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ΘΔΜΑ: Άδεηα σιιογής-Μεηαθοράς κε επηθίλδσλωλ ηερεώλ Αποβιήηωλ ζηελ εηαηρεία
CYTOP ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΔ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΑΝΩΝΤΜΖ
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Π.Δ. Αηηηθής, ζε επίπεδο Περηθέρεηας Γσηηθής Διιάδας.
Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ,
ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΤ
Έρνληαο ππφςε:
1.
Σν Ν.1650/1986 (ΦΔΚ160/Α/18-10-1986) «γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο».
2.
Σν Ν.3010/02 (ΦΔΚ91Β25-04-02) «Δλαξκφληζε ηνπ Ν.1650/1986 κε ηηο Οδεγίεο 97/11
Δ.Δ. θαη 96/61 Δ.Δ.»
3.
Σν Ν.4014/2011 (ΦΔΚ209/Α/21-09-2011) «Πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε έξγσλ θαη
δξαζηεξηνηήησλ…»
4.
Σν Ν.4042/2012 (ΦΔΚ24/Α/13-02-2012) «…Πιαίζην παξαγσγήο θαη δηαρείξηζεο
απνβιήησλ…»
5.
Σελ ΚΤΑ 50910/2727/03 (ΦΔΚ1909/Β/22-12-2003) «Μέηξα θαη φξνη γηα ηε δηαρείξηζε
ζηεξεψλ απνβιήησλ-Δζληθφο θαη Πεξηθεξεηαθφο ρεδηαζκφο Γηαρείξηζεο».
6.
Σελ ΚΤΑ 114218/1997 (ΦΔΚ1016/Β/17-11-1997) «Καηάξηηζε πιαηζίνπ πξνδηαγξαθψλ
θαη γεληθψλ πξνγξακκάησλ δηαρείξηζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ».
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Σν Ν. 2939/2001 (ΦΔΚ 179Α/06.08.01) «Πεξί ζπζθεπαζηψλ θαη ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο
ζπζθεπαζηψλ θαη άιισλ πξντφλησλ…», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 3854/2010 θαη
ηζρχεη.
8.
Σελ 123067/10-02-2004 εγθχθιην ηνπ Τ.ΠΔ.ΥΧ.ΓΔ. «Πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε
έξγσλ: πιινγή – Μεηαθνξά – Απνζήθεπζε…»
9.
Σελ ΚΤΑ 36259/1757/Δ103 (ΦΔΚ 1312/Β/24-08-2010) «Μέηξα, φξνη θαη πξφγξακκα γηα
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ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ απφ εθζθαθέο, θαηαζθεπέο θαη θαηεδαθίζεηο
(ΑΔΚΚ)» φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 4030/2011 θαη ηζρχεη.
Σελ εγθχθιην 122648/9-3-05 ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ/Γεληθή Γηεχζπλζε Πεξηβάιινληνο
«Γηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηε Μειέηε Οξγάλσζεο γηα ηελ άδεηα ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο
απνβιήησλ ζπζθεπαζηψλ, ρξεζηκνπνηεκέλσλ ειαζηηθψλ νρεκάησλ…».
Σν ΠΓ 116/2004 (ΦΔΚ 81/Α/05.03.04) «Μέηξα, φξνη θαη πξφγξακκα γηα ηελ ελαιιαθηηθή
δηαρείξηζε ησλ OTKZ …» φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ΤΑ 15540/548/Δ103/2012 θαη
ηζρχεη.
Σν ΠΓ 109/2004 (ΦΔΚ 75/Α/05.03.04) «Μέηξα θαη φξνη γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε
ησλ κεηαρεηξηζκέλσλ ειαζηηθψλ θαη νρεκάησλ. Πξφγξακκα γηα ηελ ελαιιαθηηθή
δηαρείξηζή ηνπο…».
Σν κε αξ. πξ. 3006025/1093/15.05.10 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο ηνπ Γ.Υ.Κ.
ζχκθσλα κε ην νπνίν γηα ηε δξαζηεξηφηεηα νδηθήο κεηαθνξάο ΟΣΚΕ ηα απφβιεηα απηά
δελ ηαμηλνκνχληαη ζε θάπνηα θαηεγνξία επηθηλδχλσλ πιψλ.
