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ΑΠΟΦΑΖ
ΘΔΜΑ : Αλαλέσζε ηεο ππ’ αξηζκ. πξση. 2333/125562/23-7-2012 Άδεηαο ζπιινγήο θαη
κεηαθνξάο κε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ, φπσο απηά νξίδνληαη ζην Παξάξηεκα ΙI ηνπ
άξζξνπ 3 ηεο ΚΤΑ 62952/5384 (ΦΔΚ 4326/B/30-12-2016), γηα ηελ Πεξηθέξεηα
Θεζζαιίαο, ζηελ επηρείξεζε «METECO A.E.».
Έρνληαο ππφςε:
Σν Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ 87/Α/7-6-2010) ‘’Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο
Γηνίθεζεο-Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο’’.
2. Σν Π.Γ. 138/2010 (ΦΔΚ 231/Α/27-12-2010) ‘’Οξγαληζκφο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Θεζζαιίαοηεξεάο Διιάδαο’’.
3. Σν Ν. 1650/86 (ΦΔΚ 160/Α) «Γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο» φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην Ν.
3010/2002 (ΦΔΚ 91/Α).
4. Σν Ν.2939/2001 (ΦΔΚ 179/Α/6-8-2001) «πζθεπαζίεο θαη ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ ζπζθεπαζηψλ θαη
άιισλ πξντφλησλ-Ίδξπζε Δζληθνχ Οξγαληζκνχ Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο πζθεπαζηψλ θαη Άιισλ
Πξντφλησλ (Δ.Ο.Δ.Γ..Α.Π) θαη άιιεο δηαηάμεηο».
5. Σν Ν. 3854/2010 (ΦΔΚ 94/Α/23-6-2010) «Σξνπνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ
ζπζθεπαζηψλ θαη άιισλ πξντφλησλ θαη ηνλ Δζληθφ Οξγαληζκφ Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο πζθεπαζηψλ θαη
Άιισλ Πξντφλησλ (Δ.Ο.Δ.Γ..Α.Π.) θαη άιιεο δηαηάμεηο».
6. Σν Ν. 4042/2012 (ΦΔΚ 24/Α/13-2-2012) «Πνηληθή πξνζηαζία πεξηβάιινληνο-Δλαξκφληζε κε ηελ Οδεγία
2008/99/ΔΚ-Πιαίζην παξαγσγήο θαη δηαρείξηζεο απνβιήησλ-Δλαξκφληζε κε ηελ Οδεγία 2008/98/ΔΚ-Ρχζκηζε
ζεκάησλ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο».
7. Σν Π.Γ. ΤΠ’ ΑΡΙΘ. 109 (ΦΔΚ 75/Α/5-3-2004) «Μέηξα θαη φξνη γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ
κεηαρεηξηζκέλσλ ειαζηηθψλ ησλ νρεκάησλ. Πξφγξακκα γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζή ηνπο».
8. Σν Π.Γ. ΤΠ’ ΑΡΙΘ. 116 (ΦΔΚ 81/Α/5-3-2004) «Μέηξα, φξνη θαη πξφγξακκα γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε
ησλ νρεκάησλ ζην ηέινο ηνπ θχθινπ δσήο ηνπο, ησλ ρξεζηκνπνηεκέλσλ αληαιιαθηηθψλ 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 18 εο επηεκβξίνπ 2000».
9. Σελ ΠΤ 49 ηεο 15-12-2015 (ΦΔΚ 174/Α/15-12-2015) «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».
10. Σελ ΚΤΑ 114218/97 (ΦΔΚ 1016/Β/17-11-97) ‘’Καηάξηηζε πιαηζίνπ Πξνδηαγξαθψλ θαη γεληθψλ
πξνγξακκάησλ δηαρείξηζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ’’.
11. Σελ ΚΤΑ 29407/3508 (ΦΔΚ 1572/Β/16-12-2002) ‘’Μέηξα θαη φξνη γηα ηελ πγεηνλνκηθή ηαθή ησλ
απνβιήησλ’’.
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12. Σελ ΚΤΑ Η.Π. 50910/2727 (ΦΔΚ 1909/Β/22-12-2003) ‘’Μέηξα θαη Όξνη γηα ηε Γηαρείξηζε ηεξεψλ
Απνβιήησλ. Δζληθφο θαη Πεξηθεξεηαθφο ρεδηαζκφο Γηαρείξηζεο’’.
13. Σελ ΚΤΑ 36259/1757/Δ103 (ΦΔΚ1312/Β/24-8-2010) «Μέηξα, φξνη θαη πξφγξακκα γηα ηελ ελαιιαθηηθή
δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ απφ εθζθαθέο, θαηαζθεπέο θαη θαηεδαθίζεηο (ΑΔΚΚ)».
14. Σελ ΚΤΑ 23615/651/Δ.103 (ΦΔΚ 1184/9-5-2014) «Καζνξηζκφο θαλφλσλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ
ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ εηδψλ ειεθηξηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ (ΑΗΗΔ), ζε
ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2012/19/ΔΚ ‘’ζρεηηθά κε ηα απφβιεηα ειεθηξηθνχ θαη
ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ (ΑΗΗΔ)’’, ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 4 εο Ινπιίνπ
2012 θαη άιιεο δηαηάμεηο».
15. Σελ ΚΤΑ 43942/4026 (ΦΔΚ 2992/Β/19-9-2016) «Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ (ΗΜΑ),
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 42 ηνπ Ν.4042/2012 (Α’ 24), φπσο ηζρχεη», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη
ηζρχεη.
16. Σελ ΚΤΑ 62952/5384 (ΦΔΚ 4326/Β/30-12-2016) «Έγθξηζε Δζληθνχ ρεδίνπ Γηαρείξηζεο Δπηθίλδπλσλ
Απνβιήησλ (ΔΓΔΑ), ζχκθσλα κε ην άξζξν 31 ηνπ λ. 4342/2015».
17. Σελ ππ’ αξηζκ. 123067/10-2-2004 Δγθχθιην ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Πεξηβάιινληνο, ζρεηηθά κε ηελ
πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε έξγσλ: πιινγή-Μεηαθνξά-Απνζήθεπζε Απνβιήησλ θαη Απνθαηάζηαζε
Υψξσλ Αλεμέιεγθηεο Γηάζεζεο Απνξξηκκάησλ.
18. Σελ ππ’ αξηζκ. 122648/9-3-2005 Δγθχθιην ηνπ Γξαθείνπ Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο πζθεπαζηψλ & Άιισλ
Πξντφλησλ κε ζέκα «Γηεπθξηλήζεηο ζρεηηθά κε ηελ Μειέηε Οξγάλσζεο γηα ηελ άδεηα ζπιινγήο θαη
κεηαθνξάο απνβιήησλ ζπζθεπαζηψλ, ρξεζηκνπνηεκέλσλ ειαζηηθψλ νρεκάησλ, απνβιήησλ ιηπαληηθψλ
ειαίσλ, νρεκάησλ ζην ηέινο θχθινπ δσήο ηνπο, ρξεζηκνπνηεκέλσλ ειεθηξηθψλ ζηειψλ θαη ζπζζσξεπηψλ θαη
απνβιήησλ εηδψλ ειεθηξηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2939/2001».
19. Σελ ππ’ αξηζκ. 129043/4345/8-7-2011 Δγθχθιην ηνπ Σκήκαηνο Γηαρείξηζεο ηεξεψλ Απνβιήησλ ηνπ
Τ.Π.Δ.Κ.Α., ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή λνκνζεζίαο γηα ηε δηαρείξηζε κε επηθίλδπλσλ ζηεξεψλ απνβιήησλ.
20. Σελ Δγθχθιην 21 κε αξηζκ. πξση. 4631.109/12-12-2011 κε ζέκα: Άδεηεο ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο απνβιήησλ.
21. Σελ Δγθχθιην 3 κε αξηζκ. πξση. 1226.61/12-3-2012 κε ζέκα: Άδεηεο ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο κε επηθηλδχλσλ
απνβιήησλ-Γηαδηθαζίεο αλαλέσζεο θαη δηάξθεηα ηζρχνο.
22. Σν ππ’ αξηζκ. 3010421/1750/2004/31-8-2004 έγγξαθν ηνπ Γεληθνχ Υεκείνπ ηνπ Κξάηνπο κε ζέκα ηελ
Σαμηλφκεζε απνβιήησλ γηα νδηθή κεηαθνξά.
23. Σελ κε αξηζκ. πξση. 2333/125562/23-7-2012 Άδεηα ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο ζηεξεψλ (κε επηθίλδπλσλ)
απνβιήησλ, φπσο απηά νξίδνληαη ζηελ ΚΤΑ Η.Π. 50910/2727 ΦΔΚ 1909/22-12-2003, γηα ηελ Πεξηθέξεηα
Θεζζαιίαο, ζηελ επηρείξεζε «METECO».
24. Σν κε αξηζκ. πξση. 3026/185534/12-11-2013 έγγξαθν ηεο Τπεξεζία καο γηα αιιαγή επσλπκίαο ηεο (23)
ζρεηηθήο Άδεηαο, απφ METACO ζε METECO A.E..
25. Σελ απφ 6-6-2017 (αξ. πξση. ΓΙ.ΠΔ.ΥΧ.. Θεζζαιίαο 1493/88548/8-6-2017) αίηεζε ηεο επηρείξεζεο
«METECO A.E.» γηα αλαλέσζε ηεο (23) ζρεηηθήο Άδεηαο ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο κε επηθίλδπλσλ
απνβιήησλ.

