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ΑΞΝΦΑΠΖ
Άδεηα ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο κε επηθηλδύλσλ ζηεξεώλ απνβιήησλ, όπσο απηά
νξίδνληαη ζην παξάξηεκα ΗΗ ηνπ άξζξνπ 3 ηεο ΘΑ 62952/5384 (ΦΔΘ 4326/Β/30-122016) γηα ηελ Ξεξηθέξεηα Ξεινπνλλήζνπ, ζηελ επηρείξεζε «ΓΖΚΝΞΝΙΝΠ Λ. –
ΑΛΑΘΘΙΥΠΖ ΚΔΡΑΙΙΥΛ Ν.Δ» πνπ εδξεύεη ζην Γήκν Ιακηέσλ, Ξ.Δ. Φζηώηηδαο.
Ν Ππληνληζηήο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Ξεινπνλλήζνπ
Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ηνλίνπ
Έρνληαο ππόςε:
1. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.1650/86 «Γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο» (ΦΔΘ 160 Α/18-10-86),
φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε, κε ην Λ.3010/02 (ΦΔΘ 91 Α/25-4-02).
2. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.2503/1997 «Γηνίθεζε, νξγάλσζε, ζηειέρσζε ηεο Ξεξηθέξεηαο, ξχζκηζε
ζεκάησλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε» (ΦΔΘ 107 Α).
3. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.3852/2010 « Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο
Γηνίθεζεο-Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο(θεθ 87/Α/2010).
4. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Ξ.Γ. 139/2010 «Νξγαληζκφο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο
Ξει/ζνπ,Γπη.Διιάδαο θαη Ηνλίνπ».
5. Ρα νξηδφκελα ζηνλ Λ.4014/2011 (ΦΔΘ 209/21-9-2011) «Γηαδηθαζία Ξεξηβαιινληηθήο
αδεηνδφηεζεο έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ».
6. Ρα νξηδφκελα ζηνλ Λ.4042/2012 « Ξνηληθή πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.Δλαξκφληζε κε ηελ
Νδεγία 2008/99/ΔΘ.Ξιαίζην παξαγσγήο θαη δηαρείξηζεο απνβιήησλ.Δλαξκφληζε κε ηελ Νδεγία
2008/98/ΔΘ.Οχζκηζε ζεκάησλ πνπξγείνπ Ξ.Δ.Θ.Α.
7. Ρνλ Λ.2939/2001 (ΦΔΘ 179 Α/6-8-01) «Ξεξί ζπζθεπαζηψλ θαη ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο
ζπζθεπαζηψλ θαη άιισλ πξντφλησλ – Ίδξπζε Δζληθνχ Νξγαληζκνχ Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο
Ππζθεπαζηψλ θαη άιισλ Ξξντφλησλ (Δ.Ν.Δ.Γ.Π.Α.Ξ.) θαη άιιεο δηαηάμεηο»
8. Ρελ ΘΑ Ζ.Ξ. 50910/2727 (ΦΔΘ 1909 Β/22-12-2003) «Κέηξα θαη Όξνη γηα ηε Γηαρείξηζε
Πηεξεψλ Απνβιήησλ. Δζληθφο θαη Ξεξηθεξεηαθφο Πρεδηαζκφο Γηαρείξηζεο».
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9. Ρελ ΘΑ 114218/97 (ΦΔΘ 1016 Β/17-11-97) «Θαηάξηηζε πιαηζίνπ Ξξνδηαγξαθψλ θαη γεληθψλ
πξνγξακκάησλ δηαρείξηζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ».
10. Ρελ Δγθχθιην κε αξηζκφ 123067/1029/04 ηεο Γ/λζεο Ξεξηβαιινληηθνχ Πρεδηαζκνχ ηνπ
.ΞΔ.ΣΩ.Γ.Δ. «Ξεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε έξγσλ : Ππιινγή – Κεηαθνξά – Απνζήθεπζε
Σψξσλ Αλεμέιεγθηεο Γηάζεζεο Απνξξηκκάησλ»
11. Ρελ Δγθχθιην κε αξηζκφ 122648/9-3-05 ηεο Γ/λζεο Ξεξηβαιινληηθνχ Πρεδηαζκνχ ηνπ
.ΞΔ.ΣΩ.Γ.Δ. κε ζέκα «Γηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηε Κειέηε Νξγάλσζεο γηα ηελ άδεηα ζπιινγήο
θαη κεηαθνξάο απνβιήησλ ζπζθεπαζηψλ...»
12. Ρελ Δγθχθιην κε αξηζκφ 129043/4345/8-7-2011 ηεο Γ/λζεο Ξεξηβαιινληηθνχ Πρεδηαζκνχ ηνπ
.ΞΔ.ΘΑ. «Δθαξκνγή λνκνζεζίαο γηα ηε δηαρείξεζε κε επηθηλδχλσλ ζηεξεψλ απνβιήησλ»
13. Ρελ ππ’αξηζκ.πξση: 24040/2590/12-4-2013 εγθχθιην ηεο Γ/λζεο Ξεξηβαιινληηθνχ Πρεδηαζκνχ
ηνπ .Ξ.Δ.ΘΑ. «Δθαξκνγή λνκνζεζίαο γηα ηε δηαρείξεζε κε επηθηλδχλσλ ζηεξεψλ απνβιήησλ».
14. Ρελ ΘΑ 62952/5384 (ΦΔΘ 4326/Β/30-12-2016) «Έγθξηζε Δζληθνχ Πρεδίνπ Γηαρείξηζεο
Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ (ΔΠΓΔΑ), ζχκθσλα κε ην άξζξν 31 ηνπ Λ.4342/2015».
15. Ρελ ΘΑ 36259/1757/Δ103 (ΦΔΘ 1312/Β/24-8-2010) « Κέηξα,φξνη θαη πξφγξακκα γηα ηελ
ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ απφ εθζθαθέο,θαηαζθεπέο θαη θαηεδαθίζεηο (ΑΔΔΘ)».
16. Ρν ΞΓ 109/04 (ΦΔΘ 75/Α/5-3-2004) «Κέηξα θαη φξνη γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ
κεηαρεηξηζκέλσλ ειαζηηθψλ ησλ νρεκάησλ».
17. Ρν ΞΓ 116/04 (ΦΔΘ 81/Α/5-3-2004) «Κέηξα θαη φξνη γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ
Ν.Ρ.Θ.Ε.».
18. Ρν ΞΓ 117/04 (ΦΔΘ 82/Α/5-3-2004) «Κέηξα θαη φξνη γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ εηδψλ
ειεθηξηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ».
19. Ρελ ΘΑ νηθ. 43942/4026/2016 «Νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ Απνβιήησλ
(ΖΚΑ), ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 42 ηνπ Λ.4042/2012 (Α’24), φπσο ηζρχεη»,φπσο
ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ΘΑ κε ππ’ αξηζκ. πξση: νηθ.26303/1483/31-05-2017.
20. Ρελ ππ’αξηζκ. 49/20-02-2017 απφθαζε ηνπ Ξεξηθεξεηαθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο Ξεξηθέξεηαο
Ξεινπνλλήζνπ(πξαθηηθφ Λν 5/2017), κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ην ΞΔΠΓΑ.
21. Ρελ ΘΑ 27716/1612/2017 «Θχξσζε ηεο απφθαζεο ηνπ Ξεξηθεξεηαθνχ Πρεδίνπ Γηαρείξηζεο
Απνβιήησλ (ΞΔΠΓΑ) ηεο Ξεξηθέξεηαο Ξεινπνλλήζνπ».
22. Ρελ ππ’αξηζκ.119656/13-06-2018 αίηεζε ηεο επηρείξεζεο ζπλνδεπφκελε απφ ηε Κειέηε
Νξγάλσζεο θαη Ιεηηνπξγίαο ηνπ Ππζηήκαηνο ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο κε επηθηλδχλσλ ζηεξεψλ
απνβιήησλ.
ΑΞΝΦΑΠΗΕΝΚΔ
Σνξεγνχκε άδεηα ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο κε επηθηλδχλσλ ζηεξεψλ απνβιήησλ φπσο απηά
νξίδνληαη ζην παξάξηεκα ΗΗ ηνπ άξζξνπ 3 ηεο ΘΑ 62952/5384 (ΦΔΘ 4326/Β/30-12-2016) γηα ηελ
Ξεξηθέξεηα Ξεινπνλλήζνπ, ζηελ επηρείξεζε «ΓΖΚΝΞΝΙΝΠ Λ. – ΑΛΑΘΘΙΥΠΖ ΚΔΡΑΙΙΥΛ
Ν.Δ» κε ηνπο αθφινπζνπο φξνπο θαη πεξηνξηζκνχο:
1. Γεληθνί Όξνη θαη πεξηνξηζκνί:
1.1 Ζ παξνχζα άδεηα ηζρχεη γηα ηε δξαζηεξηφηεηα ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο κε επηθίλδπλσλ
ζηεξεψλ απνβιήησλ φπσο απηά νξίδνληαη ζην παξάξηεκα ΗΗ ηνπ άξζξνπ 3 ηεο ΘΑ
62952/5384 (ΦΔΘ 4326/Β/30-12-2016) πιελ απηψλ πνπ επηζεκαίλνληαη κε αζηεξίζθν θαη ηα
νπνία ραξαθηεξίδνληαη σο ελ δπλάκεη επηθίλδπλα απφβιεηα ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε
2001/118/ΔΘ.
1.2 Ζ παξνχζα άδεηα ηζρχεη γηα ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο κε επηθηλδχλσλ
ζηεξεψλ απνβιήησλ εληφο ησλ νξίσλ αξκνδηφηεηαο ηεο Ξεξηθέξεηαο Ξεινπνλλήζνπ θαη δελ
επεθηείλεηαη ζε εξγαζίεο πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο, δηάζεζεο, αμηνπνίεζεο θαη κεηαθφξησζεο
ζηεξεψλ απνβιήησλ. Πε πεξίπησζε πνπ ε δξαζηεξηφηεηα επεθηείλεηαη πέξαλ ησλ νξίσλ ηεο
Ξεξηθέξεηαο Ξεινπνλλήζνπ, ε επηρείξεζε ππνρξενχηαη λα δεηήζεη άδεηα απφ ηελ αληίζηνηρε
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Ξεξηθέξεηα.Δηδηθφηεξα, ε παξνχζα άδεηα αθνξά ζε εξγαζίεο ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο ησλ
παξαθάησ κε επηθίλδπλσλ ζηεξεψλ απνβιήησλ κε ηνπο θσδηθνχο ΔΘΑ:
Θσδηθόο
ΔΘΑ

