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ΔΙΙΖΛΗΘΖ               ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ       Ιακία,  7/2/ 2014 

ΑΞΝΘΔΛΡΟΥΚΔΛΖ ΓΗΝΗΘΖΠΖ ΘΔΠΠΑΙΗΑΠ-   

ΠΡΔΟΔΑΠ ΔΙΙΑΓΑΠ 

                    Αξηζ. Ξξση.: 388/15626 

ΓΔ Λ ΗΘ Ζ  Γ Η Δ  Θ  Λ ΠΖ  Σ ΩΟ Ν ΡΑ Μ Η Θ Ζ Π  &  

ΞΔ Ο Η Β Α Ι Ι Ν Λ Ρ ΗΘ Ζ Π  ΞΝ Ι Η Ρ ΗΘ ΖΠ  
 

Γ Η Δ  Θ  Λ Π Ζ  Ξ Δ Ο Η Β Α Ι Ι Ν Λ Ρ Ν Π  &  
Σ Υ Ο Η Θ Ν   Π Σ Δ Γ Η Α Π Κ Ν   Π Ρ .  

Δ Ι Ι Α Γ Α Π  

             

Ρ ΚΖ ΚΑ  ΞΔ Ο ΗΒ .  &  Σ Ω Ο ΗΘ Ν   

ΠΣΔ Γ ΗΑ ΠΚ Ν   
 

  
           
Ραρ. Γ/λζε      :     Βέιιηνπ & Θενδσξάηνπ             ΘΝΗΛ: ΩΠ ΞΗΛΑΘΑΠ ΑΞΝΓΔΘΡΩΛ 
Ραρ. Θψδηθαο   :                             351 00  
Ξιεξνθνξίεο   :                         K. Ιάππαο  
Ρειέθσλν       :                    22310-43191  
Fax                 :                    22310-42502  
                                                                 
                                                                                 
 
 

ΑΞΝΦΑΠΖ:  
      
ΘΔΚΑ: Άδεηα ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο κε επηθηλδχλσλ  απνβιήησλ, γηα ηελ Ξεξηθέξεηα 

Πηεξεάο Διιάδαο, ζηελ εηαηξεία «ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ ΑΛΓΟΔΗΓΖΠ μον. ΔΞΔ», κε 
έδξα ζηε ΒΗ.ΞΔ.Θ. Πίλδνπ Ξ.Δ. Θεζζαινλίθεο. 

 
 
Έρνληαο ππφςε: 

1. Ρν Λ. 1650/86 “γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο” (ΦΔΘ 160/Α), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην 
Λ. 3010/2002 (ΦΔΘ 91/Α) θαη ην Λ. 4042/2012 (ΦΔΘ 24Α/2012). 

2. Ρν Λ. 4042/2012 (ΦΔΘ 24Α/2012) «Ξνηληθή πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο-Δλαξκφληζε κε ηελ 

Νδεγία 2008/99/ ΔΘ-Ξιαίζην παξαγσγήο θαη δηαρείξηζεο απνβιήησλ-Δλαξκφληζε κε ηελ Νδεγία 
2008/98/ΔΘ……». 

3. Ρν Λ. 2939/2001 (ΦΔΘ 179/Α/6.8.01) “πεξί ζπζθεπαζηψλ θαη ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο 
ζπζθεπαζηψλ θαη άιισλ πξντφλησλ-Ίδξπζε Δζληθνχ Νξγαληζκνχ Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο 

Ππζθεπαζηψλ θαη Άιισλ Ξξντφλησλ (Δ.Ν.Δ.Π.Γ.Α.Ξ.) θαη άιιεο δηαηάμεηο”, φπσο ηξνπνπνηήζεθε 
κε ην Λ. 3854/2010 (ΦΔΘ 94Α). 

4. Ρελ ΘΑ 50910/2727/2003 (ΦΔΘ1909/Β/22.12.2003) „‟Κέηξα θαη φξνη γηα ηε δηαρείξηζε Πηεξεψλ 

Απνβιήησλ. Δζληθφο θαη Ξεξηθεξεηαθφο Πρεδηαζκφο Γηαρείξηζεο.‟‟ 
5. Ρελ ΘΑ 114218/1997 (ΦΔΘ1016/Β/17.11.1997) ‟‟Θαηάξηηζε πιαηζίνπ Ξξνδηαγξαθψλ θαη γεληθψλ 

πξνγξακκάησλ δηαρείξηζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ‟‟. 
6. Ρν Ξ.Γ. αξ.116/04 «Κέηξα, φξνη θαη πξφγξακκα γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ νρεκάησλ 

ζην ηέινο θχθινπ δσήο ηνπο, ησλ ρξεζηκνπνηεκέλσλ αληαιιαθηηθψλ ηνπο θαη ησλ 

απελεξγνπνηεκέλσλ θαηαιπηηθψλ κεηαηξνπέσλ….» 
7. Ρν Ξ.Γ. 117/5-5-04 «Κέηξα, φξνη θαη πξφγξακκα γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ 

ειεθηξηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην ΞΓ 15/2006. 
8. Ρν Ξ.Γ. 109/2004 (ΦΔΘ 75/Α/5-3-04) «Κέηξα θαη φξνη γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ 

κεηαρεηξηζκέλσλ ειαζηηθψλ ησλ νρεκάησλ. Ξξφγξακκα γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζή ηνπο». 
9. Ρελ ΘΑ 36259/1757/Δ103 (ΦΔΘ 1312Β/2010) «Κέηξα, φξνη θαη πξφγξακκα γηα ηελ ελαιιαθηηθή 

δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ απφ εθζθαθέο, θαηαζθεπέο θαη θαηεδαθίζεηο (ΑΔΘΘ)». 

10. Ρελ αξ. 122648/9-3-2005 Δγθχθιην ηνπ Γξαθείνπ Δλαι. Γηαρ/ζεο Ππζθεπαζηψλ & άιισλ 
πξντφλησλ ηνπ ΞΔΣΩΓΔ. 
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11. Ρν αξ. πξση. 3010421/1750/2004/31-8-2004 έγγξαθν ηνπ Γεληθνχ Σεκείνπ ηνπ Θξάηνπο κε ζέκα 

ηελ ηαμηλφκεζε απνβιήησλ γηα νδηθή κεηαθνξά. 
12. Ρελ αξ. νηθ. 129043/4345/8-7-2011 Δγθχθιην ηεο Γλζεο Ξεξ. Πρεδηαζκνχ/ΞΔΘΑ «εθαξκνγή 

λνκνζεζίαο γηα ηε δηαρείξηζε κε επηθηλδχλσλ ζηεξεψλ απνβιήησλ». 
13. Ρελ αξ. 21/12-12-2011 Δγθχθιην ηνπ ΞΔΘΑ. 

14. Ρελ αξ. 3/12-3-2012 Δγθχθιην ηνπ ΞΔΘΑ. 

15. Ρν Λ. 3852/2010 (ΦΔΘ 87Α) «Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απη/ζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο-
Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο». 

16. Ρν Ξ.Γ.138/27-12-10 (ΦΔΘ 231/Α) «Νξγαληζκφο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Θεζζαιίαο-
Πηεξεάο Διιάδαο». 

17. To Ξ.Γ. 148/09 (ΦΔΘ 190Α) «Ξεξηβαιινληηθή Δπζχλε γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ απνθαηάζηαζε 
δεκηψλ ζην πεξηβάιινλ». 

18. Ρελ απφ 11-12-2013 αίηεζε ηεο επηρείξεζεο, κε ζπλεκκέλε κειέηε νξγάλσζεο ζπζηήκαηνο 

ζ.&κ. 
19. Ρν αξ. 5793/248822/8-1-2014 έγγξαθφ καο, γηα ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία. 

20. Ρελ απφ 28-1-2014 αίηεζε ηεο επηρείξεζεο, κε ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία. 

 
   ΑΞΝΦΑΠΗΕΝΚΔ: 

 
Ρελ ρνξήγεζε άδεηαο ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο κε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ, γηα ηελ 
Ξεξηθέξεηα Πηεξεάο Διιάδαο, ζηελ εηαηξεία «ΞΑΛΑΓΗΩΡΖΠ ΑΛΓΟΔΗΓΖΠ κνλ. ΔΞΔ», κε 
έδξα ζηε ΒΗ.ΞΔ.Θ. Πίλδνπ Ξ.Δ. Θεζζαινλίθεο, σο αθνινχζσο:  
 
 Πηνηρεία εηαηξείαο/επηρείξεζεο: 
ΔΞΩΛΚΗΑ: «ΞΑΛΑΓΗΩΡΖΠ ΑΛΓΟΔΗΓΖΠ κνλ. ΔΞΔ» 

ΓΗΑΘΟΗΡΗΘΝΠ 
ΡΗΡΙΝΠ: 

Α.P. Recycling 

ΓΗΔΘΛΠΖ 
ΔΓΟΑΠ: 

Νδφο Α5, ΝΡ 3, ΒΗΞΔ Πίλδνπ, Θεζζαινλίθε 

 
Α. Γενικοί όροι: 
 
1. Ζ παξνχζα άδεηα αθνξά κφλν ζε εξγαζίεο ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο κε επηθηλδχλσλ 

απνβιήησλ, πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην Ξαξάξηεκα ΗΒ ηνπ άξζξνπ 17 ηεο ΘΑ 
50910/2727/2003 θαη ζηνλ Δπξσπατθφ Θαηάινγν Απνβιήησλ (ΔΘΑ).  
Νη Θσδηθνί ΔΘΑ ησλ απνβιήησλ απηψλ αλαθέξνληαη ζηνλ ζπλεκκέλν Ξίλαθα, ν νπνίνο 
απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο παξνχζαο απφθαζεο. 
      

