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ΘΕΜΑ : Τροποποίηση - Συμπλήρωση της υπ’ αριθ. πρωτ. Φ 2714 / 849 / ΠΕΡΙΒ-ΣΑ / 01-04-2011 Άδειας, 
όπως αυτή έχει τροποποιηθεί – συμπληρωθεί με την υπ’ αριθ. πρωτ. Φ 2714 / 2436 / ΠΕΡΙΒ-ΣΑ / 
07-12-2011 Απόφαση, για τη δραστηριότητα συλλογής και  μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών 
αποβλήτων,  μεταχειρισμένων  ελαστικών οχημάτων,  οχημάτων στο τέλος  του κύκλου ζωής τους 
(ΟΤΚΖ)  και  αποβλήτων  ειδών  ηλεκτρικού  και  ηλεκτρονικού  εξοπλισμού  (ΑΗΗΕ)  της  εταιρίας 
ANTIPOLLUTION Α.Ν.Ε. που εδρεύει στην οδό Ακτή Μιαούλη 51 στον Πειραιά

ΑΠΟΦΑΣΗ

O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1) Το Ν. 1650/1986 “Για την προστασία του περιβάλλοντος” (ΦΕΚ 160Α/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  ρυθμίσεις  θεμάτων για  τα υδατορέματα και  άλλες  διατάξεις.”   (ΦΕΚ 
91Α/25-04-02)

2) Την ΚΥΑ Η.Π. 50910 / 2727 / 2003 “Μέτρα και όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και 
Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης”, ΦΕΚ 1909 / Β / 22.12.2003

3) Την Εγκύκλιο 103731 / 1278 / 2004 “Εφαρμογή νομοθεσίας για τη διαχείριση μη επικίνδυνων στερεών 
αποβλήτων”

4) Την ΚΥΑ 114218 / 1997 “Κατάρτιση πλαισίου Προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης 
στερεών αποβλήτων”, ΦΕΚ 1016 / Β / 17.11.1997

5) Την Εγκύκλιο οικ. 123067 / 1029 / 2004 “Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων: Συλλογή – Μεταφορά –  
Αποθήκευση Αποβλήτων και Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμάτων”

