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ΘΕΜΑ : Άδεια για τη δραστηριότητα συλλογής και µεταφοράς µη επικίνδυνων 

στερεών αποβλήτων (ως προς την συλλογή και µεταφορά), σύµφωνα µε 
την ΚΥΑ Η.Π. 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/22.12.03), για την Περιφέρεια 
∆υτικής Μακεδονίας, στην εταιρεία «ΚΙΤΣΟΛΑΜΠΡΟΣ Ν. – 
ΑΝΤΩΝΙΟΥ Ν. Ο.Ε.» που εδρεύει στη θέση «Ντάριζα», στη Μάνδρα του 
Ν. Αττικής. 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
Έχοντας υπόψη :  

1. To N. 1650/86 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 160Α) όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 
3010/2002 (ΦΕΚ 91Α / 25.04.2002) «Εναρµόνιση του Ν 1650/1986 µε τις οδηγίες 97/11 και 96/61 
Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθµίσεις θεµάτων για τα υδατορέµατα και άλλες διατάξεις».  

2. Την ΚΥΑ µε αρ. Η.Π. 15393/2332/05.08.2002 (ΦΕΚ 1022Β) «Κατάταξη δηµόσιων και ιδιωτικών 
έργων σε κατηγορίες σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Ν.1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 
1 του Ν.3010/2002». 

3. Τον Ν 2939 / 2001 «Περί συσκευασιών και εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών και άλλων 
προϊόντων - Ίδρυση Εθνικού Οργανισµού Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Συσκευασιών και 'άλλων 
Πρoϊόvτων (Ε.Ο.Ε.∆Σ.Α.Π)  και άλλες διατάξεις» ( ΦΕΚ 179 Α,/6.8-2001). 

4. Την ΚΥΑ Η.Π. 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β/22.12.2003) «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση 
στερεών αποβλήτων, Εθνικός και Περιφερειακός σχεδιασµός διαχείρισης».  

5. Την ΚΥΑ 114218/97 (ΦΕΚ 1016Β/17.11.97) «Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και γενικών 
προγραµµάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων». 

6. Την Εγκύκλιο µε Α.Π. οικ. 123067/10.02.2004 της Γενικής ∆/νσης Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩ∆Ε 
σχετικά µε την περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων: Συλλογή – Μεταφορά – Αποθήκευση 
Αποβλήτων και Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης ∆ιάθεσης Απορριµµάτων.   

7. Την Εγκύκλιο µε Α.Π. οικ. 122648/09.03.2005 της ∆/νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού του  
ΥΠΕΧΩ∆Ε, µε θέµα «∆ιευκρινήσεις σχετικά µε την Μελέτη Οργάνωσης για την άδεια συλλογής 
και µεταφοράς αποβλήτων συσκευασιών, χρησιµοποιηµένων ελαστικών οχηµάτων, αποβλήτων 
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λιπαντικών ελαίων, οχηµάτων στο τέλος κύκλου ζωής τους, χρησιµοποιηµένων ηλεκτρικών στηλών 
και συσσωρευτών, και αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού, σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του Ν.2939/2001». 

8. Το µε Π.∆. 117/04.03.2004(ΦΕΚ 82Α /05.03.2004) «Μέτρα όροι και πρόγραµµα για την 
εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού  εξοπλισµού» και 
2002/96 «σχετικά µε τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού» του 
Συµβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2003», όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 15/2006 (ΦΕΚ 
12/Α/03.06.2006). 

9. Το Π.∆. 109/04.03.2004 (ΦΕΚ 05.03.2004) «Μέτρα και όροι για την εναλλακτική διαχείριση των 
µεταχειρισµένων ελαστικών των οχηµάτων. Πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση τους».  

10. Το Π.∆. 116/05.03.2005 (ΦΕΚ 81/05.03.2004) «Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική 
διαχείριση των οχηµάτων στο τέλος κύκλου ζωής τους, των χρησιµοποιηµένων ανταλλακτικών τους 
και των απενεργοποιηµένων καταλυτικών µετατροπέων σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της 
οδηγίας 2000/53/ΕΚ «για τα οχήµατα στο τέλος κύκλου ζωής τους», του Συµβουλίου της 18ης 
Σεπτεµβρίου 2000». 

11. Το Π.∆. 115/2004 (ΦΕΚ 80/Α/05.03.2004). 
12. Την αριθ. 36259/1757/Ε103/23.08.2010 (ΦΕΚ 1312 τ.Β/24.08.2010) ΚΥΑ «Μέτρα, όροι και 

πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και 
κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)».   

13. Το µε Α.Π. 3010421/1750/2004/31.08.2004 έγγραφο  του Γενικού Χηµείου του Κράτους προς την 
∆/νση Περ/κου Σχεδιασµού της Γενικής ∆/νσης Περ/ντος του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε.  

14. Το µε Α.Π. 109445/2969/18.11.2004 έγγραφο της ∆/νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού του 
ΥΠΕΧΩ∆Ε µε θέµα «∆ιαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων», προς το Γενικό Επιτελείο Στρατού. 

15. Την από 08.09.2008 υπ’ αριθµ. Πρωτ. 188378/1619 απόφαση του Γ.Ε.∆.Σ.Α.Π., Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. 
σχετικά µε την διαχείριση των ΑΗΗΕ. 

16. Την µε Α.Π. οικ.129043/4345/08.07.2011 Εγκύκλιο του Τµήµατος ∆ιαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων της ∆/νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού της Γενικής ∆/νσης Περιβάλλοντος του 
ΥΠΕΚΑ.  

17. Την µε Α.Π. οικ.4095.82/10.11.2011 Εγκύκλιο αριθ. 16 του ΥΠΕΚΑ µε θέµα: «∆ιευκρινίσεις 
σχετικά µε κατάργηση αδειών διαχείρισης αποβλήτων σύµφωνα µε το άρθρο 12 του Ν. 4014/2011» 
(Α∆Α: 45740-ΦΡ5). 

18. Την µε Α.Π. οικ.4631.109/12.12.2011 Εγκύκλιο αριθ. 21 του ΥΠΕΚΑ µε θέµα: «Άδειες συλλογής 
και µεταφοράς αποβλήτων» (Α∆Α: 45ΨΠ0-ΕΝ6).   

19. Το εγκεκριµένο Ολοκληρωµένο Σύστηµα ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων σε Επίπεδο Περιφέρειας 
∆υτικής Μακεδονίας µε την υπ’ αριθµ. 19/02.12.1998/Περιφερειακό Συµβούλιο Απόφαση του Γ.Γ. 
Περιφέρειας ∆υτ. Μακεδονίας.  

20. Το εγκεκριµένο Περιφερειακό Σχέδιο ∆ιαχείρισης Στερεών – Μη Επικίνδυνων – Αποβλήτων 
(ΠΕΣ∆Α) ∆υτικής Μακεδονίας µε την υπ΄αριθ. 86625/2566/28.09.2009 Απόφαση Γ.Γ.Π.∆.Μ. 

21. Την αριθ. 26295/01.07.2003 Απόφαση ΥΠΕΧΩ∆Ε «Έγκριση Περιφερειακού Πλαισίου 
Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 
1472Β/09.10.2003).   

22. Την µε Α.Π. 11405/3165/29.07.2011 Απόφαση της Γ.Γ.Α.∆.Η.∆.Μ. µε θέµα:  «Παροχή 
εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων Με εντολή Γενικής Γραµµατέως 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου − ∆υτικής Μακεδονίας στον Προϊστάµενο Γενικής 
∆ιεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής, στους Προϊσταµένους των ∆ιευθύνσεων 
Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού, Υδάτων, Τεχνικού ελέγχου, καθώς και στους 
Προϊσταµένους Τµηµάτων αυτών της Γενικής ∆ιεύθυνσης της Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής 
Πολιτικής της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 1996/τ. 
Β’/08.09.2011). 

23. Την από 06.02.2012 (Α.Π. 6043/225/08.02.2012) αίτηση της εταιρείας «ΚΙΤΣΟΛΑΜΠΡΟΣ Ν. – 
ΑΝΤΩΝΙΟΥ Ν. Ο.Ε.» προς την Υπηρεσία µας, µε συνηµµένα δύο (2) πανοµοιότυπα τεύχη µελέτης 
οργάνωσης και λειτουργίας συστήµατος συλλογής και µεταφοράς στερεών αποβλήτων για τη 
δραστηριότητα του θέµατος. 
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Αποφασίζουµε   
 
Χορηγούµε άδεια συλλογής και µεταφοράς µη επικινδύνων στερεών αποβλήτων (ως προς την συλλογή 
και µεταφορά), για την Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας, στην εταιρεία «ΚΙΤΣΟΛΑΜΠΡΟΣ Ν. – 
ΑΝΤΩΝΙΟΥ Ν. Ο.Ε.» που εδρεύει στη θέση «Ντάριζα», στη Μάνδρα του Ν. Αττικής, µε τους ακόλουθους 
όρους και περιορισµούς: 
 

1. Γενικοί όροι απόφασης 

1.1. Η παρούσα άδεια αφορά σε εργασίες συλλογής και µεταφοράς µη επικίνδυνων στερεών 
αποβλήτων (ως προς την συλλογή και µεταφορά), όπως αυτά περιγράφονται στο Παράρτηµα ΙΒ 
του άρθρου 17 της ΚΥΑ ΗΠ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β/22.12.03), (Ευρωπαϊκός Κατάλογος 
Αποβλήτων (ΕΚΑ), Απόφαση 2001/118/Ε.Κ.- όπως αυτός ισχύει µε τις εκάστοτε τροποποιήσεις 
του), µε ονοµατολογία αναφοράς ως ακολούθως (Πίνακες Π.1-Π.3 της σχετ. 16 Εγκυκλίου του 
ΥΠΕΚΑ): 

 
2. ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΗ, Υ∆ΑΤΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ∆ΑΣΟΚΟΜΙΑ, ΘΗΡΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ, ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  

 
ΚΩ∆ΙΚΟΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

 
ΦΑΣΗ 

ΟΧΗΜΑΤΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

ΜΕΣΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

απόβλητα από γεωργία, κηπευτική, υδατοκαλλιέργεια, δασοκοµία, θήρα και αλιεία 

 
04 

 
απόβλητα 
πλαστικά 
(εξαιρούνται της 
συσκευασίας) 

 
 
 
Στερεό  

ΥΡΧ5037,ΥΡΤ 
9428,ΥΡΧ7710,Υ
ΡΤ4806,ΥΡΤ7748
,ΥΡΥ8583,ΥΤΑ1
382, (Ιδιόκτητος 
Εξοπλισµός) 

Containers 
Ανοικτού τύπου 
7-10 m³ ή 
Ανοικτού τύπου 
µε ανοιγόµενο 
καπάκι 5 - 10 m³ 

 
 
Γεωργικές 
δραστηριότητες 

Εργοστάσια 
ανακύκλωσης 
πλαστικών-
ΚΑΡΑΣΤΕΦΑΝΟΥ 
ΑΕΒΕ-∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
∆ΥΤΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ Α.Ε. 

02 01 

 
10 

 
 
Απόβλητα 
µέταλλο 

 
 
Στερεό 

ΥΡΧ5037,ΥΡΤ 
9428,ΥΡΧ7710,Υ
ΡΤ4806,ΥΡΤ7748
,ΥΡΥ8583,ΥΤΑ1
382, (Ιδιόκτητος 
Εξοπλισµός) 

Containers 
Ανοικτού τύπου 
7-10 m³ ή 
Ανοικτού τύπου 
µε ανοιγόµενο 
καπάκι 5 - 10 m³ 

 
 
Γεωργικές 
δραστηριότητες 
 

Χαλυβουργία, έµποροι 
παλιαών µετάλλων –
ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. 
– FLOROS SCRAP & 
ΣΙΑ 

 
03. ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΑΜΠΛΑ∆ΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΟΛΤΟΥ, 
ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ  

 
ΚΩ∆ΙΚΟΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

 
ΦΑΣΗ 

ΟΧΗΜΑΤΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

ΜΕΣΑ 
ΣΥΛΛΟΓΗΣ 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

απόβλητα από την κατεργασία ξύλου και την παραγωγή ταµπλάδων και επίπλων 
 
 
01 

 
 
απόβλητα φλοιών και 
φελλών 

 
 
 
Στερεό  

ΥΡΧ5037,ΥΡΤ 
9428,ΥΡΧ7710,ΥΡΤ4
806,ΥΡΤ7748,ΥΡΥ85
83,ΥΤΑ1382, 
(Ιδιόκτητος 
Εξοπλισµός) 

Containers 
Ανοικτού τύπου 7-
10 m³ ή Ανοικτού 
τύπου µε 
ανοιγόµενο καπάκι 
5 - 10 m³ 

 
 
Εργοστάσια 
παραγωγής 
ξυλείας 

 
Εργοστάσια 
ανακύκλωσης 
ξύλου-SHELMAN 

01 

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

 
 
 
Στερεό  

ΥΡΧ5037,ΥΡΤ 
9428,ΥΡΧ7710,ΥΡΤ4
806,ΥΡΤ7748,ΥΡΥ85
83,ΥΤΑ1382, 
(Ιδιόκτητος 
Εξοπλισµός) 

 
Containers 
Ανοικτού τύπου 7-
10 m³ ή Ανοικτού 
τύπου µε 
ανοιγόµενο καπάκι 
5 - 10 m³ 

 
 
 
Εργοστάσια 
παραγωγής 
ξυλείας 

 
Εργοστάσια 
ανακύκλωσης 
ξύλου-SHELMAN 

απόβλητα από την 
παραγωγή και κατεργασία 
πολτού, χαρτιού και 
χαρτονιών 

     

 
 
01 

 
 
απόβλητα φλοιού και 
ξύλου 

 
 
 
Στερεό  

ΥΡΧ5037,ΥΡΤ 
9428,ΥΡΧ7710,ΥΡΤ4
806,ΥΡΤ7748,ΥΡΥ85
83,ΥΤΑ1382, 
(Ιδιόκτητος 
Εξοπλισµός) 

Containers 
Ανοικτού τύπου 7-
10 m³ ή Ανοικτού 
τύπου µε 
ανοιγόµενο καπάκι 
5 - 10 m³ 

 
 
Εργοστάσια 
παραγωγής 
ξυλείας 

 
Εργοστάσια 
ανακύκλωσης 
ξύλου-SHELMAN 

03 

03 

07 µηχανικώς 
διαχωριζόµενα 
απορρίµµατα από την 
πολτοποίηση 

 
 
 
Στερεό  

ΥΡΧ5037,ΥΡΤ 
9428,ΥΡΧ7710,ΥΡΤ4
806,ΥΡΤ7748,ΥΡΥ85
83,ΥΤΑ1382, 

Containers 
Ανοικτού τύπου 7-
10 m³ ή Ανοικτού 
τύπου µε 

 
Εργοστάσια-
µονάδες 
επεξεργασίας 

Εργοστάσια 
ανακύκλωσης 
χαρτιού-
ΒΙΟΧΑΡΤΙΚΗ 
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απόβλητου χαρτιού 
και χαρτονιού  

(Ιδιόκτητος 
Εξοπλισµός) 

ανοιγόµενο καπάκι 
5 - 10 m³ 

χαρτιού ΑΒΕΕ- 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩ

Ν ∆ΥΤΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
Α.Ε. 