2. Ζ επηρείξεζε γηα ηηο εξγαζίεο ζπιινγήο & κεηαθνξάο ζα ρξεζηκνπνηεί ηα νρήκαηα θαη ηα 
κέζα ζπιινγήο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηε ζεσξεκέλε κειέηε. 
 

3. Ζ παξνχζα άδεηα αθνξά ηε δξαζηεξηφηεηα ζπιινγήο ησλ κε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ 
απφ παξαγσγνχο (επηρεηξήζεηο, ΝΡΑ) εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηεο Ξεξηθέξεηαο 
Πηεξεάο Διιάδαο. Ρα παξαπάλσ απφβιεηα ζα κεηαθέξνληαη ζε αδεηνδνηεκέλεο κνλάδεο 
πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο, αλαθχθισζεο, επεμεξγαζίαο ή αμηνπνίεζεο απηψλ, ηνπ ηδίνπ  
ή ηξίησλ, ή ζε αδεηνδνηεκέλνπο ΣΡΑ (πξνθεηκέλνπ γηα αζηηθά απφβιεηα). Νη 
εγθεθξηκέλνη πεξηβαιινληηθνί φξνη θαη ε άδεηα ιεηηνπξγίαο ησλ πην πάλσ κνλάδσλ λα 
είλαη ζε ηζρχ θαη λα επηηξέπνπλ ηε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ απηψλ. Γηα θάζε εξγαζία 
ζπιινγήο & κεηαθνξάο λα ππάξρεη ζχκβαζε ζε ηζρχ κε ηνλ ηειηθφ απνδέθηε ηνπ 
απνβιήηνπ, φηαλ είλαη άιινο απφ ην θνξέα πνπ δηελεξγεί ηε ζπιινγή θαη κεηαθνξά.  

 
4. Ζ παξνχζα άδεηα θαιχπηεη εξγαζίεο ζπιινγήο & κεηαθνξάο ζηα γεσγξαθηθά φξηα ηεο 

Ξεξηθέξεηαο Πηεξεάο Διιάδαο. Δάλ ε δξαζηεξηφηεηα ζ.&κ. επεθηείλεηαη πέξαλ ησλ 
νξίσλ ηεο Ξεξηθέξεηαο Πηεξεάο Διιάδαο, ε εηαηξεία ππνρξενχηαη λα δεηήζεη ζρεηηθή 
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άδεηα απφ ηελ αληίζηνηρε Γ/λζε Ξεξηβάιινληνο & Σσξηθνχ Πρεδηαζκνχ ηεο Απνθ. 
Γηνίθεζεο.  

 
5. Ρα πξνο ζπιινγή απφβιεηα λα είλαη απαιιαγκέλα απφ μέλεο θαη επηθίλδπλεο χιεο. Ζ 

εηαηξεία ζα πξέπεη πξηλ ηελ έλαξμε ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ 
παξνχζα άδεηα λα δηαζέηεη ζε ρξήζε φιεο ηηο απαξαίηεηεο ππνδνκέο ζε νρήκαηα, 
κεραλήκαηα θαη εγθαηαζηάζεηο γηα ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο άδεηαο. 

 
6. Ζ παξνχζα άδεηα δεν ηζρχεη γηα εξγαζίεο πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο, δηάζεζεο, 

αμηνπνίεζεο θαη κεηαθφξησζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ απνβιήησλ. 
 

7. Ζ ζπιινγή θαη κεηαθνξά ησλ απνβιήησλ πνπ εκθαλίδνληαη ζηνλ Ξίλαθα ηεο παξνχζεο 
θαη ηα νπνία πεξηγξάθνληαη κε θσδηθφ ΔΘΑ πνπ αληηζηνηρεί ζηε κε επηθίλδπλε εθδνρή 
δεχγνπο θσδηθψλ απνβιήησλ (θαηνπηξηθφ δεχγνο), λα ζπιιέγνληαη ρσξηζηά θαη θαηά ηε 
κεηαθνξά ηνπο, λα ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεκέλε αλάιπζε δηαπηζηεπκέλνπ 
εξγαζηεξίνπ (πξφηππν ΔΙΝΡ ΔΛ 14899), κε επζχλε ηνπ παξαγσγνχ ησλ απνβιήησλ.  

 
8. Ζ δηαρείξηζε ησλ ξεπκάησλ απνβιήησλ ηα νπνία  ππάγνληαη ζε θαζεζηψο ελαιιαθηηθήο 

δηαρείξηζεο (ζπζθεπαζίεο), λα γίλεηαη ζχκθσλα κε ην Λ. 2939/01 θαη ηα ζρεηηθά ΞΓ θαη 
ΘΑ απηνχ. Ζ δηάζεζε ησλ απνβιήησλ απηψλ λα γίλεηαη ζε αδεηνδνηεκέλεο 
εγθαηαζηάζεηο πνπ ζα ππνδεηθλχνληαη απφ ηα αληίζηνηρα Ππζηήκαηα  Δλαιιαθηηθήο 
Γηαρείξηζεο (ΠΔΓΑ). Ζ εηαηξεία νθείιεη λα ππνγξάςεη ζχκβαζε κε ηα ελ ιφγσ 
ζπζηήκαηα πξηλ ηελ έλαξμε εξγαζηψλ ζπιινγήο & κεηαθνξάο, ε νπνία λα είλαη ζε ηζρχ 
γηα ην δηάζηεκα ηζρχνο ηεο παξνχζαο άδεηαο. Απφ ηελ πξνυπφζεζε απηή εμαηξνχληαη ηα 
απφβιεηα ζπζθεπαζίαο. 

 
9. Ζ δηάζεζε ησλ απνξξηκκάησλ νηθηαθνχ ηχπνπ [ΔΘΑ 20] ζα γίλεηαη ζε αδεηνδνηεκέλεο 

ππνδνκέο δηαρείξηζεο απνβιήησλ (ΝΔΓΑ,ΣΡΑ,ΠΚΑ θ.α.) ηεο Ξεξηθέξεηαο Πηεξεάο 
Διιάδαο, ζχκθσλα κε ην εγθεθξηκέλν ΞΔΠΓΑ. 

 
10. Ζ εηαηξεία ππνρξενχηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 13 παξ. 3 ηεο ΘΑ  50910/2727/2003 θαη 

ηελ Δγθχθιην 129043/4345/8-7-2011 λα εγγξαθεί ζην Κεηξψν πνπ ηεξείηαη ζην  Ρκήκα 
Γηαρ/ζεο Πηεξεψλ Απνβιήησλ  ηνπ ΞΔΘΑ θαη νθείιεη λα πξνζθνκίζεη ζηελ ππεξεζία 
καο ην απνδεηθηηθφ θαηαρψξεζεο ηεο ζην ελ ιφγσ κεηξψν. 

 
11.  Ζ εηαηξεία ππνρξενχηαη λα ηεξεί κεηξψν, ζην νπνίν αλαθέξνληαη ε πνζφηεηα, ην είδνο, 

ε πξνέιεπζε,   ηα   θπζηθά   θαη   ρεκηθά   ραξαθηεξηζηηθά,   νη   εκεξνκελίεο   
παξαιαβήο   θαη κεηαθνξάο, ν πξννξηζκφο, ε ζπρλφηεηα ζπιινγήο, ην κέζν κεηαθνξάο, 
θαζψο θαη νη εξγαζίεο δηάζεζεο ή αμηνπνίεζεο. Ρν κεηξψν λα δηαηεξείηαη γηα 
ηνπιάρηζηνλ (2) δχν ρξφληα ζην αξρείν ηεο επηρείξεζεο. Ζ επηρείξεζε πξέπεη λα παξέρεη 
ηηο παξαπάλσ πιεξνθνξίεο ζηελ ππεξεζία καο, φηαλ απηέο δεηνχληαη. Γηα ηελ δηαθίλεζε 
ησλ απνβιήησλ λα ζπκπιεξψλεηαη ην ηξηπιφηππν  «‟Δληππν παξαθνινχζεζεο κε 
επηθηλδχλσλ απνβιήησλ γηα ην (εζσηεξηθφ) κεηξψν ησλ επηρεηξήζεσλ» [Ξαξάξηεκα ΗΗ 
ηεο (13) ζρεηηθήο Δγθπθιίνπ]. 
 

