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‘’ΝΟΜΟΘΔΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΣΩΝ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΩΝ
ΠΑΡΑΠΡΟΗΟΝΣΩΝ’’

Βαζηιηθή Σξύθσλα-Παλαγνπνύινπ
Υεκηθόο Μεραληθόο-Τγηεηλνιόγνο
Γηεπζύληξηα ΓΔΑΡΘ/ΤΠΔΥΩΓΔ
Αληηπξόεδξνο-κέινο Γ ηνπ ΔΟΔΓΑΠ
Σει / Fax : 2108652493
E-mail : v.tryfona@dearth.minenv.gr; pana@tee.gr


ΗΥΤΟΤΑ ΝΟΜΟΘΔΗΑ





Ν.1650/86 (ΦΔΚ160/Α/18-10-1986) ‘’Γηα ηελ
πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο’’
Ν.3010/02 (ΦΔΚ91/Α/25-4-02) ‘’Πεξί
ελαξκόληζεο ηνπ Ν.1650/86 κε ηηο νδεγίεο
97/11/ΔΚ θαη 96/61/ΔΚ θαη άιιεο δηαηάμεηο’’
Ν.3325/05 (ΦΔΚ68/Α/2005) ‘’Πεξί Ίδξπζεο θαη
ιεηηνπξγίαο βηνκεραληθώλ-βηνηερληθώλ
εγθαηαζηάζεσλ ζην πιαίζην ηεο αεηθόξνπ
αλάπηπμεο θαη άιιεο δηαηάμεηο’’

ΗΥΤΟΤΑ ΝΟΜΟΘΔΗΑ
•
•
•

•

•

•

ΚΤΑ 15393/2332/2002(ΦΔΚ 1022/Β/5-8-2002) ΄΄Πεξί θαηάηαμεο
δεκνζίσλ θαη ηδησηηθώλ έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζε θαηεγνξίεο’’
ΚΤΑ 145799/2005 (ΦΔΚ 1002/Β/18-7-2005) ‘’Πεξί ζπκπιήξσζεο ηεο
ΚΤΑ15393/2332/2002’’
ΚΤΑ 11014/703/Φ104 (ΦΔΚ 332/Β/20-3-2003) ‘’Πεξί ηεο Γηαδηθαζίαο
Πξνθαηαξθηηθήο Πεξηβαιινληηθήο Δθηίκεζεο θαη Αμηνιόγεζεο
(ΠΠΔΑ) θαη Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθώλ Όξσλ (ΔΠΟ)’’
ΚΤΑ37111/2021/03(ΦΔΚ1391/Β) ‘’Πεξί θαζνξηζκνύ ηνπ ηξόπνπ
ελεκέξσζεο θαη ζπκκεηνρήο ηνπ θνηλνύ θαηά ηε δηαδηθαζία
έγθξηζεο πεξ/θώλ όξσλ’’
ΚΤΑ7815/615 (ΦΔΚ542Β/22-4-2005) ‘’Πεξί θαζνξηζκνύ
δηθαηνινγεηηθώλ θαη δηαδηθαζίαο γηα ηε ρνξήγεζε αδεηώλ
εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ
Ν.3325/2005’’.
ΚΤΑ69269/5387/90 (ΦΔΚ678/Β/25-10-1990), (ε νπνία ηζρύεη σο πξνο
ην πεξηερόκελν ησλ Μειεηώλ Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ)

ΗΥΤΟΤΑ ΝΟΜΟΘΔΗΑ
Κ.Τ.Α. 13588/725/2006 (ΦΔΚ 383/Β): Μέηξα θαη όξνη γηα
ηε δηαρείξηζε επηθηλδύλσλ απνβιήησλ
 Κ.Τ.Α. 50910/2727/03 (ΦΔΚ 1909/Β): Μέηξα θαη όξνη γηα
ηε δηαρείξηζε ηεξεώλΑπνβιήησλ. Δζληθόο θαη
Πεξηθεξεηαθόο ρεδηαζκόο δηαρείξηζεο.
 Απόθαζε Δ.Δ. 2001/118/ΔΚ (ΔΔL 47/16-2-01), όπσο
εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη (Καηάινγνο ησλ Απνβιήησλ)
 Οδεγία πιαίζην 2008/98/ΔΚ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ
επηθίλδπλσλ απνβιήησλ


Τπνβνιή ηνπ εληύπνπ «Δηήζηα Έθζεζε
Παξαγσγνύ Απνβιήησλ» (ΔΔΠΑ)


Σν Έληππν «Δηήζηα Έθζεζε Παξαγσγνύ Απνβιήησλ»
ζπληάζζεηαη από όιεο ηηο εγθαηαζηάζεηο πνπ δηαζέηνπλ Απόθαζε
Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθώλ Όξσλ (ΑΔΠΟ) θαη ππνβάιιεηαη θάζε
Φεβξνπάξην ζηελ Αξρή πνπ εμέδσζε ηελ ΑΔΠΟ.



