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ΘΕΜΑ: Ανανέωση/Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 7035/11-10-12 άδειας, για τη διαχείριση 

(συλλογή-μεταφορά) μη επικινδύνων αποβλήτων, όπως αυτά ορίζονται στην Κ.Υ.Α. Η.Π. 

50910/2727 (ΦΕΚ 1909Β/22-12-03), για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, της 

ατομικής επιχείρησης «ΗΛΙΑΣ Σ. ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ» με δ.τ. «NORTH AEGEAN SLOPS» (ΑΦΜ 

073408460, ΔΟΥ Α΄ Θεσ/νίκης) που εδρεύει στην οδό 26ης Οκτωβρίου 42, Δ. 

Θεσσαλονίκης, Π.Ε. Θεσσαλονίκης, λόγω προσθήκης νέων κωδικών αποβλήτων. 

 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ  

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160Α/18-10-86) «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως 

τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν. 3010/02 (ΦΕΚ 91Α/25-4-02).  

2. Το Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24Α/13-02-12) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με 

την Οδηγία 2008/99ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Εναρμόνιση με την 

Οδηγία 2008/98ΕΚ …». 

3. Την ΚΥΑ Η.Π. 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909Β/22-12-03) «Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση 

Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης».  

4. Την ΚΥΑ 114218/1997 (ΦΕΚ 1016Β/17-11-97) «Κατάρτιση πλαισίου Προδιαγραφών και 

γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων».  

5. Κανονισμός (ΕΚ) 1774/2002 του Ε.Κ. και του Συμβουλίου της 3ης Οκτωβρίου 2002, για τον 

καθορισμό υγειονομικών κανόνων σχετικά με τα ζωικά υποπροϊόντα, όπως έχει τροποποηθεί 

και ισχύει. 
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6. Κανονισμός (ΕΚ) 1069/2009 του Ε.Κ. και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009, «περί 

υγειονομικών κανόνων σχετικά με τα ζωικά υποπροϊόντα κτλ». 

7. Το Π.Δ. υπ’ αριθ. 211/04-10-06 (ΦΕΚ 211A/05-10-06) «Συμπληρωματικά μέτρα εκτέλεσης του 

Κανονισμού 1774/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης 

Οκτωβρίου 2002, για τον καθορισμό υγειονομικών κανόνων σχετικά με τα ζωικά υποπροϊόντα 

που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο». 

8. Το Ν.2939/2001 (ΦΕΚ 179Α/06-08-01) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των 

συσκευασιών και άλλων προϊόντων– Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης 

Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις», όπως 

τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α. αρ. 9268/469/2007 (ΦΕΚ 286Β/02-03-07) «Τροποποίηση των 

ποσοτικών στόχων για την ανάκτηση και ανακύκλωση των αποβλήτων των συσκευασιών… » 

και το Ν.3854/2010 (ΦΕΚ 94Α/23-06-10) «Τροποποίηση της νομοθεσίας για την εναλλακτική 

διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων και τον Εθνικό Οργανισμό Εναλλακτικής 

Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις».  

9. Την Εγκύκλιο με αριθ. πρωτ. 122648/09-03-05 (ΑΔΑ 4ΑΣΨ0-ΚΘΣ) της Δ/νσης 

Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Διευκρινήσεις σχετικά με τη Μελέτη 

Οργάνωσης για την άδεια συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων συσκευασιών...».  

10. Το Π.Δ. υπ’ αριθ. 116/2004 (ΦΕΚ 81Α/05-03-04) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την 

εναλλακτική διαχείριση των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, των 

χρησιμοποιημένων ανταλλακτικών τους και των απενεργοποιημένων καταλυτικών 

μετατροπέων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/53/ΕΚ ‘για τα οχήματα στο 

τέλος κύκλου ζωής τους’ του Συμβουλίου της 18ης Σεπτεμβρίου 2000». 

11. Το Π.Δ. υπ’ αριθ. 109/2004 (ΦΕΚ 75Α/05-03-04) «Μέτρα και όροι για την εναλλακτική 

διαχείριση των μεταχειρισμένων ελαστικών των οχημάτων. Πρόγραμμα για την εναλλακτική 

διαχείριση τους». 

12. Το Π.Δ. υπ’ αριθ. 117/2004 (ΦΕΚ 82Α/05-03-04) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την 

εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού…», 

το οποίο τροποποιήθηκε με το υπ’ αριθ. Π.Δ. 15/06 (ΦΕΚ 12Α/3-02-06). 

13. Την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/10 (ΦΕΚ 1312Β/24-08-10) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την 

εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις 

(ΑΕΚΚ)». 

14. Την ΚΥΑ 29407/3508/2002 (ΦΕΚ 1572Β/16-12-02) «Μέτρα και όροι για την υγειονομική ταφή 

των αποβλήτων». 

15. Το άρθρο 30 του Ν.3536/2007 (ΦΕΚ 42Α/23-02-07) «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων 

μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, 

Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» για τα στερεά απόβλητα. 

16. Τη με αριθ. πρωτ. 639/02-12-05 (Ορθή Επανάληψη 29-03-06) Απόφαση του Γενικού 

Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα «Έγκριση Περιφερειακού 

Σχεδιασμού Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας». 

17. Την Εγκύκλιο της Δ/νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του Υ.ΠΕ.Κ.Α. με αριθ. πρωτ. 

129043/4345/08-07-11 «Εφαρμογή νομοθεσίας για τη διαχείριση μη επικινδύνων στερεών 

αποβλήτων».  

18. Το Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112Α/13-07-10) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 

στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις». 

19. Τη με αριθ. οικ. 53844/2013 (ΦΕΚ 2017Β/16-08-13) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης «Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων σε 
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οργανικές μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας − Θράκης και παροχή 

εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων “Με εντολή Γενικού Γραμματέα” στους 

προϊστάμενους των οργανικών μονάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας − 

Θράκης».  

20. Τη Απόφαση με αρ. πρωτ. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Κ.Μ. 7035/11-10-12 (ΑΔΑ: Β43ΩΟΡ1Υ-ΚΚΚ) Απόφαση 

για την άδεια συλλογής μεταφοράς μη επικινδύνων αποβλήτων της επιχείρησης. 

21. Τη με αριθ. πρωτ. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Κ.Μ. 1186/18-02-14 αίτηση του ενδιαφερόμενου για προσθήκη 

κωδικών ΕΚΑ, με συνημμένη μελέτη.  

22. Το με αριθ. πρωτ. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Κ.Μ. 1196/07-03-14 έγγραφο της Υπηρεσίας μας για την 

υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων. 

23. Τη με αριθ. πρωτ. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Κ.Μ. 3863/19-05-14 υποβολή διευκρινιστικών στοιχείων από 

τον ενδιαφερόμενο. 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 

 

Την Ανανέωση/Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 7035/11-10-12 άδειας, για τη διαχείριση 

(συλλογή-μεταφορά) μη επικινδύνων αποβλήτων, όπως αυτά ορίζονται στην Κ.Υ.Α. Η.Π. 

