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ΘΕΜΑ: Άδεια για τη δραστηριότητα της διαχείρισης (συλλογής – μεταφοράς) μη επικίνδυνων
αποβλήτων, όπως αυτά ορίζονται στην ΚΥΑ Η.Π.50910/2727 (ΦΕΚ 1909/22.12.2003) και τον Ν.4042/2012,
(ΦΕΚ 24/Α`/13.2.2012), εντός των διοικητικών ορίων Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, στην επιχείρηση CYTOP
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ. τ.
«ΕΛΤΕΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ» (ΑΦΜ 998158174 , ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ), με έδρα στη Λεωφόρο Μεγαρίδος
124, Ασπρόπυργος, Τ.Κ.:19300, Π.Ε. Δυτικής Αττικής, Περιφέρεια Αττικής.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΣΥ ΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡ ΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 1650/86 «Για την προστασία του Περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 160 Α’) όπως
τροποποιήθηκε από τον Ν.3010/2002 και τον Ν.4014/2011.
2. Τον Ν.2939/2001 «Περί συσκευασιών και εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών και
άλλων προϊόντων – Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών
και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις».
3. Τον Νόμο υπ’ αριθ. 3854 (ΦΕΚ 94/Α’/23.6.2010) «Τροποποίηση της νομοθεσίας για την
εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων και τον Εθνικό
Οργανισμό
Εναλλακτικής
Διαχείρισης
Συσκευασιών
και
Άλλων Προϊόντων
(Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις».
4. Την ΚΥΑ Η.Π. 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β’/22.12.2003) «Μέτρα και όροι για τη
διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης».
5. Το ΠΔ υπ’αρ.116/04 «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των
οχημάτων στο τέλος κύκλου ζωής τους, των χρησιμοποιημένων ανταλλακτικών τους και
των απενεργοποιημένων καταλυτικών μετατροπέων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της
οδηγίας 2000/53/ΕΚ για τα οχήματα στο τέλος κύκλου ζωής τους» του Συμβουλίου της
18ης Σεπτεμβρίου 2000» (ΦΕΚ 81 Α).
6. Το ΠΔ υπ’αρ.109/04 «Μέτρα και όροι για την εναλλακτική διαχείριση των
χρησιμοποιούμενων ελαστικών οχημάτων. Πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείρισή
τους» (ΦΕΚ 75 Α).
7. Το ΠΔ υπ’αρ.82/04 «Αντικατάσταση της 98012/2001/1996 ΚΥΑ «Καθορισμός μέτρων και
όρων για τη διαχείριση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων» (ΦΕΚ Β’40)» «Μέτρα, όροι
και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων» (ΦΕΚ
64 Α).
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8. Το ΠΔ υπ’αρ.115/04 «Αντικατάσταση της 73537/1438/1995 ΚΥΑ «Διαχείριση των
ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες» (ΦΕΚ Β’781)
και 19817/2000 κοινής υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση της 73537/1995 κοινής
υπουργικής απόφασης κλπ» (ΦΕΚ Β’ 963) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την
εναλλακτική διαχείριση των χρησιμοποιούμενων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών»
(ΦΕΚ 80 Α).
9. Το ΠΔ υπ’αρ.117/04 «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των
αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, σε συμμόρφωση με τις
διατάξεις των οδηγιών 2002/95 … και 2002/96… κ.λ.π.» (ΦΕΚ 82 Α) και το Προεδρικό
Διάταγμα υπ’ αριθμ. 15 (ΦΕΚ 12/Α΄/3.2.2006) «Τροποποίηση του Προεδρικού
Διατάγματος 117/2004 (Α΄ 82), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2003/108
«για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/96 σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού
και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)» του Συμβουλίου της 8ης Δεκεμβρίου 2003».
10. Την Κ.Υ.Α. 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312/Β`/24.8.2010) «Μέτρα, όροι και
προγράμματα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές
και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)».
11. Την Κ.Υ.Α. 41624/2057/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1625/Β`/11.10.2010) «Μέτρα, όροι και
πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και
συσσωρευτών σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των οδηγιών, 2006/66/ΕΚ «σχετικά με
τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και
συσσωρευτών και με την κατάργηση της οδηγίας 91/157/ΕΟΚ» και 2008/103/ΕΚ «για
την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους
συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, όσο αφορά την
τοποθέτηση ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών στην αγορά», του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου».
12. Την Κ.Υ.Α. Η.Π.23615/651/Ε.103 (ΦΕΚ 1184/Β/9-5-2014) - Καθορισμός κανόνων, όρων
και προϋποθέσεων για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας
2012/19/ΕΚ «σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού
(ΑΗΗΕ)», του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 και
άλλες διατάξεις.
13. Τον Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α`/13.2.2012) Ποινική προστασία του περιβάλλοντος –
Εναρμόνιση με την οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων
– Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