ην έληππν δειώλνληαη απνινγηζηηθά νη ηύπνη (ΔΚΑ) , νη πνζόηεηεο
(ηλ) θαη νη εξγαζίεο δηαρείξηζεο (R , D) ησλ απνβιήησλ ηνπ
πξνεγνύκελνπ έηνπο.





Έηνο έλαξμεο ππνβνιήο : 2006
Σν Γηαρεηξηζηηθό ρέδην Απνβιήησλ απνζηέιιεηαη ζηελ Τπεξεζία
πνπ εμέδσζε ηελ Απόθαζε Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθώλ Όξσλ θαη
ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο ηεξεώλ Απνβιήησλ ζην ΤΠΔΥΩΓΔ

Τπνβνιή ηνπ εληύπνπ «Δηήζηα Έθζεζε
Παξαγσγνύ Απνβιήησλ» (ΔΔΠΑ)


•

•

Σν έληππν " Δηήζηα Έθζεζε Παξαγσγνύ Απνβιήησλ (ΔΔΠΑ)
ζπκπιεξώλεηαη κόλν από Παξαγσγνύο Απνβιήησλ
Οη επηρεηξήζεηο Γηαρείξηζεο απνβιήησλ ζα ζπκπιεξώζνπλ ην
Έληππν "Δηήζηα Έθζεζε Παξαγσγνύ Απνβιήησλ" κόλν σο
παξαγσγνί απνβιήησλ , δειαδή ζα δειώζνπλ κόλν ηα απόβιεηα
πνπ παξάγνπλ νη ίδηνη από ηε δηθή ηνπο παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη
όρη ηα απόβιεηα πνπ παξαιακβάλνπλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπο σο
πξώηε ύιε θαη αθνύ ηα επεμεξγαζηνύλ ηα εκπνξεύνληαη ζηε
ζπλέρεηα σο πξντόληα ε ηα δηαθηλνύλ απεπζείαο ζε αδεηνδνηεκέλεο
εγθαηαζηάζεηο γηα ηειηθέο εξγαζίεο δηάζεζεο ή αλάθηεζεο.
Σν Έληππν Δηήζηα Έθζεζε Παξαγσγνύ Απνβιήησλ (ΔΔΠΑ)
πεξηιακβάλεη Aπνγξαθηθό Γειηίν ηεο πεξηβαιινληηθά
αδεηνδνηεκέλεο Δγθαηάζηαζεο θαη ηξία μερσξηζηά ηκήκαηα πνπ
αθνξνύλ ην είδνο , ηηο πνζόηεηεο θαη ηηο εξγαζίεο δηαρείξηζεο ησλ
παξαγόκελσλ απνβιήησλ

Τπνβνιή ηνπ εληύπνπ «Δηήζηα Έθζεζε
Παξαγσγνύ Απνβιήησλ» (ΔΔΠΑ)










Απνγξαθηθό Γειηίν Δγθαηάζηαζεο
Γεληθά ζηνηρεία ηεο Δγθαηάζηαζεο ( Δπσλπκία ,
Γηεύζπλζε έδξαο , ΑΦΜ θιπ)
Δίδνο Γξαζηεξηόηεηαο , ΣΑΚΟΓ
ηει. Δπηθνηλσλίαο , Αξκόδηνο Παξνρήο
ζηνηρείσλ
Απόθαζε Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθώλ Όξσλ
(Ζκ. Λήμεο)
Αλακελόκελεο θαηεγνξίεο απνβιήησλ
Αξ. απαζρνινύκελσλ ζηελ εγθαηάζηαζε

Τπνβνιή ηνπ εληύπνπ «Δηήζηα Έθζεζε
Παξαγσγνύ Απνβιήησλ» (ΔΔΠΑ)
1. Γηαρείξηζε απνβιήησλ εληόο ηεο Δγθαηάζηαζεο
 Αθνξά κόλν Παξαγσγνύο πνπ επεμεξγάδνληαη ηα απόβιεηα ηνπο ζε αδεηνδνηεκέλε
κνλάδα (εληόο ηεο εγθαηάζηαζεο) ε δηαζέηνπλ άδεηα γηα εξγαζία ηειηθήο δηάζεζεο
ησλ απνβιήησλ ηνπο εληόο ησλ νξίσλ ηεο Δγθαηάζηαζεο .
2. Γηαρείξηζε απνβιήησλ εθηόο ηεο Δγθαηάζηαζεο
 Αθνξά Παξαγσγνύο νη νπνίνη αλαζέηνπλ ζε αδεηνδνηεκέλνπο πιιέθηεο Μεηαθνξείο , ηελ κεηαθνξά θαη παξάδνζε ησλ απνβιήησλ ηνπο ζε
αδεηνδνηεκέλεο Δγθαηαζηάζεηο γηα Δπεμεξγαζία ε/ θαη Σειηθή δηάζεζε .
3. Απνζήθεπζε απνβιήησλ εληόο ηεο Δγθαηάζηαζεο (Πξνζσξηλή Απνζήθεπζε)
 ην ηκήκα απηό θαηαγξάθνληαη κόλν :
 Πνζόηεηεο απνβιήησλ από παιαηόηεξα έηε (Ηζηνξηθά απόβιεηα) ε / θαη
 Πνζόηεηεο απνβιήησλ πνπ παξάρζεθαλ ην έηνο αλαθνξάο θαη κέρξη ην ηέινο ηνπ
έηνπο δελ έρεη νινθιεξσζεί ε πξνβιεπόκελε εξγαζία δηαρείξηζεο γηα έλα κέξνο ηεο
πνζόηεηαο .
 Δπηζεκαίλεηαη όηη νη πνζόηεηεο πνπ θαηαρσξνύληαη ζε απηό ην ηκήκα ηνπ Δληύπνπ
ζα πξέπεη ζπλερώο λα πξνσζνύληαη γηα θάπνηα εξγαζία δηαρείξηζεο (D1 σο D15 ε
R1 σο R13) , κέζσ ησλ ηκεκάησλ (2) θαη (1) ηνπ ελ ιόγσ Δληύπνπ.

