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«Δναλλακηική Γιασείπιζη ςζζωπεςηών. 

Η ζςνέπγεια όλων ηων εμπλεκομένων, ο 

αποκλειζηικόρ καηαλύηηρ για ηην 

επανάκηηζη ηος σαμένος ζηόσος ηηρ 

26ηρ επηεμβπίος 2012»



ΠΔΡΙΛΗΦΗ

• Ζ δηαρείξηζε ησλ ρξεζηκνπνηεκέλσλ 

ειεθηξηθψλ ζηειψλ θαη ζπζζσξεπηψλ 

(Ζ..- ) πνπ πεξηέρνπλ βαξέα κέηαιια, 

φπσο κφιπβδν, θάδκην θαη πδξάξγπξν, 

απνηειεί ζεκαληηθφ πεξηβαιινληηθφ 

πξφβιεκα, δεδνκέλνπ φηη ε εθπνκπή ησλ 

ζηνηρείσλ απηψλ ζην πεξηβάιινλ είλαη 

ηδηαίηεξα επηθίλδπλε ιφγσ ηεο πςειήο 

ηνμηθφηεηαο ηνπο. 



• θνπφο ηεο εηζήγεζεο είλαη λα δνζεί κηα 

εηθφλα ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο φζνλ 

αθνξά ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζή ησλ 

Ζιεθηξηθψλ ηειψλ πζζσξεπηψλ 

Μνιχβδνπ - Ομένο & Νηθειίνπ - Καδκίνπ 

ζηελ Διιάδα, κέζα απφ ηηο δηαδηθαζίεο 

αδεηνδφηεζεο ησλ ζπιιεθηψλ θαη ηνπ 

ηξφπνπ ρνξήγεζεο ησλ Δληχπσλ 

Αλαγλψξηζεο Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ 

(ΔΑΔΑ), νχησο ψζηε λα θαηαζηεί δπλαηή ε 

θαηάξηηζε βειηησηηθψλ πξνηάζεσλ.



1. ΔΙΑΓΧΓΗ

• Οη Ζιεθηξηθέο ηήιεο θαη νη 

πζζσξεπηέο ζήκεξα, απνηεινχλ 

ζεκαληηθή πεγή ελέξγεηαο θαη ε 

ρξήζε ηνπο θαιχπηεη έλα επξχ 

θάζκα πξντφλησλ θαη ζπζθεπψλ 

απφ κεγάιν αξηζκφ θαηαλαισηψλ 

θαη επαγγεικαηηψλ. 



• Ζ δηαρείξηζε ησλ Απνβιήησλ Ζιεθηξηθψλ 

ηειψλ & πζζσξεπηψλ πνπ πεξηέρνπλ βαξέα 

κέηαιια, (κφιπβδν, θάδκην θαη πδξάξγπξν), 

απνηειεί ζεκαληηθφ πεξηβαιινληηθφ πξφβιεκα, 

δεδνκέλνπ φηη ε εθπνκπή ησλ ζηνηρείσλ απηψλ 

ζην πεξηβάιινλ είλαη ηδηαίηεξα επηθίλδπλε ιφγσ 

ηεο πςειήο ηνμηθφηεηαο ηνπο. Σν γεγνλφο έρεη 

ηδηαίηεξε ζεκαζία, ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε 

παγθφζκηα δήηεζε Ζιεθηξηθψλ ηειψλ & 

πζζσξεπηψλ απμάλεηαη ιφγσ ηεο αλάπηπμεο 

λέσλ θαηαλαισηηθψλ ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ.



• Οη βαζηθνί άμνλεο ηεο πνιηηηθήο 

δηαρείξηζεο ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ θαη 

σο εθ ηνχηνπ θαη ησλ ειεθηξηθψλ ζηειψλ 

θαη ζπζζσξεπηψλ, έρνπλ δηακνξθσζεί απφ 

ην θνηλνηηθφ θεθηεκέλν, ζχκθσλα κε ην 

νπνίν νξηνζεηνχληαη νη θαηεπζπληήξηεο 

γξακκέο θαη πξνζδηνξίδνληαη ηεξαξρηθά νη 

γεληθέο αξρέο δηαρείξηζεο ησλ ζηεξεψλ 

απνβιήησλ πνπ ζπλίζηαηαη ζηελ θαηά 

πξνηεξαηφηεηα πξφιεςε ηεο δεκηνπξγίαο 

απνβιήησλ. 



