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ΑΠΟΦΑΣΗ

ΠΡΟΣ:

(όπως ο πίνακας αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: Άδεια Συλλογής-Μεταφοράς μη επικίνδυνων Στερεών Αποβλήτων στην εταιρία
«ΚΑΝΑΒΟΣ Β. - ΣΥΡΜΑΣ ΧΡ. - ΡΟΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ Ο.Ε.», που εδρεύει στη Λεωφ. Φυλής
180, Δ. Ιλίου, Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών, Περιφ. Αττικής, σε επίπεδο Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας.
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1.
Το Ν.1650/1986 (ΦΕΚ160/Α/18-10-1986) «για την προστασία του περιβάλλοντος».
2.
Το Ν.3010/02 (ΦΕΚ91Β25-04-02) «Εναρμόνιση του Ν.1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11
Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε.»
3.
Το Ν.4014/2011 (ΦΕΚ209/Α/21-09-2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και
δραστηριοτήτων…»
4.
Το Ν.4042/2012 (ΦΕΚ24/Α/13-02-2012) «…Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης
αποβλήτων…»
5.
Την ΚΥΑ 50910/2727/03 (ΦΕΚ1909/Β/22-12-2003) «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση
στερεών αποβλήτων-Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης».
6.
Την ΚΥΑ 114218/1997 (ΦΕΚ1016/Β/17-11-1997) «Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών
και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων».
7.
Το Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179Α/06.08.01), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4496/2017 (ΦΕΚ
170/A/2017) «Τροποποίηση του Ν. 2939/2001 για την εναλλακτική διαχείριση των
συσκευασιών και άλλων προϊόντων, προσαρμογή στην Οδηγία 2015/720/ ΕΕ, ρύθμιση
θεμάτων του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης και άλλες διατάξεις», και ισχύει.
8.
Την 123067/10-02-2004 εγκύκλιο του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. «Περιβαλλοντική αδειοδότηση
έργων: Συλλογή – Μεταφορά – Αποθήκευση…»
9.
Την εγκύκλιο 122648/9-3-05 του ΥΠΕΧΩΔΕ/Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος
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«Διευκρινίσεις σχετικά με τη Μελέτη Οργάνωσης για την άδεια συλλογής και μεταφοράς
αποβλήτων συσκευασιών, χρησιμοποιημένων ελαστικών οχημάτων…».
Το ΠΔ 116/2004 (ΦΕΚ 81/Α/05.03.04) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική
διαχείριση των OTKZ …» όπως τροποποιήθηκε με την ΥΑ 15540/548/Ε103/2012 και
ισχύει.
Το ΠΔ 109/2004 (ΦΕΚ 75/Α/05.03.04) «Μέτρα και όροι για την εναλλακτική διαχείριση
των μεταχειρισμένων ελαστικών και οχημάτων. Πρόγραμμα για την εναλλακτική
διαχείρισή τους…».
Το με αρ. πρ. 3006025/1093/15.05.10 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος του Γ.Χ.Κ.
σύμφωνα με το οποίο για τη δραστηριότητα οδικής μεταφοράς ΟΤΚΖ τα απόβλητα αυτά
δεν ταξινομούνται σε κάποια κατηγορία επικινδύνων υλών.
Την ΚΥΑ 43942/4026/2016 (ΦΕΚ 2992/Β/19-09-2016) «Οργάνωση και λειτουργία
Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων…», όπως ισχύει.
Τα άρθρα 28 και 28Α του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α/11-05-2015), όπως ισχύει,
«Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική
Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».
Την ΥΑ 15870/15-05-2017 (ΦΕΚ 250/Υ.Ο.Δ.Δ./26-05-2017) «Διορισμός του Νικόλαου
Παπαθεοδώρου του Αγγελάκη ως Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου»
Την 130479/2017 Απόφαση (ΦΕΚ 2113/Β/20-06-2017) του Συντονιστή ΑΔΠΔΕΙ
«Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Συντονιστή» στον προϊστάμενο της
Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής, καθώς και στους
προϊσταμένους των Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και
Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής
Ελλάδας και Ιονίου.»
Την 129043/4345/08-07-2011 (ΑΔΑ 4ΑΣΨ0-ΚΘΣ) εγκύκλιο του Υ.ΠΕ.Κ.Α. «Εφαρμογή
νομοθεσίας για τη διαχείριση μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων».
Την 4631.109/12-12-2011 (ΑΔΑ 45ΨΠ0-ΕΝ6) εγκύκλιο 21 του Υ.ΠΕ.Κ.Α. «Άδειες
συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων».
Την 1226.61/12-03-2012 (ΑΔΑ Β44Υ0-Ι9Α) εγκύκλιο 3 του Υ.ΠΕ.Κ.Α. «Άδειες συλλογής
και μεταφοράς μη επικινδύνων αποβλήτων – Διαδικασίες ανανέωσης και διάρκεια ισχύος».
Την 144/02-12-2016 Απόφαση για την Έγκριση Τροποποίησης του Περιφερειακού
Σχεδιασμού ΔΣΑ της ΠΔΕ (ΑΔΑ: 6Λ7Σ7Λ6-1ΥΥ), όπως αυτή κυρώθηκε με την ΚΥΑ
61491/5301/2016 (ΦΕΚ 4175/Β/2016).
Την υπ’ αριθ. 49/15-12-2015 Πράξη Υπουργικού συμβουλίου για την «τροποποίηση και
έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α.) και του Εθνικού
Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων…»
Την ΚΥΑ 62952/5384/2016 «Έγκριση Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Επικίνδυνων
Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ), σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν. 4342/2015», ΦΕΚ 4326 Β 2016.
Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Το Π.Δ. 139/2010 (ΦΕΚ 232/Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».
Την με αρ. πρωτ. της Υπηρεσίας μας 28909-08-02-2019 αίτηση του ενδιαφερόμενου.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Χορηγούμε Άδεια Συλλογής-Μεταφοράς μη επικίνδυνων Στερεών Αποβλήτων στην εταιρία
«ΚΑΝΑΒΟΣ Β. - ΣΥΡΜΑΣ ΧΡ. - ΡΟΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ Ο.Ε.», υπό τους ακόλουθους όρους:
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1. Γενικοί όροι:
1.1. Η άδεια αυτή αφορά μόνο σε εργασίες συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών
αποβλήτων με σκοπό τη μεταφορά τους σε κατάλληλα αδειοδοτημένες εταιρίες/εγκαταστάσεις
προσωρινής αποθήκευσης, διάθεσης, διαλογής, ανακύκλωσης, επεξεργασίας και αξιοποίησης
στερεών αποβλήτων. Η παρούσα άδεια ισχύει από την έναρξη ισχύος κάθε Σύμβασης της
επιχείρησης με το αντίστοιχο Εγκεκριμένο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης στερεών
αποβλήτων για μεταφορά των συλλεγομένων από αυτήν στερεών αποβλήτων στις εγκεκριμένες
εγκαταστάσεις διαχείρισης που θα ορίζονται από το αντίστοιχο Συλλογικό Σύστημα
Εναλλακτικής Διαχείρισης.
Ειδικότερα, η άδεια αυτή αφορά τη μεταφορά των μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων με τους
αντίστοιχους κωδικούς ΕΚΑ και τα αντίστοιχα οχήματα και μέσα μεταφοράς που
παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:
ΠΙΝΑΚΕΣ Π.1 & Π.2:
ΕΚΑ