6) Την  Εγκύκλιο  110441/3231/2004  “Διόρθωση  της  παραγράφου  Β.3.ΙΙΙ  στην  Εγκύκλιο  “Εφαρμογή 
νομοθεσίας για τη διαχείριση μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων””
7) Τον Νόμο 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
8) Το Π.Δ.109/2004 “Μέτρα και όροι για την εναλλακτική διαχείριση των μεταχειρισμένων ελαστικών των  
οχημάτων. Πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείρισή τους”, ΦΕΚ 75/Α/05.03.04
9) Το Π.Δ.116/2004 “Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των οχημάτων στο τέλος 
του  κύκλου  ζωής  τους,  των  χρησιμοποιημένων  ανταλλακτικών  τους  και  των  απενεργοποιημένων 
καταλυτικών μετατροπέων, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/53/ΕΚ “για τα οχήματα στο  
τέλος του κύκλου ζωής τους” του Συμβουλίου της 18ης Σεπτεμβρίου 2000”, ΦΕΚ 81Α/05.03.04
10) Το Π.Δ.117/2004 “Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των Οδηγιών 2002/95 “σχετικά 
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με  τον  περιορισμό  της  χρήσης  ορισμένων  επικίνδυνων  ουσιών  σε  ήδη  ηλεκτρικού  και  ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού” και 2002/96 “σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού ” του 
Συμβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2003”, ΦΕΚ 82/Α/05.03.04
11) Το  Π.Δ.  15/2006  “Τροποποίηση  του  Π.Δ.117/2004 (Α’  82),  σε  συμμόρφωση  με  τις  διατάξεις  της 
οδηγίας 2003/108 “για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/96 σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού 
και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)” του Συμβουλίου της 8ης Δεκεμβρίου 2003”, ΦΕΚ 12/Α/03.02.06
12) Την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 “Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των 
σποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)”, ΦΕΚ 1312 / Β / 24.08.2010
13) Την  Εγκύκλιο  122648/09.03.05  “Διευκρινήσεις  σχετικά  με  την  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. 2939/01”
14)  Την υπ’ αριθ. πρωτ. Φ 2714 / 849 / ΠΕΡΙΒ-ΣΑ / 01-04-2011 Άδεια, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί – 
συμπληρωθεί  με  την  υπ’  αριθ.  πρωτ.  Φ  2714  /  2436  /  ΠΕΡΙΒ-ΣΑ  /  07-12-2011 Απόφαση,  για  τη 
δραστηριότητα  συλλογής  και  μεταφοράς  μη  επικίνδυνων  στερεών  αποβλήτων,  μεταχειρισμένων 
ελαστικών οχημάτων, οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους και αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και  
ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) της εταιρίας  ANTIPOLLUTION Α.Ν.Ε.,  η οποία συνοδεύεται από τα 
θεωρημένα  από  την  Υπηρεσία  μας,  Μελέτες,  Τεχνικές  Εκθέσεις  και  συνοδευτικά  /  συμπληρωματικά 
στοιχεία αυτών 
15) Την από 22/01/2014 (με αριθ. πρωτ. Φ2714/272/23.01.2014) Αίτηση  της  εταιρίας  ANTIPOLLUTION 
Α.Ν.Ε.,  για  συμπλήρωση  της  (14)  σχετικής  Απόφασης  με  κωδικό  ΕΚΑ  μη  επικίνδυνων  στερεών 
αποβλήτων:  16  08  04,  με  την  οποία  υποβλήθηκε  φάκελος  Τεχνικού  Υπομνήματος  και  συνοδευτικών 
στοιχείων
16) Την  από  15/01/2014  Σύμβαση  μεταξύ  της  εταιρίας  PROMETIMPEX GmbH και  της  εταιρίας 
ANTIPOLLUTION Α.Ν.Ε., η οποία αφορά στην αποδοχή μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων με κωδικό 
ΕΚΑ: 16 08 04
17) Το Π.Δ. 135/2010 “Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής”, ΦΕΚ 228/Α/27-12-2010
18) Την Εγκύκλιο 129043 / 4345 / 8-7-2011 “Εφαρμογή νομοθεσίας για τη διαχείριση μη επικίνδυνων 
στερεών αποβλήτων”

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την τροποποίηση – συμπλήρωση των (14) σχετικών Αποφάσεων, με την αντικατάσταση – συμπλήρωση 
του Παραρτήματος Α της με αριθ. πρωτ. Φ 2714 / 849 / ΠΕΡΙΒ-ΣΑ / 01.04.11 Άδειας, για τη δραστηριότητα 
συλλογής και  μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων,  μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων, 
οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους και αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού  
(ΑΗΗΕ) της εταιρίας ANTIPOLLUTION Α.Ν.Ε. ((14) σχετικά), ως εξής:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

Κωδικοί ΕΚΑ των μεταφερόμενων από την Εταιρία μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων
της παραγράφου 1.2 (  i  )  