• ε ζπλέρεηα, ζηελ πξνψζεζε ηεο 

επαλαρξεζηκνπνίεζεο θαη αλαθχθισζεο 

ησλ απνβιήησλ θαη πεξαηηέξσ ζε άιιεο 

κνξθέο αμηνπνίεζεο (αλάθηεζε πιηθψλ θαη 

ελέξγεηαο), θαη θαηά ζπλέπεηα ζηε κείσζε 

θαη ζε θάζε πεξίπησζε ζηελ 

πεξηβαιινληηθά αζθαιή ηειηθή δηάζεζε.



2. ΘΔΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ

• ΝΟΜΟΣ 2939/01 (ΦΕΚ 179 Α) 

• «Σςζκεςαζίερ και εναλλακηική διασείπιζη 

ηων ζςζκεςαζιών και άλλων πποϊόνηων –

Ίδπςζη Εθνικού Οπγανιζμού Εναλλακηικήρ 

Διασείπιζηρ Σςζκεςαζιών και Άλλων 

Πποϊόνηων (ΕΟΕΔΣΑΠ)» 



«Άλλα Πποϊόνηα»:
• Ορήκαηα Σέινπο Κχθινπ Εσήο (ΟΣΚΕ)

• Διαζηηθά νρεκάησλ

• Ληπαληηθά έιαηα (ΑΛΔ)

• Ηλεκηπικέρ ηήλερ και ςζζωπεςηέρ (Η-)

• Απφβιεηα Ζιεθηξηθνχ θαη Ζιεθηξνληθνχ 

Δμνπιηζκνχ (ΑΖΖΔ)

• Τιηθά Δθζθαθψλ, Καηαζθεπψλ θαη 

θαηεδαθίζεσλ  (ΑΔΚΚ)



• Σε εθαπμογή ηος Νόμος 2939/01 εκδόθηκαν 

(4) Πποεδπικά Διαηάγμαηα και (2) Κ.Υ.Α.

• ΝΟΜΟΣ 3854 / 2010 (ΦΕΚ 94 Α)
(ηποποποίηζη ηος Ν. 2939/2001)  

«Τποποποίηζη ηηρ νομοθεζίαρ για ηην 

εναλλακηική διασείπιζη ηων ζςζκεςαζιών 

και άλλων πποϊόνηων και ηον Εθνικό 

Οπγανιζμό Εναλλακηικήρ Διασείπιζηρ 

Σςζκεςαζιών & Άλλων Πποϊόνηων 

(ΕΟΕΔΣΑΠ) & άλλερ διαηάξειρ).



- Κ.Τ.Α. 41624/2057/Ε103/2010
«Μέηπα, όποι και ππόγπαμμα για ηην 

εναλλακηική διασείπιζη ηων αποβλήηων 

ηλεκηπικών ζηηλών και ζςζζωπεςηών ζε 

ζςμμόπθωζη με ηιρ διαηάξειρ ηων οδηγιών, 

2006/66/ΔΚ «….» και 2008/103/ΔΚ «…» ηος 

Δςπωπαϊκού Κοινοβοςλίος και ηος 

Σςμβοςλίος. (ΦΔΚ 1625Β΄/ 11.10.2010) πος 

ανηικαηέζηηζε ηο Π.Γ. 115/2004 (ΦΔΚ 80 Α / 05-

03-2004). 



Αποηελέζμαηα από ηην εθαπμογή ηος 

νομοθεηικού πλαιζίος για ηιρ Η.. & 

ςζζωπεςηέρ μέσπι ζήμεπα:

• Έγθξηζε ηεζζάξωλ (4) Σπιινγηθώλ 

Σπζηεκάηωλ Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο 

Απνβιήηωλ Η.Σ. & Σπζζωξεπηώλ από ην 

έηνο 2004 θαη ύζηεξα, 

από ηα νπνία:

- ην πξώην αθνξά ζηελ δηαρείξηζε ηωλ 

απνβιήηωλ Φνξεηώλ Η.Σ. & Σπζζωξεπηώλ 

θαη είλαη παλειιαδηθήο εκβέιεηαο (Α.Φ.Η.Σ. 

Α.Δ.)



