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Α Π Ο Φ Α Σ Η 

ΘΕΜΑ:  Άδεια για την δραστηριότητα συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων 
όπως αυτά ορίζονται στην Κ.Υ.Α. 50910/2727 (ΦΕΚ 1909/Β/22-12-03) για την Περιφέρεια 
Ηπείρου στην επιχείρηση του κου ΑΝΔΡΕΪΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ που εδρεύει στη ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σύνδου 
στη Θεσσαλονίκη. 

 
 

Έχοντας Υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν. 1650/86 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ160Α/18-10-86), όπως 

τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν, με το Ν. 3010/02 (ΦΕΚ 91 Α/25-4-02). 
2. Τις διατάξεις του Ν. 4014/11 (ΦΕΚ 209Α/21-9-2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και 

δραστηριοτήτων…». 
3. Τις διατάξεις του Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60Α/31-03-2011) «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες 

διατάξεις». 
4. Τον Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179Α/6-8-01) «Περί συσκευασιών και εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών 

και άλλων προϊόντων - Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και 
άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις». 

5. Το Ν. αρ. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

6. Το Ν. αρ. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/13.2.2012) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος − Εναρμόνιση με 
την Οδηγία 2008/99/ΕΚ…». 

7. Το Π.Δ. αρ. 141 (ΦΕΚ 234/Α/27.12.2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – 
Δυτικής Μακεδονίας 

8. Την ΚΥΑ Η.Π. 50910/2727 (ΦΕΚ 1909Β/22-12-2003) "Μέτρα και Όροι για τη Στερεών Αποβλήτων. 
Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης". 

9. Την ΚΥΑ 114218/97 (ΦΕΚ 1016Β/17-11-97) "Κατάρτιση πλαισίου Προδιαγραφών και γενικών 
προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων". 

10. Την ΚΥΑ αριθμ. 36259/1757/Ε103  (ΦΕΚ 1312/Β/24.8.10) Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την 
εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ). 

11. Την ΚΥΑ 14312/1302 (ΦΕΚ 723Β/9-6-00) «Συμπλήρωση και εξειδίκευση της ΚΥΑ 113944/1944/97 
«Εθνικός σχεδιασμός Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων». 

12. Την Εγκύκλιο με αρ. 129043/4345/11 της Δ/νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.  
«Εφαρμογή νομοθεσίας για τη διαχείριση μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων». 

13. Την Εγκύκλιο με αρ. 123067/1029/04 της Δ/νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 
«Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων: Συλλογή - Μεταφορά -Αποθήκευση Χώρων Ανεξέλεγκτης 
Διάθεσης Απορριμμάτων». 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 
 

 
 
 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤ.  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ       Ιωάννινα, 26 Νοεμβρίου 2013 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΧΩΡ/ΙΚΗΣ & ΠΕΡ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ      Αριθ. Πρωτ. : 66554/2529 

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ 
      Σχετικά:  

ΤΜΗΜΑ: Περ/κου & Χωρικού Σχεδιασμού 
 

   
Ταχ. Δ/νση : 5ο χλμ Ε.Ο. Ιωαννίνων - Κοζάνης 
Ταχ. Κώδικας : 454 45 
Πληροφορίες : Γ. Παπαγιάννης, Α. Παληκύρας 
Τηλέφωνο : 26510 – 90225, 90221 
Fax : 26510 – 90227 
Ιστοσελίδα : http://www.apdhp-dm.gov.gr 
E-mail : gpapagiannis@apdhp-dm.gov.gr 

       
 
     ΠΡΟΣ : Πίνακας Αποδεκτών 
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14. Την Εγκύκλιο με αρ. 122648/9-3-05 της Δ/νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. με 
θέμα «Διευκρινήσεις σχετικά με τη Μελέτη Οργάνωσης για την άδεια συλλογής και μεταφοράς 
αποβλήτων συσκευασιών...». 

15. Το Π.Δ. 116/05.03.2005 (ΦΕΚ 81/5-3-2004) «Μέτρα όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική 
διαχείριση των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, των χρησιμοποιούμενων 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» 

16. Την με αρ. πρωτ. 188378/1619/8.9.2008 απόφαση του Γ.Ε.Δ.Σ.Α.Π., Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. σχετικά με τη 
διαχείριση των ΑΗΗΕ 

17. Την με αρ. 11405/3165/2011 (ΦΕΚ 1996/Β) Απόφαση της Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – 
Δυτ. Μακεδονίας «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων με εντολή …». 

18. Το με αρ. 3010421/1750/2004/31.8.2004 έγγραφο του Γενικού Χημείου του Κράτους προς την Δ/νση 
Περ/κού Σχεδιασμού της Γεν. Δ/νσης Δ/νσης Περ/ντος του ΥΠΕΧΩΔΕ.  

19. Την υπ. αρ. 6077/28.12.2004 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ηπείρου με θέμα 
‘’Αναθεώρηση Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Περιφέρειας 
Ηπείρου. 

20. Την από 25-10-2013 αίτηση της επιχείρησης με συνημμένη μελέτη οργάνωσης και λειτουργίας 
συστήματος συλλογής και μεταφοράς σε δύο (2) αντίγραφα. 

 
Αποφασίζουμε 

Χορηγούμε άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών  αποβλήτων όπως αυτά 
ορίζονται στην ΚΥΑ 5091/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β/22.12.2003) για την Περιφέρεια Ηπείρου, στην 
επιχείρηση του κου ΑΝΔΡΕΪΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ που εδρεύει στη ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σύνδου στη Θεσσαλονίκη, με τους 
ακόλουθους όρους και περιορισμούς: 

 
 
Α. Γενικοί όροι  
 
Η άδεια αυτή αφορά τη μεταφορά: 
1.1.α. Αστικής φύσεως στερεών αποβλήτων προς αδειοδοτημένους χώρους  διάθεσης ή αξιοποίησης, με τις 

εξής προϋποθέσεις: 
 στην περίπτωση μεταφοράς ανάμεικτων ΑΣΑ από τα σημεία συλλογής ΟΤΑ απαραιτήτως η 

εταιρεία να διαθέτει όχημα συλλογής-μεταφοράς με προδιαγραφές σύμφωνες με τις 
προδιαγραφές της παρ. 2.1 του παραρτήματος Ι της (ΚΥΑ 114218/1997 (ΦΕΚ 1016/Β/17-11-
1997)  σχετικής. 

 θα υπάρχει σχετική σύμβαση με τον υπόχρεο φορέα διαχείρισης (σύνδεσμο, ΟΤΑ, κτλ) και 
 θα υπάρχει σχετική άδεια από τον υπεύθυνο διαχειριστή του χώρου διάθεσης ή αξιοποίησης. 

1.1.β. Ανακυκλώσιμων στερεών αποβλήτων προς κατάλληλα αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις προσωρινής 
αποθήκευσης ή ανακύκλωσης. Αν για το είδος του μεταφερόμενου Σ.Α. έχει συσταθεί «σύστημα 
εναλλακτικής διαχείρισης» απαραίτητη προϋπόθεση είναι ότι θα υπάρχει σχετική σύμβαση με το 
«σύστημα» αυτό. 

2.  Η παρούσα άδεια αφορά μόνο σε εργασίες συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων, τα 
οποία κατατάσσονται στα μη επικίνδυνα απόβλητα και περιλαμβάνονται στο Παράρτημα IB του άρθρου 
17 της ΚΥΑ με Η.Π. 50910/2727/03 ΦΕΚ (1909/Β/03), με ονοματολογία αναφοράς. 