ΦΑΣΗ

ΜΕΣΟ
ΣΥΛΛΟΓΗΣ

ΟΧΗΜΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

02 01 01 λάσπες από πλύση και καθαρισμό

λάσπη

ΔΕΞΑΜΕΝΗ

02 02 01 λάσπες από πλύση και καθαρισμό
02 02 04 λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών
εκροής
02 03 01 λάσπες από την πλύση, καθαρισμό,
αποφλοίωση, φυγοκέντριση και
διαχωρισμό,
02 03 05 λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών
εκροής
02 04 03 λάσπες από την επιτόπου επεξεργασία
υγρών εκροής
02 05 02 λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών
εκροής
02 06 03 λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών
εκροής
02 07 01 απόβλητα από πλύση, καθαρισμό και
μηχανική αναγωγή πρώτων υλών
02 07 02 απόβλητα από την απόσταξη αλκοόλης
02 07 03 απόβλητα από χημική επεξεργασία
02 07 05 λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών
εκροής
03 03 02 μούργα πράσινου υγρού (από την
ανάκτηση διαλύματος πολτού)
03 03
03 03 05 λάσπες απομελάνωσης από την
ανακύκλωση χαρτιού
04 01 05 υγρό βυρσοδεψίας που δεν περιέχει
χρώμιο
04 01 07 λάσπες, ειδικότερα από επιτόπου
επεξεργασία υγρών εκροής, που δεν
περιέχουν χρώμιο
07 01 12 λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών
εκροής, εκτός από τις αναφερόμενες
στο 07 01 11

