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ΑΠΟΦΑΗ
ΘΔΜΑ :

Άδεηα ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο ζηεξεψλ (κε επηθίλδπλσλ) απνβιήησλ, φπσο
απηά νξίδνληαη ζηελ ΚΤΑ Η.Π. 50910/2727 (ΦΔΚ 1909/Β/22-12-2003), γηα ηελ
Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο, ζηελ επηρείξεζε «CYTOP ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ
ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» κε δ.η.
«ΔΛΣΔΠΔ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ».

Έρνληαο ππφςε:
1. Σν Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ 87/Α/7-6-2010) ‘’Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο-Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο’’.
2. Σν Π.Γ. 138/2010 (ΦΔΚ 231/Α/27-12-2010) ‘’Οξγαληζκφο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο
Θεζζαιίαο-ηεξεάο Διιάδαο’’.
3. Σν Ν. 1650/86 (ΦΔΚ 160/Α) «Γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο» φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην
Ν. 3010/2002 (ΦΔΚ 91/Α).
4. Σν Ν.2939/2001 (ΦΔΚ 179/Α/6-8-2001) «πζθεπαζίεο θαη ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ ζπζθεπαζηψλ
θαη άιισλ πξντφλησλ-Ίδξπζε Δζληθνχ Οξγαληζκνχ Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο πζθεπαζηψλ θαη
Άιισλ Πξντφλησλ (Δ.Ο.Δ.Γ..Α.Π) θαη άιιεο δηαηάμεηο».
5. Σν Ν. 3854/2010 (ΦΔΚ 94/Α/23-6-2010) «Σξνπνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ελαιιαθηηθή
δηαρείξηζε ησλ ζπζθεπαζηψλ θαη άιισλ πξντφλησλ θαη ηνλ Δζληθφ Οξγαληζκφ Δλαιιαθηηθήο
Γηαρείξηζεο πζθεπαζηψλ θαη Άιισλ Πξντφλησλ (Δ.Ο.Δ.Γ..Α.Π.) θαη άιιεο δηαηάμεηο».
6. Σν Ν. 4042/2012 (ΦΔΚ 24/Α/13-2-2012) «Πνηληθή πξνζηαζία πεξηβάιινληνο-Δλαξκφληζε κε ηελ
Οδεγία 2008/99/ΔΚ-Πιαίζην παξαγσγήο θαη δηαρείξηζεο απνβιήησλ-Δλαξκφληζε κε ηελ Οδεγία
2008/98/ΔΚ-Ρχζκηζε ζεκάησλ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο».
7. Σελ ΚΤΑ 114218/97 (ΦΔΚ 1016/Β/17-11-97) ‘’Καηάξηηζε πιαηζίνπ Πξνδηαγξαθψλ θαη γεληθψλ
πξνγξακκάησλ δηαρείξηζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ’’.
8. Σελ ΚΤΑ 29407/3508 (ΦΔΚ 1572/Β/16-12-2002) ‘’Μέηξα θαη φξνη γηα ηελ πγεηνλνκηθή ηαθή ησλ
απνβιήησλ’’.
9. 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’’.
10. Σελ ππ’ αξηζκ. 123067/10-2-2004 Δγθχθιην ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Πεξηβάιινληνο, ζρεηηθά κε ηελ
πεξηβαιινληηθή
αδεηνδφηεζε
έξγσλ:
πιινγή-Μεηαθνξά-Απνζήθεπζε
Απνβιήησλ
θαη
Απνθαηάζηαζε Υψξσλ Αλεμέιεγθηεο Γηάζεζεο Απνξξηκκάησλ.
