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ΘΔΜΑ: Άδεηα ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο κε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ γηα ηελ Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο,
ζηελ εηαηξία «ΓΖΜΟΠΟΤΛΟ Ν.-ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ ΜΔΣΑΛΛΩΝ Ο.Δ.» κε έδξα ζηελ ζέζε «Μαπξνκαλδήια»
Σ.Κ. Αγίαο Παξαζθεπήο Γήκνπ Λακηέσλ Π.Δ. Φζηψηηδαο
Έρνληαο ππφςε:
Σν Ν. 1650/86 «γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο» (ΦΔΚ Α 160), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη
ηζρχεη ζήκεξα.
2. To N. 4042/2012 (ΦΔΚ 24/Α/2012) «Πνηληθή Πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο – Δλαξκφληζε κε ηελ
Οδεγία 2008/99/ΔΚ – Πιαίζην παξαγσγήο θαη δηαρείξηζεο απνβιήησλ – Δλαξκφληζε κε ηελ Οδεγία
2008/98/ΔΚ…»
3. Σν Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ Α 87/7-6-2010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο − Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο».
4. Σν Π.Γ. 138/2010 (ΦΔΚ Α 231/27-12-2010) «Οξγαληζκφο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Θεζζαιίαο
− ηεξεάο Διιάδαο».
5. Σνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζκ. 1013/2006 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 14εο
Ηνπλίνπ 2006, «γηα ηηο κεηαθνξέο ησλ απνβιήησλ», φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη.
6. Σνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζκ 1418/2007 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 29εο Ννεκβξίνπ 2007, «γηα εμαγσγή
νξηζκέλσλ απνβιήησλ πξνο νξηζκέλεο ρψξεο ζηηο νπνίεο δελ εθαξκφδεηαη ε απφθαζε ηνπ ΟΟΑ»
φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη.
7. Σνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 669/2008 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 15εο Ηνπιίνπ 2008, «γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ
Παξαξηήκαηνο ΗΓ ηνπ (1) ζρεηηθνχ Καλνληζκνχ».
8. Σνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 333/2011 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 31εο Μαξηίνπ 2011, «γηα ηε ζέζπηζε
θξηηεξίσλ πξνζδηνξηζκνχ ησλ πεξηπηψζεσλ ζηηο νπνίεο νξηζκέλνη ηχπνη απνξξηκκάησλ κεηάιισλ
παχνπλ λα απνηεινχλ απφβιεηα ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 2008/98/ΔΚ»
9. Σελ ΚΤΑ νηθ. 114218/1997 (ΦΔΚ Β 1016/17-11-1997) «Καηάξηηζε πιαηζίνπ Πξνδηαγξαθψλ θαη
γεληθψλ πξνγξακκάησλ δηαρείξηζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ».
10. Σελ ΚΤΑ 50910/2727/2003 (ΦΔΚ Β 1909/22-12-2003) «Μέηξα θαη φξνη γηα ηε δηαρείξηζε ηεξεψλ
Απνβιήησλ, Δζληθφο θαη Πεξηθεξεηαθφο ρεδηαζκφο Γηαρείξηζεο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
11. Σελ Πξάμε 49 ηεο 15−12−2015 (ΦΔΚ 174/Α/2015) ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ « Σξνπνπνίεζε θαη
έγθξηζε ηνπ Δζληθνχ ρεδίνπ Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ (Δ..Γ.Α.) θαη ηνπ Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ ρεδίνπ
Πξφιεςεο Γεκηνπξγίαο Απνβιήησλ πνπ θπξψζεθαλ κε ηελ 51373/4684/25−11−2015 θνηλή απφθαζε
ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο θαη Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο,
ζχκθσλα κε ην άξζξν 31 ηνπ Ν. 4342/2015».
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12. Σελ ΚΤΑ νηθ. 62952/5384/2016 (ΦΔΚ 4326/Β/2016) «Έγθξηζε Δζληθνχ ρεδίνπ Γηαρείξηζεο
Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ (ΔΓΔΑ), ζχκθσλα κε ην άξζξν 31 ηνπ λ. 4342/2015.».
13. Σελ ΚΤΑ Αξηζκ. νηθ. 63891/5427/16-1-2017 (ΦΔΚ 31/Β/2017) «Κχξσζε ηεο απφθαζεο έγθξηζεο ηνπ
Πεξηθεξεηαθνχ ρεδίνπ Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ (ΠΔΓΑ) ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο».
14. Σελ Δγθχθιην κε αξ. πξση. νηθ. 123067/10-02-2004 ηεο Γελ. Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο ηνπ Τ.ΠΔ.ΥΩ.ΓΔ
«Πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε έξγσλ: πιινγή – Μεηαθνξά – Απνζήθεπζε Απνβιήησλ θαη
Απνθαηάζηαζε Υψξσλ Αλεμέιεγθηεο Γηάζεζεο Απνξξηκκάησλ».
15. Σν Ν. 2939/2001 (ΦΔΚ Α 179/6-8-01) «Πεξί ζπζθεπαζηψλ θαη ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο ζπζθεπαζηψλ
θαη άιισλ πξντφλησλ-Ίδξπζε Δζληθνχ Οξγαληζκνχ Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο πζθεπαζηψλ θαη
Άιισλ Πξντφλησλ (Δ.Ο.Δ..Γ.Α.Π.) θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη.
16. Σν Π.Γ. 82/2004 (ΦΔΚ 64/Α/2004) «Αληηθαηάζηαζε ηεο 98012/2001/1996 ΚΤΑ «Καζνξηζκφο κέηξσλ
θαη φξσλ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ρξεζηκνπνηεκέλσλ νξπθηειαίσλ (Β’40)» Μέηξα, φξνη θαη πξφγξακκα
γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ ησλ Ληπαληηθψλ Διαίσλ».
17. Σν Π.Γ. 109/2004 «Μέηξα θαη φξνη γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ κεηαρεηξηζκέλσλ ειαζηηθψλ
ησλ νρεκάησλ. Πξφγξακκα γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζή ηνπο» (ΦΔΚ 75Α/05-03-04).
18. Σν Π.Γ. 116/2004 «Μέηξα, φξνη θαη πξφγξακκα γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ νρεκάησλ ζην
ηέινο ηνπ θχθινπ δσήο ηνπο, ησλ ρξεζηκνπνηεκέλσλ ειαζηηθψλ ηνπο θαη ησλ απελεξγνπνηεκέλσλ
θαηαιπηηθψλ κεηαηξνπέσλ, ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2000/53/ΔΚ «γηα ηα
νρήκαηα ζην ηέινο ηνπ θχθινπ δσήο ηνπο» ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 18εο επηεκβξίνπ 2000» (ΦΔΚ
81Α/05-03-04)
19. Σν Π.Γ. 117/2004 «Μέηξα, φξνη θαη πξφγξακκα γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ εηδψλ
ειεθηξηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ, ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ησλ Οδεγηψλ 2002/95
«ζρεηηθά κε ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ρξήζεο νξηζκέλσλ επηθίλδπλσλ νπζηψλ ζε ήδε ειεθηξηθνχ θαη
ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ» θαη 2002/96 «ζρεηηθά κε ηα απφβιεηα εηδψλ ειεθηξηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ
εμνπιηζκνχ» ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 27εο Ηαλνπαξίνπ 2003» (ΦΔΚ 82Α/05-03-04) φπσο έρεη
ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη.
20. Σν Π.Γ. 15/2006 «Σξνπνπνίεζε ηνπ Π.Γ. 117/2004 (Α’ 82), ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο
νδεγίαο 2003/108 ¨γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 2002/96 ζρεηηθά κε ηα απφβιεηα εηδψλ
ειεθηξηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ (ΑΖΖΔ) ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο 8εο Γεθεκβξίνπ 2003¨ ΦΔΚ
12/Α/03/02/06.
21. Σελ ΚΤΑ 23615/651/Δ.103 (ΦΔΚ 1184/Β/2014) «Καζνξηζκφο θαλφλσλ, φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ γηα
ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ εηδψλ ειεθηξηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ (ΑΖΖΔ),
ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2012/19/ΔΚ «ζρεηηθά κε ηα απφβιεηα εηδψλ ειεθηξηθνχ
θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ (ΑΖΖΔ)» ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 4εο
Ηνπιίνπ 2012 θαη άιιεο δηαηάμεηο.
22. Σελ κε αξ. 36259/1757/Δ103 (ΦΔΚ 1312/Β/2010) ΚΤΑ «Μέηξα, φξνη θαη πξφγξακκα γηα ηελ
ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ απφ εθζθαθέο, θαηαζθεπέο θαη θαηεδαθίζεηο»
23. Σελ ΚΤΑ 41624/2057/Δ103 (ΦΔΚ 1625/Β/11-10-2010) «Μέηξα, φξνη θαη πξφγξακκα γηα ηελ
ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ ειεθηξηθψλ ζηειψλ θαη ζπζζσξεπηψλ ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο
δηαηάμεηο ησλ νδεγηψλ 2006/66/ΔΚ….».
24. Σελ ΚΤΑ νηθ. 146163/2012 (ΦΔΚ 1537/Β) «Μέηξα θαη Όξνη γηα ηε Γηαρείξηζε Απνβιήησλ
Τγεηνλνκηθψλ Μνλάδσλ».
25. Σελ Δγθχθιην κε αξ. πξση. νηθ. 29960/3800/15-6-2012 «Δλδεηθηηθέο θαηεγνξίεο Απνβιήησλ
Τγεηνλνκηθψλ Μνλάδσλ (ΑΤΜ) - Δλδεηθηηθέο θαηάιιειεο εξγαζίεο δηαρείξηζεο ΑΤΜ – Γηεπθξηλίζεηο
επί νξηζκέλσλ απαηηήζεσλ ηεο ΚΤΑ νηθ.146163/2012».
26. Σν κε αξ. πξση. 3010421/1750/31-08-04 έγγξαθν ηνπ Γεληθνχ Υεκείνπ ηνπ Κξάηνπο πξνο ην Γξαθείν
Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο πζθεπαζηψλ & Άιισλ Πξντφλησλ ηεο Γ/λζεο Πεξηβαιινληηθνχ
ρεδηαζκνχ ηνπ Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ. αλαθνξηθά κε ηελ ηαμηλφκεζε ησλ απνβιήησλ ειεθηξηθνχ θαη
ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ (ΑΖΖΔ) σο πξνο ηελ νδηθή κεηαθνξά.
27. Σν κε αξ. πξση. 3006025/1093/15-04-2010 έγγξαθν ηνπ Γεληθνχ Υεκείνπ ηνπ Κξάηνπο πξνο ην
Γξαθείν Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο πζθεπαζηψλ & Άιισλ Πξντφλησλ ηεο Γ/λζεο Πεξηβαιινληηθνχ
ρεδηαζκνχ ηνπ Τ.Π.Δ.Κ.Α. αλαθνξηθά κε ηελ ηαμηλφκεζε ησλ νρεκάησλ ζην ηέινο ηνπ θχθινπ δσήο
ηνπο (ΟΣΚΕ) σο πξνο ηελ νδηθή κεηαθνξά.
28. Σν κε αξ. πξση. 165714/28-9-2010 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Πεξηβαιινληηθνχ ρεδηαζκνχ / Γξαθείν
Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο πζθεπαζηψλ θαη Άιισλ Πξντφλησλ.
29. Σελ Δγθχθιην κε αξ.πξση.122648/9-3-2005 ηνπ Γξαθείνπ Δλαι. Γηαρ/ζεο πζθεπαζηψλ & άιισλ
πξντφλησλ/Τ.ΠΔ.ΥΩ.ΓΔ.
30. Σελ ΚΤΑ 9268/469/07 (ΦΔΚ Β 286) «Σξνπνπνίεζε ησλ πνζνηηθψλ ζηφρσλ Ν.2939/2001(Α΄179),
θαζψο θαη άιισλ δηαηάμεσλ ηνπ λφκνπ απηνχ, ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο
2004/12/ΔΚ…».
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31. Σν Π.Γ 148/09 (ΦΔΚ Α 190/29-9-09) «Πεξηβαιινληηθή επζχλε γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ
απνθαηάζηαζε ησλ δεκηψλ ζην πεξηβάιινλ».
32. Σελ ΚΤΑ 43942/4026/2016 (ΦΔΚ 2992/Β/2016) «Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ
Απνβιήησλ (ΖΜΑ), ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 42 ηνπ Ν.4042/2012 (Α' 24), φπσο ηζρχεη.
33. Σελ Τ.Α. νηθ. 1/1/2017 (ΦΔΚ 1/Β/2017)- «Σξνπνπνίεζε ηεο θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο
43942/4026/2016 - Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Απνβιήησλ (ΖΜΑ), ζχκθσλα
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 42 ηνπ λ. 4042/2012 (Α΄ 24), φπσο ηζρχεη».
34. Σελ αξ. πξση. νηθ. 129043/4345/08-07-2011 Δγθχθιην ηνπ ΤΠΔΚΑ «Δθαξκνγή λνκνζεζίαο γηα ηε
δηαρείξηζε κε επηθίλδπλσλ ζηεξεψλ απνβιήησλ».
35. Σελ αξ. πξση. νηθ. 4631.109/12-12-2011 Δγθχθιην 21 ηνπ ΤΠΔΚΑ «Άδεηεο ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο
απνβιήησλ».
36. Σελ αξ. πξση. νηθ. 1226.61/12-03-2012 Δγθχθιην 3 ηνπ ΤΠΔΚΑ «Άδεηεο ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο κε
επηθίλδπλσλ απνβιήησλ – Γηαδηθαζίεο αλαλέσζεο θαη δηάξθεηα ηζρχνο».
37. Σελ Δγθχθιην κε α.π. νηθ. 24040/2590/12-04-2013 «Δθαξκνγή λνκνζεζίαο γηα ηε δηαζπλνξηαθή
κεηαθνξά κε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ».
38. Σελ απφ 12-06-2018 αίηεζε ηεο εηαηξίαο «ΓΖΜΟΠΟΤΛΟ Ν.-ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ ΜΔΣΑΛΛΩΝ Ο.Δ.» κε
ηελ νπνία ππνβιήζεθε Μειέηε Οξγάλσζεο & Λεηηνπξγίαο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ ζέκαηνο, γηα
ρνξήγεζε άδεηαο ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο κε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ γηα ηελ Πεξηθέξεηα ηεξεάο
Διιάδαο.
39. Σελ απφ 20-06-2018 αίηεζε ηεο εηαηξίαο «ΓΖΜΟΠΟΤΛΟ Ν.-ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ ΜΔΣΑΛΛΩΝ Ο.Δ.» κε
ηελ νπνία δεηά ηελ απφζπξζε ηεο (38) ζρεηηθήο αίηεζεο.
40. Σελ απφ 06-07-2018 αίηεζε ηεο εηαηξίαο «ΓΖΜΟΠΟΤΛΟ Ν.-ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ ΜΔΣΑΛΛΩΝ Ο.Δ.» κε
ηελ νπνία δεηά ηελ εμέηαζε ηεο (38) ζρεηηθήο αίηεζεο.
ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ
Σε ρνξήγεζε άδεηαο ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο κε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ γηα ηελ Πεξηθέξεηα ηεξεάο
Διιάδαο, ζηελ εηαηξία «ΓΖΜΟΠΟΤΛΟ Ν.-ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ ΜΔΣΑΛΛΩΝ Ο.Δ.» (Α.Φ.Μ.: 800946713,
Γ.Ο.Τ.: Λακίαο) κε έδξα ζηελ ζέζε «Μαπξνκαλδήια» Σ.Κ. Αγίαο Παξαζθεπήο Γήκνπ Λακηέσλ Π.Δ.
Φζηψηηδαο, κε ζθνπφ ηε κεηαθνξά ηνπο ζε θαηάιιεια αδεηνδνηεκέλεο εηαηξίεο/εγθαηαζηάζεηο πξνζσξηλήο
απνζήθεπζεο, δηάζεζεο, δηαινγήο, αλαθχθισζεο, επεμεξγαζίαο θαη αμηνπνίεζεο απνβιήησλ, κε ηνπο
αθφινπζνπο φξνπο θαη πεξηνξηζκνχο.
Α. Γεληθνί όξνη
1. Ζ παξνχζα άδεηα αθνξά κφλν ζε εξγαζίεο ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο κε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ, φπσο
απηά πεξηγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα ΗΒ ηνπ άξζξνπ 17 ηεο ΚΤΑ 50910/2727/2003 [Δπξσπατθφο
Καηάινγνο Απνβιήησλ (ΔΚΑ), φπσο απηφο ηζρχεη κε ηηο εθάζηνηε ηξνπνπνηήζεηο ηνπ] θαη απνβιήησλ
ειεθηξηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ (ΑΖΖΔ) πνπ δελ ηαμηλνκνχληαη γηα ηε ζπιινγή – κεηαθνξά ζε
θάπνηα θαηεγνξία επηθηλδχλσλ πιψλ, ζχκθσλα κε ην (26) ζρεηηθφ έγγξαθν ηνπ Γεληθνχ Υεκείνπ ηνπ
Κξάηνπο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη νη ζπζθεπέο απηέο είλαη αθέξαηεο.
2.