50910/2727 (ΦΕΚ 1909Β/22-12-03), για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, της επιχείρησης 

«ΗΛΙΑΣ Σ. ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ» με δ.τ. «NORTH AEGEAN SLOPS» (ΑΦΜ 073408460, ΔΟΥ Α΄ Θεσ/νίκης) 

που εδρεύει στην οδό 26ης Οκτωβρίου 42, Δ. Θεσσαλονίκης, Π.Ε. Θεσσαλονίκης, λόγω 

προσθήκης νέων κωδικών αποβλήτων, με τους ακόλουθους όρους και περιορισμούς: 

 
1. Γενικοί όροι 

1.1 Η παρούσα άδεια: αφορά εργασίες συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων που 

περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα ΙΑ και IB της ΚΥΑ 50910/2727/2003, με κωδικούς ΕΚΑ: 

01 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ, ΕΞΟΡΥΞΗ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΗ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΥΚΤΩΝ 

01 04 απόβλητα από φυσική και χημική επεξεργασία ορυκτών που δεν περιέχουν μέταλλα 

01 04 08 απόβλητα χαλίκια και σπασμένοι βράχοι εκτός εκείνων που αναφέρονται στο σημείο 

01 04 07 

01 04 09 απόβλητα αμμώδη και αργιλώδη 

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

αναφέρονται στο σημείο 01 04 07 

01 04 12 υπολείμματα και άλλα απόβλητα από πλύσιμο και καθαρισμό ορυκτών εκτός εκείνων 

που αναφέρονται στα σημεία 01 04 07 και 01 04 11 

01 04 13 απόβλητα από την κοπή και το πριόνισμα πέτρας εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 

σημείο 01 04 07  

02 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΗ, ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ, ΘΗΡΑ ΚΑΙ 

ΑΛΙΕΙΑ, ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

02 01 απόβλητα από γεωργία, κηπευτική, υδατοκαλλιέργεια, δασοκομία, θήρα και αλιεία 

02 01 01 λάσπες από πλύση και καθαρισμό 

02 01 02 απόβλητα ιστών ζώων 

02 01 03 απόβλητα ιστών φυτών 

02 01 04 απόβλητα πλαστικά (εξαιρούνται της συσκευασίας) 

02 01 06 περιττώματα, ούρα και κόπρανα ζώων (συμπεριλαμβάνεται και αλλοιωμένη 

χορτονομή), υγρά εκροής συλλεγέντα χωριστά και επεξεργαζόμενα εκτός σημείου 

παραγωγής 

02 01 07 απόβλητα από δασοκομία 
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02 01 09 αγροχημικά απόβλητα εκτός εκείνων που αναφέρονται στο σημείο 02 01 08 

02 01 10 απόβλητα μέταλλο 

02 02 απόβλητα από την προπαρασκευή και επεξεργασία κρέατος, ψαριού και άλλων τροφίμων 

ζωικής προέλευσης 

02 02 01 λάσπες από πλύση και καθαρισμό 

02 02 02 απόβλητα ιστών ζώων 

02 02 03 υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία 

02 02 04 λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής 

02 03 απόβλητα από την προπαρασκευή και κατεργασία φρούτων, λαχανικών, δημητριακών, 

βρωσίμων ελαίων, κακάο, καφέ, τσαγιού και καπνού, παραγωγή κονσερβών, παραγωγή 

ζύμης και εκχυλισμάτων ζύμης, προπαρασκευή και ζύμωση μελάσας 

02 03 01 λάσπες από την πλύση, καθαρισμό, αποφλοίωση, φυγοκέντριση και διαχωρισμό 

02 03 02 απόβλητα από υλικά συντήρησης 

02 03 03 απόβλητα από εκχύλισμα διαλύτου 

02 03 04 υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία 

02 03 05 λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής 

02 04 απόβλητα από τη διεργασία παραγωγής ζάχαρης 

02 04 01 χώματα από τον καθορισμό και πλύση σακχαρότευτλων 

02 04 02 ανθρακικό ασβέστιο εκτός προδιαγραφών 

02 04 03 λάσπες από την επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής 

02 05  απόβλητα από τη βιομηχανία γαλακτοκομικών προϊόντων 

02 05 01 υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία 

02 05 02 λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής 

02 06 απόβλητα από βιομηχανία αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής 

02 06 01 υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία 

02 06 02 απόβλητα από υλικά συντήρηση 

02 06 03 λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής 

02 07 απόβλητα από την παραγωγή αλκοολούχων και μη αλκοολούχων ποτών (εξαιρουμένων 

των καφέ, κακάο και τσαγιού) 

02 07 01 απόβλητα από την πλύση, τον καθορισμό και τη μηχανική αναγωγή πρώτων υλών 

02 07 02 απόβλητα από την απόσταξη αλκοόλης 

02 07 03 απόβλητα από χημική επεξεργασία 

02 07 04 υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία 

02 07 05 λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής 

03 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΑΜΠΛΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΝ, 

ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΟΛΤΟΥ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ 

03 01  απόβλητα από την κατεργασία ξύλου και την παραγωγή ταμπλάδων και επίπλων 

03 01 01 απόβλητα φλοιών και φελλών 

03 01 05 πριονίδι, ξέσματα, αποκομμένα τεμάχια, κατάλοιπα ξυλείας, μοριοσανίδες και 

καπλαμάδες εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 03 01 04 

03 03 απόβλητα από την παραγωγή και κατεργασία πολτού, χαρτιού και χαρτονιών 

03 03 01 απόβλητα φλοιού και ξύλου 

03 03 02 μούργα πράσινου υγρού (από την ανάκτηση διαλύματος πολτού) 

03 03 05 λάσπες απομελάνωσης από την ανακύκλωση χαρτιού 

03 03 07 μηχανικώς διαχωριζόμενα απορρίμματα από την πολτοποίηση απόβλητου χαρτιού και 

χαρτονιού 

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

03 03 10 απορρίμματα ινών, λάσπες από ίνες, πλήσματα και επιχρίσματα προερχόμενο από 

μηχανικό διαχωρισμό 

03 03 11 λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται 

στο σημείο 03 03 10 

04 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ, ΓΟΥΝΑΣ ΚΑΙ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ 
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04 01 απόβλητα από τις βιομηχανίες δέρματος και γούνας  

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

χρώμιο 

04 02 απόβλητα από τη βιομηχανία υφαντουργίας 

04 02 09 απόβλητα από σύνθετα υλικά (εμποτισμένα υφαντά, ελαστομερή, πλαστομερή) 

04 02 10 οργανική ύλη από φυσικά προϊόντα (π.χ. λίπος, κηρός) 

04 02 15 απόβλητα από φινίρισμα άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 04 02 14 

04 02 17 χρώματα και βαφές άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 04 02 16 

04 02 21 απόβλητα από μη κατεργασμένες υφαντουργικές ίνες 

04 02 22 απόβλητα από κατεργασμένες υφαντουργικές ίνες 

07 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ 

07 02 απόβλητα από την ΠΔΠΧ πλαστικών, συνθετικού καουτσούκ και τεχνητών ινών 

07 02 13 απόβλητα πλαστικά 

07 05 απόβλητα από την ΠΔΠΧ φαρμακευτικών προϊόντων 

07 05 14 στερεά απόβλητα εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 07 05 13 

07 06 απόβλητα από την ΠΔΠΧ λιπών, λιπαντικών, σαπουνιών, απορρυπαντικών, 

απολυμαντικών και καλλυντικών 

07 06 12 λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής άλλες από τις αναφερόμενες στο 

σημείο 07 06 11 

08 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ (ΠΔΠΧ) 

ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΩΝ (ΧΡΩΜΑΤΑ, ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΚΑΙ ΣΜΑΛΤΟ ΥΑΛΟΥ), ΚΟΛΛΩΝ, ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΕΛΑΝΩΝ 

08 03 απόβλητα από την ΠΔΠΧ τυπογραφικών μελανιών 

08 03 13 απόβλητα μελανών εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 08 03 12 

08 03 18 απόβλητα τόνερ εκτύπωσης εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 08 03 17 

09 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

09 01 απόβλητα από τη φωτογραφική βιομηχανία 

09 01 07 φωτογραφικό φιλμ και χαρτί που περιέχουν άργυρο ή ενώσεις αργύρου 

09 01 08 φωτογραφικό φιλμ και χαρτί που δεν περιέχουν άργυρο ή ενώσεις αργύρου 

09 01 10 κάμερες μιας χρήσης χωρίς μπαταρίες 

10 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΕΣ 

10 01 απόβλητα από σταθμούς ηλεκτρικής ενέργειας ή άλλους σταθμούς καύσης (εκτός από το 

κεφάλαιο 19) 

