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ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Χορήγηση άδειας για τη δραστηριότητα συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών
αποβλήτων, καθώς και Συσκευασιών, Μεταχειρισμένων Ελαστικών Οχημάτων, Οχημάτων Τέλους Κύκλου
Ζωής (ΟΤΚΖ), Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) και Αποβλήτων από
Εκσκαφές, Κατασκευές και Κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) όπως αυτά ορίζονται στην ΚΥΑ Η.Π. 50910/2727
(ΦΕΚ 1909/Β/22-12-03), εντός του γεωγραφικού χώρου των διοικητικών ορίων της αρμοδιότητας της
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, στην εταιρεία ¨METECO ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ¨ με δ.τ. ¨METECO A.E.¨ που εδρεύει στο υπ’ αριθμ. 686Β αγρτ. Νεοχωρούδας –
εκτός σχεδίου – Δ.Ε. Καλλιθέας του Δήμου Ωραιοκάστρου Π.Ε. Θεσσαλονίκης.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 160/Α/18-10-86), όπως
τροποποιήθηκε με το Ν. 3010/2002 «Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και
96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρύθμισης θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 91Α/25-04-02) και όπως ισχύει.
2. Την ΚΥΑ Η.Π. 50910/2727/2003 «Μέτρα και όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός
και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης» (ΦΕΚ 1909Β/ 22-12-2003) ως ισχύει.
3. Το Ν. 2939/2001 «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων –
Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων
(Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 179/Α/06-08-01) ως ισχύει.
4. Την ΚΥΑ 114218/1997 «Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης
στερεών αποβλήτων» (ΦΕΚ 1016/17-11-1997)
5. Την Εγκύκλιο με αρ. πρ. οικ. 129043/4345/8-7-2011: «Εφαρμογή νομοθεσίας για τη διαχείριση μη
επικίνδυνων στερεών αποβλήτων» του Τμήματος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Δ/νσης
Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΚΑ.
6. Την με α.π. οικ. 4631.109/12 Δεκεμβρίου 2011 Εγκύκλιο 21 του ΥΠΕΚΑ με Θέμα: Άδειες συλλογής
και μεταφοράς.
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7. Την Εγκύκλιο οικ. 123067/1029/2004 της Δ/νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
«Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων: Συλλογή – Μεταφορά – Αποθήκευση Αποβλήτων και
Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων»
8. Το Ν. 4042/2012 «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ –
Πλαίσιο παραγωγής διαχείρισης αποβλήτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθμιση
θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής » (ΦΕΚ 24/Α/13-2-2012).
9. Την Εγκύκλιο 122648/09-03-05 της Δ/νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του Υ.Π.Ε.Κ.Α
«Διευκρινήσεις σχετικά με τη Μελέτη Οργάνωσης για την άδεια συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων
– συσκευασιών, χρησιμοποιημένων ελαστικών οχημάτων, αποβλήτων λιπαντικών ελαίων, οχημάτων
στο τέλος κύκλου ζωής τους, χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και αποβλήτων
ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2939/2001»
10. Την ΚΥΑ αριθμ. 36259/1757/Ε103/10 (ΦΕΚ 1312 Β/24-8-2010): Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την
εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ).
11. Το Π.Δ. 109/2004 «Μέτρα και όροι για την εναλλακτική διαχείριση των μεταχειρισμένων ελαστικών
των οχημάτων. Πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείρισή τους» (ΦΕΚ 75Α/05-03-04)
12. Το Π.Δ. 116/2004 «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των οχημάτων στο
τέλος του κύκλου ζωής τους, των χρησιμοποιημένων ελαστικών τους και των απενεργοποιημένων
καταλυτικών μετατροπέων, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/53/ΕΚ «για τα οχήματα
στο τέλος του κύκλου ζωής τους» του Συμβουλίου της 18ης Σεπτεμβρίου 2000» (ΦΕΚ 81Α/05-03-04)
13. 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 82Α/05-03-04)
14. 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.
15. Το με α. π. 3010421/1750/31-08-04 έγγραφο του Τμήματος Επικίνδυνων Ουσιών, Παρασκευασμάτων
& Αντικειμένων, της Δ/νσης Περιβάλλοντος της Γενικής Δ/νσης Γενικού Χημείου του Κράτους προς
το Γραφείο Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών & Άλλων Προϊόντων της Δ/νσης
Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του Υ.Π.Ε.Κ.Α
16. Το με α.π. 3006025/1093/2010 του Τμήματος Β΄ της Δ/νσης Περιβάλλοντος του Γενικού Χημείου του
Κράτους της Γενικής Δ/νσης της Γενικής Γραμματείας Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων.
17. Το Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107Α/30-05-1997) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας,
ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107/Α) ως ισχύει.
18. Τις διατάξεις του Ν. 2647/22-10-1998 (ΦΕΚ 237Α/1998) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις
Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» ως ισχύει.
19. Τις διατάξεις του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
20. Το Π.Δ. αριθμ. 143 (ΦΕΚ 236/Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου».
21. Την με ημ/νία 17-1-2014 Συμφωνία της εταιρείας ¨METECO A.E.¨ με την Εναλλακτική Διαχείριση
Οχημάτων Ελλάς (Ε.Δ.Ο.Ε.) με ισχύ αορίστου χρόνου.
22. Την αίτηση του κυρίου Κωνσταντινίδη Γεώργιου, αρμόδιου για την εταιρεία ¨METECO A.E.¨, με την
οποία υποβλήθηκε Μελέτη Οργάνωσης και Λειτουργίας για την εν λόγω δραστηριότητα σε 2 σειρές.
(α.π. ΑΔΑ: 7947/1727/5-2-2014)
23. Την με ημ/νία 03-04-2014 αίτηση για την εταιρεία METECO Α.Ε. με την οποία υποβλήθηκαν
διευκρινήσεις – συμπληρώσεις μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με την Υπηρεσία.
24. Την αρ. οικ. 45076/5738/2-10-2012 Απόφαση της Γενικής Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αιγαίου (ΦΕΚ 3181/Β/12).
25. Το με αρ. πρ. Α.Δ.Α.: οικ.1008/202/Α.Φ.1.4/08-01-2013 έγγραφο του Γενικού Διευθυντή της Γενικής
Δ/νσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής με θέμα «Εφαρμογή της αριθμ. οικ.
45076/5738/02.10.12 Απόφασης Γενικής Γραμματέως Α.Δ.Α. (ΦΕΚ 3181/Β/29.11.12)».
26. Την με α.π.: οικ. 81434/9157/31-12-2013 απόφαση Γ. Γ. με Θέμα: «Αναπλήρωση Προϊσταμένου
Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αιγαίου».
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27. Το γεγονός ότι με βάση την παραπάνω αναφερόμενη Απόφαση Γενικής Γραμματέως Α.Δ.Α. για
παροχή εξουσιοδότησης Πράξεων και Εγγράφων ΦΕΚ. 3181/Β/29.11.2012(αρθρ. 2 παρ. 15 τελευταίο
εδάφιο), η υπογραφή της παρούσης ανήκει στο Γενικό Γραμματέα της Α.Δ.Α.
28. Τις διατάξεις του άρθρου 56 κεφαλ. Γ’ του Ν.4257/14 (ΦΕΚ 93/Α/14-04-2014).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Χορηγούμε άδεια για τη δραστηριότητα συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων,
καθώς και Συσκευασιών, Μεταχειρισμένων Ελαστικών Οχημάτων, Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής
(ΟΤΚΖ), Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) και Αποβλήτων από Εκσκαφές,
Κατασκευές και Κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), όπως αυτά ορίζονται στην ΚΥΑ Η.Π. 50910/2727 (ΦΕΚ
1909/Β/22-12-03) (στο εξής: απόβλητα), εντός των διοικητικών ορίων του γεωγραφικού χώρου της
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην εταιρεία ¨METECO ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ¨ με δ.τ. ¨METECO A.E.¨, (στο εξής: Εταιρεία), με σκοπό τη μεταφορά τους σε
νομίμως αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις διάθεσης, ανακύκλωσης, επεξεργασίας και αξιοποίησης στερεών
αποβλήτων, με τους ακόλουθους όρους και περιορισμούς:

1. Γενικοί όροι και περιορισμοί:
1.1. Η παρούσα άδεια ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής της και για το χρονικό διάστημα των πέντε
(5) ετών, με την προϋπόθεση ότι θα τηρούνται τα στοιχεία που αναφέρονται στην παρούσα Απόφαση και
δεν θα προκύψουν επιφυλάξεις από τους συναρμόδιους φορείς κατά τη διάρκεια υλοποίησης της
δραστηριότητας, και εφόσον δεν παρεμβληθεί άλλη σχετική Νομοθετική Ρύθμιση. Ειδικότερα, για τις
συσκευασίες, τα μεταχειρισμένα ελαστικά οχημάτων, οχήματα τέλους κύκλου ζωής, τα ΑΗΗΕ και τα
ΑΕΚΚ, η παρούσα άδεια ισχύει από την έναρξη ισχύος κάθε Σύμβασης της Εταιρείας με τα αντίστοιχα
Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης στερεών αποβλήτων για μεταφορά των συλλεγομένων
από αυτήν στερεών αποβλήτων στις εγκεκριμένες εγκαταστάσεις προσωρινής αποθήκευσης, διάθεσης,
διαλογής, αξιοποίησης και επεξεργασίας που θα ορίζονται από το αντίστοιχο Συλλογικό Σύστημα
Εναλλακτικής Διαχείρισης.
1.2. Η παρούσα Άδεια ισχύει για δραστηριότητες συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών
αποβλήτων σύμφωνα με τις διατάξεις Η.Π. 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909Β) και δεν επεκτείνεται σε
εργασίες προσωρινής αποθήκευσης, διάθεσης, αξιοποίησης και μεταφόρτωσης στερεών αποβλήτων. Τα
μέσα μεταφοράς, τα κατάλληλα μέσα συλλογής κατά τη μεταφορά και οι συνεργασίες της Εταιρείας
παρατίθενται στους Πίνακες (Π1 & Π2). Επίσης, η παρούσα Άδεια αφορά σε εργασίες συλλογής και
μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, όπως αυτά περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΒ του άρθρου
17 της ΚΥΑ με Η.Π. 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909Β) και συγκεκριμένα στερεά απόβλητα με Κωδικούς
ΕΚΑ (Πίνακας Π1):
Α) Οι Πίνακες Π1 & Π2 επισυνάπτονται ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της παρούσας Απόφασης στο τέλος της
κι αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της.
Κάθε πιθανή αλλαγή / συμπλήρωση του παραπάνω πίνακα λόγω νέων συνεργασιών που αφορούν στην
άσκηση της δραστηριότητας στο σύνολο των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου να
γνωστοποιείται άμεσα στην Υπηρεσία κατά τα οριζόμενα στην εγκύκλιο- 5 σχετικό (δηλαδή με τους
προβλεπόμενους πίνακες κλπ).
Β) Οι συσκευασίες, τα μεταχειρισμένα ελαστικά οχημάτων, τα οχήματα τέλους κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ), τα
απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) καθώς και τα ΑΕΚΚ, τα οποία
κατατάσσονται στα στερεά μη επικίνδυνα απόβλητα και περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΒ του άρθρου
17 της ΚΥΑ με Η.Π. 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β/03), στο Νόμο 2939/2001, στο Π.Δ. 109/2004 (ΦΕΚ
75Α/05-03-04), στο Π.Δ. 116/2004 (ΦΕΚ 81Α/05-03-04) και στα παραρτήματα ΙΑ και ΙΒ του Π.Δ.
117/2004 (ΦΕΚ 82Α/05-03-04), του Π.Δ. 15/2006 «Τροποποίηση του Π.Δ. 117/2004 (Α’ 82) και την ΚΥΑ
αριθμ. 36259/1757/Ε103/10 (ΦΕΚ 1312 Β/24-8-2010).
Τα συλλεγόμενα απόβλητα δεν θα περιέχουν υγρά (νερό κ.α.) και θα είναι απαλλαγμένα από ξένες ύλες και
επικίνδυνες ουσίες.
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1.3. Η παρούσα άδεια ισχύει για την δραστηριότητα της συλλογής μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων και
της μεταφοράς αυτών σε κατάλληλα αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις διάθεσης, ανακύκλωσης επεξεργασίας,
και αξιοποίησης στερεών αποβλήτων. Όσον αφορά απόβλητα για τα οποία απαιτείται η τελική διάθεση
τους να γίνεται σε ΧΥΤΑ, για αυτά η παρούσα άδεια είναι σε ισχύ για όσο διάστημα η Εταιρεία κατέχει
σύμβαση με τον ή τους φορείς διαχείρισης των ΧΥΤΑ. Για αυτή την περίπτωση, η Εταιρεία υποχρεούται
κάθε φορά που στο χρονικό αυτό διάστημα ανανεώνεται η ανωτέρω σύμβαση να προσκομίζει στη Δ/νση
ΠΕ.ΧΩ.ΣΧΕ Νοτίου Αιγαίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου σχετικό αντίγραφο άμεσα. Σε
περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο η Εταιρεία δεν διαθέτει σε ισχύ σύμβαση με τον ή τους φορείς
διαχείρισης των ΧΥΤΑ για τα συγκεκριμένα απόβλητα που η τελική τους διάθεση γίνεται σε ΧΥΤΑ, η
παρούσα απόφαση δεν ισχύει αυτομάτως για την κατηγορία των αποβλήτων αυτών.
1.4. Η εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών, των μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων, των
οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ), των ΑΗΗΕ και των Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατασκευές και
Κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) διέπεται από τις γενικές αρχές του Ν.2939/2001 και γίνεται σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν. 2939/2001 και των Π.Δ. 109/2004, 116/2004, 117/2004, Π.Δ. 15/2006 «Τροποποίηση του
Π.Δ. 117/2004» και την ΚΥΑ αριθμ. 36259/1757/Ε103/10 (ΦΕΚ 1312 Β/24-8-2010).
1.5. Κάθε εργασία διαχείρισης των συλλεγόμενων και μεταφερόμενων στερεών αποβλήτων
πραγματοποιείται σύμφωνα με τη διαδικασία, τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στις
σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για τη διαχείριση των στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων ή
των επικίνδυνων κατά περίπτωση.
1.6. Η παρούσα άδεια ισχύει για τη δραστηριότητα της συλλογής μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων
εντός του γεωγραφικού χώρου των διοικητικών ορίων της αρμοδιότητας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
και της μεταφοράς αυτών σε κατάλληλα αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις προσωρινής αποθήκευσης,
διάθεσης, ανακύκλωσης, επεξεργασίας και αξιοποίησης στερεών αποβλήτων, ειδικότερα για την περίπτωση
(Β) των στερεών αποβλήτων στην παράγραφο 1.2. σε νομίμως αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις
ανακύκλωσης, επεξεργασίας και αξιοποίησης στερεών αποβλήτων, οι οποίες θα ορίζονται και θα
υποδεικνύονται από τα αντίστοιχα εγκεκριμένα από την αρμόδια Διεύθυνση του Υ.Π.Ε.Κ.Α. Συλλογικά
Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης στερεών αποβλήτων. Εάν η δραστηριότητα της μεταφοράς
επεκτείνεται πέραν των ορίων αυτών, η Εταιρεία υποχρεούται να ζητήσει σχετική άδεια από την
αντίστοιχη αρμόδια Υπηρεσία Αποκεντρωμένης Διοίκησης Χωρικής Αρμοδιότητας γεωγραφικά της
αντίστοιχης Περιφέρειας. Οι Συμβάσεις της Εταιρείας με τα εγκεκριμένα Συλλογικά Συστήματα
Εναλλακτικής Διαχείρισης στερεών αποβλήτων, με νομίμως αδειοδοτημένες εταιρείες ανακύκλωσης,
επεξεργασίας και αξιοποίησης στερεών αποβλήτων για μεταφορά σε αυτές ανακυκλώσιμων υλικών, καθώς
και οι ανανεώσεις και παρατάσεις αυτών αποτελούν προϋπόθεση για την ισχύ της παρούσας Άδειας. Οι εν
λόγω Συμβάσεις καθώς και οι αποφάσεις έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) και οι άδειες
λειτουργίας των μονάδων αποθήκευσης, διαλογής και μηχανικής επεξεργασίας, στις οποίες μεταφέρονται
ανακυκλώσιμα στερεά απόβλητα από την Εταιρεία, πρέπει να είναι σε ισχύ για όλο το χρονικό διάστημα
ισχύος της παρούσας Άδειας. Στην περίπτωση που δεν παραταθούν ή ανανεωθούν οι παραπάνω Συμβάσεις
της Εταιρείας με τα εγκεκριμένα Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης στερεών αποβλήτων
και με κατάλληλα αδειοδοτημένες εταιρείες αξιοποίησης, τότε η παρούσα Άδεια αυτομάτως ανακαλείται.
Η Εταιρεία οφείλει να προσκομίζει στη Δ/νση ΠΕ.ΧΩ.ΣΧΕ. Νοτίου Αιγαίου της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αιγαίου, αμέσως μετά την υπογραφή τους, τις παρατάσεις ή ανανεώσεις των Συμβάσεών της
με τα εγκεκριμένα Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης στερεών αποβλήτων και τις
αδειοδοτημένες εταιρείες ανακύκλωσης, αξιοποίησης, αποθήκευσης, διαλογής και επεξεργασίας στερεών
αποβλήτων καθώς και κάθε νέα σύμβαση με αδειοδοτημένες εταιρείες αξιοποίησης στερεών αποβλήτων.
1.7. Η Εταιρεία υποχρεούται πριν την έναρξη των δραστηριοτήτων της, να διαθέτει σε χρήση την
απαραίτητη υποδομή σε οχήματα, μηχανήματα και εγκαταστάσεις, για την τήρηση των όρων της παρούσης
και συγχρόνως για την εξασφάλιση της καθαριότητας του εξοπλισμού συλλογής και μεταφοράς των
απορριμμάτων. Επίσης, η Εταιρεία έχει την ευθύνη για το χειρισμό και τη συντήρηση όλων των οχημάτων
μεταφοράς των στερεών αποβλήτων ώστε να είναι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και οι εργασίες
συλλογής και μεταφοράς να μην εγκυμονούν κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον μέσα
από την ασφαλή κατάσταση των οχημάτων.
1.8. Η Εταιρεία υποχρεούται, σύμφωνα με το αρ. 13 παρ. 3 της ΚΥΑ Η.Π. 50910/2727/2003 και με την
αρ. πρ. οικ. 129043/4345/8-7-2011 Εγκύκλιο του ΥΠΕΚΑ, να καταχωρηθεί σε Μητρώο που τηρείται στην
αρμόδια υπηρεσία περιβάλλοντος (Τμήμα ΔΣΑ) του ΥΠΕΚΑ, και οφείλει να προσκομίσει στην Υπηρεσία
μας αποδεικτικό της καταχώρησής της στο εν λόγω Μητρώο. Η Εταιρεία οφείλει να μεριμνήσει για την
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παραπάνω καταχώρηση ενημερώνοντας κατά τα παραπάνω την Υπηρεσία μας η δε δραστηριοποίησή της
δεν επηρεάζεται από την παραπάνω υποχρεωτική καταχώρηση.
1.9. Η παρούσα Άδεια μπορεί να ανακληθεί είτε μετά από παράβαση κάποιου ή κάποιων όρων αυτής, ή
παράλειψη, παραποίηση κάποιου σταδίου των εργασιών που αναφέρονται στη Μελέτη Οργάνωσης και
Λειτουργίας, (22 & 23 σχετικά) είτε μετά από διαπίστωση ότι από τη δραστηριότητα που ασκεί η Εταιρεία
κινδυνεύει η δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Η Άδεια επίσης, μπορεί να ανακληθεί ή να επιβληθούν
πρόσθετοι όροι ως αποτέλεσμα μελλοντικών διατάξεων του Υ.Π.Ε.Κ.Α και συναρμόδιων Υπουργείων.
1.10. Επισημαίνεται ότι αν από τις εργασίες συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων
προκληθεί ρύπανση ή υποβάθμιση του περιβάλλοντος με υπαιτιότητα της Εταιρείας, θα εφαρμοστεί το
άρθρο 15 της ΚΥΑ Η.Π. 50910/2727/2003 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των Ν. 1650/86, Ν. 2939/2001,
Ν 4042/2012 και των Π.Δ. 109/2004, 116/2004, 117/2004 και της ΚΥΑ αριθμ. 36259/1757/Ε103/10 (ΦΕΚ
1312 Β/24-8-2010) περί επιβολής κυρώσεων.
1.11. Τα στερεά απόβλητα τα οποία εμπίπτουν ή πρόκειται να εμπίπτουν στη νομοθεσία για εναλλακτική
διαχείριση στερεών αποβλήτων θα πρέπει να διαχειρίζονται σύμφωνα με τον Ν. 2939/01 και τα προεδρικά
διατάγματα που έχουν εκδοθεί ή πρόκειται να εκδοθούν ως απόρροια των διατάξεών του ως άνω Νόμου
και με τα οποία καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την
εναλλακτική διαχείριση των διαφόρων τύπων των εν λόγω στερεών αποβλήτων. Σε αυτήν την περίπτωση,
η Εταιρεία υποχρεούται να συνεργαστεί με τα αντίστοιχα εγκεκριμένα από την αρμόδια Διεύθυνση
του Υ.Π.Ε.Κ.Α Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης στερεών αποβλήτων, εφόσον
απαιτείται από τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας. Στην περίπτωση αυτή τα αντίστοιχα συστήματα
εναλλακτικής διαχείρισης στερεών αποβλήτων θα πρέπει να καθορίζουν και να υποδεικνύουν τόσο τα
σημεία συλλογής όσο και τον τελικό αποδέκτη των συλλεγόμενων αποβλήτων.
1.12. Για κάθε δραστηριότητα σχετικά με την παρούσα Άδεια, που αφορά στη συλλογή και μεταφορά μη