3. Τα παραπάνω απόβλητα θα μεταφέρονται σε νομίμως αδειοδοτημένες μονάδες προσωρινής 
αποθήκευσης, διάθεσης, ανακύκλωσης, επεξεργασίας ή αξιοποίησης αυτών . Οι εγκεκριμένοι 
περιβαλλοντικοί όροι των πιο πάνω μονάδων να είναι σε ισχύ και να επιτρέπουν τη διαχείριση των 
αποβλήτων αυτών. Για κάθε εργασία συλλογής και μεταφοράς να υπάρχει σύμβαση σε ισχύ με τον 
κάτοχο και τον τελικό αποδέκτη του αποβλήτου, όταν είναι άλλος από το φορέα που διενεργεί τη 
συλλογή και μεταφορά. 

4.  Η παρούσα άδεια ισχύει μόνο για τη δραστηριότητα της συλλογής και μεταφοράς των παρακάτω  μη 
επικινδύνων αποβλήτων εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Ηπείρου. Εάν η εν λόγω 
δραστηριότητα επεκτείνεται πέρα των ορίων της Περιφέρειας Ηπείρου, η εταιρεία πρέπει να διαθέτει 
άδεια από την αντίστοιχη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της ανάλογης 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 

5. Η παρούσα άδεια δεν ισχύει για εργασίες προσωρινής αποθήκευσης, διάθεσης, αξιοποίησης και 
μεταφόρτωσης των συγκεκριμένων αποβλήτων. 

6.   Η παρούσα άδεια δεν αδειοδοτεί τα μέσα συλλογής και τα οχήματα μεταφοράς. 
7. Οι τεχνικές προδιαγραφές των μέσων συλλογής να είναι σύμφωνες με τις απαιτήσεις της κείμενης 

νομοθεσίας. 
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8.  Η εταιρεία θα πρέπει πριν την έναρξη των δραστηριοτήτων που προβλέπονται από την παρούσα άδεια 
να διαθέτει σε χρήση όλες τις απαραίτητες υποδομές σε οχήματα, μηχανήματα και εγκαταστάσεις για την 
τήρηση των όρων της παρούσας άδειας. 

 
Ειδικότερα η άδεια αυτή αφορά τα εξής είδη μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων με τους αντίστοιχους 
κωδικούς ΕΚΑ και τα αντίστοιχα οχήματα και μέσα μεταφοράς. 
 
 
 Από τα περιγραφόμενα απόβλητα του Υποκεφαλαίου 01 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ, ΕΞΟΡΥΞΗ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΥΚΤΩΝ  
Κωδικοί αποβλήτων (ΕΚΑ) Όχημα μεταφοράς 

01 01 απόβλητα από την εκσκαφή ορυκτών 
01 01 01 απόβλητα από την εκσκαφή ορυκτών που περιέχουν μέταλλα 
01 01 02 απόβλητα από την εκσκαφή ορυκτών που δεν περιέχουν μέταλλα 
01 03 απόβλητα από τη φυσική και χημική επεξεργασία ορυκτών που περιέχουν μέταλλα 
01 03 06 υπολέιμματα εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στοσημείο 01 03 04  και 01 03 

05 
01 03 08 απόβλητα σκόνης και πούδρας εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 

01 03 07 
01 03 09 ερυθρά ιλύς από την παραγωγή αλουμίνας εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 

σημείο 01 03 07 
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 
01 04 10 απόβλητα σκόνης και πούδρας εκτός εκείνων που αναφέρονται στο σημείο 01 04 

07 
01 04 11 απόβλητα από την επεξεργασία ποτάσας και αλατούχου βράχου εκτός εκείνων 

που αναφέρονται στο σημείο 01 04 07 
01 04 12 υπολείμματα και άλλα απόβλητα από πλύσιμο και καθαρισμό ορυκτών εκτός 

εκείνων που αναφέρονται στα σημεία 01 04 07 και 01 04 11 
01 04 13 απόβλητα από την κοπή και το πριόνισμα πέτρας εκτός εκείνων που 

αναφέρονται στο σημείο 01 04 07 
01 05 λάσπες γεωτρήσεων και άλλα απόβλητα γεωτρήσεων 
01 05 04 λάσπες και απόβλητα από γεώτρηση νερού 
01 05 07 λάσπες και απόβλητα από γεώτρηση που περιέχουν βαρίτη εκτός εκείνων που 

αναφέρονται στα σημεία 01 05 05 και 01 05 06 
01 05 08 λάσπες και απόβλητα από γεώτρηση που περιέχουν χλωριούχα εκτός εκείνων 

που αναφέρονται στα σημεία 0105 05 και 01 05 06 

Φορτηγό ανοικτού τύπου με πλάκα 
επικαθύσεως   
Φορτηγό ανοικτό ρυμουλκούμενο με γάντζο 

              * εξαιρούνται οι τυχόν κωδικοί ΕΚΑ που επισημαίνονται με αστερίσκο. 
 
 

 Από τα περιγραφόμενα απόβλητα του Υποκεφαλαίου 02 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΗ, ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, 
ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ, ΘΗΡΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ 

Κωδικοί αποβλήτων (ΕΚΑ) Όχημα μεταφοράς 
02 01 απόβλητα από γεωργία, κηπευτική, υδατοκαλλιέργεια, δασοκομία, θήρα και αλιεία 
02 01 03 απόβλητα ιστών φυτών  
02 01 04 απόβλητα πλαστικά 
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 02 απόβλητα από την προπαρασκευή και επεξεργασία κρέατος, ψαριού και άλλων 

τροφίμων ζωικής προέλευεσης 
02 02 01 λάσπες από πλύση και καθαρισμό 
02 02 04 λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής 
02 03 απόβλητα από την προπαρασκευή και κατεργασία φρούτων, λαχανικών 

δημιτριακών, βρώσιμων ελαίων, κακάο, καφέ τσαγιού, και παραγωγή καπνού, 
παραγωγή  

02 03 01 λάσπες από την πλύση, καθαρισμό, αποφλοίωση, φυγοκέντριση και διαχωρισμό 
02 03 02 απόβλητα από υλικά συντήρησης 
02 03 03 απόβλητα από εκχύλισμα διαλύτου 
02 03 04 υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία 
02 03 05 λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής 
02 03 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως 
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 
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 

Φορτηγό ανοικτού τύπου με πλάκα 
επικαθύσεως   
Φορτηγό ανοικτό ρυμουλκούμενο με γάντζο 
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(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 

              * εξαιρούνται οι τυχόν κωδικοί ΕΚΑ που επισημαίνονται με αστερίσκο. 
 
 

 Από τα περιγραφόμενα απόβλητα του Υποκεφαλαίου 03 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΤΑΜΠΛΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΟΛΤΟΥ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ  

Κωδικοί αποβλήτων (ΕΚΑ) Όχημα μεταφοράς 
03 01 απόβλητα από την κατεργασία ξύλου και την παραγωγή ταμπλάδων και επίπλων 
03 01 01 απόβλητα από 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 02 απόβλητα συντήρησης ξύλου 
03 02 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως 
03 03 απόβλητα από την παραγωγή και κατεργασία πολτού, χαρτιού και χαρτονιών 
03 03 01 απόβλητα φλοιού και ξύλου  
03 03 02 μούργα πράσινου υγρού (από την ανάκτηση διαλύματος πολτού) 
03 03 05 λάσπες απομελάνωσης από την ανακύκλωση χαρτιού 
03 03 07 μηχανικών διαχειριζόμενα απορρίμματα από την πολτοποίηση απόβλητου 

χαρτιού και χαρτονιού 
03 03 08 απόβλητα από την επιλογή χαρτιού και χαρτονιών που προορίζονται για 

ανακύκλωση 
03 03 09 απόβλητα λάσπης από άνυδρο ασβέστη 
03 03 10 απορρίμματα ινών λάσπες από ίνες, πλυσίματα και επιχρίσματα προερχόμενα 

από μηχανικό διαχωρισμό 
03 03 11 κλασπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής εκτός εκείνων που 

περιλαμβάνονται στο σημείο 03 03 10 

Φορτηγό ανοικτού τύπου με πλάκα 
επικαθύσεως   

              * εξαιρούνται οι τυχόν κωδικοί ΕΚΑ που επισημαίνονται με αστερίσκο. 
 
