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ΘΕΜΑ: Χορήγηση Άδειας συλλογής και μεταφοράς στερεών - μη επικίνδυνων αποβλήτων,
σύμφωνα με το άρθρο 8 της ΚΥΑ 50910/2727/03 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, στην εταιρεία «CYTOP
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με έδρα επί της Λ. Μεγαρίδος αρ. 124 Ασπρόπυργος Αττικής, ΑΦΜ
998158174 ΔOY ΦΑΕ Αθηνών.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ87/Α/2010) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/1997) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της
Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
3. Το Π.Δ. 142/2010 (ΦΕΚ 235/Α/2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας – Θράκης».
4. Την υπ’αρ. πρωτ. 14138/15-05-2017 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών
(ΦΕΚ/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./26-05-2017-ΑΔΑ:ΩΩ09465ΧΘ7-ΗΜΞ) για διορισμό του Συντονιστή της
Α.Δ.Μ.-Θ.
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5. Την Aπόφαση με αρ. 35748/30-5-2017 (ΦΕΚ 1971/Β/7-6-2017) του Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας– Θράκης «Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων σε
οργανικές μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης και
παροχή….»
6. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28A του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α/2015)
«Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης –Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική
Διακυβέρνηση…»
7. Το Νόμο 2939/2001 (ΦΕΚ 179Α) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση
συσκευασιών και άλλων προϊόντων – Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής
Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ Α, 179)όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Νόμο 3854/2010 (ΦΕΚ/Α/94) και τα
εκτελεστικά του Π.Δ. και ΚΥΑ όπως ισχύουν.
8. Την ΚΥΑ 29407/3508/16-12-2002 (ΦΕΚ 1572/Β): «Μέτρα και όροι για την υγειονομική
ταφή αποβλήτων».
9. Την ΚΥΑ 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β/2003) «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση
στερεών αποβλήτων, Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης».
10. Την ΚΥΑ Οικ. 146163/2012 (ΦΕΚ 1537/Β) «Μέτρα και όροι για την Διαχείριση
Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων».
11. ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ ΤΒ/383) «Μέτρα και όροι για την διαχείριση Επικινδύνων
Αποβλήτων».
12. Την Εγκύκλιο με Αρ. πρωτ. Οικ. 129043/4345/08-7-2011 με ΑΔΑ 4ΑΣΨ0-ΚΘΣ και θέμα
«Εφαρμογή νομοθεσίας για τη διαχείριση μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων».
13. Την Εγκύκλιο με Αρ. πρωτ. Οικ. 24040/2590/12-4-2013 με ΑΔΑ : ΒΕΑ20-217 και θέμα
«Εφαρμογή νομοθεσίας για τη διαχείριση μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων».
14. Την Εγκύκλιο με Αρ. Πρωτ. Οικ. 29960/3800/15-6-2012 με ΑΔΑ : Β4ΛΓ0-Κ75 και θέμα
¨Ενδεικτικές κατηγορίες αποβλήτων Υγειονομικών μονάδων (ΑΥΜ) – Ενδεικτικές
κατάλληλες εργασίες διαχείρισης ΑΥΜ-Διευκρινίσεις επί ορισμένων απαιτήσεων της
ΚΥΑ 146163/8-5-2012.
15. Την Κ.Υ.Α. 114218/17-11-97 (ΦΕΚ 1016/Β/1997) «Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών
και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων».
16. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αρ. 1013/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 14ης Ιουνίου 2006 για τις μεταφορές των αποβλήτων.
17. Την Έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ) ,
σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν.4342/2015 (ΦΕΚ4326/Β/30-12-2016).
18. Το Π.Δ. 116/2004 (ΦΕΚ 81/Α/2004) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική
διαχείριση των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωή τους, των χρησιμοποιημένων
ανταλλακτικών τους και των απενεργοποιημένων καταλυτικών μετατροπέων».
19. Την Κ.Υ.Α. Αρ. Η.Π. 23615/651/Ε.103 (ΦΕΚ 1184/Β/2014) «Καθορισμός κανόνων,
όρων και προϋποθέσεων για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)».
20. Το Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α/02-03-2004) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την
εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων».
21. Την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ1312/Β/2010) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την
εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις
(Α.Ε.Κ.Κ.)».
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22. Την με αρ. πρωτ.124250/2-4-04 Εγκύκλιο της ΕΥΠΕ της Γενικής Δ/νσης Περιβάλλοντος
του ΥΠΕΧΩΔΕ.
23. Την Εγκύκλιο οικ.122648/9-3-2005 του Γραφείου Εναλλακτικής Διαχείρισης
Συσκευασιών και άλλων προϊόντων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.
24. Το με αρ. πρωτ. 3010421/1750/2004/31-8-04 έγγραφο του Τμ. Επικινδύνων Ουσιών,
Παρασκευασμάτων και Ουσιών της Δ/νσης Περιβάλλοντος του Γενικού Χημείου του
Κράτους.
25. Το με αρ. πρωτ. 188378/1619/8-9-08 έγγραφο του Γραφείου Εναλλακτικής
Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων Δ/νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού
του ΥΠΕΧΩΔΕ.
26. Την Κύρωση της Aπόφασης έγκρισης του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης
Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης (ΦΕΚ 4123/ Β'
/21-12-2016).
27. Την Εγκύκλιο οικ. 4631.109/12-12-2011 του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής (ΑΔΑ: 45ΨΠ0-ΕΝ6).
28. Την Εγκύκλιο με αρ. πρωτ. 24040/2590/12-04-2013 με θέμα «Εφαρμογή Νομοθεσίας
για τη διασυνοριακή μεταφορά μη επικινδύνων αποβλήτων».
29. Την Εγκύκλιο οικ. 123067/10-2-2004 σχετικά με την περιβαλλοντική αδειοδότηση
έργων: Συλλογή – μεταφορά – αποθήκευση και αποκατάσταση χώρων ανεξέλεγκτης
διάθεσης απορριμμάτων.
30. Την με αρ. πρωτ. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ./Α.Μ.Θ. 734/21-2-2018 αίτηση του ενδιαφερόμενου με
την οποία υπέβαλλε μελέτη, καθώς και το υπ’αρ. 809/1-3-2018 διαβιβαστικό με το
οποίο εστάλησαν συμπληρωματικά στοιχεία.
31. Την μελέτη οργάνωσης και λειτουργίας συστήματος συλλογής και μεταφοράς μη
επικίνδυνων στερεών αποβλήτων και τα συνημμένα δικαιολογητικά της
ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την χορήγηση Άδειας συλλογής και μεταφοράς στερεών - μη επικινδύνων αποβλήτων,
όπως αυτά ορίζονται στην ΚΥΑ ΗΠ 50910/2727 (ΦΕΚ 1909Β/22-12-2003) όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, στην
εταιρεία «CYTOP ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ΑΦΜ 998158174 ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, με τους ακόλουθους όρους και
προϋποθέσεις:
1. Γενικοί όροι και περιορισμοί
1.1 Η παρούσα άδεια έχει ισχύ για πέντε (5) έτη από την ημερομηνία έκδοσής της και
απαιτείται η ανανέωση της μετά την παρέλευση της περιόδου αυτής. Για το λόγο
αυτό θα πρέπει έγκαιρα, δύο (2) μήνες πριν τη λήξη της, να υποβληθεί στην
Υπηρεσία μας ο φάκελος με τα δικαιολογητικά για την ανανέωση της.
1.2 Η άδεια ισχύει μόνο εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Ανατολικής
Μακεδονίας – Θράκης και συγκεκριμένα για τις Π.Ε. Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης,
Καβάλας και Δράμας. Για σχετικές δραστηριότητες εκτός της Περιφέρειας, οι
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ενδιαφερόμενοι είναι υποχρεωμένοι να λάβουν άδεια διαχείρισης από την
αντίστοιχη Αποκεντρωμένη Διοίκηση ή την οικεία Περιφέρεια.
1.3 Η παρούσα ισχύει αποκλειστικά για τις εργασίες συλλογής και μεταφοράς των
μη επικινδύνων αποβλήτων και δεν επεκτείνεται σε εργασίες προσωρινής
αποθήκευσης, επεξεργασίας, ανακύκλωσης, μεταφόρτωσης και διάθεσης.
1.4 Η άδεια αφορά αποκλειστικά τις δραστηριότητες συλλογής και μεταφοράς μη
επικινδύνων στερεών αποβλήτων, του Παραρτήματος ΙΙ (Ευρωπαϊκός Κατάλογος
Αποβλήτων ΕΚΑ, Απόφαση 2014/955/Ε.Ε.), εκτός αυτών που παρουσιάζονται με
αστερίσκο και τα οποία χαρακτηρίζονται ως εν δυνάμει επικίνδυνα απόβλητα
σύμφωνα με την ανωτέρω Απόφαση.
1.5 Η παρούσα ισχύει αποκλειστικά για τα απόβλητα με τους παρακάτω κωδικούς
ΕΚΑ:
Κωδικοί ΕΚΑ-Περιγραφή
15 01 01 Συσκευασία από χαρτί και χαρτόνι
15 01 02 Πλαστική συσκευασία
15 01 03 Ξύλινη συσκευασία
15 01 04 Μεταλλική συσκευασία
15 01 05 Συνθετική συσκευασία
15 01 06 Μεικτή συσκευασία
15 01 07 Γυάλινη συσκευασία