επικίνδυνων στερεών αποβλήτων πρέπει να υπάρχει σύμβαση είτε του κατόχου (νομικά ή φυσικά πρόσωπα
κ.λ.π.) είτε του διαχειριστή των απορριμμάτων (ΟΤΑ κ.λ.π.) με την Εταιρεία, η οποία οφείλει να
ενημερώνει τη Δ/νση ΠΕ.ΧΩ.ΣΧΕ. Νοτίου Αιγαίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου σχετικά με τη
Σύμβαση που υπογράφει, στα πλαίσια της παρούσας αδειοδότησης, υποβάλλοντας συμπληρωματικά
τεχνικά στοιχεία, εάν απαιτείται, έτσι ώστε να τεκμηριώνεται η κάλυψη των απαιτήσεων του συνόλου των
συμβάσεων. Σε περίπτωση που κριθεί ότι δεν τεκμηριώνεται η κάλυψη των ως άνω απαιτήσεων και εάν η
Εταιρεία δεν προσκομίσει τα επιπλέον απαιτούμενα τεχνικά στοιχεία, η παρούσα άδεια μπορεί να
ανακληθεί.
1.13. Η αδειοδοτούμενη Εταιρεία υποχρεούται να τηρήσει όλα όσα αναφέρονται στη θεωρημένη Μελέτη
Οργάνωσης και Λειτουργίας και τα συμπληρωματικά στοιχεία αυτής, που υποβλήθηκαν με τα 22 & 23
σχετικά, και εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους της παρούσας Απόφασης. Η εν λόγω Μελέτη
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Άδειας και θα πρέπει να είναι στη διάθεση των αρμόδιων
υπηρεσιών σε κάθε έλεγχο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
1.14. Οι τεχνικές προδιαγραφές των μέσων προσωρινής αποθήκευσης πριν τη συλλογή (κάδων, container
κ.α.), των οχημάτων μεταφοράς, των οχημάτων πλύσης των κάδων καθώς και του λοιπού εξοπλισμού
συλλογής και μεταφοράς των στερεών αποβλήτων και γενικά ολόκληρης της αδειοδοτούμενης
δραστηριότητας πρέπει να είναι απολύτως σύμφωνες με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 114218/1997 και
σύμφωνα με την οικεία ισχύουσα κείμενη νομοθεσία, κατά περίπτωση μεταφερόμενου είδους αποβλήτου.
Η δε μη τήρηση του όρου αποτελεί λόγο αναστολής της ισχύος της παρούσας.
1.15. Η Εταιρεία υποχρεούται να συλλέγει τα στερεά απόβλητα που περιλαμβάνονται στην περίπτωση (Β)
της παραγράφου 1.2. από τα σημεία συλλογής που θα υποδεικνύονται από τα αντίστοιχα Συλλογικά
Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης των στερεών αποβλήτων και σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης
νομοθεσίας και τους όρους των Συμβάσεων των Συλλογικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης με
την εταιρεία. Τα εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης θα προσδιορίζουν με ακρίβεια τα
σημεία συλλογής, κατά τρόπο όχι αναγκαία στατικό, αλλά προσαρμοσμένο στις εκάστοτε ανάγκες, 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.
1.16. Σύμφωνα με την εγκύκλιο Οικ. 129043/4345/8-7-2011 του ΥΠΕΚΑ, η αδειοδοτημένη Εταιρεία για
συλλογή και μεταφορά μη επικίνδυνων αποβλήτων έχουν την πλήρη ευθύνη για την οργάνωση των μέσων
συλλογής και των οχημάτων μεταφοράς, την καταλληλότητα τους για την μεταφορά των αποβλήτων, την
ασφαλή παράδοσή τους σε νόμιμα λειτουργούσες επιχειρήσεις προς περαιτέρω εργασίες αξιοποίησης ή
διάθεσης (R/D) ή προς διασυνοριακή μεταφορά.
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2. Όροι και περιορισμοί που αφορούν στη συλλογή μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων:
2.1. Κατάλληλη επιλογή των χώρων συγκέντρωσης ώστε:
 Να διευκολύνεται η λειτουργικότητα των διαδικασιών φορτοεκφόρτωσης των μηχανημάτων
συλλογής.
 Να είναι εύκολα προσβάσιμοι, χωρίς να παρενοχλούνται οι γειτονικές κατοικίες.
 Να είναι σε σημεία κεντροβαρή των περιοχών που εξυπηρετούν.
2.2. Κατά την επιλογή των χώρων, όπου θα τοποθετούνται τα μηχανήματα συλλογής των στερεών
αποβλήτων να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα, ώστε να μην ανακύπτουν προβλήματα περιβάλλοντος,
υγιεινής και κυκλοφορίας. Οι ώρες αποκομιδής των στερεών αποβλήτων και οι διαδρομές των οχημάτων
μεταφοράς πρέπει να προγραμματίζονται κατάλληλα, ώστε να μην προκαλούνται κυκλοφοριακά
προβλήματα.
2.3. Στην περίπτωση μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων (π.χ οργανικών αποβλήτων) θα
πρέπει ο καθαρισμός (π.χ. πλύση) του οχήματος να γίνεται μετά το τέλος κάθε εκφόρτωσής του είτε να
αντικαθίσταται με άλλο καθαρό. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις ο καθαρισμός (π.χ. πλύση) θα
πραγματοποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα ώστε να αποφεύγεται η πρόκληση εστιών μόλυνσης και να
διασφαλίζεται η δημόσια υγεία (πχ μεταφορά μεταλλικών ή πλαστικών αντικειμένων, σιδήρου κλπ).
2.4. Το πλύσιμο και η απολύμανση των μέσων προσωρινής αποθήκευσης πριν από τη συλλογή θα πρέπει
να πραγματοποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα και με τρόπο ώστε να αποφεύγεται η πρόκληση εστιών
μόλυνσης και να διασφαλίζεται η δημόσια υγεία.
2.5. Η θέση των χώρων συλλογής να είναι απόμακρη και μη ορατή από αρχαιολογικούς χώρους και από
πολιτιστικού περιεχομένου γενικά κτίσματα.
2.6. Απαγορεύεται η συγκέντρωση ή προσωρινή αποθήκευση αποβλήτων οποιουδήποτε είδους σε
στεγασμένους ή υπαίθριους χώρους εντός ή εκτός σχεδίου χωρίς τη σχετική άδεια, όπως επίσης και η
παραμονή των στερεών αποβλήτων στα μέσα συλλογής να μην υπερβαίνει τις πέντε (5) ημέρες μετά την
παρέλευση των οποίων θα πρέπει να αντικαθίστανται με άλλα καθαρά.
2.7. Να λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα προστασίας της υγείας των εργατών συλλογής σύμφωνα με
την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία και τη Μελέτη Οργάνωσης και Λειτουργίας και τα
συμπληρωματικά στοιχεία αυτής, που υποβλήθηκαν με τα 22 & 23 σχετικά. Επίσης, η Εταιρεία πρέπει να
διενεργεί προληπτικό ιατρικό – κλινικοεργαστηριακό έλεγχο, τουλάχιστον σε ετήσια βάση, του
προσωπικού που ασχολείται με τη διαχείριση των αποβλήτων προς εξασφάλιση της επίβλεψης της υγείας
και τη διάγνωση τυχόν βλάβης της σε συνάρτηση με τους κινδύνους κατά την εργασία.
2.8. Απαγορεύεται να διακινούνται ελαστικά, οχήματα, συσκευασίες, ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός
εξοπλισμός και ΑΕΚΚ για τα οποία δεν πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις που προβλέπονται σε
ειδικές διατάξεις της εκάστοτε κείμενης νομοθεσίας και αφορούν στην κατασκευή και σύνθεσή τους καθώς
και στη δυνατότητα για επαναχρησιμοποίηση και αξιοποίηση των αποβλήτων τους, ώστε όταν γίνονται
εργασίες διάθεσης ή αξιοποίησής τους να περιορίζονται στο ελάχιστο οι δυσμενείς επιπτώσεις στο
περιβάλλον και στην υγεία του ανθρώπου.
2.9. Απαγορεύεται η συλλογή και μεταφορά των ΑΗΗΕ από κοινού με τα οικιακά απόβλητα. Οι
καταναλωτές και διανομείς υποχρεούνται να διαχωρίζουν τα ΑΗΗΕ από τα λοιπά οικιακά απόβλητα και να
τα παραδίδουν σε ευχερώς προσβάσιμα σημεία συλλογής.
2.10. Η χωριστή συλλογή των ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης από εκείνα που προέρχονται από 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.
2.11. Η συλλογή των ΑΗΗΕ μη οικιακής προέλευσης γίνεται με μέριμνα των παραγωγών, μέσου
εγκεκριμένου συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης, από τις εγκαταστάσεις των χρηστών, με δυνατότητα
να συνάπτουν μεταξύ τους οικονομικές συμφωνίες. Το εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης,
κατά την παραλαβή των ΑΗΗΕ από εμπορικές, βιομηχανικές, ιδρυματικές και άλλες πηγές, πλην των
οικιακών χρηστών, εκδίδει Βεβαίωση Παραλαβής στην επωνυμία του Φορέα.
2.12. Τα ΑΗΗΕ να παραλαμβάνονται από κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους (σημεία συλλογής και
μεταφοράς) 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.
2.13. Η συλλογή και μεταφορά των χωριστά συλλεγόμενων ΑΗΗΕ να εκτελείται κατά τρόπο που (α) να
βελτιστοποιεί την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση των κατασκευαστικών στοιχείων ή
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ολόκληρων των συσκευών που είναι δυνατόν να επαναχρησιμοποιηθούν ή να ανακυκλωθούν και (β) να
αποφεύγεται οποιαδήποτε διαρροή επικίνδυνων ουσιών.
2.14. Γενικά όσον αφορά τα μεταχειρισμένα ελαστικά οχημάτων, η Εταιρεία υποχρεούται να τα συλλέγει
από όσους εκτελούν εργασίες επισκευής ελαστικών ή αναγόμωσης, όπως τα συνεργεία που ασχολούνται με
την αντικατάσταση, επισκευή και συντήρηση ελαστικών, καθώς και από κάθε άλλο κάτοχο αποβλήτων
ελαστικών (ιδιώτη, δημόσιο ή ιδιωτικό οργανισμό) μετά από υπόδειξη του Συλλογικού Συστήματος
Εναλλακτικής Διαχείρισης μεταχειρισμένων ελαστικών ¨ECOELASTIKA¨ και σύμφωνα με τις διατάξεις
της κείμενης νομοθεσίας και τους όρους της Σύμβασης του Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής
Διαχείρισης με την Εταιρεία.
2.15. Η Εταιρεία υποχρεούται να συλλέγει μόνο ολόκληρα μεταχειρισμένα ελαστικά οχημάτων –
εξαιρουμένων των ελαστικών των ποδηλάτων με εξωτερική διάμετρο όχι μεγαλύτερη από 1400 mm, που
θα είναι απαλλαγμένα από τυχόν μεταλλικά ή άλλα εξαρτήματα και ξένα αντικείμενα (για παράδειγμα
ζάντες, σαμπρέλες, ξύλα, πλαστικά, πέτρες, νερό, διάφορα άλλα απορρίμματα κ.α.)
2.16. Οι κάδοι συλλογής να επιτηρούνται κατά τη διάρκεια της ημερήσιας εργασίας και στο τέλος αυτής να
προστατεύονται με κατάλληλο κάλυμμα, ώστε να αποφεύγεται η απόρριψη ξένων αντικειμένων και η
ανάμειξη με άλλα απόβλητα.
2.17. Ο χώρος αποθήκευσης των Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ), προ της συλλογής, πρέπει να
είναι κατασκευασμένος κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι αδιαπέραστος στα τυχόν απόβλητα, με σύστημα
συλλογής – αποθήκευσης και επεξεργασίας των αποβλήτων καθαρισμού της επιφανείας. Επίσης πρέπει να
διαθέτει σύστημα συλλογής των ομβρίων υδάτων.
2.18. Να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα για την εκπαίδευση και συνεχή ενημέρωση του προσωπικού που
ασχολείται στα πλαίσια της αδειοδοτούμενης δραστηριότητας, σε θέματα ασφάλειας και χειρισμού των
αποβλήτων για την αποφυγή κινδύνων για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Το προσωπικό της
Εταιρείας να φέρει ειδικές στολές εργασίας και λοιπό εξοπλισμό (γάντια, μπότες ασφαλείας, κράνος,
αντανακλαστικό γιλέκο κ.α.), ανάλογα με τη φύση και το ωράριο εργασίας.
3. Όροι και περιορισμοί που αφορούν στη μεταφορά μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων:
3.1. Απαραίτητη προϋπόθεση για οποιαδήποτε εργασία μεταφοράς είναι η αναγνώριση των αποβλήτων,
ώστε να αποκλειστεί το ενδεχόμενο της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών και η πρόκληση επικίνδυνων
καταστάσεων όπως επίσης και η πρόκληση δευτερογενών περιβαλλοντικών επιπτώσεων όπως εκπομπές
οσμών, ρύπανση οδών από διαρροές ακάθαρτων στραγγισμάτων κ.λ.π. Επίσης, δεν επιτρέπεται η φόρτωση
διαφορετικών ειδών αποβλήτων ταυτόχρονα.
3.2. Τα οχήματα που χρησιμοποιούνται για τις μεταφορές να έχουν τις απαιτούμενες άδειες κυκλοφορίας,
δελτία τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ, να είναι εφοδιασμένα με κατάλληλο εξοπλισμό αντιμετώπισης έκτακτων
αναγκών, να διαθέτουν τα απαραίτητα μέσα πυροπροστασίας για την αντιμετώπιση πυρκαγιών από τυχόν
εύφλεκτα μεταφερόμενα υλικά. Οι εκπομπές καυσαερίων τους δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα όρια που