12.  Ζ εηαηξεία νθείιεη λα ππνβάιιεη κέρξη ηηο 20 Φεβροσαρίοσ θάζε έηνπο εγγξάθσο 
εηήζηα  απνινγηζηηθή   έθζεζε   ζηελ ππεξεζία καο, κε ηα ζηνηρεία θαη ηηο πιεξνθνξίεο 
ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ.  

 
13. Ζ εηαηξεία έρεη ηελ επζχλε γηα ηε ιήςε φισλ ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ αζθαιείαο έηζη 

ψζηε απφ ηηο εξγαζίεο ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο, ηε ζπληήξεζε θαη ηελ θίλεζε ησλ 
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νρεκάησλ λα κελ δεκηνπξγείηαη θίλδπλνο γηα ηελ αλζξψπηλε πγεία ή/θαη ην πεξηβάιινλ . 
Γηα ην ιφγν απηφ ζα πξέπεη: 

i. ηα νρήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηηο εξγαζίεο ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο λα 
δηαζέηνπλ  
 ζε ηζρχ δειηίν ηερληθνχ ειέγρνπ θαη θάξηα θαπζαεξίσλ απφ ΘΡΔΝ,  
 ζε ηζρχ αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην αζηηθήο επζχλεο έλαληη ηξίησλ ,  
 ππξνζβεζηήξεο, 
 κφληκν ή θηλεηφ ζχζηεκα θάιπςεο ηεο θαξφηζαο , 

θαη λα αλαγξάθνπλ ηνλ ηίηιν ηεο εηαηξείαο θαη ζηηο δχν πιεπξέο,  
ii. νη νδεγνί θαη νη ρεηξηζηέο ησλ κεραλεκάησλ έξγνπ λα δηαζέηνπλ ηελ 

πξνβιεπφκελε απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία επαγγεικαηηθή άδεηα νδήγεζεο.  
 

14. Πε πεξίπησζε πνπ απφ ηηο εξγαζίεο ζπιινγή θαη κεηαθνξάο πξνθιεζεί πεξηβαιινληηθή 
δεκία εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο θαη εηδηθφηεξα ηνπ Ξ.Γ 148/09. 
 

15. Ζ εηαηξεία νθείιεη λα ηεξεί φια φζα αλαθέξνληαη ζηε ζεσξεκέλε κειέηε νξγάλσζεο 
πνπ ζπλνδεχεη ηελ παξνχζα άδεηα, εθφζνλ δελ έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηνπο φξνπο πνπ 
αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα απφθαζε ή ζε άιιεο άδεηεο ή εγθξίζεηο πνπ ελδερνκέλσο 
έρεη ιάβεη ή πξφθεηηαη λα ιάβεη. 

 
16. Θαηά ηελ θνξηνεθθφξησζε ησλ απνβιήησλ λα ιακβάλεηαη κέξηκλα ψζηε απηά λα κελ 

δηαζθνξπίδνληαη θαη πξνθαινχλ ξχπαλζε ζην πεξηβάιινλ. 
 

17. Ρα απφβιεηα πνπ είλαη ζε πγξή κνξθή λα κεηαθέξνληαη κε ζηεγαλνχο θαη 
ζθξαγηζκέλνπο πεξηέθηεο.  
  

18. Απαγνξεχεηαη ε ζπγθέληξσζε ή πξνζσξηλή απνζήθεπζε θάζε είδνπο απνβιήησλ ζε 
ζηεγαζκέλνπο ή ππαίζξηνπο ρψξνπο ρσξίο λα ππάξρεη ε ζρεηηθή άδεηα. 
 

19. Λα απνθεχγεηαη ε πξαγκαηνπνίεζε εξγαζηψλ ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο ησλ απνβιήησλ 
ζε πεξηφδνπο θπθινθνξηαθήο αηρκήο. 
 

20. Ζ ζηάζκεπζε ησλ νρεκάησλ κεηαθνξάο θαη ησλ κέζσλ ζπιινγήο λα γίλεηαη ζε 
επηηξεπφκελν απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ρψξν πνπ αλαθέξεηαη ζηε ζεσξεκέλε ηερληθή 
έθζεζε ζπιινγήο & κεηαθνξάο. Δπί ηνπ ακαμνζηαζίνπ απαγνξεχνληαη εξγαζίεο 
κεηαθφξησζεο, δηαινγήο ή πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο απνβιήησλ. 
 

21. Αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα λα γίλεηαη ζπληήξεζε ησλ νρεκάησλ κεηαθνξάο θαη ησλ 
κέζσλ ζπιινγήο θαη  λα πιέλνληαη ζε αδεηνδνηεκέλα πιπληήξηα νρεκάησλ ηα νπνία λα 
δηαζέηνπλ θαη ηε ζρεηηθή άδεηα δηαρείξηζεο πγξψλ απνβιήησλ. 
 

22. Ζ δηαρείξηζε ησλ ξεπκάησλ απνβιήησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ζπληήξεζε ησλ 
νρεκάησλ θαη ππάγνληαη ζε ζπζηήκαηα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο, λα γίλεηαη ζχκθσλα 
κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηνπ Λ.2939/01 θαη ησλ ζρεηηθψλ Ξ.Γ. πνπ ζεκεηψλνληαη 
παξαθάησ:  

 Διαζηηθά- Ξ.Γ 109/04 (ΦΔΘ Α 75) 
 Ιηπαληηθά έιαηα- Ξ.Γ 82/04 (ΦΔΘ Α 64) 
 Κπαηαξίεο -Ξ.Γ 115/04 (ΦΔΘ Α 80) 
 ΝΡΘΕ θαη αληαιιαθηηθά κέξε-Ξ.Γ 116/04 (ΦΔΘ Α 81) 
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23. Ζ θαηαιιειφηεηα ησλ νρεκάησλ κεηαθνξάο θαη ν έιεγρφο ηνπο, εκπίπηνπλ ζηηο 
αξκνδηφηεηεο ηνπ πνπξγείνπ πνδνκψλ, Κεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ θαη δελ απνηεινχλ 
αληηθείκελν ηεο παξνχζαο απφθαζεο. 
 

24. Πε πεξίπησζε αηπρήκαηνο θαηά ηε ζπιινγή ή ηε κεηαθνξά ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ λα 
γίλεηαη άκεζε εθαξκνγή ησλ κέηξσλ αληηκεηψπηζεο έθηαθησλ πεξηζηαηηθψλ ηεο 
ζπλεκκέλεο ηερληθήο έθζεζεο θαη λα ελεκεξψλνληαη άκεζα νη αξκφδηεο αξρέο ηεο νηθείαο 
Ξεξηθέξεηαο θαη ηεο ππεξεζίαο καο. 
 

25. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ πεξηζηαηηθψλ πξέπεη ε ελ ιφγσ εηαηξεία λα δηαζέηεη  
νκάδα ζε επηθπιαθή γηα ηελ άξζε ηνπ θηλδχλνπ, εμνπιηζκέλε κε θαηάιιεια κέζα 
αληηκεηψπηζεο,  φπσο γηα παξάδεηγκα ζθνχπεο,  γάληηα, ππξνζβεζηήξεο, θαξκαθείν θ.α. 
 

26. Λα ιεθζεί ηδηαίηεξε κέξηκλα γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ζπλερή ελεκέξσζε ηνπ πξνζσπηθνχ 
ζε ζέκαηα αζθαιείαο θαη γλψζε ρεηξηζκνχ ησλ απνβιήησλ γηα ηελ απνθπγή θηλδχλνπ 
γηα ηε δεκφζηα πγεία θαη ην πεξηβάιινλ.  
 

27. Λα νξηζζεί ππεχζπλνο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο 
άδεηαο θαη ησλ δηαηάμεσλ ηεο ζρεηηθήο Λνκνζεζίαο. 
 

28. Γηα νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ αίηεζε ηεο αδείαο ν 
ελδηαθεξφκελνο νθείιεη λα ελεκεξψζεη ηελ ππεξεζία καο γηα ηπρφλ επαλεμέηαζε ηεο 
παξνχζαο απφθαζεο. 
 

Γ. ‘Νροι ιζτύος ηης παρούζας Απόθαζης 

 Ζ παξνχζα απφθαζε ηζρχεη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πέληε (5) εηψλ απφ ηελ 
εκεξνκελία έθδνζεο ηεο θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα ηεξείηαη επαθξηβψο ην 
πεξηερφκελν ηεο εγθεθξηκέλεο ζρεηηθήο κειέηεο. Κεηά ηελ εκεξνκελία απηή ε 
εηαηξεία νθείιεη λα εθνδηαζζεί κε λέα άδεηα ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο ζηεξεψλ κε 
επηθίλδπλσλ απνβιήησλ, ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

 Δπίζεο ε παξνχζα άδεηα ηζρχεη κφλν γηα φζα απφ ηα απφβιεηα εγγξαθνχλ ηειηθά 
ζην Κεηξψν ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο Γηαρείξηζεο Πηεξεψλ Απνβιήησλ ηνπ ΞΔΘΑ .  

