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ΘΔΚΑ: Άδεηα γηα ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο δηαρείξηζεο (ζπιινγήο - κεηαθνξάο) κε επηθηλδύλσλ
ζηεξεώλ απνβιήησλ, θαζψο θαη Απνβιήησλ απφ Δθζθαθέο, Θαηαζθεπέο θαη Θαηεδαθίζεηο
(ΑΔΘΘ), Κεηαρεηξηζκέλσλ Διαζηηθψλ Νρεκάησλ, Νρεκάησλ Ρέινπο Θχθινπ Εσήο (ΝΡΘΕ),
Απνβιήησλ Ζιεθηξηθνχ θαη Ζιεθηξνληθνχ Δμνπιηζκνχ (ΑΖΖΔ), εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ
ηεο Ξεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Λήζσλ, ζηελ εηαηξία «METECO A.E.» (ΑΦΚ : 999221405, ΓΝ
ΦΑΔ ΘΔΠ/ΛΗΘΖΠ), πνπ εδξεχεη ζην ππ’ αξηζκ.: 686Β Αγξνηεκάρην , Αγξνθηήκαηνο
Λενρσξνχδαο , εθηφο ζρεδίνπ , Γ.Δ.: Θαιιηζέαο , Γήκνο: Ωξαηνθάζηξνπ , Ξ.Δ.: Θεο/λίθεο.

ΑΞΝΦΑΠΖ
Ν ΓΔΛΗΘΝΠ ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ
ΑΞΝΘΔΛΡΟΩΚΔΛΖΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝ – ΓΡΗΘΖΠ ΔΙΙΑΓΑΠ – ΗΝΛΗΝ
Έρνληαο ππόςε:
1. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3852/10 «Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο
Γηνίθεζεο – Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο» (ΦΔΘ 87Α/7-06-10).
2. Ρν Ξ.Γ. 139/2010 (ΦΔΘ 232/A/27-12-2010) «Νξγαληζκφο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο
Ξεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ηνλίνπ».
3. Ρν N. 1650/86 «Γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο» (ΦΔΘ 160Α) φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην
Λ.3010/2002 (ΦΔΘ 91Α / 25.04.2002) «Δλαξκφληζε ηνπ Λ 1650/1986 κε ηηο νδεγίεο 97/11 θαη
96/61 Δ.Δ., δηαδηθαζία νξηνζέηεζεο θαη ξπζκίζεηο ζεκάησλ γηα ηα πδαηνξέκαηα θαη άιιεο
δηαηάμεηο».
4. Ρνλ Λ.4014/11 (ΦΔΘ 209 Α'/2011) Ξεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ,
ξχζκηζε απζαηξέησλ ζε ζπλάξηεζε κε δεκηνπξγία πεξηβαιινληηθνχ ηζνδπγίνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο
αξκνδηφηεηαο πνπξγείνπ Ξεξηβάιινληνο.
5. Ρν Λ. 4042/2012 (ΦΔΘ 24/Α/13-2-2012) «Ξνηληθή πξνζηαζία πεξηβάιινληνο-Δλαξκφληζε κε ηελ
Νδεγία 2008/99/ΔΘ - Ξιαίζην παξαγσγήο θαη δηαρείξηζεο απνβιήησλ - Δλαξκφληζε κε ηελ Νδεγία
2008/98/ΔΘ - Οχζκηζε ζεκάησλ πνπξγείνπ Ξεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Θιηκαηηθήο Αιιαγήο».
6. Ρν Λ.2939/2001 (ΦΔΘ 179/Α/6-8-2001) «Ππζθεπαζίεο θαη ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ
ζπζθεπαζηψλ θαη άιισλ πξντφλησλ - Ίδξπζε Δζληθνχ Νξγαληζκνχ Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο
Ππζθεπαζηψλ θαη Άιισλ Ξξντφλησλ (Δ.Ν.Δ.Γ.Π.Α.Ξ) θαη άιιεο δηαηάμεηο».
7. Ρελ ΘΑ Ζ.Ξ. 50910/2727/03 (ΦΔΘ 1909/Β/22.12.2003) «Κέηξα θαη φξνη γηα ηε δηαρείξηζε
ζηεξεψλ απνβιήησλ, Δζληθφο θαη Ξεξηθεξεηαθφο ζρεδηαζκφο δηαρείξηζεο».
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Ρελ ΘΑ 29407/3508 (ΦΔΘ 1572/Β/16-12-2002) «Κέηξα θαη φξνη γηα ηελ πγεηνλνκηθή ηαθή ησλ
απνβιήησλ».
Ρελ ΘΑ 114218/97 (ΦΔΘ 1016/Β/17-11-97) «Θαηάξηηζε πιαηζίνπ Ξξνδηαγξαθψλ θαη γεληθψλ
πξνγξακκάησλ δηαρείξηζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ».
Ρελ ππ’ αξηζκ. 122648/9-3-2005 Δγθχθιην ηνπ Γξαθείνπ Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο Ππζθεπαζηψλ
& Άιισλ Ξξντφλησλ κε ζέκα «Γηεπθξηλήζεηο ζρεηηθά κε ηελ Κειέηε Νξγάλσζεο 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 Λ. 2939/2001.
Ρελ κε Α.Ξ. νηθ.129043/4345/08.07.2011 Δγθχθιην ηνπ Ρκήκαηνο Γηαρείξηζεο Πηεξεψλ
Απνβιήησλ ηεο Γ/λζεο Ξεξηβαιινληηθνχ Πρεδηαζκνχ ηεο Γεληθήο Γ/λζεο Ξεξηβάιινληνο ηνπ
ΞΔΘΑ.
Ρελ Δγθχθιην 21 κε αξηζκ. πξση. 4631.109/12-12-2011 κε ζέκα: Άδεηεο ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο
απνβιήησλ.
Ρελ Δγθχθιην 3 κε αξηζκ. πξση. 1226.61/12-3-2012 κε ζέκα: Άδεηεο ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο κε
επηθηλδχλσλ απνβιήησλ - Γηαδηθαζίεο αλαλέσζεο θαη δηάξθεηα ηζρχνο.
Ρελ ππ’ αξηζκ. 123067/10-2-2004 Δγθχθιην ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Ξεξηβάιινληνο, ζρεηηθά κε
ηελ πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε έξγσλ: Ππιινγή – Κεηαθνξά - Απνζήθεπζε Απνβιήησλ θαη
Απνθαηάζηαζε Σψξσλ Αλεμέιεγθηεο Γηάζεζεο Απνξξηκκάησλ.
Ρελ αξηζ. 36259/1757/Δ103/23.08.2010 (ΦΔΘ 1312 η.Β/24.08.2010) ΘΑ «Κέηξα, φξνη θαη
πξφγξακκα γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ απφ εθζθαθέο, θαηαζθεπέο θαη
θαηεδαθίζεηο (ΑΔΘΘ)».
Ρν Ξ.Γ. 109/04.03.2004 (ΦΔΘ 05.03.2004) «Κέηξα θαη φξνη γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ
κεηαρεηξηζκέλσλ ειαζηηθψλ ησλ νρεκάησλ. Ξξφγξακκα γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ηνπο».
Ρν Ξ.Γ. 116/05.03.2005 (ΦΔΘ 81/05.03.2004) «Κέηξα, φξνη θαη πξφγξακκα γηα ηελ ελαιιαθηηθή
δηαρείξηζε ησλ νρεκάησλ ζην ηέινο θχθινπ δσήο ηνπο, ησλ ρξεζηκνπνηεκέλσλ αληαιιαθηηθψλ
ηνπο θαη ησλ απελεξγνπνηεκέλσλ θαηαιπηηθψλ κεηαηξνπέσλ ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο
ηεο νδεγίαο 2000/53/ΔΘ «γηα ηα νρήκαηα ζην ηέινο θχθινπ δσήο ηνπο», ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο
18εο Πεπηεκβξίνπ 2000».
Ρν κε αξ.πξση. 3006025/1093/15.4.2010 έγγξαθν ηνπ Γεληθνχ Σεκείνπ ηνπ Θξάηνπο ζρεηηθά κε
ην γεγνλφο φηη ΝΡΘΕ δελ ηαμηλνκνχληαη ζε θαηεγνξία επηθίλδπλσλ πιηθψλ γηα νδηθή κεηαθνξά,
αξθεί λα έρνπλ ιεθζεί ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ απνθπγή δηαξξνήο θαπζίκσλ θαη πγξψλ
κπαηαξίαο ζε ζπλήζεηο ζπλζήθεο κεηαθνξάο.
Ρν Ξ.Γ. 117/04.03.2004 (ΦΔΘ 82Α/05.03.2004) «Κέηξα φξνη θαη πξφγξακκα γηα ηελ ελαιιαθηηθή
δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ εηδψλ ειεθηξηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ» φπσο απηφ ηζρχεη
κεηά ηελ έθδνζε ησλ Ξ.Γ. 15/2006 (Α΄12) θαη Ξ.Γ. 114/2013.
Ρν Ξ.Γ. 114/13.06.2013 (ΦΔΘ 147/Α/17.06.2013) «Κέηξα γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ρξήζεο
νξηζκέλσλ επηθίλδπλσλ νπζηψλ ζε ειεθηξηθφ θαη ειεθηξνληθφ εμνπιηζκφ ζε ζπκκφξθσζε πξνο
ηελ Νδεγία 2011/65/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ».
Ρν κε αξ.πξση. 3010421/1750/31.8.2004 έγγξαθν ηνπ Γεληθνχ Σεκείνπ ηνπ Θξάηνπο ζρεηηθά κε
ηελ ηαμηλφκεζε Απνβιήησλ Δηδψλ Ζιεθηξηθνχ θαη Ζιεθηξνληθνχ Δμνπιηζκνχ (ΑΖΖΔ) γηα νδηθή
κεηαθνξά.
Ρν κε αξ.πξση. 138378/1619/08.09.2008 έγγξαθν ηνπ Γ.Δ.Γ.Π.Α.Ξ. ηνπ ΞΔΣΩΓΔ ζρεηηθά κε ηηο
Άδεηεο ζπιινγήο – κεηαθνξάο Απνβιήησλ Δηδψλ Ζιεθηξηθνχ θαη Ζιεθηξνληθνχ Δμνπιηζκνχ
(ΑΖΖΔ).
Ρελ κε αξ.πξση.: Ζ.Ξ. 23615/651/Δ.103 ΘΑ ( ΦΔΘ: 1184Β/09-05-2014) «Θαζνξηζκφο θαλφλσλ
θαη πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ εηδψλ ειεθηξηθνχ θαη
ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ (ΑΖΖΔ), ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Νδεγίαο 2012/19ΔΘ
«ζρεηηθά κε ηα απφβιεηά ειεθηξηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ (ΑΖΖΔ)» ηνπ Δπξσπατθνχ
Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 4εο Ηνπιίνπ 2012 θαη άιιεο δηαηάμεηο
Ρελ αξ.πξση. 8532/28-07-06 απφθαζε γηα ηελ έγθξηζε ηνπ πεξηθεξεηαθνχ Πρεδηαζκνχ ΓΠΑ.
Ρε κε αξηζκ. πξση. ΓΓ 15649/1522 (ΦΔΘ 491/31-3-2011) απφθαζε ηνπ Γ.Γ. ηεο απνθεληξσκέλεο
δηνίθεζεο Ξει/ζνπ, Γπη. Διιάδαο & Ηνλίνπ «Κεηαβίβαζε δηθαηψκαηνο ππνγξαθήο...».
Ρελ απφ : 06-02-2014 αίηεζε ηεο εηαηξίαο «METECO A.E.» πξνο ηελ πεξεζία καο, κε
ζπλεκκέλα δχν (2) ζπλεκκέλα ηεχρε κειέηεο, νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ζπζηήκαηνο ζπιινγήο
θαη κεηαθνξάο ζηεξεψλ απνβιήησλ.
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27. Ρελ κε αξηζκ. πξση.: 15/Φ.14.2/24109/6/20816-25/09/2009 Άδεηα ιεηηνπξγίαο κνλάδαο
δηαινγήο-απνζήθεπζεο θαη επεμεξγαζίαο παιαηψλ ζηδήξσλ θαη κεηάιισλ θαη δηαιπηήξην
νρεκάησλ ηεο εηαηξείαο : «METECO A.E.»