Λάσπη
Λάσπη

>>
>>

Φορτηγό,
ανατρεπόμενο,
συρόμενο, DAF
>>
>>

Λάσπη

>>

>>

Λάσπη

>>

>>

Λάσπη

>>

>>

Λάσπη

>>

>>

Λάσπη

>>

>>

Υγρό

>>

>>

Υγρό
Υγρό
Λάσπη

>>
>>
>>

>>
>>
>>

Υδαρής
λάσπη

>>

>>

Λάσπη

>>

>>

Υγρό

>>

>>

Λάσπη

>>

>>

Λάσπη

>>

>>
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07 02 12 λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών
εκροής, εκτός από τις αναφερόμενες
στο 07 02 11
07 02 17 απόβλητα που περιέχουν σιλικόνες εκτός
εκείνων που περιλαμβάνονται στο
07 02 16
07 03 12 λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών
εκροής, εκτός από τις αναφερόμενες
στο 07 03 11
07 04 12 λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών
εκροής, εκτός από τις αναφερόμενες
στο 07 04 11
07 05 12 λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών
εκροής, εκτός από τις αναφερόμενες
στο 07 05 11
07 06 12 λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών
εκροής, εκτός από τις αναφερόμενες
στο 07 06 11
07 07 12 λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών
εκροής, εκτός από τις αναφερόμενες
στο 07 07 11
08 01 12 απόβλητα από χρώματα και βερνίκια,
εκτός εκείνων που αναφέρονται στο
08 01 11
08 01 14 λάσπες από χρώματα ή βερνίκια, εκτός
εκείνων που αναφέρονται στο 08 01 13
08 01 16 υδαρείς λάσπες που περιέχουν χρώματα ή
βερνίκια, εκτός εκείνων που
αναφέρονται στο 08 01 15
08 01 18 απόβλητα από αφαίρεση χρωμάτων ή
βερνικιών, εκτός εκείνων που
αναφέρονται στο 08 01 17
08 01 20 υδατικά αιωρήματα που περιέχουν
χρώματα ή βερνίκια, εκτός εκείνων που
αναφέρονται στο 08 01 19
08 02 02 υδαρείς λάσπες που περιέχουν κεραμικά
υλικά
08 03 07 υδαρείς λάσπες που περιέχουν μελάνη
08 03 08 υδαρή υγρά απόβλητα που περιέχουν
μελάνη
08 03 15 λάσπες μελάνης, εκτός εκείνων που
αναφέρονται στο 08 03 14
08 04 12 λάσπες κολλών και στεγανωτικών
υλικών, εκτός εκείνων που αναφέρονται
στο
08 04 11
08 04 14 υδαρείς λάσπες που περιέχουν κόλλες ή
στεγανωτικά υλικά, εκτός εκείνων που
αναφέρονται στο 08 04 13
08 04 16 υδατικά υγρά απόβλητα που περιέχουν
κόλλες ή στεγανωτικά υλικά, εκτός
εκείνων που αναφέρονται στο 08 04 15
10 03 28 απόβλητα από την επεξεργασία νερού
ψύξεως, εκτός εκείνων που