καθορίζονται από τη νομοθεσία, τα δε χρησιμοποιούμενα καύσιμα να είναι τα πλέον κατάλληλα και τα
πλέον φιλικά για τον συγκεκριμένο τύπο οχήματος. Αυτονόητα η καταλληλότητα των οχημάτων
μεταφοράς είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και δεν αποτελεί αντικείμενο
της παρούσας Απόφασης. Επίσης αυτονόητα, πρέπει να ακολουθεί για τις θαλάσσιες μεταφορές τις
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας. Η Εταιρεία οφείλει να προσκομίζει στην
Υπηρεσία μας, αμέσως μετά την έκδοσή τους, τυχόν νέες άδειες κυκλοφορίας οχημάτων μεταφοράς των
στερεών αποβλήτων καθώς και ενδεχόμενες παρατάσεις των υπαρχόντων αδειών κυκλοφορίας.
3.3. Οι οδηγοί και χειριστές ανυψωτικών να έχουν την προβλεπόμενη από την ισχύουσα νομοθεσία
επαγγελματική άδεια και να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι σε θέματα ασφαλούς λειτουργίας των
οχημάτων μεταφοράς των αποβλήτων για την αποφυγή κινδύνων που προσβάλουν τη δημόσια υγεία και το
περιβάλλον.
3.4. Η διαδρομή των οχημάτων μεταφοράς και οι ώρες μεταφοράς να έχουν προγραμματιστεί κατάλληλα,
ώστε να μην προκύπτουν δευτερογενή περιβαλλοντικά προβλήματα από κυκλοφοριακή φόρτιση των
δρόμων κ.λ.π. Κατά την οδική μεταφορά των στερεών αποβλήτων, να ακολουθούνται τα βέλτιστα δυνατά
δρομολόγια, για παράδειγμα να αποφεύγονται οι μεταφορές σε ώρες κυκλοφοριακής αιχμής ή υπό αντίξοες
καιρικές συνθήκες ή μέσω πυκνοκατοικημένων περιοχών.
3.5. Η κυκλοφορία των οχημάτων μεταφοράς πρέπει να ακολουθεί πιστά τον Κ.Ο.Κ.
3.6. Η διαχείριση των μεταχειρισμένων ορυκτελαίων που προκύπτουν από τις αλλαγές λαδιών των
οχημάτων να γίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α/02-032004), μη επιτρεπόμενης της ανεξέλεγκτης απόρριψής τους στο περιβάλλον.
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3.7. Τα ΑΗΗΕ να συσκευάζονται πάνω σε παλέτες αφού πρώτα έχουν τυλιχθεί με πλαστικό φιλμ/
χαρτοκιβώτια. Ειδική μέριμνα να λαμβάνεται κατά τη συσκευασία και φορτοεκφόρτωση των ΑΗΗΕ που
περιέχουν υγρά (π.χ. ψυκτικά υγρά σε ψυγεία κ.α.), ώστε να μην υπάρχει διαρροή υγρών αποβλήτων, των
εύθραυστων ΑΗΗΕ π.χ. (οθόνες, σωλήνες φθορισμού κ.α.), ώστε να μην θραύονται κατά τη συλλογή –
μεταφορά, των ΑΗΗΕ που περιέχουν κατασκευαστικά στοιχεία όπως καθοδικές λυχνίες, του εξοπλισμού
που περιέχει αέρια που καταστρέφουν το στρώμα του όζοντος, των λαμπτήρων εκκένωσης αερίων κ.α.,
ώστε να περιοριστούν στο ελάχιστο οι πιθανότητες θραύσης τους και έκλυσης ρυπογόνων ουσιών. Τα
κατασκευαστικά αυτά στοιχεία αναφέρονται μεταξύ άλλων στο παράρτημα 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.)
3.8. Η φόρτωση των στερεών αποβλήτων πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να αποκλείεται η
μετακίνηση του φορτίου στα container και στα οχήματα μεταφοράς και να υπάρχει ομοιογενής κατανομή
φορτίου σε αυτά. Επίσης, οι υπερκατασκευές των οχημάτων μεταφοράς των στερεών αποβλήτων πρέπει να
είναι κατάλληλες, το φορτίο να μην είναι υπέρβαρο και το κέντρο βάρους του φορτίου θα πρέπει να είναι
όσο το δυνατό χαμηλότερα.
3.9. Με την πλήρωση των ανοικτών container ή των ανοικτού τύπου οχημάτων μεταφοράς και πριν τη
μεταφορά τους σε νομίμως αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας και ανακύκλωσης στερεών
αποβλήτων, να γίνεται επιμελής κάλυψή τους με σκέπαστρο (για παράδειγμα μουσαμάδες) για την
αποφυγή τυχόν διασποράς αποβλήτων στο περιβάλλον κατά τη διαδρομή. Τα οχήματα μεταφοράς να
διαθέτουν τα απαραίτητα μέσα πυροπροστασίας για την αντιμετώπιση πυρκαγιών από τυχόν εύφλεκτα
υλικά.
3.10. Στην περίπτωση βιοαποδομήσιμων οικιακών αποβλήτων κ.α., τα οχήματα θα πρέπει να είναι
κατάλληλα για τη μεταφορά των εν λόγω αποβλήτων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τους
κανονισμούς του 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.
3.11. Καμία μεταφορά μεταχειρισμένων ελαστικών δεν θα γίνεται προς Χ.Υ.Τ.Α. Σύμφωνα με το
άρθρο 6 της ΚΥΑ 29407/3508/2002 ‘Μέτρα και όροι για την υγεινομική ταφή των αποβλήτων ’, μετά τις
16/07/2003 δεν γίνονται αποδεκτά σε ΧΥΤΑ:
α) ολόκληρα μεταχειρισμένα ελαστικά οχημάτων, εκτός από τα υλικά που προορίζονται για χρήση σε
κατασκευαστικά έργα εντός του ΧΥΤΑ.
β) τεμαχισμένα μεταχειρισμένα ελαστικά οχημάτων μετά τις 16/07/2006.
Και στις δύο περιπτώσεις εξαιρούνται τα ελαστικά ποδηλάτων και τα ελαστικά με εξωτερική διάμετρο
μεγαλύτερη των 1400 mm.
3.12. Σε περίπτωση που οι αδειοδοτούμενοι κωδικοί της εταιρείας για τη συλλογή και μεταφορά
αποβλήτων περιγράφονται με κωδικό ΕΚΑ που αντιστοιχούν στη μη επικίνδυνη εκδοχή ζεύγους κωδικών
αποβλήτων (κατοπτρικό ζεύγος), θα συλλέγονται χωριστά και, κατά τη μεταφορά τους, θα συνοδεύονται
από πιστοποιημένη ανάλυση διαπιστευμένου εργαστηρίου με ευθύνη του παραγωγού αποβλήτων (πρότυπο
ΕΛΟΤ ΕΝ 14899) όταν ο παραγωγός είναι παραγωγική δραστηριότητα που αδειοδοτείται περιβαλλοντικά
(επιχείρηση ή εγκατάσταση).
3.13.) Για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών πρέπει να υπάρχει ομάδα σε επιφυλακή που να
διαθέτει κατάλληλα μέσα αντιμετώπισης, όπως για παράδειγμα σκούπες, γάντια, πυροσβεστήρες,
φαρμακείο κ.α.
4. Τελικές υποχρεώσεις:
4.1. Για κάθε όχημα μεταφοράς θα πρέπει να προβλέπεται θέση στάθμευσης σε κατάλληλα αδειοδοτημένο
χώρο στάθμευσης τον οποίο η Εταιρεία πρέπει να έχει στην κατοχή της ή να κατέχει σύμβαση καθ’ όλη τη
διάρκεια ισχύος της παρούσας άδειας. Σε περίπτωση μισθωμένου χώρου στάθμευσης οχημάτων το
συμφωνητικό μίσθωσης να προσαρμόζεται στην συγκεκριμένη χρήση του χώρου. Ο χώρος στάθμευσης
πρέπει να επαρκεί για τα οχήματα. Ο χώρος στάθμευσης οφείλει να υπάρχει σε κάθε μέρος αφετηρίας και
προορισμού για τα μεταφερόμενα εκτός τόπου παραγωγής τους, εκτός εάν η δραστηριότητα της συλλογής
και μεταφοράς γίνεται αυθημερόν ή υπάρχει η δυνατότητα να σταθμεύει σε κατάλληλο χώρο διατιθέμενο
από τους προμηθευτές (δηλ. χωρίς την ανάγκη παρατεταμένης στάθμευσης), επιτρεπόμενης και της
στάθμευσης για μεταφορά αυθημερόν για όχι περισσότερο των τριών ωρών σε χώρο γενικά στάθμευσης ο
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οποίος δεν είναι μπροστά από σχολικά κτίρια, κτίρια εξυπηρέτησης κοινού και κτίρια άσκησης
δραστηριοτήτων υγείας. Δεδομένης της νησιωτικότητας και της πολυνησίας της Περιφέρειας Νοτίου
Αιγαίου αλλά και του τρόπου μετακίνησης των οχημάτων δια θαλάσσης, σε περίπτωση δυσχερειών λόγω
αυτής της νησιωτικότητας επιτρέπεται η προσωρινή στάθμευση των οχημάτων σε δημόσιο ή δημοτικό
χώρο στάθμευσης κατόπιν ενημέρωσης της αρμόδιας αρχής στις εξής περιπτώσεις, απεργίας (πλοίων
κ.λ.π.), επισήμου αργίας, προβλημάτων καιρού (αποκλεισμός), και νυχτερινής, μεσονύχτιας ή
μεταμεσονύχτιας άφιξης τυχόν μοναδικού πλου πλοίου. Αυτονόητο είναι ότι ληξάσης της αιτίας παύει και
η ανάγκη προσωρινής στάθμευσης. Σε περίπτωση που κριθεί ότι δεν τεκμηριώνεται η κάλυψη των ως άνω
απαιτήσεων η παρούσα άδεια μπορεί να ανακληθεί.
Τα παραπάνω αναγραφόμενα για τα οχήματα μεταφοράς δεν ισχύουν όσον αφορά τα απόβλητα που
είναι οργανικά για τα οποία θα πρέπει να προβλέπεται θέση στάθμευσης σε κατάλληλα αδειοδοτημένο
χώρο στάθμευσης τον οποίο η Εταιρεία πρέπει να έχει στην κατοχή της ή να κατέχει σύμβαση καθ’ όλη τη
διάρκεια ισχύος της παρούσας άδειας. Σε περίπτωση μισθωμένου χώρου στάθμευσης οχημάτων το
συμφωνητικό μίσθωσης να προσαρμόζεται στην συγκεκριμένη χρήση του χώρου. Επιτρέπεται παραχώρηση
χώρου από Ο.Τ.Α. ή φορέα του, εφόσον είναι προμηθευτής. Ο χώρος στάθμευσης πρέπει να επαρκεί για τα
οχήματα. Ο χώρος στάθμευσης οφείλει να υπάρχει όπου αναγκαιεί στάθμευση για τα μεταφερόμενα εκτός
τόπου παραγωγής τους. Η Εταιρεία υποχρεούται πριν την έναρξη των δραστηριοτήτων της στην
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου να διαθέτει όπου προβλέπεται κατά τα παραπάνω χώρο στάθμευσης των
οχημάτων συλλογής και μεταφοράς και να ενημερώσει Δ/νση ΠΕ.ΧΩ.ΣΧΕ. Νοτίου Αιγαίου της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου αποστέλλοντας την γεωγραφική θέση του χώρου, τοπογραφικό,
βεβαιώσεις ιδιοκτησίας, συμβόλαιο μίσθωσης ή χρονομίσθωσης ή ανάλογα παραχωρητήριο, όπου θα
αναφέρεται ρητά ως χρήστης η Εταιρεία της παρούσας άδειας.
Ο καθαρισμός των οχημάτων μεταφοράς και τυχόν λοιπού εξοπλισμού να γίνεται σε κατάλληλα
αδειοδοτημένη επιχείρηση πλύσης του εξοπλισμού συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων με την
οποία η Εταιρεία θα πρέπει να έχει στην κατοχή της – καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας άδειας –
σύμβαση ή σχετικό συμφωνητικό, ή άλλως με ευθύνη της θα τεκμηριώνει κάθε φορά σε σχετικό
παραστατικό την παροχή των υπηρεσιών. Τα εν λόγω πλυντήρια θα πρέπει να έχουν στεγανό δάπεδο και
κατάλληλο σύστημα για τη συλλογή των υγρών αποβλήτων που προκύπτουν από το πλύσιμο του
εξοπλισμού. Επίσης, θα πρέπει να διαθέτουν κατάλληλους χώρους, οι οποίοι να πληρούν συνθήκες υγιεινής
για τους εργαζόμενους. Τα υγρά από τις πλύσεις θα πρέπει να συλλέγονται από κατάλληλα αδειοδοτημένη
εταιρεία και στη συνέχεια να οδηγούνται σε αδειοδοτημένο κέντρο υποδοχής και επεξεργασίας ακαθάρτών.
Επίσης, η Εταιρεία πρέπει να έχει στην κατοχή της σύμβαση ή σχετικό συμφωνητικό – καθ’ όλη τη
διάρκεια ισχύος της παρούσας άδειας – με κατάλληλα αδειοδοτημένη επιχείρηση συντήρησης και
επισκευής του εν λόγω εξοπλισμού στην περίπτωση που η ίδια δεν διαθέτει τέτοιο συνεργείο.
4.2. Να ορισθεί υπεύθυνος για την παρακολούθηση της εφαρμογής των όρων της παρούσας απόφασης και
των διατάξεων της σχετικής νομοθεσίας.
4.3. Η Εταιρεία οφείλει να τηρεί μητρώο στο οποίο θα αναγράφεται η ποσότητα, το είδος, η προέλευση, τα
φυσικοχημικά χαρακτηριστικά, οι ημερομηνίες παραλαβής ή μεταφοράς, η εγκατάσταση προορισμού, η
συχνότητα συλλογής, ο τρόπος διάθεσης των αποβλήτων και το μέσο μεταφοράς, καθώς και η συχνότητα
καθαρισμού των οχημάτων, των μέσων συλλογής και του λοιπού εξοπλισμού μαζί με όλα τα παραστατικά
στοιχεία. Η Εταιρεία είναι υποχρεωμένη να παρέχει τις παραπάνω πληροφορίες και στοιχεία
εγγράφως κατά το μήνα Φεβρουάριο κάθε έτους στη Δ/νση ΠΕ.ΧΩ.ΣΧΕ. Νοτίου Αιγαίου της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου και στην αντίστοιχη αρμόδια Υπηρεσία Χωρικής Αρμοδιότητας
της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου.
4.4. Η Εταιρεία οφείλει να παρέχει οποιεσδήποτε πληροφορίες και στοιχεία στις αρμόδιες αρχές, εφόσον
ζητηθούν.
4.5. Αυτονόητο είναι ότι τα οχήματα που χρησιμοποιούνται για την πραγματοποιούμενη μεταφορά που
αφορά άσκηση δραστηριότητας της χορηγούμενης άδειας θα πρέπει να διαθέτουν ασφαλιστήρια
συμβόλαια. Τα εν λόγω συμβόλαια η Εταιρεία να μεριμνά να είναι σε ισχύ για όλο το χρονικό διάστημα
ισχύος της παρούσας Άδειας και υποχρεούται η Εταιρεία να τα επιδεικνύει σε κάθε αρμοδίως έλεγχο.
4.6. Στα οχήματα που θα χρησιμοποιηθούν στα πλαίσια της εν λόγω δραστηριότητας να αναγράφεται,
υποχρεωτικά και στις δύο πλευρές, ο τίτλος της Εταιρείας καθώς και ο αριθμός της άδειας σε χρώμα που να
είναι σε έντονη αντίθεση με εκείνο του οχήματος.
4.7. 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