Απνθαζίδνπκε:
Σνξεγνχκε άδεηαο ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο κε επηθηλδύλσλ ζηεξεώλ απνβιήησλ, θαζψο θαη
Απνβιήησλ απφ Δθζθαθέο, Θαηαζθεπέο θαη Θαηεδαθίζεηο (ΑΔΘΘ), Κεηαρεηξηζκέλσλ Διαζηηθψλ
Νρεκάησλ, Νρεκάησλ Ρέινπο Θχθινπ Εσήο (ΝΡΘΕ), Απνβιήησλ Ζιεθηξηθνχ θαη Ζιεθηξνληθνχ
Δμνπιηζκνχ (ΑΖΖΔ), φπσο απηά νξίδνληαη ζηελ Θ..Α. Ζ.Ξ. 50910/2727 (ΦΔΘ 1909Β/22-12-03), εληφο
ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ Ξεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Λήζσλ, ζηελ εηαηξία «METECO A.E.» (ΑΦΚ :
999221405, ΓΝ ΦΑΔ ΘΔΠ/ΛΗΘΖΠ), πνπ εδξεχεη ζην ππ’ αξηζκ.: 686Β Αγξνηεκάρην , Αγξνθηήκαηνο
Λενρσξνχδαο , εθηφο ζρεδίνπ , Γ.Δ.: Θαιιηζέαο , Γήκνο: Ωξαηνθάζηξνπ , Ξ.Δ.: Θεο/λίθεο, κε ζθνπφ ηε
κεηαθνξά ηνπο ζε λνκίκσο αδεηνδνηεκέλεο εγθαηαζηάζεηο δηάζεζεο, αλαθχθισζεο, επεμεξγαζίαο θαη
αμηνπνίεζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ, κε ηελ θάησζη πεξηγξαθή δξαζηεξηφηεηαο θαη κε ηνπο αθφινπζνπο
φξνπο θαη πεξηνξηζκνχο:
Ξεξηγξαθή Γξαζηεξηόηεηαο:
Ππιινγή θαη κεηαθνξά κε επηθίλδπλσλ ζηεξεώλ απνβιήησλ, φπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζην
Ξαξάξηεκα ΗΒ ηνπ άξζξνπ 17 ηεο ΘΑ ΖΞ 50910/2727/2003 (ΦΔΘ 1909/Β/22.12.03), Δπξσπατθφο
Θαηάινγνο Απνβιήησλ (ΔΘΑ), Απφθαζε 2001/118/Δ.Θ., φπσο απηφο ηζρχεη κε ηηο εθάζηνηε
ηξνπνπνηήζεηο ηνπ), κε νλνκαηνινγία αλαθνξάο σο αθνινχζσο:
ΔΘΑ
02
02 01
02 01 10
10
10 02
10 02 01
10 02 02
10 02 10
10 03
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

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΑΞΝΒΙΖΡΝ
ΑΞΝΒΙΖΡΑ ΑΞΝ ΓΔΥΟΓΗΑ, ΘΖΞΔΡΗΘΖ, ΓΑΡΝΘΑΙΙΗΔΟΓΔΗΑ, ΓΑΠΝΘΝΚΗΑ,
ΘΖΟΑ ΘΑΗ ΑΙΗΔΗΑ, ΞΟΝΔΡΝΗΚΑΠΗΑ ΘΑΗ ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑ ΡΟΝΦΗΚΥΛ
Απόβιεηα από γεσξγία, θεπεπηηθή, πδαηνθαιιηέξγεηα, δαζνθνκία, ζήξα θαη
αιηεία
απφβιεηα κέηαιια
ΑΞΝΒΙΖΡΑ ΑΞΝ ΘΔΟΚΗΘΔΠ ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΔΠ
Απόβιεηα από ηε βηνκεραλία ζηδήξνπ θαη ράιπβα
απφβιεηα απφ ηελ επεμεξγαζία ζθσξίαο
αλεπεμέξγαζηε ζθσξία
ζθσξίεο εμέιαζεο
Απόβιεηα από ηελ ζεξκηθήο κεηαιινπξγία αινπκηλίνπ
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 πεξηιακβάλνληαη ζην ζεκείν 10
05 10
Απόβιεηα από ηε ζεξκηθή ή κεηαιινπξγία ραιθνύ
ζθσξίεο πξσηνγελνχο θαη δεπηεξνγελνχο παξαγσγήο
επηπιένπζεο ζθσξίεο θαη εμαθξίζκαηα πξσηνγελνχο θαη δεπηεξνγελνχο παξαγσγήο
άιια ζσκαηίδηα θαη ζθφλε
Απόβιεηα από ηε ζεξκηθή ή 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 ή κεηαιινπξγία άιισλ κε ζηδεξνύρσλ κεηάιισλ
ζσκαηίδηα θαη ζθφλε
άιιεο ζθσξίεο
επηπιένπζεο ζθσξίεο θαη εμαθξίζκαηα εθηφο εθείλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζεκείν 10
08 10
απνξξίκκαηα ζεηηθψλ ειεθηξνδίσλ
Απόβιεηα από ηε ρύηεπζε ζηδεξνύρσλ ηεκαρίσλ

