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Προς

: «CYTOP ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Α.Ε»
Λ.Μεγαρίδος 124, Ασπρόπυργος
ΤΚ 19300

Άδεια για τη δραστηριότητα διαχείρισης μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων (ως προς
την συλλογή και μεταφορά), σύμφωνα με την ΚΥΑ Η.Π. 50910/2727/03 (ΦΕΚ
1909/22.12.03), για την Περιφέρεια Ηπείρου,
στην
επιχείρηση «CYTOP
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Α.Ε» (ΑΦΜ 998158174
ΔΟΥ :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ) με έδρα Λ.Μεγαρίδος 124, Ασπρόπυργος ΤΚ 19300

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη :
1. Toν N. 1650/86 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 160Α) όπως τροποποιήθηκε με το Ν.
3010/2002 (ΦΕΚ 91Α / 25.04.2002) «Εναρμόνιση του Ν 1650/1986 με τις οδηγίες 97/11 και 96/61
Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις», όπως
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν. 3010/2002 & 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
Πρoϊόvτων (Ε.Ο.Ε.ΔΣ.Α.Π) και άλλες διατάξεις» ( ΦΕΚ 179 Α,/6.8-2001).
3. Τον Ν. 4042/2012 «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ
− Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ −
Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ 24
Α/13.02.2012), άρθρο 36.
4. Την ΚΥΑ Η.Π. 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β/22.12.2003) «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση στερεών
αποβλήτων, Εθνικός και Περιφερειακός σχεδιασμός διαχείρισης», όπως αυτή τροποποιήθηκε
μεταγενέστερα και ισχύει.
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Την ΚΥΑ 114218/97 (ΦΕΚ 1016Β/17.11.97) «Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και γενικών
προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων».
Την ΚΥΑ αριθ. οικ. 43942/4026/2016 (ΦΕΚ 2992/Β/19-9-16) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις
ΚΥΑ αριθ. οικ. 1/1/2017 (ΦΕΚ 1/Β/4-1-2017) και , αριθ. οικ. 26303/1483/31/5/2017 σχετικά με την
οργάνωση και λειτουργία του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 42 του Ν.4042/2012 (Α’24), όπως ισχύει.
Την ΚΥΑ 11535/93 (ΦΕΚ 328Β/6.5.1993).
Την Εγκύκλιο με Α.Π. οικ. 123067/10.02.2004 της Γενικής Δ/νσης Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ
σχετικά με την περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων: Συλλογή – Μεταφορά – Αποθήκευση
Αποβλήτων και Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων.
Την Εγκύκλιο ΤΔΣΑ/ΥΠΕΧΩΔΕ με Α.Π. 110441/3231/2004 και θέμα: «Διόρθωση της παραγράφου
Β.3.ΙΙΙ στην Εγκύκλιο “Εφαρμογή νομοθεσίας για τη διαχείριση μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων».
Την Εγκύκλιο με Α.Π. οικ. 122648/09.03.2005 της Δ/νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του
ΥΠΕΧΩΔΕ, με θέμα «Διευκρινήσεις σχετικά με την Μελέτη Οργάνωσης για την άδεια συλλογής και
μεταφοράς αποβλήτων συσκευασιών, χρησιμοποιημένων ελαστικών οχημάτων, αποβλήτων
λιπαντικών ελαίων, οχημάτων στο τέλος κύκλου ζωής τους, χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών
και συσσωρευτών, και αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν.2939/2001».
Την Κ.Υ.Α. 23615/651/Ε.103/2014 (ΦΕΚ 1184/Β΄/9-5-2014) «Καθορισμός κανόνων, όρων κα
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».
Το Π.Δ. 109/04.03.2004 (ΦΕΚ 05.03.2004) «Μέτρα και όροι για την εναλλακτική διαχείριση των
μεταχειρισμένων ελαστικών των οχημάτων. Πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση τους».
Το Π.Δ. 116/05.03.2005 (ΦΕΚ 81/05.03.2004) «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».
Το Π.Δ. 15/2006 “Τροποποίηση του Π.Δ.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”, ΦΕΚ
12/Α/03.02.06.
Το Π.Δ. 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).
Την αριθ. 36259/1757/Ε103/23.08.2010 (ΦΕΚ 1312 τ.Β/24.08.2010) ΚΥΑ «Μέτρα, όροι και
πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και
κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)».
Το με Α.Π. 3010421/1750/2004/31.08.2004 έγγραφο του Γενικού Χημείου του Κράτους προς την
Δ/νση Περ/κου Σχεδιασμού της Γενικής Δ/νσης Περ/ντος του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.
Το με Α.Π. 109445/2969/18.11.2004 έγγραφο της Δ/νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του
ΥΠΕΧΩΔΕ με θέμα «Διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων», προς το Γενικό Επιτελείο Στρατού.
Την από 08.09.2008 υπ’ αριθμ. Πρωτ. 188378/1619 απόφαση του Γ.Ε.Δ.Σ.Α.Π., Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
σχετικά με την διαχείριση των ΑΗΗΕ.
Το με Α.Π. 146171/2648/16.05.2006 έγγραφο του Τμήματος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της
Δ/νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ με θέμα: «Αναλυτική περιγραφή αποβλήτων
στις άδειες διαχείρισης».
Την με Α.Π. οικ.129043/4345/08.07.2011 Εγκύκλιο του Τμήματος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
της Δ/νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού της Γενικής Δ/νσης Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ (ΑΔΑ:
4ΑΣΨ0-ΚΘΣ).
Την με Α.Π. οικ.4095.82/10.11.2011 Εγκύκλιο αριθ. 16 του ΥΠΕΚΑ με θέμα: «Διευκρινίσεις σχετικά
με κατάργηση αδειών διαχείρισης αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4014/2011» (ΑΔΑ:
45740-ΦΡ5).
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23. Την με Α.Π. οικ.4631.109/12.12.2011 Εγκύκλιο αριθ. 21 του ΥΠΕΚΑ με θέμα: «Άδειες συλλογής και