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

 
 
 
Στερεό  

ΥΡΧ5037,ΥΡΤ 
9428,ΥΡΧ7710,ΥΡΤ4
806,ΥΡΤ7748,ΥΡΥ85
83,ΥΤΑ1382, 
(Ιδιόκτητος 
Εξοπλισµός) 

Containers 
Ανοικτού τύπου 7-
10 m³ ή Ανοικτού 
τύπου µε 
ανοιγόµενο καπάκι 
5 - 10 m³ 

 
Εργοστάσια-
µονάδες 
επεξεργασίας 
χαρτιού 
 

Εργοστάσια 
ανακύκλωσης 
χαρτιού-
ΒΙΟΧΑΡΤΙΚΗ 
ΑΒΕΕ- 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩ

Ν ∆ΥΤΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
Α.Ε. 

 
12. ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ 
ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ  

 
ΚΩ∆ΙΚΟΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

 
ΦΑΣΗ 

ΟΧΗΜΑΤΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

ΜΕΣΑ 
ΣΥΛΛΟΓΗΣ 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

01 απόβλητα από τη µορφοποίηση και τη φυσική και µηχανική επιφανειακή επεξεργασία µετάλλων και πλαστικών  
 01 προϊόντα 

λιµαρίσµατος 
και τόρνευσης 
σιδηρούχων 
µετάλλων  

 
 
Στερεό, 
σκόνη 
 

ΥΡΧ5037,ΥΡΤ 
9428,ΥΡΧ7710,ΥΡΤ4
806,ΥΡΤ7748,ΥΡΥ85
83,ΥΤΑ1382, 
(Ιδιόκτητος 
Εξοπλισµός) 

Containers 
Ανοικτού τύπου 7-
10 m³ ή Ανοικτού 
τύπου µε 
ανοιγόµενο καπάκι 
5 - 10 m³ 

 
 
Ναυπηγεία, 
Μηχανουργεία   

Χαλυβουργία, έµποροι 
παλιαών µετάλλων –
ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. 
– FLOROS SCRAP & 
ΣΙΑ 

  
02 

 
σκόνη και 
σωµατίδια 
σιδηρούχων 
µετάλλων  

 
 
Στερεό, 
σκόνη 
 

ΥΡΧ5037,ΥΡΤ 
9428,ΥΡΧ7710,ΥΡΤ4
806,ΥΡΤ7748,ΥΡΥ85
83,ΥΤΑ1382, 
(Ιδιόκτητος 
Εξοπλισµός) 

Containers 
Ανοικτού τύπου 7-
10 m³ ή Ανοικτού 
τύπου µε 
ανοιγόµενο καπάκι 
5 - 10 m³ 

 
 
Ναυπηγεία, 
Μηχανουργεία   

Χαλυβουργία, έµποροι 
παλιαών µετάλλων –
ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. 
– FLOROS SCRAP & 
ΣΙΑ 

  
03 

 
προϊόντα 
λιµαρίσµατος 
και τόρνευσης 
µη σιδηρούχων 
µετάλλων  

 
 
 
Στερεό, 
σκόνη 
 

ΥΡΧ5037,ΥΡΤ 
9428,ΥΡΧ7710,ΥΡΤ4
806,ΥΡΤ7748,ΥΡΥ85
83,ΥΤΑ1382, 
(Ιδιόκτητος 
Εξοπλισµός) 

Containers 
Ανοικτού τύπου 7-
10 m³ ή Ανοικτού 
τύπου µε 
ανοιγόµενο καπάκι 
5 - 10 m³ 

 
 
Ναυπηγεία, 
Μηχανουργεία   

Χαλυβουργία, έµποροι 
παλιαών µετάλλων –
ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. 
– FLOROS SCRAP & 
ΣΙΑ 

  
04 

 
σκόνη και 
σωµατίδια µη 
σιδηρούχων 
µετάλλων  

 
Στερεό, 
σκόνη 
 

ΥΡΧ5037,ΥΡΤ 
9428,ΥΡΧ7710,ΥΡΤ4
806,ΥΡΤ7748,ΥΡΥ85
83,ΥΤΑ1382, 
(Ιδιόκτητος 
Εξοπλισµός) 

Containers 
Ανοικτού τύπου 7-
10 m³ ή Ανοικτού 
τύπου µε 
ανοιγόµενο καπάκι 
5 - 10 m³ 

 
 
Ναυπηγεία, 
Μηχανουργεία   

Χαλυβουργία, έµποροι 
παλιαών µετάλλων –
ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. 
– FLOROS SCRAP & 
ΣΙΑ 

  
05 

 
αποξέσµατα και 
προϊόντα 
τόρνευσης 
πλαστικών  

 
 
 
Στερεό  

ΥΡΧ5037,ΥΡΤ 
9428,ΥΡΧ7710,ΥΡΤ4
806,ΥΡΤ7748,ΥΡΥ85
83,ΥΤΑ1382, 
(Ιδιόκτητος 
Εξοπλισµός) 

Containers 
Ανοικτού τύπου 7-
10 m³ ή Ανοικτού 
τύπου µε 
ανοιγόµενο καπάκι 
5 - 10 m³ 

 
 
Ναυπηγεία, 
Μηχανουργεία   

Εργοστάσια 
ανακύκλωσης 
πλαστικών-
ΚΑΡΑΣΤΕΦΑΝΟΥ 
ΑΕΒΕ-∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
∆ΥΤΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ Α.Ε. 

12 

  
 
13 

 
 
Απόβλητα 
συγκόλλησης 

 
 
 
Στερεό  

ΥΡΧ5037,ΥΡΤ 
9428,ΥΡΧ7710,ΥΡΤ4
806,ΥΡΤ7748,ΥΡΥ85
83,ΥΤΑ1382, 
(Ιδιόκτητος 
Εξοπλισµός) 

Containers 
Ανοικτού τύπου 7-
10 m³ ή Ανοικτού 
τύπου µε 
ανοιγόµενο καπάκι 
5 - 10 m³ 

 
 
Μηχανουργεία-
συνεργεία 
αυτοκινήτων  

Χαλυβουργία, έµποροι 
παλιαών µετάλλων –
ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. 
– FLOROS SCRAP & 
ΣΙΑ 

 
15. ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ, ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΣΚΟΥΠΙΣΜΑΤΟΣ, ΥΛΙΚΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΚΑΙ 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ ΜΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΑΛΛΩΣ  

 
ΚΩ∆ΙΚΟΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

 
ΦΑΣΗ 

ΟΧΗΜΑΤΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

ΜΕΣΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

συσκευασία (περιλαµβανοµένων ιδιαιτέρως συλλεγέντων δηµοτικών αποβλήτων συσκευασίας)  15 01 

 
 
01 

 
 
συσκευασία 
από χαρτί και 
χαρτόνι 

 
 
 
Στερεό  

ΥΡΧ5037,ΥΡΤ 
9428,ΥΡΧ7710,ΥΡΤ48
06,ΥΡΤ7748,ΥΡΥ8583
,ΥΤΑ1382, (Ιδιόκτητος 
Εξοπλισµός) 

Containers Ανοικτού 
τύπου 7-10 m³ ή 
Ανοικτού τύπου µε 
ανοιγόµενο καπάκι 5 - 
10 m³ 

 
Οτά, ∆ήµοι, 
εµπορικές και 
βιοµηχανικές 
δραστηριότητες 

 
 
Εργοστάσια που 
συνεργάζεται η 
ΕΕΑΑ Α.Ε. 
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02 

 
 
πλαστική 
συσκευασία 

 
 
 
Στερεό 

ΥΡΧ5037,ΥΡΤ 
9428,ΥΡΧ7710,ΥΡΤ48
06,ΥΡΤ7748,ΥΡΥ8583
,ΥΤΑ1382, (Ιδιόκτητος 
Εξοπλισµός) 

Containers Ανοικτού 
τύπου 7-10 m³ ή 
Ανοικτού τύπου µε 
ανοιγόµενο καπάκι 5 - 
10 m³ 

 
Οτά, ∆ήµοι, 
εµπορικές και 
βιοµηχανικές 
δραστηριότητες 

 
 
Εργοστάσια που 
συνεργάζεται η 
ΕΕΑΑ Α.Ε. 

 
 
03 

 
 
ξύλινη 
συσκευασία 

 
 
 
Στερεό  

ΥΡΧ5037,ΥΡΤ 
9428,ΥΡΧ7710,ΥΡΤ48
06,ΥΡΤ7748,ΥΡΥ8583
,ΥΤΑ1382, (Ιδιόκτητος 
Εξοπλισµός) 

Containers Ανοικτού 
τύπου 7-10 m³ ή 
Ανοικτού τύπου µε 
ανοιγόµενο καπάκι 5 - 
10 m³ 

 
Οτά, ∆ήµοι, 
εµπορικές και 
βιοµηχανικές 
δραστηριότητες 

 
 
Εργοστάσια που 
συνεργάζεται η 
ΕΕΑΑ Α.Ε. 

 
 
04 

 
 
µεταλλική 
συσκευασία 

 
 
 
Στερεό  

ΥΡΧ5037,ΥΡΤ 
9428,ΥΡΧ7710,ΥΡΤ48
06,ΥΡΤ7748,ΥΡΥ8583
,ΥΤΑ1382, (Ιδιόκτητος 
Εξοπλισµός) 

Containers Ανοικτού 
τύπου 7-10 m³ ή 
Ανοικτού τύπου µε 
ανοιγόµενο καπάκι 5 - 
10 m³ 

 
Οτά, ∆ήµοι, 
εµπορικές και 
βιοµηχανικές 
δραστηριότητες 

 
 
Εργοστάσια που 
συνεργάζεται η 
ΕΕΑΑ Α.Ε. 

 
 
05 

 
 
συνθετική 
συσκευασία 

 
 
 
 
Στερεό 

ΥΡΧ5037,ΥΡΤ 
9428,ΥΡΧ7710,ΥΡΤ48
06,ΥΡΤ7748,ΥΡΥ8583
,ΥΤΑ1382, (Ιδιόκτητος 
Εξοπλισµός) 

Containers Ανοικτού 
τύπου 7-10 m³ ή 
Ανοικτού τύπου µε 
ανοιγόµενο καπάκι 5 - 
10 m³ 

 
Οτά, ∆ήµοι, 
εµπορικές και 
βιοµηχανικές 
δραστηριότητες 

 
 
Εργοστάσια που 
συνεργάζεται η 
ΕΕΑΑ Α.Ε. 

 
 
06 

 
 
µεικτή 
συσκευασία  

 
 
 
 
Στερεό 

ΥΡΧ5037,ΥΡΤ 
9428,ΥΡΧ7710,ΥΡΤ48
06,ΥΡΤ7748,ΥΡΥ8583
,ΥΤΑ1382, (Ιδιόκτητος 
Εξοπλισµός) 

Containers Ανοικτού 
τύπου 7-10 m³ ή 
Ανοικτού τύπου µε 
ανοιγόµενο καπάκι 5 - 
10 m³ 

 
Οτά, ∆ήµοι, 
εµπορικές και 
βιοµηχανικές 
δραστηριότητες 

 
 
Εργοστάσια που 
συνεργάζεται η 
ΕΕΑΑ Α.Ε. 

 
 
07 

 
 
γυάλινη 
συσκευασία 

 
 
 
Στερεό  

ΥΡΧ5037,ΥΡΤ 
9428,ΥΡΧ7710,ΥΡΤ48
06,ΥΡΤ7748,ΥΡΥ8583
,ΥΤΑ1382, (Ιδιόκτητος 
Εξοπλισµός) 

Containers Ανοικτού 
τύπου 7-10 m³ ή 
Ανοικτού τύπου µε 
ανοιγόµενο καπάκι 5 - 
10 m³ 

 
Οτά, ∆ήµοι, 
εµπορικές και 
βιοµηχανικές 
δραστηριότητες 

 
 
Εργοστάσια που 
συνεργάζεται η 
ΕΕΑΑ Α.Ε. 

