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ΘΟΗΛ: ΩΠ ΞΗΛΑΘΑΠ ΑΞΝΓΔΘΡΩΛ

ΑΠΟΦΑΖ:
ΘΔΚΑ: Αδεηα ζπιινγήο & κεηαθνξάο κε επηθηλδχλσλ απνβιήησλ, γηα ηελ Ξεξηθέξεηα Πηεξεάο
Διιάδαο, ζηελ εηαηξεία „‟ΑΛΑΘΘΙΩΠΖ ΑΗΓΑΗΝ-ΣΡΖΟΗΑ ΑΒΔΔ”, κε έδξα ζηα Κφξηα
Ιέζβνπ.
Έρνληαο ππφςε:
1. Ρν Λ. 1650/86 “γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο” (ΦΔΘ 160/Α), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Λ.
3010/2002 (ΦΔΘ 91/Α) θαη ην Λ. 4042/2012 (ΦΔΘ 24Α/2012).
2. Ρν Λ. 4042/2012 (ΦΔΘ 24Α/2012) «Ξνηληθή πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο-Δλαξκφληζε κε ηελ Νδεγία
2008/99/ ΔΘ-Ξιαίζην παξαγσγήο θαη δηαρείξηζεο απνβιήησλ-Δλαξκφληζε κε ηελ Νδεγία
2008/98/ΔΘ……».
3. Ρν Λ. 2939/2001 (ΦΔΘ 179/Α/6.8.01) “πεξί ζπζθεπαζηψλ θαη ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο ζπζθεπαζηψλ θαη
άιισλ πξντφλησλ-Ίδξπζε Δζληθνχ Νξγαληζκνχ Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο Ππζθεπαζηψλ θαη Άιισλ
Ξξντφλησλ (Δ.Ν.Δ.Π.Γ.Α.Ξ.) θαη άιιεο δηαηάμεηο”, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Λ. 3854/2010 (ΦΔΘ 94Α).
4. Ρελ ΘΑ 50910/2727/2003 (ΦΔΘ 1909/Β/22.12.2003) „‟Κέηξα θαη φξνη γηα ηε δηαρείξηζε Πηεξεψλ
Απνβιήησλ. Δζληθφο θαη Ξεξηθεξεηαθφο Πρεδηαζκφο Γηαρείξηζεο.‟‟
5. Ρελ ΘΑ 114218/1997 (ΦΔΘ1016/Β/17.11.1997) ‟‟Θαηάξηηζε πιαηζίνπ Ξξνδηαγξαθψλ θαη γεληθψλ
πξνγξακκάησλ δηαρείξηζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ‟‟.
6. Ρν Ξ.Γ. αξ.116/04 «Κέηξα, φξνη θαη πξφγξακκα γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ νρεκάησλ ζην ηέινο
θχθινπ δσήο ηνπο, ησλ ρξεζηκνπνηεκέλσλ αληαιιαθηηθψλ ηνπο θαη ησλ απελεξγνπνηεκέλσλ θαηαιπηηθψλ
κεηαηξνπέσλ….»
7. Ρν Ξ.Γ. 117/5-5-04 «Κέηξα, φξνη θαη πξφγξακκα γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ
ειεθηξηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην ΞΓ 15/2006.
8. Ρν Ξ.Γ. 109/2004 (ΦΔΘ 75/Α/5-3-04) «Κέηξα θαη φξνη γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ
κεηαρεηξηζκέλσλ ειαζηηθψλ ησλ νρεκάησλ. Ξξφγξακκα γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζή ηνπο».
9. Ρελ ΘΑ 36259/1757/Δ103 (ΦΔΘ 1312Β/2010) «Κέηξα, φξνη θαη πξφγξακκα γηα ηελ ελαιιαθηηθή
δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ απφ εθζθαθέο, θαηαζθεπέο θαη θαηεδαθίζεηο (ΑΔΘΘ)».
10. Ρελ αξ. 122648/9-3-2005 Δγθχθιην ηνπ Γξαθείνπ Δλαι. Γηαρ/ζεο Ππζθεπαζηψλ & άιισλ πξντφλησλ ηνπ
ΞΔΣΩΓΔ.
11. Ρν αξ. πξση. 3010421/1750/2004/31-8-2004 έγγξαθν ηνπ Γεληθνχ Σεκείνπ ηνπ Θξάηνπο κε ζέκα ηελ
ηαμηλφκεζε απνβιήησλ γηα νδηθή κεηαθνξά.
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12. Ρελ αξ. νηθ. 129043/4345/8-7-2011 Δγθχθιην ηεο Γλζεο Ξεξ. Πρεδηαζκνχ/ΞΔΘΑ «εθαξκνγή
λνκνζεζίαο γηα ηε δηαρείξηζε κε επηθηλδχλσλ ζηεξεψλ απνβιήησλ».
13. Ρελ αξ. 21/12-12-2011 Δγθχθιην ηνπ ΞΔΘΑ.
14. Ρελ αξ. 3/12-3-2012 Δγθχθιην ηνπ ΞΔΘΑ.
15. Ρν Λ. 3852/2010 (ΦΔΘ 87Α) «Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απη/ζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο ΓηνίθεζεοΞξφγξακκα Θαιιηθξάηεο».
16. Ρν Ξ.Γ.138/27-12-10 (ΦΔΘ 231/Α) «Νξγαληζκφο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Θεζζαιίαο-Πηεξεάο
Διιάδαο».
17. To Ξ.Γ. 148/09 (ΦΔΘ 190Α) «Ξεξηβαιινληηθή Δπζχλε γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ απνθαηάζηαζε δεκηψλ
ζην πεξηβάιινλ».
18. Ρελ απφ 6-2-2014 αίηεζε ηεο εηαηξείαο, κε ζπλεκκέλε κειέηε νξγάλσζεο ζπζηήκαηνο ζ.&κ.

ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΚΔ:
Ρελ ρνξήγεζε άδεηαο ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο κε επηθηλδχλσλ απνβιήησλ, γηα ηελ Ξεξηθέξεηα
Πηεξεάο Διιάδαο, ζηελ εηαηξεία „‟ΑΛΑΘΘΙΩΠΖ ΑΗΓΑΗΝ-ΣΡΖΟΗΑ ΑΒΔΔ”, κε έδξα ζηα Κφξηα
Ιέζβνπ, σο αθνινχζσο:
Πηνηρεία εηαηξείαο/επηρείξεζεο:
ΔΞΩΛΚΗΑ:
ΓΗΑΘΟΗΡΗΘΝΠ
ΡΗΡΙΝΠ:
ΓΗΔΘΛΠΖ
ΔΓΟΑΠ:

«ΑΒΔΔ ΑΛΑΘΘΙΩΠΖ ΑΗΓΑΗΝ»
«ΑΛΑΘΘΙΩΠΖ ΑΗΓΑΗΝ-ΣΡΖΟΗΑ ΑΒΔΔ»
Γήκνο Κπηηιήλεο

Α. Γενικοί όροι:
1. Ζ παξνχζα άδεηα αθνξά κφλν ζε εξγαζίεο ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο κε επηθηλδχλσλ
απνβιήησλ, πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην Ξαξάξηεκα ΗΒ ηνπ άξζξνπ 17 ηεο ΘΑ
50910/2727/2003 θαη ζηνλ Δπξσπατθφ Θαηάινγν Απνβιήησλ (ΔΘΑ).
Νη Θσδηθνί ΔΘΑ ησλ απνβιήησλ απηψλ αλαθέξνληαη ζηνλ ζπλεκκέλν Ξίλαθα, ν νπνίνο
απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο παξνχζαο απφθαζεο.
2. Ζ επηρείξεζε γηα ηηο εξγαζίεο ζπιινγήο & κεηαθνξάο ζα ρξεζηκνπνηεί ηα κέζα ζπιινγήο θαη ηα
νρήκαηα κεηαθνξάο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηε ζεσξεκέλε κειέηε.
3. Ζ παξνχζα άδεηα αθνξά ηε δξαζηεξηφηεηα ζπιινγήο ησλ κε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ απφ
παξαγσγνχο (επηρεηξήζεηο, ΝΡΑ) εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηεο Ξεξηθέξεηαο Πηεξεάο
Διιάδαο. Ρα παξαπάλσ απφβιεηα ζα κεηαθέξνληαη ζε αδεηνδνηεκέλεο κνλάδεο πξνζσξηλήο
απνζήθεπζεο, αλαθχθισζεο, επεμεξγαζίαο ή αμηνπνίεζεο απηψλ, ηνπ ηδίνπ ή ηξίησλ. Νη
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 &
κεηαθνξάο λα ππάξρεη ζχκβαζε ζε ηζρχ κε ηνλ ηειηθφ απνδέθηε ηνπ απνβιήηνπ, φηαλ είλαη
άιινο απφ ην θνξέα πνπ δηελεξγεί ηε ζπιινγή θαη κεηαθνξά.
4. Ζ παξνχζα άδεηα θαιχπηεη εξγαζίεο ζπιινγήο & κεηαθνξάο ζηα γεσγξαθηθά φξηα ηεο
Ξεξηθέξεηαο Πηεξεάο Διιάδαο. Δάλ ε δξαζηεξηφηεηα ζ.&κ. επεθηείλεηαη πέξαλ ησλ νξίσλ ηεο
Ξεξηθέξεηαο Πηεξεάο Διιάδαο, ε εηαηξεία ππνρξενχηαη λα δεηήζεη ζρεηηθή άδεηα απφ ηελ
αληίζηνηρε Γ/λζε Ξεξηβάιινληνο & Σσξηθνχ Πρεδηαζκνχ ηεο Απνθ. Γηνίθεζεο.
5. Ρα πξνο ζπιινγή απφβιεηα λα είλαη απαιιαγκέλα απφ μέλεο θαη επηθίλδπλεο χιεο. Ζ εηαηξεία ζα
πξέπεη πξηλ ηελ έλαξμε ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ παξνχζα άδεηα λα
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δηαζέηεη ζε ρξήζε φιεο ηηο απαξαίηεηεο ππνδνκέο ζε νρήκαηα, κεραλήκαηα θαη εγθαηαζηάζεηο
γηα ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο άδεηαο.
6. Ζ παξνχζα άδεηα δεν ηζρχεη γηα εξγαζίεο πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο, δηάζεζεο, αμηνπνίεζεο θαη
κεηαθφξησζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ απνβιήησλ.
