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ΘΕΜΑ : Άδεια (ανανέωση – τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. Φ 2714 / 849 / ΠΕΡΙΒ-ΣΑ / 01-04-2011 Άδειας, 
όπως αυτή είχε τροποποιηθεί – συμπληρωθεί με τις υπ’ αριθ. πρωτ. Φ 2714 / 272 / ΠΕΡΙΒ-ΣΑ / 06-
02-2014 και Φ 2714 / 2436 / ΠΕΡΙΒ-ΣΑ / 07-12-2011 Αποφάσεις, 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 στον Πειραιά 
στην Ακτή Μιαούλη 51

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 
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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 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) Το Π.Δ. 135/2010 “Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής”, ΦΕΚ 228/Α/27-12-2010
15) Την με αριθ. πρωτ. Φ 2714 / 849 / ΠΕΡΙΒ-ΣΑ / 01-04-2011 Άδεια, όπως αυτή είχε τροποποιηθεί – 
συμπληρωθεί με τις υπ’ αριθ. πρωτ.  Φ 2714 / 272 / ΠΕΡΙΒ-ΣΑ / 06-02-2014 και Φ 2714 / 2436 / 
ΠΕΡΙΒ-ΣΑ / 07-12-2011 Αποφάσεις, 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.,  η οποία συνοδεύεται από τα αντίστοιχα - θεωρημένα από την Υπηρεσία 
μας - Μελέτες Οργάνωσης και Λειτουργίας, Τεχνικές Εκθέσεις, Τεχνικό Υπόμνημα και συνοδευτικά /  
συμπληρωματικά στοιχεία αυτών για την εν λόγω δραστηριότητα
16) Την από 21/03/2014 (αριθ. πρωτ. Φ2714/1378/21.03.14) Αίτηση της Εταιρίας ANTIPOLLUTION 
Α.Ν.Ε. για ανανέωση – τροποποίηση της (14) σχετικής Άδειας συλλογής και μεταφοράς της εν λόγω 
εταιρίας, με την οποία υποβλήθηκε σχετική Τεχνική Έκθεση και συνοδευτικά στοιχεία αυτής
17) Την με αρ. πρωτ. 7769/04-12-2013 Σύμβαση μεταξύ του Ειδικού Διαβαθμικού Συνδέσμου Νομού 
Αττικής  (ΕΔΣΝΑ)   και  της  Εταιρίας  ANTIPOLLUTION Α.Ν.Ε.  για  μεταφορά  και  απόρριψη  των 
συλλεγομένων από την Εταιρία ANTIPOLLUTION Α.Ν.Ε. απορριμμάτων στην ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής
18) Το  υπ’  αριθ.  πρωτ.  141458/707/18-05-2012  έγγραφο  του  Τμήματος  Διαχείρισης  Στερεών 
Αποβλήτων της Δ/νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΚΑ που αφορά στην καταχώρηση της 
εταιρίας ANTIPOLLUTION Α.Ν.Ε. στο Μητρώο Διαχειριστών μη Επικίνδυνων Αποβλήτων, με αριθμό 
320
19)  Την από 20/05/2012 Συμφωνία Συνεργασίας μεταξύ του Συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης 
Α.Η.Η.Ε. “ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.” και της εταιρίας ANTIPOLLUTION Α.Ν.Ε.
20) Την  από  24/02/2014  Βεβαίωση  πρόθεσης  συνεργασίας  του  Συστήματος  Εναλλακτικής 
Διαχείρισης  μεταχειρισμένων  ελαστικών  ECOELASTIKA Α.Ε.  προς την  εταιρία  ANTIPOLLUTION 
Α.Ν.Ε.,  στην  οποία  το  εν  λόγω Σύστημα δηλώνει  ότι  προτίθεται  να  συνεργαστεί  με  την  εταιρία  
ANTIPOLLUTION Α.Ν.Ε., όσον αφορά στη συλλογή και μεταφορά μεταχειρισμένων ελαστικών
21) Η  από  24/10/2012  Σύμβαση  Συνεργασίας  για  την  εναλλακτική  διαχείριση  αποβλήτων  από 
εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), μεταξύ της εταιρίας ΣΑΝΚΕ Ε.Π.Ε., η οποία έχει 
λάβει  έγκριση οργάνωσης  και  λειτουργίας  Συστήματος  Εναλλακτικής  Διαχείρισης  ΑΕΚΚ, και  της 
εταιρίας ANTIPOLLUTION Α.Ν.Ε.
22) Την από 27/01/2014 Βεβαίωση πρόθεσης συνεργασίας της εταιρίας ΧΑΛΥΨ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 
Α.Ε. προς την εταιρία ANTIPOLLUTION Α.Ν.Ε., σύμφωνα με την οποία η πρώτη εταιρία δηλώνει ότι 
δύναται να συνεργαστεί με την δεύτερη εταιρία με την ιδιότητα του τελικού αποδέκτη αποβλήτων με 
κωδικούς ΕΚΑ: 05 01 99 και 16 08 04
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23) Την από 27/01/2014 Βεβαίωση πρόθεσης συνεργασίας της εταιρίας ΧΑΛΥΨ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 
Α.Ε. προς την εταιρία ANTIPOLLUTION Α.Ν.Ε., σύμφωνα με την οποία η πρώτη εταιρία δηλώνει ότι 
δύναται να συνεργαστεί με την δεύτερη εταιρία με την ιδιότητα του τελικού αποδέκτη αποβλήτων με 
κωδικούς ΕΚΑ: 03 01 05 και 19 12 10
24) Την υπ’  αριθ.  πρωτ.  214400/11-12-2012 Απόφαση τροποποίησης,  από τη Δ/νση ΕΑΡΘ του 
ΥΠΕΚΑ,  της  υπ’  αρ.  πρωτ.  155951/9-4-2009  Απόφασης  έγκρισης  περιβαλλοντικών  όρων  του 
εργοστασίου παραγωγής και διάθεσης τσιμέντων της εταιρίας ΧΑΛΥΨ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε., στο 17 ο 