ΦΑΠΖ

ΠΡΔΟΔΝ

ΠΡΔΟΔΝ
ΠΡΔΟΔΝ
ΠΡΔΟΔΝ
ΠΡΔΟΔΝ
ΠΡΔΟΔΝ
ΠΡΔΟΔΝ
ΠΡΔΟΔΝ - ΠΘΝΛΖ
ΠΡΔΟΔΝ
ΠΡΔΟΔΝ
ΠΡΔΟΔΝ
ΠΡΔΟΔΝ - ΠΘΝΛΖ
ΠΡΔΟΔΝ
ΠΡΔΟΔΝ - ΓΟΝ
ΠΡΔΟΔΝ
ΠΡΔΟΔΝ - ΠΘΝΛΖ
ΠΡΔΟΔΝ - ΓΑΟΔΠ
ΠΡΔΟΔΝ - ΠΘΝΛΖ
ΠΡΔΟΔΝ - ΓΟΝ
ΠΡΔΟΔΝ
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ΔΘΑ
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
12 01
12 01
12 01
12 01
15

01
02
03
04
05

15 01
15 01 01
15 01 02
15 01 03
15 01 04
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
16
16
16
16

01
01
01
01
01

12
16
17
18
19

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΑΞΝΒΙΖΡΝ
ζθσξία θακίλσλ
ρχηεπζε θαινππηψλ (εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ), ηα νπνία δελ έρνπλ ππνζηεί ρχζε
κεηάιινπ, εθηφο εθείλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζεκείν 10 09 05
ρχηεπζε θαινππηψλ (εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ), ηα νπνία έρνπλ ππνζηεί ρχζε
κεηάιινπ εθηφο εθείλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζεκείν 10 09 07
ζθφλε θαπζαεξίσλ εθηφο εθείλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζεκείν 10 09 09
άιια ζσκαηίδηα εθηφο εθείλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζεκείν 10 09 11
Απόβιεηα από ηε ρύηεπζε κε ζηδεξνύρσλ ηεκαρίσλ
ζθσξία θακίλσλ
ρχηεπζε θαινππηψλ (εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ), πνπ δελ έρνπλ ππνζηεί ρχζε κεηάιινπ
εθηφο εθείλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζεκείν 10 10 05
ρχηεπζε θαινππηψλ (εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ) πνπ έρνπλ ππνζηεί ρχζε κεηάιινπ
εθηφο εθείλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζεκείν 10 10 07
ζθφλε θαπζαεξίσλ εθηφο εθείλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζεκείν 10 10 09
άιια ζσκαηίδηα εθηφο εθείλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζεκείν 10 10 11
ΑΞΝΒΙΖΡΑ ΑΞΝ ΡΖ ΣΖΚΗΘΖ ΔΞΗΦΑΛΔΗΑΘΖ ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑ ΘΑΗ ΡΖΛ
ΔΞΗΘΑΙΤΖ ΚΔΡΑΙΙΥΛ ΘΑΗ ΑΙΙΥΛ ΙΗΘΥΛ ΓΟΝΚΔΡΑΙΙΝΟΓΗΑ ΚΖ
ΠΗΓΖΟΝΣΥΛ ΚΔΡΑΙΙΥΛ
Απόβιεηα από κε ζηδεξνύρεο πδξνκεηαιινπξγίαο δηεξγαζίεο
απφβιεηα απφ ηελ παξαγσγή ζεηηθψλ ειεθηξνδίσλ γηα πδαξείο ειεθηξνιπηηθέο
δηεξγαζίεο
απφβιεηα απφ πδξνκεηαιινπξγηθέο δηεξγαζίεο ραιθνχ εθηφο εθείλσλ πνπ
πεξηιακβάλνληαη ζην ζεκείν 11 02 05
Απόβιεηα από δηεξγαζίεο γαιβαληζκνύ
ζηεξεφο ςεπδάξγπξνο
ζηάρηε ςεπδαξγχξνπ
ΑΞΝΒΙΖΡΑ ΑΞΝ ΡΖ ΚΝΟΦΝΞΝΗΖΠΖ ΘΑΗ ΡΖ ΦΠΗΘΖ ΘΑΗ ΚΖΣΑΛΗΘΖ
ΔΞΗΦΑΛΔΗΑΘΖ ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑ ΚΔΡΑΙΙΥΛ ΘΑΗ ΞΙΑΠΡΗΘΥΛ
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
ΑΞΝΒΙΖΡΑ ΑΞΝ ΠΠΘΔΑΠΗΔΠ, ΑΞΝΟΟΝΦΖΡΗΘΑ ΙΗΘΑ, ΦΑΠΚΑΡΑ
ΠΘΝΞΗΠΚΑΡΝΠ, ΙΗΘΑ ΦΗΙΡΟΥΛ ΘΑΗ ΞΟΝΠΡΑΡΔΡΗΘΝΠ ΟΝΣΗΠΚΝΠ ΚΖ
ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΝΚΔΛΑ ΑΙΙΥΠ
Ππζθεπαζία
(πεξηιακβαλνκέλσλ
ηδηαηηέξσο
ζπιιεγέλησλ
δεκνηηθώλ
απνβιήησλ ζπζθεπαζίαο)
ζπζθεπαζία απφ ραξηί θαη ραξηφλη
πιαζηηθή ζπζθεπαζία
μχιηλε ζπζθεπαζία
κεηαιιηθή ζπζθεπαζία
ζπλζεηηθή ζπζθεπαζία
κεηθηή ζπζθεπαζία
γπάιηλε ζπζθεπαζία
ζπζθεπαζία απφ πθαληνπξγηθέο χιεο
απνξξνθεηηθά πιηθά, πιηθά θίιηξσλ, πθάζκαηα, ζθνππίζκαηνο θαη
πξνζηαηεπηηθόο ξνπρηζκόο
απνξξνθεηηθά πιηθά, πιηθά θίιηξσλ, πθάζκαηα ζθνππίζκαηνο θαη πξνζηαηεπηηθφο
ξνπρηζκφο άιια απφ ηα αλαθεξφκελα ζην ζεκείν 15 02 02
ΑΞΝΒΙΖΡΑ ΚΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΝΚΔΛΑ ΑΙΙΥΠ ΠΡΝΛ ΘΑΡΑΙΝΓΝ
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)
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 πεξηιακβάλνληαη ζην ζεκείν 16 01 11
δεμακελέο πγξνπνηεκέλνπ θπζηθνχ αεξίνπ
ζηδεξνχρα κέηαιια
κε ζηδεξνχρα κέηαιια
πιαζηηθά

ΦΑΠΖ
ΠΡΔΟΔΝ
ΠΡΔΟΔΝ
ΠΡΔΟΔΝ
ΠΡΔΟΔΝ - ΠΘΝΛΖ
ΠΡΔΟΔΝ - ΠΘΝΛΖ
ΠΡΔΟΔΝ
ΠΡΔΟΔΝ
ΠΡΔΟΔΝ
ΠΡΔΟΔΝ - ΠΘΝΛΖ
ΠΡΔΟΔΝ

ΠΡΔΟΔΝ
ΠΡΔΟΔΝ
ΠΡΔΟΔΝ
ΠΡΔΟΔΝ - ΠΘΝΛΖ

ΠΡΔΟΔΝ
ΠΡΔΟΔΝ
ΠΡΔΟΔΝ
ΠΡΔΟΔΝ
ΠΡΔΟΔΝ

-

ΠΘΝΛΖ
ΠΘΝΛΖ
ΠΘΝΛΖ
ΠΘΝΛΖ

ΠΡΔΟΔΝ
ΠΡΔΟΔΝ
ΠΡΔΟΔΝ
ΠΡΔΟΔΝ
ΠΡΔΟΔΝ
ΠΡΔΟΔΝ
ΠΡΔΟΔΝ
ΠΡΔΟΔΝ
ΠΡΔΟΔΝ

ΠΡΔΟΔΝ
ΠΡΔΟΔΝ
ΠΡΔΟΔΝ
ΚΗΘΡΝ ΙΗΘΝ
ΠΡΔΟΔΝ
ΠΡΔΟΔΝ
ΠΡΔΟΔΝ
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ΔΘΑ
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
19
19
19