 
 
16 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΜΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΑΛΛΩΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ 

 
ΚΩ∆ΙΚΟΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

 
ΦΑΣΗ 

ΟΧΗΜΑΤΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

ΜΕΣΑ 
ΣΥΛΛΟΓΗΣ 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

οχήµατα στο τέλος του κύκλου ζωής τους από διάφορα µέσα µεταφοράς (περιλαµβανοµένων µηχανισµών παντός εδάφους) 
και απόβλητα από τη διάλυση οχηµάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους και από τη συντήρηση οχηµάτων (εξαιρουµένων 
των κεφαλαίων 13, 14 και των σηµείων 16 06 και 16 08)  
 
 
03 

 
 
ελαστικά στο 
τέλος του 
κύκλου ζωής 
τους 

 
 
 
Στερεό  

ΥΡΧ5037,ΥΡΤ 
9428,ΥΡΧ7710,ΥΡ
Τ4806,ΥΡΤ7748,ΥΡ
Υ8583,ΥΤΑ1382, 
(Ιδιόκτητος 
Εξοπλισµός) 

Containers 
Ανοικτού τύπου 7-
10 m³ ή Ανοικτού 
τύπου µε 
ανοιγόµενο καπάκι 
5 - 10 m³ 

 
 
 
Βουλκανιζατέρ 
της περιοχής 

 
 
Εργοστάσια που 
συνεργάζεται η 
Ecoelastika A.E. 

04 απορριπτόµενα 
οχήµατα  
 

 
 
Στερεό 

ΥΡΧ5037,ΥΡΤ 
9428,ΥΡΧ7710,ΥΡ
Τ4806,ΥΡΤ7748,ΥΡ
Υ8583,ΥΤΑ1382, 
(Ιδιόκτητος 
Εξοπλισµός) 

Containers 
Ανοικτού τύπου 7-
10 m³ ή Ανοικτού 
τύπου µε 
ανοιγόµενο καπάκι 
5 - 10 m³ 

 
∆ιαλυτήρια 
ΟΤΚΖ,Συνεργεία 
αυτοκινήτων, 
µηχανουργεία 

 
Εργοστάσια που 
συνεργάζεται η 
Ε∆ΟΕ Α.Ε. 

06 οχήµατα στο 
τέλος του 
κύκλου ζωής 
τους, τα οποία 
δεν περιέχουν 
ούτε υγρά ούτε 
άλλα 
επικίνδυνα 
συστατικά 
στοιχεία 

 
 
 
Στερεό 

ΥΡΧ5037,ΥΡΤ 
9428,ΥΡΧ7710,ΥΡ
Τ4806,ΥΡΤ7748,ΥΡ
Υ8583,ΥΤΑ1382, 
(Ιδιόκτητος 
Εξοπλισµός) 

Containers 
Ανοικτού τύπου 7-
10 m³ ή Ανοικτού 
τύπου µε 
ανοιγόµενο καπάκι 
5 - 10 m³ 

 
 
∆ιαλυτήρια 
ΟΤΚΖ,Συνεργεία 
αυτοκινήτων, 
µηχανουργεία 

 
 
Εργοστάσια που 
συνεργάζεται η 
Ε∆ΟΕ Α.Ε. 

 
 
17 

 
 
σιδηρούχα 
µέταλλο  

 
 
 
Στερεό  

ΥΡΧ5037,ΥΡΤ 
9428,ΥΡΧ7710,ΥΡ
Τ4806,ΥΡΤ7748,ΥΡ
Υ8583,ΥΤΑ1382, 
(Ιδιόκτητος 
Εξοπλισµός) 

Containers 
Ανοικτού τύπου 7-
10 m³ ή Ανοικτού 
τύπου µε 
ανοιγόµενο καπάκι 
5 - 10 m³ 

 
∆ιαλυτήρια 
ΟΤΚΖ,Συνεργεία 
αυτοκινήτων, 
µηχανουργεία 

  
 
Εργοστάσια που 
συνεργάζεται η 
Ε∆ΟΕ Α.Ε. 

 
18 

 
µη σιδηρούχα 
µέταλλα  

 
 
 
Στερεό  

ΥΡΧ5037,ΥΡΤ 
9428,ΥΡΧ7710,ΥΡ
Τ4806,ΥΡΤ7748,ΥΡ
Υ8583,ΥΤΑ1382, 
(Ιδιόκτητος 
Εξοπλισµός) 

Containers 
Ανοικτού τύπου 7-
10 m³ ή Ανοικτού 
τύπου µε 
ανοιγόµενο καπάκι 
5 - 10 m³ 

 
∆ιαλυτήρια 
ΟΤΚΖ,Συνεργεία 
αυτοκινήτων, 
µηχανουργεία 

 
 
Εργοστάσια που 
συνεργάζεται η 
Ε∆ΟΕ Α.Ε. 

16 01 

 
19 

 
πλαστικά  

 
 
 
Στερεό  

ΥΡΧ5037,ΥΡΤ 
9428,ΥΡΧ7710,ΥΡ
Τ4806,ΥΡΤ7748,ΥΡ
Υ8583,ΥΤΑ1382, 
(Ιδιόκτητος 

Containers 
Ανοικτού τύπου 7-
10 m³ ή Ανοικτού 
τύπου µε 
ανοιγόµενο καπάκι 

 
 
∆ιαλυτήρια 
ΟΤΚΖ,Συνεργεία 
αυτοκινήτων, 

 
 
Εργοστάσια που 
συνεργάζεται η 
Ε∆ΟΕ Α.Ε. 
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Εξοπλισµός) 5 - 10 m³ µηχανουργεία 
 
20 

 
γυαλιά 

 
Στερεό  

ΥΡΧ5037,ΥΡΤ 
9428,ΥΡΧ7710,ΥΡ
Τ4806,ΥΡΤ7748,ΥΡ
Υ8583,ΥΤΑ1382, 
(Ιδιόκτητος 
Εξοπλισµός) 

Containers 
Ανοικτού τύπου 7-
10 m³ ή Ανοικτού 
τύπου µε 
ανοιγόµενο καπάκι 
5 - 10 m³ 

 
 
∆ιαλυτήρια 
ΟΤΚΖ,Συνεργεία 
αυτοκινήτων, 
µηχανουργεία 

 
Εργοστάσια που 
συνεργάζεται η 
Ε∆ΟΕ Α.Ε.  

   
22 

 
κατασκευαστικ

ά στοιχεία µη 
προδιαγραφόµε

να άλλως 

 
 
 
Στερεό 

ΥΡΧ5037,ΥΡΤ 
9428,ΥΡΧ7710,ΥΡ
Τ4806,ΥΡΤ7748,ΥΡ
Υ8583,ΥΤΑ1382, 
(Ιδιόκτητος 
Εξοπλισµός) 

Containers 
Ανοικτού τύπου 7-
10 m³ ή Ανοικτού 
τύπου µε 
ανοιγόµενο καπάκι 
5 - 10 m³ 

 
 
∆ιαλυτήρια 
ΟΤΚΖ,Συνεργεία 
αυτοκινήτων, 
µηχανουργεία 

 
Εργοστάσια που 
συνεργάζεται η 
Ε∆ΟΕ Α.Ε. 

 
17. ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΕΙΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΧΩΜΑ ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΑΠΟ ΜΟΛΥΣΜΕΝΕΣ 
ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ)  

 
ΚΩ∆ΙΚΟΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

 
ΦΑΣΗ 

ΟΧΗΜΑΤΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

ΜΕΣΑ 
ΣΥΛΛΟΓΗΣ 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

ξύλο, γυαλί και πλαστικό  

 
 
 
01 

 
 
 
ξύλο  

 
 
 
Στερεό  

ΥΡΧ5037,ΥΡΤ 
9428,ΥΡΧ7710,ΥΡ
Τ4806,ΥΡΤ7748,ΥΡ
Υ8583,ΥΤΑ1382, 
(Ιδιόκτητος 
Εξοπλισµός) 

Containers 
Ανοικτού τύπου 
7-10 m³ ή 
Ανοικτού τύπου 
µε ανοιγόµενο 
καπάκι 5 - 10 m³ 

 
Εργοτάξια 
ιδιωτικών και 
δηµόσιων έργων-
επιχειρήσεις 
κατασκευών 

 
Εργοστάσια 
ανακύκλωσης ξύλου-
SHELMAN 

 
 
02 

 
 
γυαλί 

 
 
Στερεό  

ΥΡΧ5037,ΥΡΤ 
9428,ΥΡΧ7710,ΥΡ
Τ4806,ΥΡΤ7748,ΥΡ
Υ8583,ΥΤΑ1382, 
(Ιδιόκτητος 
Εξοπλισµός) 

Containers 
Ανοικτού τύπου 
7-10 m³ ή 
Ανοικτού τύπου 
µε ανοιγόµενο 
καπάκι 5 - 10 m³ 

 
Εργοτάξια 
ιδιωτικών και 
δηµόσιων έργων-
επιχειρήσεις 
κατασκευών 

 
Εργοστάσια 
ανακύκλωσης 
γυαλιού-ΓΙΟΥΛΑ 
Α.Ε. 

02 

 
 
03 

 
 
πλαστικό 

 
 
Στερεό  

ΥΡΧ5037,ΥΡΤ 
9428,ΥΡΧ7710,ΥΡ
Τ4806,ΥΡΤ7748,ΥΡ
Υ8583,ΥΤΑ1382, 
(Ιδιόκτητος 
Εξοπλισµός) 

Containers 
Ανοικτού τύπου 
7-10 m³ ή 
Ανοικτού τύπου 
µε ανοιγόµενο 
καπάκι 5 - 10 m³ 

 
Εργοτάξια 
ιδιωτικών και 
δηµόσιων έργων-
επιχειρήσεις 
κατασκευών 

Εργοστάσια 
ανακύκλωσης 
πλαστικών-
ΚΑΡΑΣΤΕΦΑΝΟΥ 
ΑΕΒΕ-∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
∆ΥΤΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ Α.Ε. 

µέταλλα (περιλαµβανοµένων και των κραµάτων τους)  

 
01 

 
χαλκός, 
µπρούντζος

, 
ορείχαλκος  

 
 
 
 
Στερεό  

ΥΡΧ5037,ΥΡΤ 
9428,ΥΡΧ7710,ΥΡ
Τ4806,ΥΡΤ7748,ΥΡ
Υ8583,ΥΤΑ1382, 
(Ιδιόκτητος 
Εξοπλισµός) 

Containers 
Ανοικτού τύπου 
7-10 m³ ή 
Ανοικτού τύπου 
µε ανοιγόµενο 
καπάκι 5 - 10 m³ 

 
Εργοτάξια 
ιδιωτικών και 
δηµόσιων 
έργων-
επιχειρήσεις 
κατασκευών 

Χαλυβουργία, έµποροι 
παλιαών µετάλλων –
ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ 
Α.Ε. – FLOROS 
SCRAP & ΣΙΑ 

 
02 

 
αλουµίνιο 

 
Στερεό  

ΥΡΧ5037,ΥΡΤ 
9428,ΥΡΧ7710,ΥΡ
Τ4806,ΥΡΤ7748,ΥΡ
Υ8583,ΥΤΑ1382, 
(Ιδιόκτητος 
Εξοπλισµός) 

Containers 
Ανοικτού τύπου 
7-10 m³ ή 
Ανοικτού τύπου 
µε ανοιγόµενο 
καπάκι 5 - 10 m³ 

 
Εργοτάξια 
ιδιωτικών και 
δηµόσιων 
έργων-
επιχειρήσεις 
κατασκευών 

Χαλυβουργία, έµποροι 
παλιαών µετάλλων –
ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ 
Α.Ε. – FLOROS 
SCRAP & ΣΙΑ 

 
03 

 
µόλυβδος 

 
Στερεό  

ΥΡΧ5037,ΥΡΤ 
9428,ΥΡΧ7710,ΥΡ
Τ4806,ΥΡΤ7748,ΥΡ
Υ8583,ΥΤΑ1382, 
(Ιδιόκτητος 
Εξοπλισµός) 

Containers 
Ανοικτού τύπου 
7-10 m³ ή 
Ανοικτού τύπου 
µε ανοιγόµενο 
καπάκι 5 - 10 m³ 

 
 
Εργοτάξια 
ιδιωτικών και 
δηµόσιων 
έργων-
επιχειρήσεις 
κατασκευών 

Χαλυβουργία, έµποροι 
παλιαών µετάλλων –
ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ 
Α.Ε. – FLOROS 
SCRAP & ΣΙΑ 

17 

04 

 
04 

 
ψευδάργυρ

ος 

 
 
Στερεό  

ΥΡΧ5037,ΥΡΤ 
9428,ΥΡΧ7710,ΥΡ
Τ4806,ΥΡΤ7748,ΥΡ
Υ8583,ΥΤΑ1382, 
(Ιδιόκτητος 
Εξοπλισµός) 

Containers 
Ανοικτού τύπου 
7-10 m³ ή 
Ανοικτού τύπου 
µε ανοιγόµενο 
καπάκι 5 - 10 m³ 

 
 
Εργοτάξια 
ιδιωτικών και 
δηµόσιων 
έργων-
επιχειρήσεις 
κατασκευών 

Χαλυβουργία, έµποροι 
παλιαών µετάλλων –
ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ 
Α.Ε. – FLOROS 
SCRAP & ΣΙΑ 

ΑΔΑ: Β44ΡΟΡ1Γ-0ΦΤ
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05 

 
Σίδηρος και 
χάλυβας 

 
 
