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ΑΛΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΘΣΤΟ
Ιακία, 12 Καξηίνπ 2019
Αξηζ. Ξξση: 339/20709
Πρεη.: 3803/210736/2018

ΠΡΟ: «ΘΑΛΑΒΝΠ Β.-ΠΟΚΑΠ ΣΟ.-ΟΝΘΑΘΖ
ΔΙΔΛΖ Ν.Δ.»
(Γηα ηνπ κειεηεηή: Βειηζζαξίνπ
Αλαζηάζηνπ
34500 Ιέπνπξα Θαξπζηίαο
Δχβνηαο)
ΑΠΟΦΑΖ

ΘΔΚΑ: Αλαλέσζε, ηξνπνπνίεζε θαη αλαδηαηχπσζε ηεο αξ. πξση. 799/31618/28-2-2014 άδεηαο (φπσο
ηζρχεη) ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο κε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ γηα ηελ Ξεξηθέξεηα Πηεξεάο Διιάδαο,
ζηελ εηαηξία «ΘΑΛΑΒΝΠ Β.-ΠΟΚΑΠ ΣΟ.-ΟΝΘΑΘΖ ΔΙΔΛΖ Ν.Δ.» κε έδξα ζηε Ιεσθφξν Φπιήο 286,
Ρ.Θ. 13341 Άλσ Ιηφζηα
Έρνληαο ππφςε:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Ρν Λ. 1650/86 «γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο» (ΦΔΘ Α 160), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη
ζήκεξα.
To N. 4042/2012 (ΦΔΘ 24/Α/2012) «Ξνηληθή Ξξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο – Δλαξκφληζε κε ηελ
Νδεγία 2008/99/ΔΘ – Ξιαίζην παξαγσγήο θαη δηαρείξηζεο απνβιήησλ – Δλαξκφληζε κε ηελ Νδεγία
2008/98/ΔΘ…»
Ρν Λ. 2503/97 (ΦΔΘ Α 107/30-5-97) «Γηνίθεζε, νξγάλσζε, ζηειέρσζε ηεο Ξεξηθέξεηαο θιπ...» θαη
εηδηθφηεξα ε παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 6
Ρν Λ. 3852/2010 (ΦΔΘ Α 87/7-6-2010) «Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο − Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο».
Ρν Ξ.Γ. 138/2010 (ΦΔΘ Α 231/27-12-2010) «Νξγαληζκφο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Θεζζαιίαο
− Πηεξεάο Διιάδαο».
Ρνλ Θαλνληζκφ (ΔΘ) αξηζκ. 1013/2006 ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 14εο
Ηνπλίνπ 2006, «γηα ηηο κεηαθνξέο ησλ απνβιήησλ», φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη.
Ρνλ Θαλνληζκφ (ΔΘ) αξηζκ 1418/2007 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 29εο Λνεκβξίνπ 2007, «γηα εμαγσγή
νξηζκέλσλ απνβιήησλ πξνο νξηζκέλεο ρψξεο ζηηο νπνίεο δελ εθαξκφδεηαη ε απφθαζε ηνπ ΝΝΠΑ»
φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη.
Ρνλ Θαλνληζκφ (ΔΘ) αξηζ. 669/2008 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 15εο Ηνπιίνπ 2008, «γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ
Ξαξαξηήκαηνο ΗΓ ηνπ (1) ζρεηηθνχ Θαλνληζκνχ».
Ρνλ Θαλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 333/2011 ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 31εο Καξηίνπ 2011, «γηα ηε ζέζπηζε
θξηηεξίσλ πξνζδηνξηζκνχ ησλ πεξηπηψζεσλ ζηηο νπνίεο νξηζκέλνη ηχπνη απνξξηκκάησλ κεηάιισλ
παχνπλ λα απνηεινχλ απφβιεηα ζχκθσλα κε ηελ Νδεγία 2008/98/ΔΘ».
Ρνλ Θαλνληζκφ (ΔΔ) αξηζκ. 142/2011 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 25εο Φεβξνπαξίνπ 2011, «γηα ηελ εθαξκνγή
ηνπ Θαλνληζκνχ (ΔΘ) 1069/2009 ηνπ Δπξ/θνχ Θνηλνβνπιίνπ …. ζηελ ελ ιφγσ νδεγία».
Ρελ ΘΑ νηθ. 114218/1997 (ΦΔΘ Β 1016/17-11-1997) «Θαηάξηηζε πιαηζίνπ Ξξνδηαγξαθψλ θαη
γεληθψλ πξνγξακκάησλ δηαρείξηζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ».
Ρελ ΘΑ 50910/2727/2003 (ΦΔΘ Β 1909/22-12-2003) «Κέηξα θαη φξνη γηα ηε δηαρείξηζε Πηεξεψλ
Απνβιήησλ, Δζληθφο θαη Ξεξηθεξεηαθφο Πρεδηαζκφο Γηαρείξηζεο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
Ρελ Ξξάμε 49 ηεο 15−12−2015 (ΦΔΘ 174/Α/2015) ηνπ πνπξγηθνχ Ππκβνπιίνπ « Ρξνπνπνίεζε θαη
έγθξηζε ηνπ Δζληθνχ Πρεδίνπ Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ (Δ.Π.Γ.Α.) θαη ηνπ Δζληθνχ Πηξαηεγηθνχ Πρεδίνπ
Ξξφιεςεο Γεκηνπξγίαο Απνβιήησλ πνπ θπξψζεθαλ κε ηελ 51373/4684/25−11−2015 θνηλή απφθαζε
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.

22.

23.

24.
25.
26.
27.
28.

29.

30.