Σελ ππ’ αξηζ. Ζ.Π. 23615/651/Δ.103 (ΦΔΚ 1184/Β/09-05-2014) Κ.Τ.Α. «Καζνξηζκφο
θαλφλσλ, φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ εηδψλ
ειεθηξηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ (ΑΖΖΔ)…».
Σν κε αξ. πξ. 3010421/1750/2004 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο ηνπ Γ.Υ.Κ.
ζχκθσλα κε ην νπνίν γηα ηε δξαζηεξηφηεηα νδηθήο κεηαθνξάο ΑΖΖΔ ηα απφβιεηα απηά
δελ ηαμηλνκνχληαη ζε θάπνηα θαηεγνξία επηθηλδχλσλ πιψλ.
Σελ Πξάμε 4 ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ ηεο 06.02.2015 (ΦΔΚ 24Α).
Σν άξζξν 56 ηνπ Ν. 4257/2014 (ΦΔΚ 93Α).
Σελ 129043/4345/08-07-2011 (ΑΓΑ 4ΑΦ0-ΚΘ) εγθχθιην ηνπ Τ.ΠΔ.Κ.Α. «Δθαξκνγή
λνκνζεζίαο γηα ηε δηαρείξηζε κε επηθίλδπλσλ ζηεξεψλ απνβιήησλ».
Σελ 4631.109/12-12-2011 (ΑΓΑ 45ΦΠ0-ΔΝ6) εγθχθιην 21 ηνπ Τ.ΠΔ.Κ.Α. «Άδεηεο
ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο απνβιήησλ».
Σελ ππ’ αξηζκ. 49/15.12.2015 Πξάμε Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ γηα ηελ «Σξνπνπνίεζε θαη
έγθξηζε ηνπ Δζληθνχ ρεδίνπ Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ (Δ..Γ.Α.) θαη ηνπ Δζληθνχ
ηξαηεγηθνχ ρεδίνπ Πξφιεςεο Γεκηνπξγίαο Απνβιήησλ πνπ θπξψζεθαλ κε ηελ
51373/4684/25.11.2015 θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο
Αλαζπγθξφηεζεο θαη Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 31 ηνπ Ν.
4342/2015».
Σελ 1226.61/12-03-2012 (ΑΓΑ Β44Τ0-Η9Α) εγθχθιην 3 ηνπ Τ.ΠΔ.Κ.Α. «Άδεηεο ζπιινγήο
θαη κεηαθνξάο κε επηθηλδχλσλ απνβιήησλ – Γηαδηθαζίεο αλαλέσζεο θαη δηάξθεηα ηζρχνο».
Σελ 9966/20-12-05 Απφθαζε γηα ηελ έγθξηζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ ρεδηαζκνχ ΓΑ.
Σν Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ 87Α/07-06-2010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο –Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο».
Σν Π.Γ. 139/2010 (ΦΔΚ 232/Α/27-12-2010) «Οξγαληζκφο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο
Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ηνλίνπ».
Σελ κε αξ. πξση. ηεο Τπεξεζίαο καο 1418/88070/27.06.2016 αίηεζε ηεο ελδηαθεξφκελεο
εηαηξείαο.
ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ

Υορεγούκε Άδεηα σιιογής-Μεηαθοράς κε επηθίλδσλωλ ηερεώλ Αποβιήηωλ ζηελ εηαηρεία
CYTOP A.E., σπό ηοσς αθόιοσζοσς όροσς:
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Γεληθοί όροη:

1.
1.1.

Ζ άδεηα απηή αθνξά κόλο ζε εξγαζίεο ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο κε επηθίλδπλσλ ζηεξεψλ
απνβιήησλ κε ζθνπφ ηε κεηαθνξά ηνπο ζε θαηάιιεια αδεηνδνηεκέλεο
εηαηξίεο/εγθαηαζηάζεηο πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο, δηάζεζεο, δηαινγήο, αλαθχθισζεο,
επεμεξγαζίαο θαη αμηνπνίεζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ. Ζ παξνχζα άδεηα ηζρχεη απφ ηελ έλαξμε
ηζρχνο θάζε χκβαζεο ηεο επηρείξεζεο κε ην αληίζηνηρν Δγθεθξηκέλν χζηεκα
Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ γηα κεηαθνξά ησλ ζπιιεγνκέλσλ απφ απηήλ
ζηεξεψλ απνβιήησλ ζηηο εγθεθξηκέλεο εγθαηαζηάζεηο δηαρείξηζεο πνπ ζα νξίδνληαη απφ ην
αληίζηνηρν πιινγηθφ χζηεκα Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο.