Ζ νλνκαηνινγία αλαθνξάο ησλ κε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ αλαθέξεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα.
ΠΗΝΑΚΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΕΟΜΔΝΧΝ ΡΔΤΜΑΣΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ
02

ΑΠΟΒΛΖΣΑ ΑΠΟ ΓΔΧΡΓΗΑ, ΚΖΠΔΤΣΗΚΖ, ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ, ΓΑΟΚΟΜΗΑ, ΘΖΡΑ ΚΑΗ
ΑΛΗΔΗΑ, ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΗΑ ΚΑΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΣΡΟΦΗΜΧΝ

02 01

απόβιεηα από γεσξγία, θεπεπηηθή, πδαηνθαιιηέξγεηα, δαζνθνµία, ζήξα θαη αιηεία

02 01 04

απφβιεηα πιαζηηθά (εμαηξνχληαη ηεο ζπζθεπαζίαο)

02 01 10

απφβιεηα µέηαιια

03

ΑΠΟΒΛΖΣΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΚΑΣΔΡΓΑΗΑ ΞΤΛΟΤ ΚΑΗ ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΣΑΜΠΛΑ∆ΧΝ ΚΑΗ
ΔΠΗΠΛΧΝ, ΚΑΘΧ ΚΑΗ ΠΟΛΣΟΤ, ΥΑΡΣΗΟΤ ΚΑΗ ΥΑΡΣΟΝΗΟΤ

03 01

απόβιεηα από ηελ θαηεξγαζία μύινπ θαη ηελ παξαγσγή ηαµπιάδσλ θαη επίπισλ

03 01 01

απφβιεηα θινηψλ θαη θειιψλ

03 01 05

πξηνλίδη, μέζµαηα, απνθνµµέλα ηεµάρηα, θαηάινηπα μπιείαο, µνξηνζαλίδεο θαη

3
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θαπιαµάδεο εθηφο εθείλσλ πνπ πεξηιαµβάλνληαη ζην ζεµείν 03 01 04
03 03

απόβιεηα από ηελ παξαγσγή θαη θαηεξγαζία πνιηνύ, ραξηηνύ θαη ραξηνληώλ

03 03 01

απφβιεηα θινηνχ θαη μχινπ

03 03 07

µεραληθψο δηαρσξηδφµελα απνξξίµµαηα απφ ηελ πνιηνπνίεζε απφβιεηνπ ραξηηνχ θαη
ραξηνληνχ

03 03 08

απφβιεηα απφ ηελ επηινγή ραξηηνχ θαη ραξηνληψλ πνπ πξννξίδνληαη γηα αλαθχθισζε

07
07 02
07 02 13

ΑΠΟΒΛΖΣΑ ΑΠΟ ΟΡΓΑΝΗΚΔ ΥΖΜΗΚΔ ΓΗΔΡΓΑΗΔ
απόβιεηα από ηελ ΠΓΠΥ πιαζηηθώλ, ζπλζεηηθνύ θανπηζνύθ θαη ηερλεηώλ ηλώλ
απνξξίκκαηα πιαζηηθψλ

10

ΑΠΟΒΛΖΣΑ ΑΠΟ ΘΔΡΜΗΚΔ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΔ

10 02

απόβιεηα από ηε βηνµεραλία ζηδήξνπ θαη ράιπβα

10 02 01

απφβιεηα απφ ηελ επεμεξγαζία ζθσξίαο

10 02 02

αλεπεμέξγαζηε ζθσξία

10 02 10

ζθσξίεο εμέιαζεο
απόβιεηα από ηε ζεξκηθή κεηαιινπξγία ςεπδαξγύξνπ

10 05
10 05 01

ζθσξίεο πξσηνγελνχο θαη δεπηεξνγελνχο παξαγσγήο
απόβιεηα από ηε ζεξκηθή κεηαιινπξγία ραιθνύ

10 06

10 06 01
10 08
10 08 09

ζκωρίες πρωηογενούς και δεσηερογενούς παραγωγής
απόβιεηα από ηε ζεξκηθή κεηαιινπξγία άιισλ κε ζηδεξνύρσλ κεηάιισλ
άιιεο ζθσξίεο
απόβιεηα από ηε ρύηεπζε ζηδεξνύρσλ ηεµαρίσλ

10 09
10 09 03
10 09 06
10 09 08

ζθσξία θαµίλσλ
ρχηεπζε θαινππηψλ (εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ), ηα νπνία δελ έρνπλ ππνζηεί ρχζε κεηάιινπ,
εθηφο εθείλσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην 10 09 05
ρχηεπζε θαινππηψλ (εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ), ηα νπνία δελ έρνπλ ππνζηεί ρχζε κεηάιινπ,
εθηφο εθείλσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην 10 09 07
απόβιεηα από ηε ρύηεπζε µε ζηδεξνύρσλ ηεµαρίσλ

10 10
10 10 03
10 10 06
10 10 08

ζθσξία θαµίλσλ
ρχηεπζε θαινππηψλ (εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ), ηα νπνία δελ έρνπλ ππνζηεί ρχζε κεηάιινπ,
εθηφο εθείλσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην 10 10 05
ρχηεπζε θαινππηψλ (εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ), ηα νπνία δελ έρνπλ ππνζηεί ρχζε κεηάιινπ,
εθηφο εθείλσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην 10 10 07

11

ΑΠΟΒΛΖΣΑ ΑΠΟ ΣΖ ΥΖΜΗΚΖ ΔΠΗΦΑΝΔΗΑΚΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΣΖΝ ΔΠΗΚΑΛΤΦΖ
ΜΔΣΑΛΛΧΝ ΚΑΗ ΑΛΛΧΝ ΤΛΗΚΧΝ˙ ΤΓΡΟΜΔΣΑΛΛΟΤΡΓΗΑ ΜΖ ΗΓΖΡΟΤΥΧΝ ΜΔΣΑΛΛΧΝ

11 05

απόβιεηα από δηεξγαζίεο γαιβαληζµνύ

11 05 01

ζηεξεφο ςεπδάξγπξνο

12

ΑΠΟΒΛΖΣΑ ΑΠΟ ΣΖ ΜΟΡΦΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΣΖ ΦΤΗΚΖ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΠΗΦΑΝΔΗΑΚΖ
ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΜΔΣΑΛΛΧΝ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ

12 01

απόβιεηα από ηε κνξθνπνίεζε θαη ηε θπζηθή θαη µεραληθή επηθαλεηαθή επεμεξγαζία
µεηάιισλ θαη πιαζηηθώλ

12 01 01

πξντφληα ιηκαξίζκαηνο θαη ηφξλεπζεο ζηδεξνχρσλ κεηάιισλ

12 01 02

ζθφλε θαη ζσµαηίδηα ζηδεξνχρσλ µεηάιισλ

12 01 03

πξντφληα ιηµαξίζµαηνο θαη ηφξλεπζεο µε ζηδεξνχρσλ µεηάιισλ

12 01 04

ζθφλε θαη ζσµαηίδηα µε ζηδεξνχρσλ µεηάιισλ

12 01 05

απνμέζµαηα θαη πξντφληα ηφξλεπζεο πιαζηηθψλ

12 01 13

απφβιεηα ζπγθφιιεζεο

12 01 21

εμαληιεκέλα ζψκαηα ιείαλζεο θαη πιηθά ιείαλζεο, εθηφο εθείλσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην 12 01 20

