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ΘΕΜΑ: Χορήγηση άδειας συλλογής και µεταφοράς µη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, όπως
αυτά ορίζονται στην ΚΥΑ Η.Π. 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β/22-12-03 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει), για  την  Περιφέρεια  Κρήτης,  στην  εταιρεία  µε  την  επωνυµία  «ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  Α.Ε.»  και  δ.τ.  «ΕΛ.∆Ι.Α.  Α.Ε.»,  που  εδρεύει  στο  12ο  χλµ  της  Π.Ε.Ο.
Θεσσαλονίκης  –  Κιλκίς,  αγροτεµάχιο  593α  Νεοχωρούδας,  ∆ήµου  Ωραιοκάστρου,  ΠΕ
Θεσσαλονίκης

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η  Συντ ο ν ί σ τ ρ ι α  τ η ς  Αποκ ε ν τ ρωµένη ς  ∆ ιο ί κησης  Κρήτ η ς

Έχοντας υπόψη: 
1) Το  Ν.1650/1986  (ΦΕΚ  160/Α/86)  «Για  την  προστασία  του  περιβάλλοντος»,  όπως

τροποποιήθηκε  µε  το  Ν.  3010/2002 (ΦΕΚ  91/Α/02)  «Εναρµόνιση  του  Ν.1650/1986 µε  τις
οδηγίες  97/11 Ε.Ε.  και  96/61 Ε.Ε.,  διαδικασία  οριοθέτησης  και  ρυθµίσεις  θεµάτων  για  τα
υδατορέµατα  και  άλλες  διατάξεις»  και  το  Ν.4014/2011  (ΦΕΚ  209/Α/11)  «Περιβαλλοντική
αδειοδότηση κλπ» και ισχύει. 

2) Το  Ν.2939/2001  «Συσκευασίες  &  Εναλλακτική  ∆ιαχείριση  των  συσκευασιών  &  άλλων
προϊόντων κτλ» (ΦΕΚ 179/Α/01), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

3) Το  Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/10) αναφορικά  µε την «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτ/σης και της
Αποκεντρωµένης ∆/σης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» όπως ισχύει.

4) Το Ν.4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/12) περί την «Ποινική Προστασία του Περιβάλλοντος κλπ».
5) Το  Ν.  4325/2015  (ΦΕΚ  47/Α/15)  «Εκδηµοκρατισµός  της  ∆ιοίκησης  −  Καταπολέµηση

Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις»
και συγκεκριµένα το Άρθρο 28 παραγρ.1 αυτού, µε την οποία καταργείται η διάταξη της παρ.
2 του άρθρου 6 του Ν.3852/2010 (Α΄ 87) και σε κάθε Αποκεντρωµένη  ∆ιοίκηση συνιστάται
θέση προϊσταµένου, που φέρει τον τίτλο «Συντονιστής Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης», και το
Άρθρο 28Α όπως αυτό προστέθηκε µε το Άρθρο 24 του Ν.4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/16).

6) Το  Π.∆.148/2009  (ΦΕΚ  190/Α/09)  αναφορικά  µε  την  «Περιβαλλοντική  ευθύνη  για  την
πρόληψη και την αποκατάσταση  των ζηµιών στο  περιβάλλον – Εναρµόνιση  µε  την οδηγία
2004/35/ΕΚ κλπ».

7) Το  Π.∆.136/2010  (ΦΕΚ  229/Α/10)  αναφορικά  µε  τον  «Οργανισµό  της  Αποκέντρωσης
∆ιοίκησης Κρήτης».

8) Το  Π.∆.  109/2004  (ΦΕΚ  75/Α/04)  «Μέτρα  και  όροι  για  την  εναλλακτική  διαχείριση  των
µεταχειρισµένων ελαστικών των οχηµάτων κτλ».

9) Την  ΚΥΑ  114218/1997 (ΦΕΚ  1016/Β/97) «Κατάρτιση  πλαισίου  Προδιαγραφών  και  γενικών
προγραµµάτων  διαχείρισης  στερεών  αποβλήτων»  όπως  τροποποιήθηκε  µε  την  Υ.Α.  οικ.
56366/4351/2014 (ΦΕΚ 3339/Β/14).
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10) Την ΚΥΑ Η.Π. 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β/03) «Μέτρα και όροι για τη ∆ιαχείριση Στερεών
Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασµός ∆ιαχείρισης», όπως ισχύει.

11) Την  ΚΥΑ  36259/1757/Ε103/10  (ΦΕΚ  1312/Β/10)  «Μέτρα  και  όροι  για  την  εναλλακτική
διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)».

12) Την  ΚΥΑ  Η.Π.  23615/651/Ε.103/2014  (ΦΕΚ  1184/Β/14)  «Καθορισµός  κανόνων,  όρων  και
προϋποθέσεων  για  την  εναλλακτική  διαχείριση  των  αποβλήτων  ειδών  ηλεκτρικού  και
ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ΑΗΗΕ), σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2012/19/ΕΚ
«σχετικά µε τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ΑΗΗΕ)», του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 και άλλες διατάξεις».

13) Την ΚΥΑ  οικ. 43942/4026/2016 (ΦΕΚ  2992/Β/16) «Οργάνωση και λειτουργία  Ηλεκτρονικού
Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν.4042/2012 (Α'
24), όπως ισχύει».

14) Την ΥΑ 14026/2017 (ΦΕΚ 250/ΥΟ∆∆/17) «∆ιορισµός της Μαρίας Κοζυράκη του Εµµανουήλ
ως Συντονίστριας της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Κρήτης».

15) Την  Εγκύκλιο  του  ΥΠΕΧΩ∆Ε  µε  αρ.πρωτ.  οικ.  123067/1029/2004  «Περιβαλλοντική
αδειοδότηση  έργων:  Συλλογή  –  Μεταφορά  –  Αποθήκευση  Αποβλήτων  και  Αποκατάσταση
Χώρων Ανεξέλεγκτης ∆ιάθεσης Απορριµµάτων».

16) Την  Εγκύκλιο  του  ΥΠΕΧΩ∆Ε  µε  αρ.πρωτ.  122648/09-03-05 «∆ιευκρινίσεις  σχετικά  µε  την
Μελέτη  Οργάνωσης  για  την  άδεια  συλλογής  και  µεταφοράς  αποβλήτων  συσκευασιών,
χρησιµοποιούµενων  ελαστικών  οχηµάτων,  αποβλήτων  λιπαντικών  ελαίων,  οχηµάτων  στο
τέλος  του  κύκλου  ζωής τους,  χρησιµοποιούµενων  ηλεκτρικών  στηλών  & συσσωρευτών και
αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού, σύµφωνα µε το Ν.2939/01».

17) Την  µε  αρ.  21/2011 Εγκύκλιο  του  ΥΠΕΚΑ  (αρ.πρωτ.  4631.109/12-12-11) µε  θέµα  «Άδειες
συλλογής µεταφοράς αποβλήτων».

18) Την Εγκύκλιο του  ΥΠΕΚΑ  µε  αρ.πρωτ. οικ. 129043/4345/8-7-2011 «Εφαρµογή νοµοθεσίας
για τη διαχείριση µη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων».

19) Την Εγκύκλιο του  ΥΠΕΚΑ  µε  αρ.πρωτ. οικ. 24040/2590/12-4-2013 «Εφαρµογή νοµοθεσίας
για τη διασυνοριακή µεταφορά µη επικίνδυνων αποβλήτων».

20) Την υπ'  αριθµ.  οικ.8165/30-06-2017  (ΦΕΚ  2247/Β/2017)  Απόφαση  της  Συντονίστριας
Αποκεντρωµένης  ∆ιοίκησης  Κρήτης  περί  «Ανάθεσης  άσκησης  αρµοδιοτήτων  σε  οργανικές
µονάδες της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Κρήτης και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής µε
«Με  εντολή  Συντονιστή»  («Μ.Ε.Σ.»)  αποφάσεων,  εγγράφων  και  άλλων  πράξεων,  στους
Προϊστάµενους των οργανικών µονάδων της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Κρήτης ... ...»

21) Την µε αρ.πρωτ. 1624/18-05-2017 ∆/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. Α.∆.Κ. αίτηση της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Α.Ε.», µε συνηµµένη Μελέτη Οργάνωσης και Λειτουργίας, για
χορήγηση άδειας συλλογής και µεταφοράς µη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων.

22) Το  µε  αρ.πρωτ.  1624/20-06-2017  έγγραφο  της  ∆/νσης  ΠΕ.ΧΩ.Σ.  Α.∆.Κ.  µε  το  οποίο
ζητήθηκαν  συµπληρωµατικά  στοιχεία  επί  του  φακέλου  της  Μελέτης  Οργάνωσης  και
Λειτουργίας.

23) Την µε αρ.πρωτ. 2289/12-07-2017 ∆/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. Α.∆.Κ. αίτηση της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Α.Ε.» για την υποβολή των συµπληρωµατικών στοιχείων που
ζητήθηκαν.

24) Το  από  28/03/2016 ιδιωτικό  συµφωνητικό  συνεργασίας  της  εταιρείας  ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑ∆ΙΚΗ
ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΑΒΕΕ µε την εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Α.Ε. σχετικά µε
την διαχείριση των µη επικίνδυνων οργανικών αποβλήτων για την παραγωγή βιοαερίου.