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 08: απόβλητα χαλίκια και σπασμένοι βράχοι εκτός εκείνων που αναφέρονται στο σημείο 01 04 07
01 04 09: απόβλητα αμμώδη και αργιλώδη
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02 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΑ,  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
02 01 02: απόβλητα ιστών ζώων
02 01 03: απόβλητα ιστών φυτών
02 01 04: απόβλητα πλαστικά (εξαιρούνται της συσκευασίας)
02 01 06: περιττώματα, ούρα και κόπρανα ζώων (συμπεριλαμβάνεται και αλλοιωμένη χορτονομή), υγρά 
εκροής συλλεγέντα χωριστά και επεξεργαζόμενα εκτός σημείου παραγωγής
02 01 07: απόβλητα από δασοκομία
02 01 10: απόβλητα μέταλλα
02 02 απόβλητα από την προπαρασκευή και επεξεργασία κρέατος, ψαριού και άλλων τροφίμων ζωικής  
προέλευσης 
02 02 01: λάσπες από πλύση και καθαρισμό 
02 02 02: απόβλητα ιστών ζώων 
02 02 03: υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία 
02 02 04 : λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροή
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 μελάσσας
02 03 01: λάσπες από την πλύση, καθαρισμό, αποφλοίωση, φυγοκέντριση και διαχωρισμό
02 03 02: απόβλητα από υλικά συντήρησης
02 03 04: υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία
02 03 05: λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής
02 04 απόβλητα από τη διεργασία παραγωγής ζάχαρης
02 04 01: χώματα από τον καθαρισμό και πλύση σακχαρότευτλων
02 04 02: ανθρακικό ασβέστιο εκτός προδιαγραφών
02 04 03: λάσπες από την επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής
02 05 απόβλητα από τη βιομηχανία γαλακτοκομικών προϊόντων
02 05 01: υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία
02 05 02: λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής
02 06 απόβλητα από βιομηχανία αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής
02 06 01: υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία
02 06 02: απόβλητα από υλικά συντήρησης
02 06 03: λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής
02 07 απόβλητα από την παραγωγή αλκοολούχων και μη αλκοολούχων ποτών (εξαιρουμένων των καφέ, 
κακάο και τσαγιού)
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

03 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΑΜΠΛΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΝ, 
ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΟΛΤΟΥ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ
03 01 απόβλητα από την κατεργασία ξύλου και την παραγωγή ταμπλάδων και επίπλων
03 01 01: απόβλητα φλοιών και φελλών
03 01 05: πριονίδι, ξέσματα, αποκομμένα τεμάχια, κατάλοιπα ξυλείας, μοριοσανίδες και καπλαμάδες εκτός 
εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 03 01 04
03 03 απόβλητα από την παραγωγή και κατεργασία πολτού, χαρτιού και χαρτονιών
03 03 01: απόβλητα φλοιού και ξύλου
03  03  07:  μηχανικώς  διαχωριζόμενα  απορρίμματα  από  την  πολτοποίηση  απόβλητου  χαρτιού  και 
χαρτονιού
03 03 08: απόβλητα από την επιλογή χαρτιού και χαρτονιών που προορίζονται για ανακύκλωση
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04 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ, ΓΟΥΝΑΣ ΚΑΙ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ
04 01 απόβλητα από τις βιομηχανίες δέρματος και γούνας
04 01 09:απόβλητα από επένδυση και τελείωμα
04 02 απόβλητα από τη βιομηχανία υφαντουργίας
04 02 21: απόβλητα από μη κατεργασμένες υφαντουργικές ίνες
04 02 22: απόβλητα από κατεργασμένες υφαντουργικές ίνες

07 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ
07 02 απόβλητα από την ΠΔΠΧ πλαστικών, συνθετικού καουτσούκ και τεχνητών ινών
07 02 13: απόβλητα πλαστικά

09 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
09 01 απόβλητα από τη φωτογραφική βιομηχανία
09 01 08: φωτογραφικό φιλμ και χαρτί που δεν περιέχουν άργυρο ή ενώσεις αργύρου

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 05: αποξέσματα και προϊόντα τόρνευσης πλαστικών
12 01 17: απόβλητα υλικών αμμοβολής εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 12 01 16

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)
15 01 01: συσκευασία από χαρτί και χαρτόνι
15 01 02: πλαστική συσκευασία
15 01 03: ξύλινη συσκευασία
15 01 04: μεταλλική συσκευασία
15 01 05: συνθετική συσκευασία
15 01 06: μεικτή συσκευασία
15 01 07: γυάλινη συσκευασία
15 01 09: συσκευασία από υφαντουργικές ύλες
15 02 απορροφητικά υλικά, υλικά φίλτρων, υφάσματα σκουπίσματος και προστατευτικός ρουχισμός
15 02 03: απορροφητικά υλικά, υλικά φίλτρων, υφάσματα σκουπίσματος και προστατευτικός ρουχισμός 
άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 15 02 02