14. Την Κ.Υ.Α. υπ.αρ. Η.Π. 29407/3508 (ΦΕΚ 1572/16.12.02): «Μέτρα και όροι για την
υγειονομική ταφή των αποβλήτων».
15. Την ΚΥΑ οικ.146163/2012 (ΦΕΚ 1537/Β/8.5.2012) «Μέτρα και όροι για τη
διαχείριση αποβλήτων υγειονομικών μονάδων».
16. Το έγγραφο του Τμ Διαχ. Στερεών Αποβλήτων του ΥΠΕΝ με
Α.Π.126451/5038/9.12.2009 με θέμα: «Ερωτήματα σχετικά με την μεταφορά
αποβλήτων (μη επικίνδυνων)».
17. Την Εγκύκλιο με αρ.πρ.οικ.:129043/4345/8.7.2011 «Εφαρμογή Νομοθεσίας για τη
διαχείριση μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων».
18. Την Εγκύκλιο υπ’αριθμ.21 με αρ.πρ.οικ.4631.109/12.12.2011 (ΑΔΑ:45ΨΠ0-ΕΝ6) «Άδειες
συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων – Διαδικασίες ανανέωσης και
διάρκεια ισχύος».
19. Την Εγκύκλιο υπ’αριθμ.3 με αρ.πρ.οικ.1226.61/12.03.2012 (ΑΔΑ:Β44Υ0-Ι9Α) «Άδειες
συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων».
20. Το έγγραφο του Τμ Διαχ. Στερεών Αποβλήτων του ΥΠΕΝ με
Α.Π.οικ.32605/3291/28.5.2013 με θέμα: «Εφαρμογή Νομοθεσίας για τη
διαχείριση μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων».
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21. Την Εγκύκλιο με Α.Π.:οικ.29960/3800/15.6.2012 (ΑΔΑ: Β4ΛΓ0-Κ75) «Ενδεικτικές
κατηγορίες Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΑΥΜ) – Ενδεικτικές κατάλληλες εργασίες
διαχείρισης ΑΥΜ – Διευκρινίσεις επί ορισμένων απαιτήσεων της ΚΥΑ οικ.146163/2012».
22. Την Εγκύκλιο Α.Π.: οικ.24040/2590/12.4.13 (ΑΔΑ: ΒΕΑ20-ΦΥΝ) «Εφαρμογή Νομοθεσίας
για την διασυνοριακή μεταφορά μη επικινδύνων αποβλήτων».
23. Το με αρ.πρ.:3010421/1750/2004/31.8.2004 έγγραφο του Γενικού Χημείου του Κράτους
σχετικά με την ταξινόμηση αποβλήτων για οδική μεταφορά.
24. Το με αρ.πρ.:138378/1619/08.09.2008 έγγραφο του Γ.Ε.Δ.Σ.Α.Π. του ΥΠΕΝ σχετικά με
τις Άδειες συλλογής – μεταφοράς Αποβλήτων Ειδών Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού
Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ).
25. Το με αρ.πρ.3006025/1093/2010/15.4.2010 έγγραφο του Γενικού Χημείου του Κράτους
σχετικά με το γεγονός ότι ΟΤΚΖ δεν ταξινομούνται σε κατηγορία επικίνδυνων υλικών για
οδική μεταφορά, αρκεί να έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή διαρροής
καυσίμων και υγρών μπαταρίας σε συνήθεις συνθήκες μεταφοράς.
26. Την αίτηση της επιχείρησης CYTOP ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ &
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Α. Ε. Ε. με δ. τ. «ΕΛΤΕΠΕ» για έκδοση Άδειας συλλογής - μεταφοράς,
συνοδευόμενη από την αντίστοιχη μελέτη, που πρωτοκολλήθηκε στις 21.02.2018 με
αριθμό πρωτοκόλλου 10734.
27. Το με Α.Π.23471/20.04.2018 έγγραφο της Δ/νσης μας για συμπληρωματικά στοιχεία.
28. Την με 26224/07.05.2018 αίτηση της εταιρείας με τα συμπληρωματικά στοιχεία.
29. Tην υπ’ αριθμ. Οικ.43942/4026 ΚΥΑ με θέμα «Οργάνωση και λειτουργία Ηλεκτρονικού
Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του
Ν.4042/2012(Α’24) όπως ισχύει» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2992/Β/19.09.2016.
30. Tiς διατάξεις:
 των άρθρων 6 και
280 του ν.3852/2010(Φ.Ε.Κ.87/τ.Α’/07-06-2010) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα
Καλλικράτης», όπως ισχύουν.
 των άρθρων 28 και 28Α του ν.4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Αποκατάσταση
αδικιών και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 47 τ. Α’/2015),
 του Π.Δ. 143/2010 (Φ.Ε.Κ. 236/τ. Α’/27 -12-2010) «Οργανισμός της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου» όπως ισχύει .
31. Την υπ’.αριθμ. 14192/15.05.2017 (ΦΕΚ 250/Υ.Ο.Δ.Δ./26.05.2017) Απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών περί διορισμού του Νικολάου Θεοδωρίδη ως Συντονιστή της Α.Δ.
Αιγαίου.
32. Την αριθμ. οικ.32950/13.06.2017 (ΦΕΚ 2034/Β’) Απόφαση Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με θέμα “Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και
παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων “Mε εντολή
Συντονιστή στον Προϊστάμενο της Γενικής Δ/νσης Χωροταξικής και
Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου και στους
Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων αυτής.
33. Το γεγονός ότι πρόκειται για έκδοση νέας ενιαίας άδειας Συλλογής και
μεταφοράς μη επικινδύνων αποβλήτων, για την οποία η υπογραφή παραμένει
σύμφωνα με την (32) σχετική στον Συντονιστή της Α. Δ. Αιγαίου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Χορηγούμε ενιαία άδεια για τη δραστηριότητα συλλογής και μεταφοράς στερεών μη
επικίνδυνων αποβλήτων, όπως αυτά ορίζονται στην ΚΥΑ Η.Π.50910/2727 (ΦΕΚ
1909/22.12.2003) και τον Ν.4042/2012, (ΦΕΚ 24/Α`/13.2.2012) εντός των διοικητικών ορίων
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, στην επιχείρηση με επωνυμία CYTOP ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ. τ. «ΕΛΤΕΠΕ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ», (ΑΦΜ 998158174 , ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ), με έδρα στη Λεωφόρο
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Μεγαρίδος 124,Ασπρόπυργος, Τ.Κ.:19300, Π.Ε. Δυτικής Αττικής, Περιφέρεια Αττικής, με τους
ακόλουθους όρους και περιορισμούς:

1.
1.1

Γενικοί όροι απόφασης
Η παρούσα άδεια αφορά σε εργασίες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων,
όπως αυτά περιγράφονται στο παράρτημα ΙΒ του άρθρου 17 της ΚΥΑ Η.Π.
50910/2727/2003, ΦΕΚ 1909/Β’/2003 με ονοματολογία αναφοράς:
 ΕΚΑ 20 Δημοτικά Απόβλητα (Οικιακά απόβλητα και παρόμοια απόβλητα από εμπορικές
δραστηριότητες βιομηχανίες και ιδρύματα), περιλαμβανομένων μερών χωριστά
συλλεγόντων.
 ΕΚΑ 01 έως 19 στερεά μη επικίνδυνα απόβλητα.
εκτός αυτών που επισημαίνονται με αστερίσκο και τα οποία χαρακτηρίζονται ως εν
δυνάμει επικίνδυνα απόβλητα σύμφωνα με την Απόφαση 2001/118/ΕΚ.
1.2
Η άδεια ισχύει για τη δραστηριότητα της συλλογής – μεταφοράς μη επικίνδυνων
στερεών αποβλήτων (που παράγονται ή υφίστανται επεξεργασία από εγκαταστάσεις
εντός Περ. Βορ. Αιγαίου), εντός των Διοικητικών Ορίων της Περιφέρειας Βορείου
Αιγαίου. Σε περίπτωση που η δραστηριότητα επεκτείνεται πέραν των ορίων της
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, η εταιρεία υποχρεούται να ζητήσει άδεια από την
αντίστοιχη ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης που είναι αρμόδια για την εν λόγω
Περιφέρεια.
1.3
Η παρούσα άδεια ισχύει για τη δραστηριότητα της συλλογής και μεταφοράς μη
επικινδύνων στερεών αποβλήτων, εντός των ορίων αρμοδιότητας της Περιφέρειας
Βορείου Αιγαίου και της μεταφοράς αυτών σε κατάλληλα αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις
προσωρινής αποθήκευσης, διάθεσης, διαλογής, ανακύκλωσης, επεξεργασίας και
αξιοποίησης στερεών αποβλήτων. Ειδικότερα για την περίπτωση των στερεών
αποβλήτων τα οποία εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής της εναλλακτικής διαχείρισης τα
απόβλητα αυτά θα μεταφέρονται σε νομίμως εγκαταστάσεις προσωρινής αποθήκευσης,
διάθεσης, διαλογής, ανακύκλωσης, επεξεργασίας και αξιοποίησης στερεών αποβλήτων,
οι οποίες θα ορίζονται και θα υποδεικνύονται από τα αντίστοιχα εγκεκριμένα από την
αρμόδια Διεύθυνση του ΥΠΕΝ Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης στερεών
αποβλήτων. Εάν η δραστηριότητα επεκτείνεται πέραν των ορίων της Περιφέρειας
Βορείου Αιγαίου, η εταιρεία υποχρεούται να ζητήσει άδεια από την αντίστοιχη αρμόδια
Αρχή. Οι Συμβάσεις της εταιρείας με κατάλληλα αδειοδοτημένες εταιρείες προσωρινής
αποθήκευσης, διάθεσης, διαλογής, επεξεργασίας, ανακύκλωσης και αξιοποίησης στερεών
αποβλήτων για μεταφορά σε αυτές ανακυκλώσιμων υλικών, καθώς και οι ανανεώσεις ή
παρατάσεις των Συμβάσεων αυτών αποτελούν προϋπόθεση για την ισχύ της παρούσας
Άδειας. Οι εν λόγω Συμβάσεις, οι Αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) και
οι άδειες λειτουργίας των μονάδων αποθήκευσης, διαλογής και μηχανικής επεξεργασίας,
στις οποίες μεταφέρονται ανακυκλώσιμα στερεά απόβλητα από την εταιρεία, πρέπει να
είναι σε ισχύ για όλο το χρονικό διάστημα ισχύος της παρούσας Άδειας.. Η εταιρεία
οφείλει να προσκομίζει στην Υπηρεσία μας, αμέσως μετά την υπογραφή τους, τις εν
λόγω συμβάσεις καθώς και τις παρατάσεις και ανανεώσεις αυτών. Ειδικότερα για την
περίπτωση των στερεών αποβλήτων τα οποία εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής της
εναλλακτικής διαχείρισης, η εταιρεία οφείλει να προσκομίσει στην Υπηρεσία μας, αμέσως
μετά την υπογραφή τους, τις Συμβάσεις της με τα ανωτέρω Συλλογικά Συστήματα
Εναλλακτικής Διαχείρισης, για μεταφορά των συλλεγόμενων από αυτήν στερεών
αποβλήτων στις νομίμως αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας και ανακύκλωσης
που θα υποδεικνύονται από τα αντίστοιχα Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής
Διαχείρισης, οι οποίες Συμβάσεις αποτελούν προϋπόθεση για την ισχύ της παρούσας
άδειας. Οι συμβάσεις αυτές πρέπει να είναι σε ισχύ για όλο το χρονικό διάστημα
άσκησης της αδειοδοτούμενης δραστηριότητας και να ενημερώνεται η Υπηρεσία μας
στην περίπτωση ανανέωσής τους.
1.4
Η άδεια αφορά μόνο σε εργασίες συλλογής και μεταφοράς των εξής κατηγοριών
αποβλήτων σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΒ της ΚΥΑ 50910/272/2003, μη επικίνδυνων
αποβλήτων και συγκεκριμένα για:
ΕΚΑ
15
15 01

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
ΜΕΣΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ
ΟΧΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΣΥΣΚEYΑΣΙEΣ, ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΣΚΟΥΠΙΣΜΑΤΟΣ,ΥΛIΚΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠPΟΣΤAΤEYTΙKΟΣ
ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ ΜΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΑΛΛΩΣ
συσκευασία (περιλαμβανομένων ιδιαιτέρως συλλεγέντων δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας)
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ΕΚΑ
15 01 01
15 01 02
12 01 03
15 01 04
15 01 05
12 01 06
15 01 07

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
συσκευασία από χαρτί και χαρτόνι
πλαστική συσκευασία
ξύλινη συσκευασία
μεταλλική συσκευασία
συνθετική συσκευασία
μεικτή συσκευασία
γυάλινη συσκευασία

1.5

ΜΕΣΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ
Πλαστικές σακούλες
Containers
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«

Στερεά
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«

ΟΧΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
Φορτηγό κλειστού τύπου με υδραυλική πόρτα
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«

Απόβλητα που κατατάσσονται στους Κωδικούς ΕΚΑ 16 02 11* (απορριπτόμενος
εξοπλισμός που περιέχει χλωροφθοράνθρακες), 16 02 13* (απορριπτόμενος εξοπλισμός

που περιέχει επικίνδυνα συστατικά στοιχεία άλλος από τους αναφερόμενους στα σημεία
16 02 09 έως 16 02 12), 20 01 21* (σωλήνες φθορισμού και άλλα απόβλητα περιέχοντα
υδράργυρο), 20 01 23* (απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει χλωροφθοράνθρακες)
& 20 01 35* (απορριπτόμενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός άλλος από τον
αναφερόμενο στα σημεία 20 01 21 και 20 01 23 που περιέχει επικίνδυνα συστατικά
στοιχεία), σύμφωνα με το έγγραφο του Γενικού Χημείου του Κράτους (23 σχετ.) και το

