ΑΔΑ: 7Ψ6ΩΟΡ10-95Δ

INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2015.08.06 13:46:29
EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Τμήμα Περιβαλλοντικού &
Χωρικού Σχεδιασμού
Ταχ. Δ/νση :
Σωκράτους 111
Ταχ. Κωδ. :
41110 ΛΑΡΙΣΑ
Τelefax :
2413 503622
Πληροφορίες:
Σοφία Σαπουνά
Τηλέφωνο:
2413 503614

Λάρισα, 6-8-2015
Αριθ. πρωτ.: 2460/134316
ΠΡΟΣ:

«ΤΣΟΥΜΠΕΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΔΕ-ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ»
Αλκύστιδος 10
Βελεστίνο
37500 ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ
(συνημ. Προτεινόμενο τριπλότυπο έντυπο
παρακολούθησης μη επικινδύνων
αποβλήτων)

ΚΟΙΝ.:

ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ
ΘΕΜΑ :

Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 3378/209516/29-11-2013 Άδειας συλλογής και μεταφοράς
στερεών (μη επικίνδυνων) αποβλήτων, όπως αυτά ορίζονται στην ΚΥΑ Η.Π. 50910/2727 (ΦΕΚ
1909/Β/22-12-2003), για την Περιφέρεια Θεσσαλίας, στην επιχείρηση «ΤΣΟΥΜΠΕΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ–ΕΔΕ-ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ», ως προς την προσθήκη νέων κατηγοριών στερεών-μη
επικίνδυνων αποβλήτων.

Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/1986) «Για την προστασία του Περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
2. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Το Π.Δ. 138/2010 (ΦΕΚ 231/Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΘεσσαλίαςΣτερεάς Ελλάδας».
4. Το Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179/Α/6-8-2001) «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», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
5. Το Ν. 3854/2010 (ΦΕΚ 94/Α/23-6-2010) «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».
6. Το Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/13-2-2012) «Ποινική προστασία περιβάλλοντος-Εναρμόνιση με την
Οδηγία 2008/99/ΕΚ-Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων-Εναρμόνιση με την Οδηγία
2008/98/ΕΚ-Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».
7. Το Π.Δ.109/2004 (ΦΕΚ 75/Α/5-3-2004) «Μέτρα και όροι για την εναλλακτική διαχείριση των
μεταχειρισμένων ελαστικών των οχημάτων. Πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείρισή τους».
8. Το Π.Δ.116/2004 (ΦΕΚ 81/Α/5-3-2004) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση
των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, των χρησιμοποιημένων ανταλλακτικών τους και των
απενεργοποιημένων καταλυτικών μετατροπέων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας
2000/53/ΕΚ ‘’για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους’’ του Συμβουλίου της 18ης Σεπτεμβρίου
2000», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
9. Την ΚΥΑ 114218 (ΦΕΚ 1016/Β/17-11-97) «Κατάρτιση πλαισίου Προδιαγραφών και γενικών
προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων», όπως τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ
56366/4351/2014 (ΦΕΚ 3339/Β/12-12-2014).
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10. Την ΚΥΑ 29407/3508 (ΦΕΚ 1572/Β/16-12-2002) «Μέτρα και όροι για την υγειονομική ταφή των
αποβλήτων», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει .
11. Την ΚΥΑ Η.Π. 50910/2727 (ΦΕΚ 1909/Β/22-12-2003) «Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Στερεών
Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης».
12. Την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ/1312/Β/24-8-2010) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική
διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)».
13. Την ΚΥΑ 23615/651/Ε103 (ΦΕΚ 1184/Β/9-5-2014) «Καθορισμός κανόνων, όρων και προϋποθέσεων για
την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ),
σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2012/19/ΕΚ ‘’σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)’’, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου
2012 και άλλες διατάξεις».
14. Την υπ’ αριθμ. 123067/10-2-2004 Εγκύκλιο του Τμήματος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Γενικής
Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., σχετικά με την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων:
Συλλογή-Μεταφορά-Αποθήκευση Αποβλήτων και Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης
Απορριμμάτων.
15. Την υπ’ αριθμ. 122648/9-3-2005 Εγκύκλιο του Γραφείου Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών &
Άλλων Προϊόντων της Γενικής Δ/νσης Περιβάλλοντος του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., με θέμα «Διευκρινίσεις σχετικά
με την Μελέτη Οργάνωσης για την άδεια συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων συσκευασιών,
χρησιμοποιημένων ελαστικών οχημάτων, αποβλήτων λιπαντικών ελαίων, οχημάτων στο τέλος κύκλου
ζωής τους, χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού
και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2939/2001».
16. Την υπ’ αριθμ. 129043/4345/8-7-2011 Εγκύκλιο του Τμήματος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της
Γενικής Δ/νσης Περιβάλλοντος του Υ.Π.Ε.Κ.Α., σχετικά με την εφαρμογή νομοθεσίας για τη διαχείριση
μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων.
17. Την Εγκύκλιο 21 με αριθμ. πρωτ. 4631.109/12-12-2011 του Υ.Π.Ε.Κ.Α., με θέμα: Άδειες συλλογής και
μεταφοράς αποβλήτων.
18. Την Εγκύκλιο 3 με αριθμ. πρωτ. 1226.61/12-3-2012 του Υ.Π.Ε.Κ.Α,. με θέμα: Άδειες συλλογής και
μεταφοράς μη επικινδύνων αποβλήτων-Διαδικασίες ανανέωσης και διάρκεια ισχύος.
19. Το υπ’ αριθμ. 3010421/1750/2004/31-8-2004 έγγραφο του Γενικού Χημείου του Κράτους με θέμα την
ταξινόμηση αποβλήτων για οδική μεταφορά.
20. Την με αριθμ. πρωτ. 3378/209516/29-11-2013 Άδεια συλλογής και μεταφοράς στερεών (μη
επικίνδυνων) αποβλήτων, όπως αυτά ορίζονται στην ΚΥΑ Η.Π. 50910/2727 (ΦΕΚ 1909/22-12-2003), για
την Περιφέρεια Θεσσαλίας, στην επιχείρηση «ΤΣΟΥΜΠΕΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ–ΕΔΕ-ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ».
21. Την από 10-10-2014 υποβληθείσα αίτηση της επιχείρησης «ΤΣΟΥΜΠΕΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ–ΕΔΕΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» για τροποποίηση της αναφερόμενης στο (20) σχετικό άδειας συλλογής & μεταφοράς
(αρ. πρωτ. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Θεσσαλίας 3406/206420/10-10-2014).
22. Τις από 22-7-2015 και 24-7-2015 υποβληθείσες αιτήσεις της επιχείρησης «ΤΣΟΥΜΠΕΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ–
ΕΔΕ-ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» για την κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων (αρ. πρωτ. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Θεσσαλίας
2429/132699/24-7-2015 και 2460/134316/28-7-2015 αντίστοιχα).

Αποφασίζουμε
Την τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 3378/209516/29-11-2013 (20 σχετικό) Άδειας συλλογής και
μεταφοράς στερεών (μη επικίνδυνων) αποβλήτων, όπως αυτά ορίζονται στην ΚΥΑ Η.Π. 50910/2727 (ΦΕΚ
1909/22-12-2003), για την Περιφέρεια Θεσσαλίας, στην εταιρεία «ΤΣΟΥΜΠΕΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ–ΕΔΕΜΕΤΑΦΟΡΕΣ», με αντικατάσταση της 2ης παραγράφου ως εξής:
«2. Η παρούσα Άδεια ισχύει για τη δραστηριότητα της συλλογής και μεταφοράς των παρακάτω στερεών,
μη επικίνδυνων αποβλήτων, με κωδικό ΕΚΑ:
01
01 01
01 01 01

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ, ΕΞΟΡΥΞΗ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
ΟΡΥΚΤΩΝ
απόβλητα από την εκσκαφή ορυκτών
απόβλητα από την εκσκαφή ορυκτών που περιέχουν μέταλλα