 

 Από τα περιγραφόμενα απόβλητα του Υποκεφαλαίου 04 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ, ΓΟΥΝΑΣ ΚΑΙ 
ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ  

Κωδικοί αποβλήτων (ΕΚΑ) Όχημα μεταφοράς 
04 01 απόβλητα από τις βιομηχανίες δέρματος και γούνας 
04 01 01 απόβλητα διαχωρισμού ανύδρου ασβέστου και τεμαχίων δέρματος 
04 01 02 απόβλητα ασβέστωσης 
04 01 06 λάσπες, ειδικότερα από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής, που περιέχουν 

χρώμιο 
04 01 07 λάσπες, ειδικότερα από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής, που δεν 

περιέχουν χρώμιο 
04 01 08 απόβλητο επεξεργασμένο δέρμα (μπλε φύλλα, ξέσματα, αποκομμένα τεμάχια, 

σκόνη στιλβώματος) που περιέχει χρώμιο 
04 01 09 απόβλητα από επένδυση και τελείωμα 
04 02 απόβλητα από τη βιομηχανία υφαντουργίας 
04 02 09 απόβλητα από σύνθετα υλικά 
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 17 χρώματα και βαφές άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 04 02 16 
04 02 20 λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής άλλες από τις αναφερόμενες 

στο σημείο 04 02 19 
04 02 21 απόβλητα από μη κατεργασμένες υφαντουργικές ίνες 
04 02 22 απόβλητα από κατεργασμένες υφαντουργικές ίνες 

Φορτηγό ανοικτού τύπου με πλάκα 
επικαθύσεως   

              * εξαιρούνται οι τυχόν κωδικοί ΕΚΑ που επισημαίνονται με αστερίσκο. 
 
 

 Από τα περιγραφόμενα απόβλητα του Υποκεφαλαίου 05 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΥΛΙΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ 
ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΥΡΟΛΥΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΘΡΑΚΑ 

Κωδικοί αποβλήτων (ΕΚΑ) Όχημα μεταφοράς 
05 01 απόβλητα από τη διύλιση πετρελαίου 
05 01 10 ιλύες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής άλλες από τις αναφερόμενες στο 

σημείο 05 01 09 
05 01 13 λάσπες από τα ύδατα τροφοδοσίας του καυστήρα 
05 01 14 απόβλητα από ψυκτικές στήλες 
05 01 16 απόβλητα περιέχοντα θείο από την αποθείωση πετρελαίου 
05 01 17 ορυκτή πίσσα 
05 06 απόβλητα από την πυρολυτική επεξεργασία άνθρακα 
05 06 04 απόβλητα από τις στήλες ψύξης 
05 07 απόβλητα από τον καθαρισμό και τη μεταφορά φυσικού αερίου 
05 07 02 απόβλητα που περιέχουν θείο 

Φορτηγό ανοικτού τύπου με πλάκα 
επικαθύσεως   
 

              * εξαιρούνται οι τυχόν κωδικοί ΕΚΑ που επισημαίνονται με αστερίσκο. 
 
 

 Από τα περιγραφόμενα απόβλητα του Υποκεφαλαίου 06 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΑΔΑ: ΒΛ1ΤΟΡ1Γ-ΔΔΤ



                                ΑΔΑ :                                         

σελ.5/14 
 

Κωδικοί αποβλήτων (ΕΚΑ) Όχημα μεταφοράς 
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 
06 03 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως 
06 05 λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής 
06 05 03 λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής άλλες από τις αναφερόμενες 

στο σημείο 06 05 02 
06 06 απόβλητα από την ΠΔΠΧ θειούχων χημικών ουσιών, χημικών διεργασιών θείου και 

διεργασιών αποθείωσης 
06 06 03 απόβλητα που περιέχουν θειούχες ουσίες εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 

σημείο 06 06 02 
06 09 απόβλητα από την ΠΔΠΧ φωσφορούχων χημικών ουσιών και από χημικές 

διεργασίες φωσφόρου 
06 09 02 φωσφορική σκωρία 
06 09 04 απόβλητα αντιδράσεων με βάση το ασβέστιο εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται 

στο σημείο 06 09 03 
06 11 απόβλητα από την παραγωγή ανοργάνων βαφών και υλικών προσωρινής 

προστασίας 
06 11 01 απόβλητα αντιδράσεων με βάση το ασβέστιο από την παραγωγή διοξειδίου του 

τιτανίου 
06 13 απόβλητα από άλλες ανόργανες χημικές διεργασίες μη προδιαγραφόμενες άλλως 
06 13 03 αιθάλη 

Φορτηγό ανοικτού τύπου με πλάκα 
επικαθύσεως   
 

              * εξαιρούνται οι τυχόν κωδικοί ΕΚΑ που επισημαίνονται με αστερίσκο. 
 
 

 Από τα περιγραφόμενα απόβλητα του Υποκεφαλαίου 07 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ 
Κωδικοί αποβλήτων (ΕΚΑ) Όχημα μεταφοράς 

07 01 απόβλητα από την παραγωγή, διαμόρφωση, προμήθεια και χρήση (ΠΔΠΧ) βασικών 
οργανικών χημικών ουσιών 

07 01 12 λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής άλλες από τις αναφερόμενες 
στο σημείο 07 01 11 

07 02  απόβλητα από την ΠΔΠΧ πλαστικών, συνθετικού καουτσούκ και τεχνιτών ινών 
07 02 12 λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής άλλες από τις αναφερόμενες 

στο σημείο 07 02 11 
07 02 13 απόβλητα πλαστικά 
07 02 15 απόβλητα από πρόσθετα εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 07 02 

14 
07 02 17 απόβλητα που περιέχουν σιλικόνες πλην αυτών του σημείου 07 02 16 
07 03 απόβλητα από την ΠΔΠΧ οργανικών βαφών και πιγμέντων (εκτός 06 11) 
07 03 12 λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής άλλες από τις αναφερόμενες 

στο σημείο 07 03 11 
07 04 απόβλητα από την ΠΔΠΧ οργανικών προϊόντων προστασίας φυτών (εκτός από τα 

σημεία 02 01, 08 και 02 01 09), συντηρητικών υλικών ξύλου (εκτός από το σημείο 
03 02) και άλλων βιοκτόνων 

07 04 12 λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής άλλες από τις αναφερόμενες 
στο σημείο 07 04 11 

07 05 απόβλητα από την ΠΔΠΧ φαρμακευτικών προϊόντων 
07 05 12 λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής άλλες από τις αναφερόμενες 

στο σημείο 07 05 11 
07 05 14 στερεά απόβλητα εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 07 05 13 
07 06 απόβλητα από την ΠΔΠΧ λιπών, λιπαντικών, σαπουνιών, απορρυπαντικών, 

απολυμαντικών και καλλυντικών 
07 06 12 λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής άλλες από τις αναφερόμενες 

στο σημείο 07 06 11 
07 07 απόβλητα από την παραγωγή, διαμόρφωση, προμήθεια και χρήση ευγενών χημικών 

ουσιών και χημικών προϊόντων μη προδιαγραφομένων άλλως 
07 07 12 λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής άλλες από τις αναφερόμενες 

στο σημείο 07 07 11 

Φορτηγό ανοικτού τύπου με πλάκα 
επικαθύσεως   
 

              * εξαιρούνται οι τυχόν κωδικοί ΕΚΑ που επισημαίνονται με αστερίσκο. 
 