25) Το από 01/10/2016 ιδιωτικό συµφωνητικό συνεργασίας της εταιρείας ΑΝ.Α.ΚΕ.Μ Α.Ε. µε την
εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Α.Ε. σχετικά µε τη διαχείριση των ΑΕΚΚ.

26) Το  ότι  η  εταιρεία  βρίσκεται  καταχωρηµένη  στο  Μητρώο  επιχειρήσεων  που
δραστηριοποιούνται  στη  διαχείριση  µη  επικινδύνων  αποβλήτων,  του  ΥΠΕΝ,  µε  αριθµό
εγγραφής 128.
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Tη χορήγηση άδειας για τη δραστηριότητα της συλλογής και µεταφοράς µη επικίνδυνων στερεών
αποβλήτων, όπως αυτά ορίζονται στην ΚΥΑ Η.Π. 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β/22-12-03 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει) (στο εξής: απόβλητα), για την Περιφέρεια Κρήτης, στην εταιρεία µε την
επωνυµία  «ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  Α.Ε.»  και  δ.τ.  «ΕΛ.∆Ι.Α.  Α.Ε.»,  που
εδρεύει στο 12ο χλµ της Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Κιλκίς, αγροτεµάχιο 593α Νεοχωρούδας, ∆ήµου
Ωραιοκάστρου,  ΠΕ  Θεσσαλονίκης  µε  σκοπό  τη  µεταφορά  τους  σε  νοµίµως  αδειοδοτηµένες
εγκαταστάσεις προσωρινής αποθήκευσης, διάθεσης, ανακύκλωσης, επεξεργασίας ή αξιοποίησης
στερεών αποβλήτων, µε τους ακόλουθους όρους και περιορισµούς:

A  . Γενικοί Όροι

(1) Η παρούσα άδεια ισχύει για δραστηριότητες συλλογής και µεταφοράς µη επικίνδυνων στερεών
αποβλήτων σύµφωνα µε τις διατάξεις της ΚΥΑ Η.Π. 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β/22-12-03) και
δεν  επεκτείνεται  σε  εργασίες  προσωρινής  αποθήκευσης,  διάθεσης,  αξιοποίησης  και
µεταφόρτωσης  στερεών  αποβλήτων.  Τα  συλλεγόµενα  απόβλητα  δε  θα  περιέχουν  υγρά  (νερό
κ.α.) και θα είναι απαλλαγµένα από ξένες ύλες και επικίνδυνες ουσίες.

Ειδικότερα  η παρούσα  άδεια  αφορά  σε εργασίες  συλλογής  και µεταφοράς των  αναφερόµενων
αποβλήτων στον Πίνακα 1 του Παραρτήµατος, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της
παρούσας.

(2) Η  παρούσα  άδεια  ισχύει  για  τη  δραστηριότητα  της  συλλογής  των  προαναφερόµενων  µη
επικίνδυνων στερεών απόβλητων, εντός των ορίων της αρµοδιότητας της Περιφέρειας Κρήτης και
της  µεταφοράς  τους  σε  κατάλληλα  αδειοδοτηµένες  εταιρείες  ανακύκλωσης  επεξεργασίας  και
διάθεσης στερεών αποβλήτων. Εάν η δραστηριότητα της συλλογής και µεταφοράς επεκτείνεται
πέρα των ορίων αυτών, η εταιρεία υποχρεούται να ζητήσει άδεια από την αντίστοιχη Περιφέρεια.

(3) Η Εταιρεία οφείλει, πριν την έναρξη της δραστηριότητας της στην Περιφέρεια Κρήτης, να
διαθέτει  σε  ισχύ  συµβάσεις    µε  τα  συστήµατα  εναλλακτικής  διαχείρισης  για  τα
διαχειριζόµενα  απόβλητα  που  εµπίπτουν  στην  εναλλακτική  διαχείριση  και  και  να  τις
προσκοµίσει  στην  υπηρεσία  µας, καθώς  και  µε  κατάλληλες  αδειοδοτηµένες  εταιρείες
επεξεργασίας  ανακύκλωσης  και αξιοποίησης  στερεών  αποβλήτων  (αποδέκτες  αποβλήτων) για
µεταφορά σε αυτές ανακυκλώσιµων υλικών, οι οποίες αποτελούν προϋπόθεση για την ισχύ της
παρούσας  άδειας.  Οι  εν  λόγω  συµβάσεις,  οι  πιθανές  Αποφάσεις  Έγκρισης  Περ/κών  Όρων
(ΑΕΠΟ) και οι άδειες λειτουργίας των µονάδων θα  πρέπει να είναι σε ισχύ για όλο το χρονικό
διάστηµα ισχύος της παρούσας άδειας και να είναι στη διάθεση όποιας δηµόσιας αρχής. Όσον
αφορά τα απόβλητα τα οποία απορρίπτονται σε ΧΥΤΑ (∆ηµοτικά απόβλητα), η παρούσα άδεια
είναι  σε  ισχύ  για  όσο  διάστηµα  η  εταιρεία  κατέχει  σύµβαση  µε  το  φορέα  διαχείρισης  των
αποβλήτων αυτών.

(4) Προ  της  ενάρξεως  της  αναφερόµενης  ως  άνω  δραστηριότητας,  η  εταιρεία  υποχρεούται,  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  καθαριότητας  του
εξοπλισµού συλλογής και µεταφοράς των αποβλήτων. Επίσης, αυτή θα έχει την ευθύνη για το
χειρισµό  και  τη  συντήρηση  όλων  των  οχηµάτων  µεταφοράς,  ώστε  να  είναι  σύµφωνα  µε  την
ισχύουσα νοµοθεσία και οι εργασίες συλλογής και µεταφοράς να µην εγκυµονούν κινδύνους για
την  ανθρώπινη  υγεία  και  το  περιβάλλον.  Η  εταιρεία  διαθέτει  προς  το  παρόν  τα  παρακάτω
οχήµατα για τη δραστηριότητα της συλλογής και µεταφοράς των µη επικινδύνων αποβλήτων: 

Αριθµός
κυκλοφορίας

Τύπος οχήµατος Ωφέλιµο φορτίο
[κιλά] Παρατηρήσεις

ΝΗΑ 2142 MERCEDES 24.000 ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑ∆ΩΝ

ΝΗΚ 3440 MERCEDES 34.000 ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑ∆ΩΝ
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ΝΗΜ 5639 ΜΑΝ 40.000 ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑ∆ΩΝ

ΝΚΚ 4095 DAIMLER 29.150 ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑ∆ΩΝ

NIX 5163 DAIMLER 7.850 ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑ∆ΩΝ

ΝΙΚ 1379 ΜΑΝ 40.000 ΦΕΡΕΙ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ

ΝΗΝ 7137 ΜΑΝ 40.000 ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑ∆ΩΝ

ΝΗΟ 3478 MERCEDES 40.000 ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑ∆ΩΝ

ΝΖΝ 5519 ΜΑΝ 40.000 ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑ∆ΩΝ

ΝHI 4760 VOLKS WAGEN 550 ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΟΙΝΟ ΜΗ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ

ΝΙΥ 5931 ΜΑΝ 14.520 ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑ∆ΩΝ

ΝΙΥ 8559 ΜΑΝ 11.180 ΚΟΙΝΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΑΝΟΙΧΤΟ

 

(5) Η εταιρεία υποχρεούται σύµφωνα µε το άρθρο 13 παρ. 3 της ΚΥΑ ΗΠ 50910/2727/03 και την
Εγκύκλιο  129043/4345/8-7-2011  να  βρίσκεται  καταχωρηµένη  στο  Μητρώο  που  τηρείται  στην
αρµόδια υπηρεσία  περιβάλλοντος (Τµήµα ∆ΣΑ) του  ΥΠΕΝ,  και να  ενηµερώνει τα  στοιχεία  της
καταχώρησης σε περίπτωση µεταβολής.

(6) Επισηµαίνεται  ότι  αν  από  τις  εργασίες  συλλογής  και  µεταφοράς  µη  επικίνδυνων  στερεών
αποβλήτων προκληθεί ρύπανση ή υποβάθµιση του περιβάλλοντος µε υπαιτιότητα της εταιρίας,
θα  εφαρµοστεί  το  άρθρο  15 της  Η.Π.  50910/2727/03 (ΦΕΚ  1909/Β/03) σε  συνδυασµό  µε  τις
σχετικές διατάξεις περί επιβολής κυρώσεων των Ν.1650/86 και Ν.2939/01, όπως ισχύουν.

(7) Η  εταιρεία  οφείλει  να  προβεί  σε  συµβάσεις  συνεργασίας  µε  τους  παραγωγούς  -  κατόχους
αποβλήτων, των οποίων πρόκειται να διαχειριστεί τα απόβλητα τους.