C:\Documents and Settings\sapousof\Τα έγγραφά μου\Σαπουνά\ΔΙΠΕΧΩΣΘ\ΑΔΕΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ-ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ\ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ\TSOUMPEKOS.doc

2

ΑΔΑ: 7Ψ6ΩΟΡ10-95Δ

01 01 02
01 03
01 03 06
01 03 08
01 03 09
01 04
01 04 08
01 04 09
01 04 10
01 04 11
01 04 12
01 04 13
01 05
01 05 04
01 05 07
01 05 08
02
02 01
02 01 01
02 01 03
02 01 04
02 01 07
02 01 09
02 01 10
02 03

02 03 01
02 03 02
02 03 04
02 03 05
02 04
02 04 01
02 04 03
02 05
02 05 01
02 05 02
02 06
02 06 01
02 06 02
02 06 03
02 07
02 07 01
02 07 02
02 07 03
02 07 04
02 07 05
03
03 01
03 01 01
03 01 05

απόβλητα από την εκσκαφή ορυκτών που δεν περιέχουν μέταλλα
απόβλητα από τη φυσική και χημική επεξεργασία ορυκτών που περιέχουν μέταλλα
υπολείμματα εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στα σημεία 01 03 04 και 01 03 05
απόβλητα σκόνης και πούδρας εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 01 03 07
ερυθρά ιλύς από την παραγωγή αλουμίνας εκτός εκείνων που αναφέρονται στο σημείο 01 03 07
απόβλητα από φυσική και χημική επεξεργασία ορυκτών που δεν περιέχουν μέταλλα
απόβλητα χαλίκια και σπασμένοι βράχοι εκτός εκείνων που αναφέρονται στο σημείο 01 04 07
απόβλητα αμμώδη και αργιλώδη
απόβλητα σκόνης και πούδρας εκτός εκείνων που αναφέρονται στο σημείο 01 04 07
απόβλητα από την επεξεργασία ποτάσας και αλατούχου βράχου εκτός εκείνων που αναφέρονται στο
σημείο 01 04 07
υπολείμματα και άλλα απόβλητα από πλύσιμο και καθαρισμό ορυκτών εκτός εκείνων που αναφέρονται
στα σημεία 01 04 07 και 01 04 11
απόβλητα από την κοπή και το πριόνισμα πέτρας εκτός εκείνων που αναφέρονται στο σημείο 01 04 07
λάσπες γεωτρήσεων και άλλα απόβλητα γεωτρήσεων
λάσπες και απόβλητα από γεώτρηση νερού
λάσπες και απόβλητα από γεώτρηση που περιέχουν βαρίτη εκτός εκείνων που αναφέρονται στα σημεία
01 05 05 και 01 05 06
λάσπες και απόβλητα από γεώτρηση που περιέχουν χλωριούχα εκτός εκείνων που αναφέρονται στα
σημεία 01 05 05 και 01 05 06
ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΗ, ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ, ΘΗΡΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ,
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
απόβλητα από γεωργία, κηπευτική, υδατοκαλλιέργεια, δασοκομία, θήρα και αλιεία
λάσπες από πλύση και καθαρισμό
απόβλητα ιστών φυτών
απόβλητα πλαστικά (εξαιρούνται της συσκευασίας)
απόβλητα από δασοκομία
αγροχημικά απόβλητα εκτός εκείνων που αναφέρονται στο σημείο 02 01 09
απόβλητα μέταλλα
απόβλητα από την προπαρασκευή και κατεργασία φρούτων, λαχανικών, δημητριακών, βρωσίμων
ελαίων, κακάο, καφέ, τσαγιού και καπνού· παραγωγή κονσερβών· παραγωγή ζύμης και εκχυλισμάτων
ζύμης, προπαρασκευή και ζύμωση μελάσσας
λάσπες από την πλύση, καθαρισμό, αποφλοίωση, φυγοκέντριση και διαχωρισμό
απόβλητα από υλικά συντήρησης
υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία
λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής
απόβλητα από τη διεργασία παραγωγής ζάχαρης
χώματα από τον καθαρισμό και πλύση σακχαροτεύτλων
λάσπες από την επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής
απόβλητα από τη βιομηχανία γαλακτοκομικών προϊόντων
υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία
λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής
απόβλητα από βιομηχανία αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής
υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία
απόβλητα από υλικά συντήρησης
λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής
απόβλητα από την παραγωγή αλκοολούχων και μη αλκοολούχων ποτών (εξαιρουμένων των καφέ,
κακάο και τσαγιού)
απόβλητα από την πλύση, τον καθαρισμό και τη μηχανική αναγωγή πρώτων υλών
απόβλητα από την απόσταξη αλκοόλης
απόβλητα από χημική επεξεργασία
υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία
λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής
ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΑΜΠΛΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ
ΠΟΛΤΟΥ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ
απόβλητα από την κατεργασία ξύλου και την παραγωγή ταμπλάδων και επίπλων
απόβλητα φλοιών και φελλών
πριονίδι, ξέσματα, αποκομμένα τεμάχια, κατάλοιπα ξυλείας, μοριοσανίδες και καπλαμάδες εκτός εκείνων
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03 03
03 03 01
03 03 02
03 03 05
03 03 07
03 03 08
03 03 09
03 03 10
03 03 11
05
05 01
05 01 10
05 01 13
05 01 16
05 01 17
06
06 05
06 05 03
06 06
06 06 03
06 09
06 09 02
06 09 04
06 11
06 11 01
10
10 01
10 01 01
10 01 02
10 01 03
10 01 05
10 01 07
10 02
10 02 01
10 02 02
10 02 10
10 02 12
10 02 14
10 02 15
10 03
10 03 02
10 03 05
10 09
10 09 03
10 09 06
10 09 08
10 11
10 11 03
10 11 05
10 11 10