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 12: τακάκια φρένων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 16 01 11
16 01 15: αντιψυκτικά υγρά εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 16 01 14
16 01 16: δεξαμενές υγροποιημένου φυσικού αερίου
16 01 17: σιδηρούχα μέταλλα
16 01 18: μη σιδηρούχα μέταλλα
16 01 19: πλαστικά
16 01 20: γυαλί
16 01 22: κατασκευαστικά στοιχεία μη προδιαγραφόμενα άλλως
16 03 διεργασίες εκτός προδιαγραφών και μη χρησιμοποιημένα προϊόντα
16 03 04: ανόργανα απόβλητα εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 16 03 03
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16 03 06: οργανικά απόβλητα εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 16 03 05
16 05 αέρια σε δοχεία πίεσης και απορριπτόμενες χημικές ουσίες
16 05 05: αέρια σε δοχεία πίεσης εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 1 6 05 04
16 05 09: απορριπτόμενα χημικά υλικά εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στα σημεία 16 05 06, 16 05 
07 ή 16 05 08
16 08 εξαντλημένοι καταλύτες
16 08 04: εξαντλημένοι καταλύτες πυρόλυσης ρευστής κλίνης (εκτός από το σημείο 16 08 07)

17 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΧΩΜΑ ΕΚΣΚΑΦΗΣ 
ΑΠΟ ΡΥΠΑΣΜΕΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ)
17 01 σκυρόδεμα, τούβλα, πλακίδια και κεραμικά
17 01 01: σκυρόδεμα
17 01 02: τούβλα
17 01 03: πλακίδια και κεραμικά
17 01 07: μείγμα σκυροδέματος, τούβλων, πλακιδίων και κεραμικών εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται 
στο σημείο 17 01 06
17 02: ξύλο, γυαλί και πλαστικό
17 02 01: ξύλο
17 02 02: γυαλί
17 02 03: πλαστικό
17 03 μείγματα ασφάλτου και ορυκτής πίσσας, λιθανθρακόπισσα και προϊόντα πίσσας
17 03 02: μείγματα ορυκτής ασφάλτου εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 17 03 01
17 04 μέταλλα (περιλαμβανομένων και των κραμάτων τους)
17 04 01: χαλκός, μπρούντζος, ορείχαλκος
17 04 02: αλουμίνιο
17 04 03: μόλυβδος
17 04 04: ψευδάργυρος
17 04 05: σίδηρος και χάλυβας
17 04 06: κασσίτερος
17 04 07: ανάμεικτα μέταλλα
17 04 11: καλώδια εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 17 04 10
17 05 χώματα (περιλαμβανομένων χωμάτων εκσκαφής από ρυπασμένες τοποθεσίες), πέτρες και μπάζα 
εκσκαφών
17 05 04: χώματα και πέτρες άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 17 05 03
17 05 06: μπάζα εκσκαφών άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 17 05 05
17 05 08: έρμα σιδηροτροχιών εκτός εκείνου που περιλαμβάνεται στο σημείο 17 05 07
17 06 μονωτικά υλικά και υλικά δομικών κατασκευών που περιέχουν αμίαντο
17 06 04: μονωτικά υλικά εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στα σημεία 17 06 01 και 17 06 03
17 06 05: υλικά δομικών κατασκευών που περιέχουν αμίαντο
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
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