Λάσπη

>>

>>

Στερεό

>>

>>

Λάσπη

>>

>>

Λάσπη

>>

>>

Λάσπη

>>

>>

Λάσπη

>>

>>

Λάσπη

>>

>>

Υδαρής
λάσπη

>>

>>

Λάσπη

>>

>>

Υδαρής
λάσπη

>>

>>

Υδαρής
λάσπη

>>

>>

Υγρό

>>

>>

Υδαρής
λάσπη
Υδαρής
λάσπη
Υδαρής
λάσπη
Υδαρής
λάσπη
λάσπη

>>

>>

>>

>>

>>

>>

>>

>>

>>

>>

Υδαρής
λάσπη

>>

>>

Υγρό

>>

>>

Υγρό

>>

>>
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αναφέρονται στο 10 03 27
11 01 12 υδαρή υγρά ξεπλύματος, εκτός εκείνων
που αναφέρονται στο 11 01 11
16 10 02 υδαρή υγρά απόβλητα εκτός εκείνων που
περιλαμβάνονται στο σημείο 16 1 0 01
19 02 03 προαναμεμειγμένα απόβλητα που
αποτελούνται μόνο από μη επικίνδυνα
απόβλητα
19 03 05 σταθεροποιημένα απόβλητα, εκτός
εκείνων που αναφέρονται στο 19 03 04
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 08 01 εσχαρίσματα
19 08 02 απόβλητα από την εξάμμωση
19 08 05 λάσπες από την επεξεργασία αστικών
λυμάτων
19 08 12 λάσπες από τη βιολογική κατεργασία
αποβλήτων βιομηχανικών υδάτων εκτός
εκείνων που περιλαμβάνονται στο 19 08
11
19 08 14 λάσπες από άλλη επεξεργασία αποβλήτων
βιομηχανικών υδάτων εκτός εκείνων που
περιλαμβάνονται στο σημείο 19 08 13
19 09 02 λάσπες από τη διαύγαση του νερού
19 09 03 λάσπες από την αφαίρεση ανθρακικών
αλάτων
19 09 06 διαλύματα και λάσπες από την
αναγέννηση ιοντοανταλλακτών
19 13 08 υδαρή υγρά απόβλητα και υδαρή
συμπυκνώματα από την εξυγίανση
υπογείων
υδάτων, εκτός εκείνων που αναφέρονται
στο 19 13 07
20 01 25 βρώσιμα έλαια και λίπη
20 01 28 χρώματα, μελάνες, κόλλες και ρητίνες,
εκτός εκείνων που αναφέρονται στο
20 01 27
20 03 04 λάσπη σηπτικής δεξαμενής