Στερεό  

ΥΡΧ5037,ΥΡΤ 
9428,ΥΡΧ7710,ΥΡ
Τ4806,ΥΡΤ7748,ΥΡ
Υ8583,ΥΤΑ1382, 
(Ιδιόκτητος 
Εξοπλισµός) 

Containers 
Ανοικτού τύπου 
7-10 m³ ή 
Ανοικτού τύπου 
µε ανοιγόµενο 
καπάκι 5 - 10 m³ 

 
 
Εργοτάξια 
ιδιωτικών και 
δηµόσιων 
έργων-
επιχειρήσεις 
κατασκευών 

Χαλυβουργία, έµποροι 
παλιαών µετάλλων –
ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ 
Α.Ε. – FLOROS 
SCRAP & ΣΙΑ 

 
 
06 

 
 
κασσίτερος 

 
 
Στερεό  

ΥΡΧ5037,ΥΡΤ 
9428,ΥΡΧ7710,ΥΡ
Τ4806,ΥΡΤ7748,ΥΡ
Υ8583,ΥΤΑ1382, 
(Ιδιόκτητος 
Εξοπλισµός) 

Containers 
Ανοικτού τύπου 
7-10 m³ ή 
Ανοικτού τύπου 
µε ανοιγόµενο 
καπάκι 5 - 10 m³ 

 
 
Εργοτάξια 
ιδιωτικών και 
δηµόσιων 
έργων-
επιχειρήσεις 
κατασκευών 

Χαλυβουργία, έµποροι 
παλιαών µετάλλων –
ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ 
Α.Ε. – FLOROS 
SCRAP & ΣΙΑ 

 
07 

 
Ανάµεικτα 
µέταλλο 

 
Στερεό  

ΥΡΧ5037,ΥΡΤ 
9428,ΥΡΧ7710,ΥΡ
Τ4806,ΥΡΤ7748,ΥΡ
Υ8583,ΥΤΑ1382, 
(Ιδιόκτητος 
Εξοπλισµός) 

Containers 
Ανοικτού τύπου 
7-10 m³ ή 
Ανοικτού τύπου 
µε ανοιγόµενο 
καπάκι 5 - 10 m³ 

 
 
Εργοτάξια 
ιδιωτικών και 
δηµόσιων 
έργων-
επιχειρήσεις 
κατασκευών 

Χαλυβουργία, έµποροι 
παλιαών µετάλλων –
ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ 
Α.Ε. – FLOROS 
SCRAP & ΣΙΑ 

 
19 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
ΕΚΤΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Υ∆ΑΤΟΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ Υ∆ΑΤΟΣ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 

 
 

ΚΩ∆ΙΚΟΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

 
 

ΦΑΣΗ 

 
ΟΧΗΜΑΤΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

 
ΜΕΣΑ 

ΣΥΛΛΟΓΗΣ 

 
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

 
ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

απόβλητα από κατατεµαχισµό αποβλήτων που περιέχουν µέταλλα  
 
 
01 

 
 
απόβλητα 
σιδήρου ή 
χάλυβα  

 
 
Στερεό  

ΥΡΧ5037,ΥΡΤ 
9428,ΥΡΧ7710,ΥΡ
Τ4806,ΥΡΤ7748,ΥΡ
Υ8583,ΥΤΑ1382, 
(Ιδιόκτητος 
Εξοπλισµός) 

Containers 
Ανοικτού τύπου 
7-10 m³ ή 
Ανοικτού τύπου 
µε ανοιγόµενο 
καπάκι 5 - 10 m³ 

 
 
εργοστάσια 
επεξεργασίας 
αποβλήτων 

Χαλυβουργία, έµποροι 
παλιαών µετάλλων –
ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ 
Α.Ε. – FLOROS 
SCRAP & ΣΙΑ 

10 

 
 
02 

 
 
Μη σιδηρούχα 
απόβλητα 

 
 
 
Στερεό  

ΥΡΧ5037,ΥΡΤ 
9428,ΥΡΧ7710,ΥΡ
Τ4806,ΥΡΤ7748,ΥΡ
Υ8583,ΥΤΑ1382, 
(Ιδιόκτητος 
Εξοπλισµός) 

Containers 
Ανοικτού τύπου 
7-10 m³ ή 
Ανοικτού τύπου 
µε ανοιγόµενο 
καπάκι 5 - 10 m³ 

 
 
Εργοστάσια 
επεξεργασίας 
αποβλήτων 
 

Χαλυβουργία, έµποροι 
παλιαών µετάλλων –
ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ 
Α.Ε. – FLOROS 
SCRAP & ΣΙΑ 

απόβλητα από τη µηχανική κατεργασία αποβλήτων (πχ διαλογή, σύνθλιψη, συµπαγοποίηση, κοκκοποίηση) µη 
προδιαγραφόµενα άλλως  
 
01 

 
χαρτί και 
χαρτόνι 

 
 
Στερεό  

ΥΡΧ5037,ΥΡΤ 
9428,ΥΡΧ7710,ΥΡ
Τ4806,ΥΡΤ7748,ΥΡ
Υ8583,ΥΤΑ1382, 
(Ιδιόκτητος 
Εξοπλισµός) 

Containers 
Ανοικτού τύπου 
7-10 m³ ή 
Ανοικτού τύπου 
µε ανοιγόµενο 
καπάκι 5 - 10 m³ 

 
Εργοστάσια 
επεξεργασίας 
αποβλήτων 

Εργοστάσια 
ανακύκλωσης 
χαρτιού-
ΒΙΟΧΑΡΤΙΚΗ ΑΒΕΕ- 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
∆ΥΤΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ Α.Ε. 

 
 
02 

 
 
σιδηρούχα 
µέταλλα  

 
 
Στερεό  

ΥΡΧ5037,ΥΡΤ 
9428,ΥΡΧ7710,ΥΡ
Τ4806,ΥΡΤ7748,ΥΡ
Υ8583,ΥΤΑ1382, 
(Ιδιόκτητος 
Εξοπλισµός) 

Containers 
Ανοικτού τύπου 
7-10 m³ ή 
Ανοικτού τύπου 
µε ανοιγόµενο 
καπάκι 5 - 10 m³ 

 
 
Εργοστάσια 
επεξεργασίας 
αποβλήτων 

Χαλυβουργία, έµποροι 
παλιαών µετάλλων –
ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ 
Α.Ε. – FLOROS 
SCRAP & ΣΙΑ 

 
 
03 

 
 
µη σιδηρούχα 
µέταλλα  

 
 
Στερεό  

ΥΡΧ5037,ΥΡΤ 
9428,ΥΡΧ7710,ΥΡ
Τ4806,ΥΡΤ7748,ΥΡ
Υ8583,ΥΤΑ1382, 
(Ιδιόκτητος 
Εξοπλισµός) 

Containers 
Ανοικτού τύπου 
7-10 m³ ή 
Ανοικτού τύπου 
µε ανοιγόµενο 
καπάκι 5 - 10 m³ 

 
 
Εργοστάσια 
επεξεργασίας 
αποβλήτων 

Χαλυβουργία, έµποροι 
παλιαών µετάλλων –
ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ 
Α.Ε. – FLOROS 
SCRAP & ΣΙΑ 

 
 
04 

 
 
πλαστικά και 
καουτσούκ  

 
 
 
Στερεό  

ΥΡΧ5037,ΥΡΤ 
9428,ΥΡΧ7710,ΥΡ
Τ4806,ΥΡΤ7748,ΥΡ
Υ8583,ΥΤΑ1382, 
(Ιδιόκτητος 
Εξοπλισµός) 

Containers 
Ανοικτού τύπου 
7-10 m³ ή 
Ανοικτού τύπου 
µε ανοιγόµενο 
καπάκι 5 - 10 m³ 

 
Εργοστάσια 
επεξεργασίας 
αποβλήτων 

Εργοστάσια 
ανακύκλωσης 
πλαστικών-
ΚΑΡΑΣΤΕΦΑΝΟΥ 
ΑΕΒΕ-∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
∆ΥΤΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ Α.Ε. 

19 

12 

 
 

 
 

 
 

ΥΡΧ5037,ΥΡΤ 
9428,ΥΡΧ7710,ΥΡ

Containers 
Ανοικτού τύπου 

 
εργοστάσια 

 
Εργοστάσια 

ΑΔΑ: Β44ΡΟΡ1Γ-0ΦΤ
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05 γυαλί Στερεό  Τ4806,ΥΡΤ7748,ΥΡ
Υ8583,ΥΤΑ1382, 
(Ιδιόκτητος 
Εξοπλισµός) 

7-10 m³ ή 
Ανοικτού τύπου 
µε ανοιγόµενο 
καπάκι 5 - 10 m³ 

επεξεργασίας 
αποβλήτων 

ανακύκλωσης 
γυαλιού-ΓΙΟΥΛΑ 
Α.Ε. 

 
07 

 
ξύλο εκτός 
εκείνων που 
περιλαµβάνοντα

ι στο σηµείο 19 
12 06 

 
 
Στερεό  

ΥΡΧ5037,ΥΡΤ 
9428,ΥΡΧ7710,ΥΡ
Τ4806,ΥΡΤ7748,ΥΡ
Υ8583,ΥΤΑ1382, 
(Ιδιόκτητος 
Εξοπλισµός) 

Containers 
Ανοικτού τύπου 
7-10 m³ ή 
Ανοικτού τύπου 
µε ανοιγόµενο 
καπάκι 5 - 10 m³ 

 
Εργοστάσια 
επεξεργασίας 
αποβλήτων 
 
 

 
Εργοστάσια 
ανακύκλωσης ξύλου-
SHELMAN-ΞΥΛΟ 
Α.Ε. 

 
20. ∆ΗΜΟΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΙ Ι∆ΡΥΜΑΤΑ), ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΧΩΡΙΣΤΑ ΣΥΛΛΕΓΕΝΤΩΝ  
 
ΚΩ∆ΙΚΟΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

 
ΦΑΣΗ 

 
ΟΧΗΜΑΤΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

 
ΜΕΣΑ 
ΣΥΛΛΟΓΗΣ 

 
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

 
ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

χωριστά συλλεγέντα µέρη (εκτός από το σηµείο 15 01) 

 
01 

 
χαρτιά και 
χαρτόνια  

 
Στερεό  

ΥΡΧ5037,ΥΡΤ 
9428,ΥΡΧ7710,ΥΡ
Τ4806,ΥΡΤ7748,ΥΡ
Υ8583,ΥΤΑ1382, 
(Ιδιόκτητος 
Εξοπλισµός) 

Containers 
Ανοικτού τύπου 7-
10 m³ ή Ανοικτού 
τύπου µε 
ανοιγόµενο καπάκι 
5 - 10 m³ 

 
 
Οτά και ∆ήµοι 

Εργοστάσια 
ανακύκλωσης χαρτιού-
ΒΙΟΧΑΡΤΙΚΗ ΑΒΕΕ- 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
∆ΥΤΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ Α.Ε. 

 
 
02 

 
 
γυαλιά  

 
 
Στερεό  

ΥΡΧ5037,ΥΡΤ 
9428,ΥΡΧ7710,ΥΡ
Τ4806,ΥΡΤ7748,ΥΡ
Υ8583,ΥΤΑ1382, 
(Ιδιόκτητος 
Εξοπλισµός) 

Containers 
Ανοικτού τύπου 7-
10 m³ ή Ανοικτού 
τύπου µε 
ανοιγόµενο καπάκι 
5 - 10 m³ 

 
 
Οτά και ∆ήµοι 

 
 
Εργοστάσια 
ανακύκλωσης γυαλιού-
ΓΙΟΥΛΑ Α.Ε. 

38 ξύλο εκτός 
εκείνων που 
περιλαµβάνον

ται στα 
σηµείο 20 01 
37  

 
Στερεό  

ΥΡΧ5037,ΥΡΤ 
9428,ΥΡΧ7710,ΥΡ
Τ4806,ΥΡΤ7748,ΥΡ
Υ8583,ΥΤΑ1382, 
(Ιδιόκτητος 
Εξοπλισµός) 

Containers 
Ανοικτού τύπου 7-
10 m³ ή Ανοικτού 
τύπου µε 
ανοιγόµενο καπάκι 
5 - 10 m³ 

 
 
Οτά και ∆ήµοι 

 
Εργοστάσια 
ανακύκλωσης ξύλου-
SHELMAN- 

 
 
39 

 
 
πλαστικά  

 
 
Στερεό  

ΥΡΧ5037,ΥΡΤ 
9428,ΥΡΧ7710,ΥΡ
Τ4806,ΥΡΤ7748,ΥΡ
Υ8583,ΥΤΑ1382, 
(Ιδιόκτητος 
Εξοπλισµός) 

Containers 
Ανοικτού τύπου 7-
10 m³ ή Ανοικτού 
τύπου µε 
ανοιγόµενο καπάκι 
5 - 10 m³ 

 
 
Οτά και ∆ήµοι 

Εργοστάσια 
ανακύκλωσης 
πλαστικών-
ΚΑΡΑΣΤΕΦΑΝΟΥ 
ΑΕΒΕ-∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
∆ΥΤΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ Α.Ε. 

