επαναχρησιμοποίησης με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλιστεί η
βέλτιστη μείωση των συνολικών επιπτώσεων καθ’ όλο τον κύκλο ζωής των πόρων,
συμπεριλαμβανομένων των εξής:
- Ανανεωμένη έμφαση στην πλήρη εφαρμογή της υπάρχουσας νομοθεσίας […]
- Απλοποίηση και εκσυγχρονισμός της υπάρχουσας νομοθεσίας […]
- Εισαγωγή της έννοιας του κύκλου ζωής στην πολιτική για τα απόβλητα […]
- Προώθηση πιο φιλόδοξων πολιτικών πρόληψης της δημιουργίας αποβλήτων […]
- Καλύτερη γνώση και πληροφόρηση […]
- Ανάπτυξη κοινών προτύπων αναφοράς για την ανακύκλωση[…]
- Περαιτέρω διαμόρφωση της πολιτικής της ΕΕ στον τομέα της ανακύκλωσης […]”

2.4 Βασικές Αρχές και Όροι στη Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων
2.4.1

Ιεράρχηση των Αποβλήτων

Η «ιεράρχηση των αποβλήτων» κατατάσσει τις επιλογές διαχείρισης των αποβλήτων ανάλογα με το
τι είναι καλύτερο για το περιβάλλον. Δίνει προτεραιότητα στην πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων
ως τη βέλτιστη λύση και ακολουθούν η προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση, η ανακύκλωση, η
ανάκτηση και τέλος η διάθεση (π.χ. ΧΥΤΑ). Η ιεράρχηση των αποβλήτων ορίζεται στο άρθρο 4 της
Οδηγίας Πλαίσιο για τα Απόβλητα (Οδηγία 2008/98/ΕΚ). Η ιεράρχηση των αποβλήτων συχνά
αποδίδεται σχηματικά από μια πυραμίδα, όπως φαίνεται στο Σχήμα 4. Οι πιο επιθυμητές επιλογές
διαχείρισης βρίσκονται προς την κορυφή της πυραμίδας.

4

COM (2005) 666: Ένα βήμα μπροστά για την αειφόρο χρήση των πόρων: Θεματική Στρατηγική για την πρόληψη της
δημιουργίας και την ανακύκλωση των αποβλήτων
Διαθέσιμο http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52005DC0666:EN:NOT

5

Παραδοτέο 1-2: Ευρωπαϊκό και Ελληνικό Νομοθετικό Πλαίσιο για τα στερεά απόβλητα – Εκτενής Περίληψη
ISWM-TINOS LIFE 10/ENV/GR/000610

Πρόληψη

τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται πριν μία ουσία, υλικό ή προϊόν καταστούν απόβλητα, και τα
οποία μειώνουν: α) την ποσότητα των αποβλήτων, μέσω επαναχρησιμοποίησης ή παράτασης της
διάρκειας ζωής των προϊόντων, β) τις αρνητικές επιπτώσεις των παραγόμενων αποβλήτων στο
περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, ή γ) την περιεκτικότητα των υλικών και προϊόντων σε
επικίνδυνες ουσίες

Προετοιμασία
για
επαναχρησιμ
οποίηση

κάθε εργασία ανάκτησης που συνιστά έλεγχο, καθαρισμό ή επισκευή, με την οποία
προϊόντα ή συστατικά στοιχεία προϊόντων που αποτελούν πλέον απόβλητα προετοιμάζονται
προκειμένου να επαναχρησιμοποιηθούν χωρίς άλλη προεπεξεργασία

Ανακύκλωση

Άλλου είδους ανάκτηση,
π.χ. ανάκτηση ενέργειας

Διάθεση

οποιαδήποτε εργασία ανάκτησης με την οποία τα απόβλητα μετατρέπονται εκ νέου σε
προϊόντα, υλικά ή ουσίες που προορίζονται είτε να εξυπηρετήσουν και πάλι τον αρχικό
τους σκοπό είτε άλλους σκοπούς. Περιλαμβάνει την επανεπεξεργασία οργανικών υλικών
αλλά όχι την ανάκτηση ενέργειας και την επανεπεξεργασία σε υλικά που πρόκειται να
χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα ή σε εργασίες επίχωσης
οποιαδήποτε εργασία της οποίας το κύριο αποτέλεσμα είναι ότι απόβλητα
εξυπηρετούν ένα χρήσιμο σκοπό αντικαθιστώντας άλλα υλικά τα οποία, υπό
άλλες συνθήκες, θα έπρεπε να χρησιμοποιηθούν για την πραγματοποίηση
συγκεκριμένης λειτουργίας, ή ότι απόβλητα υφίστανται προετοιμασία για την
πραγματοποίηση αυτής της λειτουργίας, είτε στην εγκατάσταση είτε στο
γενικότερο πλαίσιο της οικονομίας.
οποιαδήποτε εργασία η οποία δεν συνιστά ανάκτηση, ακόμη και στην
περίπτωση που η εργασία έχει ως δευτερογενή συνέπεια την ανάκτηση
ουσιών ή ενέργειας.

Σχήμα 5: Η πυραμίδα ιεράρχησης των αποβλήτων βάσει της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ
2.4.2

Η Αρχή της Προφύλαξης

Η «Αρχή της Προφύλαξης» αναφέρεται στο Άρθρο 191 της συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ. Στόχος
της είναι να διασφαλίσει υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος μέσω προληπτικής λήψης
αποφάσεων σε περιπτώσεις κινδύνου. Ωστόσο στην πράξη το πεδίο εφαρμογής της αρχής της
προφύλαξης είναι ευρύτερο και εκτείνεται επίσης στον τομέα της πολιτικής για τους καταναλωτές,
στην ευρωπαϊκή νομοθεσία για τα είδη διατροφής, και στην υγεία των ανθρώπων, των ζώων και των
φυτών.
Σύμφωνα με την Επιτροπή μπορεί να γίνει επίκληση της αρχής της προφύλαξης όταν ένα φαινόμενο,
ένα προϊόν ή μία διεργασία ενδέχεται να έχει επικίνδυνα αποτελέσματα, τα οποία έχουν
προσδιοριστεί μέσω επιστημονικής και αντικειμενικής αξιολόγησης, εάν η αξιολόγηση αυτή δεν
επιτρέπει να προσδιοριστεί ο κίνδυνος με επαρκή βεβαιότητα.
Η προσφυγή στην αρχή της προφύλαξης εντάσσεται συνεπώς στο γενικό πλαίσιο της ανάλυσης του
κινδύνου (που περιέχει εκτός από την αξιολόγηση του κινδύνου, τη διαχείριση του κινδύνου και την
κοινοποίηση του κινδύνου), και ειδικότερα στο πλαίσιο της διαχείρισης του κινδύνου που αντιστοιχεί
στο στάδιο της λήψης αποφάσεων. Η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι δεν μπορεί να γίνει προσφυγή στην
αρχή της προφύλαξης παρά μόνο στην υποθετική περίπτωση ενός δυνητικού κινδύνου και ότι σε
καμία περίπτωση δεν μπορεί αυτό να δικαιολογήσει την αυθαίρετη λήψη αποφάσεων. Συγκεκριμένα,
η προσφυγή στην αρχή της προφύλαξης δεν δικαιολογείται παρά μόνο εφόσον πληρούνται τρεις
βασικές προϋποθέσεις: (i) o εντοπισμός δυνητικά αρνητικών αποτελεσμάτων, (ii) η αξιολόγηση των
διαθέσιμων επιστημονικών δεδομένων και (iii) η έκταση της επιστημονικής αβεβαιότητας5.

5

COM(2000) 1 τελικό: Ανακοίνωση της Επιτροπής της 2ας Φεβρουαρίου 2000 για την προσφυγή στην αρχή της
προφύλαξης. Διαθέσιμο http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/consumer_safety/l32042_el.htm
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2.4.3 Οι Αρχές της Αυτάρκειας και της Εγγύτητας
Η «Αρχή της Εγγύτητας» και η «Αρχή της Αυτάρκειας» βασίζονται στο Άρθρο 174 της Συνθήκης για
την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας , σύμφωνα με το οποίο ότι η περιβαλλοντική ζημία
πρέπει κατά προτεραιότητα να επανορθώνεται στην πηγή. Η αρχή της εγγύτητας αναφορικά με τη
διάθεση των αποβλήτων ορίζεται στην Οδηγία 75/442/ΕΟΚ (Άρθρο 5) ενώ στην Οδηγία 2008/98/ΕΚ
(Άρθρο 16) ορίζεται επίσης για τις εγκαταστάσεις ανάκτησης των σύμμεικτων αστικών αποβλήτων.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Άρθρο 5 της Οδηγίας 75/442/EΟΚ όπως τροποποιήθηκε από την
Οδηγία 91/156/EΟΚ:
«1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα, σε συνεργασία με άλλα κράτη μέλη εφόσον
αυτό παρίσταται αναγκαίο ή σκόπιμο, ώστε να δημιουργηθεί ολοκληρωμένο και κατάλληλο δίκτυο
εγκαταστάσεων διάθεσης των αποβλήτων, που θα λαμβάνει υπόψη τις καλύτερες διαθέσιμες
τεχνολογίες που δεν συνεπάγονται υπερβολικό κόστος. Το δίκτυο αυτό πρέπει να επιτρέπει στην
Κοινότητα ως σύνολο να καταστεί αυτάρκης στον τομέα της διάθεσης των αποβλήτων και στα
κράτη μέλη να τείνουν χωριστά προς το στόχο αυτό, λαμβανομένων υπόψη των γεωγραφικών
συνθηκών ή της ανάγκης ειδικών εγκαταστάσεων για ορισμένες κατηγορίες αποβλήτων.
2. Το δίκτυο αυτό πρέπει να επιτρέπει ακόμη τη διάθεση των αποβλήτων σε μία από τις
πλησιέστερες κατάλληλες εγκαταστάσεις, με χρησιμοποίηση των καταλληλότερων μεθόδων και
τεχνολογιών για την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας του περιβάλλοντος και της
δημόσιας υγείας6.»
Επίσης, βάσει της Οδηγίας 2008/98/EΚ (Άρθρο 16), ορίζονται τα ακόλουθα:
«1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα, σε συνεργασία με άλλα κράτη μέλη εάν αυτό
είναι απαραίτητο ή σκόπιμο, για να δημιουργήσουν ολοκληρωμένο και κατάλληλο δίκτυο
εγκαταστάσεων διάθεσης αποβλήτων και εγκαταστάσεων για την ανάκτηση σύμμεικτων αστικών
αποβλήτων τα οποία συλλέγονται από νοικοκυριά, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων όπου
η συλλογή αυτή καλύπτει και τα σύμμεικτα αστικά απόβλητα από άλλους παραγωγούς,
λαμβάνοντας υπόψη τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές.
Κατά παρέκκλιση από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1013/2006, για να προστατεύουν το δίκτυό τους,
τα κράτη μέλη μπορούν να περιορίζουν τις εισερχόμενες αποστολές αποβλήτων που προορίζονται
για αποτεφρωτήρες ταξινομημένους ως ανάκτηση, εφόσον έχει καταστεί σαφές ότι οι αποστολές
αυτές θα είχαν ως συνέπεια τη διάθεση των εθνικών αποβλήτων ή την επεξεργασία τους κατά
τρόπο που δεν συνάδει με τα εθνικά σχέδια διαχείρισης αποβλήτων. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν
την απόφαση αυτή στην Επιτροπή. Τα κράτη μέλη δύνανται επίσης να περιορίσουν τις εξερχόμενες
αποστολές αποβλήτων για περιβαλλοντικούς λόγους, όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
1013/2006.
2. Το δίκτυο σχεδιάζεται κατά τρόπο που να επιτρέπει στην Κοινότητα, ως σύνολο, να καταστεί
αυτάρκης στον τομέα της διάθεσης αποβλήτων και της ανάκτησης των αποβλήτων που
αναφέρονται στην παράγραφο 1, και να επιτρέπει στα κράτη μέλη να κινηθούν χωριστά προς τον
στόχο αυτόν, λαμβανομένων υπόψη των γεωγραφικών συνθηκών ή της ανάγκης για ειδικευμένες
εγκαταστάσεις για ορισμένους τύπους αποβλήτων.
6

ης

Οδηγία 91/156/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18 Μαρτίου 1991 για την τροποποίηση της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ περί των
στερεών αποβλήτων, ΕΕ L 078 της 26/03/1991.
Διαθέσιμο: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31991L0156:EL:HTML
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3. Το δίκτυο επιτρέπει τη διάθεση των αποβλήτων ή την ανάκτηση των αποβλήτων που
αναφέρονται στην παράγραφο 1 σε μία από τις πλησιέστερες κατάλληλες εγκαταστάσεις, με τη
χρησιμοποίηση των καταλληλότερων μεθόδων και τεχνολογιών έτσι ώστε να εξασφαλίζεται υψηλό
επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.
4. Οι αρχές της εγγύτητας και της αυτάρκειας δεν συνεπάγονται ότι κάθε κράτος μέλος πρέπει να
διαθέτει το πλήρες φάσμα των εγκαταστάσεων τελικής ανάκτησης στο έδαφός του7.»

2.4.4

Η Αρχή «ο Ρυπαίνων Πληρώνει» και η Αρχή της Διευρυμένης Ευθύνης του Παραγωγού

Η αρχή «ο Ρυπαίνων Πληρώνει» και η Αρχή της «Διευρυμένης Ευθύνης του Παραγωγού»
περιλαμβάνονται στην Οδηγία Πλαίσιο για τα Απόβλητα. Σύμφωνα με την αρχή "ο ρυπαίνων
πληρώνει", το κόστος διαχείρισης των αποβλήτων βαρύνει τον αρχικό παραγωγό αποβλήτων, τον
τρέχοντα ή τους προηγούμενους κατόχους αποβλήτων. Επίσης, προκειμένου να ενισχυθούν η
επαναχρησιμοποίηση και πρόληψη, η ανακύκλωση και άλλες μορφές ανάκτησης αποβλήτων, τα
κράτη μέλη μπορούν να λαμβάνουν νομοθετικά και μη νομοθετικά μέτρα για να εξασφαλίζουν ότι τα
φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία κατ’ επάγγελμα αναπτύσσουν, κατασκευάζουν, μεταποιούν,
επεξεργάζονται, πωλούν ή εισάγουν προϊόντα (παραγωγός του προϊόντος) φέρουν διευρυμένη
ευθύνη παραγωγού.

3. Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για τα Στερεά Απόβλητα
Η Ευρωπαϊκή νομοθεσία για τα Απόβλητα περιλαμβάνει κυρίως Κανονισμούς, Οδηγίες, Αποφάσεις
και Συστάσεις. Ο κανονισμός, ο οποίος εκδίδεται είτε από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης από
κοινού με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είτε μόνο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι μια γενική και
δεσμευτική ως προς όλα τα μέρη της πράξη. Σε αντίθεση με τις οδηγίες, που απευθύνονται στα κράτη
μέλη, και τις αποφάσεις, που έχουν συγκεκριμένους αποδέκτες, ο κανονισμός απευθύνεται προς
όλους. Έχει άμεση εφαρμογή, δηλαδή δημιουργεί νομοθεσία που ισχύει άμεσα σε όλα τα κράτη
μέλη, όπως ακριβώς οι εθνικοί νόμοι, χωρίς καμία άλλη παρέμβαση από τις εθνικές αρχές8. Οι
οδηγίες προβλέπουν προθεσμία για τη μεταφορά τους στο εθνικό δίκαιο, ενώ τα κράτη μέλη έχουν
στη διάθεσή τους ένα περιθώριο που τους επιτρέπει να λάβουν υπόψη τις εθνικές τους
ιδιαιτερότητες. Η μεταφορά πρέπει να ολοκληρωθεί εντός της προθεσμίας που καθορίζει η εκάστοτε
οδηγία9. Η απόφαση εκδίδεται είτε από το Συμβούλιο, είτε από το Συμβούλιο από κοινού με το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είτε από την Επιτροπή. Είναι η νομοθετική πράξη με την οποία τα
ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα αποφαίνονται επί ειδικών θεμάτων. Με την απόφαση, τα θεσμικά
όργανα μπορούν να απαιτήσουν από ένα κράτος μέλος ή από έναν υπήκοο της Ένωσης να πράξει ή
να μην πράξει κάτι, να του εκχωρήσουν δικαιώματα ή να του επιβάλουν υποχρεώσεις10. Τέλος, οι
συστάσεις και οι γνωμοδοτήσεις δεν έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα.

7

Οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008 , για τα απόβλητα και
την κατάργηση ορισμένων οδηγιών Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ, ΕΕ L 312 της 22/11/2008. Διαθέσιμο:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:01:el:HTML
8
http://ec.europa.eu/eu_law/introduction/what_regulation_el.htm
9
http://ec.europa.eu/eu_law/introduction/what_directive_el.htm
10
http://ec.europa.eu/eu_law/introduction/what_decision_el.htm
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3.1 Επισκόπηση της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας για τα Στερεά Απόβλητα
Με βάση τις πληροφορίες που παρέχονται στην επίσημη ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το
Περιβάλλον (http://ec.europa.eu/environment/waste/legislation/index.htm), η νομοθεσία σχετικά με τον
τομέα των αποβλήτων μπορεί να κατηγοριοποιηθεί στις εξής ομάδες: (i) Ευρωπαϊκή Νομοθεσία Πλαίσιο για
τα Απόβλητα, (ii) Ευρωπαϊκή Νομοθεσία αναφορικά με τις Εργασίες Διαχείρισης των Αποβλήτων και (iii)
Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για τις Ειδικές Ροές Αποβλήτων. Τα κύρια νομοθετικά κείμενα υπό την κάθε
κατηγορία παρουσιάζονται στο ακόλουθο σχήμα. Στα επόμενα υπο-κεφάλαια γίνεται μία συνοπτική
παρουσίαση των επιμέρους ευρωπαϊκών νομοθετημάτων ανά κατηγορία11.
Ευρωπαϊκή Νομοθεσία
Πλαίσιο για τα Στερεά
Απόβλητα

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία
αναφορικά με τις Εργασίες
Διαχείρισης των Στερεών
Αποβλήτων

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία
για τις Ειδικές Ροές
Αποβλήτων

Οδηγία 2008/98/EΚ

Οδηγία 1999/31/ΕΚ

Οδηγία
1994/62/EΚ, όπως
τροποποιήθηκε

Απόφαση
2000/532/EΚ

Οδηγία 2000/76/EΚ,
όπως τροποποιήθηκε

Οδηγίες
2002/96/EΚ και
2002/95/EΚ, όπως
τροποποιήθηκαν

Κανονισμός
1013/2006

Οδηγία 2000/59/EΚ

Οδηγία
2006/66/EΚ, όπως
τροποποιήθηκε

Οδηγία
2000/53/EΚ, όπως
τροποποιήθηκε

Οδηγία
86/278/ΕΟΚ

Οδηγία 2008/98/EΚ
για τα
χρησιμοποιημένα
ορυκτέλαια και τα
απόβλητα
κατεδαφίσεων

Σχήμα 6: Επισκόπηση της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας για τα Στερεά Απόβλητα
11

Σημείωση: Οι βιβλιογραφικές πηγές που αναφέρονται σε κάθε νομοθέτημα είναι αυτή καθ’ εαυτό το νομοθέτημα και
οποιαδήποτε άλλη βιβλιογραφική πηγή δίνεται στην κάθε περίπτωση.
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3.2 Ευρωπαϊκή Νομοθεσία Πλαίσιο για τα Στερεά Απόβλητα
3.2.1

Οδηγία 2008/98/EK – Οδηγία Πλαίσιο για τα Απόβλητα

Προφίλ
Τίτλος: Οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 19ης Νοεμβρίου
2008 για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών
Έναρξη ισχύος: 12.12.2008
Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο: 12.12.2010
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: L 312/3 της 22.11.2008
Διαθέσιμο: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0030:EL:PDF
Βασικοί Ορισμοί
 Απόβλητα: κάθε ουσία ή αντικείμενο το οποίο ο κάτοχός του απορρίπτει ή προτίθεται ή
υποχρεούται να απορρίψει.
 Διαχείριση Αποβλήτων: η συλλογή, μεταφορά, ανάκτηση και διάθεση αποβλήτων,
συμπεριλαμβανομένης της εποπτείας των εργασιών αυτών, καθώς και της επίβλεψης των
χώρων απόρριψης και των ενεργειών στις οποίες προβαίνουν οι έμποροι ή οι μεσίτες.
 Συλλογή: η συγκέντρωση αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της προκαταρκτικής διαλογής
και της προκαταρκτικής αποθήκευσης αποβλήτων με σκοπό τη μεταφορά τους σε
εγκατάσταση επεξεργασίας αποβλήτων.
 Χωριστή Συλλογή: η συλλογή όπου μια ροή αποβλήτων διατηρείται χωριστά με βάση τον τύπο
και τη φύση για να διευκολυνθεί η ειδική επεξεργασία.
 Επεξεργασία: οι εργασίες ανάκτησης ή διάθεσης, στις οποίες περιλαμβάνεται η προετοιμασία
πριν από την ανάκτηση ή τη διάθεση.
 Πρόληψη: τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται πριν μία ουσία, υλικό ή προϊόν καταστούν
απόβλητα.
 Επαναχρησιμοποίηση: κάθε εργασία με την οποία προϊόντα ή συστατικά στοιχεία που δεν
είναι απόβλητα χρησιμοποιούνται εκ νέου για τον ίδιο σκοπό για τον οποίο σχεδιάστηκαν.
 Προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση: κάθε εργασία ανάκτησης που συνιστά έλεγχο,
καθαρισμό ή επισκευή, με την οποία προϊόντα ή συστατικά στοιχεία προϊόντων που
αποτελούν πλέον απόβλητα προετοιμάζονται προκειμένου να επαναχρησιμοποιηθούν χωρίς
άλλη προεπεξεργασία.
 Ανάκτηση: οιαδήποτε εργασία της οποίας το κύριο αποτέλεσμα είναι ότι απόβλητα
εξυπηρετούν ένα χρήσιμο σκοπό αντικαθιστώντας άλλα υλικά.
 Ανακύκλωση: οιαδήποτε εργασία ανάκτησης με την οποία τα απόβλητα μετατρέπονται εκ
νέου σε προϊόντα, υλικά ή ουσίες που προορίζονται είτε να εξυπηρετήσουν και πάλι τον
αρχικό τους σκοπό είτε άλλους σκοπούς. Περιλαμβάνει την επανεπεξεργασία οργανικών
υλικών αλλά όχι την ανάκτηση ενέργειας και την επανεπεξεργασία σε υλικά που πρόκειται να
χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα ή σε εργασίες επίχωσης.
 Διάθεση: οιαδήποτε εργασία η οποία δεν συνιστά ανάκτηση, ακόμη και στην περίπτωση που η
εργασία έχει ως δευτερογενή συνέπεια την ανάκτηση ουσιών ή ενέργειας.
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3.2.2

Απόφαση 2000/532/ΕΚ για τη θέσπιση καταλόγου αποβλήτων όπως τροποποιήθηκε

Προφίλ
Τίτλος: 2000/532/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 3ης Μαΐου 2000, για αντικατάσταση της
απόφασης 94/3/ΕΚ για τη θέσπιση καταλόγου αποβλήτων 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
Έναρξη ισχύος: 01.01.2002
Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο: 01.01.2002
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: L 226/3 της 06.09.2000
Διαθέσιμο: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:226:0003:0003:EL:PDF
Βασικοί Ορισμοί
 Ο Κατάλογος Αποβλήτων είναι ένας εναρμονισμένος κατάλογος, θα αναθεωρείται σε τακτική
βάση και εάν χρειαστεί θα αναθεωρείται σύμφωνα με το άρθρο 18 της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ.
Ωστόσο, η καταχώριση ενός υλικού στον κατάλογο δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι το υλικό αυτό
είναι πάντοτε απόβλητο.
 Επικίνδυνη ουσία νοείται κάθε ουσία που ταξινομείται ή θα ταξινομηθεί ως επικίνδυνη
σύμφωνα με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ, όπως έχει τροποποιηθεί.
 Βαρέο Μέταλλο νοείται κάθε ένωση αντιμονίου, αρσενικού, καδμίου, χρωμίου (εξασθενούς),
χαλκού, μολύβδου, υδραργύρου, σεληνίου, τελλουρίου, θαλλίου και κασσιτέρου,
συμπεριλαμβανομένων των μετάλλων αυτών στη μεταλλική μορφή, εφόσον χαρακτηρίζονται
ως επικίνδυνες ουσίες.
 Τα μέταλλα μετάπτωσης είναι: σκάνδιο, βανάδιο, μαγγάνιο, κοβάλτιο, χαλκός, ύττριο, νιόβιο,
άφνιο, βολφράμιο, τιτάνιο, χρώμιο, σίδηρος, νικέλιο, ψευδάργυρος, ζιρκόνιο, μολυβδαίνιο,
ταντάλιο, ρήνιο.
 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.
Τροποποιήσεις
 2001/118/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 16ης Ιανουαρίου 2001, για τροποποίηση της
απόφασης 2000/532/ΕΚ όσον αφορά τον κατάλογο αποβλήτων, ΕΕ αριθ. L 047 της 16/02/2001
 2001/119/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 22ας Ιανουαρίου 2001, για την τροποποίηση της
απόφασης 2000/532/ΕΚ που αντικαθιστά την απόφαση 94/3/ΕΚ για τη θέσπιση καταλόγου
αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 1 στοιχείο α) της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ περί των στερεών
αποβλήτων και της απόφασης 94/904/ΕΚ του Συμβουλίου για την κατάρτιση καταλόγου
επικινδύνων αποβλήτων, ΕΕ αριθ. L 047 της 16/02/2001.
 2001/573/ΕΚ: Απόφαση του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2001, για την τροποποίηση της
απόφασης 2000/532/ΕΚ της Επιτροπής όσον αφορά τον κατάλογο αποβλήτων, ΕΕ αριθ. L 203
της 28/07/2001.
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3.2.3

Κανονισμός 1013/2006 για τις μεταφορές αποβλήτων όπως τροποποιήθηκε

Προφίλ
Τίτλος: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης
Ιουνίου 2006 για τις μεταφορές αποβλήτων
Έναρξη ισχύος: 15.7.2006
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: L 190 της 12.7.2006
Διαθέσιμο: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32009R0308:EL:HTML
Βασικοί Ορισμοί
 Εισαγωγή: κάθε είσοδος αποβλήτων στην Κοινότητα, αλλά εξαιρουμένης της διαμετακόμισης
διά μέσου της Κοινότητας
 Εξαγωγή: η έξοδος των αποβλήτων από την Κοινότητα, αλλά εξαιρουμένης της διαμετακόμισης
διά μέσου της Κοινότητας
 Διαμετακόμιση: η μεταφορά αποβλήτων ή η προγραμματισμένη μεταφορά αποβλήτων διά
μέσου μιας ή περισσοτέρων χωρών διαφόρων της χώρας αποστολής ή προορισμού
 Διακομιδή: η οδική, σιδηροδρομική, αεροπορική, θαλάσσια ή μέσω εσωτερικών πλωτών οδών
μεταφορά αποβλήτων
 Μεταφορά: η μεταφορά αποβλήτων που προορίζονται για αξιοποίηση ή διάθεση, η οποία έχει
προγραμματισθεί ή πραγματοποιείται: α) μεταξύ μιας χώρας και άλλης χώρας· ή β) μεταξύ μιας
χώρας και υπερπόντιων χωρών και εδαφών ή άλλων περιοχών που τελούν υπό την προστασία
της εν λόγω χώρας· ή γ) μεταξύ μιας χώρας και οιασδήποτε χερσαίας περιοχής, η οποία δεν
αποτελεί μέρος καμιάς χώρας κατά το διεθνές δίκαιο· ή δ) μεταξύ μιας χώρας και της
Ανταρκτικής· ή ε) από μια χώρα, μέσω οιασδήποτε από τις περιοχές που αναφέρονται ανωτέρω·
ή στ) εντός μιας χώρας, μέσω οποιασδήποτε από τις περιοχές που αναφέρονται ανωτέρω, και η
οποία εκκινεί και τερματίζει στην ίδια χώρα· ή ζ) από γεωγραφική περιοχή εκτός της
δικαιοδοσίας οιασδήποτε
Τροποποιήσεις
 Κανονισμός 1379/2007 της Επιτροπής της 26ης Νοεμβρίου 2007 για την τροποποίηση των
παραρτημάτων IA, IB, VII και VIII του κανονισμού1013/2006, ΕΕ L 309 της 27.11.2007
 Κανονισμός 669/2008 της Επιτροπής της 15ης Ιουλίου 2008 για τη συμπλήρωση του
παραρτήματος ΙΓ του κανονισμού 1013/2006, ΕΕ L 188 της 16/07/2008.
 Κανονισμός 219/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11 ης Μαρτίου
2009, για την προσαρμογή στην απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, ορισμένων πράξεων
που υπόκεινται στη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης, όσον αφορά την κανονιστική
διαδικασία με έλεγχο, ΕΕ L 87 της 31.3.2009
 Κανονισμός 308/2009 της Επιτροπής, της 15ης Απριλίου 2009, σχετικά με την τροποποίηση των
παραρτημάτων ΙΙΙΑ και VI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 με σκοπό την προσαρμογή τους
στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο, ΕΕ L 97 της 16.4.2009
 Κανονισμός 413/2010 της Επιτροπής, της 12ης Μαΐου 2010, για την τροποποίηση των
παραρτημάτων ΙΙΙ, IV και V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006, ΕΕ L119/1 της13.05.2010
 Κανονισμός 664/2011 της Επιτροπής, της 11ης Ιουλίου 2011 , για την τροποποίηση του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις
μεταφορές αποβλήτων, ΕΕ L 182/2 της 12.07.2011
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3.3 Ευρωπαϊκή Νομοθεσία αναφορικά με τις Εργασίες Διαχείρισης των
Αποβλήτων
3.3.1