Απνθαζίδνπκε
Σελ αλαλέσζε ηεο (23) ζρεηηθήο Άδεηαο ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο κε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ, εληφο
δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο, ζηελ επηρείξεζε «METECO A.E.», κε έδξα ζην
Βηνκεραληθφ Πάξθν Νενρσξνχδαο, κε ηνπο αθφινπζνπο φξνπο θαη πεξηνξηζκνχο:
1. Η παξνχζα Άδεηα αθνξά κφλν ζε εξγαζίεο ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο (κε επηθίλδπλσλ) απνβιήησλ,
πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην Παξάξηεκα ΙI ηνπ άξζξνπ 3 ηεο ΚΤΑ 62952/5384 (ΦΔΚ 4326/B/30-122016), εμαηξνπκέλσλ ησλ απνβιήησλ πνπ επηζεκαίλνληαη κε αζηεξίζθν θαη ηα νπνία
ραξαθηεξίδνληαη σο ελ δπλάκεη επηθίλδπλα απόβιεηα ζύκθσλα κε ηελ Απόθαζε 2014/955/ΔΔ.
2. Η παξνχζα Άδεηα ηζρχεη γηα ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο ησλ παξαθάησ, κε
επηθίλδπλσλ απνβιήησλ, κε θσδηθφ ΔΚΑ:
02
02 01
02 01 10
10
10 02
10 02 01
10 02 02
10 02 10
10 03

ΑΠΟΒΛΖΣΑ ΑΠΟ ΓΔΧΡΓΗΑ, ΚΖΠΔΤΣΗΚΖ, ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ, ΓΑΟΚΟΜΗΑ,
ΘΖΡΑ ΚΑΗ ΑΛΗΔΗΑ, ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΗΑ ΚΑΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΣΡΟΦΗΜΧΝ
απόβιεηα από γεσξγία, θεπεπηηθή, πδαηνθαιιηέξγεηα, δαζνθνκία, ζήξα θαη αιηεία
απφβιεηα κέηαιια
ΑΠΟΒΛΖΣΑ ΑΠΟ ΘΔΡΜΗΚΔ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΔ
απόβιεηα από ηε βηνκεραλία ζηδήξνπ θαη ράιπβα
απφβιεηα απφ ηελ επεμεξγαζία ζθσξίαο
αλεπεμέξγαζηε ζθσξία
ζθσξίεο εμέιαζεο
απόβιεηα από ηε ζεξκηθή κεηαιινπξγία αινπκηλίνπ
2

ΑΔΑ: 7ΓΙΝΟΡ10-0ΤΣ

10 03 02
10 03 05
10 05
10 05 01
10 05 04
10 05 11
10 06
10 06 01
10 06 02
10 06 04
10 07
10 07 01
10 07 02
10 07 03
10 07 04
10 07 05
10 08
10 08 04
10 08 09
10 08 11
10 08 14
10 09
10 09 03
10 09 06
10 09 08
10 09 10
10 09 12
10 10
10 10 03
10 10 06
10 10 08
10 10 10
10 10 12
11