Υγρό

>>

>>

Υγρό

>>

>>

Υγρό

>>

>>

Υγρό

>>

>>

Υγρό

>>

>>

Υγρό

>>

>>

Υγρό

>>

>>

Υγρό

>>

>>

λάσπη
λάσπη
λάσπη

>>
>>
>>

>>
>>
>>

λάσπη

>>

>>

λάσπη

>>

>>

λάσπη
λάσπη

>>
>>

>>
>>

λάσπη

>>

>>

Υδαρή υγρά

>>

>>

λάσπη
λάσπη

>>
>>

>>
>>

λάσπη

>>

>>

1.2. Η παρούσα άδεια ισχύει για δραστηριότητες συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών
αποβλήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της Η.Π.50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909Β) και δεν επεκτείνεται σε
εργασίες προσωρινής αποθήκευσης, διάθεσης, αξιοποίησης και μεταφόρτωσης στερεών αποβλήτων.
1.3. Τα απόβλητα θα μεταφέρονται σε νομίμως αδειοδοτημένες μονάδες ανάκτησης – ανακύκλωσης
στερεών αποβλήτων και σε νομίμως αδειοδοτημένες μονάδες, οι οποίες έχουν συμβληθεί με τα
εγκεκριμένα από την αρμόδια Δ/νση του ΥΠ.ΠΕ.& ΕΝ. συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης μη
επικινδύνων αποβλήτων. Η σύμβαση της εταιρίας 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 αδειοδοτημένες και η διαχείριση των
προαναφερθέντων κωδικών ΕΚΑ να προβλέπεται στις σχετικές Αποφάσεις των αρμοδίων
Υπηρεσιών..
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1.4. Η παρούσα άδεια ισχύει μόνο εντός των ορίων της αρμοδιότητας της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδος.
1.5. Η εταιρία υποχρεούται προ της ενάρξεως των αναφερομένων ως άνω δραστηριοτήτων της, να
διαθέτει σε χρήση την απαραίτητη υποδομή σε οχήματα, μηχανήματα και εγκαταστάσεις, για την
τήρηση των όρων της παρούσης και συγχρόνως για την εξασφάλιση της καθαριότητας του
εξοπλισμού συλλογής και μεταφοράς των απορριμμάτων. Επίσης, η εταιρία έχει την ευθύνη για το
χειρισμό και τη συντήρηση όλων των οχημάτων μεταφοράς στερεών αποβλήτων ώστε να είναι
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και οι εργασίες συλλογής και μεταφοράς να μην εγκυμονούν
κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον μέσα από μη ασφαλή κατάσταση των
οχημάτων.
1.6. Η εταιρία έχει την πλήρη ευθύνη για την οργάνωση των μέσων συλλογής και των οχημάτων
μεταφοράς, την καταλληλότητά τους για τη μεταφορά των αποβλήτων, την ασφαλή παράδοσή τους
σε νόμιμα λειτουργούσες επιχειρήσεις προς περαιτέρω εργασίες αξιοποίησης ή διάθεσης (R/D) ή
προς διασυνοριακή μεταφορά.
1.7. Ο συλλέκτης-μεταφορέας υποχρεούται να προβεί σε ηλεκτρονική εγγραφή και
καταχώρηση στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 2 της ΚΥΑ 43942/4026/2016, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Επισημαίνεται ότι με την
έναρξη της υποχρεωτικής λειτουργίας του ΗΜΑ υποβάλλονται ηλεκτρονικά οι ετήσιες Εκθέσεις
Αποβλήτων κάθε έτους μέχρι το τέλος Μαρτίου του επόμενου έτους.
1.8. Αν διαπιστωθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες ότι με την εφαρμογή όσων προβλέπονται από την
παρούσα δεν προστατεύεται επαρκώς η υγεία ή/και το περιβάλλον, θα επιβάλλονται πρόσθετοι όροι
με την έκδοση νέας Απόφασης, με την οποία η εταιρία θα υποχρεούται σε άμεση συμμόρφωση.
1.9. Επισημαίνεται ότι αν από τις εργασίες συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών
αποβλήτων προκληθεί ρύπανση ή υποβάθμιση του περιβάλλοντος με υπαιτιότητα της εταιρίας, θα
εφαρμοστεί το άρθρο 15 της ΚΥΑ Η.Π. 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909Β) σε συνδυασμό με τις σχετικές
διατάξεις του Ν.1650/86 περί επιβολής κυρώσεων.
1.10. Για κάθε δραστηριότητα σχετική με την παρούσα άδεια πρέπει να υπάρχει σύμβαση είτε του