Οδηγία 1999/31/EΚ για την ταφή των αποβλήτων όπως τροποποιήθηκε

Προφίλ
Τίτλος: Οδηγία 1999/31/ΕΚ του Συμβουλίου της 26ης Απριλίου 1999 περί υγειονομικής ταφής των
αποβλήτων
Έναρξη ισχύος: 16.07.1999
Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο: 16.07.2001
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: L 182 της 16.07.1999
Διαθέσιμο: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999L0031:EL:NOT
Βασικοί Ορισμοί
 Χώρος υγειονομικής ταφής: κάθε χώρος διάθεσης αποβλήτων για την απόθεση των αποβλήτων
επί ή εντός του εδάφους ή υπογείως, συμπεριλαμβανομένων:
- των εσωτερικών χώρων διάθεσης των αποβλήτων (δηλαδή των χώρων υγειονομικής ταφής
στους οποίους ένας παραγωγός αποβλήτων πραγματοποιεί τη διάθεσή τους στον τόπο
παραγωγής) και
- κάθε μόνιμος (δηλαδή χρησιμοποιούμενος άνω του έτους) χώρος προσωρινής εναποθήκευσης
αποβλήτων,
αλλά εξαιρουμένων:
- των εγκαταστάσεων στις οποίες εκφορτώνονται τα απόβλητα με σκοπό την προετοιμασία τους
για περαιτέρω μεταφορά τους προς ανάκτηση χρήσιμων υλών, επεξεργασία ή διάθεση αλλού
και
- της εναποθήκευσης των αποβλήτων πριν από την ανάκτηση χρήσιμων υλών ή την επεξεργασία
για διάστημα μικρότερο των τριών ετών κατά γενικό κανόνα και
- της εναποθήκευσης αποβλήτων πριν από τη διάθεση για διάστημα μικρότερο του έτους.
 Αέρια χώρου ταφής: όλα τα αέρια που παράγονται από τα απόβλητα που αποτίθενται στο χώρο
ταφής.
 Στραγγίσματα: οποιοδήποτε υγρό ρέει διά μέσου των αποτεθέντων αποβλήτων και εκρέει από
το χώρο ταφής ή περιέχεται μέσα του.
 Έκλουσμα: το διάλυμα που λαμβάνεται κατά την εργαστηριακή δοκιμή της απόπλυσης.
 Βιοαποδομήσιμα απόβλητα: κάθε απόβλητο που είναι σε θέσει να υποστεί αναερόβια ή αερόβια
αποσύνθεση, όπως είναι τα απόβλητα τροφών και κηπουρικής, το χαρτί και το χαρτόνι.
Τροποποιήσεις
 Κανονισμός 1882/2003 της 29ης Σεπτεμβρίου 2003 περί προσαρμογής στην απόφαση
1999/468/ΕΚ των διατάξεων των σχετικών με τις επιτροπές που επικουρούν την Επιτροπή στην
άσκηση των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων της, οι οποίες προβλέπονται από πράξεις υποκείμενες
στη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης ΕΚ, ΕΕ L 284 της 31.10.2003
 Κανονισμός 1137/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου
2008, για την προσαρμογή στην απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου ορισμένων πράξεων που
υπόκεινται στη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης, όσον αφορά την κανονιστική
διαδικασία με έλεγχο, ΕΕ L 311 της 21.11.2008
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3.3.2

Οδηγία 2000/76/EΚ για την αποτέφρωση των αποβλήτων όπως τροποποιήθηκε

Προφίλ
Τίτλος: Οδηγία 2000/76/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4 ης Δεκεμβρίου
2000, για την αποτέφρωση των αποβλήτων
Έναρξη ισχύος: 28.12.2000
Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο: 28.12.2002
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: L 332 της 28.12.2000
Διαθέσιμο: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:332:0091:0111:EL:PDF
Βασικοί Ορισμοί
 Μονάδα αποτέφρωσης: κάθε σταθερή ή κινητή τεχνική μονάδα με τον εξοπλισμό της, που
προορίζεται αποκλειστικά για θερμική επεξεργασία αποβλήτων, με ή χωρίς ανάκτηση της
θερμότητας που εκλύεται κατά την καύση. Συμπεριλαμβάνονται η αποτέφρωση αποβλήτων με
οξείδωση καθώς και άλλες τεχνικές θερμικής επεξεργασίας όπως η πυρόλυση, η αεριοποίηση ή
η τεχνική πλάσματος, εφόσον οι ουσίες που προέρχονται από την επεξεργασία στη συνέχεια
αποτεφρώνονται.
 Μονάδα συναποτέφρωσης: κάθε σταθερή ή κινητή εγκατάσταση της οποίας κύρια λειτουργία
είναι η παραγωγή ενέργειας ή η παραγωγή υλικών προϊόντων και:
- στην οποία χρησιμοποιούνται απόβλητα ως σύνηθες ή συμπληρωματικό καύσιμο, ή
- στην οποία τα απόβλητα υφίστανται θερμική επεξεργασία για τη διάθεσή τους.
Τροποποιήσεις
 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1137/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας
Οκτωβρίου 2008, για την προσαρμογή στην απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου ορισμένων
πράξεων που υπόκεινται στη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης, όσον αφορά την
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο — Προσαρμογή στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο —
Μέρος Ι, ΕΕ L 311 της 21.11.2008

3.3.3 Οδηγία 2000/59/ΕΚ σχετικά με τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων πλοίου
και καταλοίπων φορτίου όπως τροποποιήθηκε

Προφίλ
Τίτλος: Οδηγία 2000/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27 ης Νοεμβρίου
2000, σχετικά με τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων φορτίου
– Δήλωση της Επιτροπής
Έναρξη ισχύος: 28.12.2000
Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο: 28.12.2002
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: L 332 της 28.12.2000
Διαθέσιμο: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0059:EL:NOT
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Βασικοί Ορισμοί
 Πλοίο: το ποντοπόρο σκάφος κάθε τύπου που λειτουργεί στο θαλάσσιο περιβάλλον,
συμπεριλαμβανομένων των υδροπτέρυγων, των αερολισθαινόντων σκαφών, των καταδυομένων
και των πλωτών ναυπηγημάτων,
 Απόβλητα πλοίου: όλα τα απόβλητα, συμπεριλαμβανομένων των λυμάτων, και κατάλοιπα πλην
των καταλοίπων φορτίου, τα οποία παράγονται κατά τη λειτουργία ενός πλοίου και εμπίπτουν
στο πεδίο εφαρμογής των παραρτημάτων Ι, IV και V της σύμβασης Marpol 73/78, καθώς και τα
συνδεόμενα με το φορτίο απορρίμματα, όπως ορίζονται στις κατευθυντήριες γραμμές για την
εφαρμογή του παραρτήματος V της σύμβασης Marpol 73/78,
 Κατάλοιπα φορτίου: τα υπολείμματα οποιουδήποτε υλικού του φορτίου, που παραμένουν επί
του πλοίου στους χώρους ή στις δεξαμενές φορτίου μετά την περάτωση των διαδικασιών
εκφόρτωσης και των εργασιών καθαρισμού, συμπεριλαμβανομένων των υπερχειλίσεων και των
διαρροών κατά τη φόρτωση/εκφόρτωση,
 Λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής: κάθε σταθερή, πλωτή ή κινητή εγκατάσταση που είναι
ικανή να δέχεται απόβλητα πλοίων ή κατάλοιπα φορτίου,
 Λιμένας: θέση ή γεωγραφική περιοχή που δημιουργείται από βελτιωτικά έργα και
εγκαταστάσεις ώστε να επιτρέπει, κυρίως, την υποδοχή πλοίων, συμπεριλαμβανομένων των
αλιευτικών σκαφών και των σκαφών αναψυχής,
 Αλιευτικό σκάφος: κάθε πλοίο που είναι εξοπλισμένο ή χρησιμοποιείται εμπορικά για την
αλίευση ψαριών ή άλλων έμβιων ενάλιων πόρων,
 Σκάφος αναψυχής: κάθε τύπος πλοίου που χρησιμοποιείται για αθλητικούς ή ψυχαγωγικούς
σκοπούς, ανεξάρτητα από το μέσο πρόωσής του.
Τροποποιήσεις
 Οδηγία 2002/84/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5 ης Νοεμβρίου 2002
για την τροποποίηση των οδηγιών για την ασφάλεια στη ναυτιλία και την πρόληψη της ρύπανσης
από τα πλοία, ΕΕ L 324, 29.11.2002
 Οδηγία 2007/71/ΕΚ της Επιτροπής της 13ης Δεκεμβρίου 2007 για τροποποίηση του παραρτήματος
II της οδηγίας 2000/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις
λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων φορτίου, ΕΕ L 329 της
14.12.2007
 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1137/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας
Οκτωβρίου 2008, για την προσαρμογή στην απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου ορισμένων
πράξεων που υπόκεινται στη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης, όσον αφορά την
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο — Προσαρμογή στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο —
Μέρος Ι, ΕΕ L 311 της 21.11.2008
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3.4 Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για τις Ειδικές Ροές Αποβλήτων
3.4.1 Οδηγία 94/62/EΚ για τις Συσκευασίες και τα Απορρίμματα Συσκευασίας όπως
τροποποιήθηκε
Τίτλος: Οδηγία 94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου
1994 για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας
Έναρξη ισχύος: 31.12.1994
Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο: 30.6.1996
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: L 365 της 31.12.1994
Διαθέσιμο: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1994L0062:20090420:EL:PDF
Βασικοί Ορισμοί
 Συσκευασία: κάθε προϊόν, κατασκευασμένο από οποιουδήποτε είδους υλικό και
προοριζόμενο να χρησιμοποιείται για να περιέχει αγαθά και για την προστασία, τη διακίνηση,
τη διάθεση και την παρουσίαση αγαθών, από πρώτες ύλες μέχρι επεξεργασμένα αγαθά, από
τον παραγωγό μέχρι τον χρήστη ή τον καταναλωτή. Πρέπει να θεωρούνται ως συσκευασίες
όλα τα είδη «μιας χρήσης» που χρησιμοποιούνται για τον ίδιο σκοπό.
 Απορρίμματα Συσκευασίας: κάθε συσκευασία ή υλικό συσκευασίας που καλύπτεται από τον
ορισμό των αποβλήτων που περιέχεται στην οδηγία 75/442/ΕΟΚ, εξαιρουμένων των
καταλοίπων παραγωγής.
Τροποποιήσεις
 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης
Σεπτεμβρίου 2003 περί προσαρμογής στην απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου των
διατάξεων των σχετικών με τις επιτροπές που επικουρούν την Επιτροπή στην άσκηση των
εκτελεστικών αρμοδιοτήτων της, οι οποίες προβλέπονται από πράξεις υποκείμενες στη
διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης ΕΚ, ΕΕ L 284/1 της 31.10.2003
 Οδηγία 2004/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης
Φεβρουαρίου 2004, που τροποποιεί την οδηγία 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα
απορρίμματα συσκευασίας - Δήλωση του Συμβουλίου, της Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, ΕΕ L 47 της 18.2.2004
 Οδηγία 2005/20/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2005
για τροποποίηση της οδηγίας 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας,
ΕΕ L 70 της 16.3.2005
 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 219/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης
Μαρτίου 2009 , για την προσαρμογή στην απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, ορισμένων
πράξεων που υπόκεινται στη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης, όσον αφορά την
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο — Προσαρμογή στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο —
Μέρος Δεύτερο, ΕΕ L 87 της 31.3.2009
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3.4.2 Οδηγίες 2002/96/EΚ και 2002/95/EΚ σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού Εξοπλισμού όπως τροποποιήθηκαν

Προφίλ
Τίτλος: Οδηγία 2002/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης
Ιανουαρίου 2003 σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)
Έναρξη ισχύος: 13.02.2003
Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο: 13.08.2004
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: L 37 της 13.2.2003
Διαθέσιμο: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:037:0024:0038:el:PDF
Βασικοί Ορισμοί
 Ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός ή ΗΗΕ: ο εξοπλισμός η ορθή λειτουργία του οποίου
εξαρτάται από ηλεκτρικά ρεύματα ή ηλεκτρομαγνητικά πεδία και ο εξοπλισμός για την
παραγωγή, τη μεταφορά και τη μέτρηση των ρευμάτων και πεδίων αυτών, ο οποίος υπάγεται
στις κατηγορίες του παραρτήματος Ι Α και ο οποίος έχει σχεδιασθεί για να λειτουργεί υπό
ονομαστική τάση έως 1000 V εναλλασσομένου ρεύματος και έως 1500 V συνεχούς ρεύματος
 Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού ή ΑΗΗΕ: ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός
εξοπλισμός που θεωρείται απόβλητο κατά την έννοια του άρθρου 1 στοιχείο α) της οδηγίας
75/442/ΕΟΚ, συμπεριλαμβανομένων όλων των κατασκευαστικών στοιχείων, των
συναρμολογημένων μερών και των αναλωσίμων, που συνιστούν τμήμα του προϊόντος κατά το
χρόνο απόρριψής του.
 Επεξεργασία: οποιαδήποτε δραστηριότητα μετά την παράδοση των ΑΗΗΕ σε μονάδα
απορρύπανσης, αποσυναρμολόγησης, τεμαχισμού, αξιοποίησης ή προετοιμασίας για διάθεση,
καθώς και οιαδήποτε άλλη ενέργεια εκτελείται για την αξιοποίηση ή/και τη διάθεση των ΗΗΕ
Τροποποιήσεις
 Οδηγία 2003/108/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Δεκεμβρίου
2003, για τροποποίηση της οδηγίας 2002/96/ΕΚ σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισμού (AHHE), ΕΕ L 345 της 31.12.2003
 Οδηγία 2008/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11 ης Μαρτίου
2008, για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/96/ΕΚ σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού
και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) όσον αφορά τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που
ανατίθενται στην Επιτροπή, ΕΕ L 81 της 20.3.2008
 Οδηγία 2008/112/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου
2008, για την τροποποίηση των οδηγιών του Συμβουλίου 76/768/ΕΟΚ, 88/378/ΕΟΚ,
1999/13/ΕΚ και των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2000/53/ΕΚ,
2002/96/ΕΚ και 2004/42/ΕΚ ώστε να προσαρμοσθούν με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008
για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία ουσιών και μειγμάτων, ΕΕ L 345 της
23.12.2008
Τροποποιήσεις Παρατημάτων
 Παράρτημα II – Επιλεκτική επεξεργασία υλικών και κατασκευαστικών στοιχείων των
αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, Οδηγία 2008/112/ΕΚ
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Τίτλος: Οδηγία 2002/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης
Ιανουαρίου 2003, σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού
Έναρξη ισχύος: 13.02.2003
Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο: 13.08.2004
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: L 37 της 13.2.2003
Διαθέσιμο: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:037:0019:0023:el:PDF
Τροποποιήσεις
 Οδηγία 2008/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου
2008, για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/95/ΕΚ σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης
ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, όσον αφορά
τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που ανατίθενται στην Επιτροπή, ΕΕ L 81, 20.3.2008
Τροποποιήσεις Παρατημάτων
Παράρτημα Ι – Εφαρμογές µολύβδου, υδραργύρου, καδµίου και εξασθενούς χρωµίου, που
εξαιρούνται από τις απαιτήσεις του άρθρου 4 παράγραφος 1
 Απόφαση 2005/618/EΚ, ΕΕ L 214 της 19.08.2005
 Απόφαση 2005/717/EΚ, ΕΕ L 271 της 15.10.2005
 Απόφαση 2005/747/EΚ, ΕΕ L 280 της 25.10.2005
 Απόφαση 2006/310/EΚ, ΕΕ L 115 της 28.04.2006
 Απόφαση 2006/690/EΚ, ΕΕ L 283 της 14.10.2006
 Απόφαση 2006/691/EΚ, ΕΕ L 283 της 14.10.2006
 Απόφαση 2006/692/EΚ, ΕΕ L 283 της 14.10.2006
 Απόφαση 2008/385/EΚ, ΕΕ L 136 της 24.05.2008
 Απόφαση 2009/428/EΚ, ΕΕ L 139 της 05.06.2009
 Απόφαση 2009/443/EΚ, ΕΕ L 148 της 11.06.2009
 Απόφαση 2010/122/EΚ, ΕΕ L 49 της 26.02.2010
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3.4.3 Οδηγία 2006/66/EΚ σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα
απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών

Προφίλ
Τίτλος: Οδηγία 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Σεπτεμβρίου
2006, σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών
και συσσωρευτών και με την κατάργηση της Οδηγίας 91/157/ΕΟΚ
Έναρξη ισχύος: 26.9.2006
Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο: 26.9.2008
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: L 266 της 26.9.2006
Διαθέσιμο: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006L0066:EL:NOT
Βασικοί Ορισμοί
 Ηλεκτρική στήλη ή συσσωρευτής: κάθε πηγή ηλεκτρικής ενέργειας, που παράγεται από άμεση
μετατροπή χημικής ενέργειας, αποτελούμενη από ένα ή περισσότερα πρωτογενή στοιχεία
μπαταρίας (μη επαναφορτιζόμενα) ή αποτελούμενη από ένα ή περισσότερα δευτερογενή
στοιχεία μπαταρίας (επαναφορτιζόμενα).
 Στοιχεία-κουμπιά: κάθε μικρή στρογγυλή φορητή ηλεκτρική στήλη ή συσσωρευτής, με διάμετρο
μεγαλύτερη από το ύψος τους, που χρησιμοποιείται για ειδικούς σκοπούς, όπως σε βοηθήματα
ακοής, ρολόγια χεριού, μικρό φορητό εξοπλισμό και εφεδρική ισχύ.
 Φορητή ηλεκτρική στήλη ή συσσωρευτής: κάθε ηλεκτρική στήλη, στοιχεία-κουμπιά, συστοιχία ή
συσσωρευτής: (α) που είναι σφραγισμένη, και (β) χειρομεταφερόμενη, και (γ) δεν είναι ούτε
ηλεκτρική στήλη ή συσσωρευτής βιομηχανίας ούτε ηλεκτρική στήλη ή συσσωρευτής
αυτοκινήτων.
Τροποποιήσεις
 Οδηγία 2008/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11 ης Μαρτίου 2008
για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους
συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, όσον αφορά τις
εκτελεστικές αρμοδιότητες που ανατίθενται στην Επιτροπή.
 Οδηγία 2008/103/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου
2008 , για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους
συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, όσον αφορά την
τοποθέτηση ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών στην αγορά.
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3.4.4

Οδηγία 2000/53/ΕΚ για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους

Προφίλ
Τίτλος: Οδηγία 2000/53/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης
Σεπτεμβρίου 2000, για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους - Δηλώσεις της Επιτροπής
Έναρξη ισχύος: 21.10.2000 - Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο: 21.4.2002
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: L 269 της 21.10.2000
Διαθέσιμο: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:178:0024:0027:el:PDF
Βασικοί Ορισμοί
 Όχημα: οποιοδήποτε όχημα χαρακτηρισμένο ως κατηγορία M1 ή N1, όπως ορίζεται στο
παράρτημα II Α της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ, καθώς και τα τρίκυκλα μηχανοκίνητα οχήματα, όπως
ορίζονται στην οδηγία 92/61/ΕΟΚ, πλην των τρικύκλων μοτοσικλετών.
 Παραγωγός: ο κατασκευαστής του οχήματος ή ο επαγγελματίας εισαγωγέας του οχήματος σε
κράτος μέλος.
 Επεξεργασία: οποιαδήποτε δραστηριότητα, αφότου το όχημα στο τέλος του κύκλου ζωής του
παραδοθεί σε εγκατάσταση για απορρύπανση, διάλυση, κοπή, τεμαχισμό, ανάκτηση ή
προετοιμασία προς διάθεση των καταλοίπων τεμαχισμού και οιεσδήποτε άλλες εργασίες
διεξάγονται για την ανάκτηση ή/και την διάθεση του οχήματος στο τέλος του κύκλου ζωής του
και των κατασκευαστικών του στοιχείων.
Τροποποιήσεις
 Απόφαση 2002/525/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 27ης Ιουνίου 2002 για την τροποποίηση
του παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας 2000/53/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου στο τέλος του κύκλου ζωής τους, ΕΕ L 170 της 29.6.2002
 Απόφαση 2005/438/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 10ης Ιουνίου 2005 για την τροποποίηση
του παραρτήματος II της οδηγίας 2000/53/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου στο τέλος του κύκλου ζωής, ΕΕ L 152 της 15.6.2005
 Απόφαση 2005/673/ΕΚ: Απόφαση του Συμβουλίου, της 20ής Σεπτεμβρίου 2005 για την
τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας 2000/53/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου στο τέλος του κύκλου ζωής τους, ΕΕ L 254 της 30.9.2005
 Οδηγία 2008/33/ΕΚ Οδηγία 2008/33/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
της 11ης Μαρτίου 2008 για την τροποποίηση της οδηγίας 2000/53/ΕΚ στο τέλος του κύκλου
ζωής τους, όσον αφορά τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που ανατίθενται στην Επιτροπή
 Οδηγία 2008/112/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου
2008 για την τροποποίηση των οδηγιών του Συμβουλίου 76/768/ΕΟΚ, 88/378/ΕΟΚ,
1999/13/ΕΚ, 2000/53/ΕΚ, 2002/96/ΕΚ και 2004/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, προκειμένου να προσαρμοστούν με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 για την
ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία ουσιών και μειγμάτων, ΕΕ L 345 της
23.12.2008
 2010/115/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 23ης Φεβρουαρίου 2010 για την τροποποίηση του
παραρτήματος II της οδηγίας 2000/53/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
στο τέλος του κύκλου ζωής τους, ΕΕ L 48 της 25.2.2010
 Οδηγία 2011/37/EΚ της 30 Μάρτη 2011 που τροποποιεί το παράρτημα II της οδηγίας
2000/53/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου στο τέλος του κύκλου ζωής
τους, ΕΕ L 85 της 31.3.2011
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3.4.5 Η Οδηγία Πλαίσιο για τα χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια - κατάργηση της Οδηγίας
75/439/ΕΟΚ)
Με βάση την Οδηγία Πλαίσιο 2008/98/ΕΚ, τα χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια περιλαμβάνουν
οποιαδήποτε πετρελαιοειδή ή συνθετικά λιπαντικά ή βιομηχανικά έλαια που έχουν καταστεί
ακατάλληλα για τη χρήση για την οποία προοριζόταν αρχικά, όπως τα χρησιμοποιημένα έλαια
κινητήρων εσωτερικής καύσης, έλαια κιβωτίου ταχυτήτων, λιπαντικά έλαια, έλαια για στροβίλους και
υδραυλικά έλαια. Η διαχείριση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων θεσμοθετήθηκε με την Οδηγία
75/439/ΕΟΚ. Ο κύριος στόχος της εν λόγω Οδηγίας ήταν να δημιουργηθεί ένα αποτελεσματικό και
συνεκτικό σύστημα για τη συλλογή, επεξεργασία, αποθήκευση και διάθεση των χρησιμοποιημένων
ορυκτελαίων με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος από τις επιβλαβείς επιδράσεις που
προκαλούνται από την απόρριψη, εναπόθεση ή την επεξεργασία αυτών των ορυκτελαίων.
Με στόχο την απλοποίηση της κοινοτικής νομοθεσίας, από τις 12 Δεκεμβρίου 2010 οι διατάξεις της
Οδηγίας 75/439/ΕΟΚ ενσωματώθηκαν στην Οδηγία Πλαίσιο 2008/98/ΕΚ. Σύμφωνα με το άρθρο 21,
τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα προκειμένου τα απόβλητα ορυκτέλαια να συλλέγονται
χωριστά, εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό και να επεξεργάζονται σύμφωνα με τα άρθρα 4
(ιεράρχηση των αποβλήτων) και 13 (προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας) της
Οδηγίας Πλαίσιο (http://ec.europa.eu/environment/waste/oil_index.htm).

3.4.6

Η Οδηγία Πλαίσιο για τα Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)

Τα Απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων περιλαμβάνουν διάφορα είδη υλικών όπως
σκυρόδεμα, τούβλα, γύψο, ξύλο, γυαλί, μέταλλα, πλαστικά κ.α. Η δυνατότητα για ανακύκλωση και
επαναχρησιμοποίηση των εν λόγω αποβλήτων είναι υψηλή. Παρ 'όλα αυτά, το επίπεδο της
ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης των ΑΕΚΚ ποικίλλει σε μεγάλο βαθμό (10% - 90%) σε
ολόκληρη την ΕΕ.
Ένας από τους στόχους της Οδηγίας πλαίσιο για τα απόβλητα (2008/98/ΕΚ) είναι να παρέχει ένα
πλαίσιο για τη μετάβαση σε μια Ευρωπαϊκή Κοινωνία Ανακύκλωσης, με υψηλό επίπεδο
αποδοτικότητας των πόρων. Ειδικότερα, στο άρθρο 11 ορίζεται ότι έως το 2020 η προετοιμασία για
την επαναχρησιμοποίηση, η ανακύκλωση και η ανάκτηση άλλων υλικών, συμπεριλαμβανομένων των
εργασιών υγειονομικής ταφής όπου γίνεται χρήση αποβλήτων για την υποκατάσταση άλλων υλικών,
μη επικίνδυνων αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων εξαιρουμένων των υλικών που απαντούν
στη φύση και τα οποία ορίζονται στην κατηγορία 17 05 04 του καταλόγου αποβλήτων πρέπει να
αυξηθεί κατά 70 % τουλάχιστον ως προς το βάρος.
(http://ec.europa.eu/environment/waste/construction_demolition.htm).
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3.4.7 Οδηγία 86/278/EΟΚ σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος και ιδίως του εδάφους
κατά τη χρησιμοποίηση της ιλύος καθαρισμού λυμάτων στη γεωργία

Προφίλ
Τίτλος: Οδηγία 86/278/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 12ης Ιουνίου 1986 σχετικά με την προστασία του
περιβάλλοντος και ιδίως του εδάφους κατά τη χρησιμοποίηση της ιλύος καθαρισμού λυμάτων
στη γεωργία
Έναρξη ισχύος: 18.6.1986
Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο: 18.6.1987
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: L 181 της 4.7.1986
Διαθέσιμο: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31986L0278:EL:HTML
Βασικοί Ορισμοί
 Ιλύς: (i) η ιλύς που προέρχεται από σταθμούς καθαρισμού που επεξεργάζονται τα οικιακά ή
αστικά λύματα και από άλλους σταθμούς καθαρισμού που επεξεργάζονται λύματα των
οποίων η σύνθεση είναι παρόμοια με τη σύνθεση των οικιακών και αστικών λυμάτων, (ii) η
ιλύς που προέρχεται από σηπτικούς βόθρους και άλλες παρόμοιες εγκαταστάσεις για την
επεξεργασία των λυμάτων, (iii) η ιλύς που προέρχεται από σταθμούς καθαρισμού μη
αναφερόμενους στα σημεία i) και ii).
 Επεξεργασμένη ιλύς: η ιλύς που έχει υποστεί βιολογική, χημική ή θερμική επεξεργασία, με
μακροχρόνια αποθήκευση ή με οποιαδήποτε άλλη κατάλληλη διαδικασία ώστε να μειωθεί
σημαντικά η ικανότητά της προς ζύμωση και ο κίνδυνος για την υγεία που προκαλεί η
χρησιμοποίησή της.
 Γεωργία: Κάθε καλλιέργεια προς εμπορία και διατροφή, καθώς και για την κτηνοτροφία.
 Χρησιμοποίηση: Η διασπορά της ιλύος επί του εδάφους ή οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή της
ιλύος επί και εντός του εδάφους.
Τροποποιήσεις
 Οδηγία 91/692/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 23ης Δεκεμβρίου 1991, για την τυποποίηση και τον
εξορθολογισμό των εκθέσεων που αφορούν την εφαρμογή ορισμένων οδηγιών για το
περιβάλλον.
 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 807/2003 του Συμβουλίου, της 14ης Απριλίου 2003, περί προσαρμογής
προς την απόφαση 1999/468/ΕΚ των διατάξεων των σχετικών με τις επιτροπές που
επικουρούν την Επιτροπή στην άσκηση των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων της, οι οποίες
προβλέπονται από πράξεις του Συμβουλίου που εκδόθηκαν σύμφωνα με τη διαδικασία
διαβούλευσης (ομοφωνία)
 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 219/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης
Μαρτίου 2009
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4. Ελληνική Νομοθεσία για τα Στερεά Απόβλητα
Η Ελληνική νομοθεσία για τα Απόβλητα περιλαμβάνει κυρίως Νόμους, Διατάγματα και Υπουργικές
Αποφάσεις. Κατά κανόνα οι νόμοι θέτουν τα γενικά και μόνο πλαίσια ρύθμισης ενός θέματος. Στη
πράξη για την πλήρη εφαρμογή των νόμων απαιτείται και ακολουθείται συνήθως η έκδοση
ιδιαίτερης πράξης που ρυθμίζει τα επί μέρους θέματα εντός των πλαισίων των νόμων. Τέτοιες
πράξεις είναι τα Διατάγματα και οι Υπουργικές Αποφάσεις. Αυτές οι επιμέρους πράξεις της Πολιτείας
είναι τα Διατάγματα και οι Υπουργικές Αποφάσεις. Το Διάταγμα εκδίδεται από τον Ανώτατος Άρχων,
με πρόταση του αρμόδιου Υπουργού και ευθύνη αυτού ενώ η Υπουργική Απόφαση καλείται η πράξη
που εκδίδεται από τον (αρμόδιο κατά περίπτωση) Υπουργό, απαραίτητα κατ΄ εξουσιοδότηση του
νόμου και πάντα εντός των πλαισίων αυτής της εξουσιοδοτήσεως.
(http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AF%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BF .