1.6 Τα απόβλητα τα οποία εμπίπτουν στη Νομοθεσία για εναλλακτική διαχείριση θα
διατίθενται σε νομίμως αδειοδοτημένες μονάδες, οι οποίες έχουν συμβληθεί με τα
εγκεκριμένα από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης μη επικινδύνων
αποβλήτων, σύμφωνα με την υποβληθείσα μελέτη. Οι εν λόγω συμβάσεις της
εταιρείας καθώς και οι Αποφάσεις Έγκρισης περιβαλλοντικών Όρων και οι άδειες
λειτουργίας των αδειοδοτημένων μονάδων στις οποίες μεταφέρονται
ανακυκλώσιμα στερεά απόβλητα από την Εταιρεία, πρέπει να είναι σε ισχύ για όλο
το χρονικό διάστημα ισχύος της παρούσας Άδειας.
1.7 Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η συλλογή και μεταφορά μεταχειρισμένων
συσσωρευτών (μπαταρίες).
1.8 Η εταιρεία οφείλει να διαθέτει όλη την απαιτούμενη υποδομή σε εγκαταστάσεις και
εξοπλισμό πριν από την έναρξη της κάθε δραστηριότητάς της.
1.9 Η εταιρεία έχει την ευθύνη για τη διαχείριση και συντήρηση όλων των οχημάτων
μεταφοράς των αποβλήτων έτσι ώστε να τηρείται η κείμενη νομοθεσία και οι
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εργασίες συλλογής και μεταφοράς να μην εγκυμονούν κινδύνους για το
περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.
1.10 Η εταιρεία οφείλει να συμμορφώνεται με το εκάστοτε εγκεκριμένο Περιφερειακό
Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων.
1.11 Ειδικότερα, όσον αφορά στα απόβλητα ΑΕΚΚ, μεταχειρισμένα ελαστικά οχημάτων,
στα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους (ΟΤΚΖ) και στα ΑΗΗΕ, η παρούσα
ισχύει με την προϋπόθεση ότι είναι σε ισχύ συμβάσεις της εταιρείας με τα
αντίστοιχα συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης για μεταφορά των συλλεγομένων
από αυτήν στερεών αποβλήτων στις εγκεκριμένες εγκαταστάσεις προσωρινής
αποθήκευσης, διάθεσης, διαλογής, αξιοποίησης και επεξεργασίας που θα ορίζονται
από το αντίστοιχο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης. Οι συμβάσεις αυτές καθώς
και οι μετέπειτα ανανεώσεις τους αποτελούν προϋπόθεση για την ισχύ της
παρούσας άδειας. Σε περίπτωση που δεν παραταθούν οι συμβάσεις της εταιρείας με
κατάλληλα αδειοδοτημένες μονάδες επεξεργασίας για τα ανωτέρω ρεύματα
αποβλήτων τότε η παρούσα αυτομάτως παύει να ισχύει.
1.12 Για κάθε δραστηριότητα σχετική με την χορηγούμενη άδεια, θα πρέπει τα οχήματα
να διαθέτουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης για εργασίες διαχείρισης
(φόρτωσης, εκφόρτωσης, μεταφοράς) αποβλήτων ανάλογα με τον τύπο
αποβλήτων που μεταφέρουν.
1.13 Οι διαδικασίες διαχείρισης (συλλογή – μεταφορά) των αποβλήτων θα γίνονται
σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της Κ.Υ.Α. 114218/17-11-97.
1.14 Στην περίπτωση αποβλήτων, τα οποία περιγράφονται με κωδικό ΕΚΑ που
αντιστοιχεί στην μη επικίνδυνη εκδοχή ζεύγους κωδικών αποβλήτων (κατοπτρικό
ζεύγος), αυτά θα πρέπει να συλλέγονται χωριστά και, κατά τη μεταφορά τους, να
συνοδεύονται από πιστοποιημένη ανάλυση κατάλληλα διαπιστευμένου εργαστηρίου
με ευθύνη του παραγωγού των αποβλήτων (πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 14899) όταν ο
παραγωγός είναι παραγωγική δραστηριότητα που αδειοδοτείται περιβαλλοντικά.
1.15 Η μεταφορά των αποβλήτων σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας ή στους
χώρους αξιοποίησης και διάθεσης γίνεται με μεταφορικά μέσα που διαθέτουν
κατάλληλα καλύμματα, ώστε να αποτρέπεται η διασπορά ή η διάχυσή τους στους
δρόμους.
1.16 Κατά τη συλλογή και τη μεταφορά ιλύων να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα,
έτσι ώστε αυτά να μην διασπείρονται στο περιβάλλον.
1.17 Τα μέσα μεταφοράς ιλύων να είναι στεγανά με ελαστικά παρεμβάσματα στην πόρτα
εκφόρτωσης, ανυψωμένα παραπέτα, με άδεια μέγιστου επιτρεπόμενου φορτίου και
νόμιμη έγκριση για αποκομιδή αποβλήτων, καθώς και με οτιδήποτε άλλο
επιβάλλεται ώστε να εξαλειφθούν οι οποιεσδήποτε περιβαλλοντικές επιπτώσεις και
οχλήσεις των περιοχών διέλευσης αυτών.
1.18 Η μεταφορά των αποβλήτων σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας ή στους
χώρους αξιοποίησης και διάθεσης γίνεται με μεταφορικά μέσα που διαθέτουν
κατάλληλα καλύμματα, ώστε να αποτρέπεται η διασπορά ή η διάχυσή τους στους
δρόμους.
1.19 Εφόσον τα απόβλητα που διαχειρίζεται η εταιρεία έχουν μεγάλη περιεκτικότητα σε
νερό ή εκλύονται δύσοσμα αέρια, η εταιρεία να μεταφέρει τα εν λόγω απόβλητα με
βυτιοφόρα οχήματα εξοπλισμένα με συστήματα απόσμησης.