χλμ Αθηνών – Κορίνθου στον Ασπρόπυργο Αττικής
25) Την  από  01/06/2012  Σύμβαση  μεταξύ  της  εταιρίας  ΠΡΑΣΙΝΟ  ΛΑΔΙ  Α.Ε.  και  της  εταιρίας 
ANTIPOLLUTION Α.Ν.Ε., με την οποία συμφωνείται η δεύτερη εταιρία να προμηθεύει την πρώτη 
εταιρία βρώσιμα μαγειρικά έλαια και λίπη
26) 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 αποβλήτων με κωδικό ΕΚΑ: 
16 08 04
27) Την από 13/03/2014 Δήλωση πρόθεσης συνεργασίας της εταιρίας INTERGEO Ε.Π.Ε., σύμφωνα 
με  την  οποία  η  εν  λόγω  εταιρία  δηλώνει  την  πρόθεσή  της  να  συνεργαστεί  με  την  εταιρία 
ANTIPOLLUTION Α.Ν.Ε. για τη διαχείριση μη επικίνδυνων αποβλήτων με κωδικούς ΕΚΑ : 01 05 04, 
06 03 14, 06 03 16, 10 01 01, 10 01 02, 19 02 06, 19 08 02, 19 08 14, 19 13 04 και 19 13 06
28) Την υπ’ αριθ. πρωτ. 197162/28-03-2012 Απόφαση Υπουργού ΠΕΚΑ, έγκρισης περιβαλλοντικών 
όρων  της  δραστηριότητας  αποθήκευσης  συσκευασμένων  επικίνδυνων  αποβλήτων  –  μονάδας 
αξιοποίησης ιλύος και ρυπασμένης γης της εταιρίας  INTERGEO Ε.Π.Ε., στο ΒΙΠΑ Θέρμης Δήμου 
Θέρμης Ν. Θεσσαλονίκης
29) Την  από  20/01/2011  Σύμβαση  μεταξύ  της  εταιρίας  ΚΡΕ.ΚΑ.  Α.Ε.  και  της  εταιρίας 
ANTIPOLLUTION Α.Ν.Ε., με την οποία συμφωνείται η δεύτερη εταιρία να μεταφέρει και να παραδίδει  
ζωικά υποπροϊόντα κατηγορίας 1, 2 & 3 και ποσότητες ιλύος στην πρώτη εταιρία
30) Την υπ’ αριθ. πρωτ. 1053/10-04-2012 Απόφαση, από τη Δ/νση ΠΕΧΩΣ Ανατολικής Μακεδονίας – 
Θράκης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για  
το σφαγείο και τυποποιητήριο  κρέατος και τη μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων και υποπροϊόντων 
(υλικών κατηγορίας 2 & 3) και άλλων αποβλήτων (φυτικής και ζωικής προέλευσης, τροφίμων και 
λασπών  από  φυσικοχημική  και  βιολογική  επεξεργασία)  με  αναερόβια  χώνεψη  και  παραγωγής 
βιοαερίου  και  τον  περιστρεφόμενο  πυρολυτικό  κλίβανο  για  την  διαχείριση  (αποτέφρωση)  των 
υποπροϊόντων υλικών κατηγορίας 1 και οστών, της εταιρίας ΚΡΕ.ΚΑ. Α.Ε., στη θέση “Πέρνη” του 
Δήμου Νέστου Ν. Καβάλας
31) Την Επιστολή πρόθεσης συνεργασίας της εταιρίας AGR mbH, σύμφωνα με την οποία η εν λόγω 
εταιρία  δηλώνει,  μεταξύ  άλλων,  ότι  δύναται  να  παραλαμβάνει  μη  επικίνδυνα  απόβλητα  στις 
εγκαταστάσεις της στο Χέρτεν, από την εταιρία ANTIPOLLUTION Α.Ν.Ε., προς περαιτέρω διαχείριση
32) Τα υπ’ αριθ. 0375/10-04-2013, 0574/18-09-2013 και 0361/07-11-2013 Πιστοποιητικά (Zertificat) 
που αφορούν στην εγκατάσταση της AGR mbH στο Χέρτεν, στα οποία περιλαμβάνονται οι κωδικοί 
ΕΚΑ των διαχειριζόμενων αποβλήτων
33) Την  από  20/03/2014  Πρόθεση  συνεργασίας  της  εταιρίας  ΑΝΑΜΕΤ  Α.Ε.  προς  την  εταιρία 
ANTIPOLLUTION Α.Ν.Ε.,  σύμφωνα  με  την  οποία  η  πρώτη  εταιρία  δηλώνει  ότι  δύναται  να 
συνεργαστεί με την δεύτερη εταιρία με την ιδιότητα του τελικού αποδέκτη μη επικίνδυνων στερεών 
αποβλήτων
34) Την  υπ’αριθ.  οικ.  105134  Υπουργική  Απόφαση  “Έγκριση  του  Συλλογικού  Συστήματος 
Εναλλακτικής  Διαχείρισης  Αποβλήτων  Ηλεκτρικού  και  Ηλεκτρονικού  Εξοπλισμού “ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 
ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ””, ΦΕΚ 905/Β/17.06.2004
35) Την  υπ’αριθ.  οικ.  106157  Υπουργική  Απόφαση  “Έγκριση  του  Συλλογικού  Συστήματος 
Εναλλακτικής Διαχείρισης Παλαιών Ελαστικών “ECOELASTIKA””, ΦΕΚ 1145/Β/28.07.2004
36) Την  υπ’αριθ.  οικ.  105136  Υπουργική  Απόφαση  “Έγκριση  του  Συλλογικού  Συστήματος 
Εναλλακτικής Διαχείρισης Οχημάτων Ελλάδος “ΕΔΟΕ””, ΦΕΚ 907/Β/17.06.2004
37) Το  με  αριθ.  πρωτ.  3010421/1750/31.08.04  έγγραφο  του  Τμήματος  επικίνδυνων  ουσιών,  
παρασκευασμάτων & αντικειμένων, της Δ/νσης Περιβάλλοντος της Γενικής Δ/νσης Γενικού Χημείου 
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του  Κράτους  προς το  Γραφείο  Εναλλακτικής  Διαχείρισης  Συσκευασιών  &  άλλων  Προϊόντων  της 
Δ/νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ
38) Το με αριθ. πρωτ. 3006025/1093/15.04.10 έγγραφο του Τμήματος Β’, 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 ΥΠΕΚΑ, που αφορά 
στην οδική μεταφορά των ΟΤΚΖ
39)  Την Εγκύκλιο   129043/4345/08-07-2011  “Εφαρμογή  νομοθεσίας  για  την  διαχείριση  μη 
επικίνδυνων στερεών αποβλήτων”

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ανανεώνουμε – Τροποποιούμε – Επαναδιατυπώνουμε την με αριθ. πρωτ. Φ 2714 / 849 / ΠΕΡΙΒ-ΣΑ / 
01-04-2011  Άδεια, όπως αυτή είχε τροποποιηθεί – συμπληρωθεί με τις υπ’ αριθ. πρωτ.  Φ 2714 / 
272  /  ΠΕΡΙΒ-ΣΑ /  06-02-2014 και  Φ 2714 /  2436  /  ΠΕΡΙΒ-ΣΑ /  07-12-2011  Αποφάσεις,  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.  ((15) 
σχετικό), ως εξής:
Χορηγούμε  άδεια  συλλογής  και  μεταφοράς  μη  επικίνδυνων  στερεών  αποβλήτων  καθώς  και  
μεταχειρισμένων  ελαστικών  οχημάτων,  οχημάτων  στο  τέλος  του  κύκλου  ζωής  τους  (ΟΤΚΖ)  και 
αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), (στο εξής: στερεά απόβλητα), 
στην εταιρία ANTIPOLLUTION Α.Ν.Ε. (στο εξής: Εταιρία) με σκοπό τη μεταφορά και απόρριψή τους 
στην  ΟΕΔΑ  Δυτικής  Αττικής  ή  /  και  τη  μεταφορά  τους  σε  κατάλληλα  αδειοδοτημένες  εταιρίες  / 
εγκαταστάσεις  προσωρινής  αποθήκευσης,  διάθεσης,  διαλογής,  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 χρονικό διάστημα 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, όσον 
αφορά στα ΑΕΚΚ, στα μεταχειρισμένα ελαστικά οχημάτων, στα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής 
τους  (ΟΤΚΖ)  και  στα  ΑΗΗΕ,  η  παρούσα  άδεια  ισχύει  με  την  προϋπόθεση  ότι  είναι  σε  ισχύ 
Συμβάσεις της Εταιρίας με  τα αντίστοιχα  Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης  για μεταφορά των 
συλλεγομένων  από  αυτήν  στερεών  αποβλήτων  στις  εγκεκριμένες  εγκαταστάσεις  προσωρινής 
αποθήκευσης,  διάθεσης,  διαλογής,  αξιοποίησης  και  επεξεργασίας  που  θα  ορίζονται  από  το 
αντίστοιχο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης
1.2. Η παρούσα άδεια ισχύει για δραστηριότητες συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών 
αποβλήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της Η.Π. 50910 / 2727 / 03 (ΦΕΚ 1909Β’) και δεν επεκτείνεται  
σε  εργασίες  προσωρινής  αποθήκευσης,  διάθεσης,  αξιοποίησης  και  μεταφόρτωσης  στερεών 
αποβλήτων. Ειδικότερα, η παρούσα άδεια αφορά σε εργασίες συλλογής και μεταφοράς:
(i) μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων όπως αυτά περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΒ του άρθρου 
17 της ΚΥΑ με Η.Π. 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β/03) και συγκεκριμένα αυτών  με τους κωδικούς 
ΕΚΑ που περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα Α της παρούσας Απόφασης , εκτός αυτών 
που επισημαίνονται με αστερίσκο και τα οποία χαρακτηρίζονται ως εν δυνάμει επικίνδυνα απόβλητα  
σύμφωνα με την Απόφαση 2001/118/Ε.Κ,
καθώς και
(ii)  μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων, οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους (ΟΤΚΖ), των 
χρησιμοποιημένων  ανταλλακτικών  τους  και  των  απενεργοποιημένων  καταλυτικών  μετατροπέων 
καθώς  και  αποβλήτων  ειδών  ηλεκτρικού  και  ηλεκτρονικού  εξοπλισμού  (ΑΗΗΕ),  τα  οποία 