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  ΓΙΑ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
19 01 απόβλητα από την καύση ή πυρόλυση αποβλήτων
19 01 02: σιδηρούχα υλικά που αφαιρέθηκαν από την τέφρα κλιβάνου
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19 01 12: τέφρα και σκωρία κλιβάνου άλλες από τις αναφερόμενες στο σημείο 19 011 1
19 01 14: πτητική τέφρα άλλη από την αναφερόμενη στο σημείο 19 01 13
19 01 16: σκόνη λεβήτων άλλη από την αναφερόμενη στο σημείο 19 01 15
19 01 18: απόβλητα πυρόλυσης άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 19 01 17
19 01 19: άμμοι από ρευστοποιημένες κλίνες
19  02  απόβλητα  από  φυσικοχημικές  κατεργασίες  αποβλήτων  (περιλαμβάνονται  αποχρωμίωση, 
αποκυάνωση, εξουδετέρωση)
19 02 03: προαναμεμειγμένα απόβλητα που αποτελούνται μόνο από μη επικίνδυνα απόβλητα
19 03 σταθεροποιημένα/στερεοποιημένα απόβλητα ( )
19 03 05: σταθεροποιημένα απόβλητα άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 19 03 04
19 03 07: στερεοποιημένα απόβλητα άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 19 03 06
19 04  υαλοποιημένα  απόβλητα  και  απόβλητα από διεργασίες  υαλοποίησης 19  04  01  υαλοποιημένα 
απόβλητα
19 04 01: υαλοποιημένα απόβλητα
19 08 απόβλητα από εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων μη προδιαγραφόμενα άλλως
19 08 05: λάσπες από την επεξεργασία αστικών λυμάτων
19 08 09: μείγματα λιπών και ελαίων από το διαχωρισμό ελαίου/ύδατος που περιέχουν μόνο βρώσιμα  
έλαια και λίπη
19 10 απόβλητα από κατατεμαχισμό αποβλήτων που περιέχουν μέταλλα
19 10 01: απόβλητα σιδήρου ή χάλυβα
19 10 02: μη σιδηρούχα απόβλητα
19 12 απόβλητα από τη μηχανική  κατεργασία  αποβλήτων (π.χ.  διαλογή,  σύνθλιψη,  συμπαγοποίηση,  
κοκκοποίηση) μη προδιαγραφόμενα άλλως
19 12 01: χαρτί και χαρτόνι
19 12 02: σιδηρούχα μέταλλα
19 12 03: μη σιδηρούχα μέταλλα
19 12 04: πλαστικά και καουτσούκ
19 12 05: γυαλί
19 12 07: ξύλο εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 19 12 06
19 12 08: υφαντικές ύλες
19 12 09: ορυκτά (π.χ. άμμος, πέτρες)
19 12 10: καύσιμα απόβλητα (καύσιμα προερχόμενα από απορρίμματα)
19  12  12:  άλλα  απόβλητα  (περιλαμβανομένων  μειγμάτων  υλικών)  από  τη  μηχανική  κατεργασία 
αποβλήτων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 1 9 1 2 1 1
19 13 απόβλητα από την εξυγίανση χωμάτων και υπογείων υδάτων
19 13 02: στερεά απόβλητα από την εξυγίανση χωμάτων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο  
19 13 01

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
20 01 02: γυαλιά
20 01 08: βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα κουζίνας και χώρων ενδιαίτησης
20 01 10: ρούχα
20 01 11: υφάσματα
20 01 22: αεροζόλ
20 01 25: βρώσιμα έλαια και λίπη
20 01 30: απορρυπαντικά άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 20 01 29
20 01 38: ξύλο εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 20 0137
20 01 39: πλαστικά
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20 01 40: μέταλλα
20 01 41: απόβλητα από τον καθαρισμό καμινάδων
20 01 99: άλλα μέρη μη προδιαγραφόμενα άλλως
20 02 απόβλητα κήπων και πάρκων (περιλαμβάνονται απόβλητα νεκροταφείων)
20 02 01: βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα
20 02 02: χώματα και πέτρες
20 02 03: άλλα μη βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα
20 03 άλλα δημοτικά απόβλητα
20 03 01: ανάμεικτα δημοτικά απόβλητα
20 03 02: απόβλητα από αγορές
20 03 03: υπολείμματα από τον καθαρισμό δρόμων
20 03 07: ογκώδη απόβλητα
20 03 99: δημοτικά απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

