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ΑΞΝΦΑΠΖ
Άδεηα ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο κε επηθηλδύλσλ ζηεξεώλ απνβιήησλ, όπσο απηά
νξίδνληαη ζην παξάξηεκα ΗΗ ηνπ άξζξνπ 3 ηεο ΘΑ 62952/5384 (ΦΔΘ 4326/Β/30-122016) γηα ηελ Ξεξηθέξεηα Ξεινπνλλήζνπ, ζηελ επηρείξεζε «ΘΑΛΑΒΝΠ Β. – ΠΟΚΑΠ ΣΟ.
– ΟΝΘΑΘΖ ΔΙΔΛΖ Ν.Δ.»πνπ εδξεύεη ζηα Άλσ Ιηόζηα, Γήκνο Φπιήο, Ξ.Δ. Γπηηθήο
Αηηηθήο.
Ν Ππληνληζηήο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Ξεινπνλλήζνπ
Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ηνλίνπ
Έρνληαο ππόςε:
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.1650/86 «Γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο» (ΦΔΚ 160 Α/18-10-86),
φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε, κε ην Ν.3010/02 (ΦΔΚ 91 Α/25-4-02).
2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2503/1997 «Γηνίθεζε, νξγάλσζε, ζηειέρσζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξχζκηζε
ζεκάησλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε» (ΦΔΚ 107 Α).
3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3852/2010 « Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο
Γηνίθεζεο-Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο(θεθ 87/Α/2010).
4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 139/2010 «Οξγαληζκφο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο
Πει/ζνπ,Γπη.Διιάδαο θαη Ινλίνπ».
5. Σα νξηδφκελα ζηνλ Ν.4014/2011 (ΦΔΚ 209/21-9-2011) «Γηαδηθαζία Πεξηβαιινληηθήο
αδεηνδφηεζεο έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ».
6. Σα νξηδφκελα ζηνλ Ν.4042/2012 « Πνηληθή πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.Δλαξκφληζε κε ηελ
Οδεγία 2008/99/ΔΚ.Πιαίζην παξαγσγήο θαη δηαρείξηζεο απνβιήησλ.Δλαξκφληζε κε ηελ Οδεγία
2008/98/ΔΚ.Ρχζκηζε ζεκάησλ Τπνπξγείνπ Π.Δ.Κ.Α.
7. Σνλ Ν.2939/2001 (ΦΔΚ 179 Α/6-8-01) «Πεξί ζπζθεπαζηψλ θαη ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο
ζπζθεπαζηψλ θαη άιισλ πξντφλησλ – Ίδξπζε Δζληθνχ Οξγαληζκνχ Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο
πζθεπαζηψλ θαη άιισλ Πξντφλησλ (Δ.Ο.Δ.Γ..Α.Π.) θαη άιιεο δηαηάμεηο»
8. Σελ ΚΤΑ Η.Π. 50910/2727 (ΦΔΚ 1909 Β/22-12-2003) «Μέηξα θαη Όξνη γηα ηε Γηαρείξηζε
ηεξεψλ Απνβιήησλ. Δζληθφο θαη Πεξηθεξεηαθφο ρεδηαζκφο Γηαρείξηζεο».
9. Σελ ΚΤΑ 114218/97 (ΦΔΚ 1016 Β/17-11-97) «Καηάξηηζε πιαηζίνπ Πξνδηαγξαθψλ θαη γεληθψλ
πξνγξακκάησλ δηαρείξηζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ».
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10. Σελ Δγθχθιην κε αξηζκφ 123067/1029/04 ηεο Γ/λζεο Πεξηβαιινληηθνχ ρεδηαζκνχ ηνπ
Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ. «Πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε έξγσλ : πιινγή – Μεηαθνξά – Απνζήθεπζε
Υψξσλ Αλεμέιεγθηεο Γηάζεζεο Απνξξηκκάησλ»
11. Σελ Δγθχθιην κε αξηζκφ 122648/9-3-05 ηεο Γ/λζεο Πεξηβαιινληηθνχ ρεδηαζκνχ ηνπ
Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ. κε ζέκα «Γηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηε Μειέηε Οξγάλσζεο γηα ηελ άδεηα ζπιινγήο
θαη κεηαθνξάο απνβιήησλ ζπζθεπαζηψλ...»
12. Σελ Δγθχθιην κε αξηζκφ 129043/4345/8-7-2011 ηεο Γ/λζεο Πεξηβαιινληηθνχ ρεδηαζκνχ ηνπ
Τ.ΠΔ.ΚΑ. «Δθαξκνγή λνκνζεζίαο γηα ηε δηαρείξεζε κε επηθηλδχλσλ ζηεξεψλ απνβιήησλ»
13. Σελ ππ’αξηζκ.πξση: 24040/2590/12-4-2013 εγθχθιην ηεο Γ/λζεο Πεξηβαιινληηθνχ ρεδηαζκνχ
ηνπ Τ.Π.Δ.ΚΑ. «Δθαξκνγή λνκνζεζίαο γηα ηε δηαρείξεζε κε επηθηλδχλσλ ζηεξεψλ απνβιήησλ».
14. Σελ ΚΤΑ 62952/5384 (ΦΔΚ 4326/Β/30-12-2016) «Έγθξηζε Δζληθνχ ρεδίνπ Γηαρείξηζεο
Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ (ΔΓΔΑ), ζχκθσλα κε ην άξζξν 31 ηνπ Ν.4342/2015».
15. Σελ ΚΤΑ νηθ. 43942/4026/2016 «Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Απνβιήησλ
(ΗΜΑ), ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 42 ηνπ Ν.4042/2012 (Α’24), φπσο ηζρχεη»,φπσο
ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ΚΤΑ κε ππ’ αξηζκ. πξση: νηθ.26303/1483/31-05-2017.
16. Σελ ππ’αξηζκ. 49/20-02-2017 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ ηεο Πεξηθέξεηαο
Πεινπνλλήζνπ(πξαθηηθφ Νν 5/2017), κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ην ΠΔΓΑ.
17. Σελ ΚΤΑ 27716/1612/2017 «Κχξσζε ηεο απφθαζεο ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ ρεδίνπ Γηαρείξηζεο
Απνβιήησλ (ΠΔΓΑ) ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ».
18. Σελ ππ’αξηζ.πξση:26411/06-02-2011 αίηεζε ηεο επηρείξεζεο ζπλνδεπφκελε απφ ηε Μειέηε
Οξγάλσζεο θαη Λεηηνπξγίαο ηνπ πζηήκαηνο ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο κε επηθηλδχλσλ ζηεξεψλ
απνβιήησλ.
ΑΞΝΦΑΠΗΕΝΚΔ
Υνξεγνχκε άδεηα ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο κε επηθηλδχλσλ ζηεξεψλ απνβιήησλ φπσο απηά
νξίδνληαη ζην παξάξηεκα ΙΙ ηνπ άξζξνπ 3 ηεο ΚΤΑ 62952/5384 (ΦΔΚ 4326/Β/30-12-2016) γηα ηελ
Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ, ζηελ επηρείξεζε «ΘΑΛΑΒΝΠ Β. – ΠΟΚΑΠ ΣΟ. – ΟΝΘΑΘΖ ΔΙΔΛΖ
Ν.Δ.»κε ηνπο αθφινπζνπο φξνπο θαη πεξηνξηζκνχο:
1. Γεληθνί Όξνη θαη πεξηνξηζκνί:
1.1 Η παξνχζα άδεηα ηζρχεη γηα ηε δξαζηεξηφηεηα ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο κε επηθίλδπλσλ
ζηεξεψλ απνβιήησλ φπσο απηά νξίδνληαη ζην παξάξηεκα ΙΙ ηνπ άξζξνπ 3 ηεο ΚΤΑ
62952/5384 (ΦΔΚ 4326/Β/30-12-2016) πιελ απηψλ πνπ επηζεκαίλνληαη κε αζηεξίζθν θαη ηα
νπνία ραξαθηεξίδνληαη σο ελ δπλάκεη επηθίλδπλα απφβιεηα ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε
2001/118/ΔΚ.
1.2 Η παξνχζα άδεηα ηζρχεη γηα ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο κε επηθηλδχλσλ
ζηεξεψλ απνβιήησλ εληφο ησλ νξίσλ αξκνδηφηεηαο ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ θαη δελ
επεθηείλεηαη ζε εξγαζίεο πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο, δηάζεζεο, αμηνπνίεζεο θαη κεηαθφξησζεο
ζηεξεψλ απνβιήησλ. ε πεξίπησζε πνπ ε δξαζηεξηφηεηα επεθηείλεηαη πέξαλ ησλ νξίσλ ηεο
Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ, ε επηρείξεζε ππνρξενχηαη λα δεηήζεη άδεηα απφ ηελ αληίζηνηρε
Πεξηθέξεηα.Δηδηθφηεξα, ε παξνχζα άδεηα αθνξά ζε εξγαζίεο ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο ησλ
παξαθάησ κε επηθίλδπλσλ ζηεξεψλ απνβιήησλ κε ηνπο θσδηθνχο ΔΚΑ:

Θσδηθόο
ΔΘΑ
02

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ EKA
ΑΞΝΒΙΖΡΑ ΑΞΝ ΓΔΥΟΓΗΑ, ΘΖΞΔΡΗΘΖ, ΓΑΡΝΘΑΙΙΗΔΟΓΔΗΑ,
ΓΑΠΝΘΝΚΗΑ, ΘΖΟΑ ΘΑΗ ΑΙΗΔΗΑ, ΞΟΝΔΡΝΗΚΑΠΗΑ ΘΑΗ ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑ
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ΡΟΝΦΗΚΥΛ
02 01

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

02 01 01

ιάζπεο απφ πιχζε θαη θαζαξηζκφ

02 02

απόβιεηα από ηελ πξνπαξαζθεπή θαη επεμεξγαζία θξέαηνο, ςαξηνύ θαη
άιισλ ηξνθίκσλ δσηθήο πξνέιεπζεο

02 02 01

ιάζπεο απφ πιχζε θαη θαζαξηζκφ

02 02 04

ιάζπεο απφ επί ηφπνπ επεμεξγαζία πγξψλ εθξνήο

02 03

απόβιεηα από ηελ πξνπαξαζθεπή θαη θαηεξγαζία θξνύησλ,
ιαραληθώλ, δεκεηξηαθώλ, βξώζηκσλ ειαίσλ, θαθάν, θαθέ, ηζαγηνύ θαη
θαπλνύ, παξαγσγή θνλζεξβώλ παξαγσγή δύκεο θαη εθρπιηζκάησλ
δύκεο, πξνπαξαζθεπή θαη δύκσζε κειάζαο

02 03 01

ιάζπεο απφ ηελ πιχζε, θαζαξηζκφ, απνθινίσζε, θπγνθέληξεζε θαη δηαρσξηζκφ

02 03 05

ιάζπεο απφ επηηφπνπ επεμεξγαζία πγξψλ εθξνήο

02 04

απόβιεηα από ηε δηεξγαζία παξαγσγήο δάραξεο

02 04 03

ιάζπεο απφ ηελ επηηφπνπ επεμεξγαζία πγξψλ εθξνήο

02 05

απόβιεηα από ηε βηνκεραλία γαιαθηνθνκηθώλ πξντόλησλ

02 05 02

ιάζπεο απφ επηηφπνπ επεμεξγαζία πγξψλ εθξνήο

02 06

απόβιεηα από βηνκεραλία αξηνπνηίαο θαη δαραξνπιαζηηθήο

02 06 03

ιάζπεο απφ επηηφπνπ επεμεξγαζία πγξψλ εθξνήο

02 07

Απόβιεηα από ηελ παξαγσγή αιθννινύρσλ θαη κε αιθννινύρσλ
πνηώλ (εμαηξνπκέλσλ ησλ θαθέ, θαθάν θαη ηζαγηνύ)

02 07 01

απφβιεηα απφ ηελ πιχζε, ηνλ θαζνξηζκφ θαη ηε κεραληθή αλαγσγή πξψησλ
πιψλ

02 07 02

απφβιεηα απφ ηελ απφζηαμε αιθνφιεο

02 07 03

απφβιεηα απφ ρεκηθή επεμεξγαζία

02 07 05

ιάζπεο απφ επηηφπνπ επεμεξγαζία πγξψλ εθξνήο
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03

ΑΞΝΒΙΖΡΑ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑ ΜΙΝ ΘΑΗ ΡΖΛ ΞΑΟΑΓΥΓΖ
ΡΑΚΞΙΑΓΥΛ ΘΑΗ ΔΞΗΞΙΥΛ,ΘΑΘΥΠ ΘΑΗ ΞΝΙΡΝ ΣΑΟΡΗΥΛ ΘΑΗ
ΣΑΟΡΝΛΗΥΛ

03 03

απόβιεηα από ηελ παξαγσγή θαη θαηεξγαζία πνιηνύ, ραξηηνύ θαη
ραξηνληώλ

03 03 02

κνχξγα πξάζηλνπ πγξνχ (απφ ηελ αλάθηεζε δηαιχκαηνο πνιηνχ)

03 03 05

ιάζπεο απνκειάλσζεο απφ ηελ αλαθχθισζε ραξηηνχ

04

ΑΞΝΒΙΖΡΑ ΡΗΠ ΡΗΠ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΔΠ ΓΔΟΚΑΡΝΠ, ΓΝΛΑΠ ΘΑΗ
ΦΑΛΡΝΟΓΗΑΠ

04 01

απόβιεηα από ηηο βηνκεραλίεο δέξκαηνο θαη γνύλαο

04 01 05

πγξά βπξζνδεςίαο πνπ δελ πεξηέρεη ρξψκην

04 01 07

ιάζπεο, εηδηθφηεξα απφ επηηφπνπ επεμεξγαζία πγξψλ εθξνήο, πνπ δελ πεξηέρνπλ
ρξψκην

07

ΑΞΝΒΙΖΡΑ ΑΞΝ ΝΟΓΑΛΗΘΔΠ ΣΖΚΗΘΔΠ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ

07 01

απόβιεηα από ηελ παξαγσγή, δηακόξθσζε, πξνκήζεηα θαη ρξήζε
(ΞΓΞΣ) βαζηθώλ νξγαληθώλ ρεκηθώλ νπζηώλ

07 01 12

ιάζπεο απφ επηηφπνπ επεμεξγαζία πγξψλ εθξνήο άιιεο απφ ηηο αλαθεξφκελεο
ζην ζεκείν 07 01 11

07 02

απόβιεηα από ηελ ΞΓΞΣ πιαζηηθώλ, ζπλζεηηθνύ θανπηζνύθ θαη
ηερλεηώλ ηλώλ

07 02 12

ιάζπεο απφ επηηφπνπ επεμεξγαζία πγξψλ εθξνήο άιιεο απφ ηηο αλαθεξφκελεο
ζην ζεκείν 07 02 11