μεταφοράς αποβλήτων» (ΑΔΑ: 45ΨΠ0-ΕΝ6).
24. Την με Α.Π. 1226.61/12.03.2012 Εγκύκλιο 3 του Γ.Γ. ΥΠΕΚΑ με θέμα: «Άδειες συλλογής και
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μεταφοράς μη επικινδύνων αποβλήτων – Διαδικασίες ανανέωσης και διάρκεια ισχύος» (ΑΔΑ: Β44Υ0Ι9Α).
Την με Α.Π. οικ.24040/2590/12-04-2013 εγκύκλιο του Τμήματος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της
Δ/νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού της Γενικής Δ/νσης Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ με Θέμα:
«Εφαρμογή νομοθεσίας για τη διαχείριση μη επικίνδυνων αποβλήτων» (ΑΔΑ: ΒΕΑ20-2Ι7).
Την με Α.Π. οικ.32605/3291/28-5-2013 έγγραφη εγκύκλιο του Τμήματος Διαχείρισης Στερεών
Αποβλήτων της Δ/νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού της Γενικής Δ/νσης Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ
με Θέμα: «Εφαρμογή νομοθεσίας για τη διαχείριση μη επικίνδυνων αποβλήτων».
Το με αριθ. πρωτ. 3006025/1093/15.04.10 έγγραφο του Τμήματος Β’, της Δ/νσης Περιβάλλοντος της
Γενικής Δ/νσης Γενικού Χημείου του Κράτους προς το Γραφείο Εναλλακτικής Διαχείρισης
Συσκευασιών & άλλων Προϊόντων της Δ/νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΚΑ, που αφορά
στην οδική μεταφορά των ΟΤΚΖ.
Το με αρ. πρ. 138378/1619/08.09.2008 έγγραφο του Γ.Ε.Δ.Σ.Α.Π. του ΥΠΕΧΩΔΕ σχετικά με τις
Άδειες συλλογής – μεταφοράς Αποβλήτων Ειδών Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ).
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.
Την Κ.Υ.Α .62952/5384 Απόφαση έγκρισης Εθνικού σχεδίου Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων
(ΕΣΔΕΑ), σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν.4342/2015 (ΦΕΚ 4326/τ.Β΄/30.12.2016)
Την αριθ. 25301/06.10.2003 Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ «Έγκριση Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού
Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου» (ΦΕΚ 1451Β/06.10.2003).
Την υπ. αρ. οικ. 44015/402915-09-16 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3196Β) «Κύρωση της απόφασης έγκρισης του
Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας Ηπείρου».
Τις διατάξεις:
 του Ν. 2503/97 (ΦΕΚ 107/Α) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων
για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
 του Ν. 4368/16 (ΦΕΚ 21/Α) «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες
διατάξεις».
 του άρθρου 28 του Ν. 4325/15 (ΦΕΚ 47/Α) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση
Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».
 του Ν. 3852/10(ΦΕΚ 87Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 του Ν. 2647/98 (ΦΕΚ 237/Α) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση
και άλλες διατάξεις».
 του Π.Δ.141/2010 (ΦΕΚ 234Α/27.12.2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου
– Δυτικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 92 του Ν. 4446/2016 (ΦΕΚ
240/Α/22.12.2016) «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη – Παράβολα, Οικιοθελής
αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του
Ν. 4270/2014 και άλλες διατάξεις».
Την απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων με αρ.907/21-12-2017(ΦΕΚ 4664/Β’/29-12-2017)
«Έγκριση της 1ης Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του
Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων».
Την αριθμ. 13912/15.05.2017 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 250/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./26.05.2017)
με την οποία διορίστηκε Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας
ο κος Μιχελάκης Βασίλειος του Πολυκάρπου.
Την αριθμ. 72443/29.05.2017 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου –
Δυτικής Μακεδονίας με θέμα: “Ορισμός Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης
Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής
Μακεδονίας”.
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37. Την από 20-2-2018 (Α.Π. Εισερχομένου: 28169/22-02-2018) αίτηση της επιχείρησης του θέματος προς

την Υπηρεσία μας με συνημμένη μελέτη Οργάνωσης Συλλογής Μεταφοράς (ΟΣΜ) εις διπλούν για τη
διαχείριση μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων της δραστηριότητας του θέματος.
Αποφασίζουμε
Χορηγούμε άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων όπως αυτά ορίζονται στην
Κ.Υ.Α. 50910/2727 (ΦΕΚ 1909/Β/22-12-03) για την Περιφέρεια Ηπείρου, στην επιχείρηση «CYTOP
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ A.E.» (ΑΦΜ 998158174 ΔΟΥ :ΦΑΕ Αθηνών)
με έδρα Λ. Μεγαρίδος 124, Απρόπυργος ΤΚ 19300, με τους ακόλουθους όρους και περιορισμούς :
Γενικοί όροι απόφασης

1.