(8) Για τα απόβλητα που εµπίπτουν στην εναλλακτική διαχείριση του Ν.2939/01, εν προκειµένω τα
Απόβλητα  από  Εκσκαφές,  Κατασκευές  και Κατεδαφίσεις  (ΑΕΚΚ),  τα  Απόβλητα  Ηλεκτρικού  και
Ηλεκτρονικού  Εξοπλισµού  (ΑΗΗΕ)  και  τα  µεταχειρισµένα  ελαστικά  οχηµάτων,  η  εταιρεία
υποχρεούται να τα συλλέγει και να τα µεταφέρει σε σηµεία-αποδέκτες, που θα της υποδειχθούν
από τα αντίστοιχα συστήµατα εναλλακτικής διαχείρισης σύµφωνα µε τις διατάξεις της ισχύουσας
νοµοθεσίας και τους όρους των συµβάσεων των συστηµάτων µε την εταιρεία. Επίσης θα πρέπει
να  υπάρχει  συνεργασία  της  εταιρείας  µε  τα  συστήµατα  εναλλακτικής  διαχείρισης  για  κάθε
αναγκαία λεπτοµέρεια για την εναλλακτική διαχείριση των διαφόρων τύπων στερεών αποβλήτων.

(9) Η συλλογή και µεταφορά νωπών ζωικών υποπροϊόντων και των περιττωµάτων (κεφάλαιο ΕΚΑ
02) δεν εµπίπτουν στις διατάξεις του Ν. 4042 (άρθρο 10 του Ν. 4042/2012) και στις αρµοδιότητες
του Υ.Π.ΕΝ. Η συλλογή και µεταφορά των προαναφερόµενων γίνεται σύµφωνα µε τον Κανονισµό
(ΕΚ)  αριθ.  1069/2009  και  για  την  πραγµατοποίηση  τους  απαιτείται  άδεια  από  την  αρµόδια
Κτηνιατρική  Υπηρεσία.  Τα  θερµικά  αδρανοποιηµένα  ζωικά  υποπροϊόντα  και  τα  περιττώµατα
(ΕΚΑ 02 02 03) θεωρούνται µη επικίνδυνα απόβλητα και η συλλογή και η µεταφορά τους γίνεται
σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην παρούσα απόφαση. Επιπλέον για να είναι εφικτή η µεταφορά
τους,  η  αξιοποίηση  των  προαναφερόµενων  αποβλήτων  πρέπει  να  γίνεται  σε  µονάδες  µε
εγκεκριµένους  περιβαλλοντικούς  όρους  για  τη  δραστηριότητα  της  κοµποστοποίησης  και
παρασκευής οργανικών λιπασµάτων ή παραγωγής βιοαερίου (βλ. 24 σχετικό).

(10) Η Εταιρεία υποχρεούται να τηρήσει όλα όσα αναφέρονται στη συνηµµένη Μελέτη Οργάνωσης και
Λειτουργίας  που κατατέθηκε µε την (21) σχετική και εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση µε τους
όρους της παρούσας Απόφασης. Η εν λόγω Μελέτη αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας
άδειας και θα πρέπει να είναι στη διάθεση των αρµόδιων Υπηρεσιών σε κάθε έλεγχο, σύµφωνα
µε την κείµενη νοµοθεσία.

(11) Οι  τεχνικές  προδιαγραφές  των  οχηµάτων  µεταφοράς,  του  λοιπού  εξοπλισµού  συλλογής  και
µεταφοράς  στερεών  αποβλήτων  και  γενικά  ολόκληρης  της  αδειοδοτούµενης  δραστηριότητας
πρέπει να είναι απολύτως σύµφωνες µε τα οριζόµενα στην ΚΥΑ 114218/1997.
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(12) Η  εν  λόγω  εταιρεία  έχει  την  πλήρη  ευθύνη  για  την  οργάνωση  των  µέσων  συλλογής  και  των
οχηµάτων µεταφοράς, την καταλληλότητά τους για την µεταφορά των αποβλήτων, την ασφαλή
παράδοσή τους σε νόµιµα λειτουργούσες επιχειρήσεις προς περαιτέρω εργασίες αξιοποίησης ή
διάθεσης (R/D) ή προς διασυνοριακή µεταφορά.

(13) Τα  απόβλητα  µε  κωδικούς  ΕΚΑ  02.01.99,  02.03.99,  02.05.99,  02.06.99  και  02.07.99  που
περιγράφονται στον πίνακα µε τα διαχειριζόµενα απόβλητα της εταιρείας, να συνοδεύονται πάντα
από αναλυτική περιγραφή του συγκεκριµένου αποβλήτου (παραγωγική διαδικασία προέλευσης,
φυσική κατάσταση κλπ).

(14) Τα απόβλητα που αναγράφονται στην άδεια θα πρέπει ή να παράγονται στα διοικητικά όρια της
αδειοδοτούσας υπηρεσίας ή να µπορούν να διατεθούν σε εγκαταστάσεις, που λειτουργούν στα
διοικητικά όρια της αδειοδοτούσας υπηρεσίας, προς περαιτέρω εργασίες αξιοποίησης ή διάθεσης
(R/D).

Β. Όροι και περιορισµοί που αφορούν τη συλλογή µη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων

(1) Η επιλογή των χώρων τοποθέτησης των µέσων συλλογής των αποβλήτων θα γίνεται µε βάση τα
εξής κριτήρια:

• Εξασφάλιση προσβασιµότητας των οχηµάτων και λειτουργικότητας των διαδικασιών 
φορτοεκφόρτωσης

• Ευκολία πρόσβασης στους παραγωγούς χωρίς παρενόχληση των γειτονικών κατοικιών
• Εξασφάλιση συνθηκών υγιεινής
• Ελαχιστοποίηση της οπτικής όχλησης του περιβάλλοντος χώρου
• Να βρίσκονται σε σηµεία κεντροβαρή των περιοχών που εξυπηρετούν 

(2) Κατά  την  επιλογή  των  χώρων  όπου  θα  τοποθετούνται  τα  µέσα  συλλογής  των  αποβλήτων  να
λαµβάνονται  κατάλληλα  µέτρα  ώστε  να  µην προκύπτουν  προβλήµατα  περιβάλλοντος,  υγιεινής
και κυκλοφορίας.

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

(4) Πριν  από  τις  εργασίες  κατεδάφισης  λαµβάνονται  µέτρα  για  την  επιλεκτική  αποξήλωση  των
τµηµάτων και υλικών που µπορούν να επαναχρησιµοποιηθούν είτε στο εργοτάξιο είτε σε άλλες
παρεµφερείς εργασίες.

(5) Απαγορεύεται η συλλογή των ΑΗΗΕ από κοινού  µε τα οικιακά απόβλητα. Οι καταναλωτές  και
διανοµείς  υποχρεούνται  να  διαχωρίζουν  τα  ΑΗΗΕ  από  τα  λοιπά  οικιακά  απόβλητα  και  να  τα
παραδίδουν σε ευχερώς προσβάσιµα σηµεία συλλογής.

(6) Η χωριστή συλλογή των ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης από εκείνα που προέρχονται από εµπορικές
βιοµηχανικές  και  άλλες  πηγές  είναι  υποχρεωτική  και  πραγµατοποιείται  σε  ειδικούς  χώρους
(σηµεία  συλλογής)  που  φέρουν  κατάλληλη  επισήµανση  και  ειδικότερα:  α)  σε  δηµοτικά  σηµεία
συλλογής  που  καθορίζονται  από  τους  ΟΤΑ  σε  συνεργασία  µε  τα  συστήµατα  εναλλακτικής
διαχείρισης  και  β)  σε  καταστήµατα  λιανικού  εµπορίου  ή  σε  ειδικευµένα  καταστήµατα  που
διακινούν ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισµό.

(7) Η  συλλογή  των  ΑΗΗΕ  µη  οικιακής  προέλευσης  γίνεται  µε  µέριµνα  των  παραγωγών  µέσω
εγκεκριµένου  συστήµατος  εναλλακτικής  διαχείρισης  από  τις  εγκαταστάσεις  χρηστών,  µε  τη
δυνατότητα  να  συνάπτουν  µεταξύ  τους  οικονοµικές  συµφωνίες.  Το  εγκεκριµένο  σύστηµα
εναλλακτικής διαχείρισης κατά την παραλαβή ΑΗΗΕ από εµπορικές βιοµηχανικές, ιδρυµατικές και
άλλες  πηγές  πλην  των  οικιακών  χρηστών  εκδίδει  Βεβαίωση  Παραλαβής  στην  επωνυµία  του
Φορέα.
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(8) Τα  ΑΗΗΕ  των  οποίων  οι κωδικοί  ΕΚΑ  επισηµαίνονται  µε  αστερίσκο  δεν  ταξινοµούνται  για  τη
συλλογή – µεταφορά σε κάποια κατηγορία επικίνδυνων αποβλήτων υπό την προϋπόθεση ότι οι
συσκευές είναι ακέραιες.

(9) Στα  σηµεία  συλλογής  να  υπάρχει  ειδική  πρόβλεψη  για  την  επιστροφή  των  ΑΗΗΕ  που
παρουσιάζουν  κίνδυνο  για  την  υγεία  και  την  ασφάλεια  του  προσωπικού  λόγω  ρύπανσης  ή
µόλυνσης του.

(10) Απαγορεύεται η συλλογή και µεταφορά των αποβλήτων βρώσιµων ελαίων και λιπών από κοινού
µε απόβλητα λιπαντικών ελαίων (ΑΛΕ).