1.6

1.7

1.8

έγγραφο του Γ.Ε.Δ.Σ.Α.Π. (24 σχετ.), συλλέγονται και μεταφέρονται όπως τα μη
επικίνδυνα στερεά απόβλητα και την (17) σχετική εγκύκλιο του ΥΠΕΝ.
Ο απορριπτόμενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός που επισημαίνεται
με αστερίσκο και αφορά απόβλητα ΗΗΕ ως ακέραιες συσκευές, σύμφωνα με
το σχετικό 24 έγγραφο χαρακτηρίζονται ως μη επικίνδυνα υλικά κατά την
οδική μεταφορά. Συνεπώς, κατά τη συλλογή και μεταφορά τους, ο εξοπλισμός
αυτός θα πρέπει να αποτελείται μόνο από ακέραιες συσκευές, δηλ. να
συμπεριλαμβάνονται
όλα
τα
κατασκευαστικά
τους
μέρη,
τα
συναρμολογούμενα μέρη, καθώς και τα αναλώσιμα έτσι ώστε να μην υπάρχει
πιθανότητα διαφυγής στο περιβάλλον των επικίνδυνων ουσιών που αυτές
περιέχουν.
Τα ΟΤΚΖ δεν ταξινομούνται σε κατηγορία επικίνδυνων υλικών για οδική μεταφορά, αρκεί
να έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή διαρροής καυσίμων και υγρών
μπαταρίας σε συνήθεις συνθήκες μεταφοράς (25 Σχετ.) και ως εκ τούτου τα απόβλητα
που κατατάσσονται στον κωδικό ΕΚΑ 16 01 04* (απορριπτόμενα οχήματα)
θεωρούνται μη επικίνδυνα απόβλητα κατά την οδική μεταφορά.
Τα απόβλητα που περιγράφονται με κωδικό ΕΚΑ που αντιστοιχεί σε μη
επικίνδυνη εκδοχή ζεύγους κωδικών αποβλήτων (κατοπτρικό ζεύγος), να
συλλέγονται χωριστά και, κατά τη μεταφορά τους, να συνοδεύονται από
πιστοποιημένη ανάλυση διαπιστευμένου εργαστηρίου με ευθύνη του
παραγωγού των αποβλήτων (πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 14899) όταν ο παραγωγός
είναι παραγωγική δραστηριότητα που αδειοδοτείται περιβαλλοντικά (εταιρεία
ή εγκατάσταση).
Η παρούσα άδεια, για τη δραστηριότητα της συλλογής και μεταφοράς των
αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις του Κεφαλαίου 17
του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων (Απόφαση 2001/118/ΕΚ), θα ισχύει
με τη δημιουργία Ατομικού ή Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής
Διαχείρισης ΑΕΚΚ, στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, κατ’ εφαρμογή του
άρθρου
17
του
Ν.2939/2001
και
του
άρθρου
8
της
ΚΥΑ
36259/1757/Ε103/2010.
Όσον αφορά τα μεταχειρισμένα ελαστικά οχημάτων, η εταιρεία υποχρεούται να τα
συλλέγει από όσους εκτελούν εργασίες επισκευής ελαστικών ή αναγόμωσης, όπως τα
συνεργεία που ασχολούνται με την αντικατάσταση, επισκευή και συντήρηση ελαστικών,
καθώς και από κάθε άλλο κάτοχο αποβλήτων ελαστικών μετά από υπόδειξη του
Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης μεταχειρισμένων ελαστικών
«ECOELASTIKA» και σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και τους όρους
της Σύμβασης του Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης με την εταιρεία.
Η εταιρεία υποχρεούται να συλλέγει μόνο ολόκληρα ελαστικά οχημάτων-εξαιρουμένων
των ποδηλάτων- με εξωτερική διάμετρο όχι μεγαλύτερη από 1400 mm, που θα είναι
απαλλαγμένα από τυχόν μεταλλικά ή άλλα εξαρτήματα και ξένα αντικείμενα(π.χ. ζάντες,
σαμπρέλες, ξύλα, πλαστικά κ.α.).
Απαγορεύεται να διακινούνται ελαστικά για τα οποία δεν πληρούνται οι όροι και οι
προϋποθέσεις που προβλέπονται σε ειδικές διατάξεις της εκάστοτε κείμενης νομοθεσίας
και αφορούν στην κατασκευή και σύνθεσή τους καθώς και στη δυνατότητα για
5
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1.9