- Τν δεύηεξν, επίζεο παλειιαδηθήο εκβέιεηαο, 

αθνξά ηελ δηαρείξηζε ηωλ απνβιήηωλ 

Σπζζωξεπηώλ νρεκάηωλ & Βηνκεραλίαο 

(ΣΥ.Γ.Δ.ΣΥΣ. Α.Δ.),

- Τν ηξίην επίζεο παλειιαδηθήο εκβέιεηαο, αθνξά 

ηελ δηαρείξηζε ηωλ απνβιήηωλ Σπζζωξεπηώλ 

νρεκάηωλ & Βηνκεραλίαο (ΔΠΔΝΓΙΣΥΣ / 

Re-Battery A.E.) &

- Τν ηέηαξην, ηνπηθήο εκβέιεηαο (Πεξηθέξεηα 

Κξήηεο), αθνξά ηελ δηαρείξηζε απνβιήηωλ 

Σπζζωξεπηώλ νρεκάηωλ (ΣΔΓΙΣ-Κ Δ.Π.Δ.)



ηοισεία ςλλογών αποβλήηων Η-

Σςλλεσθείζερ ποζόηηηερ αποβλήηων ΗΣ-Σ 

Μολύβδος - οξέορ (tn) / έηορ με σπήζη ΔΑΔΑ

ΔΤΟΣ                                       ΠΟΣΟΤΗΤΑ

2004 - 5                                         21.040,00 

2006                                             18.000,00 

2007                                              7.000,00 

2008                                               8.844,00 

2009                                              13.005,35 

2010                                             17.861,00 

2011                                             17.113,00 



Καηά ην 1ν έηνο ιεηηνπξγίαο:

- 17 ςπόσπεοι διασειπιζηέρ ζςμβεβλημένοι 

- 25 ζςλλέκηερ και 

- 3 Ανακςκλωηέρ

- Οη πνζφηεηεο ηνπ απνβιήηνπ πνπ 

θαηεγξάθεζαλ κέζσ ΔΑΔΑ είλαη: 3.600 tn

Δ.Π.ΔΝ.ΓΙ.Τ. Α.Δ. - 2012



ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 

ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ Ζ-

• Δπηθίλδπλα απφβιεηα (πεξηέρνπλ βαξέα 

κέηαιια, φπσο πδξάξγπξν, κφιπβδν θαη 

θάδκην, ηδηαίηεξα επηθίλδπλα ιφγσ ηεο 

πςειήο ηνμηθφηεηαο ηνπο)

• Απφβιεηα κε εκπνξηθή αμία - ε πςειή 

ρξεκαηηζηεξηαθή ηηκή ηνπ κνιχβδνπ 

(ρζεζηλή ηηκή 2440 εςπώ / tn ζχκθσλα κε 

ην Υξεκαηηζηήξην Μεηάιισλ Λνλδίλνπ 

(LME)), είλαη ην κείδνλ δέιεαξ γηα ην 

παξαεκπφξην θαη ηελ παξάλνκε δηαθίλεζε -



• Με ζθνπφ ην νηθνλνκηθφ φθεινο 

θαη θέξδνο πνπ δεκηνπξγεί 

θαηλφκελα ζηξέβισζεο ηνπ 

αληαγσληζκνχ θαη ηεο ειεχζεξεο 

αγνξάο.



ΔΝΣΤΠΟ ΑΝΑΓΝΧΡΙΗ

ΔΠΙΚΙΝΓΤΝΧΝ ΑΠΟΒΛΗΣΧΝ

• Απνηειεί ηελ ηαςηόηηηα ηνπ απνβιήηνπ 

θαη ζπκπιεξψλεηαη ζε θάζε ζηάδην ησλ 

εξγαζηψλ ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο. 

• Σν πξσηφηππν Έληππν Αλαγλψξηζεο 

ζπλνδεχεη η’ απφβιεηα πζζσξεπηψλ

Μνιχβδνπ (Pb) - Ομένο ζε φιε ηε δηάξθεηα 

ηεο κεηαθνξάο ηνπο εληφο ηεο Διιάδνο, 

κέρξη ηελ παξάδνζή ηνπο απφ ην ζπιιέθηε 

ζηελ εγθαηάζηαζε απνζήθεπζεο .