9

: 21-

δραστηριότητας και να επιδεικνύονται σε κάθε έλεγχο από αρμόδια υπηρεσία, σύμφωνα με την εκάστοτε
ισχύουσα νομοθεσία.
4.8. Για οποιαδήποτε τροποποίηση των στοιχείων που συνοδεύουν τα 22 & 23 σχετικά, ο ενδιαφερόμενος
οφείλει να ενημερώνει τη Δ/νση ΠΕ.ΧΩ.ΣΧΕ. Νοτίου Αιγαίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου
για τυχόν επανεξέταση των όρων της παρούσας Άδειας.
4.9. Η μη εφαρμογή των παραπάνω όρων ή μέρος αυτών, επισύρει τις προβλεπόμενες κυρώσεις των Ν.
1650/1986, Ν. 2939/2001, Ν. 3854/2010 και Ν. 4042/2012, του άρθρου 15 της ΚΥΑ Η.Π.
50910/2727/2003, των Π.Δ. 109/2004, 116/2004, 117/2004, Π.Δ. 15/2006 «Τροποποίηση του Π.Δ.
117/2004 (Α’ 82), την ΚΥΑ αριθμ. 36259/1757/Ε103/10 (ΦΕΚ 1312 Β/24-8-2010), καθώς και των λοιπών
προεδρικών διαταγμάτων που έχουν ή πρόκειται να εκδοθούν ως απόρροια των διατάξεων του Ν.
2939/2001 και αφορούν στα διαχειριζόμενα από την εταιρεία στερεά απόβλητα.
4.10. Η Εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει εγκαίρως και κατά τη λήξη της παρούσας Απόφασης σχετικό
αίτημα στην Υπηρεσία μας για την αναθεώρηση αυτής και ενδεχομένως να επανακαθοριστούν οι όροι και
οι περιβαλλοντικές δεσμεύσεις που περιλαμβάνει.