07 02 17

απφβιεηα πνπ πεξηέρνπλ ζηιηθφλεο εθηφο εθείλσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζεκείν
07 02 16*

07 03

απόβιεηα από ηελ ΞΓΞΣ νξγαληθώλ βαθώλ θαη πηγκέλησλ (εθηόο 06
11)

07 03 12

ιάζπεο απφ επί ηφπνπ επεμεξγαζία πγξψλ εθξνήο άιιεο απφ ηηο αλαθεξφκελεο
ζην ζεκείν 07 03 11

07 04

απόβιεηα από ηελ ΞΓΞΣ νξγαληθώλ πξντόλησλ πξνζηαζίαο θπηώλ
(εθηόο από ηα ζεκεία 02 01 08 θαη 02 01 09), ζπληεξεηηθώλ πιηθώλ

07 04 12

ιάζπεο απφ επηηφπνπ επεμεξγαζία πγξψλ εθξνήο άιιεο απφ ηηο αλαθεξφκελεο
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ζην ζεκείν 07 04 11
07 05

απόβιεηα από ηελ ΞΓΞΣ θαξκαθεπηηθώλ πξντόλησλ

07 05 12

ιάζπεο απφ επηηφπνπ επεμεξγαζία πγξψλ εθξνήο άιιεο απφ ηηο αλαθεξφκελεο
ζην ζεκείν 07 05 11

07 06

απόβιεηα από ηελ ΞΓΞΣ ιηπώλ, ιηπαληηθώλ, ζαπνπληώλ,
απνξξππαληηθώλ, απνιπκαληηθώλ θαη θαιιπληηθώλ

07 06 12

ιάζπεο απφ επηηφπνπ επεμεξγαζία πγξψλ εθξνήο άιιεο απφ ηηο αλαθεξφκελεο
ζην ζεκείν 07 06 11

07 07

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

07 07 12

ιάζπεο απφ επηηφπνπ επεμεξγαζία πγξψλ εθξνήο άιιεο απφ ηηο αλαθεξφκελεο
ζην ζεκείν 07 07 11

08

ΑΞΝΒΙΖΡΑ ΑΞΝ ΡΖΛ ΞΑΟΑΓΥΓΖ, ΓΗΑΚΝΟΦΥΠΖ, ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΘΑΗ
ΣΟΖΠΖ (ΞΓΞΣ) ΔΞΗΘΑΙΤΔΥΛ (ΣΟΥΚΑΡΑ, ΒΔΟΛΗΘΗΑ ΘΑΗ ΠΚΑΙΡΝ
ΑΙΝ), ΘΝΙΙΥΛ, ΠΡΔΓΑΛΥΡΗΘΥΛ ΘΑΗ ΡΞΝΓΟΑΦΗΘΥΛ ΚΔΙΑΛΥΛ

08 01

απόβιεηα από ηελ ΞΓΞΣ θαζώο θαη ηελ αθαίξεζε ρξσκάησλ θαη
βεξληθηώλ

08 01 12

απφβιεηα απφ ρξψκαηα θαη βεξλίθηα άιια απφ ηα αλαθεξφκελα ζην ζεκείν 08
01 11

08 01 14

ιάζπεο απφ ρξψκαηα ή βεξλίθηα άιια απφ ηα αλαθεξφκελα ζην ζεκείν 08 01 13

08 01 16

πδαξείο ιάζπεο πνπ πεξηέρνπλ ρξψκαηα ή βεξλίθηα άιια απφ ηα αλαθεξφκελα
ζην ζεκείν 08 01 15

08 01 18

απφβιεηα απφ αθαίξεζε ρξσκάησλ ή βεξληθηψλ άιια απφ ηα αλαθεξφκελα ζην
ζεκείν 08 01 17

08 01 20

πδαηηθά αησξήκαηα πνπ πεξηέρνπλ ρξψκαηα ή βεξλίθηα άιια απφ ηα
αλαθεξφκελα ζην ζεκείν 08 01 19

08 02

απόβιεηα από ηελ ΞΓΞΣ άιισλ επηθαιύςεσλ (πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
θεξακηθώλ πιηθώλ)

08 02 02

πδαξείο ιάζπεο πνπ πεξηέρνπλ θεξακηθά πιηθά

08 03

απόβιεηα από ηελ ΞΓΞΣ ηππνγξαθηθώλ κειαληώλ
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08 03 07

πδαξείο ιάζπεο πνπ πεξηέρνπλ κειάλε

08 03 08

πδαξή πγξά απφβιεηα πνπ πεξηέρνπλ κειάλε

08 03 15

ιάζπεο κειάλεο εθηφο εθείλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζεκείν 08 03 14

08 04

απόβιεηα από ηελ ΞΓΗΗΣ θνιιώλ θαη ζηεγαλσηηθώλ πιηθώλ
(πεξηιακβάλνληαη θαη πδαηνζηεγαλσηηθά πξντόληα)

08 04 12

ιάζπεο θνιιψλ θαη ζηεγαλσηηθψλ πιηθψλ άιιεο απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζην
ζεκείν 08 04 11

08 04 14

πδαξείο ιάζπεο πνπ πεξηέρνπλ θφιιεο ή ζηεγαλσηηθά πιηθά άιιεο απφ ηηο
αλαθεξφκελεο ζην ζεκείν 08 04 13

08 04 16

πδαηηθά πγξά απφβιεηα πνπ πεξηέρνπλ θφιιεο ή ζηεγαλσηηθά πιηθά άιιεο απφ
ηηο αλαθεξφκελεο ζην ζεκείν 08 04 15

10

ΑΞΝΒΙΖΡΑ ΑΞΝ ΘΔΟΚΗΘΔΠ ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΔΠ

10 03

απόβιεηα από ηε ζεξκηθή κεηαιινπξγία αινπκηλίνπ

10 03 28

απφβιεηα απφ ηελ επεμεξγαζία λεξνχ ςχμεο εθηφο εθείλσλ πνπ
πεξηιακβάλνληαη ζην ζεκείν 10 03 27

11

ΑΞΝΒΙΖΡΑ ΑΞΝ ΡΖ ΣΖΚΗΘΖ ΔΞΗΦΑΛΔΗΑΘΖ ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑ ΘΑΗ ΡΖΛ
ΔΞΗΘΑΙΤΖ ΚΔΡΑΙΙΥΛ ΘΑΗ ΑΙΙΥΛ ΙΗΘΥΛ ΓΟΝΚΔΡΑΙΙΝΟΓΗΑ
ΚΖ ΠΗΓΖΟΝΣΥΛ ΚΔΡΑΙΙΥΛ

11 01

απόβιεηα από ηε ρεκηθή επηθαλεηαθή επεμεξγαζία θαη ηελ επηθάιπςε
κεηάιισλ θαη άιισλ πιηθώλ (πρ δηεξγαζίεο γαιβαληζκνύ, δηεξγαζίεο
επηςεπδαξγύξσζεο, δηεξγαζίεο θαζαξηζκνύ κε νμύ, ραξαγήο κε νμύ,
θσζθνξηθήο επηθάιπςεο, αιθαιηθήο απνιίπαλζεο, νμεηδώζεσο δηα
αλνδηθήο επεμεξγαζίαο)

11 01 12

πδαξή πγξά μεπιχκαηνο εθηφο εθείλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζεκείν 11 01
11