• Μεηά ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ πξσηφηππνπ 

εληχπνπ ζε φια ηα ζηάδηα δηαρείξηζεο, ηο 

ππωηόηςπο αποζηέλλεηαι με εςθύνη ηος 

ηελικού αποδέκηη (εγκαηάζηαζη 

αποθήκεςζηρ ή ανακύκλωζηρ) ζηο 

ζςλλογικό ζύζηημα εναλλακηικήρ 

διασείπιζηρ (ΔΓ)

• Ο ζπιιέθηεο ςποσπεούηαι λα δηαηεξεί 

αληίγξαθν ηνπ εληχπνπ αλαγλψξηζεο γηα 

δχν (2) ηνπιάρηζηνλ ρξφληα.





ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΑΓΔΗΟΓΟΣΖΖ ΤΛΛΔΚΣΩΝ

• χκθσλα κε ηηο:

- ΚΤΑ 13588/725/2006 (ΦΔΚ 383/Β) πνπ νξίδεη ην 

γεληθφ πιαίζην δηαρείξηζεο ΔΑ θαη αληηθαηέζηεζε ηελ 

πξνεγνχκελε ζρεηηθή λνκνζεζία (ΚΤΑ 

19396/1546/1997), 

- ΚΤΑ 24944/1159/2006 (ΦΔΚ 791/Β), κε ηελ νπνία 

εγθξίλνληαη νη γεληθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 

δηαρείξηζεο ΔΑ & ηε

• Κ.Τ.Α. 41624/2057/Δ103/2010 Μέηξα, φξνη θαη 

πξφγξακκα γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ 

απνβιήησλ ειεθηξηθψλ ζηειψλ θαη ζπζζσξεπηψλ ζε 

ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ησλ νδεγηψλ, 2006/66/ΔΚ 

«….» θαη 2008/103/ΔΚ



1ν βήκα

Απαηηείηαη ε θαηάζεζε ζην ΓΔΓΑΠ κειέηεο 

γηα ηελ νξγάλσζε ησλ εξγαζηψλ ζπιινγήο & 

κεηαθνξάο απνβιήησλ Ζ-, ε νπνία 

ζπλνδεχεηαη απαπαίηηηα απφ: 

1). Αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην αζηηθήο θαη 

πεξηβαιινληηθήο επζχλεο απέλαληη ζε ηξίηνπο 

θαη ηελ επαλαθνξά ηνπ πεξηβάιινληνο ζηελ 

πξφηεξε θαηάζηαζε ζε πεξίπησζε δεκίαο 

χςνπο 500.000,00 επξψ & 

2). Γηπιφηππν είζπξαμεο 300 επξψ απφ ΓΟΤ.



2ν βήκα

• Έιεγρνο πεξηερνκέλνπ κειέηεο ζχκθσλα κε 

ηηο απαηηήζεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο.

• Υνξήγεζε άδεηαο ζπιινγήο & κεηαθνξάο 

πνπ πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλνπο φξνπο 

θαη πξνυπνζέζεηο (εκείσζε: Σν ΤΠΔΚΑ / 

ΓΔΓΑΠ αδεηνδνηεί ηε δηαδηθαζία θαη φρη 

ηα κέζα (Ορήκαηα πιινγήο - Μεηαθνξάο) 

ηα νπνία είλαη αξκνδηφηεηα ηνπ Τπ. Αλ. 

Αλη. Μεη. Τπνδ. Γηθη.)



3ν βήκα
• Η άδεια ζςλλογήρ και μεηαθοπάρ επικινδύνων 

αποβλήηων ςζζωπεςηών Μολύβδος (Pb) -

Οξέορ, ζςμπεπιλαμβάνεηαι ζηα δικαιολογηηικά

πος ςποβάλλονηαι για ηη σοπήγηζη ηων αδειών 

κςκλοθοπίαρ ηων θοπηηγών αςηοκινήηων 

ιδιωηικήρ σπήζηρ (Φ.Ι.Υ.) μεηαθοπάρ ηων εν 

λόγω αποβλήηων, ζύμθωνα με ηο άπθπο 20, 

1α ηηρ Κ.Τ.Α. με Απιθμ. οικ.146163 «Μέηπα 

και Όποι για ηη Γιασείπιζη Αποβλήηων 

Τγειονομικών Μονάδων» (ΦΔΚ 1537 Β / 8 

Μαΐος 2012).