Για τυχόν προβλήματα που ανακύπτουν από την εφαρμογή των όρων της παρούσας μπορούν κατά
περίπτωση να αντιμετωπίζονται με έγγραφες οδηγίες ή με όμοια απόφασή μας.

Προσαρτάται ως παράρτημα οι Πίνακες Π1 και Π2 της παραγράφου 1.2. Α), των Γενικών όρων και
περιορισμών της απόφασης αυτής ως αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

Η παρούσα Άδεια δεν υποκαθιστά ούτε απαλλάσσει τους υπεύθυνους της Εταιρείας από την υποχρέωση να
εφοδιαστούν με άλλες άδειες, για τις οποίες προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση από άλλες διατάξεις.

Κατά της Απόφασης αυτής μπορεί να ασκηθεί προσφυγή ενώπιον της αρμόδιας Αρχής στις προθεσμίες που
ο νόμος ορίζει.

Εσωτερική Διανομή:
1. Γρ. Γεν. Γραμματέα
2. Γρ. Γεν. Διευθυντή
3. Φ. Υπόθεσης
4. Φ. Χρ. Αρχείου
5. Πετσόπουλο Ι.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ
κ.α.α.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΔΑΣΩΝ κ. Α.Υ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 1.2. Π1
Πίνακας Π1
Κωδικοί
ΕΚΑ
02
02 01
02 01 10

10
10 02
10 02 01
10 02 02
10 02 10

10 03
10 03 02
10 03 05

10 05
10 05 01
10 05 04
10 05 11

10 06
10 06 01

Φυσική
Παραγωγοί Αποβλήτων
Αποδέκτες Αποβλήτων (και
Οχ. Συλλ. Μεταφ.
Κατάσταση
(και μελλοντικοί)
μελλοντικοί)
(Μισθ/να)**
Αποβλήτων
ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓIΑ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΗ, ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ, ΘΗΡΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ, ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
απόβλητα από γεωργία, κηπευτική, υδατοκαλλιέργεια, δασοκομία, θήρα και αλιεία
απόβλητα μέταλλα
Βιοτεχνίες, βιομηχανίες,
κοινόχρηστοι χώροι,
Αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις
στρατόπεδα, ΟΤΑ,
προσωρινής αποθήκευσης,
Φορτηγά
ιδιώτες, λιμάνια,
διάθεσης ή αξιοποίησης,
Στερεό
ανατρεπόμενα
μονάδες διάλυσης
METECO Α.Ε., βιομηχανίες
ανοιχτά
ΟΤΚΖ, εγκαταστάσεις
μετάλλων
με απαξιωμένο τεχνικό
εξοπλισμό
ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΕΣ
απόβλητα από τη βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα
απόβλητα από την επεξεργασία σκωρίας
Βιοτεχνίες, βιομηχανίες,
κοινόχρηστοι χώροι,
ανεπεξέργαστη σκωρία
Αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις
στρατόπεδα, ΟΤΑ,
σκωρίες εξέλασης
προσωρινής αποθήκευσης,
Φορτηγά
Στερεό
ιδιώτες, λιμάνια,
διάθεσης ή αξιοποίησης,
ανατρεπόμενα
Σκόνη
μονάδες διάλυσης
METECO Α.Ε., βιομηχανίες
κλειστά
ΟΤΚΖ, εγκαταστάσεις
μετάλλων
με απαξιωμένο τεχνικό
εξοπλισμό
απόβλητα από τη θερμική μεταλλουργία αλουμινίου
απορρίμματα θετικών ηλεκτροδίων
Βιοτεχνίες, βιομηχανίες,
κοινόχρηστοι χώροι,
απόβλητα αλουμίνας
Αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις
στρατόπεδα, ΟΤΑ,
προσωρινής αποθήκευσης,
Φορτηγά
Στερεό
ιδιώτες, λιμάνια,
διάθεσης ή αξιοποίησης,
ανατρεπόμενα
Σκόνη
μονάδες διάλυσης
METECO Α.Ε., βιομηχανίες
ανοιχτά
ΟΤΚΖ, εγκαταστάσεις
μετάλλων
με απαξιωμένο τεχνικό
εξοπλισμό
απόβλητα από τη θερμική μεταλλουργία ψευδαργύρου
σκωρίες πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής
Βιοτεχνίες, βιομηχανίες,
κοινόχρηστοι χώροι,
άλλα σωματίδια και σκόνη
Αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις
στρατόπεδα, ΟΤΑ,
επιπλέουσες σκωρίες και εξαφρίσματα εκτός εκείνων που
προσωρινής αποθήκευσης,
Φορτηγά
Στερεό
ιδιώτες, λιμάνια,
περιλαμβάνονται στο σημείο 10 05 10
διάθεσης ή αξιοποίησης,
ανατρεπόμενα
Σκόνη
μονάδες διάλυσης
METECO Α.Ε., βιομηχανίες
κλειστά
ΟΤΚΖ, εγκαταστάσεις
μετάλλων
με απαξιωμένο τεχνικό
εξοπλισμό
απόβλητα από τη θερμική μεταλλουργία χαλκού
σκωρίες πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής
Στερεό
Βιοτεχνίες, βιομηχανίες,
Αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις
Φορτηγά
Σκόνη
κοινόχρηστοι χώροι,
προσωρινής αποθήκευσης,
ανατρεπόμενα
Περιγραφή Κωδικών

Κατάλληλα
Μέσα
Συλλογής ***

Χύδην

Χύδην

Χύδην

Χύδην

Χύδην
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Κωδικοί
ΕΚΑ

10 06 02
10 06 04

Περιγραφή Κωδικών

Φυσική
Κατάσταση
Αποβλήτων

επιπλέουσες σκωρίες και εξαφρίσματα πρωτογενούς και
δευτερογενούς παραγωγής
άλλα σωματίδια και σκόνη
Στερεό
Σκόνη

10 07
10 07 01
10 07 02
10 07 03
10 07 04
10 07 05

απόβλητα από τη θερμική μεταλλουργία αργύρου, χρυσού και λευκοχρύσου
σκωρίες πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής
επιπλέουσες σκωρίες και εξαφρίσματα πρωτογενούς και
Στερεό
δευτερογενούς παραγωγής
Σκόνη
στερεό απόβλητα από την επεξεργασία αερίων
άλλα σωματίδια και σκόνη
λάσπες και πλάκες φίλτρων από την επεξεργασία αερίων
Υγρό,
Λάσπη

10 08
10 08 04
10 08 09
10 08 11
10 08 14

10 09
10 09 03
10 09 06

10 09 08

10 09 10
10 09 12

απόβλητα από τη θερμική μεταλλουργία άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων
σωματίδια και σκόνη
άλλες σκωρίες
επιπλέουσες σκωρίες και εξαφρίσματα εκτός εκείνων που
Στερεό
περιλαμβάνονται στο σημείο 10 08 10
Σκόνη
απορρίμματα θετικών ηλεκτροδίων

απόβλητα από τη χύτευση σιδηρούχων τεμαχίων
σκωρία καμίνων
χύτευση καλουπιών (εσωτερικών και εξωτερικών), τα οποία
δεν έχουν υποστεί χύση μετάλλου, εκτός εκείνων που
περιλαμβάνονται στο σημείο 10 09 05
χύτευση καλουπιών (εσωτερικών και εξωτερικών), τα οποία
έχουν υποστεί χύση μετάλλου εκτός εκείνων που
περιλαμβάνονται στο σημείο 10 09 07
σκόνη καυσαερίων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο
σημείο 10 09 09
άλλα σωματίδια εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο

Στερεό
Σκόνη

Παραγωγοί Αποβλήτων
(και μελλοντικοί)
στρατόπεδα, ΟΤΑ,
ιδιώτες, λιμάνια,
μονάδες διάλυσης
ΟΤΚΖ, εγκαταστάσεις
με απαξιωμένο τεχνικό
εξοπλισμό
Βιοτεχνίες, βιομηχανίες,
κοινόχρηστοι χώροι,
στρατόπεδα, ΟΤΑ,
ιδιώτες, λιμάνια,
μονάδες διάλυσης
ΟΤΚΖ, εγκαταστάσεις
με απαξιωμένο τεχνικό
εξοπλισμό

Αποδέκτες Αποβλήτων (και
μελλοντικοί)
διάθεσης ή αξιοποίησης,
METECO Α.Ε., βιομηχανίες
μετάλλων

Οχ. Συλλ. Μεταφ.
(Μισθ/να)**

Κατάλληλα
Μέσα
Συλλογής ***

κλειστά

Αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις
προσωρινής αποθήκευσης,
διάθεσης ή αξιοποίησης,
METECO Α.Ε., βιομηχανίες
μετάλλων

Φορτηγά
ανατρεπόμενα
κλειστά

Χύδην

Βιοτεχνίες, βιομηχανίες,
κοινόχρηστοι χώροι,
στρατόπεδα, ΟΤΑ,
ιδιώτες, λιμάνια,
μονάδες διάλυσης
ΟΤΚΖ, εγκαταστάσεις
με απαξιωμένο τεχνικό
εξοπλισμό

Αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις
προσωρινής αποθήκευσης,
διάθεσης ή αξιοποίησης,
METECO Α.Ε., βιομηχανίες
μετάλλων