12
12
12
12

03
04
05
12

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

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΑΞΝΒΙΖΡΝ
γπαιί
θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία κε πξνδηαγξαθφκελα άιισο
Απόβιεηα από ειεθηξηθό θαη ειεθηξνληθό εμνπιηζκό
απνξξηπηφκελνο εμνπιηζκφο άιινο απφ ηνλ αλαθεξφκελν ζηα ζεκεία 16 02 09 έσο 16 02
12
ζπζηαηηθά ζηνηρεία πνπ έρνπλ αθαηξεζεί απφ απνξξηπηφκελν εμνπιηζκφ άιια απφ απηά
πνπ αλαθέξνληαη ζην ζεκείν 16 02 15
Δμαληιεκέλνη θαηαιύηεο
εμαληιεκέλνη θαηαιχηεο πνπ πεξηέρνπλ ρξπζφ, άξγπξν, ξήλην, ξφδην, παιιάδην, ηξίδην ή
ιεπθφρξπζν (εθηφο απφ ην ζεκείν 16 08 07)
εμαληιεκέλνη θαηαιχηεο πνπ πεξηέρνπλ κεηαβαηηθά κέηαιια ή ελψζεηο κεηαβαηηθψλ
κεηάιισλ κε πξνδηαγξαθφκελα άιισο
εμαληιεκέλνη θαηαιχηεο ππξφιπζεο ξεπζηήο θιίλεο (εθηφο απφ ην ζεκείν 16 08 07)
ΑΞΝΒΙΖΡΑ ΑΞΝ ΘΑΡΑΠΘΔΔΠ ΘΑΗ ΘΑΡΔΓΑΦΗΠΔΗΠ (ΞΔΟΗΙΑΚΒΑΛΔΡΑΗ ΣΥΚΑ
ΔΘΠΘΑΦΖΠ ΑΞΝ ΚΝΙΠΚΔΛΔΠ ΡΝΞΝΘΔΠΗΔΠ)
Κέηαιια (πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ θξακάησλ ηνπο)
ραιθφο, κπξνχληδνο, νξείραιθνο
αινπκίλην
κφιπβδνο
ςεπδάξγπξνο
ζίδεξνο θαη ράιπβαο
θαζζίηεξνο
αλάκεηθηα κέηαιια
θαιψδηα εθηφο εθείλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζεκείν 17 04 10
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
Απόβιεηα από ηελ θαύζε ή ππξόιπζε απνβιήησλ
ζηδεξνχρα πιηθά πνπ αθαηξέζεθαλ απφ ηελ ηέθξα θιηβάλνπ
ηέθξα θαη ζθσξία θιηβάλνπ άιιεο απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζην ζεκείν 19 01 11
Απόβιεηα από θαηαηεκαρηζκό απνβιήησλ πνπ πεξηέρνπλ κέηαιια
απφβιεηα ζηδήξνπ ή ράιπβα
κε ζηδεξνχρα απφβιεηα
ειαθξφ θιάζκα θαηαηεκαρηζκνχ θαη ζθφλε άιιν απφ ηα αλαθεξφκελα ζην ζεκείν 19 10
03
άιια θιάζκαηα άιια απφ ηα αλαθεξφκελα ζην ζεκείν 19 10 05
Απόβιεηα από ηε κεραληθή θαηεξγαζία απνβιήησλ (π.ρ. δηαινγή, ζύλζιηςε,
ζπκπαγνπνίεζε, θνθθνπνίεζε) κε πξνδηαγξαθόκελα άιισο
ραξηί θαη ραξηφλη
ζηδεξνχρα κέηαιια

ΦΑΠΖ
ΠΡΔΟΔΝ
ΠΡΔΟΔΝ

κε ζηδεξνχρα κέηαιια
πιαζηηθά θαη θανπηζνχθ
γπαιί
άιια απφβιεηα (πεξηιακβαλνκέλσλ κεηγκάησλ πιηθψλ) απφ ηε κεραληθή θαηεξγαζία
απνβιήησλ εθηφο εθείλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζεκείν 19 12 11
ΓΖΚΝΡΗΘΑ ΑΞΝΒΙΖΡΑ (ΝΗΘΗΑΘΑ ΑΞΝΒΙΖΡΑ ΘΑΗ ΞΑΟΝΚΝΗΑ ΑΞΝΒΙΖΡΑ ΑΞΝ
ΔΚΞΝΟΗΘΔΠ
ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΔΠ,
ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΔΠ
ΘΑΗ
ΗΓΟΚΑΡΑ),
ΞΔΟΗΙΑΚΒΑΛΝΚΔΛΥΛ ΚΔΟΥΛ ΣΥΟΗΠΡΑ ΠΙΙΔΓΔΛΡΥΛ
Σσξηζηά ζπιιεγέληα κέξε (εθηόο από ην ζεκείν 15 01)
απνξξηπηφκελνο ειεθηξηθφο θαη ειεθηξνληθφο εμνπιηζκφο άιινο απφ ηνλ αλαθεξφκελν
ζηα ζεκεία 20 01 21, 20 01 23 θαη 20 01 35
μχιν εθηφο εθείλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζεκείν 20 01 37
Ξιαζηηθά
Κέηαιια

ΠΡΔΟΔΝ
ΠΡΔΟΔΝ
ΠΡΔΟΔΝ

ΠΡΔΟΔΝ
ΠΡΔΟΔΝ
ΠΡΔΟΔΝ
ΠΡΔΟΔΝ
ΠΡΔΟΔΝ

ΠΡΔΟΔΝ
ΠΡΔΟΔΝ
ΠΡΔΟΔΝ
ΠΡΔΟΔΝ
ΠΡΔΟΔΝ
ΠΡΔΟΔΝ
ΠΡΔΟΔΝ
ΠΡΔΟΔΝ

ΠΡΔΟΔΝ
ΠΡΔΟΔΝ - ΠΘΝΛΖ
ΠΡΔΟΔΝ
ΠΡΔΟΔΝ
ΠΡΔΟΔΝ - ΠΘΝΛΖ
ΠΡΔΟΔΝ - ΠΘΝΛΖ

ΠΡΔΟΔΝ
ΠΡΔΟΔΝ

ΠΡΔΟΔΝ

ΠΡΔΟΔΝ
ΠΡΔΟΔΝ
ΠΡΔΟΔΝ
ΠΡΔΟΔΝ

1. Δηδηθνί όξνη πνπ αθνξνύλ ζηνπο παξαπάλσ θσδηθνύο:
1.1. Ρα απφβιεηα ηα νπνία πεξηγξάθνληαη κε θσδηθφ ΔΘΑ πνπ αληηζηνηρεί ζηε κε επηθίλδπλε εθδνρή
δεύγνπο θσδηθώλ απνβιήησλ (παξαθάησ πίλαθαο), ζα ζπιιέγνληαη ρσξηζηά θαη θαηά ηε
κεηαθνξά ηνπο ζα ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεκέλε αλάιπζε δηαπηζηεπκέλνπ εξγαζηεξίνπ κε
επζχλε ηνπ παξαγψγνπ ησλ απνβιήησλ (πξφηππν ΔΙΝΡ ΔΛ 14899) φηαλ αθνξά ζε παξαγσγηθή
δξαζηεξηφηεηα πνπ αδεηνδνηείηαη πεξηβαιινληηθά, επηρείξεζε ή εγθαηάζηαζε.
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1.2. Ρα νρήκαηα ηέινπο θχθινπ δσήο (ΝΡΘΕ) πνπ θαηαηάζζνληαη ζηνλ θσδηθφ ΔΘΑ 16 01 04*
(απνξξηπηόκελα νρήκαηα), δελ ηαμηλνκνχληαη ζε θαηεγνξία επηθίλδπλσλ πιηθψλ γηα νδηθή
κεηαθνξά, αξθεί λα έρνπλ ιεθζεί ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ απνθπγή δηαξξνήο θαπζίκσλ θαη
πγξψλ κπαηαξίαο ζε ζπλήζεηο ζπλζήθεο κεηαθνξάο (18. Πρεη.) θαη σο εθ ηνχηνπ ηα απφβιεηα
απηά ζεσξνχληαη κε επηθίλδπλα θαηά ηελ νδηθή κεηαθνξά.
1.3. Ρα απφβιεηα πνπ θαηαηάζζνληαη ζηνπο Θσδηθνχο ΔΘΑ 16 02 11* (απνξξηπηφκελνο εμνπιηζκφο
πνπ πεξηέρεη ρισξνθζνξάλζξαθεο), 16 02 13* (απνξξηπηφκελνο εμνπιηζκφο πνπ πεξηέρεη
επηθίλδπλα ζπζηαηηθά ζηνηρεία άιινο απφ ηνπο αλαθεξφκελνπο ζηα ζεκεία 16 02 09 έσο 16 02
12), 20 01 21* (ζσιήλεο θζνξηζκνχ θαη άιια απφβιεηα πεξηέρνληα πδξάξγπξν), 20 01 23*
(απνξξηπηφκελνο εμνπιηζκφο πνπ πεξηέρεη ρισξνθζνξάλζξαθεο) & 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), ζχκθσλα κε ην έγγξαθν ηνπ Γεληθνχ Σεκείνπ
ηνπ Θξάηνπο (21. Πρεη.) θαη ην έγγξαθν ηνπ Γ.Δ.Γ.Π.Α.Ξ. (22. Πρεη.), ζπιιέγνληαη θαη
κεηαθέξνληαη φπσο ηα κε επηθίλδπλα ζηεξεά απφβιεηα θαη ηελ (11) ζρεηηθή εγθχθιην ηνπ ΞΔΘΑ.
Ν απνξξηπηόκελνο ειεθηξηθόο θαη ειεθηξνληθόο εμνπιηζκόο πνπ επηζεκαίλεηαη κε
αζηεξίζθν θαη αθνξά απόβιεηα (ΑΖΖΔ) σο αθέξαηεο ζπζθεπέο (21. & 22. Πρεη.)
ραξαθηεξίδνληαη σο κε επηθίλδπλα πιηθά θαηά ηελ νδηθή κεηαθνξά. Ππλεπώο, θαηά ηε
ζπιινγή θαη κεηαθνξά ηνπο, 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.