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ EKA

02

ΑΞΝΒΙΖΡΑ ΑΞΝ ΓΔΥΟΓΗΑ, ΘΖΞΔΡΗΘΖ, ΓΑΡΝΘΑΙΙΗΔΟΓΔΗΑ,
ΓΑΠΝΘΝΚΗΑ, ΘΖΟΑ ΘΑΗ ΑΙΗΔΗΑ, ΞΟΝΔΡΝΗΚΑΠΗΑ ΘΑΗ ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑ
ΡΟΝΦΗΚΥΛ

02 01

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

02 01 04

απφβιεηα πιαζηηθά (εμαηξνχληαη ηεο ζπζθεπαζίαο)

02 01 10

απφβιεηα κέηαιια

03

ΑΞΝΒΙΖΡΑ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑ ΜΙΝ ΘΑΗ ΡΖΛ ΞΑΟΑΓΥΓΖ
ΡΑΚΞΙΑΓΥΛ ΘΑΗ ΔΞΗΞΙΥΛ,ΘΑΘΥΠ ΘΑΗ ΞΝΙΡΝ ΣΑΟΡΗΥΛ ΘΑΗ
ΣΑΟΡΝΛΗΥΛ

03 01

απόβιεηα από ηελ θαηεξγαζία μύινπ θαη ηελ παξαγσγή ηακπιάδσλ
θαη επίπισλ

03 01 01

απφβιεηα θινηψλ θαη θειιψλ

03 01 05

πξηνλίδη, μέζκαηα, απνθνκκέλα ηεκάρηα, θαηάινηπα μπιείαο, κνξηνζαλίδεο θαη
θαπιακάδεο έθηνο εθείλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζεκείν 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

κεραληθψο δηαρσξηδφκελα απνξξίκκαηα απφ ηελ πνιηνπνίεζε απφβιεηνπ
ραξηηνχ θαη ραξηνληνχ

03 03 08

απφβιεηα απφ ηελ επηινγή ραξηηνχ θαη ραξηνληψλ πνπ πξννξίδνληαη γηα
αλαθχθισζε

07

ΑΞΝΒΙΖΡΑ ΑΞΝ ΝΟΓΑΛΗΘΔΠ ΣΖΚΗΘΔΠ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ

07 02

απόβιεηα από ηελ ΞΓΞΣ πιαζηηθώλ, ζπλζεηηθνύ θανπηζνύθ θαη
ηερλεηώλ ηλώλ
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07 02 13

απφβιεηα πιαζηηθά

10

ΑΞΝΒΙΖΡΑ ΑΞΝ ΘΔΟΚΗΘΔΠ ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΔΠ

10 02

απόβιεηα από ηε βηνκεραλία ζηδήξνπ θαη ράιπβα

10 02 01

απφβιεηα απφ ηελ επεμεξγαζία ζθσξίαο

10 02 02

αλεπεμέξγαζηε ζθσξία

10 02 10

ζθσξίεο εμέιαζεο

10 05

απόβιεηα από ηε ζεξκηθή κεηαιινπξγία ςεπδαξγύξνπ

10 05 01

ζθσξίεο πξσηνγελνχο θαη δεπηεξνγελνχο παξάγσγεο

10 06

απόβιεηα από ηε ζεξκηθή κεηαιινπξγία ραιθνύ

10 06 01

ζθσξίεο πξσηνγελνχο θαη δεπηεξνγελνχο παξαγσγήο

10 08

απόβιεηα από ηε ζεξκηθή κεηαιινπξγία άιισλ κε ζηδεξνπρώλ
κεηάιισλ

10 08 09

άιιεο ζθσξίεο

10 09

απόβιεηα από ηε ρύηεπζε ζηδεξνύρσλ ηεκαρίσλ

10 09 03

ζθσξία θακίλσλ

10 09 06

ρχηεπζε θαινππηψλ (εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ), ηα νπνία δελ έρνπλ ππνζηεί
ρχζε κεηάιινπ, εθηφο εθείλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζεκείν 10 09 05

10 09 08

ρχηεπζε θαινππηψλ (εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ), ηα νπνία έρνπλ ππνζηεί
ρχζε κεηάιινπ εθηφο εθείλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζεκείν 10 09 07

10 10

απόβιεηα από ηε ρύηεπζε κε ζηδεξνύρσλ ηεκαρίσλ

10 10 03

ζθσξία θακίλσλ

10 10 06

ρχηεπζε θαινππηψλ (εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ), πνπ δελ έρνπλ ππνζηεί ρχζε
κεηάιινπ εθηφο εθείλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζεκείν 10 10 05

10 10 08

ρχηεπζε θαινππηψλ (εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ) πνπ έρνπλ ππνζηεί ρχζε
κεηάιινπ εθηφο εθείλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζεκείν 10 10 07
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11

ΑΞΝΒΙΖΡΑ ΑΞΝ ΡΖ ΣΖΚΗΘΖ ΔΞΗΦΑΛΔΗΑΘΖ ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑ ΘΑΗ ΡΖΛ
ΔΞΗΘΑΙΤΖ ΚΔΡΑΙΙΥΛ ΘΑΗ ΑΙΙΥΛ ΙΗΘΥΛ ΓΟΝΚΔΡΑΙΙΝΟΓΗΑ
ΚΖ ΠΗΓΖΟΝΣΥΛ ΚΔΡΑΙΙΥΛ