4
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15

ΑΠΟΒΛΖΣΑ ΑΠΟ ΤΚΔΤΑΗΔ ΑΠΟΡΡΟΦΖΣΗΚΑ ΤΛΗΚΑ, ΤΦΑΜΑΣΑ ΚΟΤΠΗΜΑΣΟ,
ΤΛΗΚΑ ΦΗΛΣΡΧΝ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΣΔΤΣΗΚΟ ΡΟΤΥΗΜΟ ΜΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΟΜΔΝΑ ΑΛΛΧ

15 01

ζπζθεπαζία (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηδηαηηέξσο ζπιιεγέλησλ αζηηθώλ απνβιήησλ
ζπζθεπαζίαο)

15 01 01

ζπζθεπαζία απφ ραξηί θαη ραξηφλη

15 01 02

πιαζηηθή ζπζθεπαζία

15 01 03

μχιηλεο ζπζθεπαζίεο

15 01 04

µεηαιιηθή ζπζθεπαζία

15 01 05

ζπλζεηηθή ζπζθεπαζία

15 01 06

µεηθηή ζπζθεπαζία

15 01 07

γπάιηλεο ζπζθεπαζίεο

16

ΑΠΟΒΛΖΣΑ ΜΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΟΜΔΝΑ ΑΛΛΧ ΣΟΝ ΚΑΣΑΛΟΓΟ

16 01

νρήµαηα ζην ηέινο ηνπ θύθινπ δσήο ηνπο από δηάθνξα µέζα µεηαθνξάο
(ζπκπεξηιαµβαλνµέλσλ ησλ µεραληζµώλ παληόο εδάθνπο) θαη απόβιεηα από ηε
δηάιπζε νρεµάησλ ζην ηέινο ηνπ θύθινπ δσήο ηνπο θαη από ηε ζπληήξεζε νρεµάησλ
(εμαηξνπµέλσλ ησλ 13, 14 θαη ησλ 16 06 θαη 16 08)

16 01 03

ειαζηηθά ζην ηέινο ηνπ θχθινπ δσήο ηνπο

16 01 04*

νρήκαηα ζην ηέινο ηνπ θχθινπ δσήο ηνπο

16 01 06

νρήµαηα ζην ηέινο ηνπ θχθινπ δσήο ηνπο, ηα νπνία δελ πεξηέρνπλ πγξά νχηε άιια επηθίλδπλα
ζπζηαηηθά ζηνηρεία

16 01 16

δεμακελέο πγξνπνηεκέλνπ θπζηθνχ αεξίνπ

16 01 17

ζηδεξνχρα µέηαιια

16 01 18

µε ζηδεξνχρα µέηαιια

16 01 19

πιαζηηθά

16 01 20

γπαιί

16 01 22

θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία µε πξνδηαγξαθφµελα άιισο
απόβιεηα από ειεθηξηθό θαη ειεθηξνληθό εμνπιηζµό

16 02
16 02 11*

απνξξηπηφκελνο εμνπιηζκφο πνπ πεξηέρεη ρισξνθζνξάλζξαθεο, HCFC, HFC

16 02 13*

απνξξηπηφκελνο εμνπιηζκφο πνπ πεξηέρεη επηθίλδπλα ζπζηαηηθά ζηνηρεία άιινο απφ ηνπο
αλαθεξφκελνπο ζηα ζεκεία 16 02 09 έσο 16 02 12

16 02 14

απνξξηπηφµελνο εμνπιηζµφο πνπ πεξηέρεη επηθίλδπλα ζπζηαηηθά ζηνηρεία άιινο απφ ηνλ
αλαθεξφµελν ζηα ζεµεία 16 02 09 έσο 16 02 13

16 02 16

ζπζηαηηθά ζηνηρεία πνπ έρνπλ αθαηξεζεί απφ απνξξηπηφκελν εμνπιηζκφ άιια απφ απηά πνπ
αλαθέξνληαη ζην ζεκείν 16 02 15
εμαληιεµέλνη θαηαιύηεο

16 08
16 08 01

εμαληιεκέλνη θαηαιχηεο πνπ πεξηέρνπλ ρξχζν, άξγπξν, ξήλην, ξφδην, παιιάδην, ηξίδην ή
ιεπθφρξπζν (εθηφο 16 08 07)

16 08 03

εμαληιεµέλνη θαηαιχηεο πνπ πεξηέρνπλ µεηαβαηηθά µέηαιια ή ελψζεηο µεηαβαηηθψλ µεηάιισλ
µε πξνδηαγξαθφµελα άιισο

16 08 04

εμαληιεµέλνη θαηαιχηεο ππξφιπζεο ξεπζηήο θιίλεο (εθηφο 16 08 07)

16 11

απόβιεηα πιηθά επέλδπζεο θαη εκαγηέ γηα ππξίκαρεο επηθάλεηεο

16 11 06

πιηθά επέλδπζεο θαη εκαγηέ γηα ππξίκαρεο επηθάλεηεο απφ κε κεηαιινπξγηθέο δηεξγαζίεο, εθηφο
εθείλσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην 16 11 05

17

ΑΠΟΒΛΖΣΑ ΑΠΟ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΚΑΗ ΚΑΣΔΓΑΦΗΔΗ (ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΔΣΑΗ ΥΧΜΑ
ΔΚΚΑΦΖ ΑΠΟ ΜΟΛΤΜΔΝΔ ΣΟΠΟΘΔΗΔ)

17 02

μύιν, γπαιί, πιαζηηθό

17 02 01

μχιν

17 02 02

γπαιί

17 02 03

πιαζηηθφ

5
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µέηαιια (ζπκπεξηιαµβαλνµέλσλ ησλ θξαµάησλ ηνπο)

17 04
17 04 01

ραιθφο, µπξνχληδνο, νξείραιθνο

17 04 02

αξγίιην

17 04 03

µφιπβδνο

17 04 04

ςεπδάξγπξνο

17 04 05

ζίδεξνο θαη ράιπβαο

17 04 06

θαζζίηεξνο

17 04 07

µεηθηά µέηαιια

17 04 11

θαιψδηα, εθηφο εθείλσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην 17 04 10

19

ΑΠΟΒΛΖΣΑ ΑΠΟ ΣΗ ΜΟΝΑΓΔ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ, ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ
ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΤΓΡΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΔΚΣΟ ΖΜΔΗΟΤ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΣΖΝ
ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΗΑ ΤΓΑΣΟ ΠΡΟΟΡΗΕΟΜΔΝΟΤ ΓΗΑ ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΝΘΡΧΠΟ
ΚΑΗ ΤΓΑΣΟ ΓΗΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΥΡΖΖ

19 01

απόβιεηα από ηελ θαύζε ή ππξόιπζε απνβιήησλ

19 01 02

ζηδεξνχρα πιηθά πνπ αθαηξέζεθαλ απφ ηελ ηέθξα θιηβάλνπ
απόβιεηα από ηνλ θαηαηεµαρηζµό απνβιήησλ πνπ πεξηέρνπλ µέηαιια

19 10
19 10 01

απφβιεηα ζηδήξνπ ή ράιπβα

19 10 02

κε ζηδεξνχρα απφβιεηα
απόβιεηα από ηε µεραληθή θαηεξγαζία απνβιήησλ (π.ρ. δηαινγή, ζύλζιηςε,
ζπµπαγνπνίεζε, θνθθνπνίεζε) µε πξνδηαγξαθόµελα άιισο

19 12

3.

4.