 Αληίγξαθα ηεο παξνχζαο άδεηαο ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε φια ηα νρήκαηα πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα πιαίζηα ηεο αδεηνδνηνχκελεο δξαζηεξηφηεηαο. Πηα γξαθεία 
ηεο εηαηξείαο πέξαλ ηεο παξνχζαο άδεηαο, ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη θαη ε κειέηε 
νξγάλσζεο πνπ ζπλνδεχεη ηελ παξνχζα άδεηα θαη λα είλαη ζηε δηάζεζε ζε θάζε 
έιεγρν ησλ αξκνδίσλ αξρψλ ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. 

 Ζ κε ηήξεζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο άδεηαο ή ε θαζ‟ ππέξβαζε ηνπο 
πξαγκαηνπνίεζε έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ κε απνηέιεζκα ηελ ππνβάζκηζε ηνπ 
πεξηβάιινληνο, επηζχξεη ηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 
1650/86 θαη ηνπ άξζξνπ 15 ηεο ΘΑ 50910/2727/03. 

 Ζ παξνχζα άδεηα δελ ππνθαζηζηά νχηε απαιιάζζεη ηνπο ππεχζπλνπο ηεο εηαηξείαο 
απφ ηελ ππνρξέσζε λα εθνδηαζηνχλ κε άιιεο άδεηεο, γηα ηηο νπνίεο πξνθχπηεη 
αληίζηνηρε ππνρξέσζε απφ άιιεο δηαηάμεηο. 

 Ζ απφθαζε απηή είλαη δπλαηφ λα αλαθιεζεί ή θαηαξγεζεί ή ηξνπνπνηεζεί απφ ηελ 
Γλζε ΞΔ.ΣΩ.Π./Α.Γ.Θ.Π.Δ. πξηλ ηε ιήμε ηεο, εθφζνλ ζπληξέρνπλ ιφγνη πνπ απφ ηε 
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δξαζηεξηφηεηα πνπ αζθεί ε εηαηξεία ππάξρεη θίλδπλνο γηα ηε δεκφζηα πγεία θαη ην 
πεξηβάιινλ. 

 Αξζε ηεο παξνχζαο άδεηαο είλαη δπλαηφ λα γίλεη επίζεο κεηά απφ παξάβαζε θάπνηνπ 
ή θάπνησλ φξσλ ηεο, ή γηα παξάιεηςε, παξαπνίεζε θάπνηνπ ζηαδίνπ ησλ εξγαζηψλ 
πνπ αλαθέξνληαη ζηε κειέηε νξγάλσζεο. Ζ άδεηα κπνξεί επίζεο λα αλαθιεζεί ή λα 
επηβιεζνχλ πξφζζεηνη φξνη ζαλ απνηέιεζκα κειινληηθψλ δηαηάμεσλ ηνπ ΞΔΘΑ θαη 
ησλ ζπλαξκφδησλ πνπξγείσλ. 

 
 
Θαηά ηεο παξνχζαο απφθαζεο δχλαηαη λα αζθεζνχλ ηα κέζα έλδηθεο πξνζηαζίαο πνπ 
πξνβιέπνληαη απφ ηελ ΘΑ  9269/2007 (ΦΔΘ 286Β), θαζψο θαη πξνζθπγή ζηνλ 
πνπξγφ ΞΔ.ΘΑ. ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 ηνπ Λ. 3200/55 (ΦΔΘ 97Α) ζε πξνζεζκία 30 
εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο.              

                                                                                                           

                Ζ ΞΟΝΊΠΡΑΚΔΛΖ Γ/ΛΠΖΠ 

Δ.Γ                                                                                     ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ & ΣΩΟΗΘΝ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝ 

1. Σξνλ. Αξρείν                  ΠΡΔΟΔΑΠ ΔΙΙΑΓΑΠ Α.Γ.Θ.Π.Δ. 
 

2. Φ. ΑΓ.ΑΞΝΒΙ. 
 

 Α. ΞΑΞΑΟΗΕΝ 
Ξνι. Κεραληθφο 

                     
  Πσνημμένα: 
-Ξίλαθαο ξεπκάησλ απνβιήησλ πνπ ζα δηαρεηξίδεηαη ε επηρείξεζε            

 
 

 

 
 

 
 

ΞΗΛΑΘΑΠ ΑΞΝΓΔΘΡΥΛ 
 

1. 
Υπ. Περιβάλλονηος, Ενέργειας & Κλ. Αλλαγής 
 Δ/νζη Περιβ. Στεδιαζμού 
Παηηζίων 147, Αθήνα 
 

2. 
Περιθέρεια Σηερεάς Ελλάδας 
Δνζη ΠΕ.ΦΩ.Σ. 
Παηρόκλοσ 25, 35100, Λαμία 
 

3. «ΞΑΛΑΓΗΩΡΖΠ ΑΛΓΟΔΗΓΖΠ κνλ. ΔΞΔ» κε  δ.η. „‟Α.P. Recycling‟‟ 
[δια ηοσ ηετνικού γραθείοσ 
ΑΝΑΔΟΜΩ  Μελέηες-Καηαζκεσές 
Αγ. Σοθίας 18, Θεζζαλονίκη, ΤΚ 54 622] 
 (ζσν. μελέηη οργάνωζης ζ&μ) 
  

ΑΔΑ: ΒΙΡ2ΟΡ10-ΜΘΩ



 7 

ΞΗΛΑΘΑΠ ΓΗΑΣΔΗΟΗΕΝΚΔΛΥΛ ΟΔΚΑΡΥΛ ΑΞΝΒΙΖΡΥΛ 

ΡΖΠ «ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ ΑΛΓΟΔΗΓΖΠ μον. ΔΞΔ»  
[ζσνοδεύει ηην αρ. πρωη. 388/15626/7-2-2014 απόθαζή μας] 

ΚΩΓ. 

EKA 
ΔΙΓΟΣ ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ 

02 ΑΞΝΒΙΖΡΑ ΑΞΝ ΓΔΥΟΓΗΑ, ΘΖΞΔΡΗΘΖ, ΓΑΡΝΘΑΙΙΗΔΟΓΔΗΑ, ΓΑΠΝΘΝΚΗΑ, ΘΖΟΑ ΘΑΗ 
ΑΙΗΔΗΑ, ΞΟΝΔΡΝΗΚΑΠΗΑ ΘΑΗ ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑ ΡΟΝΦΗΚΥΛ 

020101 Λάζπεο από πιύζε θαη θαζαξηζκό 

020103 Απόβιεηα ηζηώλ θπηώλ 

020104 Απόβιεηα πιαζηηθά(εμαηξνύληαη ηεο ζπζθεπαζίαο) 

020107 Απόβιεηα από δαζνθνκία 

020109 Αγξνρεκηθά απόβιεηα εθηόο εθείλσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην ζεκείν 020109 

020110 Απόβιεηα κέηαιια 

020201 Λάζπεο από πιύζε θαη θαζαξηζκό 

020204 Λάζπεο από επηηόπνπ επεμεξγαζία πγξώλ εθξνήο 

020301 Λάζπεο από ηελ πιύζε ,θαζαξηζκό, απνθινίσζε , θπγνθέληξηζε θαη δηαρσξηζκό 

020302 Απόβιεηα από πιηθά ζπληήξεζεο 

020303 Απόβιεηα από εθρύιηζκα δηαιύηνπ 

020304 Υιηθά αθαηάιιεια γηα θαηαλάισζε ή επεμεξγαζία 

020305 Λάζπεο από επηηόπνπ επεμεξγαζία πγξώλ εθξνήο 

020401 Χώκαηα από ηνλ θαζαξηζκό θαη πιύζε ζαθραξνηεύηισλ 

020402 Αλζξαθηθό αζβέζηην εθηόο πξνδηαγξαθώλ 

020403 Λάζπεο από ηελ επεμεξγαζία πγξώλ εθξνήο 

020501 Υιηθά αθαηάιιεια γηα θαηαλάισζε ή επεμεξγαζία 

020502 Λάζπεο από επηηόπνπ επεμεξγαζία πγξώλ εθξνήο 

020601 Υιηθά αθαηάιιεια γηα θαηαλάισζε ή επεμεξγαζία 

020602 Απόβιεηα από πιηθά ζπληήξεζεο 

020603 Λάζπεο από επηηόπνπ επεμεξγαζία πγξώλ εθξνήο 

020701 Απόβιεηα από ηελ πιύζε , ηνλ θαζαξηζκό θαη ηε κεραληθή αλαγσγή πξώησλ πιώλ 

020702 Απόβιεηα από ηελ απόζηαμε αιθνόιεο 

020703 Απόβιεηα από ρεκηθή επεμεξγαζία 

020704 Υιηθά αθαηάιιεια γηα θαηαλάισζε ή επεμεξγαζία 

020705 Λάζπεο από επηηόπνπ επεμεξγαζία πγξώλ εθξνήο 

03 ΑΞΝΒΙΖΡΑ ΑΞΝ ΡΖΛ ΘΑΡΔΟΓΑΠΗΑ ΜΙΝ ΘΑΗ ΡΖΛ ΞΑΟΑΓΥΓΖ ΡΑΚΞΙΑΓΥΛ ΘΑΗ 
ΔΞΗΞΙΥΛ, ΘΑΘΥΠ ΘΑΗ ΞΝΙΡΝ, ΣΑΟΡΗΝ ΘΑΗ ΣΑΟΡΝΛΗΝ 

030101 Απόβιεηα θινηώλ θαη θειιώλ 

030105 
Πξηνλίδη , μέζκαηα , απνθνκκέλα ηεκάρηα , θαηάινηπα μπιείαο , κνξηνζαλίδεο θαη θαπιακάδεο εθηόο 

εθείλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζεκείν 030104 

030301 Απόβιεηα θινηνύ θαη μύινπ 

030302 Μνύξγα πξάζηλνπ πγξνύ(από ηελ αλάθηεζε δηαιύκαηνο πνιηνύ) 

030305 Λάζπεο απνκειάλσζεο από ηελ αλαθύθισζε ραξηηνύ 

030307 Μεραληθώο δηαρσξηδόκελα απνξξίκκαηα από ηελ πνιηνπνίεζε απόβιεηνπ ραξηηνύ θαη ραξηνληνύ 

030308 Απόβιεηα από ηελ επηινγή ραξηηνύ θαη ραξηνληώλ πνπ πξννξίδνληαη γηα αλαθύθισζε 

030309 Απόβιεηα ιάζπεο από άλπδξν αζβέζηε 

030310 Απνξξίκκαηα ηλώλ , ιάζπεο από ίλεο , πιήζκαηα θαη επηρξίζκαηα πξνεξρνκελα από κεραληθό δηαρσξηζκό 

030311 Λάζπεο από επηηόπνπ επεμεξγαζία πγώλ εθξνήο εθηόο εθίλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζεκείν 030310 

04 ΑΞΝΒΙΖΡΑ ΑΞΝ ΡΗΠ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΔΠ ∆ΔΟΚΑΡΝΠ, ΓΝΛΑΠ ΘΑΗ ΦΑΛΡΝΟΓΗΑΠ 
040101 Απόβιεηα δηαρσξηζκνύ άλπδξνπ αζβέζηνπ θαη ηεκαρίσλ δέξκαηνο 

040102 Απόβιεηα αζβέζησζεο 

040106 Λάζπεο , εηδηθόηεξα από επηηόπνπ επεμεξγαζία πγξώλ εθξνήο , πνπ πεξηέρνπλ ρξώκην 

040107 Λάζπεο , εηδηθόηεξα από επηηόπνπ επεμεξγαζία πγξώλ εθξνήο , πνπ δελ πεξηέρνπλ  ρξώκην 

040108 
Απόβιεηα επεμεξγαζκέλν δέξκα(κπιέ θύιια , μέζκαηα , απνθνκκέλα ηεκάρηα , ζθόλε ζηηιβώκαηνο) πνπ 

πεξηέρεη ρξώκην 

040109 Απόβιεηα από επέλδπζε θαη ηειείσκα 

040209 Απόβιεηα από ζπλζεηηθά πιηθά(εκπνηηζκέλα πθαληά , ειαζηνκεξή , πιαζηνκεξή) 

040210 Οξγαληθή ύιε από θπζηθά πξνηόληα(π.ρ. ιίπνο ,θεξόο) 

040215 Απόβιεηα από θηλίξηζκα άιια από ηα αλαθεξόκελα ζην ζεκείν 040214 

040217 Χξώκαηα θαη βαθέο άιια από ηα αλαθεξόκελα ζην ζεκείν 040216 

040221 Απόβιεηα από κε θαηεξγαζκέλεο πθαληνπξγηθέο ίλεο 

040222 Απόβιεηα από  θαηεξγαζκέλεο πθαληνπξγηθέο ίλεο 

05 
ΑΞΝΒΙΖΡΑ ΑΞΝ ΡΖ ΓΗΙΗΠΖ ΞΔΡΟΔΙΑΗΝ, ΡΝΛ ΘΑΘΑΟΗΠΚΝ ΦΠΗΘΝ ΑΔΟΗΝ ΘΑΗ 
ΡΖΛ ΞΟΝΙΡΗΘΖ ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑ ΑΛΘΟΑΘΑ 
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050110 Ιιύεο από επηηόπνπ επεμεξγαζία πγξώλ εθξνήο άιιεο από ηηο αλαθεξόκελεο ζην ζεκείν050109 

050114 Απόβιεηα από ςπθηηθέο ζηήιεο 

050116 Απόβιεηα πεξηέρνληα ζείν από ηε απνζείσζε πεξηειαίνπ 

050117 Οξπθηή πίζζα 

050604 Απόβιεηα από ηηο ζηήιεο ςύμεο 

050702 Απόβιεηα πνπ πεξηέρνπλ ζείν 

06 
ΑΞΝΒΙΖΡΑ ΑΞΝ ΑΛΝΟΓΑΛΔΠ ΣΖΚΗΘΔΠ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ 
 

060314 Σηεξεά άιαηα θαη δηαιύκαηα εθηόο εθείλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα ζεκεία 060311 θαη 060313 

060316 Μεηαιιηθά νμείδηα εθηόο εθείλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζεκείν 060315 

060399 Απόβιεηα κε πξνδηαγξαθόκελα άιισο 

060603 Απόβιεηα πνπ πεξηέρνπλ ζεηνύρεο νπζίεο εθηόο εθείλσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην ζεκείν 060602 

060902 Φσζθνξηθή ζθσξία 

060904 Απόβιεηα αληηδξάζεσλ κε βάζε ην αζβέζηην εθηόο εθείλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζεκείν 060903 

061101 Απόβιεηα αληηδξάζεσλ κε βάζε ην αζβέζηην από ηελ παξαγσγή δηνμεηδίνπ ηνπ ηηηαλίνπ 

07 ΑΞΝΒΙΖΡΑ ΑΞΝ ΝΟΓΑΛΗΘΔΠ ΣΖΚΗΘΔΠ ∆ΗΔΟΓΑΠΗΔΠ 
070213 Απόβιεηα πιαζηηθά 

070215 Απόβιεηα από πξόζζεηα εθηόο εθείλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζεκείν 070214 

070217 Απόβιεηα πνπ πεξηέρνπλ ζηιηθόλεο πιελ απηώλ ηνπ ζεκείνπ 070216 

070514 Σηεξεά απόβιεηα εθηόο εθείλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζεκείν 070513 

08 

ΑΞΝΒΙΖΡΑ ΑΞΝ ΡΖΛ ΞΑΟΑΓΥΓΖ, ΓΗΑΚΝΟΦΥΠΖ, ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΘΑΗ ΣΟΖΠΖ (ΞΓΞΣ) 
ΔΞIΘΑΙΤΔΥΛ (ΣΟΥΚΑΡΑ, ΒΔΟΛΗΘΗΑ ΘΑΗ ΠΚΑΙΡΝ ΑΙΝ), ΘΝΙΙΥΛ, 
ΠΡΔΓΑΛΥΡΗΘΥΛ ΘΑΗ ΡΞΝΓΟΑΦIΘΥΛ ΚΔΙΑΛΥΛ 
 

080112 Απόβιεηα από ρξώκαηα θαη βεξλίθηα άιια από ηα αλαθεξόκελα ζην ζεκείν 080111 

080318 Απόβιεηα ηόλεξ εθηύπσζεο εθηόο εθείλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζεκείν 080317 

080410 Απόβιεηα θνιιώλ θαη ζηεγαλσηηθώλ πιηθώλάιια από ηα αλαθεξόκελα ζην ζεκείν 080409 

090107 Φσηνγξαθηθό θίικ θαη ραξηί πνπ πεξηέρνπλ άξγπξν ή ελώζεηο αξγύξνπ 

090108 Φσηνγξαθηθό θίικ θαη ραξηί πνπ  δελ πεξηέρνπλ άξγπξν ή ελώζεηο αξγύξνπ 

10 ΑΞΝΒΙΖΡΑ ΑΞΝ ΘΔΟΚΗΘΔΠ ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΔΠ  

100101 
ηέθξα θιηβάλνπ, ζθσξία θαη ζθόλε ιέβεηα (εμαηξνπµέλεο  ηεο ζθόλεο ιέβεηα πνπ πεξηιαµβάλεηαη ζην 

ζεµείν 10 01 04) 

100102 πηεηηθή ηέθξα άλζξαθα 

100103 πηεηηθή ηέθξα ηύξθεο θαη (αθαηέξγαζηνπ) μύινπ 

100105 

απόβιεηα αληηδξάζεσλ µε βάζε αζβέζηην από απνζείσζε θαπζαεξίσλ ζε ζηεξεά 

µνξθή 

 

100107 απόβιεηα αληηδξάζεσλ µε  βάζε αζβέζηην από απνζείσζε θαπζαεξίσλ ζε µνξθή ιάζπεο 

100115 
ηέθξα  θιηβάλνπ,  ζθσξία  θαη  ζθόλε  ιέβεηα  από  θνηλή  θαύζε  εθηόο εθείλσλ  πνπ πεξηιαµβάλνληαη 