4.1 Επισκόπηση της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας για τα Στερεά Απόβλητα
Κατά αντιστοιχία με την ταξινόμηση της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας, η Ελληνική Νομοθεσία για τα
στερεά απόβλητα περιλαμβάνει τις εξής κατηγορίες: (i) Ελληνική Νομοθεσία Πλαίσιο για τα
Απόβλητα, (ii) Ελληνική Νομοθεσία αναφορικά με τις Εργασίες Διαχείρισης των Αποβλήτων και (iii)
Ελληνική Νομοθεσία για τις Ειδικές Ροές Αποβλήτων. Στα επόμενα υπο-κεφάλαια γίνεται μία
συνοπτική παρουσίαση των επιμέρους ευρωπαϊκών νομοθετημάτων ανά κατηγορία12.

Ελληνική Νομοθεσία
Πλαίσιο για τα Απόβλητα

Νόμος 4042/2012

KYA 50910/2727/2003

Ελληνική Νομοθεσία
αναφορικά με τις Εργασίες
Διαχείρισης των Αποβλήτων

ΚΥΑ 29407/3508/2002

ΚΥΑ 22912/1117/2005

Ελληνική Νομοθεσία για
τις Ειδικές Ροές Αποβλήτων

Νόμος 2939/2001 όπως
τροποποιήθηκε
ΠΔ 117/2004 όπως
τροποποιήθηκε
ΚΥΑ
41624/2057/Ε103/2010

KYA 114218/1997

ΚΥΑ 8111.41/09/2009

ΠΔ 116/2004 όπως
τροποποιήθηκε

Νόμος 4014/2011
ΠΔ 82/2004
Κανονισμός
1013/2006

ΚΥΑ
36259/1757/E103/2010

Σχήμα 7: Επισκόπηση της Ελληνικής Νομοθεσίας

ΚΥΑ 80568/4225/1991

για τα Στερεά Απόβλητα

12 12

Σημείωση: Οι βιβλιογραφικές πηγές που αναφέρονται σε κάθε νομοθέτημα είναι αυτή καθ’ εαυτό το νομοθέτημα και
οποιαδήποτε άλλη βιβλιογραφική πηγή δίνεται στην κάθε περίπτωση.

23

Παραδοτέο 1-2: Ευρωπαϊκό και Ελληνικό Νομοθετικό Πλαίσιο για τα στερεά απόβλητα – Εκτενής Περίληψη
ISWM-TINOS LIFE 10/ENV/GR/000610

4.2 Ελληνική Νομοθεσία Πλαίσιο για τα Απόβλητα
4.2.1

Νόμος 4042/2012 σχετικά με την εναρμόνισης με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ

Προφίλ
Τίτλος: Νόμος 4042/2012 -Ποινική προστασία του περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με την Οδηγία
2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία
2008/98/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
Συναρμόδια Υπουργεία: Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
Υπουργείο Οικονομικών, Υπουργείο Εσωτερικών, Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας, Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής, Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων, Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Έναρξη ισχύος: 13 Φεβρουαρίου 2012
Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ): 24/Α/13.02.2012
Σχετική Ευρωπαϊκή Νομοθεσία:
Οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008,
για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών
Διαθέσιμο:
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=7Z1up05Xrto%3d&tabid=777&language=el-GR
Βασικοί Ορισμοί
 Απόβλητα: κάθε ουσία ή αντικείμενο το οποίο ο κάτοχός του απορρίπτει ή προτίθεται ή
υποχρεούται να απορρίψει.
 Διαχείριση Αποβλήτων: η συλλογή, μεταφορά, ανάκτηση και διάθεση αποβλήτων,
συμπεριλαμβανομένης της εποπτείας των εργασιών αυτών, καθώς και της επίβλεψης των
χώρων απόρριψης και των ενεργειών στις οποίες προβαίνουν οι έμποροι ή οι μεσίτες.
 Συλλογή: η συγκέντρωση αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της προκαταρκτικής διαλογής
και της προκαταρκτικής αποθήκευσης αποβλήτων με σκοπό τη μεταφορά τους σε
εγκατάσταση επεξεργασίας αποβλήτων.
 Χωριστή Συλλογή: η συλλογή όπου μια ροή αποβλήτων διατηρείται χωριστά με βάση τον τύπο
και τη φύση για να διευκολυνθεί η ειδική επεξεργασία.
 Επεξεργασία: οι εργασίες ανάκτησης ή διάθεσης, στις οποίες περιλαμβάνεται η προετοιμασία
πριν από την ανάκτηση ή τη διάθεση.
 Πρόληψη: τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται πριν μία ουσία, υλικό ή προϊόν καταστούν
απόβλητα.
 Επαναχρησιμοποίηση: κάθε εργασία με την οποία προϊόντα ή συστατικά στοιχεία που δεν
είναι απόβλητα χρησιμοποιούνται εκ νέου για τον ίδιο σκοπό για τον οποίο σχεδιάστηκαν.
 Προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση: κάθε εργασία ανάκτησης που συνιστά έλεγχο,
καθαρισμό ή επισκευή, με την οποία προϊόντα ή συστατικά στοιχεία προϊόντων που
αποτελούν πλέον απόβλητα προετοιμάζονται προκειμένου να επαναχρησιμοποιηθούν χωρίς
άλλη προεπεξεργασία.
 Ανάκτηση: οιαδήποτε εργασία της οποίας το κύριο αποτέλεσμα είναι ότι απόβλητα
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εξυπηρετούν ένα χρήσιμο σκοπό αντικαθιστώντας άλλα υλικά.
 Ανακύκλωση: οιαδήποτε εργασία ανάκτησης με την οποία τα απόβλητα μετατρέπονται εκ
νέου σε προϊόντα, υλικά ή ουσίες που προορίζονται είτε να εξυπηρετήσουν και πάλι τον
αρχικό τους σκοπό είτε άλλους σκοπούς. Περιλαμβάνει την επανεπεξεργασία οργανικών
υλικών αλλά όχι την ανάκτηση ενέργειας και την επανεπεξεργασία σε υλικά που πρόκειται να
χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα ή σε εργασίες επίχωσης.
 Διάθεση: οιαδήποτε εργασία η οποία δεν συνιστά ανάκτηση, ακόμη και στην περίπτωση που η
εργασία έχει ως δευτερογενή συνέπεια την ανάκτηση ουσιών ή ενέργειας.
Τροποποιήσεις
 Νόμος 4071/2012 - για ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την
αποκεντρωμένη διοίκηση - Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ (ΦΕΚ 85/Α/11.04.2012)

4.2.2 Υ.Α. Η.Π. 50910/2727/2003 - Μέτρα και όροι για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων.
Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης

Προφίλ
Τίτλος: Υ.Α. Η.Π. 50910/2727/2003 - Μέτρα και όροι για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων.
Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης
Συναρμόδια Υπουργεία: Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, Υπουργείο Εσωτερικών,
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων
Έργων, Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υπουργείο Γεωργίας, Υπουργείο Εμπορικής
Ναυτιλίας
Έναρξη ισχύος: 22.12.2003
ΦΕΚ: 1909/Β/22.12.2003
Σχετική Ευρωπαϊκή Νομοθεσία:
(i)

Οδηγία 91/156/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991 για την τροποποίηση της
οδηγίας 75/442/ΕΟΚ περί των στερεών αποβλήτων

(ii)

2001/118/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 16ης Ιανουαρίου 2001, για τροποποίηση της
απόφασης 2000/532/ΕΚ όσον αφορά τον κατάλογο αποβλήτων

(iii)

2001/573/ΕΚ: Απόφαση του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2001, για την τροποποίηση
της απόφασης 2000/532/ΕΚ της Επιτροπής όσον αφορά τον κατάλογο αποβλήτων, ΕΕ
αριθ. L 203 της 28/07/2001.

Διαθέσιμο: http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/b1909_2003.pdf
Βασικοί Ορισμοί
 Στερεό (μη επικίνδυνο) απόβλητο: κάθε ουσία ή αντικείμενο που υπάγεται στις κατηγορίες
αποβλήτων των παραρτημάτων ΙΑ και ΙΒ της παρούσας και το οποίο ο κάτοχός του απορρίπτει
ή προτίθεται ή υποχρεούται να απορρίψει. Στην έννοια του στερεού (μη επικίνδυνου)
αποβλήτου δεν υπάγονται τα απόβλητα εκείνα από τον Ευρωπαϊκό κατάλογο αποβλήτων του
Παραρτήματος ΙΒ της παρούσας απόφασης που επισημαίνονται με αστερίσκο και τα οποία
χαρακτηρίζονται ως εν δυνάμει επικίνδυνα απόβλητα, σύμφωνα με την Απόφαση
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2001/118/Ε.Κ. (EEL 47/2001).
 Παραγωγός: κάθε πρόσωπο φυσικό ή νομικό του οποίου η δραστηριότητα παρήγαγε
απόβλητα («αρχικός παραγωγός») ή και κάθε πρόσωπο που έχει πραγματοποιήσει εργασίες
προεπεξεργασίας, ανάμειξης ή άλλες εργασίες οι οποίες οδηγούν σε μεταβολή της φύσης ή
της σύνθεσης των αποβλήτων.
 Κάτοχος: ο παραγωγός των αποβλήτων ή το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει στην κατοχή
του τα απόβλητα.
 Διαχείριση: η συλλογή, η μεταφορά, μεταφόρτωση, η προσωρινή αποθήκευση, η αξιοποίηση
και η διάθεση των αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της εποπτείας των εργασιών αυτών,
καθώς και της μετέπειτα φροντίδας των χώρων διάθεσης.
 Αστικά Απόβλητα: τα οικιακά απόβλητα, καθώς και άλλα απόβλητα, που λόγω της φύσης ή
σύνθεσης, προσομοιάζουν με τα οικιακά, όπως τα δημοτικά απόβλητα.
 Οικιακά απόβλητα: τα απόβλητα των κατοικιών.
Τροποποιήσεις
 Νόμος 4071/2012 - για ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την
αποκεντρωμένη διοίκηση - Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ (ΦΕΚ 85/Α/11.04.2012)
 Νόμος 4042/2012 -Ποινική προστασία του περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με την Οδηγία
2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία
2008/98/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
(ΦΕΚ 24/Α/13.2.2012)

4.2.3 ΚΥΑ 114218/1997 - Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων
διαχείρισης στερεών αποβλήτων

Προφίλ
Τίτλος: Υ.Α. οικ. 114218/1997 - Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων
διαχείρισης στερεών αποβλήτων
Συναρμόδια Υπουργεία: Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, Υπουργείο Ανάπτυξης, Υπουργείο Οικονομίας
και Οικονομικών, Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Υπουργείο
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
Υπουργείο Γεωργίας, Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας
Έναρξη ισχύος: 17.11.1997
ΦΕΚ: 1016/Β/17.11.1997
Σχετική Ευρωπαϊκή Νομοθεσία:
Οδηγία 91/156/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991 για την τροποποίηση της οδηγίας
75/442/ΕΟΚ περί των στερεών αποβλήτων
Διαθέσιμο: http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/1016B_97.pdf
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4.2.4

Νόμος 4014/2011 για την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Έργων και Δραστηριοτήτων

Προφίλ
Τίτλος: Νόμος 4014/2011 - Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση
αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις
αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος
Συναρμόδια Υπουργεία:
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Υπουργείο Εσωτερικών,
Υπουργείο Οικονομικών, Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας, Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Υπουργείο Παιδείας, Δια
Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων και Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού .
Έναρξη ισχύος:
Μέρος A: ένα μήνα από τη δημοσίευσή του και με τη δημοσίευση των αποφάσεων της παραγράφου
4 του άρθρου 1 εκτός εάν άλλως ορίζεται σε επί μέρους διατάξεις του. Μέρος Β: από τη δημοσίευσή
του.
ΦΕΚ: 209/Α/21.9.2011
Διαθέσιμο: http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/209a_11.1316696819703.pdf
Τροποποιήσεις
 Νόμος 4042/2012 -Ποινική προστασία του περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με την Οδηγία
2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία
2008/98/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
(ΦΕΚ 24/Α/13.2.2012)
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4.3

Ελληνική Νομοθεσία αναφορικά με τις Εργασίες Διαχείρισης των
Αποβλήτων

4.3.1

ΚΥΑ 29407/3508/2002 για την υγειονομική ταφή αποβλήτων

Προφίλ
Τίτλος: ΚΥΑ 29407/3508/2002: Μέτρα και όροι για την υγειονομική ταφή αποβλήτων
Συναρμόδια Υπουργεία: Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, Υπουργείο Εσωτερικών,
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων
Έργων, Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Έναρξη ισχύος: 16.12.2002
ΦΕΚ: 1572/Β/16.12.2002
Σχετική Ευρωπαϊκή Νομοθεσία:
Οδηγία 1999/31/ΕΚ του Συμβουλίου της 26ης Απριλίου 1999 περί υγειονομικής ταφής των
αποβλήτων
Διαθέσιμο: http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/b1572_2002.1126869857589.pdf
Βασικοί Ορισμοί
 Χώρος υγειονομικής ταφής: κάθε χώρος διάθεσης αποβλήτων για την απόθεση των
αποβλήτων επί ή εντός του εδάφους ή υπογείως, συμπεριλαμβανομένων:
- των εσωτερικών χώρων διάθεσης των αποβλήτων (δηλαδή των χώρων υγειονομικής ταφής
στους οποίους ένας παραγωγός αποβλήτων πραγματοποιεί τη διάθεσή τους στον τόπο
παραγωγής) και
- κάθε μόνιμος (δηλαδή χρησιμοποιούμενος άνω του έτους) χώρος προσωρινής
εναποθήκευσης αποβλήτων,
αλλά εξαιρουμένων:
- των εγκαταστάσεων στις οποίες εκφορτώνονται τα απόβλητα με σκοπό την προετοιμασία
τους για περαιτέρω μεταφορά τους προς ανάκτηση χρήσιμων υλών, επεξεργασία ή διάθεση
αλλού και
- της εναποθήκευσης των αποβλήτων πριν από την ανάκτηση χρήσιμων υλών ή την
επεξεργασία για διάστημα μικρότερο των τριών ετών κατά γενικό κανόνα και
- της εναποθήκευσης αποβλήτων πριν από τη διάθεση για διάστημα μικρότερο του έτους.
 Αέρια χώρου ταφής: όλα τα αέρια που παράγονται από τα απόβλητα που αποτίθενται στο
χώρο ταφής.
 Στραγγίσματα: οποιοδήποτε υγρό ρέει διά μέσου των αποτεθέντων αποβλήτων και εκρέει από
το χώρο ταφής ή περιέχεται μέσα του.
 Έκλουσμα: το διάλυμα που λαμβάνεται κατά την εργαστηριακή δοκιμή της απόπλυσης.
 Βιοαποδομήσιμα απόβλητα: κάθε απόβλητο που είναι σε θέσει να υποστεί αναερόβια ή
αερόβια αποσύνθεση, όπως είναι τα απόβλητα τροφών και κηπουρικής, το χαρτί και το
χαρτόνι.
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4.3.2