19 12 01

ραξηί θαη ραξηφλη

19 12 02

ζηδεξνχρα µέηαιια

19 12 03

µε ζηδεξνχρα µέηαιια

19 12 04

πιαζηηθά θαη θανπηζνχθ

19 12 05

γπαιί

19 12 07

μχιν, εθηφο εθείλνπ πνπ αλαθέξεηαη ζην 19 12 06

20

ΑΣΗΚΑ ΑΠΟΒΛΖΣΑ (ΟΗΚΗΑΚΑ ΑΠΟΒΛΖΣΑ ΚΑΗ ΠΑΡΟΜΟΗΑ ΑΠΟΒΛΖΣΑ ΑΠΟ
ΔΜΠΟΡΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ, ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΔ ΚΑΗ ΗΓΡΤΜΑΣΑ),
ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΧΝ ΣΧΝ ΥΧΡΗΣΑ ΤΛΛΔΓΔΝΣΧΝ ΜΔΡΧΝ

20 01

ρσξηζηά ζπιιεγέληα µέξε, (εθηόο εθείλσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην 15 01)

20 01 01

ραξηί θαη ραξηφλη

20 01 02

γπαιί

20 01 23*

απνξξηπηφκελνο εμνπιηζκφο πνπ πεξηέρεη ρισξνθζνξάλζξαθεο

20 01 35*

απνξξηπηφκελνο ειεθηξηθφο θαη ειεθηξνληθφο εμνπιηζκφο, εθηφο εθείλσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην
20 01 21 θαη 20 01 23 πνπ πεξηέρνπλ επηθίλδπλα ζπζηαηηθά ζηνηρεία

20 01 36

απνξξηπηφµελνο ειεθηξηθφο θαη ειεθηξνληθφο εμνπιηζµφο, εθηφο εθείλνπ πνπ αλαθέξεηαη ζηα
20 01 21, 20 01 23 θαη 20 01 35

20 01 38

μχιν, εθηφο εθείλνπ πνπ αλαθέξεηαη ζην 20 01 37

20 01 39

πιαζηηθά

20 01 40

µέηαιια

Σα παξαπάλσ απφβιεηα ζα κεηαθέξνληαη ζε λνκίκσο αδεηνδνηεκέλεο κνλάδεο πξνζσξηλήο
απνζήθεπζεο, δηάζεζεο, αλαθχθισζεο, επεμεξγαζίαο ή αμηνπνίεζεο απηψλ. Οη εγθεθξηκέλνη
πεξηβαιινληηθνί φξνη θαη ε άδεηα ιεηηνπξγίαο ησλ πην πάλσ κνλάδσλ λα είλαη ζε ηζρχ θαη λα επηηξέπνπλ
ηε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ απηψλ. Γηα θάζε εξγαζία ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο λα ππάξρεη ζχκβαζε
ζε ηζρχ κε ηνλ θάηνρν θαη ηνλ ηειηθφ απνδέθηε ηνπ απνβιήηνπ, φηαλ είλαη άιινο απφ ηνλ θνξέα πνπ
δηελεξγεί ηε ζπιινγή θαη κεηαθνξά.
Ζ παξνχζα άδεηα ηζρχεη κφλν γηα ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο ησλ παξαπάλσ κε
επηθηλδχλσλ ζηεξεψλ απνβιήησλ εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο,
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δειαδή ησλ Π.Δ. Φζηψηηδαο, Δχβνηαο, Βνησηίαο, Φσθίδαο θαη Δπξπηαλίαο. Δάλ ε ελ ιφγσ
δξαζηεξηφηεηα επεθηείλεηαη πέξαλ ησλ νξίσλ ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο, ε εηαηξία πξέπεη λα
ιάβεη άδεηα απφ ηελ αληίζηνηρε Γηεχζπλζε Πεξηβάιινληνο θαη Υσξηθνχ ρεδηαζκνχ ηεο νηθείαο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο.
5. Ζ παξνχζα άδεηα δελ ηζρχεη γηα εξγαζίεο πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο, δηάζεζεο, αμηνπνίεζεο θαη
κεηαθφξησζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζηεξεψλ απνβιήησλ.
6. Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ κέζσλ πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο πξηλ ηε ζπιινγή (θάδσλ, container
θ.α.), ησλ νρεκάησλ κεηαθνξάο, ησλ νρεκάησλ πιχζεο ησλ θάδσλ, θαζψο θαη ηνπ ινηπνχ εμνπιηζκνχ
ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο ησλ δηαρεηξηδφκελσλ ζηεξεψλ απνβιήησλ θαη γεληθά νιφθιεξεο ηεο
αδεηνδνηνχκελεο δξαζηεξηφηεηαο πξέπεη λα είλαη απνιχησο ζχκθσλεο κε ηα νξηδφκελα ζηελ αξ. νηθ.
114218/17-11-1997 (ΦΔΚ 1016/Β) Κ.Τ.Α. «Καηάξηηζε πιαηζίνπ Πξνδηαγξαθψλ θαη γεληθψλ
πξνγξακκάησλ δηαρείξηζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ».
7. ηελ πεξίπησζε πνπ ε πεξηεθηηθφηεηα ησλ απνβιήησλ ζε πγξαζία είλαη πςειή ζα πξέπεη λα
κεηαθέξνληαη εληφο ζηεγαλψλ θαη ζθξαγηζκέλσλ απνζεθεπηηθψλ κέζσλ (π.ρ. βαξειηψλ,
παιεηνδεμακελψλ θ.ι.π.) ή κε βπηηνθφξα νρήκαηα θαηάιιεια δηακνξθσκέλα θαη εμνπιηζκέλα κε
ζχζηεκα απφζκεζεο ηνπ εμεξρφκελνπ αέξα θαηά ηηο θνξηνεθθνξηψζεηο. Σα νρήκαηα απηά λα ηεξνχλ
ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ Τπνπξγείνπ Μεηαθνξψλ.
8. Ζ εηαηξία ζα πξέπεη πξηλ ηελ έλαξμε ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ παξνχζα άδεηα
λα δηαζέηεη ζε ρξήζε φιεο ηηο απαξαίηεηεο ππνδνκέο ζε νρήκαηα, κεραλήκαηα θαη εγθαηαζηάζεηο γηα
ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο άδεηαο.
9. Ζ εηαηξία έρεη ηελ πιήξε επζχλε γηα ηελ νξγάλσζε ησλ κέζσλ ζπιινγήο θαη ησλ νρεκάησλ κεηαθνξάο,
ηελ θαηαιιειφηεηά ηνπο γηα ηελ κεηαθνξά ησλ απνβιήησλ, ηελ αζθαιή παξάδνζή ηνπο ζε λφκηκα
ιεηηνπξγνχζεο επηρεηξήζεηο πξνο πεξαηηέξσ εξγαζίεο αμηνπνίεζεο ή δηάζεζεο ή πξνο δηαζπλνξηαθή
κεηαθνξά.
10. Ζ δηαρείξηζε ησλ ξεπκάησλ απνβιήησλ ηα νπνία ππάγνληαη ζε θαζεζηψο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο
(ζπζθεπαζίεο, ΑΖΖΔ, ΑΔΚΚ, ειαζηηθά, ΟΣΚΕ) λα γίλεηαη ζχκθσλα κε ην Ν. 2939/01 φπσο έρεη
ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη θαη ηα ζρεηηθά Π.Γ. θαη ηηο Κ.Τ.Α. απηνχ. Ζ δηάζεζε ησλ απνβιήησλ απηψλ λα
γίλεηαη ζε αδεηνδνηεκέλνπο ρψξνπο πνπ ζα ππνδεηθλχνληαη απφ ηα αληίζηνηρα εγθεθξηκέλα πζηήκαηα
Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο (ΔΓΑ). Ζ εηαηξία νθείιεη λα ππνγξάςεη ζχκβαζε ζπλεξγαζίαο κε ηα ελ
ιφγσ εγθεθξηκέλα ζπζηήκαηα, πξηλ ηελ έλαξμε εξγαζηψλ ζπιινγήο & κεηαθνξάο, ε νπνία λα είλαη ζε
ηζρχ γηα ην δηάζηεκα ηζρχνο ηεο παξνχζαο άδεηαο. Ζ πξνεγνχκελε πξνυπφζεζε δελ απαηηείηαη γηα ηε
ζπιινγή θαη κεηαθνξά κε επηθηλδχλσλ απνβιήησλ ζπζθεπαζηψλ.
11. Σα ΑΖΖΔ λα ζπζθεπάδνληαη πάλσ ζε παιέηεο, αθνχ πξψηα έρνπλ ηπιηρζεί κε πιαζηηθφ
θηικ/ραξηνθηβψηηα. Δηδηθή κέξηκλα λα ιακβάλεηαη θαηά ηε ζπζθεπαζία θαη θνξηνεθθφξησζε ησλ:
α) ΑΖΖΔ πνπ πεξηέρνπλ πγξά, ψζηε λα κελ ππάξρεη δηαξξνή πγξψλ απνβιήησλ,
β) εχζξαπζησλ ΑΖΖΔ (π.ρ. νζφλεο, ζσιήλεο θζνξηζκνχ θ.α.), ψζηε λα κελ ζξαχνληαη θαηά ηε
ζπιινγή – κεηαθνξά,
γ) ΑΖΖΔ πνπ πεξηέρνπλ θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία φπσο θαζνδηθέο ιπρλίεο, ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ
πεξηέρεη αέξηα πνπ θαηαζηξέθνπλ ην ζηξψκα ηνπ φδνληνο,
δ) ιακπηήξσλ εθθέλσζεο αεξίσλ θ.α., ψζηε λα πεξηνξηζηνχλ ζην ειάρηζην νη πηζαλφηεηεο ζξαχζεο
ηνπο θαη έθιπζεο ξππνγφλσλ νπζηψλ.
Σα θαηαζθεπαζηηθά απηά ζηνηρεία αλαθέξνληαη κεηαμχ άιισλ ζην παξάξηεκα IV ηνπ Π.Γ. 117/2004 σο
ζηνηρεία πνπ απαηηνχλ επηιεθηηθή επεμεξγαζία. Καηά ηελ ηνπνζέηεζε ησλ παιεηψλ ησλ ΑΖΖΔ ζηα
νρήκαηα κεηαθνξάο, απηέο λα δέλνληαη κεηαμχ ηνπο κε ηκάληεο θαη λα ρξεζηκνπνηείηαη θάζε απαξαίηεην
κέζν γηα ηελ νξζή θαη αζθαιή ζηήξημή ηνπο (π.ρ. μχιηλνη δνθνί θ.α.). ε θάζε πεξίπησζε, ηα ΑΖΖΔ λα
κεηαθέξνληαη αθέξαηα, λα ζπκπεξηιακβάλνπλ φια ηα θαηαζθεπαζηηθά κέξε, ηα ζπλαξκνινγνχκελα θαη
ηα αλαιψζηκα. Απαγνξεχεηαη ξεηά ε ζπιινγή, πξνζσξηλή απνζήθεπζε θαη κεηαθνξά ησλ ΑΖΖΔ απφ
θνηλνχ κε ηα νηθηαθά απφβιεηα. Ζ ρσξηζηή ζπιινγή ησλ ΑΖΖΔ νηθηαθήο πξνέιεπζεο είλαη ππνρξεσηηθή
θαη πξαγκαηνπνηείηαη ζε εηδηθνχο ρψξνπο (ζεκεία ζπιινγήο) πνπ θέξνπλ ηελ θαηάιιειε ζήκαλζε.
12. Όζνλ αθνξά ηα ΑΔΚΚ:
 Ζ δηαρείξηζε ηνπο λα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Κ.Τ.Α. 36259/1757/Δ103/2010 θαη ηνπ
Ν. 2939/2001 φπσο ηζρχεη.
 Ζ επηρείξεζε νθείιεη λα ζπλάςεη ζχκβαζε κε εγθεθξηκέλν χζηεκα Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο
ΑΔΚΚ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2939/2001 φπσο ηζρχεη.
 ε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ επηθίλδπλα απφβιεηα λα δηαζθαιίδεηαη ε ρσξηζηή ζπιινγή ηνπο
θαηά ηξφπν ψζηε λα κελ αλακηγλχνληαη κε ηα άιια ΑΔΚΚ θαη λα εμαζθαιίδεηαη ε κεηαθνξά,
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13.