2. Γεληθνί Όξνη:
2.1. Ζ παξνχζα άδεηα ηζρχεη γηα ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο κε επηθίλδπλσλ
ζηεξεώλ απνβιήησλ (σο πξνο ηελ ζπιινγή θαη κεηαθνξά), εληφο ηεο ρσξηθήο
αξκνδηφηεηαο ηεο Ξεξηθέξεηα Ηνλίσλ Λήζσλ θαη ηεο κεηαθνξάο απηψλ πξνο ηνπο απνδέθηεο
ηνπ αλσηέξσ πίλαθα φπσο:
λνκίκσο αδεηνδνηεκέλεο κνλάδεο αλαθχθισζεο.
λνκίκσο αδεηνδνηεκέλεο βηνκεραληθέο κνλάδεο αλάθηεζεο - αλαθχθισζεο πνπ ζα
ρξεζηκνπνηνχλ ηα ζηεξεά απφβιεηα ζαλ πξψηε χιε.
απνβιήησλ πνπ έρνπλ ζπκβιεζεί κε ηα εγθεθξηκέλα απφ ηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε ηνπ ΞΔΣΩΓΔ
ζπζηήκαηα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο απνβιήησλ πνπ εληάζζνληαη ζηνλ Λφκν 2939/01.
Όζνλ αθνξά γεληθά απφβιεηα γηα ηα νπνία απαηηείηαη ε ηειηθή δηάζεζε ηνπο λα γίλεηαη ζε
ΣΡΑ, γηα απηά ε παξνχζα άδεηα είλαη ζε ηζρχ γηα φζν δηάζηεκα ε εηαηξία θαηέρεη ζχκβαζε κε ηνλ
ή ηνπο θνξείο δηαρείξηζεο ησλ ΣΡΑ. Γηα απηή ηελ πεξίπησζε, ε εηαηξία ππνρξενχηαη θάζε θνξά
πνπ ζην ρξνληθφ απηφ δηάζηεκα αλαλεψλεηαη ε αλσηέξσ ζχκβαζε λα πξνζθνκίδεη ζηε Γ/λζε
ΞΔ.ΣΩ.ΠΣΔ Ηνλίνπ ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Ξει/λεζνπ Γπηηθήο Διι., Ηνλίνπ ζρεηηθφ
αληίγξαθν άκεζα. Πε πεξίπησζε πνπ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ε εηαηξία 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.
2.2. Ζ παξνχζα άδεηα ηζρύεη γηα κέγηζην ρξνληθό δηάζηεκα πέληε (5) εηώλ από ζήκεξα θαη
εθφζνλ δελ παξεκβιεζεί άιιε ζρεηηθή Λνκνζεηηθή Οχζκηζε κε ηνπο θάησζη φξνπο:
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Γηα ηα απόβιεηα ησλ θεθαιαίσλ 01 έσο θαη 20 ηεο αλσηέξσ ΘΑ (7. Πρεη.), ε παξνχζα
απφθαζε ηζρχεη γηα ην δηάζηεκα ηζρχνο ησλ Ππκβάζεσλ πνπ δηαζέηεη ε εηαηξία κε θαηάιιεια
αδεηνδνηεκέλεο εηαηξίεο αλαθχθισζεο, επεμεξγαζίαο θαη αμηνπνίεζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ θαζψο
θαη ησλ Απνθάζεσλ Έγθξηζεο Ξεξηβαιινληηθψλ φξσλ θαη ησλ Αδεηψλ Ιεηηνπξγίαο ησλ κνλάδσλ
αλάθηεζεο – αλαθχθισζεο πνπ, γηα ηα απφβιεηα πνπ εληάζζνληαη ζηνλ Λφκν 2939/01, έρνπλ
ζπκβιεζεί κε ηα εγθεθξηκέλα απφ ηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε ηνπ ΞΔΘΑ ζπζηήκαηα ελαιιαθηηθήο
δηαρείξηζεο απνβιήησλ.
Δηδηθφηεξα, γηα ηα κεηαρεηξηζκέλα ειαζηηθά νρεκάησλ, ηα νρήκαηα ηέινπο θχθινπ δσήο, θαη ηα
ΑΖΖΔ, ε παξνχζα άδεηα ηζρχεη απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο θάζε Πχκβαζεο ηεο Δπηρείξεζεο κε ηα
αληίζηνηρα Ππιινγηθά Ππζηήκαηα Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ γηα κεηαθνξά ησλ
ζπιιεγνκέλσλ απφ απηήλ ζηεξεψλ απνβιήησλ ζηηο εγθεθξηκέλεο εγθαηαζηάζεηο πξνζσξηλήο
απνζήθεπζεο, δηάζεζεο, δηαινγήο, αμηνπνίεζεο θαη επεμεξγαζίαο πνπ ζα νξίδνληαη απφ ην
αληίζηνηρν Ππιινγηθφ Πχζηεκα Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο.
Δπίζεο ε εηαηξία ππνρξενχηαη εγθαίξσο θαη πξηλ ηε ιήμε ηεο ηζρχνο ηεο παξνχζαο Απφθαζεο λα
ππνβάιεη ζρεηηθφ αίηεκα ζηελ Γ/λζε Ξεξηβάιινληνο & Σσξηθνχ Πρεδηαζκνχ Ηνλίνπ ηεο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Ξεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδνο &, γηα ηελ αλαζεψξεζε απηήο θαη
ελδερνκέλσο λα επαλαθαζνξηζηνχλ, νη φξνη θαη νη πεξηβαιινληηθέο δεζκεχζεηο πνπ πεξηιακβάλεη.
2.3. Ζ παξνχζα άδεηα ηζρχεη γηα ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο εληόο ησλ νξίσλ
ηεο Ξεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Λήζσλ. Δάλ ε δξαζηεξηφηεηα ηεο ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο
επεθηείλεηαη πέξα ησλ νξίσλ απηψλ, ε εηαηξία ππνρξενχηαη λα δεηήζεη άδεηα απφ ηελ αληίζηνηρε
αξκφδηα θαηά λφκν πεξεζία ηεο νηθείαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο.
2.4. Ζ παξνχζα άδεηα ηζρχεη γηα δξαζηεξηφηεηεο ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο κε επηθίλδπλσλ ζηεξεώλ
απνβιήησλ (σο πξνο ηελ ζπιινγή θαη κεηαθνξά), ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ΘΑ
50910/2727/2003 θαη δελ επεθηείλεηαη ζε εξγαζίεο πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο, δηάζεζεο,
αμηνπνίεζεο θαη κεηαθφξησζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ.
2.5. Ζ εηαηξία ππνρξενχηαη πξν ηεο έλαξμεο ησλ αλαθεξνκέλσλ 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 θαζαξηφηεηνο ηνπ
εμνπιηζκνχ ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο ησλ απνξξηκκάησλ.
2.6. Ζ εηαηξία έρεη ηελ επζχλε γηα ην ρεηξηζκφ θαη ηε ζπληήξεζε φισλ ησλ νρεκάησλ κεηαθνξάο
ζηεξεψλ απνβιήησλ, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. Λα ιεθζνχλ φια ηα απαξαίηεηα
κέηξα γηα ηελ αζθαιή θίλεζε ησλ νρεκάησλ, έηζη ψζηε νη εξγαζίεο ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο λα
κελ εγθπκνλνχλ θηλδχλνπο γηα ηελ αλζξψπηλε πγεία θαη ην πεξηβάιινλ.
2.7. Ζ αδεηνδνηνχκελε εηαηξία γηα ζπιινγή θαη κεηαθνξά απνβιήησλ έρεη ηελ πιήξε επζχλε γηα ηελ
νξγάλσζε ησλ κέζσλ ζπιινγήο θαη ησλ νρεκάησλ κεηαθνξάο, ηελ θαηαιιειφηεηά ηνπο γηα ηε
κεηαθνξά ησλ απνβιήησλ, ηελ αζθαιή παξάδνζή ηνπο ζε λφκηκα ιεηηνπξγνχζεο επηρεηξήζεηο
πξνο πεξαηηέξσ εξγαζίεο αμηνπνίεζεο ή δηάζεζεο (R/D) ή πξνο δηαζπλνξηαθή κεηαθνξά.
2.8. Ζ εηαηξία ππνρξενχηαη ζχκθσλα κε ην αξ. 13 § 3 ηεο ΘΑ ΖΞ 50910/2727/03 θαη ηελ Δγθχθιην κε
Α.Ξ. νηθ.129043/4345/08.07.2011 ηνπ ΞΔΘΑ, λα θαηαρσξεζεί ζε Κεηξών πνπ ηεξείηαη ζηελ
αξκφδηα ππεξεζία πεξηβάιινληνο (Ρκήκα Γηαρείξηζεο Πηεξεψλ Απνβιήησλ) ηνπ ΞΔΘΑ, θαη
νθείιεη λα πξνζθνκίζεη εληόο 3 κελώλ ζηελ Γ/vζε Ξεξηβάιινληνο & Σσξηθνχ Πρεδηαζκνχ
Ηνλίνπ ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Ξεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδνο θαη Ηνλίνπ απνδεηθηηθό
ηεο θαηαρώξεζήο ηεο ζην ελ ιφγσ Κεηξψν.
2.9. 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 εηαηξία
θηλδπλεχεη ε δεκφζηα πγεία θαη ην πεξηβάιινλ. Ζ άδεηα, επίζεο, κπνξεί λα αλαθιεζεί ή λα
επηβιεζνχλ πξφζζεηνη φξνη σο απνηέιεζκα κειινληηθψλ δηαηάμεσλ ηνπ ΞΔΘΑ θαη ζπλαξκφδησλ
πνπξγείσλ.
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2.10. Δπηζεκαίλεηαη φηη αλ απφ ηηο εξγαζίεο ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο πξνθιεζεί ξχπαλζε ή ππνβάζκηζε
ηνπ πεξηβάιινληνο κε ππαηηηφηεηα ηεο εηαηξίαο, ζα εθαξκνζηεί ην άξζξν 15 ηεο ΘΑ Ζ.Ξ.
50910/2727/03 (ΦΔΘ 1909/22.12.03) ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Λ.1650/86 θαη
Λ.2939/2001, Λ.4042/2012 θαη ησλ Ξ.Γ.109/2004 θαη Ξ.Γ.116/2004 πεξί επηβνιήο θπξψζεσλ.
2.11. Γηα θάζε δξαζηεξηφηεηα ζρεηηθή κε ηελ παξνχζα άδεηα πξέπεη λα ππάξρεη ζχκβαζε είηε ηνπ
θαηφρνπ (λνκηθά ή θπζηθά πξφζσπα θ.ι.π.) είηε ηνπ δηαρεηξηζηή ησλ απνξξηκκάησλ (ΝΡΑ θιπ.) κε
ηελ εηαηξία, ε νπνίν νθείιεη λα ελεκεξψλεη ηελ Γ/λζε Ξεξηβάιινληνο & Σσξηθνχ Πρεδηαζκνχ
Ηνλίνπ ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Ξεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδνο θαη Ηνλίνπ 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 εηαηξία δελ πξνζθνκίζεη ηα επηπιένλ απαηηνχκελα
ηερληθά ζηνηρεία, ε παξνχζα άδεηα κπνξεί λα αλαθιεζεί.
2.12. Ζ εηαηξία ππνρξενχηαη λα ηεξεί φια φζα αλαθέξνληαη ζηε Κειέηε Νξγάλσζεο θαη Ιεηηνπξγίαο πνπ
ζπλνδεχεη ηελ παξνχζα άδεηα θαη απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο απηήο, εθφζνλ δελ έξρεηαη ζε
αληίζεζε κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο απφθαζεο.
2.13. Γηα ηα ζηεξεά κε επηθίλδπλα απφβιεηά φπνπ ε δηαρείξηζή ππάγεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ 2939/01,
ζα πξέπεη ε εηαηξία λα δηαζέηεη αληίζηνηρεο ζπκβάζεηο κε ηα εγθεθξηκέλα απφ ηελ αξκφδηα
Γηεχζπλζε ηνπ ΞΔΘΑ ζπζηήκαηα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο απνβιήησλ.
2.14. Νη δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο (ζπιινγή – κεηαθνξά) ησλ απνβιήησλ λα γίλνληαη ζχκθσλα κε ηηο
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο ΘΑ 114218/17.11.1997 (ΦΔΘ 1016 η.Β’).
2.15. Ζ εηαηξία ππνρξενχηαη ζηελ ηήξεζε ησλ αλαγξαθφκελσλ ζηε ζρεη. (11) Δγθχθιην ηνπ ΞΔΘΑ
(Ξαξάγξαθνο Β γηα εξγαζίεο ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο κε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ).
2.16. Ζ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ ΑΔΘΘ δηέπεηαη απφ ηηο γεληθέο αξρέο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο ηνπ
Λφκνπ 2939/2001 θαη ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα αλαγξαθφκελα ζηε ζρεη. (15) ΘΑ.
2.17. Ζ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ ΑΖΖΔ δηέπεηαη απφ ηηο γεληθέο αξρέο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο ηνπ
Λφκνπ 2939/2001 θαη πξέπεη λα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ Ξ.Γ. 117/2004 θαη 116/2004
αληίζηνηρα.