Η παρούσα άδεια αφορά σε εργασίες συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων
(ως προς την συλλογή και μεταφορά), όπως αυτά περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΒ του άρθρου 17
της ΚΥΑ ΗΠ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β/22.12.03), (Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων (ΕΚΑ),
Απόφαση 2001/118/Ε.Κ.- όπως αυτός ισχύει με τις εκάστοτε τροποποιήσεις του), με ονοματολογία
αναφοράς ως ακολούθως :

1.1.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΜΕΣΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ
κατάλληλα οχήματα
κατάλληλα μέσα
μεταφοράς (όχημα κλειστό,
συλλογής (κάδοι,
ανοιχτό, στεγανό,
press-containers κλπ)
απορριμματοφόρο κλπ)

15. ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΣΚΟΥΠΙΣΜΑΤΟΣ ,ΥΛΙΚΑ
ΦΙΛΤΡΩΝ & ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ ΜΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΑΛΛΩΣ
15.01.01
χαρτόνι

Συσκευασία από χαρτί και

Στερεό

Χύδην

15.01.02 Πλαστική συσκευασία

Στερεό

Πλαστικές σακούλες

15.01.03 ξύλινές συσκευασίες

Στερεό

15.01.04 μεταλλική συσκευασία

Στερεό

15.01.05 συνθετική συσκευασία

Στερεό

Χύδην ή βαρέλια

15.01.06 μεικτή συσκευασία

Στερεό

Χύδην ή βαρέλια

15.01.07 γυάλινες συσκευασίες

Στερεό

Βαρέλια

Χύδην
Χύδην ή βαρέλια

Η παρούσα άδεια ισχύει για τη δραστηριότητα της συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών
αποβλήτων (ως προς την συλλογή και μεταφορά), εντός της χωρικής αρμοδιότητας της
Περιφέρειας Ηπείρου και της μεταφοράς αυτών προς :

1.2.

1.3

Φορτηγό κλειστού τύπου με
υδραυλική πόρτα



νομίμως αδειοδοτημένες μονάδες ανακύκλωσης.



νομίμως αδειοδοτημένες βιομηχανικές μονάδες ανάκτησης - ανακύκλωσης που θα χρησιμοποιούν
τα στερεά απόβλητα σαν πρώτη ύλη.



νομίμως αδειοδοτούμενες βιομηχανικές μονάδες επεξεργασίας και ανακύκλωσης στερεών
αποβλήτων που έχουν συμβληθεί με τα εγκεκριμένα από την αρμόδια Διεύθυνση του ΥΠΕΧΩΔΕ
συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων που εντάσσονται στον Νόμο 2939/01.
Η παρούσα άδεια ισχύει για μέγιστο χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών και εφόσον δεν παρεμβληθεί
άλλη σχετική Νομοθετική Ρύθμιση με τους κάτωθι όρους:

Σελίδα 4 από 12

ΑΔΑ: ΩΠΜΥΟΡ1Γ-ΧΚΝ



Για τα απόβλητα των κεφαλαίων 01 έως και 20 της ανωτέρω ΚΥΑ, η παρούσα απόφαση ισχύει για
το διάστημα ισχύος των Συμβάσεων που διαθέτει η εταιρεία με κατάλληλα αδειοδοτημένες εταιρείες
ανακύκλωσης, επεξεργασίας και αξιοποίησης στερεών αποβλήτων καθώς και των Αποφάσεων
Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων και των Αδειών Λειτουργίας των μονάδων ανάκτησης –
ανακύκλωσης που, για τα απόβλητα που εντάσσονται στον Νόμο 2939/01, έχουν συμβληθεί με τα
εγκεκριμένα από την αρμόδια Διεύθυνση του ΥΠΕΝ συλλογικά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης
(Σ.Σ.Ε.Δ.) αποβλήτων.

1.4

Η παρούσα άδεια ισχύει για τη δραστηριότητα της συλλογής και μεταφοράς εντός των ορίων της
Περιφέρειας Ηπείρου δηλαδή των Περιφ. Ενοτήτων Ιωαννίνων, Πρέβεζας, Άρτας και
Θεσπρωτίας. Εάν η δραστηριότητα της συλλογής και μεταφοράς επεκτείνεται πέρα των ορίων αυτών,
η εταιρεία υποχρεούται να ζητήσει άδεια από την αντίστοιχη αρμόδια κατά νόμο Υπηρεσία της οικείας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

1.5

Η παρούσα άδεια ισχύει για δραστηριότητες συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών
αποβλήτων (ως προς την συλλογή και μεταφορά), σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ
50910/2727/2003 και δεν επεκτείνεται σε εργασίες προσωρινής αποθήκευσης, διάθεσης, αξιοποίησης
και μεταφόρτωσης στερεών αποβλήτων.

1.6

Η εταιρεία υποχρεούται σύμφωνα με το αρ. 13 § 3 της ΚΥΑ ΗΠ 50910/2727/03 και την Εγκύκλιο με
Α.Π. οικ.129043/4345/08.07.2011 του ΥΠΕΚΑ να είναι καταχωρημένη στο Μητρώο Διαχειριστών
που τηρείται στην αρμόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος (Τμήμα Διαχείρισης Αστικών, Βιομηχανικών &
Συναφών Αποβλήτων της Δ/νσης Βιοποικιλότητας της Γενικής Δ/νσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής
του ΥΠΕΝ), καθώς και στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ – σχετ. 6).