16

ΑΞΝΒΙΖΡΑ ΚΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΝΚΔΛΑ ΑΙΙΥΠ ΠΡΝΛ ΘΑΡΑΙΝΓΝ

16 10

πδαξή πγξά απόβιεηα πξννξηδόκελα γηα επεμεξγαζία εθηόο ηόπνπ
παξαγσγήο

16 10 02

πδαξή πγξά απφβιεηα εθηφο εθείλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζεκείν 16 10 01

19

ΑΞΝΒΙΖΡΑ ΑΞΝ ΡΗΠ ΚΝΛΑΓΔΠ ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑΠ ΑΞΝΒΙΖΡΥΛ,
ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑΠ ΓΟΥΛ ΑΞΝΒΙΖΡΥΛ ΔΘΡΝΠ ΠΖΚΔΗΝ
ΞΑΟΑΓΥΓΖΠ ΘΑΗ ΡΖΛ ΞΟΝΔΡΝΗΚΑΠΗΑ ΓΑΡΝΠ ΞΟΝΝΟΗΕΝΚΔΛΝ ΓΗΑ
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ΘΑΡΑΛΑΙΥΠΖ ΑΞΝ ΡΝΛ ΑΛΘΟΥΞΝ ΘΑΗ ΓΑΡΝΠ ΓΗΑ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ
ΣΟΖΠΖ
19 02

απόβιεηα από θπζηθνρεκηθέο θαηεξγαζίεο απνβιήησλ
(πεξηιακβάλνληαη απνρξσκίσζε, απνθπάλσζε, εμνπδεηέξσζε)

19 02 03

πξναλακεκεηγκέλα απφβιεηα πνπ απνηεινχληαη κφλν απφ κε επηθίλδπλα
απφβιεηα

19 03

ζηαζεξνπνηεκέλα/ζηεξενπνηεκέλα απόβιεηα
( Νη δηεξγαζίεο ζηαζεξνπνίεζεο κεηαβάιινπλ ηελ επηθηλδπλόηεηα ησλ
ζπζηαηηθώλ ζηνηρείσλ ησλ απνβιήησλ θαη ζπλεπώο κεηαηξέπνπλ ηα
επηθίλδπλα απόβιεηα ζε κε επηθίλδπλα απόβιεηα. Νη δηεξγαζίεο
ζηεξενπνίεζεο κεηαβάιινπλ κόλν ηε θπζηθή θαηάζηαζε ησλ
απνβιήησλ κε ηε ρξήζε πξνζζέησλ (πρ από πγξή ζε ζηεξεή
θαηάζηαζε) ρσξίο λα κεηαβάιινπλ ηηο ρεκηθέο ηδηόηεηεο ησλ
απνβιήησλ)

19 03 05

ζηαζεξνπνηεκέλα απφβιεηα άιια απφ ηα αλαθεξφκελα ζην ζεκείν 19 03 04

19 06

απόβιεηα από ηελ αλαεξόβηα επεμεξγαζία απνβιήησλ

19 06 03

πγξφ απφ ηελ αλαεξφβηα επεμεξγαζία αζηηθψλ απνβιήησλ

19 06 04

πξντφληα δχκσζεο απφ ηελ αλαεξφβηα επεμεξγαζία αζηηθψλ απνβιήησλ

19 06 05

πγξφ απφ ηελ αλαεξφβηα επεμεξγαζία δσηθψλ θαη θπηηθψλ απνβιήησλ

19 06 06

πξντφληα δχκσζεο απφ ηελ αλαεξφβηα επεμεξγαζία δσηθψλ θαη θπηηθψλ
απνβιήησλ

19 08

απόβιεηα από εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο πγξώλ απνβιήησλ κε
πξνδηαγξαθόκελα άιισο

19 08 01

εζραξίζκαηα

19 08 02

απφβιεηα απφ ηελ εμάκκσζε

19 08 05

ιάζπεο απφ ηελ επεμεξγαζία αζηηθψλ ιπκάησλ

19 08 12

ιάζπεο απφ ηε βηνινγηθή θαηεξγαζία απνβιήησλ βηνκεραληθψλ πδάησλ εθηφο
εθείλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζεκείν 19 08 11

19 08 14

ιάζπεο απφ άιιε επεμεξγαζία απνβιήησλ βηνκεραληθψλ πδάησλ εθηφο εθείλσλ
πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζεκείν 19 08 13

19 09

απόβιεηα από ηελ πξνπαξαζθεπή λεξνύ πνπ πξννξίδεηαη γηα
θαηαλάισζε από ηνλ άλζξσπν ή λεξνύ γηα βηνκεραληθή ρξήζε
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19 09 02

ιάζπεο απφ ηε δηαχγαζε ηνπ λεξνχ

19 09 03

ιάζπεο απφ ηελ αθαίξεζε αλζξαθηθψλ αιάησλ

19 09 06

δηαιχκαηα θαη ιάζπεο απφ ηελ αλαγέλλεζε ηνληναληαιιαθηψλ

19 13

απόβιεηα από ηελ εμπγίαλζε ρσκάησλ θαη ππνγείσλ πδάησλ

19 13 08

πδαξή πγξά απφβιεηα θαη πδαξή ζπκππθλψκαηα απφ ηελ εμπγίαλζε ππνγείσλ
πδάησλ εθηφο εθείλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζεκείν 19 13 07

20

ΓΖΚΝΡΗΘΑ ΑΞΝΒΙΖΡΑ (ΝΗΘΗΑΘΑ ΑΞΝΒΙΖΡΑ ΘΑΗ ΞΑΟΝΚΝΗΑ
ΑΞΝΒΙΖΡΑ ΑΞΝ ΔΚΞΝΟΗΘΔΠ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΔΠ, ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΔΠ ΘΑΗ
ΗΓΟΚΑΡΑ), ΞΔΟΗΙΑΚΒΑΛΝΚΔΛΥΛ ΚΔΟΥΛ ΣΥΟΗΠΡΑ ΠΙΙΔΓΔΛΡΥΛ

20 01

δεκνηηθά ρσξηζηά ζπιιεγέληα κέξε (εθηόο από ην ζεκείν 15 01 00)

20 01 25

βξψζηκα έιαηα θαη ιίπε

20 01 28

ρξψκαηα, κειάλεο, θφιιεο θαη ξεηίλεο ηηο απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζην ζεκείν 20
01 27