20 01 

 
 
40 

 
 
µέταλλα   

 
 
Στερεό  

ΥΡΧ5037,ΥΡΤ 
9428,ΥΡΧ7710,ΥΡ
Τ4806,ΥΡΤ7748,ΥΡ
Υ8583,ΥΤΑ1382, 
(Ιδιόκτητος 
Εξοπλισµός) 

Containers 
Ανοικτού τύπου 7-
10 m³ ή Ανοικτού 
τύπου µε 
ανοιγόµενο καπάκι 
5 - 10 m³ 

 
 
Οτά και ∆ήµοι 

Χαλυβουργία, έµποροι 
παλιαών µετάλλων –
ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. 
– FLOROS SCRAP & 
ΣΙΑ 

 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ Π3 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ 129043/4345 
 
 
2. ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΗ, Υ∆ΑΤΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ∆ΑΣΟΚΟΜΙΑ, ΘΗΡΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ, ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
  

ΚΩ∆ΙΚΟΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

 
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 

ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

 
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 

απόβλητα από γεωργία, 
κηπευτική, 
υδατοκαλλιέργεια, 
δασοκοµία, θήρα και 
αλιεία 

    02 01 

 
04 

 
απόβλητα πλαστικά 
(εξαιρούνται της 
συσκευασίας) 

 
 
Γεωργικές 
δραστηριότητες 

 
 
∆εν Υπάρχει 

Εργοστάσια 
ανακύκλωσης 
πλαστικών-
ΚΑΡΑΣΤΕΦΑΝΟΥ 
ΑΕΒΕ-∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
∆ΥΤΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ Α.Ε. 

 
 
∆εν Υπάρχει 
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10 

 
 
Απόβλητα µέταλλο 

 
 
Γεωργικές 
δραστηριότητες 
 

 
 
∆εν Υπάρχει 

Χαλυβουργία, έµποροι 
παλιαών µετάλλων –
ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. 
– FLOROS SCRAP & 
ΣΙΑ 

 
 
∆εν Υπάρχει 

 
03. ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΑΜΠΛΑ∆ΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΟΛΤΟΥ, 
ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ  

 
ΚΩ∆ΙΚΟΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

 
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 

ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

 
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 

απόβλητα από την 
κατεργασία ξύλου και την 
παραγωγή ταµπλάδων και 
επίπλων 

    

 
 
01 

 
 
απόβλητα φλοιών και 
φελλών 

 
 
Εργοστάσια 
παραγωγής ξυλείας 

 
 
∆εν Υπάρχει 

 
Εργοστάσια 
ανακύκλωσης ξύλου-
SHELMAN 

 
 
∆εν Υπάρχει 

01 

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

 
 
 
Εργοστάσια 
παραγωγής ξυλείας 

 
 
 
∆εν Υπάρχει 

 
Εργοστάσια 
ανακύκλωσης ξύλου-
SHELMAN 

 
 
 
∆εν Υπάρχει 

απόβλητα από την 
παραγωγή και κατεργασία 
πολτού, χαρτιού και 
χαρτονιών 

    

 
 
01 

 
 
απόβλητα φλοιού και 
ξύλου 

 
 
Εργοστάσια 
παραγωγής ξυλείας 

 
 
∆εν Υπάρχει 

 
Εργοστάσια 
ανακύκλωσης ξύλου-
SHELMAN 

 
 
∆εν Υπάρχει 

07 µηχανικώς 
διαχωριζόµενα 
απορρίµµατα από την 
πολτοποίηση 
απόβλητου χαρτιού 
και χαρτονιού  

 
Εργοστάσια-
µονάδες 
επεξεργασίας 
χαρτιού 

 
 
∆εν Υπάρχει 

Εργοστάσια 
ανακύκλωσης χαρτιού-
ΒΙΟΧΑΡΤΙΚΗ ΑΒΕΕ- 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
∆ΥΤΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ Α.Ε. 

 
 
∆εν Υπάρχει 

03 

03 

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

 
Εργοστάσια-
µονάδες 
επεξεργασίας 
χαρτιού 
 

 
 
∆εν Υπάρχει 

Εργοστάσια 
ανακύκλωσης χαρτιού-
ΒΙΟΧΑΡΤΙΚΗ ΑΒΕΕ- 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
∆ΥΤΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ Α.Ε. 

 
 
∆εν Υπάρχει 

 
12. ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ 
ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ  

 
ΚΩ∆ΙΚΟΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

 
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 

ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

 
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 

01 απόβλητα από τη 
µορφοποίηση και τη 
φυσική και µηχανική 
επιφανειακή 
επεξεργασία 
µετάλλων και 
πλαστικών  

    

  
01 

 
προϊόντα 
λιµαρίσµατος 
και τόρνευσης 
σιδηρούχων 
µετάλλων  

 
 
Ναυπηγεία, 
Μηχανουργεία   

 
 
∆εν Υπάρχει 

Χαλυβουργία, έµποροι 
παλιαών µετάλλων –
ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. – 

SCRAP 
ΘΡΑΚΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

 
 
∆εν Υπάρχει 

  
02 

 
σκόνη και 
σωµατίδια 
σιδηρούχων 
µετάλλων  

 
 
Ναυπηγεία, 
Μηχανουργεία   

 
 
∆εν Υπάρχει 

Χαλυβουργία, έµποροι 
παλιαών µετάλλων –
ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. – 
FLOROS SCRAP & ΣΙΑ 

 
 
∆εν Υπάρχει 

12 

     Χαλυβουργία, έµποροι  
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03 προϊόντα 
λιµαρίσµατος 
και τόρνευσης 
µη σιδηρούχων 
µετάλλων  

 
Ναυπηγεία, 
Μηχανουργεία   

 
∆εν Υπάρχει 

παλιαών µετάλλων –
ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. – 
FLOROS SCRAP & ΣΙΑ 

 
∆εν Υπάρχει 

  
04 

 
σκόνη και 
σωµατίδια µη 
σιδηρούχων 
µετάλλων  

 
 
Ναυπηγεία, 
Μηχανουργεία   

 
 
∆εν Υπάρχει 

Χαλυβουργία, έµποροι 
παλιαών µετάλλων –
ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. – 
FLOROS SCRAP & ΣΙΑ 

 
 
∆εν Υπάρχει 

  
 
05 

 
 
αποξέσµατα και 
προϊόντα 
τόρνευσης 
πλαστικών  

 
 
Ναυπηγεία, 
Μηχανουργεία   

 
 
∆εν Υπάρχει 

Χαλυβουργία, έµποροι 
παλιαών µετάλλων –
ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. – 
FLOROS SCRAP & ΣΙΑ 

 
 
∆εν Υπάρχει 

  
 
13 

 
 
Απόβλητα 
συγκόλλησης 

 
 
Μηχανουργεία-
συνεργεία 
αυτοκινήτων  

 
 
∆εν Υπάρχει 

Εργοστάσια ανακύκλωσης 
πλαστικών-
ΚΑΡΑΣΤΕΦΑΝΟΥ 
ΑΕΒΕ-∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
∆ΥΤΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ Α.Ε. 

 
 
∆εν Υπάρχει 

 
15. ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ, ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΣΚΟΥΠΙΣΜΑΤΟΣ, ΥΛΙΚΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΚΑΙ 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ ΜΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΑΛΛΩΣ  

 
ΚΩ∆ΙΚΟΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

 
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 

ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

 
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 

συσκευασία 
(περιλαµβανοµένων 
ιδιαιτέρως 
συλλεγέντων 
δηµοτικών αποβλήτων 
συσκευασίας)  

    

 
 
01 

 
 
συσκευασία 
από χαρτί και 
χαρτόνι 

 
Οτά, ∆ήµοι, 
εµπορικές και 
βιοµηχανικές 
δραστηριότητες 

 
 
∆εν Υπάρχει 

 
 
Εργοστάσια που 
συνεργάζεται η ΕΕΑΑ 
Α.Ε. 

 
 
∆εν Υπάρχει 

 
 
02 

 
 
πλαστική 
συσκευασία 

 
Οτά, ∆ήµοι, 
εµπορικές και 
βιοµηχανικές 
δραστηριότητες 

 
 
∆εν Υπάρχει 

 
 
Εργοστάσια που 
συνεργάζεται η ΕΕΑΑ 
Α.Ε. 

 
 
∆εν Υπάρχει 

 
 
03 

 
 
ξύλινη 
συσκευασία 

 
Οτά, ∆ήµοι, 
εµπορικές και 
βιοµηχανικές 
δραστηριότητες 

 
 
∆εν Υπάρχει 

 
 
Εργοστάσια που 
συνεργάζεται η ΕΕΑΑ 
Α.Ε. 

 
 
∆εν Υπάρχει 

 
 
04 

 
 
µεταλλική 
συσκευασία 

 
Οτά, ∆ήµοι, 
εµπορικές και 
βιοµηχανικές 
δραστηριότητες 

 
 
∆εν Υπάρχει 

 
 
Εργοστάσια που 
συνεργάζεται η ΕΕΑΑ 
Α.Ε. 

 
 
∆εν Υπάρχει 

 
 
05 

 
 
συνθετική 
συσκευασία 

 
Οτά, ∆ήµοι, 
εµπορικές και 
βιοµηχανικές 
δραστηριότητες 

 
 
∆εν Υπάρχει 

 
 
Εργοστάσια που 
συνεργάζεται η ΕΕΑΑ 
Α.Ε. 

 
 
∆εν Υπάρχει 

 
 
06 

 
 
µεικτή 
συσκευασία  

 
Οτά, ∆ήµοι, 
εµπορικές και 
βιοµηχανικές 
δραστηριότητες 

 
 
∆εν Υπάρχει 

 
 
Εργοστάσια που 
συνεργάζεται η ΕΕΑΑ 
Α.Ε. 

 
 
∆εν Υπάρχει 

15 01 

 
 
07 

 
 
γυάλινη 
συσκευασία 

 
Οτά, ∆ήµοι, 
εµπορικές και 
βιοµηχανικές 
δραστηριότητες 

 
 
∆εν Υπάρχει 

 
 
Εργοστάσια που 
συνεργάζεται η ΕΕΑΑ 
Α.Ε. 

 
 
∆εν Υπάρχει 

 
16 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΜΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΑΛΛΩΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ 

 
ΚΩ∆ΙΚΟΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

 
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙ

ΚΟ 

ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

 
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 

16 01 οχήµατα στο τέλος του 
κύκλου ζωής τους από 
διάφορα µέσα µεταφοράς 
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(περιλαµβανοµένων 
µηχανισµών παντός 
εδάφους) και απόβλητα 
από τη διάλυση οχηµάτων 
στο τέλος του κύκλου ζωής 
τους και από τη συντήρηση 
οχηµάτων (εξαιρουµένων 
των κεφαλαίων 13, 14 και 
των σηµείων 16 06 και 16 
08)  
 
 
03 

 
 
ελαστικά στο τέλος 
του κύκλου ζωής τους 

 
 
 
Βουλκανιζατέρ της 
περιοχής 

 
 
∆εν Υπάρχει 

 
 
Εργοστάσια που 
συνεργάζεται η 
Ecoelastika A.E. 

 
 
∆εν Υπάρχει 

04 απορριπτόµενα 
οχήµατα  
 

 
∆ιαλυτήρια 
ΟΤΚΖ,Συνεργεία 
αυτοκινήτων, 
µηχανουργεία 

 
 
∆εν Υπάρχει 

 
Εργοστάσια που 
συνεργάζεται η 
Ε∆ΟΕ Α.Ε. 

 
 
∆εν Υπάρχει 

06 οχήµατα στο τέλος 
του κύκλου ζωής τους, 
τα οποία δεν 
περιέχουν ούτε υγρά 
ούτε άλλα επικίνδυνα 
συστατικά στοιχεία 

 
 
∆ιαλυτήρια 
ΟΤΚΖ,Συνεργεία 
αυτοκινήτων, 
µηχανουργεία 

 
 
 
∆εν Υπάρχει 

 
 
Εργοστάσια που 
συνεργάζεται η 
Ε∆ΟΕ Α.Ε. 

 
 
 
∆εν Υπάρχει 

 
 
 
17 

 
 
 
σιδηρούχα µέταλλο  

 
∆ιαλυτήρια 
ΟΤΚΖ,Συνεργεία 
αυτοκινήτων, 
µηχανουργεία 

 
 
∆εν Υπάρχει 

  
 
Εργοστάσια που 
συνεργάζεται η 
Ε∆ΟΕ Α.Ε. 

 
 
∆εν Υπάρχει 

 
 
18 

 
 
µη σιδηρούχα µέταλλα  

 
∆ιαλυτήρια 
ΟΤΚΖ,Συνεργεία 
αυτοκινήτων, 
µηχανουργεία 

 
 
∆εν Υπάρχει 

 
 
Εργοστάσια που 
συνεργάζεται η 
Ε∆ΟΕ Α.Ε. 

 
 
∆εν Υπάρχει 

 
 
 
19 

 
 
 
πλαστικά  

 
 
∆ιαλυτήρια 
ΟΤΚΖ,Συνεργεία 
αυτοκινήτων, 
µηχανουργεία 

  
 
Εργοστάσια που 
συνεργάζεται η 
Ε∆ΟΕ Α.Ε. 

 

 
20 

 
γυαλιά 

 
 
∆ιαλυτήρια 
ΟΤΚΖ,Συνεργεία 
αυτοκινήτων, 
µηχανουργεία 

 
 
∆εν Υπάρχει 

 
Εργοστάσια που 
συνεργάζεται η 
Ε∆ΟΕ Α.Ε.  

 
 
∆εν Υπάρχει 

   
22 

 
κατασκευαστικά 
στοιχεία µη 
προδιαγραφόµενα 
άλλως 

 
 
∆ιαλυτήρια 
ΟΤΚΖ,Συνεργεία 
αυτοκινήτων, 
µηχανουργεία 

 
 
∆εν Υπάρχει 

 
Εργοστάσια που 
συνεργάζεται η 
Ε∆ΟΕ Α.Ε. 