ησλ πνπξγψλ Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο θαη Ξεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο,
ζχκθσλα κε ην άξζξν 31 ηνπ Λ. 4342/2015».
Ρελ ΘΑ νηθ. 62952/5384/2016 (ΦΔΘ 4326/Β/2016) «Έγθξηζε Δζληθνχ Πρεδίνπ Γηαρείξηζεο
Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ (ΔΠΓΔΑ), ζχκθσλα κε ην άξζξν 31 ηνπ λ. 4342/2015.».
Ρελ ΘΑ Αξηζκ. νηθ. 63891/5427/16-1-2017 (ΦΔΘ 31/Β/2017) «Θχξσζε ηεο απφθαζεο έγθξηζεο ηνπ
Ξεξηθεξεηαθνχ Πρεδίνπ Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ (ΞΔΠΓΑ) ηεο Ξεξηθέξεηαο Πηεξεάο Διιάδαο».
Ρελ Δγθχθιην κε αξ. πξση. νηθ. 123067/10-02-2004 ηεο Γελ. Γ/λζεο Ξεξηβάιινληνο ηνπ .ΞΔ.ΣΩ.ΓΔ
«Ξεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε έξγσλ: Ππιινγή – Κεηαθνξά – Απνζήθεπζε Απνβιήησλ θαη
Απνθαηάζηαζε Σψξσλ Αλεμέιεγθηεο Γηάζεζεο Απνξξηκκάησλ».
Ρν Λ. 2939/2001 (ΦΔΘ Α 179/6-8-01) «Ξεξί ζπζθεπαζηψλ θαη ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο ζπζθεπαζηψλ
θαη άιισλ πξντφλησλ-Ίδξπζε Δζληθνχ Νξγαληζκνχ Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο Ππζθεπαζηψλ θαη Άιισλ
Ξξντφλησλ (Δ.Ν.Δ.Π.Γ.Α.Ξ.) θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη.
Ρν Ξ.Γ. 82/2004 (ΦΔΘ 64/Α/2004) «Αληηθαηάζηαζε ηεο 98012/2001/1996 ΘΑ «Θαζνξηζκφο κέηξσλ
θαη φξσλ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ρξεζηκνπνηεκέλσλ νξπθηειαίσλ (Β’40)» Κέηξα, φξνη θαη πξφγξακκα
γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ ησλ Ιηπαληηθψλ Διαίσλ».
Ρν Ξ.Γ. 109/2004 «Κέηξα θαη φξνη γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ κεηαρεηξηζκέλσλ ειαζηηθψλ
ησλ νρεκάησλ. Ξξφγξακκα γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζή ηνπο» (ΦΔΘ 75Α/05-03-04).
Ρν Ξ.Γ. 116/2004 «Κέηξα, φξνη θαη πξφγξακκα γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ νρεκάησλ ζην
ηέινο ηνπ θχθινπ δσήο ηνπο, ησλ ρξεζηκνπνηεκέλσλ ειαζηηθψλ ηνπο θαη ησλ απελεξγνπνηεκέλσλ
θαηαιπηηθψλ κεηαηξνπέσλ, ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Νδεγίαο 2000/53/ΔΘ «γηα ηα
νρήκαηα ζην ηέινο ηνπ θχθινπ δσήο ηνπο» ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 18εο Πεπηεκβξίνπ 2000» (ΦΔΘ
81Α/05-03-04)
Ρν Ξ.Γ. 117/2004 «Κέηξα, φξνη θαη πξφγξακκα γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ εηδψλ
ειεθηξηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ, ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ησλ Νδεγηψλ 2002/95
«ζρεηηθά κε ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ρξήζεο νξηζκέλσλ επηθίλδπλσλ νπζηψλ ζε ήδε ειεθηξηθνχ θαη
ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ» θαη 2002/96 «ζρεηηθά κε ηα απφβιεηα εηδψλ ειεθηξηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ
εμνπιηζκνχ» ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 27εο Ηαλνπαξίνπ 2003» (ΦΔΘ 82Α/05-03-04) φπσο έρεη
ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη.
Ρν Ξ.Γ. 15/2006 «Ρξνπνπνίεζε ηνπ Ξ.Γ. 117/2004 (Α’ 82), ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο
νδεγίαο 2003/108 ¨γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 2002/96 ζρεηηθά κε ηα απφβιεηα εηδψλ
ειεθηξηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ (ΑΖΖΔ) ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο 8εο Γεθεκβξίνπ 2003¨ ΦΔΘ
12/Α/03/02/06.
Ρελ ΘΑ 23615/651/Δ.103 (ΦΔΘ 1184/Β/2014) «Θαζνξηζκφο θαλφλσλ, φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ γηα
ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ εηδψλ ειεθηξηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ (ΑΖΖΔ),
ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Νδεγίαο 2012/19/ΔΘ «ζρεηηθά κε ηα απφβιεηα εηδψλ ειεθηξηθνχ
θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ (ΑΖΖΔ)» ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 4εο
Ηνπιίνπ 2012 θαη άιιεο δηαηάμεηο.
Ρελ κε αξ. 36259/1757/Δ103 (ΦΔΘ 1312/Β/2010) ΘΑ «Κέηξα, φξνη θαη πξφγξακκα γηα ηελ
ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ απφ εθζθαθέο, θαηαζθεπέο θαη θαηεδαθίζεηο»
Ρελ ΘΑ 41624/2057/Δ103 (ΦΔΘ 1625/Β/11-10-2010) «Κέηξα, φξνη θαη πξφγξακκα γηα ηελ
ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ ειεθηξηθψλ ζηειψλ θαη ζπζζσξεπηψλ ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο
δηαηάμεηο ησλ νδεγηψλ 2006/66/ΔΘ….».
Ρελ ΘΑ νηθ. 146163/2012 (ΦΔΘ 1537/Β) «Κέηξα θαη Όξνη γηα ηε Γηαρείξηζε Απνβιήησλ
γεηνλνκηθψλ Κνλάδσλ».
Ρελ Δγθχθιην κε αξ. πξση. νηθ. 29960/3800/15-6-2012 «Δλδεηθηηθέο θαηεγνξίεο Απνβιήησλ
γεηνλνκηθψλ Κνλάδσλ (ΑΚ) - Δλδεηθηηθέο θαηάιιειεο εξγαζίεο δηαρείξηζεο ΑΚ – Γηεπθξηλίζεηο επί
νξηζκέλσλ απαηηήζεσλ ηεο ΘΑ νηθ.146163/2012».
Ρν κε αξ. πξση. 3010421/1750/31-08-04 έγγξαθν ηνπ Γεληθνχ Σεκείνπ ηνπ Θξάηνπο πξνο ην
Γξαθείν Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο Ππζθεπαζηψλ & Άιισλ Ξξντφλησλ ηεο Γ/λζεο Ξεξηβαιινληηθνχ
Πρεδηαζκνχ ηνπ .ΞΔ.ΣΩ.Γ.Δ. αλαθνξηθά κε ηελ ηαμηλφκεζε ησλ απνβιήησλ ειεθηξηθνχ θαη
ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ (ΑΖΖΔ) σο πξνο ηελ νδηθή κεηαθνξά.
Ρν κε αξ. πξση. 3006025/1093/15-04-2010 έγγξαθν ηνπ Γεληθνχ Σεκείνπ ηνπ Θξάηνπο πξνο ην
Γξαθείν Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο Ππζθεπαζηψλ & Άιισλ Ξξντφλησλ ηεο Γ/λζεο Ξεξηβαιινληηθνχ
Πρεδηαζκνχ ηνπ .Ξ.Δ.Θ.Α. αλαθνξηθά κε ηελ ηαμηλφκεζε ησλ νρεκάησλ ζην ηέινο ηνπ θχθινπ δσήο
ηνπο (ΝΡΘΕ) σο πξνο ηελ νδηθή κεηαθνξά.
Ρν κε αξ. πξση. 165714/28-9-2010 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Ξεξηβαιινληηθνχ Πρεδηαζκνχ / Γξαθείν
Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο Ππζθεπαζηψλ θαη Άιισλ Ξξντφλησλ.
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31. Ρελ Δγθχθιην κε αξ.πξση.122648/9-3-2005 ηνπ Γξαθείνπ Δλαι. Γηαρ/ζεο Ππζθεπαζηψλ & άιισλ
πξντφλησλ/.ΞΔ.ΣΩ.ΓΔ.
32. Ρελ ΘΑ 9268/469/07 (ΦΔΘ Β 286) «Ρξνπνπνίεζε ησλ πνζνηηθψλ ζηφρσλ Λ.2939/2001(Α΄179),
θαζψο θαη άιισλ δηαηάμεσλ ηνπ λφκνπ απηνχ, ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο
2004/12/ΔΘ…».
33. Ρν Ξ.Γ 148/09 (ΦΔΘ Α 190/29-9-09) «Ξεξηβαιινληηθή επζχλε γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ
απνθαηάζηαζε ησλ δεκηψλ ζην πεξηβάιινλ».
34. Ρελ ΘΑ 43942/4026/2016 (ΦΔΘ 2992/Β/2016) «Νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ
Απνβιήησλ (ΖΚΑ), ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 42 ηνπ Λ.4042/2012 (Α' 24), φπσο ηζρχεη.
35. Ρελ .Α. νηθ. 1/1/2017
(ΦΔΘ 1/Β/2017)- «Ρξνπνπνίεζε ηεο θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο
43942/4026/2016 - Νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ Απνβιήησλ (ΖΚΑ), ζχκθσλα
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 42 ηνπ λ. 4042/2012 (Α΄ 24), φπσο ηζρχεη».
36. Ρελ αξ. πξση. νηθ. 129043/4345/8-7-2011 Δγθχθιην ηνπ ΞΔΘΑ «Δθαξκνγή λνκνζεζίαο γηα ηε
δηαρείξηζε κε επηθίλδπλσλ ζηεξεψλ απνβιήησλ».
37. Ρελ αξ. πξση. νηθ. 4631.109/12-12-2011 Δγθχθιην 21 ηνπ ΞΔΘΑ «Άδεηεο ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο
απνβιήησλ».
38. Ρελ αξ. πξση. νηθ. 1226.61/12-3-2012 Δγθχθιην 3 ηνπ ΞΔΘΑ «Άδεηεο Ππιινγήο θαη Κεηαθνξάο κε
επηθίλδπλσλ απνβιήησλ – Γηαδηθαζίεο αλαλέσζεο θαη δηάξθεηαο ηζρχνο»
39. Ρελ Δγθχθιην κε α.π. νηθ.24040/2590/12-04-2013 «Δθαξκνγή λνκνζεζίαο γηα ηε δηαζπλνξηαθή
κεηαθνξά κε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ».
40. Ρελ αξ. πξση. 799/31618/28-2-2014 άδεηα (φπσο ηζρχεη) ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο κε επηθίλδπλσλ
απνβιήησλ ζηελ εηαηξία «ΘΝΗΛΩΛΗΑ ΘΑΛΑΒΝΠ ΒΑΠΗΙΖΠ-ΠΟΚΑΠ ΣΟΖΠΡΝΠ-ΟΝΘΑΘΖ ΔΙΔΛΖ» εληφο
ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηεο Ξεξηθέξεηαο Πηεξεάο Διιάδαο.
41. Ρελ απφ 06-02-2019 αίηεζε ηεο εηαηξίαο «ΘΑΛΑΒΝΠ Β.-ΠΟΚΑΠ ΣΟ.-ΟΝΘΑΘΖ ΔΙΔΛΖ Ν.Δ.» κε ηελ
νπνία ππνβιήζεθε Κειέηε Νξγάλσζεο & Ιεηηνπξγίαο γηα ηελ ελ ιφγσ δξαζηεξηφηεηα, γηα αλαλέσζε
θαη ηξνπνπνίεζε ηεο (40) ζρεηηθήο άδεηαο (φπσο ηζρχεη).
42. Ρν γεγνλφο φηη πξνο απνθπγή ζπγρχζεσλ, αλαδηαηππψλνπκε κε πξφζζεηνπο φξνπο ηελ (40) ζρεηηθή
απφθαζή καο, φπσο απηή ηζρχεη.
ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΚΔ
Αλαλεψλνπκε, ηξνπνπνηνχκε θαη αλαδηαηππψλνπκε ηελ αξ. πξση. 799/31618/28-2-2014 άδεηα (φπσο ηζρχεη)
ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο κε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ ηεο ππεξεζίαο καο γηα ηελ Ξεξηθέξεηα Πηεξεάο
Διιάδαο, σο εμήο:
 Δπσλπκία εηαηξίαο: «ΘΑΛΑΒΝΠ Β.-ΠΟΚΑΠ ΣΟ.-ΟΝΘΑΘΖ ΔΙΔΛΖ Ν.Δ.»
 Έδξα: ζηε Ιεσθφξν Φπιήο 286, Ρ.Θ. 13341 Άλσ Ιηφζηα
 Α.Φ.Κ.: 800992730
κε ζθνπφ ηε κεηαθνξά ηνπο ζε θαηάιιεια αδεηνδνηεκέλεο εηαηξίεο/εγθαηαζηάζεηο πξνζσξηλήο
απνζήθεπζεο, δηάζεζεο, δηαινγήο, αλαθχθισζεο, επεμεξγαζίαο θαη αμηνπνίεζεο απνβιήησλ, κε ηνπο
αθφινπζνπο φξνπο θαη πεξηνξηζκνχο:
Α. Γενικοί όροι
1. Ζ παξνχζα άδεηα αθνξά κφλν ζε εξγαζίεο ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο κε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ, φπσο
απηά πεξηγξάθνληαη ζην Ξαξάξηεκα ΗΒ ηνπ άξζξνπ 17 ηεο ΘΑ 50910/2727/2003 [Δπξσπατθφο
Θαηάινγνο Απνβιήησλ (ΔΘΑ), φπσο απηφο ηζρχεη κε ηηο εθάζηνηε ηξνπνπνηήζεηο ηνπ].
2. Ζ νλνκαηνινγία αλαθνξάο ησλ κε επηθίλδπλσλ απηψλ απνβιήησλ αλαθέξεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα.
ΠΗΛΑΘΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΕΟΚΔΛΩΛ ΡΔΤΚΑΣΩΛ ΑΠΟΒΙΖΣΩΛ
02