Φορτηγά
ανατρεπόμενα
κλειστά

Χύδην

Βιοτεχνίες, βιομηχανίες,
κοινόχρηστοι χώροι,
στρατόπεδα, ΟΤΑ,
ιδιώτες, λιμάνια,
μονάδες διάλυσης
ΟΤΚΖ, εγκαταστάσεις
με απαξιωμένο τεχνικό
εξοπλισμό

Αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις
προσωρινής αποθήκευσης,
διάθεσης ή αξιοποίησης,
METECO Α.Ε., βιομηχανίες
μετάλλων

Φορτηγά
ανατρεπόμενα
κλειστά

Χύδην

Βιοτεχνίες, βιομηχανίες,
κοινόχρηστοι χώροι,
στρατόπεδα, ΟΤΑ,
ιδιώτες, λιμάνια,
μονάδες διάλυσης
ΟΤΚΖ, εγκαταστάσεις
με απαξιωμένο τεχνικό
εξοπλισμό

Αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις
προσωρινής αποθήκευσης,
διάθεσης ή αξιοποίησης,
METECO Α.Ε., βιομηχανίες
μετάλλων

Φορτηγά
ανατρεπόμενα
κλειστά

Χύδην
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Κωδικοί
ΕΚΑ
10 10
10 10 03
10 10 06

10 10 08

10 10 10
10 10 12
11
11 02
11 02 03
11 02 06

11 05
11 05 01

Περιγραφή Κωδικών

Φυσική
Κατάσταση
Αποβλήτων

σημείο 10 09 11
απόβλητα από τη χύτευση μη σιδηρούχων τεμαχίων
σκωρία καμίνων
χύτευση καλουπιών (εσωτερικών και εξωτερικών), που δεν
έχουν υποστεί χύση μετάλλου εκτός εκείνων που
περιλαμβάνονται στο σημείο 10 10 05
χύτευση καλουπιών (εσωτερικών και εξωτερικών) που
Στερεό
έχουν υποστεί χύση μετάλλου εκτός εκείνων που
Σκόνη
περιλαμβάνονται στο σημείο 10 10 07
σκόνη καυσαερίων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο
σημείο 10 10 09
άλλα σωματίδια εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο
σημείο 10 10 11
ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΗΜΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΜΕΤΑΛΛΩΝ
απόβλητα από μη σιδηρούχες υδρομεταλλουργίας διεργασίες
απόβλητα από την παραγωγή θετικών ηλεκτροδίων για
υδαρείς ηλεκτρολυτικές διεργασίες
απόβλητα από υδρομεταλλουργικές διεργασίες χαλκού
Υγρό,
εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 11 02 05
Στερεό,
Λάσπη

Παραγωγοί Αποβλήτων
(και μελλοντικοί)

Βιοτεχνίες, βιομηχανίες,
κοινόχρηστοι χώροι,
στρατόπεδα, ΟΤΑ,
ιδιώτες, λιμάνια,
μονάδες διάλυσης
ΟΤΚΖ, εγκαταστάσεις
με απαξιωμένο τεχνικό
εξοπλισμό

Αποδέκτες Αποβλήτων (και
μελλοντικοί)

Αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις
προσωρινής αποθήκευσης,
διάθεσης ή αξιοποίησης,
METECO Α.Ε., βιομηχανίες
μετάλλων

Οχ. Συλλ. Μεταφ.
(Μισθ/να)**

Κατάλληλα
Μέσα
Συλλογής ***

Φορτηγά
ανατρεπόμενα
κλειστά

Χύδην

ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ KΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΜΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΩΝ

Βιοτεχνίες, βιομηχανίες,
κοινόχρηστοι χώροι,
στρατόπεδα, ΟΤΑ,
ιδιώτες, λιμάνια,
μονάδες διάλυσης
ΟΤΚΖ, εγκαταστάσεις
με απαξιωμένο τεχνικό
εξοπλισμό

Αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις
προσωρινής αποθήκευσης,
διάθεσης ή αξιοποίησης,
METECO Α.Ε., βιομηχανίες
μετάλλων

Φορτηγά
ανατρεπόμενα
κλειστά

Χύδην

απόβλητα από διεργασίες γαλβανισμού
στερεός κασσίτερος

Βιοτεχνίες, βιομηχανίες,
Φορτηγά
κοινόχρηστοι χώροι,
ανατρεπόμενα
Αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις
στρατόπεδα, ΟΤΑ,
ανοιχτά
προσωρινής αποθήκευσης,
ιδιώτες, λιμάνια,
στάχτη κασσιτέρου
διάθεσης ή αξιοποίησης,
μονάδες διάλυσης
Φορτηγά
METECO Α.Ε., βιομηχανίες
Στερεό
ΟΤΚΖ, εγκαταστάσεις
ανατρεπόμενα
μετάλλων
Σκόνη
με απαξιωμένο τεχνικό
κλειστά
εξοπλισμό
ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ
απόβλητα από τη μορφοποίηση και τη φυσική και μηχανική επιφανειακή επεξεργασία μετάλλων και πλαστικών
προϊόντα λιμαρίσματος και τόρνευσης σιδηρούχων
Βιοτεχνίες, βιομηχανίες,
μετάλλων
κοινόχρηστοι χώροι,
Αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις
στρατόπεδα, ΟΤΑ,
σκόνη και σωματίδια σιδηρούχων μετάλλων
προσωρινής αποθήκευσης,
Φορτηγά
Στερεό
ιδιώτες, λιμάνια,
προϊόντα λιμαρίσματος Και τόρνευσης μη σιδηρούχων
διάθεσης ή αξιοποίησης,
ανατρεπόμενα
Σκόνη
μονάδες διάλυσης
μετάλλων
METECO Α.Ε., βιομηχανίες
κλειστά
ΟΤΚΖ, εγκαταστάσεις
σκόνη και σωματίδια μη σιδηρούχων μετάλλων
μετάλλων
με απαξιωμένο τεχνικό
αποξέσματα και προϊόντα τόρνευσης πλαστικών
εξοπλισμό
Στερεό

11 05 02

12
12 01
12 01 01
12 01 02
12 01 03
12 01 04
12 01 05

Χύδην

Χύδην
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Κωδικοί
ΕΚΑ
15
15 01
15 01 01
15 01 02
15 01 03
15 01 04
15 01 05
15 01 06
15 01 07
15 01 09
15 02
15 02 03

16
16 01
16 01 03
16 01 06

16 01 12
16 01 16
16 01 17
16 01 18
16 01 19
16 01 20
16 01 22
16 02
16 02 14

16 02 16

Φυσική
Κατάλληλα
Παραγωγοί Αποβλήτων
Αποδέκτες Αποβλήτων (και
Οχ. Συλλ. Μεταφ.
Κατάσταση
Μέσα
(και μελλοντικοί)
μελλοντικοί)
(Μισθ/να)**
Αποβλήτων
Συλλογής ***
ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ, ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΣΚΟΥΠΙΣΜΑΤΟΣ, ΥΛΙΚΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ ΜΗ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΑΛΛΩΣ
συσκευασία (περιλαμβανομένων ιδιαιτέρως συλλεγέντων δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας)
συσκευασία από χαρτί και χαρτόνι
Βιοτεχνίες, βιομηχανίες,
πλαστική συσκευασία
κοινόχρηστοι χώροι,
Αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις
ξύλινη συσκευασία
στρατόπεδα, ΟΤΑ,
προσωρινής αποθήκευσης,
Φορτηγά
μεταλλική συσκευασία
ιδιώτες, λιμάνια,
Στερεό
διάθεσης ή αξιοποίησης,
ανατρεπόμενα
Χύδην
μονάδες διάλυσης
συνθετική συσκευασία
METECO Α.Ε., βιομηχανίες
ανοιχτά
ΟΤΚΖ, εγκαταστάσεις
μεικτή συσκευασία
μετάλλων
με απαξιωμένο τεχνικό
γυάλινη συσκευασία
εξοπλισμό
συσκευασία από υφαντουργικές ύλες
απορροφητικά υλικά, υλικά φίλτρων, υφάσματα σκουπίσματος και προστατευτικός ρουχισμός
απορροφητικό υλικό, υλικά φίλτρων, υφάσματα
Βιοτεχνίες, βιομηχανίες,
σκουπίσματος και προστατευτικός ρουχισμός άλλα από τα
κοινόχρηστοι χώροι,
Αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις
αναφερόμενα στο σημείο 15 02 02
στρατόπεδα, ΟΤΑ,
προσωρινής αποθήκευσης,
Φορτηγά
ιδιώτες, λιμάνια,
διάθεσης ή αξιοποίησης,
Στερεό
ανατρεπόμενα
Χύδην
μονάδες διάλυσης
METECO Α.Ε., βιομηχανίες
ανοιχτά
ΟΤΚΖ, εγκαταστάσεις
μετάλλων
με απαξιωμένο τεχνικό
εξοπλισμό
ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΜΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΑΛΛΩΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ
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)
ελαστικό στο τέλος του κύκλου ζωής τους
Ecoelastika
οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, τα οποία δεν
ΕΔΟΕ (η με ημ/νία 17-1-2014
περιέχουν ούτε υγρά ούτε άλλα επικίνδυνα συστατικά
συμφωνία των δύο εταιρειών)
στοιχεία
Βιοτεχνίες, βιομηχανίες,
τακάκια φρένων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο
κοινόχρηστοι χώροι,
Φορτηγά
σημείο 16 01 11
Στερεό
στρατόπεδα, ΟΤΑ,
ανατρεπόμενα
Χύδην
Αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις
δεξαμενές υγροποιημένου φυσικού αερίου
ανοιχτά
ιδιώτες, λιμάνια,
προσωρινής αποθήκευσης,
σιδηρούχα μέταλλα
μονάδες διάλυσης ΟΤΚΖ
διάθεσης ή αξιοποίησης,
μη σιδηρούχα μέταλλα
METECO Α.Ε., βιομηχανίες
πλαστικά
μετάλλων
γυαλί
κατασκευαστικά στοιχεία μη προδιαγραφόμενα άλλως
απόβλητα από ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό
απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει επικίνδυνα
Βιοτεχνίες, βιομηχανίες,
Αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις
συστατικό στοιχεία άλλος από τον αναφερόμενο στα σημεία
κοινόχρηστοι χώροι,
προσωρινής αποθήκευσης,
Φορτηγά
16 02 09 έως 16 02 13
στρατόπεδα, ΟΤΑ,
διάθεσης ή αξιοποίησης,
Στερεό
ανατρεπόμενα
Χύδην
ιδιώτες, λιμάνια,
συστατικά στοιχεία που έχουν αφαιρεθεί από
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
ανοιχτά
μονάδες διάλυσης
απορριπτόμενο εξοπλισμό άλλα από αυτά που αναφέρονται
Α.Ε.
ΟΤΚΖ, εγκαταστάσεις
στο σημείο 16 02 15
Περιγραφή Κωδικών
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Κωδικοί
ΕΚΑ