(11) Απαγορεύεται η συγκέντρωση ή προσωρινή  αποθήκευση  αποβλήτων οποιουδήποτε  είδους σε
στεγασµένους ή υπαίθριους χώρους εντός ή εκτός σχεδίου χωρίς να υπάρχει σχετική άδεια. Για
την  εξυπηρέτηση  της  συλλογής  και  συγκέντρωσης  των  αποβλήτων,  επιτρέπεται  η  στάση  των
µέσων µεταφοράς στις εγκαταστάσεις των παραγωγών ή κατόχων, υπό την ευθύνη της εταιρείας
για  περιορισµένο  χρονικό  διάστηµα  και  εφόσον  η  συγκεκριµένη  ενέργεια  δεν  αντίκειται  στους
περιβαλλοντικούς όρους και στις απαιτήσεις ασφαλείας των ανωτέρω εγκαταστάσεων.

(12) Ο  καθαρισµός  των  δοχείων  και  γενικότερα  των  χώρων  εναπόθεσης  αποβλήτων  να
πραγµατοποιείται σε τακτά χρονικά διαστήµατα και µε τρόπο ώστε να αποφεύγεται η πρόκληση
εστιών µόλυνσης και να διασφαλίζεται η δηµόσια υγεία.

(13) Να  χρησιµοποιούνται  δοχεία  κατάλληλης  σύστασης  -  προδιαγραφών,  και  ανάλογου  όγκου  για
κάθε είδους απόβλητο.

(14) Η θέση των χώρων συλλογής να είναι απόµακρη και µη ορατή από αρχαιολογικούς χώρους και
από πολιτιστικού περιεχοµένου γενικά κτίσµατα.

(15) Στις  περιπτώσεις  που η εταιρεία  µεταφέρει απόβλητα,  όπως περιγράφονται  στον Πίνακα  1 µε
κωδικό ΕΚΑ που αντιστοιχεί στη µη επικίνδυνη εκδοχή ζεύγους κωδικών αποβλήτων (κατοπτρικό
ζεύγος),  τα  απόβλητα  αυτά  θα  πρέπει  να  συλλέγονται  χωριστά  και  κατά  τη  µεταφορά  τους,
συνοδεύονται  από  πιστοποιηµένη  ανάλυση  διαπιστευµένου  εργαστηρίου  µε  ευθύνη  του
παραγωγού των αποβλήτων (πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 14899), όταν ο παραγωγός είναι παραγωγική
δραστηριότητα που αδειοδοτείται περιβαλλοντικά (επιχείρηση ή εγκατάσταση).

(16) 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  υποβλήθηκε  µε  τη  (21)  σχετική.  Επίσης  η  εταιρεία  πρέπει  να  διενεργεί
προληπτικό  ιατρικό-κλινικοεργαστηριακό έλεγχο, τουλάχιστον  σε ετήσια  βάση  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.

(17) Να  ληφθεί ιδιαίτερη  µέριµνα  για  την  εκπαίδευση  και συνεχή  ενηµέρωση του προσωπικού  που
απασχολείται  στα  πλαίσια  της  αδειοδοτούµενης  δραστηριότητας,  σε  θέµατα  ασφάλειας  και
χειρισµού των αποβλήτων για την αποφυγή κινδύνων για τη δηµόσια υγεία και το περιβάλλον. Το
προσωπικό της Εταιρείας να φέρει ειδικές στολές εργασίας και λοιπό εξοπλισµό (γάντια, µπότες
ασφαλείας,  κράνος,  αντανακλαστικό  γιλέκο  κ.α.),  ανάλογα  µε  τη  φύση  των  αποβλήτων  και  το
ωράριο εργασίας. Να ληφθεί ιδιαίτερη µέριµνα ώστε να εξοπλιστούν τα οχήµατα µεταφοράς µε
σύστηµα επικοινωνίας.

Γ. Όροι και περιορισµοί που αφορούν την µεταφορά µη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων

(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
ακάθαρτων  στραγγισµάτων,  κλπ.  Επίσης,  δεν  επιτρέπεται  η  φόρτωση  διαφορετικών  ειδών
αποβλήτων ταυτόχρονα.
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(2) Τα  οχήµατα  που  θα  χρησιµοποιούνται  για  τις  µεταφορές  να  έχουν  τις  απαιτούµενες  άδειες
κυκλοφορίας και δελτία τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ, να είναι εφοδιασµένα µε κατάλληλο εξοπλισµό
αντιµετώπισης έκτακτων καταστάσεων και να είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας. 
Η  καταλληλότητα  των  οχηµάτων  της  εταιρείας  καθώς  και  η  αδειοδότηση  τους  αποτελεί
αρµοδιότητα  του  Υπουργείου  Υποδοµών  και  Μεταφορών  και  δεν  αποτελεί  αντικείµενο  της
παρούσας απόφασης.

(3) Οι οδηγοί και οι χειριστές ανυψωτικών να έχουν την προβλεπόµενη από την ισχύουσα νοµοθεσία
επαγγελµατική άδεια και να είναι κατάλληλα εκπαιδευµένοι σε θέµατα ασφαλούς λειτουργίας των
οχηµάτων µεταφοράς των αποβλήτων για την αποφυγή κινδύνων που προσβάλλουν τη δηµόσια
υγεία  το περιβάλλον και τους ιδίους.

(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 κ.λ.π. 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.

(5) Η κυκλοφορία των οχηµάτων µεταφοράς πρέπει να ακολουθεί πιστά τον Κ.Ο.Κ.

(6) Η διαχείριση των µεταχειρισµένων ορυκτελαίων που προκύπτουν από τις  αλλαγές λαδιών των
οχηµάτων  να  γίνεται  σύµφωνα  µε  τη  διαδικασία  που  προβλέπεται  στο  Π.∆.  82/2004  (ΦΕΚ
64/Α/02-03-04), µη επιτρεπόµενης της ανεξέλεγκτης απόρριψής τους στο περιβάλλον.

(7) Η φόρτωση των στερεών αποβλήτων στα οχήµατα µεταφοράς πρέπει να γίνεται µε τέτοιο τρόπο
που να  αποκλείεται η  µετακίνηση  του  φορτίου  στα  container και στα οχήµατα, και να  υπάρχει
οµοιογενής κατανοµή φορτίου. Τα ΑΕΚΚ απαγορεύεται ρητά να συλλέγονται και να µεταφέρονται
από  κοινού  µε  τα  οικιακά  απορρίµµατα.  Ειδική  µέριµνα  πρέπει  να  δοθεί  στα  ΑΗΗΕ  που
περιέχουν υγρά (πχ ψυγεία) ώστε να µην υπάρχει διαρροή υγρών, καθώς και στους λαµπτήρες
και άλλα εύθραυστα ΑΗΗΕ (πχ οθόνες, σωλήνες φθορισµού, καθοδικές λυχνίες κτλ) ώστε να µην
θραύονται κατά τη συλλογή – µεταφορά τους.

(8) Μετά την πλήρωση των ανοικτών container ή των ανοικτού τύπου οχηµάτων µεταφοράς και πριν
τη µεταφορά τους σε νοµίµως αδειοδοτηµένες εγκαταστάσεις, να γίνεται επιµελής κάλυψή τους µε
σκέπαστρο (π.χ µουσαµάς) για την αποφυγή τυχόν διασποράς αποβλήτων στο περιβάλλον κατά
τη διαδροµή.

(9) Για την  αντιµετώπιση  έκτακτων περιστατικών πρέπει να  υπάρχει  οµάδα σε επιφυλακή που να
διαθέτει κατάλληλα µέσα αντιµετώπισης, όπως σκούπες,  πυροσβεστήρες, φαρµακείο, κλπ.

(10) Κατά τη µεταφορά των χρησιµοποιηµένων βρώσιµων ελαίων και λιπών να λαµβάνονται όλα τα
απαραίτητα µέτρα για την αποφυγή και την αντιµετώπιση τυχών διαρροών (έλεγχος στεγανότητας
δοχείων  µεταφοράς,  εφεδρικό  σύστηµα  σωληνώσεων  µετάγγισης,  ύπαρξη  κατάλληλων
προσροφητικών υλικών και φραγµάτων για τον περιορισµό διαρροών κ.α.)

(11) Τα  οχήµατα  µεταφοράς  θα  πρέπει   να  καθαρίζονται,  να  πλένονται  και  να  απολυµαίνονται  σε
τακτά διαστήµατα ώστε να διατηρούνται σε άριστη υγειονοµική κατάσταση.

(12) Σε περιπτώσεις διασυνοριακής µεταφοράς των εν λόγω αποβλήτων ισχύουν, ο Κανονισµός (ΕΚ)
αριθµ. 1013/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 14ης Ιουνίου 2006 για
τις µεταφορές των αποβλήτων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς και οι διατάξεις που
έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση του Κανονισµού 1013/2006,  και κατά τα λοιπά, η παρ.6 άρθ.8
της ΚΥΑ 50910/2727/03.
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∆. Τελικές υποχρεώσεις- Ισχύς της παρούσας Άδειας:

(1) Για την παρακολούθηση της εφαρµογής των όρων της παρούσας απόφασης και των διατάξεων
της σχετικής νοµοθεσίας, έχει ορισθεί υπεύθυνος ο κ. Λαζαρίδης Φιλάρετος.

(2) Για κάθε όχηµα µεταφοράς θα πρέπει να προβλέπεται  θέση στάθµευσης εντός της Περιφέρειας
Κρήτης,  σε  κατάλληλα  αδειοδοτηµένο  χώρο  στάθµευσης, για  τον  οποίο  η  Εταιρία  πρέπει  να
κατέχει σύµβαση καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσης.