1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

επαναχρησιμοποίησης και αξιοποίησης των αποβλήτων τους, ώστε όταν γίνονται
εργασίες διάθεσης ή αξιοποίησης τους να περιορίζονται στο ελάχιστο οι δυσμενείς
επιπτώσεις στο περιβάλλον και στην δημόσια υγεία.
Όλες οι συμβάσεις που αφορούν τις μονάδες διάθεσης στερεών αποβλήτων και
οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις που κατέχει η εταιρεία, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος
της παρούσας απόφασης και η εταιρεία υποχρεούται με την υπογραφή τους να τις
προσκομίζει στην Δ/νση ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. Βορ. Αιγαίου της Α.Δ.Α.
Η εταιρεία υποχρεούται, 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 μαζί με τις απαραίτητες άδειες
κυκλοφορίας και τα ασφαλιστήρια συμβόλαια, τα οποία θα πρέπει να συνοδεύουν την
παρούσα άδεια (και αντίγραφό τους να κατατεθεί στην Δ/νση ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. Βορείου
Αιγαίου της Α.Δ.Α. όσων δεν έχουν κατατεθεί ήδη).
Στην Δ/νση ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. Βορ. Αιγαίου της Α.Δ.Α., θα πρέπει να υπάρχει αντίγραφο των
συμβάσεων με τους παραγωγούς στερεών αποβλήτων, των κατηγοριών που
αναφέρονται ως ανωτέρω, που έχει αναλάβει να κάνει το έργο της συλλογής –
μεταφοράς αυτών, τα οχήματα – μηχανήματά που θα διαθέσει για το σκοπό αυτό
(αριθμό πινακίδων, λοιπά χαρακτηριστικά), τα δρομολόγια αυτών. Αν υπάρχουν νέα
οχήματα – μηχανήματα να προσκομιστούν τα στοιχεία τους.
Η εταιρεία έχει την ευθύνη για το χειρισμό και τη συντήρηση όλων των οχημάτων
μεταφοράς στερεών αποβλήτων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Να λαμβάνονται
όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή κατάσταση των οχημάτων, έτσι ώστε οι
εργασίες συλλογής – μεταφοράς να μην εγκυμονούν κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία
και το περιβάλλον.
Η εταιρεία υποχρεούται να διατηρεί μητρώο, στο οποίο θα αναγράφεται η
ποσότητα, το είδος, η προέλευση, τα φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά, οι
ημερομηνίες παραλαβής και μεταφοράς, η εγκατάσταση προορισμού, η
συχνότητα συλλογής, το μέσο μεταφοράς, καθώς και η συχνότητα
καθαρισμού των οχημάτων, των μέσων συλλογής και του λοιπού εξοπλισμού
με όλα τα παραστατικά στοιχεία. Το παραπάνω μητρώο να διατηρείται για δυο (2)
τουλάχιστον χρόνια. Η αδειοδοτημένη εταιρεία πρέπει να παρέχει τις παραπάνω
πληροφορίες στην αδειοδοτούσα αρχή όταν αυτές ζητούνται.
Για την καλύτερη οργάνωση του μητρώου αποβλήτων και για την πλήρη ιχνηλασιμότητα
τους, θα πρέπει τα απόβλητα να διακινούνται με «έντυπο παρακολούθησης
αποβλήτου» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της 16 σχετικής εγκυκλίου). Τα έντυπα παρακολούθησης
αποβλήτων είναι τριπλότυπα, τυπώνονται από την εταιρεία – φορέα που έχει
αδειοδοτηθεί για την εν λόγω δραστηριότητα και διατηρούνται για δυο χρόνια στο
αρχείο των εμπλεκόμενων.
Η εταιρεία υποχρεούται να καταχωρηθεί στο Ηλεκτρονικό Μητρώο, Αποβλήτων
σύμφωνα με την (29) σχετική ΚΥΑ και να υποβάλει ηλεκτρονικά τις ετήσιες Εκθέσεις
Αποβλήτων μέχρι 31 Μαρτίου κάθε έτους για την προηγούμενη χρονιά.
Η παρούσα άδεια μπορεί να ανακληθεί είτε μετά από παράβαση κάποιου ή κάποιων όρων
αυτής, ή παράλειψη, παραποίηση κάποιου σταδίου των εργασιών που αναφέρονται στη
Μελέτη Οργάνωσης και Λειτουργίας, είτε μετά από διαπίστωση ότι από τη
δραστηριότητα που ασκεί η εταιρεία κινδυνεύει η δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Η
άδεια, επίσης μπορεί να ανακληθεί ή να επιβληθούν πρόσθετοι όροι ως αποτέλεσμα
νεότερων νομοθετικών ρυθμίσεων του ΥΠΕΝ και συναρμόδιων Υπουργείων.
Επισημαίνεται, ότι αν από τις εργασίες συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων
στερεών αποβλήτων προκληθεί ρύπανση ή υποβάθμιση του περιβάλλοντος με
υπαιτιότητα
της
επιχείρησης με επωνυμία
CYTOP ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ.
«ΕΛΤΕΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ», (ΑΦΜ 998158174 , ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ), με έδρα στη
Λεωφόρο Μεγαρίδος 124, Ασπρόπυργος, Τ.Κ.: 19300, Π.Ε. Δυτικής Αττικής, Περιφέρεια
Αττικής, θα εφαρμοστεί το άρθρο 15 της Η.Π. 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β’) σε
συνδυασμό με τις σχετικές διατάξεις του Ν.1650/86, όπως τροποποιήθηκε από το
Ν.3010/2002 και τον Ν.4042/2012, περί επιβολής κυρώσεων.
Για κάθε δραστηριότητα σχετική με τη παρούσα άδεια πρέπει να υπάρχει σύμβαση είτε
του κατόχου (νομικά ή φυσικά πρόσωπα κ.λ.π.) είτε του διαχειριστεί απορριμμάτων