11 02
11 02 03
11 02 06
11 05
11 05 01
11 05 02
12
12 01
12 01 01
12 01 02
12 01 03
12 01 04
12 01 05
15

15 01
15 01 01
15 01 02
15 01 03
15 01 04

απνξξίκκαηα ζεηηθψλ ειεθηξνδίσλ
απφβιεηα αινπκίλαο
απόβιεηα από ηε ζεξκηθή κεηαιινπξγία ςεπδαξγύξνπ
ζθσξίεο πξσηνγελνχο θαη δεπηεξνγελνχο παξαγσγήο
άιια ζσκαηίδηα θαη ζθφλε
επηπιένπζεο ζθσξίεο θαη εμαθξίζκαηα, εθηφο εθείλσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην 10 05 10
απόβιεηα από ηε ζεξκηθή κεηαιινπξγία ραιθνύ
ζθσξίεο πξσηνγελνχο θαη δεπηεξνγελνχο παξαγσγήο
επηπιένπζεο ζθσξίεο θαη εμαθξίζκαηα πξσηνγελνχο θαη δεπηεξνγελνχο παξαγσγήο
άιια ζσκαηίδηα θαη ζθφλε
απόβιεηα από ηε ζεξκηθή κεηαιινπξγία αξγύξνπ, ρξπζνύ θαη ιεπθόρξπζνπ
ζθσξίεο πξσηνγελνχο θαη δεπηεξνγελνχο παξαγσγήο
επηπιένπζεο ζθσξίεο θαη εμαθξίζκαηα πξσηνγελνχο θαη δεπηεξνγελνχο παξαγσγήο
ζηεξεά απφβιεηα απφ ηελ επεμεξγαζία αεξίσλ
άιια ζσκαηίδηα θαη ζθφλε
ιάζπεο θαη πιάθεο θίιηξσλ απφ ηελ επεμεξγαζία αεξίσλ
απόβιεηα από ηε ζεξκηθή κεηαιινπξγία άιισλ κε ζηδεξνύρσλ κεηάιισλ
ζσκαηίδηα θαη ζθφλε
άιιεο ζθσξίεο
επηπιένπζεο ζθσξίεο θαη εμαθξίζκαηα, εθηφο εθείλσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην 10 08 10
απνξξίκκαηα ζεηηθψλ ειεθηξνδίσλ
απόβιεηα από ηε ρύηεπζε ζηδεξνύρσλ ηεκαρίσλ
ζθσξία θακίλσλ
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 έρνπλ ππνζηεί ρχζε κεηάιινπ, εθηφο
εθείλσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην 10 09 07
ζθφλε θαπζαεξίσλ, εθηφο εθείλεο πνπ αλαθέξεηαη ζην 10 09 09
άιια ζσκαηίδηα, εθηφο εθείλσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην 10 09 11
απόβιεηα από ηε ρύηεπζε κε ζηδεξνύρσλ ηεκαρίσλ
ζθσξία θακίλσλ
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 έρνπλ ππνζηεί ρχζε κεηάιινπ, εθηφο
εθείλσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην 10 10 07
ζθφλε θαπζαεξίσλ, εθηφο εθείλεο πνπ αλαθέξεηαη ζην 10 10 09
άιια ζσκαηίδηα, εθηφο εθείλσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην 10 10 11
ΑΠΟΒΛΖΣΑ ΑΠΟ ΣΖ ΥΖΜΗΚΖ ΔΠΗΦΑΝΔΗΑΚΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΣΖΝ
ΔΠΗΚΑΛΤΦΖ ΜΔΣΑΛΛΧΝ ΚΑΗ ΑΛΛΧΝ ΤΛΗΚΧΝ· ΤΓΡΟΜΔΣΑΛΛΟΤΡΓΗΑ ΜΖ
ΗΓΖΡΟΤΥΧΝ ΜΔΣΑΛΛΧΝ
απόβιεηα από κε ζηδεξνύρεο πδξνκεηαιινπξγηθέο δηεξγαζίεο
απφβιεηα απφ ηελ παξαγσγή ζεηηθψλ ειεθηξνδίσλ γηα πδαξείο ειεθηξνιπηηθέο δηεξγαζίεο
απφβιεηα απφ πδξνκεηαιινπξγηθέο δηεξγαζίεο ραιθνχ, εθηφο εθείλσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην 11 02 05
απόβιεηα από δηεξγαζίεο γαιβαληζκνύ
ζηεξεφο ςεπδάξγπξνο
ζηάρηε θαζζηηέξνπ
ΑΠΟΒΛΖΣΑ ΑΠΟ ΣΖ ΜΟΡΦΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΣΖ ΦΤΗΚΖ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΖ
ΔΠΗΦΑΝΔΗΑΚΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΜΔΣΑΛΛΧΝ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ
απόβιεηα από ηε κνξθνπνίεζε θαη ηε θπζηθή θαη κεραληθή επηθαλεηαθή επεμεξγαζία
κεηάιισλ θαη πιαζηηθώλ
πξντφληα ιηκαξίζκαηνο θαη ηφξλεπζεο ζηδεξνχρσλ κεηάιισλ
ζθφλε θαη ζσκαηίδηα ζηδεξνχρσλ κεηάιισλ
πξντφληα ιηκαξίζκαηνο θαη ηφξλεπζεο κε ζηδεξνχρσλ κεηάιισλ
ζθφλε θαη ζσκαηίδηα κε ζηδεξνχρσλ κεηάιισλ
απνμέζκαηα θαη πξντφληα ηφξλεπζεο πιαζηηθψλ
ΑΠΟΒΛΖΣΑ ΑΠΟ ΤΚΔΤΑΗΔ· ΑΠΟΡΡΟΦΖΣΗΚΑ ΤΛΗΚΑ, ΤΦΑΜΑΣΑ
ΚΟΤΠΗΜΑΣΟ, ΤΛΗΚΑ ΦΗΛΣΡΧΝ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΣΔΤΣΗΚΟ ΡΟΤΥΗΜΟ ΜΖ
ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΟΜΔΝΑ ΑΛΛΧ
ζπζθεπαζία (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηδηαηηέξσο ζπιιεγέλησλ αζηηθώλ απνβιήησλ
ζπζθεπαζίαο)
ζπζθεπαζία απφ ραξηί θαη ραξηφλη
Πιαζηηθή ζπζθεπαζία
μχιηλεο ζπζθεπαζίεο
κεηαιιηθή ζπζθεπαζία
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15 01 05
15 01 06
15 01 07
15 01 09
15 02
15 02 03
16
16 01