14.

15.

16.

πξνζσξηλή απνζήθεπζε θαη δηάζεζε ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο
λνκνζεζίαο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ επηθίλδπλσλ απνβιήησλ.
 Κάζε ζπιιέθηεο ΑΔΚΚ ππνρξενχηαη λα κεηαθέξεη ζε ηαθηά δηαζηήκαηα ηα ΑΔΚΚ θαη λα ηα
παξαδίδεη ζε εγθεθξηκέλεο κνλάδεο επεμεξγαζίαο ή ζε εγθεθξηκέλνπο ρψξνπο αμηνπνίεζεο ή
δηάζεζεο.
 Πξηλ απφ ηηο εξγαζίεο θαηεδάθηζεο λα ιακβάλνληαη κέηξα γηα ηελ επηιεθηηθή απνμήισζε ησλ
ηκεκάησλ θαη πιηθψλ πνπ κπνξνχλ λα επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ είηε ζην εξγνηάμην, είηε ζε άιιεο
παξεκθεξείο εξγαζίεο.
 Γηα ηελ θαηά πξνηεξαηφηεηα δηαινγή ησλ αδξαλψλ θαη ησλ αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ ζην
εξγνηάμην θαη ηε ρσξηζηή ζπιινγή ηνπο, λα ιακβάλνληαη κέηξα έηζη ψζηε λα θαζίζηαηαη
επθνιφηεξε ε αμηνπνίεζε ηνπο.
 Οη θάδνη ζπιινγήο λα επηηεξνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκεξήζηαο εξγαζίαο θαη ζην ηέινο
απηήο λα πξνζηαηεχνληαη κε θαηάιιειν θάιπκκα, έηζη ψζηε λα απνθεχγεηαη ε απφξξηςε μέλσλ
αληηθεηκέλσλ θαη ε αλάκημε κε άιια απφβιεηα.
Όζνλ αθνξά ηα ΟΣΚΕ, ζχκθσλα κε ηα (27) θαη (28) ζρεηηθά έγγξαθα, πξέπεη λα ιακβάλνληαη ηα
απαξαίηεηα κέηξα (π.ρ. θαηάιιειε πξφζδεζε ησλ νρεκάησλ, ιεπηνκεξήο έιεγρνο πξηλ ηελ παξαιαβή
ηνπο γηα ηπρφλ δηαξξνέο θαπζίκνπ ή άιισλ επηθίλδπλσλ πγξψλ) γηα ηελ απνθπγή δηαξξνήο θαπζίκσλ
θαη πγξψλ κπαηαξίαο θαηά ηε κεηαθνξά ηνπο.
Ζ ζπιινγή θαη κεηαθνξά ησλ απνβιήησλ πνπ εκθαλίδνληαη ζηνλ πίλαθα ηεο παξνχζαο θαη ηα νπνία
πεξηγξάθνληαη κε θσδηθφ ΔΚΑ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ κε επηθίλδπλε εθδνρή δεχγνπο θσδηθψλ απνβιήησλ
ΥΥ (θαηνπηξηθφ δεχγνο) λα ζπιιέγνληαη ρσξηζηά θαη θαηά ηε κεηαθνξά ηνπο λα ζπλνδεχνληαη απφ
πηζηνπνηεκέλε αλάιπζε δηαπηζηεπκέλνπ εξγαζηεξίνπ κε επζχλε ηνπ παξαγσγνχ ησλ απνβιήησλ
(πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 14899) φηαλ ν παξαγσγφο είλαη παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ αδεηνδνηείηαη
πεξηβαιινληηθά (επηρείξεζε ή εγθαηάζηαζε) ή ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε λα ζπλνδεχνληαη απφ
θαηάιιεια έγγξαθα πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ κε επηθίλδπλε εγγξαθή ηνπο.
Ζ εηαηξία ππνρξενχηαη λα ηεξεί κεηξψν, ζην νπνίν ζα αλαθέξνληαη ε πνζφηεηα, ην είδνο, ε πξνέιεπζε,
ηα θπζηθά θαη ρεκηθά ραξαθηεξηζηηθά, νη εκεξνκελίεο παξαιαβήο θαη κεηαθνξάο, ν πξννξηζκφο, ε
ζπρλφηεηα ζπιινγήο, ην κέζν κεηαθνξάο, θαζψο θαη νη εξγαζίεο δηάζεζεο ή αμηνπνίεζεο. Σα
ζπιιεγφκελα απφβιεηα λα δηαθηλνχληαη κε «έληππν παξαθνινχζεζεο απνβιήηνπ» (Παξάξηεκα IΗ ηεο
[34] ζρεηηθήο Δγθπθιίνπ). Σα ηξηπιφηππα «έληππα παξαθνινχζεζεο απνβιήησλ» λα ηππψλνληαη απφ
ηελ θάζε επηρείξεζε θαη λα δηαηεξνχληαη γηα δχν ρξφληα ζην αξρείν ησλ εκπιεθφκελσλ επηρεηξήζεσλ. Ζ
αδεηνδνηνχκελε εηαηξία ππνρξενχηαη λα παξέρεη ηηο παξαπάλσ πιεξνθνξίεο ζηελ ππεξεζία καο, φηαλ
απηέο δεηνχληαη.
Ζ εηαηξία ππνρξενχηαη λα είλαη εγγεγξακκέλε θαη θαηαρσξεκέλε ζην Ζιεθηξνληθφ Μεηξψν Απνβιήησλ
(ΖΜΑ) θαη λα ππνβάιιεη ειεθηξνληθά ζην δηθηπαθφ ηφπν (http://wrm.ypeka.gr) εηήζηα Έθζεζε
Απνβιήησλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα 2 θαη 8 ηεο Κ.Τ.Α. νηθ. 43942/4026/2016 φπσο έρεη
ηξνπνπνηεζεί κε ηελ Κ.Τ.Α. 1/1 ΦΔΚ Β’ 1/04.01.2017.