ΚΥΑ 22912/1117/2005 για την αποτέφρωση των αποβλήτων

Προφίλ
Τίτλος: Υ.Α. 22912/1117/2005 - Μέτρα και όροι για την πρόληψη και τον περιορισμό της ρύπανσης
του περιβάλλοντος από την αποτέφρωση των αποβλήτων
Συναρμόδια Υπουργεία: Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, Υπουργείο Εσωτερικών,
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων
Έργων, Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Έναρξη ισχύος: 6 Ιουλίου 2005
ΦΕΚ: 759/B/6.6.2005
Σχετική Ευρωπαϊκή Νομοθεσία:
Οδηγία 2000/76/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Δεκεμβρίου 2000,
για την αποτέφρωση των αποβλήτων
Διαθέσιμο: http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/b759_05.1140085970795.pdf
Βασικοί Ορισμοί
 Μονάδα αποτέφρωσης: κάθε σταθερή ή κινητή τεχνική μονάδα με τον εξοπλισμό της, που
προορίζεται αποκλειστικά για θερμική επεξεργασία αποβλήτων, με ή χωρίς ανάκτηση της
θερμότητας που εκλύεται κατά την καύση. Συμπεριλαμβάνονται η αποτέφρωση αποβλήτων με
οξείδωση καθώς και άλλες τεχνικές θερμικής επεξεργασίας όπως η πυρόλυση, η αεριοποίηση
ή η τεχνική πλάσματος, εφόσον οι ουσίες που προέρχονται από την επεξεργασία στη συνέχεια
αποτεφρώνονται.
 Μονάδα συναποτέφρωσης: κάθε σταθερή ή κινητή εγκατάσταση της οποίας κύρια λειτουργία
είναι η παραγωγή ενέργειας ή η παραγωγή υλικών προϊόντων και:
- στην οποία χρησιμοποιούνται απόβλητα ως σύνηθες ή συμπληρωματικό καύσιμο, ή
- στην οποία τα απόβλητα υφίστανται θερμική επεξεργασία για τη διάθεσή τους.
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4.3.3 ΚΥΑ 8111.41/09/2009 για τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων που
παράγονται από πλοία

Προφίλ
Τίτλος: Υ.Α. 8111.41/09/2009 - Μέτρα και όροι για τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής
αποβλήτων που παράγονται από πλοία και καταλοίπων φορτίου σε συμμόρφωση με τις διατάξεις
της υπ αριθμ. 2007/71/ΕΚ οδηγίας. Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 3418/07/02 (ΦΕΚ 712 Β) κοινής
υπουργικής απόφασης «Μέτρα και όροι για τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων
που παράγονται στα πλοία και καταλοίπων φορτίου»
Συναρμόδια Υπουργεία: Υπουργείο Εσωτερικών, Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών,
Υπουργείο Ανάπτυξης, Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Υπουργείο
Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής
Έναρξη ισχύος: 6 Ιουλίου 2009
ΦΕΚ: 412/Β/6.3.2009
Σχετική Ευρωπαϊκή Νομοθεσία:
(i)
(ii)

Οδηγία 2000/59/ΕΚ
Οδηγία 2002/84/ΕΚ

(iii)
(iv)

Οδηγία 2007/71/ΕΚ
Κανονισμός 1137/2008

Διαθέσιμο: http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/412b_09.1238673573203.pdf
Βασικοί Ορισμοί
 Πλοίο: το ποντοπόρο σκάφος κάθε τύπου που λειτουργεί στο θαλάσσιο περιβάλλον,
συμπεριλαμβανομένων των υδροπτέρυγων, των αερολισθαινόντων σκαφών, των
καταδυομένων και των πλωτών ναυπηγημάτων,
 Απόβλητα πλοίου: όλα τα απόβλητα, συμπεριλαμβανομένων των λυμάτων, και κατάλοιπα
πλην των καταλοίπων φορτίου, τα οποία παράγονται κατά τη λειτουργία ενός πλοίου και
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των παραρτημάτων Ι, IV και V της σύμβασης Marpol 73/78,
καθώς και τα συνδεόμενα με το φορτίο απορρίμματα, όπως ορίζονται στις κατευθυντήριες
γραμμές για την εφαρμογή του παραρτήματος V της σύμβασης Marpol 73/78,
 Κατάλοιπα φορτίου: τα υπολείμματα οποιουδήποτε υλικού του φορτίου, που παραμένουν επί
του πλοίου στους χώρους ή στις δεξαμενές φορτίου μετά την περάτωση των διαδικασιών
εκφόρτωσης και των εργασιών καθαρισμού, συμπεριλαμβανομένων των υπερχειλίσεων και
των διαρροών κατά τη φόρτωση/εκφόρτωση,
 Λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής: κάθε σταθερή, πλωτή ή κινητή εγκατάσταση που είναι
ικανή να δέχεται απόβλητα πλοίων ή κατάλοιπα φορτίου,
 Λιμένας: θέση ή γεωγραφική περιοχή που δημιουργείται από βελτιωτικά έργα και
εγκαταστάσεις ώστε να επιτρέπει, κυρίως, την υποδοχή πλοίων, συμπεριλαμβανομένων των
αλιευτικών σκαφών και των σκαφών αναψυχής,
 Αλιευτικό σκάφος: κάθε πλοίο που είναι εξοπλισμένο ή χρησιμοποιείται εμπορικά για την
αλίευση ψαριών ή άλλων έμβιων ενάλιων πόρων,
 Σκάφος αναψυχής: κάθε τύπος πλοίου που χρησιμοποιείται για αθλητικούς ή ψυχαγωγικούς
σκοπούς, ανεξάρτητα από το μέσο πρόωσής του.
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4.4 Ελληνική Νομοθεσία για τις Ειδικές Ροές Αποβλήτων
4.4.1 Νόμος 2939/2001 για τις συσκευασίες και την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών
όπως τροποποιήθηκε

Προφίλ
Τίτλος: Νόμος 2939/2001 - Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων
προϊόντων - Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων
προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ) και άλλες διατάξεις
Συναρμόδια Υπουργεία: Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, Υπουργείο Ανάπτυξης, Υπουργείο Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Υπουργείο Γεωργίας, Υπουργείο Δικαιοσύνης
Έναρξη ισχύος: 13 Αυγούστου 2001
ΦΕΚ: 179/Α/6.08.2001
Σχετική Ευρωπαϊκή Νομοθεσία:
Οδηγία 94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 1994 για
τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας
Διαθέσιμο: http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/a179_2001.1118312315977.pdf
Βασικοί Ορισμοί
 Συσκευασία: κάθε προϊόν, κατασκευασμένο από οποιοδήποτε είδος υλικού από πρώτες ύλες
μέχρι επεξεργασμένα υλικά και προοριζόμενο να χρησιμοποιείται για να περιέχει αγαθά με
σκοπό την προστασία, διακίνηση, τη διάθεση και την παρουσίασή τους από τον παραγωγό
μέχρι τον χρήστη ή τον καταναλωτή. Ως συσκευασίες θεωρούνται όλα τα είδη μίας ή
πολλαπλής χρήσης που χρησιμοποιούνται για τον ίδιο σκοπό. Απόβλητα συσκευασίας και
άλλων προϊόντων: Κάθε συσκευασία ή υλικό συσκευασίας ή κάθε άλλο προϊόν που καλύπτεται
από τον ορισμό των αποβλήτων που περιέχονται στην υπ’ αριθ. 69728/824/1996 ΚΥΑ (ΦΕΚ
358 Β’), εξαιρουμένων των καταλοίπων παραγωγής.
Τροποποιήσεις
 KYA 9268/469/2007 - Τροποποίηση των ποσοτικών στόχων για την ανάκτηση και ανακύκλωση
των αποβλήτων των συσκευασιών σύμφωνα με το άρθρο 10 (παρ. Α1, τελευταίο εδάφιο) του
ν. 2939/01 (179/Α), καθώς και άλλων διατάξεων του νόμου αυτού, σε συμμόρφωση με τις
διατάξεις της οδηγίας 2004/12/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας, του
Συμβουλίου της 11ης Φεβρουαρίου 2004 (ΦΕΚ 286/Β/2.3.2007)
 Νόμος 3854/2010 - Τροποποίηση της νομοθεσίας για την εναλλακτική διαχείριση των
συσκευασιών και άλλων προϊόντων και τον Εθνικό Οργανισμό Εναλλακτικής Διαχείρισης
Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ) και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 94/Α/23.6.2010)
 Νόμος 4042/2012 - Ποινική προστασία του περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με την Οδηγία
2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία
2008/98/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
(ΦΕΚ 24/Α/13.2.2012)
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4.4.2 ΠΔ 117/2004 για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)

Προφίλ
Τίτλος: ΠΔ 117/2004 - Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων
ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των Οδηγιών
2002/95 «σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ΗΗΕ» και
2002/96 «σχετικά με τα ΑΗΗΕ»
Συναρμόδια Υπουργεία: Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, Υπουργείο Εσωτερικών,
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων
Έργων, Υπουργείο Ανάπτυξης, Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας
Έναρξη ισχύος: 5 Μαρτίου 2004, ΦΕΚ: 82/Α/5.3.2004
Σχετική Ευρωπαϊκή Νομοθεσία:
(i)
(ii)

Οδηγία 2002/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιανουαρίου
2003 σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)
Οδηγία 2002/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης
Ιανουαρίου 2003, σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε
είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Διαθέσιμο: http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/a82_2004.1118398120580.pdf
Βασικοί Ορισμοί
 Ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός ή ΗΗΕ: ο εξοπλισμός του οποίου η ορθή λειτουργία
εξαρτάται από ηλεκτρικά ρεύματα ή ηλεκτρομαγνητικά πεδία και ο εξοπλισμός για την
παραγωγή, τη μεταφορά και τη μέτρηση των ρευμάτων και πεδίων αυτών, ο οποίος υπάγεται
στις κατηγορίες του Παραρτήματος ΙΑ και ο οποίος έχει σχεδιασθεί για να λειτουργεί υπό
ονομαστική τάση μέχρι 1000 V εναλλασσομένου και μέχρι 1500 V συνεχούς ρεύματος.
 Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού ή ΑΗΗΕ: ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός
εξοπλισμός που θεωρείται απόβλητο κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχεία (α) της
50910/2003 ΚΥΑ σε συνδυασμό με την παραγ. 4 του άρθρου 2 του Ν. 2939/2001
συμπεριλαμβανομένων όλων των κατασκευαστικών στοιχείων, των συναρμολογημένων μερών
και των αναλωσίμων, που συνιστούν τμήμα του προϊόντος κατά τον χρόνο απόρριψης του.
 Εναλλακτική διαχείριση: αποτελούν οι εργασίες συλλογής, παραλαβής, μεταφοράς,
προσωρινής αποθήκευσης, επαναχρησιμοποίησης και αξιοποίησης των ΑΗΗΕ, ώστε μετά την
επαναχρησιμοποίηση ή επεξεργασία τους αντίστοιχα να επιστρέφουν στο ρεύμα της αγοράς
 Σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης: η οργάνωση σε ατομική ή συλλογική βάση με
οποιαδήποτε νομική μορφή των εργασιών συλλογής, μεταφοράς, προσωρινής αποθήκευσης,
επαναχρησιμοποίησης και αξιοποίησης των ΑΗΗΕ.
Τροποποιήσεις
 Π.Δ. 15/2006 - Τροποποίηση του προεδρικού διατάγματος 117/04 (82/Α), σε συμμόρφωση με
τις διατάξεις της οδηγίας 2003/108 «για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/96 σχετικά με τα
απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)» του Συμβουλίου της 8 ης
Δεκεμβρίου 2003
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4.4.3 ΚΥΑ 41624/2057/Ε103/2010 για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικών
στηλών και συσσωρευτών

Προφίλ
Τίτλος: Υ.Α. 41624/2057/Ε103/2010 - Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση
των αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των
οδηγιών, 2006/66/ΕΚ «σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα
ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και με την κατάργηση της οδηγίας 91/157/ΕΟΚ» και
2008/103/ΕΚ «για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και
τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, όσο αφορά την
τοποθέτηση ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών στην αγορά», του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου
Συναρμόδια Υπουργεία: Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Υπουργείο
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
Έναρξη ισχύος: 11 Οκτωβρίου 2010
ΦΕΚ: 1625/Β/11.10.2010
Σχετική Ευρωπαϊκή Νομοθεσία:
(i)

(ii)

Οδηγία 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6 ης Σεπτεμβρίου
2006, σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών
στηλών και συσσωρευτών και με την κατάργηση της Οδηγίας 91/157/ΕΟΚ
Οδηγία 2008/103/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης
Νοεμβρίου 2008, για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ σχετικά με τις ηλεκτρικές
στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, όσον
αφορά την τοποθέτηση ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών στην αγορά

Διαθέσιμο: http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/1625b_10.1286967962609.pdf
Βασικοί Ορισμοί
 Ηλεκτρική στήλη (ΗΣ) ή συσσωρευτής: κάθε πηγή ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από
άμεση μετατροπή χημικής ενέργειας, αποτελούμενη από ένα ή περισσότερα πρωτογενή (μη
επαναφορτιζόμενα) στοιχεία μπαταρίας ή αποτελούμενη από ένα ή περισσότερα δευτερογενή
στοιχεία μπαταρίας (επαναφορτιζόμενα).
 Φορητή ηλεκτρική στήλη ή συσσωρευτής: κάθε ηλεκτρική στήλη, κομβιόσχημη Η.Σ. ή
συσσωρευτής, συστοιχία ή συσσωρευτής α) που είναι σφραγισμένη και β) χειρομεταφερόμενη
και γ) δεν είναι ούτε ηλεκτρική στήλη ή συσσωρευτής βιομηχανίας ούτε ηλεκτρική στήλη ή
συσσωρευτής αυτοκινήτων.
 Απόβλητο ηλεκτρικής στήλης ή συσσωρευτή: κάθε ηλεκτρική στήλη ή συσσωρευτής που
υπάγεται στην έννοια του αποβλήτου όπως ορίζεται στο άρθρο 2 (παρ. 1 και 2) της υπ’ αριθ.
13588/725/2006 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄383).
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4.4.4 ΠΔ 116/2004 για την εναλλακτική διαχείριση των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής
τους όπως τροποποιήθηκε