κατόχου (νομικά ή φυσικά πρόσωπα κ.λ.π.) είτε του διαχειριστή των απορριμμάτων (ΟΤΑ κ.λ.π.) με
την εταιρία, η οποία οφείλει να ενημερώνει τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου, Ιονίων και Δυτικής Ελλάδας, σχετικά με κάθε Σύμβαση που
υπογράφει, στο πλαίσιο της παρούσας αδειοδότησης, υποβάλλοντας συμπληρωματικά τεχνικά
στοιχεία, εάν απαιτείται, έτσι ώστε να τεκμηριώνεται η κάλυψη των απαιτήσεων του συνόλου των
συμβάσεων.
1.11. Η αδειοδοτούμενη εταιρία υποχρεούται να τηρήσει όλα όσα αναφέρονται στη θεωρημένη
Μελέτη Οργάνωσης και Λειτουργίας που κατατέθηκε με το (25) σχετικό και εφόσον δεν έρχονται σε
αντίθεση με τους όρους της παρούσας απόφασης. Η εν λόγω Μελέτη αποτελεί αναπόσπαστο μέρος
της παρούσας άδειας.
1.12. Οι τεχνικές προδιαγραφές των μέσων προσωρινής αποθήκευσης πριν τη συλλογή (κάδων,
container κ.α.), των οχημάτων μεταφοράς, των οχημάτων πλύσης των κάδων, καθώς και του λοιπού
εξοπλισμού συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και γενικά ολόκληρης της
αδειοδοτούμενης δραστηριότητας πρέπει να είναι απολύτως σύμφωνες με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ
114218/1997 (6 σχετ.).
1.13. Τα συλλεγόμενα και μεταφερόμενα από την εταιρία στερεά απόβλητα τα οποία εμπίπτουν στη
νομοθεσία για εναλλακτική διαχείριση στερεών αποβλήτων θα πρέπει να διαχειρίζονται σύμφωνα με
το Ν. 2939/01 και τα εκτελεστικά του Π.Δ. και Κ.Υ.Α. που έχουν εκδοθεί ή πρόκειται να εκδοθούν
ως απόρροια των διατάξεων του ως άνω Νόμου και με τα οποία καθορίζονται οι όροι και
προϋποθέσεις και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εναλλακτική διαχείριση των διαφόρων τύπων
των εν λόγω στερεών αποβλήτων. Σε αυτή την περίπτωση, η εταιρία οφείλει να συνεργαστεί με τα
αντίστοιχα εγκεκριμένα από την αρμόδια Δ/νση του Υ.Π.ΕΝ. Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής
Διαχείρισης στερεών αποβλήτων, εφόσον απαιτείται από τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας.
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1.14. Η εναλλακτική διαχείριση των Οχημάτων στο Τέλος Κύκλου Ζωής τους (ΟΤΚΖ) διέπεται από
τις γενικές αρχές εναλλακτικής διαχείρισης του Νόμου 2939/2001 και πρέπει να γίνεται σύμφωνα με
τις διατάξεις του Π.Δ.116/2004.
1.15. Σε περίπτωση που η επιχείρηση μεταφέρει απόβλητα τα οποία περιγράφονται στον παραπάνω
πίνακα με κωδικό ΕΚΑ που αντιστοιχεί στη μη επικίνδυνη εκδοχή ζεύγους κωδικών αποβλήτων
(κατοπτρικό ζεύγος), τα απόβλητα αυτά συλλέγονται ξεχωριστά και, κατά τη μεταφορά τους,
συνοδεύονται από πιστοποιημένη ανάλυση διαπιστευμένου εργαστηρίου με ευθύνη του παραγωγού
των αποβλήτων (πρότυπο ΕΛΟΤ EN 14899) όταν ο παραγωγός είναι παραγωγική δραστηριότητα
που αδειοδοτείται περιβαλλοντικά (επιχείρηση ή εγκατάσταση).
2. Όροι και περιορισμοί που αφορούν στη συλλογή μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων
2.1. Κατάλληλη επιλογή των χώρων συγκέντρωσης ώστε:
 να διευκολύνεται η λειτουργικότητα των διαδικασιών φορτοεκφόρτωσης των μηχανημάτων
συγκέντρωσης.
 να είναι εύκολα προσβάσιμοι, χωρίς να παρενοχλούνται οι γειτονικές κατοικίες.
 να είναι σε σημείο κεντροβαρές των περιοχών που εξυπηρετούν.
2.2. Η επιλογή των χώρων που θα τοποθετηθούν τα μέσα προσωρινής αποθήκευσης – πριν τη
συλλογή - των στερεών αποβλήτων θα γίνεται σε συμφωνία είτε του κατόχου είτε του διαχειριστή
των απορριμμάτων (ΟΤΑ κ.λ.π.) και θα λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να μην
προκύπτουν περιβαλλοντικά, κυκλοφοριακά και υγειονομικά προβλήματα.