ζην ζεµείν 10 01 14 

100117 πηεηηθή  ηέθξα  από  θνηλή  απνηέθξσζε  εθηόο  εθείλσλ  πνπ  πεξηιαµβάλνληαη  ζην ζεµείν 10 01 16 

100121 
ιάζπεο από επηηόπνπ επεμεξγαζία πγξώλ εθξνήο εθηόο εθείλσλ πνπ πεξηιαµβάλνληαη ζην ζεµείν 10 01 

20 

100123 πδαξείο ιάζπεο από ηνλ θαζαξηζµό ιέβεηα εθηόο εθείλσλ πνπ πεξηιαµβάλνληαη ζην ζεµείν 10 01 22 

100124 άµµνη από ξεπζηνπνηεµέλεο θιίλεο 

100125 

απόβιεηα     από     ηελ     απνζήθεπζε     θαη     πξνπαξαζθεπή     θαπζίµσλ      γηα 

µνλάδεο παξαγσγήο ηζρύνο µε θαύζηµν ηνλ άλζξαθα 

 

100126 απόβιεηα από ηελ επεμεξγαζία πδάησλ ςύμεσο 

100201 απόβιεηα από ηελ επεμεξγαζία ζθσξίαο 

100202 αλεπεμέξγαζηε ζθσξία 

100208 ζηεξεά απόβιεηα από ηελ επεμεξγαζία αεξίσλ εθηόο εθείλσλ πνπ πεξηιαµβάλνληαη ζην ζεµείν 10 02 07 

100210 ζθσξίεο εμέιαζεο 

100212 απόβιεηα από επεμεξγαζία λεξνύ ςύμεο εθηόο εθείλσλ πνπ πεξηιαµβάλνληαη  ζην ζεµείν 10 02 11 

100316 εμαθξίζµαηα εθηόο εθείλσλ πνπ πεξηιαµβάλνληαη ζην ζεµείν 10 03 15 

100318 
απόβιεηα πνπ πεξηέρνπλ άλζξαθα από ηελ παξαγσγή ζεηηθώλ ειεθηξνδίσλ εθηόο εθείλσλ πνπ 

πεξηιαµβάλνληαη ζην ζεµείν 10 03 17 

100322 
άιια ζσµαηίδηα θαη ζθόλε (ζπµπεξηιαµβάλεηαη ε ζθόλε ζθαηξνµύινπ) εθηόο εθείλσλ πνπ 

πεξηιαµβάλνληαη ζην ζεµείν 10 03 21 

100324 ζηεξεά απόβιεηα από ηελ επεμεξγαζία αεξίσλ εθηόο εθείλσλ πνπ πεξηιαµβάλνληαη ζην ζεµείν 10 03 23 

100328 απόβιεηα από ηελ επεμεξγαζία λεξνύ ςύμεο εθηόο εθείλσλ πνπ πεξηιαµβάλνληαη ζην ζεµείν 10 03 27 

100330 
απόβιεηα  από  ηελ  επεμεξγαζία  αιαησδώλ  ζθσξηώλ  θαη  µαύξσλ επηπιενπζώλ ζθσξηώλ εθηόο εθείλσλ 

πνπ πεξηιαµβάλνληαη ζην ζεµείν 1 0 03 29 

ΑΔΑ: ΒΙΡ2ΟΡ10-ΜΘΩ
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100410 απόβιεηα από ηελ επεμεξγαζία λεξνύ ςύμεσο εθηόο εθείλσλ πνπ πεξηιαµβάλνληαη ζην ζεµείν 10 04 09 

100501 ζθσξίεο πξσηνγελνύο θαη δεπηεξνγελνύο παξαγσγήο 

100504 άιια ζσµαηίδηα θαη ζθόλε 

100509 απόβιεηα από ηελ επεμεξγαζία λεξνύ ςύμεσο εθηόο εθείλσλ πνπ πεξηιαµβάλνληαη ζην ζεµείν 10 05 08 

100511 

επηπιένπζεο ζθσξίεο θαη εμαθξίζµαηα εθηόο εθείλσλ πνπ πεξηιαµβάλνληαη ζην ζεµείν 

10 05 10 

 

100601 ζθσξίεο πξσηνγελνύο θαη δεπηεξνγελνύο παξαγσγήο 

100602 επηπιένπζεο ζθσξίεο θαη εμαθξίζµαηα πξσηνγελνύο θαη δεπηεξνγελνύο παξαγσγήο 

100604 άιια ζσµαηίδηα θαη ζθόλε 

100610 απόβιεηα από ηελ επεμεξγαζία λεξνύ ςύμεσο εθηόο εθείλσλ πνπ πεξηιαµβάλνληαη ζην ζεµείν 10 06 09 

100701 ζθσξίεο πξσηνγελνύο θαη δεπηεξνγελνύο παξαγσγήο 

100702 επηπιένπζεο ζθσξίεο θαη εμαθξίζµαηα πξσηνγελνύο θαη δεπηεξνγελνύο παξαγσγήο 

100703 ζηεξεά απόβιεηα από ηελ επεμεξγαζία αεξίσλ 

100704 άιια ζσµαηίδηα θαη ζθόλε 

100705 ιάζπεο θαη πιάθεο θίιηξσλ από ηελ επεμεξγαζία αεξίσλ 

100708 

απόβιεηα από ηελ επεμεξγαζία λεξνύ ςύμεσο, εθηόο εθείλσλ πνπ πεξηιαµβάλνληαη 

ζην ζεµείν 10 07 07 

 

100804 ζσµαηίδηα θαη ζθόλε 

100809 άιιεο ζθσξίεο 

100811 επηπιένπζεο  ζθσξίεο  θαη  εμαθξίζµαηα  εθηόο  εθείλσλ  πνπ  πεξηιαµβάλνληαη  ζην ζεµείν 10 08 10 

100813 
απόβιεηα πνπ πεξηέρνπλ άλζξαθα από ηελ παξαγσγή ζεηηθώλ ειεθηξνδίσλ εθηόο εθείλσλ πνπ 

πεξηιαµβάλνληαη ζην ζεµείν 10 08 12 

100814 απνξξίµµαηα ζεηηθώλ ειεθηξνδίσλ 

100816 ζθόλε θαπζαεξίσλ εθηόο εθείλσλ πνπ πεξηιαµβάλνληαη ζην ζεµείν 10 08 17 

100820 απόβιεηα από ηελ επεμεξγαζία λεξνύ ςύμεο εθηόο εθείλσλ πνπ πεξηιαµβάλνληαη ζην ζεµείν 10 08 19 

100903 ζθσξία θαµίλσλ 

100906 

ρύηεπζε θαινππηώλ (εζσηεξηθώλ θαη εμσηεξηθώλ), ηα νπνία δελ έρνπλ ππνζηεί ρύζε 

µεηάιινπ, εθηόο εθείλσλ πνπ πεξηιαµβάλνληαη ζην ζεµείν 1 0 09 05 

 

100908 

ρύηεπζε  θαινππηώλ  (εζσηεξηθώλ  θαη  εμσηεξηθώλ),  ηα  νπνία  έρνπλ ππνζηεί  ρύζε 

µεηάιινπ εθηόο εθείλσλ πνπ πεξηιαµβάλνληαη ζην ζεµείν 1 0 09 07 

 

100910 ζθόλε θαπζαεξίσλ εθηόο εθείλσλ πνπ πεξηιαµβάλνληαη ζην ζεµείν 10 09 09 

100912 άιια ζσµαηίδηα εθηόο εθείλσλ πνπ πεξηιαµβάλνληαη ζην ζεµείν 10 09 11 

100914 

απόβιεηα δεζµεπηηθώλ παξαγόλησλ εθηόο εθείλσλ πνπ πεξηιαµβάλνληαη ζην ζεµείν 

10 09 13 

 

100916 απόβιεηα παξαγόλησλ αλίρλεπζεο ξσγµώλ εθηόο εθείλσλ πνπ πεξηιαµβάλνληαη ζην ζεµείν 10 09 15 

101003 ζθσξία θαµίλσλ 

101006 

ρύηεπζε  θαινππηώλ  (εζσηεξηθώλ  θαη  εμσηεξηθώλ),  πνπ  δελ  έρνπλ ππνζηεί  ρύζε 

µεηάιινπ εθηόο εθείλσλ πνπ πεξηιαµβάλνληαη ζην ζεµείν 1 0 1 0 05 

 

101008 
ρύηεπζε θαινππηώλ (εζσηεξηθώλ θαη εμσηεξηθώλ) πνπ έρνπλ ππνζηεί ρύζε µεηάιινπ εθηόο εθείλσλ πνπ 

πεξηιαµβάλνληαη ζην ζεµείν 10 10 07 

101010 ζθόλε θαπζαεξίσλ εθηόο εθείλσλ πνπ πεξηιαµβάλνληαη ζην ζεµείν 10 10 09 

101012 άιια ζσµαηίδηα εθηόο εθείλσλ πνπ πεξηιαµβάλνληαη ζην ζεµείν 10 10 11 

101014 

απόβιεηα δεζµεπηηθώλ παξαγόλησλ εθηόο εθείλσλ πνπ πεξηιαµβάλνληαη ζην ζεµείν 

10 10 13 

 