10 01 01 τέφρα κλιβάνου, σκωρία και σκόνη λέβητα (εξαιρουμένης της σκόνης λέβητα που 

περιλαμβάνεται στο σημείο 10 01 04 

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

περιλαμβάνονται στο σημείο 10 01 14 

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

σημείο 10 01 16 

10 01 19 απόβλητα από τον καθορισμό αερίων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στα σημεία 

10 01 05, 10 01 07 και 10 01 18 

10 02 απόβλητα από τη βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα 

10 02 02 ανεπεξέργαστη σκωρία 

10 02 10 σκωρίες εξέλασης 

10 03 απόβλητα από τη θερμική μεταλλουργία αλουμινίου 

10 03 05 απόβλητα αλουμίνας 

10 08 απόβλητα από τη θερμική μεταλλουργία άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων 

10 08 09 άλλες σκωρίες 

10 08 11 επιπλέουσες σκωρίες και εξαφρίσματα εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο 

σημείο 10 08 10 

10 12 απόβλητα από την παραγωγή κεραμικών, τούβλων, κεραμιδιών και προϊόντων δομικών 

κατασκευών 

ΑΔΑ: ΒΙΙΟΟΡ1Υ-ΗΒΚ



 

 Σελίδα 6 από 16 

10 12 01 απόβλητο μείγμα προπαρασκευής πριν τη θερμική κατεργασία 

10 12 06 απορριπτόμενα καλούπια 

10 12 08 απόβλητα κεραμικών, τούβλων, κεραμιδιών και προϊόντων δομικών κατασκευών 

(μετά από θερμική επεξεργασία) 

10 12 12 απόβλητα σμαλτοποίησης εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 10 12 11 

10 13 απόβλητα από την παραγωγή τσιμέντου, ανύδρου άσβεστου και ασβεστοκονιάματος, 

καθώς και αντικειμένων και προϊόντων που κατασκευάζονται από αυτά 

10 13 04 απόβλητα από την ασβεστοποίηση και ενυδάτωση της άσβεστου 

10 13 14 απόβλητα σκυροδέματος και λάσπης σκυροδέματος 

12 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 

12 01 απόβλητα από τη μορφοποίηση και τη φυσική και μηχανική επιφανειακή επεξεργασία 

μετάλλων και πλαστικών 

12 01 01 προϊόντα λιμαρίσματος και τόρνευσης σιδηρούχων μετάλλων 

12 01 02 σκόνη και σωματίδια σιδηρούχων μετάλλων 

12 01 03 προϊόντα λιμαρίσματος και τόρνευσης μη σιδηρούχων μετάλλων 

12 01 04 σκόνη και σωματίδια μη σιδηρούχων μετάλλων  

12 01 05 αποξέσματα και προϊόντα τόρνευσης πλαστικών 

12 01 13 απόβλητα συγκόλλησης 

12 01 17 απόβλητα υλικών αμμοβολής εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 12 01 

16 

12 01 21 εξαντλημένα σώματα λείανσης και υλικά λείανσης εκτός εκείνων που 

περιλαμβάνονται στο σημείο 12 01 20 

15 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ, ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΣΚΟΥΠΙΣΜΑΤΟΣ, ΥΛΙΚΑ 

ΦΙΛΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΡOYΧΙΣΜΟΣ ΜΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΑΛΛΩΣ 

15 01 συσκευασία (περιλαμβανομένων ιδιαιτέρως συλλεγέντων δημοτικών αποβλήτων 

συσκευασίας) 

15 01 01 συσκευασία από χαρτί και χαρτόνι 

15 01 02 πλαστική συσκευασία 

15 01 03 ξύλινη συσκευασία 

15 01 04 μεταλλική συσκευασία 

15 01 05 συνθετική συσκευασία 

15 01 06 μεικτή συσκευασία 

15 01 07 γυάλινη συσκευασία 

15 01 09 συσκευασία από υφαντουργικές ύλες 

15 02 απορροφητικά υλικά, υλικά φίλτρων, υφάσματα σκουπίσματος και προστατευτικός 

ρουχισμός 

15 02 03 απορροφητικό υλικό, υλικά φίλτρων, υφάσματα σκουπίσματος και προστατευτικός 

ρουχισμός άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 15 02 02 

16 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΜΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΟΜEΝΑ ΑΛΛΩΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ 

16 01 οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους από διάφορα μέσα μεταφοράς 

(περιλαμβανομένων μηχανισμών παντός εδάφους) και απόβλητα από τη διάλυση 

οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους και από τη συντήρηση οχημάτων 

(εξαιρουμένων των κεφαλαίων 13, 14 και των σημείων 16 06 και 16 08) 

16 01 03  ελαστικό στο τέλος του κύκλου ζωής τους 

16 01 12 τακάκια φρένων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 16 01 11 

16 01 16 δεξαμενές υγροποιημένου φυσικού αερίου 

16 01 17 σιδηρούχα μέταλλα 

16 01 18 μη σιδηρούχα μέταλλα 

16 01 19 πλαστικά 

16 01 20 γυαλί 

16 01 22 κατασκευαστικά στοιχεία μη προδιαγραφόμενα άλλως 

ΑΔΑ: ΒΙΙΟΟΡ1Υ-ΗΒΚ



 

 Σελίδα 7 από 16 

16 02 απόβλητα από ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό 

16 02 11* απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει χλωροφθοράνθρακες 

16 02 13* απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει επικίνδυνα συστατικά στοιχεία άλλος από 

τους αναφερόμενους στα σημεία 16 02 09 έως 16 02 12 

16 02 14 απορριπτόμενος εξοπλισμός άλλος από τον αναφερόμενο στα σημεία 16 02 09 έως 16 

02 13 

16 02 16 συστατικά στοιχεία που έχουν αφαιρεθεί από απορριπτόμενο εξοπλισμό άλλα από 

αυτά που αναφέρονται στο σημείο 16 02 15 

16 03 διεργασίες εκτός προδιαγραφών και μη χρησιμοποιημένα προϊόντα 

16 03 04 ανόργανα απόβλητα εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 16 03 03 

16 03 06 οργανικά απόβλητα εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 16 03 05 

16 05 αέρια σε δοχεία πίεσης και απορριπτόμενες χημικές ουσίες 

16 05 05 αέρια σε δοχεία πίεσης εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 16 05 04 

16 05 09 απορριπτόμενα χημικά υλικά εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στα σημεία 16 05 

06, 16 05 07 ή 16 05 08 

16 08 εξαντλημένοι καταλύτες 

16 08 01 εξαντλημένοι καταλύτες που περιέχουν χρυσό, άργυρο, ρήνιο, ράδιο, παλλάδιο, 

ιρίδιο ή λευκόχρυσο (εκτός από το σημείο 16 08 07) 

16 10 υδαρή υγρά απόβλητα προοριζόμενα για επεξεργασία εκτός τόπου παραγωγής 

16 10 02 υδαρή υγρά απόβλητα εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 16 10 01 

17 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΧΩΜΑ ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΑΠΟ 

ΜΟΛΥΣΜΕΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ) 

17 01 σκυρόδεμα, τούβλα, πλακάκια και κεραμικά 

17 01 01 σκυρόδεμα 

17 01 02 τούβλα 

17 01 03 πλακάκια και κεραμικά 

17 01 07 μείγμα σκυροδέματος, τούβλων, πλακακίων και κεραμικών εκτός εκείνων που 

περιλαμβάνονται στο σημείο 17 01 06 

17 02 ξύλο, γυαλί και πλαστικό 

17 02 01 ξύλο 

17 02 02 γυαλί 

17 02 03 πλαστικό 

17 03 μείγματα ασφάλτου και ορυκτής πίσσας, λιθανθρακόπισσα και προϊόντα πίσσας 

17 03 02 μείγματα ορυκτής ασφάλτου εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 17 03 01 