ΑΔΑ: ΒΙΗ0ΟΡ1Κ-0ΛΚ



κατατάσσονται στα στερεά μη επικίνδυνα απόβλητα και περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΒ του 
άρθρου 17 της ΚΥΑ με Η.Π. 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β/03), στο Νόμο 2939/2001, όπως αυτός 
ισχύει, στο Π.Δ. 109/2004, στο Π.Δ. 116/2004 και στα παραρτήματα ΙΑ και ΙΒ του Π.Δ. 117/2004, 
αντίστοιχα. 
Τα συλλεγόμενα απόβλητα θα είναι απαλλαγμένα από ξένες ύλες και επικίνδυνες ουσίες
1.3. Όσον αφορά στα νοσοκομειακά απόβλητα, αυτά θα πρέπει να είναι μόνο τα οικιακού τύπου
1.4. Η  εναλλακτική  διαχείριση  των  αποβλήτων  συσκευασιών,  των  ΑΕΚΚ,  των  μεταχειρισμένων 
ελαστικών οχημάτων, των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους (ΟΤΚΖ) και των ΑΗΗΕ διέπεται 
από τις γενικές αρχές εναλλακτικής διαχείρισης του άρθρου 4 του Ν. 2939/2001, όπως αυτός ισχύει,  
και  γίνεται  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  Ν.  2939/2001,  όπως  αυτός  ισχύει,  της  ΚΥΑ 
36259/1757/Ε103/2010  και  των  Π.Δ.  109/2004,  116/2004  και  117/2004  (όπως  το  τελευταίο  
τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 15/2006)
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 μη επικίνδυνων αποβλήτων ή 
των επικίνδυνων κατά περίπτωση
1.6. Η  παρούσα  άδεια  ισχύει  για  τη  δραστηριότητα  της  συλλογής  μη  επικίνδυνων  στερεών 
αποβλήτων  εντός  των  ορίων  της  αρμοδιότητας  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Αττικής  και  της 
μεταφοράς αυτών στην ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής καθώς και για τη δραστηριότητα της συλλογής και 
μεταφοράς  ανακυκλώσιμων  στερεών  αποβλήτων  σε  κατάλληλα  αδειοδοτημένες  εγκαταστάσεις 
προσωρινής  αποθήκευσης,  διάθεσης,  διαλογής,  ανακύκλωσης,  επεξεργασίας  και  αξιοποίησης 
στερεών  αποβλήτων  και,  ειδικότερα  για  την  περίπτωση  των  ΑΕΚΚ  και  την  περίπτωση  (ii)  των 
αποβλήτων  της  παραγράφου  1.2,  σε  νομίμως  αδειοδοτημένες  εγκαταστάσεις  προσωρινής 
αποθήκευσης,  διαλογής,  ανακύκλωσης,  επεξεργασίας  και  αξιοποίησης  στερεών  αποβλήτων,  οι 
οποίες  θα  ορίζονται  και  θα  υποδεικνύονται  από  τα  αντίστοιχα  εγκεκριμένα  από  την  αρμόδια 
Διεύθυνση  του  ΥΠΕΚΑ  Συλλογικά  Συστήματα  Εναλλακτικής  Διαχείρισης  στερεών  αποβλήτων: 
“ECOELASTIKA” για τα μεταχειρισμένα ελαστικά οχημάτων, “ΕΔΟΕ” για τα οχήματα στο τέλος του 
κύκλου  ζωής  τους,  “ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ  ΣΥΣΚΕΥΩΝ  Α.Ε.”  για  τα  ΑΗΗΕ.  Εάν  η  δραστηριότητα  της 
συλλογής και μεταφοράς επεκτείνεται  πέρα των ορίων αυτών,  η εταιρία υποχρεούται να ζητήσει  
σχετική άδεια από την αντίστοιχη αρμόδια Αρχή. Οι Συμβάσεις της Εταιρίας (α) με τον ΕΔΣΝΑ για 
μεταφορά και απόρριψη των συλλεγομένων από αυτήν στερεών αποβλήτων στην ΟΕΔΑ Δυτικής 
Αττικής  και  (β)  με  κατάλληλα  αδειοδοτημένες  Εταιρίες  διαλογής,  προσωρινής  αποθήκευσης, 
διάθεσης,  διαλογής,  επεξεργασίας,  ανακύκλωσης  και  αξιοποίησης  στερεών  αποβλήτων  για 
μεταφορά σε αυτές ανακυκλώσιμων υλικών, καθώς και οι ανανεώσεις ή παρατάσεις των Συμβάσεων 
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 τη Εταιρία, 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  Εταιρίας  με  τον  ΕΔΣΝΑ  και  τις  Εταιρίες  διάθεσης  ή  αξιοποίησης,  τότε  η  παρούσα  Άδεια 
αυτομάτως ανακαλείται.  Η Εταιρία οφείλει  να προσκομίζει στην Υπηρεσία μας, αμέσως μετά την 
υπογραφή  τους,  τις  παρατάσεις  ή  ανανεώσεις  των   Συμβάσεών  της  με  τον  ΕΔΣΝΑ  και  τις 
αδειοδοτημένες  Εταιρίες  ανακύκλωσης,  αξιοποίησης,  αποθήκευσης,  διαλογής,  και  επεξεργασίας 
στερεών αποβλήτων, καθώς και κάθε νέα Σύμβαση με αδειοδοτημένη Εταιρία αξιοποίησης στερεών 
αποβλήτων.  Ειδικότερα,  για  τα  ΑΕΚΚ  και  την  περίπτωση  (ii)  των  στερεών  αποβλήτων  της 
παραγράφου  1.2,  η  Εταιρία  οφείλει  να  προσκομίσει  στη  Δ/νση  ΠΕΧΩ  της  Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής, αμέσως μετά την υπογραφή τους, τις Συμβάσεις της με  τα ανωτέρω  Συλλογικά 
Συστήματα  Εναλλακτικής  Διαχείρισης,  για  μεταφορά  των  συλλεγόμενων  από  αυτήν  στερεών 
αποβλήτων στις  νομίμως αδειοδοτημένες  εγκαταστάσεις  επεξεργασίας  και  ανακύκλωσης  που θα 
υποδεικνύονται  από  τα  αντίστοιχα  Συλλογικά  Συστήματα  Εναλλακτικής  Διαχείρισης,  οι  οποίες 
Συμβάσεις αποτελούν προϋπόθεση για την ισχύ της παρούσας άδειας. Οι συμβάσεις αυτές πρέπει  
να είναι σε ισχύ για όλο το χρονικό διάστημα άσκησης της αδειοδοτούμενης δραστηριότητας, σε 
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περίπτωση δε ανανέωσής τους, το γεγονός αυτό πρέπει να γνωστοποιείται στη Δ/νση ΠΕΧΩ της  
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
1.7. Η Εταιρία υποχρεούται προ της ενάρξεως των αναφερομένων ως άνω δραστηριοτήτων της, να 
διαθέτει σε χρήση την απαραίτητη υποδομή σε οχήματα, μηχανήματα και εγκαταστάσεις,  για την 