Δηδηθφηεξα, ε άδεηα απηή αθνξά ηε κεηαθνξά ησλ κε επηθίλδσλωλ ζηερεώλ αποβιήηωλ κε
ηοσς αληίζηοητοσς θωδηθούς ΔΚΑ θαη ηα αληίζηοητα οτήκαηα θαη κέζα κεηαθοράς ποσ
παροσζηάδοληαη ζηολ παραθάηω πίλαθα:
ΠΗΝΑΚΑ:

ΚΩΓΗΚΟΗ ΔΚΑ
Φσζηθή
ΟΥΖΜΑΣΑ
(Δσρωπαϊθός
ΜΔΑ ΤΛΛΟΓΖ
Καηάζηαζε ΜΔΣΑΦΟΡΑ
Καηάιογος Αποβιήηωλ)
15 ΑΠΟΒΛΖΣΑ ΑΠΟ ΤΚΔΤΑΗΔ ΑΠΟΡΡΟΦΖΣΗΚΑ ΤΛΗΚΑ, ΤΦΑΜΑΣΑ
ΚΟΤΠΗΜΑΣΟ, ΤΛΗΚΑ ΦΗΛΣΡΩΝ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΣΔΤΣΗΚΟ ΡΟΤΥΗΜΟ ΜΖ
ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΟΜΔΝΑ ΑΛΛΩ
15 01 01 ζπζθεπαζία
ΑΝΟΗΚΣΑ
απφ ραξηί θαη ραξηφλη
ΣΔΡΔΟ
ΦΟΡΣΖΓΑ
ΥΤΓΖΝ
15 01 02 πιαζηηθή
ΑΝΟΗΚΣΑ
ζπζθεπαζία
ΣΔΡΔΟ
ΦΟΡΣΖΓΑ
ΠΛΑΣΗΚΔ ΑΚΟΤΛΔ
15
01
03
μχιηλε
ΑΝΟΗΚΣΑ
ζπζθεπαζία
ΣΔΡΔΟ
ΦΟΡΣΖΓΑ
ΥΤΓΖΝ
15 01 04 κεηαιιηθή
ΑΝΟΗΚΣΑ
ζπζθεπαζία
ΣΔΡΔΟ
ΦΟΡΣΖΓΑ
ΥΤΓΖΝ ή ΒΑΡΔΛΗΑ
15 01 05 ζπλζεηηθή
ΑΝΟΗΚΣΑ
ζπζθεπαζία
ΣΔΡΔΟ
ΦΟΡΣΖΓΑ
ΥΤΓΖΝ ή ΒΑΡΔΛΗΑ
15
01
06
κεηθηή
ΑΝΟΗΚΣΑ
ζπζθεπαζία
ΣΔΡΔΟ
ΦΟΡΣΖΓΑ
ΥΤΓΖΝ ή ΒΑΡΔΛΗΑ
15 01 07 γπάιηλε
ΑΝΟΗΚΣΑ
ζπζθεπαζία
ΣΔΡΔΟ
ΦΟΡΣΖΓΑ
ΒΑΡΔΛΗΑ
1.2. Ζ παξνχζα άδεηα ηζρχεη γηα δξαζηεξηφηεηεο ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο κε επηθίλδπλσλ ζηεξεψλ
απνβιήησλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Ζ.Π.50910/2727/03 (ΦΔΚ 1909Β) θαη δελ επεθηείλεηαη ζε
εξγαζίεο πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο, δηάζεζεο, αμηνπνίεζεο θαη κεηαθφξησζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ.