ΑΠΟΒΛΖΣΑ ΑΠΟ ΓΔΧΡΓΗΑ, ΚΖΠΔΤΣΗΚΖ, ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ, ΓΑΟΚΟΜΗΑ, ΘΖΡΑ ΚΑΗ
ΑΛΗΔΗΑ, ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΗΑ ΚΑΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΣΡΟΦΗΜΧΝ

02 01

απόβιεηα από γεσξγία, θεπεπηηθή, πδαηνθαιιηέξγεηα, δαζνθνµία, ζήξα θαη αιηεία

02 01 01
02 02

ιάζπεο από πιύζε θαη θαζαξηζµό
απόβιεηα από ηελ πξνπαξαζθεπή θαη επεμεξγαζία θξέαηνο, ςαξηνύ θαη άιισλ
ηξνθίµσλ δσηθήο πξνέιεπζεο

3
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02 02 01

ιάζπεο από πιύζε θαη θαζαξηζµό

02 02 04

ιάζπεο από επηηόπνπ επεμεξγαζία πγξώλ εθξνήο

02 03

απόβιεηα από ηελ πξνπαξαζθεπή θαη θαηεξγαζία θξνύησλ, ιαραληθώλ, δεµεηξηαθώλ,
βξσζίµσλ ειαίσλ, θαθάν, θαθέ, ηζαγηνύ θαη θαπλνύ παξαγσγή θνλζεξβώλ παξαγσγή
δύµεο θαη εθρπιηζµάησλδύµεο, πξνπαξαζθεπή θαη δύµσζε µειάζζαο

02 03 01

ιάζπεο από ηελ πιύζε, θαζαξηζµό, απνθινίσζε, θπγνθέληξηζε θαη δηαρσξηζµό

02 03 05

ιάζπεο από επηηόπνπ επεμεξγαζία πγξώλ εθξνήο

02 04

απόβιεηα από ηε δηεξγαζία παξαγσγήο δάραξεο

02 04 03

ιάζπεο από ηελ επηηόπνπ επεμεξγαζία πγξώλ εθξνήο

02 05

απόβιεηα από ηε βηνµεραλία γαιαθηνθνµηθώλ πξντόλησλ

02 05 02
02 06
02 06 03
02 07

ιάζπεο από επηηόπνπ επεμεξγαζία πγξώλ εθξνήο
απόβιεηα από βηνµεραλία αξηνπνηίαο θαη δαραξνπιαζηηθήο
ιάζπεο από επηηόπνπ επεμεξγαζία πγξώλ εθξνήο
απόβιεηα από ηελ παξαγσγή αιθννινύρσλ θαη µε αιθννινύρσλ πνηώλ (εμαηξνπµέλσλ
ησλ θαθέ, θαθάν θαη ηζαγηνύ)

02 07 01

απόβιεηα από ηελ πιύζε, ηνλ θαζαξηζµό θαη ηε µεραληθή αλαγσγή πξώησλ πιώλ

02 07 02

απόβιεηα από ηελ απόζηαμε αιθνόιεο

02 07 03

απόβιεηα από ρεκηθή επεμεξγαζία

02 07 05

ιάζπεο από επηηόπνπ επεμεξγαζία πγξώλ εθξνήο

03

ΑΠΟΒΛΖΣΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΚΑΣΔΡΓΑΗΑ ΞΤΛΟΤ ΚΑΗ ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΣΑΜΠΛΑ∆ΧΝ ΚΑΗ
ΔΠΗΠΛΧΝ, ΚΑΘΧ ΚΑΗ ΠΟΛΣΟΤ, ΥΑΡΣΗΟΤ ΚΑΗ ΥΑΡΣΟΝΗΟΤ

03 03

απόβιεηα από ηελ παξαγσγή θαη θαηεξγαζία πνιηνύ, ραξηηνύ θαη ραξηνληώλ

03 03 02

κνύξγα πξάζηλνπ πγξνύ (από ηε αλάθηεζε δηαιύκαηνο πνιηνύ)