ΟΓΗΓΙΑ 2008/98/ΔΚ ΣΟΤ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟΤ
ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΙΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ
ηεο 19εο Ννεκβξίνπ 2008

Ζ

παξνύζα νδεγία ζεζπίδεη κέηξα γηα ηελ
πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο
αλζξώπηλεο πγείαο εκπνδίδνληαο ή
κεηώλνληαο ηηο αξλεηηθέο επηπηώζεηο ηεο
παξαγσγήο θαη ηεο δηαρείξηζεο
απνβιήησλ
 πεξηνξίδνληαο ηνλ ζπλνιηθό αληίθηππν ηεο
ρξήζεο ησλ πόξσλ
 θαη βειηηώλνληαο ηελ απνδνηηθόηεηά ηεο.

ΟΓΗΓΙΑ 2008/98/ΔΚ ΣΟΤ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟΤ
ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΙΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ
ηεο 19εο Ννεκβξίνπ 2008


Ιεξάξρεζε ησλ απνβιήησλ

ηε λνκνζεζία θαη ηελ πνιηηηθή γηα ηελ πξόιεςε θαη ηε
 δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ ηζρύεη σο ηάμε
πξνηεξαηόηεηαο ε αθόινπζε ηεξάξρεζε όζνλ αθνξά ηα
απόβιεηα:
 α) πξόιεςε,
 β) πξνεηνηκαζία γηα επαλαρξεζηκνπνίεζε,
 γ) αλαθύθισζε,
 δ) άιινπ είδνπο αλάθηεζε, π.ρ. αλάθηεζε ελέξγεηαο, θαη
 ε) δηάζεζε.


ΟΓΗΓΙΑ 2008/98/ΔΚ ΣΟΤ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟΤ
ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΙΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ
ηεο 19εο Ννεκβξίνπ 2008






Σα θξάηε κέιε κπνξνύλ λα ιακβάλνπλ
θαηάιιεια κέηξα γηα λα ελζαξξύλνπλ ηνλ
ζρεδηαζκό ησλ πξντόλησλ θαηά ηξόπνλ ώζηε λα
κεηώλνληαη ν αληίθηππόο ηνπο ζην πεξηβάιινλ
θαη ε παξαγσγή απνβιήησλ θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο παξαγσγήο θαη ηεο ζπλαθόινπζεο ρξήζεο
ησλ πξντόλησλ, θαη γηα
λα εμαζθαιίδνπλ όηη ε αλάθηεζε θαη ε δηάζεζε
ησλ πξντόλησλ πνπ απνηεινύλ πιένλ απόβιεηα
πξαγκαηνπνηνύληαη ζύκθσλα κε ηα άξζξα 4 θαη
13.

ΟΓΗΓΙΑ 2008/98/ΔΚ ΣΟΤ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟΤ
ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΙΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ
ηεο 19εο Ννεκβξίνπ 2008





Σα θξάηε κέιε ιακβάλνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα
γηα λα πξνσζεζεί
ε επαλαρξεζηκνπνίεζε πξντόλησλ θαη
νη δξαζηεξηόηεηεο πξνεηνηκαζίαο πξνο
επαλαρξεζηκνπνίεζε, ηδίσο ελζαξξύλνληαο ηε
δεκηνπξγία θαη ηε ζηήξημε δηθηύσλ
επαλαρξεζηκνπνίεζεο θαη επηζθεπήο, ηε ρξήζε
νηθνλνκηθώλ κέζσλ, θξηηεξίσλ πξνκεζεηώλ,
πνζνηηθώλ ζηόρσλ ή άιισλ κέηξσλ.