16 01 03
16 01 06
16 01 12
16 01 16
16 01 17
16 01 18
16 01 19
16 01 20
16 01 22
16 02
16 02 14
16 02 16
16 08
16 08 01
16 08 03
16 08 04
17
17 04
17 04 01
17 04 02
17 04 03
17 04 04
17 04 05
17 04 06
17 04 07
17 04 11
19

19 01
19 01 02
19 01 12
19 10
19 10 01
19 10 02
19 10 04
19 10 06
19 12
19 12 01
19 12 02
19 12 03
19 12 04
19 12 05
19 12 12

ζπλζεηηθή ζπζθεπαζία
κεηθηή ζπζθεπαζία
γπάιηλεο ζπζθεπαζίεο
ζπζθεπαζία απφ πθαληνπξγηθέο χιεο
απνξξνθεηηθά πιηθά, πιηθά θίιηξσλ, πθάζκαηα ζθνππίζκαηνο θαη πξνζηαηεπηηθόο ξνπρηζκόο
απνξξνθεηηθά πιηθά, πιηθά θίιηξσλ, πθάζκαηα ζθνππίζκαηνο θαη πξνζηαηεπηηθφο ξνπρηζκφο, εθηφο
εθείλσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην 15 02 02
ΑΠΟΒΛΖΣΑ ΜΖ ΚΑΘΟΡΗΕΟΜΔΝΑ ΑΛΛΧ ΣΟΝ ΚΑΣΑΛΟΓΟ
νρήκαηα ζην ηέινο ηνπ θύθινπ δσήο ηνπο από δηάθνξα κέζα κεηαθνξάο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
ησλ κεραληζκώλ παληόο εδάθνπο) θαη απόβιεηα από ηε δηάιπζε νρεκάησλ ζην ηέινο ηνπ
θύθινπ δσήο ηνπο θαη από ηε ζπληήξεζε νρεκάησλ (εμαηξνπκέλσλ ησλ 13, 14, 16 06 θαη 16 08)
ειαζηηθά ζην ηέινο ηνπ θχθινπ δσήο ηνπο
νρήκαηα ζην ηέινο ηνπ θχθινπ δσήο ηνπο, ηα νπνία δελ πεξηέρνπλ νχηε πγξά νχηε άιια επηθίλδπλα
ζπζηαηηθά ζηνηρεία
ηαθάθηα θξέλσλ, εθηφο εθείλσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην 16 01 11
δεμακελέο πγξνπνηεκέλνπ θπζηθνχ αεξίνπ
ζηδεξνχρα κέηαιια
κε ζηδεξνχρα κέηαιια
Πιαζηηθά
Γπαιί
θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία κε πξνδηαγξαθφκελα άιισο
απόβιεηα από ειεθηξηθό θαη ειεθηξνληθό εμνπιηζκό
απνξξηπηφκελνο εμνπιηζκφο πνπ πεξηέρεη επηθίλδπλα ζπζηαηηθά ζηνηρεία, εθηφο εθείλνπ πνπ
αλαθέξεηαη ζην 16 02 09 έσο 16 02 13
ζπζηαηηθά ζηνηρεία πνπ έρνπλ αθαηξεζεί απφ απνξξηπηφκελν εμνπιηζκφ, εθηφο εθείλσλ πνπ
αλαθέξνληαη ζην 16 02 15
εμαληιεκέλνη θαηαιύηεο
εμαληιεκέλνη θαηαιχηεο πνπ πεξηέρνπλ ρξπζφ, άξγπξν, ξήλην, ξφδην, παιιάδην, ηξίδην ή ιεπθφρξπζν
(εθηφο 16 08 07)
εμαληιεκέλνη θαηαιχηεο πνπ πεξηέρνπλ κεηαβαηηθά κέηαιια ή ελψζεηο κεηαβαηηθψλ κεηάιισλ κε
πξνδηαγξαθφκελα άιισο
εμαληιεκέλνη θαηαιχηεο ππξφιπζεο ξεπζηήο θιίλεο (εθηφο 16 08 07)
ΑΠΟΒΛΖΣΑ ΑΠΟ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΚΑΗ ΚΑΣΔΓΑΦΗΔΗ (ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΔΣΑΗ ΥΧΜΑ
ΔΚΚΑΦΖ ΑΠΟ ΜΟΛΤΜΔΝΔ ΣΟΠΟΘΔΗΔ)
κέηαιια (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θξακάησλ ηνπο)
ραιθφο, κπξνχληδνο, νξείραιθνο
Αξγίιην
Μφιπβδνο
Φεπδάξγπξνο
ζίδεξνο θαη ράιπβαο
Καζζίηεξνο
κεηθηά κέηαιια
θαιψδηα, εθηφο εθείλσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην 17 04 10
ΑΠΟΒΛΖΣΑ
ΑΠΟ
ΣΗ
ΜΟΝΑΓΔ
ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ
ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ,
ΣΗ
ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΤΓΡΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΔΚΣΟ ΖΜΔΗΟΤ
ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΗΑ ΤΓΑΣΟ ΠΡΟΟΡΗΕΟΜΔΝΟΤ ΓΗΑ
ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΝΘΡΧΠΟ ΚΑΗ ΤΓΑΣΟ ΓΗΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΥΡΖΖ
απόβιεηα από ηελ θαύζε ή ππξόιπζε απνβιήησλ
ζηδεξνχρα πιηθά πνπ αθαηξέζεθαλ απφ ηελ ηέθξα θιηβάλνπ
ηέθξα θαη ζθσξία ιηβάλνπ, εθηφο εθείλσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην 19 01 11
απόβιεηα από ηνλ θαηαηεκαρηζκό απνβιήησλ πνπ πεξηέρνπλ κέηαιια
απφβιεηα ζηδήξνπ ή ράιπβα
κε ζηδεξνχρα απφβιεηα
ειαθξφ θιάζκα θαηαηεκαρηζκνχ θαη ζθφλε, εθηφο εθείλσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην 19 10 03
άιια θιάζκαηα, εθηφο εθείλσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην 19 10 05
απόβιεηα από ηε κεραληθή θαηεξγαζία απνβιήησλ (π.ρ. δηαινγή, ζύλζιηςε, ζπκπαγνπνίεζε,
θνθθνπνίεζε) κε πξνδηαγξαθόκελα άιισο
ραξηί θαη ραξηφλη
ζηδεξνχρα κέηαιια
κε ζηδεξνχρα κέηαιια
πιαζηηθά θαη θανπηζνχθ
Γπαιί
άιια απφβιεηα (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κεηγκάησλ πιηθψλ) απφ ηε κεραληθή θαηεξγαζία
απνβιήησλ, εθηφο εθείλσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην 19 12 11
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20