Σελίδα 5 από 9

ΑΔΑ: ΩΨΚ0ΟΡ1Υ-6ΦΜ

1.20 Απαγορεύεται η καύση στερεών αποβλήτων τόσο σε υπαίθριους χώρους όσο και σε
στεγασμένους χώρους (ανοιχτές εστίες καύσης) σύμφωνα με την ΚΥΑ 11535/93
(ΦΕΚ 328/Β/6-5-93).
1.21 Να λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα προστασίας της υγείας των εργαζομένων
στη συλλογή, σύμφωνα με την Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία. Επίσης η εταιρεία
πρέπει να διενεργεί ιατρικό - κλινικοεργαστηριακό έλεγχο του προσωπικού που
ασχολείται με τη διαχείριση των αποβλήτων προς εξασφάλιση της επίβλεψης της
υγείας και τη διάγνωση τυχόν βλάβης της σε συνάρτηση με τους κινδύνους κατά
την εργασία.
1.22 Το προσωπικό συλλογής και μεταφοράς θα λαμβάνει ειδική εκπαίδευση και θα έχει
συνεχή ενημέρωση σε θέματα ασφαλείας, υγείας και γνώσης χειρισμού των
αποβλήτων για την αποφυγή κινδύνων για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον.
2. Όροι και περιορισμοί που αφορούν τη συλλογή των μη επικινδύνων αποβλήτων
2.1
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 & μεταφοράς των
διαχειριζόμενων στερεών αποβλήτων και γενικά ολόκληρης της αδειοδοτούμενης
δραστηριότητας πρέπει να είναι απολύτως σύμφωνες με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ
114218/17-11-97.
2.2
Κατά την επιλογή των χώρων, όπου θα τοποθετούνται τα μηχανήματα συλλογής
των αποβλήτων, να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα, ώστε να μην προκύπτουν
προβλήματα περιβάλλοντος υγιεινής και κυκλοφορίας.
2.3
Η αποκομιδή των στερεών αποβλήτων να γίνεται με σταθερή συχνότητα εφόσον
πρόκειται για δημοτικά απόβλητα (τουλάχιστον 3 φορές την εβδομάδα) και
αναλόγως με την ταχύτητα πλήρωσης.
2.4
Απαγορεύεται η συλλογή και μεταφορά στερεών αποβλήτων που υπάγονται σε
συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης από κοινού με τα οικιακά απόβλητα.
2.5
Να γίνεται κατάλληλη επιλογή των χώρων συγκέντρωσης ώστε:
 Να διευκολύνεται η λειτουργικότητα των διαδικασιών φορτοεκφόρτωσης των
μηχανημάτων συγκέντρωσης
 Να είναι εύκολα προσβάσιμοι, χωρίς να παρενοχλούνται γειτονικές κατοικίες
 Να είναι σημείο κεντροβαρές των περιοχών που εξυπηρετούν
2.6
Η θέση των χώρων να είναι απόμακρη και μη ορατή από αρχαιολογικούς χώρους,
από πολιτιστικού περιεχομένου κτίσματα καθώς και από μεγάλες αρτηρίες.
2.7
Τα δοχεία συλλογής, τα μηχανικά σάρωθρα κ.α. θα πρέπει να καθαρίζονται
απαραίτητα αμέσως μετά το πέρας έκαστης εκφόρτωσης και να απολυμαίνονται
συστηματικά ώστε να διατηρούνται σε άριστη υγειονομική κατάσταση, να
αποφεύγεται η πρόκληση εστιών μόλυνσης και να διασφαλίζεται η δημόσια υγεία.
2.8
Τα σημεία συλλογής των αποβλήτων που εμπίπτουν στις διατάξεις του
Ν.2939/2001, θα υποδεικνύονται από τα εγκεκριμένα Συστήματα Εναλλακτικής
Διαχείρισης και σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και τους όρους
των Συμβάσεων των Συλλογικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης με την εν
λόγω εταιρεία. Τα Συστήματα αυτά θα προσδιορίζουν με ακρίβεια τα σημεία
συλλογής, κατά τρόπο όχι αναγκαία στατικό, αλλά προσαρμοσμένο στις εκάστοτε
ανάγκες.
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3. Όροι και περιορισμοί για τη μεταφορά των μη επικινδύνων αποβλήτων