1.3. Σα απφβιεηα ζα κεηαθέξνληαη ζε λνκίκσο αδεηνδνηεκέλεο κνλάδεο αλάθηεζεο – αλαθχθισζεο
ζηεξεψλ απνβιήησλ θαη ζε λνκίκσο αδεηνδνηεκέλεο κνλάδεο, νη νπνίεο έρνπλ ζπκβιεζεί κε ηα
εγθεθξηκέλα απφ ηελ αξκφδηα Γ/λζε ηνπ ΤΠ.ΠΔ.& ΔΝ. ζπζηήκαηα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο κε
επηθηλδχλσλ απνβιήησλ. Ζ ζχκβαζε ηεο εηαηξίαο κε θνξείο ή/θαη εηαηξίεο δηάζεζεο, αλαθχθισζεο,
επεμεξγαζίαο θαη αμηνπνίεζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ πξέπεη λα είλαη ζε ηζρχ, νη κνλάδεο δηαρείξηζεο
απνβιήησλ (απνδέθηεο απνβιήησλ) λα είλαη θαηάιιεια αδεηνδνηεκέλεο θαη ε δηαρείξηζε ησλ
ειίδα 3
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πξναλαθεξζέλησλ θσδηθψλ ΔΚΑ λα πξνβιέπεηαη ζηηο ζρεηηθέο Απνθάζεηο ησλ αξκνδίσλ
Τπεξεζηψλ.
1.4. Ζ παξνχζα άδεηα ηζρχεη κόλο εληός ηωλ ορίωλ ηες αρκοδηόηεηας ηες Περηθέρεηας Γσηηθής
Διιάδος.
1.5. Ζ εηαηξία ππνρξενχηαη πξν ηεο ελάξμεσο ησλ αλαθεξνκέλσλ 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 ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο ησλ απνξξηκκάησλ. Δπίζεο, ε εηαηξία έρεη ηελ επζχλε γηα ην
ρεηξηζκφ θαη ηε 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.
1.6. Ζ εηαηξία έρεη ηελ πιήξε επζχλε γηα ηελ νξγάλσζε ησλ κέζσλ ζπιινγήο θαη ησλ νρεκάησλ
κεηαθνξάο, ηελ θαηαιιειφηεηά ηνπο γηα ηε κεηαθνξά ησλ απνβιήησλ, ηελ αζθαιή παξάδνζή ηνπο
ζε λφκηκα ιεηηνπξγνχζεο επηρεηξήζεηο πξνο πεξαηηέξσ εξγαζίεο αμηνπνίεζεο ή δηάζεζεο (R/D) ή
πξνο δηαζπλνξηαθή κεηαθνξά.
1.7. Ζ εηαηξία ππνρξενχηαη ζχκθσλα κε ην αξ. 13 παξ. 3 ηεο ΚΤΑ ΖΠ 50910/2727/03 θαη ηελ
Δγθχθιην 129043/4345/2011 λα θαηατωρεζεί ζηο Μεηρώο πνπ ηεξείηαη ζηελ αξκφδηα ππεξεζία
πεξηβάιινληνο (Σκήκα Γηαρείξηζεο Αζηηθψλ Βηνκεραληθψλ θαη πλαθψλ Απνβιήησλ) ηνπ ΤΠ.ΠΔ.
& ΔΝ θαη νθείιεη λα πξνζθνκίζεη ζηελ Τπεξεζία καο απνδεηθηηθφ ηεο θαηαρψξεζήο ηεο ζην ελ
ιφγσ κεηξψν, εληφο 3 κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζεο.
1.8. Αλ δηαπηζησζεί απφ ηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο φηη κε ηελ εθαξκνγή φζσλ πξνβιέπνληαη απφ ηελ
παξνχζα δελ πξνζηαηεχεηαη επαξθψο ε πγεία ή/θαη ην πεξηβάιινλ, ζα επηβάιινληαη πξφζζεηνη φξνη
κε ηελ έθδνζε λέαο Απφθαζεο, κε ηελ νπνία ε εηαηξία ζα ππνρξενχηαη ζε άκεζε ζπκκφξθσζε.
1.9. Δπηζεκαίλεηαη φηη αλ απφ ηηο εξγαζίεο ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο κε επηθίλδπλσλ ζηεξεψλ
απνβιήησλ πξνθιεζεί ξχπαλζε ή ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο κε ππαηηηφηεηα ηεο εηαηξίαο, ζα
εθαξκνζηεί ην άξζξν 15 ηεο ΚΤΑ Ζ.Π. 50910/2727/03 (ΦΔΚ 1909Β) ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ζρεηηθέο
δηαηάμεηο ηνπ Ν.1650/86 πεξί επηβνιήο θπξψζεσλ.