 
 
∆εν Υπάρχει 

 
17. ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΕΙΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΧΩΜΑ ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΑΠΟ ΜΟΛΥΣΜΕΝΕΣ 
ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ)  

 
ΚΩ∆ΙΚΟΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

 
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 

ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

 
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 

ξύλο, γυαλί και 
πλαστικό  

    

 
 
 
01 

 
 
 
ξύλο  

 
Εργοτάξια 
ιδιωτικών και 
δηµόσιων έργων-
επιχειρήσεις 
κατασκευών 

 
 
∆εν Υπάρχει 

 
Εργοστάσια ανακύκλωσης 
ξύλου-SHELMAN 

 
 
∆εν Υπάρχει 

17 02 

 
 
02 

 
 
γυαλί 

 
Εργοτάξια 
ιδιωτικών και 
δηµόσιων έργων-
επιχειρήσεις 
κατασκευών 

 
 
∆εν Υπάρχει 

 
Εργοστάσια ανακύκλωσης 
γυαλιού-ΓΙΟΥΛΑ Α.Ε. 

 
 
∆εν Υπάρχει 
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03 

 
 
πλαστικό 

 
Εργοτάξια 
ιδιωτικών και 
δηµόσιων έργων-
επιχειρήσεις 
κατασκευών 

 
 
∆εν Υπάρχει 

Εργοστάσια ανακύκλωσης 
πλαστικών-
ΚΑΡΑΣΤΕΦΑΝΟΥ 
ΑΕΒΕ-∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
∆ΥΤΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ Α.Ε. 

 
 
∆εν Υπάρχει 

µέταλλα 
(περιλαµβανοµ
ένων και των 
κραµάτων 
τους)  

    

 
01 

 
χαλκός, 
µπρούντζ

ος, 
ορείχαλκ

ος  

 
Εργοτάξια 
ιδιωτικών και 
δηµόσιων έργων-
επιχειρήσεις 
κατασκευών 

 
 
∆εν Υπάρχει 

Χαλυβουργία, έµποροι 
παλιαών µετάλλων –
ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. – 
FLOROS SCRAP & ΣΙΑ 

 
 
∆εν Υπάρχει 

 
02 

 
αλουµίνι

ο 

 
Εργοτάξια 
ιδιωτικών και 
δηµόσιων έργων-
επιχειρήσεις 
κατασκευών 

 
 
∆εν Υπάρχει 

Χαλυβουργία, έµποροι 
παλιαών µετάλλων –
ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. – 
FLOROS SCRAP & ΣΙΑ 

 
 
∆εν Υπάρχει 

 
03 

 
µόλυβδος 

 
 
Εργοτάξια 
ιδιωτικών και 
δηµόσιων έργων-
επιχειρήσεις 
κατασκευών 

 
 
∆εν Υπάρχει 

Χαλυβουργία, έµποροι 
παλιαών µετάλλων –
ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. – 
FLOROS SCRAP & ΣΙΑ 

 
 
∆εν Υπάρχει 

 
04 

 
ψευδάργ

υρος 

 
 
Εργοτάξια 
ιδιωτικών και 
δηµόσιων έργων-
επιχειρήσεις 
κατασκευών 

 
 
∆εν Υπάρχει 

Χαλυβουργία, έµποροι 
παλιαών µετάλλων –
ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. – 
FLOROS SCRAP & ΣΙΑ 

 
 
∆εν Υπάρχει 

 
05 

 
Σίδηρος 
και 
χάλυβας 

 
 
Εργοτάξια 
ιδιωτικών και 
δηµόσιων έργων-
επιχειρήσεις 
κατασκευών 

 
 
 
∆εν Υπάρχει 

Χαλυβουργία, έµποροι 
παλιαών µετάλλων –
ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. – 
FLOROS SCRAP & ΣΙΑ 

 
 
 
∆εν Υπάρχει 

 
 
06 

 
 
κασσίτερ

ος 

 
 
Εργοτάξια 
ιδιωτικών και 
δηµόσιων έργων-
επιχειρήσεις 
κατασκευών 

 
 
 
∆εν Υπάρχει 

Χαλυβουργία, έµποροι 
παλιαών µετάλλων –
ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. – 
FLOROS SCRAP & ΣΙΑ 

 
 
 
∆εν Υπάρχει 

04 

 
07 

 
Ανάµεικτ

α 
µέταλλο 

 
 
Εργοτάξια 
ιδιωτικών και 
δηµόσιων έργων-
επιχειρήσεις 
κατασκευών 

 
 
 
∆εν Υπάρχει 

Χαλυβουργία, έµποροι 
παλιαών µετάλλων –
ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. – 
FLOROS SCRAP & ΣΙΑ 

 
 
 
∆εν Υπάρχει 

 
19 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
ΕΚΤΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Υ∆ΑΤΟΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ Υ∆ΑΤΟΣ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 

 
 

ΚΩ∆ΙΚΟΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

 
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

 
 

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 

 
ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

 
 

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 
απόβλητα από 
κατατεµαχισµό 
αποβλήτων που 
περιέχουν µέταλλα  

    

 
 
01 

 
 
απόβλητα 
σιδήρου ή 
χάλυβα  

 
 
εργοστάσια 
επεξεργασίας 
αποβλήτων 

 
 
∆εν Υπάρχει 

Χαλυβουργία, έµποροι 
παλιαών µετάλλων –
ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ 
Α.Ε. – FLOROS 
SCRAP & ΣΙΑ 

 
 
∆εν Υπάρχει 

19 10 

 
 

 
 

 
 

 
 

Χαλυβουργία, έµποροι 
παλιαών µετάλλων –
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02 Μη σιδηρούχα 
απόβλητα 

Εργοστάσια 
επεξεργασίας 
αποβλήτων 
 

∆εν Υπάρχει ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ 
Α.Ε. – FLOROS 
SCRAP & ΣΙΑ 

∆εν Υπάρχει 

απόβλητα από τη 
µηχανική κατεργασία 
αποβλήτων (πχ 
διαλογή, σύνθλιψη, 
συµπαγοποίηση, 
κοκκοποίηση) µη 
προδιαγραφόµενα 
άλλως  

    

 
01 

 
χαρτί και 
χαρτόνι 

 
Εργοστάσια 
επεξεργασίας 
αποβλήτων 

 
 
∆εν Υπάρχει 

Εργοστάσια 
ανακύκλωσης 
χαρτιού-
ΒΙΟΧΑΡΤΙΚΗ ΑΒΕΕ- 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
∆ΥΤΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ Α.Ε. 

 
 
∆εν Υπάρχει 

 
 
02 

 
 
σιδηρούχα 
µέταλλα  

 
 
Εργοστάσια 
επεξεργασίας 
αποβλήτων 

 
 
∆εν Υπάρχει 

Χαλυβουργία, έµποροι 
παλιαών µετάλλων –
ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ 
Α.Ε. – FLOROS 
SCRAP & ΣΙΑ 

 
 
∆εν Υπάρχει 

 
 
03 

 
 
µη σιδηρούχα 
µέταλλα  

 
 
Εργοστάσια 
επεξεργασίας 
αποβλήτων 

 
 
∆εν Υπάρχει 

Χαλυβουργία, έµποροι 
παλιαών µετάλλων –
ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ 
Α.Ε. – FLOROS 
SCRAP & ΣΙΑ 

 
 
∆εν Υπάρχει 

 
 
04 

 
 
πλαστικά και 
καουτσούκ  

 
Εργοστάσια 
επεξεργασίας 
αποβλήτων 

 
 
∆εν Υπάρχει 

Εργοστάσια 
ανακύκλωσης 
πλαστικών-
ΚΑΡΑΣΤΕΦΑΝΟΥ 
ΑΕΒΕ-∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
∆ΥΤΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ Α.Ε. 

 
 
∆εν Υπάρχει 

 
 
05 

 
 
γυαλί 

 
εργοστάσια 
επεξεργασίας 
αποβλήτων 

 
 
∆εν Υπάρχει 

 
Εργοστάσια 
ανακύκλωσης 
γυαλιού-ΓΙΟΥΛΑ 
Α.Ε. 

 
 
∆εν Υπάρχει 

12 

 
07 

 
ξύλο εκτός 
εκείνων που 
περιλαµβάνοντα

ι στο σηµείο 19 
12 06 

 
Εργοστάσια 
επεξεργασίας 
αποβλήτων 
 
 

 
 
∆εν Υπάρχει 

 
Εργοστάσια 
ανακύκλωσης ξύλου-
SHELMAN-ΞΥΛΟ 
Α.Ε. 

 
 
∆εν Υπάρχει 

 
20. ∆ΗΜΟΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΙ Ι∆ΡΥΜΑΤΑ), ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΧΩΡΙΣΤΑ ΣΥΛΛΕΓΕΝΤΩΝ  
 
ΚΩ∆ΙΚΟΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

 
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

 
 
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 

 
ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

 
 
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 

χωριστά 
συλλεγέντα µέρη 
(εκτός από το 
σηµείο 15 01) 

    

 
01 

 
χαρτιά και 
χαρτόνια  

 
 
Οτά και ∆ήµοι 

 

∆εν Υπάρχει 

Εργοστάσια 
ανακύκλωσης χαρτιού-
ΒΙΟΧΑΡΤΙΚΗ ΑΒΕΕ- 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
∆ΥΤΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ Α.Ε. 

 

∆εν Υπάρχει 

20 01 

 
 
02 

 
 
γυαλιά  

 
 
Οτά και ∆ήµοι 

 
 
∆εν Υπάρχει 

 
 
Εργοστάσια 
ανακύκλωσης γυαλιού-
ΓΙΟΥΛΑ Α.Ε. 

 
 
∆εν Υπάρχει 
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38 ξύλο εκτός 
εκείνων που 
περιλαµβάνον

ται στα 
σηµείο 20 01 
37  

 
 
Οτά και ∆ήµοι 

 
 
∆εν Υπάρχει 

 
Εργοστάσια 
ανακύκλωσης ξύλου-
SHELMAN- 

 
 
∆εν Υπάρχει 

 
 
39 

 
 
πλαστικά  

 
 
Οτά και ∆ήµοι 

 
 
∆εν Υπάρχει 

Εργοστάσια 
ανακύκλωσης 
πλαστικών-
ΚΑΡΑΣΤΕΦΑΝΟΥ 
ΑΕΒΕ-∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
∆ΥΤΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ Α.Ε. 

 
 
∆εν Υπάρχει 

 
 
40 

 
 
µέταλλα   

 
 
Οτά και ∆ήµοι 

 
 
∆εν Υπάρχει 

Χαλυβουργία, έµποροι 
παλιαών µετάλλων –
ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. 
– FLOROS SCRAP & 
ΣΙΑ 

 
 
∆εν Υπάρχει 

 

 

1.2. Η παρούσα άδεια ισχύει για τη δραστηριότητα της συλλογής και µεταφοράς µη επικίνδυνων 
στερεών αποβλήτων (ως προς την συλλογή και µεταφορά), εντός της χωρικής αρµοδιότητας της 
Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας και της µεταφοράς αυτών προς τους αποδέκτες του ανωτέρω 
πίνακα όπως : 

• νοµίµως αδειοδοτηµένες µονάδες ανακύκλωσης. 

• νοµίµως αδειοδοτηµένες βιοµηχανικές µονάδες ανάκτησης - ανακύκλωσης που θα 
χρησιµοποιούν τα στερεά απόβλητα σαν πρώτη ύλη.  

• νοµίµως αδειοδοτούµενες βιοµηχανικές µονάδες επεξεργασίας και ανακύκλωσης στερεών 
αποβλήτων που έχουν συµβληθεί µε τα εγκεκριµένα από την αρµόδια ∆ιεύθυνση του ΥΠΕΧΩ∆Ε 
συστήµατα εναλλακτικής διαχείρισης  αποβλήτων που εντάσσονται στον Νόµο 2939/01. 

1.3 Η παρούσα άδεια ισχύει για µέγιστο χρονικό διάστηµα πέντε (5) ετών, δηλαδή µέχρι την    
28.02.2017 και εφόσον δεν παρεµβληθεί άλλη σχετική Νοµοθετική Ρύθµιση µε τους κάτωθι όρους: 

 
• Για τα απόβλητα των κεφαλαίων 01 έως και 20 της ανωτέρω ΚΥΑ, η παρούσα απόφαση ισχύει 

για το διάστηµα ισχύος των Συµβάσεων που διαθέτει η εταιρεία µε κατάλληλα αδειοδοτηµένες 
εταιρείες ανακύκλωσης, επεξεργασίας και αξιοποίησης στερεών αποβλήτων καθώς και των 
Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων και των Αδειών Λειτουργίας των µονάδων 
ανάκτησης – ανακύκλωσης που, για τα απόβλητα που εντάσσονται στον Νόµο 2939/01, έχουν 
συµβληθεί µε τα εγκεκριµένα από την αρµόδια ∆ιεύθυνση του ΥΠΕΚΑ συστήµατα εναλλακτικής 
διαχείρισης  αποβλήτων. 

1.4 Η παρούσα άδεια ισχύει για τη δραστηριότητα της συλλογής και µεταφοράς εντός των ορίων της 
Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας δηλαδή των Ν. Κοζάνης, Γρεβενών, Καστοριάς και 
Φλώρινας. Εάν η δραστηριότητα της συλλογής και µεταφοράς επεκτείνεται πέρα των ορίων αυτών, 
η εταιρεία υποχρεούται να ζητήσει άδεια από την αντίστοιχη αρµόδια κατά νόµο Υπηρεσία της 
οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης. 

1.5    Η παρούσα άδεια ισχύει για δραστηριότητες συλλογής και µεταφοράς µη επικίνδυνων στερεών 
αποβλήτων (ως προς την συλλογή και µεταφορά), σύµφωνα µε τις διατάξεις της ΚΥΑ 
50910/2727/2003 και δεν επεκτείνεται σε εργασίες προσωρινής αποθήκευσης, διάθεσης, 
αξιοποίησης και µεταφόρτωσης στερεών αποβλήτων. 

