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ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

 

ΘΕΜΑ: Χορήγηση άδειας για τη δραστηριότητα συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών 

αποβλήτων, καθώς και Συσκευασιών, Μεταχειρισμένων Ελαστικών Οχημάτων, Αποβλήτων Ηλεκτρικού 

και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) και Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατασκευές και Κατεδαφίσεις 

(ΑΕΚΚ), όπως αυτά ορίζονται στην ΚΥΑ Η.Π. 50910/2727 (ΦΕΚ 1909/Β/22-12-03), ως ισχύει, εντός 

των διοικητικών ορίων του γεωγραφικού χώρου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην εταιρεία 

¨ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Α.Ε.¨ με δ.τ. ¨ΕΛ.ΔΙ.Α. Α.Ε.¨ που αριθμ. 593 Β – 

Αγρόκτημα Νεοχωρούδας, 12
ο
 χλμ. Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης  Κιλκίς (1

η
 παράλληλος), του Δήμου 

Ωραιοκάστρου.    

 

 

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 160/Α/18-10-86), όπως 

τροποποιήθηκε με το Ν. 3010/2002 «Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 

96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρύθμισης θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις» 

(ΦΕΚ 91Α/25-04-02) και όπως ισχύει.  

2. Την ΚΥΑ Η.Π. 50910/2727/2003 «Μέτρα και όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός 

και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης» (ΦΕΚ 1909Β/ 22-12-2003) ως ισχύει. 

3. Το Ν. 2939/2001 «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων 

– Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων 

(Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 179/Α/06-08-01) ως ισχύει.  

4. Την ΚΥΑ 114218/1997 «Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων 

διαχείρισης στερεών αποβλήτων» (ΦΕΚ 1016/17-11-1997). 

5. Την Εγκύκλιο με αρ. πρ. οικ. 129043/4345/8-7-2011: «Εφαρμογή νομοθεσίας για τη διαχείριση μη 

επικίνδυνων στερεών αποβλήτων» του Τμήματος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Δ/νσης 

Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΚΑ. 

6. Το Ν. 3854/10 (94/Α) «Τροποποίηση της νομοθεσίας για την εναλλακτική διαχείριση των 

συσκευασιών και άλλων προϊόντων και τον Εθνικό Οργανισμό Εναλλακτικής Διαχείρισης 

Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις.», ως ισχύει. 
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7. Την με α.π. οικ. 4631.109/12 Δεκεμβρίου 2011 Εγκύκλιο 21 του ΥΠΕΚΑ με Θέμα: Άδειες 

συλλογής και μεταφοράς. 

8. Την με α.π. οικ. 122.61/12 Μαρτίου 2012 Εγκύκλιο 3 του ΥΠΕΚΑ με Θέμα: Άδειες συλλογής και 

μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων – Διαδικασίες ανανέωσης και διάρκειας ισχύος. 

9. Την Εγκύκλιο οικ. 123067/1029/2004 της Δ/νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 

«Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων: Συλλογή – Μεταφορά – Αποθήκευση Αποβλήτων και 

Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων». 

10. Το Ν. 4042/2012 «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ 

– Πλαίσιο παραγωγής διαχείρισης αποβλήτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθμιση 

θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής » (ΦΕΚ 24/Α/13-2-2012). 

11. Το Ν. 4014/11 (ΦΕΚ 209/Α/2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, 

ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις 

αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος».  

12. Το άρθρο 84 του Ν. 4316/2014 «Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής 

φροντίδας, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 

270/Α/24-12-2014).  

13. Την Εγκύκλιο 122648/09-03-05 της Δ/νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του Υ.Π.Ε.Κ.Α 

«Διευκρινήσεις σχετικά με τη Μελέτη Οργάνωσης για την άδεια συλλογής και μεταφοράς 

αποβλήτων – συσκευασιών, χρησιμοποιημένων ελαστικών οχημάτων, αποβλήτων 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».  

14. Την με α.π.: 24040/2590/12-4-2013 Εγκύκλιο του ΥΠΕΚΑ με θέμα: «Εφαρμογή νομοθεσίας για τη 

διασυνοριακή μεταφορά  μη επικίνδυνων αποβλήτων» (ΑΔΑ: ΒΕΑ20-ΦΥΝ). 

15. Τον αριθ. 1013/2006 Κανονισμό (ΕΚ) του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης 

Ιουνίου 2006 για τις μεταφορές αποβλήτων.  

16. Την Κ.Υ.Α. 8668/28-2-2007 «Έγκριση Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων 

(ΕΣΔΕΑ), σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. Α) της υπ’ αριθμ. 13588/725 κοινή υπουργική απόφαση 

«Μέτρα, όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων κ.λπ. » (Β΄ 383)….» (ΦΕΚ 

287/Β/2007). 

17. Το με α.π.: οικ. 32605/3291/28-5-2013 έγγραφο του Τμήματος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της 

Δ/νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού της Γενικής Δ/νσης Περιβάλλοντος του Υ.Π.Ε.Κ.Α. με θέμα : 

«Εφαρμογή νομοθεσίας για τη διαχείριση μη επικίνδυνων αποβλήτων». 

18. Την Αριθμ. Οικ. 43942/4026/14-9-2016 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 2992/Β/2016) «Οργάνωση και λειτουργία 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν. 

4042/2012 (Α΄24), όπως ισχύει.». 

19. Την Αριθμ. οικ. 1/1/2-1-2017 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1/Β/2017) «Τροποποίηση της κοινής υπουργικής 

απόφασης  43942/4026/14-9-2016 - Οργάνωση και λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων 

(ΗΜΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν. 4042/2012 (Α΄24), όπως ισχύει.» 

20. Την ΚΥΑ αριθμ. 36259/1757/Ε103/10 (ΦΕΚ 1312 Β/24-8-2010): Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για 

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

21. Το Π.Δ. 109/2004 «Μέτρα και όροι για την εναλλακτική διαχείριση των μεταχειρισμένων ελαστικών 

των οχημάτων. Πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείρισή τους» (ΦΕΚ 75Α/05-03-04). 

22. Την αριθμ. Η.Π. 23615/651/Ε.103/8-5-2014 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1184/Β): 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.».  

23. Το με α.π. 3010421/1750/31-08-04 έγγραφο του Τμήματος Επικίνδυνων Ουσιών, Παρασκευα-

σμάτων & Αντικειμένων, της Δ/νσης Περιβάλλοντος της Γενικής Δ/νσης Γενικού Χημείου του 

Κράτους προς το Γραφείο Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών & Άλλων Προϊόντων της 

Δ/νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του Υ.Π.Ε.Κ.Α. 

24. Το Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107Α/30-05-1997) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας,  

ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107/Α) ως ισχύει. 

25. Τις διατάξεις του Ν. 2647/22-10-1998 (ΦΕΚ 237Α/1998) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις 

Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» ως ισχύει.  
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26. Τις διατάξεις του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

27. Την με ημ/νία: 16-05-2017 (α.π. ΑΔΑ: 29805/22-5-2017) αίτηση έκδοσης άδειας συλλογής και 

μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων για την εταιρεία ¨ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Α.Ε.¨, με την οποία υποβλήθηκε συνημμένα Μελέτη Οργάνωσης και 

Λειτουργίας (αναγραφόμενη από τον Μελετητή ως ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ) σε (2) σειρές, μαζί με 

στοιχεία που αφορούν την εταιρεία. 

28. Την με ημ/νία: 07-07-2017 (α.π. ΑΔΑ: 40339/07-07-2017) συμπληρωματική αίτηση για την εταιρεία 

¨ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Α.Ε.¨, για την αφαίρεση κωδικών ΕΚΑ από τους 

προς αδειοδότηση κωδικούς (02 05 01, 02 05 02, 02 05 99 & 20 01 33*) και για την περιγραφή των 

κωδικών με κατάληξη ΧΧ ΧΧ 99, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία της Υπηρεσίας. 

29. Την με α.π.: οικ. 81434/9157/31-12-2013 απόφαση Γ. Γ. Α.Δ.Α. με Θέμα: «Αναπλήρωση 

Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου».  

30. Τις διατάξεις:  

 των άρθρων 6 και 280 του ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τ.Α΄/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύουν   

 των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση 

Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» 

(ΦΕΚ. 47 τ.Α΄/2015), 

 του Π.Δ. 143/2010 (Φ.Ε.Κ. 236/τ.Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Αιγαίου», όπως ισχύει.   

31. Την υπ΄ αριθμ. 14192/15.05.2017 (ΦΕΚ 250/Υ.Ο.Δ.Δ./26.05.2017) απόφαση του Υπουργού 

Εσωτερικών περί διορισμού του Νικόλαου Θεοδωρίδη ως Συντονιστής της Α.Δ. Αιγαίου. 

32. Την αριθμ. οικ. 32950/6-6-2017 (ΦΕΚ 2034/Β/13-6-2017) απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Αιγαίου με θέμα: «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής 

πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Συντονιστή» στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης 

Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου και στους 

Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων αυτής.». 

33. Το γεγονός ότι με βάση την παραπάνω 3 σχετική Απόφαση Συντονιστή Α.Δ.Α. για μεταβίβαση 

αρμοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής Πράξεων και Εγγράφων ΦΕΚ 2034/Β/13-6-

2017, η υπογραφή της παρούσης ανήκει στον  Συντονιστή της Α.Δ. Αιγαίου. 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

 

Χορηγούμε άδεια για τη δραστηριότητα της συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών 

αποβλήτων, καθώς και Συσκευασιών, Μεταχειρισμένων Ελαστικών Οχημάτων, Αποβλήτων Ηλεκτρικού 

και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) και Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατασκευές και Κατεδαφίσεις 

(ΑΕΚΚ), όπως αυτά ορίζονται στην ΚΥΑ Η.Π. 50910/2727 (ΦΕΚ 1909/Β/22-12-03), ως ισχύει, (στο 

εξής: απόβλητα), εντός των διοικητικών ορίων του γεωγραφικού χώρου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 

στην εταιρεία ¨ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Α.Ε.¨ με δ.τ. ¨ΕΛ.ΔΙ.Α. Α.Ε.¨, (στο εξής: 

Εταιρεία), με σκοπό τη μεταφορά τους σε νομίμως αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις διάθεσης, 

ανακύκλωσης, επεξεργασίας και αξιοποίησης στερεών αποβλήτων, με τους ακόλουθους όρους και 

περιορισμούς: 

 

 

1. Γενικοί όροι και περιορισμοί: 

1.1. Η παρούσα άδεια ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής της και για το χρονικό διάστημα των πέντε 

(5) ετών, με την προϋπόθεση ότι θα τηρούνται τα στοιχεία που αναφέρονται στην παρούσα Απόφαση και 

δεν θα προκύψουν επιφυλάξεις από τους συναρμόδιους φορείς κατά τη διάρκεια υλοποίησης της 

δραστηριότητας, και εφόσον δεν παρεμβληθεί άλλη σχετική Νομοθετική Ρύθμιση. Ειδικότερα, για τις 

συσκευασίες, τα μεταχειρισμένα ελαστικά οχημάτων, τα ΑΗΗΕ και τα ΑΕΚΚ, η παρούσα άδεια ισχύει 

από την έναρξη ισχύος κάθε Σύμβασης της Εταιρείας με τα αντίστοιχα Συλλογικά Συστήματα 

Εναλλακτικής Διαχείρισης στερεών αποβλήτων για μεταφορά των συλλεγομένων από αυτήν στερεών 
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αποβλήτων στις εγκεκριμένες εγκαταστάσεις προσωρινής αποθήκευσης, διάθεσης, διαλογής, 

αξιοποίησης και επεξεργασίας που θα ορίζονται από το αντίστοιχο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής 

Διαχείρισης.   