3. Όξνη θαη πεξηνξηζκνί πνπ αθνξνύλ ζηε ζπιινγή κε επηθίλδπλσλ ζηεξεώλ απνβιήησλ:
3.1. Λα γίλεηαη θαηάιιειε επηινγή ησλ ρψξσλ ζπγθέληξσζεο ψζηε:
- λα δηεπθνιχλεηαη ε ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ δηαδηθαζηψλ θνξηνεθθφξησζεο ησλ κεραλεκάησλ
ζπγθέληξσζεο,
- λα είλαη εχθνια πξνζβάζηκνη, ρσξίο λα παξελνρινχληαη γεηηνληθέο θαηνηθίεο,
- λα είλαη ζε ζεκείν θεληξνβαξέο ησλ πεξηνρψλ πνπ εμππεξεηνχλ,
- λα ειαρηζηνπνηείηαη ε νπηηθή φριεζε ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ.
3.2. Θαηά ηελ επηινγή ησλ ρψξσλ ζπιινγήο ησλ απνβιήησλ λα ιακβάλνληαη ηα θαηάιιεια κέηξα,
ψζηε λα κελ πξνθχπηνπλ πξνβιήκαηα πεξηβάιινληνο πγηεηλήο θαη θπθινθνξίαο. Ζ απνθνκηδή ησλ
ζηεξεψλ απνβιήησλ λα γίλεηαη κε ζηαζεξή ζπρλφηεηα εθφζνλ πξφθεηηαη γηα δεκνηηθά απφβιεηα
(ηνπιάρηζηνλ 3 θνξέο ηελ εβδνκάδα) θαη αλαιφγσο κε ηελ ηαρχηεηα πιήξσζεο γηα ηα
απνξξηκαηνθηβψηηα πνπ ηνπνζεηνχληαη ζε βηνκεραληθέο, βηνηερληθέο, εκπνξηθέο θαη
θαηαζθεπαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο.
3.3. Ν αθξηβήο πξνζδηνξηζκφο ησλ ζεκείσλ ζπιινγήο λα γίλεηαη ζε ζπλεξγαζία κε ηα εγθεθξηκέλα
ζπζηήκαηα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο γηα ηα απφβιεηα πνπ ε δηαρείξηζή ηνπο ππάγεηαη ζηηο
δηαηάμεηο ηνπ Λ. 2939/01 θαη λα κελ είλαη ζηαηηθφο, αιιά λα πξνζαξκφδεηαη ζηηο εθάζηνηε
αλάγθεο πνπ ππάξρνπλ.
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3.4. Ρα δνρεία ζπιινγήο, ηα κεραληθά ζάξσζξα θ.α. ζα πξέπεη λα θαζαξίδνληαη απαξαίηεηα επζχο κεηά
ην πέξαο εθάζηεο εθθφξησζήο ηνπο θαη λα απνιπκαίλνληαη ζπζηεκαηηθά ψζηε λα δηαηεξνχληαη ζε
άξηζηε πγεηνλνκηθή θαηάζηαζε, λα απνθεχγεηαη ε πξφθιεζε εζηηψλ κφιπλζεο θαη λα
δηαζθαιίδεηαη ε δεκφζηα πγεία.
3.5. Απαγνξεχεηαη ε ζπγθέληξσζε ή πξνζσξηλή απνζήθεπζε απνβιήησλ νπνηνπδήπνηε είδνπο ζε
ζηεγαζκέλνπο ή ππαίζξηνπο ρψξνπο εληφο ή εθηφο ζρεδίνπ άλεπ ηεο ζρεηηθήο άδεηαο.
3.6. Γηα ηα ΑΔΘΘ πξηλ απφ ηηο εξγαζίεο θαηεδάθηζεο, λα ιακβάλνληαη κέηξα γηα ηελ επηιεθηηθή
απνμήισζε ησλ ηκεκάησλ ησλ πιηθψλ πνπ κπνξνχλ λα επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ είηε ζην εξγνηάμην
είηε ζε άιιεο παξεκθεξείο εξγαζίεο.
3.7. Γηα ηελ θαηά πξνηεξαηφηεηα δηαινγή ησλ αδξαλψλ θαη ησλ αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ ΑΔΘΘ ζην
εξγνηάμην θαη ηε ρσξηζηή ζπιινγή ηνπο, λα ιακβάλνληαη κέηξα ψζηε λα θαζίζηαληαη επθνιφηεξε ε
αμηνπνίεζή ηνπο.
3.8. Νη θάδνη ζπιινγήο ησλ ΑΔΘΘ 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.
3.9. Ρα Απφβιεηα Ζιεθηξηθνχ & Ζιεθηξνληθνχ Δμνπιηζκνχ (ΑΖΖΔ) λα παξαιακβάλνληαη απφ
θαηάιιεια δηακνξθσκέλνπο ρψξνπο, φπνπ ζα ππάξρεη πξφβιεςε γηα απφβιεηα πνπ παξνπζηάδνπλ
θίλδπλν γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ιφγσ ξχπαλζεο ή κφιπλζεο.
3.10. 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.
3.11. 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.
3.12. Ζ ζπιινγή ησλ ΑΖΖΔ νηθηαθήο πξνέιεπζεο λα γίλεηαη ρσξηζηά απφ εθείλα πνπ πξνέξρνληαη απφ
εκπνξηθέο, βηνκεραληθέο θαη άιιεο πεγέο.
3.13. 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 ηελ
δεκφζηα πγεία θαη ην πεξηβάιινλ. Ρν πξνζσπηθφ ηεο εηαηξίαο λα θέξεη εηδηθέο ζηνιέο εξγαζίαο θαη
ινηπφ εμνπιηζκφ (γάληηα, κπφηεο, αζθαιείαο, θξάλνο αληαλαθιαζηηθφ γηιέθν), αλάινγα κε ηελ
θχζε θαη ην σξάξην εξγαζίαο. Λα δνζεί ηδηαίηεξε κέξηκλα ζην λα εμνπιηζηνχλ ηα νρήκαηα κε
ζχζηεκα επηθνηλσλίαο.
3.14. 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
ζπλνδεχεη ηελ παξνχζα Απφθαζε. Δπίζεο, ε εηαηξία πξέπεη λα δηελεξγεί πξνιεπηηθφ ηαηξηθφ –
θιηληθνεξγαζηεξηαθφ έιεγρν 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 (ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ην ρξφλν).
4. Όξνη θαη πεξηνξηζκνί πνπ αθνξνύλ ζηελ κεηαθνξά κε επηθίλδπλσλ ζηεξεώλ απνβιήησλ:
4.1. 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 θιπ.
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4.2. Ρα νρήκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηηο κεηαθνξέο λα έρνπλ ηηο απαηηνχκελεο άδεηεο
θπθινθνξίαο, δειηία ηερληθνχ ειέγρνπ ΘΡΔΝ, λα είλαη εθνδηαζκέλα κε θαηάιιειν εμνπιηζκφ
αληηκεηψπηζεο έθηαθησλ θαηαζηάζεσλ θαη λα είλαη αληηξξππαληηθήο ηερλνινγίαο.
4.3. Νη νδεγνί θαη νη ρεηξηζηέο αλπςσηηθψλ λα έρνπλ ηελ πξνβιεπφκελε απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία
επαγγεικαηηθή άδεηα.
4.4. Ζ δηαδξνκή ησλ νρεκάησλ θαη νη ψξεο κεηαθνξάο λα έρνπλ πξνγξακκαηηζηεί θαηάιιεια, ψζηε λα
κελ πξνθχπηνπλ δεπηεξνγελή πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα απφ θπθινθνξηαθή θφξηηζε ησλ
δξφκσλ θιπ. 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.
4.5. Ζ θπθινθνξία ησλ νρεκάησλ κεηαθνξάο πξέπεη λα αθνινπζεί πηζηά ηνλ Θ.Ν.Θ.
4.6. Ρα νρήκαηα κεηαθνξάο ζα είλαη εμνπιηζκέλα γηα ηελ αληηκεηψπηζε έθηαθησλ αλαγθψλ κε
θαηάιιεια κέηξα, φπσο ππξνζβεζηήξα, ζθνχπεο, γάληηα, εηδηθέο κάζθεο, θαξκαθείν, θιπ. Δπίζεο,
ηα νρήκαηα ζα είλαη εθνδηαζκέλα κε ζχζηεκα επηθνηλσλίαο.
4.7. Κεηά ηελ πιήξσζε ησλ νρεκάησλ κεηαθνξάο αλνηθηνχ ηχπνπ θαη πξηλ ηελ κεηαθνξά ησλ
ζηεξεψλ απνβιήησλ, λα γίλεηαη επηκειήο θάιπςε ηνπο κε ζθέπαζηξν (κνπζακάδεο) γηα ηελ
απνθπγή ηπρφλ δηαζπνξάο απνβιήησλ ζην πεξηβάιινλ θαηά ηελ δηαδξνκή.
4.8. Ζ πιήξσζε ησλ νρεκάησλ κεηαθνξάο λα γίλεηαη κε ηέηνην ηξφπν πνπ λα κελ επηηξέπεη ηελ
κεηαηφπηζε ηνπ θέληξνπ βάξνπο ηνπ νρήκαηνο θαηά ηε κεηαθνξά ηνπ θνξηίνπ, πξνο απνθπγή
ηξνραίνπ αηπρήκαηνο.
4.9. Ρα νρήκαηα λα ζηαζκεχνπλ θαη λα θαζαξίδνληαη ζε λνκίκσο αδεηνδνηεκέλνπο ρψξνπο.
4.10. Ρα νρήκαηα ηεο εηαηξίαο λα ζπληεξνχληαη ζε ζπλεξγεία απηνθηλήησλ πνπ έρνπλ θαηάιιειε άδεηα
γηα ην είδνο ηεο ζπληήξεζεο.
4.11. Ρα νρήκαηα κεηαθνξάο ζα πξέπεη λα θαζαξίδνληαη απαξαηηήησο κεηά ην πέξαο θάζε εθθφξησζήο
ηνπο θαη λα απνιπκαίλνληαη ζπζηεκαηηθά ψζηε λα δηαηεξνχληαη ζε άξηζηε πγεηνλνκηθή θαηάζηαζε.
Ρν πιχζηκν ησλ νρεκάησλ λα γίλεηαη ζε λνκίκσο αδεηνδνηεκέλα πιπληήξηα, ηα νπνία πξέπεη λα
δηαζέηνπλ ζηεγαλφ δάπεδν θαη θαηάιιειν ζχζηεκα γηα ηελ ζπιινγή ησλ πγξψλ απνβιήησλ πνπ
πξνθχπηνπλ απφ ην πιχζηκν ηνπ εμνπιηζκνχ. Δπίζεο, πξέπεη λα δηαζέηνπλ θαηάιιεινπο ρψξνπο, νη
νπνίνη λα πιεξνχλ ζπλζήθεο πγηεηλήο γηα ηνπο εξγαδφκελνπο. Ρα πγξά πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηεο
πιχζεηο ζα πξέπεη λα ζπιιέγνληαη απφ λνκίκσο αδεηνδνηεκέλε εηαηξία θαη λα νδεγνχληαη ζε
εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ ηεο πεξηνρήο.
4.12. 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.
4.13. Ζ εηαηξία νθείιεη λα κεηαθέξεη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ηα ΑΔΘΘ θαη λα ηα παξαδίδεη ζε
εγθεθξηκέλεο κνλάδεο επεμεξγαζίαο ή ζε εγθεθξηκέλνπο ρψξνπο αμηνπνίεζεο ή δηάζεζεο. Ρα ΑΔΘΘ
πνπ κεηαθέξνληαη ζηηο κνλάδεο επεμεξγαζίαο απαγνξεχεηαη λα πεξηέρνπλ νηθηαθά απνξξίκκαηα.
4.14. Ζ κεηαθνξά ησλ απνβιήησλ ΑΔΘΘ ζε εγθεθξηκέλεο εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο ή ζηνπο ρψξνπο
αμηνπνίεζεο θαη δηάζεζεο λα γίλεηαη κε κεηαθνξηθά κέζα πνπ δηαζέηνπλ θαηάιιεια θαιχκκαηα,
ψζηε λα απνηξέπεηαη ε δηαζπνξά ή ε δηάρπζή ηνπο ζηνπο δξφκνπο.
4.15. Ρα ΑΖΖΔ λα ζπζθεπάδνληαη πάλσ ζε παιέηεο αθνχ πξψηα έρνπλ ηπιηρζεί κε πιαζηηθφ θηικ ή
ραξηνθηβψηηα. Θαηά ηε ζηνίβαμε ησλ ΑΖΖΔ ζηα νρήκαηα κεηαθνξάο απηά ζα δέλνληαη κεηαμχ
ηνπο κε ηκάληεο θαη λα ρξεζηκνπνηείηαη θάζε απαξαίηεην κέζν γηα ηελ νξζή θαη αζθαιή ζηήξημή
ηνπο π.ρ. μχιηλνη δνθνί θ.α.). Δηδηθή κέξηκλα λα ιακβάλεηαη ζηε ζπζθεπαζία ησλ απνβιήησλ πνπ
πεξηέρνπλ πγξά (πρ. ςπγεία), ψζηε λα κελ ππάξρεη δηαξξνή πγξψλ απνβιήησλ θαζψο θαη ζηε
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ζπζθεπαζία άιισλ εχζξαπζησλ ΑΖΖΔ (ΞΣ. νζφλεο), ψζηε λα κελ ζξαχνληαη θαηά ηε ζπιινγή–
κεηαθνξά.
4.16. Θακία κεηαθνξά κεηαρεηξηζκέλσλ ειαζηηθψλ δελ ζα γίλεηαη πξνο Σ..Ρ.Α. Πχκθσλα κε ην άξζξν 6
ηεο ΘΑ 29407/3508/2002 «Κέηξα θαη φξνη γηα ηελ πγεηνλνκηθή ηαθή ησλ απνβιήησλ», κεηά ηηο
16/07/2003 δελ γίλνληαη απνδεθηά ζε ΣΡΑ:
α) νιφθιεξα κεηαρεηξηζκέλα ειαζηηθά νρεκάησλ, εθηφο απφ ηα πιηθά πνπ πξννξίδνληαη γηα ρξήζε
ζε θαηαζθεπαζηηθά έξγα εληφο ηνπ ΣΡΑ.
β) ηεκαρηζκέλα κεηαρεηξηζκέλα ειαζηηθά νρεκάησλ κεηά ηηο 16/07/2006. Θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο
εμαηξνχληαη ηα ειαζηηθά πνδειάησλ θαη ηα ειαζηηθά κε εμσηεξηθή δηάκεηξν κεγαιχηεξε ησλ 140
cm.
5. Ρειηθέο πνρξεώζεηο:
5.1. Ζ εηαηξία ππνρξενχηαη λα ηεξεί αξρείν ζην νπνίν ζα αλαγξάθεηαη ε πνζφηεηα, ην είδνο, ε
πξνέιεπζε, ηα θπζηθνρεκηθά ραξαθηεξηζηηθά, νη εκεξνκελίεο παξαιαβήο ή εθρψξεζεο, ν
πξννξηζκφο, ε ζπρλφηεηα ζπιινγήο, ν ηξφπνο δηάζεζεο ησλ απνβιήησλ θαη ην κέζν κεηαθνξάο,