Προφίλ
Τίτλος: Π.Δ. 116/2004 - Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των οχημάτων
στο τέλος του κύκλου ζωής τους, των χρησιμοποιημένων ανταλλακτικών τους και των
απενεργοποιημένων καταλυτικών μετατροπέων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας
2000/53/ΕΚ «για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους»
Συναρμόδια Υπουργεία: Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, Υπουργείο Εσωτερικών,
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων
Έργων, Υπουργείο Ανάπτυξης, Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, Υπουργείο Μεταφορών και
Επικοινωνιών
Έναρξη ισχύος: 5 Μαρτίου 2004
ΦΕΚ: 81/Α/5.3.2004
Σχετική Ευρωπαϊκή Νομοθεσία:
Οδηγία 2000/53/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Σεπτεμβρίου
2000, για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους - Δηλώσεις της Επιτροπή
Διαθέσιμο: http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/a81_2004.1118398153847.pdf
Βασικοί Ορισμοί
 Όχημα: οποιοδήποτε όχημα χαρακτηρισμένο ως κατηγορία M1 ή N1, όπως ορίζεται στο Π.Δ.
431/1983 (Α’ 160) όπως ισχύει, καθώς και τα τρίκυκλα μηχανοκίνητα οχήματα, όπως ορίζονται
στην 21090/1874/1993 ΚΥΑ (Β’ 428) όπως ισχύει, πλην των τρίκυκλων μοτοσικλετών.
 Όχημα στο τέλος του κύκλου ζωής του (ΟΚΤΖ): όχημα το οποίο αποτελεί απόβλητο κατά την
έννοια του άρθρου 2 στοιχείο α) της ΚΥΑ 69728/824/1996 σε συνδυασμό με την παρ. 4 του
άρθρου 2 του Νόμου 2939/2001 συμπεριλαμβανομένων των κατασκευαστικών του
στοιχείων/εξαρτημάτων.
Τροποποιήσεις
 Υ.Α. 15540/548/Ε103/2012 - Τροποποίηση της παραγράφου ΙΙ του άρθρου 18 του π.δ.
116/2004 (81/Α), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2004/37/ΕΚ για την
τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας 2000/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους (ΦΕΚ 945/Β/27.3.2012)

4.4.5

ΠΔ 82/2004 για τη διαχείριση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων

Προφίλ
Τίτλος: ΠΔ 82/2004 - Καθορισμός μέτρων και όρων για τη διαχείριση των χρησιμοποιημένων
ορυκτελαίων
Συναρμόδια Υπουργεία: Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, Υπουργείο Εσωτερικών,
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & Δημοσίων
Έργων, Υπουργείο Ανάπτυξης, Υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών, Υπουργείο Εμπορικής
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Ναυτιλίας
Έναρξη ισχύος: 2 Μαρτίου 2004
ΦΕΚ: 64/A/2.3.04
Σχετική Ευρωπαϊκή Νομοθεσία: Οδηγία 75/439/ΕΟΚ για τα χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια
Διαθέσιμο: http://www.minenv.gr/anakyklosi/Νόμος/00/pd82-lipantika.pdf
Βασικοί Ορισμοί
 Χρησιμοποιημένο Ορυκτέλαιο: κάθε βιομηχανικό ή λιπαντικό έλαιο ορυκτής βάσης το οποίο
κατέστη ακατάλληλο για τη χρήση για την οποία προοριζόταν αρχικά, και κυρίως τα
χρησιμοποιημένα λάδια κινητήρων εσωτερικής καύσης και κιβωτίων ταχυτήτων και τα
ορυκτέλαια μηχανών, στροβίλων και υδραυλικών συστημάτων

4.4.6 ΚΥΑ 36259/1757/E103/2010 για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από
εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)

Προφίλ
Τίτλος: Υ.Α. 36259/1757/Ε103/2010 - Μέτρα, όροι και προγράμματα για την εναλλακτική διαχείριση
των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)
Συναρμόδια Υπουργεία: Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Υπουργείο
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
Έναρξη ισχύος: 2 Μαρτίου 2004
ΦΕΚ: 64/A/2.3.04
Σχετική Ευρωπαϊκή Νομοθεσία:
Οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008 ,
για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών
Διαθέσιμο: http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/1312b_10.1284372146734.pdf
Βασικοί Ορισμοί
 Απόβλητα από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), κάθε υλικό ή αντικείμενο από
εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις που θεωρείται ως απόβλητο κατά την έννοια του
άρθρου 2 (στοιχείο α) της υπ’ αριθ. 50910/2003 (ΦΕΚ Β΄ 1909) κοινής υπουργικής απόφασης
σε συνδυασμό με την παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν. 2939/2001 και περιλαμβάνεται στο
Παράρτημα Ι του άρθρου 17 της παρούσας απόφασης
 Αδρανή απόβλητα: τα μη επικίνδυνα απόβλητα που δεν υφίστανται καμία σημαντική φυσική,
χημική ή βιολογική μετατροπή. Τα αδρανή απόβλητα δεν διαλύονται, δεν καίγονται ούτε
συμμετέχουν σε άλλες φυσικές ή χημικές αντιδράσεις, δεν βιοδιασπώνται ούτε επιδρούν
δυσμενώς σε άλλα υλικά με τα οποία έρχονται σε επαφή κατά τρόπο ικανό να προκαλέσει
ρύπανση του περιβάλλοντος ή να βλάψει την υγεία του ανθρώπου. Η συνολική
αποπλυσιμότητα και περιεκτικότητα σε ρύπους των αποβλήτων και η οικοτοξικότητα των
στραγγισμάτων πρέπει να είναι σύμφωνη με την απόφαση 2003/33/ΕΚ του Συμβουλίου
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EEL 11/27/2003) και την υπ’ αριθ. 29407/3508/02 κοινή υπουργική
απόφαση και να μη θέτει σε κίνδυνο την ποιότητα των επιφανειακών ή και υπογείων υδάτων.
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4.4.7 ΚΥΑ 80568/4225/1991 για τη χρησιμοποίηση στη γεωργία της ιλύος που προέρχεται από
επεξεργασία οικιακών & αστικών λυμάτων

Προφίλ
Τίτλος: ΚΥΑ 80568/4225/1991 - Μέθοδοι όροι και περιορισμοί για τη χρησιμοποίηση στη γεωργία
της ιλύος που προέρχεται από επεξεργασία οικιακών & αστικών λυμάτων
Συναρμόδια Υπουργεία: Υπουργείο Εσωτερικών, Υπουργείο Οικονομικών, Υπουργείο Γεωργίας,
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και
Δημοσίων Έργων, Υπουργείο Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας
Έναρξη ισχύος: 7 Οκτωβρίου 1991
ΦΕΚ: 641/Β/7.8.1991
Σχετική Ευρωπαϊκή Νομοθεσία:
Οδηγία 86/278/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 12ης Ιουνίου 1986 σχετικά με την προστασία του
περιβάλλοντος και ιδίως του εδάφους κατά τη χρησιμοποίηση της ιλύος καθαρισμού λυμάτων στη
γεωργία, Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 181 της 04/07/1986
Διαθέσιμο: http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/641b_91.1149837816400.pdf
Βασικοί Ορισμοί
 Ιλύς: (i) η ιλύς που προέρχεται από σταθμούς καθαρισμού που επεξεργάζονται τα οικιακά ή
αστικά λύματα και από άλλους σταθμούς καθαρισμού που επεξεργάζονται λύματα των
οποίων η σύνθεση είναι παρόμοια με τη σύνθεση των οικιακών και αστικών λυμάτων, (ii) η
ιλύς που προέρχεται από σηπτικούς βόθρους και άλλες παρόμοιες εγκαταστάσεις για την
επεξεργασία των λυμάτων, (iii) η ιλύς που προέρχεται από σταθμούς καθαρισμού μη
αναφερόμενους στα σημεία i) και ii).
 Επεξεργασμένη ιλύς: η ιλύς που έχει υποστεί βιολογική, χημική ή θερμική επεξεργασία, με
μακροχρόνια αποθήκευση ή με οποιαδήποτε άλλη κατάλληλη διαδικασία ώστε να μειωθεί
σημαντικά η ικανότητά της προς ζύμωση και ο κίνδυνος για την υγεία που προκαλεί η
χρησιμοποίησή της.
 Γεωργία: Κάθε καλλιέργεια προς εμπορία και διατροφή, καθώς και για την κτηνοτροφία.
 Χρησιμοποίηση: Η διασπορά της ιλύος επί του εδάφους ή οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή της
ιλύος επί και εντός του εδάφους.
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5. Σύγκλιση της Ελληνικής με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για τα Στερεά
Απόβλητα
Με βάση την ανάλυση που παρουσιάζεται στα Κεφάλαια 3 και 4, το ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο για
τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων είναι σύμφωνο με το ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο. Πιο
συγκεκριμένα, ο πυρήνας της ευρωπαϊκής νομοθεσίας αναφορικά με τις τρεις βασικές κατηγορίες
έχει ενσωματωθεί με επιτυχία στην εθνική νομοθεσία. Η αντιστοιχία της Ελληνικής με την Ευρωπαϊκή
Νομοθεσία νομοθεσίας παρουσιάζεται στον ακόλουθο Πίνακα.

Πίνακας 1: Σύγκλιση Ευρωπαϊκής και Ελληνικής Νομοθεσίας για τα στερεά Απόβλητα

Λίστα Αποβλήτων

Οδηγία 2008/98/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 19ης
2008
Νοεμβρίου 2008 για τα
απόβλητα και την κατάργηση
ορισμένων οδηγιών

2000/532/ΕΚ: Απόφαση της
Επιτροπής, της 3ης Μαΐου
2000 2000, για αντικατάσταση της
απόφασης 94/3/ΕΚ για τη
θέσπιση καταλόγου
αποβλήτων

Μεταφορά
Αποβλήτων

Νομοθεσία Πλαίσιο για τα Απόβλητα

WFD

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία
Βασική
ΥποΚατηγορία Κατηγορία Ημ/νια
Τίτλος

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ.
1013/2006 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του
2006
Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου
2006 για τις μεταφορές
αποβλήτων
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Ελληνική Νομοθεσία
Ημ/νια
Τίτλος
Νόμος 4042/2012 -Ποινική
προστασία του περιβάλλοντος Εναρμόνιση με την Οδηγία
2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο
παραγωγής και διαχείρισης
2012
αποβλήτων - Εναρμόνιση με
την Οδηγία 2008/98/ΕΚ Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής
Υ.Α. Η.Π. 50910/2727/2003 Μέτρα και όροι για τη
διαχείριση στερεών
2003
αποβλήτων. – Εθνικός και
περιφερειακός σχεδιασμός
διαχείρισης
Νόμος 4042/2012 -Ποινική
προστασία του περιβάλλοντος Εναρμόνιση με την Οδηγία
2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο
παραγωγής και διαχείρισης
2012
αποβλήτων - Εναρμόνιση με
την Οδηγία 2008/98/ΕΚ Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής

Απευθείας εφαρμογή
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Ταφή

ΚΥΑ 29407/3508/2002: Μέτρα
2002 και όροι για την υγειονομική
ταφή αποβλήτων

Αποτέφρωση

ΚΥΑ. 22912/1117/2005 - Μέτρα
και όροι για την πρόληψη και
2005 τον περιορισμό της ρύπανσης
του περιβάλλοντος από την
αποτέφρωση των αποβλήτων

Λιμενικές εγκαταστάσεις

Υ.Α. 8111.41/09/2009 - Μέτρα
και όροι για τις λιμενικές
εγκαταστάσεις παραλαβής
αποβλήτων που παράγονται
από πλοία και καταλοίπων
2009
φορτίου σε συμμόρφωση με
τις διατάξεις της υπ αριθμ.
2007/71/ΕΚ οδηγίας.
Αντικατάσταση της υπ αριθμ.
3418/07/02 (ΦΕΚ 712 Β) ΚΥΑ

Ιλύς

Ελληνική Νομοθεσία
Ημ/νια
Τίτλος

Κ.Υ.Α 80568/4225/1991 Μέθοδοι όροι και περιορισμοί
για τη χρησιμοποίηση στη
1991
γεωργία της ιλύος που
προέρχεται από επεξεργασία
οικιακών & αστικών λυμάτων

Απόβλητα Συσκευασιών

Νομοθεσία για τις Ειδικές Ροές Αποβλήτων

Νομοθεσία αναφορικά με τις Εργασίες Διαχείρισης των
Αποβλήτων

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία
Βασική
ΥποΚατηγορία Κατηγορία Ημ/νια
Τίτλος
Οδηγία 1999/31/ΕΚ του
Συμβουλίου της 26ης
Απριλίου 1999 περί
1999
υγειονομικής ταφής των
αποβλήτων όπως
τροποποιήθηκε
Οδηγία 2000/76/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 4ης
2000
Δεκεμβρίου 2000 για την
αποτέφρωση των αποβλήτων
όπως τροποποιήθηκε
Οδηγία 2000/59/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου, της 27ης
Νοεμβρίου 2000, σχετικά με
τις λιμενικές εγκαταστάσεις
2000
παραλαβής αποβλήτων
πλοίου και καταλοίπων
φορτίου - Δήλωση της
Επιτροπής όπως
τροποποιήθηκε
Οδηγία του Συμβουλίου της
12ης Ιουνίου 1986 σχετικά με
την προστασία του
περιβάλλοντος και ιδίως του
1986
εδάφους κατά τη
χρησιμοποίηση της ιλύος
καθαρισμού λυμάτων στη
γεωργία (86/278/ΕΟΚ)

Νόμος 2939/2001 Συσκευασίες και εναλλακτική
διαχείριση των συσκευασιών
και άλλων προϊόντων - Ίδρυση
2001
Εθνικού Οργανισμού
Εναλλακτικής Διαχείρισης
Συσκευασιών άλλων προϊόντων
(ΕΟΕΔΣΑΠ) και άλλες διατάξεις
K.Υ.Α. 9268/469/2007 Τροποποίηση των ποσοτικών
στόχων για την ανάκτηση και
ανακύκλωση των αποβλήτων
των συσκευασιών σύμφωνα με
2007 το άρθρο 10 του ν. 2939/01
(179/Α), καθώς και άλλων
διατάξεων του νόμου αυτού,
σε συμμόρφωση με τις
διατάξεις της οδηγίας
2004/12/ΕΚ

Οδηγία 94/62/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 20ής
1994 Δεκεμβρίου 1994 για τις
συσκευασίες και τα
απορρίμματα συσκευασίας
όπως τροποποιήθηκε
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Νομοθεσία για τις Ειδικές Ροές Αποβλήτων

ΟΤΚΖ

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία
Βασική
ΥποΚατηγορία Κατηγορία Ημ/νια
Τίτλος

2000

Ελληνική Νομοθεσία
Ημ/νια
Τίτλος

Π.Δ. 116/2004 - Μέτρα, όροι
και πρόγραμμα για την
εναλλακτική διαχείριση των
οχημάτων στο τέλος του
κύκλου ζωής τους, των
χρησιμοποιημένων
2004 ανταλλακτικών τους και των
απενεργοποιημένων
καταλυτικών μετατροπέων σε
συμμόρφωση με τις διατάξεις
της Οδηγίας 2000/53/ΕΚ «για
Οδηγία 2000/53/ΕΚ του
τα οχήματα στο τέλος του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
κύκλου ζωής τους»
και του Συμβουλίου, της
18ης Σεπτεμβρίου 2000, για
Υ.Α. 15540/548/Ε103/2012 τα οχήματα στο τέλος του
Τροποποίηση της παραγράφου
κύκλου ζωής τους
ΙΙ του άρθρου 18 του π.δ.
116/2004 (81/Α), σε
συμμόρφωση με τις διατάξεις
της οδηγίας 2004/37/ΕΚ για την
2012 τροποποίηση του
παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας
2000/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου για τα οχήματα
στο τέλος του κύκλου ζωής
τους