1.7

Η εταιρεία υποχρεούται προ της έναρξης των αναφερομένων ως άνω δραστηριοτήτων της, 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 καθαριότητος του εξοπλισμού συλλογής
και μεταφοράς των απορριμμάτων.

1.8

Η εταιρεία έχει την ευθύνη για το χειρισμό και τη συντήρηση όλων των οχημάτων μεταφοράς στερεών
αποβλήτων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την
ασφαλή κίνηση των οχημάτων, έτσι ώστε οι εργασίες συλλογής και μεταφοράς να μην εγκυμονούν
κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

1.9

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 μελλοντικών διατάξεων του ΥΠΕΝ και συναρμόδιων Υπουργείων.

1.10

Επισημαίνεται ότι αν από τις εργασίες συλλογής και μεταφοράς προκληθεί ρύπανση ή υποβάθμιση
του περιβάλλοντος με υπαιτιότητα της εταιρείας, θα εφαρμοστεί το άρθρο 15 της ΚΥΑ Η.Π.
50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/22.12.03) σε συνδυασμό με τις σχετικές διατάξεις του Ν.1650/86 περί
επιβολής κυρώσεων, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί με τους Ν. 3010/2002, Ν. 4014/2011 & Ν.
4042/2012.

1.11

Για κάθε δραστηριότητα σχετική με την παρούσα άδεια πρέπει να υπάρχει σύμβαση είτε του κατόχου
(νομικά ή φυσικά πρόσωπα κ.λ.π.) είτε του διαχειριστή των απορριμμάτων (ΟΤΑ κλπ.) με την
εταιρεία, η οποίο οφείλει να ενημερώνει την Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Ηπείρου
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας υποβάλλοντας, εάν απαιτείται,
συμπληρωματικά τεχνικά στοιχεία έτσι ώστε να τεκμηριώνεται η κάλυψη των 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.

1.12

Η εταιρεία υποχρεούται να τηρεί όλα όσα αναφέρονται στη Μελέτη Οργάνωσης και Λειτουργίας που
συνοδεύει την παρούσα άδεια και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής, εφόσον δεν έρχεται σε
αντίθεση με τους όρους της παρούσας απόφασης.
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1.13

Για τα στερεά μη επικίνδυνα απόβλητά όπου η διαχείριση υπάγεται στις διατάξεις του Ν 2939/01,
θα πρέπει η εταιρεία να διαθέτει αντίστοιχες συμβάσεις με τα εγκεκριμένα από την αρμόδια
Διεύθυνση του ΥΠΕN συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων.

1.14

Η εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Ηλεκτρικού – Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (Α.Η.Η.Ε.)
διέπεται από τις γενικές αρχές εναλλακτικής διαχείρισης του Νόμου 2939/2001 και πρέπει να
γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 117/2004 αντίστοιχα, όπως ισχύει.

1.15

Η εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων
(Α.Ε.Κ.Κ.) διέπεται από τις γενικές αρχές εναλλακτικής διαχείρισης του Νόμου 2939/2001 και θα
πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στη σχετ. (16) ΚΥΑ.

1.16

Σε περίπτωση που υπάρχουν επικίνδυνα απόβλητα, να διασφαλίζεται η χωριστή συλλογή τους κατά
τρόπο ώστε να μην αναμιγνύονται με άλλα απόβλητα και να εξασφαλίζεται η μεταφορά τους σύμφωνα
με τις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για τη διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων
(ΚΥΑ 13588/725/2006), όπως ισχύει.

1.17

Απαγορεύεται η καύση στερεών αποβλήτων τόσο υπαίθρια όσο και σε στεγασμένους χώρους, ανοικτές
εστίες καύσης (ΚΥΑ 13588/2006) όπως ισχύει.

1.18

Οι διαδικασίες διαχείρισης (συλλογή – μεταφορά) των αποβλήτων να γίνονται σύμφωνα με τις
τεχνικές προδιαγραφές της ΚΥΑ 114218/17.11.1997 (ΦΕΚ 1016 τ.Β’).

1.19

Η αδειοδοτούμενη επιχείρηση για συλλογή και μεταφορά αποβλήτων έχει την πλήρη ευθύνη για
την οργάνωση των μέσων συλλογής και των οχημάτων μεταφοράς, την καταλληλότητά τους για
τη μεταφορά των αποβλήτων, την ασφαλή παράδοσή τους σε νόμιμα λειτουργούσες επιχειρήσεις
προς περαιτέρω εργασίες αξιοποίησης ή διάθεσης (R/D) ή προς διασυνοριακή μεταφορά.

1.20

Σε περίπτωση που οι αδειοδοτούμενοι κωδικοί της εταιρείας για τη συλλογή και μεταφορά
αποβλήτων περιγράφονται με κωδικό ΕΚΑ που αντιστοιχούν στη 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 αποβλήτων (πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 14899) όταν ο παραγωγός είναι παραγωγική
δραστηριότητα που αδειοδοτείται περιβαλλοντικά (επιχείρηση ή εγκατάσταση).