ΟΓΗΓΙΑ 2008/98/ΔΚ ΣΟΤ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟΤ
ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΙΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ
ηεο 19εο Ννεκβξίνπ 2008

 Σα

θξάηε κέιε ιακβάλνπλ ηα αλαγθαία
κέηξα γηα λα δηαζθαιίζνπλ
 όηη ε παξαγσγή, ε ζπιινγή θαη ε
κεηαθνξά επηθίλδπλσλ απνβιήησλ,
 θαζώο επίζεο ε απνζήθεπζε θαη ε
επεμεξγαζία ηνπο, δηεμάγνληαη ζε
ζπλζήθεο πνπ παξέρνπλ πξνζηαζία ηνπ
πεξηβάιινληνο θαη ηεο αλζξώπηλεο πγείαο

ΟΓΗΓΙΑ 2008/98/ΔΚ ΣΟΤ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟΤ
ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΙΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ
ηεο 19εο Ννεκβξίνπ 2008

 Σα

θξάηε κέιε ιακβάλνπλ ηα αλαγθαία
κέηξα γηα λα εμαζθαιίδνπλ όηη ηα
επηθίλδπλα απόβιεηα δελ αλακεηγλύνληαη
νύηε κε
 άιιεο θαηεγνξίεο επηθίλδπλσλ απνβιήησλ
 νύηε κε άιια απόβιεηα, νπζίεο ή πιηθά.

ΟΓΗΓΙΑ 2008/98/ΔΚ ΣΟΤ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟΤ
ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΙΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ
ηεο 19εο Ννεκβξίνπ 2008

 Έθδνζε
 Σα

αδεηώλ

θξάηε κέιε απαηηνύλ από θάζε
νξγαληζκό ή επηρείξεζε
 πνπ πξνηίζεηαη λα εθηειέζεη εξγαζίεο
επεμεξγαζίαο απνβιήησλ, λα
 ιακβάλεη άδεηα από ηελ αξκόδηα αξρή.
 ηηο άδεηεο απηέο νξίδνληαη ηνπιάρηζηνλ ηα
αθόινπζα:

ΟΓΗΓΙΑ 2008/98/ΔΚ ΣΟΤ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟΤ
ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΙΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ
ηεο 19εο Ννεκβξίνπ 2008
α) νη ηύπνη θαη νη πνζόηεηεο απνβιήησλ πνπ κπνξνύλ λα ππν
βιεζνύλ ζε επεμεξγαζία,
 β) γηα θάζε ηύπν επηηξεπόκελεο εξγαζίαο, νη ηερληθέο θαη ηπρόλ
άιιεο απαηηήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπγθεθξηκέλε
εγθαηάζηαζε,
 γ) ηα κέηξα αζθάιεηαο θαη πξνθύιαμεο πνπ πξέπεη λα
ιακβάλνληαη,
 δ) ε κέζνδνο πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα θάζε ηύπν
εξγαζίαο,
 ε) νη εξγαζίεο παξαθνινύζεζεο θαη ειέγρνπ εθόζνλ απηό είλαη
αλαγθαίν,
 ζη) νη δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ην θιείζηκν θαη ηε κέξηκλα κεηά από
 ηελ παύζε ιεηηνπξγίαο, εθόζνλ απηό είλαη αλαγθαίν.


ΟΓΗΓΙΑ 2008/98/ΔΚ ΣΟΤ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟΤ
ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΙΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ
ηεο 19εο Ννεκβξίνπ 2008






Δμαηξέζεηο από ηηο απαηηήζεηο αδεηνδόηεζεο
Σα θξάηε κέιε κπνξνύλ λα εμαηξνύλ
νξγαληζκνύο ή επηρεηξήζεηο από ηηο απαηηήζεηο
πνπ θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 23, παξάγξαθνο
1,γηα ηηο αθόινπζεο εξγαζίεο:
α) δηάζεζε ησλ δηθώλ ηνπο αθίλδπλσλ
απνβιήησλ ζηνλ ηόπν παξαγσγήο, ή
β) αλάθηεζε απνβιήησλ.

ΟΓΗΓΙΑ 2008/98/ΔΚ ΣΟΤ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟΤ
ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΙΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ
ηεο 19εο Ννεκβξίνπ 2008

 Μεηαθνξά
 Σα

ζην εζληθό δίθαην

θξάηε κέιε ζέηνπλ ζε ηζρύ ηηο
λνκνζεηηθέο, θαλνληζηηθέο θαη δηνηθεηηθέο
δηαηάμεηο πνπ απαηηνύληαη γηα λα
ζπκκνξθσζνύλ κε ηελ παξνύζα νδεγία
έσο ηηο 12 Γεθεκβξίνπ 2010.

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΑ ΠΑΡΑΠΡΟΗΟΝΣΑ
απόβιεηα θαη ηα παξαπξντόληα , πιηθά
γηα ηα νπνία ν παξαγσγόο ηνπο δελ έρεη
θακία πιένλ ρξήζε, απνηεινύλ πιηθά πνπ
κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνύλ από άιιεο
παξαγσγηθέο κνλάδεο :
σο πξώηε ή πξόζζεηε ύιε θαηά ηελ
παξαγσγηθή ηνπο δηαδηθαζία .