1.10. Γηα θάζε δξαζηεξηφηεηα ζρεηηθή κε ηελ παξνχζα άδεηα πξέπεη λα ππάξρεη ζχκβαζε είηε ηνπ
θαηφρνπ (λνκηθά ή θπζηθά πξφζσπα θ.ι.π.) είηε ηνπ δηαρεηξηζηή ησλ απνξξηκκάησλ (ΟΣΑ θ.ι.π.) κε
ηελ εηαηξία, ε νπνία νθείιεη λα ελεκεξψλεη ηε Γ/λζε Πεξηβάιινληνο θαη Υσξηθνχ ρεδηαζκνχ ηεο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πει/ζνπ, Ηνλίσλ θαη Γπηηθήο Διιάδαο, ζρεηηθά κε θάζε χκβαζε πνπ
ππνγξάθεη, ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο αδεηνδφηεζεο, ππνβάιινληαο ζπκπιεξσκαηηθά ηερληθά
ζηνηρεία, εάλ απαηηείηαη, έηζη ψζηε λα ηεθκεξηψλεηαη ε θάιπςε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ ζπλφινπ ησλ
ζπκβάζεσλ.
1.11. Ζ αδεηνδνηνχκελε εηαηξία ππνρξενχηαη λα ηεξήζεη φια φζα αλαθέξνληαη ζηε ζεσξεκέλε
Μειέηε Οξγάλσζεο θαη Λεηηνπξγίαο πνπ θαηαηέζεθε κε ην (25) ζρεηηθφ θαη εθφζνλ δελ έξρνληαη ζε
αληίζεζε κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο απφθαζεο. Ζ ελ ιφγσ Μειέηε απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο
ηεο παξνχζαο άδεηαο.
1.12. Οη 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 ζηεξεψλ απνβιήησλ θαη γεληθά νιφθιεξεο ηεο
αδεηνδνηνχκελεο δξαζηεξηφηεηαο πξέπεη λα είλαη απνιχησο ζχκθσλεο κε ηα νξηδφκελα ζηελ ΚΤΑ
114218/1997 (6 ζρεη.).
1.13. Σα ζπιιεγφκελα θαη κεηαθεξφκελα απφ ηελ εηαηξία ζηεξεά απφβιεηα ηα νπνία εκπίπηνπλ ζηε
λνκνζεζία γηα ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ζηεξεψλ απνβιήησλ ζα πξέπεη λα δηαρεηξίδνληαη ζχκθσλα κε
ην Ν. 2939/01 θαη ηα εθηειεζηηθά ηνπ Π.Γ. θαη Κ.Τ.Α. πνπ έρνπλ εθδνζεί ή πξφθεηηαη λα εθδνζνχλ
σο απφξξνηα ησλ δηαηάμεσλ ηνπ σο άλσ Νφκνπ θαη κε ηα νπνία θαζνξίδνληαη νη φξνη θαη
πξνυπνζέζεηο θαη θάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ δηαθφξσλ ηχπσλ
ησλ ελ ιφγσ ζηεξεψλ απνβιήησλ. ε απηή ηελ πεξίπησζε, ε εηαηξία νθείιεη λα ζπλεξγαζηεί κε ηα
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αληίζηνηρα εγθεθξηκέλα απφ ηελ αξκφδηα Γ/λζε ηνπ Τ.Π.Α.Π.ΔΝ. πιινγηθά πζηήκαηα
Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ, εθφζνλ απαηηείηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο ζρεηηθήο
λνκνζεζίαο.
1.14. Ζ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ Ορεκάησλ ζην Σέινο Κχθινπ Εσήο ηνπο (ΟΣΚΕ), ησλ ΑΖΖΔ
θαη ησλ ΑΔΚΚ δηέπεηαη απφ ηηο γεληθέο αξρέο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο ηνπ Νφκνπ 2939/2001 θαη
πξέπεη λα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ.116/2004 θαη ησλ Κ.Τ.Α. Ζ.Π.
