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Κωδικός 

ΕΚΑ 
Περιγραφή 

02 
Απόβλητα από γεωργία, κηπευτική, υδατοκαλλιέργεια, δασοκομία, θήρα και 

αλιεία, προετοιμασία και επεξεργασία τροφίμων 

02 01 Απόβλητα από γεωργία, κηπευτική, υδατοκαλλιέργεια δασοκομία, θήρα και αλιεία 

02 01 03 απόβλητα ιστών φυτών 

02 01 04 απόβλητα πλαστικά (εξαιρούνται τις συσκευασίας) 

02 01 07 απόβλητα από δασοκομία 

02 01 10 απόβλητα μέταλλα 

03 
Απόβλητα από την κατεργασία ξύλου και την παραγωγή ταμπλάδων και 

επίπλων, καθώς και πολτού, χαρτού και χαρτονιού 

03 01 Απόβλητα από την κατεργασία ξύλου και την παραγωγή ταμπλάδων και επίπλων 

03 01 05 
πριονίδι, ξέσματα, αποκομμένα τεμάχια, κατάλοιπα ξυλείας, μοριοσανίδες και 
καπλαμάδες εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 03 01 04 

03 03 Απόβλητα από την παραγωγή και κατεργασία πολτού, χαρτιού και χαρτονιών 

03 03 01 απόβλητα φλοιού και ξύλου 

03 03 07 
μηχανικώς διαχωριζόμενα απορρίμματα από την πολτοποίηση αποβλήτων 
χαρτιού και χαρτονιού 

03 03 08 
απόβλητα από την επιλογή χαρτιού και χαρτονιών που προορίζονται για 
ανακύκλωση 

12 
Απόβλητα από τη μορφοποίηση και τη φυσική και μηχανική επιφανειακή 

επεξεργασία μετάλλων και πλαστικών 

12 01 
Απόβλητα από τη μορφοποίηση και τη φυσική και μηχανική επιφανειακή 
επεξεργασία μετάλλων και πλαστικών 

12 01 01 προϊόντα λιμαρίσματος και τόρνευσης σιδηρούχων μετάλλων 

12 01 03 προϊόντα λιμαρίσματος και τόρνευσης μη σιδηρούχων μετάλλων 
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12 01 05 αποξέσματα και προϊόντα τόρνευσης πλαστικών 

16 Απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως στον κατάλογο 

 
16 01 

Οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τις από διάφορα μέσα μεταφοράς 
(περιλαμβανομένων μηχανισμών παντός εδάφους) και απόβλητα από τη διάλυση 
οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τις και από τη συντήρηση οχημάτων 
(εξαιρουμένων των κεφαλαίων 13, 14 και των σημείων 16 06 και 16 08) 

16 01 17 σιδηρούχα μέταλλα 

16 01 18 μη σιδηρούχα μέταλλα 

16 01 19 πλαστικά 

16 01 20 γυαλί 

 
19 

Απόβλητα από τις μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων, εγκαταστάσεις 

επεξεργασίας υγρών αποβλήτων εκτός σημείου παραγωγής και την 
προετοιμασία ύδατος προοριζόμενου για κατανάλωση από τον άνθρωπο και 

ύδατος για βιομηχανική χρήση 

19 12 
Απόβλητα από τη μηχανική κατεργασία αποβλήτων (π.χ. διαλογή, σύνθλιψη, 
συμπαγοποίηση, κοκκοποίηση) μη προδιαγραφόμενα άλλως 

19 12 02 σιδηρούχα μέταλλα 

19 12 03 μη σιδηρούχα μέταλλα 

19 12 07 ξύλο εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 19 12 06 

19 12 08 υφαντικές ύλες 

19 12 09 ορυκτά (π.χ. πέτρες, άμμος) 

 

19 12 12 

άλλα απόβλητα (περιλαμβανομένων μειγμάτων υλικών) από τη μηχανική 
κατεργασία αποβλήτων εκτός εκείνων   που   περιλαμβάνονται   στο   σημείο 
19 12 11 

 

20 

Δημοτικά απόβλητα (οικιακά απόβλητα και παρόμοια απόβλητα από 
εμπορικές δραστηριότητες, βιομηχανικές λαι ιδρύματα περιλαμβανομένων 

μερών χωριστά συλλεγέντων) 