1.21

Η επιχείρηση υποχρεούται στην τήρηση των αναγραφόμενων στη σχετ. (21) Εγκύκλιο του
ΥΠΕΚΑ (Παράγραφος Β για εργασίες συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων)
καθώς και στη σχετ. (26) όμοιά της.
Όροι και περιορισμοί που αφορούν στη συλλογή μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων :

2.
2.1.

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 σε σημείο κεντροβαρές των περιοχών που εξυπηρετούν,
 να ελαχιστοποιείται η οπτική όχληση του περιβάλλοντος χώρου.

2.2.

Κατά την επιλογή των χώρων συλλογής των αποβλήτων να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα, ώστε να
μην προκύπτουν προβλήματα περιβάλλοντος υγιεινής και κυκλοφορίας. 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 για τα απορριματοκιβώτια που
τοποθετούνται σε βιομηχανικές, βιοτεχνικές, εμπορικές και κατασκευαστικές δραστηριότητες.

2.3.

Ο ακριβής προσδιορισμός των σημείων συλλογής να γίνεται σε συνεργασία με τα εγκεκριμένα
συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης για τα απόβλητα που η διαχείρισή τους υπάγεται στις διατάξεις
του Ν. 2939/01 και να μην είναι στατικός, αλλά να προσαρμόζεται στις εκάστοτε ανάγκες που
υπάρχουν.

2.4

Τα δοχεία συλλογής, τα μηχανικά σάρωθρα κ.α. θα πρέπει να καθαρίζονται απαραίτητα ευθύς μετά το
Σελίδα 6 από 12

ΑΔΑ: ΩΠΜΥΟΡ1Γ-ΧΚΝ

πέρας εκάστης εκφόρτωσής τους και να απολυμαίνονται συστηματικά ώστε να διατηρούνται σε άριστη
υγειονομική κατάσταση, να αποφεύγεται η πρόκληση εστιών μόλυνσης και να διασφαλίζεται η
δημόσια υγεία.
2.5

Απαγορεύεται η συγκέντρωση ή προσωρινή αποθήκευση αποβλήτων οποιουδήποτε είδους σε
στεγασμένους ή υπαίθριους χώρους εντός ή εκτός σχεδίου άνευ της σχετικής άδειας.

2.6

Τα Απόβλητα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) να παραλαμβάνονται από
κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους, όπου θα υπάρχει πρόβλεψη για απόβλητα που παρουσιάζουν
κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια λόγω ρύπανσης ή μόλυνσης.

2.7

Ειδική μέριμνα να λαμβάνεται στην συσκευασία των ΑΗΗΕ που περιέχουν υγρά, ώστε να μην υπάρχει
διαρροή υγρών αποβλήτων και στη συσκευασία άλλων εύθραυστων ΑΗΗΕ, ώστε να μη θραύονται
κατά την συλλογή – μεταφορά.

2.8

Απαγορεύεται η συλλογή και μεταφορά των ΑΗΗΕ από κοινού με τα οικιακά απόβλητα. Οι
καταναλωτές και διανομείς υποχρεούνται να διαχωρίζουν τα ΑΗΗΕ από τα λοιπά οικιακά απόβλητα
και να τα παραδίδουν σε ευχερώς προσβάσιμα σημεία συλλογής.
Για την κατά προτεραιότητα διαλογή των αδρανών & των ανακυκλώσιμων υλικών ΑΕΚΚ στο
εργοτάξιο και τη χωριστή συλλογή τους, να λαμβάνονται μέτρα ώστε να καθίστανται ευκολότερη η
αξιοποίησή τους.
Για τα ΑΕΚΚ πριν από τις εργασίες κατεδάφισης να λαμβάνονται μέτρα για την επιλεκτική
αποξήλωση των τμημάτων των υλικών που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν είτε στο εργοτάξιο
είτε σε άλλες παρεμφερείς εργασίες.
Για την κατά προτεραιότητα διαλογή των αδρανών και των ανακυκλώσιμων υλικών ΑΕΚΚ στο
εργοτάξιο και τη χωριστή συλλογή τους, να λαμβάνονται μέτρα ώστε να καθίστανται ευκολότερη η
αξιοποίησή τους.
Οι κάδοι συλλογής των ΑΕΚΚ να επιτηρούνται κατά τη διάρκεια της ημερήσιας εργασίας και στο
τέλος αυτής να προστατεύονται με κατάλληλο κάλυμμα, ώστε να αποφεύγεται η απόρριψη ξένων
αντικειμένων και η ανάμιξη με άλλα απόβλητα.
Τα μεταχειρισμένα ελαστικά οχημάτων να συλλέγονται 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 (ιδιώτη, δημόσιο ή
ιδιωτικό οργανισμό) 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.
Να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα για την εκπαίδευση και συνεχή ενημέρωση του προσωπικού σε θέματα
ασφαλείας και γνώση χειρισμού των αποβλήτων για την αποφυγή κινδύνου για την δημόσια υγεία και
το περιβάλλον. Το προσωπικό της εταιρείας να φέρει ειδικές στολές εργασίας και λοιπό εξοπλισμό
(γάντια, μπότες, ασφαλείας, κράνος αντανακλαστικό γιλέκο), ανάλογα με την φύση και το ωράριο
εργασίας. Να δοθεί ιδιαίτερη μέριμνα στο να εξοπλιστούν τα οχήματα με σύστημα 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 Λειτουργίας που
συνοδεύει την παρούσα Απόφαση. Επίσης, η εταιρεία πρέπει να διενεργεί προληπτικό 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 (τουλάχιστον μία φορά το χρόνο).