4ο βήμα
καηάθεζη δικαιολογηηικών & σοπήγηζη ΔΑΔΑ

• Αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην ζε ηζρχ

• χκβαζε ζπλεξγαζίαο κε εγθεθξηκέλν/α ΔΓ

• χκβαζε ζπλεξγαζίαο κε χκβνπιν αζθαιείαο

θαζψο θαη ηα ζηνηρεία ηνπ ζπκβνχινπ

• Γίπισκα ADR νδεγνχ/σλ ΟΜ

• Άδεηα /εο θπθινθνξίαο ΟΜ ραξαθηεξηζκέλεο 

απφ Τπ. Αλ. Αλη. Μεηαθ. Τπνδ. & Γηθηχσλ



• Σν ΓΔΓΑΠ, γηα ιφγνπο ίζεο κεηαρείξηζεο θαη 

αληηκεηψπηζεο φισλ ησλ ζπιιεθηψλ, κε 

παξεκπφδηζεο ηνπ έξγνπ ηεο ζπιινγήο αιιά 

θαη ειέγρνπ ηεο δηαδηθαζίαο, ρνξεγεί, κεηά απφ 

ηελ θαηάζεζε ησλ απαξαίηεησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ απφ ην ζπιιέθηε, ηνλ θσδηθφ 

αξηζκφ θαη ηελ αξίζκεζε γηα ηελ έθδνζε θαη 

δηαθίλεζε ησλ ΔΑΔΑ.



• Υνξεγεί ζπλήζσο αξίζκεζε γηα 300 - 500 

ΔΑΔΑ (δει. 6 - 10 ηεηξαπιφηππα κπινθ 50 

θχιισλ).

• Γηα λέα αξίζκεζε ΔΑΔΑ απαηηείηαη ε 

θαηάζεζε αηηήκαηνο κε ζπλεκκέλα φια ηα 

απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά ζε ιζσύ.

• ηελ πεξίπησζε κεηαβνιήο ησλ 

ππνβιεζέλησλ ζηνηρείσλ (πξνζζήθε / 

αιιαγή ΟΜ, νδεγνχ ADR, ιήμε Αζθαι. 

πκβνιαίνπ), ν ζπιιέθηεο οθείλει να 

ενημεπώνει άμεζα ηελ αδεηνδνηνχζα αξρή.



Δλεκέξσζε απφ ηα ΔΓ γηα ηα 

επηζηξεθφκελα ΔΑΔΑ

• Σα ΔΓ απνβιήησλ Ζ- ππνρξενχληαη 

λα ελεκεξψλνπλ θάζε κήλα, ην ΓΔΓΑΠ 

γηα ηα έληππα πνπ έρνπλ απνζηαιεί απφ 

ηνπο ηειηθνχο παξαιήπηεο ησλ απνβιήησλ, 

επηζεκαίλνληαο καο ηπρφλ παξαιείςεηο ή 

ππεξβάζεηο ησλ ζπλεξγαδφκελσλ κε απηά 

ζπιιεθηψλ.



Λάζε & Παξαιείςεηο ζπιιεθηψλ 

θαηά ηε ζπκπιήξσζε ησλ ΔΑΔΑ

• Γελ αλαγξάθεηαη αλ ν παξαγσγφο ησλ 

απνβιήησλ είλαη πξσηνγελήο ή 

δεπηεξνγελήο απνζήθεπζε, νχηε ε ψξα 

παξαιαβήο.

• Ζ πνζφηεηα αλαγξάθεηαη ζε ηκρ θαη φρη ζε 

θηιά φπσο πξνβιέπεηαη.

• Γελ αλαγξάθνληαη ηα πιήξε ζηνηρεία πνπ 

αθνξνχλ ηνλ νδεγφ (νλνκαηεπψλπκν & 

ADR) ή ην φρεκα (αξηζκφο θπθινθνξίαο).



• Ζ εγθαηάζηαζε παξαιαβήο ησλ απνβιήησλ 

(απνζήθεπζε ή αλαθχθισζε) δελ ζθξαγίδεη 

ην ΔΑΔΑ, ππνγξάθεη κφλν ν ππεχζπλνο, θαη 

δελ αλαγξάθεη ηελ ψξα παξαιαβήο.

• ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο επίζεο, ην ΔΑΔΑ 

είλαη πξν-ζπκπιεξσκέλν απφ ηνλ ζπιιέθηε 

ζε φια ηα πεδία θαηά ηε ζηηγκή παξαιαβήο 

ησλ απνβιήησλ.

