
Συσκευασία

ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΜΗ ΣΙ∆ΗΡΟΥΧΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ (ΣΚΡΑΠ)

Αποτελείται από απογυµνωµένο χάλκινο αγωγό 

ηλεκτρικού ρεύµατος, µε ελάχιστη διατοµή 1 mm καθώς 

και από αποκόµµατα ηλεκτρολυτικού χαλκού και λάµες 

ηλεκτρολυτικού χαλκού (bus bars)

• Κάθε είδους µόνωση 

• Μεταλλική επικάλυψη

• Βαφή

• Οξειδωµένοι αγωγοί ηλεκτρικού ρεύµατος, ακροδέκτες

• Χάλκινες µπάρες που περιέχουν κάδµιο (Cd)

Τύπος Περιγραφή

Σκραπ Χαλκού A1 

Μη αποδεκτά στοιχεία

Σκραπ Χαλκού/Ορειχάλκου
Ισχύς από: 01.04.2011

• Χύδην

• Σε µεγάλους σάκους 

• Χύδην

• Σε µεγάλους σάκους 

• Χύδην

• Σε µεγάλους σάκους 

• Χύδην

• Σε µεγάλους σάκους 

• ∆ιάφορες προσµίξεις χηµικών στοιχείων όπως Fe, Sn, Al κ.α.

• Οποιαδήποτε µεταλλική ή οργανική  επικάλυψη (Ni, Cr, πλαστικό)

• Υγρασία

• Σαπουνέλαια από µηχανική κατεργασία

• Χύδην σε µορφή 

αποκόµµατος ή γρεζιού  

Σκραπ Ορειχάλκου «Βρύσες» Στην κατηγορία αυτή συµπεριλαµβάνονται διάφορα 

ορειχάλκινα αντικείµενα όπως βρύσες και ορειχάλκινα 

διακοσµητικά  

• Ξένα προς το µέταλλο στοιχεία (πλαστικό, χώµατα, λινάρι κ.α.)

• Εξαρτήµατα σιδήρου (σφικτήρες, σωληνώσεις)

• Εξαρτήµατα αλουµινίου (βάνες, στρόφιγγες κ.α.)

• Σπιράλ από µπαταρίες µπάνιου

Σκραπ Χαλκού σε µορφή 

τρίµµατος 

Περιλαµβάνονται υλικά που προκύπτουν από την 

επεξεργασία καλωδίων σε µηχανές – granulators 

ανακύκλωσης καλωδίων 

• Μη µεταλλικές προσµίξεις όπως πλαστικό 

• Μεταλλικές προσµίξεις όπως Pb, Al, Sn, Zn

• Υγρασία

ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΣΦΡΑΓΙ∆Α ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

Σκραπ Χαλκού Β2 Αποτελείται από οξειδωµένο αγωγό ηλεκτρικού ρεύµατος, 

σωλήνες ύδρευσης, χάλκινα αντικείµενα διαφόρων 

χρήσεων

• Ξένα προς το µέταλλο στοιχεία (πλαστικά, χαρτόνια κ.α.)

• Οξείδια

• Σίδηρος

• Μόλυβδος

• Αλουµίνιο

• Υλικά που προέρχονται από καύση καλωδίων 

• Λάδια, γράσο 

• Χάλκινες µπάρες που περιέχουν κάδµιο (Cd)

Σκραπ Ορειχάλκου Στην κατηγορία αυτή συµπεριλαµβάνονται κράµατα 

ορειχάλκου διαφόρων περιεκτικοτήτων σε χαλκό – 58%, 

63%, 65%, 70%, 80% και 90%



Σκεύη Σκεύη, βαµµένα φύλλα. Ψυγεία αλουµινίου γίνονται 

αποδεκτά κατόπιν συνεννόησης

• Περσίδες παραθύρων

• Αλουµίνιο Foil & αλουµινόχαρτα 

• Γρέζι αλουµινίου

• Αλουµίνιο µε πλαστικό, πολυουραιθάνη, και λοιπές προσµίξεις

• Χύδην

• Πρεσαρισµένα

• Σίδερο και άλλα εξαρτήµατα από µέταλλο διάφορο του αλουµινίου

• Κάθε µη αλουµινένιο εξάρτηµα 

• Λάδια ή γράσα 

• Υλικά µονώσεως 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΣΦΡΑΓΙ∆Α ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

• Χύδην 

Ψυγεία χαλκού αλουµινίου 

(σερπαντίνα)