(3) Η  εταιρεία  οφείλει  να  τηρεί  µητρώο,  όπου  πρέπει  να  αναφέρονται  η  ποσότητα,  το  είδος,  η
προέλευση,  τα  φυσικοχηµικά  χαρακτηριστικά,  η  ηµεροµηνία  παραλαβής  ή  εκχώρησης,  ο
προορισµός, η συχνότητα συλλογής, το µέσο µεταφοράς των αποβλήτων. Το εν λόγω µητρώο να
διατηρείται  για  τουλάχιστον  δύο  (2)  χρόνια.  Η  εταιρεία  πρέπει  να  παρέχει  τις  παραπάνω
πληροφορίες στην υπηρεσία µας όταν αυτές ζητηθούν. Για την καλύτερη οργάνωση του εν λόγω
µητρώου αποβλήτων που είναι υποχρεωτικό να τηρούν οι επιχειρήσεις (παραγωγοί αποβλήτων,
συλλέκτες µεταφορείς και εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων), προτείνεται να διακινούνται τα
απόβλητα  σύµφωνα  µε  τη  συµπλήρωση  του  «έντυπου  παρακολούθησης  αποβλήτων»  του
παραρτήµατος  ΙΙ   της  (  18  ) σχετικής  Εγκυκλίου. Τα  έντυπα  παρακολούθησης  είναι  τριπλότυπα
(ένα για τον παραγωγό, ένα για τον συλλέκτη και ένα για τον αποδέκτη) και αρχειοθετούνται για
τουλάχιστον δύο (2) χρόνια.

(4) Σε  εφαρµογή  της  ΚΥΑ  οικ.  43942/4026/2016  (ΦΕΚ  2992/Β/2016)  όπως  τροποποιήθηκε  και
ισχύει,  η  εταιρεία  υποχρεούται  να  είναι  εγγεγραµµένη  στο  Ηλεκτρονικό  Μητρώο  Αποβλήτων
(ΗΜΑ) που τηρείται στο ΥΠΕΝ (http://wrm.ypeka.gr) και να υποβάλλει σε αυτό, ηλεκτρονικά, τις
ετήσιες Εκθέσεις Αποβλήτων κάθε έτους µέχρι το τέλος Μαρτίου του επόµενου έτους. Ειδικότερα
για το πρώτο έτος λειτουργίας του ΗΜΑ, είναι υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή της έκθεσης
αποβλήτων για τα έτη 2015 και 2016.

(5) Η  εταιρεία  οφείλει  να  παρέχει  οποιεσδήποτε  σχετικές  πληροφορίες  και  στοιχεία  στις  αρµόδιες
αρχές, όταν ζητηθούν και αντίγραφο της παρούσας άδειας να βρίσκεται σε όλα τα οχήµατα και
στην έδρα της εταιρείας.  

(6) Για κάθε δραστηριότητα σχετική µε τη χορηγούµενη  άδεια θα πρέπει τα οχήµατα να διαθέτουν
ασφαλιστήρια  συµβόλαια ανάλογα µε  τον  τύπο  των αποβλήτων που  µεταφέρουν.  Τα εν λόγω
συµβόλαια πρέπει να είναι σε ισχύ για όλο το χρονικό διάστηµα ισχύος της παρούσας Άδειας.

(7) Να  αναγράφεται  στα  οχήµατα  που  θα  χρησιµοποιηθούν  στα  πλαίσια  της  εν  λόγω
δραστηριότητας, υποχρεωτικά και στις δύο πλευρές, ο τίτλος της εταιρείας καθώς και ο αριθµός
της άδειας σε χρώµα που να είναι σε έντονη αντίθεση µε εκείνον του οχήµατος.  

(8) Η µη εφαρµογή των παραπάνω όρων, ή µέρους αυτών, επισύρει τις προβλεπόµενες κυρώσεις
των Ν.1650/1986 και Ν.2939/2001 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν και του άρθρου 15 της
ΚΥΑ 50910/2727/2003. 

(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 ΥΠΕΝ και συναρµόδιων
Υπουργείων.

(10) Η παρούσα  άδεια  ισχύει  για χρονικό  διάστηµα πέντε  (5) ετών από  την  έκδοσή  της,  µε  την
προϋπόθεση ότι θα τηρούνται τα στοιχεία που αναφέρονται στην παρούσα Απόφαση και δε θα
προκύψουν  επιφυλάξεις  από  τους  συναρµόδιους  φορείς  κατά  τη  διάρκεια  υλοποίησης  της
δραστηριότητας και εφόσον δεν παρεµβληθεί άλλη σχετική Νοµοθετική Ρύθµιση.
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(11) Η  Εταιρεία  υποχρεούται  εγκαίρως  και  πριν  τη  λήξη  της  ισχύος  της  παρούσας  Απόφασης  να
υποβάλει  σχετικό  αίτηµα  στην  Υπηρεσία  µας  για  την  αναθεώρηση  αυτής  και  ενδεχοµένως  να
επανακαθοριστούν οι όροι και οι περιβαλλοντικές δεσµεύσεις που περιλαµβάνει.
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.

Κατά της παρούσας Απόφασης ο κάθε ενδιαφερόµενος δύναται να προσφύγει:

α) ενώπιον του αρµόδιου Υπουργού, εντός αποκλειστικής προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από
τη δηµοσίευση ή, αν η πράξη δεν δηµοσιεύεται, από την κοινοποίησή της ή άλλως από τότε που
έλαβε γνώση ο ενδιαφερόµενος, όπως προκύπτει από το συνδυασµό των διατάξεων του άρθρου
8 του Ν. 3200/1955 «Περί διοικητικής  αποκεντρώσεως» (Α’97) όπως ισχύει και των διατάξεων
του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν. 2503/1997 «∆ιοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας κλπ.»
(Α’107), καθώς και των διατάξεων του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» (Α’87). 

β) στα ∆ιοικητικά ∆ικαστήρια και ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας.

Στην  παρούσα  προσαρτάται  Παράρτηµα  µε  Πίνακα  1, που  αποτελεί  αναπόσπαστο  µέρος  της
απόφασης αυτής κι έχει ως εξής:
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Πίνακας 1 – Κατάλογος διαχειριζόµενων αποβλήτων

Κωδικός
ΕΚΑ

Περιγραφή
Φυσική

κατάσταση
Παραγωγοί
αποβλήτων

Οχήµατα
µεταφοράς

Μέσα
συλλογής

Αποδέκτες
αποβλήτων

01 04 10

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

Στερεό

∆ιάφορες
βιοµηχανίες κοπής
και διαµόρφωσης

λίθων

ΝΗΑ 2142
25.000 κιλά
Mercedes,
ΝΗΚ 3440
34.000 κιλά
Mercedes,
ΝΗΜ 5639
40.000 κιλά

Man,
ΝΙΚ 1379

40.000 κιλά
Man,

ΝΙΝ 7137
40.000 κιλά

Man,
ΝΗΟ 3478
40.000 κιλά
Mercedes,
ΝΖΝ 5519

40.000 κιλά
Man,

ΝΙΥ 5931
14.520 κιλά

Man,
ΝΚΚ 4095 29.150

κιλά
Daimler Chrysl., 
NIX 5163 7.850
κιλά Daimler

Chrysl.,
όλα

ανατρεπόµενα
καδοφόρα
φορτηγά µε
αρπάγη,

NHI 4760 550
κιλά Volks Wagen
κλειστό κοινό µη
ανατρεπόµενο,

ΝΙΥ 8559
11.180 κιλά

Man,
Ανατρεπόµενο

ανοιχτό

Μεταλλικοί
κάδοι των
32 ή 8 κ.µ.

και 
µεγάλα

τσουβάλια ή
σακούλες

πολυαιθυλενίου

ΣΣΕ∆
ΑΕΚΚ

ΑΝ.Α.Β.Ε. Α.Ε.

02 01 01 λάσπες από πλύση 
και καθαρισµό Στερεό

∆ιάφορες
βιοµηχανίες

02 01 03 απόβλητα ιστών 
φυτών

Στερεό AGRIS Α.Ε.

Χ.Υ.Τ.Α.

02 01 04
απόβλητα πλαστικά
(εξαιρούνται της 
συσκευασίας)

Στερεό AGRIS Α.Ε.

02 01 07 απόβλητα από 
δασοκοµία

Στερεό AGRIS Α.Ε.

02 01 99

Έτοιµες σαλάτες 
κοµµένες και 
συσκευασµένες 
σε νάιλον 
πολυαιθυλενίου 
LD σακούλες 
τοποθετηµένες 
ανά 10άδες σε 
χαρτοκιβώτια. 
Οµάδα 12 
χαρτοκιβωτίων 
παλετοποιηµένα  
µε νάιλον φίλινγκ 
πολυαιθυλενίου 
που έχει υποστεί 
κάποιου είδους 
ανεπανόρθωτης 
καταστροφής 
(π.χ. πτώση από 
ανυψωτικό 
µηχάνηµα).

Στερεό AGRIS Α.Ε.

02 02 01 λάσπες από πλύση 
και καθαρισµό

Στερεό AGRIS Α.Ε.