23615/651/Δ.103 θαη 36259/1757/Δ103 αληίζηνηρα.
1.15 ε πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε κεηαθέξεη απφβιεηα ηα νπνία πεξηγξάθνληαη ζηνλ παξαπάλσ
πίλαθα κε θσδηθφ ΔΚΑ πνπ αληηζηνηρεί ζηε κε επηθίλδπλε εθδνρή δεχγνπο θσδηθψλ απνβιήησλ
(θαηνπηξηθφ δεχγνο), ηα απφβιεηα απηά ζπιιέγνληαη μερσξηζηά θαη, θαηά ηε κεηαθνξά ηνπο,
ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεκέλε αλάιπζε δηαπηζηεπκέλνπ εξγαζηεξίνπ κε επζχλε ηνπ παξαγσγνχ
ησλ απνβιήησλ (πξφηππν ΔΛΟΣ EN 14899) φηαλ ν παξαγσγφο είλαη παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα
πνπ αδεηνδνηείηαη πεξηβαιινληηθά (επηρείξεζε ή εγθαηάζηαζε).
2.

Όροη θαη περηορηζκοί ποσ αθορούλ ζηε ζσιιογή κε επηθίλδσλωλ ζηερεώλ αποβιήηωλ

2.1. Καηάιιειε επηινγή ησλ ρψξσλ ζπγθέληξσζεο ψζηε:
 λα δηεπθνιχλεηαη ε ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ δηαδηθαζηψλ θνξηνεθθφξησζεο ησλ κεραλεκάησλ
ζπγθέληξσζεο.
 λα είλαη εχθνια πξνζβάζηκνη, ρσξίο λα παξελνρινχληαη νη γεηηνληθέο θαηνηθίεο.
 λα είλαη ζε ζεκείν θεληξνβαξέο ησλ πεξηνρψλ πνπ εμππεξεηνχλ.
2.2. Ζ 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 θ.ι.π.) θαη ζα ιακβάλνληαη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα ψζηε λα κελ
πξνθχπηνπλ πεξηβαιινληηθά, θπθινθνξηαθά θαη πγεηνλνκηθά πξνβιήκαηα.
2.3. Σα νρήκαηα κεηαθνξάο, ηα container, ηα κεραληθά ζάξσζξα, ηα δνρεία ζπιινγήο θ.α. ζα πξέπεη
λα θαζαξίδνληαη απαξαηηήησο κεηά ην πέξαο έθαζηεο εθθφξησζήο ηνπο, είηε λα αληηθαζίζηαληαη κε
άιια θαζαξά.
2.4. Σν πιχζηκν ησλ δνρείσλ 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. Ζ ζέζε ησλ ρψξσλ ζπιινγήο λα είλαη απφκαθξε θαη κε νξαηή απφ αξραηνινγηθνχο ρψξνπο θαη
γεληθά απφ πνιηηηζηηθνχ πεξηερνκέλνπ θηίζκαηα.
2.6. Απαγνξεχεηαη ε ζπγθέληξσζε ή πξνζσξηλή απνζήθεπζε (κεηά ηε ζπιινγή) απνβιήησλ
νπνηνπδήπνηε είδνπο ζε ζηεγαζκέλνπο ή ππαίζξηνπο ρψξνπο εληφο ή εθηφο ζρεδίνπ άλεπ ηεο
ζρεηηθήο άδεηαο.
2.7. Να ιεθζεί ηδηαίηεξε κέξηκλα γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ζπλερή ελεκέξσζε ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ
απαζρνιείηαη ζηα πιαίζηα ηεο αδεηνδνηνχκελεο δξαζηεξηφηεηαο, ζε ζέκαηα αζθάιεηαο θαη
ρεηξηζκνχ ησλ απνβιήησλ γηα ηελ απνθπγή θηλδχλσλ γηα ηε δεκφζηα πγεία θαη ην πεξηβάιινλ. Σν
πξνζσπηθφ ηεο Δηαηξίαο λα θέξεη εηδηθέο ζηνιέο εξγαζίαο θαη ινηπφ εμνπιηζκφ (γάληηα, κπφηεο
αζθαιείαο, θξάλνο, αληαλαθιαζηηθφ γηιέθν θ.α.), αλάινγα κε ηε θχζε θαη ην σξάξην εξγαζίαο. Να
ιεθζεί ηδηαίηεξε κέξηκλα ψζηε λα εμνπιηζηνχλ ηα νρήκαηα κεηαθνξάο κε ζχζηεκα επηθνηλσλίαο.