1.6     Η εταιρεία υποχρεούται προ της έναρξης των αναφεροµένων ως άνω δραστηριοτήτων της, να 
διαθέτει σε χρήση την απαραίτητη υποδοµή σε οχήµατα, µηχανήµατα και εγκαταστάσεις, για την 
τήρηση των όρων της παρούσης και συγχρόνως για την εξασφάλιση της καθαριότητος του 
εξοπλισµού συλλογής και µεταφοράς των απορριµµάτων. 

1.7     Η εταιρεία έχει την ευθύνη για το χειρισµό και τη συντήρηση όλων των οχηµάτων µεταφοράς 
στερεών αποβλήτων, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα 
για την ασφαλή κίνηση των οχηµάτων, έτσι ώστε οι εργασίες συλλογής και µεταφοράς να µην 
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εγκυµονούν κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. 

1.8       Η εταιρεία υποχρεούται σύµφωνα µε το αρ. 13 § 3 της ΚΥΑ ΗΠ 50910/2727/03 και την Εγκύκλιο 
µε Α.Π. οικ.129043/4345/08.07.2011 του ΥΠΕΚΑ να καταχωρηθεί σε Μητρώο που τηρείται στην 
αρµόδια υπηρεσία περιβάλλοντος (Τµήµα ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων) του ΥΠΕΚΑ, και 
οφείλει να προσκοµίσει άµεσα στην ∆/vση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού ∆υτικής 
Μακεδονίας της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου - ∆υτικής Μακεδονίας αποδεικτικό της 
καταχώρησής της στο εν λόγω Μητρώο. 

1.9      Η παρούσα άδεια µπορεί να ανακληθεί είτε µετά από παράβαση κάποιου ή κάποιων όρων αυτής, ή 
παράλειψη, παραποίηση κάποιου σταδίου των εργασιών που αναφέρονται στη Μελέτη Οργάνωσης 
και Λειτουργίας, είτε µετά από διαπίστωση ότι από τη δραστηριότητα που ασκεί η εταιρεία 
κινδυνεύει η δηµόσια υγεία και το περιβάλλον. Η άδεια, επίσης, µπορεί να ανακληθεί ή να 
επιβληθούν πρόσθετοι όροι ως αποτέλεσµα µελλοντικών διατάξεων του ΥΠΕΚΑ και συναρµόδιων 
Υπουργείων. 

1.10     Επισηµαίνεται ότι αν από τις εργασίες συλλογής και µεταφοράς προκληθεί  ρύπανση ή υποβάθµιση 
του περιβάλλοντος µε υπαιτιότητα της εταιρείας, θα εφαρµοστεί το άρθρο 15 της ΚΥΑ Η.Π. 
50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/22.12.03) σε συνδυασµό µε τις σχετικές διατάξεις του Ν.1650/86 περί 
επιβολής κυρώσεων. 

1.11    Για κάθε δραστηριότητα σχετική µε την παρούσα άδεια πρέπει να υπάρχει σύµβαση είτε του κατόχου 
(νοµικά ή φυσικά πρόσωπα κ.λ.π.) είτε του διαχειριστή  των απορριµµάτων (ΟΤΑ κλπ.) µε την 
εταιρεία, η οποίο οφείλει να ενηµερώνει την ∆/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού 
∆υτικής Μακεδονίας της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου - ∆υτικής Μακεδονίας 
υποβάλλοντας, εάν απαιτείται, συµπληρωµατικά τεχνικά στοιχεία έτσι ώστε να τεκµηριώνεται η 
κάλυψη των απαιτήσεων του συνόλου των συµβάσεων. Σε περίπτωση που κριθεί ότι δεν 
τεκµηριώνεται η κάλυψη των ως άνω απαιτήσεων και εάν η εταιρεία δεν προσκοµίσει τα επιπλέον 
απαιτούµενα τεχνικά στοιχεία, η παρούσα άδεια µπορεί να ανακληθεί. 

1.12     Η εταιρεία υποχρεούται να τηρεί όλα όσα αναφέρονται στη Μελέτη Οργάνωσης και Λειτουργίας 
που συνοδεύει την παρούσα άδεια και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος αυτής, εφόσον δεν έρχεται σε 
αντίθεση µε τους όρους της παρούσας απόφασης.  

1.13   Για τα στερεά µη επικίνδυνα απόβλητά όπου η διαχείρισή υπάγεται στις διατάξεις του Ν 
2939/01, θα πρέπει η εταιρεία να διαθέτει αντίστοιχες συµβάσεις µε τα  εγκεκριµένα από την 
αρµόδια ∆ιεύθυνση του ΥΠΕΚΑ συστήµατα εναλλακτικής διαχείρισης  αποβλήτων. 

1.14   Η εναλλακτική διαχείριση των Οχηµάτων στο Τέλος Κύκλου Ζωής τους (ΟΤΚΖ) και των  
ελαστικών στο τέλος του κύκλου ζωής τους διέπεται από τις γενικές αρχές εναλλακτικής 
διαχείρισης του Νόµου 2939/2001 και πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις των Π.∆. 
116/2004 & 109/2004 αντίστοιχα. 

1.15     Η εναλλακτική διαχείριση των ΑΕΚΚ διέπεται από τις γενικές αρχές εναλλακτικής διαχείρισης 
του Νόµου 2939/2001 και θα πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στη σχετ. 12 
ΚΥΑ.  

1.16      Σε περίπτωση που υπάρχουν επικίνδυνα απόβλητα, να διασφαλίζεται η χωριστή συλλογή τους κατά 
τρόπο ώστε να µην αναµιγνύονται µε άλλα απόβλητα και να εξασφαλίζεται η µεταφορά τους 
σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας για τη διαχείριση των επικίνδυνων 
αποβλήτων (ΚΥΑ 13588/725/2006). 

1.17     Οι διαδικασίες διαχείρισης (συλλογή – µεταφορά) των αποβλήτων να γίνονται σύµφωνα µε τις 
τεχνικές προδιαγραφές της ΚΥΑ 114218/17.11.1997 (ΦΕΚ 1016 τ.Β’). 

1.18     Η αδειοδοτούµενη επιχείρηση για συλλογή και µεταφορά αποβλήτων έχει την πλήρη ευθύνη 
για την οργάνωση των µέσων συλλογής και των οχηµάτων µεταφοράς, την καταλληλότητά 
τους για τη µεταφορά των αποβλήτων, την ασφαλή παράδοσή τους σε νόµιµα λειτουργούσες 
επιχειρήσεις προς περαιτέρω εργασίες αξιοποίησης ή διάθεσης (R/D) ή προς διασυνοριακή 
µεταφορά.   

1.19   Η επιχείρηση υποχρεούται στην τήρηση των αναγραφόµενων στη σχετ. 16 Εγκύκλιο του 
ΥΠΕΚΑ (Παράγραφος Β για εργασίες συλλογής και µεταφοράς µη επικίνδυνων αποβλήτων).   
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2. Όροι και περιορισµοί που αφορούν στη συλλογή µη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων : 
 
    2.1.         Να γίνεται κατάλληλη επιλογή των χώρων συγκέντρωσης ώστε: 

• να διευκολύνεται η λειτουργικότητα των διαδικασιών φορτοεκφόρτωσης των µηχανηµάτων 
συγκέντρωσης, 

• να είναι εύκολα προσβάσιµοι, χωρίς να παρενοχλούνται  γειτονικές κατοικίες, 

• να είναι σε σηµείο κεντροβαρές των περιοχών που εξυπηρετούν, 

• να ελαχιστοποιείται η οπτική όχληση του περιβάλλοντος χώρου. 

       2.2.        Κατά την επιλογή των χώρων συλλογής των αποβλήτων να λαµβάνονται τα κατάλληλα µέτρα, 
ώστε να µην προκύπτουν προβλήµατα περιβάλλοντος υγιεινής και κυκλοφορίας. Η αποκοµιδή 
των στερεών αποβλήτων να γίνεται µε σταθερή συχνότητα εφόσον πρόκειται για δηµοτικά 
απόβλητα (τουλάχιστον 3 φορές την εβδοµάδα) και αναλόγως µε την ταχύτητα πλήρωσης για 
τα απορριµατοκιβώτια που τοποθετούνται σε βιοµηχανικές, βιοτεχνικές, εµπορικές και 
κατασκευαστικές δραστηριότητες. 

    2.3.        Ο ακριβής προσδιορισµός των σηµείων συλλογής να γίνεται σε συνεργασία µε τα εγκεκριµένα 
συστήµατα εναλλακτικής διαχείρισης για τα απόβλητα που η διαχείρισή τους υπάγεται στις 
διατάξεις του Ν. 2939/01 και να µην είναι στατικός, αλλά να προσαρµόζεται  στις εκάστοτε 
ανάγκες που υπάρχουν.  

2.4        Τα δοχεία συλλογής, τα µηχανικά σάρωθρα κ.α. θα πρέπει να καθαρίζονται απαραίτητα ευθύς 
µετά το πέρας εκάστης εκφόρτωσής τους και να απολυµαίνονται συστηµατικά ώστε να 
διατηρούνται σε άριστη υγειονοµική κατάσταση, να αποφεύγεται η πρόκληση εστιών 
µόλυνσης και να διασφαλίζεται η δηµόσια υγεία. 

     2.5     Για τα οχήµατα τέλους κύκλου ζωής, η αποµόνωση των επικίνδυνων υλικών και κατασκευαστικών 
στοιχείων των οχηµάτων να γίνεται σε νοµίµως αδειοδοτηµένες εγκαταστάσεις που έχουν 
συµβληθεί µε τα εγκεκριµένα από την αρµόδια ∆ιεύθυνση του ΥΠΕΚΑ συστήµατα 
εναλλακτικής διαχείρισης  αποβλήτων που εντάσσονται στον Νόµο 2939/01. 

2.6        Απαγορεύεται η συγκέντρωση ή προσωρινή αποθήκευση αποβλήτων οποιουδήποτε είδους σε 
στεγασµένους ή υπαίθριους χώρους εντός ή εκτός σχεδίου άνευ της σχετικής άδειας. 

2.7      Για τα ΑΕΚΚ πριν από τις εργασίες κατεδάφισης, να λαµβάνονται µέτρα για την επιλεκτική 
αποξήλωση των τµηµάτων των υλικών που µπορούν να επαναχρησιµοποιηθούν είτε στο 
εργοτάξιο είτε σε άλλες παρεµφερείς εργασίες. 

2.8        Για την κατά προτεραιότητα διαλογή των αδρανών και των ανακυκλώσιµων υλικών ΑΕΚΚ στο 
εργοτάξιο και τη χωριστή συλλογή τους, να λαµβάνονται µέτρα ώστε να καθίστανται 
ευκολότερη η αξιοποίησή τους. 

2.9       Οι κάδοι συλλογής των ΑΕΚΚ να επιτηρούνται κατά τη διάρκεια της ηµερήσιας εργασίας και 
στο τέλος αυτής να προστατεύονται µε κατάλληλο κάλυµµα, ώστε να αποφεύγεται η απόρριψη 
ξένων αντικειµένων και η ανάµιξη µε άλλα απόβλητα. 

2.10     Να ληφθεί ιδιαίτερη µέριµνα για την εκπαίδευση και συνεχή ενηµέρωση του προσωπικού σε 
θέµατα ασφαλείας και γνώση χειρισµού των αποβλήτων για την αποφυγή κινδύνου για την 
δηµόσια υγεία και το περιβάλλον. Το προσωπικό της εταιρείας να φέρει ειδικές στολές 
εργασίας και λοιπό εξοπλισµό (γάντια, µπότες, ασφαλείας, κράνος αντανακλαστικό γιλέκο), 
ανάλογα µε την φύση και το ωράριο εργασίας. Να δοθεί ιδιαίτερη µέριµνα στο να εξοπλιστούν 
τα οχήµατα µε σύστηµα επικοινωνίας.  

2.11    Να λαµβάνονται όλα τα κατάλληλα µέτρα προστασίας της υγείας των εργατών συλλογής 
σύµφωνα µε την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νοµοθεσία και τη Μελέτη Οργάνωσης και 
Λειτουργίας που συνοδεύει την παρούσα Απόφαση.  Επίσης, η εταιρεία πρέπει να διενεργεί 
προληπτικό ιατρικό – κλινικοεργαστηριακό έλεγχο του προσωπικού που ασχολείται µε τη 
διαχείριση των αποβλήτων προς εξασφάλιση της επίβλεψης της υγείας και τη διάγνωση τυχόν 
βλάβης της σε συνάρτηση µε τους κινδύνους κατά την εργασία (τουλάχιστον µία φορά το 
χρόνο). 
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3.     Όροι και περιορισµοί που αφορούν στην µεταφορά µη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων: 

 

3.1   Απαραίτητη προϋπόθεση για οποιαδήποτε εργασία µεταφοράς είναι η αναγνώριση των αποβλήτων, 
ώστε να αποκλειστεί το ενδεχόµενο της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών και η πρόκληση 
επικίνδυνων καταστάσεων όπως επίσης και η πρόκληση δευτερογενών περιβαλλοντικών 
προβληµάτων όπως εκποµπές οσµών, ρύπανση οδών από διαρροές ακαθάρτων στραγγισµάτων 
κλπ. 

3.2    Τα οχήµατα που θα χρησιµοποιούνται για τις µεταφορές να έχουν τις απαιτούµενες άδειες 
κυκλοφορίας, δελτία τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ, να είναι εφοδιασµένα µε κατάλληλο εξοπλισµό 
αντιµετώπισης έκτακτων καταστάσεων και να είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας. 