02 02 03
υλικά ακατάλληλα 
για κατανάλωση ή 
επεξεργασία

Στερεό
Ε∆ΕΣΜΑ Α.Ε. 

ΑΜΒΡΟΣΙΑ Ε.Π.Ε.
Μεταλλικοί

κλειστοί κάδοι

ΒΙΟΛΙΠΑΣΜΑΤΑ
Α.Ε.

02 02 04

λάσπες από 
επιτόπου 
επεξεργασία υγρών
εκροής

Στερεό
Ε∆ΕΣΜΑ Α.Ε. 

ΑΜΒΡΟΣΙΑ Ε.Π.Ε.
Σακούλες

πολυαιθυλενίου

02 03 01 

λάσπες από την 
πλύση, καθαρισµό, 
αποφλοίωση, 
φυγοκέντριση και 
διαχωρισµό

Στερεό
Ε∆ΕΣΜΑ Α.Ε. 

ΑΜΒΡΟΣΙΑ Ε.Π.Ε.

Μεταλλικοί
κάδοι των 
32 ή 8 κ.µ.02 03 02

απόβλητα από 
υλικά συντήρησης Στερεό

ΖΑΝΑΕ Α.Ε.
ΜΠΑΡΜΠΑ

ΣΤΑΘΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
Χ.Υ.Τ.Α.

02 03 04
υλικά ακατάλληλα 
για κατανάλωση ή 
επεξεργασία

Στερεό
ΖΑΝΑΕ Α.Ε.
ΜΠΑΡΜΠΑ

ΣΤΑΘΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

02 03 05

λάσπες από 
επιτόπου 
επεξεργασία υγρών
εκροής

Στερεό
ΖΑΝΑΕ Α.Ε.
ΜΠΑΡΜΠΑ

ΣΤΑΘΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

Μεταλλικοί
κλειστοί κάδοι

ΒΙΟΛΙΠΑΣΜΑΤΑ
Α.Ε.
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02 03 99

Συσκευασµένα 
φρούτα σε 
χάρτινες νάιλον 
πολυαιθυλενίου 
σακούλες εντός 
χαρτοκιβωτίων. 
Οµάδα 12 
χαρτοκιβωτίων 
παλετοποιηµένα  
µε νάιλον φίλινγκ 
πολυαιθυλενίου 
που έχει υποστεί 
κάποιου είδους 
ανεπανόρθωτης 
καταστροφής 
(π.χ. πτώση από 
ανυψωτικό 
µηχάνηµα).

Στερεό
ΖΑΝΑΕ Α.Ε.
ΜΠΑΡΜΠΑ

ΣΤΑΘΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΝΗΑ 2142
25.000 κιλά
Mercedes,
ΝΗΚ 3440
34.000 κιλά
Mercedes,
ΝΗΜ 5639
40.000 κιλά

Man,
ΝΙΚ 1379

40.000 κιλά
Man,

ΝΙΝ 7137
40.000 κιλά

Man,
ΝΗΟ 3478
40.000 κιλά
Mercedes,
ΝΖΝ 5519

40.000 κιλά
Man,

ΝΙΥ 5931
14.520 κιλά

Man,
ΝΚΚ 4095 29.150

κιλά
Daimler Chrysl., 
NIX 5163 7.850
κιλά Daimler

Chrysl.,
όλα

ανατρεπόµενα
καδοφόρα
φορτηγά µε
αρπάγη,

NHI 4760 550
κιλά Volks Wagen
κλειστό κοινό µη
ανατρεπόµενο,

ΝΙΥ 8559
11.180 κιλά

Man,
Ανατρεπόµενο

ανοιχτό

Μεταλλικοί
κάδοι των 

32 ή 8 κ.µ. και 
µεγάλα

τσουβάλια ή
σακούλες

πολυαιθυλενίου

Χ.Υ.Τ.Α.

02 04 01 

χώµατα από τον 
καθορισµό και 
πλύση 
σακχαρότευτλων

Στερεό
ΖΑΝΑΕ Α.Ε.
ΜΠΑΡΜΠΑ

ΣΤΑΘΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

02 04 03

λάσπες από την 
επιτόπου 
επεξεργασία υγρών
εκροής

Στερεό
ΖΑΝΑΕ Α.Ε.
ΜΠΑΡΜΠΑ

ΣΤΑΘΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

02 05 01
υλικά ακατάλληλα 
για κατανάλωση ή 
επεξεργασία

Στερεό ΕΒΖ Α.Ε. Μεταλλικοί
κλειστοί κάδοι

ΒΙΟΛΙΠΑΣΜΑΤΑ
Α.Ε.

02 05 02

λάσπες από 
επιτόπου 
επεξεργασία υγρών
εκροής

Στερεό
∆ΕΛΤΑ Α.Ε.
ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε.

Μεταλλικοί
κάδοι των 
32 ή 8 κ.µ.

Χ.Υ.Τ.Α.

02 05 99

Γιαούρτια ή 
γάλατα 
συσκευασµένα σε
πλαστικές ή 
τετραπακ 
συσκευασίες 
τοποθετηµένα 
εντός 
χαρτοκιβωτίων. 
Οµάδα 12 
χαρτοκιβωτίων 
παλετοποιηµένα  
µε νάιλον φίλινγκ 
πολυαιθυλενίου 
που έχει υποστεί 
κάποιου είδους 
ανεπανόρθωτης 
καταστροφής 
(π.χ. πτώση από 
ανυψωτικό 
µηχάνηµα).   

Στερεό
∆ΕΛΤΑ Α.Ε.
ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε.

Μεταλλικοί
κλειστοί κάδοι

ΒΙΟΛΙΠΑΣΜΑΤΑ
Α.Ε.

02 06 01
υλικά ακατάλληλα 
για κατανάλωση ή 
επεξεργασία

Στερεό
∆ΕΛΤΑ Α.Ε.
ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε.

Μεταλλικοί
κάδοι των 
32 ή 8 κ.µ.

Χ.Υ.Τ.Α.

02 06 02
απόβλητα από 
υλικά συντήρησης Στερεό

ΖΑΝΑΕ Α.Ε.
Σ. ΝΕΝ∆ΟΣ Α.Ε.

(SELECT)

02 06 03

λάσπες από 
επιτόπου 
επεξεργασία υγρών
εκροής

Στερεό
ΖΑΝΑΕ Α.Ε.

Σ. ΝΕΝ∆ΟΣ Α.Ε.
(SELECT)

ΒΙΟΛΙΠΑΣΜΑΤΑ
Α.Ε.
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02 06 99

Έτοιµες 
κατεψυγµένες 
ζύµες 
συσκευασµένες 
σε νάιλον 
πολυαιθυλενίου  
συσκευασίες 
εντός 
χαρτοκιβωτίων. 
Οµάδα 12 
χαρτοκιβωτίων 
παλετοποιηµένα  
µε νάιλον φίλινγκ 
πολυαιθυλενίου 
που έχει υποστεί 
κάποιου είδους 
ανεπανόρθωτης 
καταστροφής 
(π.χ. πτώση από 
ανυψωτικό 
µηχάνηµα).

Στερεό
ΖΑΝΑΕ Α.Ε.

Σ. ΝΕΝ∆ΟΣ Α.Ε.
(SELECT)

ΝΗΑ 2142
25.000 κιλά
Mercedes,
ΝΗΚ 3440
34.000 κιλά
Mercedes,
ΝΗΜ 5639
40.000 κιλά

Man,
ΝΙΚ 1379

40.000 κιλά
Man,

ΝΙΝ 7137
40.000 κιλά

Man,
ΝΗΟ 3478
40.000 κιλά
Mercedes,
ΝΖΝ 5519

40.000 κιλά
Man,

ΝΙΥ 5931
14.520 κιλά

Man,
ΝΚΚ 4095 29.150

κιλά
Daimler Chrysl., 
NIX 5163 7.850
κιλά Daimler

Chrysl.,
όλα

ανατρεπόµενα
καδοφόρα
φορτηγά µε
αρπάγη,

NHI 4760 550
κιλά Volks Wagen
κλειστό κοινό µη
ανατρεπόµενο,

ΝΙΥ 8559
11.180 κιλά

Man,
Ανατρεπόµενο

ανοιχτό

Μεταλλικοί
κλειστοί κάδοι Χ.Υ.Τ.Α.

02 07 01 

απόβλητα από την 
πλύση, τον 
καθορισµό και τη 
µηχανική αναγωγή 
πρώτων υλών

Στερεό
ΖΑΝΑΕ Α.Ε.

Σ. ΝΕΝ∆ΟΣ Α.Ε.
(SELECT)

02 07 02 απόβλητα από την 
απόσταξη αλκοόλης Στερεό

ΖΑΝΑΕ Α.Ε.
Σ. ΝΕΝ∆ΟΣ Α.Ε.

(SELECT)

02 07 04 
υλικά ακατάλληλα 
για κατανάλωση ή 
επεξεργασία

Στερεό
ΖΑΝΑΕ Α.Ε.

Σ. ΝΕΝ∆ΟΣ Α.Ε.
(SELECT)

02 07 05

λάσπες από 
επιτόπου 
επεξεργασία υγρών
εκροής

Στερεό ∆ΕΛΤΑ Α.Ε.

Μεταλλικοί
κλειστοί κάδοι

ΒΙΟΛΙΠΑΣΜΑΤΑ
Α.Ε.