(ΟΤΑ, κ.λ.π.) με την εταιρεία, η οποία οφείλει να ενημερώνει τη Δ/νση ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ.
Βορείου Αιγαίου της Α.Δ.Α., υποβάλλοντας, εάν απαιτείται, συμπληρωματικά τεχνικά
στοιχεία (κι ότι άλλο κριθεί απαραίτητο), έτσι ώστε να τεκμηριώνεται η κάλυψη των
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1.18

1.19

1.20

1.21

1.22

1.23

2.
2.1

2.2
2.3
2.4

2.5





απαιτήσεων του συνόλου των συμβάσεων. Σε περίπτωση που κριθεί ότι δεν
τεκμηριώνεται η κάλυψη των ως άνω απαιτήσεων και εάν η εταιρεία δεν προσκομίσει τα
επιπλέον απαιτούμενα τεχνικά στοιχεία, η παρούσα άδεια μπορεί να ανακληθεί.
Η επιχείρηση με επωνυμία CYTOP ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ &
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
με
δ.τ.
«ΕΛΤΕΠΕ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ», (ΑΦΜ 998158174 , ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ), με έδρα στη Λεωφόρο
Μεγαρίδος 124, Ασπρόπυργος, Τ.Κ.: 19300, Π.Ε. Δυτικής Αττικής, Περιφέρεια Αττικής,
υποχρεούται να τηρεί όλα όσα αναφέρονται στη Μελέτη Οργάνωσης και Λειτουργίας
που συνοδεύει την παρούσα άδεια κι αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής, εφόσον δεν
έρχεται σε αντίθεση με τους όρους της παρούσας απόφασης.
Τα μη επικίνδυνα απόβλητα που συλλέγει – μεταφέρει η εν λόγω εταιρεία, θα
οδηγούνται προς επεξεργασία – προσωρινή αποθήκευση, σε αδειοδοτημένες για τον
σκοπό αυτό εγκαταστάσεις που λειτουργούν εντός της Περ. Βορείου Αιγαίου, ή σε
οποιαδήποτε ανάλογη εγκατάσταση με την οποία συνεργάζεται η εταιρεία εντός της
Ελληνικής Επικράτειας.
Η εταιρεία που αναφέρεται στο θέμα, έχει την πλήρη ευθύνη για την οργάνωση των
μέσων συλλογής και μεταφοράς, την καταλληλότητά τους για την μεταφορά των
αποβλήτων, την ασφαλή παράδοσή τους σε νόμιμα λειτουργούσες επιχειρήσεις προς
περαιτέρω εργασίες αξιοποίησης και διάθεσης (R/D) ή προς διασυνοριακή μεταφορά (21
σχετ.).
Τα απόβλητα που αναφέρονται στην άδεια συλλογής και μεταφοράς, αφορούν αυτά που
παράγονται εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, ή πρόκειται
να διατεθούν σε εγκαταστάσεις, που λειτουργούν εντός των διοικητικών Ορίων της Περ.
Β. Αιγαίου, προς περαιτέρω εργασίες αξιοποίησης ή διάθεσης (R/D) (19 σχετ.).
Η συλλογή και μεταφορά νωπών Ζωικών Υποπροϊόντων δεν εμπίπτει στις
ρυθμίσεις της παρούσας, αλλά γίνεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ.
1069/2009 και για την πραγματοποίηση της απαιτείται άδεια από την αρμόδια
Κτηνιατρική Υπηρεσία.
Τα θερμικά αδρανοποιημένα αδρανοποιημένα Ζωικά Υποπροϊόντα θεωρούνται
μη επικίνδυνα απόβλητα και η συλλογή και μεταφορά τους γίνεται με τις
άδειες συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων. Οι αναφερόμενοι
κωδικοί ΕΚΑ των Ζωικών Υποπροϊόντων που αναφέρονται στην παρούσα θα
πρέπει να είναι θερμικά αδρανοποιημένα ώστε να μπορούν να μεταφερθούν
βάσει της άδειας αυτής. Επιπλέον, για να είναι εφικτή η μεταφορά και
αξιοποίησή των προαναφερομένων αποβλήτων, θα πρέπει να γίνεται σε
μονάδες με εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους για τη δραστηριότητα της
κομποστοποίησης /παρασκευής οργανικών λιπασμάτων ή παραγωγής
βιοαερίου.
Όροι και περιορισμοί που αφορούν τη συλλογή μη επικίνδυνων στερεών
αποβλήτων:
Να γίνει κατάλληλη επιλογή των χώρων συγκέντρωσης, έτσι 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.
Κατά την επιλογή των χώρων, που θα τοποθετούνται τα μέσα συλλογής των αποβλήτων
να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα, ώστε να μην προκύπτουν προβλήματα
περιβάλλοντος, υγιεινής και κυκλοφορίας.
Απαγορεύεται η συγκέντρωση ή προσωρινή αποθήκευση αποβλήτων οποιουδήποτε
είδους σε στεγασμένους ή υπαίθριους χώρους εντός ή εκτός σχεδίου άνευ της σχετικής
άδειας.
Να ληφθεί η ιδιαίτερη μέριμνα για την εκπαίδευση και συνεχή ενημέρωση του
προσωπικού σε θέματα ασφαλείας και γνώση χειρισμού των αποβλήτων για την
αποφυγή κινδύνου για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Το προσωπικό της εταιρείας
να φέρει ειδικές στολές εργασίας και λοιπό εξοπλισμό (γάντια, μπότες ασφαλείας,
κράνος, αντανακλαστικό γιλέκο, κτλ.), ανάλογα με τη φύση και το ωράριο εργασίας. Να
δοθεί ιδιαίτερη μέριμνα στο να εξοπλιστούν τα οχήματα με συστήματα επικοινωνίας.
Να λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα προστασίας της υγείας των εργατών συλλογής
σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία και τη Μελέτη Οργάνωσης και
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3
3.1