11 05

απόβιεηα από δηεξγαζίεο γαιβαληζκνύ

11 05 01

ζηεξεφο θαζζίηεξνο

12

ΑΞΝΒΙΖΡΑ ΑΞΝ ΡΖ ΚΝΟΦΝΞΝΗΖΠΖ ΘΑΗ ΡΖ ΦΠΗΘΖ ΘΑΗ ΣΖΚΗΘΖ
ΔΞΗΦΑΛΔΗΑΘΖ ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑ ΚΔΡΑΙΙΥΛ ΘΑΗ ΞΙΑΠΡΗΘΥΛ

12 01

απόβιεηα από ηε κνξθνπνίεζε θαη ηε θπζηθή θαη κεραληθή
επηθαλεηαθή επεμεξγαζία κεηάιισλ θαη πιαζηηθώλ

12 01 01

πξντφληα ιηκαξίζκαηνο θαη ηφξλεπζεο ζηδεξνχρσλ κεηάιισλ

12 01 02

ζθφλε θαη ζσκαηίδηα ζηδεξνχρσλ κεηάιισλ

12 01 03

πξντφληα ιηκαξίζκαηνο θαη ηφξλεπζεο κε ζηδεξνχρσλ κεηάιισλ

12 01 04

ζθφλε θαη ζσκαηίδηα κε ζηδεξνχρσλ κεηάιισλ

12 01 05

απνμέζκαηα θαη πξντφληα ηφξλεπζεο πιαζηηθψλ

12 01 13

απφβιεηα ζπγθφιιεζεο

12 01 21

εμαληιεκέλα ζψκαηα ιείαλζεο θαη πιηθά ιείαλζεο εθηφο εθείλσλ πνπ
πεξηιακβάλνληαη ζην ζεκείν 12 01 20

15

ΑΞΝΒΙΖΡΑ ΑΞΝ ΠΠΘΔΑΠΗΔΠ, ΑΞΝΟΟΝΦΖΡΗΘΑ ΙΗΘΑ, ΦΑΠΚΑΡΑ
ΠΘΝΞΗΠΚΑΡΝΠ, ΙΗΘΑ ΦΗΙΡΟΥΛ ΘΑΗ ΞΟΝΠΡΑΡΔΡΗΘΝΠ
ΟΝΣΗΠΚΝΠ ΚΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΝΚΔΛΑ ΑΙΙΥΠ

15 01

ζπζθεπαζία (πεξηιακβαλνκέλσλ ηδηαηηέξσο ζπιιεγέλησλ δεκνηηθώλ
απνβιήησλ ζπζθεπαζίαο)

15 01 01

ζπζθεπαζία απφ ραξηί θαη ραξηφλη

15 01 02

πιαζηηθή ζπζθεπαζία

15 01 03

μχιηλε ζπζθεπαζία

15 01 04

κεηαιιηθή ζπζθεπαζία
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15 01 05

ζπλζεηηθή ζπζθεπαζία

15 01 06

κεηθηή ζπζθεπαζία

15 01 07

γπάιηλε ζπζθεπαζία

16

ΑΞΝΒΙΖΡΑ ΚΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΝΚΔΛΑ ΑΙΙΥΠ ΠΡΝΛ ΘΑΡΑΙΝΓΝ

16 01

νρήκαηα ζην ηέινο ηνπ θύθινπ δσήο ηνπο από δηάθνξα κέζα
κεηαθνξάο (πεξηιακβαλνκέλσλ κεραληζκώλ παληόο εδάθνπο) θαη
απόβιεηα από ηε δηάιπζε νρεκάησλ ζην ηέινο ηνπ θύθινπ δσήο ηνπο
θαη από ηε ζπληήξεζε νρεκάησλ (εμαηξνπκέλσλ ησλ θεθαιαίσλ 13,
14 θαη ησλ ζεκείσλ 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

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

16 01 16

δεμακελέο πγξνπνηεκέλνπ θπζηθνχ αεξίνπ

16 01 17

ζηδεξνχρα κέηαιια

16 01 18

κε ζηδεξνχρα κέηαιια

16 01 19

πιαζηηθά

16 01 20

γπαιί

16 01 22

θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία κε πξνδηαγξαθφκελα άιισο

16 02

απόβιεηα από ειεθηξηθό θαη ειεθηξνληθό εμνπιηζκό

16 02 11*

απνξξηπηφκελνο εμνπιηζκφο πνπ πεξηέρεη ρισξνθζνξάλζξαθεο(αθέξαηεο
ζπζθεπέο)

16 02 13*

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

16 02 14

απνξξηπηφκελνο εμνπιηζκφο πνπ πεξηέρεη επηθίλδπλα ζπζηαηηθφ ζηνηρεία άιινο
απφ ηνλ αλαθεξφκελν ζηα ζεκεία 16 02 09 έσο 16 02 13
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16 02 16

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

16 08

εμαληιεκέλνη θαηαιύηεο

16 08 01

εμαληιεκέλνη θαηαιχηεο πνπ πεξηέρνπλ ρξπζφ, άξγπξν, ξήλην, ξάδην, παιιάδην,
ηξίδην ή ιεπθφρξπζν (εθηφο απφ ην ζεκείν 16 08 07)

16 08 03

εμαληιεκέλνη θαηαιχηεο πνπ πεξηέρνπλ κεηαβαηηθά κέηαιια ή ελψζεηο
κεηαβαηηθψλ κεηάιισλ κε πξνδηαγξαθφκελα άιισο

16 08 04

εμαληιεκέλνη θαηαιχηεο ππξφιπζεο ξεπζηήο θιίλεο (εθηφο απφ ην ζεκείν 16 08
07)

16 11

απόβιεηα πιηθά επέλδπζεο θαη εκαγέ γηα ππξίκαρεο επηθάλεηεο

16 11 06

πιηθά επέλδπζεο θαη εκαγέ γηα ππξίκαρεο επηθάλεηεο απφ κε κεηαιινπξγηθέο
δηεξγαζίεο έθηνο εθείλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζεκείν 16 11 05

17

ΑΞΝΒΙΖΡΑ ΑΞΝ ΘΑΡΑΠΘΔΔΠ ΘΑΗ ΘΑΡΔΓΑΦΗΠΔΗΠ
(ΞΔΟΗΙΑΚΒΑΛΝΚΔΛΝ ΣΥΚΑΡΝΠ ΔΜΝΟΓΚΔΛΝ ΑΞΝ ΚΝΙΠΚΔΛΔΠ
ΞΔΟΗΝΣΔΠ)

17 02

μύιν, γπαιί θαη πιαζηηθό

17 02 01

μχιν

17 02 02

γπαιί

17 02 03

πιαζηηθφ

17 04

κέηαιια (πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ θξακάησλ ηνπο)

17 04 01

ραιθφο, κπξνχληδνο, νξείραιθνο

17 04 02

αινπκίλην

17 04 03

κφιπβδνο

17 04 04

ςεπδάξγπξνο

17 04 05

ζίδεξνο θαη ράιπβαο

17 04 06

θαζζίηεξνο
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17 04 07

αλάκεηθηα κέηαιια

17 04 11

θαιψδηα έθηνο εθείλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζεκείν 17 04 10

19

ΑΞΝΒΙΖΡΑ ΑΞΝ ΡΗΠ ΚΝΛΑΓΔΠ ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑΠ ΑΞΝΒΙΖΡΥΛ,
ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑΠ ΓΟΥΛ ΑΞΝΒΙΖΡΥΛ ΔΘΡΝΠ ΠΖΚΔΗΝ
ΞΑΟΑΓΥΓΖΠ ΘΑΗ ΡΖΛ ΞΟΝΔΡΝΗΚΑΠΗΑ ΓΑΡΝΠ ΞΟΝΝΟΗΕΝΚΔΛΝ ΓΗΑ
ΘΑΡΑΛΑΙΥΠΖ ΑΞΝ ΡΝΛ ΑΛΘΟΥΞΝ ΘΑΗ ΓΑΡΝΠ ΓΗΑ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ
ΣΟΖΠΖ