τήρηση  των  όρων  της  παρούσης  και  συγχρόνως  για  την  εξασφάλιση  της  καθαριότητας  του 
εξοπλισμού συλλογής και μεταφοράς των απορριμμάτων. Επίσης, η Εταιρία έχει την ευθύνη για το 
χειρισμό  και  τη  συντήρηση  όλων  των  οχημάτων  μεταφοράς  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  μη  ασφαλή  κατάσταση  των 
οχημάτων
1.8. Η εταιρία υποχρεούται σύμφωνα με το αρ. 13 παρ,. 3 της ΚΥΑ ΗΠ 50910 / 2727 / 03 και την 
Εγκύκλιο  129043/4345/2011  να  καταχωρηθεί  σε  Μητρώο  που  τηρείται  στην  αρμόδια  υπηρεσία 
περιβάλλοντος (Τμήμα ΔΣΑ) του ΥΠΕΚΑ, και οφείλει  να προσκομίσει άμεσα στην Υπηρεσία μας 
αποδεικτικό της καταχώρησής της στο εν λόγω Μητρώο
1.9. Η παρούσα άδεια μπορεί να ανακληθεί είτε μετά από παράβαση κάποιου ή κάποιων όρων 
αυτής,  ή  παράλειψη,  παραποίηση  κάποιου  σταδίου  των  εργασιών  που  αναφέρονται  στις 
θεωρημένες  Μελέτες,  στις  Τεχνικές  Εκθέσεις,  στο  Τεχνικό  Υπόμνημα  και  στα  συνοδευτικά  / 
συμπληρωματικά στοιχεία αυτών που συνοδεύουν την (15) σχετική Άδεια, στην Τεχνική Έκθεση που 
υποβλήθηκε με το (16) σχετικό και στα συνοδευτικά στοιχεία αυτής είτε μετά από διαπίστωση ότι  
από τη δραστηριότητα που ασκεί η εταιρία κινδυνεύει η δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Η άδεια,  
επίσης,  μπορεί  να  ανακληθεί  ή  να  επιβληθούν  πρόσθετοι  όροι  ως  αποτέλεσμα  μελλοντικών 
διατάξεων του ΥΠΕΚΑ και συναρμόδιων Υπουργείων
1.10. Επισημαίνεται  ότι  αν  από τις  εργασίες  συλλογής  και  μεταφοράς  μη  επικίνδυνων  στερεών 
αποβλήτων προκληθεί ρύπανση ή υποβάθμιση του περιβάλλοντος με υπαιτιότητα της Εταιρίας, θα 
εφαρμοστεί το άρθρο 15 της ΚΥΑ Η.Π. 50910 / 2727 / 03 (ΦΕΚ 1909Β’) σε συνδυασμό με τις σχετικές  
διατάξεις των Ν. 1650 / 86 και Ν. 2939/2001, όπως αυτός ισχύει, της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 και  
των Π.Δ. 109/2004, 116/2004 και 117/2004 (όπως το τελευταίο τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 15/2006),  
περί επιβολής κυρώσεων
1.11. Η εταιρία υποχρεούται να συλλέγει τα στερεά απόβλητα που περιλαμβάνονται στην περίπτωση 
(ii)  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 Εταιρία. Τα εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης θα 
προσδιορίζουν  με  ακρίβεια  τα  σημεία  συλλογής,  κατά  τρόπο  όχι  αναγκαία  στατικό,  αλλά 
προσαρμοσμένο  στις  εκάστοτε  ανάγκες,  για  παράδειγμα,  για  τα  ΑΗΗΕ  οικιακής  προέλευσης 
λαμβάνεται  υπόψη κυρίως η πληθυσμιακή πυκνότητα σε  συνδυασμό με τα καθορισμένα σημεία 
συλλογής, ώστε οι τελικοί κάτοχοι και διανομείς να επιστρέφουν τα απόβλητα αυτά δωρεάν
1.12. Για κάθε δραστηριότητα σχετική με την παρούσα άδεια που αφορά στη συλλογή και μεταφορά 
στερεών αποβλήτων – πέραν των στερεών αποβλήτων που περιλαμβάνονται στην περίπτωση (ii) της 
παραγράφου 1.2 - πρέπει να υπάρχει σύμβαση είτε του κατόχου (νομικά ή φυσικά πρόσωπα κ.λ.π.)  
είτε του διαχειριστού των απορριμμάτων (ΟΤΑ κ.λ.π.) με την Εταιρία, η οποία οφείλει να ενημερώνει 
την Δ/νση ΠΕΧΩ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής σχετικά με κάθε Σύμβαση που υπογράφει, 
στα πλαίσια  της παρούσας αδειοδότησης,  υποβάλλοντας 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 Εταιρία 
δεν προσκομίσει τα επιπλέον απαιτούμενα τεχνικά στοιχεία, η παρούσα άδεια μπορεί να ανακληθεί
1.13. Η αδειοδοτούμενη Εταιρία  υποχρεούται να τηρήσει όλα όσα αναφέρονται  στις  θεωρημένες 
Μελέτες, στις Τεχνικές Εκθέσεις,  στο Τεχνικό Υπόμνημα και στα συνοδευτικά /  συμπληρωματικά  
στοιχεία αυτών που συνοδεύουν την (15) σχετική Άδεια, στην Τεχνική Έκθεση που υποβλήθηκε με το 
(16) σχετικό και στα συνοδευτικά στοιχεία αυτής και εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους 
της παρούσας Απόφασης. Οι εν λόγω Μελέτες, οι Τεχνικές Εκθέσεις, το Τεχνικό Υπόμνημα και τα 
συνοδευτικά  /  συμπληρωματικά  στοιχεία  αυτών,  αποτελούν  αναπόσπαστο  μέρος  της  παρούσας 
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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 διαχειριζόμενων στερεών αποβλήτων και γενικά ολόκληρης 
της αδειοδοτούμενης δραστηριότητας πρέπει να είναι απολύτως σύμφωνες με τα οριζόμενα στην  
ΚΥΑ 114218/1997
1.15. Σημειώνεται ότι τα συλλεγόμενα και μεταφερόμενα από την Εταιρία 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,  όπως αυτός ισχύει,  και τα  προεδρικά 
διατάγματα  και  άλλες  διατάξεις  που  έχουν  εκδοθεί  ή  πρόκειται  να  εκδοθούν  ως  απόρροια  των 
διατάξεων 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 αυτή την περίπτωση, η Εταιρία οφείλει να συνεργαστεί με τα αντίστοιχα εγκεκριμένα 
από την αρμόδια Διεύθυνση του ΥΠΕΚΑ Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης στερεών αποβλήτων, 
εφόσον απαιτείται από τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας.