 

 Από τα περιγραφόμενα απόβλητα του Υποκεφαλαίου 08 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ 
ΧΡΗΣΗ (ΠΔΠΧ) ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΩΝ (ΧΡΩΜΑΤΑ, ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΚΑΙ ΣΜΑΛΤΟ ΥΑΛΟΥ), ΚΟΛΛΩΝ, ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ 
ΜΕΛΑΝΩΝ 

Κωδικοί αποβλήτων (ΕΚΑ) Όχημα μεταφοράς 
08 01 απόβλητα από την ΠΔΠΧ καθώς και την αφαίρεση χρωμάτων και βερνικιών 
08 01 12 απόβλητα από χρώματα και βερνίκια άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 08 

01 11 
08 01 14 λάσπες από χρώματα ή βερνίκια άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 08 01 13 
08 01 16 υδαρείς λάσπες που περιέχουν χρώματα ή βερνίκια άλλα από τα αναφερόμενα 
στο σημείο 08 01 15 
08 01 18 απόβλητα από αφαίρεση χρωμάτων ή βερνικιών άλλα από τα αναφερόμενα στο 

σημείο 08 011 7 
08 02 απόβλητα από την ΠΔΠΧ άλλων επικαλύψεων (περιλαμβανομένων των κεραμικών 

υλικών) 

Φορτηγό ανοικτού τύπου με πλάκα 
επικαθύσεως   

ΑΔΑ: ΒΛ1ΤΟΡ1Γ-ΔΔΤ



                                ΑΔΑ :                                         

σελ.6/14 
 

08 02 01 απόβλητα από σκόνες επικαλύψεων 
08 02 02 υδαρείς λάσπες που περιέχουν κεραμικά υλικά 
08 03 απόβλητα από την ΠΔΠΧ τυπογραφικών μελανών 
08 03 07 υδαρείς λάσπες που περιέχουν μελάνη 
08 03 13 απόβλητα μελανών εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 08 03 12 
08 03 15 λάσπες μελάνης εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 08 03 14 
08 03 18 απόβλητα τόνερ εκτύπωσης εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 08 

03 17 
08 04 απόβλητα από την ΠΔΠΧ κολλών και στεγανωτικών υλικών (περιλαμβάνονται και 

υδατοστεγανωτικά προϊόντα) 
08 04 10 απόβλητα κολλών και στεγανωτικών υλικών άλλα από τα αναφερόμενα στο 

σημείο 08 04 09 
08 04 12 λάσπες κολλών και στεγανωτικών υλικών άλλες από τις αναφερόμενες στο 

σημείο 08 04 11 
08 04 14 υδαρείς λάσπες που περιέχουν κόλλες ή στεγανωτικά υλικά άλλες από τις 

αναφερόμενες στο σημείο 08 04 13 
              * εξαιρούνται οι τυχόν κωδικοί ΕΚΑ που επισημαίνονται με αστερίσκο. 
 
 

 Από τα περιγραφόμενα απόβλητα του Υποκεφαλαίου 09 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
Κωδικοί αποβλήτων (ΕΚΑ) Όχημα μεταφοράς 

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 

Φορτηγό ανοικτού τύπου με πλάκα 
επικαθύσεως   

              * εξαιρούνται οι τυχόν κωδικοί ΕΚΑ που επισημαίνονται με αστερίσκο. 
 
 
 

 Από τα περιγραφόμενα απόβλητα του Υποκεφαλαίου 10 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΕΣ 
Κωδικοί αποβλήτων (ΕΚΑ) Όχημα μεταφοράς 

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 01 03 πτητική τέφρα τύρφης και (ακατέργαστου) ξύλου 
10 01 05 απόβλητα αντιδράσεων με βάση ασβέστιο από αποθείωση καυσαερίων σε 

στερεά μορφή 
10 01 07 απόβλητα αντιδράσεων με βάση ασβέστιο από αποθείωση καυσαερίων σε 

μορφή λάσπης 
10 01 15 τέφρα κλιβάνου, σκωρία και σκόνη λέβητα από κοινή καύση εκτός εκείνων που 

περιλαμβάνονται στο σημείο 10 01 14 
10 01 17 πτητική τέφρα από κοινή αποτέφρωση εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο 

σημείο 10 01 16 
10 01 19 απόβλητα από τον καθαρισμό αερίων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στα 

σημεία 10 01 05, 10 01 07 και 10 01 18 
10 01 21 λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής εκτός εκείνων που 

περιλαμβάνονται στο σημείο 10 01 20 
10 01 23 υδαρείς λάσπες από τον καθαρισμό λέβητα εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται 

στο σημείο 10 01 22 
10 01 24 άμμοι από ρευστοποιημένες κλίνες 
10 01 25 απόβλητα από την αποθήκευση και προπαρασκευή καυσίμων για μονάδες 

παραγωγής ισχύος με καύσιμο τον άνθρακα 
10 01 26 απόβλητα από την επεξεργασία υδάτων ψύξεως 
10 02 απόβλητα από τη βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα 
10 02 01 απόβλητα από την επεξεργασία σκωρίας 
10 02 02 ανεπεξέργαστη σκωρία 
10 02 08 στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων εκτός εκείνων που 

περιλαμβάνονται στο σημείο 10 02 07 
10 02 10 σκωρίες εξέλασης 
10 02 12 απόβλητα από επεξεργασία νερού ψύξης εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται 

στο σημείο 10 02 11 
10 02 14 λάσπες και πλάκες φίλτρων από την επεξεργασία αερίων εκτός εκείνων που 

περιλαμβάνονται στο σημείο 10 02 13 
10 02 15 άλλες λάσπες και πλάκες φίλτρων 
10 03 απόβλητα από τη θερμική μεταλλουργία αλουμινίου 
10 03 16 εξαφρίσματα εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 10 03 15 
10 03 18 απόβλητα που περιέχουν άνθρακα από την παραγωγή θετικών ηλεκτροδίων 

εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 10 03 17 
10 03 20 σκόνη καυσαερίων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 10 03 19 
10 03 22 άλλα σωματίδια και σκόνη (συμπεριλαμβάνεται η σκόνη σφαιρομύλου) εκτός 

εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 10 03 21 
10 03 24 στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων εκτός εκείνων που 

περιλαμβάνονται στο σημείο 10 03 23 
10 03 26 λάσπες και πλάκες φίλτρων από την επεξεργασία αερίων εκτός εκείνων που 

περιλαμβάνονται στο σημείο 10 03 25 
10 03 28 απόβλητα από την επεξεργασία νερού ψύξης εκτός εκείνων που 

περιλαμβάνονται στο σημείο 10 03 27 

Φορτηγό ανοικτού τύπου με πλάκα 
επικαθύσεως   
Φορτηγό ανοικτό ρυμουλκούμενο με γάντζο 

ΑΔΑ: ΒΛ1ΤΟΡ1Γ-ΔΔΤ



                                ΑΔΑ :                                         

σελ.7/14 
 

10 03 30 απόβλητα από την επεξεργασία αλατωδών σκωριών και μαύρων επιπλεουσών 
σκωριών εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 10 03 29 

10 04 απόβλητα από τη θερμική μεταλλουργία μολύβδου 
10 04 10 απόβλητα από την επεξεργασία νερού ψύξεως εκτός εκείνων που 

περιλαμβάνονται στο σημείο 10 04 09 
10 05 απόβλητα από τη θερμική μεταλλουργεία ψευδαργύρου  
10 05 01 σκωρίες πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής 
10 05 04 άλλα σωματίδια και σκόνη 
10 05 09 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως 
10 05 11 επιπλέουσες σκωρίες και εξαφρίσματα εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο 

σημείο 10 05 10 
10 06 απόβλητα από τη θερμική μεταλλουργεία 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 06 10 απόβλητα από την επεξεργασία νερού ψύξεως εκτός εκείνων που 

περιλαμβάνονται στο σημείο 10 06 09 
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 07 08 απόβλητα από την επεξεργασία νερού ψύξεως, εκτός εκείνων που 