3.1
Σε περίπτωση που πραγματοποιείται διασυνοριακή μεταφορά αποβλήτων να
τηρούνται αυστηρά ο Κανονισμός (ΕΚ) αρ. 1013/2006,η Εγκύκλιος του ΥΠΕΚΑ
24040/2590/12-04-2013 και οι διατάξεις του Τελωνειακού Κώδικα.
3.2
Απαραίτητη προϋπόθεση για οποιαδήποτε εργασία μεταφοράς είναι η αναγνώριση
των αποβλήτων, ώστε να αποκλειστεί το ενδεχόμενο της ύπαρξης επικινδύνων
ουσιών και η πρόκληση επικινδύνων καταστάσεων (π.χ. μολυσμένα
νοσοκομειακά απόβλητα) όπως επίσης και η πρόκληση των δευτερογενών
περιβαλλοντικών προβλημάτων όπως εκπομπές οσμών, ρύπανση οδών από
διαρροές ακαθάρτων στραγγισμάτων κλπ.
3.3
Επίσης, δεν επιτρέπεται η φόρτωση των διαφορετικών τύπων αποβλήτων
ταυτόχρονα.
3.4
Στην περίπτωση που η περιεκτικότητα των αποβλήτων σε υγρασία είναι υψηλή θα
πρέπει η μεταφορά τους να γίνεται με βυτιοφόρα οχήματα κατάλληλα
διαμορφωμένα και εξοπλισμένα με σύστημα απόσμησης του εξερχόμενου αέρα κατά
τις φορτοεκφορτώσεις. Τα οχήματα αυτά να τηρούν τις προδιαγραφές του
Υπουργείου Μεταφορών.
3.5
Μετά την πλήρωση των ανοικτών container ή των ανοικτού τύπου οχημάτων
μεταφοράς και πριν την μεταφορά τους σε νομίμως αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις
επεξεργασίας και ανακύκλωσης στερεών αποβλήτων, να γίνεται επιμελής κάλυψή
τους με σκέπαστρο για την αποφυγή διασποράς τους στο περιβάλλον κατά την
διαδρομή.
3.6
Η πλήρωση των οχημάτων μεταφοράς να γίνεται με τέτοιο τρόπο που να μην
επιτρέπει τη μετατόπιση του κέντρου βάρους του οχήματος κατά τη μεταφορά του
φορτίου, προς αποφυγή τροχαίου ατυχήματος.
3.7
Οι υπερκατασκευές των οχημάτων μεταφοράς πρέπει να είναι κατάλληλες, το
φορτίο να μην είναι υπέρβαρο και το κέντρο βάρους του φορτίου θα πρέπει να
είναι όσο το δυνατόν χαμηλότερα.
3.8
Η κυκλοφορία των οχημάτων μεταφοράς πρέπει να τηρεί πιστά τον Κ.Ο.Κ.
3.9
Τα οχήματα μεταφοράς σταθμεύουν στον χώρο της εταιρείας LPC A.E. στον
Ασπρόπυργο Αττικής, σύμφωνα με την Μελέτη και τα επισυναπτόμενα
δικαιολογητικά. Σε κάθε περίπτωση ο χώρος στάθμευσης πρέπει να είναι
κατάλληλα αδειοδοτημένος και η Εταιρεία να κατέχει σύμβαση καθ’όλη τη διάρκεια
ισχύος της παρούσης. Επί του αμαξοστασίου απαγορεύονται διαδικασίες
μεταφόρτωσης, διαλογής ή προσωρινής αποθήκευσης αποβλήτων.
3.10 Τα οχήματα της εταιρείας δεν θα παραμένουν σε δημόσιο ή ιδιωτικό χώρο με
απόβλητα και χωρίς να έχουν πλυθεί σχολαστικά.
3.11 Τα οχήματα της εταιρείας θα πλένονται αποκλειστικά σε αδειοδοτημένες για αυτό
το σκοπό εγκαταστάσεις. Η εταιρεία πρέπει να κατέχει σύμβαση με τον φορέα
διαχείρισης του πλυντηρίου καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας Άδειας. Τα
εν λόγω πλυντήρια πρέπει να διαθέτουν στεγανό δάπεδο και κατάλληλο σύστημα
για τη συλλογή των υγρών αποβλήτων που προκύπτουν κατά το πλύσιμο.
3.12 Τα οχήματα μεταφοράς θα είναι εξοπλισμένα για την αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών, με κατάλληλα μέσα, όπως πυροσβεστήρα, σκούπες, γάντια, ειδικές
μάσκες, φαρμακείο, κλπ. Επίσης τα οχήματα οφείλουν να είναι εφοδιασμένα με
σύστημα επικοινωνίας V.H.F.
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3.13