03 03 05

ιάζπεο απνµειάλσζεο από ηελ αλαθύθισζε ραξηηνύ

04

ΑΠΟΒΛΖΣΑ ΑΠΟ ΣΗ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΔ ΓΔΡΜΑΣΟ, ΓΟΤΝΑ ΚΑΗ ΤΦΑΝΣΟΤΡΓΗΑ

04 01

απόβιεηα από ηηο βηνµεραλίεο δέξµαηνο θαη γνύλαο

04 01 05

πγξό βπξζνδεςίαο πνπ δελ πεξηέρεη ρξώµην

04 01 07

ιάζπεο, εηδηθόηεξα από επηηόπνπ επεμεξγαζία πγξώλ εθξνήο, πνπ δελ πεξηέρνπλ ρξώµην

07
07 01
07 01 12
07 02

ΑΠΟΒΛΖΣΑ ΑΠΟ ΟΡΓΑΝΗΚΔ ΥΖΜΗΚΔ ΓΗΔΡΓΑΗΔ
απόβιεηα από ηελ παξαγσγή, δηαµόξθσζε, πξνµήζεηα θαη ρξήζε (ΠΓΠΥ) βαζηθώλ
νξγαληθώλ ρεµηθώλ νπζηώλ
ιάζπεο από επηηόπνπ επεμεξγαζία πγξώλ εθξνήο άιιεο από ηηο αλαθεξόµελεο ζην ζεµείν 07
01 11
απόβιεηα από ηελ ΠΓΠΥ πιαζηηθώλ, ζπλζεηηθνύ θανπηζνύθ θαη ηερλεηώλ ηλώλ

07 02 12

ιάζπεο από επηηόπνπ επεμεξγαζία πγξώλ εθξνήο άιιεο από ηηο αλαθεξόκελεο ζην ζεκείν 07
02 11

07 02 17

απόβιεηα πνπ πεξηέρνπλ ζηιηθόλεο εθηόο εθείλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην 07 02 16

07 03
07 03 12
07 04
07 04 12
07 05
07 05 12
07 06
07 06 12
07 07

απόβιεηα από ηελ ΠΓΠΥ νξγαληθώλ βαθώλ θαη πηγκέλησλ (εθηόο 06 11)
ιάζπεο από επηηόπνπ επεμεξγαζία πγξώλ εθξνήο άιιεο από ηηο αλαθεξόκελεο ζην ζεκείν 07
03 11
απόβιεηα από ηελ ΠΓΠΥ νξγαληθώλ πξντόλησλ πξνζηαζίαο θπηώλ (εθηόο από ηα
ζεκεία 02 01 08 θαη 02 01 09), ζπληεξεηηθώλ πιηθώλ μύινπ (εθηόο από ην ζεκείν 0302)
θαη άιισλ βηνθηόλσλ
ιάζπεο από επηηόπνπ επεμεξγαζία πγξώλ εθξνήο άιιεο από ηηο αλαθεξόκελεο ζην ζεκείν 07
04 11
απόβιεηα από ηελ ΠΓΠΥ θαξκαθεπηηθώλ πξντόλησλ
ιάζπεο από επηηόπνπ επεμεξγαζία πγξώλ εθξνήο άιιεο από ηηο αλαθεξόκελεο ζην ζεκείν 07
05 11
απόβιεηα από ηελ ΠΓΠΥ ιηπώλ, ιηπαληηθώλ, ζαπνπληώλ, απνξξππαληηθώλ,
απνιπµαληηθώλ θαη θαιιπληηθώλ
ιάζπεο από επηηόπνπ επεμεξγαζία πγξώλ εθξνήο άιιεο από ηηο αλαθεξόµελεο ζην ζεµείν 07
06 11

απόβιεηα από ηελ παξαγσγή, δηακόξθσζε, πξνκήζεηα θαη ρξήζε επγελώλ
ρεκηθώλ νπζηώλ θαη ρεκηθώλ πξντόλησλ κε πξνδηαγξαθόκελσλ άιισο
4

ΑΔΑ: ΩΦΣ4ΟΡ10-Χ2Ι
07 07 12
08
08 01

ιάζπεο από επηηόπνπ επεμεξγαζία πγξώλ εθξνήο άιιεο από ηηο αλαθεξόκελεο ζην ζεκείo 07
07 11
ΑΠΟΒΛΖΣΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ, ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ, ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΗ ΥΡΖΖ (ΠΓΠΥ)
ΔΠΗΣΡΧΔΧΝ (ΥΡΧΜΑΣΑ, ΒΔΡΝΗΚΗΑ ΚΑΗ ΜΑΛΣΟΤ ΤΑΛΟΤ), ΣΔΓΑΝΧΣΗΚΧΝ ΚΑΗ
ΜΔΛΑΝΧΝ ΔΚΣΤΠΧΖ
απόβιεηα από ηελ ΠΓΠΥ θαζώο θαη ηελ αθαίξεζε ρξσµάησλ θαη βεξληθηώλ

08 01 12

απόβιεηα από ρξώµαηα θαη βεξλίθηα άιια από ηα αλαθεξόµελα ζην ζεµείν 08 01 11

08 01 14

ιάζπεο από ρξώµαηα ή βεξλίθηα άιια από ηα αλαθεξόµελα ζην ζεµείν 08 01 13

08 01 16
08 01 18
08 01 20
08 02
08 02 02
08 03

πδαξείο ιάζπεο πνπ πεξηέρνπλ ρξώµαηα ή βεξλίθηα άιια από ηα αλαθεξόµελα ζην ζεµείν 08
01 15
απόβιεηα από αθαίξεζε ρξσµάησλ ή βεξληθηώλ άιια από ηα αλαθεξόµελα ζην ζεµείν 08 01
17
πδαηηθά αησξήµαηα πνπ πεξηέρνπλ ρξώµαηα ή βεξλίθηα άιια από ηα αλαθεξόµελα ζην ζεµείν
08 01 19
απόβιεηα από ηελ ΠΓΠΥ άιισλ επηθαιύςεσλ (ζπκπεξηιαµβαλνµέλσλ ησλ θεξαµηθώλ
πιηθώλ)
πδαξείο ιάζπεο πνπ πεξηέρνπλ θεξαµηθά πιηθά
απόβιεηα από ηελ ΠΓΠΥ ηππνγξαθηθώλ µειαλώλ

08 03 07

πδαξείο ιάζπεο πνπ πεξηέρνπλ µειάλε

08 03 08

πδαξή πγξά απόβιεηα πνπ πεξηέρνπλ µειάλε

08 03 15

ιάζπεο µειάλεο εθηόο εθείλσλ πνπ πεξηιαµβάλνληαη ζην ζεµείν 08 03 14

08 04
08 04 12
08 04 14
08 04 16

απόβιεηα από ηελ ΠΓΠΥ θνιιώλ θαη ζηεγαλσηηθώλ πιηθώλ (αλαθέξνληαη θαη
πδαηνζηεγαλσηηθά πξντόληα)
ιάζπεο θνιιώλ θαη ζηεγαλσηηθώλ πιηθώλ άιιεο από ηηο αλαθεξόµελεο ζην ζεµείν 08 04 11
πδαξείο ιάζπεο πνπ πεξηέρνπλ θόιιεο ή ζηεγαλσηηθά πιηθά άιιεο από ηηο αλαθεξόµελεο ζην
ζεµείν 08 04 13
πδαηηθά πγξά απόβιεηα πνπ πεξηέρνπλ θόιιεο ή ζηεγαλσηηθά πιηθά άιιεο από ηηο
αλαθεξόµελεο ζην ζεµείν 08 04 15