περιλαμβάνονται στο σημείο 10 07 07 
10 08 απόβλητα από τη θερμική μεταλλουργεία 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 13 απόβλητα που περιέχουν άνθρακα από την παραγωγή θετικών ηλεκτροδίων 

εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 10 08 12 
10 08 14 απορρίμματα θετικών ηλεκτροδίων 
10 08 16 σκόνη καυσαερίων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 10 08 17 
10 08 18 λάσπες και πλάκες φίλτρων από την επεξεργασία καυσαερίων εκτός εκείνων που 

περιλαμβάνονται στο σημείο 10 08 17 
10 08 20 απόβλητα από την επεξεργασία νερού ψύξης εκτός εκείνων που 

περιλαμβάνονται στο σημείο 10 08 19 
10 09 απόβλητα από τη χύτευση σιδηρούχων τεμαχίων 
10 09 03 σκωρία καμίνων 
10 09 06 χύτευση καλουπιών (εσωτερικών και εξωτερικών), τα οποία δεν έχουν υποστεί 

χύση μετάλλου, εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 10 09 05 
10 09 08 χύτευση καλουπιών (εσωτερικών και εξωτερικών), τα οποία έχουν υποστεί χύση 

μετάλλου εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 10 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 09 14 απόβλητα δεσμευτικών παραγόντων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο 

σημείο 10 09 13 
10 09 16 απόβλητα παραγόντων ανίχνευσης ρωγμών εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται 

στο σημείο 10 09 15 
10 09 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως 
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 10 10 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 10 14 απόβλητα δεσμευτικών παραγόντων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο 

σημείο 10 10 13 
10 10 16 απόβλητα παραγόντων ανίχνευσης ρωγμών εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται 

στο σημείο 10 10 15 
10 10 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως 
10 11 απόβλητα από την παραγωγή υάλου και υαλίνων προϊόντων 
10 11 03 απόβλητα από ινώδη υλικά με βάση ύαλο 
10 11 05 σωματίδια και σκόνη 
10 11 10 απόβλητο μείγμα προπαρασκευής πριν τη θερμική κατεργασία εκτός εκείνων που 

περιλαμβάνονται στο σημείο 10 11 09 
10 11 12 απόβλητα υάλου εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 10 11 11 
10 11 14 λάσπες στιλβώσεως και λείανσης υάλου εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο 

σημείο 10 11 13 
10 11 16 στερεά απόβλητα από την επεξεργασία καυσαερίων εκτός εκείνων που 

περιλαμβάνονται στο σημείο 10 11 15 
10 11 18 λάσπες και πλάκες φίλτρων από την επεξεργασία καυσαερίων εκτός εκείνων που 

περιλαμβάνονται στο σημείο 10 11 16 
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10 11 20 στερεά απόβλητα από την επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής εκτός εκείνων 
που περιλαμβάνονται στο σημείο 10 11 19 

 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 03 σωματίδια και σκόνη 
10 12 05 λάσπες και πλάκες φίλτρων από την επεξεργασία αερίων 
10 12 06 απορριπτόμενα καλούπια  
10 12 08 απόβλητα κεραμικών, τούβλων, κεραμιδιών και προϊόντων δομικών κατασκευών 

(μετά από θερμική επεξεργασία) 
10 12 10 στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων εκτός εκείνων που 

περιλαμβάνονται στο σημείο 10 12 09 
10 12 12 απόβλητα σμαλτοποίησης  εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 10 12 

11 
10 12 13 λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής 
10 13 απόβλητα από την παραγωγή τσιμέντου, ανύδρου άσβεστου και 

ασβεστοκονιάματος, καθώς και αντικειμένων και προϊόντων που 
κατασκευάζονται από αυτά 

10 13 01 απόβλητο μίγμα προπαρασκευής πριν τη θερμική κατεργασία 
10 13 04 απόβλητα από την ασβεστοποίηση και ενυδάτωση της άσβεστου 
10 13 06 σωματίδια και σκόνη (εκτός από τα σημεία 10 13 12 και 10 13 13) 
10 13 07 λάσπες και πλάκες φίλτρων από την επεξεργασία αερίων 
10 13 10 απόβλητα από την παραγωγή αμιαντοτσιμέντου εκτός εκείνων που 

περιλαμβάνονται στο σημείο 10 13 09 
10 13 11 απόβλητα από σύνθετα υλικά με βάση το τσιμέντο εκτός εκείνων που 

περιλαμβάνονται στα σημεία 10 13 09 και 10 13 10 
10 13 13 στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων εκτός εκείνων που 

περιλαμβάνονται στο σημείο 10 13 12 
10 13 14 απόβλητα σκυροδέματος και λάσπης σκυροδέματος 

              * εξαιρούνται οι τυχόν κωδικοί ΕΚΑ που επισημαίνονται με αστερίσκο. 
 
 

 Από τα περιγραφόμενα απόβλητα του Υποκεφαλαίου 11 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΗΜΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΜΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 

Κωδικοί αποβλήτων (ΕΚΑ) Όχημα μεταφοράς 
11 01 απόβλητα από τη χημική επιφανειακή επεξεργασία και την επικάλυψη μετάλλων και 

άλλων υλικών (π.χ. διεργασίες γαλβανισμού, διεργασίες επιψευδαργύρωσης, 
διεργασίες καθαρισμού με οξύ, χαραγής με οξύ, φωσφορικής επικάλυψης, 
αλκαλικής απολίπανσης, οξειδώσεως δια ανοδικής επεξεργασίας) 

11 01 10 λάσπες και πλάκες φίλτρων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 11 
01 09 

11 01 12 υδαρή υγρά ξεπλύματος εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 11 01 
11 

11 01 14 απόβλητα απολίπανσης εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 11 01 13 
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 ψευδάργυρου 

Φορτηγό ανοικτού τύπου με πλάκα 
επικαθύσεως   

              * εξαιρούνται οι τυχόν κωδικοί ΕΚΑ που επισημαίνονται με αστερίσκο. 
 
 

 Από τα περιγραφόμενα απόβλητα του Υποκεφαλαίου 12 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 

Κωδικοί αποβλήτων (ΕΚΑ) Όχημα μεταφοράς 
12 01 απόβλητα από 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  

Φορτηγό ανοικτού τύπου με πλάκα 
επικαθύσεως   

              * εξαιρούνται οι τυχόν κωδικοί ΕΚΑ που επισημαίνονται με αστερίσκο. 
 
 

 Από τα περιγραφόμενα απόβλητα του Υποκεφαλαίου 15 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΣΥΣΚΕΥΕΣ, ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ 
ΣΚΟΥΠΙΣΜΑΤΟΣ, ΥΛΙΚΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ ΜΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΑΛΛΩΣ 

Κωδικοί αποβλήτων (ΕΚΑ) Όχημα μεταφοράς 
15 01 συσκευασία (περιλαμβανομένων ιδιαιτέρως συλλεγέντων δημοτικών αποβλήτων) 
15 01 01 συσκευασία από χαρτί και χαρτόνι 
15 01 02 πλαστική συσκευασία 
15 01 03 ξύλινη συσκευασία 

Φορτηγό ανοικτού τύπου με πλάκα 
επικαθύσεως   
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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 
              * εξαιρούνται οι τυχόν κωδικοί ΕΚΑ που επισημαίνονται με αστερίσκο. 
 