• ε πνιιέο πεξηπηψζεηο πξνθχπηεη κεγάιε 

ρξνληθή απφθιηζε απφ ηελ ψξα ηεο 

παξαιαβήο  κέρξη ηελ ψξα ηεο παξάδνζεο 

(1 & 2 εκέξεο)



• Πολλέρ θοπέρ αναγπάθονηαι ωρ παπαγωγοί 
αποβλήηων ππόζωπα (θςζικά ή νομικά) 
ανύπαπκηα ή πος δεν έσοςν ζσέζη με απόβληηα 
ΗΣ-Σ.

• Κάποιερ θοπέρ, ηα θοπηία ηων αποβλήηων είναι 
ςπέπβαπα με βάζη ηα Μ.Φ και ηα Ω.Φ ηων 
Οσημάηων Σςλλογήρ Μεηαθοπάρ πος 
πποκύπηοςν  από ηιρ άδειερ κςκλοθοπίαρ.

• Υπήπξαν πεπιπηώζειρ παπάδοζηρ ηων 
αποβλήηων ΗΣ-Σ ζε μη αδειοδοηημένερ 
εγκαηαζηάζειρ αποθήκεςζηρ, με ηο ανάλογο 
πεδίο ηος ΕΑΕΑ μη ζςμπληπωμένο, 
ζθπαγιζμένο και ςπογεγπαμμένο.



• Παξαηεξείηαη επίζεο ην θαηλφκελν, 

εγθαηαζηάζεηο αλαθχθισζεο ή απνζήθεπζεο: 

• λα «θφβνπλ» δηθφ ηνπο ΔΑΔΑ γηα απφβιεηα πνπ 

παξαιακβάλνπλ απφ κε λφκηκνπο ζπιιέθηεο, ζε 

κηα πξνζπάζεηα «λνκηκνπνίεζεο» ησλ 

απνβιήησλ,

• λα έρνπλ κηα αλαθνινπζία ζηε δηαθίλεζε ησλ 

ΔΑΔΑ απφ ηελ νπνία δηαπηζηψλεηαη κε λφκηκε 

ζπιινγή ησλ απνβιήησλ. (π.ρ. ΔΑΔΑ Νν 101 

06-02-13 & Νν 102 06-12-12)



• Αξθεηνί ζπιιέθηεο, ζπιιέγνπλ απφβιεηα 

πέξα θαη έμσ απφ ηνπο φξνπο ηεο άδεηαο 

ζπιινγήο - κεηαθνξάο αιιά θαη ηεο 

κειέηεο νξγάλσζεο, γεγνλφο πνπ 

απνθαίλεηαη απφ ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηνπ 

απνβιήηνπ πάλσ ζην ΔΑΔΑ σο «ηζηνξηθφ 

απφβιεην» θαη πνπ ζεκαίλεη ζπιινγή απφ 

κε λφκηκν ζεκείν ζπιινγήο, παξάλνκα 

απνζεθεπκέλν, ρσξίο θάδνπο, κεηαθνξά 

ρχδελ, δηαξξνή ειεθηξνιχηε ζην 

πεξηβάιινλ.



Ζ- ΥΤΓΖΝ

Γπξνιφγνη πξνκεζεχνληαη κεηαρεηξηζκέλεο κπαηαξίεο απφ 

ειεθηξνινγεία θαη ηηο κεηαπσινχλ ζε κε αδεηνδνηεκέλεο κάληξεο 

ππορ 300 εςπώ ηο ηόνο κε απνηέιεζκα ηνλ θίλδπλν έθιπζεο 

ηνμηθψλ νπζηψλ ζηελ αηκφζθαηξα. (ΔΘΝΟ, 20-03-2011)



ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

• Σν ΓΔΓΑΠ ζηα πιαίζηα ησλ 

αξκνδηνηήησλ & δπλαηνηήησλ πνπ ν λφκνο 

παξέρεη, παξεκβαίλεη φπνπ θαη φπσο 

αθξηβψο απαηηείηαη, πξνθεηκέλνπ νη 

δηαδηθαζίεο αδεηνδφηεζεο, ηφζν ηεο 

ζπιινγήο & κεηαθνξάο επηθίλδπλσλ 

απνβιήησλ Ζ- φζν θαη ηεο έθδνζεο & 

δηαθίλεζεο ησλ ΔΑΔΑ λα είλαη απηέο πνπ ε 

λνκνζεζία  νξίδεη θαη πνπ ν ζπιιέθηεο 

ξεηά νθείιεη λα ηεξεί.