10

ΑΠΟΒΛΖΣΑ ΑΠΟ ΘΔΡΜΗΚΔ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΔ

10 03

απόβιεηα από ηε ζεξµηθή µεηαιινπξγία αινπµηλίνπ

10 03 28
11

11 01

11 01 12

απόβιεηα από ηελ επεμεξγαζία λεξνύ ςύμεο εθηόο εθείλσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην 10 03 27
ΑΠΟΒΛΖΣΑ ΑΠΟ ΣΖ ΥΖΜΗΚΖ ΔΠΗΦΑΝΔΗΑΚΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΣΖΝ ΔΠΗΚΑΛΤΦΖ
ΜΔΣΑΛΛΧΝ ΚΑΗ ΑΛΛΧΝ ΤΛΗΚΧΝ ΤΓΡΟΜΔΣΑΛΛΟΤΡΓΗΑ ΜΖ ΗΓΖΡΟΤΥΧΝ ΜΔΣΑΛΛΧΝ
απόβιεηα από ηε ρεµηθή επηθαλεηαθή επεμεξγαζία θαη ηελ επηθάιπςε µεηάιισλ θαη
άιισλ πιηθώλ (π.ρ. δηεξγαζίεο γαιβαληζµνύ, δηεξγαζίεο επηςεπδαξγύξσζεο, δηεξγαζίεο
θαζαξηζµνύ µε νμύ, ραξαγήο µε νμύ, θσζθνξηθήο επηθάιπςεο, αιθαιηθήο απνιίπαλζεο,
νμεηδώζεσο δηα αλνδηθήο επεμεξγαζίαο)
πδαξή πγξά μεπιύµαηνο εθηόο εθείλσλ πνπ πεξηιαµβάλνληαη ζην ζεµείν 11 01 11

16

ΑΠΟΒΛΖΣΑ ΜΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΟΜΔΝΑ ΑΛΛΧ ΣΟΝ ΚΑΣΑΛΟΓΟ

16 10

πδαξή πγξά απόβιεηα πξννξηδόµελα γηα επεμεξγαζία εθηόο ηόπνπ παξαγσγήο

16 10 02

πδαξή πγξά απόβιεηα εθηόο εθείλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζεµείν 16 1 0 01

19

ΑΠΟΒΛΖΣΑ ΑΠΟ ΣΗ ΜΟΝΑΓΔ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ, ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ
ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΤΓΡΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΔΚΣΟ ΖΜΔΗΟΤ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΣΖΝ
ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΗΑ ΤΓΑΣΟ ΠΡΟΟΡΗΕΟΜΔΝΟΤ ΓΗΑ ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΝΘΡΧΠΟ
ΚΑΗ ΤΓΑΣΟ ΓΗΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΥΡΖΖ

19 02

απόβιεηα από θπζηθνρεµηθέο θαηεξγαζίεο απνβιήησλ (πεξηιαµβάλνληαη
απνρξσµίσζε, απνθπάλσζε, εμνπδεηέξσζε)

19 02 03
19 03
19 03 05
19 06
19 06 03

πξναλαµεµεηγµέλα απόβιεηα πνπ απνηεινύληαη µόλν από µε επηθίλδπλα απόβιεηα
ζηαζεξνπνηεµέλα/ζηεξενπνηεµέλα απόβιεηα
ζηαζεξνπνηεµέλα απόβιεηα άιια από ηα αλαθεξόµελα ζην ζεµείν 19 03 04
απόβιεηα από ηελ αλαεξόβηα επεμεξγαζία απνβιήησλ
πγξό από ηελ αλαεξόβηα επεμεξγαζία αζηηθώλ απνβιήησλ

5
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19 06 04

πξντόληα δύµσζεο από ηελ αλαεξόβηα επεμεξγαζία αζηηθώλ απνβιήησλ

19 06 05

πγξό από ηελ αλαεξόβηα επεμεξγαζία δσηθώλ θαη θπηηθώλ απνβιήησλ

19 06 06

πξντόληα δύµσζεο από ηελ αλαεξόβηα επεμεξγαζία δσηθώλ θαη θπηηθώλ απνβιήησλ

19 08

απόβιεηα από εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο πγξώλ απνβιήησλ µε πξνδηαγξαθόµελα
άιισο

19 08 01

εζραξίζµαηα

19 08 02

απόβιεηα από ηελ εμάµµσζε

19 08 05

ιάζπεο από ηελ επεμεξγαζία αζηηθώλ ιπµάησλ

19 08 12

ιάζπεο από ηε βηνινγηθή θαηεξγαζία απνβιήησλ βηνµεραληθώλ πδάησλ εθηόο εθείλσλ πνπ
πεξηιαµβάλνληαη ζην ζεµείν 19 08 11

19 08 14

ιάζπεο από άιιε επεμεξγαζία απνβιήησλ βηνµεραληθώλ πδάησλ εθηόο εθείλσλ πνπ
πεξηιαµβάλνληαη ζην ζεµείν 19 08 13

19 09

απόβιεηα από ηελ πξνπαξαζθεπή λεξνύ πνπ πξννξίδεηαη γηα θαηαλάισζε από ηνλ
άλζξσπν ή λεξνύ γηα βηνµεραληθή ρξήζε

19 09 02

ιάζπεο από ηε δηαύγαζε ηνπ λεξνύ

19 09 03

ιάζπεο από ηελ αθαίξεζε αλζξαθηθώλ αιάησλ

19 09 06

δηαιύκαηα θαη ιάζπεο από ηελ αλαγέλλεζε ηνληναληαιιαθηώλ

19 13
19 13 08

απόβιεηα από ηελ εμπγίαλζε ρσµάησλ θαη ππνγείσλ πδάησλ
πδαξή πγξά απόβιεηα θαη πδαξή ζπµππθλώµαηα από ηελ εμπγίαλζε ππνγείσλ πδάησλ εθηόο
εθείλσλ πνπ πεξηιαµβάλνληαη ζην ζεµείν 19 13 07

20

ΑΣΗΚΑ ΑΠΟΒΛΖΣΑ (ΟΗΚΗΑΚΑ ΑΠΟΒΛΖΣΑ ΚΑΗ ΠΑΡΟΜΟΗΑ ΑΠΟΒΛΖΣΑ ΑΠΟ
ΔΜΠΟΡΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ, ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΔ ΚΑΗ ΗΓΡΤΜΑΣΑ),
ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΧΝ ΣΧΝ ΥΧΡΗΣΑ ΤΛΛΔΓΔΝΣΧΝ ΜΔΡΧΝ

20 01

ρσξηζηά ζπιιεγέληα µέξε (εθηόο από ην ζεµείν 15 01)

20 01 25

βξώζηκα έιαηα θαη ιίπε

20 01 28

ρξώµαηα, µειάλεο, θόιιεο θαη ξεηίλεο άιιεο από ηηο αλαθεξόµελεο ζην ζεµείν 20 01 27
άιια αζηηθά απόβιεηα

20 03
20 03 04

3.

4.

5.

6.
7.