20 01
20 01 36
20 01 38
20 01 39
20 01 40

20 ΑΣΗΚΑ ΑΠΟΒΛΖΣΑ (ΟΗΚΗΑΚΑ ΑΠΟΒΛΖΣΑ ΚΑΗ ΠΑΡΟΜΟΗΑ ΑΠΟΒΛΖΣΑ ΑΠΟ
ΔΜΠΟΡΗΚΔ
ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ,
ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΔ
ΚΑΗ
ΗΓΡΤΜΑΣΑ),
ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΧΝ ΣΧΝ ΥΧΡΗΣΑ ΤΛΛΔΓΔΝΣΧΝ ΜΔΡΧΝ
ρσξηζηά ζπιιεγέληα κέξε, (εθηόο εθείλσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην 15 01)
απνξξηπηφκελνο ειεθηξηθφο θαη ειεθηξνληθφο εμνπιηζκφο, εθηφο εθείλνπ πνπ αλαθέξεηαη ζηα
20 01 21, 20 01 23 θαη 20 01 35
μχιν, εθηφο εθείλνπ πνπ αλαθέξεηαη ζην 20 01 37
Πιαζηηθά
Μέηαιια

ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙI ηνπ άξζξνπ 3 ηεο ΚΤΑ 62952/5384 (ΦΔΚ 4326/B/30-12-2016) «Έγθξηζε Δζληθνχ
ρεδίνπ Γηαρείξηζεο Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ (ΔΓΔΑ), ζχκθσλα κε ην άξζξν 31 ηνπ λ. 4342/2015».
* Ο απνξξηπηόκελνο ειεθηξηθόο θαη ειεθηξνληθόο εμνπιηζκόο πνπ αθνξά απόβιεηα ΖΖΔ σο
αθέξαηεο ζπζθεπέο πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο κε επηθίλδπλα πιηθά θαηά ηελ νδηθή κεηαθνξά.
πλεπώο, θαηά ηε ζπιινγή θαη κεηαθνξά ηνπ ν εμνπιηζκόο απηόο ζα πξέπεη λα απνηειείηαη κόλν
από αθέξαηεο ζπζθεπέο, δει. λα ζπκπεξηιακβάλνληαη όια ηα θαηαζθεπαζηηθά ηνπο κέξε, ηα
ζπλαξκνινγνύκελα κέξε θαζώο θαη ηα αλαιώζηκα, έηζη ώζηε λα κελ ππάξρεη πηζαλόηεηα δηαθπγήο
ζην πεξηβάιινλ ησλ επηθίλδπλσλ νπζηώλ πνπ απηέο πεξηέρνπλ.
** Ζ παξνύζα Άδεηα γηα ηε δξαζηεξηόηεηα ηεο ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο ησλ απνβιήησλ από
θαηαζθεπέο θαη θαηεδαθίζεηο ηνπ Κεθαιαίνπ 17 ηνπ Δπξσπατθνύ Καηαιόγνπ Απνβιήησλ
(Απόθαζε 2001/118/Δ.Κ.) ζα ηζρύζεη κε ηελ δεκηνπξγία Αηνκηθνύ ή πιινγηθνύ πζηήκαηνο
Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο ΑΔΚΚ ζηελ Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ
Ν. 2939/2001 θαη ηνπ άξζξνπ 8 ηεο ΚΤΑ 36259/1757/Δ103/2010.
3. Η παξνχζα Άδεηα ηζρχεη γηα δξαζηεξηφηεηεο ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο κε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ΚΤΑ 50910/2727/2003 θαη δελ επεθηείλεηαη ζε εξγαζίεο πξνζσξηλήο
απνζήθεπζεο, δηάζεζεο, αμηνπνίεζεο θαη κεηαθφξησζεο απνβιήησλ.
4. ε πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε κεηαθέξεη απφβιεηα ηα νπνία πεξηγξάθνληαη αλσηέξσ κε θσδηθφ
ΔΚΑ πνπ αληηζηνηρεί ζηε κε επηθίλδπλε εθδνρή δεχγνπο θσδηθψλ απνβιήησλ (θαηνπηξηθφ δεχγνο),
ηα απφβιεηα απηά ζπιιέγνληαη μερσξηζηά θαη θαηά ηε κεηαθνξά ηνπο 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).
5. Η ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ κεηαρεηξηζκέλσλ ειαζηηθψλ νρεκάησλ δηέπεηαη απφ ηηο γεληθέο αξρέο
ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν. 2939/2001 θαη γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
Ν. 2939/2001 θαη ηνπ Π.Γ. 109/2004.
6. Η ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ νρεκάησλ ζην ηέινο θχθινπ δσήο ηνπο δηέπεηαη απφ ηηο γεληθέο αξρέο
ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν. 2939/2001 θαη γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
Ν. 2939/2001 θαη ηνπ Π.Γ. 116/2004.
7. Η ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ ΑΗΗΔ δηέπεηαη απφ ηηο γεληθέο αξρέο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο ηνπ
άξζξνπ 4 ηνπ Ν. 2939/2001 θαη γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2939/2001 θαη ηεο ΚΤΑ
23615/651/Δ103/2014.
8. Η επηρείξεζε, πξνθεηκέλνπ λα εθηειέζεη εξγαζίεο ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο κε επηθηλδχλσλ
απνβιήησλ ηα νπνία εληάζζνληαη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο, ζα
πξέπεη λα ζπλάςεη ζύκβαζε ζπλεξγαζίαο κε εγθεθξηκέλν/εγθεθξηκέλα ζπζηήκαηα
ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο. Η πξνεγνχκελε πξνυπφζεζε δελ απαηηείηαη γηα ηε ζπιινγή θαη
κεηαθνξά κε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ ζπζθεπαζηψλ.
9. Η παξνχζα Άδεηα ηζρχεη γηα ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο απνβιήησλ, φπσο απηά
νξίδνληαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, εληφο ησλ νξίσλ αξκνδηφηεηαο ηεο Πεξηθέξεηαο
Θεζζαιίαο. ε πεξίπησζε πνπ ε δξαζηεξηφηεηα επεθηείλεηαη πέξαλ ησλ νξίσλ ηεο Πεξηθέξεηαο