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 
συγκέντρωσης,

 να είναι εύκολα προσβάσιμοι, χωρίς να παρενοχλούνται οι γειτονικές κατοικίες
 να είναι σε σημείο κεντροβαρές των περιοχών που εξυπηρετούν

2.2. Η επιλογή των χώρων που θα τοποθετηθούν τα μέσα προσωρινής  αποθήκευσης – πριν τη 
συλλογή - των στερεών αποβλήτων θα γίνεται σε συμφωνία με τον οικείο ΟΤΑ και θα λαμβάνονται  
όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να μην προκύπτουν περιβαλλοντικά, κυκλοφοριακά και υγειονομικά 
προβλήματα.  Οι  ώρες  αποκομιδής  των  στερεών  αποβλήτων  και  οι  διαδρομές  των  οχημάτων 
μεταφοράς  πρέπει  να  προγραμματίζονται  κατάλληλα,  ώστε  να  μην  προκαλούνται  κυκλοφοριακά 
προβλήματα
2.3. Τα οχήματα μεταφοράς και τα μέσα συλλογής θα πρέπει να καθαρίζονται απαραιτήτως μετά το  
πέρας έκαστης εκφόρτωσής τους, είτε να αντικαθίστανται με άλλα καθαρά
2.4. Το πλύσιμο των μέσων προσωρινής αποθήκευσης πριν τη συλλογή και η απολύμανσή τους 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 άνευ της σχετικής άδειας
2.7. Να  λαμβάνονται  όλα  τα  κατάλληλα  μέτρα  προστασίας  της  υγείας  των  εργατών  συλλογής 
σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία και τις θεωρημένες Μελέτες, τις Τεχνικές  
Εκθέσεις,  το  Τεχνικό  Υπόμνημα  και  τα  συνοδευτικά  /  συμπληρωματικά  στοιχεία  αυτών  που 
συνοδεύουν την (15) σχετική Άδεια, την Τεχνική Έκθεση που υποβλήθηκε με το (16) σχετικό και τα 
συνοδευτικά  στοιχεία  αυτής.  Επίσης,  η  Εταιρία  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. Όσον αφορά στα μεταχειρισμένα ελαστικά οχημάτων, η εταιρία 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 
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με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και τους όρους της Σύμβασης του Συλλογικού Συστήματος 
Εναλλακτικής Διαχείρισης με την Εταιρία
2.9. Η  Εταιρία  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.)
2.10. Απαγορεύεται  να  διακινούνται  ελαστικά,  οχήματα,  συσκευασίες  και  ηλεκτρονικός  και 
ηλεκτρικός εξοπλισμός 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 αξιοποίησης τους να περιορίζονται στο ελάχιστο οι δυσμενείς  
επιπτώσεις στο περιβάλλον και στην υγεία του ανθρώπου
2.11. 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
2.12. 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  εξειδικευμένα  καταστήματα  που 
διακινούν  ηλεκτρικό  και  ηλεκτρονικό  εξοπλισμό.  Ιδιαίτερη  οργάνωση  των  εργασιών  απαιτεί  η 
συλλογή μεγάλου μεγέθους απορριπτόμενων οικιακών συσκευών, των οποίων η μεταφορά από τα 
νοικοκυριά δεν είναι εύκολη
2.13. Η συλλογή των ΑΗΗΕ μη οικιακής προέλευσης γίνεται  με  μέριμνα των παραγωγών,  μέσω 
εγκεκριμένου  συστήματος  εναλλακτικής  διαχείρισης,  από  τις  εγκαταστάσεις  των  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
2.14. Τα ΑΗΗΕ να παραλαμβάνονται από κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους (σημεία συλλογής) 
στους  οποίους  θα  πρέπει  να  υπάρχει  ειδική  πρόβλεψη  για  την  επιστροφή  των  ΑΗΗΕ  που 
παρουσιάζουν κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια λόγω ρύπανσης ή μόλυνσής τους
2.15. Η συλλογή και μεταφορά των χωριστά συλλεγόμενων ΑΗΗΕ εκτελείται κατά τρόπο που (α) να 
βελτιστοποιεί  την  επαναχρησιμοποίηση  και  την  ανακύκλωση  των  κατασκευαστικών  στοιχείων  ή 
ολόκληρων των συσκευών που είναι δυνατόν να επαναχρησιμοποιηθούν ή να ανακυκλωθούν και (β)  
να αποφεύγεται οποιαδήποτε διαρροή επικίνδυνων ουσιών
2.16. Οι εγκαταστάσεις συλλογής των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους πρέπει να έχουν 
άδεια  λειτουργίας  και  να  λειτουργούν  σύμφωνα  με  την  ΚΥΑ  50910/2727/2003.  Οι  χώροι 
αποθήκευσης πρέπει να είναι κατασκευασμένοι κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι αδιαπέραστοι στα 
τυχόν  απόβλητα,  με  σύστημα  συλλογής  –  αποθήκευσης  και  επεξεργασίας  των  αποβλήτων 
καθαρισμού της επιφάνειας. Επίσης, πρέπει να διαθέτουν σύστημα συλλογής ομβρίων υδάτων
2.17. Όσον αφορά στα ΑΕΚΚ, πριν από τις εργασίες κατεδάφισης θα πρέπει να λαμβάνονται μέτρα  
για  την  επιλεκτική  αποξήλωση  των  τμημάτων  και  των  υλικών  που  μπορούν  να 
επαναχρησιμοποιηθούν  είτε  στο  εργοτάξιο  είτε  σε  άλλες  παρεμφερείς  εργασίες.  Για  την  κατά 
προτεραιότητα διαλογή των αδρανών και των ανακυκλώσιμων υλικών στο εργοτάξιο και τη χωριστή 
συλλογή τους, να λαμβάνονται μέτρα ώστε να καθίσταται ευκολότερη η αξιοποίησή τους. 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  
ανάμιξη με άλλα απόβλητα
2.18. Κατά  τη  συλλογή  και  μεταφορά  των  χρησιμοποιημένων  βρώσιμων  λιπών  και  ελαίων  να 
λαμβάνονται  όλα  τα  απαραίτητα  μέτρα  για  την  αποφυγή  τυχόν  διαρροών  αυτών  (έλεγχος 
στεγανότητας των δεξαμενών και των δοχείων μεταφοράς των ελαίων καθώς και των σωληνώσεων 
μετάγγισης αυτών,  εφεδρικό σύστημα σωληνώσεων μετάγγισης των ελαίων,  ύπαρξη κατάλληλων 
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προσροφητικών υλικών για τυχόν διαρροές καθώς και κατάλληλων φραγμάτων για τον περιορισμό 
των διαρροών κ.α.)
2.19.  Ζωικά  υποπροϊόντα  που  μεταφέρονται  από  την  εταιρία  θα  πρέπει  να  είναι  θερμικά 
αδρανοποιημένα ώστε να θεωρούνται μη επικίνδυνα απόβλητα και η συλλογή και μεταφορά τους να 
γίνεται  με  τις  άδειες  συλλογής  και  μεταφοράς  που  αναφέρονται  στην  εγκύκλιο  υπ’  αριθ. 
129043/4345/08-07-2011. Η συλλογή και η μεταφορά νωπών ζωικών υποπροϊόντων δεν εμπίπτει 
στις  ρυθμίσεις  της  εγκυκλίου  υπ’  αριθ.  129043/4345/08-07-2011  και  γίνεται  σύμφωνα  με  τον 
Κανονισμό  (ΕΚ)  αριθ.  1069/2009  όπου  για  την  πραγματοποίηση  της  απαιτείται  άδεια  από  την  
αρμόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία
2.20. Τυχόν μέσα συλλογής (big bags κ.α.) που θα χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά της ιλύος θα 
είναι  κατάλληλης  χωρητικότητας,  ποιότητας,  αντοχής  και  στεγανότητας  ώστε  να  μην  προκύψουν 
περιβαλλοντικά ατυχήματα και προβλήματα. Τα εν λόγω μέσα συλλογής θα πρέπει να σφραγίζονται 
κατάλληλα
2.21. Για τα μη επικίνδυνα απόβλητα τα οποία ανήκουν σε κωδικούς ΕΚΑ της μορφής  xx xx 99,  θα 
πρέπει  να διευκρινίζονται  επακριβώς και θα πρέπει,  σύμφωνα και με την εγκύκλιο 129043/4345/8-7-
2011, να γίνεται κάθε προσπάθεια για εντοπισμό διαφορετικού κωδικού ΕΚΑ από τον  xx xx 99 και σε 
περίπτωση που αυτό είναι αδύνατο, να χρησιμοποιείται κωδικός  xx xx 99, συνοδευόμενος πάντα από 
πλήρη  περιγραφή  του  συγκεκριμένου  αποβλήτου  (παραγωγική  διαδικασία  προέλευσης,  φυσική 
κατάσταση κ.α.)
2.22. 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
2.23. 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 Εταιρίας  να φέρει  ειδικές  στολές εργασίας  και  λοιπό εξοπλισμό (γάντια,  μπότες 
ασφαλείας, κράνος, αντανακλαστικό γιλέκο κ.α.), ανάλογα με τη φύση και το ωράριο εργασίας. Να 
ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα ώστε να εξοπλιστούν τα οχήματα μεταφοράς με σύστημα επικοινωνίας.

