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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΩΝ 
ΟΥΣΙΩΝ (CFCs, HCFCs & HALON) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΤΟΙΒΑΔΑΣ ΤΟΥ 

ΟΖΟΝΤΟΣ (Κανονισμός ΕΚ αριθ. 1005/2009) 
 
 
1) ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
Η εταιρία INTERGEO ιδρύθηκε το 1991 και είναι εγκατεστημένη στη Βιομηχανική Περιοχή 
Θέρμης στη Θεσσαλονίκη. Είναι θυγατρική της πολυεθνικής εταιρίας INTERGEO 
Environmental Technology & Waste Management με έδρα το Σάλτσμπουργκ της Αυστρίας. 
Η εταιρία INTERGEO δραστηριοποιείται μεταξύ άλλων από το 2000 και στη διαχείριση 
επικίνδυνων αποβλήτων. 

 

 

 
 
Από το 2008 η INTERGEO άρχισε να επεκτείνει τις δραστηριότητές της στον τομέα της 
διαχείρισης για τελική διάθεση ή αξιοποίηση, των ουσιών που καταστρέφουν τη στοιβάδα 
του όζοντος, όπως CFCs, HCFCs και Halon. 
 
Η INTERGEO διαθέτει πανελλαδική άδεια συλλογής – μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων, 
άδεια αποθήκευσης επικίνδυνων αποβλήτων στις εγκαταστάσεις της στη Θέρμη 
Θεσσαλονίκης και είναι καταχωρημένη στο πανελλαδικό Μητρώο Φορέων Διαχείρισης 
Επικίνδυνων Αποβλήτων με δυνατότητα διασυνοριακής μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων.  



 
Ιδιόκτητα γραφεία της INTERGEO στη Θέρμη Θεσσαλονίκης 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

2) ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΥΝ ΤΗ ΣΤΟΙΒΑΔΑ ΤΟΥ 
ΟΖΟΝΤΟΣ 
 
Οι ουσίες αυτές περιέχουν άτομα χλωρίου (Cl), φθορίου (F) ή/και βρωμίου (Br) και λόγω της 
σταθερής χημικής σύστασης του μορίου τους έχουν τη δυνατότητα να εισέρχονται στην 
στρατόσφαιρα, όπου διασπούν τη στοιβάδα του όζοντος. Οι ευρύτερα χρησιμοποιούμενες 
ουσίες είναι οι εξής: 

 
 
 
 
 



Σε Κλιματιστικές και Ψυκτικές εγκαταστάσεις 
 

▪ CFCs (Χλωροφθοράνθρακες) – (Έχει απαγορευτεί από ετών η παραγωγή 
και η χρήση τους) 

- CFC-11 (Trichlorofluoromethane–CCL3F) 
- CFC-12 (Difluoromethane–CCL2F2) 

 
▪ HCFC (Υδροχλωροφθοράνθρακες) 

- HCFC-22 (Chlorodifluoromethane –CHCLF2) 
    

     
 
 
    Σε Εγκαταστάσεις Πυρόσβεσης / Πυροπροστασίας / Πυροσβεστήρες 
 

▪ Halons (Αλόνες) 
- Halon 1301 (Bromotrifluoromethane–CF3Br) 
- Halon 1211 (Bromochlorodifluoromethane–CF2BrCl) 

 
 

  
        
Οι ουσίες CFCs, HCFCs και Halon αντιστοιχούν στους κωδικούς του Ευρωπαϊκού 
Καταλόγου Αποβλήτων (ΕΚΑ):  
 

 14 06 01*  χλωροφθοράνθρακες CFC, HCFC 

 16 05 04*  αέρια σε δοχεία πίεσης (περιλαμβάνονται αλόνες) που περιέχουν 

                                    επικίνδυνες ουσίες 



3) ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
 
 
Οι παρακάτω ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις: 
 
 Κανονισμός ΕΟΚ αριθ. 1005/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 

16ης Σεπτεμβρίου 2009 για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στοιβάδα του όζοντος 
 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 744/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Αυγούστου 2010 για την 

τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος, όσον αφορά τις 
κρίσιμες χρήσεις των halons  

 ΚΥΑ 37411/1829/Ε103 για τον καθορισμό των αρχών, των μέτρων και διαδικασιών για 
την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 2037/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 29ης Ιουνίου 2000 «για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα 
του όζοντος» 

 
επιβάλλουν όπως οι συγκεκριμένες ουσίες ανακτηθούν, ανακυκλωθούν, ποιοτικά 
αποκατασταθούν ή διατεθούν προς καταστροφή σε αδειοδοτημένους φορείς ανάκτησης, 
ανακύκλωσης, ποιοτικής αποκατάστασης, τελικής διάθεσης ή να διατεθούν για χρήσεις 
κρίσιμης σημασίας («critical users») που αναφέρονται στο παράρτημα VI του Κανονισμού 
ΕΚ αριθ. 744/2010. 
 
 
4) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ 
 
 
Η διαδικασία που ακολουθείται για τη διαχείριση των συγκεκριμένων ουσιών αφορά τους 
εξής φορείς:  
 

- Χρήστης:   
α) εταιρία που διαθέτει κλιματιστικές/ψυκτικές εγκαταστάσεις 
    που περιέχουν τις ουσίες CFC–11 & 12 και HCFC–22 ή 
    εμπορεύεται πυροσβεστήρες  
β) εταιρία που διαθέτει εγκαταστάσεις πυρόσβεσης ή 
    πυροσβεστήρες που περιέχουν Halon 
 

- Εταιρία εμπορίας Πυροσβεστικών και Ψυκτικών υγρών και 
αδειοδοτημένοι κατασκευαστές/συντηρητές ψυκτικών εγκαταστάσεων 

 
- Εταιρία Διαχείρισης επικίνδυνων ουσιών 
 
- Αδειοδοτημένες εταιρίες ανάκτησης, ανακύκλωσης, ποιοτικής 

αποκατάστασης και καταστροφής ελεγχόμενων ουσιών 
 
 
Οι  υποχρεώσεις που απορρέουν για κάθε κατηγορία είναι οι εξής:  
                 

-    Χρήστης (ενδεικτικά) 
 

Βιομηχανίες, Ξενοδοχεία, Δημόσια και Ιδιωτικά κτίρια, Α.Ε.Ι, Ερευνητικά Κέντρα, 
Νοσοκομεία, Supermarkets, Εμπορικά Κέντρα, Πολυκαταστήματα, Μεταφορικά μέσα 
κ.α. 



 Διερεύνηση της ύπαρξης ελεγχόμενων ουσιών στο χώρο τους 
 Επικοινωνία με εταιρία/προμηθευτή πυροσβεστικών ή/και ψυκτικών 

εγκαταστάσεων για αντικατάσταση με κατάλληλα υποκατάστατα 
 Επικοινωνία με εταιρία που διαθέτει άδεια διαχείρισης επικίνδυνων  

            αποβλήτων για απομάκρυνση των ελεγχόμενων ουσιών από το χώρο τους  
 
 
- Εταιρία εμπορίας Πυροσβεστικών και Ψυκτικών υγρών και αδειοδοτημένοι 

κατασκευαστές/συντηρητές ψυκτικών εγκαταστάσεων 
[Αποτελούν τον κατά περίπτωση φορέα επιτόπου απεγκατάστασης και  ανάκτησης του 
 υλικού πυρόσβεσης ή/και ψύξης που περιέχει ελεγχόμενες ουσίες] 
 
 Εγκατάσταση στους χρήστες κατάλληλου υποκατάστατου πυροσβεστικού 

            ή/και ψυκτικού συστήματος  
 Επικοινωνία με εταιρία που διαθέτει άδεια συλλογής, μεταφοράς και 

αποθήκευσης επικίνδυνων αποβλήτων για την επί τόπου συλλογή και 
απομάκρυνση των ελεγχόμενων ουσιών από το χώρο του χρήστη 

 
 