101016 απόβιεηα παξαγόλησλ αλίρλεπζεο ξσγµώλ εθηόο εθείλσλ πνπ πεξηιαµβάλνληαη ζην ζεµείν 10 10 15 

101103 
απόβιεηα από ηλώδε πιηθά µε βάζε ύαιν 

 

101105 ζσµαηίδηα θαη ζθόλε 

101110 
απόβιεην µείγµα  πξνπαξαζθεπήο πξηλ ηε ζεξµηθή  θαηεξγαζία εθηόο εθείλσλ πνπ πεξηιαµβάλνληαη ζην 

ζεµείν 10 11 09 

101112 απόβιεηα πάινπ εθηόο εθείλσλ πνπ πεξηιαµβάλνληαη ζην ζεµείν 10 11 11 

101114 ιάζπεο ζηηιβώζεσο θαη ιείαλζεο πάινπ εθηόο εθείλσλ πνπ πεξηιαµβάλνληαη  ζην ζεµείν 10 11 13 

101116 
ζηεξεά     απόβιεηα     από     ηελ     επεμεξγαζία     θαπζαεξίσλ     εθηόο     εθείλσλ πνπ πεξηιαµβάλνληαη 

ζην ζεµείν 10 11 15 

101118 
ιάζπεο θαη πιάθεο θίιηξσλ από ηελ επεμεξγαζία θαπζαεξίσλ εθηόο εθείλσλ πνπ πεξηιαµβάλνληαη ζην 

ζεµείν 10 11 16 

101120 ζηεξεά απόβιεηα από ηελ επηηόπνπ επεμεξγαζία πγξώλ εθξνήο εθηόο εθείλσλ πνπ πεξηιαµβάλνληαη ζην 

ΑΔΑ: ΒΙΡ2ΟΡ10-ΜΘΩ
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ζεµείν 10 11 19 

101201 απόβιεην µείγµα πξνπαξαζθεπήο πξηλ ηε ζεξµηθή θαηεξγαζία 

101203 ζσµαηίδηα θαη ζθόλε 

101205 ιάζπεο θαη πιάθεο θίιηξσλ από ηελ επεμεξγαζία αεξίσλ 

101206 απνξξηπηόµελα θαινύπηα 

101208 
απόβιεηα θεξαµηθώλ, ηνύβισλ, θεξαµηδηώλ θαη πξντόλησλ δνµηθώλ θαηαζθεπώλ (µεηά από ζεξµηθή 

επεμεξγαζία) 

101210 ζηεξεά απόβιεηα από ηελ επεμεξγαζία αεξίσλ εθηόο εθείλσλ πνπ πεξηιαµβάλνληαη ζην ζεµείν 10 12 09 

101212 απόβιεηα ζµαιηνπνίεζεο εθηόο εθείλσλ πνπ πεξηιαµβάλνληαη ζην ζεµείν 10 12 11 

101301 απόβιεην µείγµα πξνπαξαζθεπήο πξηλ ηε ζεξµηθή θαηεξγαζία 

101304 απόβιεηα από ηελ αζβεζηνπνίεζε θαη ελπδάησζε ηεο αζβέζηνπ 

101306 ζσµαηίδηα θαη ζθόλε (εθηόο από ηα ζεµεία 10 13 12 θαη 10 13 13) 

101307 ιάζπεο θαη πιάθεο θίιηξσλ από ηελ επεμεξγαζία αεξίσλ 

101310 απόβιεηα από ηελ παξαγσγή αµηαληνηζηµέληνπ εθηόο εθείλσλ πνπ πεξηιαµβάλνληαη ζην ζεµείν 10 13 09 

101311 

απόβιεηα    από    ζύλζεηα    πιηθά    µε     βάζε    ην    ηζηµέλην     εθηόο    εθείλσλ πνπ πεξηιαµβάλνληαη 

ζηα ζεµεία 10 13 09 θαη 10 13 10 

 

101313 ζηεξεά απόβιεηα από ηελ επεμεξγαζία αεξίσλ εθηόο εθείλσλ πνπ πεξηιαµβάλνληαη ζην ζεµείν 10 13 12 

101314 απόβιεηα ζθπξνδέµαηνο θαη ιάζπεο ζθπξνδέµαηνο 

11 

ΑΞΝΒΙΖΡΑ ΑΞΝ ΡΖ ΣΖΚΗΘΖ ΔΞΗΦΑΛΔΗΑΘΖ ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑ ΘΑΗ ΡΖΛ ΔΞΗΘΑΙΤΖ 
ΚΔΡΑΙΙΥΛ ΘΑΗ ΑΙΙΥΛ ΙΗΘΥΛ ΓΟΝΚΔΡΑΙΙΝΟΓΗΑ ΚΖ ΠΗΓΖΟΝΣΥΛ ΚΔΡΑΙΙΥΛ 
 

110112 πδαξή πγξά μεπιύµαηνο εθηόο εθείλσλ πνπ πεξηιαµβάλνληαη ζην ζεµείν 11011 1 

110114 απόβιεηα απνιίπαλζεο εθηόο εθείλσλ πνπ πεξηιαµβάλνληαη ζην ζεµείν 11011 3 

110203 απόβιεηα  από  ηελ  παξαγσγή  ζεηηθώλ  ειεθηξνδίσλ  γηα  πδαξείο  ειεθηξνιπηηθέο δηεξγαζίεο 

110206 
απόβιεηα   από   πδξνµεηαιινπξγηθέο    δηεξγαζίεο   ραιθνύ   εθηόο   εθείλσλ   πνπ πεξηιαµβάλνληαη ζην 

ζεµείν 11 02 05 

110501 ζηεξεόο ςεπδάξγπξνο 

110502 ζηάρηε ςεπδαξγύξνπ 

12 
ΑΞΝΒΙΖΡΑ ΑΞΝ ΡΖ ΚΝΟΦΝΞΝΗΖΠΖ ΘΑΗ ΡΖ ΦΠΗΘΖ ΘΑΗ ΚΖΣΑΛΗΘΖ ΔΞΗΦΑΛΔΗΑΘΖ 
ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑ ΚΔΡΑΙΙΩΛ ΘΑΗ ΞΙΑΠΡΗΘΥΛ 

120101 Πξνηόληα ιηκαξίζκαηνο θαη ηόξλεπζεο ζηδεξνύρσλ κεηάιισλ 

120102 Σθόλε θαη ζσκαηίδηα ζηδεξνύρσλ κεηάιισλ 

120103 Πξνηόληα ιηκαξίζκαηνο θαη ηόξλεπζεο κε ζηδεξνύρσλ κεηάιισλ 

120104 Σθόλε θαη ζσκαηίδηα κε ζηδεξνύρσλ κεηάιισλ 

120105 Απνμέζκαηα θαη πξνηόληα ηόξλεπζεο πιαζηηθώλ 

120113 απόβιεηα ζπγθόιιεζεο 

120117 
 

απόβιεηα πιηθώλ αµµνβνιήο εθηόο εθείλσλ πνπ πεξηιαµβάλνληαη  ζην ζεµείν 12 01 16 

15 

ΑΞΝΒΙΖΡΑ ΑΞΝ ΠΠΘEYΑΠΗEΠ, ΑΞΝΟΟΝΦΖΡΗΘΑ ΙΗΘΑ, ΦΑΠΚΑΡΑ 
ΠΘΝΞΗΠΚΑΡΝΠ,ΙIΘΑ ΦΗΙΡΟΥΛ ΘΑΗ ΞPΝΠΡAΡEYTΗKΝΠ ΟΝΣΗΠΚΝΠ ΚΖ 
ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΝΚΔΛΑ ΑΙΙΥΠ 

150101 Σπζθεπαζία από ραξηί θαη ραξηόλη 

150102 Πιαζηηθή ζπζθεπαζία 

150103 Ξύιηλε ζπζθεπαζία 

150104 Μεηαιιηθή ζπζθεπαζία 

150105 Σπλζεηηθή ζπζθεπαζία 

150106 Μεηθηή ζπζθεπαζία 

150107 Γπάιηλε ζπζθεπαζία 

150109 ζπζθεπαζία από πθαληνπξγηθέο ύιεο 

150203 
απνξξνθεηηθά πιηθά, πιηθά θίιηξσλ, πθάζµαηα  ζθνππίζµαηνο  θαη πξνζηαηεπηηθόο ξνπρηζµόο άιια από 

ηα αλαθεξόµελα ζην ζεµείν 15 02 02 

16 ΑΞΝΒΙΖΡΑ ΚΖ ΞΟΝ∆ΗΑΓΟΑΦΝΚΔΛΑ ΑΙΙΩΠ ΠΡΝΛ ΘΑΡΑΙΝΓΝ 
160304 αλόξγαλα απόβιεηα εθηόο εθείλσλ πνπ πεξηιαµβάλνληαη ζην ζεµείν 16 03 03 