20 03

άιια δεκνηηθά απόβιεηα

20 03 04

ιάζπε ζεπηηθήο δεμακελήο

1.3. Κάζε εξγαζία δηαρείξηζεο ησλ ζπιιεγφκελσλ θαη κεηαθεξφκελσλ ζηεξεψλ απνβιήησλ
πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία,ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη
ζηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ κε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ.
1.4. Η παξνχζα άδεηα ηζρχεη γηα ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο αλαθπθιψζηκσλ
ζηεξεψλ
απνβιήησλ
ζε
θαηάιιεια
αδεηνδνηεκέλεο
εγθαηαζηάζεηο
πξνζσξηλήο
απνζήθεπζεο,δηάζεζεο,δηαινγήο,αλαθχθισζεο,επεμεξγαζίαο θαη αμηνπνίεζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ
Όζνλ αθνξά απφβιεηα ηα νπνία εληάζζνληαη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο,
ηα απφβιεηα ζα κεηαθέξνληαη ζε λνκίκσο αδεηνδνηεκέλεο κνλάδεο,νη νπνίεο ζα νξίδνληαη θαη ζα
ππνδεηθλχνληαη απφ ηα αληίζηνηρα εγθεθξηκέλα απφ ηελ αξκφδηα Γ/λζε ηνπ Τ.ΠΔΡ.ΔΝ πιινγηθά
πζηήκαηα Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξεζεο κε επηθηλδχλσλ ζηεξεψλ απνβιήησλ.
Οη πκβάζεηο ηεο επηρείξεζεο κε θαηάιιεια αδεηνδνηεκέλεο εηαηξείεο δηαινγήο,πξνζσξηλήο
απνζήθεπζεο,δηάζεζεο,αλαθχθισζεο,επεμεξγαζίαο θαη αμηνπνίεζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ γηα
κεηαθνξά ζε απηέο αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ,θαζψο θαη νη αλαλεψζεηο ή παξαηάζεηο ησλ πκβάζεσλ
απηψλ,απνηεινχλ πξνυπφζεζε γηα ηελ ηζρχ ηεο παξνχζαο άδεηαο.Οη ελ ιφγσ πκβάζεηο θαζψο θαη
νη Απνθάζεηο Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ θαη νη Άδεηεο Λεηηνπξγίαο ησλ κνλάδσλ ζηηο νπνίεο
κεηαθέξνληαη ηα αλαθπθιψζηκα ζηεξεά απνβιεηα,πξέπεη λα είλαη ζε ηζρχ γηα φιν ην ρξνληθφ
δηάζηεκα ηζρχνο ηεο παξνχζαο άδεηαο.
Όζνλ αθνξά απφβιεηα γηα ηα νπνία απαηηείηαη ε ηειηθή δηαζεζή ηνπο λα γίλεηαη ζε ΥΤΣΑ,γηα απηά ε
παξνχζα άδεηα είλαη ζε ηζρχ γηα φζν δηάζηεκα ε επηρείξεζε θαηέρεη ζχκβαζε κε ηνλ ή ηνπο θνξείο
δηαρείξηζεο ησλ ΥΤΣΑ. ε πεξίπησζε πνπ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ε επηρείξεζε δελ δηαζέηεη ζε ηζρχ
ζχκβαζε κε ηνλ ή ηνπο θνξείο δηαρείξηζεο ησλ ΥΤΣΑ γηα ηα ζπγθεθξηκέλα απφβιεηα πνπ ε ηειηθή
ηνπο δηάζεζε γίλεηαη ζε ΥΤΣΑ,ε παξνχζα απφθαζε δελ ηζρχεη απηνκάησο γηα ηελ θαηεγνξία ησλ
απνβιήησλ απηψλ.
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1.5. ε πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε κεηαθέξεη απφβιεηα ηα νπνία πεξηγξάθνληαη αλσηέξσ κε
θσδηθφ ΔΚΑ πνπ αληηζηνηρεί ζηε κε επηθίλδπλε εθδνρή δεχγνπο θσδηθψλ απνβιήησλ(θαηνπηξηθφ
δεχγνο),ηα απφβιεηα απηά πξέπεη λα ζπιιέγνληαη ρσξηζηά θαη θαηά ηε κεηαθνξά ηνπο λα
ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεκέλε αλάιπζε δηαπηζηεπκέλνπ εξγαζηεξίνπ κε επζχλε ηνπ παξαγσγνχ
ησλ απνβιήησλ (πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 14899),φηαλ ν παξαγσγφο είλαη παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα
πνπ αδεηνδνηείηαη πεξηβαιινληηθά(επηρείξεζε ή εγθαηάζηαζε).
1.6. Η επηρείξεζε ππνρξενχηαη πξν ηεο έλαξμεο ησλ αλαθεξφκελσλ σο άλσ δξαζηεξηνηήησλ ηεο,
λα δηαζέηεη ζε ρξήζε ηελ απαξαίηεηε ππνδνκή ζε νρήκαηα, κεραλήκαηα θαη εγθαηαζηάζεηο, γηα ηελ
ηήξεζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζεο θαη ζπγρξφλσο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο θαζαξηφηεηαο ηνπ
εμνπιηζκνχ κεηαθνξάο ησλ απνξξηκκάησλ. Δπίζεο ε επηρείξεζε έρεη ηελ επζχλε γηα ηνλ ρεηξηζκφ
θαη ηελ ζπληήξεζε φισλ ησλ νρεκάησλ κεηαθνξάο ζηεξεψλ απνβιήησλ ψζηε λα είλαη ζχκθσλα κε
ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη νη εξγαζίεο ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο λα κελ εγθπκνλνχλ θηλδχλνπο γηα
ηελ αλζξψπηλε πγεία θαη ην πεξηβάιινλ κέζα απφ κε αζθαιή θαηάζηαζε ησλ νρεκάησλ.
1.7. Η παξνχζα άδεηα κπνξεί λα αλαθιεζεί είηε κεηά απφ παξάβαζε θάπνηνπ ή θάπνησλ φξσλ
απηήο, ή παξάιεηςε, παξαπνίεζε θάπνηνπ ζηαδίνπ ησλ εξγαζηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηε Μειέηε
Οξγάλσζεο θαη Λεηηνπξγίαο, είηε κεηά απφ δηαπίζησζε φηη απφ ηε δξαζηεξηφηεηα πνπ αζθεί ε
επηρείξεζε θηλδπλεχεη ε δεκφζηα πγεία θαη ην πεξηβάιινλ. Η άδεηα, επίζεο, κπνξεί λα αλαθιεζεί ή
λα επηβιεζνχλ πξφζζεηνη φξνη σο απνηέιεζκα κειινληηθψλ δηαηάμεσλ ηνπ Τ.ΠΔΡ.ΔΝ
θαη
ζπλαξκφδησλ Τπνπξγείσλ, πνπ αθνξνχλ ηε δηαρείξηζε ζηεξεψλ απνβιήησλ.
1.8. Δπηζεκαίλεηαη φηη αλ απφ ηηο εξγαζίεο κεηαθνξάο κε επηθηλδχλσλ ζηεξεψλ απνβιήησλ
πξνθιεζεί ξχπαλζε ή ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο κε ππαηηηφηεηα ηεο επηρείξεζεο ζα
εθαξκνζηεί ην άξζξν 15 ηεο ΚΤΑ ΗΠ 50910/2727/03 (ΦΔΚ 1909/Β/22.12.03) ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο
ζρεηηθέο δηαηάμεηο ησλ Ν.1650/86 θαη Ν.2939/2001, ησλ ΚΤΑ 36259/1757/Δ103/2010 θαη ΚΤΑ