1.2. Η παρούσα Άδεια ισχύει για δραστηριότητες συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών 

αποβλήτων σύμφωνα με τις διατάξεις Η.Π. 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909Β) και δεν επεκτείνεται σε 

εργασίες προσωρινής αποθήκευσης, διάθεσης, αξιοποίησης και μεταφόρτωσης στερεών αποβλήτων. Τα 

μέσα μεταφοράς, τα κατάλληλα μέσα συλλογής κατά τη μεταφορά και οι συνεργασίες της Εταιρείας 

παρατίθεται στον Πίνακα (Π1). Επίσης, η παρούσα Άδεια αφορά σε εργασίες συλλογής και μεταφοράς 

μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, όπως αυτά περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΒ του άρθρου 17 της 

ΚΥΑ με Η.Π. 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909Β), ως ισχύει, και συγκεκριμένα στερεά απόβλητα με 

Κωδικούς ΕΚΑ (Πίνακας Π1):  

 

Α) Ο Πίνακας Π1 επισυνάπτεται ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της παρούσας Απόφασης στο τέλος της κι 

αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της. 

 

Κάθε πιθανή αλλαγή / συμπλήρωση του παραπάνω πίνακα λόγω νέων συνεργασιών που αφορούν στην 

άσκηση της δραστηριότητας στο σύνολο των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου να 

γνωστοποιείται άμεσα στην Υπηρεσία κατά τα οριζόμενα στην εγκύκλιο- 5 σχετικό (δηλαδή με τους 

προβλεπόμενους πίνακες κλπ). 

Β) Οι συσκευασίες, τα μεταχειρισμένα ελαστικά οχημάτων, τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και 

ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) καθώς και τα ΑΕΚΚ, τα οποία κατατάσσονται στα στερεά μη 

επικίνδυνα απόβλητα και περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΒ του άρθρου 17 της ΚΥΑ με Η.Π. 

50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β/03), ως ισχύει, στο Νόμο 2939/2001, στo Π.Δ. 109/2004 (ΦΕΚ 75Α/04), 

στην ΚΥΑ 23615/651/Ε.103/8-5-2014 (ΦΕΚ 1184/Β) και στην ΚΥΑ αριθμ. 36259/1757/Ε103/10 (ΦΕΚ 

1312 Β/24-8-2010). Επίσης τα απόβλητα που υπάγονται στους κωδικούς ΕΚΑ των ΑΗΗΕ που 

αναφέρονται με αστερίσκο, θα πρέπει να είναι ακέραια κατά τη συλλογή και μεταφορά τους. 

Τα συλλεγόμενα απόβλητα δεν θα περιέχουν υγρά (νερό κ.α.) και θα είναι απαλλαγμένα από ξένες ύλες 

και επικίνδυνες ουσίες.  

1.3. Η παρούσα άδεια ισχύει για την δραστηριότητα της συλλογής μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων 

και της μεταφοράς αυτών σε κατάλληλα αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις διάθεσης, ανακύκλωσης 

επεξεργασίας, και αξιοποίησης στερεών αποβλήτων. Όσον αφορά απόβλητα για τα οποία απαιτείται η 

τελική διάθεση τους να γίνεται σε ΧΥΤ, για αυτά η παρούσα άδεια είναι σε ισχύ για όσο διάστημα η 

Εταιρεία κατέχει σύμβαση με τον ή τους φορείς διαχείρισης των ΧΥΤ. Για αυτή την περίπτωση, η 

Εταιρεία υποχρεούται κάθε φορά που στο χρονικό αυτό διάστημα ανανεώνεται η ανωτέρω σύμβαση να 

προσκομίζει στη Δ/νση ΠΕ.ΧΩ.ΣΧΕ Νοτίου Αιγαίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου σχετικό 

αντίγραφο άμεσα. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο η Εταιρεία δεν διαθέτει σε ισχύ σύμβαση με 

τον ή τους φορείς διαχείρισης των ΧΥΤ για τα συγκεκριμένα απόβλητα που η τελική τους διάθεση 

γίνεται σε ΧΥΤ, η παρούσα απόφαση δεν ισχύει αυτομάτως για την κατηγορία των αποβλήτων αυτών. 

1.4. Η εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών, των μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων, των 

ΟΤΚΖ, ΑΗΗΕ και των Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατασκευές και Κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) διέπεται από 

τις γενικές αρχές του Ν.2939/2001 και γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2939/2001, του Π.Δ. 

109/2004, της ΚΥΑ 23615/651/Ε.103/8-5-2014 (ΦΕΚ 1184/Β) και της ΚΥΑ αριθμ. 36259/1757/Ε103/10 

(ΦΕΚ 1312 Β/24-8-2010). 

1.5. Κάθε εργασία διαχείρισης των συλλεγόμενων και μεταφερόμενων στερεών αποβλήτων 

πραγματοποιείται σύμφωνα με τη διαδικασία, τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στις 

σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για τη διαχείριση των στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων ή 

των επικίνδυνων κατά περίπτωση. 

1.6. Η παρούσα άδεια ισχύει για τη δραστηριότητα της συλλογής μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων 

εντός του γεωγραφικού χώρου των διοικητικών ορίων της αρμοδιότητας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 

και της μεταφοράς αυτών σε κατάλληλα αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις προσωρινής αποθήκευσης, 

διάθεσης, ανακύκλωσης, επεξεργασίας και αξιοποίησης στερεών αποβλήτων, ειδικότερα για την 

περίπτωση (Β) των στερεών αποβλήτων στην παράγραφο 1.2. σε νομίμως αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις 

ανακύκλωσης, επεξεργασίας και αξιοποίησης στερεών αποβλήτων, οι οποίες θα ορίζονται και θα 

υποδεικνύονται από τα αντίστοιχα εγκεκριμένα από την αρμόδια Διεύθυνση του Υ.Π.ΕΝ. Συλλογικά 

Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης στερεών αποβλήτων. Εάν η δραστηριότητα της μεταφοράς 

επεκτείνεται πέραν των ορίων αυτών, η Εταιρεία υποχρεούται να ζητήσει σχετική άδεια από την 

ΑΔΑ: 6ΩΒΒΟΡ1Ι-ΛΗΗ



 5 

αντίστοιχη αρμόδια Υπηρεσία Αποκεντρωμένης Διοίκησης Χωρικής Αρμοδιότητας γεωγραφικά 

της αντίστοιχης Περιφέρειας. Οι Συμβάσεις της Εταιρείας με τα εγκεκριμένα Συλλογικά Συστήματα 

Εναλλακτικής Διαχείρισης στερεών αποβλήτων, με νομίμως αδειοδοτημένες εταιρείες ανακύκλωσης, 

επεξεργασίας και αξιοποίησης στερεών αποβλήτων για μεταφορά σε αυτές ανακυκλώσιμων υλικών, 

καθώς και οι ανανεώσεις και παρατάσεις αυτών αποτελούν προϋπόθεση για την ισχύ της παρούσας 

Άδειας. Οι εν λόγω Συμβάσεις καθώς και οι αποφάσεις έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) και οι 

άδειες λειτουργίας των μονάδων αποθήκευσης, διαλογής και μηχανικής επεξεργασίας, στις οποίες 

μεταφέρονται ανακυκλώσιμα στερεά απόβλητα από την Εταιρεία, πρέπει να είναι σε ισχύ για όλο το 

χρονικό διάστημα ισχύος της παρούσας Άδειας. Στην περίπτωση που δεν παραταθούν ή ανανεωθούν οι 

παραπάνω Συμβάσεις της Εταιρείας με τα εγκεκριμένα Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης 

στερεών αποβλήτων και με κατάλληλα αδειοδοτημένες εταιρείες αξιοποίησης, τότε η παρούσα Άδεια 

αυτομάτως ανακαλείται. Η Εταιρεία οφείλει να προσκομίζει στη Δ/νση ΠΕ.ΧΩ.ΣΧΕ. Νοτίου Αιγαίου της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, αμέσως μετά την υπογραφή τους,  τις παρατάσεις ή ανανεώσεις 

των Συμβάσεών της με τα εγκεκριμένα Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης στερεών 

αποβλήτων και τις αδειοδοτημένες εταιρείες ανακύκλωσης, αξιοποίησης, αποθήκευσης, διαλογής και 

επεξεργασίας στερεών αποβλήτων καθώς και κάθε νέα σύμβαση με αδειοδοτημένες εταιρείες 

αξιοποίησης στερεών αποβλήτων.   

1.7. Η Εταιρεία υποχρεούται πριν την έναρξη των 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 καθαριότητας του εξοπλισμού συλλογής και 

μεταφοράς των απορριμμάτων. Επίσης, η Εταιρεία έχει την ευθύνη για το χειρισμό και τη συντήρηση 

όλων των οχημάτων μεταφοράς των στερεών αποβλήτων 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 μέσα από την ασφαλή κατάσταση των οχημάτων. 

1.8. Η Εταιρεία υποχρεούται, σύμφωνα με το αρ. 13 παρ. 3 της ΚΥΑ Η.Π. 50910/2727/2003 και με την  

αρ. πρ. οικ. 129043/4345/8-7-2011 Εγκύκλιο του ΥΠΕΚΑ, να καταχωρηθεί σε Μητρώο που τηρείται 

στην αρμόδια υπηρεσία περιβάλλοντος (Τμήμα ΔΣΑ) του Υ.Π.ΕΝ., και οφείλει να προσκομίσει στην 

Υπηρεσία μας αποδεικτικό της καταχώρησής της στο εν λόγω Μητρώο. Η Εταιρεία οφείλει να 

μεριμνήσει για την παραπάνω καταχώρηση ενημερώνοντας κατά τα παραπάνω την Υπηρεσία μας η δε 

δραστηριοποίησή της δεν επηρεάζεται από την παραπάνω υποχρεωτική καταχώρηση. 

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, (27 & 28 σχετ.) 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 Υ.Π.ΕΝ. και συναρμόδιων Υπουργείων. 

1.10. Επισημαίνεται ότι αν από τις εργασίες συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών 

αποβλήτων προκληθεί ρύπανση ή υποβάθμιση του περιβάλλοντος με υπαιτιότητα της Εταιρείας, θα 

εφαρμοστεί το άρθρο 15 της ΚΥΑ Η.Π. 50910/2727/2003 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των Ν. 

1650/86, Ν. 2939/2001, Ν 4042/2012, Ν. 4014/11, του Π.Δ. 109/2004, της ΚΥΑ 23615/651/Ε.103/8-5-

2014 (ΦΕΚ 1184/Β) και της ΚΥΑ αριθμ. 36259/1757/Ε103/10 (ΦΕΚ 1312 Β/24-8-2010) περί επιβολής 

κυρώσεων. 

1.11. Τα στερεά απόβλητα τα οποία εμπίπτουν ή πρόκειται να εμπίπτουν στη νομοθεσία για εναλλακτική 

διαχείριση στερεών αποβλήτων θα πρέπει να διαχειρίζονται σύμφωνα με τον Ν. 2939/01 και τα 

προεδρικά διατάγματα που έχουν εκδοθεί ή πρόκειται να εκδοθούν ως απόρροια των διατάξεών του ως 

άνω Νόμου και με τα οποία καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια 

για την εναλλακτική διαχείριση των διαφόρων τύπων των εν λόγω στερεών αποβλήτων. Σε αυτήν την 

περίπτωση, η Εταιρεία υποχρεούται να συνεργαστεί με τα αντίστοιχα εγκεκριμένα από την αρμόδια 

Διεύθυνση του Υ.Π.ΕΝ. Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης στερεών αποβλήτων, 

εφόσον απαιτείται από τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας. Στην περίπτωση αυτή τα αντίστοιχα 

συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης στερεών αποβλήτων θα πρέπει να καθορίζουν και να υποδεικνύουν 

τόσο τα σημεία συλλογής όσο και τον τελικό αποδέκτη των συλλεγόμενων αποβλήτων.  