17 04 μέταλλα (περιλαμβανομένων και των κραμάτων τους) 

17 04 01 χαλκός, μπρούντζος, ορείχαλκος 

17 04 02 αλουμίνιο 

17 04 03 μόλυβδος 

17 04 04 ψευδάργυρος 

17 04 05 σίδηρος και χάλυβας 

17 04 06 κασσίτερος 

17 04 07 ανάμεικτα μέταλλα 

17 04 11 καλώδια εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 17 04 10 

17 05 χώματα (περιλαμβανομένων χωμάτων εκσκαφής από μολυσμένες τοποθεσίες), πέτρες και 

μπάζα εκσκαφών 

17 05 04 χώματα και πέτρες άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 17 05 03 

17 05 06 μπάζα εκσκαφών άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 17 05 05 

17 05 08 έρμα σιδηροτροχιών εκτός εκείνου που περιλαμβάνεται στο σημείο 17 05 07 

17 06 μονωτικά υλικά και υλικά δομικών κατασκευών που περιέχουν αμίαντο 

17 06 04 μονωτικά υλικά εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στα σημεία 17 06 01 και 17 06 

03 

17 08 υλικά δομικών κατασκευών με βάση τον γύψο 

ΑΔΑ: ΒΙΙΟΟΡ1Υ-ΗΒΚ



 

 Σελίδα 8 από 16 

17 08 02 υλικά δομικών κατασκευών με βάση τον γύψο εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται 

στο σημείο 17 08 01 

17 09 άλλα απόβλητα δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων 

17 09 04 μείγματα αποβλήτων δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων εκτός εκείνων που 

περιλαμβάνονται στα σημεία 17 09 01, 17 09 02 και 17 09 03 

19 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 

ΥΔΑΤΟΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΣ ΓΙΑ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 

19 01 απόβλητα από την καύση ή πυρόλυση αποβλήτων 

19 01 02 σιδηρούχα υλικά που αφαιρέθηκαν από την τέφρα κλιβάνων 

19 01 12 τέφρα και σκωρία κλιβάνου άλλες από τις αναφερόμενες στο σημείο 19 01 11 

19 01 14 πτητική τέφρα άλλη από την αναφερόμενη στο σημείο 19 01 13 

19 01 16 σκόνη λεβήτων άλλη από την αναφερόμενη στο σημείο 19 01 15 

19 01 18 απόβλητα πυρόλυσης άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 19 01 17 

19 01 19 άμμοι από ρευστοποιημένες κλίνες 

19 02 απόβλητα από φυσικοχημικές κατεργασίες αποβλήτων (περιλαμβάνονται αποχρωμίωση, 

αποκυάνωση, εξουδετέρωση) 

19 02 03 προαναμεμειγμένα απόβλητα που αποτελούνται μόνο από μη επικίνδυνα απόβλητα 

19 02 06 λάσπες από φυσικοχημικές κατεργασίες εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο 

σημείο 19 02 05 

19 02 10 απόβλητα καυσίμων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στα σημεία 19 02 08 και 19 

02 09 

19 03 σταθεροποιημένα/στερεοποιημένα απόβλητα(4) 

19 03 05 σταθεροποιημένα απόβλητα άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 19 03 04 

19 03 07 στερεοποιημένα απόβλητα άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 19 03 06 

19 04 υαλοποιημένα απόβλητα και απόβλητα από διεργασίες υαλοποίησης 

19 04 01 υαλοποιημένα απόβλητα 

19 05 απόβλητα από την αερόβια επεξεργασία στερεών αποβλήτων 

19 05 01 μη λιπασματοποιημένο τμήμα των δημοτικών και παρομοίων αποβλήτων 

19 05 02 μη λιπασματοποιημένο τμήμα ζωικών και φυτικών αποβλήτων 

19 05 03 προϊόντα λιπασματοποίησης εκτός προδιαγραφών 

19 06 απόβλητα από την αναερόβια επεξεργασία αποβλήτων 

19 06 03 υγρό από την αναερόβια επεξεργασία αστικών αποβλήτων 

19 06 04 προϊόντα ζύμωσης από την αναερόβια επεξεργασία αστικών αποβλήτων 

19 06 05 υγρό από την αναερόβια επεξεργασία ζωικών και φυτικών αποβλήτων 

19 06 06 προϊόντα ζύμωσης από την αναερόβια επεξεργασία ζωικών και φυτικών αποβλήτων 

19 07 στραγγίδια χώρου υγειονομικής ταφής 

19 07 03 στραγγίδια χώρου εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 19 07 02 

19 08 απόβλητα από εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων μη προδιαγραφόμενα 

άλλως 

19 08 01  εσχαρίσματα 

19 08 02 απόβλητα από την εξάμμωση 

19 08 05 λάσπες από την επεξεργασία αστικών λυμάτων 

19 08 09 μείγματα λιπών και ελαίων από το διαχωρισμό ελαίου/ ύδατος που περιέχουν 

φαγώσιμα έλαια και λίπη 

19 08 12 λάσπες από τη βιολογική κατεργασία αποβλήτων βιομηχανικών υδάτων εκτός 

εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 19 08 11 

19 08 14 λάσπες από άλλη επεξεργασία αποβλήτων βιομηχανικών υδάτων εκτός εκείνων που 

περιλαμβάνονται στο σημείο 19 08 13 

19 09 απόβλητα από την προπαρασκευή νερού που προορίζεται για κατανάλωση από τον 

άνθρωπο ή νερού για βιομηχανική χρήση 

ΑΔΑ: ΒΙΙΟΟΡ1Υ-ΗΒΚ



 

 Σελίδα 9 από 16 

19 09 03 λάσπες από την αφαίρεση ανθρακικών αλάτων 

19 10 απόβλητα από κατατεμαχισμό αποβλήτων που περιέχουν μέταλλα 

19 10 01 απόβλητα σιδήρου ή χάλυβα 

19 10 02 μη σιδηρούχα απόβλητα 

19 10 04 ελαφρό κλάσμα κατατεμαχισμού και σκόνη άλλο από τα αναφερόμενα στο σημείο 19 

10 03 

19 10 06 άλλα κλάσματα άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 19 10 05 

19 12 απόβλητα από τη μηχανική κατεργασία αποβλήτων (π.χ. διαλογή, σύνθλιψη, 

συμπαγοποίηση, κοκκοποίηση) μη προδιαγραφόμενα άλλως 

19 12 01 χαρτί και χαρτόνι 

19 12 02 σιδηρούχα μέταλλα 

19 12 03 μη σιδηρούχα μέταλλα 

19 12 04 πλαστικά και καουτσούκ 

19 12 05 γυαλί 

19 12 07 ξύλο εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 19 12 06 

19 12 08 υφαντικές ύλες 

19 12 09 ορυκτά (π.χ. άμμος, πέτρες) 

19 12 10 καύσιμα απόβλητα (καύσιμα προερχόμενα από απορρίμματα) 

19 12 12 άλλα απόβλητα (περιλαμβανομένων μειγμάτων υλικών) από τη μηχανική κατεργασία 

αποβλήτων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 19 12 11 

19 13 απόβλητα από την εξυγίανση χωμάτων και υπογείων υδάτων 

19 13 02 στερεά απόβλητα από την εξυγίανση χωμάτων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται 

στο σημείο 19 13 01 

19 13 04 λάσπες από την εξυγίανση χωμάτων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 

19 13 03 

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

σημείο 19 13 05 

19 13 08 υδαρή υγρά απόβλητα και υδαρή συμπυκνώματα από την εξυγίανση υπογείων 

υδάτων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 19 13 0 

20 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ), ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΧΩΡΙΣΤΑ 

ΣΥΛΛΕΓΕΝΤΩΝ 

20 01 χωριστά συλλεγέντα μέρη (εκτός από το σημείο 15 01) 