3. Όροι και περιορισμοί που αφορούν στην μεταφορά μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων:
3.1. Απαραίτητη  προϋπόθεση  για  οποιαδήποτε  εργασία  μεταφοράς  είναι  η  αναγνώριση  των 
αποβλήτων, ώστε να αποκλειστεί το ενδεχόμενο της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών και η πρόκληση 
επικίνδυνων  καταστάσεων  όπως  επίσης  και  η  πρόκληση  δευτερογενών  περιβαλλοντικών 
προβλημάτων όπως εκπομπές οσμών,  ρύπανση οδών από διαρροές ακαθάρτων στραγγισμάτων 
κ.λ.π.. Επίσης, δεν επιτρέπεται η φόρτωση διαφορετικών ειδών αποβλήτων ταυτόχρονα
3.2. Τα οχήματα που θα χρησιμοποιούνται  για  τις  μεταφορές  να έχουν τις  απαιτούμενες  άδειες  
κυκλοφορίας,  δελτία  τεχνικού  ελέγχου  ΚΤΕΟ,  να  είναι  εφοδιασμένα  με  κατάλληλο  εξοπλισμό 
αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων, να διαθέτουν τα απαραίτητα μέσα πυροπροστασίας για την 
αντιμετώπιση πυρκαγιών  από τυχόν εύφλεκτα μεταφερόμενα υλικά και  να είναι  αντιρρυπαντικής 
τεχνολογίας. Η Εταιρία 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 υπαρχουσών αδειών κυκλοφορίας
3.3. Ειδικότερα στην περίπτωση ιλύων, για παράδειγμα από επεξεργασία λυμάτων κ.α., τα οχήματα 
μεταφοράς θα πρέπει να είναι κατάλληλα για τη μεταφορά των εν λόγω αποβλήτων, να διαθέτουν  
κουκούλα  της  καρότσας,  όπως  αυτή  προβλέπεται  από  τους  κανονισμούς  του  Υπουργείου 
Συγκοινωνιών  για  τέτοιας  φύσης φορτία,  να  είναι  κατάλληλα εξοπλισμένα με  στεγανές  καρότσες 
(πυθμένας  και  πλαϊνά  αυτών),  με  μηχανισμό  μουσαμά,  με  ελαστικά  παρεμβάσματα  στην  πόρτα 
εκφόρτωσης, ανυψωμένα παραπέτα, 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 
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αυτών, για παράδειγμα εκροές υγρών στραγγισμάτων στους δρόμους διέλευσης, εκπομπές οσμών 
κ.α..  Στην περίπτωση όπου η περιεκτικότητα των ιλύων σε νερό είναι  πολύ υψηλή θα πρέπει η 
μεταφορά τους  να  γίνεται  με  βυτιοφόρα οχήματα  κατάλληλα  διαμορφωμένα  και  εξοπλισμένα  με  
σύστημα απόσμησης του εξερχόμενου αέρα κατά τις φορτοεκφορτώσεις. Επίσης,  στην περίπτωση 
βιοαποδομήσιμων  οικιακών  κ.α.,  τα  οχήματα  μεταφοράς  θα  πρέπει να  είναι  κατάλληλα  για  τη 
μεταφορά των εν λόγω αποβλήτων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τους κανονισμούς του  
Υπουργείου Συγκοινωνιών 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,  για  παράδειγμα  εκροές  υγρών  στραγγισμάτων  στους  δρόμους 
διέλευσης, εκπομπές οσμών κ.α.
3.4. 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 και το περιβάλλον
3.5. 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
3.6. Η κυκλοφορία των οχημάτων μεταφοράς πρέπει να ακολουθεί πιστά τον Κ.Ο.Κ.
3.7. 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/2.3.04), μη επιτρεπόμενης της ανεξέλεγκτης απόρριψής τους στο περιβάλλον
3.8. 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  IV του  Π.Δ.  117/2004 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.)
3.9. Τα ΑΕΚΚ που μεταφέρονται σε κατάλληλα αδειοδοτημένες μονάδες επεξεργασίας απαγορεύεται  
να περιέχουν οικιακά απορρίμματα
3.10. 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 οι κατάλληλες, το φορτίο να μην είναι υπέρβαρο και το κέντρο βάρους  
του φορτίου θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν χαμηλότερα
3.11. Μετά 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 μεταφερόμενα υλικά
3.12. Καμία μεταφορά μεταχειρισμένων ελαστικών δεν θα γίνεται προς ΧΥΤΑ. Σύμφωνα με το άρθρο 
6 της ΚΥΑ 29407/3508/2002 “Μέτρα και όροι για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων”, μετά την 16 η 

Ιουλίου 2003, δεν γίνονται αποδεκτά σε ΧΥΤΑ i) ολόκληρα μεταχειρισμένα ελαστικά οχημάτων, εκτός 
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από  τα  υλικά  που  προορίζονται  για  χρήση  σε  κατασκευαστικά  έργα  εντός  του  ΧΥΤΑ,  και  ii) 
τεμαχισμένα  μεταχειρισμένα  ελαστικά  οχημάτων  μετά  την  16η Ιουλίου  2006.  Και  στις  δύο 
περιπτώσεις εξαιρούνται τα ελαστικά ποδηλάτων και τα ελαστικά με εξωτερική διάμετρο άνω των 
1400 mm
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..

4. Τελικές υποχρεώσεις:
4.1. Τα οχήματα μεταφοράς, τα μέσα συλλογής κ.α. θα πρέπει να καθαρίζονται απαραίτητα ευθύς 
μετά το πέρας έκαστης εκφόρτωσής τους και να απολυμαίνονται συστηματικά ώστε να διατηρούνται  
σε άριστη υγειονομική κατάσταση
4.2. Για κάθε όχημα μεταφοράς θα πρέπει να προβλέπεται θέση στάθμευσης στον χώρο που έχει  
παραχωρηθεί  στην  Εταιρία  και  όπου  βρίσκεται  η  δραστηριότητα  διαλογής,  προσωρινής 
αποθήκευσης,  δεματοποίησης  και  ανακύκλωσης  μη  επικίνδυνων  στερεών  αποβλήτων  και 
προσωρινής  αποθήκευσης  αποβλήτων  ΑΗΗΕ  της  εταιρίας  ANTIPOLLUTION PROCESSING 
CENTER ΜΟΝ.  Ε.Π.Ε.  στη  θέση  “Μανδριά  Κωστήδων”  στον  Ασπρόπυργο  Αττικής –  όπως 
περιγράφεται στην Τεχνική Έκθεση και στα συνοδευτικά στοιχεία αυτής που υποβλήθηκαν με το (16) 
σχετικό και οι εν λόγω θέσεις στάθμευσης υποδεικνύονται στο σχέδιο που υποβλήθηκε με το (16)  
σχετικό - είτε, εναλλακτικά, σε κατάλληλα αδειοδοτημένο χώρο στάθμευσης  με τον οποίο η Εταιρία 
πρέπει να κατέχει σύμβαση καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας άδειας. Ο καθαρισμός των  
οχημάτων μεταφοράς και τυχόν λοιπού εξοπλισμού να γίνεται σε κατάλληλα αδειοδοτημένη εταιρία  
πλύσης του εξοπλισμού συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων με την οποία η Εταιρία θα 
πρέπει να έχει στην κατοχή της – καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας άδειας – σύμβαση. Τα 
εν λόγω πλυντήρια πρέπει να έχουν στεγανό δάπεδο και κατάλληλο σύστημα για τη συλλογή των  
υγρών αποβλήτων που προκύπτουν από το πλύσιμο του εξοπλισμού. Επίσης, πρέπει να διαθέτουν 
κατάλληλους χώρους, οι οποίοι να πληρούν συνθήκες υγιεινής για τους εργαζόμενους. Τα υγρά από 
τις πλύσεις θα πρέπει να συλλέγονται από κατάλληλα αδειοδοτημένη εταιρία και στη συνέχεια να 
οδηγούνται  σε  αδειοδοτημένο  κέντρο  υποδοχής  και  επεξεργασίας  ακαθάρτων.  Τα  υγρά  που  θα 
προκύπτουν  από  τυχόν  πλύση των  μέσων  συλλογής,  για  παράδειγμα,  με  όχημα  πλυντήριο,  να  
οδηγούνται σε αδειοδοτημένο κέντρο υποδοχής και  επεξεργασίας ακαθάρτων.  Επίσης,  η Εταιρία 
πρέπει να έχει στην κατοχή της σύμβαση – καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας άδειας - με  
κατάλληλα αδειοδοτημένη εταιρία συντήρησης και επισκευής του εν λόγω εξοπλισμού
4.3. Να  ορισθεί  υπεύθυνος  για  την  παρακολούθηση  της  εφαρμογής  των  όρων  της  παρούσας  
απόφασης και των διατάξεων της σχετικής νομοθεσίας
4.4. Η  εταιρία  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.  Η Εταιρία  είναι  υποχρεωμένη να παρέχει  τις 
παραπάνω πληροφορίες και στοιχεία εγγράφως κατά το μήνα Φεβρουάριο κάθε έτους στη Δ/νση 
ΠΕΧΩ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
4.5. Η εταιρία οφείλει να παρέχει οποιεσδήποτε σχετικές πληροφορίες και στοιχεία στις αρμόδιες 
αρχές, όταν ζητηθούν
4.6. Για κάθε δραστηριότητα σχετική με τη χορηγούμενη άδεια και καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της 
παρούσας άδειας θα πρέπει τα οχήματα να διαθέτουν ασφαλιστήρια συμβόλαια ανάλογα με τον  
τύπο  των  αποβλήτων  που  μεταφέρουν.  Τα  εν  λόγω  Συμβόλαια,  τα  οποία  η  Εταιρία  οφείλει  να 
προσκομίσει στην Υπηρεσία μας αμέσως μετά την έκδοσή τους, πρέπει να είναι σε ισχύ για όλο το  
χρονικό διάστημα ισχύος της παρούσας Άδειας, σε περίπτωση δε ανανέωσής τους, το γεγονός αυτό 
θα πρέπει να γνωστοποιείται στη Δ/νση ΠΕΧΩ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
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4.7. Να  αναγράφεται  στα  οχήματα  που  θα  χρησιμοποιηθούν  στα  πλαίσια  της  εν  λόγω 
δραστηριότητας, υποχρεωτικά και στις δύο πλευρές, ο τίτλος της εταιρίας καθώς και ο αριθμός της  
άδειας σε χρώμα που να είναι σε έντονη αντίθεση με εκείνον 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 την (16)  σχετική Αίτηση της  
Εταιρίας καθώς και τις σχετικές Αιτήσεις της Εταιρίας βάσει των οποίων εκδόθηκε η με αριθ. πρωτ. 
Φ 2714 / 849 / ΠΕΡΙΒ-ΣΑ / 01-04-2011 Άδεια, όπως αυτή είχε τροποποιηθεί – συμπληρωθεί με τις 
υπ’ αριθ. πρωτ. Φ 2714 / 272 / ΠΕΡΙΒ-ΣΑ / 06-02-2014 και Φ 2714 / 2436 / ΠΕΡΙΒ-ΣΑ / 07-12-2011 
Αποφάσεις,  ο  ενδιαφερόμενος  οφείλει  να  ενημερώνει  τη  Δ/νση  ΠΕΧΩ  της  Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής για τυχόν επανεξέταση των όρων της παρούσας Άδειας
4.10. Η μη εφαρμογή των παραπάνω όρων, ή μέρους αυτών, επισύρει τις προβλεπόμενες κυρώσεις  
των Ν. 1650 / 86 και Ν. 2939/2001, όπως αυτός ισχύει, του άρθρου 15 της ΚΥΑ Η.Π. 50910 / 2727 /  
03, της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010, των Π.Δ. 109/2004, 116/2004 και 117/2004 (όπως το τελευταίο  
τροποποιήθηκε με  το  Π.Δ.  15/2006)  καθώς και  των λοιπών  προεδρικών διαταγμάτων και  άλλων 
διατάξεων που έχουν ή πρόκειται να εκδοθούν ως απόρροια των διατάξεων του Ν. 2939/01, όπως 
αυτός ισχύει, και αφορούν στα διαχειριζόμενα από την Εταιρία στερεά απόβλητα
4.11. Η Εταιρεία υποχρεούται εγκαίρως και κατά 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  εταιρίας  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 του Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. μέσα σε  
χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών από τη λήψη της.