ιάζπε ζεπηηθήο δεμαµελήο

Ρα παξαπάλσ απφβιεηα ζα κεηαθέξνληαη ζε λνκίκσο αδεηνδνηεκέλεο κνλάδεο πξνζσξηλήο
απνζήθεπζεο, δηάζεζεο, αλαθχθισζεο, επεμεξγαζίαο ή αμηνπνίεζεο απηψλ. Νη εγθεθξηκέλνη
πεξηβαιινληηθνί φξνη θαη ε άδεηα ιεηηνπξγίαο ησλ πην πάλσ κνλάδσλ λα είλαη ζε ηζρχ θαη λα επηηξέπνπλ
ηε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ απηψλ. Γηα θάζε εξγαζία ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο λα ππάξρεη ζχκβαζε
ζε ηζρχ κε ηνλ θάηνρν θαη ηνλ ηειηθφ απνδέθηε ηνπ απνβιήηνπ, φηαλ είλαη άιινο απφ ηνλ θνξέα πνπ
δηελεξγεί ηε ζπιινγή θαη κεηαθνξά.
Πηελ πεξίπησζε πνπ ε πεξηεθηηθφηεηα ησλ απνβιήησλ ζε πγξαζία είλαη πςειή ζα πξέπεη λα
κεηαθέξνληαη εληφο ζηεγαλψλ θαη ζθξαγηζκέλσλ απνζεθεπηηθψλ κέζσλ (π.ρ. βαξειηψλ,
παιεηνδεμακελψλ θ.ι.π.) ή κε βπηηνθφξα νρήκαηα θαηάιιεια δηακνξθσκέλα θαη εμνπιηζκέλα κε
ζχζηεκα απφζκεζεο ηνπ εμεξρφκελνπ αέξα θαηά ηηο θνξηνεθθνξηψζεηο. Ρα νρήκαηα απηά λα ηεξνχλ
ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ πνπξγείνπ Κεηαθνξψλ.
Ζ παξνχζα άδεηα ηζρχεη κφλν γηα ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο ησλ παξαπάλσ κε
επηθηλδχλσλ ζηεξεψλ απνβιήησλ εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηεο Ξεξηθέξεηαο Πηεξεάο Διιάδαο,
δειαδή ησλ Ξ.Δ. Φζηψηηδαο, Δχβνηαο, Βνησηίαο, Φσθίδαο θαη Δπξπηαλίαο. Δάλ ε ελ ιφγσ δξαζηεξηφηεηα
επεθηείλεηαη πέξαλ ησλ νξίσλ ηεο Ξεξηθέξεηαο Πηεξεάο Διιάδαο, ε εηαηξία πξέπεη λα ιάβεη άδεηα απφ
ηελ αληίζηνηρε Γηεχζπλζε Ξεξηβάιινληνο θαη Σσξηθνχ Πρεδηαζκνχ ηεο νηθείαο Απνθεληξσκέλεο
Γηνίθεζεο.
Ζ παξνχζα άδεηα δεν ηζρχεη γηα εξγαζίεο πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο, δηάζεζεο, αμηνπνίεζεο θαη
κεηαθφξησζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ απνβιήησλ.
Νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ κέζσλ πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο πξηλ ηε ζπιινγή (θάδσλ, container
θ.α.), ησλ νρεκάησλ κεηαθνξάο, ησλ νρεκάησλ πιχζεο ησλ θάδσλ, θαζψο θαη ηνπ ινηπνχ εμνπιηζκνχ
ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο ησλ δηαρεηξηδφκελσλ ζηεξεψλ απνβιήησλ θαη γεληθά νιφθιεξεο ηεο
6
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8.

9.

10.
11.
12.
13.

14.

15.

16.

αδεηνδνηνχκελεο δξαζηεξηφηεηαο πξέπεη λα είλαη απνιχησο ζχκθσλεο κε ηα νξηδφκελα ζηελ αξ. νηθ.
114218/17-11-1997 (ΦΔΘ 1016/Β) Θ..Α. «Θαηάξηηζε πιαηζίνπ Ξξνδηαγξαθψλ θαη γεληθψλ
πξνγξακκάησλ δηαρείξηζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ».
Ζ εηαηξία ζα πξέπεη πξηλ ηελ έλαξμε ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ παξνχζα άδεηα λα
δηαζέηεη ζε ρξήζε φιεο ηηο απαξαίηεηεο ππνδνκέο ζε νρήκαηα, κεραλήκαηα θαη εγθαηαζηάζεηο γηα ηελ
ηήξεζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο άδεηαο.
Ζ εηαηξία έρεη ηελ πιήξε επζχλε γηα ηελ νξγάλσζε ησλ κέζσλ ζπιινγήο θαη ησλ νρεκάησλ κεηαθνξάο,
ηελ θαηαιιειφηεηά ηνπο γηα ηελ κεηαθνξά ησλ απνβιήησλ, ηελ αζθαιή παξάδνζή ηνπο ζε λφκηκα
ιεηηνπξγνχζεο επηρεηξήζεηο πξνο πεξαηηέξσ εξγαζίεο αμηνπνίεζεο ή δηάζεζεο ή πξνο δηαζπλνξηαθή
κεηαθνξά.
Γηα ηε ζπιινγή – κεηαθνξά απνβιήησλ βξψζηκσλ ειαίσλ θαη ιηπψλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζηεγαλέο
δεμακελέο, φπσο πεξηγξάθνληαη ζηε κειέηε νξγάλσζεο.
Απαγνξεχεηαη ε ζπιινγή θαη κεηαθνξά ησλ απνβιήησλ βξψζηκσλ ειαίσλ θαη ιηπψλ απφ θνηλνχ κε
απφβιεηα ιηπαληηθψλ ειαίσλ (Α.Ι.Δ.).
Ρα κέζα κεηαθνξάο λα είλαη εμνπιηζκέλα κε πξνζξνθεηηθά πιηθά γηα ηε ζπιινγή κηθξνδηαξξνψλ θαηά
ηε ζπιινγή-κεηαθνξά ησλ απνβιήησλ βξψζηκσλ ειαίσλ θαη ιηπψλ.
Ζ δηαρείξηζε ησλ ξεπκάησλ απνβιήησλ ηα νπνία ππάγνληαη ζε θαζεζηψο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο
(ζπζθεπαζίεο, ΑΖΖΔ, ΑΔΘΘ, ειαζηηθά, ΝΡΘΕ) λα γίλεηαη ζχκθσλα κε ην Λ. 2939/01 φπσο έρεη
ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη θαη ηα ζρεηηθά Ξ.Γ. θαη ηηο Θ..Α. απηνχ. Ζ δηάζεζε ησλ απνβιήησλ απηψλ λα
γίλεηαη ζε αδεηνδνηεκέλνπο ρψξνπο πνπ ζα ππνδεηθλχνληαη απφ ηα αληίζηνηρα εγθεθξηκέλα Ππζηήκαηα
Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο (ΠΔΓΑ). Ζ εηαηξία νθείιεη λα ππνγξάςεη ζχκβαζε ζπλεξγαζίαο κε ηα ελ ιφγσ
εγθεθξηκέλα ζπζηήκαηα, πξηλ ηελ έλαξμε εξγαζηψλ ζπιινγήο & κεηαθνξάο, ε νπνία λα είλαη ζε ηζρχ γηα
ην δηάζηεκα ηζρχνο ηεο παξνχζαο άδεηαο. Ζ πξνεγνχκελε πξνυπφζεζε δελ απαηηείηαη γηα ηε ζπιινγή
θαη κεηαθνξά κε επηθηλδχλσλ απνβιήησλ ζπζθεπαζηψλ.
Ζ ζπιινγή θαη κεηαθνξά ησλ απνβιήησλ πνπ εκθαλίδνληαη ζηνλ πίλαθα ηεο παξνχζαο θαη ηα νπνία
πεξηγξάθνληαη κε θσδηθφ ΔΘΑ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ κε επηθίλδπλε εθδνρή δεχγνπο θσδηθψλ απνβιήησλ
ΥΥ (θαηνπηξηθφ δεχγνο) λα ζπιιέγνληαη ρσξηζηά θαη θαηά ηε κεηαθνξά ηνπο λα ζπλνδεχνληαη απφ
πηζηνπνηεκέλε αλάιπζε δηαπηζηεπκέλνπ εξγαζηεξίνπ κε επζχλε ηνπ παξαγσγνχ ησλ απνβιήησλ
(πξφηππν ΔΙΝΡ ΔΛ 14899) φηαλ ν παξαγσγφο είλαη παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ αδεηνδνηείηαη
πεξηβαιινληηθά (εηαηξία ή εγθαηάζηαζε) ή ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε λα ζπλνδεχνληαη απφ θαηάιιεια
έγγξαθα πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ κε επηθίλδπλε εγγξαθή ηνπο.
Ζ εηαηξία ππνρξενχηαη λα ηεξεί κεηξψν, ζην νπνίν ζα αλαθέξνληαη ε πνζφηεηα, ην είδνο, ε πξνέιεπζε,
ηα θπζηθά θαη ρεκηθά ραξαθηεξηζηηθά, νη εκεξνκελίεο παξαιαβήο θαη κεηαθνξάο, ν πξννξηζκφο, ε
ζπρλφηεηα ζπιινγήο, ην κέζν κεηαθνξάο, θαζψο θαη νη εξγαζίεο δηάζεζεο ή αμηνπνίεζεο. Ρα
ζπιιεγφκελα απφβιεηα λα δηαθηλνχληαη κε «έληππν παξαθνινχζεζεο απνβιήηνπ» (Ξαξάξηεκα IΗ ηεο
[36] ζρεηηθήο Δγθπθιίνπ). Ρα ηξηπιφηππα «έληππα παξαθνινχζεζεο απνβιήησλ» λα ηππψλνληαη απφ
ηελ θάζε εηαηξία θαη λα δηαηεξνχληαη γηα δχν ρξφληα ζην αξρείν ησλ εκπιεθφκελσλ επηρεηξήζεσλ. Ζ
αδεηνδνηνχκελε εηαηξία ππνρξενχηαη λα παξέρεη ηηο παξαπάλσ πιεξνθνξίεο ζηελ ππεξεζία καο, φηαλ
απηέο δεηνχληαη.
Ζ εηαηξία ππνρξενχηαη λα είλαη εγγεγξακκέλε θαη θαηαρσξεκέλε ζην Ζιεθηξνληθφ Κεηξψν Απνβιήησλ
(ΖΚΑ) θαη λα ππνβάιιεη ειεθηξνληθά ζην δηθηπαθφ ηφπν (http://wrm.ypeka.gr) εηήζηα Έθζεζε
Απνβιήησλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα 2 θαη 8 ηεο Θ..Α. νηθ. 43942/4026/2016 φπσο έρεη
ηξνπνπνηεζεί κε ηελ Θ..Α. 1/1 ΦΔΘ Β’ 1/04.01.2017.