που περιλαμβάνονται στο σημείο 03 01 04
απόβλητα από την παραγωγή και κατεργασία πολτού, χαρτιού και χαρτονιών
απόβλητα φλοιού και ξύλου
μούργα πράσινου υγρού (από την ανάκτηση διαλύματος πολτού)
λάσπες απομελάνωσης από την ανακύκλωση χαρτιού
μηχανικώς διαχωριζόμενα απορρίμματα από την πολτοποίηση απόβλητου χαρτιού και χαρτονιού
απόβλητα από την επιλογή χαρτιού και χαρτονιών που προορίζονται για ανακύκλωση
απόβλητα λάσπης από άνυδρο ασβέστη
απορρίμματα ινών, λάσπες από ίνες, πλήσματα και επιχρίσματα προερχόμενα από μηχανικό διαχωρισμό
λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 03 03
10
ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΥΛΙΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΥΡΟΛΥΤΙΚΗ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΘΡΑΚΑ
απόβλητα από τη διύλιση πετρελαίου
ιλύες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής άλλες από τις αναφερόμενες στο σημείο 05 01 09
λάσπες από τα ύδατα τροφοδοσίας του καυστήρα
απόβλητα περιέχοντα θείο από την αποθείωση πετρελαίου
ορυκτή πίσσα
ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ
λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής
λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής άλλες από τις αναφερόμενες στο σημείο 06 05 02
απόβλητα από την ΠΔΠΧ θειούχων χημικών ουσιών, χημικών διεργασιών θείου και διεργασιών
αποθείωσης
απόβλητα που περιέχουν θειούχες ουσίες εκτός εκείνων που αναφέρονται στο σημείο 06 06 02
απόβλητα από την ΠΔΠΧ φωσφορούχων χημικών ουσιών και από χημικές διεργασίες φωσφόρου
φωσφορική σκωρία
απόβλητα αντιδράσεων με βάση το ασβέστιο εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 06 09 03
απόβλητα από την παραγωγή ανοργάνων βαφών και υλικών προσωρινής προστασίας
απόβλητα αντιδράσεων με βάση το ασβέστιο από την παραγωγή διοξειδίου του τιτανίου
ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΕΣ
απόβλητα από σταθμούς ηλεκτρικής ενέργειας ή άλλους σταθμούς καύσης (εκτός από το κεφάλαιο 19)
τέφρα κλιβάνου, σκωρία και σκόνη λέβητα (εξαιρουμένης της σκόνης λέβητα που περιλαμβάνεται στο
σημείο 10 01 04)
πτητική τέφρα άνθρακα
πτητική τέφρα τύρφης και (ακατέργαστου) ξύλου
απόβλητα αντιδράσεων με βάση ασβέστιο από αποθείωση καυσαερίων σε στερεά μορφή
απόβλητα αντιδράσεων με βάση ασβέστιο από αποθείωση καυσαερίων σε μορφή λάσπης
απόβλητα από τη βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα
απόβλητα από την επεξεργασία σκωρίας
ανεπεξέργαστη σκωρία
σκωρίες εξέλασης
απόβλητα από επεξεργασία νερού ψύξης εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 10 02 11
λάσπες και πλάκες φίλτρων από την επεξεργασία αερίων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο
10 02 13
άλλες λάσπες και πλάκες φίλτρων
απόβλητα από τη θερμική μεταλλουργία αλουμινίου
απορρίμματα θετικών ηλεκτροδίων
απόβλητα αλουμίνας
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
απόβλητα από την παραγωγή υάλου και υαλίνων προϊόντων
απόβλητα από ινώδη υλικά με βάση ύαλο
σωματίδια και σκόνη
απόβλητο μείγμα προπαρασκευής πριν τη θερμική κατεργασία εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο
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10 11 12
10 11 14
10 12
10 12 01
10 12 03
10 12 05
10 12 06
10 12 08
10 12 12
10 12 13
10 13
10 13 01
10 13 04
10 13 06
10 13 07
10 13 11
10 13 13
10 13 14
12
12 01
12 01 01
12 01 02
12 01 03
12 01 04
12 01 13
12 01 17
15
15 01
15 01 01
15 01 02
15 01 03
15 01 05
15 01 06
15 01 07
15 01 09
16
16 01