20 01 01 χαρτιά και χαρτόνια 

20 01 02 γυαλιά 

20 01 08 βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα κουζίνας και χώρων ενδιαίτησης 

20 01 10 ρούχα 

20 01 11 υφάσματα 

20 01 21* σωλήνες φθορισμού και άλλα απόβλητα περιέχοντα υδράργυρο 

20 01 22 αεροζόλ 

20 01 23* απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει χλωροφθοράνθρακες 

20 01 25 βρώσιμα έλαια και λίπη 

20 01 28 χρώματα, μελάνες, κόλλες και ρητίνες άλλες από τις αναφερόμενες στα σημείο 20 01 

27 

20 01 30 απορρυπαντικά άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 20 01 29 

20 01 32 φάρμακα άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 20 01 31 

20 01 35* απορριπτόμενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός άλλος από τον 

αναφερόμενο στα σημεία 20 01 21 και 20 01 23 που περιέχει επικίνδυνα συστατικά 

στοιχεία 

20 01 36 απορριπτόμενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός άλλος από τον 

αναφερόμενο στα σημεία 20 01 21, 20 01 23 και 20 01 35 

20 01 38 ξύλο εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στα σημείο 20 01 37 
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20 01 39 πλαστικά 

20 01 40 μέταλλα 

20 01 41 απόβλητα από τον καθαρισμό καμινάδων 

20 02 απόβλητα κήπων και πάρκων (περιλαμβάνονται απόβλητα νεκροταφείων) 

20 02 01 βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα 

20 02 02 χώματα και πέτρες 

20 02 03 άλλα μη βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα 

20 03 άλλα δημοτικά απόβλητα 

20 03 01 ανάμεικτα δημοτικά απόβλητα 

20 03 02 απόβλητα από αγορές 

20 03 03 υπολείμματα από τον καθαρισμό δρόμων 

20 03 06 απόβλητα από τον καθαρισμό λυμάτων 

20 03 07 ογκώδη απόβλητα 

τα οποία θα μεταφέρονται σε νομίμως αδειοδοτημένες μονάδες αποθήκευσης, ανάκτησης ή 

ανακύκλωσης στερεών αποβλήτων οι οποίες έχουν συμβληθεί με τα εγκεκριμένα από την 

αρμόδια Διεύθυνση του Υ.Π.Ε.Κ.Α. συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης μη επικινδύνων 

αποβλήτων σύμφωνα με την υποβληθείσα μελέτη.  

1.2 Ισχύει μόνον εντός των ορίων αρμοδιότητας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Σε 

περίπτωση που η δραστηριότητα επεκτείνεται πέραν των ορίων της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας, η επιχείρηση υποχρεούται να ζητήσει Άδεια από την αρμόδια Υπηρεσία. 

1.3 Η επιχείρηση πρέπει πριν την έναρξη των δραστηριοτήτων που προβλέπονται από την 

παρούσα Άδεια να διαθέτει σε χρήση όλη την απαραίτητη υποδομή σε οχήματα, 

μηχανήματα κι εγκαταστάσεις, για την τήρηση των όρων της παρούσης Άδειας.  

1.4 Για κάθε δραστηριότητα σχετικά με την παρούσα Άδεια πρέπει να υπάρχει σύμβαση είτε του 

κατόχου (νομικά ή φυσικά πρόσωπα, κλπ.), είτε του διαχειριστή των αποβλήτων (ΟΤΑ, 

κλπ.) με την επιχείρηση, η οποία θα συνοδεύεται από μελέτη οργάνωσης του συστήματος 

συλλογής και μεταφοράς.  

1.5 Η σύμβαση της επιχείρησης με φορείς ή/και εταιρίες διάθεσης, ανακύκλωσης, 

επεξεργασίας και αξιοποίησης στερεών αποβλήτων πρέπει να είναι σε ισχύ, οι μονάδες 

διαχείρισης αποβλήτων (αποδέκτες αποβλήτων) να είναι κατάλληλα αδειδοδοτημένες και η 

διαχείριση των προαναφερθέντων κωδικών ΕΚΑ να προβλέπεται στις σχετικές Αποφάσεις 

των αρμοδίων Υπηρεσιών.   

1.6 Για τα απόβλητα του Κεφαλαίου 20 (Δημοτικά απόβλητα) του παραρτήματος ΙΒ της ΚΥΑ 

50910/2727/03, που θα απορρίπτονται σε Σ.Μ.Α. ή Χ.Υ.Τ.Α., η παρούσα Απόφαση ισχύει 

για όσο διάστημα η επιχείρηση κατέχει σύμβαση με τον ή τους Φορείς Διαχείρισης Στερεών 

Αποβλήτων (ΦΟΣΔΑ). Η επιχείρηση υποχρεούται κάθε φορά που στο χρονικό διάστημα 

ισχύος της παρούσης Άδειας γίνεται, ανανεώνεται ή διακόπτεται η εν λόγω σύμβαση να 

προσκομίζει στην Υπηρεσία μας σχετικό αντίγραφο. Σε περίπτωση που, για οποιοδήποτε 

λόγο, η επιχείρηση δεν διαθέτει σε ισχύ σύμβαση με τον ή τους Φορείς Διαχείρισης Στερεών 

Αποβλήτων (ΦΟΣΔΑ), η παρούσα Απόφαση παύει να ισχύει (όσον αφορά τα αστικά στερεά 

απόβλητα του Κεφαλαίου 20). 

1.7 Αν κατά τις εργασίες συλλογής και μεταφοράς μη επικινδύνων αποβλήτων προκληθεί 

ρύπανση ή υποβάθμιση του περιβάλλοντος, θα εφαρμοστεί το άρθρο 15 της ΚΥΑ 

50910/2727/2003 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 28, 29 του Ν. 1650/86, του 

άρθρου 4 του Ν. 3010/02 και των άρθρων 7 και 37 του Ν. 4042/12. 

1.8 Η διαχείριση των αποβλήτων που υπάγονται σε συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης, 

να γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 2939/01 και των σχετικών Π.Δ. 

116/04 (ΟΤΚΖ), Π.Δ. 109/04 (ελαστικά), Π.Δ. 117/04 (αποβλήτων ΑΗΗΕ), ΚΥΑ 36259/10 
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(ΑΕΚΚ), Ν.3854/10 (συσκευασίες) κτλ. Η εταιρία υποχρεούται να συνάψει συμβάσεις με 

εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης και να συλλέγει τα απόβλητα από τα 

σημεία συλλογής, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και τους όρους των 

Συμβάσεων των Συλλογικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης με την εταιρία. Η 

εταιρία οφείλει να προσκομίσει στην Υπηρεσία μας αντίγραφα των παραπάνω 

συμβάσεων πριν την έναρξη της δραστηριότητας. 

1.9 Η συλλογή και μεταφορά νωπών ζωικών υποπροϊόντων και περιττωμάτων δεν εμπίπτει στις 

διατάξεις του Ν. 4042 (άρθρο 10) και στις αρμοδιότητες του ΥΠΕΚΑ. Η συλλογή και 

μεταφορά των προαναφερομένων γίνεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ, 1069/2009 

και για την πραγματοποίησή τους απαιτείται άδεια από την αρμόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία. 

1.10 Τα θερμικά αδρανοποιημένα ζωικά υποπροϊόντα και περιττώματα (ΕΚΑ 020102, 020106, 

020202, 020203) θεωρούνται μη επικίνδυνα απόβλητα και η συλλογή και μεταφορά τους 

γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 50910/2003. Τα απόβλητα θα παραδίδονται στην 

εταιρία «ΦΑΡΜΑ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ Α.Ε.» στην Χαλάστρα Θεσσαλονίκης, που διαθέτει τη με αρ. 