19 01

απόβιεηα από ηελ θαύζε ή ππξόιπζε απνβιήησλ

19 01 02

ζηδεξνχρα πιηθά πνπ αθαηξέζεθαλ απφ ηελ ηέθξα θιηβάλσλ

19 10

απόβιεηα από θαηαηεκαρηζκό απνβιήησλ πνπ πεξηέρνπλ κέηαιια

19 10 01

απφβιεηα ζηδήξνπ ή ράιπβα

19 10 02

κε ζηδεξνχρα απφβιεηα

19 12

απόβιεηα από ηε κεραληθή θαηεξγαζία απνβιήησλ (πρ δηαινγή,
ζύλζιηςε, ζπκπαγνπνίεζε, θνθθνπνίεζε) κε πξνδηαγξαθόκελα
άιισο

19 12 01

ραξηί θαη ραξηφλη

19 12 02

ζηδεξνχρα κέηαιια

19 12 03

κε ζηδεξνχρα κέηαιια

19 12 04

πιαζηηθά θαη θανπηζνχθ

19 12 05

γπαιί

19 12 07

μχιν έθηνο εθείλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζεκείν 19 12 06

20

ΓΖΚΝΡΗΘΑ ΑΞΝΒΙΖΡΑ (ΝΗΘΗΑΘΑ ΑΞΝΒΙΖΡΑ ΘΑΗ ΞΑΟΝΚΝΗΑ
ΑΞΝΒΙΖΡΑ ΑΞΝ ΔΚΞΝΟΗΘΔΠ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΔΠ, ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΔΠ ΘΑΗ
ΗΓΟΚΑΡΑ), ΞΔΟΗΙΑΚΒΑΛΝΚΔΛΥΛ ΚΔΟΥΛ ΣΥΟΗΠΡΑ ΠΙΙΔΓΔΛΡΥΛ

20 01

δεκνηηθά ρσξηζηά ζπιιεγέληα κέξε (εθηόο από ην ζεκείν 15 01 00)

20 01 01

ραξηηά θαη ραξηφληα
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20 01 02

γπαιηά

20 01 23*

απνξξηπηφκελνο εμνπιηζκφο πνπ πεξηέρεη ρισξνθζνξάλζξαθεο (αθέξαηεο
ζπζθεπέο)

20 01 35*

απνξξηπηφκελνο ειεθηξηθφο θαη ειεθηξνληθφο εμνπιηζκφο άιινο απφ ηνλ
αλαθεξφκελν ζηα ζεκεία 20 01 21 θαη 20 01 23 πνπ πεξηέρεη επηθίλδπλα
ζπζηαηηθά ζηνηρεία (αθέξαηεο ζπζθεπέο)

20 01 36

απνξξηπηφκελνο ειεθηξηθφο θαη ειεθηξνληθφο εμνπιηζκφο άιινο απφ ηνλ
αλαθεξφκελν ζηα ζεκεία 20 01 21, 20 01 23 θαη 20 01 35

20 01 38

μχιν έθηνο εθείλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζεκείν 20 01 37