1.12. Για κάθε δραστηριότητα σχετικά με την παρούσα Άδεια, που αφορά στη συλλογή και μεταφορά μη 

επικίνδυνων στερεών αποβλήτων πρέπει να υπάρχει σύμβαση είτε του κατόχου (νομικά ή φυσικά 

πρόσωπα κ.λ.π.) είτε του διαχειριστή των απορριμμάτων (ΟΤΑ κ.λ.π.) με την Εταιρεία, η οποία οφείλει 

να ενημερώνει τη Δ/νση ΠΕ.ΧΩ.ΣΧΕ. Νοτίου Αιγαίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου σχετικά 

με τη Σύμβαση που υπογράφει, στα πλαίσια της παρούσας αδειοδότησης, υποβάλλοντας 
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συμπληρωματικά τεχνικά στοιχεία, εάν απαιτείται, 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. 

1.13. Η αδειοδοτούμενη Εταιρεία υποχρεούται να τηρήσει όλα όσα αναφέρονται στη θεωρημένη Μελέτη 

Οργάνωσης και Λειτουργίας και τα συμπληρωματικά στοιχεία αυτής, που υποβλήθηκαν με τα 27 & 28 

σχετικά, 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. 

1.14. Οι τεχνικές προδιαγραφές των μέσων προσωρινής αποθήκευσης πριν τη συλλογή (κάδων, container 

κ.α.), των οχημάτων μεταφοράς, των οχημάτων πλύσης των κάδων καθώς και του λοιπού εξοπλισμού 

συλλογής και μεταφοράς των στερεών αποβλήτων και γενικά ολόκληρης της αδειοδοτούμενης 

δραστηριότητας πρέπει να είναι απολύτως σύμφωνες με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 114218/1997 και 

σύμφωνα με την οικεία ισχύουσα κείμενη νομοθεσία, κατά περίπτωση μεταφερόμενου είδους 

αποβλήτου. Η δε μη τήρηση του όρου αποτελεί λόγο αναστολής της ισχύος της παρούσας.  

1.15. Η Εταιρεία υποχρεούται να συλλέγει τα στερεά απόβλητα που περιλαμβάνονται στην περίπτωση 

(Β) της παραγράφου 1.2. από τα σημεία συλλογής που θα υποδεικνύονται από τα αντίστοιχα Συλλογικά 

Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης των στερεών αποβλήτων και σύμφωνα με τις διατάξεις της 

κείμενης νομοθεσίας και τους όρους των Συμβάσεων των Συλλογικών Συστημάτων Εναλλακτικής 

Διαχείρισης με την εταιρεία. Τα εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης θα προσδιορίζουν με 

ακρίβεια τα σημεία συλλογής, κατά τρόπο όχι αναγκαία στατικό, αλλά προσαρμοσμένο στις εκάστοτε 

ανάγκες.  

1.16. Σύμφωνα με την εγκύκλιο Οικ. 129043/4345/8-7-2011 του ΥΠΕΚΑ, η αδειοδοτημένη Εταιρεία για 

συλλογή και μεταφορά μη επικίνδυνων αποβλήτων έχουν την πλήρη ευθύνη για την οργάνωση των 

μέσων συλλογής και των οχημάτων μεταφοράς, την καταλληλότητα 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. 

 

 

2. Όροι και περιορισμοί που αφορούν στη συλλογή μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων: 

2.1. Κατάλληλη επιλογή των χώρων συγκέντρωσης ώστε: 

 Να διευκολύνεται η λειτουργικότητα των διαδικασιών φορτοεκφόρτωσης των μηχανημάτων 

συλλογής. 

 Να είναι εύκολα προσβάσιμοι, χωρίς να παρενοχλούνται οι γειτονικές κατοικίες. 

 Να είναι σε σημεία κεντροβαρή των περιοχών που εξυπηρετούν. 

2.2. Κατά την επιλογή των χώρων, όπου θα τοποθετούνται τα μηχανήματα συλλογής των στερεών 

αποβλήτων να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα, ώστε να μην ανακύπτουν προβλήματα περιβάλλοντος, 

υγιεινής και κυκλοφορίας. Οι ώρες αποκομιδής των στερεών αποβλήτων και οι διαδρομές των οχημάτων 

μεταφοράς πρέπει να προγραμματίζονται κατάλληλα, ώστε να μην προκαλούνται κυκλοφοριακά 

προβλήματα. 

2.3. Στην περίπτωση μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων (π.χ οργανικών αποβλήτων) θα 

πρέπει ο καθαρισμός (π.χ. πλύση) του οχήματος να γίνεται μετά το τέλος κάθε εκφόρτωσής του είτε να 

αντικαθίσταται με άλλο καθαρό. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις ο καθαρισμός (π.χ. πλύση) θα 

πραγματοποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα ώστε να αποφεύγεται η πρόκληση εστιών μόλυνσης και 

να διασφαλίζεται η δημόσια υγεία (πχ μεταφορά μεταλλικών ή πλαστικών αντικειμένων, σιδήρου κλπ). 

2.4. Το πλύσιμο και η απολύμανση των μέσων προσωρινής αποθήκευσης πριν από τη συλλογή θα πρέπει 

να πραγματοποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα και με τρόπο ώστε να αποφεύγεται η πρόκληση 

εστιών μόλυνσης και να διασφαλίζεται η δημόσια υγεία. 

2.5. Η θέση των χώρων συλλογής να είναι απόμακρη και μη ορατή από αρχαιολογικούς χώρους και από 

πολιτιστικού περιεχομένου γενικά κτίσματα. 

2.6. Απαγορεύεται η συγκέντρωση ή προσωρινή αποθήκευση αποβλήτων οποιουδήποτε είδους σε 

στεγασμένους ή υπαίθριους χώρους εντός ή εκτός σχεδίου χωρίς τη σχετική άδεια, όπως επίσης και η 

παραμονή των στερεών αποβλήτων στα μέσα συλλογής να μην υπερβαίνει τις πέντε (5) ημέρες μετά την 

παρέλευση των οποίων θα πρέπει να αντικαθίστανται με άλλα καθαρά.  

2.7. 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 και τα 
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συμπληρωματικά στοιχεία αυτής, που υποβλήθηκαν με τα 27 & 28 σχετικά. 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. 

2.8. Απαγορεύεται να διακινούνται ελαστικά, οχήματα, συσκευασίες, ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός 

εξοπλισμός και ΑΕΚΚ για τα οποία δεν πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις που προβλέπονται σε 

ειδικές διατάξεις της εκάστοτε κείμενης νομοθεσίας και αφορούν στην κατασκευή και σύνθεσή τους 

καθώς και στη δυνατότητα για επαναχρησιμοποίηση και αξιοποίηση των αποβλήτων τους, ώστε όταν 

γίνονται εργασίες διάθεσης ή αξιοποίησής τους να περιορίζονται στο ελάχιστο οι δυσμενείς επιπτώσεις 

στο περιβάλλον και στην υγεία του ανθρώπου. 

2.9. Απαγορεύεται η συλλογή και μεταφορά 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. 

2.10. Η χωριστή συλλογή των ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης πραγματοποιείται σε 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 εξειδικευμένα 

καταστήματα και Super markets που διακινούν Ηλεκτρικό και Ηλεκτρονικό Εξοπλισμό (Η.Η.Ε.), σε 

δημόσιες υπηρεσίες και επιχειρήσεις του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Ιδιαίτερη οργάνωση των 

εργασιών να πραγματοποιείται για τη συλλογή και μεταφορά των ογκωδών και βαρέων ΑΗΗΕ από το 

χώρο του τελικού χρήστη.  

2.11. Κατά την παραλαβή των ΑΗΗΕ μη οικιακής προέλευσης που προέρχονται από εμπορικές, 

βιομηχανικές, ιδρυματικές και άλλες πηγές, θα εκδίδεται Βεβαίωση Παραλαβής που θα καθορίζεται στη 

σύμβαση συνεργασίας μεταξύ της Επιχείρησης και του συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης.  

2.12. Τα ΑΗΗΕ μη οικιακής προέλευσης μετά τη χωριστή συλλογή τους παραδίδονται σε επιχειρήσεις / 

μονάδες προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση είτε σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας 

ΑΗΗΕ.  

2.13. Τα ΑΗΗΕ που δεν συγκαταλέγονται στις παραπάνω κατηγορίες των ΑΗΗΕ να συλλέγονται, να 

μεταφέρονται και να παραδίδονται σε κέντρα διαλογής/ ταξινόμησης, σε επιχειρήσεις μονάδες 

προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση ή/ και σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας. Επιπλέον, 

θα πρέπει να διασφαλίζεται η ακεραιότητα των ΑΗΗΕ ώστε να δημιουργούνται οι βέλτιστες συνθήκες 

για την προετοιμασία για την επαναχρησιμοποίηση και περιορισμό των επικίνδυνων ουσιών.   

2.14. Γενικά όσον αφορά τα μεταχειρισμένα ελαστικά οχημάτων, η Εταιρεία υποχρεούται να τα συλλέγει 

από όσους εκτελούν εργασίες επισκευής ελαστικών ή αναγόμωσης, όπως τα συνεργεία που ασχολούνται 

με την αντικατάσταση, επισκευή και συντήρηση ελαστικών, καθώς και από κάθε άλλο κάτοχο 

αποβλήτων ελαστικών (ιδιώτη, δημόσιο ή ιδιωτικό οργανισμό) μετά από υπόδειξη του Συλλογικού 

Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης μεταχειρισμένων ελαστικών ¨ECOELASTIKA¨ και σύμφωνα με 

τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και τους όρους της Σύμβασης του Συλλογικού Συστήματος 

Εναλλακτικής Διαχείρισης με την Εταιρεία.  

2.15. Η Εταιρεία υποχρεούται να συλλέγει μόνο ολόκληρα μεταχειρισμένα ελαστικά οχημάτων – 

εξαιρουμένων των ελαστικών των ποδηλάτων με εξωτερική διάμετρο όχι μεγαλύτερη από 1400 mm, που 

θα είναι απαλλαγμένα από τυχόν μεταλλικά ή άλλα εξαρτήματα και ξένα αντικείμενα (για παράδειγμα 

ζάντες, σαμπρέλες, ξύλα, πλαστικά, πέτρες, νερό, διάφορα άλλα απορρίμματα κ.α.). 

2.16. Οι κάδοι συλλογής 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 

ανάμειξη με άλλα απόβλητα. 

2.17. Να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα για την εκπαίδευση και συνεχή ενημέρωση του προσωπικού που 

ασχολείται 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 και το ωράριο εργασίας.  

 

 

3. Όροι και περιορισμοί που αφορούν στη 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 επιπτώσεων όπως εκπομπές 
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οσμών, ρύπανση οδών από διαρροές ακάθαρτων στραγγισμάτων κ.λ.π. Επίσης, δεν επιτρέπεται η 

φόρτωση διαφορετικών ειδών αποβλήτων ταυτόχρονα. 

3.2. Τα οχήματα που χρησιμοποιούνται για τις μεταφορές να έχουν τις απαιτούμενες άδειες κυκλοφορίας, 

δελτία τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ, να είναι εφοδιασμένα με κατάλληλο εξοπλισμό αντιμετώπισης έκτακτων 

αναγκών, να διαθέτουν τα απαραίτητα μέσα πυροπροστασίας για την αντιμετώπιση πυρκαγιών από τυχόν 

εύφλεκτα μεταφερόμενα υλικά. Οι εκπομπές καυσαερίων τους δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα όρια που 

καθορίζονται από τη νομοθεσία, τα δε χρησιμοποιούμενα καύσιμα να είναι τα πλέον κατάλληλα και τα 

πλέον φιλικά για τον συγκεκριμένο τύπο οχήματος. Αυτονόητα η καταλληλότητα των οχημάτων 

μεταφοράς είναι αρμοδιότητα του Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και δεν αποτελεί 

αντικείμενο της παρούσας Απόφασης. Επίσης αυτονόητα, πρέπει να ακολουθεί για τις θαλάσσιες 

μεταφορές τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας. Η Εταιρεία οφείλει να 

προσκομίζει στην Υπηρεσία μας, αμέσως μετά την έκδοσή τους, τυχόν νέες άδειες κυκλοφορίας 

οχημάτων μεταφοράς των στερεών αποβλήτων καθώς και ενδεχόμενες παρατάσεις των υπαρχόντων 

αδειών κυκλοφορίας. 