11. Σελ ππ’ αξηζκ. 122648/9-3-2005 Δγθχθιην ηνπ Γξαθείνπ Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο πζθεπαζηψλ &
Άιισλ Πξντφλησλ κε ζέκα «Γηεπθξηλήζεηο ζρεηηθά κε ηελ Μειέηε Οξγάλσζεο γηα ηελ άδεηα
ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο απνβιήησλ ζπζθεπαζηψλ, ρξεζηκνπνηεκέλσλ ειαζηηθψλ νρεκάησλ,
απνβιήησλ ιηπαληηθψλ ειαίσλ, νρεκάησλ ζην ηέινο θχθινπ δσήο ηνπο, ρξεζηκνπνηεκέλσλ
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ειεθηξηθψλ ζηειψλ θαη ζπζζσξεπηψλ θαη απνβιήησλ εηδψλ ειεθηξηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ
εμνπιηζκνχ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2939/2001».
12. Σελ ππ’ αξηζκ. 129043/4345/8-7-2011 Δγθχθιην ηνπ Σκήκαηνο Γηαρείξηζεο ηεξεψλ Απνβιήησλ ηνπ
Τ.Π.Δ.Κ.Α., ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή λνκνζεζίαο γηα ηε δηαρείξηζε κε επηθίλδπλσλ ζηεξεψλ
απνβιήησλ.
13. Σελ Δγθχθιην 21 κε αξηζκ. πξση. 4631.109/12-12-2011 κε ζέκα: Άδεηεο ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο
απνβιήησλ.
14. Σελ κε αξηζκ. πξση. 32/πκ/2016/23-6-2016 (αξ. πξση. ΓΙ.ΠΔ.ΥΩ.. Θεζζαιίαο 1991/110552/24-62016) αίηεζε ηεο επηρείξεζεο «CYTOP ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ
ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» θαη ηελ ππνβιεζείζα κειέηε νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο.

Απνθαζίδνπκε
Υνξεγνχκε Άδεηα ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο ζηεξεψλ κε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ, εληφο
δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο, ζηελ επηρείξεζε «CYTOP ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ
ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ», κε έδξα ζηελ νδφ Λ.
Μεγαξίδνο 124 ζηνλ Αζπξφππξγν Αηηηθήο, κε ηνπο αθφινπζνπο φξνπο θαη πεξηνξηζκνχο:
1. Η παξνχζα Άδεηα αθνξά κφλν ζε εξγαζίεο ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο ζηεξεψλ (κε
επηθίλδπλσλ) απνβιήησλ, πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην Παξάξηεκα ΙΒ ηνπ άξζξνπ 17 ηεο
ΚΤΑ 50910/2727/2003 (ΦΔΚ 1909/Β/22-12-2003), εμαηξνπκέλσλ ησλ απνβιήησλ πνπ
επηζεκαίλνληαη κε αζηεξίζθν θαη ηα νπνία ραξαθηεξίδνληαη σο ελ δπλάκεη
επηθίλδπλα απόβιεηα ζύκθσλα κε ηελ Απόθαζε 2001/118/Δ.Κ.
2. Η παξνχζα Άδεηα ηζρχεη γηα ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο ησλ παξαθάησ
ζηεξεψλ, κε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ, κε θσδηθφ ΔΚΑ:
15

15 01
15 01 01
15 01 02
15 01 03
15 01 04
15 01 05
15 01 06
15 01 07

ΑΠΟΒΛΗΣΑ ΑΠΟ ΤΚΔΤΑΙΔ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ, ΤΦΑΜΑΣΑ
ΚΟΤΠΙΜΑΣΟ, ΤΛΙΚΑ ΦΙΛΣΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΣΔΤΣΙΚΟ ΡΟΤΥΙΜΟ ΜΗ
ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΟΜΔΝΑ ΑΛΛΩ
ζπζθεπαζία (πεξηιακβαλνκέλσλ ηδηαηηέξσο ζπιιεγέλησλ δεκνηηθώλ απνβιήησλ
ζπζθεπαζίαο)
ζπζθεπαζία απφ ραξηί θαη ραξηφλη
πιαζηηθή ζπζθεπαζία
μχιηλε ζπζθεπαζία
κεηαιιηθή ζπζθεπαζία
ζπλζεηηθή ζπζθεπαζία
κεηθηή ζπζθεπαζία
γπάιηλε ζπζθεπαζία

ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙΒ ηνπ άξζξνπ 17 ηεο ΚΤΑ 50910/2727/2003 (ΦΔΚ 1909/Β/22-12-2003),
φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ΚΤΑ 13588/725/2006 (ΦΔΚ 383/Β/28-3-2006) θαη ηζρχεη.