20 01 Χωριστά συλλεγέντα μέρη (εκτός από το σημείο 15 01) 

20 01 10 ρούχα 

20 01 38 ξύλο εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 20 01 37 

20 01 40 μέταλλα 

20 02 Απόβλητα κήπων και πάρκων 

20 02 01 βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα 

20 02 02 χώματα και πέτρες 

20 02 03 άλλα μη βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα 

20 03 Άλλα δημοτικά απόβλητα 

20 03 07 ογκώδη απόβλητα 
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Κωδικός 

ΕΚΑ 
Περιγραφή 

15 
Απόβλητα από συσκευασίες απορροφητικά υλικά, υφάσματα σκουπίσματος, 

υλικά φίλτρων και προστατευτικό ρουχισμό μη προδιαγραφόμενα άλλως 

15 01 
Συσκευασία (περιλαμβανομένων ιδιαιτέρως συλλεγέντων δημοτικών αποβλήτων 
συσκευασίας) 

15 01 01 συσκευασία από χαρτί και χαρτόνι 

15 01 02 πλαστική συσκευασία 

15 01 03 ξύλινη συσκευασία 

15 01 04 μεταλλική συσκευασία 

15 01 05 σύνθετη συσκευασία 

15 01 06 μεικτή συσκευασία 

15 01 07 γυάλινη συσκευασία 

15 01 09 συσκευασία από υφαντουργικές ύλες 

 
19 

Απόβλητα από τις μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων, εγκαταστάσεις 

επεξεργασίας υγρών αποβλήτων εκτός σημείου παραγωγής και την 

προετοιμασία ύδατος προοριζόμενου για κατανάλωση από τον άνθρωπο και 

ύδατος για βιομηχανική χρήση 

19 12 
Απόβλητα από τη μηχανική κατεργασία αποβλήτων (π.χ. διαλογή, σύνθλιψη, 
συμπαγοποίηση, κοκκοποίηση) μη προδιαγραφόμενα άλλως 

19 12 01 χαρτί και χαρτόνι 

19 12 04 πλαστικά και καουτσούκ 

19 12 05 γυαλί 

 

20 

Δημοτικά απόβλητα (οικιακά απόβλητα και παρόμοια απόβλητα από 

εμπορικές δραστηριότητες, βιομηχανικές και ιδρύματα περιλαμβανομένων 
μερών χωριστά συλλεγέντων) 

20 01 Χωριστά συλλεγέντα μέρη (εκτός από το σημείο 15 01) 

20 01 01 χαρτιά και χαρτόνια 

20 01 02 γυαλιά 

20 01 39 πλαστικά 

 
 

16 Απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως στον κατάλογο 

16 02 Απόβλητα από ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό 

16 02 11* Απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει χλωροφθοράνθρακες HCFC, HFC 

16 02 13* 
Απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει επικίνδυνα συστατικά στοιχεία 
άλλος από τους αναφερόμενους στα σημεία 16 02 09 έως 06 02 12 

16 02 14 Απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει επικίνδυνα συστατικά στοιχεία 
άλλος από τον αναφερόμενο στα σημεία 16 02 09 έως 06 02 13 

16 02 16 Συστατικά στοιχεία που έχουν αφαιρεθεί από απορριπτόμενο εξοπλισμό άλλα 
από αυτά που αναφέρονται στο σημείο 16 02 15 
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20 

Δημοτικά απόβλητα (οικιακά απόβλητα και παρόμοια απόβλητα από 

εμπορικές δραστηριότητες, βιομηχανίες και ιδρύματα) περιλαμβανομένων 

μερών ξεχωριστά συλλεγέντων 

20 01 Χωριστά συλλεγέντα μέρη (εκτός από το σημείο 15 01) 

20 01 21* Σωλήνες φθορισμού και άλλα απόβλητα περιέχοντα υδράργυρο 

20 01 23* Απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει χλωροφθοράνθρακες 

20 01 35* 
απορριπτόμενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός άλλος από τον 
αναφερόμενο στα σημεία 20 01 21 και 20 01 23 που περιέχει επικίνδυνα συστατικά στοιχεία 

20 01 36 
απορριπτόμενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός άλλος από τον 
αναφερόμενο στα σημεία 20 01 21, 20 01 23 και 20 01 35 

 

 