Σκληρό αλουµίνιο

Ψυγεία µε χάλκινες σωληνώσεις και αλουµινένια πτερύγια 

ψύξης 

Καθαρά περισυλλογής Άβαφα κοµµάτια αλουµινίου προερχόµενα από 

περισυλλογή, καθώς και βαµµένα µαγνησιούχα ελαχίστου 

πάχους 6mm 

Καλώδια αλουµινίου Αλουµινένιοι αγωγοί ρεύµατος  

• Χύδην 

• Χύδην 

• Χύδην

• Πρεσαρισµένα

Εξαρτήµατα και κοµµάτια από χυτό αλουµίνιο, ζάντες 

αλουµινίου  

• Χύδην 

• Επί παλέτας 

• Χύδην

• Σε µεγάλους σάκους 

• Χύδην

• Πρεσαρισµένο

Συσκευασία

Λιθογραφία Φύλλα λιθογραφίας χρησιµοποιηµένα 

Μη αποδεκτά στοιχεία

• Αχρησιµοποίητα φύλλα λιθογραφίας µε φωτοενεργή επίστρωση

• Χαρτιά και άλλα υλικά συσκευασίας

Προφίλ αλουµινίου

• Σιδερένια και ανοξείδωτα εξαρτήµατα

• Υψηλή περιεκτικότητα σε άλατα

• Γρέζι αλουµινίου

• Υγρασία 

Σκραπ Αλουµινίου

Τύπος Περιγραφή

Ισχύς από: 01.04.2011

Καθαρά παραγωγής Άβαφα αποκόµµατα που προκύπτουν από παραγωγική 

διεργασία

• Μολύβι (Pb)

• Σίδηρο (Fe)

• Σκληρό αλουµίνιο

• Αλουµίνιο Foil & αλουµινόχαρτα

• Πρεσαρισµένα 

• Βαµµένα αποκόµµατα

• Λάδια και άλλα κατάλοιπα βιοµηχανικής κατεργασίας

• Γρέζι αλουµινίου

ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΜΗ ΣΙ∆ΗΡΟΥΧΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ (ΣΚΡΑΠ)

Προφίλ αλουµινίου, βαµµένα ή άβαφα µε µήκος 

µικρότερο από 4m 

• Σιδερένια εξαρτήµατα

• Κλειδαριές

• Λάστιχα 

• Σιδερένιοι µηχανισµοί 

• Μεντεσέδες 

• Ταµπλάδες από πόρτες

• Γρέζι αλουµινίου

• Κουτάκι αναψυκτικού σιδερένιο 

• Οξειδωµένο (καµένο) κουτάκι αλουµινίου

• Μολύβι (Pb)

Κουτάκι αναψυκτικού UBC Χρησιµοποιηµένα κουτιά αναψυκτικών



Μη αποδεκτά στοιχεία

ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΜΗ ΣΙ∆ΗΡΟΥΧΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ (ΣΚΡΑΠ)

Τύπος

Ανοξείδωτος χάλυβας Αντικείµενα από ανοξείδωτο χάλυβα (σωληνώσεις, 

δεξαµενές, δοχεία αποθήκευσης, νεροχύτες κ.α.) 

Ισχύς από: 01.04.2011

Περιγραφή

ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΣΦΡΑΓΙ∆Α ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

• Κοµµάτια µε διαστάσεις µεγαλύτερες των 2,5 µ. 

• Κάθε είδους καλωδίωση 

• Σωλήνες και εξαρτήµατα χαλκού και ορειχάλκου 

• Σίδηρο

• Χύδην

• Πρεσαρισµένα

Σκραπ Ανοξείδωτου Χάλυβα

Συσκευασία



Ισχύς από: 01.04.2011

Τύπος

ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΣΦΡΑΓΙ∆Α ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

Ηλεκτροκινητήρες • ΧύδηνΗλεκτρικοί κινητήρες διαφόρων µεγεθών • Ηλεκτρονικό Σκραπ

• Ανεµιστήρες 

• Ενσωµατωµένες σιδερένιες βάσεις 

• Μοτέρ µε ενσωµατωµένους µειωτήρες

• Μοτέρ µε βάρος µεγαλύτερο των 50 kg

• Συµπιεστές ψυγείων

• Πλαστικά και υλικά µειώσεων 

Περιγραφή Μη αποδεκτά στοιχεία Συσκευασία

Σκραπ Ηλεκτροκινητήρων

ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΜΗ ΣΙ∆ΗΡΟΥΧΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ (ΣΚΡΑΠ)