20 01 39

πιαζηηθά

20 01 40

κέηαιια

1.3. Ζ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ ζπζθεπαζηψλ, ησλ ΑΔΘΘ, ησλ κεηαρεηξηζκέλσλ
ειαζηηθψλ νρεκάησλ, ησλ νρεκάησλ ζην ηέινο ηνπ θχθινπ δσήο ηνπο (ΝΡΘΕ), θαη ησλ ΑΖΖΔ
δηέπεηαη απφ ηηο γεληθέο αξρέο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Λ. 2939/2001, φπσο
απηφο ηζρχεη θαη γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.2931/2001, ηεο ΘΑ
36259/1757/Δ103/2010, ησλ Ξ.Γ. 109/2004, 116/2004 θαη 117/2004 (φπσο απηφ έρεη ηξνπνπνηεζεί
θαη ηζρχεη) θαη ηεο ΘΑ 23615/651/Δ.103/2014.
1.4. Θάζε εξγαζία δηαρείξηζεο ησλ ζπιιεγφκελσλ θαη κεηαθεξφκελσλ ζηεξεψλ απνβιήησλ
πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία,ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη
ζηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ κε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ.
1.5. Ζ παξνχζα άδεηα ηζρχεη γηα ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο αλαθπθιψζηκσλ
ζηεξεψλ
απνβιήησλ
ζε
θαηάιιεια
αδεηνδνηεκέλεο
εγθαηαζηάζεηο
πξνζσξηλήο
απνζήθεπζεο,δηάζεζεο,δηαινγήο,αλαθχθισζεο,επεμεξγαζίαο θαη αμηνπνίεζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ
Όζνλ αθνξά απφβιεηα ηα νπνία εληάζζνληαη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο,
ηα απφβιεηα ζα κεηαθέξνληαη ζε λνκίκσο αδεηνδνηεκέλεο κνλάδεο,νη νπνίεο ζα νξίδνληαη θαη ζα
ππνδεηθλχνληαη απφ ηα αληίζηνηρα εγθεθξηκέλα απφ ηελ αξκφδηα Γ/λζε ηνπ .ΞΔΟ.ΔΛ Ππιινγηθά
Ππζηήκαηα Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξεζεο κε επηθηλδχλσλ ζηεξεψλ απνβιήησλ.
Νη Ππκβάζεηο ηεο επηρείξεζεο κε θαηάιιεια αδεηνδνηεκέλεο εηαηξείεο δηαινγήο,πξνζσξηλήο
απνζήθεπζεο,δηάζεζεο,αλαθχθισζεο,επεμεξγαζίαο θαη αμηνπνίεζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ γηα
κεηαθνξά ζε απηέο αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ,θαζψο θαη νη αλαλεψζεηο ή παξαηάζεηο ησλ Ππκβάζεσλ
απηψλ,απνηεινχλ πξνυπφζεζε γηα ηελ ηζρχ ηεο παξνχζαο άδεηαο.Νη ελ ιφγσ Ππκβάζεηο θαζψο θαη
νη Απνθάζεηο Έγθξηζεο Ξεξηβαιινληηθψλ Όξσλ θαη νη Άδεηεο Ιεηηνπξγίαο ησλ κνλάδσλ ζηηο νπνίεο
κεηαθέξνληαη ηα αλαθπθιψζηκα ζηεξεά απνβιεηα,πξέπεη λα είλαη ζε ηζρχ γηα φιν ην ρξνληθφ
δηάζηεκα ηζρχνο ηεο παξνχζαο άδεηαο.Δηδηθφηεξα, γηα ηα απφβιεηα πνπ εληάζζνληαη ζηελ
ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε απνβιήησλ, νη Ππκβάζεηο ηεο επηρείξεζεο κε ηα Ππιινγηθά Ππζηήκαηα
Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο, γηα κεηαθνξά ησλ ζπιιεγφκελσλ απφ απηήλ ζηεξεψλ απνβιήησλ ζηηο
λνκίκσο αδεηνδνηεκέλεο εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο θαη αλαθχθισζεο πνπ ζα ππνδεηθλχνληαη απφ
ηα αληίζηνηρα Ππιινγηθά Ππζηήκαηα Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο, απνηεινχλ πξνυπφζεζε γηα ηελ ηζρχ
ηεο παξνχζαο άδεηαο.
Όζνλ αθνξά απφβιεηα γηα ηα νπνία απαηηείηαη ε ηειηθή δηαζεζή ηνπο λα γίλεηαη ζε ΣΡΑ,γηα απηά ε
παξνχζα άδεηα είλαη ζε ηζρχ γηα φζν δηάζηεκα ε επηρείξεζε θαηέρεη ζχκβαζε κε ηνλ ή ηνπο θνξείο
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δηαρείξηζεο ησλ ΣΡΑ. Πε πεξίπησζε πνπ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ε επηρείξεζε δελ δηαζέηεη ζε ηζρχ
ζχκβαζε κε ηνλ ή ηνπο θνξείο δηαρείξηζεο ησλ ΣΡΑ γηα ηα ζπγθεθξηκέλα απφβιεηα πνπ ε ηειηθή
ηνπο δηάζεζε γίλεηαη ζε ΣΡΑ,ε παξνχζα απφθαζε δελ ηζρχεη απηνκάησο γηα ηελ θαηεγνξία ησλ
απνβιήησλ απηψλ.
1.6.Πε πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε κεηαθέξεη απφβιεηα ηα νπνία πεξηγξάθνληαη αλσηέξσ κε
θσδηθφ ΔΘΑ πνπ αληηζηνηρεί ζηε κε επηθίλδπλε εθδνρή δεχγνπο θσδηθψλ απνβιήησλ(θαηνπηξηθφ
δεχγνο),ηα απφβιεηα απηά πξέπεη λα ζπιιέγνληαη ρσξηζηά θαη θαηά ηε κεηαθνξά ηνπο λα
ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεκέλε αλάιπζε δηαπηζηεπκέλνπ εξγαζηεξίνπ κε επζχλε ηνπ παξαγσγνχ
ησλ απνβιήησλ (πξφηππν ΔΙΝΡ ΔΛ 14899),φηαλ ν παξαγσγφο είλαη παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα
πνπ αδεηνδνηείηαη πεξηβαιινληηθά(επηρείξεζε ή εγθαηάζηαζε).
1.7. Ζ επηρείξεζε ππνρξενχηαη πξν ηεο έλαξμεο ησλ αλαθεξφκελσλ σο άλσ δξαζηεξηνηήησλ ηεο,
λα δηαζέηεη ζε ρξήζε ηελ απαξαίηεηε ππνδνκή ζε νρήκαηα, κεραλήκαηα θαη εγθαηαζηάζεηο, γηα ηελ
ηήξεζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζεο θαη ζπγρξφλσο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο θαζαξηφηεηαο ηνπ
εμνπιηζκνχ κεηαθνξάο ησλ απνξξηκκάησλ. Δπίζεο ε επηρείξεζε έρεη ηελ επζχλε γηα ηνλ ρεηξηζκφ
θαη ηελ ζπληήξεζε φισλ ησλ νρεκάησλ κεηαθνξάο ζηεξεψλ απνβιήησλ ψζηε λα είλαη ζχκθσλα
κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη νη εξγαζίεο ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο λα κελ εγθπκνλνχλ θηλδχλνπο
γηα ηελ αλζξψπηλε πγεία θαη ην πεξηβάιινλ κέζα απφ κε αζθαιή θαηάζηαζε ησλ νρεκάησλ.
1.8. Ζ παξνχζα άδεηα κπνξεί λα αλαθιεζεί είηε κεηά απφ παξάβαζε θάπνηνπ ή θάπνησλ φξσλ
απηήο, ή παξάιεηςε, παξαπνίεζε θάπνηνπ ζηαδίνπ ησλ εξγαζηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηε Κειέηε
Νξγάλσζεο θαη Ιεηηνπξγίαο, είηε κεηά απφ δηαπίζησζε φηη απφ ηε δξαζηεξηφηεηα πνπ αζθεί ε
επηρείξεζε θηλδπλεχεη ε δεκφζηα πγεία θαη ην πεξηβάιινλ. Ζ άδεηα, επίζεο, κπνξεί λα αλαθιεζεί ή
λα επηβιεζνχλ πξφζζεηνη φξνη σο απνηέιεζκα κειινληηθψλ δηαηάμεσλ ηνπ .ΞΔΟ.ΔΛ
θαη
ζπλαξκφδησλ πνπξγείσλ, πνπ αθνξνχλ ηε δηαρείξηζε ζηεξεψλ απνβιήησλ.
1.9. Δπηζεκαίλεηαη φηη αλ απφ ηηο εξγαζίεο κεηαθνξάο κε επηθηλδχλσλ ζηεξεψλ απνβιήησλ
πξνθιεζεί ξχπαλζε ή ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο κε ππαηηηφηεηα ηεο επηρείξεζεο ζα
εθαξκνζηεί ην άξζξν 15 ηεο ΘΑ ΖΞ 50910/2727/03 (ΦΔΘ 1909/Β/22.12.03) ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο
ζρεηηθέο δηαηάμεηο ησλ Λ.1650/86 θαη Λ.2939/2001, ησλ ΘΑ 36259/1757/Δ103/2010 θαη ΘΑ
23615/651/Δ.103/2014 θαη ησλ Ξ.Γ. 109/2004, 116/2004 θαη 117/2004, πεξί επηβνιήο θπξψζεσλ.
1.10. Γηα θάζε δξαζηεξηφηεηα ζρεηηθή κε ηελ παξνχζα άδεηα πνπ αθνξά ζηε ζπιινγή θαη
κεηαθνξά ζηεξεψλ απνβιήησλ - πέξαλ ησλ απνβιήησλ εθείλσλ ηα νπνία εληάζζνληαη ζην πεδίν
εθαξκνγήο ηεο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο - πξέπεη λα ππάξρεη ζχκβαζε είηε ηνπ θαηφρνπ (λνκηθά ή