 Tα

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΑ ΠΑΡΑΠΡΟΗΟΝΣΑ
 Δλδεηθηηθά

αλαθέξνληαη ηα παξαγόκελα
παξαπξνηόληα από ηηο βηνκεραλίεο :
 Ζιεθηξηθήο ελέξγεηαο
 ράιπβα
 αινπκηλίνπ
 ηζηκέληνπ

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΑ ΠΑΡΑΠΡΟΗΟΝΣΑ
Παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο από
ζεξκνειεθηξηθνύο ζηαζκνύο
 πηεηηθή ηέθξα άλζξαθα
 ηέθξα θιηβάλνπ, ζθσξία θαη ζθόλε ιέβεηα
 πηεηηθή ηέθξα θαη ζθόλε ιέβεηα
πεηξειαίνπ
 πηεηηθή ηέθξα από θνηλή απνηέθξσζε

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΑ ΠΑΡΑΠΡΟΗΟΝΣΑ
Ζ

ηπηάκελε θαη πγξή ηέθξα, θαζώο θαη ε
γύςνο από ην ζπγθξόηεκα απνζείσζεο
ησλ θαπζαεξίσλ, απνηεινύλ ηα ζηεξεά
παξαπξντόληα ηεο θαύζεο ηνπ ιηγλίηε.

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΑ ΠΑΡΑΠΡΟΗΟΝΣΑ




ηελ Δ.Δ ησλ 27 Κξαηώλ–Μειώλ εθηηκάηαη όηη
παξάγνληαη εηεζίσο πάλσ από 90 εθ. ηόλνη
ηέηνησλ παξαπξντόλησλ, θαηά θύξην ιόγν από
εηαηξείεο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ηα
νπνία ρξεζηκνπνηνύληαη επξέσο σο πξόζζεηα
ζηελ παξαγσγή ηζηκέληνπ, θαηεπζείαλ σο
ππνθαηάζηαην ηνπ ηζηκέληνπ, ζηελ θαηαζθεπή
δξόκσλ, ζηελ αλάπιαζε εμαληιεκέλσλ
νξπρείσλ, ζηελ βηνκεραλία παξαγσγήο γύςνπ,
θ.ιπ. (www.ecoba.org).
Δπίζεο έρνπλ αλαθεξζεί εθαξκνγέο γηα ηε
δηαρείξηζε/ δέζκεπζε ηνμηθώλ απνβιήησλ.

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΑ ΠΑΡΑΠΡΟΗΟΝΣΑ




Με βάζε ηνλ Δπξσπατθό Καλνληζκό REACH
(1907/2006/ΔΚ), νη πνζόηεηεο απηώλ ησλ
παξαπξντόλησλ πνπ δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά δελ
πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη σο απόβιεηα, αιιά
σο ρεκηθέο νπζίεο/παξαζθεπάζκαηα.
Δίλαη ήδε ζε εμέιημε νη δηαδηθαζίεο θαηαρώξεζήο
ηνπο, ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ
Καλνληζκνύ, πξνθεηκέλνπ λα ζπλερίζεη λα
επηηξέπεηαη ε δηάζεζή ηνπο ζηελ αγνξά.

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΑ ΠΑΡΑΠΡΟΗΟΝΣΑ
 Από

ηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ΓΔΖ
παξήρζεζαλ πεξίπνπ 12 εθ. ηόλνη
ηπηάκελεο θαη πγξήο ηέθξαο θαηά ην έηνο
2007.
 Από ηελ πνζόηεηα απηή, έλα πνζνζηό
10% (1,2 εθ. ηόλνη) δηαηέζεθε ζηελ αγνξά
(βηνκεραλία ηζηκέληνπ).

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΑ ΠΑΡΑΠΡΟΗΟΝΣΑ
Ζ

ππόινηπε πνζόηεηα ρξεζηκνπνηείηαη γηα
ηελ απνθαηάζηαζε εμαληιεκέλσλ
νξπρείσλ θαη γηα ηε ζηαζεξνπνίεζε ησλ
πξαλώλ.
 ηελ πεξίπησζε ηνπ ΑΖ Μειίηεο ζην Ν.
Φιώξηλαο θαη ηνπο ΑΖ Μεγαιόπνιεο Α΄
θαη Β΄ ηα ζηεξεά παξαπξντόληα πνπ δελ
δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά απνηίζεληαη ζε
εηδηθά ζρεδηαζκέλνπο Υώξνπο.

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΑ ΠΑΡΑΠΡΟΗΟΝΣΑ

Ζ

αλσηέξσ δηαρείξηζε έρεη αδεηνδνηεζεί
πεξηβαιινληηθά ζύκθσλα κε ηηο ΚΤΑ
Δγθξηζεο Πεξηβαιινληηθώλ Οξσλ ησλ
αληίζηνηρσλ ΑΖ θαη Οξπρείσλ.

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΑ ΠΑΡΑΠΡΟΗΟΝΣΑ

 Σα

ζηεξεά παξαπξντόληα θαύζεο ιηγλίηε
ηαμηλνκνύληαη σο κε επηθίλδπλα, ζύκθσλα
κε ηνλ Δπξσπατθό Καηάινγν Απνβιήησλ
(ΚΤΑ 13588/725/2006, ΦΔΚ 383 Β/
28.03.2006).