Θεζζαιίαο, ε επηρείξεζε ππνρξενχηαη λα δεηήζεη Άδεηα γηα ηελ αληίζηνηρε Πεξηθέξεηα.
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10. Η δηάζεζε ησλ κεηαθεξφκελσλ κεηαρεηξηζκέλσλ ειαζηηθψλ νρεκάησλ λα γίλεηαη ζε λνκίκσο
αδεηνδνηεκέλεο θαη εγθεθξηκέλεο εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο, πνπ νξίδνληαη απφ ην εγθεθξηκέλν
ζχζηεκα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο ειαζηηθψλ.
11. Η δηάζεζε ησλ νρεκάησλ ζην ηέινο ηνπ θχθινπ δσήο ηνπο λα γίλεηαη ζε λνκίκσο αδεηνδνηεκέλεο
θαη εγθεθξηκέλεο εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο, πνπ νξίδνληαη απφ ην εγθεθξηκέλν ζχζηεκα
ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο νρεκάησλ ζην ηέινο ηνπ θχθινπ δσήο ηνπο.
12. Η δηάζεζε ησλ ΑΗΗΔ λα γίλεηαη ζε λνκίκσο αδεηνδνηεκέλεο θαη εγθεθξηκέλεο εγθαηαζηάζεηο
επεμεξγαζίαο, πνπ νξίδνληαη απφ ην εγθεθξηκέλν ζχζηεκα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο απνβιήησλ
ειεθηξηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ.
13. Η δηάζεζε ησλ ππνινίπσλ απνβιήησλ λα γίλεηαη ζε λόκηκα ιεηηνπξγνύζεο επηρεηξήζεηο πξνο
πεξαηηέξσ εξγαζίεο αμηνπνίεζεο ή δηάζεζεο (R/D), ή πξνο δηαζπλνξηαθή κεηαθνξά.
14. Απαγνξεχεηαη ε ζπιινγή, πξνζσξηλή απνζήθεπζε θαη κεηαθνξά ησλ ΑΗΗΔ απφ θνηλνχ κε ηα
νηθηαθά απφβιεηα. Η ρσξηζηή ζπιινγή ησλ ΑΗΗΔ νηθηαθήο πξνέιεπζεο είλαη ππνρξεσηηθή θαη
πξαγκαηνπνηείηαη ζε εηδηθνχο ρψξνπο (ζεκεία ζπιινγήο) πνπ θέξνπλ θαηάιιειε ζήκαλζε.
15. Η επηρείξεζε ππνρξενχηαη, πξηλ ηελ έλαξμε ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ
παξνχζα Άδεηα, λα δηαζέηεη ζε ρξήζε ηελ απαξαίηεηε ππνδνκή ζε νρήκαηα, κεραλήκαηα θαη
εγθαηαζηάζεηο, γηα ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο Άδεηαο.
16. Δπηζεκαίλεηαη φηη αλ απφ ηηο εξγαζίεο ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο ησλ αλσηέξσ απνβιήησλ πξνθιεζεί
ξχπαλζε ή ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο κε ππαηηηφηεηα ηεο επηρείξεζεο, ζα εθαξκνζηεί ην άξζξν
15 ηεο ΚΤΑ 50910/2727/2003 ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ησλ Ν. 1650/86 & Ν.
2939/2001 πεξί επηβνιήο θπξψζεσλ.
17. Γηα θάζε δξαζηεξηφηεηα ζρεηηθά κε ηελ παξνχζα Άδεηα πξέπεη λα ππάξρεη ζχκβαζε είηε ηνπ
θαηφρνπ (λνκηθά ή θπζηθά πξφζσπα, θιπ.), είηε ηνπ δηαρεηξηζηή ησλ απνβιήησλ (ΟΣΑ, θιπ.) κε ηελ
επηρείξεζε.
18. Ζ επηρείξεζε ππνρξενύηαη λα δηαηεξεί κεηξών, ζην νπνίν λα αλαθέξνληαη ε πνζφηεηα, ε θχζε, ε
πξνέιεπζε, ηα θπζηθά θαη ρεκηθά ραξαθηεξηζηηθά, νη εκεξνκελίεο παξαιαβήο ή εθρψξεζεο, ν
πξννξηζκφο, ε ζπρλφηεηα ζπιινγήο, ην κέζν κεηαθνξάο, θαζψο θαη νη εξγαζίεο δηάζεζεο ή
αμηνπνίεζεο ησλ απνβιήησλ. Σν κεηξψν ζα δηαηεξείηαη γηα ηνπιάρηζηνλ δχν (2) ρξφληα. Η
αδεηνδνηνχκελε επηρείξεζε πξέπεη λα παξέρεη ηηο παξαπάλσ πιεξνθνξίεο ζηελ Τπεξεζία καο, φηαλ
απηέο δεηνχληαη.
19. Γηα ηελ θαιχηεξε νξγάλσζε ηνπ κεηξψνπ απνβιήησλ πνπ είλαη ππνρξεσηηθφ λα ηεξνχλ νη
επηρεηξήζεηο (παξαγσγνί απνβιήησλ, ζπιιέθηεο-κεηαθνξείο θαη εγθαηαζηάζεηο παξαιαβήο
απνβιήησλ) θαη γηα λα εμαζθαιηζηεί ε πιήξεο ηρλειαζηκφηεηα ησλ απνβιήησλ (παξαγσγφοζπιινγέαο-κεηαθνξέαο-παξαιήπηεο), πξνηείλνπκε απηά λα δηαθηλνχληαη κε «έληππν
παξαθνινχζεζεο απνβιήηνπ». Σα «έληππα παξαθνινχζεζεο απνβιήησλ» είλαη ηξηπιφηππα έληππα,
ηππψλνληαη απφ ηελ θάζε επηρείξεζε, αξηζκνχληαη θαη δηαηεξνχληαη γηα δπν ρξφληα ζην αξρείν ησλ
εκπιεθφκελσλ επηρεηξήζεσλ. Η παξνχζα Άδεηα ζπλνδεχεηαη απφ ην πξνηεηλφκελν ηξηπιφηππν
έληππν παξαθνινχζεζεο κε επηθηλδχλσλ απνβιήησλ.
20. Ζ επηρείξεζε ππνρξενύηαη λα εγγξαθεί άκεζα ζην Ζιεθηξνληθό Μεηξών Απνβιήησλ (ΖΜΑ),
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξ. 2 ηεο ΚΤΑ 43942/4026 (ΦΔΚ 2992/Β/19-9-2016). Με ηελ
έλαξμε ηεο ππνρξεσηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΗΜΑ, ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά, νη εηήζηεο
απνινγηζηηθέο εθζέζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 12 ηεο ΚΤΑ 50910/2003 θάζε ηξέρνληνο
έηνπο, κέρξη ην ηέινο Μαξηίνπ ηνπ επφκελνπ έηνπο. Απφ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ ΗΜΑ θαη
εηδηθά γηα ην πξψην έηνο ιεηηνπξγίαο ηνπ, είλαη ππνρξεσηηθή ε ειεθηξνληθή ππνβνιή ηεο εηήζηαο
απνινγηζηηθήο έθζεζεο γηα ηα έηε 2015 θαη 2016 κέρξη ηελ 20ε Ινπιίνπ 2017.