2.9

2.10

2.11

2.12

2.13

2.14

2.15

3.

Όροι και περιορισμοί που αφορούν στην μεταφορά μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων:

3.1

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 ακαθάρτων στραγγισμάτων κλπ.

3.2

Τα οχήματα που θα χρησιμοποιούνται για τις μεταφορές να έχουν τις απαιτούμενες άδειες κυκλοφορίας,
δελτία τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ, να είναι εφοδιασμένα με κατάλληλο εξοπλισμό αντιμετώπισης
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έκτακτων καταστάσεων και να είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.
3.3

Οι οδηγοί και οι χειριστές ανυψωτικών να έχουν την προβλεπόμενη από την ισχύουσα νομοθεσία
επαγγελματική άδεια.

3.4

Η διαδρομή των οχημάτων και οι ώρες μεταφοράς να έχουν προγραμματιστεί κατάλληλα, ώστε να μην
προκύπτουν δευτερογενή περιβαλλοντικά προβλήματα από κυκλοφοριακή φόρτιση των δρόμων κλπ.
Κατά την οδική μεταφορά των στερεών αποβλήτων, να ακολουθούνται τα βέλτιστα δυνατά δρομολόγια,
για παράδειγμα, να αποφεύγονται οι μεταφορές σε ώρες κυκλοφοριακής αιχμής ή υπό αντίξοες καιρικές
συνθήκες ή μέσω πυκνοκατοικημένων περιοχών.

3.5

Η κυκλοφορία των οχημάτων μεταφοράς πρέπει να ακολουθεί πιστά τον Κ.Ο.Κ.

3.6

Τα οχήματα μεταφοράς θα είναι εξοπλισμένα για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών με κατάλληλα
μέτρα, όπως πυροσβεστήρα, σκούπες, γάντια, ειδικές μάσκες, φαρμακείο, κλπ. Επίσης, τα οχήματα θα
είναι εφοδιασμένα με σύστημα επικοινωνίας.

3.7

Μετά την πλήρωση των οχημάτων μεταφοράς ανοικτού τύπου και πριν την μεταφορά των στερεών
αποβλήτων, να γίνεται επιμελής κάλυψη τους με σκέπαστρο (μουσαμάδες) για την αποφυγή τυχόν
διασποράς αποβλήτων στο περιβάλλον κατά την διαδρομή.

3.8

Η πλήρωση των οχημάτων μεταφοράς να γίνεται με τέτοιο τρόπο που να μην επιτρέπει την μετατόπιση
του κέντρου βάρους του οχήματος κατά τη μεταφορά του φορτίου, προς αποφυγή τροχαίου ατυχήματος.

3.9

Τα ΑΗΗΕ να συσκευάζονται πάνω σε παλέτες αφού πρώτα έχουν τυλιχθεί με πλαστικό
φιλμ/χαρτοκιβώτια. Κατά τη στοίβαξη των ΑΗΗΕ στα οχήματα μεταφοράς αυτά θα δένονται μεταξύ
τους με ιμάντες και να χρησιμοποιείται κάθε απαραίτητο μέσο για την ορθή και ασφαλή στήριξή τους
π.χ. ξύλινοι δοκοί κ.α.).

3.10 Τα οχήματα να σταθμεύουν και να καθαρίζονται σε νομίμως αδειοδοτημένους χώρους.
3.11 Τα οχήματα της εταιρείας να συντηρούνται σε συνεργεία αυτοκινήτων που έχουν κατάλληλη άδεια για
το είδος της συντήρησης.
3.12

Τα οχήματα μεταφοράς θα πρέπει να καθαρίζονται απαραιτήτως μετά το πέρας κάθε εκφόρτωσής τους
και να απολυμαίνονται συστηματικά ώστε να διατηρούνται σε άριστη υγειονομική κατάσταση. Το
πλύσιμο των οχημάτων να γίνεται σε νομίμως αδειοδοτημένα πλυντήρια, τα οποία πρέπει να διαθέτουν
στεγανό δάπεδο και κατάλληλο σύστημα για την συλλογή των υγρών αποβλήτων που προκύπτουν από
το πλύσιμο του εξοπλισμού. Επίσης, πρέπει να διαθέτουν κατάλληλους χώρους, οι οποίοι να πληρούν
συνθήκες υγιεινής για τους εργαζόμενους. Τα υγρά που προκύπτουν από της πλύσεις θα πρέπει να
συλλέγονται από νομίμως αδειοδοτημένη εταιρεία και να οδηγούνται σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας
λυμάτων της περιοχής.

3.13

Η εταιρεία οφείλει να μεταφέρει σε τακτά χρονικά διαστήματα τα ΑΕΚΚ και να τα παραδίδει σε
εγκεκριμένες μονάδες επεξεργασίας ή σε εγκεκριμένους χώρους αξιοποίησης ή διάθεσης. Τα ΑΕΚΚ
που μεταφέρονται στις μονάδες επεξεργασίας απαγορεύεται να περιέχουν οικιακά απορρίμματα.

3.14

Η μεταφορά των αποβλήτων ΑΕΚΚ σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας ή στους χώρους
αξιοποίησης και διάθεσης να γίνεται με μεταφορικά μέσα που διαθέτουν κατάλληλα καλύμματα, ώστε
να αποτρέπεται η διασπορά ή η διάχυσή τους στους δρόμους.