23615/651/Δ.103/2014 θαη ησλ Π.Γ. 109/2004, 116/2004 θαη 117/2004, πεξί επηβνιήο θπξψζεσλ.
1.9. Γηα θάζε δξαζηεξηφηεηα ζρεηηθή κε ηελ παξνχζα άδεηα πνπ αθνξά ζηε ζπιινγή θαη κεηαθνξά
ζηεξεψλ απνβιήησλ - πέξαλ ησλ απνβιήησλ εθείλσλ ηα νπνία εληάζζνληαη ζην πεδίν εθαξκνγήο
ηεο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο - πξέπεη λα ππάξρεη ζχκβαζε είηε ηνπ θαηφρνπ (λνκηθά ή θπζηθά
πξφζσπα, θ.ι.π.) είηε ηνπ δηαρεηξηζηή ησλ απνβιήησλ (ΟΣΑ θιπ) κε ηελ επηρείξεζε ε νπνία
νθείιεη λα ελεκεξψλεη ηε Γ/λζε Πεξηβάιινληνο&Υσξηθνχ ρεδηαζκνχ Πεινπνλλήζνπ
ππνβάιινληαο, εάλ απαηηείηαη, ζπκπιεξσκαηηθά ηερληθά ζηνηρεία έηζη ψζηε λα ηεθκεξηψλεηαη ε
θάιπςε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ ζπλφινπ ησλ ζπκβάζεσλ. ε πεξίπησζε πνπ θξηζεί φηη δελ
ηεθκεξηψλεηαη ε θάιπςε ησλ σο άλσ απαηηήζεσλ θαη εάλ ε επηρείξεζε δελ πξνζθνκίζεη ηα επηπιένλ
απαηηνχκελα ηερληθά ζηνηρεία, ε παξνχζα άδεηα κπνξεί λα αλαθιεζεί.
1.10. Η αδεηνδνηεκέλε επηρείξεζε ππνρξενχηαη λα ηεξεί φια φζα αλαθέξνληαη ζηε ζεσξεκέλε
Μειέηε Οξγάλσζεο θαη Λεηηνπξγίαο θαη ζηα ηπρφλ ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία απηήο θαη εθφζνλ δελ
έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο απφθαζεο. Η ελ ιφγσ Μειέηε θαη ηα ηπρφλ
ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία απηήο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο άδεηαο θαη ζα πξέπεη
λα είλαη ζηε δηάζεζε ησλ αξκνδίσλ Τπεξεζηψλ ζε θάζε έιεγρν, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε
λνκνζεζία.
1.11. Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ κέζσλ πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο πξηλ ηελ ζπιινγή (θάδσλ,
container θα.) ησλ νρεκάησλ κεηαθνξάο, ησλ νρεκάησλ πιχζεο ησλ θάδσλ θαζψο θαη ηνπ ινηπνχ
εμνπιηζκνχ ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο ζηεξεψλ απνβιήησλ θαη γεληθά νιφθιεξεο ηεο
αδεηνδνηνχκελεο δξαζηεξηφηεηαο πξέπεη λα είλαη απνιχησο ζχκθσλεο κε ηα νξηδφκελα ζηελ ΚΤΑ
114218/1997.
2. Όξνη θαη πεξηνξηζκνί πνπ αθνξνύλ ζηε ζπιινγή κε επηθίλδπλσλ ζηεξεώλ
απνβιήησλ
2.1. Ο αθξηβήο πξνζδηνξηζκφο ησλ ζεκείσλ παξαιαβήο γίλεηαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ θνξέα
ζπιινγήο θαη δελ είλαη ζηαηηθφο, αιιά πξνζαξκφδεηαη ζηηο εθάζηνηε αλάγθεο πνπ ππάξρνπλ. ε
θάζε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα γίλεηαη θαηάιιειε επηινγή ησλ ρψξσλ κεηαθφξησζεο κε βάζε ηα
θάησζη θξηηήξηα:
 Δμαζθάιηζε πξνζβαζηκφηεηαο ησλ νρεκάησλ θαη ιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ δηαδηθαζηψλ
θνξηνεθθφξησζεο
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 Δπθνιία πξφζβαζεο ζηνπο παξαγσγνχο ρσξίο παξελφριεζε ησλ γεηηνληθψλ θαηνηθηψλ
 Δμαζθάιηζε ζπλζεθψλ πγηεηλήο
 Διαρηζηνπνίεζε ηεο νπηηθήο φριεζεο ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ
 Κεληξνβαξηθφηεηα ηεο εμππεξεηνχκελεο πεξηνρήο
2.2. Η επηινγή ησλ ρψξσλ πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ ηα κέζα πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο – πξηλ ηε
ζπιινγή – ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ ζα γίλεηαη ζε ζπκθσλία είηε ηνπ θαηφρνπ είηε ηνπ δηαρεηξηζηή
ησλ απνξξηκκάησλ (ΟΣΑ θιπ.) θαη ζα ιακβάλνληαη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα ψζηε λα κελ
πξνθχπηνπλ πεξηβαιινληηθά, θπθινθνξηαθά θαη πγεηνλνκηθά πξνβιήκαηα.Οη ψξεο απνθνκηδήο ησλ
ζηεξεψλ απνβιήησλ θαη νη δηαδξνκέο ησλ νρεκάησλ κεηαθνξάο πξέπεη λα πξνγξακκαηίδνληαη
θαηάιιεια, ψζηε λα κελ πξνθαινχληαη θπθινθνξηαθά πξνβιήκαηα.
2.3. Σα νρήκαηα κεηαθνξάο θαη ηα κέζα ζπιινγήο ζα πξέπεη λα θαζαξίδνληαη ηαθηηθά, είηε λα
αληηθαζίζηαληαη κε άιια θαζαξά.
2.4. Σν πιχζηκν ησλ κέζσλ πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο πξηλ ηε ζπιινγή θαη ε απνιχκαλζή ηνπο λα
πξαγκαηνπνηείηαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη κε ηξφπν ψζηε λα απνθεχγεηαη ε πξφθιεζε
εζηηψλ κφιπλζεο θαη λα δηαζθαιίδεηαη ε δεκφζηα πγεία.
2.5. Η ζέζε ησλ ρψξσλ ζπιινγήο λα είλαη απφκαθξε θαη κε νξαηή απφ αξραηνινγηθνχο ρψξνπο θαη
απφ πνιηηηζηηθνχ πεξηερνκέλνπ γεληθά θηίζκαηα.
2.6. Απαγνξεχεηαη ε ζπγθέληξσζε ή πξνζσξηλή απνζήθεπζε (κεηά ηελ ζπιινγή) απνβιήησλ
νπνηνπδήπνηε είδνπο ζε ζηεγαζκέλνπο ή ππαίζξηνπο ρψξνπο εληφο ή εθηφο ζρεδίνπ άλεπ ηεο
ζρεηηθήο άδεηαο.
2.7. Να ιακβάλνληαη φια ηα θαηάιιεια κέηξα πξνζηαζίαο ηεο πγείαο ησλ εξγαηψλ ζπιινγήο ζχκθσλα κε
ηελ ηζρχνπζα εζληθή θαη θνηλνηηθή λνκνζεζία θαη ηε Μειέηε Οξγάλσζεο θαη Λεηηνπξγίαο πνπ ππνβιήζεθε.
Δπίζεο, ε επηρείξεζε πξέπεη λα δηελεξγεί πξνιεπηηθφ ηαηξηθφ - θιηληθνεξγαζηεξηαθφ έιεγρν, ηνπιάρηζηνλ
ζε εηήζηα βάζε, ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ αζρνιείηαη κε ηε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ πξνο εμαζθάιηζε ηεο