3.14
3.15
3.16

3.17

3.18

3.19

Τα οχήματα θα πρέπει να έχουν τις νόμιμες προϋποθέσεις (άδειες) για την
κυκλοφορία και μεταφορά των στερεών αποβλήτων, ενώ οι οδηγοί πρέπει να
έχουν κατάλληλη άδεια οδήγησης για τον συγκεκριμένο τύπο οχήματος και να είναι
εκπαιδευμένοι σε θέματα ασφαλούς λειτουργίας τους για την αποφυγή κινδύνων
που προσβάλλουν την δημόσια υγεία και το περιβάλλον.
Τα οχήματα να έχουν δελτίου τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ, να είναι αντιρρυπαντικής
τεχνολογίας, κλειστού τύπου και να διατηρούνται σε άριστη κατάσταση.
Η διαχείριση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων να γίνεται βάσει των διατάξεων
του Π.Δ. 82(ΦΕΚ/64Α/02-03-2004).
Η καταλληλότητα των οχημάτων μεταφοράς και ο έλεγχός τους, εμπίπτουν στις
αρμοδιότητες του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και δεν αποτελεί
αντικείμενο της παρούσας Απόφασης.
Επί των οχημάτων και του λοιπού εξοπλισμού να είναι τυπωμένα τα στοιχεία της
εταιρείας και ο αριθμός της παρούσας άδειας, με χρώμα και μέγεθος γραμμάτων
ώστε να διαβάζονται ευκρινώς.
Αντίγραφα της παρούσας άδειας θα πρέπει να συνοδεύουν όλα τα οχήματα που
δραστηριοποιούνται στα όρια της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας – Θράκης. Επίσης
αντίγραφο της παρούσας με το φάκελο που τη συνοδεύει, θα πρέπει να βρίσκεται
στην έδρα της εταιρείας και να επιδεικνύονται σε κάθε αρμόδια υπηρεσία.
Η εταιρεία οφείλει να προσκομίσει στη Δ/νση ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. τη σχετική σύμβαση με
τον τελικό αποδέκτη των αποβλήτων.
4. Τελικές υποχρεώσεις