3.

Όροη θαη περηορηζκοί ποσ αθορούλ ζηε κεηαθορά κε επηθίλδσλωλ ζηερεώλ αποβιήηωλ

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.
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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.
3.3. Οη νδεγνί θαη νη ρεηξηζηέο αλπςσηηθψλ λα έρνπλ ηελ πξνβιεπφκελε απφ ηελ ηζρχνπζα
λνκνζεζία επαγγεικαηηθή άδεηα.
3.4. Ζ 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 δηακέζσ ππθλνθαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ.
3.5. Ζ θπθινθνξία ησλ νρεκάησλ κεηαθνξάο πξέπεη λα αθνινπζεί πηζηά ηνλ Κ.Ο.Κ.
3.6. Ζ 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 απφξξηςήο ηνπο ζην πεξηβάιινλ.
3.7. Μεηά ηελ πιήξσζε ησλ αλνηθηνχ ηχπνπ νρεκάησλ κεηαθνξάο θαη πξηλ ηε κεηαθίλεζή ηνπο ζε
λνκίκσο αδεηνδνηεκέλεο εγθαηαζηάζεηο, λα γίλεηαη επηκειήο θάιπςή ηνπο κε ζθέπαζηξν γηα ηελ
απνθπγή ηπρφλ δηαζπνξάο απνβιήησλ ζην πεξηβάιινλ θαηά ηε δηαδξνκή.
4. Σειηθές σποτρεώζεης
4.1. Γηα θάζε φρεκα κεηαθνξάο ζα πξέπεη λα πξνβιέπεηαη ζέζε ζηάζκεπζεο ζε θαηάιιεια
αδεηνδνηεκέλν ρψξν.
4.2. Να ηεξείηαη ζρεηηθφ αξρείν, ζεσξεκέλν απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία, θαζαξηζκψλ, κεηαθνξψλ
θ.α., κε φια ηα παξαζηαηηθά ζηνηρεία.
4.3. Να νξηζζεί ππεχζπλνο ηεο εηαηξίαο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο ησλ φξσλ ηεο
παξνχζαο απφθαζεο θαη ησλ δηαηάμεσλ ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο.
4.4. Ζ εηαηρία οθείιεη λα ηερεί κεηρώο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 12 ηεο (5) ζρεηηθήο ΚΤΑ, ζην
νπνίν ζα αλαγξάθεηαη ε πνζφηεηα, ην είδνο, ε πξνέιεπζε, ηα θπζηθνρεκηθά ραξαθηεξηζηηθά, νη
εκεξνκελίεο παξαιαβήο ή εθρψξεζεο, ν πξννξηζκφο, ε ζπρλφηεηα ζπιινγήο, ν ηξφπνο δηάζεζεο
ησλ απνβιήησλ θαη ην κέζν κεηαθνξάο. Γηα λα εμαζθαιηζηεί ε πιήξεο ηρλειαζηκφηεηα ησλ
απνβιήησλ, απηά ζα πρέπεη λα δηαθηλούληαη κε ηο έλησπο παραθοιούζεζες αποβιήηοσ
(Παράρηεκα ΗΗ ηες άλω (18) ζτεη. Δγθσθιίοσ. Σα έληππα απηά είλαη ηξηπιφηππα ηππψλνληαη απφ
ηελ θάζε εηαηξία θαη δηαηεξνχληαη γηα δύο ρξφληα ζην αξρείν ησλ εκπιεθνκέλσλ επηρεηξήζεσλ.
4.5. Ζ εηαηξία νθείιεη λα παξέρεη ηηο παξαπάλσ πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία εγγξάθσο θαηά ην κήλα
Φεβξνπάξην θάζε έηνπο ζηε Γ/λζε ΠΔ.ΥΧ.Υ. Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ,
Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ηνλίνπ.