3. Η παξνχζα Άδεηα ηζρχεη γηα δξαζηεξηφηεηεο ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο κε επηθίλδπλσλ
ζηεξεώλ απνβιήησλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ΚΤΑ 50910/2727/2003 θαη δελ
επεθηείλεηαη ζε εξγαζίεο πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο, δηάζεζεο, αμηνπνίεζεο θαη
κεηαθφξησζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ.
4. Η επηρείξεζε, πξνθεηκέλνπ λα εθηειέζεη εξγαζίεο ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο κε επηθηλδχλσλ
απνβιήησλ ηα νπνία εληάζζνληαη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο ελαιιαθηηθήο
δηαρείξηζεο,
ζα
πξέπεη
λα
ζπλάςεη
ζύκβαζε
ζπλεξγαζίαο
κε
εγθεθξηκέλν/εγθεθξηκέλα ζπζηήκαηα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο. Η πξνεγνχκελε
πξνυπφζεζε δελ απαηηείηαη γηα ηε ζπιινγή θαη κεηαθνξά κε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ
ζπζθεπαζηψλ.
5. Η παξνχζα Άδεηα ηζρχεη γηα ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο ζηεξεψλ
απνβιήησλ, φπσο απηά νξίδνληαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, εληφο ησλ νξίσλ
αξκνδηφηεηαο ηεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο. ε πεξίπησζε πνπ ε δξαζηεξηφηεηα επεθηείλεηαη
πέξαλ ησλ νξίσλ ηεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο, ε επηρείξεζε ππνρξενχηαη λα δεηήζεη Άδεηα
γηα ηελ αληίζηνηρε Πεξηθέξεηα.
2
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6. Η δηάζεζε ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ λα γίλεηαη ζε λόκηκα ιεηηνπξγνύζεο επηρεηξήζεηο
πξνο πεξαηηέξσ εξγαζίεο αμηνπνίεζεο (R), ή πξνο δηαζπλνξηαθή κεηαθνξά.
7. Η επηρείξεζε ππνρξενχηαη, πξηλ ηελ έλαξμε ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ
ηελ παξνχζα Άδεηα, λα δηαζέηεη ζε ρξήζε ηελ απαξαίηεηε ππνδνκή ζε νρήκαηα,
κεραλήκαηα θαη εγθαηαζηάζεηο, γηα ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο Άδεηαο.
8. Η επηρείξεζε ππνρξενχηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 13 παξ. 3 ηεο ΚΤΑ 50910/2727/2003 θαη
ηελ Δγθχθιην 129043/4345/8-7-2011 λα θαηαρσξεζεί ζε Μεηξών πνπ ηεξείηαη ζηελ
Γηεύζπλζε Πξνζηαζίαο Βηνπνηθηιόηεηαο, Δδάθνπο θαη Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ ηνπ
Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο & Δλέξγεηαο θαη νθείιεη λα πξνζθνκίζεη ζηε Γ/λζε
Πεξηβάιινληνο & Υσξηθνχ ρεδηαζκνχ Θεζζαιίαο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο
Θεζζαιίαο-ηεξεάο Διιάδαο απνδεηθηηθφ θαηαρψξεζήο ηεο ζην ελ ιφγσ Μεηξψν.
9. Δπηζεκαίλεηαη φηη αλ απφ ηηο εξγαζίεο ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο ησλ αλσηέξσ απνβιήησλ
πξνθιεζεί ξχπαλζε ή ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο κε ππαηηηφηεηα ηεο επηρείξεζεο, ζα
εθαξκνζηεί ην άξζξν 15 ηεο ΚΤΑ 50910/2727/2003 ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο
ησλ Ν. 1650/86 & Ν. 2939/2001 πεξί επηβνιήο θπξψζεσλ.