17. Ζ ζπιινγή θαη κεηαθνξά ησλ απνβιήησλ λα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην ελ ηζρχ ΠΔΓΑ
ηεξεάο Διιάδαο. ηηο πεξηπηψζεηο ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο αζηηθψλ απνβιήησλ, πξηλ ηελ έλαξμε ησλ
εξγαζηψλ, ν θνξέαο πξέπεη λα ζπλάςεη πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε κε ηνλ νηθείν ΟΣΑ πνπ λα αλαθέξεη
φηη ν ΟΣΑ εγθξίλεη ηε δηελέξγεηα ησλ πξνβιεπφκελσλ εξγαζηψλ ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο ή/θαη ηνλ
Πεξηθεξεηαθφ ΦΟΓΑ πνπ είλαη ππεχζπλνο γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο θαη
δηάζεζεο ησλ παξαπάλσ απνβιήησλ.
18. Ζ εηαηξία έρεη ηελ επζχλε γηα ηε ιήςε φισλ ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ αζθαιείαο, έηζη ψζηε απφ ηηο
εξγαζίεο ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο, ηε ζπληήξεζε θαη ηελ θίλεζε ησλ νρεκάησλ λα κελ δεκηνπξγείηαη
θίλδπλνο γηα ηελ αλζξψπηλε πγεία θαη ην πεξηβάιινλ. Γηα ην ιφγν απηφ ζα πξέπεη:
i. Σα νρήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηηο εξγαζίεο ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο λα αλαγξάθνπλ ηνλ
ηίηιν ηεο εηαηξία ο θαη ζηηο δχν πιεπξέο ηνπο θαη λα δηαζέηνπλ:

ζε ηζρχ δειηίν ηερληθνχ ειέγρνπ θαη θάξηα θαπζαεξίσλ απφ ΚΣΔΟ,

ζε ηζρχ αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην αζηηθήο επζχλεο έλαληη ηξίησλ,

ππξνζβεζηήξεο,

κφληκν ή θηλεηφ ζχζηεκα θάιπςεο γηα ηα αλνηθηνχ ηχπνπ containers πνπ κεηαθέξνπλ, γηα ηε
απνθπγή ηπρφλ δηαζπνξάο απνβιήησλ ζην πεξηβάιινλ θαηά ηε δηαδξνκή.
ii. Oη νδεγνί θαη νη ρεηξηζηέο ηνπ εμνπιηζκνχ ηεο δξαζηεξηφηεηαο λα δηαζέηνπλ ηελ πξνβιεπφκελε απφ
ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία επαγγεικαηηθή άδεηα νδήγεζεο.
19. ε πεξίπησζε πνπ απφ ηηο εξγαζίεο ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο πξνθιεζεί πεξηβαιινληηθή δεκία
εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο θαη εηδηθφηεξα ηνπ Π.Γ 148/09.
8