πρωτ. Δ/νση Κτηνιατρικής Π.Κ.Μ. 407191/3547/03-12-12 (ΑΔΑ: Β4557ΛΛ-ΤΧΗ) άδεια 

λειτουργίας μονάδας αποτέφρωσης ζωικών υποπροϊόντων και την με αρ. πρωτ Δ/νση 

Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσ/νίκης Φ.14.2.20649/11/2102/13/18-11-13 (ΑΔΑ: ΒΛ107ΛΛ-ΙΓΖ) άδεια 

λειτουργίας μονάδας σφαγείου-τυποποιητηρίου χοιρινών, αμνοεριφίων και βοοειδών 

καθώς και αποτέφρωσης και θερμικής αδρανοποίησης ζωικών υποπροϊόντων κατηγορίας II 

(rendering). Σε περίπτωση που, για οποιοδήποτε λόγο, η εταιρία δεν διαθέτει σε ισχύ 

σύμβαση η παρούσα Απόφαση παύει να ισχύει (όσον αφορά τα συγκεκριμένα απόβλητα).  

1.11 Η επιχείρηση υποχρεούται σύμφωνα με το αριθ. 13 παρ. 3 της ΚΥΑ ΗΠ 50910/2727/03 και 

την παράγραφο Β3 της εγκυκλίου 129043/4345/05 να καταχωρηθεί σε Μητρώο που 

τηρείται στην αρμόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος (Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων) 

του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και οφείλει να 

προσκομίσει στην Υπηρεσία μας αποδεικτικό καταχώρησής της στο εν λόγω Μητρώο.  

1.12 Η επιχείρηση υποχρεούται να διατηρεί μητρώο, στο οποίο θα αναγράφεται η ποσότητα, το 

είδος, η προέλευση, τα φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά, οι ημερομηνίες παραλαβής και 

μεταφοράς, η εγκατάσταση προορισμού, συχνότητα συλλογής, το μέσο μεταφοράς, καθώς 

και η συχνότητα καθαρισμού των οχημάτων, των μέσων συλλογής και του λοιπού 

εξοπλισμού με όλα τα παραστατικά στοιχεία. Για να εξασφαλιστεί η πλήρης ιχνηλασιμότητα 

των αποβλήτων προτείνεται αυτά να διακινούνται με το τριπλότυπο έντυπο 

παρακολούθησης αποβλήτων (Παράρτημα ΙΙ της 129043/4345/11 Εγκυκλίου). Το 

παραπάνω μητρώο να διατηρείται για δύο (2) τουλάχιστον χρόνια. Η επιχείρηση οφείλει να 

παρέχει στην αδειοδοτούσα αρχή τις πιο πάνω πληροφορίες, όποτε αυτές ζητούνται 

(σύμφωνα με τα άρθρα 20 και 42 του Ν. 4042/12).  

1.13 Η επιχείρηση οφείλει να υποβάλλει στην Υπηρεσία μας μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου κάθε 

έτους, ετήσια απολογιστική έκθεση με τα στοιχεία και τις πληροφορίες της προηγούμενης 

παραγράφου.  

 

2. Όροι και περιορισμοί στη συλλογή μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων 

2.1 Η συλλογή των αποβλήτων να γίνεται είτε από τα σημεία παραγωγής τους, είτε από ειδικά 

σημεία συλλογής που φέρουν κατάλληλη επισήμανση.  

2.2 Τα απόβλητα να παραλαμβάνονται από κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους, όπου θα 

υπάρχει πρόβλεψη για απόβλητα που παρουσιάζουν κίνδυνο για την υγεία και την 

ασφάλεια λόγω ρύπανσης ή μόλυνσης.  
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2.3 Απαγορεύεται η συλλογή και μεταφορά στερεών αποβλήτων που υπάγονται σε συστήματα 

εναλλακτικής διαχείρισης από κοινού με τα οικιακά απόβλητα. 

2.4 Οι τεχνικές προδιαγραφές του εξοπλισμού (μέσα συλλογής και μεταφοράς) της 

ενδιαφερόμενης επιχείρησης να είναι σύμφωνες με τις κείμενες διατάξεις.  

2.5 Να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα για την εκπαίδευση και συνεχή ενημέρωση του  προσωπικού 

σε θέματα ασφάλειας και γνώση χειρισμού των αποβλήτων για την αποφυγή κινδύνου για 

την δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Το προσωπικό της επιχείρησης να φέρει ειδικές 

στολές εργασίας και λοιπό εξοπλισμό (γάντια, μπότες ασφαλείας, κράνος, αντανακλαστικό 

γιλέκο, κτλ.), ανάλογα με τη φύση και το ωράριο εργασίας. Να δοθεί ιδιαίτερη μέριμνα για 

τον εξοπλισμό των οχημάτων με σύστημα επικοινωνίας.  

2.6 Σε περίπτωση ατυχήματος κατά τη συλλογή ή τη μεταφορά των στερεών αποβλήτων να 

γίνεται άμεση εφαρμογή των μέτρων «Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών» της συνημμένης 

μελέτης.  

2.7 Απαγορεύεται η καύση στερεών αποβλήτων τόσο σε υπαίθρια όσο και σε στεγασμένους 

χώρους (ανοικτές εστίες καύσης) (ΚΥΑ 11535/93).  

2.8 Ειδική μέριμνα να λαμβάνεται για τη διαχείριση των θερμικά αδρανοποιημένων ζωικών 

υποπροϊόντων και περιττωμάτων (ΕΚΑ 020102, 020106, 020201, 020202, 020203, 020204), 

όπως κατάλληλες συνθήκες θερμοκρασίας και πίεσης, ώστε να αποφεύγονται οι κίνδυνοι 

για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον κατά τη συλλογή – μεταφορά τους. Τα εν λόγω 

απόβλητα θα πρέπει να παραμένουν διαχωρισμένα και αναγνωρίσιμα, να συλλέγονται και 

μεταφέρονται σε σφραγισμένες νέες συσκευασίες ή καλυμμένα στεγανά οχήματα ή 

περιέκτες. Τα απόβλητα να παραδίδονται σε μονάδες κατάλληλα αδειοδοτημένες, σύμφωνα 

με την κείμενη Νομοθεσία (Π.Δ. 211/2006). Να τηρούνται όλα τα σχετικά παραστατικά για 

τρία (3) τουλάχιστον χρόνια και να επιδεικνύονται στις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές. 

2.9 Για τη συλλογή – μεταφορά αποβλήτων βρώσιμων ελαίων και λιπών να χρησιμοποιούνται 

στεγανές δεξαμενές, όπως περιγράφονται στη μελέτη οργάνωσης. 

2.10 Απαγορεύεται η συλλογή και μεταφορά των αποβλήτων βρώσιμων ελαίων και λιπών από 

κοινού με απόβλητα λιπαντικών ελαίων (ΑΛΕ). 

2.11 Τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) οικιακής προέλευσης να 

συλλέγονται από σημεία που καθορίζονται είτε από τους ΟΤΑ, είτε από το σύστημα 

εναλλακτικής διαχείρισης και τα λοιπά ΑΗΗΕ από ειδικά επισημασμένους χώρους (π.χ. 

καταστήματα, αποθήκες) που προβλέπονται για τα ΑΗΗΕ που επιστρέφονται.  

2.12 Τα ογκώδη απόβλητα που είναι δυνατό να καταστραφούν κατά τη συλλογή και μεταφορά 

τους και να διασπαρθούν στο περιβάλλον, να συσκευάζονται πάνω σε παλέτες, αφού 

πρώτα έχουν τυλιχθεί με πλαστικό φιλμ/χαρτοκιβώτια. Ειδική μέριμνα να λαμβάνεται στη 

συσκευασία αποβλήτων που περιέχουν υγρά, ώστε να μην υπάρχει διαρροή των υγρών, 

καθώς και στη συσκευασία άλλων εύθραυστων αποβλήτων. Κατά τη στοίβαξη των ΑΗΗΕ 

στα οχήματα μεταφοράς, τα ΑΗΗΕ να δένονται με ιμάντες ή άλλα μέσα και να λαμβάνονται 

όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ορθή και ασφαλή στήριξή τους.  