7. Ζ ζπιινγή θαη κεηαθνξά ησλ απνβιήησλ πνπ εκθαλίδνληαη ζηνλ Ξίλαθα ηεο παξνχζεο θαη ηα
νπνία πεξηγξάθνληαη κε θσδηθφ ΔΘΑ πνπ αληηζηνηρεί ζηε κε επηθίλδπλε εθδνρή δεχγνπο
θσδηθψλ απνβιήησλ (θαηνπηξηθφ δεχγνο), λα ζπιιέγνληαη ρσξηζηά θαη θαηά ηε κεηαθνξά ηνπο,
λα ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεκέλε αλάιπζε δηαπηζηεπκέλνπ εξγαζηεξίνπ (πξφηππν ΔΙΝΡ ΔΛ
14899), κε επζχλε ηνπ παξαγσγνχ ησλ απνβιήησλ.
8. Ζ δηαρείξηζε ησλ ξεπκάησλ απνβιήησλ ηα νπνία ππάγνληαη ζε θαζεζηψο ελαιιαθηηθήο
δηαρείξηζεο [ζπζθεπαζίεο, ΝΡΘΕ, ΑΖΖΔ, ΑΔΘΘ] λα γίλεηαη ζχκθσλα κε ην Λ. 2939/01 θαη ηα
ζρεηηθά ΞΓ θαη ΘΑ απηνχ. Ζ δηάζεζε ησλ απνβιήησλ απηψλ λα γίλεηαη ζε αδεηνδνηεκέλεο
εγθαηαζηάζεηο πνπ ζα ππνδεηθλχνληαη απφ ηα αληίζηνηρα Ππζηήκαηα Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο
(ΠΔΓΑ). Ζ εηαηξεία νθείιεη λα ππνγξάςεη ζχκβαζε κε ηα ελ ιφγσ ζπζηήκαηα πξηλ ηελ έλαξμε
εξγαζηψλ ζπιινγήο & κεηαθνξάο, ε νπνία λα είλαη ζε ηζρχ γηα ην δηάζηεκα ηζρχνο ηεο
παξνχζαο άδεηαο. Απφ ηελ πξνυπφζεζε απηή εμαηξνχληαη ηα απφβιεηα ζπζθεπαζίαο.
9. Ρα ΑΖΖΔ λα ζπζθεπάδνληαη ζε εηδηθά container, αθνχ πξψηα έρνπλ ηπιηρζεί κε πιαζηηθφ θηικ/
ραξηνθηβψηηα. Δηδηθή κέξηκλα λα ιακβάλεηαη α) θαηά ηε ζπζθεπαζία θαη θνξηνεθθφξησζε ησλ
ΑΖΖΔ πνπ πεξηέρνπλ πγξά (π.ρ. ςπθηηθά πγξά ζε ςπγεία θ.α.) ψζηε λα κελ ππάξρεη δηαξξνή
πγξψλ απνβιήησλ, β)ησλ εχζξαπζησλ ΑΖΖΔ π.ρ. (νζφλεο, ζσιήλεο θζνξηζκνχ θ.α.) ψζηε λα
κελ ζξαχνληαη θαηά ηε ζπιινγή –κεηαθνξά, γ) 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. Ρα θαηαζθεπαζηηθά
απηά ζηνηρεία αλαθέξνληαη κεηαμχ άιισλ ζην παξάξηεκα IV ηνπ Ξ.Γ. 117/2004 σο ζηνηρεία
πνπ απαηηνχλ επηιεθηηθή επεμεξγαζία. Θαηά ηε ζηνίβαμε ησλ ΑΖΖΔ ζηα νρήκαηα κεηαθνξάο,
απηά 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.). Δπηηξέπεηαη ε ζπιινγή θαη κεηαθνξά
ησλ ΑΖΖΔ απφ ηα ζεκεία ζπιινγήο ζηα θέληξα επεμεξγαζίαο πνπ αλήθνπλ ζε θάπνηεο απφ ηηο
θαηεγνξίεο ςπγεία, θαηαςχθηεο, ζπζθεπέο θιηκαηηζκνχ, ιακπηήξεο θζνξηζκνχ, νζφλεο
ππνινγηζηψλ θαη ηειενξάζεηο πνπ πξννξίδνληαη γηα κεηαθνξά απφ ηα ζεκεία ζπιινγήο ζηα
θέληξα επεμεξγαζίαο – αλαθχθισζεο πνπ δελ ηαμηλνκνχληαη ζε θάπνηα θαηεγνξία επηθίλδπλσλ
πιψλ πξνο νδηθή κεηαθνξά βάζεη εγγξάθνπ ηνπ Γεληθνχ Σεκείνπ ηνπ Θξάηνπο ([11] ζρεηηθφ).
10. Ζ δηάζεζε ησλ απνξξηκκάησλ νηθηαθνχ ηχπνπ [ΔΘΑ 20] ζα γίλεηαη ζε αδεηνδνηεκέλεο ππνδνκέο
δηαρείξηζεο απνβιήησλ (ΣΡΑ,ΠΚΑ θ.α.) ηεο Ξεξηθέξεηαο Πηεξεάο Διιάδαο, ζχκθσλα κε ην
εγθεθξηκέλν ΞΔΠΓΑ.
11. Ζ εηαηξεία ππνρξενχηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 13 παξ. 3 ηεο ΘΑ 50910/2727/2003 θαη ηελ
