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Οδηγίες Συλλογής και Διάθεσης Εργαστηριακών (Χημικών) Αποβλήτων 
 
 

Το ολοκληρωμένο σύστημα Διαχείρισης Εργαστηριακών Αποβλήτων  του Α.Π.Θ. 
(ΔΕΑΑΠΘ), μέσω του Γραφείου Περιβάλλοντος της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
και Μηχανοργάνωσης και σε συνεργασία με το Τμήμα Χημείας (Επικ. Καθηγήτρια κα. Δήμητρα 
Λαμπροπούλου), παρέχει υπηρεσίες για τη διάθεση των Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΑ) που 
παράγονται εντός του Α.Π.Θ. Η διάθεση των αποβλήτων είναι δωρεάν, υπό τον όρο ότι τα 
απόβλητα συλλέγονται και σημαίνονται  κατά τρόπο κατάλληλο. Λόγω της φύσης αυτών των 
υλικών, διάφορες βασικές πληροφορίες είναι απαραίτητες για τη ΔΕΑΑΠΘ προκειμένου να 
επεξεργαστεί και να διαθέσει τα επιβλαβή απόβλητα ακίνδυνα και αποτελεσματικά.  

 
Η διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων πρέπει να είναι σύμφωνη με τις παρακάτω 

ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις: 
• Ν. 1650/86 (ΦΕΚ Α' 160/16-10-86) “Για την προστασία του περιβάλλοντος” 
• Ν.4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/13-2-2012) «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» που ενσωματώνει στο εθνικό δίκαιο 
την οδηγία-πλαίσιο 2008/98/ΕΕ για τα απόβλητα 

• ΚΥΑ 13588/725/2006 “Μέτρα όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικινδύνων 
αποβλήτων” 

• KYA 24944/1159 (ΦΕΚ 791, 30/06/2006) “Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για 
την διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. Β) της υπ’ αριθμ. 
13588/725 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση 
επικινδύνων αποβλήτων κ.λπ.» (Β΄383) και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 
7 (παρ. 1) της οδηγίας 91/156/ΕΚ του Συμβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991». 

• ΚΥΑ 50910/2727 (ΦΕΚ 1209, 22/12/2003) “Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Στερεών 
Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης.” 

• Κανονισμός ΕΟΚ αριθ. 1013/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 14ης Ιουνίου 2006 για τις μεταφορές αποβλήτων”. 

• ΚΥΑ 146163/8-5-2012 «Μέτρα και όροι για τη Διαχείριση Αποβλήτων Υγειονομικών 
Μονάδων» 
 
Οι παρακάτω οδηγίες ισχύουν μόνο για την περίπτωση των επικίνδυνων χημικών 

αποβλήτων και όχι για ραδιενεργά, μολυσματικά ή εκρηκτικά απόβλητα. 
 
 
 
 
 
 

http://www.auth.gr/
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1. Τα άτομα που συμμετέχουν στους χειρισμούς συγκέντρωσης, μεταφοράς, και 
αποθήκευσης των αποβλήτων, πρέπει να χρησιμοποιούν τα προβλεπόμενα, κατά 
περίπτωση, μέσα ατομικής προστασίας. 
 

2. Όλα τα απόβλητα πρέπει επαρκώς να χαρακτηριστούν-κατηγοριοποιηθούν 
και να σημανθούν. Η σήμανση των δοχείων στα οποία περιέχονται πρέπει να είναι 
ευανάγνωστη και να δίνει όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες για το 
περιεχόμενο.  Η ΔΕΑΑΠΘ παρέχει τις ετικέτες για αυτόν το σκοπό. Σιγουρευτείτε ότι 
έχει τοποθετηθεί η κατάλληλη ετικέτα σε κάθε δοχείο συλλογής αποβλήτων. 

 
3. Μόνο οι κατάλληλα σημασμένοι περιέκτες πιστοποίησης UN που παρέχονται 

δωρεάν από την ανάδοχο εταιρεία ή άλλες που θα διευκρινίζονται από τη ΔΕΑΑΠΘ 
θα γίνονται αποδεκτοί για τη διάθεση. Επίσης είναι δυνατό να απομακρυνθούν 
μικρές ποσότητες αποβλήτων σε κατάλληλα σημασμένες πρωτογενείς συσκευασίες 
(γυάλινες κλπ.) που θα ανασυσκευάζει η ανάδοχος εταιρεία υπό την επίβλεψη 
υπαλλήλου της. Η ΔΕΑΑΠΘ διατηρεί το δικαίωμα να μην παραλάβει τα απόβλητα 
αν οι συσκευασίες δεν είναι οι προβλεπόμενες και τίθεται θέμα ασφάλειας ή 
έρχονται σε αντίθεση με την κείμενη νομοθεσία για την διάθεση τους. 