Περιγραφή Κωδικών

Φυσική
Κατάσταση
Αποβλήτων

Παραγωγοί Αποβλήτων
(και μελλοντικοί)

Αποδέκτες Αποβλήτων (και
μελλοντικοί)

Οχ. Συλλ. Μεταφ.
(Μισθ/να)**

Κατάλληλα
Μέσα
Συλλογής ***

με απαξιωμένο τεχνικό
εξοπλισμό
16 08
16 08 01

16 08 03

16 08 04
17
17 04
17 04 01
17 04 02
17 04 03
17 04 04
17 04 05
17 04 06
17 04 07
17 04 11
19
19 01
19 01 02
19 01 12

19 10
19 10 01
19 10 02
19 10 04

19 10 06

εξαντλημένοι καταλύτες
εξαντλημένοι καταλύτες που περιέχουν χρυσό, άργυρο,
Βιοτεχνίες, βιομηχανίες,
ρήνιο, ράδιο, παλλάδιο, ιρίδιο ή λευκόχρυσο (εκτός από το
κοινόχρηστοι χώροι,
Αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις
σημείο 16 08 07)
στρατόπεδα, ΟΤΑ,
προσωρινής αποθήκευσης,
Φορτηγά
ιδιώτες, λιμάνια,
εξαντλημένοι καταλύτες που περιέχουν μεταβατικά μέταλλα
διάθεσης ή αξιοποίησης,
Στερεό
ανατρεπόμενα
Χύδην
μονάδες
διάλυσης
ή ενώσεις μεταβατικών μετάλλων μη προδιαγραφόμενα
METECO Α.Ε., βιομηχανίες
ανοιχτά
ΟΤΚΖ, εγκαταστάσεις
άλλως
μετάλλων
με απαξιωμένο τεχνικό
εξαντλημένοι καταλύτες πυρόλυσης ρευστής κλίνης (εκτός
εξοπλισμό
από το σημείο 16 08 07)
ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΧΩΜΑ ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΑΠΟ ΜΟΛΥΣΜΕΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ)
μέταλλα (περιλαμβανομένων και των κραμάτων τους)
χαλκός, μπρούντζος, ορείχαλκος
Βιοτεχνίες, βιομηχανίες,
αλουμίνιο
κοινόχρηστοι χώροι,
μόλυβδος
Αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις
στρατόπεδα, ΟΤΑ,
ψευδάργυρος
προσωρινής αποθήκευσης,
Φορτηγά
ιδιώτες, λιμάνια,
Στερεό
διάθεσης ή αξιοποίησης,
Χύδην
ανατρεπόμενα
σίδηρος και χάλυβας
μονάδες διάλυσης
METECO Α.Ε., βιομηχανίες
ανοιχτά
κασσίτερος
ΟΤΚΖ, εγκαταστάσεις
μετάλλων
ανάμεικτα μέταλλo
με απαξιωμένο τεχνικό
καλώδια εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 17
εξοπλισμό
04 10
ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΔΑΤΟΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΣ ΠΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
απόβλητα από την καύση ή πυρόλυση αποβλήτων
σιδηρούχα υλικά που αφαιρέθηκαν από την τέφρα
Βιοτεχνίες, βιομηχανίες,
κλιβάνων
κοινόχρηστοι χώροι,
Αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις
στρατόπεδα, ΟΤΑ,
τέφρα και σκωρία κλιβάνου άλλες από τις αναφερόμενες
προσωρινής αποθήκευσης,
Φορτηγά
Στερεό
ιδιώτες, λιμάνια,
στο σημείο 19 0111
διάθεσης ή αξιοποίησης,
ανατρεπόμενα
Χύδην
Σκόνη
μονάδες διάλυσης
METECO Α.Ε., βιομηχανίες
ανοιχτά
ΟΤΚΖ, εγκαταστάσεις
μετάλλων
με απαξιωμένο τεχνικό
εξοπλισμό
απόβλητα από κατατεμαχισμό αποβλήτων που περιέχουν μέταλλα
απόβλητα σιδήρου ή χάλυβα
Φορτηγά
Βιοτεχνίες, βιομηχανίες,
Στερεό
ανατρεπόμενα
κοινόχρηστοι χώροι,
μη σιδηρούχα απόβλητα
Αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις
ανοιχτά
στρατόπεδα, ΟΤΑ,
προσωρινής αποθήκευσης,
ιδιώτες, λιμάνια,
ελαφρό κλάσμα κατατεμαχισμού και σκόνη άλλο από τα
Φορτηγά
διάθεσης ή αξιοποίησης,
Χύδην
μονάδες διάλυσης
αναφερόμενα στο σημείο 19 10 03
ανατρεπόμενα
METECO Α.Ε., βιομηχανίες
Στερεό
ΟΤΚΖ, εγκαταστάσεις
κλειστά
μετάλλων
Σκόνη
με απαξιωμένο τεχνικό
άλλα κλάσματα άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 19 10
Φορτηγά
εξοπλισμό
05
ανατρεπόμενα
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Κωδικοί
ΕΚΑ
19 12
19 12 01
19 12 02
19 12 03
19 12 04
19 12 05
19 12 12

20
20 01
20 01 36

20 01 38
20 01 39
20 01 40

Περιγραφή Κωδικών

Φυσική
Κατάσταση
Αποβλήτων

Παραγωγοί Αποβλήτων
(και μελλοντικοί)

Αποδέκτες Αποβλήτων (και
μελλοντικοί)

Οχ. Συλλ. Μεταφ.
(Μισθ/να)**

Κατάλληλα
Μέσα
Συλλογής ***

ανοιχτά
απόβλητα από τη μηχανική κατεργασία αποβλήτων (π.χ. διαλογή, σύνθλιψη, συμπαγοποίηση, κοκκοποίηση) μη προδιαγραφόμενα άλλως
χαρτί και χαρτόνι
Βιοτεχνίες, βιομηχανίες,
σιδηρούχα μέταλλα
κοινόχρηστοι χώροι,
Αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις
μη σιδηρούχα μέταλλα
στρατόπεδα, ΟΤΑ,
προσωρινής αποθήκευσης,
Φορτηγά
ιδιώτες,
λιμάνια,
πλαστικά και καουτσούκ
διάθεσης ή αξιοποίησης,
Στερεό
ανατρεπόμενα
Χύδην
μονάδες διάλυσης
γυαλί
METECO Α.Ε., βιομηχανίες
ανοιχτά
ΟΤΚΖ, εγκαταστάσεις
άλλα απόβλητα (περιλαμβανομένων μειγμάτων υλικών) από
μετάλλων
με απαξιωμένο τεχνικό
τη μηχανική κατεργασία αποβλήτων εκτός εκείνων που
εξοπλισμό
περιλαμβάνονται στο σημείο 19 12 11
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ),
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΧΩΡΙΣΤΑ ΣΥΛΛΕΓΕΝΤΩΝ
χωριστά συλλεγέντα μέρη (εκτός από το σημείο 15 01)
απορριπτόμενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός
Αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις
άλλος από τον αναφερόμενο στα σημεία 20 01 21, 20 01 23
Βιοτεχνίες, βιομηχανίες,
προσωρινής αποθήκευσης,
και 20 0135
κοινόχρηστοι χώροι,
διάθεσης ή αξιοποίησης,
στρατόπεδα, ΟΤΑ,
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
Φορτηγά
ιδιώτες, λιμάνια,
Α.Ε.
Στερεό
ανατρεπόμενα
Χύδην
μονάδες διάλυσης
ξύλο εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στα σημείο 20 01
Αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις
ανοιχτά
ΟΤΚΖ,
εγκαταστάσεις
37
προσωρινής αποθήκευσης,
με απαξιωμένο τεχνικό
διάθεσης ή αξιοποίησης,
πλαστικά
εξοπλισμό
METECO Α.Ε., βιομηχανίες
μέταλλα
μετάλλων

Πίνακας Π2
Κωδικοί
Περιγραφή Κωδικών
ΕΚΑ
Όλοι οι κωδικοί από Πίνακα 1 & οι αντίστοιχες Περιγραφές
αυτών

ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
Οι αντίστοιχοι παραγωγοί
των κωδ/κών του Πίνακα 1

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ
Οι αντίστοιχοι αποδέκτες των
κωδ/ κών του Πίνακα 1

Συμβάσεις ΣΕΔ
αποβλήτων

μη

Όχι

επικίνδυνων

Συμβάσεις
με ΟΤΑ
Όχι
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Πίνακας Αποδεκτών:
1. ¨METECO ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ¨
Υπ’ αριθμ. 686Β αγρτ. Νεοχωρούδας – εκτός σχεδίου –
ΤΚ. 54 500, Δ.Ε. Καλλιθέας
(Τ.Θ. 293)
Δήμος Ωραιοκάστρου Π.Ε. Θεσσαλονίκης
(Συν/νο: Ένα τεύχος Μελέτης Οργάνωσης & Λειτουργίας της αδειοδοτημένης εταιρείας)
Ενημέρωση μέσω γνωστοποίησης κωδικού ανάρτησης στον ιστότοπο προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ
2. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος
Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού
α) Γραφείο Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών & Άλλων Προϊόντων
β) Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
Πατησίων 147
112 51, Αθήνα
3. Γενική Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
Περιβάλλοντος και Υποδομών Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού
α) Τμήμα Περιβάλλοντος (Κυκλάδες)
ΕΝΤΑΥΘΑ
β) Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Δωδεκανήσου
85 100, Ρόδο
4. Δ/νση Πολιτικής Προστασίας Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αιγαίου
Ακτή Μιαούλη & Μπότσαρη 2-8
18538, Πειραιά
5. Τμήμα Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Δωδεκανήσου
Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.ΣΧΕ. Νοτίου Αιγαίου, Γεν. Δ/νσης ΠΕ. ΧΩΡ.
Πολιτικής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου
Πλατεία Ελευθερίας
85 100, Ρόδο
6. Αυτοτελής Δ/νση Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας
Νοτίου Αιγαίου
α) Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Κυκλάδων
ΕΝΤΑΥΘΑ
β) Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Δωδεκανήσου
85 100, Ρόδο
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