3.3. Οι οδηγοί και 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 προσβάλουν τη δημόσια υγεία και 

το περιβάλλον. 

3.4. Η διαδρομή των οχημάτων μεταφοράς 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. 

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

3.6. Η διαχείριση των μεταχειρισμένων ορυκτελαίων που προκύπτουν από τις αλλαγές λαδιών των 

οχημάτων να γίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α/02-03-

2004), μη επιτρεπόμενης της ανεξέλεγκτης απόρριψής τους στο περιβάλλον. 

3.7. Τα ΑΗΗΕ να συσκευάζονται πάνω σε παλέτες αφού πρώτα έχουν τυλιχθεί με πλαστικό φιλμ/ 

χαρτοκιβώτια. Ειδική μέριμνα να λαμβάνεται κατά τη συσκευασία και φορτοεκφόρτωση των ΑΗΗΕ που 

περιέχουν υγρά (π.χ. ψυκτικά υγρά σε ψυγεία κ.α.), ώστε να μην υπάρχει διαρροή υγρών αποβλήτων, των 

εύθραυστων ΑΗΗΕ π.χ. (οθόνες, σωλήνες φθορισμού κ.α.), ώστε να μην θραύονται κατά τη συλλογή –

μεταφορά, των ΑΗΗΕ που περιέχουν κατασκευαστικά στοιχεία όπως καθοδικές λυχνίες, του εξοπλισμού 

που περιέχει αέρια που καταστρέφουν το στρώμα του όζοντος, των λαμπτήρων εκκένωσης αερίων κ.α., 

ώστε να περιοριστούν στο ελάχιστο οι πιθανότητες θραύσης τους και έκλυσης ρυπογόνων ουσιών. Τα 

κατασκευαστικά αυτά στοιχεία αναφέρονται μεταξύ άλλων στο παράρτημα VII της ΚΥΑ 

23615/651/Ε.103/8-5-2014 (ΦΕΚ 1184/Β) ως στοιχεία χρήζοντα επιλεκτικής επεξεργασίας. Κατά τη 

στοίβαξη των ΑΗΗΕ στα οχήματα μεταφοράς, αυτά να δένονται μεταξύ τους με ιμάντες και να 

χρησιμοποιείται κάθε απαραίτητο μέσο για την ορθή και ασφαλή στήριξή τους. (π.χ. ξύλινοι δοκοί κ.α.). 

3.8. Η φόρτωση των στερεών αποβλήτων πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να αποκλείεται η 

μετακίνηση του φορτίου στα container και στα οχήματα μεταφοράς και να υπάρχει ομοιογενής κατανομή 

φορτίου σε αυτά. Επίσης, οι υπερκατασκευές των οχημάτων μεταφοράς των στερεών αποβλήτων πρέπει 

να είναι  κατάλληλες, το φορτίο να μην είναι υπέρβαρο και το κέντρο βάρους του φορτίου θα πρέπει να 

είναι όσο το δυνατό χαμηλότερα. 

3.9. Με την πλήρωση των ανοικτών container ή των ανοικτού τύπου οχημάτων μεταφοράς και πριν τη 

μεταφορά τους σε νομίμως αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας και ανακύκλωσης στερεών 

αποβλήτων, να γίνεται επιμελής κάλυψή τους με σκέπαστρο (για παράδειγμα μουσαμάδες) για την 

αποφυγή τυχόν διασποράς αποβλήτων στο περιβάλλον κατά τη διαδρομή. Τα οχήματα μεταφοράς να 

διαθέτουν τα απαραίτητα μέσα πυροπροστασίας για την αντιμετώπιση πυρκαγιών από τυχόν εύφλεκτα 

υλικά. 

3.10. Στην περίπτωση βιοαποδομήσιμων οικιακών αποβλήτων κ.α., τα οχήματα θα πρέπει να είναι 

κατάλληλα για τη μεταφορά των εν λόγω αποβλήτων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τους 

κανονισμούς του Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (πρώην Υπουργείου Οικονομίας, 

Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού) για τέτοιας φύσης φορτία, με άδεια μέγιστου επιτρεπόμενου 

φορτίου και νόμιμη έγκριση για αποκομιδή και υγειονομική ταφή αποβλήτων καθώς και με οτιδήποτε 

άλλο επιβάλλεται ώστε να εξαλειφθούν οι οποιεσδήποτε περιβαλλοντικές επιπτώσεις και οχλήσεις των 

περιοχών διέλευσης αυτών. 
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3.11. Καμία μεταφορά μεταχειρισμένων ελαστικών δεν θα γίνεται προς Χ.Υ.Τ.Α. Σύμφωνα με το 

άρθρο 6 της ΚΥΑ 29407/3508/2002 ‘Μέτρα και όροι για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων ’, μετά 

τις 16/07/2003 δεν γίνονται αποδεκτά σε ΧΥΤΑ: 

α) ολόκληρα μεταχειρισμένα ελαστικά οχημάτων, εκτός από τα υλικά που προορίζονται για χρήση σε 

κατασκευαστικά έργα εντός του ΧΥΤΑ.  

β) τεμαχισμένα μεταχειρισμένα ελαστικά οχημάτων μετά τις 16/07/2006. 

Και στις δύο περιπτώσεις εξαιρούνται τα ελαστικά ποδηλάτων και τα ελαστικά με εξωτερική διάμετρο 

μεγαλύτερη των 1400 mm. 

3.12. Σε περίπτωση που οι αδειοδοτούμενοι κωδικοί της εταιρείας για τη συλλογή και μεταφορά 

αποβλήτων περιγράφονται με κωδικό ΕΚΑ που αντιστοιχούν στη μη επικίνδυνη εκδοχή ζεύγους 

κωδικών αποβλήτων (κατοπτρικό ζεύγος), θα συλλέγονται χωριστά και, κατά τη μεταφορά τους, θα 

συνοδεύονται από πιστοποιημένη ανάλυση διαπιστευμένου εργαστηρίου με ευθύνη του παραγωγού 

αποβλήτων (πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 14899) όταν ο παραγωγός είναι παραγωγική δραστηριότητα που 

αδειοδοτείται περιβαλλοντικά (επιχείρηση ή εγκατάσταση). 

3.13. Για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών πρέπει να υπάρχει ομάδα σε επιφυλακή που να 

διαθέτει κατάλληλα μέσα αντιμετώπισης, όπως για παράδειγμα σκούπες, γάντια, πυροσβεστήρες, 

φαρμακείο κ.α. 

3.14. Οι θαλάσσιες μεταφορές θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 84 του 

Ν.4316/2014 (ΦΕΚ 270/Α/24-12-2014). 

3.15. Σε περίπτωση διεξαγωγής διασυνοριακής μεταφοράς αποβλήτων, να τηρούνται αυστηρά τα 

αναφερόμενα στην ΚΥΑ 50910/2727/2003 (παρ.6 του άρθρου 8), στην αρ. πρ. οικ.129043/4345/2011 

Εγκυκλίου του ΥΠΕΚΑ (ενότητα Δ), στην αριθ. 24040/2590/12-04-2013 Εγκύκλιο του ΥΠΕΚΑ, στον 

Κανονισμό (ΕΚ) με αριθ. 1013/2006 καθώς και στον Κανονισμός (ΕΕ) με αρθ. 1418/2007. 

 

 

4. Τελικές υποχρεώσεις: 

4.1. Για κάθε όχημα μεταφοράς θα πρέπει να προβλέπεται θέση στάθμευσης σε κατάλληλα 

αδειοδοτημένο χώρο στάθμευσης τον οποίο η Εταιρεία πρέπει να έχει στην κατοχή της ή να  κατέχει 

σύμβαση καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας άδειας. Σε περίπτωση μισθωμένου χώρου 

στάθμευσης οχημάτων το συμφωνητικό μίσθωσης να προσαρμόζεται στην συγκεκριμένη χρήση του 

χώρου. Ο χώρος στάθμευσης πρέπει να επαρκεί για τα οχήματα. Ο χώρος στάθμευσης οφείλει να υπάρχει 

σε κάθε μέρος αφετηρίας και προορισμού για τα μεταφερόμενα εκτός τόπου παραγωγής τους, εκτός εάν 

η δραστηριότητα της συλλογής και μεταφοράς γίνεται αυθημερόν ή υπάρχει η δυνατότητα να σταθμεύει 

σε κατάλληλο χώρο διατιθέμενο από τους προμηθευτές (δηλ. χωρίς την ανάγκη παρατεταμένης 

στάθμευσης), επιτρεπόμενης και της στάθμευσης για μεταφορά αυθημερόν για όχι περισσότερο των 

τριών ωρών σε χώρο γενικά στάθμευσης ο οποίος δεν είναι μπροστά από σχολικά κτίρια, κτίρια 

εξυπηρέτησης κοινού και κτίρια άσκησης δραστηριοτήτων υγείας. Δεδομένης της νησιωτικότητας και 

της πολυνησίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου αλλά και του τρόπου μετακίνησης των οχημάτων δια 

θαλάσσης, σε περίπτωση δυσχερειών λόγω αυτής της νησιωτικότητας επιτρέπεται η προσωρινή 

στάθμευση των οχημάτων σε δημόσιο ή δημοτικό χώρο στάθμευσης κατόπιν ενημέρωσης της αρμόδιας 

αρχής στις εξής περιπτώσεις, απεργίας (πλοίων κ.λ.π.), επισήμου αργίας, προβλημάτων καιρού 

(αποκλεισμός), και νυχτερινής, μεσονύχτιας ή μεταμεσονύχτιας άφιξης τυχόν μοναδικού πλου πλοίου. 

Αυτονόητο είναι ότι ληξάσης  της αιτίας παύει και η ανάγκη προσωρινής στάθμευσης. Σε περίπτωση που 

κριθεί ότι δεν τεκμηριώνεται η κάλυψη των ως άνω απαιτήσεων η παρούσα άδεια μπορεί να ανακληθεί.  

Τα παραπάνω αναγραφόμενα για τα οχήματα μεταφοράς δεν ισχύουν όσον αφορά τα απόβλητα που 

είναι οργανικά για τα οποία θα πρέπει να προβλέπεται θέση στάθμευσης σε κατάλληλα αδειοδοτημένο 

χώρο στάθμευσης  τον οποίο η Εταιρεία πρέπει να έχει στην κατοχή της ή να κατέχει σύμβαση καθ’ όλη 

τη διάρκεια ισχύος της παρούσας άδειας. Σε περίπτωση μισθωμένου χώρου στάθμευσης οχημάτων το 

συμφωνητικό μίσθωσης να προσαρμόζεται στην συγκεκριμένη χρήση του χώρου. Επιτρέπεται 

παραχώρηση χώρου από Ο.Τ.Α. ή φορέα του, εφόσον είναι προμηθευτής. Ο χώρος στάθμευσης πρέπει να 

επαρκεί για τα οχήματα. Ο χώρος στάθμευσης οφείλει να υπάρχει όπου αναγκαιεί στάθμευση για τα 

μεταφερόμενα εκτός τόπου παραγωγής τους. Η Εταιρεία υποχρεούται πριν την έναρξη των 

δραστηριοτήτων της στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου να διαθέτει όπου προβλέπεται κατά τα παραπάνω 

χώρο στάθμευσης των οχημάτων συλλογής και μεταφοράς και να ενημερώσει Δ/νση ΠΕ.ΧΩ.ΣΧΕ. 