Ο Γ.Γ. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

          ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΓΓΕΛΑΚΑΣ

Συνημμένα: 1 φάκελος Μελέτης και συνοδευτικών στοιχείων ((16) σχετικό)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Προς:
ANTIPOLLUTION Α.Ν.Ε. (με τα συνημμένα)
Ακτή Μιαούλη 51, 185 36, Πειραιάς

Κοινοποίηση:
1.ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.

Συγγρού & Χαροκόπου 2, 176 71, Καλλιθέα
4. ECO ELASTIKA

Βασ. Κωνσταντίνου 35 & Ανταίου 1, 151 22, Μαρούσι
5. Ε.Δ.Ο.Ε. Α.Ε.

Θερμοπυλών 6, 152 33, Χαλάνδρι Αττικής

Εσωτερική Διανομή:
1. Χρονολογικό Αρχείο
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2. Η. Δαπουλάκης
3. Αρχείο θέματος

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 0104  
07
01 04 09: απόβλητα αμμώδη και αργιλώδη
01 04 12: υπολείμματα και άλλα απόβλητα από πλύσιμο και καθαρισμό ορυκτών εκτός εκείνων που 
αναφέρονται στα σημεία 0104 07 και 01 04 11
01 04 13: απόβλητα από την κοπή και το πριόνισμα πέτρας εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 
σημείο 0104 07
01 05 λάσπες γεωτρήσεων και άλλα απόβλητα γεωτρήσεων
01 05 04: λάσπες και απόβλητα από γεώτρηση νερού

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 03: απόβλητα ιστών φυτών
02 01 04: απόβλητα πλαστικά (εξαιρούνται της συσκευασίας)
02 01 07: απόβλητα από δασοκομία
02 01 09: αγροχημικά απόβλητα εκτός εκείνων που αναφέρονται στο σημείο 02 01 09
02 01 10: απόβλητα μέταλλα
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 
02 02 03: υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία 
02 02 04 : λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής
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, φυγοκέντρηση 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 σακχαροτεύτλων
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
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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 01: απόβλητα από την πλύση, τον καθαρισμό και τη μηχανική αναγωγή πρώτων υλών
02 07 02: απόβλητα από την απόσταξη αλκοόλης
02 07 03: απόβλητα από χημική επεξεργασία
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
03  03  10:  απορρίμματα  ινών,  λάσπες  από  ίνες,  πλήσματα  και  επιχρίσματα  προερχόμενα  από 
μηχανικό διαχωρισμό

04 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ, ΓΟΥΝΑΣ ΚΑΙ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ
04 01 απόβλητα από τις βιομηχανίες δέρματος και γούνας
04 01 07: λάσπες, ειδικότερα από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής, που δεν περιέχουν χρώμιο
04 01 09:απόβλητα από επένδυση και τελείωμα
04 02 απόβλητα από τη βιομηχανία υφαντουργίας
04 02 09: απόβλητα από σύνθετα υλικά (εμποτισμένα υφαντά, ελαστομερή, πλαστομερή)  
04 02 10: οργανική ύλη από φυσικά προϊόντα (π.χ. λίπος, κηρός)
04 02 15: απόβλητα από φινίρισμα άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 04 02 14
04 02 21: απόβλητα από μη κατεργασμένες υφαντουργικές ίνες
04 02 22: απόβλητα από κατεργασμένες υφαντουργικές ίνες

05 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΥΛΙΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΠΥΡΟΛΥΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΘΡΑΚΑ
05 01 απόβλητα από τη διύλιση πετρελαίου
05 01 99: απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

06 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ
06 03 απόβλητα από την ΠΔΠΧ αλάτων και των διαλυμάτων τους, καθώς και μεταλλικών οξειδίων
06 03 14: στερεά άλατα και διαλύματα εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στα σημεία 06 03 11 και  
06 03 13
06 03 16: μεταλλικά οξείδια εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 06 03 15

07 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ
07 02 απόβλητα από την ΠΔΠΧ πλαστικών, συνθετικού καουτσούκ και τεχνητών ινών
07 02 13: απόβλητα πλαστικά
07 05 απόβλητα από την ΠΔΠΧ φαρμακευτικών προϊόντων
07 05 14: στερεά απόβλητα εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 07 05 13
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08 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ (ΠΔΠΧ) 
ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΩΝ (ΧΡΩΜΑΤΑ, ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΚΑΙ ΣΜΑΛΤΟ ΥΑΛΟΥ), ΚΟΛΛΩΝ, ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΕΛΑΝΩΝ
08 03 απόβλητα από την ΠΔΠΧ τυπογραφικών μελανών
08 03 18: απόβλητα τόνερ εκτύπωσης εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 08 03 17