02 07 99 

∆ιάφορα ποτά 
αλκοολούχα ή µη 
συσκευασµένα σε
γυάλινες ή 
πλαστικές 
συσκευασίες 
εντός 
χαρτοκιβωτίων. 
Οµάδα 12 
χαρτοκιβωτίων 
παλετοποιηµένα  
µε νάιλον φίλινγκ 
πολυαιθυλενίου 
που έχει υποστεί 
κάποιου είδους 
ανεπανόρθωτης 
καταστροφής 
(π.χ. πτώση από 
ανυψωτικό 
µηχάνηµα).  

Στερεό ∆ΕΛΤΑ Α.Ε.

03 01 01
απόβλητα φλοιών 
και φελλών Στερεό

ΜΑΡΤΙΝΙ∆ΗΣ
Α.Β.Ε.Ε. 

ΚΑΛΤΣΙ∆ΗΣ
Λ. & ΣΙΑ Ο.Ε. 

Μεταλλικοί
κάδοι των 

32 ή 8 κ.µ. και 
µεγάλα

τσουβάλια ή
σακούλες

πολυαιθυλενίου

Χ.Υ.Τ.Α.
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03 01 05

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

Στερεό
ΜΑΡΤΙΝΙ∆ΗΣ
Α.Β.Ε.Ε. 

ΚΑΛΤΣΙ∆ΗΣ
Λ. & ΣΙΑ Ο.Ε. 

ΝΗΑ 2142
25.000 κιλά
Mercedes,
ΝΗΚ 3440
34.000 κιλά
Mercedes,
ΝΗΜ 5639
40.000 κιλά

Man,
ΝΙΚ 1379

40.000 κιλά
Man,

ΝΙΝ 7137
40.000 κιλά

Man,
ΝΗΟ 3478
40.000 κιλά
Mercedes,
ΝΖΝ 5519

40.000 κιλά
Man,

ΝΙΥ 5931
14.520 κιλά

Man,
ΝΚΚ 4095 29.150

κιλά
Daimler Chrysl., 
NIX 5163 7.850
κιλά Daimler

Chrysl.,
όλα

ανατρεπόµενα
καδοφόρα
φορτηγά µε
αρπάγη,

NHI 4760 550
κιλά Volks Wagen
κλειστό κοινό µη
ανατρεπόµενο,

ΝΙΥ 8559
11.180 κιλά

Man,
Ανατρεπόµενο

ανοιχτό

Μεταλλικοί
κάδοι των 

32 ή 8 κ.µ. και 
µεγάλα

τσουβάλια ή
σακούλες

πολυαιθυλενίου

ΣΕΛΜΑΝ Α.Ε.

03 03 01 απόβλητα φλοιού 
και ξύλου Στερεό

03 03 07

µηχανικώς 
διαχωριζόµενα 
απορρίµµατα από 
την πολτοποίηση 
απόβλητου χαρτιού 
και χαρτονιού

Στερεό

ΜΕΛ Α.Ε.

Μεταλλικοί
κάδοι των 

32 ή 8 κ.µ. και 
µεγάλα

τσουβάλια ή
σακούλες

πολυαιθυλενίου

ΓΕΝΙΚΗ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΕΩΣ
ΧΑΡΤΟΥ Α.Ε.

03 03 08

απόβλητα από την 
επιλογή χαρτιού και
χαρτονιών που 
προορίζονται για 
ανακύκλωση

Στερεό

04 02 22
απόβλητα από 
κατεργασµένες 
υφαντουργικές ίνες

Στερεό
ΤΟΥΦΕΞΗΣ ∆.

Α.Β.Ε.Ε.
COLORA

Μεγάλα
τσουβάλια ή
σακούλες

πολυαιθυλενίου

Χ.Υ.Τ.Α.

12 01 01

προϊόντα 
λιµαρίσµατος και 
τόρνευσης 
σιδηρούχων 
µετάλλων

Στερεό
ΣΑΡΙΚΟΣ Α.Ε.
ΜΕΤΑΜ Α.Ε.

ΚΑΛΑΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ

Μεταλλικοί
κάδοι των 

32 ή 8 κ.µ. και 
µεγάλα

τσουβάλια ή
σακούλες

πολυαιθυλενίου

ΑΦΟΙ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆Η

Α.Β.Β.Ε.

12 01 02

σκόνη και 
σωµατίδια 
σιδηρούχων 
µετάλλων

Στερεό
ΣΑΡΙΚΟΣ Α.Ε.
ΜΕΤΑΜ Α.Ε.

ΚΑΛΑΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ

12 01 03

προϊόντα 
λιµαρίσµατος και 
τόρνευσης µη 
σιδηρούχων 
µετάλλων.

Στερεό
ΣΑΡΙΚΟΣ Α.Ε.
ΜΕΤΑΜ Α.Ε.

ΚΑΛΑΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ

12 01 04

σκόνη και 
σωµατίδια µη 
σιδηρούχων 
µετάλλων

Στερεό
ΣΑΡΙΚΟΣ Α.Ε.
ΜΕΤΑΜ Α.Ε.

ΚΑΛΑΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ

12 01 05

αποξέσµατα και 
προϊόντα 
τόρνευσης 
πλαστικών

Στερεό
ΣΑΡΙΚΟΣ Α.Ε.
ΜΕΤΑΜ Α.Ε.

ΚΑΛΑΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ

15 01 01 συσκευασία από 
χαρτί και χαρτόνι Στερεό

ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε.
LIDL HELLAS A.E.
MEDITERANEAN

COSMOS

Μεταλλικοί
κάδοι των 
32 ή 8 κ.µ.

Ε.Ε.Α.Α.

15 01 02 πλαστική 
συσκευασία

Στερεό

15 01 03 ξύλινη συσκευασία Στερεό

15 01 04 µεταλλική 
συσκευασία

Στερεό

15 01 05 συνθετική 
συσκευασία

Στερεό

15 01 06 µεικτή συσκευασία Στερεό

15 01 07 γυάλινη συσκευασία Στερεό

16 01 03 
ελαστικά στο τέλος 
του κύκλου ζωής 
τους

Στερεό ECOELASTIKA

16 01 17 σιδηρούχα µέταλλα Στερεό Ν. ΜΠΟΤΗΣ Α.Ε.
Μεταλλικοί
κάδοι των 
32 ή 8 κ.µ.

ΑΦΟΙ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆Η

Α.Β.Β.Ε.
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16 01 18 µη σιδηρούχα 
µέταλλα

Στερεό

Ν. ΜΠΟΤΗΣ Α.Ε.

ΝΗΑ 2142
25.000 κιλά
Mercedes,
ΝΗΚ 3440
34.000 κιλά
Mercedes,
ΝΗΜ 5639
40.000 κιλά

Man,
ΝΙΚ 1379

40.000 κιλά
Man,

ΝΙΝ 7137
40.000 κιλά

Man,
ΝΗΟ 3478
40.000 κιλά
Mercedes,
ΝΖΝ 5519

40.000 κιλά
Man,

ΝΙΥ 5931
14.520 κιλά

Man,
ΝΚΚ 4095 29.150

κιλά
Daimler Chrysl., 
NIX 5163 7.850
κιλά Daimler

Chrysl.,
όλα

ανατρεπόµενα
καδοφόρα
φορτηγά µε
αρπάγη,

NHI 4760 550
κιλά Volks Wagen
κλειστό κοινό µη
ανατρεπόµενο,

ΝΙΥ 8559
11.180 κιλά

Man,
Ανατρεπόµενο

ανοιχτό

Μεταλλικοί
κάδοι των 
32 ή 8 κ.µ.

ΑΦΟΙ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆Η

Α.Β.Β.Ε.
16 01 19 πλαστικά Στερεό

Ε.Ε.Α.Α.
16 01 20 γυαλί Στερεό

17 01 01 σκυρόδεµα Στερεό

∆ΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ
Α.Ε.

ΤΕΡΝΑ Α.Ε.
ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.

∆ΗΜΟI

Μεταλλικοί
κάδοι των 
32 ή 8 κ.µ.

ΑΝΑΚΕΜ. Α.Ε.

17 01 02 τούβλα Στερεό

17 01 03 πλακάκια και 
κεραµικά

Στερεό

17 01 07

µείγµα 
σκυρoδέµατoς, 
τούβλων, 
πλακακίων και 
κεραµικών εκτός 
εκείνων που 
περιλαµβάνονται 
στο σηµείο
17 01 06

Στερεό

17 02 01 ξύλο Στερεό ΣΕΛΜΑΝ Α.Ε.
17 02 02 γυαλί Στερεό

Ε.Ε.Α.Α.
17 02 03 πλαστικό Στερεό

17 03 02

µείγµατα ορυκτής 
ασφάλτου εκτός 
εκείνων που 
περιλαµβάνονται 
στο σηµείο
 17 03 01

Στερεό ΑΝ.Α.Β.Ε. Α.Ε.

17 04 01
χαλκός, 
µπρούντζος, 
ορείχαλκος

Στερεό

∆ΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ
Α.Ε.

ΤΕΡΝΑ Α.Ε.
ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.

∆ΗΜΟI

Μεταλλικοί
κάδοι των 
32 ή 8 κ.µ.

ΑΦΟΙ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆Η

Α.Β.Β.Ε.