17. Ζ ζπιινγή θαη κεηαθνξά ησλ απνβιήησλ λα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην ελ ηζρχ ΞΔΠΓΑ
Πηεξεάο Διιάδαο. Πηηο πεξηπηψζεηο ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο αζηηθψλ απνβιήησλ, πξηλ ηελ έλαξμε ησλ
εξγαζηψλ, ν θνξέαο πξέπεη λα ζπλάςεη πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε κε ηνλ νηθείν ΝΡΑ πνπ λα αλαθέξεη φηη
ν ΝΡΑ εγθξίλεη ηε δηελέξγεηα ησλ πξνβιεπφκελσλ εξγαζηψλ ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο ή/θαη ηνλ
Ξεξηθεξεηαθφ ΦΝΓΠΑ πνπ είλαη ππεχζπλνο γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο θαη
δηάζεζεο ησλ παξαπάλσ απνβιήησλ.
18. Ζ εηαηξία έρεη ηελ επζχλε γηα ηε ιήςε φισλ ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ αζθαιείαο, έηζη ψζηε απφ ηηο
εξγαζίεο ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο, ηε ζπληήξεζε θαη ηελ θίλεζε ησλ νρεκάησλ λα κελ δεκηνπξγείηαη
θίλδπλνο γηα ηελ αλζξψπηλε πγεία θαη ην πεξηβάιινλ. Γηα ην ιφγν απηφ ζα πξέπεη:
i. Ρα νρήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηηο εξγαζίεο ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο λα αλαγξάθνπλ ηνλ
ηίηιν ηεο εηαηξία ο θαη ζηηο δχν πιεπξέο ηνπο θαη λα δηαζέηνπλ:

ζε ηζρχ δειηίν ηερληθνχ ειέγρνπ θαη θάξηα θαπζαεξίσλ απφ ΘΡΔΝ,
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ζε ηζρχ αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην αζηηθήο επζχλεο έλαληη ηξίησλ,
ππξνζβεζηήξεο,
κφληκν ή θηλεηφ ζχζηεκα θάιπςεο γηα ηα αλνηθηνχ ηχπνπ containers πνπ κεηαθέξνπλ, γηα ηε
απνθπγή ηπρφλ δηαζπνξάο απνβιήησλ ζην πεξηβάιινλ θαηά ηε δηαδξνκή.
ii. Oη νδεγνί θαη νη ρεηξηζηέο ηνπ εμνπιηζκνχ ηεο δξαζηεξηφηεηαο λα δηαζέηνπλ ηελ πξνβιεπφκελε απφ
ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία επαγγεικαηηθή άδεηα νδήγεζεο.
Πε πεξίπησζε πνπ απφ ηηο εξγαζίεο ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο πξνθιεζεί πεξηβαιινληηθή δεκία
εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο θαη εηδηθφηεξα ηνπ Ξ.Γ 148/09.
Ζ εηαηξία νθείιεη λα ηεξεί φια φζα αλαθέξνληαη ζηελ ζεσξεκέλε Κειέηε Νξγάλσζεο & Ιεηηνπξγίαο
πνπ ζπλνδεχεη ηελ παξνχζα άδεηα, εθφζνλ δελ έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηνπο φξνπο πνπ αλαθέξνληαη
ζηελ παξνχζα απφθαζε ή ζε άιιεο άδεηεο ή εγθξίζεηο πνπ ελδερνκέλσο έρεη ιάβεη ή πξφθεηηαη λα ιάβεη.
Πε πεξίπησζε πνπ ηα κε επηθίλδπλα απφβιεηα δηαηίζεληαη ζε ιεηηνπξγνχληα Σ..Ρ.Α., ε δηάζεζε λα
γίλεηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν κεηά απφ ηε ιήςε ζρεηηθήο άδεηαο απφ ηνλ θαζ' χιε αξκφδην θνξέα ή
ππεξεζία πνπ δηαρεηξίδεηαη ην Σ..Ρ.Α.
Ρα πξνο ζπιινγή θαη κεηαθνξά απφβιεηα λα είλαη απαιιαγκέλα απφ μέλεο χιεο, αθίλδπλεο (ρψκα, λεξφ
θ.α.) ή επηθίλδπλεο (π.ρ. νξπθηέιαηα).
Απαγνξεχεηαη ε ζπγθέληξσζε ή πξνζσξηλή απνζήθεπζε θάζε είδνπο απνβιήησλ ζε ζηεγαζκέλνπο ή
ππαίζξηνπο ρψξνπο ρσξίο λα ππάξρεη ε ζρεηηθή άδεηα.
Λα απνθεχγεηαη ε πξαγκαηνπνίεζε εξγαζηψλ ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο ησλ απνβιήησλ ζε πεξηφδνπο
θπθινθνξηαθήο αηρκήο ή ππφ αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο ή κέζσ ππθλνθαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ.
Ζ ζηάζκεπζε ησλ νρεκάησλ ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο λα γίλεηαη ζε ρψξνπο πνπ δελ απαγνξεχεηαη απφ
ηηο ρξήζεηο γεο ηεο πεξηνρήο. Δπί ηνπ ακαμνζηαζίνπ απαγνξεχνληαη εξγαζίεο κεηαθφξησζεο, δηαινγήο ή
πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο απνβιήησλ.
Αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα λα γίλεηαη ειεθηξνκεραλνινγηθή ζπληήξεζε ησλ νρεκάησλ κεηαθνξάο
θαη ησλ κέζσλ ζπιινγήο απφ θαηάιιεια αδεηνδνηεκέλεο εηαηξίεο θαη λα πιέλνληαη ζε θαηάιιεια
αδεηνδνηεκέλα πιπληήξηα νρεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ.
Ζ αδεηνδφηεζε θαη ε θαηαιιειφηεηα ησλ νρεκάησλ κεηαθνξάο απνβιήησλ θαη ν έιεγρφο ηνπο,
εκπίπηνπλ ζηηο αξκνδηφηεηεο ησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ ηνπ πνπξγείνπ πνδνκψλ, Κεηαθνξψλ θαη
Γηθηχσλ θαη δελ απνηεινχλ αληηθείκελν ηεο παξνχζαο απφθαζεο. Δπίζεο, ε παξνχζα άδεηα αδεηνδνηεί
ηε δξαζηεξηφηεηα θαη φρη ηα κέζα ζπιινγήο θαη ηα νρήκαηα κεηαθνξάο.
Πε πεξίπησζε πνπ ε εηαηξία κηζζψλεη νρήκαηα (ΓΣ) γηα ηελ ζπιινγή θαη κεηαθνξά απνβιήησλ λα
ππάξρεη ζε ηζρχ ζχκβαζε, ηα νρήκαηα λα θέξνπλ ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηε λνκνζεζία άδεηεο πνπ λα
απνδεηθλχνπλ ηελ θαηαιιειφηεηά ηνπο γηα ηελ παξαπάλσ εξγαζία. Λα ηεξνχληαη ζην κεηξψν ηνπ
θνξέα ηεο άδεηαο φια ηα ζρεηηθά παξαζηαηηθά.
Ζ εμαγσγή κε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ ζε ρψξα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ζε Ρξίηε Σψξα δηέπεηαη απφ
ηηο δηαηάμεηο ησλ ζρεηηθψλ Θαλνληζκψλ. Δηδηθφηεξα γηα ηελ εμαγσγή απνβιήησλ πξέπεη λα ηεξνχληαη νη
δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ παξαπάλσ λνκνζεζία θαη πεξηγξάθνληαη ζηελ (39) ζρεηηθή
Δγθχθιην ηνπ ΞΔΛ.
Πε πεξίπησζε αηπρήκαηνο θαηά ηε ζπιινγή ή ηε κεηαθνξά ησλ απνβιήησλ λα γίλεηαη άκεζε εθαξκνγή
ησλ κέηξσλ αληηκεηψπηζεο έθηαθησλ πεξηζηαηηθψλ ηεο ππνβιεζείζαο Κειέηεο Νξγάλσζεο &
Ιεηηνπξγίαο θαη λα ελεκεξψλνληαη άκεζα νη αξκφδηεο αξρέο ηεο νηθείαο Ξεξηθέξεηαο.
Γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ πεξηζηαηηθψλ πξέπεη ε ελ ιφγσ εηαηξία λα δηαζέηεη νκάδα ζε επηθπιαθή
γηα ηελ άξζε ηνπ θηλδχλνπ, εμνπιηζκέλε κε θαηάιιεια κέζα αληηκεηψπηζεο, φπσο γηα παξάδεηγκα
ζθνχπεο, γάληηα, ππξνζβεζηήξεο, θαξκαθείν θ.α.
Ζ πιήξσζε ησλ νρεκάησλ ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο λα γίλεηαη κε ηέηνην ηξφπν πνπ λα κελ επηηξέπεη
ηελ κεηαηφπηζε ηνπ θέληξνπ βάξνπο ησλ νρεκάησλ θαηά ηε κεηαθνξά ηνπ θνξηηνχ, πξνο απνθπγή
ηξνραίνπ αηπρήκαηνο.
Λα ιεθζεί ηδηαίηεξε κέξηκλα γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ζπλερή ελεκέξσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζε ζέκαηα
αζθαιείαο θαη γλψζε ρεηξηζκνχ ησλ απνβιήησλ γηα ηελ απνθπγή θηλδχλνπ γηα ηε δεκφζηα πγεία θαη ην
πεξηβάιινλ.
Λα νξηζζεί ππεχζπλνο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο άδεηαο θαη ησλ
δηαηάμεσλ ηεο ζρεηηθήο Λνκνζεζίαο.
Γηα νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ αίηεζε ηεο άδεηαο ν ελδηαθεξφκελνο
νθείιεη λα ελεκεξψζεη ηε Γ/λζε Ξεξηβάιινληνο θαη Σσξηθνχ Πρεδηαζκνχ Πηεξεάο Διιάδαο ηεο