 
4. Τα υπερχειλισμένα ή/και έχοντα διαρροή δοχεία δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτά 

για τη μεταφορά. Το περιεχόμενο τους πρέπει να μεταγγιστεί άμεσα στις κατάλληλες 
συσκευασίες τύπου UN. 

 
5. Όλα τα δοχεία πρέπει να αποθηκευτούν σε μια περιοχή αποθήκευσης σε κάθε 

κτήριο ή/και εργαστηριακό χώρο που είναι κοντά στις εγκαταστάσεις εξόδων ή/και 
μεταφορών. Ο χώρος αποθήκευσης πρέπει να είναι αεριζόμενος, να μην δέχεται 
άμεσο ηλιακό φως  και να είναι προστατευμένος από κινδύνους πυρκαγιάς. 

 
6. Η συλλογή τακτοποιείται με την αποστολή e-mail στο dea@auth.gr, με συνημμένο 

το ειδικό έντυπο που παρέχει η υπηρεσία για την απομάκρυνση των 
αποβλήτων. Στο έντυπο πρέπει να υποδειχθεί ο αριθμός των δοχείων, το είδος 
των αποβλήτων και ο όγκος τους. 

 
7. Για λόγους ασφάλειας για την παραλαβή των αποβλήτων μπορεί να απαιτηθεί εκτός 

των άλλων και η αποστολή των MSDS (Material Safety Data Sheets / Δελτία 
Δεδομένων Ασφαλείας (ΔΔΑ)) των συστατικών των αποβλήτων του κάθε δοχείου. 

 
8. Άγνωστης ταυτότητας απόβλητα οποιουδήποτε είδους δεν μπορούν να γίνουν 

αποδεκτά για τη διάθεση. Προκειμένου να προσδιοριστεί η ταυτότητά τους 
πραγματοποιείται ανάλυση, τα έξοδα της οποίας καλύπτονται από το εκάστοτε 
Εργαστήριο. 

 
9. Για λόγους ασφάλειας κατά την αποθήκευση και τη μεταφορά των αποβλήτων τα 

δοχεία δεν πρέπει να πληρούνται πάνω από τα 3/4 του όγκου τους. 
 

10. Για λόγους οικονομίας για την αποκομιδή των αποβλήτων θα παραλαμβάνονται 
δοχεία τα οποία έχουν πληρωθεί κατά τα 3/4 του όγκου τους και όχι για μικρότερο 
όγκο. 
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11. Τα απόβλητα θα πρέπει να συλλέγονται σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση που 
πραγματοποιήθηκε από τη ΔΕΑΑΠΘ.  

 
12. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάμιξη των αποβλήτων είναι η χημική τους 

συμβατότητα (π.χ δεν πρέπει να αναμιγνύονται οξέα με βάσεις κ.α). 
 

13. Κάθε εργαστήριο πρέπει να ορίσει υπεύθυνο για τη συλλογή και μεταφορά των 
εργαστηριακών αποβλήτων στο χώρο προσωρινής αποθήκευσης. Συνιστάται το 
κάθε εργαστήριο να διατηρεί βιβλίο αποβλήτων στο οποίο να καταχωρούνται οι 
ποσότητες και τα είδη των αποβλήτων που απομακρύνονται. 

 
14. Την ημέρα της παραλαβής, αρμόδιο μέλος του Εργαστηρίου παραδίδει 

υπογεγραμμένο το έντυπο απομάκρυνσης συμπληρωμένο με τις ποσότητες των 
αποβλήτων που απομακρύνονται.  

 
Τα επικίνδυνα απόβλητα απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή και ευθύνη για τη σωστή διαχείριση τους. 
Ο παραγωγός του αποβλήτου οφείλει πριν την παραγωγή των αποβλήτων, να έχει φροντίσει 
για την πρέπουσα αποθήκευση και διαχείρισή τους.  
 
ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Ή ΣΤΟΥΣ ΚΑΔΟΥΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ. 
 
Μπορείτε να βρείτε αναλυτικά τις οδηγίες για τη Διαχείριση Εργαστηριακών Αποβλήτων στην 
ιστοσελίδα http://dea.auth.gr ή καλώντας στο Γραφείο Περιβάλλοντος στο τηλέφωνο 2310 99 
1133. 
 
 

http://dea.auth.gr/