Δγθχθιην 129043/4345/8-7-2011 λα θαηαρσξεζεί ζην Κεηξψν πνπ ηεξείηαη ζην Ρκήκα
Γηαρ/ζεο Πηεξεψλ Απνβιήησλ ηνπ ΞΔΘΑ θαη νθείιεη λα πξνζθνκίζεη ζηελ ππεξεζία καο ην
απνδεηθηηθφ θαηαρψξεζεο ηεο ζην ελ ιφγσ κεηξψν.
12. Ζ εηαηξεία ππνρξενχηαη λα ηεξεί κεηξψν, ζην νπνίν 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. Ρν κεηξψν λα δηαηεξείηαη γηα ηνπιάρηζηνλ (2) δχν ρξφληα ζην αξρείν
ηεο επηρείξεζεο. Ζ επηρείξεζε πξέπεη λα παξέρεη ηηο παξαπάλσ πιεξνθνξίεο ζηελ ππεξεζία
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καο, φηαλ απηέο δεηνχληαη. Γηα ηελ δηαθίλεζε ησλ απνβιήησλ λα ζπκπιεξψλεηαη ην
ηξηπιφηππν «‟Δληππν παξαθνινχζεζεο κε επηθηλδχλσλ απνβιήησλ γηα ην (εζσηεξηθφ) κεηξψν
ησλ επηρεηξήζεσλ» [Ξαξάξηεκα ΗΗ ηεο (13) ζρεηηθήο Δγθπθιίνπ].
13. Ζ εηαηξεία νθείιεη λα ππνβάιιεη κέρξη ηηο 20 Φεβροσαρίοσ θάζε έηνπο εγγξάθσο εηήζηα
απνινγηζηηθή
έθζεζε
ζηελ ππεξεζία καο, κε ηα ζηνηρεία θαη ηηο πιεξνθνξίεο ηεο
πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ.
14. Ζ εηαηξεία 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 ή/θαη ην πεξηβάιινλ . Γηα ην ιφγν απηφ ζα
πξέπεη:
i.
ηα νρήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηηο εξγαζίεο ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο λα
δηαζέηνπλ
 ζε ηζρχ δειηίν ηερληθνχ ειέγρνπ θαη θάξηα θαπζαεξίσλ απφ ΘΡΔΝ,
 ζε ηζρχ αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην αζηηθήο επζχλεο έλαληη ηξίησλ ,
 ππξνζβεζηήξεο,
 κφληκν ή θηλεηφ ζχζηεκα θάιπςεο ηεο θαξφηζαο ,
θαη λα αλαγξάθνπλ ηνλ ηίηιν ηεο εηαηξείαο θαη ζηηο δχν πιεπξέο,
ii.
νη νδεγνί θαη νη ρεηξηζηέο ησλ κεραλεκάησλ έξγνπ λα δηαζέηνπλ ηελ πξνβιεπφκελε απφ
ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία επαγγεικαηηθή άδεηα νδήγεζεο.
15. Πε πεξίπησζε πνπ απφ ηηο εξγαζίεο ζπιινγή θαη κεηαθνξάο πξνθιεζεί πεξηβαιινληηθή δεκία
εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο θαη εηδηθφηεξα ηνπ Ξ.Γ 148/09.
16. Ζ εηαηξεία νθείιεη λα ηεξεί φια φζα αλαθέξνληαη ζηε ζεσξεκέλε κειέηε νξγάλσζεο πνπ
ζπλνδεχεη ηελ παξνχζα άδεηα, 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.
17. Θαηά ηελ θνξηνεθθφξησζε ησλ απνβιήησλ λα ιακβάλεηαη κέξηκλα ψζηε απηά λα κελ
δηαζθνξπίδνληαη θαη πξνθαινχλ ξχπαλζε ζην πεξηβάιινλ.
18. Ρα απφβιεηα πνπ είλαη ζε πγξή κνξθή λα κεηαθέξνληαη κε ζηεγαλνχο θαη ζθξαγηζκέλνπο
πεξηέθηεο.
19. Απαγνξεχεηαη ε ζπγθέληξσζε ή πξνζσξηλή απνζήθεπζε θάζε είδνπο απνβιήησλ ζε
ζηεγαζκέλνπο ή ππαίζξηνπο ρψξνπο ρσξίο λα ππάξρεη ε ζρεηηθή άδεηα.
20. Λα απνθεχγεηαη ε πξαγκαηνπνίεζε εξγαζηψλ ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο ησλ απνβιήησλ ζε