θπζηθά πξφζσπα, θ.ι.π.) είηε ηνπ δηαρεηξηζηή ησλ απνβιήησλ (ΝΡΑ θιπ) κε ηελ επηρείξεζε ε
νπνία νθείιεη λα ελεκεξψλεη ηε Γ/λζε Ξεξηβάιινληνο&Σσξηθνχ Πρεδηαζκνχ Ξεινπνλλήζνπ
ππνβάιινληαο, εάλ απαηηείηαη, ζπκπιεξσκαηηθά ηερληθά ζηνηρεία έηζη ψζηε λα ηεθκεξηψλεηαη ε
θάιπςε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ ζπλφινπ ησλ ζπκβάζεσλ. Πε πεξίπησζε πνπ θξηζεί φηη δελ
ηεθκεξηψλεηαη ε θάιπςε ησλ σο άλσ απαηηήζεσλ θαη εάλ ε επηρείξεζε δελ πξνζθνκίζεη ηα επηπιένλ
απαηηνχκελα ηερληθά ζηνηρεία, ε παξνχζα άδεηα κπνξεί λα αλαθιεζεί.
1.11. Ζ αδεηνδνηεκέλε επηρείξεζε ππνρξενχηαη λα ηεξεί φια φζα αλαθέξνληαη ζηε ζεσξεκέλε
Κειέηε Νξγάλσζεο θαη Ιεηηνπξγίαο θαη ζηα ηπρφλ ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία απηήο θαη εθφζνλ δελ
έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο απφθαζεο. Ζ ελ ιφγσ Κειέηε θαη ηα ηπρφλ
ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία απηήο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο άδεηαο θαη ζα πξέπεη
λα είλαη ζηε δηάζεζε ησλ αξκνδίσλ πεξεζηψλ ζε θάζε έιεγρν, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε
λνκνζεζία.
1.12. Νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ κέζσλ πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο πξηλ ηελ ζπιινγή (θάδσλ,
container θα.) ησλ νρεκάησλ κεηαθνξάο, ησλ νρεκάησλ πιχζεο ησλ θάδσλ θαζψο θαη ηνπ ινηπνχ
εμνπιηζκνχ ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο ζηεξεψλ απνβιήησλ θαη γεληθά νιφθιεξεο ηεο
αδεηνδνηνχκελεο δξαζηεξηφηεηαο πξέπεη λα είλαη απνιχησο ζχκθσλεο κε ηα νξηδφκελα ζηελ ΘΑ
114218/1997.
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2. Όξνη θαη πεξηνξηζκνί πνπ αθνξνύλ ζηε ζπιινγή κε επηθίλδπλσλ ζηεξεώλ
απνβιήησλ
2.1. Ν αθξηβήο πξνζδηνξηζκφο ησλ ζεκείσλ παξαιαβήο γίλεηαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ θνξέα
ζπιινγήο θαη δελ είλαη ζηαηηθφο, αιιά πξνζαξκφδεηαη ζηηο εθάζηνηε αλάγθεο πνπ ππάξρνπλ. Πε
θάζε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα γίλεηαη θαηάιιειε επηινγή ησλ ρψξσλ κεηαθφξησζεο κε βάζε ηα
θάησζη θξηηήξηα:
 Δμαζθάιηζε πξνζβαζηκφηεηαο ησλ νρεκάησλ θαη ιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ δηαδηθαζηψλ
θνξηνεθθφξησζεο
 Δπθνιία πξφζβαζεο ζηνπο παξαγσγνχο ρσξίο παξελφριεζε ησλ γεηηνληθψλ θαηνηθηψλ
 Δμαζθάιηζε ζπλζεθψλ πγηεηλήο
 Διαρηζηνπνίεζε ηεο νπηηθήο φριεζεο ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ
 Θεληξνβαξηθφηεηα ηεο εμππεξεηνχκελεο πεξηνρήο
2.2. Ζ επηινγή ησλ ρψξσλ πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ ηα κέζα πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο – πξηλ ηε
ζπιινγή – ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ ζα γίλεηαη ζε ζπκθσλία είηε ηνπ θαηφρνπ είηε ηνπ δηαρεηξηζηή
ησλ απνξξηκκάησλ (ΝΡΑ θιπ.) θαη ζα ιακβάλνληαη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα ψζηε λα κελ
πξνθχπηνπλ πεξηβαιινληηθά, θπθινθνξηαθά θαη πγεηνλνκηθά πξνβιήκαηα.Νη ψξεο απνθνκηδήο ησλ
ζηεξεψλ απνβιήησλ θαη νη δηαδξνκέο ησλ νρεκάησλ κεηαθνξάο πξέπεη λα πξνγξακκαηίδνληαη
θαηάιιεια, ψζηε λα κελ πξνθαινχληαη θπθινθνξηαθά πξνβιήκαηα.
2.3. Όζνλ αθνξά ζηα ΑΔΘΘ, πξηλ απφ ηηο εξγαζίεο θαηεδάθηζεο ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη κέηξα
γηα ηελ επηιεθηηθή απνμήισζε ησλ ηκεκάησλ θαη ησλ 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 ψζηε λα θαζίζηαηαη επθνιφηεξε ε αμηνπνίεζή ηνπο.Νη θάδνη
ζπιινγήο λα επηηεξνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκεξήζηαο εξγαζίαο θαη ζην ηέινο απηήο λα
πξνζηαηεχνληαη κε θαηάιιειν θάιπκκα, ψζηε λα απνθεχγεηαη ε απφξξηςε μέλσλ αληηθεηκέλσλ θαη
ε αλάκημε κε άιια απφβιεηα.
2.4. Δηδηθή κέξηκλα λα ιακβάλεηαη ζηελ ζπζθεπαζία ησλ ΑΖΖΔ πνπ πεξηέρνπλ πγξά, ψζηε λα κελ
ππάξρεη δηαξξνή πγξψλ απνβιήησλ θαη ζηε ζπζθεπαζία άιισλ εχζξαπζησλ ΑΖΖΔ, ψζηε λα κε
ζξαχνληαη θαηά ηελ ζπιινγή – κεηαθνξά,θαζψο θαη ησλ ΑΖΖΔ πνπ πεξηέρνπλ θαηαζθεπαζηηθά
ζηνηρεία φπσο θαζνδηθέο ιπρλίεο,ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ πεξηέρεη αέξηα πνπ θαηαζηξέθνπλ ην ζηξψκα
ηνπ φδνληνο,ησλ ιακπηήξσλ εθθέλσζεο αεξίσλ θ.α,ψζηε λα πεξηνξηζηνχλ ζην ειάρηζην νη
πηζαλφηεηεο ζξαχζεο ηνπο θαη έθιπζεο ξππνγφλσλ νπζηψλ. Απαγνξεχεηαη ε ζπιινγή θαη κεηαθνξά
ησλ ΑΖΖΔ απφ θνηλνχ κε ηα νηθηαθά απφβιεηα. Νη θαηαλαισηέο θαη δηαλνκείο ππνρξενχληαη λα
δηαρσξίδνπλ ηα ΑΖΖΔ απφ ηα ινηπά νηθηαθά απφβιεηα θαη λα ηα παξαδίδνπλ ζε επρεξψο
πξνζβάζηκα ζεκεία ζπιινγήο. Ζ ζπιινγή ησλ ΑΖΖΔ νηθηαθήο πξνέιεπζεο λα γίλεηαη ρσξηζηά απφ
εθείλα πνπ πξνέξρνληαη απφ εκπνξηθέο, βηνκεραληθέο θαη άιιεο πεγέο θαη λα πξαγκαηνπνηείηαη ζε
εηδηθνχο ρψξνπο(ζεκεία ζπιινγήο) πνπ θέξνπλ θαηάιιειε επηζήκαλζε θαη εηδηθφηεξα: (α) ζε
δεκνηηθά ζεκεία ζπιινγήο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηνπο ΝΡΑ ζε ζπλεξγαζία κε ηα ζπζηήκαηα
ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο θαη (β) ζε θαηαζηήκαηα ιηαληθνχ εκπνξίνπ ή ζε εμεηδηθεπκέλα
θαηαζηήκαηα πνπ δηαθηλνχλ ειεθηξηθφ θαη ειεθηξνληθφ εμνπιηζκφ. Ζ ζπιινγή θαη κεηαθνξά ησλ
ρσξηζηά ζπιιεγέλησλ ΑΖΖΔ εθηειείηαη θαηά ηξφπν πνπ λα βειηηζηνπνηεί ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε
θαη ηελ αλαθχθισζε ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ ζηνηρείσλ ή νιφθιεξσλ ησλ ζπζθεπψλ πνπ είλαη
δπλαηφλ λα επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ ή λα αλαθπθισζνχλ. Ρα ΑΖΖΔ λα παξαιακβάλνληαη απφ
θαηάιιεια δηακνξθσκέλνπο ρψξνπο(ζεκεία ζπιινγήο) ζηνπο νπνίνπο ζα πξέπεη λα ππάξρεη εηδηθή
πξφβιεςε γηα ηελ επηζηξνθή ησλ ΑΖΖΔ πνπ παξνπζηάδνπλ θίλδπλν γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα
ιφγσ ξχπαλζεο ή κφιπλζήο ηνπο.
2.5. Ρα νρήκαηα κεηαθνξάο θαη ηα κέζα ζπιινγήο ζα πξέπεη λα θαζαξίδνληαη ηαθηηθά, είηε λα
αληηθαζίζηαληαη κε άιια θαζαξά.
2.6. Ρν πιχζηκν ησλ κέζσλ πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο πξηλ ηε ζπιινγή θαη ε απνιχκαλζή ηνπο λα
πξαγκαηνπνηείηαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη κε ηξφπν ψζηε λα απνθεχγεηαη ε πξφθιεζε
εζηηψλ κφιπλζεο θαη λα δηαζθαιίδεηαη ε δεκφζηα πγεία.