3.2

3.3
3.4

3.5

Λειτουργίας που συνοδεύει την παρούσα Απόφαση. Επίσης η εταιρεία θα πρέπει να
διενεργεί προληπτικό ιατρικό – κλινικοεργαστηριακό έλεγχο, τουλάχιστον σε ετήσια
βάση, του προσωπικού που ασχολείται με τη διαχείριση των αποβλήτων προς
εξασφάλιση της επίβλεψης της υγείας και τη διάγνωση της τυχόν βλάβης της σε
συνάρτηση με τους κινδύνους κατά την εργασία.
Η συλλογή των ΑΗΗΕ μη οικιακής προέλευσης γίνεται με μέριμνα των παραγωγών, μέσω
εγκεκριμένου συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης, από τις εγκαταστάσεις των
χρηστών, με τη δυνατότητα να συνάπτουν μεταξύ τους οικονομικές συμφωνίες. Το
εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης, κατά την παραλαβή ΑΗΗΕ από
εμπορικές, βιομηχανικές, ιδρυματικές και άλλες πηγές, πλην των οικιακών χρηστών,
εκδίδει Βεβαίωση Παραλαβής στην επωνυμία του Φορέα.
Τα ΑΗΗΕ να παραλαμβάνονται από κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους (σημεία
συλλογής) στους οποίους θα πρέπει να υπάρχει ειδική πρόβλεψη για την επιστροφή των
ΑΗΗΕ που παρουσιάζουν κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια λόγω ρύπανσης ή
μόλυνσής τους.
Η συλλογή και μεταφορά των χωριστά συλλεγόμενων ΑΗΗΕ εκτελείται κατά τρόπο που
(α) να βελτιστοποιεί την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση των
κατασκευαστικών στοιχείων ή ολόκληρων των συσκευών που είναι δυνατόν να
επαναχρησιμοποιηθούν ή να ανακυκλωθούν και (β) να αποφεύγεται οποιαδήποτε
διαρροή επικίνδυνων ουσιών.
Ο κινητός εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί (π.χ. όχημα μεταφοράς), θα πρέπει να
είναι σύμφωνος με τα όσα αναφέρονται στην Υ.Α. οικ. 114218/1997 (ΦΕΚ
1016/Β`/17.11.1997) «Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων
διαχείρισης στερεών αποβλήτων».
Μεταφόρτωση των αποβλήτων σε μεγαλύτερα οχήματα, επιτρέπεται να
πραγματοποιείται μόνο μέχρι 2 τον/ημ. σε χώρο, για τον οποίο θα πρέπει να
κατατεθούν αναλυτικά στοιχεία, χωρίς να απαιτείται περιβαλλοντική αδειοδότηση, και
χωρίς απόθεση επί του εδάφους. Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να εξασφαλιστεί
η απαραίτητη από την κείμενη νομοθεσία περ/κη αδειοδότηση.
Όροι και περιορισμοί που αφορούν στη μεταφορά μη επικίνδυνων στερεών
αποβλήτων:
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
στραγγισμάτων, κλπ.
Τα οχήματα που θα χρησιμοποιούνται για τις μεταφορές να έχουν τις απαιτούμενες
άδειες κυκλοφορίας, ασφαλιστικά συμβόλαια που να περιλαμβάνουν και αποζημίωση από
πτώση φορτίου, δελτία τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ (αντίγραφο του οποίου θα πρέπει να
κατατεθεί στην Δ/νση ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. Β. Αιγαίου), να είναι εφοδιασμένα με κατάλληλο
εξοπλισμό αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων να είναι αντιρρυπαντικής
τεχνολογίας, να καθαρίζονται τακτικά και να αναγράφουν τον τίτλο της
εταιρείας και στις δυο (2) πλευρές.
Οι οδηγοί και οι χειριστές ανυψωτικών και λοιπών μηχανημάτων, να έχουν την
προβλεπόμενη από την ισχύουσα νομοθεσία επαγγελματική άδεια.
Η διαδρομή των οχημάτων 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 από αντίξοες καιρικές
συνθήκες ή μέσω πυκνοδομημένων περιοχών.
Η κυκλοφορία των οχημάτων συλλογής και μεταφοράς θα πρέπει να ακολουθεί πιστά
τον Κ.Ο.Κ. Η επιχείρηση με επωνυμία CYTOP ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ &
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
με
δ.τ.
«ΕΛΤΕΠΕ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ», (ΑΦΜ 998158174 , ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ), με έδρα στη Λεωφόρο
Μεγαρίδος 124, Ασπρόπυργος, Τ.Κ.: 19300, Π.Ε. Δυτικής Αττικής, Περιφέρεια Αττικής,
θα πρέπει να φροντίζει για την καθαριότητα και την συντήρηση των οχημάτων
μεταφοράς, σε κατάλληλα αδειοδοτημένους χώρους. Με την πλήρωση των ανοικτού
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τύπου οχημάτων μεταφοράς και πριν την μεταφορά τους σε νομίμως αδειοδοτημένες
βιομηχανικές μονάδες επεξεργασίας και ανακύκλωσης στερεών αποβλήτων, να γίνεται
επιμελής κάλυψη τους με σκέπαστρο (π.χ. μουσαμάδες) για την αποφυγή τυχόν
διασποράς αποβλήτων στο περιβάλλον κατά τη διαδρομή.
Η φόρτωση των στερεών αποβλήτων να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να αποκλείεται η
μετακίνηση του φορτίου στα container και στα οχήματα μεταφοράς και να υπάρχει
ομοιογενής κατανομή φορτίου σε αυτά. Επίσης οι υπερκατασκευές των οχημάτων
μεταφοράς των στερεών αποβλήτων πρέπει να είναι κατάλληλες, το φορτίο να μην είναι
υπέρβαρο και το κέντρο βάρους του θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν χαμηλότερα.
Μετά την πλήρωση των ανοικτών container ή των ανοικτού τύπου οχημάτων μεταφοράς
και πριν τη μεταφορά τους σε νομίμως αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας και
ανακύκλωσης, να γίνεται επιμελής κάλυψη τους με σκέπαστρο (για παράδειγμα
μουσαμάδες) για την αποφυγή τυχόν διασποράς αποβλήτων στο περιβάλλον κατά τη
διαδρομή. Τα οχήματα μεταφοράς να διαθέτουν τα απαραίτητα μέσα πυροπροστασίας.
Για την αντιμετώπιση έκτατων περιστατικών πρέπει να εφαρμόζεται το σχέδιο
αντιμετώπισης τέτοιων περιστατικών και να διαθέτει κατάλληλα μέσα αντιμετώπισης
όπως για παράδειγμα σκούπες, γάντια, πυροσβεστήρες, φαρμακείο κλπ.
Σε περίπτωση διεξαγωγής διασυνοριακής μεταφοράς αποβλήτων, να
τηρούνται αυστηρά τα αναφερόμενα στην ΚΥΑ 50910/2727/2003 (παρ.6 του
άρθρου 8), στην αρ. πρ. οικ.129043/4345/2011 Εγκυκλίου του ΥΠΕΚΑ
(ενότητα Δ), στην αριθ. 24040/2590/12-04-2013 Εγκύκλιο του ΥΠΕΚΑ, στον
Κανονισμό (ΕΚ) με αριθ. 1013/2006 καθώς και στον Κανονισμός (ΕΕ) με αρθ.
1418/2007.
Τελικές υποχρεώσεις:
Η εταιρεία υποχρεούται να διατηρεί μητρώο, στο οποίο θα αναγράφεται η
ποσότητα, το είδος, η προέλευση, τα φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά, οι ημερομηνίες
παραλαβής και μεταφοράς, η εγκατάσταση προορισμού, η συχνότητα συλλογής, το μέσο
μεταφοράς, καθώς και η συχνότητα καθαρισμού των οχημάτων, των μέσων συλλογής
και του λοιπού εξοπλισμού με όλα τα παραστατικά στοιχεία. Το παραπάνω μητρώο να
διατηρείται για δυο (2) τουλάχιστον χρόνια. Η αδειοδοτημένη εταιρεία πρέπει να
παρέχει τις παραπάνω πληροφορίες στην αδειοδοτούσα αρχή όταν αυτές ζητούνται.
Αντίγραφα της Άδειας (συλλογής – μεταφοράς) θα πρέπει να συνοδεύουν όλα τα
οχήματα καθώς επίσης να βρίσκονται και στα γραφεία στην έδρα της δραστηριότητας,
και να επιδεικνύονται σε κάθε έλεγχο από αρμόδια υπηρεσία σύμφωνα με την εκάστοτε
νομοθεσία.
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’/6.5.1993).
Η διαχείριση των μεταχειρισμένων ελαστικών των οχημάτων της εταιρείας θα γίνεται
σύμφωνα με το ΠΔ 109/2004 (ΦΕΚ 75/Α’/5.3.2004) «Μέτρα και όροι για την
εναλλακτική διαχείριση των μεταχειρισμένων ελαστικών των οχημάτων. Πρόγραμμα για
την εναλλακτική διαχείρισή τους».
Για οποιαδήποτε τροποποίηση των στοιχείων που συνοδεύουν την αίτηση της
άδειας, ο ενδιαφερόμενος οφείλει να ενημερώνει την ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. Βορείου Αιγαίου για
τυχόν επανεξέταση των όρων της άδειας διαχείρισης.
Η εταιρεία οφείλει να παρέχει οποιεσδήποτε σχετικές πληροφορίες και στοιχεία στις
αρμόδιες αρχές, όταν ζητηθούν.
Για κάθε δραστηριότητα σχετική με την χορηγούμενη άδεια θα πρέπει τα οχήματα να
διαθέτουν ασφαλιστήρια συμβόλαια ανάλογα με τον τύπο των αποβλήτων που
μεταφέρουν.
Η παρούσα άδεια αφορά μόνο την δραστηριότητα της συλλογής και μεταφοράς μη
επικινδύνων αποβλήτων, και σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε εγκατάσταση στην οποία
περιλαμβάνονται δραστηριότητα-τες που βοηθάνε στην καλύτερη λειτουργία της
αδειοδοτούμενης με την παρούσα άδεια δραστηριότητα (αμαξοστάσιο, προσωρινή
αποθήκευση, κλπ). Οι δραστηριότητες αυτές θα πρέπει να εξασφαλίσουν τις
απαραίτητες από την κείμενη νομοθεσία αδειοδοτήσεις (περ/κη αδειοδότηση όπου
χρειάζεται, κλπ).
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Η δραστηριότητα της συλλογής και μεταφοράς των αποβλήτων, θα πραγματοποιείται με
μέσα συλλογής και μεταφοράς που θα είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές της κείμενης
νομοθεσίας και θα πρέπει να ενημερώνει η εταιρεία τον φάκελο βάσει του οποίου
αδειοδοτήθηκε για οποιαδήποτε διαφοροποίηση του εξοπλισμού που θα χρησιμοποιεί.
Σύμφωνα με την μελέτη που υποβλήθηκε, τα μέσα μεταφοράς των αποβλήτων, θα είναι
ιδιόκτητα. Η στάθμευση των οχημάτων θα γίνεται στον περιβάλλοντα χώρο στην έδρα
της εταιρείας.
Α/Α
1

ΟΣΜ
Φορτηγό MERCEDES,
ανατρεπόμενο.