Νοτίου Αιγαίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου αποστέλλοντας την γεωγραφική θέση του 
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χώρου, τοπογραφικό, βεβαιώσεις ιδιοκτησίας, συμβόλαιο μίσθωσης ή χρονομίσθωσης ή ανάλογα 

παραχωρητήριο, όπου θα αναφέρεται ρητά ως χρήστης η Εταιρεία της παρούσας άδειας. 

Ο καθαρισμός των οχημάτων μεταφοράς και τυχόν λοιπού εξοπλισμού να γίνεται σε κατάλληλα 

αδειοδοτημένη επιχείρηση πλύσης του εξοπλισμού συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων με την 

οποία η Εταιρεία θα πρέπει να έχει στην κατοχή της – καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας άδειας 

– σύμβαση ή σχετικό συμφωνητικό, ή άλλως με ευθύνη της θα τεκμηριώνει κάθε φορά σε σχετικό 

παραστατικό την παροχή των υπηρεσιών. Τα εν λόγω πλυντήρια θα πρέπει να έχουν στεγανό δάπεδο και 

κατάλληλο σύστημα για τη συλλογή των υγρών αποβλήτων που προκύπτουν από το πλύσιμο του 

εξοπλισμού. Επίσης, θα πρέπει να διαθέτουν κατάλληλους χώρους, οι οποίοι να πληρούν συνθήκες 

υγιεινής για τους εργαζόμενους. Τα υγρά από τις πλύσεις θα πρέπει να συλλέγονται από κατάλληλα 

αδειοδοτημένη εταιρεία και στη συνέχεια να οδηγούνται σε αδειοδοτημένο κέντρο υποδοχής και 

επεξεργασίας ακαθάρτων. Επίσης, η Εταιρεία πρέπει να έχει στην κατοχή της σύμβαση ή σχετικό 

συμφωνητικό – καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας άδειας – με κατάλληλα αδειοδοτημένη 

επιχείρηση συντήρησης και επισκευής του εν λόγω εξοπλισμού στην περίπτωση που η ίδια δεν διαθέτει 

τέτοιο συνεργείο. 

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 τηρεί μητρώο στο οποίο θα αναγράφεται η ποσότητα, το είδος, η προέλευση, 

τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά, οι ημερομηνίες παραλαβής ή μεταφοράς, η εγκατάσταση προορισμού, 

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 μαζί με όλα τα 

παραστατικά στοιχεία.  

4.4.  Η Εταιρεία οφείλει σύμφωνα με την υπ. αριθ. 43942/4026/16 ΚΥΑ (ΦΕΚ2992/Β/19-9-2016), ως 

ισχύει, να συνδεθεί με το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ), πραγματοποιώντας όλες τις 

ενέργειες που η παραπάνω ΚΥΑ ορίζει. Ειδικότερα, η Εταιρεία υποχρεούται μέχρι 31 Μαρτίου κάθε 

έτους στην ηλεκτρονική υποβολή και καταχώριση στο ΗΜΑ Ετήσιας Έκθεσης Αποβλήτων, με στοιχεία 

για τα απόβλητα που διαχειρίστηκε κατά τον προηγούμενο χρόνο.  

4.5.  Η Εταιρεία οφείλει να παρέχει οποιεσδήποτε πληροφορίες και στοιχεία στις αρμόδιες αρχές, εφόσον 

ζητηθούν. 

4.6. Αυτονόητο είναι ότι τα οχήματα που χρησιμοποιούνται για την πραγματοποιούμενη μεταφορά που 

αφορά άσκηση δραστηριότητας της χορηγούμενης άδειας θα πρέπει να διαθέτουν ασφαλιστήρια 

συμβόλαια. Τα εν λόγω συμβόλαια η Εταιρεία να μεριμνά να είναι σε ισχύ για όλο το χρονικό διάστημα 

ισχύος της παρούσας Άδειας και υποχρεούται η Εταιρεία να τα επιδεικνύει σε κάθε αρμοδίως έλεγχο.  

4.7. 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. 

4.8. Αντίγραφα της παρούσας Άδειας θα πρέπει να βρίσκονται σε όλα τα οχήματα που χρησιμοποιούνται 

στα πλαίσια της αδειοδοτούμενης δραστηριότητας καθώς, επίσης, και στα γραφεία της έδρας της 

δραστηριότητας και να επιδεικνύονται σε κάθε έλεγχο από αρμόδια υπηρεσία, σύμφωνα με την εκάστοτε 

ισχύουσα νομοθεσία. 

4.9. Για οποιαδήποτε τροποποίηση των στοιχείων που συνοδεύουν τα 27 & 28 σχετικά, ο 

ενδιαφερόμενος οφείλει να ενημερώνει τη Δ/νση ΠΕ.ΧΩ.ΣΧΕ. Νοτίου Αιγαίου της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Αιγαίου για τυχόν επανεξέταση των όρων της παρούσας Άδειας. 

4.10. Η μη εφαρμογή των παραπάνω όρων ή μέρος αυτών, επισύρει τις προβλεπόμενες κυρώσεις των Ν. 

1650/1986, Ν. 2939/2001, Ν. 3854/2010, Ν. 4014/11 και Ν. 4042/2012, του άρθρου 15 της ΚΥΑ Η.Π. 

50910/2727/2003, του Π.Δ. 109/2004, της ΚΥΑ 23615/651/Ε.103/8-5-2014 (ΦΕΚ 1184/Β) και της ΚΥΑ 

αριθμ. 36259/ 1757/Ε103/10 (ΦΕΚ 1312 Β/24-8-2010), καθώς και της ισχύουσας νομοθεσίας που έχει 

εκδοθεί ή πρόκειται να εκδοθεί ως απόρροια των διατάξεών του Ν. 2939/01 και αφορούν στα 

διαχειριζόμενα από την εταιρεία στερεά απόβλητα. 

4.11. Η Εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει εγκαίρως και κατά τη λήξη της παρούσας Απόφασης σχετικό 

αίτημα στην Υπηρεσία μας για την αναθεώρηση αυτής και ενδεχομένως να επανακαθοριστούν οι όροι 

και οι περιβαλλοντικές δεσμεύσεις που περιλαμβάνει. 

 

Για τυχόν προβλήματα που ανακύπτουν από την εφαρμογή των όρων της παρούσας μπορούν κατά 

περίπτωση να αντιμετωπίζονται με έγγραφες οδηγίες ή με όμοια απόφασή μας. 
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Προσαρτάται ως παράρτημα ο Πίνακας της παραγράφου 1.2. Α), των Γενικών όρων και 

περιορισμών της απόφασης αυτής ως αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.  

 

 

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 Απόφασης αυτής μπορεί να ασκηθεί προσφυγή ενώπιον της αρμόδιας Αρχής στις προθεσμίες 

που ο νόμος ορίζει. 

 

 

 
Συνημμένο : Ένα τεύχος μελέτης  ως ορίζεται στον πίνακα αποδεκτών 
Εσωτερική Διανομή: 

1. Γρ. Συντονιστή (με γνωστοποίηση Α.Δ.Α.) 

2. Γρ. Γεν. Διευθυντή (με γνωστοποίηση Α.Δ.Α.) 

3. Φ. Υπόθεσης 

4. Φ. Χρ. Αρχείου 

5. Πετσόπουλο Ι. (Ηλ./κά) 

             Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ Α.Δ. ΑΙΓΑΙΟΥ  

 

 

 

 

               Δρ. ΝΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 1.2. Π1 

Πίνακας Π1 

Κωδικοί 

ΕΚΑ  
Περιγραφή Κωδικών  

Φυσική 

Κατάσταση 

Αποβλήτων  

Παραγωγοί 

Αποβλήτων (Ενδ/κοί 

& Μελλοντικοί) (*) 

Αποδέκτες Αποβλήτων 

(& Μελλοντικοί) (**) 

Οχ. Συλλ. 

Μεταφ.  

(Ιδιόκτητα) 

Κατάλληλα Μέσα 

Συλλογής ()  

01   ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ, ΕΞΟΡΥΞΗ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΥΚΤΩΝ  

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

01 04 10 
απόβλητα σκόνης και πούδρας εκτός εκείνων που αναφέρονται 

στο σημείο 010407  
Στερεό 

Διάφορες βιομηχανίες 

κοπής και 

διαμόρφωσης λίθων  

ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ  

Μεταλλικοί 

κάδοι των 32 ή 8 

κ.μ. και μεγάλα 

τσουβάλια ή 

σακούλες 

πολυαιθυλενίου  

Ανατρεπόμενα 

καδοφόρα 

φορτηγά με 

αρπάγη, φορτηγό 

κλειστό κοινό μη 

ανατρεπόμενο, 

φορτηγό 

ανατρεπόμενο 

ανοιχτό 

02 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓIΑ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΗ, ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ, ΘΗΡΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ, ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  

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

02 01 01 λάσπες από πλύση και καθαρισμό  

Στερεό 

Διάφορες βιομηχανίες  

Χ.Υ.Τ.Α. 

ΜΑΥΡΟΡΑΧΗΣ  

Μεταλλικοί 

κάδοι των 32 ή 8 

κ.μ. και μεγάλα 

τσουβάλια ή 

σακούλες 

πολυαιθυλενίου  

Ανατρεπόμενα 

καδοφόρα 

φορτηγά με 

αρπάγη, φορτηγό 

κλειστό κοινό μη 

ανατρεπόμενο, 

φορτηγό 

ανατρεπόμενο 

ανοιχτό 

02 01 03 απόβλητα ιστών φυτών  

AGRIS Α.Ε. 

02 01 04 απόβλητα πλαστικά (εξαιρούνται της συσκευασίας)  

02 01 07 απόβλητα από δασοκομία  

02 01 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως  

02 02 απόβλητα από την προπαρασκευή και επεξεργασία κρέατος, ψαριού και άλλων τροφίμων ζωικής προέλευσης  

02 02 01 λάσπες από πλύση και καθαρισμό  

Στερεό 

AGRIS Α.Ε. 
Χ.Υ.Τ.Α. 

ΜΑΥΡΟΡΑΧΗΣ  

Μεταλλικοί 

κάδοι των 32 ή 8 

κ.μ. και μεγάλα 

τσουβάλια ή 

σακούλες 

πολυαιθυλενίου  

Ανατρεπόμενα 

καδοφόρα 

φορτηγά με 

αρπάγη, φορτηγό 

κλειστό κοινό μη 

ανατρεπόμενο, 

φορτηγό 

ανατρεπόμενο 

ανοιχτό 

02 02 03 υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία  
ΕΔΕΣΜΑ Α.Ε., 

ΑΜΒΡΟΣΙΑ Ε.Π.Ε. 

Μεταλλικοί 

κλειστοί κάδοι  

02 02 04 λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής  
ΒΙΟΛΙΠΑΣΜΑΤΑ 

Α.Ε. 

Σακούλες 

πολυαιθυλενίου 

02 03 
απόβλητα από την προπαρασκευή και κατεργασία φρούτων, λαχανικών, δημητριακών, βρωσίμων ελαίων, κακάο, καφέ, τσαγιού και καπνού• παραγωγή κονσερβών• παραγωγή ζύμης 

και εκχυλισμάτων ζύμης, Προπαρασκευή και ζύμωση μελάσας  

02 03 01 
λάσπες από την πλύση, καθαρισμό, αποφλοίωση, φυγοκέντριση 

και διαχωρισμό  

Στερεό 

ΕΔΕΣΜΑ Α.Ε., 

ΑΜΒΡΟΣΙΑ Ε.Π.Ε. 

ΒΙΟΛΙΠΑΣΜΑΤΑ 

Α.Ε. 
Μεταλλικοί 

κάδοι των 32 ή 8 

κ.μ. 

Ανατρεπόμενα 

καδοφόρα 

φορτηγά με 

αρπάγη, φορτηγό 

κλειστό κοινό μη 

ανατρεπόμενο, 

02 03 02 απόβλητα από υλικά συντήρησης  
ΖΑΝΑΕ Α.Ε., 

ΜΠΑΡΜΠΑΣΤΑΘΗΣ 

Α.Β.Ε.Ε. 