πεξηφδνπο θπθινθνξηαθήο αηρκήο.
21. Ζ ζηάζκεπζε ησλ νρεκάησλ κεηαθνξάο θαη ησλ κέζσλ ζπιινγήο λα γίλεηαη ζε επηηξεπφκελν
απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ρψξν πνπ αλαθέξεηαη ζηε ζεσξεκέλε κειέηε νξγάλσζεο ζπιινγήο
& κεηαθνξάο. Δπί ηνπ ακαμνζηαζίνπ απαγνξεχνληαη εξγαζίεο κεηαθφξησζεο, δηαινγήο ή
πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο απνβιήησλ.
22. Αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα λα γίλεηαη ζπληήξεζε ησλ νρεκάησλ κεηαθνξάο θαη ησλ κέζσλ
ζπιινγήο θαη λα πιέλνληαη ζε αδεηνδνηεκέλα πιπληήξηα νρεκάησλ.
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23. Ζ δηαρείξηζε ησλ ξεπκάησλ απνβιήησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ζπληήξεζε ησλ νρεκάησλ θαη
ππάγνληαη ζε ζπζηήκαηα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο, λα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο
δηαηάμεηο ηνπ Λ.2939/01 θαη ησλ ζρεηηθψλ Ξ.Γ. πνπ ζεκεηψλνληαη παξαθάησ:
Διαζηηθά- Ξ.Γ 109/04 (ΦΔΘ Α 75)
Ιηπαληηθά έιαηα- Ξ.Γ 82/04 (ΦΔΘ Α 64)
Κπαηαξίεο -Ξ.Γ 115/04 (ΦΔΘ Α 80)
ΝΡΘΕ θαη αληαιιαθηηθά κέξε-Ξ.Γ 116/04 (ΦΔΘ Α 81)
24. Ζ θαηαιιειφηεηα ησλ νρεκάησλ κεηαθνξάο θαη ν έιεγρφο ηνπο, εκπίπηνπλ ζηηο αξκνδηφηεηεο
ηνπ πνπξγείνπ πνδνκψλ, Κεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ θαη δελ απνηεινχλ αληηθείκελν ηεο
παξνχζαο απφθαζεο.
25. Πε πεξίπησζε αηπρήκαηνο θαηά ηε ζπιινγή ή ηε κεηαθνξά ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ λα γίλεηαη
άκεζε εθαξκνγή ησλ κέηξσλ αληηκεηψπηζεο έθηαθησλ πεξηζηαηηθψλ ηεο ζπλεκκέλεο ηερληθήο
έθζεζεο θαη λα ελεκεξψλνληαη άκεζα νη αξκφδηεο αξρέο ηεο νηθείαο Ξεξηθέξεηαο θαη ηεο
ππεξεζίαο καο.
26. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ πεξηζηαηηθψλ πξέπεη ε ελ ιφγσ εηαηξεία λα δηαζέηεη νκάδα ζε
επηθπιαθή γηα ηελ άξζε ηνπ θηλδχλνπ, εμνπιηζκέλε κε θαηάιιεια κέζα αληηκεηψπηζεο, φπσο
γηα παξάδεηγκα ζθνχπεο, γάληηα, ππξνζβεζηήξεο, θαξκαθείν θ.α.
27. Λα 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.
28. Λα νξηζζεί ππεχζπλνο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο άδεηαο
θαη ησλ δηαηάμεσλ ηεο ζρεηηθήο Λνκνζεζίαο.
29. Γηα νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ αίηεζε ηεο αδείαο ν
ελδηαθεξφκελνο νθείιεη λα ελεκεξψζεη ηελ ππεξεζία καο γηα ηπρφλ επαλεμέηαζε ηεο παξνχζαο
απφθαζεο.
Γ. ‘Οροι ιζτύος ηης παρούζας Απόθαζης
Ζ παξνχζα απφθαζε ηζρχεη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πέληε (5) εηψλ απφ ηελ εκεξνκελία
έθδνζεο ηεο θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα ηεξείηαη επαθξηβψο ην πεξηερφκελν ηεο