6

ΑΔΑ: 7ΓΙΝΟΡ10-0ΤΣ

21. Μεηά ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ ΗΜΑ, ζχκθσλα κε ην άξζξ. 9 ηεο ΚΤΑ 43942/4026/2016 ε
ππνβνιή εληχπσλ κε εηήζηεο απνινγηζηηθέο εθζέζεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξ. 12 ηεο ΚΤΑ
50910/2727/2003 δελ ζπληζηνχλ εθπιήξσζε ηεο ζρεηηθήο ππνρξέσζεο ηεο επηρείξεζεο.
22. Η αδεηνδνηνχκελε επηρείξεζε ππνρξενχηαη λα ηεξήζεη φια φζα αλαθέξνληαη ζηε κειέηε νξγάλσζεο
θαη ιεηηνπξγίαο πνπ θαηαηέζεθε ζηελ Τπεξεζία καο, εθφζνλ δελ έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηνπο
φξνπο ηεο παξνχζαο Απφθαζεο.
23. Ο αθξηβήο πξνζδηνξηζκφο ησλ ζεκείσλ ζπιινγήο δελ είλαη ζηαηηθφο, αιιά πξνζαξκφδεηαη ζηηο
εθάζηνηε αλάγθεο πνπ ππάξρνπλ. ε θάζε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα γίλεηαη θαηάιιειε επηινγή ησλ
ρψξσλ ζπγθέληξσζεο κε βάζε ηα θάησζη θξηηήξηα:
εμαζθάιηζε πξνζβαζηκφηεηαο ησλ νρεκάησλ θαη ιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ δηαδηθαζηψλ
θνξηνεθθφξησζεο
επθνιία πξφζβαζεο ζηνπο παξαγσγνχο ρσξίο παξελφριεζε ησλ γεηηνληθψλ θαηνηθηψλ
εμαζθάιηζε ζπλζεθψλ πγηεηλήο
ειαρηζηνπνίεζε ηεο νπηηθήο φριεζεο ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ
θεληξνβαξηθφηεηα ηεο εμππεξεηνχκελεο πεξηνρήο
24. Σα δεκνηηθά ζεκεία ζπιινγήο ησλ ΑΗΗΔ θαζνξίδνληαη απφ ηνπο ΟΣΑ ζε ζπλεξγαζία κε ηα
ζπζηήκαηα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο, ελψ κπνξεί λα βξίζθνληαη θαη ζε θαηαζηήκαηα ιηαληθνχ
εκπνξίνπ ή ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα θαη super market πνπ δηαθηλνχλ ΗΗΔ.
25. ηα παξαπάλσ ζεκεία ζπιινγήο λα ππάξρεη εηδηθή πξφβιεςε γηα ηελ επηζηξνθή ησλ ΑΗΗΔ, πνπ
παξνπζηάδνπλ θίλδπλν γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ιφγσ ξχπαλζεο.
26. Σα ΑΗΗΔ λα ζπζθεπάδνληαη πάλσ ζε παιέηεο αθνχ πξψηα έρνπλ ηπιηρζεί κε πιαζηηθφ θηικ ή
ηνπνζεηεζεί ζε ραξηνθηβψηηα. Δηδηθή κέξηκλα λα ιακβάλεηαη ζηε ζπζθεπαζία ησλ απνβιήησλ πνπ
πεξηέρνπλ πγξά (π.ρ. ςπγεία), ψζηε λα κελ ππάξρεη δηαξξνή πγξψλ απνβιήησλ, θαζψο θαη ζηε
ζπζθεπαζία άιισλ εχζξαπζησλ ΑΗΗΔ (π.ρ. νζφλεο), ψζηε λα κελ ζξαχνληαη θαηά ηε ζπιινγή –
κεηαθνξά.
27. Σα 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.
28. Όζνλ αθνξά ηα νρήκαηα κεηαθνξάο ζα πξέπεη:
λα θαζαξίδνληαη ηαθηηθά.
λα ππνβάιινληαη ζε ηαθηηθφ έιεγρν θαη λα αθνινπζνχλ ηελ θείκελε λνκνζεζία πεξί έθδνζεο
δειηίσλ ηερληθνχ ειέγρνπ ΚΣΔΟ.
λα είλαη εθνδηαζκέλα κε θαηάιιειν εμνπιηζκφ αληηκεηψπηζεο έθηαθησλ θαηαζηάζεσλ
λα ζπληεξνχληαη ζε ζπλεξγεία απηνθίλεησλ πνπ δηαζέηνπλ θαηάιιειε άδεηα γηα ην είδνο ηεο
ζπληήξεζεο.
ε δηαρείξηζε ησλ ρξεζηκνπνηεκέλσλ νξπθηειαίσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ζπληήξεζε ησλ
νρεκάησλ λα γίλεηαη ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 82/2004 (ΦΔΚ 64/Α/2-3-2004).
νη νδεγνί θαη νη ρεηξηζηέο κεραλεκάησλ έξγνπ λα δηαζέηνπλ ηελ αλάινγε εκπεηξία θαη
επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε θαη λα είλαη θάηνρνη επαγγεικαηηθήο άδεηαο νδήγεζεο ζχκθσλα κε
ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία.
λα αλαγξάθνπλ ηνλ ηίηιν ηεο επηρείξεζεο θαη ζηηο δχν πιεπξέο.
λα εθηεινχλ δξνκνιφγηα θαηφπηλ νξγαλσκέλνπ πξνγξακκαηηζκνχ κε θαηάιιειν σξάξην, ζε
νδηθνχο άμνλεο ζε ζπλάξηεζε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Ο.Κ. θαη κε γλψκνλα ηελ ρακειφηεξε
δπλαηή φριεζε ψζηε λα κελ πξνθχπηνπλ δεπηεξνγελή πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα απφ ηελ
θπθινθνξηαθή θφξηηζε ησλ δξφκσλ, θιπ.
λα δηαζέηνπλ αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην αζηηθήο θάιπςεο έλαληη ηξίησλ.
κε ηελ πιήξσζε ησλ αλνηθηνχ ηχπνπ απνξξηκκαηνθηβσηίσλ (container) θαη πξηλ ηε κεηαθνξά
ηνπο ζε εγθεθξηκέλνπο ρψξνπο αμηνπνίεζεο ή δηάζεζεο (R/D) λα γίλεηαη επηκειήο θάιπςε ηνπο
κε ζθέπαζηξν (κνπζακάο), γηα ηελ απνθπγή ηπρφλ δηαζπνξάο απνβιήησλ ζην πεξηβάιινλ θαηά
ηε δηαδξνκή.
7