ΑΗΗΕ

2002

2002

Οδηγία 2002/96/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου, της
27ης Ιανουαρίου 2003,
σχετικά με τα απόβλητα
ειδών ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισμού
(ΑΗΗΕ) όπως
τροποποιήθηκε

Π.Δ. 117/2004 - Μέτρα, όροι
και πρόγραμμα για την
2004
εναλλακτική διαχείριση των
αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού
και ηλεκτρονικού εξοπλισμού,
σε συμμόρφωση με τις
διατάξεις των Οδηγιών
2002/95 «σχετικά με τον
Οδηγία 2002/95/ΕΚ του
περιορισμό της χρήσης
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
ορισμένων επικίνδυνων
και του Συμβουλίου, της
ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και
27ης Ιανουαρίου 2003,
ηλεκτρονικού εξοπλισμού» και
σχετικά με τον περιορισμό
2002/96 «σχετικά με τα
της χρήσης ορισμένων
απόβλητα ειδών ηλεκτρικού
επικίνδυνων ουσιών σε είδη
και ηλεκτρονικού εξοπλισμού»
ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισμού
όπως τροποποιήθηκε
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Απόβλητα από Ηλεκτρικές Στήλες και Συσσωρευτές
Χρησιμοποιημένα
Ορυκτέλαια
ΑΕΕΚ

Νομοθεσία για τις Ειδικές Ροές Αποβλήτων

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία
Βασική
ΥποΚατηγορία Κατηγορία Ημ/νια
Τίτλος

Ελληνική Νομοθεσία
Ημ/νια
Τίτλος

2006

Υ.Α. 41624/2057/Ε103/2010 Μέτρα, όροι και πρόγραμμα
για την εναλλακτική διαχείριση
των αποβλήτων ηλεκτρικών
στηλών και συσσωρευτών σε
συμμόρφωση με τις διατάξεις
των οδηγιών, 2006/66/ΕΚ
Οδηγία 2006/66/ΕΚ του
«σχετικά με τις ηλεκτρικές
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
στήλες και τους συσσωρευτές
και του Συμβουλίου, της 6ης
και τα απόβλητα ηλεκτρικών
Σεπτεμβρίου 2006 , σχετικά
στηλών και συσσωρευτών και
με τις ηλεκτρικές στήλες και
με την κατάργηση της οδηγίας
τους συσσωρευτές και τα 2010
91/157/ΕΟΚ» και 2008/103/ΕΚ
απόβλητα
ηλεκτρικών
«για την τροποποίηση της
στηλών και συσσωρευτών
οδηγίας 2006/66/ΕΚ σχετικά με
και με την κατάργηση της
τις ηλεκτρικές στήλες και τους
οδηγίας 91/157/ΕΟΚ όπως
συσσωρευτές και τα απόβλητα
τροποποιήθηκε
ηλεκτρικών στηλών και
συσσωρευτών, όσο αφορά την
τοποθέτηση ηλεκτρικών
στηλών και συσσωρευτών στην
αγορά», του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου

2008

Οδηγία 2008/98/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 19ης
Νοεμβρίου 2008 για τα
απόβλητα και την
κατάργηση ορισμένων
οδηγιών

ΠΔ 82/2004 - Καθορισμός
μέτρων και όρων για τη
2004 διαχείριση των
χρησιμοποιημένων
ορυκτελαίων

2008

Οδηγία 2008/98/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 19ης
Νοεμβρίου 2008 για τα
απόβλητα και την
κατάργηση ορισμένων
οδηγιών

Υ.Α. 36259/1757/Ε103/2010 Μέτρα, όροι και προγράμματα
για την εναλλακτική διαχείριση
2004
των αποβλήτων από εκσκαφές,
κατασκευές και κατεδαφίσεις
(ΑΕΚΚ)

40

Παραδοτέο 1-2: Ευρωπαϊκό και Ελληνικό Νομοθετικό Πλαίσιο για τα στερεά απόβλητα – Εκτενής Περίληψη
ISWM-TINOS LIFE 10/ENV/GR/000610

6. Βιβλιογραφία
1. European Commission (2006), EU Waste Policy: The Story Behind the Strategy. Διαθέσιμο:
http://ec.europa.eu/environment/waste/pdf/story_book.pdf
2. Hey Christian (2005), Introduction, Book chapter: EU Environmental Policies: A short history of
the policy strategies EU Environmental Policy Handbook from the book: A Critical Analysis of
EU Environmental Legislation Making it accessible to environmentalists and decision makers.
Editor: Stefan Scheuer. Διαθέσιμο: http://www.eeb.org/?LinkServID=3E1E422E-AAB4-A68D221A63343325A81B&showMeta=0
3. Institute for European Environmental Policy, Ecologic, Arcadis, Umweltbundesamt, Bio
Intelligence Service and Vito (October 2010), Final report - Supporting the thematic strategy
on the prevention and recycling of waste (Service request five under contract
ENV.G.4/FRA/2008/0112). Διαθέσιμο:
http://ec.europa.eu/environment/waste/pdf/Final%20Report%20final%2025%20Oct.pdf
4. Απόφαση 2000/532/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 3ης Μαΐου 2000, για αντικατάσταση
της απόφασης 94/3/ΕΚ για τη θέσπιση καταλόγου αποβλήτων 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, Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 226 της 06/09/2000. Διαθέσιμο: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000D0532:EL:HTML
5. Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: Ένα βήμα μπροστά για την αειφόρο χρήση των
πόρων: Θεματική Στρατηγική για την πρόληψη της δημιουργίας και την ανακύκλωση των
αποβλήτων (COM (2005) 666). Διαθέσιμο http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52005DC0666:EN:NOT
6. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ανακοίνωση της Επιτροπής της 2ας Φεβρουαρίου 2000 για την
προσφυγή στην αρχή της προφύλαξης (COM(2000) 1 τελικό). Διαθέσιμο: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52000DC0001:EL:NOT
7. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
14ης Ιουνίου 2006 για τις μεταφορές αποβλήτων, Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης αριθ. L 190 της 12.7.2006. Διαθέσιμο: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32009R0308:EL:HTML
8. Νόμος 2939/2001 - Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων
προϊόντων - Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών άλλων
προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ) και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 179/A/6-8-2001). Διαθέσιμο:
http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/a179_2001.1118312315977.pdf
9. Νόμος 4014/2011 - Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση
αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις
αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 209/Α/21.9.2011). Διαθέσιμο:
http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/209a_11.1316696819703.pdf
10. Νόμος 4042/2012 - Ποινική προστασία του περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με την Οδηγία
2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία
2008/98/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής

41

Παραδοτέο 1-2: Ευρωπαϊκό και Ελληνικό Νομοθετικό Πλαίσιο για τα στερεά απόβλητα – Εκτενής Περίληψη
ISWM-TINOS LIFE 10/ENV/GR/000610

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Αλλαγής (ΦΕΚ 24/Α/13.2.2012)]. Διαθέσιμο:
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=7Z1up05Xrto%3d&tabid=777&language=el-GR
Νόμος 4071/2012 - για ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την
αποκεντρωμένη διοίκηση - Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ (ΦΕΚ 85/Α/11.04.2012).
Διαθέσιμο: http://www.biomassenergy.gr/articles/news/1121-n-4071-2012-rythmiseis-giathn-topikh-anaptyksh-thn-aytodioikhsh-kai-thn-apokentrwmenh-dioikhsh-ndashenswmatwsh-odhgias-2009-50-ek
Οδηγία 1999/31/ΕΚ του Συμβουλίου της 26ης Απριλίου 1999 περί υγειονομικής ταφής των
αποβλήτων, Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 182 της 16.7.1999. Διαθέσιμο: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999L0031:EL:NOT
Οδηγία 2000/53/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης
Σεπτεμβρίου 2000, για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους - Δηλώσεις της
Επιτροπής, Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 269 της 21.10.2000. Διαθέσιμο: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0053:EL:HTML
Οδηγία 2000/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου
2000, σχετικά με τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων
φορτίου - Δήλωση της Επιτροπής, Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 332 της 28.12.2000. Διαθέσιμο:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0059:EL:NOT
Οδηγία 2000/76/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Δεκεμβρίου
2000, για την αποτέφρωση των αποβλήτων, Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 332 της 28.12.2000,
Διαθέσιμο: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:332:0091:0111:EL:PDF
Οδηγία 2002/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Ιανουαρίου
2003, σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 37, 13.2.2003.
Διαθέσιμο: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:037:0019:0023:el:PDF
Οδηγία 2002/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιανουαρίου
2003 σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ),
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 37 της 13.2.2003. Διαθέσιμο: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:037:0024:0038:el:PDF
Οδηγία 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Σεπτεμβρίου
2006, σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών
στηλών και συσσωρευτών και με την κατάργηση της Οδηγίας 91/157/ΕΟΚ, Επίσημη
Εφημερίδα αριθ. L 266 της 26.9.2006. Διαθέσιμο: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006L0066:EL:NOT
Οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου
2008 , για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών, Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L
312 της 22/11/2008. Διαθέσιμο: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0030:EL:PDF
Οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου
2008 , για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών, ΕΕ L 312 της 22/11/2008.
Διαθέσιμο: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:01:el:HTML

42

Παραδοτέο 1-2: Ευρωπαϊκό και Ελληνικό Νομοθετικό Πλαίσιο για τα στερεά απόβλητα – Εκτενής Περίληψη
ISWM-TINOS LIFE 10/ENV/GR/000610

21. Οδηγία 86/278/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 12ης Ιουνίου 1986 σχετικά με την προστασία του
περιβάλλοντος και ιδίως του εδάφους κατά τη χρησιμοποίηση της ιλύος καθαρισμού
λυμάτων στη γεωργία, Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 181 της 04/07/1986. Διαθέσιμο:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31986L0278:EL:HTML
22. Οδηγία 86/278/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 12ης Ιουνίου 1986 σχετικά με την προστασία του
περιβάλλοντος και ιδίως του εδάφους κατά τη χρησιμοποίηση της ιλύος καθαρισμού
λυμάτων στη γεωργία, Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αριθ. L 181 της 4.7.1986.
Διαθέσιμο: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31986L0278:EL:HTML
23. Οδηγία 91/156/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991 για την τροποποίηση της
οδηγίας 75/442/ΕΟΚ περί των στερεών αποβλήτων, Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης αριθ. L 078 της 26/03/1991. Διαθέσιμο: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31991L0156:EL:HTML
24. Οδηγία 94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου
1994 για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας, Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 365
της 31.12.1994. Διαθέσιμο: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1994L0062:20090420:EL:PDF
25. Προεδρικό Διάταγμα 116/2004 - Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση
των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, των χρησιμοποιημένων ανταλλακτικών τους
και των απενεργοποιημένων καταλυτικών μετατροπέων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της
Οδηγίας 2000/53/ΕΚ «για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους» (ΦΕΚ 81/Α/5.3.2004).
Διαθέσιμο: http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/a81_2004.1118398153847.pdf
26. Προεδρικό Διάταγμα 82/2004 - Καθορισμός μέτρων και όρων για τη διαχείριση των
χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων (ΦΕΚ 64/A/2.3.04). Διαθέσιμο:
http://www.minenv.gr/anakyklosi/Νόμος/00/pd82-lipantika.pdf
27. Προεδρικό Διάταγμα 117/2004 - Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση
των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, σε συμμόρφωση με τις
διατάξεις των Οδηγιών 2002/95 «σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων
επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού» και 2002/96 «σχετικά
με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού» (ΦΕΚ 82/Α/5.3.2004).
Διαθέσιμο: http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/a82_2004.1118398120580.pdf
28. ΚΥΑ 80568/4225/1991 - Μέθοδοι όροι και περιορισμοί για τη χρησιμοποίηση στη γεωργία
της ιλύος που προέρχεται από επεξεργασία οικιακών & αστικών λυμάτων (ΦΕΚ:
641/Β/7.8.1991). Διαθέσιμο:
http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/641b_91.1149837816400.pdf
29. Υ.Α. 22912/1117/2005 - Μέτρα και όροι για την πρόληψη και τον περιορισμό της ρύπανσης
του περιβάλλοντος από την αποτέφρωση των αποβλήτων (ΦΕΚ: 759/B/6.6.2005). Διαθέσιμο:
http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/b759_05.1140085970795.pdf
30. Υ.Α. 36259/1757/Ε103/2010 - Μέτρα, όροι και προγράμματα για την εναλλακτική διαχείριση
των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) (ΦΕΚ
1312/Β/24.8.2010). Διαθέσιμο:
http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/1312b_10.1284372146734.pdf
31. Υ.Α. 41624/2057/Ε103/2010 - Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση
των αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των

43

Παραδοτέο 1-2: Ευρωπαϊκό και Ελληνικό Νομοθετικό Πλαίσιο για τα στερεά απόβλητα – Εκτενής Περίληψη
ISWM-TINOS LIFE 10/ENV/GR/000610

32.

33.

34.

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

42.

οδηγιών, 2006/66/ΕΚ «σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα
απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και με την κατάργηση της οδηγίας
91/157/ΕΟΚ» και 2008/103/ΕΚ «για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ σχετικά με τις
ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και
συσσωρευτών, όσο αφορά την τοποθέτηση ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών στην
αγορά», του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΦΕΚ 1625/Β/11.10.2010).
Διαθέσιμο: http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/1625b_10.1286967962609.pdf
Υ.Α. Η.Π. 29407/3508/2002 - Μέτρα και όροι για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων (ΦΕΚ
1572/Β/16.12.2002). Διαθέσιμο:
http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/b1572_2002.1126869857589.pdf
Υ.Α. Η.Π. 50910/2727/2003 Μέτρα και όροι για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων. – Εθνικός
και περιφερειακός σχεδιασμός διαχείρισης (ΦΕΚ 1909/Β/22.12.2003). Διαθέσιμο:
http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/b1909_2003.pdf
Υ.Α. οικ. 114218/1997 - Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων
διαχείρισης στερεών αποβλήτων (ΦΕΚ: 1016/Β/17.11.1997). Διαθέσιμο:
http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/1016B_97.pdf
http://ec.europa.eu/environment/waste/construction_demolition.htm
http://ec.europa.eu/environment/waste/oil_index.htm
http://ec.europa.eu/eu_law/introduction/what_decision_el.htm
http://ec.europa.eu/eu_law/introduction/what_directive_el.htm
http://ec.europa.eu/eu_law/introduction/what_regulation_el.htm
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AF%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BF
http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/municipal-waste-generation-per-capita-inwestern-europe-eu-15-new-member-states-eu-12-eu-countries-eu-27-and-total-in-europe-eu27-turkey-croatia-norway-iceland-switzerland-4
http://www.eea.europa.eu/legal/copyright

44