11

ΑΔΑ: ΩΠΓ8ΟΡ1Φ-Ζ89

2.7. Ζ ζέζε ησλ ρψξσλ ζπιινγήο λα είλαη απφκαθξε θαη κε νξαηή απφ αξραηνινγηθνχο ρψξνπο θαη
απφ πνιηηηζηηθνχ πεξηερνκέλνπ γεληθά θηίζκαηα.
2.8. Απαγνξεχεηαη ε ζπγθέληξσζε ή πξνζσξηλή απνζήθεπζε (κεηά ηελ ζπιινγή) απνβιήησλ
νπνηνπδήπνηε είδνπο ζε ζηεγαζκέλνπο ή ππαίζξηνπο ρψξνπο εληφο ή εθηφο ζρεδίνπ άλεπ ηεο
ζρεηηθήο άδεηαο.
2.9. Λα ιακβάλνληαη φια ηα θαηάιιεια κέηξα πξνζηαζίαο ηεο πγείαο ησλ εξγαηψλ ζπιινγήο ζχκθσλα κε
ηελ ηζρχνπζα εζληθή θαη θνηλνηηθή λνκνζεζία θαη ηε Κειέηε Νξγάλσζεο θαη Ιεηηνπξγίαο πνπ ππνβιήζεθε.
Δπίζεο, ε επηρείξεζε πξέπεη λα δηελεξγεί πξνιεπηηθφ ηαηξηθφ - θιηληθνεξγαζηεξηαθφ έιεγρν, ηνπιάρηζηνλ
ζε εηήζηα βάζε, ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ αζρνιείηαη κε ηε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ πξνο εμαζθάιηζε ηεο
επίβιεςεο ηεο πγείαο θαη ηε δηάγλσζε ηπρφλ βιάβεο ηεο ζε ζπλάξηεζε κε ηνπο θηλδχλνπο θαηά ηελ
εξγαζία.
3. Όξνη θαη πεξηνξηζκνί πνπ αθνξνύλ ζηελ κεηαθνξά κε επηθίλδπλσλ ζηεξεώλ απνβιήησλ
3.1. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα νπνηαδήπνηε εξγαζία κεηαθνξάο είλαη ε αλαγλψξηζε ησλ απνβιήησλ,
ψζηε λα απνθιεηζηεί ην ελδερφκελν ηεο χπαξμεο επηθίλδπλσλ νπζηψλ θαη ε πξφθιεζε επηθίλδπλσλ
θαηαζηάζεσλ φπσο επίζεο θαη ε πξφθιεζε δεπηεξνγελψλ πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ φπσο
εθπνκπέο νζκψλ, ξχπαλζε νδψλ απφ δηαξξνέο αθαζάξησλ ζηξαγγηζκάησλ θ.ι.π..
3.2. Ρα νρήκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηηο κεηαθνξέο λα είλαη θαηάιιεια γηα ην ζθνπφ απηφ, λα
έρνπλ ηηο απαηηνχκελεο άδεηεο θπθινθνξίαο, δειηία ηερληθνχ ειέγρνπ ΘΡΔΝ, λα είλαη εθνδηαζκέλα κε
θαηάιιειν εμνπιηζκφ αληηκεηψπηζεο έθηαθησλ θαηαζηάζεσλ θαη λα δηαζέηνπλ ηα απαξαίηεηα κέζα
ππξνπξνζηαζίαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ππξθαγηψλ απφ ηπρφλ εχθιεθηα κεηαθεξφκελα πιηθά
3.3. Νη νδεγνί θαη νη ρεηξηζηέο αλπςσηηθψλ λα έρνπλ ηελ πξνβιεπφκελε απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία
επαγγεικαηηθή άδεηα θαη λα είλαη θαηάιιεια εθπαηδεπκέλνη ζε ζέκαηα αζθαινχο ιεηηνπξγίαο ησλ
νρεκάησλ κεηαθνξάο γηα ηελ απνθπγή θηλδχλσλ πνπ πξνζβάιινπλ ηελ αλζξψπηλε πγεία θαη ην
πεξηβάιινλ.
3.4. Ζ δηαδξνκή ησλ νρεκάησλ κεηαθνξάο θαη νη ψξεο κεηαθνξάο λα έρνπλ πξνγξακκαηηζηεί
θαηάιιεια, ψζηε λα κελ πξνθχπηνπλ δεπηεξνγελή πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα απφ θπθινθνξηαθή
θφξηηζε ησλ δξφκσλ θ.ι.π.. Θαηά ηελ νδηθή κεηαθνξά ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ, λα αθνινπζνχληαη ηα
βέιηηζηα δπλαηά δξνκνιφγηα, γηα παξάδεηγκα, λα απνθεχγνληαη νη κεηαθνξέο ζε ψξεο
θπθινθνξηαθήο αηρκήο ή ππφ αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο ή κέζσ ππθλνθαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ.
3.5. Ζ θπθινθνξία ησλ νρεκάησλ κεηαθνξάο πξέπεη λα αθνινπζεί πηζηά ηνλ Θ.Ν.Θ.
3.6. Ζ δηαρείξηζε ησλ κεηαρεηξηζκέλσλ νξπθηειαίσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο αιιαγέο ιαδηψλ ησλ
νρεκάησλ λα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζην Ξ.Γ. 82/2004 (ΦΔΘ 64/Α/2.3.04), κε
επηηξεπφκελεο ηεο αλεμέιεγθηεο απφξξηςεο ηνπο ζην πεξηβάιινλ
3.7. Ρα νρήκαηα κεηαθνξάο ζα πξέπεη λα ζπληεξνχληαη ζε ζπλεξγεία απηνθηλήησλ πνπ δηαζέηνπλ
θαηάιιειε άδεηα γηα ην είδνο ηεο ζπληήξεζεο.
3.8. Κεηά ηελ πιήξσζε ησλ αλνηθηνχ ηχπνπ απνξξηκκαηνθηβσηίσλ (container) ή ησλ αλνηθηνχ
ηχπνπ νρεκάησλ κεηαθνξάο θαη πξηλ ηε κεηαθνξά ηνπο ζε λνκίκσο αδεηνδνηεκέλεο κνλάδεο
επεμεξγαζίαο θαη αλαθχθισζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ λα γίλεηαη επηκειήο θάιπςε ηνπο κε ζθέπαζηξν
(κνπζακάο), γηα ηελ απνθπγή ηπρφλ δηαζπνξάο απνβιήησλ ζην πεξηβάιινλ θαη ηε δηαδξνκή.
3.9. Ζ θφξησζε ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ πξέπεη λα γίλεηαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα απνθιείεηαη ε
κεηαθίλεζε ηνπ θνξηίνπ ζηα container θαη ζηα νρήκαηα κεηαθνξάο θαη λα ππάξρεη νκνηνγελήο
θαηαλνκή θνξηίνπ ζε απηά. Δπίζεο νη ππεξθαηαζθεπέο ησλ νρεκάησλ κεηαθνξάο ησλ ζηεξεψλ
απνβιήησλ πξέπεη λα είλαη νη θαηάιιειεο, ην θνξηίν λα κελ είλαη ππέξβαξν θαη ην θέληξν βάξνπο
ηνπ θνξηίνπ ζα πξέπεη λα είλαη φζν ην δπλαηφλ ρακειφηεξα.
3.10. Ρα ΑΔΘΘ πνπ κεηαθέξνληαη ζε θαηάιιεια αδεηνδνηεκέλεο κνλάδεο επεμεξγαζίαο
απαγνξεχεηαη λα πεξηέρνπλ νηθηαθά απνξξίκκαηα.
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4. Ρειηθέο ππνρξεώζεηο
4.1. Ρα νρήκαηα κεηαθνξάο, ηα κέζα ζπιινγήο θ.α. ζα πξέπεη λα θαζαξίδνληαη
θαη λα απνιπκαίλνληαη ζπζηεκαηηθά ψζηε λα δηαηεξνχληαη ζε άξηζηε πγεηνλνκηθή θαηάζηαζε
4.2. Γηα θάζε φρεκα κεηαθνξάο ζα πξέπεη λα πξνβιέπεηαη ζέζε ζηάζκεπζεο ζε θαηάιιεια αδεηνδνηεκέλν
ρψξν.
4.3. Ν θαζαξηζκφο ησλ νρεκάησλ κεηαθνξάο θαη ηπρφλ ινηπνχ εμνπιηζκνχ λα γίλεηαη ζε θαηάιιεια
αδεηνδνηεκέλε εηαηξεία πιχζεο ηνπ εμνπιηζκνχ ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο ζηεξεψλ απνβιήησλ κε ηελ
νπνία ε επηρείξεζε ζα πξέπεη λα έρεη ζηελ θαηνρή ηεο – θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο παξνχζαο άδεηαο
– ζχκβαζε.Ρα ελ ιφγσ πιπληήξηα πξέπεη λα έρνπλ ζηεγαλφ δάπεδν θαη θαηάιιειν ζχζηεκα γηα ηε
ζπιινγή ησλ πγξψλ απνβιήησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην πιχζηκν ηνπ εμνπιηζκνχ.Ρα πγξά πνπ ζα