Χ.Υ.Τ.Α. 

ΜΑΥΡΟΡΑΧΗΣ  02 03 04 υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία 

02 03 05 λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής  
ΒΙΟΛΙΠΑΣΜΑΤΑ 

Α.Ε. 

Μεταλλικοί 

κλειστοί κάδοι  
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Κωδικοί 

ΕΚΑ  
Περιγραφή Κωδικών  

Φυσική 

Κατάσταση 

Αποβλήτων  

Παραγωγοί 

Αποβλήτων (Ενδ/κοί 

& Μελλοντικοί) (*) 

Αποδέκτες Αποβλήτων 

(& Μελλοντικοί) (**) 

Οχ. Συλλ. 

Μεταφ.  

(Ιδιόκτητα) 

Κατάλληλα Μέσα 

Συλλογής ()  

φορτηγό 

ανατρεπόμενο 

ανοιχτό 

02 03 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως  Στερεό 

ΖΑΝΑΕ Α.Ε., 

ΜΠΑΡΜΠΑΣΤΑΘΗΣ 

Α.Β.Ε.Ε. 

Χ.Υ.Τ.Α. 

ΜΑΥΡΟΡΑΧΗΣ  

Μεταλλικοί 

κάδοι των 32 ή 8 

κ.μ. και μεγάλα 

τσουβάλια ή 

σακούλες 

πολυαιθυλενίου  

Ανατρεπόμενα 

καδοφόρα 

φορτηγά με 

αρπάγη, φορτηγό 

κλειστό κοινό μη 

ανατρεπόμενο, 

φορτηγό 

ανατρεπόμενο 

ανοιχτό 

02 04 απόβλητα από τη διεργασία παραγωγής ζάχαρης  

02 04 01 χώματα από τον καθορισμό και πλύση σακχαρότευτλων  

Στερεό 

ΖΑΝΑΕ Α.Ε., 

ΜΠΑΡΜΠΑΣΤΑΘΗΣ 

Α.Β.Ε.Ε. 

Χ.Υ.Τ.Α. 

ΜΑΥΡΟΡΑΧΗΣ  

Μεταλλικοί 

κάδοι των 32 ή 8 

κ.μ. και μεγάλα 

τσουβάλια ή 

σακούλες 

πολυαιθυλενίου  

Ανατρεπόμενα 

καδοφόρα 

φορτηγά με 

αρπάγη, φορτηγό 

κλειστό κοινό μη 

ανατρεπόμενο, 

φορτηγό 

ανατρεπόμενο 

ανοιχτό 

02 04 03 λάσπες από την επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής  

02 06 απόβλητα από βιομηχανία αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής  

02 06 01 υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία  

Στερεό 

ΔΕΛΤΑ Α.Ε., 

ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε. 
Χ.Υ.Τ.Α. 

ΜΑΥΡΟΡΑΧΗΣ  
Μεταλλικοί 

κάδοι των 32 ή 8 

κ.μ. 

Ανατρεπόμενα 

καδοφόρα 

φορτηγά με 

αρπάγη, φορτηγό 

κλειστό κοινό μη 

ανατρεπόμενο, 

φορτηγό 

ανατρεπόμενο 

ανοιχτό 

02 06 02 απόβλητα από υλικά συντήρησης  

ΖΑΝΑΕ Α.Ε., Σ. 

ΔΕΝΔΟΣ Α.Ε. 

(SELECT) 

02 06 03 λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής  
ΒΙΟΛΙΠΑΣΜΑΤΑ 

Α.Ε. 

02 06 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως 
Χ.Υ.Τ.Α. 

ΜΑΥΡΟΡΑΧΗΣ  

Μεταλλικοί 

κλειστοί κάδοι  

02 07 απόβλητα από την παραγωγή αλκοολούχων και μη αλκοολούχων ποτών (εξαιρουμένων των καφέ, κακάο και τσαγιού)  

02 07 01 
απόβλητα από την πλύση, τον καθορισμό και τη μηχανική 

αναγωγή πρώτων υλών  

Στερεό 

ΖΑΝΑΕ Α.Ε., Σ. 

ΔΕΝΔΟΣ Α.Ε. 

(SELECT) 

Χ.Υ.Τ.Α. 

ΜΑΥΡΟΡΑΧΗΣ  

Μεταλλικοί 

κλειστοί κάδοι  

Ανατρεπόμενα 

καδοφόρα 

φορτηγά με 

αρπάγη, φορτηγό 

κλειστό κοινό μη 

ανατρεπόμενο, 

φορτηγό 

ανατρεπόμενο 

ανοιχτό 

02 07 02 απόβλητα από την απόσταξη αλκοόλης  

02 07 04 υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία  

02 07 05 λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής  

ΔΕΛΤΑ Α.Ε. 
ΒΙΟΛΙΠΑΣΜΑΤΑ 

Α.Ε. 02 07 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως  

03 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΑΜΠΛΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΊ ΠΟΛΤΟΥ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ  

ΑΔΑ: 6ΩΒΒΟΡ1Ι-ΛΗΗ



 14 

Κωδικοί 

ΕΚΑ  
Περιγραφή Κωδικών  

Φυσική 

Κατάσταση 

Αποβλήτων  

Παραγωγοί 

Αποβλήτων (Ενδ/κοί 

& Μελλοντικοί) (*) 

Αποδέκτες Αποβλήτων 

(& Μελλοντικοί) (**) 

Οχ. Συλλ. 

Μεταφ.  

(Ιδιόκτητα) 

Κατάλληλα Μέσα 

Συλλογής ()  

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

03 01 01 απόβλητα φλοιών και φελλών  

Στερεό 

ΜΑΡΤΙΝΙΔΗΣ 

Α.Β.Ε.Ε., 

ΚΑΛΤΣΙΔΗΣ Λ. & 

ΣΙΑ Ο.Ε. 

Χ.Υ.Τ.Α. 

ΜΑΥΡΟΡΑΧΗΣ  
Μεταλλικοί 

κάδοι των 32 ή 8 

κ.μ. και μεγάλα 

τσουβάλια ή 

σακούλες 

πολυαιθυλενίου  

Ανατρεπόμενα 

καδοφόρα 

φορτηγά με 

αρπάγη, φορτηγό 

κλειστό κοινό μη 

ανατρεπόμενο, 

φορτηγό 

ανατρεπόμενο 

ανοιχτό 

03 01 05 

πριονίδι, ξέσματα, αποκομμένα τεμάχια, κατάλοιπα ξυλείας, 

μοριοσανίδες και καπλαμάδες εκτός εκείνων που 

περιλαμβάνονται στο σημείο 03 01 04  

ΣΕΛΜΑΝ Α.Ε. 

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

03 03 01 απόβλητα φλοιού και ξύλου  

Στερεό 

ΜΑΡΤΙΝΙΔΗΣ 

Α.Β.Ε.Ε., 

ΚΑΛΤΣΙΔΗΣ Λ. & 

ΣΙΑ Ο.Ε. 

ΣΕΛΜΑΝ Α.Ε. Μεταλλικοί 

κάδοι των 32 ή 8 

κ.μ. και μεγάλα 

τσουβάλια ή 

σακούλες 

πολυαιθυλενίου  

Ανατρεπόμενα 

καδοφόρα 

φορτηγά με 

αρπάγη, φορτηγό 

κλειστό κοινό μη 

ανατρεπόμενο, 

φορτηγό 

ανατρεπόμενο 

ανοιχτό 

03 03 07 
μηχανικώς διαχωριζόμενα απορρίμματα από την πολτοποίηση 

απόβλητου χαρτιού και χαρτονιού  

ΜΕΛ Α.Ε. 

ΓΕΝΙΚΗ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΕΩΣ 

ΧΑΡΤΟΥ Α.Ε.   03 03 08 
απόβλητα από την επιλογή χαρτιού και χαρτονιών που 

προορίζονται για ανακύκλωση  

04  ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ, ΓΟΥΝΑΣ ΚΑΙ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ  

04 02 απόβλητα από τη βιομηχανία υφαντουργίας  

04 02 22 απόβλητα από κατεργασμένες υφαντουργικές ίνες  Στερεό 
ΤΟΥΦΕΞΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 

COLORA 

Χ.Υ.Τ.Α. 

ΜΑΥΡΟΡΑΧΗΣ  

Μεγάλα 

τσουβάλια ή 

σακούλες 

πολυαιθυλενίου  

Ανατρεπόμενα 

καδοφόρα 

φορτηγά με 

αρπάγη, φορτηγό 

κλειστό κοινό μη 

ανατρεπόμενο, 

φορτηγό 

ανατρεπόμενο 

ανοιχτό 

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

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

12 01 01 προϊόντα λιμαρίσματος και τόρνευσης σιδηρούχων μετάλλων  

Στερεό 

ΣΑΡΙΚΟΣ Α.Ε., 

ΜΕΤΑΜ Α.Ε., 

ΚΑΛΑΙΔΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΦΟΙ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ 

Α.Β.Β.Ε.  

Μεταλλικοί 

κάδοι των 32 ή 8 

κ.μ. και μεγάλα 

τσουβάλια ή 

σακούλες 

πολυαιθυλενίου  

Στερεό 

12 01 02 σκόνη και σωματίδια σιδηρούχων μετάλλων 

12 01 03 
προϊόντα λιμαρίσματος Και τόρνευσης μη σιδηρούχων 

μετάλλων  

12 01 04 σκόνη και σωματίδια μη σιδηρούχων μετάλλων  

12 01 05 αποξέσματα και προϊόντα τόρνευσης πλαστικών  

15 
ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ, ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΣΚΟΥΠΙΣΜΑΤΟΣ, ΥΛΙΚΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ ΜΗ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΑΛΛΩΣ  

15 01 συσκευασία (περιλαμβανομένων ιδιαιτέρως συλλεγέντων δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας)  

ΑΔΑ: 6ΩΒΒΟΡ1Ι-ΛΗΗ
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Κωδικοί 

ΕΚΑ  
Περιγραφή Κωδικών  

Φυσική 

Κατάσταση 

Αποβλήτων  

Παραγωγοί 

Αποβλήτων (Ενδ/κοί 

& Μελλοντικοί) (*) 

Αποδέκτες Αποβλήτων 

(& Μελλοντικοί) (**) 

Οχ. Συλλ. 

Μεταφ.  

(Ιδιόκτητα) 

Κατάλληλα Μέσα 

Συλλογής ()  

15 01 01 συσκευασία από χαρτί και χαρτόνι  

Στερεό 

ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε., 

LIDL HELLAS Α.Ε., 

MEDITERANEAN 

COSMOS 

Ε.Ε.Α.Α. 

Μεταλλικοί 

κάδοι των 32 ή 8 

κ.μ. 

Ανατρεπόμενα 

καδοφόρα 

φορτηγά με 

αρπάγη, φορτηγό 

κλειστό κοινό μη 

ανατρεπόμενο, 

φορτηγό 

ανατρεπόμενο 

ανοιχτό 

15 01 02 πλαστική συσκευασία  

15 01 03 ξύλινη συσκευασία  

15 01 04 μεταλλική συσκευασία  

15 01 05 συνθετική συσκευασία  

15 01 06 μεικτή συσκευασία  

15 01 07 γυάλινη συσκευασία  

16 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΜΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΑΛΛΩΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ  

16 01 
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)  

16 01 03 ελαστικό στο τέλος του κύκλου ζωής τους  

Στερεό 

ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε., 

LIDL HELLAS Α.Ε., 

MEDITERANEAN 

COSMOS 

Σ.Σ.Ε.Δ.  

Μεταλλικοί 

κάδοι των 32 ή 8 

κ.μ. 