4

Τελικές Υποχρεώσεις:

4.1.

Η εταιρεία υποχρεούται να τηρεί αρχείο στο οποίο θα αναγράφεται η ποσότητα, το είδος, η προέλευση,
τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά, οι ημερομηνίες παραλαβής ή εκχώρησης, ο προορισμός, η
συχνότητα συλλογής, ο τρόπος διάθεσης των αποβλήτων και το μέσο μεταφοράς, καθώς και η
συχνότητα καθαρισμού των οχημάτων, των μέσων συλλογής και του λοιπού εξοπλισμού με όλα τα
παραστατικά στοιχεία. Η εταιρία υποχρεούται για την εγγραφή στο ηλεκτρονικό μητρώο
αποβλήτων και την τήρηση των δεσμεύσεων που απορρέουν από την (6) σχετική ΚΥΑ.

4.2

Για την καλύτερη οργάνωση του μητρώου αποβλήτων που είναι υποχρεωτικό να τηρούν οι
επιχειρήσεις (παραγωγοί αποβλήτων, συλλέκτες – μεταφορείς και εγκαταστάσεις παραλαβής
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αποβλήτων) και για να εξασφαλιστεί η πλήρης ιχνηλασιμότητα των αποβλήτων (παραγωγός –
συλλογέας – μεταφορέας – παραλήπτης), προτείνουμε αυτά να διακινούνται με «έντυπο
παρακολούθησης αποβλήτου». Τα «έντυπα παρακολούθησης αποβλήτων» είναι τριπλότυπα έντυπα,
τυπώνονται από την κάθε επιχείρηση, αριθμούνται και διατηρούνται για δύο χρόνια στο αρχείο των
εμπλεκόμενων επιχειρήσεων. Η παρούσα Άδεια συνοδεύεται από το προτεινόμενο τριπλότυπο έντυπο
παρακολούθησης μη επικίνδυνων αποβλήτων.
4.3

Να ορισθεί υπεύθυνος για την παρακολούθηση της εφαρμογής των όρων της παρούσας απόφασης και
των διατάξεων της σχετικής νομοθεσίας.

4.4

Η εταιρεία οφείλει να παρέχει οποιεσδήποτε σχετικές πληροφορίες και στοιχεία στις αρμόδιες αρχές,
όταν ζητηθούν.

4.5

Σε περίπτωση ατυχήματος κατά την συλλογή ή τη μεταφορά να γίνεται άμεση εφαρμογή της
συνημμένης Μελέτης Οργάνωσης και λειτουργίας.

4.6

Για οποιαδήποτε τροποποίηση των στοιχείων που συνοδεύουν την αίτηση της άδειας, η εταιρεία
οφείλει να ενημερώνει την Υπηρεσία μας για τυχόν τροποποίηση των όρων της παρούσας.

4.7

Αντίγραφα της παρούσας άδειας θα πρέπει να συνοδεύουν όλα τα οχήματα που δραστηριοποιούνται
στα όρια της Περιφέρειας Ηπείρου. Επίσης, αντίγραφο της παρούσας με το φάκελο που τη συνοδεύει
θα πρέπει να βρίσκεται και στην έδρα της εταιρείας και να επιδεικνύονται σε κάθε αρμόδια υπηρεσία.

4.8

Απαγορεύεται η καύση στερεών αποβλήτων τόσο σε υπαίθριους χώρους όσο και σε στεγασμένους
χώρους (ανοιχτές εστίες καύσης), σύμφωνα με την ΚΥΑ 11535/93 (ΦΕΚ 328Β/6.5.1993).

4.9

Η διαχείριση των μεταχειρισμένων ορυκτελαίων των οχημάτων της εταιρείας θα γίνεται σύμφωνα με
το Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64Α/2.3.2004) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση
των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων».

4.10

Η διαχείριση των μεταχειρισμένων ελαστικών των οχημάτων της εταιρείας θα γίνεται σύμφωνα με το
Π.Δ. 109/2004 (ΦΕΚ 75Α/5.3.2004) «Μέτρα και όροι για την εναλλακτική διαχείριση των
μεταχειρισμένων ελαστικών των οχημάτων. Πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείρισή τους».

4.11

Για κάθε δραστηριότητα σχετική με τη 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.

4.12

Στα οχήματα που θα χρησιμοποιηθούν στα πλαίσια της εν λόγω δραστηριότητας να αναγράφεται
υποχρεωτικά και στις δύο πλευρές ο τίτλος της εταιρείας καθώς και ο αριθμός της άδειας σε χρώμα
που να είναι σε έντονη αντίθεση με εκείνο του οχήματος.

4.13

Η εταιρεία οφείλει να συμμορφώνεται με το εκάστοτε εγκεκριμένο περιφερειακό πλαίσιο διαχείρισης
των στερεών αποβλήτων.

4.14

Η παρούσα μπορεί να ανακληθεί είτε μετά από παράβαση κάποιου όρου της, είτε αν διαπιστωθεί ότι
από τη δραστηριότητα που ασκεί η εταιρεία δεν προστατεύεται επαρκώς το περιβάλλον ή κινδυνεύει η
δημόσια υγεία. Σε περίπτωση που προκληθεί ρύπανση ή υποβάθμιση του περιβάλλοντος με
υπαιτιότητα της εταιρείας, θα εφαρμοστεί το άρθρο 15 των κυρώσεων της ΚΥΑ Η.Π. 50910/2727/03.