17 04 02 αλουµίνιο Στερεό

17 04 04 ψευδάργυρος Στερεό

17 04 05 σίδηρος και 
χάλυβας

Στερεό

17 04 06 κασσίτερος Στερεό

17 04 07 ανάµεικτα µέταλλα Στερεό

17 04 11

καλώδια εκτός 
εκείνων που 
περιλαµβάνονται 
στο σηµείο
17 04 10

Στερεό

17 05 04

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

Στερεό

∆ΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ
Α.Ε.

ΤΕΡΝΑ Α.Ε.
ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.

∆ΗΜΟI

Μεταλλικοί
κάδοι των 
32 ή 8 κ.µ.

ΑΝΑΚΕΜ. Α.Ε.

17 05 06

µπάζα εκσκαφών 
άλλα από τα 
αναφερόµενα στο 
σηµείο 17 05 05

Στερεό

17 06 04

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

Στερεό

17 08 02

υλικά δοµικών 
κατασκευών µε 
βάση τον γύψο 
εκτός εκείνων που 
περιλαµβάνονται 
στο σηµείο
17 08 01

Στερεό
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17 09 04

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

Στερεό

∆ΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ
Α.Ε.

ΤΕΡΝΑ Α.Ε.
ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.

∆ΗΜΟI

ΝΗΑ 2142
25.000 κιλά
Mercedes,
ΝΗΚ 3440
34.000 κιλά
Mercedes,
ΝΗΜ 5639
40.000 κιλά

Man,
ΝΙΚ 1379

40.000 κιλά
Man,

ΝΙΝ 7137
40.000 κιλά

Man,
ΝΗΟ 3478
40.000 κιλά
Mercedes,
ΝΖΝ 5519

40.000 κιλά
Man,

ΝΙΥ 5931
14.520 κιλά

Man,
ΝΚΚ 4095 29.150

κιλά
Daimler Chrysl., 
NIX 5163 7.850
κιλά Daimler

Chrysl.,
όλα

ανατρεπόµενα
καδοφόρα
φορτηγά µε
αρπάγη,

NHI 4760 550
κιλά Volks Wagen
κλειστό κοινό µη
ανατρεπόµενο,

ΝΙΥ 8559
11.180 κιλά

Man,
Ανατρεπόµενο

ανοιχτό

Μεταλλικοί
κάδοι των 
32 ή 8 κ.µ.

ΑΝΑΚΕΜ. Α.Ε.

19 08 01 εσχαρίσµατα Στερεό

ΤΕΡΚΕΝΛΗΣ ΑΕ. 
COLORA

∆ΕΛΤΑ Α.Ε.

Μεταλλικοί
κλειστοί κάδοι

ΒΙΟΛΙΠΑΣΜΑΤΑ
Α.Ε.

19 08 05
λάσπες από την 
επεξεργασία 
αστικών λυµάτων

Στερεό
Μεταλλικοί
κάδοι των 
32 ή 8 κ.µ.

19 08 09

µείγµατα λιπών και 
ελαίων από το 
διαχωρισµό 
ελαίου/ύδατος που 
περιέχουν 
φαγώσιµα έλαια και
λίπη

Στερεό
Σακούλες

πολυαιθυλενίου

19 08 12

λάσπες από τη 
βιολογική 
κατεργασία 
αποβλήτων 
βιοµηχανικών 
υδάτων εκτός 
εκείνων που 
περιλαµβάνονται 
στο σηµείο
19 08 11

Στερεό Μεταλλικοί
κάδοι των 
32 ή 8 κ.µ.

19 12 01 χαρτί και χαρτόνι Στερεό Ε.Ε.Α.Α.
19 12 02 σιδηρούχα µέταλλα Στερεό ΤΕΡΚΕΝΛΗΣ ΑΕ. 

COLORA
∆ΕΛΤΑ Α.Ε.

Μεταλλικοί
κάδοι των 
32 ή 8 κ.µ.

ΑΦΟΙ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆Η

Α.Β.Β.Ε.19 12 03 µη σιδηρούχα 
µέταλλα

Στερεό

19 12 04 πλαστικά και 
καουτσούκ

Στερεό ΤΙΤΑΝ Α.Ε.
Μεταλλικοί
κάδοι των 
32 ή 8 κ.µ.

ΚΑΛΑΪ∆ΟΠΟΥΛΟΣ
Ι. & 

ΥΙΟΣ Ο.Ε.19 12 05 γυαλί Στερεό ΤΙΤΑΝ Α.Ε.

19 12 09 ορυκτά (π.χ. άµµος,
πέτρες) Στερεό ΤΙΤΑΝ Α.Ε. ΑΝΑΚΕΜ. Α.Ε.

19 12 12

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

Στερεό ΤΙΤΑΝ Α.Ε.
Μεταλλικοί
κάδοι των 
32 ή 8 κ.µ.

Χ.Υ.Τ.Α.

20 01 01 χαρτιά και Χαρτόνια Στερεό SGB ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ

Ι∆ΙΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Α.Ε.

(LEROY MERLIN)
IKEA HOUSE
MARKET A.E.

Γ.Ν.Θ.
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΙΑΤΡΙΚΟ
∆ΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ

ΚΕΝΤΡΟ
∆ΗΜΟI

Μεταλλικοί
κάδοι των 
32 ή 8 κ.µ. 

Ε.Ε.Α.Α.
20 01 02 γυαλιά Στερεό

20 01 08 

βιόαποικοδοµήσιµα
απόβλητα κουζίνας 
και χώρων 
ενδιαίτησης

Στερεό

Χ.Υ.Τ.Α.

20 01 10 ρούχα Στερεό

20 01 11 υφάσµατα Στερεό Μεγάλα
τσουβάλια ή
σακούλες

πολυαιθυλενίου
20 01 25 βρώσιµα έλαια και 

λίπη
Στερεό

∆ιάφορες
βιοµηχανίες και
επιχειρήσεις 
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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

Στερεό

∆ιάφορες
βιοµηχανίες και
επιχειρήσεις 

Μεγάλα
τσουβάλια ή
σακούλες

πολυαιθυλενίου

Χ.Υ.Τ.Α.

20 01 36 

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

Στερεό

20 01 38

ξύλο εκτός εκείνων 
που 
περιλαµβάνονται 
στα σηµείο 
20 01 37

Στερεό

∆ιάφοροι ∆ήµοι

Μεταλλικοί
κάδοι των 
32 ή 8 κ.µ. 

Εταιρείες
ανακύκλωσης

ξύλου

20 01 39 πλαστικά Στερεό
Ε.Ε.Α.Α.

20 01 40 µέταλλα Στερεό

20 02 01 βιοαποικοδοµήσιµα
απόβλητα

Στερεό Μεταλλικοί
κάδοι των 
32 ή 8 κ.µ. 

Χ.Υ.Τ.Α.

20 02 02 χώµατα και πέτρες Στερεό ΑΝΑΚΕΜ. Α.Ε.

20 02 03
άλλα µη 
βιοαποικοδοµήσιµα
απόβλητα

Στερεό
Μεταλλικοί

κλειστοί κάδοι
ΒΙΟΛΙΠΑΣΜΑΤΑ

Α.Ε.

20 03 01 ανάµεικτα δηµοτικά 
απόβλητα

Στερεό

Συλλέγονται µε
απορριµµατοφόρο
µισθωµένο όχηµα
κατόπιν συµφωνίας
µε τον οικείο ∆ήµο

Τροχήλατοι
κάδοι διαφόρων
χωρητικοτήτων
και διαστάσεων

Χ.Υ.Τ.Α.
20 03 02 

απόβλητα από 
αγορές

Στερεό

20 03 03
Υπολείµµατα από 
τον καθαρισµό 
δρόµων

Στερεό

20 03 07 ογκώδη απόβλητα Στερεό
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Ε. ∆ηµοσιοποίηση της άδειας

Η δηµοσιοποίηση της παρούσας απόφασης πραγµατοποιείται µε την ανάρτησή της στο διαδίκτυο
στη δικτυακή διεύθυνση  et.diavgeia.gov.gr, σύµφωνα µε το Ν.3861/2010 (ΦΕΚ  112/Α/2010) για
την  «Ενίσχυση  της  διαφάνειας  µε  την  υποχρεωτική  ανάρτηση  νόµων  και  πράξεων  των
κυβερνητικών,  διοικητικών  και  αυτοδιοικητικών  οργάνων  στο  διαδίκτυο  «Πρόγραµµα  ∆ιαύγεια»
και άλλες διατάξεις».

       Μ.Ε.Σ.
     Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΥΡΑΚΗΣ
    Χηµικός Μηχανικός, MSc

Συνηµµένα: Φάκελος Μελέτης Οργάνωσης & Λειτουργίας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Α.Ε.  (µε το Φάκελο ΜΟΛ)
12ο χλµ ΠΕΟ Θεσσαλονίκης – Κιλκίς (1η παράλληλος)
Αγροτεµάχιο 593α, Αγρόκτηµα Νεοχωρούδας
Τ.Κ. 54500

2. Γραφείο µελετών
Χατζηκαµάρης Γ. & Πιστοφίδης Β.
Ολυµπίου ∆ιαµάντη 20, Θεσσαλονίκη
Τ.Κ. 54626

Εσωτερική διανοµή:

Χρονολογικό αρχείο
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