ΑΔΑ: Ψ9ΨΛΟΡ10-Θ07
20. Ζ εηαηξία νθείιεη λα ηεξεί φια φζα αλαθέξνληαη ζηελ εγθεθξηκέλε Μειέηε Οξγάλσζεο & Λεηηνπξγίαο
ηεο ελ ιφγσ δξαζηεξηφηεηαο, εθφζνλ δελ έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηνπο φξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ
παξνχζα απφθαζε ή ζε άιιεο άδεηεο ή εγθξίζεηο πνπ ελδερνκέλσο έρεη ιάβεη ή πξφθεηηαη λα ιάβεη.
21. ε πεξίπησζε πνπ ηα κε επηθίλδπλα απφβιεηα δηαηίζεληαη ζε ιεηηνπξγνχληα Υ.Τ.Σ.Α., ε δηάζεζε λα
γίλεηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν κεηά απφ ηε ιήςε ζρεηηθήο άδεηαο απφ ηνλ θαζ' χιε αξκφδην θνξέα ή
ππεξεζία πνπ δηαρεηξίδεηαη ην Υ.Τ.Σ.Α.
22. Σα πξνο ζπιινγή θαη κεηαθνξά απφβιεηα λα είλαη απαιιαγκέλα απφ μέλεο χιεο, αθίλδπλεο (ρψκα,
λεξφ θ.α) ή επηθίλδπλεο (π.ρ νξπθηέιαηα).
23. Απαγνξεχεηαη ε ζπγθέληξσζε ή πξνζσξηλή απνζήθεπζε θάζε είδνπο απνβιήησλ ζε ζηεγαζκέλνπο ή
ππαίζξηνπο ρψξνπο ρσξίο λα ππάξρεη ε ζρεηηθή άδεηα.
24. Να απνθεχγεηαη ε πξαγκαηνπνίεζε εξγαζηψλ ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο ησλ απνβιήησλ ζε πεξηφδνπο
θπθινθνξηαθήο αηρκήο ή ππφ αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο ή κέζσ ππθλνθαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ.
25. Ζ ζηάζκεπζε ησλ νρεκάησλ ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο λα γίλεηαη ζε ρψξνπο πνπ δελ απαγνξεχεηαη απφ
ηηο ρξήζεηο γεο ηεο πεξηνρήο. Δπί ηνπ ακαμνζηαζίνπ απαγνξεχνληαη εξγαζίεο κεηαθφξησζεο, δηαινγήο
ή πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο απνβιήησλ.
26. Αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα λα γίλεηαη ειεθηξνκεραλνινγηθή ζπληήξεζε ησλ νρεκάησλ κεηαθνξάο
θαη ησλ κέζσλ ζπιινγήο απφ θαηάιιεια αδεηνδνηεκέλεο εηαηξίεο θαη λα πιέλνληαη ζε θαηάιιεια
αδεηνδνηεκέλα πιπληήξηα νρεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ.
27. Ζ αδεηνδφηεζε θαη ε θαηαιιειφηεηα ησλ νρεκάησλ κεηαθνξάο απνβιήησλ θαη ν έιεγρφο ηνπο,
εκπίπηνπλ ζηηο αξκνδηφηεηεο ησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη
Γηθηχσλ θαη δελ απνηεινχλ αληηθείκελν ηεο παξνχζαο απφθαζεο. Δπίζεο, ε παξνχζα άδεηα αδεηνδνηεί
ηε δξαζηεξηφηεηα θαη φρη ηα κέζα ζπιινγήο θαη ηα νρήκαηα κεηαθνξάο.
28. ε πεξίπησζε πνπ ε εηαηξία κηζζψλεη νρήκαηα (ΓΥ) γηα ηελ ζπιινγή θαη κεηαθνξά απνβιήησλ λα
ππάξρεη ζε ηζρχ ζχκβαζε, ηα νρήκαηα λα θέξνπλ ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηε λνκνζεζία άδεηεο πνπ λα
απνδεηθλχνπλ ηελ θαηαιιειφηεηά ηνπο γηα ηελ παξαπάλσ εξγαζία. Να ηεξνχληαη ζην κεηξψν ηνπ
θνξέα ηεο άδεηαο φια ηα ζρεηηθά παξαζηαηηθά.
29. Ζ εμαγσγή κε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ ζε ρψξα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ζε Σξίηε Υψξα δηέπεηαη
απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ ζρεηηθψλ Καλνληζκψλ. Δηδηθφηεξα γηα ηελ εμαγσγή απνβιήησλ πξέπεη λα
ηεξνχληαη νη δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ παξαπάλσ λνκνζεζία θαη πεξηγξάθνληαη ζηελ (37)
ζρεηηθή Δγθχθιην ηνπ ΤΠΔΝ.
30. ε πεξίπησζε αηπρήκαηνο θαηά ηε ζπιινγή ή ηε κεηαθνξά ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ λα γίλεηαη άκεζε
εθαξκνγή ησλ κέηξσλ αληηκεηψπηζεο έθηαθησλ πεξηζηαηηθψλ ηεο εγθεθξηκέλεο Μειέηεο Οξγάλσζεο &
Λεηηνπξγίαο ηεο ελ ιφγσ δξαζηεξηφηεηαο θαη λα ελεκεξψλνληαη άκεζα νη αξκφδηεο αξρέο ηεο νηθείαο
Πεξηθέξεηαο.
31. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ πεξηζηαηηθψλ πξέπεη ε ελ ιφγσ εηαηξία λα δηαζέηεη νκάδα ζε
επηθπιαθή γηα ηελ άξζε ηνπ θηλδχλνπ, εμνπιηζκέλε κε θαηάιιεια κέζα αληηκεηψπηζεο, φπσο γηα
παξάδεηγκα ζθνχπεο, γάληηα, ππξνζβεζηήξεο, θαξκαθείν θ.α.
32. Ζ πιήξσζε ησλ νρεκάησλ ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο λα γίλεηαη κε ηέηνην ηξφπν πνπ λα κελ επηηξέπεη
ηελ κεηαηφπηζε ηνπ θέληξνπ βάξνπο ησλ νρεκάησλ θαηά ηε κεηαθνξά ηνπ θνξηηνχ, πξνο απνθπγή
ηξνραίνπ αηπρήκαηνο.
33. Να ιεθζεί ηδηαίηεξε κέξηκλα γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ζπλερή ελεκέξσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζε ζέκαηα
αζθαιείαο θαη γλψζε ρεηξηζκνχ ησλ απνβιήησλ γηα ηελ απνθπγή θηλδχλνπ γηα ηε δεκφζηα πγεία θαη ην
πεξηβάιινλ.
34. Να νξηζζεί ππεχζπλνο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο άδεηαο θαη ησλ
δηαηάμεσλ ηεο ζρεηηθήο Ννκνζεζίαο.
35. Γηα νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ αίηεζε ηεο άδεηαο ν ελδηαθεξφκελνο
νθείιεη λα ελεκεξψζεη ηε Γ/λζε Πεξηβάιινληνο θαη Υσξηθνχ ρεδηαζκνχ ηεξεάο Διιάδαο ηεο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Θεζζαιίαο – ηεξεάο Διιάδνο γηα ηπρφλ επαλεμέηαζε ηεο παξνχζαο
απφθαζεο.
Β. Όξνη ηζρύνο ηεο παξνύζαο απόθαζεο
1. Ζ παξνχζα απφθαζε ηζρχεη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πέληε (5) εηψλ απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο,
ήηνη έσο 09-07-2023 θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα ηεξείηαη επαθξηβψο ην πεξηερφκελν ηεο
εγθεθξηκέλεο Μειέηεο Οξγάλσζεο & Λεηηνπξγίαο ηεο ελ ιφγσ δξαζηεξηφηεηαο. Ζ εηαηξία νθείιεη
εγθαίξσο θαη πξηλ ηε ιήμε ηεο ηζρχνο ηεο παξνχζαο απφθαζεο λα ππνβάιεη ζρεηηθφ αίηεκα ζηε Γ/λζε
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Πεξηβάιινληνο θαη Υσξηθνχ ρεδηαζκνχ ηεξεάο Διιάδαο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Θεζζαιίαο
– ηεξεάο Διιάδνο γηα αλαλέσζε απηήο.
2. Ζ παξνχζα ηζρχεη κφλν γηα φζα απφ ηα απφβιεηα πνπ αλαγξάθνληαη ζηνλ Πίλαθα δηαρεηξηδφκελσλ
ξεπκάησλ απνβιήησλ ηεο παξνχζαο απφθαζεο εγγξαθνχλ ηειηθά ζην Ζιεθηξνληθφ Μεηξψν
Απνβιήησλ ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ ηνπ Τ.Π.ΔΝ.
3. Αληίγξαθα ηεο παξνχζαο ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε φια ηα νρήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα
πιαίζηα ηεο αδεηνδνηνχκελεο δξαζηεξηφηεηαο. ηα γξαθεία ηεο εηαηξίαο, πέξαλ ηεο παξνχζαο άδεηαο,
πξέπεη λα βξίζθεηαη θαη ε εγθεθξηκέλε Μειέηε Οξγάλσζεο & Λεηηνπξγίαο ηεο ελ ιφγσ δξαζηεξηφηεηαο
θαη λα είλαη ζηε δηάζεζε ζε θάζε έιεγρν ησλ αξκνδίσλ αξρψλ, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία.
4. Ζ κε ηήξεζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο ή ε θαζ’ ππέξβαζε ηνπο πξαγκαηνπνίεζε έξγσλ θαη
δξαζηεξηνηήησλ κε απνηέιεζκα ηελ ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο, επηζχξεη ηηο πξνβιεπφκελεο
θπξψζεηο απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 1650/86 θαη ηνπ άξζξνπ 15 ηεο Κ.Τ.Α. 50910/2727/03, φπσο έρνπλ
ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ.
5. Ζ παξνχζα δελ ππνθαζηζηά, νχηε απαιιάζζεη ηνπο ππεχζπλνπο ηεο εηαηξίαο απφ ηελ ππνρξέσζε λα
εθνδηαζηνχλ κε άιιεο άδεηεο, γηα ηηο νπνίεο πξνθχπηεη ζρεηηθή ππνρξέσζε απφ άιιεο δηαηάμεηο ηεο
θείκελεο λνκνζεζίαο.
6. Ζ παξνχζα είλαη δπλαηφ λα αλαθιεζεί ή λα θαηαξγεζεί ή λα ηξνπνπνηεζεί αξκνδίσο, πξηλ ηε ιήμε ηεο,
εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη ιφγνη πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, είηε κεηά απφ
δηαπίζησζε φηη απφ ηε δξαζηεξηφηεηα πνπ αζθεί ε εηαηξία ππάξρεη θίλδπλνο γηα ηε δεκφζηα πγεία θαη
ην πεξηβάιινλ.
7. Άξζε ηεο παξνχζαο είλαη δπλαηφ λα γίλεη κεηά απφ παξάβαζε θάπνηνπ ή θάπνησλ φξσλ ηεο, ή
παξάιεηςε, ή παξαπνίεζε θάπνηνπ ζηαδίνπ ησλ εξγαζηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ εγθεθξηκέλε Μειέηε
Οξγάλσζεο & Λεηηνπξγίαο ηεο ελ ιφγσ δξαζηεξηφηεηαο. Ζ άδεηα κπνξεί επίζεο λα αλαθιεζεί ή λα
επηβιεζνχλ πξφζζεηνη φξνη ζαλ απνηέιεζκα κειινληηθψλ δηαηάμεσλ ηνπ Τ.Π.ΔΝ. θαη ησλ ζπλαξκφδησλ
Τπνπξγείσλ.
Καηά ηεο παξνχζαο απφθαζεο δχλαηαη λα αζθεζνχλ ηα κέζα έλδηθεο πξνζηαζίαο πνπ πξνβιέπνληαη ζην
άξζξν 3 ηεο Κ.Τ.Α. 9269/470/2007 (ΦΔΚ 286/Β), θαζψο θαη πξνζθπγή ζην Τ.Π.ΔΝ. κέζα ζε πξνζεζκία
ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ έθδνζή ηεο.
ΤΝ.: Μειέηε Οξγάλσζεο & Λεηηνπξγίαο ηεο δξαζηεξηφηεηαο
Δ.Γ.
1. Υξνλ. αξρείν
2. Φ. ΑΓ. ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ

Δηζεγεηήο
Σδ

Η ΑΝΑΠΛ.ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ Δ/ΝΗ

Πξντζηάκελνο

Παπαρίζοσ Αγορίτσα
Πολ. Μητανικός Π.Ε.
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