επίβιεςεο ηεο πγείαο θαη ηε δηάγλσζε ηπρφλ βιάβεο ηεο ζε ζπλάξηεζε κε ηνπο θηλδχλνπο θαηά ηελ
εξγαζία.
3. Όξνη θαη πεξηνξηζκνί πνπ αθνξνύλ ζηελ κεηαθνξά κε επηθίλδπλσλ ζηεξεώλ απνβιήησλ
3.1. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα νπνηαδήπνηε εξγαζία κεηαθνξάο είλαη ε αλαγλψξηζε ησλ απνβιήησλ,
ψζηε λα απνθιεηζηεί ην ελδερφκελν ηεο χπαξμεο επηθίλδπλσλ νπζηψλ θαη ε πξφθιεζε επηθίλδπλσλ
θαηαζηάζεσλ φπσο επίζεο θαη ε πξφθιεζε δεπηεξνγελψλ πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ φπσο
εθπνκπέο νζκψλ, ξχπαλζε νδψλ απφ δηαξξνέο αθαζάξησλ ζηξαγγηζκάησλ θ.ι.π..
3.2. Σα νρήκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηηο κεηαθνξέο λα είλαη θαηάιιεια γηα ην ζθνπφ απηφ, λα
έρνπλ ηηο απαηηνχκελεο άδεηεο θπθινθνξίαο, δειηία ηερληθνχ ειέγρνπ ΚΣΔΟ, λα είλαη εθνδηαζκέλα κε
θαηάιιειν εμνπιηζκφ αληηκεηψπηζεο έθηαθησλ θαηαζηάζεσλ θαη λα δηαζέηνπλ ηα απαξαίηεηα κέζα
ππξνπξνζηαζίαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ππξθαγηψλ απφ ηπρφλ εχθιεθηα κεηαθεξφκελα πιηθά
3.3. Οη νδεγνί θαη νη ρεηξηζηέο αλπςσηηθψλ λα έρνπλ ηελ πξνβιεπφκελε απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία
επαγγεικαηηθή άδεηα θαη λα είλαη θαηάιιεια εθπαηδεπκέλνη ζε ζέκαηα αζθαινχο ιεηηνπξγίαο ησλ
νρεκάησλ κεηαθνξάο γηα ηελ απνθπγή θηλδχλσλ πνπ πξνζβάιινπλ ηελ αλζξψπηλε πγεία θαη ην
πεξηβάιινλ.
3.4. Η δηαδξνκή ησλ νρεκάησλ κεηαθνξάο θαη νη ψξεο κεηαθνξάο λα έρνπλ πξνγξακκαηηζηεί
θαηάιιεια, ψζηε λα κελ πξνθχπηνπλ δεπηεξνγελή πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα απφ θπθινθνξηαθή
θφξηηζε ησλ δξφκσλ θ.ι.π.. Καηά ηελ νδηθή κεηαθνξά ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ, λα αθνινπζνχληαη ηα
βέιηηζηα δπλαηά δξνκνιφγηα, γηα παξάδεηγκα, λα απνθεχγνληαη νη κεηαθνξέο ζε ψξεο
θπθινθνξηαθήο αηρκήο ή ππφ αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο ή κέζσ ππθλνθαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ.
3.5. Η θπθινθνξία ησλ νρεκάησλ κεηαθνξάο πξέπεη λα αθνινπζεί πηζηά ηνλ Κ.Ο.Κ.
3.6. Η δηαρείξηζε ησλ κεηαρεηξηζκέλσλ νξπθηειαίσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο αιιαγέο ιαδηψλ ησλ
νρεκάησλ λα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζην Π.Γ. 82/2004 (ΦΔΚ 64/Α/2.3.04), κε
επηηξεπφκελεο ηεο αλεμέιεγθηεο απφξξηςεο ηνπο ζην πεξηβάιινλ
3.7. Σα νρήκαηα κεηαθνξάο ζα πξέπεη λα ζπληεξνχληαη ζε ζπλεξγεία απηνθηλήησλ πνπ δηαζέηνπλ
θαηάιιειε άδεηα γηα ην είδνο ηεο ζπληήξεζεο.
3.8. Μεηά ηελ πιήξσζε ησλ αλνηθηνχ ηχπνπ απνξξηκκαηνθηβσηίσλ (container) ή ησλ αλνηθηνχ
ηχπνπ νρεκάησλ κεηαθνξάο θαη πξηλ ηε κεηαθνξά ηνπο ζε λνκίκσο αδεηνδνηεκέλεο κνλάδεο
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επεμεξγαζίαο θαη αλαθχθισζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ λα γίλεηαη επηκειήο θάιπςε ηνπο κε ζθέπαζηξν
(κνπζακάο), γηα ηελ απνθπγή ηπρφλ δηαζπνξάο απνβιήησλ ζην πεξηβάιινλ θαη ηε δηαδξνκή.
3.9. Η θφξησζε ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ πξέπεη λα γίλεηαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα απνθιείεηαη ε
κεηαθίλεζε ηνπ θνξηίνπ ζηα container θαη ζηα νρήκαηα κεηαθνξάο θαη λα ππάξρεη νκνηνγελήο
θαηαλνκή θνξηίνπ ζε απηά. Δπίζεο νη ππεξθαηαζθεπέο ησλ νρεκάησλ κεηαθνξάο ησλ ζηεξεψλ
απνβιήησλ πξέπεη λα είλαη νη θαηάιιειεο, ην θνξηίν λα κελ είλαη ππέξβαξν θαη ην θέληξν βάξνπο
ηνπ θνξηίνπ ζα πξέπεη λα είλαη φζν ην δπλαηφλ ρακειφηεξα.
4. Ρειηθέο ππνρξεώζεηο
4.1. Σα νρήκαηα κεηαθνξάο, ηα κέζα ζπιινγήο θ.α. ζα πξέπεη λα θαζαξίδνληαη
θαη λα απνιπκαίλνληαη ζπζηεκαηηθά ψζηε λα δηαηεξνχληαη ζε άξηζηε πγεηνλνκηθή θαηάζηαζε.
4.2. Γηα θάζε φρεκα κεηαθνξάο ζα πξέπεη λα πξνβιέπεηαη ζέζε ζηάζκεπζεο ζε θαηάιιεια αδεηνδνηεκέλν
ρψξν.
4.3. Ο θαζαξηζκφο ησλ νρεκάησλ κεηαθνξάο θαη ηπρφλ ινηπνχ εμνπιηζκνχ λα γίλεηαη ζε θαηάιιεια
αδεηνδνηεκέλε εηαηξεία πιχζεο ηνπ εμνπιηζκνχ ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο ζηεξεψλ απνβιήησλ κε ηελ
νπνία ε επηρείξεζε ζα πξέπεη λα έρεη ζηελ θαηνρή ηεο – θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο παξνχζαο άδεηαο
– ζχκβαζε.Σα ελ ιφγσ πιπληήξηα πξέπεη λα έρνπλ ζηεγαλφ δάπεδν θαη θαηάιιειν ζχζηεκα γηα ηε
ζπιινγή ησλ πγξψλ απνβιήησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην πιχζηκν ηνπ εμνπιηζκνχ.Σα πγξά πνπ ζα
πξνθχπηνπλ απφ ηπρφλ πιχζε ησλ κέζσλ ζπιινγήο λα νδεγνχληαη ζε αδεηνδνηεκέλν θέληξν ππνδνρήο θαη
επεμεξγαζίαο αθαζάξησλ. Δπίζεο ε επηρείξεζε πξέπεη λα έρεη ζηελ θαηνρή ηεο ζχκβαζε κε θαηάιιεια
αδεηνδνηεκέλε εηαηξεία ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ηνπ ελ ιφγσ εμνπιηζκνχ.
4.4. Να νξηζζεί ππεχζπλνο ηεο επηρείξεζεο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο ησλ φξσλ ηεο
παξνχζαο απφθαζεο θαη ησλ δηαηάμεσλ ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο.