4.1 Τα συλλεγόμενα απόβλητα θα οδηγούνται στις εγκαταστάσεις της ίδιας εταιρείας και
σε νόμιμα αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις με τις οποίες η εταιρεία οφείλει να συνάψει
σύμβαση, σύμφωνα με την επισυναπτόμενη Μελέτη Οργάνωσης και Λειτουργίας
4.2 Σε περίπτωση που γίνει απόθεση στερεών αποβλήτων σε χώρους διάθεσης
απορριμμάτων εντός της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης, θα πρέπει η
εταιρεία να ενημερώσει τη Δ/νση ΠΕ.ΧΩ.Σ. και να προσκομίσει σχετικές βεβαιώσεις
από τους αρμόδιους φορείς διαχείρισης των χώρων αυτών.
4.3 Η εταιρεία οφείλει να τηρεί ειδικό μητρώο, στο οποίο θα αναγράφονται η ποσότητα,
το είδος (με αναφορά του αντίστοιχου κωδικού ΕΚΑ 2014/955/Ε.Ε.), η προέλευση, η
ημερομηνία παραλαβής, ο προορισμός, το μέσο μεταφοράς, η εγκατάσταση
προορισμού, η συχνότητα συλλογής, η συχνότητα καθαρισμού των οχημάτων και του
λοιπού εξοπλισμού. Τα παραπάνω στοιχεία θα αποδεικνύονται με αντίστοιχα
παραστατικά (συμβάσεις, ζυγολόγια, τιμολόγια κλπ.).
4.4 Η εταιρεία οφείλει να τηρεί μητρώο στο οποίο θα αναγράφεται η ποσότητα, το είδος,
η προέλευση, η εγκατάσταση προορισμού κλπ στοιχεία που αφορούν στην συλλογή
και μεταφορά των αποβλήτων μαζί με όλα τα παραστατικά τους. Ισχύουν τα
προβλεπόμενα στην ΚΥΑ οικ. 43942/4026/2016 (ΦΕΚ 2992/Β/19-09-2016). Η εταιρεία
οφείλει να προχωρήσει σε εγγραφή και καταχώρηση στο Ηλεκτρονικό Μητρώο
Αποβλήτων (ΗΜΑ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 2 και 8 της ΚΥΑ οικ.
43942/4026/2016. Σύμφωνα επίσης με το άρθρο 8 της ΚΥΑ οικ. 43942/4026/2016 , θα
πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά οι ετήσιες εκθέσεις αποβλήτων κάθε έτους,
μέχρι το τέλος Μαρτίου του επόμενου έτους.
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4.5 Για οποιαδήποτε τροποποίηση των στοιχείων που συνοδεύουν την αίτηση της άδειας,
η εταιρεία οφείλει να ενημερώνει τη Δ/νση ΠΕ.ΧΩ.Σ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας – Θράκης για τυχόν τροποποίηση των όρων της παρούσας.
4.6 Υπεύθυνος τήρησης των όρων της παρούσας σύμφωνα και με την υποβληθείσα