160306 νξγαληθά απόβιεηα εθηόο εθείλσλ πνπ πεξηιαµβάλνληαη ζην ζεµείν 16 03 50 

160509 Απνξξηπηόκελα ρεκηθά πιηθά εηόο εθίλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα ζεκεία 160506,160507 ή 160508 

160801 
Εμαληιεκέλνη θαηαιύηεο πνπ πεξηέρνπλ ρξπζό , άξγπξν , ξήλην , ξόδην , παιιάδην , ηξίδην ή ιεπθόρξπζν 

(εθηόο από ην ζεκείν 160807) 

161102 

πιηθά επέλδπζεο θαη εµαγέ  γηα  ππξίµαρεο  επηθάλεηεο µε  βάζε ηνλ άλζξαθα από 

µεηαιινπξγηθέο δηεξγαζίεο εθηόο εθείλσλ πνπ πεξηιαµβάλνληαη ζην ζεµείν 16 11 01 

 

161104 

άιια  πιηθά  επέλδπζεο  θαη  εµαγέ  γηα  ππξίµαρεο  επηθάλεηεο  από µεηαιινπξγηθέο δηαδηθαζίεο εθηόο 

εθείλσλ πνπ πεξηιαµβάλνληαη ζην ζεµείν 16 11 03 
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161106 
πιηθά  επέλδπζεο  θαη  εµαγέ  γηα  ππξίµαρεο   επηθάλεηεο  από  µε   µεηαιινπξγηθέο δηεξγαζίεο εθηόο 

εθείλσλ πνπ πεξηιαµβάλνληαη ζην ζεµείν 16 11 05 

19 

ΑΞΝΒΙΖΡΑ ΑΞΝ ΡΗΠ ΚΝΛΑ∆ΔΠ ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑΠ ΑΞΝΒΙΖΡΩΛ, ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ 
ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑΠ ΓΟΩΛ ΑΞΝΒΙΖΡΩΛ ΔΘΡΝΠ ΠΖΚΔΗΝ ΞΑΟΑΓΩΓΖΠ ΘΑΗ ΡΖΛ 
ΞΟΝΔΡΝΗΚΑΠΗΑ ∆ΑΡΝΠ ΞΟΝΝΟΗΕΝΚΔΛΝ ΓΗΑ ΘΑΡΑΛΑΙΩΠΖ ΑΞΝ ΡΝΛ ΑΛΘΟΩΞΝ 
ΘΑΗ ∆ΑΡΝΠ ΓΗΑ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ ΣΟΖΠΖ 

190102 ζηδεξνύρα πιηθά πνπ αθαηξέζεθαλ από ηελ ηέθξα θιηβάλνπ 

190119 άµµνη από ξεπζηνπνηεµέλεο θιίλεο 

190203 
πξναλαµεµεηγµέλα απόβιεηα πνπ απνηεινύληαη µόλν από µε επηθίλδπλα απόβιεηα 

 

190206 ιάζπεο  από  θπζηθνρεµηθέο  θαηεξγαζίεο  εθηόο  εθείλσλ  πνπ  πεξηιαµβάλνληαη  ζην ζεµείν 19 02 05 

190305 ζηαζεξνπνηεµέλα απόβιεηα άιια από ηα αλαθεξόµελα ζην ζεµείν 19 03 04 

190307 ζηεξενπνηεµέλα απόβιεηα άιια από ηα αλαθεξόµελα ζην ζεµείν 19 03 06 

190501 µε ιηπαζµαηνπνηεµέλν ηµήµα ησλ δεµνηηθώλ θαη παξνµνίσλ απνβιήησλ 

190502 µε ιηπαζµαηνπνηεµέλν ηµήµα δσηθώλ θαη θπηηθώλ απνβιήησλ 

190503 πξντόληα ιηπαζµαηνπνίεζεο εθηόο πξνδηαγξαθώλ 

190604 πξντόληα δύµσζεο από ηελ αλαεξόβηα επεμεξγαζία αζηηθώλ απνβιήησλ 

190605 πγξό από ηελ αλαεξόβηα επεμεξγαζία δσηθώλ θαη θπηηθώλ απνβιήησλ 

190606 πξντόληα δύµσζεο από ηελ αλαεξόβηα επεμεξγαζία δσηθώλ θαη θπηηθώλ απνβιήησλ 

190801 εζραξίζµαηα 

190802 Απόβιεηα από ηε εμάκκσζε 

190805 ιάζπεο από ηελ επεμεξγαζία αζηηθώλ ιπµάησλ 

190812 
ιάζπεο από ηε βηνινγηθή θαηεξγαζία απνβιήησλ βηνµεραληθώλ πδάησλ εθηόο εθείλσλ πνπ 

πεξηιαµβάλνληαη ζην ζεµείν 19 08 11 

190814 
ιάζπεο από άιιε επεμεξγαζία απνβιήησλ βηνµεραληθώλ πδάησλ εθηόο εθείλσλ πνπ πεξηιαµβάλνληαη ζην 

ζεµείν 19 08 13 

190901 ζηεξεά απόβιεηα από πξσηνβάζµηα δηύιηζε θαη εζραξίζµαηα 

190902 ιάζπεο από ηε δηαύγαζε ηνπ λεξνύ 

190903 ιάζπεο από ηελ αθαίξεζε αλζξαθηθώλ αιάησλ 

190904 ρξεζηµνπνηεµέλνο ελεξγόο άλζξαθαο 

191001 απόβιεηα ζηδήξνπ ή ράιπβα 

191002 µε ζηδεξνύρα απόβιεηα 

191006 άιια θιάζµαηα άιια από ηα αλαθεξόµελα ζην ζεµείν 19 10 05 

191201 Χαξηί θαη ραξηόλη 

191202 Σηδεξνύρα κέηαιια 

191203 Με ζηδεξνύρα κέηαιια 

191204 Πιαζηηθά θαη θανπηζνύθ 

191205 γπαιί 

191207 μύιν εθηόο εθείλσλ πνπ πεξηιαµβάλνληαη ζην ζεµείν 19 12 06 

191208 πθαληηθέο ύιεο 

191209 νξπθηά (π.ρ. άµµνο, πέηξεο) 

191210 Καύζηκα απόβιεηα (θαύζηκα πξνεξρόκελα από απνξξίκκαηα) 

191212 

άιια απόβιεηα (πεξηιαµβαλνµέλσλ µεηγµάησλ πιηθώλ) από ηε µεραληθή θαηεξγαζία απνβιήησλ εθηόο 

εθείλσλ πνπ πεξηιαµβάλνληαη ζην ζεµείν 1 9 1 2 1 1 

 

 

191302 
ζηεξεά απόβιεηα από ηελ εμπγίαλζε ρσµάησλ  εθηόο εθείλσλ πνπ πεξηιαµβάλνληαη ζην ζεµείν 19 13 01 

 

20 

∆ΖΚΝΡΗΘΑ ΑΞΝΒΙΖΡΑ (ΝΗΘΗΑΘΑ ΑΞΝΒΙΖΡΑ ΘΑΗ ΞΑΟΝΚΝΗΑ ΑΞΝΒΙΖΡΑ ΑΞΝ 
ΔΚΞΝΟΗΘΔΠ ∆ΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΔΠ, ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΔΠ ΘΑΗ Η∆ΟΚΑΡΑ), 
ΞΔΟΗΙΑΚΒΑΛΝΚΔΛΩΛ ΚΔΟΩΛ ΣΩΟΗΠΡΑ ΠΙΙΔΓΔΛΡΩΛ 

200101 Χαξηηά θαη ραξηόληα 

200102 γπαιηά 

200108 βηναπνηθνδνµήζηµα απόβιεηα θνπδίλαο θαη ρώξσλ ελδηαίηεζεο 

200110 ξνύρα 

200111 πθάζκαηα 

200122 αεξνδόι 

200125 βξώζηµα έιαηα θαη ιίπε 

200128 ρξώµαηα, µειάλεο, θόιιεο θαη ξεηίλεο άιιεο από ηηο αλαθεξόµελεο ζην ζεµείν 20 01 27 

200130 απνξξππαληηθά άιια από ηα αλαθεξόµελα ζην ζεµείν 20 0129 

200132 θάξµαθα άιια από ηα αλαθεξόµελα ζην ζεµείν 20 0131 

200138 Ξύιν εθηόο εθείλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζεκείν 200137 

200139 πιαζηηθά 

200140 κέηαιια 
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200201 Βηναπνηθνδνκήζηκα απόβιεηα 

200202 Χώκαηα θαη πέηξεο 

200203 Άιια κε βηναπνηθνδνκήζηκα απόβιεηα 

200301 Αλάκεηθηα δεκνηηθά απόβιεηα 

200302 απόβιεηα από αγνξέο 

200303 ππνιείµµαηα από ηνλ θαζαξηζµό δξόµσλ 

200304 ιάζπε ζεπηηθήο δεμαµελήο 

200306 απόβιεηα από ηνλ θαζαξηζµό ιπµάησλ 

200307 Ογθώδε απόβιεηα 
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