19.
20.

21.

22.
23.
24.
25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.
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ΑΔΑ: ΩΦΣ4ΟΡ10-Χ2Ι
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Θεζζαιίαο – Πηεξεάο Διιάδνο γηα ηπρφλ επαλεμέηαζε ηεο παξνχζαο
απφθαζεο.
Β. Όροι ιζχύος ηης παρούζας απόθαζης
1. Ζ παξνχζα απφθαζε ηζρχεη κέρξη ηηο 28-02-2024 θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα ηεξείηαη επαθξηβψο
ην πεξηερφκελν ηεο εγθεθξηκέλεο ζρεηηθήο Κειέηεο Νξγάλσζεο & Ιεηηνπξγίαο. Ζ εηαηξία νθείιεη
εγθαίξσο θαη πξηλ ηε ιήμε ηεο ηζρχνο ηεο παξνχζαο απφθαζεο λα ππνβάιεη ζρεηηθφ αίηεκα ζηε Γ/λζε
Ξεξηβάιινληνο θαη Σσξηθνχ Πρεδηαζκνχ Πηεξεάο Διιάδαο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Θεζζαιίαο –
Πηεξεάο Διιάδνο γηα αλαλέσζε απηήο.
2. Αληίγξαθα ηεο παξνχζαο ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε φια ηα νρήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα
πιαίζηα ηεο αδεηνδνηνχκελεο δξαζηεξηφηεηαο. Πηα γξαθεία ηεο εηαηξίαο, πέξαλ ηεο παξνχζαο άδεηαο,
πξέπεη λα βξίζθεηαη θαη ε Κειέηε Νξγάλσζεο & Ιεηηνπξγίαο πνπ ηε ζπλνδεχεη θαη λα είλαη ζηε δηάζεζε
ζε θάζε έιεγρν ησλ αξκνδίσλ αξρψλ, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία.
3. Ζ κε ηήξεζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο ή ε θαζ’ ππέξβαζε ηνπο πξαγκαηνπνίεζε έξγσλ θαη
δξαζηεξηνηήησλ κε απνηέιεζκα ηελ ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο, επηζχξεη ηηο πξνβιεπφκελεο
θπξψζεηο απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 1650/86 θαη ηνπ άξζξνπ 15 ηεο Θ..Α. 50910/2727/03, φπσο έρνπλ
ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ.
4. Ζ παξνχζα δελ ππνθαζηζηά, νχηε απαιιάζζεη ηνπο ππεχζπλνπο ηεο εηαηξίαο απφ ηελ ππνρξέσζε λα
εθνδηαζηνχλ κε άιιεο άδεηεο, γηα ηηο νπνίεο πξνθχπηεη ζρεηηθή ππνρξέσζε απφ άιιεο δηαηάμεηο ηεο
θείκελεο λνκνζεζίαο.
5. Ζ παξνχζα είλαη δπλαηφ λα αλαθιεζεί ή λα θαηαξγεζεί ή λα ηξνπνπνηεζεί αξκνδίσο, πξηλ ηε ιήμε ηεο,
εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη ιφγνη πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, είηε κεηά απφ δηαπίζησζε
φηη απφ ηε δξαζηεξηφηεηα πνπ αζθεί ε εηαηξία ππάξρεη θίλδπλνο γηα ηε δεκφζηα πγεία θαη ην
πεξηβάιινλ.
6. Άξζε ηεο παξνχζαο είλαη δπλαηφ λα γίλεη κεηά απφ παξάβαζε θάπνηνπ ή θάπνησλ φξσλ ηεο, ή
παξάιεηςε, ή παξαπνίεζε θάπνηνπ ζηαδίνπ ησλ εξγαζηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ Κειέηε Νξγάλσζεο &
Ιεηηνπξγίαο. Ζ άδεηα κπνξεί επίζεο λα αλαθιεζεί ή λα επηβιεζνχλ πξφζζεηνη φξνη ζαλ απνηέιεζκα
κειινληηθψλ δηαηάμεσλ ηνπ .Ξ.ΔΛ. θαη ησλ ζπλαξκφδησλ πνπξγείσλ.
Θαηά ηεο παξνχζαο απφθαζεο δχλαηαη λα αζθεζνχλ ηα κέζα έλδηθεο πξνζηαζίαο πνπ πξνβιέπνληαη ζην
άξζξν 3 ηεο Θ..Α. 9269/470/2007 (ΦΔΘ 286/Β), θαζψο θαη πξνζθπγή ζην .Ξ.ΔΛ. κέζα ζε πξνζεζκία
ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ έθδνζή ηεο.
ΤΛ.: Κειέηε Νξγάλσζεο & Ιεηηνπξγίαο ηεο δξαζηεξηφηεηαο

Δ.Γ.
1. Σξνλ. αξρείν
2. Φ.ΑΓ. ΑΞ.

Ζ ΑΛΑΞΙ.ΞΟΝΪΠΡΑΚΔΛΖ Γ/ΛΠΖΠ

Ξαπαξίδνπ Αγνξίηζα
Ξνι. Κεραληθφο Ξ.Δ.
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