ΑΔΑ: 7ΓΙΝΟΡ10-0ΤΣ

29. Σα νρήκαηα ζπιινγήο-κεηαθνξάο ζα ζηαζκεχνπλ ζε ρψξν ηεο επηρείξεζεο «METECO A.E.», ζην
Βηνκεραληθφ Πάξθν Νενρσξνχδαο Θεζζαινλίθεο.
30. Η πιήξσζε ησλ νρεκάησλ κεηαθνξάο λα γίλεηαη κε ηέηνην ηξφπν πνπ λα κελ επηηξέπεη ηε
κεηαηφπηζε ηνπ θέληξνπ βάξνπο ηνπ νρήκαηνο θαηά ηε κεηαθνξά ηνπ θνξηίνπ, πξνο απνθπγή
ηξνραίνπ αηπρήκαηνο.
31. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε έθηαθησλ πεξηζηαηηθψλ πξέπεη λα ππάξρεη νκάδα ζε επηθπιαθή πνπ λα
δηαζέηεη θαηάιιεια κέζα αληηκεηψπηζεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ζθνχπεο, γάληηα, ππξνζβεζηήξεο,
θαξκαθείν θ.α.
32. Σν πξνζσπηθφ ηεο επηρείξεζεο νθείιεη 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 Κνηλνηηθή Ννκνζεζία.
33. Να νξηζζεί εθ κέξνπο ηεο επηρείξεζεο εθπξφζσπνο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο ησλ
φξσλ ηεο παξνχζαο Άδεηαο θαη ησλ δηαηάμεσλ ηεο ζρεηηθήο Ννκνζεζίαο.
34. Κάζε φξνο ηεο παξνχζαο Άδεηαο δχλαηαη λα ηξνπνπνηεζεί, εθφζνλ θαηά ηελ πινπνίεζε ή ηε
ιεηηνπξγία ηεο δξαζηεξηφηεηαο πξνθχςεη φηη θηλδπλεχεη ε Γεκφζηα Τγεία ή δελ πξνζηαηεχεηαη
επαξθψο ην πεξηβάιινλ.
35. Διέγρνπο γηα ηελ ηήξεζε ή κε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο δχλαληαη λα δηελεξγνχλ νη θαηά ηελ θείκελε
λνκνζεζία αξκφδηεο Τπεξεζίεο (άξζξν 14 ηεο ΚΤΑ 50910/2727/2003).
36. Η κε ηήξεζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο Άδεηαο ή ε θαζ' ππέξβαζή ηνπο πξαγκαηνπνίεζε έξγσλ θαη
δξαζηεξηνηήησλ κε απνηέιεζκα ηελ ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο, ζπλεπάγνληαη, πέξαλ ησλ
θπξψζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο άιιεο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο, ηελ επηβνιή ζηνπο
ππεχζπλνπο θαη ησλ πξνβιεπνκέλσλ θπξψζεσλ απφ ηηο δηαηάμεηο, ησλ άξζξσλ 28, 29, θαη 30 ηνπ Ν.
1650/86 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, θαζψο θαη ηνπ άξζξνπ 15 ηεο ΚΤΑ 50910/2727/2003.
37. 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 Τπεξεζία, ζχκθσλα κε ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα λνκνζεζία.

Η παξνχζα Άδεηα ηζρχεη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πέληε (5) εηψλ (έσο 24/7/2022) απφ ηελ εκεξνκελία
έθδνζήο ηεο θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα ηεξείηαη επαθξηβψο ην πεξηερφκελν ηεο εγθεθξηκέλεο
ζρεηηθήο κειέηεο. Μεηά ηελ εκεξνκελία απηή ε επηρείξεζε νθείιεη λα εθνδηαζζεί κε λέα άδεηα
ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο κε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ, ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.
Η θαηαιιειφηεηα ηνπ/ησλ νρήκαηνο/νρεκάησλ κεηαθνξάο είλαη αξκνδηφηεηα ηνπ Τπνπξγείνπ
Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ & Γηθηχσλ θαη δελ απνηειεί αληηθείκελν ηεο παξνχζαο Απφθαζεο.
Η 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.
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Καηά ηεο Απφθαζεο απηήο κπνξεί λα αζθεζεί έλζηαζε κέζα ζε δηάζηεκα ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ
έθδνζή ηεο απφ νπνηνλδήπνηε έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ, ελψπηνλ ηνπ Τπνπξγνχ ΠΔΝ.
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