2.3. Τα οχήματα μεταφοράς, τα container, τα μηχανικά σάρωθρα, τα δοχεία συλλογής κ.α. θα πρέπει
να καθαρίζονται απαραιτήτως μετά το πέρας έκαστης εκφόρτωσής τους, είτε να αντικαθίστανται με
άλλα καθαρά.
2.4. Το πλύσιμο των δοχείων και η απολύμανσή τους να πραγματοποιείται σε τακτά χρονικά
διαστήματα και με τρόπο ώστε να αποφεύγεται η πρόκληση εστιών μόλυνσης και να διασφαλίζεται
η δημόσια υγεία.
2.5. Η θέση των χώρων συλλογής να είναι απόμακρη και μη ορατή από αρχαιολογικούς χώρους και
γενικά από πολιτιστικού περιεχομένου κτίσματα.
2.6. Απαγορεύεται η συγκέντρωση ή προσωρινή αποθήκευση (μετά τη συλλογή) αποβλήτων
οποιουδήποτε είδους σε στεγασμένους ή υπαίθριους χώρους εντός ή εκτός σχεδίου άνευ της
σχετικής άδειας.
2.7. Για τα οχήματα τέλους κύκλου ζωής, η απομόνωση των επικίνδυνων υλικών και
κατασκευαστικών στοιχείων των οχημάτων να γίνεται σε νομίμως αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις
που έχουν συμβληθεί με τα εγκεκριμένα από την αρμόδια διεύθυνση του Υ.Π.ΕΝ. συστήματα
εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων που εντάσσονται στον Νόμο 2939/01.
2.8. Να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα για την εκπαίδευση και συνεχή ενημέρωση του προσωπικού που
απασχολείται στα πλαίσια της αδειοδοτούμενης δραστηριότητας, σε θέματα ασφάλειας και
χειρισμού των αποβλήτων για την αποφυγή κινδύνων για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Το
προσωπικό της Εταιρίας να φέρει ειδικές στολές εργασίας και λοιπό εξοπλισμό (γάντια, μπότες
ασφαλείας, κράνος, αντανακλαστικό γιλέκο κ.α.), ανάλογα με τη φύση και το ωράριο εργασίας. Να
ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα ώστε να εξοπλιστούν τα οχήματα μεταφοράς με σύστημα επικοινωνίας.
3. Όροι και περιορισμοί που αφορούν στη μεταφορά μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων
3.1. Απαραίτητη προϋπόθεση για οποιαδήποτε εργασία μεταφοράς είναι η αναγνώριση των
αποβλήτων, ώστε να αποκλειστεί το ενδεχόμενο της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών και η πρόκληση
επικίνδυνων καταστάσεων όπως επίσης και η πρόκληση δευτερογενών περιβαλλοντικών
προβλημάτων όπως εκπομπές οσμών, ρύπανση οδών από διαρροές ακαθάρτων στραγγισμάτων
κ.λ.π.
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3.2. Τα οχήματα που θα χρησιμοποιούνται για τις μεταφορές να είναι κατάλληλα για το σκοπό αυτό,
να έχουν τις απαιτούμενες άδειες κυκλοφορίας, δελτία τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ, να είναι
εφοδιασμένα με κατάλληλο εξοπλισμό αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων.
3.3. Οι οδηγοί και οι χειριστές ανυψωτικών να έχουν την προβλεπόμενη από την ισχύουσα
νομοθεσία επαγγελματική άδεια.
3.4. Η διαδρομή των οχημάτων μεταφοράς και οι ώρες μεταφοράς να έχουν προγραμματιστεί
κατάλληλα, ώστε να μην προκύπτουν δευτερογενή περιβαλλοντικά προβλήματα από κυκλοφοριακή
φόρτιση των δρόμων κ.λ.π.. Κατά την οδική μεταφορά των στερεών αποβλήτων, να ακολουθούνται
τα βέλτιστα δυνατά δρομολόγια, για παράδειγμα, να αποφεύγονται οι μεταφορές σε ώρες
κυκλοφοριακής αιχμής ή υπό αντίξοες καιρικές συνθήκες ή διαμέσω πυκνοκατοικημένων περιοχών.
3.5. Η κυκλοφορία των οχημάτων μεταφοράς πρέπει να ακολουθεί πιστά τον Κ.Ο.Κ.
3.6. Η διαχείριση των μεταχειρισμένων ορυκτελαίων που προκύπτουν από τις αλλαγές λαδιών των
οχημάτων να γίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ
64/Α/2.3.04), μη επιτρεπόμενης της ανεξέλεγκτης απόρριψής τους στο περιβάλλον.
3.7. Μετά την πλήρωση των ανοικτού τύπου οχημάτων μεταφοράς και πριν τη μετακίνησή τους σε