4.15

Ελέγχους για την τήρηση ή μη των όρων της παρούσας δύνανται να διενεργούν οι κατά την κείμενη
νομοθεσία αρμόδιες Υπηρεσίες (άρθρο 14 της ΚΥΑ 50910/2727/2003).

4.16

Η παρούσα άδεια ισχύει για πέντε (5) χρόνια. Η Εταιρεία υποχρεούται εγκαίρως και πριν τη λήξη
της ισχύος της παρούσας Απόφασης να υποβάλει σχετικό αίτημα στην Δ/νση Περιβάλλοντος &
Χωρικού Σχεδιασμού Ηπείρου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας, για
την αναθεώρηση αυτής και ενδεχομένως να επανακαθοριστούν, οι όροι και οι περιβαλλοντικές
δεσμεύσεις που περιλαμβάνει.

4.17

Η εταιρεία του θέματος, οφείλει να τηρεί μητρώο, στο οποίο θα αναγράφεται η ποσότητα, το είδος, η
προέλευση, η εγκατάσταση προορισμού κλπ στοιχεία που αφορούν τη συλλογή και μεταφορά των
αποβλήτων μαζί με όλα τα παραστατικά τους. Ισχύουν τα προβλεπόμενα στην (6) σχετική ΚΥΑ. Η
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εταιρεία του θέματος οφείλει να προχωρήσει σε εγγραφή και καταχώρηση στο Ηλεκτρονικό Μητρώο
Αποβλήτων (ΗΜΑ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 2 και 8 της (6) σχετικής ΚΥΑ. Σύμφωνα
επίσης με το άρθρο 8 της ανωτέρω ΚΥΑ, θα πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά οι ετήσιες εκθέσεις
αποβλήτων κάθε έτους, μέχρι το τέλος Μαρτίου του επόμενου έτους.
4.18

Η παρούσα άδεια 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.

Άρση της παρούσας απόφασης είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί εάν κατά τη λειτουργία της
δραστηριότητας προκύψει ότι δεν προστατεύεται επαρκώς το περιβάλλον, η δε παράβαση των όρων της
παρούσας απόφασης θα έχει ως αποτέλεσμα την επιβολή κυρώσεων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Η παρούσα απόφαση είναι δυνατόν να προσβληθεί από κάθε ενδιαφερόμενο, με προσφυγή ενώπιον του
Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 30 (τριάντα) ημερών από την
κοινοποίησή της, σύμφωνα με το νόμο.
Εσωτερική διανομή:
1. 1.Φ. 2.8.β
2. 2.Τμ. Π.&Χ. Σχεδ/μού
3. 3. Ελένη Αρβανιτάκη
Συνημμένα:
Ένας (1) θεωρημένος φάκελος ΟΣΜ στο φορέα
λειτουργίας

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΛ. ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Αποδέκτες:
Περιφέρεια Ηπείρου
Δ/νση Περ/ντος & Χωρικού Σχεδιασμού
Πλ. Πύρρου 1, Ιωάννινα
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ΤΡΙΠΛΟΤΥΠΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ) ΜΗΤΡΩΟ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Αύξων Αριθμός………………
1. Παραγωγός ή Κάτοχος Αποβλήτου

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ ΑΠΟ
ΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟ

Όνομα:
Διεύθυνση:
ΑΕΠΟ & ΑΔΑ :……………………………...
…………………………………………………
Αρμόδιος:
Τηλ:
Φαξ:
E-mail:
Πραγματική ποσότητα:

Συνήθης περιγραφή του αποβλήτου:
…………………………………………………
…..
…………………………………………………
…..
Κωδικός Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων :
…………………………………………………..
Ημερομηνία μεταφοράς:
…………………………………………………..
Υπογραφή Αρμοδίου

Tόνοι
m3:

2. Συλλέκτης - Μεταφορέας :
Όνομα:

Αριθμός Μητρώου ΥΠΕΝ :
Μέσο μεταφοράς :

Διεύθυνση:
Αρμόδιος:

Ημερομηνία μεταφοράς:

Τηλ:
Φαξ:
E-mail:

Υπογραφή Αρμοδίου:

3. Εγκατάσταση Παραλαβής

Ταυτοποίηση αποβλήτων από την Εγκατάσταση
Παραλαβής

Όνομα:
Διεύθυνση:
ΑΕΠΟ & ΑΔΑ :……………………………...
Αριθμός Μητρώου ΥΠΕΝ :
Αρμόδιος:

Συνήθης περιγραφή του αποβλήτου:
…………………………………………………
…..
…………………………………………………
…..
Κωδικός Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων:
………………………………………………..

Τηλ:
Φαξ:
E-mail:
Ημερομηνία παραλαβής:

Εργασίες αξιοποίησης ή διάθεσης
Κωδικός R:

Υπογραφή Αρμοδίου:

Κωδικός D:

Το τριπλότυπο έντυπο συμπληρώνεται από τον παραγωγό του αποβλήτου που ξεκινά η φόρτωση ή από τον
κάτοχο του αποβλήτου που ξεκινά πάλι φόρτωση.
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Το στέλεχος Α΄ επιστρέφει μετά την παραλαβή στον παραγωγό ή τον κάτοχο του αποβλήτου.
Το στέλεχος Β΄ στο αρχείο του Συλλέκτη - Μεταφορέα
Το στέλεχος Γ΄ παραμένει στην εγκατάσταση παραλαβής.
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