Ανατρεπόμενα 

καδοφόρα 

φορτηγά με 

αρπάγη, φορτηγό 

κλειστό κοινό μη 

ανατρεπόμενο, 

φορτηγό 

ανατρεπόμενο 

ανοιχτό 

16 01 17 σιδηρούχα μέταλλα  
ΑΦΟΙ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ 

Α.Β.Β.Ε., Ν. 

ΜΠΟΤΗΣ Α.Ε. 

ΑΦΟΙ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ 

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

16 01 19 πλαστικά  
Ε.Ε.Α.Α. 

16 01 20 γυαλί  

17 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΧΩΜΑ ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΑΠΟ ΜΟΛΥΣΜΕΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ)  

17 01 σκυρόδεμα, τούβλα, πλακάκια και κεραμικά  

17 01 01 σκυρόδεμα  

Στερεό 

ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ 

Α.Ε., ΤΕΡΝΑ Α.Ε., 

ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε., 

ΔΗΜΟΙ 

ΕΛΣΤΑΡ Α.Ε. – 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 

ΑΔΡΑΝΩΝ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε.  

Μεταλλικοί 

κάδοι των 32 ή 8 

κ.μ. 

Ανατρεπόμενα 

καδοφόρα 

φορτηγά με 

αρπάγη, φορτηγό 

κλειστό κοινό μη 

ανατρεπόμενο, 

φορτηγό 

ανατρεπόμενο 

ανοιχτό 

17 01 02 τούβλα  

17 01 03 πλακάκια και κεραμικά  

17 01 07 
μείγμα σκυροδέματος, τούβλων, πλακακίων και κεραμικών 

εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 17 01 06  

17 02 ξύλο, γυαλί και πλαστικό  

17 02 01 ξύλο  

Στερεό 

ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ 

Α.Ε., ΤΕΡΝΑ Α.Ε., 

ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε., 

ΔΗΜΟΙ 

ΣΕΛΜΑΝ Α.Ε.  

Μεταλλικοί 

κάδοι των 32 ή 8 

κ.μ. 

Ανατρεπόμενα 

καδοφόρα 

φορτηγά με 

αρπάγη, φορτηγό 

κλειστό κοινό μη 

ανατρεπόμενο, 

φορτηγό 

ανατρεπόμενο 

ανοιχτό 

17 02 02 γυαλί  

Ε.Ε.Α.Α. 
17 02 03 πλαστικό  

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

ΑΔΑ: 6ΩΒΒΟΡ1Ι-ΛΗΗ
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Κωδικοί 

ΕΚΑ  
Περιγραφή Κωδικών  

Φυσική 

Κατάσταση 

Αποβλήτων  

Παραγωγοί 

Αποβλήτων (Ενδ/κοί 

& Μελλοντικοί) (*) 

Αποδέκτες Αποβλήτων 

(& Μελλοντικοί) (**) 

Οχ. Συλλ. 

Μεταφ.  

(Ιδιόκτητα) 

Κατάλληλα Μέσα 

Συλλογής ()  

17 03 02 
μείγματα ορυκτής ασφάλτου εκτός εκείνων που 

περιλαμβάνονται στο σημείο 17 03 01  
Στερεό 

ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ 

Α.Ε., ΤΕΡΝΑ Α.Ε., 

ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε., 

ΔΗΜΟΙ 

ΑΝ.Α.Β.Ε.Ε. Α.Ε. 

Μεταλλικοί 

κάδοι των 32 ή 8 

κ.μ. 

Ανατρεπόμενα 

καδοφόρα 

φορτηγά με 

αρπάγη, φορτηγό 

κλειστό κοινό μη 

ανατρεπόμενο, 

φορτηγό 

ανατρεπόμενο 

ανοιχτό 

17 04 μέταλλα (περιλαμβανομένων και των κραμάτων τους)  

17 04 01 χαλκός, μπρούντζος, ορείχαλκος  

Στερεό 

ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ 

Α.Ε., ΤΕΡΝΑ Α.Ε., 

ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε., 

ΔΗΜΟΙ 

ΑΦΟΙ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ 

Α.Β.Β.Ε. 

Μεταλλικοί 

κάδοι των 32 ή 8 

κ.μ. 

Ανατρεπόμενα 

καδοφόρα 

φορτηγά με 

αρπάγη, φορτηγό 

κλειστό κοινό μη 

ανατρεπόμενο, 

φορτηγό 

ανατρεπόμενο 

ανοιχτό 

17 04 02 αλουμίνιο  

17 04 04 ψευδάργυρος  

17 04 05 σίδηρος και χάλυβας  

17 04 06 κασσίτερος  

17 04 07 ανάμεικτα μέταλλo 

17 04 11 
καλώδια εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 17 04 

10  

17 05 χώματα (περιλαμβανομένων χωμάτων εκσκαφής από μολυσμένες τοποθεσίες), πέτρες και μπάζα εκσκαφών  

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

03  

Στερεό 

ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ 

Α.Ε., ΤΕΡΝΑ Α.Ε., 

ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε., 

ΔΗΜΟΙ 

ΕΛΣΤΑΡ Α.Ε. – 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 

ΑΔΡΑΝΩΝ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε.  

Μεταλλικοί 

κάδοι των 32 ή 8 

κ.μ. 

Ανατρεπόμενα 

καδοφόρα 

φορτηγά με 

αρπάγη, φορτηγό 

κλειστό κοινό μη 

ανατρεπόμενο, 

φορτηγό 

ανατρεπόμενο 

ανοιχτό 

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

05  

17 06 μονωτικά υλικά και υλικά δομικών κατασκευών που περιέχουν αμίαντο  

17 06 04 
μονωτικά υλικά εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στα 

σημεία 17 06 01 και 17 06 03  
Στερεό 

ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ 

Α.Ε., ΤΕΡΝΑ Α.Ε., 

ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε., 

ΔΗΜΟΙ 

ΕΛΣΤΑΡ Α.Ε. – 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 

ΑΔΡΑΝΩΝ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε.  

Μεταλλικοί 

κάδοι των 32 ή 8 

κ.μ. 

Ανατρεπόμενα 

καδοφόρα 

φορτηγά με 

αρπάγη, φορτηγό 

κλειστό κοινό μη 

ανατρεπόμενο, 

φορτηγό 

ανατρεπόμενο 

ανοιχτό 

17 08 υλικά δομικών κατασκευών με βάση τον γύψο  

17 08 02 
υλικά δομικών κατασκευών με βάση τον γύψο εκτός εκείνων 

που περιλαμβάνονται στο σημείο 17 08 02  
Στερεό 

ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ 

Α.Ε., ΤΕΡΝΑ Α.Ε., 

ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε., 

ΕΛΣΤΑΡ Α.Ε. – 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 

ΑΔΡΑΝΩΝ 

Μεταλλικοί 

κάδοι των 32 ή 8 

κ.μ. 

Ανατρεπόμενα 

καδοφόρα 

φορτηγά με 

ΑΔΑ: 6ΩΒΒΟΡ1Ι-ΛΗΗ
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Κωδικοί 

ΕΚΑ  
Περιγραφή Κωδικών  

Φυσική 

Κατάσταση 

Αποβλήτων  

Παραγωγοί 

Αποβλήτων (Ενδ/κοί 

& Μελλοντικοί) (*) 

Αποδέκτες Αποβλήτων 

(& Μελλοντικοί) (**) 

Οχ. Συλλ. 

Μεταφ.  

(Ιδιόκτητα) 

Κατάλληλα Μέσα 

Συλλογής ()  

ΔΗΜΟΙ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε.  αρπάγη, φορτηγό 

κλειστό κοινό μη 

ανατρεπόμενο, 

φορτηγό 

ανατρεπόμενο 

ανοιχτό 

17 09 άλλα απόβλητα δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων  

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 

ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ 

Α.Ε., ΤΕΡΝΑ Α.Ε., 

ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε., 

ΔΗΜΟΙ 

ΕΛΣΤΑΡ Α.Ε. – 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 

ΑΔΡΑΝΩΝ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε.  

Μεταλλικοί 

κάδοι των 32 ή 8 

κ.μ. 

Ανατρεπόμενα 

καδοφόρα 

φορτηγά με 

αρπάγη, φορτηγό 

κλειστό κοινό μη 

ανατρεπόμενο, 

φορτηγό 

ανατρεπόμενο 

ανοιχτό 

19  
ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ 

ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΔΑΤΟΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΣ ΠΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ  

19 08 απόβλητα από εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων μη προδιαγραφόμενα άλλως  

19 08 01 εσχαρίσματα  

Στερεό 

ΤΕΡΚΕΝΛΗΣ Α.Ε., 

COLORA, ΔΕΛΤΑ 

Α.Ε. 

ΒΙΟΛΙΠΑΣΜΑΤΑ 

Α.Ε. 

Μεταλλικοί 

κάδοι Ανατρεπόμενα 

καδοφόρα 

φορτηγά με 

αρπάγη, φορτηγό 

κλειστό κοινό μη 

ανατρεπόμενο, 

φορτηγό 

ανατρεπόμενο 

ανοιχτό 

19 08 05 λάσπες από την επεξεργασία αστικών λυμάτων  

Μεταλλικοί 

κάδοι των 32 ή 8 

κ.μ. 

19 08 09 
μείγματα λιπών και ελαίων από το διαχωρισμό ελαίου/ύδατος 

που περιέχουνμόνο βρώσιμα έλαια και λίπη  

Σακούλες 

πολυαιθυλενίου 

19 08 12 

λάσπες από τη βιολογική κατεργασία αποβλήτων βιομηχανικών 

υδάτων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 19 08 

11  

Μεταλλικοί 

κάδοι των 32 ή 8 

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

19 12 01 χαρτί και χαρτόνι  

Στερεό 

ΤΕΡΚΕΝΛΗΣ Α.Ε., 

COLORA, ΔΕΛΤΑ 

Α.Ε. 

Ε.Ε.Α.Α. 

Μεταλλικοί 

κάδοι των 32 ή 8 

κ.μ. 

Ανατρεπόμενα 

καδοφόρα 

φορτηγά με 

αρπάγη, φορτηγό 

κλειστό κοινό μη 

ανατρεπόμενο, 

φορτηγό 

ανατρεπόμενο 

ανοιχτό 

19 12 02 σιδηρούχα μέταλλα  ΑΦΟΙ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ 

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

19 12 04 πλαστικά και καουτσούκ  

ΤΙΤΑΝ Α.Ε. 

ΚΑΛΑΪΔΟΠΟΥΛΟΣ 

Ι. & ΥΙΟΙ Ο.Ε. 19 12 05 γυαλί  

19 12 09 ορυκτά (π.χ. άμμος, πέτρες)  

ΕΛΣΤΑΡ Α.Ε. – 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 

ΑΔΡΑΝΩΝ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε.  

19 12 12 

άλλα απόβλητα (περιλαμβανομένων μειγμάτων υλικών) από τη 

μηχανική κατεργασία αποβλήτων εκτός εκείνων που 

περιλαμβάνονται στο σημείο 19 12 11  

Χ.Υ.Τ.Α. 

ΜΑΥΡΟΡΑΧΗΣ  

ΑΔΑ: 6ΩΒΒΟΡ1Ι-ΛΗΗ
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Κωδικοί 

ΕΚΑ  
Περιγραφή Κωδικών  

Φυσική 

Κατάσταση 

Αποβλήτων  

Παραγωγοί 

Αποβλήτων (Ενδ/κοί 

& Μελλοντικοί) (*) 

Αποδέκτες Αποβλήτων 

(& Μελλοντικοί) (**) 

Οχ. Συλλ. 

Μεταφ.  