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΑ ΠΑΡΑΠΡΟΗΟΝΣΑ


Με ηελ Απόθαζε Τθππνπξγνύ ΠΔΥΩΓΔ αξ.
ΓΗΠΑΓ/νηθ. 281/Φ200/2.4.2007 (ΦΔΚ 551
Β/18.4.2007) εγθξίζεθε ε Δζληθή Σερληθή
Πξνδηαγξαθή «ΔΛΛΖΝΗΚΔ ΗΠΣΑΜΔΝΔ
ΣΔΦΡΔ»:
κε ζθνπό ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ πξντόληνο
απηνύ γηα ρξήζε ζην ζθπξόδεκα θαη ηα πξντόληα
απηνύ σο πξόζκηθην, δει. γηα αμηνπνίεζε ηεο
ειιεληθήο ηέθξαο ζηα θνληάκαηα, ζηα ελέκαηα
θαη ζηα άνπια ζηνηρεία θαηαζθεπώλ.

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΑ ΠΑΡΑΠΡΟΗΟΝΣΑ
Υαιπβνπξγία
 αλεπεμέξγαζηε ζθσξία
 απόβιεηα από επεμεξγαζία λεξνύ ςύμεο
 κε ζηδεξνύρα απόβιεηα
 ειαθξό θιάζκα θαηαηεκαρηζκνύ θαη ζθόλε
 πιηθά επέλδπζεο θαη εκαγέ γηα ππξίκαρεο επηθάλεηεο κε βάζε
ηνλ άλζξαθα από κεηαιινπξγηθέο δηεξγαζίεο
 άιια πιηθά επέλδπζεο θαη εκαγέ γηα ππξίκαρεο επηθάλεηεο από
κεηαιινπξγηθέο δηαδηθαζίεο
 ζηεξεά απόβιεηα από ηελ επεμεξγαζία αεξίσλ πνπ πεξηέρνπλ
επηθίλδπλεο νπζίεο
 ρισξησκέλα έιαηα κεραλήο, θηβσηίνπ ηαρπηήησλ θαη ιίπαλζεο
κε βάζε ηα νξπθηά
 άιια έιαηα κεραλήο, θηβσηίνπ ηαρπηήησλ θαη ιίπαλζεο

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΑ ΠΑΡΑΠΡΟΗΟΝΣΑ
Παξαγσγή βαζηθνύ ζηδήξνπ θαη ράιπβα θαη ζηδεξνθξακάησλ (ΔΚΑΥ),
Δπεμεξγαζία παξαπξντόλησλ κεηάιισλ
 ζηεξεά απόβιεηα από ηελ επεμεξγαζία αεξίσλ πνπ πεξηέρνπλ
επηθίλδπλεο νπζίεο
 πιηθά επέλδπζεο θαη εκαγέ γηα ππξίκαρεο επηθάλεηεο κε βάζε ηνλ
άλζξαθα από κεηαιινπξγηθέο δηεξγαζίεο
 κε ζηδεξνύρα κέηαιια
 πιαζηηθά θαη θανπηζνύθ
 ζηεξεά απόβιεηα από ηελ επεμεξγαζία αεξίσλ πνπ πεξηέρνπλ
επηθίλδπλεο νπζίεο
 απόβιεηα κε πξνδηαγξαθόκελα άιισο
 ζθσξίεο εμέιαζεο
 απόβιεηα από ηελ επεμεξγαζία ζθσξίαο
 ιάζπεο από ηελ επεμεξγαζία αζηηθώλ ιπκάησλ
 άιιεο ιάζπεο θαη πιάθεο θίιηξσλ
 ζηεξεά απόβιεηα από ηελ επεμεξγαζία αεξίσλ πνπ πεξηέρνπλ
επηθίλδπλεο νπζίεο

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΑ ΠΑΡΑΠΡΟΗΟΝΣΑ
Ζ

δηαρείξηζε ησλ βηνκεραληθώλ
απνβιήησλ ησλ Υαιπβνπξγηώλ έρεη
αδεηνδνηεζεί πεξηβαιινληηθά κε ηηο ΚΤΑ
Δγθξηζεο Πεξηβαιινληηθώλ Οξσλ ,
ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία γηα
ηε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ αιιά θαη ηελ
επξσπαηθή νδεγία γηα ηελ Οινθιεξσκέλε
Πξόιεςε θαη ηνλ έιεγρν ηεο Ρύπαλζεο
ζηε Βηνκεραλία (IPPC).