κλειστό,

μη

Αριθμ.
Κυκλοφορίας
ΙΤΕ 4475

Ιδιοκτ.
Καθεστώς
ΙΔΙΟΚΤΗΤΟ

4.10

Υπεύθυνoς για την παρακολούθηση της εφαρμογής των όρων της
παρούσας απόφασης και των διατάξεων της σχετικής νομοθεσίας είναι
ο κ. Παναγιώτης Μετσοβίτης.

5.0

Χρονικό διάστημα ισχύος των παραπάνω περιβαλλοντικών όρων και
προϋποθέσεις αναθεώρησης αυτής.

5.1

5.2

5.3
5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

Η άδεια (συλλογής – μεταφοράς) της επιχείρησης με επωνυμία CYTOP
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. «ΕΛΤΕΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ» ,(ΑΦΜ 998158174 , ΔΟΥ ΦΑΕ
ΑΘΗΝΩΝ), με έδρα στη Λεωφόρο Μεγαρίδος 124,Ασπρόπυργος, Τ.Κ.:19300, Π.Ε. Δυτικής
Αττικής, Περιφέρεια Αττικής, ισχύει για δέκα (10) χρόνια από την ημερομηνία
έκδοσης της παρούσας, με την προϋπόθεση ότι θα τηρούνται τα στοιχεία που
αναφέρονται στην άδεια και δεν θα προκύψουν επιφυλάξεις από τους αρμόδιους και
συναρμόδιους φορείς κατά τη διάρκεια υλοποίησης της δραστηριότητας.
Η άδεια συλλογής – μεταφοράς, δεν υποκαθιστά ούτε απαλλάσσει τους
υπεύθυνους της εταιρείας από την υποχρέωση να εφοδιαστούν με άλλες
άδειες, για τις οποίες προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση από άλλες διατάξεις της
κείμενης νομοθεσίας.
Η μη εφαρμογή των παραπάνω όρων, ή μέρους αυτών, επισύρει τις
προβλεπόμενες κυρώσεις του Ν.1650/86, όπως τροποποιήθηκε από τους
Ν.3010/2002, Ν.4014/2011 και 4042/2012.
Η εταιρεία υποχρεούται εγκαίρως και πριν τη λήξη της ισχύος της παρούσας
Απόφασης, να υποβάλει σχετικό αίτημα στη Δ/νση ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. Βορείου Αιγαίου,
για την αναθεώρηση αυτής και ενδεχομένως για τον επανακαθορισμό ενός ή
περισσότερων περιβαλλοντικών όρων και περιβαλλοντικών δεσμεύσεων που
περιλαμβάνει.
Άρση της χορηγηθείσας άδειας συλλογής – μεταφοράς, είναι δυνατόν να γίνει
είτε μετά από παράβαση κάποιου ή κάποιων όρων της, ή παράλειψη, ή
παραποίηση κάποιου σταδίου των εργασιών που αναφέρονται στη Μελέτη
Οργάνωσης, είτε μετά από διαπίστωση ότι η δραστηριότητα που ασκεί η
εταιρεία κινδυνεύει η δημόσια υγεία ή το περιβάλλον. Η άδεια, επίσης, μπορεί
να ανακληθεί ή να επιβληθούν πρόσθετοι όροι σαν αποτέλεσμα μελλοντικών
διατάξεων του ΥΠΕΚΑ και των συναρμόδιων υπουργείων.
Αν κατά τις εργασίες συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων
προκληθεί ρύπανση ή υποβάθμιση του περιβάλλοντος με υπαιτιότητα της
επιχείρησης με επωνυμία CYTOP ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. «ΕΛΤΕΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ», (ΑΦΜ
998158174 , ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ), με έδρα στη Λεωφόρο Μεγαρίδος 124, Ασπρόπυργος,
Τ.Κ.: 19300, Π.Ε. Δυτικής Αττικής, Περιφέρεια Αττικής, θα εφαρμοστεί το άρθρο 15 της
ΚΥΑ 50910/2727/2003 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 28, 29 του Ν.1650/86
και του άρθρου 4 του Ν.3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α’/25.09.2002) και του Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ
24/Α`/13.2.2012).
Ελέγχους για την τήρηση ή μη των όρων της Άδειας Συλλογής και Μεταφοράς, δύναται να
διενεργούν οι κατά την κείμενη νομοθεσία αρμόδιες Υπηρεσίες (άρθρο 14 της ΚΥΑ
50910/2727/2003), του Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α`/13.2.2012) και της Εγκυκλίου του
ΥΠΕΚΑ (16 και 21 σχετ.).
Η Μελέτη Οργάνωσης που συνοδεύει την παρούσα άδεια, θα πρέπει να
βρίσκεται στα γραφεία της εταιρείας και σε κάθε όχημα να υπάρχει αντίγραφο
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της παρούσας άδειας. Σε κάθε έλεγχο να είναι στη διάθεση των αρμοδίων όλα
τα ανωτέρω, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Κατά της παρούσης, επιτρέπεται, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του
άρθρου 1 του Ν.2503/97, προσφυγή στον Υπουργό ΥΠΕΝ μέσα σε αποκλειστική
προθεσμία τριάντα (30) ημερών.
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ Α.Δ. ΑΙΓΑΙΟΥ

Δρ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
Τέθηκε υπογραφή στις

ΑΝ. Δ/ΝΤΗΣ
10 .05.2018

Μ.Χατζάρας, Διπλ. Μηχ. Μηχανικός

ΑΝ. ΓΕΝ. Δ/ΝΤΗΣ

Τέθηκε υπογραφή στις
.05.2018

Τέθηκε υπογραφή στις
.05.2018

Δρ. Ευγενία Κουτσίδου
Περιβ/γος

Π. Πολυχρονάκης,
Διπλ. Αρχ. Μηχ/κός

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Φάκελος ΜΟΛ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
RESQ Consulting,
Μακεδονομάχων 3β,Τ.Κ.:162 33,Καρέας,Αττική.
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Χ.Α.
2.Δ/νση ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ.
3.Μ. Χατζάρας
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