εγθεθξηκέλεο ζρεηηθήο κειέηεο. Κεηά ηελ εκεξνκελία απηή ε εηαηξεία νθείιεη λα
εθνδηαζζεί κε λέα άδεηα ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο ζηεξεψλ κε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ,
ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.
Δπίζεο ε παξνχζα άδεηα ηζρχεη κφλν γηα φζα απφ ηα απφβιεηα εγγξαθνχλ ηειηθά ζην
Κεηξψν ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο Γηαρείξηζεο Πηεξεψλ Απνβιήησλ ηνπ ΞΔΘΑ .
Αληίγξαθα ηεο παξνχζαο άδεηαο ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε φια ηα νρήκαηα πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα πιαίζηα ηεο αδεηνδνηνχκελεο δξαζηεξηφηεηαο. Πηα γξαθεία ηεο
εηαηξείαο πέξαλ ηεο παξνχζαο άδεηαο, ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη θαη ε κειέηε νξγάλσζεο πνπ
ζπλνδεχεη ηελ παξνχζα άδεηα θαη λα είλαη ζηε δηάζεζε ζε θάζε έιεγρν ησλ αξκνδίσλ
αξρψλ ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία.
Ζ κε ηήξεζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο άδεηαο ή ε θαζ‟ ππέξβαζε ηνπο πξαγκαηνπνίεζε
έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ κε απνηέιεζκα ηελ ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο, επηζχξεη
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ηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 1650/86 θαη ηνπ άξζξνπ 15 ηεο ΘΑ
50910/2727/03.
Ζ παξνχζα άδεηα δελ ππνθαζηζηά νχηε απαιιάζζεη ηνπο ππεχζπλνπο ηεο εηαηξείαο απφ
ηελ ππνρξέσζε λα εθνδηαζηνχλ κε άιιεο άδεηεο, γηα ηηο νπνίεο πξνθχπηεη αληίζηνηρε
ππνρξέσζε απφ άιιεο δηαηάμεηο.
Ζ απφθαζε απηή είλαη δπλαηφ λα αλαθιεζεί ή θαηαξγεζεί ή ηξνπνπνηεζεί απφ ηελ Γλζε
ΞΔ.ΣΩ.Π./Α.Γ.Θ.Π.Δ. πξηλ ηε ιήμε ηεο, εθφζνλ ζπληξέρνπλ ιφγνη πνπ απφ ηε
δξαζηεξηφηεηα πνπ αζθεί ε εηαηξεία ππάξρεη θίλδπλνο γηα ηε δεκφζηα πγεία θαη ην
πεξηβάιινλ.
Αξζε ηεο παξνχζαο άδεηαο είλαη δπλαηφ λα γίλεη επίζεο κεηά απφ παξάβαζε θάπνηνπ ή
θάπνησλ φξσλ ηεο, ή γηα παξάιεηςε, παξαπνίεζε θάπνηνπ ζηαδίνπ ησλ εξγαζηψλ πνπ
αλαθέξνληαη ζηε κειέηε νξγάλσζεο. Ζ άδεηα κπνξεί επίζεο λα αλαθιεζεί ή λα
επηβιεζνχλ πξφζζεηνη φξνη ζαλ απνηέιεζκα κειινληηθψλ δηαηάμεσλ ηνπ ΞΔΘΑ θαη ησλ
ζπλαξκφδησλ πνπξγείσλ.
Θαηά ηεο παξνχζαο απφθαζεο δχλαηαη λα αζθεζνχλ ηα κέζα έλδηθεο πξνζηαζίαο πνπ
πξνβιέπνληαη απφ ηελ ΘΑ 9269/2007 (ΦΔΘ 286Β), θαζψο θαη πξνζθπγή ζηνλ πνπξγφ
ΞΔ.ΘΑ. ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 ηνπ Λ. 3200/55 (ΦΔΘ 97Α) ζε πξνζεζκία 30 εκεξψλ απφ ηελ
ιήςε απηήο.
Ζ ΞΟΝΊΠΡΑΚΔΛΖ Γ/ΛΠΖΠ
ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ & ΣΩΟΗΘΝ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝ
ΠΡΔΟΔΑΠ ΔΙΙΑΓΑΠ Α.Γ.Θ.Π.Δ.