16 01 03
16 01 06
16 01 12
16 01 15
16 01 16
16 01 17
16 01 18
16 01 19
16 01 20
16 01 22

σημείο 10 11 09
απόβλητα υάλου εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 10 11 11
λάσπες στιλβώσεως και λείανσης υάλου εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 10 11 13
απόβλητα από την παραγωγή κεραμικών, τούβλων, κεραμιδιών και προϊόντων δομικών κατασκευών
απόβλητο μείγμα προπαρασκευής πριν τη θερμική κατεργασία
σωματίδια και σκόνη
λάσπες και πλάκες φίλτρων από την επεξεργασία αερίων
απορριπτόμενα καλούπια
απόβλητα κεραμικών, τούβλων, κεραμιδιών και προϊόντων δομικών κατασκευών (μετά από θερμική
επεξεργασία)
απόβλητα σμαλτοποίησης εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 10 12 11
λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής
απόβλητα από την παραγωγή τσιμέντου, ανύδρου ασβέστου και ασβεστο-κονιάματος, καθώς και
αντικειμένων και προϊόντων που κατασκευάζονται από αυτά
απόβλητο μείγμα προπαρασκευής πριν τη θερμική κατεργασία
απόβλητα από την ασβεστοποίηση και ενυδάτωση της ασβέστου
σωματίδια και σκόνη (εκτός από τα σημεία 10 13 12 και 10 13 13)
λάσπες και πλάκες φίλτρων από την επεξεργασία αερίων
απόβλητα από σύνθετα υλικά με βάση το τσιμέντο εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στα σημεία 10 13
09 και 10 13 10
στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 10 13 12
απόβλητα σκυροδέματος και λάσπης σκυροδέματος
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 μετάλλων
σκόνη και σωματίδια σιδηρούχων μετάλλων
προϊόντα λιμαρίσματος και τόρνευσης μη σιδηρούχων μετάλλων
σκόνη και σωματίδια μη σιδηρούχων μετάλλων
απόβλητα συγκόλλησης
απόβλητα υλικών αμμοβολής εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 12 01 16
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
πλαστική συσκευασία
ξύλινη συσκευασία
συνθετική συσκευασία
μεικτή συσκευασία
γυάλινη συσκευασία
συσκευασία από υφαντουργικές ύλες
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)
ελαστικά στο τέλος του κύκλου ζωής τους
οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, τα οποία δεν περιέχουν ούτε υγρά ούτε άλλα επικίνδυνα
συστατικά στοιχεία
τακάκια φρένων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 16 01 11
αντιψυκτικά υγρά εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 16 01 14
δεξαμενές υγροποιημένου φυσικού αερίου
σιδηρούχα μέταλλα
μη σιδηρούχα μέταλλα
πλαστικά
γυαλί
κατασκευαστικά στοιχεία μη προδιαγραφόμενα άλλως
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16 02
16 02 16
16 11
16 11 02
17
17 01
17 01 01
17 01 02
17 01 03
17 01 07
17 03
17 03 02
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
17 05
17 05 04
17 05 06
17 05 08
19