01 
Απόβλητα από εξερεύνηση, εξόρυξη, εργασίες λατομείου και φυσική και 

χημική επεξεργασία ορυκτών 

01 01 Απόβλητα από την εκσκαφή ορυκτών 

01 01 02 απόβλητα από την εκσκαφή ορυκτών που δεν περιέχουν μέταλλα 

01 04 
Απόβλητα από την φυσική και χημική επεξεργασία ορυκτών που δεν περιέχουν 
μέταλλα 

01 04 08 
απόβλητα χαλίκια και σπασμένοι βράχοι εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 
σημείο 01 04 07 

01 04 09 απόβλητα αμμώδη και αργιλώδη 

01 04 10 
Απόβλητα σκόνης και πούδρας εκτός εκείνων που αναφέρονται στο σημείο 
01 04 07 

01 04 13 
απόβλητα από την κοπή και 
αναφέρονται στο σημείο 01 04 07 

το πριόνισμα πέτρας εκτός εκείνων που 

10 Απόβλητα από θερμικές επεξεργασίες 

10 12 
Απόβλητα από την παραγωγή κεραμικών, τούβλων, κεραμιδιών και προϊόντων 
δομικών κατασκευών 

10 12 03 σωματίδια και σκόνη 

10 12 08 
απόβλητα κεραμικών, τούβλων, κεραμιδιών και προϊόντων δομικών 
κατασκευών (μετά από θερμική επεξεργασία) 

 

10 13 
Απόβλητα από την παραγωγή τσιμέντου, ανύδρου ασβέστου και ασβεστο- 
κονιάματος, καθώς και αντικειμένων και προϊόντων που κατασκευάζονται από 
αυτά 

10 13 06 σωματίδια και σκόνη (εκτός από τα σημεία 10 13 12 και 10 13 13) 

10 13 11 
απόβλητα από σύνθετα υλικά με βάση το τσιμέντο εκτός εκείνων που 
περιλαμβάνονται στα σημεία 10 13 09 και 10 13 10 

10 13 14 απόβλητα σκυροδέματος και λάσπης σκυροδέματος 

17 Απόβλητα από κατασκευές και κατεδαφίσεις 

17 01 Σκυρόδεμα, τούβλα, πλακίδια και κεραμικά 

17 01 01 σκυρόδεμα 

17 01 02 τούβλα 

17 01 03 πλακίδια και κεραμικά 
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17 01 07 
μείγμα σκυροδέματος, τούβλων, πλακακίων και κεραμικών, εκτός εκείνων που 
αναφέρονται στο 17 01 06 

17 02 Ξύλο, γυαλί και πλαστικό 

17 02 01 ξύλο 

17 02 02 γυαλί 

17 02 03 πλαστικό 

17 03 Μείγματα ασφάλτου, και ορυκτής πίσσας, λιθανθρακόπισσα και προϊόντα πίσσας 

17 03 02 μείγματα ορυκτής ασφάλτου, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 17 03 01 

17 04 Μέταλλα (περιλαμβανομένων και των κραμάτων τους) 

17 04 01 χαλκός, μπρούτζος, ορείχαλκος 

17 04 02 αλουμίνιο 

17 04 03 μόλυβδος 

17 04 04 ψευδάργυρος 

17 04 05 σίδηρος και χάλυβας 

17 04 06 κασσίτερος 

17 04 07 ανάμεικτα μέταλλα 

17 04 11 καλώδια, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 17 04 10 

17 05 Χώματα, πέτρες και μπάζα εκσκαφών 

17 05 04 χώματα και πέτρες, άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 17 05 03 

17 05 06 μπάζα εκσκαφών, άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 17 05 05 

17 06 Μονωτικά υλικά και υλικά δομικών κατασκευών που περιέχουν αμίαντο 

17 06 04 
μονωτικά υλικά εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στα σημεία 17 06 01 και 
17 06 03 

17 08 Υλικά δομικών κατασκευών με βάση το γύψο 

17 08 02 
υλικά δομικών κατασκευών με βάση το γύψο, εκτός εκείνων που αναφέρονται 
στο 17 08 01 

17 09 Άλλα απόβλητα δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων 

17 09 04 
μείγματα αποβλήτων δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων, εκτός εκείνων 
που αναφέρονται στα 17 09, 01, 17 09 02 και 17 09 03 

 

 