• Όινη νη εκπιεθφκελνη θνξείο (παξαγσγφο 

απνβιήηνπ, ζπιιέθηεο, εγθαηάζηαζε αλαθχθισζεο 

ή απνζήθεπζεο, ΔΓ), ζε φια ηα ζηάδηα ζπιινγήο 

& κεηαθνξάο ησλ απνβιήησλ, ελεκεξψλνληαη 

ππεχζπλα θαη αλαιπηηθά απφ ην ΓΔΓΑΠ γηα ην 

πνηεο ππνρξεψζεηο έρεη ν θαζέλαο θαη απέλαληη ζε 

πνηνλ.

• Οθείινπλ φκσο νη παξαπάλσ θνξείο λα 

θαηαλνήζνπλ πιήξσο θαη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ, 

ζε πιήξε θαη αγαζηή ζπλεξγαζία κε ηα ΔΓ, ηελ 

επζχλεο ηνπο θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, ν θαζέλαο 

μερσξηζηά  αιιά θαη φινη καδί, ζηε δηαρείξηζε ελφο 

επηθίλδπλνπ απνβιήηνπ φπσο νη Ζ & .



• Σα ΔΓ επίζεο, δελ πξέπεη λα είλαη κφλν 

παξαηεξεηέο ησλ δηαδηθαζηψλ, απνηππψλνληαο 

κφλν πνζφηεηεο απφ ηελ δηαρείξηζε ησλ ΔΑΔΑ, 

αιιά νχηε θαη θαηαγγέινληαο επηιεθηηθά θαη 

θαηά πεξίπησζε ζπιιέθηεο θη εγθαηαζηάζεηο, 

αιιά λα παξεκβαίλνπλ άκεζα θη απνηειεζκαηηθά 

ζηα πιαίζηα ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ, 

πνπ ξεηά απνξξένπλ απφ ηηο ζπκβάζεηο πνπ 

ζπλάπηνπλ κε ηνπο ζπιιέθηεο θαη ηνπο 

αλαθπθισηέο, νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ φξνπο 

θαη πξνυπνζέζεηο.



• Ζ δηαρείξηζε γεληθά θάζε δχζθνιεο θαη 

επηθίλδπλεο θαηάζηαζεο ή δηαδηθαζίαο, φπσο 

απηήο ηεο ζπιινγήο, κεηαθνξάο θαη 

αλαθχθισζεο επηθίλδπλσλ απνβιήησλ Ζ- 

έρεη ζεηηθή έθβαζε θαη θαιά απνηειέζκαηα, 

κφλν φηαλ φινη φζνη εκπιέθνληαη ζ’ απηή, 

ζπλεξγάδνληαη γηα ηελ επίηεπμε ελφο θνηλνχ 

ζηφρνπ θαη δελ αληαγσλίδνληαη θάλνληαο 

κάιηζηα ρξήζε αζέκηησλ πξαθηηθψλ θαη 

κέζσλ.



• Κνηλόο παξαλνκαζηήο ζε όιε απηή ηε δηαδηθαζία, 

πξέπεη λα είλαη ε ζπλεηδεηνπνίεζε από όινπο 

ηνπο εκπιεθόκελνπο θνξείο, ηεο ζνβαξόηεηαο 

ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ηεο ππεπζπλόηεηαο πνπ 

νθείινπλ λα επηδείμνπλ ζε όια ηα ζηάδηα 

(παξαγωγή-ζπιινγή-κεηαθνξά-απνζήθεπζε-

αλαθύθιωζε), νύηωο ώζηε, ν θαζέλαο μερωξηζηά 

αιιά θαη όινη καδί, λ’ απνηειέζνπλ ηνπο 

ζπκπαγείο θξίθνπο, ζε κηα πεξηβαιινληηθά 

αζθαιή αιπζίδα ζηελ όιε δηαρείξηζε ηωλ 

επηθίλδπλωλ απνβιήηωλ ΗΣ-Σ, κε «θέξδνο» ηελ 

πξνζηαζία θαη ην ζεβαζκό ηνπ πεξηβάιινληνο 

θαη ηωλ αλζξώπωλ. 



• Σν ΓΔΓΑΠ / ΤΠΔΚΑ ζαο επραξηζηεί 

πνιχ γηα ηε πξφζθιεζε ζπκκεηνρήο θαη 

παξνπζίαζεο.