 
 Από τα περιγραφόμενα απόβλητα του Υποκεφαλαίου 16 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΜΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΑΛΛΩΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ 

Κωδικοί αποβλήτων (ΕΚΑ) Όχημα μεταφοράς 
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 ελαστικά στο τέλος του κύκλου ζωής τους 
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 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 03 διεργασίες εκτός προδιαγραφών και μη χρησιμοποιημένα προϊόντα  
16 03 04 ανόργανα απόβλητα εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 16 03 03 
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 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 01 εξαντλημένοι καταλύτες που περιέχουν χρυσό, άργυρο, ρόδιο, παλλάδιο, ιρίδιο ή 

λευκόχρυσο 
16 11 απόβλητα υλικά επένδυσης και εμαγέ για πυρίμαχες επιφάνειες 
16 11 02 υλικά επένδυσης και εμαγέ για πυρίμαχες επιφάνειες με βάση τον άνθρακα από 

μεταλλουργικές διαδικασίες εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 16 
11 01 

16 11 04 άλλα υλικά επένδυσης και εμαγέ για πυρίμαχες επιφάνειες από μεταλλουργικές 
διαδικασίες εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 16 11 03 

16 11 06 υλικά επένδυσης και εμαγέ για πυρίμαχες επιφάνειες από μη μεταλλουργικές 
διεργασίες εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 16 11 05 

Φορτηγό ανοικτού τύπου με πλάκα 
επικαθύσεως   

            * εξαιρούνται οι τυχόν κωδικοί ΕΚΑ που επισημαίνονται με αστερίσκο. 
 
 

 Από τα περιγραφόμενα απόβλητα του Υποκεφαλαίου 17 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 
ΧΩΜΑ ΕΚΣΑΦΗΣ ΑΠΟ ΜΟΛΥΣΜΕΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ) 

Κωδικοί αποβλήτων (ΕΚΑ) Όχημα μεταφοράς 
17 01 σκυρόδεμα, τούβλα, πλακάκια και κεραμικά  
17 01 01 σκυρόδεμα 
17 01 02 τούβλα 
17 01 03 πλακίδια και κεραμικά 
17 02 ξύλο, γυαλί και πλαστικό 
17 02 01 ξύλο 
17 02 02 γυαλί  
17 02 03 πλαστικό 
17 04 μέταλλα (περιλαμβανομένων και των κραμάτων τους) 
17 04 01 χαλκός, μπρούτζος, 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 μέταλλο 
17 04 11 καλώδια εκτός εκείνων που περιέχουν πετρέλαιο λιθανθρακόπισσα και άλλες 

επικίνδυνες ουσίες 
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 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 

Φορτηγό ανοικτού τύπου με πλάκα 
επικαθύσεως   

              * εξαιρούνται οι τυχόν κωδικοί ΕΚΑ που επισημαίνονται με αστερίσκο. 
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 Από τα περιγραφόμενα απόβλητα του Υποκεφαλαίου 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 

Κωδικοί αποβλήτων (ΕΚΑ) Όχημα μεταφοράς 
19 01 απόβλητα από την καύση ή πυρόλυση αποβλήτων 
19 01 02 σιδηρούχα υλικά που αφαιρέθηκαν από την τέφρα κλιβάνου 
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 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 02 06 λάσπες από φυσικοχημικές κατεργασίες εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο 

σημείο 19 02 05 
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 05 απόβλητα από την αερόβια επεξεργασία στερεών αποβλήτων 
19 05 01 μη λιπασματοποιημένο τμήμα των δημοτικών και παρομοίων αποβλήτων 
19 05 02 μη λιπασματοποιημένο τμήμα ζωικών και φυτικών αποβλήτων 
19 05 03 προϊόντα λιπασματοποίησης εκτός προδιαγραφών 
19 06 απόβλητα από την αναερόβια επεξεργασία αποβλήτων 
19 06 04 προϊόντα ζύμωσης από την αναερόβια επεξεργασία αστικών αποβλήτων 
19 06 05 υγρό από την αναερόβια επεξεργασία ζωικών και φυτικών αποβλήτων 
19 06 06 προϊόντα ζύμωσης από την αναερόβια επεξεργασία ζωικών και φυτικών 

αποβλήτων 
19 08 απόβλητα από εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων μη 

προδιαγραφόμενα άλλως 
19 08 01 εσχαρίσματα 
19 08 02 απόβλητα από την εξάμμωση 
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 
19 09 απόβλητα από την προπαρασκευή νερού που προορίζεται για κατανάλωση από τον 

άνθρωπο ή νερού για βιομηχανική χρήση 
19 09 01 στερεά απόβλητα από πρωτοβάθμια διύλιση και εσχαρίσματα 
19 09 02 λάσπες από τη διαύγαση του νερού 
19 09 03 λάσπες από την αφαίρεση ανθρακικών αλάτων 
19 09 04 χρησιμοποιημένος ενεργός άνθρακας 
19 10 απόβλητα από κατατεμαχισμό αποβλήτων που περιέχουν μέταλλα 
19 10 01 απόβλητα σιδήρου ή χάλυβα 
19 10 02 μη σιδηρούχα απόβλητα 
19 10 06 άλλα κλάσματα άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 19 10 05  
19 12 απόβλητα από τη μηχανική κατεργασία αποβλήτων (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 
19 12 10 καύσιμα απόβλητα 
19 12 12 άλλα απόβλητα από τη μηχανική κατεργασία αποβλήτων εκτός εκείνων που 

περιλαμβάνονται στο σημείο 16 12 11   
19 13 απόβλητα από την εξυγίανση χωμάτων και υπόγειων υδάτων  
19 13 02 στερεά απόβλητα από την εξυγίανση χωμάτων εκτός αυτών που 

περιλαμβάνονται στο σημείο 19 13 01   
19 13 06 λάσπες από την εξυγίανση υπογείων υδάτων εκτός εκείνων που 

περιλαμβάνονται στο σημείο 19 13 04 

Φορτηγό ανοικτού τύπου με πλάκα 
επικαθύσεως   

               * εξαιρούνται οι τυχόν κωδικοί ΕΚΑ που επισημαίνονται με αστερίσκο. 
 
 

 Από τα περιγραφόμενα απόβλητα του Υποκεφαλαίου 20 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ 
ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ), ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΧΩΡΙΣΤΑ 
ΣΥΛΛΕΓΕΝΤΩΝ 

Κωδικοί αποβλήτων (ΕΚΑ) Όχημα μεταφοράς 
20 01 χωριστά συλλεγέντα μέρη (εκτός από το σημείο 15 01) 
20 01 01 χαρτί και χαρτόνι  
20 01 02 γυαλί 
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  

Φορτηγό ανοικτού τύπου με πλάκα 
επικαθύσεως   
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20 01 28 χρώματα, μελάνες, κόλλες και ρητίνες άλλες από τις αναφερόμενες στο σημείο 20 
01 27 

20 01 30 απορρυπαντικά άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 20 01 29 
20 01 32 φάρμακα άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 20 0131 
20 01 38 ξύλο εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 20 01 37 
20 01 39 πλαστικά 
20 01 40 μέταλλα 
20 02 απόβλητα κήπων και πάρκων 
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 καθορισμό δρόμων 
20 03 04 λάσπη σηπτικής δεξαμενής 
20 03 06 απόβλητα από τον καθαρισμό λυμάτων 
20 03 07 ογκώδη απόβλητα 
20 03 99 δημοτικά απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως 

               * εξαιρούνται οι τυχόν κωδικοί ΕΚΑ που επισημαίνονται με αστερίσκο. 
 
 
Β. Όροι και περιορισμοί που αφορούν στη συλλογή & μεταφορά μη επικίνδυνων στερεών 

αποβλήτων 
 
1. 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. 

2. Όσον αφορά σε τυχόν απόβλητα από νοσοκομεία, αυτά θα πρέπει να είναι μόνο τα οικιακού τύπου. 
3. Η παρούσα άδεια ισχύει μόνο εντός των ορίων της αρμοδιότητας της Περιφέρειας Ηπείρου. 
4. Η εταιρεία 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 Εταιρεία 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. 