19 10
19 10 01
19 10 02
19 10 04
19 10 06
19 12
19 12 01
19 12 02
19 12 03
19 12 04
19 12 05
20

20 01
20 01 01
20 01 02
20 01 08
20 01 10
20 01 11
20 01 22
20 01 25
20 01 28
20 01 30

απόβλητα από ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό
συστατικά στοιχεία που έχουν αφαιρεθεί από απορριπτόμενο εξοπλισμό άλλα από αυτά που
αναφέρονται στο σημείο 16 02 15
απόβλητα υλικά επένδυσης και εμαγέ για πυρίμαχες επιφάνειες
υλικά επένδυσης και εμαγέ για πυρίμαχες επιφάνειες με βάση τον άνθρακα από μεταλλουργικές
διεργασίες εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 16 11 01
ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΧΩΜΑ ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΑΠΟ
ΡΥΠΑΣΜΕΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ)
σκυρόδεμα, τούβλα, πλακίδια και κεραμικά
σκυρόδεμα
τούβλα
πλακίδια και κεραμικά
μείγμα σκυροδέματος, τούβλων, πλακιδίων και κεραμικών εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο
σημείο 17 01 06
μείγματα ασφάλτου και ορυκτής πίσσας, λιθανθρακόπισσα και προϊόντα πίσσας
μείγματα ορυκτής ασφάλτου εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 17 03 01
μέταλλα (περιλαμβανομένων και των κραμάτων τους)
χαλκός, μπρούντζος, ορείχαλκος
αλουμίνιο
μόλυβδος
ψευδάργυρος
σίδηρος και χάλυβας
κασσίτερος
ανάμεικτα μέταλλα
καλώδια εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 17 04 10
χώματα (περιλαμβανομένων χωμάτων εκσκαφής από ρυπασμένες τοποθεσίες), πέτρες και μπάζα
εκσκαφών
χώματα και πέτρες άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 17 05 03
μπάζα εκσκαφών άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 17 05 05
έρμα σιδηροτροχιών εκτός εκείνου που περιλαμβάνεται στο σημείο 17 05 07
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
απόβλητα από κατατεμαχισμό αποβλήτων που περιέχουν μέταλλα
απόβλητα σιδήρου ή χάλυβα
μη σιδηρούχα απόβλητα
ελαφρό κλάσμα κατατεμαχισμού και σκόνη άλλο από τα αναφερόμενα στο σημείο 19 10 03
άλλα κλάσματα άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 19 10 05
απόβλητα από τη μηχανική κατεργασία αποβλήτων (π.χ. διαλογή, σύνθλιψη, συμπαγοποίηση,
κοκκοποίηση) μη προδιαγραφόμενα άλλως
χαρτί και χαρτόνι
σιδηρούχα μέταλλα
μη σιδηρούχα μέταλλα
πλαστικά και καουτσούκ
γυαλί
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)
χαρτιά και χαρτόνια
γυαλιά
βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα κουζίνας και χώρων ενδιαίτησης
ρούχα
Υφάσματα
Αεροζόλ
βρώσιμα έλαια και λίπη
χρώματα, μελάνες, κόλλες και ρητίνες άλλες από τις αναφερόμενες στο σημείο 20 01 27
απορρυπαντικά άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 20 01 29
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20 01 32
20 01 36
20 01 38
20 01 39
20 01 40
20 01 41
20 02
20 02 01
20 02 02
20 02 03
20 03
20 03 01
20 03 02
20 03 03
20 03 06
20 03 07