μελέτη, είναι ο κ. Μετσοβίτης Παναγιώτης Διευθυντής Λειτουργίας της εταιρείας,
τηλ. 2108093878.
4.7 Η εταιρεία οφείλει να τηρεί όσα αναφέρονται στους όρους της παρούσας άδειας
εφόσον δεν παραβιάζουν την ισχύουσα Νομοθεσία και το Ολοκληρωμένο Σύστημα
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.
4.8 Επισημαίνεται ότι αν από τις εργασίες συλλογής και μεταφοράς των αποβλήτων
προκληθεί ρύπανση ή υποβάθμιση του περιβάλλοντος με υπαιτιότητα της εταιρείας, θα
εφαρμοστεί το άρθρο 15 της ΚΥΑ 50910/2727/2003 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του
Ν.1650/86 περί επιβολής κυρώσεων και του Π.Δ. 148/09 (Περιβαλλοντική Ευθύνη).
4.9 Η παρούσα μπορεί να ανακληθεί είτε μετά από παράβαση κάποιου όρου της, είτε εάν
διαπιστωθεί ότι από τη δραστηριότητα που ασκεί η εταιρεία δεν προστατεύεται
επαρκώς το περιβάλλον ή κινδυνεύει η δημόσια υγεία. Η δε παράβαση των όρων της
παρούσας Απόφασης θα έχει ως αποτέλεσμα την επιβολή κυρώσεων σύμφωνα με την
ισχύουσα Νομοθεσία.
4.10 Η παρούσα χορηγείται ανεξάρτητα από τυχόν άλλες απαιτούμενες εγκρίσεις ή άδειες
συναρμοδίων φορέων και υπηρεσιών και αφορά μόνο στην αδειοδότηση για τη
συλλογή και μεταφορά των συγκεκριμένων αποβλήτων και δεν αναιρεί ή υποκαθιστά
άλλες τυχόν απαιτούμενες εγκρίσεις.
4.11 Η παρούσα Απόφαση είναι δυνατόν να προσβληθεί από κάθε ενδιαφερόμενο, με
προσφυγή ενώπιον του Υπουργού ΠΑΠΕΝ. μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 30 ημερών
από την κοινοποίησή της, σύμφωνα με το Ν.3200/55 άρθρο 8 και το Ν.2503/97, αρ. 1,
παρ.2, τελευταίο εδάφιο.
Η Εισηγήτρια

Σιανίδου Μαρία
Γεωπόνος

Ο Προϊστάμενος Τμήματος
Περιβαλλοντικού & Χωρικού
Σχεδιασμού

Παπαγιαννάκης Αναστάσιος
Πολιτικός Μηχανικός με Β’β.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1.

Δ/νση ΠΕΧΩΣΧ ΠΑΜΘ , Σισμάνογλου 78, Τ.Κ. 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ

2.

«CYTOP A.E..», Λ. Μεγαρίδος 124 19300 Ασπρόπυργος .

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1.

Φακ. 23/Υ

2.

Μαρία Σιανίδου
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