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

6. Η εταιρεία υποχρεούται σύμφωνα με το αρ. 13 παρ,. 3 της ΚΥΑ ΗΠ 50910 / 2727 / 03 και την Εγκύκλιο 
110441/3231/2004 να καταχωρηθεί στο Μητρώο που τηρείται στην αρμόδια υπηρεσία περιβάλλοντος 
(Τμήμα ΔΣΑ) του ΥΠΕΚΑ, και οφείλει να προσκομίσει στην Υπηρεσία μας αποδεικτικό της καταχώρησής 
της στο εν λόγω Μητρώο. 

7. 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 και στα συμπληρωματικά στοιχεία αυτής, είτε μετά από διαπίστωση ότι από τη 
δραστηριότητα που ασκεί η εταιρεία κινδυνεύει η δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Η άδεια, επίσης, 
μπορεί να ανακληθεί ή να επιβληθούν πρόσθετοι όροι ως αποτέλεσμα μελλοντικών διατάξεων του 
ΥΠΕΚΑ και συναρμόδιων Υπουργείων. Αν διαπιστωθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες ότι με την εφαρμογή 
όσων προβλέπονται από την παρούσα δεν προστατεύεται επαρκώς η υγεία ή/και το περιβάλλον, θα 
επιβάλλονται πρόσθετοι όροι με την έκδοση νέας Απόφασης, με την οποία ο Φ.Δ. θα υποχρεούται σε 
άμεση συμμόρφωση. 

8. 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 / 03 (ΦΕΚ 1909Β’) σε συνδυασμό με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 
1650 / 86 περί επιβολής κυρώσεων. 

9.  Για κάθε δραστηριότητα σχετική με την παρούσα άδεια 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 
Εταιρεία, η οποία οφείλει να ενημερώνει την Υπηρεσία μας, 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 Εταιρεία δεν 
προσκομίσει τα επιπλέον απαιτούμενα τεχνικά στοιχεία, η παρούσα άδεια μπορεί να ανακληθεί. 

10.  Η αδειοδοτούμενη Εταιρεία υποχρεούται να τηρήσει όλα όσα αναφέρονται στη θεωρημένη Μελέτη 
Οργάνωσης και Λειτουργίας και στα τυχόν συμπληρωματικά στοιχεία αυτής και εφόσον δεν έρχονται σε 
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αντίθεση με τους όρους της παρούσας απόφασης. Η εν λόγω Μελέτη και τα τυχόν συμπληρωματικά 
στοιχεία αυτής, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας άδειας. 

11. 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 στερεών αποβλήτων και γενικά ολόκληρης της αδειοδοτούμενης 
δραστηριότητας πρέπει να είναι απολύτως σύμφωνες με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 114218/1997. 

12. Σε περίπτωση που η εταιρεία μεταφέρει απόβλητα τα οποία περιγράφονται στον παραπάνω πίνακα με 
κωδικό ΕΚΑ που αντιστοιχεί στη μη επικίνδυνη εκδοχή ζεύγους κωδικών αποβλήτων (κατοπτρικό 
ζεύγος), τα απόβλητα αυτά θα πρέπει να συλλέγονται χωριστά και, κατά την μεταφορά τους, θα πρέπει 
να συνοδεύονται από πιστοποιημένη ανάλυση διαπιστευμένου εργαστηρίου με ευθύνη του παραγωγού 
αποβλήτων (πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 14899). 

13. Η εταιρεία οφείλει να υποβάλλει μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου κάθε έτους, ετήσια απολογιστική έκθεση στην 
Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Ηπείρου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. 
Μακεδονίας, με τα στοιχεία και τις πληροφορίες της προηγούμενης παραγράφου. 

14. Η εταιρεία έχει την ευθύνη για τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας έτσι ώστε από τις 
εργασίες συλλογής και μεταφοράς, τη συντήρηση και την κίνηση των οχημάτων να μην δημιουργείται 
κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία ή/και το περιβάλλον.  

      Για το λόγο αυτό θα πρέπει: 
Tα οχήματα που χρησιμοποιούνται για τις εργασίες συλλογής και μεταφοράς να διαθέτουν , 

 σε ισχύ δελτίο τεχνικού ελέγχου και κάρτα καυσαερίων από ΚΤΕΟ, 
 σε ισχύ ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης έναντι τρίτων, 
 πυροσβεστήρες, 
 μόνιμο ή κινητό σύστημα κάλυψης της καρότσας, και να αναγράφουν τον τίτλο της εταιρείας και 

στις δύο πλευρές,  
 οι οδηγοί και οι χειριστές των μηχανημάτων έργου να διαθέτουν την προβλεπόμενη από την 

ισχύουσα νομοθεσία επαγγελματική άδεια οδήγησης. 
15. Σε περίπτωση που από τις εργασίες συλλογή και μεταφοράς προκληθεί περιβαλλοντική ζημία 

εφαρμόζονται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και ειδικότερα του Π.Δ 148/09. 
16. Η εταιρεία οφείλει να τηρεί όλα όσα αναφέρονται στη θεωρημένη τεχνική έκθεση που συνοδεύει την 

παρούσα άδεια, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους που αναφέρονται στην παρούσα 
απόφαση ή σε άλλες άδειες ή εγκρίσεις που ενδεχομένως έχει λάβει ή πρόκειται να λάβει. 

17. Κατά τη φορτοεκφόρτωση των αποβλήτων να λαμβάνεται μέριμνα, ώστε αυτά να μην διασκορπίζονται 
και προκαλούν ρύπανση στο περιβάλλον. 

18. Απαγορεύεται η συγκέντρωση ή προσωρινή αποθήκευση κάθε είδους αποβλήτων σε στεγασμένους ή 
υπαίθριους χώρους χωρίς να υπάρχει η σχετική άδεια. 

19. Τα απόβλητα να μεταφέρονται με οχήματα για τα οποία έχει εξασφαλιστεί προηγουμένως η στεγανότητα 
τους κατά τη μεταφορά. 

20. Να αποφεύγεται η πραγματοποίηση εργασιών συλλογής και μεταφοράς των αποβλήτων σε περιόδους 
κυκλοφοριακής αιχμής. 

21. Η στάθμευση των οχημάτων μεταφοράς να γίνεται σε χώρους που δεν απαγορεύονται από τις χρήσεις 
γης της περιοχής. Επί του αμαξοστασίου απαγορεύονται εργασίες μεταφόρτωσης, διαλογής ή 
προσωρινής αποθήκευσης αποβλήτων. 

22. Ανά τακτά χρονικά διαστήματα να γίνεται ηλεκτρομηχανολογική συντήρηση των οχημάτων μεταφοράς 
και των μέσων συλλογής και να πλένονται σε αδειοδοτημένα πλυντήρια οχημάτων τα οποία να 
διαθέτουν και τη σχετική άδεια διαχείρισης υγρών αποβλήτων. 

23. Η διαχείριση των ρευμάτων αποβλήτων που προκύπτουν από τη συντήρηση των οχημάτων και 
υπάγονται σε συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης, να γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του 
Ν.2939/01 και των σχετικών Π.Δ. που σημειώνονται παρακάτω: 

 Ελαστικά- Π.Δ 109/04 (ΦΕΚ Α 75) 
 Λιπαντικά έλαια- Π.Δ 82/04 (ΦΕΚ Α 64) 
 Μπαταρίες -Π.Δ 115/04 (ΦΕΚ Α 80) 
 ΟΤΚΖ και ανταλλακτικά μέρη-Π.Δ 116/04 (ΦΕΚ Α 81) 

24. Η καταλληλότητα των οχημάτων μεταφοράς και ο έλεγχος τους, εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του 
Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και δεν αποτελούν αντικείμενο της παρούσας 
απόφασης. 

25. Σε περίπτωση ατυχήματος κατά τη συλλογή ή τη μεταφορά των αποβλήτων να ενημερώνονται άμεσα οι 
αρμόδιες αρχές της οικείας Περιφέρειας. 