09 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
09 01 απόβλητα από τη φωτογραφική βιομηχανία
09 01 07: φωτογραφικό φιλμ και χαρτί που περιέχουν άργυρο ή ενώσεις αργύρου
09 01 08: φωτογραφικό φιλμ και χαρτί που δεν περιέχουν άργυρο ή ενώσεις αργύρου
09 01 10: κάμερες μιας χρήσης χωρίς μπαταρίες
09 01 12: κάμερες μιας χρήσης που περιέχουν μπαταρίες άλλες από τις αναφερόμενες στο σημείο 09 
01 11

10 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΕΣ
10 01 απόβλητα από σταθμούς ηλεκτρικής ενέργειας  ή άλλους σταθμούς καύσης (εκτός από το  
κεφάλαιο 19)
10  01  01:  τέφρα  κλιβάνου,  σκωρία  και  σκόνη  λέβητα  (εξαιρουμένης  της  σκόνης  λέβητα  που 
περιλαμβάνεται στο σημείο 10 01 04)
10 01 02: πτητική τέφρα άνθρακα
10 02: απόβλητα από τη βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα
10 02 01: απόβλητα από την επεξεργασία σκωρίας
10 02 02: ανεπεξέργαστη σκωρία
10 02 10: σκωρίες εξέλασης
10 03 απόβλητα από τη θερμική μεταλλουργία αλουμινίου
10 03 02: απορρίμματα θετικών ηλεκτροδίων
10 03 05: απόβλητα αλουμίνας
10 05 απόβλητα από τη θερμική μεταλλουργία ψευδαργύρου
10 05 01: σκωρίες πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής
10 05 04: άλλα σωματίδια και σκόνη
10 05 11: επιπλέουσες σκωρίες και εξαφρίσματα εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 10 
05 10
10 06 απόβλητα από τη θερμική μεταλλουργία χαλκού
10 06 01: σκωρίες πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής
10 06 02: επιπλέουσες σκωρίες και εξαφρίσματα πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής
10 06 04: άλλα σωματίδια και σκόνη
10 07 απόβλητα από τη θερμική μεταλλουργία αργύρου, χρυσού και λευκοχρύσου
10 07 01: σκωρίες πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής
10 07 02: επιπλέουσες σκωρίες και εξαφρίσματα πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής
10 07 03: στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων
10 07 04: άλλα σωματίδια και σκόνη
10 07 05: λάσπες και πλάκες φίλτρων από την επεξεργασία αερίων
10 08 απόβλητα από τη θερμική μεταλλουργία άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων
10 08 04: σωματίδια και σκόνη
10 08 09: άλλες σκωρίες
10 08 11: επιπλέουσες σκωρίες και εξαφρίσματα εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 10 
08 10
10 08 14: απορρίμματα θετικών ηλεκτροδίων
10 09 απόβλητα από τη χύτευση σιδηρούχων τεμαχίων
10 09 03: σκωρία καμίνων
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10 09  06:  χύτευση καλουπιών  (εσωτερικών  και  εξωτερικών),  τα  οποία δεν  έχουν  υποστεί  χύση 
μετάλλου, εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 1 0 09 05
10 09 08: χύτευση καλουπιών (εσωτερικών και εξωτερικών), τα οποία έχουν υποστεί χύση μετάλλου 
εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 1 0 09 07
10 09 10: σκόνη καυσαερίων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 10 09 09
10 09 12: άλλα σωματίδια εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 10 09 11
10 10 απόβλητα από τη χύτευση μη σιδηρούχων τεμαχίων
10 10 03: σκωρία καμίνων
10 10 06: χύτευση καλουπιών (εσωτερικών και εξωτερικών), που δεν έχουν υποστεί χύση μετάλλου  
εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 1 0 1 0 05
10 10 08: χύτευση καλουπιών (εσωτερικών και εξωτερικών) που έχουν υποστεί χύση μετάλλου εκτός 
εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 10 10 07
10 10 10: σκόνη καυσαερίων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 10 10 09
10 10 12: άλλα σωματίδια εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 10 10 11
10  12  απόβλητα  από  την  παραγωγή  κεραμικών,  τούβλων,  κεραμιδιών  και  προϊόντων  δομικών 
κατασκευών
10 12 01: απόβλητο μείγμα προπαρασκευής πριν τη θερμική κατεργασία
10 12 06: απορριπτόμενα καλούπια
10 12 08: απόβλητα κεραμικών, τούβλων, κεραμιδιών και προϊόντων δομικών κατασκευών (μετά από 
θερμική επεξεργασία)
10 12 12: απόβλητα σμαλτοποίησης εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 10 12 11
10 13 απόβλητα από την παραγωγή τσιμέντου, ανύδρου ασβέστου και ασβεστο-κονιάματος, καθώς  
και αντικειμένων και προϊόντων που κατασκευάζονται από αυτά
10 13 04: απόβλητα από την ασβεστοποίηση και ενυδάτωση της ασβέστου
10 13 14: απόβλητα σκυροδέματος και λάσπης σκυροδέματος

11 ΑΠΟΒΛΗΤΑ  ΑΠΟ  ΤΗ  ΧΗΜΙΚΗ  ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ  ΚΑΙ  ΤΗΝ  ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ 
ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ• ΥΔΡΟΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΜΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
11 02 απόβλητα από μη σιδηρούχες υδρομεταλλουργικές διεργασίες
11 02 03: απόβλητα από την παραγωγή θετικών ηλεκτροδίων για υδαρείς ηλεκτρολυτικές διεργασίες
11 02 06: απόβλητα από υδρομεταλλουργικές διεργασίες χαλκού εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται 
στο σημείο 11 02 05
11 05 απόβλητα από διεργασίες γαλβανισμού
11 05 01: στερεός ψευδάργυρος
11 05 02: στάχτη ψευδαργύρου

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
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
12 01 13: απόβλητα συγκόλλησης
12 01 17: απόβλητα υλικών αμμοβολής εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 12 01 16
12 01 21: εξηντλημένα σώματα λείανσης και υλικά λείανσης εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο 
σημείο 12 01 20
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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 06:  οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, τα οποία δεν περιέχουν ούτε υγρά ούτε άλλα  
επικίνδυνα συστατικά στοιχεία
16 01 12: τακάκια φρένων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 16 01 11
16 01 17: σιδηρούχα μέταλλα
16 01 18: μη σιδηρούχα μέταλλα
16 01 19: πλαστικά
16 01 20: γυαλί
16 02 απόβλητα από ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό
16 02 16: συστατικά στοιχεία που έχουν αφαιρεθεί από απορριπτόμενο εξοπλισμό άλλα από αυτά 
που αναφέρονται στο σημείο 16 02 15
16 08 εξαντλημένοι καταλύτες
16 08 01: εξαντλημένοι καταλύτες που περιέχουν χρυσό, άργυρο, ρήνιο, ρόδιο, παλλάδιο, ιρίδιο ή 
λευκόχρυσο (εκτός από το σημείο 16 08 07)
16  08  03:  εξαντλημένοι  καταλύτες  που  περιέχουν  μεταβατικά  μέταλλα  ή  ενώσεις  μεταβατικών  
μετάλλων μη προδιαγραφόμενα άλλως
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
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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 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 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
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  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 01: εσχαρίσματα
19 08 02: απόβλητα από την εξάμμωση
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 08 12: λάσπες από τη βιολογική κατεργασία αποβλήτων βιομηχανικών υδάτων εκτός εκείνων που  
περιλαμβάνονται στο σημείο 19 08 11
19  08  14:  λάσπες  από άλλη  επεξεργασία  αποβλήτων  βιομηχανικών  υδάτων  εκτός  εκείνων  που 
περιλαμβάνονται στο σημείο 19 08 13
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19 10 απόβλητα από κατατεμαχισμό αποβλήτων που περιέχουν μέταλλα
19 10 01: απόβλητα σιδήρου ή χάλυβα
19 10 02: μη σιδηρούχα απόβλητα
19 10 04: ελαφρό κλάσμα κατατεμαχισμού και σκόνη άλλο από τα αναφερόμενα στο σημείο 19 10 03
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
19 13 04: λάσπες από την εξυγίανση χωμάτων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 19 13  
03
19 13 06: λάσπες από την εξυγίανση υπογείων υδάτων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται  στο  
σημείο 19 13 04

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
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
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