Δ.Γ
1. Σξνλ. Αξρείν
2. Φ. ΑΓ.ΑΞΝΒΙ.[ ΑΛΑΘΘΙΩΠΖ
ΑΗΓΑΗΝ-ΣΡΖΟΗΑ ΑΒΔΔ]

Α. ΞΑΞΑΟΗΕΝ
Ξνι. Κεραληθφο

ΠΗΛΑΘΑ ΑΠΟΓΔΘΣΩΛ

1.

Υπ. Πεξηβάιινληνο, Ελέξγεηαο & Κι. Αιιαγήο
Δ/λζε Πεξηβ. Σρεδηαζκνύ
Παηεζίωλ 147, Αζήλα
Πεξηθέξεηα Σηεξεάο Ειιάδαο

2. Δλζε ΠΕ.ΦΨ.Σ.

Παηξόθινπ 25, 35100, Λακία
3.

«ΑΛΑΘΘΙΩΠΖ ΑΗΓΑΗΝ-ΣΡΖΟΗΑ ΑΒΔΔ»
Κφξηα Ιέζβνπ
(ζπλ. κειέηε νξγάλσζεο ζ&κ)
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ΠΗΛΑΘΑ ΑΠΟΒΙΖΣΩΛ ΠΟΤ ΘΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΕΔΣΑΗ
Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ «ΑΛΑΘΤΘΙΩΖ ΑΗΓΑΗΟΤ-ΥΤΣΖΡΗΑ ΑΒΔΔ»
[ζπλνδεχεη ηελ αξ. πξση. 577/22563/21-2-2014 απφθαζή καο]
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΚΑ
15
15 01

ΔΙΓΟΣ ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ
ΑΠΟΒΛΗΣΑ ΑΠΟ ΤΚΕΤΑΙΕ, ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ, ΤΦΑΜΑΣΑ ΚΟΤΠΙΜΑΣΟ, ΤΛΙΚΑ ΦΙΛΣΡΩΝ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΣΕΤΣΙΚΟ ΡΟΤΧΙΜΟ ΜΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΑΛΛΩ
Σπζθεπαζία (πεξηιακβαλνκέλωλ ηδηαηηέξωο ζπιιεγέληωλ δεκνηηθώλ απνβιήηωλ ζπζθεπαζίαο )

15.01.01

Σπζθεπαζία από ραξηί θαη ραξηόλη

15.01.02

Πιαζηηθή ζπζθεπαζία

15.01.03

Ξύιηλε ζπζθεπαζία

15.01.04

Μεηαιιηθέο ζπζθεπαζίεο

15.01.05

Σπλζεηηθή ζπζθεπαζία

15.01.06

Μεηθηή ζπζθεπαζία

15.01.07

Γπάιηλε ζπζθεπαζία

15.01.09

Σπζθεπαζία από πθαληνπξγηθέο ύιεο

16

16 01

ΑΠΟΒΛΗΣΑ ΜΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΑΛΛΩ ΣΟΝ ΚΑΣΑΛΟΓΟ
οσήμαηα ζηο ηέλορ ηος κύκλος ζωήρ ηοςρ από διάθοπα μέζα μεηαθοπάρ (πεπιλαμβανομένων μησανιζμών
πανηόρ εδάθοςρ) και απόβληηα από ηη διάλςζη οσημάηων ζηο ηέλορ ηος κύκλος ζωήρ ηοςρ και από ηη
ζςνηήπηζη οσημάηων (εξαιποςμένων ηων κεθαλαίων 13, 14 και ηων ζημείων 16 06 και 16 08)

16.01.03

Ειαζηηθά ζην ηέινο ηνπ θύθινπ δωήο ηνπο

16.01.06

ΟΤΚΖ ηα νπνία δελ πεξηέρνπλ πγξά ή άιια επηθίλδπλα ζπζηαηηθά ζηνηρεία

16.01.17

Σηδεξνύρα κέηαιια

16.01.18

Με ζηδεξνύρα κέηαιια

16.01.19

Πιαζηηθά

16.01.20

Γπαιί
απόβληηα από ηλεκηπικό και ηλεκηπονικό εξοπλιζμό

16 02

16.02.14

Απνξξηπηόκελνο εμνπιηζκόο πνπ πεξηέρεη επηθίλδπλα ζπζηαηηθά ζηνηρεία άιινο από ηνλ
αλαθεξόκελν ζηα ζεκεία 16.02.09 θαη
16.02.013
Σπζηαηηθά ζηνηρεία πνπ έρνπλ αθαηξεζεί από απνξξηπηόκελν εμνπιηζκό άιια από
απηά πνπ αλαθέξνληαη ζην ζεκείν 16.02.15

16.02.16
16 08
16.08.01

17
17 01

Εξαντλημένοι καταλύτες
Εμαληιεκέλνη θαηαιύηεο πνπ πεξηέρνπλ ρξπζό, άξγπξν, ξήλην, ξάδην, παιιάδην, ηξίδην ή
ιεπθόρξπζν
ΑΠΟΒΛΗΣΑ ΑΠΌ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΚΑΙ ΚΑΣΔΓΑΦΙΔΙ (ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΣΑΙ ΥΩΜΑ
ΔΚΚΑΦΗ ΑΠΌ ΜΟΛΤΜΔΝΔ
ΣΟΠΟΘΔΙΔ
Σθπξόδεκα , ηνύβια, πιαθάθηα θαη θεξακηθά