2.13 Η συλλογή και μεταφορά των ΑΗΗΕ να εκτελείται με τέτοιο τρόπο ώστε να βελτιστοποιείται 

η επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση των κατασκευαστικών στοιχείων ή ολόκληρων 

των συσκευών που είναι δυνατό να επαναχρησιμοποιηθούν ή να ανακυκλωθούν και να 

λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να αποφεύγεται η διαρροή 

επικίνδυνων ουσιών. 

2.14 Τα απόβλητα ΑΗΗΕ με κωδικούς ΕΚΑ 160211*, 160213*, 200121*, 200123* και 200135* 

μπορούν να ταξινομηθούν σε κατηγορία μη επικινδύνων υλικών με την προϋπόθεση ότι οι 

συσκευές είναι ακέραιες. 
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2.15 Οι κάδοι συλλογής ΑΕΚΚ να επιτηρούνται να επιτηρούνται κατά τη διάρκεια της ημερήσιας 

εργασίας και στο τέλος αυτής προστατεύονται με κατάλληλο κάλυμμα, ώστε να 

αποφεύγεται η απόρριψη ξένων αντικειμένων και η ανάμειξη με άλλα απόβλητα. 

2.16 Τα απόβλητα τα οποία περιγράφονται με κωδικό ΕΚΑ που αντιστοιχεί στη μη επικίνδυνη 

εκδοχή ζεύγους κωδικών αποβλήτων (κωδ. 010408, 010410, 010411, 010412, 010413, 

020109, 030105, 030311, 040215, 040217, 070514, 070612, 080313, 080318, 100101, 

100115, 100117, 100119, 100811, 101212, 120117, 120121, 150203, 160112, 160214, 

160216, 160304, 160306, 160505, 160509, 160801, 161002, 170107, 170302, 170411, 

170504, 170506, 170508, 170604, 170802, 170904, 190112, 190114, 190116, 190118, 

190206, 190210, 190305, 190307, 190703, 190812, 190814, 191004, 191006, 191207, 

191212, 191302, 191304, 191306, 191308, 200128, 200130, 200132, 200136, 200138), θα 

συλλέγονται χωριστά και κατά τη μεταφορά τους θα συνοδεύονται από πιστοποιημένη 

ανάλυση διαπιστευμένου εργαστηρίου με ευθύνη του παραγωγού των αποβλήτων (πρότυπο 

ΕΛΟΤ ΕΝ 14899), όταν ο παραγωγός είναι παραγωγική δραστηριότητα που αδειοδοτείται 

περιβαλλοντικά (επιχείρηση ή εγκατάσταση). 

 

3. Όροι και περιορισμοί στη μεταφορά μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων 

3.1 Τα οχήματα μεταφοράς θα πρέπει: 

- να καθαρίζονται τακτικά 

- να υποβάλλονται σε τακτικό έλεγχο και να ακολουθούν την κείμενη νομοθεσία περί 

έκδοσης δελτίων τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ και κάρτας καυσαερίων 

- να συντηρούνται σε συνεργεία αυτοκινήτων που έχουν κατάλληλη άδεια για το είδος 

της συντήρησης 

- οι οδηγοί και οι χειριστές μηχανημάτων έργου να διαθέτουν την ανάλογη εμπειρία και 

επαγγελματική κατάρτιση και να είναι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας οδήγησης 

σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία 

- να αναγράφουν τον τίτλο της επιχείρησης και στις δύο πλευρές 

- να εκτελούν δρομολόγια κατόπιν οργανωμένου προγραμματισμού με κατάλληλο 

ωράριο, σε οδικούς άξονες σε συνάρτηση με τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ. και με γνώμονα 

την χαμηλότερη δυνατή όχληση για αποφυγή κυκλοφοριακής φόρτισης των δρόμων, 

δευτερογενών περιβαλλοντικών προβλημάτων, κτλ. 

3.2 Η πλήρωση των οχημάτων μεταφοράς να γίνεται με τέτοιο τρόπο που να μην επιτρέπει τη 

μετατόπιση του κέντρου βάρους του οχήματος κατά τη μεταφορά του φορτίου, προς 

αποφυγή τροχαίου ατυχήματος.  

3.3 Με την πλήρωση των ανοικτού τύπου οχημάτων και εμπορευματοκιβωτίων και πριν την 

μεταφορά τους να γίνεται επιμελής κάλυψη τους με σκέπαστρο (π.χ. μουσαμάδες) για την 

αποφυγή τυχόν διασποράς αποβλήτων στο περιβάλλον κατά τη διαδρομή. Να μην 

παραλαμβάνονται εμπορευματοκιβώτια τα οποία είναι υπερφορτωμένα. 

3.4 Τα μέσα μεταφοράς να είναι εξοπλισμένα με προσροφητικά υλικά για τη συλλογή 

μικροδιαρροών κατά τη συλλογή – μεταφορά των αποβλήτων βρώσιμων ελαίων και λιπών. 

3.5 Κατά τη συλλογή και τη μεταφορά ιλύων να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα κατά τη 

συλλογή-μεταφορά τους, έτσι ώστε αυτά να μην διασπείρονται στο περιβάλλον.  

3.6 Τα μέσα μεταφοράς ιλύων να είναι στεγανά με ελαστικά παρεμβάσματα στην πόρτα 

εκφόρτωσης, ανυψωμένα παραπέτα, με άδεια μέγιστου επιτρεπομένου φορτίου και νόμιμη 

έγκριση για αποκομιδή αποβλήτων, καθώς και με οτιδήποτε άλλο επιβάλλεται ώστε να 

εξαλειφθούν οι οποιεσδήποτε περιβαλλοντικές επιπτώσεις και οχλήσεις των περιοχών 

διέλευσης αυτών.  
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3.7 Εφόσον τα απόβλητα που διαχειρίζεται η επιχείρηση έχουν μεγάλη περιεκτικότητα σε νερό 

ή εκλύονται δύσοσμα αέρια, η επιχείρηση να μεταφέρει τα εν λόγω απόβλητα με βυτιοφόρα 

οχήματα εξοπλισμένα με συστήματα απόσμησης. 

3.8 Ο καθαρισμός των οχημάτων μεταφοράς και των μέσων συλλογής να γίνεται σε νομίμως 

αδειοδοτημένες μονάδες, οι οποίες θα πρέπει να είναι εφοδιασμένες με τη σχετική άδεια 

διαχείρισης υγρών αποβλήτων.  

3.9 Η διαχείριση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων να γίνεται βάσει των διατάξεων της Π.Δ. 

82 (ΦΕΚ 64Α/2-3-04).   

3.10 Η στάθμευση των μέσων και των οχημάτων μεταφοράς θα γίνεται σε ιδιόκτητο οικόπεδο 

της επιχείρησης ή σε κατάλληλο αδειοδοτημένο χώρο. Επί του αμαξοστασίου 

απαγορεύονται διαδικασίες μεταφόρτωσης, διαλογής ή προσωρινής αποθήκευσης 

αποβλήτων.  

3.11 Για τη διασυνοριακή μεταφορά αποβλήτων απαιτείται η τήρηση των διατάξεων της παρ. 6, 

του άρθρου 8 της ΚΥΑ ΗΠ 50910/2727/03 σε συνδυασμό με την Εγκ. 24040/2590/13, ως εκ 

τούτου πριν την εκτέλεση των εν λόγω εργασιών η επιχείρηση οφείλει να απευθύνει το 

σχετικό αίτημα στο ΥΠΕΚΑ.  

3.12 Η καταλληλότητα των οχημάτων μεταφοράς και ο έλεγχός τους, εμπίπτουν στις 

αρμοδιότητες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και δεν αποτελούν αντικείμενο 

της παρούσας Απόφασης.  