-    Εταιρία Διαχείρισης επικίνδυνων ουσιών 
 

 Συλλογή – Μεταφορά των ανακτώμενων ελεγχόμενων  ουσιών  
από το χώρο του χρήστη, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθεσίες 

 Διάθεση στο εξωτερικό ή εσωτερικό του υλικού με στόχο την ανακύκλωση, 
ποιοτική αποκατάσταση ή καταστροφή του, σύμφωνα με τις ισχύουσες 

            νομοθεσίες 
 Έκδοση βεβαίωσης προς το χρήστη για νόμιμη διάθεση των ελεγχόμενων 

ουσιών 
 
 
- Αδειοδοτημένες εταιρίες ανάκτησης, ανακύκλωσης, ποιοτικής αποκατάστασης και 

καταστροφής ελεγχόμενων ουσιών  
 

 CFCs/HCFC 
- Ανακύκλωση, καθαρισμός, διάθεση στην αγορά. Εναλλακτικά   
καταστροφή 

 (HALON)  
- Καταστροφή των ελεγχόμενων ουσιών που καταστρέφουν τη 
    στοιβάδα του όζοντος 
- Αποστολή για επαναχρησιμοποίηση για ‘κρίσιμες χρήσεις’ 

(critical uses) 
- Καταχώρηση σε Τράπεζες Αλόνων (Halon Banks) για 
συναλλαγές μεταξύ νόμιμων δικαιούχων χρήσεως (critical 
users)  

 
 

Σε κάθε περίπτωση ο φορέας του τελικού αποδέκτη που θα παραλάβει τις εκάστοτε 
ποσότητες των παραπάνω υλικών εκδίδει πιστοποιητικό τελικής διάθεσης ή αξιοποίησης. 
 



5) ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ 
 
 

Μετά τη συλλογή τους οι ελεγχόμενες ουσίες διαχειρίζονται ως Επικίνδυνα Απόβλητα και 
υπάγονται σε κανονισμούς για την ασφαλή εγχώρια και διασυνοριακή τους μεταφορά – ADR. 
Παρακάτω παρατίθενται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, απαραίτητα κατά την μεταφορά. 

 
 

 Halon 1301 (bromotrifluoromethane – CF3Br)  
  UN αριθμός: 1009 
  Κλάση: 2.2 (Κατεψυγμένα αέρια) 
  Σήμανση: Μη – εύφλεκτο, Μη – τοξικό αέριο 

 Halon 1211 (bromochlorodifluoromethane – CF2BrCl) 
  UN αριθμός: 1974 
  Κλάση: 2.2 (Κατεψυγμένα αέρια) 
  Σήμανση: Μη – εύφλεκτο, Μη – τοξικό αέριο 

 HCFC-22 (chlorodifluoromethane – CHCLF2) 
  UN αριθμός: 1018 
  Κλάση: 2.2 (Κατεψυγμένα αέρια) 
  Σήμανση: Μη – εύφλεκτο 

 CFC-12 (difluorodichloromethane – CCL2F2) 
  UN αριθμός: 1028 
  Κλάση: 2.2 (Κατεψυγμένα αέρια) 
  Σήμανση: Μη – τοξικό αέριο 

 CFC-11 (trichlorofluoromethane – CCL3F) 
  UN αριθμός: 3082 
  Κλάση: 9  
  Σήμανση: Μη – εύφλεκτο 

 
 
 
 

Σημείωση: Το παρόν φυλλάδιο εκδόθηκε την 17/03/2011  
 
 
 
 

Στοιχεία Επικοινωνίας: 
 

 

INTERGEO Ε.Π.Ε. 
Βιομηχανική Περιοχή Θέρμης (Βι. Πε. Θέρμης) 

Τ. Θ. 600 40 Τ.Κ. 001 Θεσσαλονίκη 
Τηλ. +30/2310 47 81 47 Fax +30/2310 47 81 49 
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Αζγκίνης Δημήτριος 

Ιστοσελίδα: www.intergeo.gr 
                         www.intergeo.com 

E-mail: thessaloniki@intergeo.com 
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