26. Για την αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών πρέπει η εν λόγω εταιρεία να διαθέτει ομάδα σε επιφυλακή 
για την άρση του κινδύνου, εξοπλισμένη με κατάλληλα μέσα αντιμετώπισης, όπως για παράδειγμα 
σκούπες, γάντια, πυροσβεστήρες, φαρμακείο κ.α. 

27. Να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα για την εκπαίδευση και συνεχή ενημέρωση του προσωπικού σε θέματα 
ασφαλείας και γνώση χειρισμού των αποβλήτων για την αποφυγή κινδύνου για τη δημόσια υγεία και το 
περιβάλλον. 

28. Κατάλληλη επιλογή των χώρων συγκέντρωσης ώστε: 
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 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. 

29. Η επιλογή των χώρων που θα τοποθετηθούν τα μέσα προσωρινής αποθήκευσης – πριν τη συλλογή – 
των στερεών αποβλήτων θα γίνεται σε συμφωνία είτε του κατόχου είτε του διαχειριστού των 
απορριμμάτων (ΟΤΑ κ.λ.π.) και θα λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να μην προκύπτουν 
περιβαλλοντικά, κυκλοφοριακά και υγειονομικά προβλήματα. 

30. Τα οχήματα μεταφοράς, τα container, τα μηχανικά σάρωθρα, τα δοχεία συλλογής κ.α. θα πρέπει να 
καθαρίζονται απαραιτήτως μετά το πέρας έκαστης εκφόρτωσής τους, είτε να αντικαθίστανται με άλλα 
καθαρά. 

31. Το πλύσιμο των δοχείων 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. 

32.  Η θέση των χώρων συλλογής να είναι απόμακρη και μη ορατή από αρχαιολογικούς χώρους και από 
πολιτιστικού περιεχομένου, γενικά, κτίσματα. 

33. Απαγορεύεται η συγκέντρωση ή προσωρινή αποθήκευση (μετά τη συλλογή) αποβλήτων οποιουδήποτε 
είδους σε στεγασμένους ή υπαίθριους χώρους εντός ή εκτός σχεδίου άνευ της σχετικής άδειας. 

34.  Να λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα προστασίας της υγείας των εργατών συλλογής σύμφωνα με 
την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία και τη Μελέτη Οργάνωσης και Λειτουργίας που 
υποβλήθηκε. 

35. Για κάθε δραστηριότητα σχετική με την παρούσα άδεια 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 
Εταιρεία, η οποία οφείλει να ενημερώνει την Υπηρεσία μας, 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 Εταιρεία δεν 
προσκομίσει τα επιπλέον απαιτούμενα τεχνικά στοιχεία, η παρούσα άδεια μπορεί να ανακληθεί. 

36. H 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. 

 
 
Γ. Όροι ισχύος της παρούσας Απόφασης 
 
1. Η παρούσα απόφαση ισχύει για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών από την ημερομηνία έκδοσης της και 

με την προϋπόθεση ότι θα τηρείται επακριβώς το περιεχόμενο της εγκεκριμένης σχετικής έκθεσης. Η 
εταιρεία οφείλει εγκαίρως και πριν τη λήξη της ισχύος της παρούσας απόφασης να υποβάλει σχετικό 
αίτημα στη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Ηπείρου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας για ανανέωση αυτής . 

2. Επίσης η παρούσα άδεια ισχύει μόνο για όσα από τα απόβλητα εγγραφούν τελικά στο Μητρώο της 
αρμόδιας υπηρεσίας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του ΥΠΕΚΑ. 

3. Αντίγραφα της παρούσας άδειας θα πρέπει να βρίσκονται σε όλα τα οχήματα που χρησιμοποιούνται στα 
πλαίσια της αδειοδοτούμενης δραστηριότητας. Στα γραφεία της εταιρείας πέραν της παρούσας άδειας, 
πρέπει να βρίσκεται και η τεχνική έκθεση που τη συνοδεύει και να είναι στη διάθεση σε κάθε έλεγχο των 
αρμοδίων αρχών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

4. Η μη τήρηση των όρων της παρούσας άδειας ή η καθ' υπέρβαση τους πραγματοποίηση έργων και 
δραστηριοτήτων με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, επισύρει τις προβλεπόμενες 
κυρώσεις από τις διατάξεις του Ν. 1650/86 και του άρθρου 15 της ΚΥΑ 50910/2727/03. 

5. Η παρούσα άδεια δεν υποκαθιστά ούτε απαλλάσσει τους υπεύθυνους της εταιρείας από την υποχρέωση 
να εφοδιαστούν με άλλες άδειες, για τις οποίες προκύπτει σχετική υποχρέωση από άλλες διατάξεις της 
κείμενης νομοθεσίας. 

6. Η απόφαση αυτή είναι δυνατό να ανακληθεί ή να καταργηθεί ή να τροποποιηθεί από την υπηρεσία μας 
πριν τη λήξη της, εφόσον συντρέχουν οι λόγοι που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, είτε 
μετά από διαπίστωση ότι από τη δραστηριότητα που ασκεί η εταιρεία υπάρχει κίνδυνος για τη δημόσια 
υγεία και το περιβάλλον. 

7. Άρση της παρούσας άδειας είναι δυνατό να γίνει μετά από παράβαση κάποιου ή κάποιων όρων της, ή 
παράλειψη, ή παραποίηση κάποιου σταδίου των εργασιών που αναφέρονται στην τεχνική έκθεση. Η 
άδεια μπορεί επίσης να ανακληθεί ή να επιβληθούν πρόσθετοι όροι σαν αποτέλεσμα μελλοντικών 
διατάξεων του ΥΠΕΚΑ και των συναρμόδιων Υπουργείων. 

8. Η εταιρεία οφείλει να παρέχει οποιεσδήποτε σχετικές πληροφορίες και στοιχεία στις αρμόδιες αρχές και 
τα «συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης», όταν της ζητηθούν. 

9. Για κάθε δραστηριότητα σχετική με τη χορηγούμενη άδεια θα πρέπει τα οχήματα να διαθέτουν 
ασφαλιστήρια συμβόλαια ανάλογα με τον τύπο των αποβλήτων που μεταφέρουν 
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10. Η μη εφαρμογή των παραπάνω όρων, ή μέρους αυτών, επισύρει τις προβλεπόμενες κυρώσεις του Ν. 
1650/ 86 και του άρθρου 15 της ΚΥΑ Η.Π. 50910 / 2727 / 03 

11. Κατά της παρούσας Απόφασης μας, μπορεί να ασκηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 8 του Ν. 
3200/55 ΦΕΚ 97 Α (Ν. 2503/97 ΦΕΚ 107 Α, άρθρο 1 παρ.2), προσφυγή προς τον Υπουργό ΠΕΚΑ μέσα 
σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από της ημερομηνίας που αυτή κοινοποιείται ή που λαμβάνεται 
γνώση αυτής καθώς και τα ένδικα μέσα προστασίας βάσει του αρθ.3 της ΚΥΑ 9269/470/2007 (ΦΕΚ 286 
Β). 

 
 
  
 
 

Η αναπληρώτρια προϊσταμένη της Δ/νσης 
 
 

Όλγα Πολυχρονιάδου  
 

 
 
 
 

Πίνακας Αποδεκτών 
1. Υ. Π.Ε.Κ.Α. 

Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού  
Τμήμα Διαχ. Στερεών Αποβλήτων  
Πατησίων 147 11251 ΑΘΗΝΑ 

 
2. Περιφέρεια Ηπείρου 

Δ/νση Περ/ντος & Χωρικού Σχεδιασμού 
Πλ. Πύρρου 1 

 
3. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΪΔΗΣ  

ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδου 
Α5, Ο.Τ.3 
Τ.Κ. 5702 Θεσσαλοννίκη 
 
 

Εσωτερική  διανομή 
1. Φ.  2.9.2  
2. Τμ. Π.&Χ. Σχεδ/μού 
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