3.13 Απαγορεύεται η συγκέντρωση ή προσωρινή αποθήκευση αποβλήτων κάθε είδους σε 

στεγασμένους ή υπαίθριους χώρους χωρίς να υπάρχει η σχετική αδειοδότηση. 

 

4. Αστικά απορρίμματα οικιακού τύπου 

4.1 Η αποκομιδή των αστικών απορριμμάτων οικιακού τύπου να γίνεται τουλάχιστον κάθε 3-5 

μέρες τη βδομάδα το χειμώνα (εκτός αν άλλως καθορίζεται από την αρμόδια Υπηρεσία) και 

τουλάχιστον κάθε 3-4 φορές τη βδομάδα το καλοκαίρι, ενώ των ανακυκλώσιμων 

τουλάχιστον κάθε βδομάδα.  

4.2 Τα αστικά απορρίμματα οικιακού τύπου να οδηγούνται αυθημερόν, είτε σε αδειοδοτημένο 

ΣΜΑ, είτε απευθείας σε κατάλληλα αδειοδοτημένο χώρο διάθεσης οικιακών αποβλήτων 

(π.χ. ΧΥΤΑ, ΧΥΤΥ) της οικείας διαχειριστικής ενότητας.  

4.3 Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση οχημάτων συλλογής-μεταφοράς (ΟΣΜ) οικιακών 

αποβλήτων για άλλη χρήση. 

4.4 Οι κάδοι αστικών απορριμμάτων οικιακού τύπου να πλένονται τουλάχιστον κάθε βδομάδα 

και να απολυμαίνονται κάθε μήνα, σύμφωνα με τις οδηγίες της ΚΥΑ 114118/97. Τα νερά 

πλύσης των κάδων να οδηγούνται σε αδειοδοτημένη εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων ή 

στο αποχετευτικό δίκτυο ύστερα από άδεια του φορέα λειτουργίας του δικτύου.  

4.5 Τα οχήματα συλλογής-μεταφοράς οικιακών αποβλήτων να πλένονται μετά το τέλος κάθε 

εργάσιμης μέρας. Δεν επιτρέπεται η παραμονή αποβλήτων εντός αυτών για περισσότερο 

από 24 ώρες. 

 

  

ΑΔΑ: ΒΙΙΟΟΡ1Υ-ΗΒΚ



 

 Σελίδα 15 από 16 

5. Χρονικό διάστημα ισχύος – Τελικές υποχρεώσεις 

5.1 Η παρούσα Άδεια ισχύει για πέντε (5) χρόνια από την έκδοση (έως 22/05/2019), με την 

προϋπόθεση ότι θα τηρούνται τα στοιχεία που αναφέρονται στην παρούσα Άδεια και δεν θα 

προκύψουν επιφυλάξεις από τους συναρμόδιους φορείς κατά τη διάρκεια υλοποίησης της 

δραστηριότητας.  

5.2 Κατά τη λήξη της ισχύος της παρούσας απόφασης, η επιχείρηση υποχρεούται εγκαίρως να 

υποβάλλει σχετικό αίτημα στην Υπηρεσία μας για την Ανανέωσή της και ενδεχομένως τον 

επανακαθορισμό των όρων που αυτή περιλαμβάνει.  

5.3 Άρση της παρούσας Άδειας είναι δυνατόν να γίνει είτε μετά από παράβαση κάποιου ή 

κάποιων όρων της, ή παράλειψη, παραποίηση κάποιου σταδίου των εργασιών που 

αναφέρονται στη Μελέτη Οργάνωσης, είτε μετά από διαπίστωση ότι από τη δραστηριότητα 

που ασκεί η επιχείρηση κινδυνεύει η δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Η Άδεια, επίσης, 

μπορεί να ανακληθεί ή να επιβληθούν πρόσθετοι όροι σαν αποτέλεσμα μελλοντικών 

διατάξεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και των 

συναρμόδιων υπουργείων.  

5.4 Να οριστεί υπεύθυνος για τη παρακολούθηση της εφαρμογής των όρων της παρούσης 

Άδειας και των διατάξεων της σχετικής Νομοθεσίας. 

5.5 Η αδειοδοτημένη επιχείρηση οφείλει να τηρεί όλα όσα αναφέρονται στη θεωρημένη μελέτη 

Οργάνωσης και Λειτουργίας που υποβλήθηκε στην Υπηρεσία μας, εφόσον δεν έρχονται σε 

αντίθεση με τους όρους της παρούσης Άδειας και εφόσον δεν παραβιάζουν την εκάστοτε 

ισχύουσα σχετική Νομοθεσία, τις Κοινοτικές Οδηγίες και Κανονισμούς, καθώς και τους 

Διεθνείς Κανονισμούς. Σε περίπτωση τροποποίησης της σχετικής κείμενης Νομοθεσίας η 

παρούσα Απόφαση θα πρέπει να εναρμονιστεί με τις ισχύουσες διατάξεις.  

5.6 Η Μελέτη Οργάνωσης που συνοδεύει την παρούσα Άδεια, θα πρέπει να βρίσκεται στην έδρα 

της δραστηριότητας και σε κάθε έλεγχο να είναι στη διάθεση των αρμοδίων αρχών 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.  

5.7 Αντίγραφα της παρούσας Άδειας θα πρέπει να συνοδεύουν όλα τα οχήματα καθώς επίσης 

να βρίσκονται και στα γραφεία της έδρας της δραστηριότητας και να επιδεικνύονται σε 

κάθε έλεγχο από αρμόδια Υπηρεσία, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.  

5.8 Για οποιαδήποτε τροποποίηση των στοιχείων που συνοδεύουν την αίτηση της άδειας, ο 

ενδιαφερόμενος οφείλει να ενημερώνει την Υπηρεσία μας για τυχόν επανεξέταση των όρων 

της Άδειας διαχείρισης.  

5.9 Ελέγχους για την τήρηση ή μη των όρων της παρούσης Απόφασης δύνανται να διενεργούν 

οι κατά την κείμενη νομοθεσία αρμόδιες Υπηρεσίες (άρθρο 14 της ΚΥΑ 50910/ 2727/2003).  

5.10 Η παρούσα Άδεια δεν απαλλάσσει τον ενδιαφερόμενο από την υποχρέωση εφοδιασμού και 

με άλλες άδειες-εγκρίσεις, εάν από άλλες διατάξεις προκύπτει σχετική υποχρέωση. 

5.11 Μετά την έκδοση της παρούσης παύει να ισχύει η με αριθ. πρωτ. 7035/11-10-12 καθώς και 

οποιαδήποτε άλλη Απόφαση της Υπηρεσίας μας για τη δραστηριότητα του θέματος. 
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Κατά της παρούσας Απόφασης μπορεί να γίνει χρήση των μέσων ένδικης προστασίας του κοινού, 

όπως αυτό περιγράφεται στο άρθρο 3 της με αριθμ. 9269/470/2007 Κοινή Υπουργική Απόφαση 

(Κ.Υ.Α.), σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών. 

 

Εσωτερική Διανομή: 

Αρχείο  

Χρον. Αρχείο  

Αρμόδιος υπάλληλος 

 

 

Με εντολή Γ.Γ. Α.Δ.Μ.-Θ. 

O Αν. Δ/ντής  

Περ/ντος & Χωρ. Σχεδιασμού Κ.Μ  

 

 

Άγγελος Πουσκούρης 

Αγρ. Τοπογράφος Μηχ/κός 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

1. Υπουργείο Π.Ε.Κ.Α. 

Τμήμα Διαχείρισης  Στερεών Αποβλήτων  

Πατησίων 147  

ΤΚ 11251 Αθήνα 

2.  NORTH AEGEAN SLOPS  

 κ. Ορφανίδης Ηλίας 

26ης Οκτωβρίου 42  

54627 Θεσσαλονίκη  

(με συνημμένη θεωρημένη μελέτη οργάνωσης) 

3. κ. Παλάντζας Γεώργιος 

Σταθά 105  

ΤΚ 38221 Βόλος 
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