10. Γηα θάζε δξαζηεξηφηεηα ζρεηηθά κε ηελ παξνχζα Άδεηα πξέπεη λα ππάξρεη ζχκβαζε είηε
ηνπ θαηφρνπ (λνκηθά ή θπζηθά πξφζσπα, θιπ.), είηε ηνπ δηαρεηξηζηή ησλ απνβιήησλ (ΟΣΑ,
θιπ.) κε ηελ επηρείξεζε.
11. Η επηρείξεζε ππνρξενύηαη λα δηαηεξεί κεηξών, ζην νπνίν λα αλαθέξνληαη ε πνζφηεηα,
ε θχζε, ε πξνέιεπζε, ηα θπζηθά θαη ρεκηθά ραξαθηεξηζηηθά, νη εκεξνκελίεο παξαιαβήο ή
εθρψξεζεο, ν πξννξηζκφο, ε ζπρλφηεηα ζπιινγήο, ην κέζν κεηαθνξάο, θαζψο θαη νη
εξγαζίεο δηάζεζεο ή αμηνπνίεζεο ησλ απνβιήησλ. Σν κεηξψν ζα δηαηεξείηαη γηα
ηνπιάρηζηνλ δχν (2) ρξφληα. Η αδεηνδνηνχκελε επηρείξεζε πξέπεη λα παξέρεη ηηο
παξαπάλσ πιεξνθνξίεο ζηελ Τπεξεζία καο, φηαλ απηέο δεηνχληαη.
12. Γηα ηελ θαιχηεξε νξγάλσζε ηνπ κεηξψνπ απνβιήησλ πνπ είλαη ππνρξεσηηθφ λα ηεξνχλ νη
επηρεηξήζεηο (παξαγσγνί απνβιήησλ, ζπιιέθηεο-κεηαθνξείο θαη εγθαηαζηάζεηο παξαιαβήο
απνβιήησλ) θαη γηα λα εμαζθαιηζηεί ε πιήξεο ηρλειαζηκφηεηα ησλ απνβιήησλ
(παξαγσγφο-ζπιινγέαο-κεηαθνξέαο-παξαιήπηεο), πξνηείλνπκε απηά λα δηαθηλνχληαη κε
«έληππν παξαθνινχζεζεο απνβιήηνπ». Σα «έληππα παξαθνινχζεζεο απνβιήησλ» είλαη
ηξηπιφηππα έληππα, ηππψλνληαη απφ ηελ θάζε επηρείξεζε, αξηζκνχληαη θαη δηαηεξνχληαη γηα
δπν ρξφληα ζην αξρείν ησλ εκπιεθφκελσλ επηρεηξήζεσλ. Η παξνχζα Άδεηα ζπλνδεχεηαη
απφ ην πξνηεηλφκελν ηξηπιφηππν έληππν παξαθνινχζεζεο κε επηθηλδχλσλ απνβιήησλ.
13. Η επηρείξεζε νθείιεη λα ππνβάιιεη κέρξη 20 Φεβξνπαξίνπ θάζε έηνπο, εγγξάθσο,
εηήζηα απνινγηζηηθή έθζεζε ζηελ Γ/λζε Πεξηβάιινληνο & Υσξηθνχ ρεδηαζκνχ Θεζζαιίαο
ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Θεζζαιίαο-ηεξεάο Διιάδαο, κε ηα ζηνηρεία θαη ηηο
πιεξνθνξίεο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ.
14. Η αδεηνδνηνχκελε επηρείξεζε ππνρξενχηαη λα ηεξήζεη φια φζα αλαθέξνληαη ζηε κειέηε
νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο πνπ θαηαηέζεθε ζηελ Τπεξεζία καο, εθφζνλ δελ έξρνληαη ζε
αληίζεζε κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Απφθαζεο.