3.3      Οι οδηγοί και οι χειριστές ανυψωτικών να έχουν την προβλεπόµενη από την ισχύουσα νοµοθεσία 
επαγγελµατική άδεια. 

3.4       Η διαδροµή των  οχηµάτων και οι ώρες µεταφοράς να έχουν προγραµµατιστεί κατάλληλα, ώστε 
να µην προκύπτουν δευτερογενή περιβαλλοντικά προβλήµατα από κυκλοφοριακή φόρτιση των 
δρόµων κλπ. Κατά την οδική µεταφορά των στερεών αποβλήτων, να ακολουθούνται τα 
βέλτιστα δυνατά δροµολόγια, για παράδειγµα, να αποφεύγονται οι µεταφορές σε ώρες 
κυκλοφοριακής αιχµής ή υπό αντίξοες καιρικές συνθήκες ή µέσω πυκνοκατοικηµένων 
περιοχών. 

3.5        Η κυκλοφορία των οχηµάτων µεταφοράς πρέπει να ακολουθεί πιστά τον Κ.Ο.Κ. 

3.6    Τα οχήµατα µεταφοράς θα είναι εξοπλισµένα για την αντιµετώπιση έκτακτων αναγκών µε 
κατάλληλα µέτρα, όπως πυροσβεστήρα, σκούπες, γάντια, ειδικές µάσκες, φαρµακείο, κλπ. 
Επίσης, τα οχήµατα θα είναι εφοδιασµένα µε σύστηµα επικοινωνίας. 

3.7    Μετά την πλήρωση των οχηµάτων µεταφοράς ανοικτού τύπου και πριν την µεταφορά των 
στερεών αποβλήτων, να γίνεται επιµελής κάλυψη τους µε σκέπαστρο (µουσαµάδες) για την 
αποφυγή τυχόν διασποράς αποβλήτων στο περιβάλλον κατά την διαδροµή. 

3.8     Η πλήρωση των οχηµάτων µεταφοράς να γίνεται µε τέτοιο τρόπο που να µην επιτρέπει την 
µετατόπιση του κέντρου βάρους του οχήµατος κατά τη µεταφορά του φορτίου, προς αποφυγή 
τροχαίου ατυχήµατος.  

3.9       Τα οχήµατα να σταθµεύουν και να καθαρίζονται σε νοµίµως αδειοδοτηµένους χώρους. 

3.10    Τα οχήµατα της εταιρείας να συντηρούνται σε συνεργεία αυτοκινήτων που έχουν κατάλληλη 
άδεια για το είδος της συντήρησης. 

3.11    Τα οχήµατα µεταφοράς θα πρέπει να καθαρίζονται απαραιτήτως µετά το πέρας κάθε εκφόρτωσής 
τους και να απολυµαίνονται συστηµατικά ώστε να διατηρούνται σε άριστη υγειονοµική 
κατάσταση. Το πλύσιµο των οχηµάτων να γίνεται σε νοµίµως αδειοδοτηµένα πλυντήρια, τα 
οποία πρέπει να διαθέτουν στεγανό δάπεδο και κατάλληλο σύστηµα για την συλλογή των 
υγρών αποβλήτων που προκύπτουν από το πλύσιµο του εξοπλισµού. Επίσης, πρέπει να 
διαθέτουν κατάλληλους χώρους, οι οποίοι να πληρούν συνθήκες υγιεινής για τους 
εργαζόµενους. Τα υγρά που προκύπτουν από της πλύσεις θα πρέπει να συλλέγονται από 
νοµίµως αδειοδοτηµένη εταιρεία και να οδηγούνται σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων 
της περιοχής. 

3.12     Η εταιρεία οφείλει να µεταφέρει σε τακτά χρονικά διαστήµατα τα ΑΕΚΚ και να τα παραδίδει σε 
εγκεκριµένες µονάδες επεξεργασίας ή σε εγκεκριµένους χώρους αξιοποίησης ή διάθεσης. Τα 
ΑΕΚΚ που µεταφέρονται στις µονάδες επεξεργασίας απαγορεύεται να περιέχουν οικιακά 
απορρίµµατα.    

3.13   Η µεταφορά των αποβλήτων ΑΕΚΚ σε εγκεκριµένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας ή στους 
χώρους αξιοποίησης και διάθεσης να γίνεται µε µεταφορικά µέσα που διαθέτουν κατάλληλα 
καλύµµατα, ώστε να αποτρέπεται η διασπορά ή η διάχυσή τους στους δρόµους.   
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      4.     Τελικές Υποχρεώσεις: 

 

4.1.    Η εταιρεία υποχρεούται να τηρεί αρχείο στο οποίο θα αναγράφεται η ποσότητα, το είδος, η 
προέλευση, τα φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά, οι ηµεροµηνίες παραλαβής ή εκχώρησης, ο 
προορισµός, η συχνότητα συλλογής, ο τρόπος διάθεσης των αποβλήτων και το µέσο µεταφοράς, 
καθώς και η συχνότητα καθαρισµού των οχηµάτων, των µέσων συλλογής και του λοιπού  
εξοπλισµού µε όλα τα παραστατικά στοιχεία. Η εταιρία υποχρεούται µέχρι τη 20η 
Φεβρουαρίου, κάθε έτους να διαβιβάζει απολογιστική έκθεση καθώς και τα παραπάνω στοιχεία 
στη ∆/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού ∆υτικής Μακεδονίας της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Ηπείρου - ∆υτ. Μακεδονίας αλλά και σε κάθε Υπηρεσία της Περιφέρειας ∆υτ. 
Μακεδονίας εκείνα τα στοιχεία που την αφορούν. 

4.2      Να ορισθεί υπεύθυνος για την παρακολούθηση της εφαρµογής των όρων της παρούσας απόφασης 
και των διατάξεων της σχετικής νοµοθεσίας. 

4.3     Η εταιρεία οφείλει να παρέχει οποιεσδήποτε σχετικές πληροφορίες και στοιχεία στις αρµόδιες 
αρχές,  όταν ζητηθούν.  

4.4     Σε περίπτωση ατυχήµατος κατά την συλλογή ή τη µεταφορά να γίνεται άµεση εφαρµογή της 
συνηµµένης Μελέτης Οργάνωσης και λειτουργίας. 

4.5       Για οποιαδήποτε τροποποίηση των στοιχείων που συνοδεύουν την αίτηση της άδειας, η εταιρεία 
οφείλει να ενηµερώνει την Υπηρεσία µας για τυχόν τροποποίηση των όρων της παρούσας 

4.6   Αντίγραφα της παρούσας άδειας θα πρέπει να συνοδεύουν όλα τα οχήµατα που δραστηριοποιούνται 
στα όρια της Περιφέρειας ∆υτ. Μακεδονίας.  Επίσης, αντίγραφο της παρούσας µε το φάκελο που 
τη συνοδεύει θα πρέπει να βρίσκεται και στην έδρα της εταιρείας και να επιδεικνύονται σε κάθε 
αρµόδια υπηρεσία. 

4.7     Απαγορεύεται η καύση στερεών αποβλήτων τόσο σε υπαίθριους χώρους όσο και σε στεγασµένους 
χώρους (ανοιχτές εστίες καύσης), σύµφωνα µε την ΚΥΑ 11535/93 (ΦΕΚ  328Β/6.5.1993). 

4.8      Η διαχείριση των µεταχειρισµένων ορυκτελαίων των οχηµάτων της εταιρείας θα γίνεται σύµφωνα 
µε το Π.∆. 82/2004 (ΦΕΚ 64Α/2.3.2004) «Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική 
διαχείριση των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων». 

4.9       Η διαχείριση των µεταχειρισµένων ελαστικών των οχηµάτων της εταιρείας θα γίνεται σύµφωνα 
µε το Π.∆. 109/2004 (ΦΕΚ 75Α/5.3.2004) «Μέτρα και όροι για την εναλλακτική διαχείριση των 
µεταχειρισµένων ελαστικών των οχηµάτων. Πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείρισή τους». 

4.10    Για κάθε δραστηριότητα σχετική µε τη χορηγούµενη άδεια θα πρέπει τα οχήµατα να διαθέτουν 
ασφαλιστήριο συµβόλαιο αστικής ευθύνης για εργασίες διαχείρισης (φόρτωσης, εκφόρτωσης, 
µεταφοράς) αποβλήτων ανάλογα µε τον τύπο αποβλήτων που µεταφέρουν. 

4.11     Στα οχήµατα που θα χρησιµοποιηθούν στα πλαίσια της εν λόγω δραστηριότητας να αναγράφεται 
υποχρεωτικά και στις δύο πλευρές ο τίτλος της εταιρείας καθώς και ο αριθµός της άδειας σε 
χρώµα που να είναι σε έντονη αντίθεση µε εκείνο του οχήµατος. 

4.12   Η εταιρεία οφείλει να συµµορφώνεται µε το εκάστοτε εγκεκριµένο περιφερειακό πλαίσιο 
διαχείρισης των στερεών αποβλήτων. 

4.13     Η παρούσα µπορεί να ανακληθεί είτε µετά από παράβαση κάποιου όρου της, είτε αν διαπιστωθεί 
ότι από τη δραστηριότητα που ασκεί η εταιρεία δεν προστατεύεται επαρκώς το περιβάλλον ή 
κινδυνεύει η δηµόσια υγεία. Σε περίπτωση που προκληθεί ρύπανση ή υποβάθµιση του 
περιβάλλοντος µε υπαιτιότητα της εταιρείας, θα εφαρµοστεί το άρθρο 15 των κυρώσεων της 
ΚΥΑ Η.Π. 50910/2727/03.  

4.14    Ελέγχους για την τήρηση ή µη των όρων της παρούσας δύνανται να διενεργούν οι κατά  την 
κείµενη νοµοθεσία αρµόδιες Υπηρεσίες (άρθρο 14 της ΚΥΑ 50910/2727/2003). 

4.15   Η παρούσα άδεια ισχύει για  πέντε (5) χρόνια, δηλαδή έως 28.02.2017. Η Εταιρεία υποχρεούται 
εγκαίρως και πριν τη λήξη της ισχύος της παρούσας Απόφασης να υποβάλει σχετικό αίτηµα 
στην ∆/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού ∆υτικής Μακεδονίας της Αποκεντρωµένης 
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∆ιοίκησης Ηπείρου - ∆υτικής Μακεδονίας, για την αναθεώρηση αυτής και ενδεχοµένως να 
επανακαθοριστούν, οι όροι και οι περιβαλλοντικές δεσµεύσεις που περιλαµβάνει. 

4.16   Η παρούσα άδεια δεν υποκαθιστά ούτε απαλλάσσει τους υπεύθυνους της εταιρείας από την 
υποχρέωση να εφοδιαστούν µε άλλες άδειες για τις οποίες προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση από 
άλλες διατάξεις. 

 
Άρση της παρούσας απόφασης είναι δυνατόν να πραγµατοποιηθεί εάν κατά τη λειτουργία της 
δραστηριότητας προκύψει ότι δεν προστατεύεται επαρκώς το περιβάλλον, η δε παράβαση των όρων της 
παρούσας απόφασης θα έχει ως αποτέλεσµα την επιβολή κυρώσεων σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 
 
Η παρούσα απόφαση είναι δυνατόν να προσβληθεί από κάθε ενδιαφερόµενο, µε προσφυγή ενώπιον του 
Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. µέσα σε αποκλειστική προθεσµία 30 ηµερών από την κοινοποίησή της σύµφωνα µε το 
νόµο.  
 
 
 
 
 
 
 
Εσωτερική διανοµή: 
1. ∆ΙΠΕΧΩ Αρχείο ΦΣΑ 
2. Χρονολογικό Αρχείο 
3. Αρµόδιοι Υπάλληλοι 
 
Συνηµµένα: Ένα (1) τεύχος θεωρηµένης µελέτης 
ΟΣΜ στον αποδέκτη (5)  

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ Γ.Γ. 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  

ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ 

  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ                                                                               
Αποδέκτες:      
1.    Περιφέρεια ∆υτ. Μακεδονίας          
       ∆/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού          

  ∆ιοικητήριο – 50100 Κοζάνη 
2.    ∆Ι.Α.∆Υ.ΜΑ. Α.Ε. 
       6ο χλµ. Κοζάνης – Πτολεµαϊδας 
       Τ.Κ. 50100 – Κοζάνη 
3.   Υ.Π.Ε.Κ.Α. 
       Γενική ∆/νση Περιβάλλοντος 
       ∆/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού 
       Τµήµα ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 
       Πατησίων 147, 11251, Αθήνα  
4.    ∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας  
       Περιφέρειας ∆υτ. Μακεδονίας 
       ∆ιοικητήριο – 50100 Κοζάνη 

  5.     ΚΙΤΣΟΛΑΜΠΡΟΣ Ν. – ΑΝΤΩΝΙΟΥ Ν. Ο.Ε. 
  Θέση «Ντάριζα»  
  ΤΚ 19600 – Μάνδρα Ν. Αττικής    

6.    Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη 
        Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας 
        Ευαγγελίστριας 2 – Τ.Κ. 10563 ΑΘΗΝΑ  
7.     Περιφέρεια ∆υτ. Μακεδονίας 

 ∆/νση Πολιτικής Προστασίας  
 ∆ιοικητήριο – 50100 Κοζάνη 

8.    GEON ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ο.Ε. 
       Υπόψη κ. Γεωργίου Ευαγγέλου  
       Αµφιπόλεως 38 - Αθήνα  
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