4.5. Ζ επηρείξεζε ππνρξενύηαη λα δηαηεξεί κεηξών, ζην νπνίν ζα αλαγξάθεηαη ε
πνζόηεηα, ην είδνο, ε πξνέιεπζε, ηα θπζηθά θαη ρεκηθά ραξαθηεξηζηηθά, νη εκεξνκελίεο
παξαιαβήο ή κεηαθνξάο, ε εγθαηάζηαζε πξννξηζκνύ, ε ζπρλόηεηα ζπιινγήο, ν ηξόπνο
δηάζεζεο ησλ απνβιήησλ θαη ην κέζν κεηαθνξάο, θαζώο θαη ε ζπρλόηεηα θαζαξηζκνύ
ησλ νρεκάησλ,ησλ κέζσλ ζπιινγήο θαη ηνπ ινηπνύ εμνπιηζκνύ καδί κε όια ηα
παξαζηαηηθά ζηνηρεία. Ζ επηρείξεζε νθείιεη λα πξνρσξήζεη ζε εγγξαθή θαη
θαηαρώξεζε ζην Ζιεθηξνληθό Κεηξών Απνβιήησλ (ΖΚΑ),ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα
ζηα άξζξα 2 θαη 8 ηεο ΘΑ νηθ.43942/4026/2016 (ΦΔΘ 2992/Β/19.09.2016). Κε ηελ
έλαξμε ηεο ππνρξεσηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΖΚΑ, ζα πξέπεη λα ππνβάιινληαη
ειεθηξνληθά νη εηήζηεο εθζέζεηο απνβιήησλ θάζε έηνπο κέρξη ην ηέινο Καξηίνπ ηνπ
επόκελνπ έηνπο. Ζ αδεηνδνηνύκελε επηρείξεζε νθείιεη λα παξέρεη ηηο παξαπάλσ
πιεξνθνξίεο ζηηο αξκόδηεο αξρέο, όηαλ δεηεζνύλ.
4.6. Γηα θάζε δξαζηεξηφηεηα ζρεηηθή κε ηε ρνξεγνχκελε άδεηα ζα πξέπεη ηα νρήκαηα λα δηαζέηνπλ
αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα αλάινγα κε ηνλ ηχπν ησλ απνβιήησλ πνπ κεηαθέξνπλ.
4.7. Να αλαγξάθεηαη ζηα νρήκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηα πιαίζηα ηεο ελ ιφγσ δξαζηεξηφηεηαο,
ππνρξεσηηθά θαη ζηηο δχν πιεπξέο, ν ηίηινο ηεο επηρείξεζεο θαζψο θαη ν αξηζκφο ηεο άδεηαο ζε ρξψκα
πνπ λα είλαη ζε έληνλε αληίζεζε κε εθείλνλ ηνπ νρήκαηνο.
4.8. Σα εγθεθξηκέλα ζπζηήκαηα, θαηά ηελ παξαιαβή ησλ απνβιήησλ πνπ πξνέξρνληαη απφ
εκπνξηθέο, βηνκεραληθέο θαη άιιεο πεγέο πιελ ησλ νηθηαθψλ ρξεζηψλ, εθδίδνπλ βεβαίσζε
παξαιαβήο ζηελ επσλπκία ηνπ θνξέα
4.9. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε έθηαθησλ πεξηζηαηηθψλ πξέπεη λα ππάξρεη νκάδα ζε επηθπιαθή πνπ λα
δηαζέηεη θαηάιιεια κέζα αληηκεηψπηζεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ζθνχπεο, γάληηα, ππξνζβεζηήξεο,
θαξκαθείν, θιπ
4.10. Σν πξνζσπηθφ ηεο επηρείξεζεο, λα θέξεη εηδηθέο ζηνιέο εξγαζίαο θαη ινηπφ εμνπιηζκφ (γάληηα,
κπφηεο αζθαιείαο, θξάλνο, αληαλαθιαζηηθφ γηιέθν) αλάινγα κε ηε θχζε θαη ην σξάξην εξγαζίαο
θαη ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα Δζληθή θαη Κνηλνηηθή λνκνζεζία.
4.11. Διέγρνπο γηα ηελ ηήξεζε ή κε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο άδεηαο δχλαηαη λα δηελεξγνχλ νη θαηά
ηελ θείκελε λνκνζεζία αξκφδηεο Τπεξεζίεο (άξζξν 14 ηεο ΚΤΑ 50910/2727/2003).
4.12. Η κε εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ φξσλ, ή κέξνπο απηψλ, επηζχξεη ηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο
ησλ Ν.1650/86 θαη Ν. 2939/2001,φπσο απηφο ηζρχεη, ηνπ άξζξνπ 15 ηεο ΚΤΑ Η.Π. 50910/2727/03,
ηεο ΚΤΑ 36259/1757/Δ103/2010, ησλ Π.Γ. 109/2004, 116/2004 θαη 117/2004 (φπσο απηφ έρεη
ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη), ηεο ΚΤΑ 23615/651/Δ.103/2014, θαζψο θαη ησλ ινηπψλ πξνεδξηθψλ
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δηαηαγκάησλ θαη άιισλ δηαηάμεσλ πνπ έρνπλ ή πξφθεηηαη λα εθδνζνχλ σο απφξξνηα ησλ δηαηάμεσλ
ηνπ Ν.2939/01, φπσο απηφο ηζρχεη θαη αθνξνχλ ζηα δηαρεηξηδφκελα απφ ηελ επηρείξεζε ζηεξεά
απφβιεηα.
4.13. Αληίγξαθα ηεο παξνχζαο Άδεηαο ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνπλ φια ηα νρήκαηα θαζψο επίζεο λα
βξίζθνληαη θαη ζηα γξαθεία ηεο έδξαο ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη λα επηδεηθλχνληαη ζε θάζε έιεγρν
απφ αξκφδηα Τπεξεζία ζχκθσλα κε ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα λνκνζεζία.
4.14. Η παξνχζα άδεηα ηζρχεη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πέληε (5) εηώλ απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζήο
ηεο θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα ηεξείηαη επαθξηβψο ην πεξηερφκελν ηεο εγθεθξηκέλεο ζρεηηθήο
κειέηεο. Μεηά ηελ εκεξνκελία απηή ε επηρείξεζε νθείιεη λα εθνδηαζηεί κε λέα άδεηα ζπιινγήο θαη
κεηαθνξάο κε επηθίλδπλσλ ζηεξεψλ απνβιήησλ, ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.
4.15. Η παξνχζα άδεηα δελ ππνθαζηζηά νχηε απαιιάζζεη ηνπο ππεχζπλνπο ηεο επηρείξεζεο απφ ηελ
ππνρξέσζε λα εθνδηαζηνχλ κε άιιεο άδεηεο, γηα ηηο νπνίεο πξνθχπηεη αληίζηνηρε ππνρξέσζε απφ
άιιεο δηαηάμεηο
4.16. Καηά ηεο παξνχζεο απφθαζεο κπνξεί λα αζθεζεί πξνζθπγή ελψπηνλ ηνπ Τπνπξγνχ ΠΔΡ.ΔΝ
απφ νπνηνλδήπνηε έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία κέζα ζην νξηδφκελν
απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο δηάζηεκα απφ ηελ εκεξνκελία αλάξηεζεο ηεο απφθαζεο ζην
δηαδίθηπν.
Κε εληνιή Ππληνληζηή
Ν ΓΔΛΗΘΝΠ ΓΗΔΘΛΡΖΠ
ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΗΘΖΠ & ΣΥΟΝΡΑΜΗΘΖΠ ΞΝΙΗΡΗΘΖΠ
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