15. Ο αθξηβήο πξνζδηνξηζκφο ησλ ζεκείσλ ζπιινγήο δελ είλαη ζηαηηθφο, αιιά πξνζαξκφδεηαη
ζηηο εθάζηνηε αλάγθεο πνπ ππάξρνπλ. ε θάζε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα γίλεηαη θαηάιιειε
επηινγή ησλ ρψξσλ ζπγθέληξσζεο κε βάζε ηα θάησζη θξηηήξηα:
εμαζθάιηζε πξνζβαζηκφηεηαο ησλ νρεκάησλ θαη ιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ δηαδηθαζηψλ
θνξηνεθθφξησζεο
επθνιία πξφζβαζεο ζηνπο παξαγσγνχο ρσξίο παξελφριεζε ησλ γεηηνληθψλ θαηνηθηψλ
εμαζθάιηζε ζπλζεθψλ πγηεηλήο
ειαρηζηνπνίεζε ηεο νπηηθήο φριεζεο ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ
θεληξνβαξηθφηεηα ηεο εμππεξεηνχκελεο πεξηνρήο
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16. Όζνλ αθνξά ηα νρήκαηα κεηαθνξάο ζα πξέπεη:
λα θαζαξίδνληαη ηαθηηθά.
λα ππνβάιινληαη ζε ηαθηηθφ έιεγρν θαη λα αθνινπζνχλ ηελ θείκελε λνκνζεζία πεξί
έθδνζεο δειηίσλ ηερληθνχ ειέγρνπ ΚΣΔΟ.
λα είλαη εθνδηαζκέλα κε θαηάιιειν εμνπιηζκφ αληηκεηψπηζεο έθηαθησλ θαηαζηάζεσλ
λα ζπληεξνχληαη ζε ζπλεξγεία απηνθίλεησλ πνπ δηαζέηνπλ θαηάιιειε άδεηα γηα ην είδνο
ηεο ζπληήξεζεο.
ε δηαρείξηζε ησλ ρξεζηκνπνηεκέλσλ νξπθηειαίσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ζπληήξεζε
ησλ νρεκάησλ λα γίλεηαη ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 82/2004 (ΦΔΚ 64/Α/2-3-2004).
νη νδεγνί θαη νη ρεηξηζηέο κεραλεκάησλ έξγνπ λα δηαζέηνπλ ηελ αλάινγε εκπεηξία θαη
επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε θαη λα είλαη θάηνρνη επαγγεικαηηθήο άδεηαο νδήγεζεο
ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία.
λα αλαγξάθνπλ ηνλ ηίηιν ηεο επηρείξεζεο θαη ζηηο δχν πιεπξέο.
λα εθηεινχλ δξνκνιφγηα θαηφπηλ νξγαλσκέλνπ πξνγξακκαηηζκνχ κε θαηάιιειν
σξάξην, ζε νδηθνχο άμνλεο ζε ζπλάξηεζε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Ο.Κ. θαη κε γλψκνλα
ηελ ρακειφηεξε δπλαηή φριεζε ψζηε λα κελ πξνθχπηνπλ δεπηεξνγελή πεξηβαιινληηθά
πξνβιήκαηα απφ ηελ θπθινθνξηαθή θφξηηζε ησλ δξφκσλ, θιπ.
λα δηαζέηνπλ αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην αζηηθήο θάιπςεο έλαληη ηξίησλ.
κε ηελ πιήξσζε ησλ αλνηθηνχ ηχπνπ απνξξηκκαηνθηβσηίσλ (container) θαη πξηλ ηε
κεηαθνξά ηνπο ζε εγθεθξηκέλνπο ρψξνπο αμηνπνίεζεο (R) λα γίλεηαη επηκειήο θάιπςε
ηνπο κε ζθέπαζηξν (κνπζακάο), γηα ηελ απνθπγή ηπρφλ δηαζπνξάο απνβιήησλ ζην
πεξηβάιινλ θαηά ηε δηαδξνκή.