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΑ ΠΑΡΑΠΡΟΗΟΝΣΑ
Από ην ζύλνιν ησλ παξαγνκέλσλ ζηεξεώλ απνβιήησλ
από ηηο ραιπβνπξγίεο θαη από ηηο βηνκεραλίεο
παξαγσγήο πξντόλησλ ζηδήξνπ,
 ην 92,7% πεξίπνπ είλαη ζηεξεά κε επηθίλδπλα
βηνκεραληθά απόβιεηα,
 ελώ ην 7,3% ησλ παξαγνκέλσλ ζηεξεώλ απνβιήησλ
κπνξνύλ λα ραξαθηεξηζζνύλ σο επηθίλδπλα.
 Σν 78% από ηα παξαγόκελα ζηεξεά απόβιεηα
αλαθπθιώλεηαη κε δηάθνξεο κεζόδνπο, ελώ ην 22% από
απηά πεγαίλεη γηα νξηζηηθή δηάζεζε.
 Σν ζύλνιν ησλ παξαγόκελσλ επηθίλδπλσλ απνβιήησλ
(100%)νδεγείηαη πξνο νξηζηηθή δηάζεζε.


ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΑ ΠΑΡΑΠΡΟΗΟΝΣΑ
Παξαγσγή Αινπκίλαο, Αινπκηλίνπ

















άιια ππνιείκκαηα πνπ πεξηέρνπλ επηθίλδπλεο νπζίεο από ηε θπζηθή θαη
ρεκηθή επεμεξγαζία νξπθηώλ πνπ πεξηέρνπλ κέηαιια
εξπζξά ηιύο από ηελ παξαγσγή αινπκίλαο
δεκνηηθά απόβιεηα κε πξνδηαγξαθόκελα άιισο
ππνιείκκαηα από ηνλ θαζαξηζκό δξόκσλ
ειαζηηθά ζην ηέινο ηνπ θύθινπ δσήο ηνπο
αλάκεηθηα κέηαιια
απόβιεηα κε πξνδηαγξαθόκελα άιισο
απόβιεηα πνπ πεξηέρνπλ άλζξαθα από ηελ παξαγσγή ζεηηθώλ ειεθηξνδίσλ
άιια πιηθά επέλδπζεο θαη εκαγέ γηα ππξίκαρεο επηθάλεηεο από
κεηαιινπξγηθέο δηαδηθαζίεο
εμαθξίζκαηα
ζσκαηίδηα θαη ζθόλε
ζηεξεά απόβιεηα από ηελ επεμεξγαζία αεξίσλ
ζθσξίεο πξσηνβάζκηαο επεμεξγαζίαο

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΑ ΠΑΡΑΠΡΟΗΟΝΣΑ
Παξαγσγή θπιίλδξσλ αινπκηλίνπ











Μέηαιια
εμαθξίζκαηα
ζθόλε θαπζαεξίσλ
κε ρισξησκέλα πδξαπιηθά έιαηα κε βάζε ηα νξπθηά
Υύηεπζε πξντόλησλ αινπκηλίνπ θηα θξακάησλ απηνύ
αιαηώδεηο ζθσξίεο δεπηεξνβάζκηαο παξαγσγήο
κεηαιιεύκαηνο
ζθόλε θαπζαεξίσλ πνπ πεξηέρεη επηθίλδπλεο νπζίεο
ζπλζεηηθά πδξαπιηθά έιαηα
ζπλζεηηθά έιαηα κεραλήο, θηβσηίνπ ηαρπηήησλ θαη ιίπαλζεο
απόβιεηα κε πξνδηαγξαθόκελα άιισο

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΑ ΠΑΡΑΠΡΟΗΟΝΣΑ
Οη
βηνκεραλίεο
παξαγσγήο
αινπκηλίνπ
θαη
πξντόλησλ απηνύ παξάγνπλ αξθεηέο πνζόηεηεο
ζηεξεώλ απνβιήησλ, από ηηο νπνίεο κόιηο ην 0,02%
εκπίπηεη
ζηελ
θαηεγνξία
ησλ
επηθίλδπλσλ
απνβιήησλ, ελώ ην 99,98% ζεσξνύληαη ζαλ ζηεξεά
βηνκεραληθά απόβιεηα.
 Σν
15,3%
ησλ
επηθίλδπλσλ
απνβιήησλ
αλαθπθιώλεηαη, ελώ πνζνζηό 84,7% νδεγείηαη γηα
νξηζηηθή δηάζεζε.
 Από ην ζύλνιν ησλ παξαγόκελσλ ζηεξεώλ κε
επηθίλδπλσλ απνβιήησλ, πνζνζηό ηεο ηάμεο ηνπ
93,2% δηαηίζεηαη νξηζηηθά, ελώ πνζνζηό 6,8%
αλαθπθιώλεηαη.


ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΑ ΠΑΡΑΠΡΟΗΟΝΣΑ
Σα αλσηέξσ πνζνζηά δηαθνξνπνηνύληαη αηζζεηά
αλ εμαηξεζεί ε παξαγσγή αινπκηλίνπ θαη
πεξηνξηζηνύκε
ζηηο
εξγαζίεο
ρύηεπζεο
θαη
παξαγσγήο πξντόλησλ αινπκηλίνπ νπόηε από ην
ζύλνιν ησλ παξαγόκελσλ ζηεξεώλ βηνκεραληθώλ
απνβιήησλ αλέξρεηαη ζην 64,8%, θαη ηα επηθίλδπλα
απόβιεηα αλέξρνληαη ζην 35,2% επί ηεο ζπλνιηθήο
πνζόηεηαο.
 Σν 93,2% ησλ ζηεξεώλ απνβιήησλ νδεγνύληαη πξνο
νξηζηηθή δηάζεζε,
 Σν 6,8% απηώλ αλαθπθιώλεηαη.
 Γηα ηα επηθίλδπλα απόβιεηα ηα αληίζηνηρα πνζνζηά
αλέξρνληαη ζε 2,5% δηάζεζε θαη 97,5% γηα
αλαθύθισζε.


ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΑ ΠΑΡΑΠΡΟΗΟΝΣΑ


Η δηαρείξηζε ησλ βηνκεραληθώλ απνβιήησλ
ηνπ ΑΛΟΤΜΙΝΙΟΤ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ θαζώο θαη
ησλ Α1 θαηεγνξίαο δξαζηεξηνηήησλ ηνπ
θιάδνπ έρνπλ αδεηνδνηεζεί πεξηβαιινληηθά
κε ΚΤΑ Δγθξηζεο Πεξηβαιινληηθώλ Οξσλ ,
ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία γηα ηε
δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ αιιά θαη ηελ
επξσπαηθή νδεγία γηα ηελ Οινθιεξσκέλε
Πξόιεςε θαη ηνλ έιεγρν ηεο Ρύπαλζεο ζηε
Βηνκεραλία (IPPC).

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΑ ΠΑΡΑΠΡΟΗΟΝΣΑ
Παξαγσγή ηζηκέληνπ



















αλάκεηθηα δεκνηηθά απόβιεηα
ζίδεξνο θαη ράιπβαο
πιαζηηθά
άιιεο κπαηαξίεο θαη ζπζζσξεπηέο
απνξξνθεηηθά πιηθά, πιηθά θίιηξσλ (πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θίιηξσλ
ειαίνπ πνπ δελ πξνδηαγξάθνληαη άιισο), πθάζκαηα ζθνππίζκαηνο,
πξνζηαηεπηηθόο ξνπρηζκόο πνπ έρνπλ κνιπλζεί επηθίλδπλεο νπζίεο
ζπλζεηηθά πδξαπιηθά έιαηα
ειαζηηθά ζην ηέινο ηνπ θύθινπ δσήο ηνπο
απόβιεηα κε πξνδηαγξαθόκελα άιισο
απνξξηπηόκελνο εμνπιηζκόο πνπ πεξηέρεη επηθίλδπλα ζπζηαηηθά ζηνηρεία
ζίδεξνο θαη ράιπβαο
αλάκεηθηα κέηαιια
ζπλζεηηθά πδξαπιηθά έιαηα
απνξξνθεηηθά πιηθά, πιηθά θίιηξσλ (πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θίιηξσλ
ειαίνπ πνπ δελ πξνδηαγξάθνληαη άιισο), πθάζκαηα ζθνππίζκαηνο,
πξνζηαηεπηηθόο ξνπρηζκόο πνπ έρνπλ κνιπλζεί επηθίλδπλεο νπζίεο

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΑ ΠΑΡΑΠΡΟΗΟΝΣΑ







Από ην ζύλνιν ησλ απνβιήησλ πνπ παξάγνληαη
από ηηο ηζηκεληνβηνκεραλίεο:
Σν 97,8% είλαη ζηεξεά βηνκεραληθά απόβιεηα,
Σν 2,2% κπνξεί λα ραξαθηεξηζζνύλ ζαλ
επηθίλδπλα.
Από ηα παξαγόκελα ζηεξεά απόβιεηα πνζνζηό
9,5% αλαθπθιώλεηαη, ελώ ην 90,5% νδεγείηαη
γηα νξηζηηθή δηάζεζε.
Αληίζηνηρα
ην
56,2%
ησλ
επηθίλδπλσλ
απνβιήησλ αλαθπθιώλεηαη θαη ην 43,8%
δηαηίζεηαη νξηζηηθά.

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΑ ΠΑΡΑΠΡΟΗΟΝΣΑ
Ζ

δηαρείξηζε ησλ βηνκεραληθώλ
απνβιήησλ ησλ βηνκεραληώλ ηζηκέληνπ
έρεη αδεηνδνηεζεί πεξηβαιινληηθά κε ηηο
ΚΤΑ Δγθξηζεο Πεξηβαιινληηθώλ Οξσλ ,
ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία γηα
ηε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ αιιά θαη ηελ
επξσπαηθή νδεγία γηα ηελ Οινθιεξσκέλε
Πξόιεςε θαη ηνλ έιεγρν ηεο Ρύπαλζεο
ζηε Βηνκεραλία (IPPC).

2ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ
<<ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΩΝ
ΠΑΡΑΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΖ ΓΟΜΖΖ>>

Δπραξηζηώ πνιύ γηα ηελ πξνζνρή ζαο