17 01 01

Σθπξόδεκα

17 01 02

Τνύβια
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17 01 03
17 01 07
17 02

Πιαθάθηα θαη θεξακηθά
Μίγκα από ζθπξόδεκα, ηνύβια, θεξακηθά θαη πιαθάθηα δηαθνξεηηθό από απηό πνπ αλαθέξεηαη
ζηε 17 01 06
Ξύιν, γπαιί θαη πιαζηηθό

17 02 01

Ξύιν

17 02 02

Γπαιί

17 02 03

Πιαζηηθό

17 04

κέηαιια (πεξηιακβαλνκέλωλ θαη ηωλ θξακάηωλ ηνπο)

17 04 01

ραιθόο, κπξνύληδνο, νξείραιθνο

17 04 02

Αινπκίλην

17 04 03

Μόιπβδνο

17 04 04

Χεπδάξγπξνο

17 04 05
17 04 06

ζίδεξνο θαη ράιπβαο
Καζζίηεξνο

17 04 07

αλάκεηθηα κέηαιια

17 04 11

θαιώδηα εθηόο εθείλωλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζεκείν 17 04 10
ΑΠΟΒΛΗΣΑ ΑΠΌ ΣΙ ΜΟΝΑΓΔ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ, ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ
ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΤΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΔΚΣΟ ΗΜΔΙΟΤ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΗΝ
ΠΡΟΔΣΟΙΜΑΙΑ ΤΓΑΣΟ ΠΡΟΟΡΙΜΔΝΟΤ ΓΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ ΑΠΌ ΣΟΝ
ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΓΑΣΟ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΥΡΗΗ

19

19 10

Απόβιεηα από θαηαηεκαρηζκό απνβιήηωλ πνπ πεξηέρνπλ κέηαιια

19.10.01

Απόβιεηα ζηδήξνπ ή ράιπβα

19.10.02

Με ζηδεξνύρα απόβιεηα

19 12

Απόβιεηα από ηε κεραληθή θαηεξγαζία απνβιήηωλ

19.12.01

ραξηί θαη ραξηόλη

19.12.02

Σηδεξνύρα κέηαιια

19.12.03

Με ζηδεξνύρα κέηαιια

19.12.04

Πιαζηηθά θαη θανπηζνύθ

19.12.05

Γπαιί

19.12.09

Οξπθηά (πρ άκκνο, πέηξεο)
ΓΗΜΟΣΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΣΑ (ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΠΟΒΛΗΣΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΠΟΒΛΗΣΑ ΑΠΟ
ΔΜΠΟΡΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ, ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΔ ΚΑΙ ΙΓΡΤΜΑΣΑ),
ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΩΝ ΜΔΡΩΝ ΥΩΡΙΣΑ ΤΛΛΔΓΔΝΣΩΝ

20
20 01

ρωξηζηά ζπιιεγέληα κέξε (εθηόο από ην ζεκείν 15 01)

20.01.01

ραξηηά θαη ραξηόληα από δεκνηηθά απόβιεηα

20 01 02

Γπαιηά

20 01 08

βηoαπνηθνδνκήζηκα απόβιεηα θνπδίλαο θαη ρώξωλ ελδηαίηεζεο

20 01 21*

ζωιήλεο θζνξηζκνύ θαη άιια απόβιεηα πεξηέρνληα πδξάξγπξν

20 01 23*

απνξξηπηόκελνο εμνπιηζκόο πνπ πεξηέρεη ριωξνθζνξάλζξαθεο

20 01 25

βξώζηκα έιαηα θαη ιίπε
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20 01 35*

απνξξηπηόκελνο ΗΗΕ άιινο από ηνλ αλαθεξόκελν ζηα ζεκεία 20 01 21 θαη 20 01 23 πνπ
πεξηέρεη επηθίλδπλα ζπζηαηηθά
ζηνηρεία

20.01.36

Απνξξηπηόκελνο ΗΗΕ άιινο από ηνλ αλαθεξόκελν ζηα ζεκεία 20.01.21, 20.01.23 θαη 20.01.35

20 01 38

μύιν εθηόο εθείλωλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα ζεκείν 20 01 37

20.01.39

πιαζηηθά από δεκνηηθά απόβιεηα

20.01.40

κέηαιια από δεκνηηθά απόβιεηα

20 03

Άιια δεκνηηθά απόβιεηα

20 03 01

Αλάκηθηα δεκνηηθά απόβιεηα

20 03 07

Ογθώδε απόβιεηα
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