17. Σα νρήκαηα ζπιινγήο-κεηαθνξάο ζα ζηαζκεχνπλ ζηνλ ρψξν ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο
επηρείξεζεο «LPC AE» ζηνλ Αζπξφππξγν Αηηηθήο.
18. Η πιήξσζε ησλ νρεκάησλ κεηαθνξάο λα γίλεηαη κε ηέηνην ηξφπν πνπ λα κελ επηηξέπεη ηε
κεηαηφπηζε ηνπ θέληξνπ βάξνπο ηνπ νρήκαηνο θαηά ηε κεηαθνξά ηνπ θνξηίνπ, πξνο
απνθπγή ηξνραίνπ αηπρήκαηνο.
19. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε έθηαθησλ πεξηζηαηηθψλ πξέπεη λα ππάξρεη νκάδα ζε επηθπιαθή πνπ
λα δηαζέηεη θαηάιιεια κέζα αληηκεηψπηζεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ζθνχπεο, γάληηα,
ππξνζβεζηήξεο, θαξκαθείν θ.α.
20. Σν πξνζσπηθφ ηεο επηρείξεζεο νθείιεη 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
Ννκνζεζία.
21. Να νξηζζεί εθ κέξνπο ηεο επηρείξεζεο εθπξφζσπνο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο
εθαξκνγήο ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο Άδεηαο θαη ησλ δηαηάμεσλ ηεο ζρεηηθήο Ννκνζεζίαο.
22. Κάζε φξνο ηεο παξνχζαο Άδεηαο δχλαηαη λα ηξνπνπνηεζεί, εθφζνλ θαηά ηελ πινπνίεζε ή
ηε ιεηηνπξγία ηεο δξαζηεξηφηεηαο πξνθχςεη φηη θηλδπλεχεη ε Γεκφζηα Τγεία ή δελ
πξνζηαηεχεηαη επαξθψο ην πεξηβάιινλ.
23. Διέγρνπο γηα ηελ ηήξεζε ή κε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο δχλαληαη λα δηελεξγνχλ νη θαηά ηελ
θείκελε λνκνζεζία αξκφδηεο Τπεξεζίεο (άξζξν 14 ηεο ΚΤΑ 50910/2727/2003).
24. Η κε ηήξεζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο Άδεηαο ή ε θαζ' ππέξβαζή ηνπο πξαγκαηνπνίεζε
έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ κε απνηέιεζκα ηελ ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο,
ζπλεπάγνληαη, πέξαλ ησλ θπξψζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο άιιεο δηαηάμεηο ηεο
θείκελεο λνκνζεζίαο, ηελ επηβνιή ζηνπο ππεχζπλνπο θαη ησλ πξνβιεπνκέλσλ θπξψζεσλ
απφ ηηο δηαηάμεηο, ησλ άξζξσλ 28, 29, θαη 30 ηνπ Ν. 1650/86 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη
ηζρχεη, θαζψο θαη ηνπ άξζξνπ 15 ηεο ΚΤΑ 50910/2727/2003.
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25. 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.
Η παξνχζα Άδεηα ηζρχεη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πέληε (5) εηψλ (έσο 29/7/2021) 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 εθνδηαζζεί
κε λέα άδεηα ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο ζηεξεψλ κε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ, ζχκθσλα κε ηηο
εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.
Η θαηαιιειφηεηα ηνπ/ησλ νρήκαηνο/νρεκάησλ κεηαθνξάο είλαη αξκνδηφηεηα ηνπ Τπνπξγείνπ
Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ & Γηθηχσλ θαη δελ απνηειεί αληηθείκελν ηεο παξνχζαο Απφθαζεο.
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.
Καηά ηεο Απφθαζεο απηήο κπνξεί λα αζθεζεί έλζηαζε κέζα ζε δηάζηεκα ηξηάληα (30) εκεξψλ
απφ ηελ έθδνζή ηεο απφ νπνηνλδήπνηε έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ, ελψπηνλ ηνπ Τπνπξγνχ ΠΔΝ.
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