Στην περίπτωση αποβλήτων, τα οποία περιγράφονται με κωδικό ΕΚΑ που αντιστοιχεί στην μη επικίνδυνη 
εκδοχή ζεύγους κωδικών αποβλήτων (κατοπτρικό ζεύγος), αυτά θα πρέπει να συλλέγονται χωριστά και, 
κατά  τη  μεταφορά  τους,  να  συνοδεύονται  από  πιστοποιημένη  ανάλυση  κατάλληλα  διαπιστευμένου 
εργαστηρίου με ευθύνη του παραγωγού των αποβλήτων (πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 14899) όταν ο παραγωγός 
είναι παραγωγική δραστηριότητα που αδειοδοτείται περιβαλλοντικά

Η αδειοδοτούμενη Εταιρία υποχρεούται να τηρήσει όλα όσα αναφέρονται στις θεωρημένες Μελέτες, στις 
Τεχνικές  Εκθέσεις  και  στα συνοδευτικά /  συμπληρωματικά  στοιχεία  αυτών που συνοδεύουν την (14) 
σχετική  Απόφαση  της  Εταιρίας,  καθώς  και  όλα  όσα  αναφέρονται  στο  Τεχνικό  Υπόμνημα  και  στα 
συνοδευτικά στοιχεία αυτού που υποβλήθηκαν με το (15) σχετικό, και εφόσον τα παραπάνω δεν έρχονται 
σε αντίθεση με τους όρους των (14) σχετικών Αποφάσεων και της παρούσας Απόφασης. Οι εν λόγω 
Μελέτες, Τεχνικές Εκθέσεις και τα συνοδευτικά / συμπληρωματικά στοιχεία αυτών που συνοδεύουν τις 
(14) σχετικές Αποφάσεις της Εταιρίας, καθώς και το Τεχνικό Υπόμνημα και τα συνοδευτικά στοιχεία αυτού 
που υποβλήθηκαν με το (15) σχετικό, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των (14) σχετικών Αποφάσεων και 
της παρούσας Απόφασης και θα πρέπει να είναι στη διάθεση των αρμόδιων Υπηρεσιών σε κάθε έλεγχο, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Τονίζεται ότι,  οι (14) σχετικές Αποφάσεις της Εταιρίας και η παρούσα Απόφαση ισχύουν αποκλειστικά 
και  ΜΟΝΟΝ για  τη  δραστηριότητα  συλλογής  και  μεταφοράς  μη  επικίνδυνων  στερεών  αποβλήτων 
σύμφωνα με τις διατάξεις της Η.Π. 50910 / 2727 / 03 (ΦΕΚ 1909Β’) και δεν επεκτείνονται σε εργασίες 
προσωρινής αποθήκευσης, διάθεσης, αξιοποίησης και μεταφόρτωσης στερεών αποβλήτων.

Κατά τα λοιπά, η με αριθ. πρωτ. Φ 2714 / 849 / ΠΕΡΙΒ-ΣΑ / 01.04.11 Άδεια, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί 
–  συμπληρωθεί  με  την  υπ’  αριθ.  πρωτ.  Φ  2714  /  2436  /  ΠΕΡΙΒ-ΣΑ  /  07-12-2011 Απόφαση,  για  τη 
δραστηριότητα  συλλογής  και  μεταφοράς  μη  επικίνδυνων  στερεών  αποβλήτων,  μεταχειρισμένων 
ελαστικών οχημάτων, οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους και αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και  
ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) της εταιρίας ANTIPOLLUTION Α.Ν.Ε., ισχύει ως έχει και τροποποιείται 
- συμπληρώνεται με την παρούσα Απόφαση.

Ο Γ.Γ. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

          ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΓΓΕΛΑΚΑΣ

Συνημμένα: Φάκελος Υπομνήματος ((15) σχετικό)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Προς:
ANTIPOLLUTION Α.Ν.Ε. (με τα συνημμένα)
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