4.6. Ζ εηαηξία νθείιεη λα παξέρεη νπνηεζδήπνηε ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία ζηηο αξκφδηεο
αξρέο θαη ηα «ζπζηήκαηα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο», φηαλ ηεο δεηεζνχλ.
4.7. Γηα θάζε δξαζηεξηφηεηα ζρεηηθή κε ηε ρνξεγνχκελε άδεηα ζα πξέπεη ηα νρήκαηα λα δηαζέηνπλ
αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα αλάινγα κε ηνλ ηχπν ησλ απνβιήησλ πνπ κεηαθέξνπλ.
4.8. Να αλαγξάθεηαη ζηα νρήκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζην πιαίζην ηεο ελ ιφγσ
δξαζηεξηφηεηαο, ππνρξεσηηθά θαη ζηηο δχν πιεπξέο, ν ηίηινο ηεο εηαηξίαο θαζψο θαη ν αξηζκφο ηεο
άδεηαο ζε ρξψκα πνπ λα είλαη ζε έληνλε αληίζεζε κε εθείλνλ ηνπ νρήκαηνο.
4.9. Ζ κε εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ φξσλ, ή κέξνπο απηψλ, επηζχξεη ηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο
ηνπ Ν. 1650/86 θαη ηνπ άξζξνπ 15 ηεο ΚΤΑ Ζ.Π. 50910/2727/03.
4.10. Ζ εηαηξία ππνρξενχηαη εγθαίξσο θαη θαηά ηε ιήμε ηεο ηζρχνο ηεο παξνχζαο Απφθαζεο λα
ππνβάιεη ζρεηηθφ αίηεκα ζηελ Τπεξεζία καο γηα ηελ αλαζεψξεζε απηήο θαη ελδερνκέλσο ηνλ
επαλαθαζνξηζκφ ησλ φξσλ πνπ πεξηιακβάλεη.
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Ζ παξνχζα άδεηα δελ ππνθαζηζηά νχηε απαιιάζζεη ηνπο ππεπζχλνπο ηεο εηαηξείαο απφ ηελ
ππνρξέσζε λα εθνδηαζζνχλ κε άιιεο άδεηεο, γηα ηηο νπνίεο πξνθχπηεη αληίζηνηρε ππνρξέσζε απφ
άιιεο δηαηάμεηο.
Ζ παξνχζα άδεηα ηζρχεη απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο θαη γηα τροληθό δηάζηεκα πέληε (5)
εηώλ, θαη εθφζνλ δελ παξεκβιεζεί άιιε ζρεηηθή Ννκνζεηηθή Ρχζκηζε.
Καηά ηεο παξνχζεο Απφθαζεο επηηξέπεηαη πξνζθπγή ζηνλ Τπνπξγφ Περηβάιιοληος θαη Δλέργεηας
κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία 30 εκεξψλ.
Ε.Δ
1. Υ.Α.
2. Αλ. ηακαηνπνχινπ

Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ
Ο ΑΚΩΝ ΚΑΘΖΚΟΝΣΑ

ΠΑΝΑΓΗΩΣΟΠΟΤΛΟ ΓΗΟΝΤΗΟ

ΠΗΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ
1. ΤΠ.ΠΔ. & ΔΝ.
Γηεχζπλζε Πξνζηαζίαο Βηνπνηθηιφηεηαο Δδάθνπο & Γηαρείξηζε Απνβιήησλ
Σκήκα Αλαθχθισζεο - Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο
Παηεζίσλ 147
112 51, Αζήλα
2. ΤΠ.ΠΔ.&ΔΝ.
Γηεχζπλζε Πξνζηαζίαο Βηνπνηθηιφηεηαο Δδάθνπο & Γηαρείξηζε Απνβιήησλ
Σκήκα Γηαρείξηζεο Αζηηθψλ Βηνκεραληθψλ θαη πλαθψλ Απνβιήησλ
Παηεζίσλ 147
112 51, Αζήλα
3. CYTOP A.E.
Λεσθφξνο Μεγαξίδνο 124
Σ.Κ. 19300 Αζπξφππξγνο Αηηηθήο
(με σσνημμένο τεύτος θεωρημένης μελέτης οργάνωσης και λειτοσργίας)

ειίδα 7