φάρμακα άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 20 01 31
απορριπτόμενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός άλλος από τον αναφερόμενο στα σημεία 20 01
21 , 20 01 23 και 20 01 35
ξύλο εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 20 01 37
πλαστικά
μέταλλα
απόβλητα από τον καθαρισμό καμινάδων
απόβλητα κήπων και πάρκων (περιλαμβάνονται απόβλητα νεκροταφείων)
βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα
χώματα και πέτρες
άλλα μη βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα
άλλα δημοτικά απόβλητα
ανάμεικτα δημοτικά απόβλητα
απόβλητα από αγορές
υπολείμματα από τον καθαρισμό δρόμων
απόβλητα από τον καθαρισμό λυμάτων
ογκώδη απόβλητα

του Παραρτήματος ΙΒ του άρθρου 17 της ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β/22-12-2003), όπως
τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β/28-3-2006).
* Ο απορριπτόμενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός που επισημαίνεται με αστερίσκο αφορά
απόβλητα ΗΗΕ ως ακέραιες συσκευές που χαρακτηρίζονται ως μη επικίνδυνα υλικά κατά την οδική
μεταφορά. Συνεπώς κατά τη συλλογή και μεταφορά τους ο εξοπλισμός αυτός θα πρέπει να αποτελείται
μόνο από ακέραιες συσκευές, δηλ. να συμπεριλαμβάνονται όλα τα κατασκευαστικά τους μέρη, τα
συναρμολογούμενα μέρη καθώς και τα αναλώσιμα έτσι ώστε να μην υπάρχει πιθανότητα διαφυγής στο
περιβάλλον των επικίνδυνων ουσιών που αυτές περιέχουν.
** Η παρούσα Άδεια για τη δραστηριότητα της συλλογής και μεταφοράς των αποβλήτων από
κατασκευές και κατεδαφίσεις του Κεφαλαίου 17 του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων (Απόφαση
2001/118/Ε.Κ.) θα ισχύσει με την δημιουργία Ατομικού ή Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής
Διαχείρισης ΑΕΚΚ, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας κατ’ εφαρμογή του άρθρου 17 του Ν. 2939/2001 και
του άρθρου 8 της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010.»
Η παρούσα Απόφαση ισχύει μέχρι 29-11-2018, ημερομηνία λήξης ισχύος της τροποποιούμενης Απόφασης.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. πρωτ. 3378/209516/29-11-2013 Απόφασή μας.
Κατά της Απόφασης αυτής μπορεί να ασκηθεί ένσταση μέσα σε διάστημα τριάντα (30) ημερών από την
έκδοσή της από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, ενώπιον του Υπουργού Π.Α.Π.ΕΝ.

Ε.Γ.Γ.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ
κ.α.α.
Εσωτερική Διανομή
1) Φ / Δ.Σ.Α.
2) Χρονολογικό Αρχείο
3) Φάκελος Αποφάσεων

ΕΛΕΝΗ ΜΟΥΛΑΡΑ
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1.

Υ.Π.Α.Π.ΕΝ.
Γενική Δ/νση Περιβαλλοντικής Πολιτικής
Δ/νση Προστασίας Βιοποικιλότητας,
Εδάφους & Διαχείρισης Αποβλήτων
Πατησίων 147
11251, ΑΘΗΝΑ

2.

Περιφέρεια Θεσσαλίας
Δ/νση Περιβάλλοντος &
Χωρικού Σχεδιασμού
Διοικητήριο
41110, ΛΑΡΙΣΑ
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