πξνθχπηνπλ απφ ηπρφλ πιχζε ησλ κέζσλ ζπιινγήο λα νδεγνχληαη ζε αδεηνδνηεκέλν θέληξν ππνδνρήο
θαη επεμεξγαζίαο αθαζάξησλ. Δπίζεο ε επηρείξεζε πξέπεη λα έρεη ζηελ θαηνρή ηεο ζχκβαζε κε θαηάιιεια
αδεηνδνηεκέλε εηαηξεία ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ηνπ ελ ιφγσ εμνπιηζκνχ.
4.4. Λα νξηζζεί ππεχζπλνο ηεο επηρείξεζεο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο ησλ φξσλ ηεο
παξνχζαο απφθαζεο θαη ησλ δηαηάμεσλ ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο.
4.5. Ζ επηρείξεζε ππνρξενύηαη λα δηαηεξεί κεηξών, ζην νπνίν ζα αλαγξάθεηαη ε
πνζόηεηα, ην είδνο, ε πξνέιεπζε, ηα θπζηθά θαη ρεκηθά ραξαθηεξηζηηθά, νη εκεξνκελίεο
παξαιαβήο ή κεηαθνξάο, ε εγθαηάζηαζε πξννξηζκνύ, ε ζπρλόηεηα ζπιινγήο, ν ηξόπνο
δηάζεζεο ησλ απνβιήησλ θαη ην κέζν κεηαθνξάο, θαζώο θαη ε ζπρλόηεηα θαζαξηζκνύ
ησλ νρεκάησλ,ησλ κέζσλ ζπιινγήο θαη ηνπ ινηπνύ εμνπιηζκνύ καδί κε όια ηα
παξαζηαηηθά ζηνηρεία. Ζ επηρείξεζε νθείιεη λα πξνρσξήζεη ζε εγγξαθή θαη
θαηαρώξεζε ζην Ζιεθηξνληθό Κεηξών Απνβιήησλ (ΖΚΑ),ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα
ζηα άξζξα 2 θαη 8 ηεο ΘΑ νηθ.43942/4026/2016 (ΦΔΘ 2992/Β/19.09.2016). Κε ηελ
έλαξμε ηεο ππνρξεσηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΖΚΑ, ζα πξέπεη λα ππνβάιινληαη
ειεθηξνληθά νη εηήζηεο εθζέζεηο απνβιήησλ θάζε έηνπο κέρξη ην ηέινο Καξηίνπ ηνπ
επόκελνπ έηνπο. Ζ αδεηνδνηνύκελε επηρείξεζε νθείιεη λα παξέρεη ηηο παξαπάλσ
πιεξνθνξίεο ζηηο αξκόδηεο αξρέο, όηαλ δεηεζνύλ.
4.6. Γηα θάζε δξαζηεξηφηεηα ζρεηηθή κε ηε ρνξεγνχκελε άδεηα ζα πξέπεη ηα νρήκαηα λα δηαζέηνπλ
αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα αλάινγα κε ηνλ ηχπν ησλ απνβιήησλ πνπ κεηαθέξνπλ.
4.7. Λα αλαγξάθεηαη ζηα νρήκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηα πιαίζηα ηεο ελ ιφγσ δξαζηεξηφηεηαο,
ππνρξεσηηθά θαη ζηηο δχν πιεπξέο, ν ηίηινο ηεο επηρείξεζεο θαζψο θαη ν αξηζκφο ηεο άδεηαο ζε ρξψκα
πνπ λα είλαη ζε έληνλε αληίζεζε κε εθείλνλ ηνπ νρήκαηνο.
4.8. Ρα εγθεθξηκέλα ζπζηήκαηα, θαηά ηελ παξαιαβή ησλ απνβιήησλ πνπ πξνέξρνληαη απφ
εκπνξηθέο, βηνκεραληθέο θαη άιιεο πεγέο πιελ ησλ νηθηαθψλ ρξεζηψλ, εθδίδνπλ βεβαίσζε
παξαιαβήο ζηελ επσλπκία ηνπ θνξέα
4.9. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε έθηαθησλ πεξηζηαηηθψλ πξέπεη λα ππάξρεη νκάδα ζε επηθπιαθή πνπ λα
δηαζέηεη θαηάιιεια κέζα αληηκεηψπηζεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ζθνχπεο, γάληηα, ππξνζβεζηήξεο,
θαξκαθείν, θιπ
4.10. Ρν πξνζσπηθφ ηεο επηρείξεζεο, λα θέξεη εηδηθέο ζηνιέο εξγαζίαο θαη ινηπφ εμνπιηζκφ (γάληηα,
κπφηεο αζθαιείαο, θξάλνο, αληαλαθιαζηηθφ γηιέθν) αλάινγα κε ηε θχζε θαη ην σξάξην εξγαζίαο
θαη ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα Δζληθή θαη Θνηλνηηθή λνκνζεζία.
4.11. Διέγρνπο γηα ηελ ηήξεζε ή κε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο άδεηαο δχλαηαη λα δηελεξγνχλ νη θαηά
ηελ θείκελε λνκνζεζία αξκφδηεο πεξεζίεο (άξζξν 14 ηεο ΘΑ 50910/2727/2003).
4.12. Ζ κε εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ φξσλ, ή κέξνπο απηψλ, επηζχξεη ηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο
ησλ Λ.1650/86 θαη Λ. 2939/2001,φπσο απηφο ηζρχεη, ηνπ άξζξνπ 15 ηεο ΘΑ Ζ.Ξ. 50910/2727/03,
ηεο ΘΑ 36259/1757/Δ103/2010, ησλ Ξ.Γ. 109/2004, 116/2004 θαη 117/2004 (φπσο απηφ έρεη
ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη), ηεο ΘΑ 23615/651/Δ.103/2014, θαζψο θαη ησλ ινηπψλ πξνεδξηθψλ
δηαηαγκάησλ θαη άιισλ δηαηάμεσλ πνπ έρνπλ ή πξφθεηηαη λα εθδνζνχλ σο απφξξνηα ησλ δηαηάμεσλ
ηνπ Λ.2939/01, φπσο απηφο ηζρχεη θαη αθνξνχλ ζηα δηαρεηξηδφκελα απφ ηελ επηρείξεζε ζηεξεά
απφβιεηα.
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4.13. Αληίγξαθα ηεο παξνχζαο Άδεηαο ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνπλ φια ηα νρήκαηα θαζψο επίζεο λα
βξίζθνληαη θαη ζηα γξαθεία ηεο έδξαο ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη λα επηδεηθλχνληαη ζε θάζε έιεγρν
απφ αξκφδηα πεξεζία ζχκθσλα κε ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα λνκνζεζία.
4.14. Ζ παξνχζα άδεηα ηζρχεη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πέληε (5) εηώλ απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζήο
ηεο θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα ηεξείηαη επαθξηβψο ην πεξηερφκελν ηεο εγθεθξηκέλεο ζρεηηθήο
κειέηεο. Κεηά ηελ εκεξνκελία απηή ε επηρείξεζε νθείιεη λα εθνδηαζηεί κε λέα άδεηα ζπιινγήο θαη
κεηαθνξάο κε επηθίλδπλσλ ζηεξεψλ απνβιήησλ, ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.
4.15. Ζ παξνχζα άδεηα δελ ππνθαζηζηά νχηε απαιιάζζεη ηνπο ππεχζπλνπο ηεο επηρείξεζεο απφ ηελ
ππνρξέσζε λα εθνδηαζηνχλ κε άιιεο άδεηεο, γηα ηηο νπνίεο πξνθχπηεη αληίζηνηρε ππνρξέσζε απφ
άιιεο δηαηάμεηο
4.16. Θαηά ηεο παξνχζεο απφθαζεο κπνξεί λα αζθεζεί πξνζθπγή ελψπηνλ ηνπ πνπξγνχ ΞΔΟ.ΔΛ
απφ νπνηνλδήπνηε έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία κέζα ζην νξηδφκελν
απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο δηάζηεκα απφ ηελ εκεξνκελία αλάξηεζεο ηεο απφθαζεο ζην
δηαδίθηπν.
Κε εληνιή Ππληνληζηή
Ν ΓΔΛΗΘΝΠ ΓΗΔΘΛΡΖΠ
ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΗΘΖΠ & ΣΥΟΝΡΑΜΗΘΖΠ ΞΝΙΗΡΗΘΖΠ
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