νομίμως αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις, να γίνεται επιμελής κάλυψή τους με σκέπαστρο για την
αποφυγή τυχόν διασποράς αποβλήτων στο περιβάλλον κατά τη διαδρομή.
4. Τελικές υποχρεώσεις
4.1. Για κάθε όχημα μεταφοράς θα πρέπει να προβλέπεται θέση στάθμευσης σε κατάλληλα
αδειοδοτημένο χώρο.
4.2. Να τηρείται σχετικό αρχείο, θεωρημένο από την αρμόδια υπηρεσία, καθαρισμών, μεταφορών
κ.α., με όλα τα παραστατικά στοιχεία.
4.3. Να ορισθεί υπεύθυνος της εταιρίας για την παρακολούθηση της εφαρμογής των όρων της
παρούσας απόφασης και των διατάξεων της σχετικής νομοθεσίας.
4.4. Η εταιρία οφείλει να τηρεί μητρώο, σύμφωνα με το άρθρο 12 της (5) σχετικής ΚΥΑ, στο
οποίο θα αναγράφεται η ποσότητα, το είδος, η προέλευση, τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά, οι
ημερομηνίες παραλαβής ή εκχώρησης, ο προορισμός, η συχνότητα συλλογής, ο τρόπος διάθεσης
των αποβλήτων και το μέσο μεταφοράς. Για να εξασφαλιστεί η πλήρης ιχνηλασιμότητα των
αποβλήτων, αυτά θα πρέπει να διακινούνται με το έντυπο παρακολούθησης αποβλήτου
(Παράρτημα ΙΙ της άνω (17) σχετ. Εγκυκλίου. Τα έντυπα αυτά είναι τριπλότυπα τυπώνονται από
την κάθε εταιρία και διατηρούνται για δύο χρόνια στο αρχείο των εμπλεκομένων επιχειρήσεων.
4.5. Η εταιρία οφείλει να παρέχει τις παραπάνω πληροφορίες και στοιχεία εγγράφως κατά το μήνα
Φεβρουάριο κάθε έτους στη Δ/νση ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
4.6. Η εταιρία οφείλει να παρέχει οποιεσδήποτε σχετικές πληροφορίες και στοιχεία στις αρμόδιες
αρχές και τα «συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης», όταν της ζητηθούν.
4.7. Για κάθε δραστηριότητα σχετική με τη χορηγούμενη άδεια θα πρέπει τα οχήματα να διαθέτουν
ασφαλιστήρια συμβόλαια ανάλογα με τον τύπο των αποβλήτων που μεταφέρουν.
4.8. Να αναγράφεται στα οχήματα που θα χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο της εν λόγω
δραστηριότητας, υποχρεωτικά και στις δύο πλευρές, ο τίτλος της εταιρίας καθώς και ο αριθμός της
άδειας σε χρώμα που να είναι σε έντονη αντίθεση με εκείνον του οχήματος.
4.9. Η μη εφαρμογή των παραπάνω όρων, ή μέρους αυτών, επισύρει τις προβλεπόμενες κυρώσεις
του Ν. 1650/86 και του άρθρου 15 της ΚΥΑ Η.Π. 50910/2727/03.
4.10. Η εταιρία υποχρεούται εγκαίρως και κατά τη λήξη της ισχύος της παρούσας Απόφασης να
υποβάλει σχετικό αίτημα στην Υπηρεσία μας για την αναθεώρηση αυτής και ενδεχομένως τον
επανακαθορισμό των όρων που περιλαμβάνει.
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Η παρούσα άδεια δεν υποκαθιστά ούτε απαλλάσσει τους υπευθύνους της εταιρείας από την
υποχρέωση να εφοδιασθούν με άλλες άδειες, για τις οποίες προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση από
άλλες διατάξεις.
Η παρούσα άδεια ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής της και για χρονικό διάστημα πέντε (5)
ετών, και εφόσον δεν παρεμβληθεί άλλη σχετική Νομοθετική Ρύθμιση.
Κατά της παρούσης Απόφασης επιτρέπεται προσφυγή στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας
μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 30 ημερών.
Ε.Δ
1. Χ.Α.
2. Α. Μουντζογιάννη

Ε.Σ.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΧΩ.ΠΕ.ΠΟΛ.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΚΑΝΑΒΟΣ Β. - ΣΥΡΜΑΣ ΧΡ. - ΡΟΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ Ο.Ε.
Λεωφ. Φυλής 280
Τ.Κ. 13 341, Άνω Λιόσια
(με συνημμένη θεωρημένη μελέτη οργάνωσης και λειτουργίας)
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