(Ιδιόκτητα) 

Κατάλληλα Μέσα 

Συλλογής ()  

20 
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ), 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΧΩΡΙΣΤΑ ΣΥΛΛΕΓΕΝΤΩΝ  

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

20 01 01 χαρτιά και χαρτόνια  

Στερεό 

SGB ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΙΔΙΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

Α.Ε. (LEROY  

MERLIN), IKEA 

HOUSE MARKET 

Α.Ε., Γ.Ν.Θ. 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 

ΙΑΤΡΙΚΟ 

ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ 

ΚΕΝΤΡΟ, ΔΗΜΟΙ 

Ε.Ε.Α.Α. 
Μεταλλικοί 

κάδοι των 32 ή 8 

κ.μ. 

Ανατρεπόμενα 

καδοφόρα 

φορτηγά με 

αρπάγη, φορτηγό 

κλειστό κοινό μη 

ανατρεπόμενο, 

φορτηγό 

ανατρεπόμενο 

ανοιχτό 

20 01 02 γυαλιά  

20 01 08 βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα κουζίνας και χώρων ενδιαίτησης  

20 01 10 ρούχα  

Χ.Υ.Τ.Α. 

ΜΑΥΡΟΡΑΧΗΣ  
20 01 11 υφάσματα  

Μεγάλα 

τσουβάλια ή 

σακούλες 

πολυαιθυλενίου  

20 01 25 βρώσιμα έλαια και λίπη  

Διάφορες βιομηχανίες 

και επιχειρήσεις  

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 (Τα επικίνδυνα 

κατασκευαστικά στοιχεία από ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό 

εξοπλισμό μπορεί να περιλαμβάνουν συσσωρευτές και 

μπαταρίες που περιλαμβάνονται στα σημείο 16 06 και 

επισημαίνονται ως επικίνδυνα: διακόπτες υδραργύρου, γυαλί 

από καθοδικούς σωλήνες και άλλα είδη ενεργοποιημένης υάλου 

κλπ.) 

Διάφορες Εταιρείες 

ανακύκλωσης 

20 01 36 

απορριπτόμενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός 

άλλος από τον αναφερόμενο στα σημεία 20 01 21, 20 01 23 και 

20 0135  

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

Διάφοροι Δήμοι 

Εταιρείες 

ανακύκλωσης ξύλου 
Μεταλλικοί 

κάδοι των 32 ή 8 

κ.μ. 20 01 39 πλαστικά 
Ε.Ε.Α.Α. 

20 01 40 μέταλλα  

20 02 απόβλητα κήπων και πάρκων (περιλαμβάνονται απόβλητα νεκροταφείων)  

20 02 01 βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα  

Στερεό Διάφοροι Δήμοι 

Χ.Υ.Τ.Α. 

ΜΑΥΡΟΡΑΧΗΣ  
Μεταλλικοί 

κάδοι των 32 ή 8 

κ.μ. 

Ανατρεπόμενα 

καδοφόρα 

φορτηγά με 

αρπάγη, φορτηγό 

κλειστό κοινό μη 

ανατρεπόμενο, 

φορτηγό 

ανατρεπόμενο 

ανοιχτό 

20 02 02 χώματα και πέτρες  

ΕΛΣΤΑΡ Α.Ε. – 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 

ΑΔΡΑΝΩΝ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε.  

20 02 03 άλλα μη βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα 
ΒΙΟΛΙΠΑΣΜΑΤΑ 

Α.Ε. 

Μεταλλικοί 

κλειστοί κάδοι 

20 03 άλλα δημοτικά απόβλητα  
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Κωδικοί 

ΕΚΑ  
Περιγραφή Κωδικών  

Φυσική 

Κατάσταση 

Αποβλήτων  

Παραγωγοί 

Αποβλήτων (Ενδ/κοί 

& Μελλοντικοί) (*) 

Αποδέκτες Αποβλήτων 

(& Μελλοντικοί) (**) 

Οχ. Συλλ. 

Μεταφ.  

(Ιδιόκτητα) 

Κατάλληλα Μέσα 

Συλλογής ()  

20 03 01 ανάμεικτα δημοτικά απόβλητα  

Στερεό Διάφοροι Δήμοι 
Χ.Υ.Τ.Α. 

ΜΑΥΡΟΡΑΧΗΣ  

Τροχήλατοι 

κάδοι διαφόρων 

χωρητικοτήτων 

και διαστάσεων  

Απορριμματοφόρο 

όχημα  

20 03 02 απόβλητα από αγορές  

20 03 03 υπολείμματα από τον καθαρισμό δρόμων  

20 03 07 ογκώδη απόβλητα 

 

Σημείωση 

(*): Οι Παραγωγοί που αναφέρονται στον Πίνακα 1 είναι ενδεικτικοί και όχι περιοριστικοί. Από τη συνοδευτική Μελέτη της παρούσας απόφασης προκύπτει ότι οι παραγωγοί των 

αποβλήτων δύναται να είναι: α) Συνεργεία αυτοκινήτων και φανοποιεία, β) Βιοτεχνίες, βιομηχανίες, εργοτάξια, μηχανουργεία, γ) Ιδιώτες, δ) Βιοτεχνίες, βιομηχανίες, επεξεργασίας ξύλου και 

ειδών επιπλοποιίας, ε) Υπεραγορές τροφίμων , βιοτεχνίες, βιομηχανίες κατασκευής χάρτινων συσκευασιών και μονάδες επεξεργασίας χάρτου, στ) Βιοτεχνίες, βιομηχανίες κατασκευής 

πλαστικών καλουπιών και πλαστικών συσκευασιών, ζ) Κάβες ποτών ή αποθήκες εμπορίας ποτών και βιομηχανίες επεξεργασίας υαλοπινάκων, η) Κατοικίες πολιτών (Κυρίως 

βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα), θ) Λαϊκές αγορές, ι) Επιχειρήσεις που ασχολούνται με την γεωργία, κηπευτική, δασοκομία, θήρα, αλιεία, προετοιμασίας και επεξεργασίας τροφίμων, ια) 

Βιομηχανίες δέρματος, γούνας και υφαντουργίας και ιβ) Βιομηχανίες ανακύκλωσης από τον καθαρισμό του εξοπλισμού τους.  

 

(**): Οι αποδέκτες που αναγράφονται στον Πίνακα 1 είναι ενδεικτικοί και όχι περιοριστικοί. Από τους όρους της παρούσας απόφασης γνωρίζεται στην Εταιρεία ότι τα απόβλητα που θα 

διαχειρίζονται (θα συλλέγονται και θα μεταφέρονται) εντός του γεωγραφικού χώρο της Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου, θα οδηγούνται σε νομίμως αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις διάθεσης, 

ανακύκλωσης, επεξεργασίας και αξιοποίησης στερεών αποβλήτων. Τα μη επικίνδυνα απόβλητα που εμπίπτουν ή πρόκειται να εμπίπτουν στο μέλλον  στη νομοθεσία για εναλλακτική 

διαχείριση στερεών αποβλήτων θα πρέπει να διαχειρίζονται σύμφωνα με τον Ν. 2939/01 και τα προεδρικά διατάγματα που έχουν εκδοθεί ή πρόκειται να εκδοθούν ως απόρροια των 

διατάξεών του ως άνω Νόμου. Στην περίπτωση αυτή τα αντίστοιχα αρμόδια συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης στερεών αποβλήτων θα πρέπει να καθορίζουν και να υποδεικνύουν τόσο 

τα σημεία συλλογής όσο και τον τελικό αποδέκτη των συλλεγόμενων αποβλήτων. 

 

Κωδικοί με κατάληξη XX XX 99.  

Κωδικοί 

ΕΚΑ  
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

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

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) 

02 03 
απόβλητα από την προπαρασκευή και κατεργασία φρούτων, λαχανικών, δημητριακών, βρωσίμων ελαίων, κακάο, καφέ, τσαγιού και καπνού• παραγωγή κονσερβών• παραγωγή ζύμης και 

εκχυλισμάτων ζύμης, Προπαρασκευή και ζύμωση μελάσας  

02 03 99 
Συσκευασμένα φρούτα σε χάρτινες νάιλον πολυαιθυλενίου εντός χαρτοκιβωτίων. Ομάδα 12 χαρτοκιβωτίων παλετοποιημένα με νάιλον φίλινγκ πολυαιθυλενίου που έχει υποστεί 

κάποιου είδους ανεπανόρθωτης καταστροφής (π.χ. πτώση από ανυψωτικό μηχάνημα) 

02 06 απόβλητα από βιομηχανία αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής  

02 06 99 
Έτοιμες κατεψυγμένες ζύμες συσκευασμένες σε νάιλον πολυαιθυλενίου συσκευασίες εντός χαρτοκιβωτίων. Ομάδα 12 χαρτοκιβωτίων πα παλετοποιημένα με νάιλον φίλινγκ 

πολυαιθυλενίου που έχει υποστεί κάποιου είδους ανεπανόρθωτης καταστροφής (π.χ. πτώση από ανυψωτικό μηχάνημα) 

02 07 απόβλητα από την παραγωγή αλκοολούχων και μη αλκοολούχων ποτών (εξαιρουμένων των καφέ, κακάο και τσαγιού)  

02 07 99 
Διάφορα ποτά αλκοολούχα ή μη συσκευασμένα σε γυάλινες ή πλαστικές συσκευασίες εντός χαρτοκιβωτίων. Ομάδα 12 χαρτοκιβωτίων πα παλετοποιημένα με νάιλον φίλινγκ 

πολυαιθυλενίου που έχει υποστεί κάποιου είδους ανεπανόρθωτης καταστροφής (π.χ. πτώση από ανυψωτικό μηχάνημα) 

 

Πίνακας Π2 

Κωδικοί ΕΚΑ  Περιγραφή Κωδικών ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Συμβάσεις με ΣΣΕΔ Συμβάσεις με ΟΤΑ  

Όλοι οι κωδικοί από Πίνακα 1 & οι 

αντίστοιχες Περιγραφές αυτών 

Οι αντίστοιχοι παραγωγοί 

των κωδ/κών του Πίνακα 1 

Οι αντίστοιχοι αποδέκτες 

των κωδ/ κών του Πίνακα 1 
Όχι Όχι 
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 Πίνακας Αποδεκτών: 

1. ¨ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Α.Ε.¨ 

12
ο
 χλμ. Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης  Κιλκίς (1

η
 παράλληλος) 

Αριθμ. 593 Β – Αγρόκτημα Νεοχωρούδας  

 Τ.Κ. , Δήμος Ωραιοκάστρου  

    (Συν/νο: Τεύχος Μελέτης Οργάνωσης & Λειτουργίας της αδειοδοτημένης εταιρείας) 

 

Ενημέρωση μέσω γνωστοποίησης κωδικού ανάρτησης στον ιστότοπο προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

 

2. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής  

Δ/νση Προστασίας Βιοποικιλότητας, Εδάφους και Διαχείρισης Αποβλήτων  

α) Τμήμα Διαχείρισης Αστικών, Βιομηχανικών και Συναφών Αποβλήτων  

β) Τμήμα Ανακύκλωσης - Εναλλακτικής Διαχείρισης 

Πατησίων 147 

112 51, Αθήνα   

 

3. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου 

    Δ/νση Πολιτικής Προστασίας  

    Ακτή Μιαούλη 83 & Μπότσαρη 2-8  

    18538, Πειραιά 

 

4. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου  

 Γεν. Δ/νση ΧΩ. ΠΕ. ΠΟ.  

 Δ/νση ΠΕ.ΧΩ.ΣΧΕ. Νοτίου Αιγαίου  

 Τμήμα Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Δωδεκανήσου 

  Πλατεία Ελευθερίας, 85 131, Ρόδο 

 

5. Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου  

    Γενική Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών  

α) Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Κυκλάδων 

 Τμήμα Περιβάλλοντος  

 ΕΝΤΑΥΘΑ  

β) Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Δωδεκανήσου 

 Τμήμα Περιβάλλοντος  

    85 131, Ρόδο 

 

6. Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 

    Αυτοτελής Δ/νση Πολιτικής Προστασίας  

α) Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Κυκλάδων 

ΕΝΤΑΥΘΑ 

β) Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Δωδεκανήσου 

85 100, Ρόδο 
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