θαζψο θαη ε ζπρλφηεηα θαζαξηζκνχ ησλ νρεκάησλ, ησλ κέζσλ ζπιινγήο θαη ηνπ ινηπνχ
εμνπιηζκνχ κε φια ηα παξαζηαηηθά ζηνηρεία. Ζ εηαηξία ππνρξενύηαη κέρξη ηε 20ε
Φεβξνπαξίνπ θάζε έηνπο λα δηαβηβάδεη απνινγηζηηθή έθζεζε θαζψο θαη ηα παξαπάλσ
ζηνηρεία ζηε Γ/λζε Ξεξηβάιινληνο & Σσξηθνχ Πρεδηαζκνχ Ηνλίνπ ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο
Ξεινπνλλήζνπ Γπηηθήο Διιάδνο & Ηνλίνπ αιιά θαη ζε θάζε πεξεζία ηεο Ξεξηθέξεηαο Ηνλίνπ
εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ ηελ αθνξνχλ.
5.2. Λα νξηζζεί ππεχζπλνο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο απφθαζεο
θαη ησλ δηαηάμεσλ ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο.
5.3. Ζ εηαηξία νθείιεη λα παξέρεη νπνηεζδήπνηε ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία ζηηο αξκφδηεο αξρέο,
φηαλ δεηεζνχλ.
5.4. Πε πεξίπησζε αηπρήκαηνο θαηά ηελ ζπιινγή ή ηε κεηαθνξά λα γίλεηαη άκεζε εθαξκνγή ηεο
ζπλεκκέλεο Κειέηεο Νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο.
5.5. Γηα νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ αίηεζε ηεο άδεηαο, ε εηαηξία
νθείιεη λα ελεκεξψλεη ηελ πεξεζία καο γηα ηπρφλ ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο.
5.6. Αληίγξαθα ηεο παξνχζαο άδεηαο ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνπλ φια ηα νρήκαηα πνπ
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηα φξηα ηεο Ξεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Λήζσλ. Δπίζεο, αληίγξαθν ηεο παξνχζαο κε
ην θάθειν πνπ ηε ζπλνδεχεη ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη θαη ζηελ έδξα ηεο εηαηξίαο θαη λα
επηδεηθλχνληαη ζε θάζε αξκφδηα ππεξεζία.
5.7. Απαγνξεχεηαη ε θαχζε ζηεξεψλ απνβιήησλ ηφζν ζε ππαίζξηνπο ρψξνπο φζν θαη ζε ζηεγαζκέλνπο
ρψξνπο (αλνηρηέο εζηίεο θαχζεο), ζχκθσλα κε ηελ ΘΑ 11535/93 (ΦΔΘ 328Β/6.5.1993).
5.8. Ζ δηαρείξηζε ησλ κεηαρεηξηζκέλσλ νξπθηειαίσλ ησλ νρεκάησλ ηεο εηαηξίαο ζα γίλεηαη ζχκθσλα
κε ην Ξ.Γ. 82/2004 (ΦΔΘ 64Α/2.3.2004) «Κέηξα, φξνη θαη πξφγξακκα γηα ηελ ελαιιαθηηθή
δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ ιηπαληηθψλ ειαίσλ».
5.9. Ζ δηαρείξηζε ησλ κεηαρεηξηζκέλσλ ειαζηηθψλ ησλ νρεκάησλ ηεο εηαηξίαο ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε
ην Ξ.Γ. 109/2004 (ΦΔΘ 75Α/5.3.2004) «Κέηξα θαη φξνη γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ
κεηαρεηξηζκέλσλ ειαζηηθψλ ησλ νρεκάησλ. Ξξφγξακκα γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζή ηνπο».
5.10. Γηα θάζε δξαζηεξηφηεηα ζρεηηθή κε ηε ρνξεγνχκελε άδεηα ζα πξέπεη ηα νρήκαηα λα δηαζέηνπλ
αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην αζηηθήο επζχλεο γηα εξγαζίεο δηαρείξηζεο (θφξησζεο, εθθφξησζεο,
κεηαθνξάο) απνβιήησλ αλάινγα κε ηνλ ηχπν απνβιήησλ πνπ κεηαθέξνπλ.
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5.11. Πηα νρήκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηα πιαίζηα ηεο ελ ιφγσ δξαζηεξηφηεηαο λα αλαγξάθεηαη
ππνρξεσηηθά θαη ζηηο δχν πιεπξέο ν ηίηινο ηεο εηαηξίαο θαζψο θαη ν αξηζκφο ηεο άδεηαο ζε ρξψκα
πνπ λα είλαη ζε έληνλε αληίζεζε κε εθείλν ηνπ νρήκαηνο.
5.12. Ζ εηαηξία νθείιεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ην εθάζηνηε εγθεθξηκέλν πεξηθεξεηαθφ πιαίζην δηαρείξηζεο
ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ.
5.13. Ζ παξνχζα κπνξεί λα αλαθιεζεί είηε κεηά απφ παξάβαζε θάπνηνπ φξνπ ηεο, είηε αλ δηαπηζησζεί
φηη απφ ηε δξαζηεξηφηεηα πνπ αζθεί ε εηαηξία δελ πξνζηαηεχεηαη επαξθψο ην πεξηβάιινλ ή
θηλδπλεχεη ε δεκφζηα πγεία. Πε πεξίπησζε πνπ πξνθιεζεί ξχπαλζε ή ππνβάζκηζε ηνπ
πεξηβάιινληνο κε ππαηηηφηεηα ηεο εηαηξίαο, ζα εθαξκνζηεί ην άξζξν 15 ησλ θπξψζεσλ ηεο ΘΑ
Ζ.Ξ. 50910/2727/03.
5.14. Διέγρνπο γηα ηελ ηήξεζε ή κε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο δχλαληαη λα δηελεξγνχλ νη θαηά ηελ
θείκελε λνκνζεζία αξκφδηεο πεξεζίεο (άξζξν 14 ηεο ΘΑ 50910/2727/2003).
5.15. Ζ παξνχζα άδεηα δελ ππνθαζηζηά νχηε απαιιάζζεη ηνπο ππεχζπλνπο ηεο εηαηξίαο απφ ηελ
ππνρξέσζε λα εθνδηαζηνχλ κε άιιεο άδεηεο γηα ηηο νπνίεο πξνθχπηεη αληίζηνηρε ππνρξέσζε απφ
άιιεο δηαηάμεηο.
5.16. Άξζε ηεο παξνχζαο απφθαζεο είλαη δπλαηφλ λα πξαγκαηνπνηεζεί εάλ θαηά ηε ιεηηνπξγία ηεο
δξαζηεξηφηεηαο πξνθχςεη φηη δελ πξνζηαηεχεηαη επαξθψο ην πεξηβάιινλ, ε δε παξάβαζε ησλ
φξσλ ηεο παξνχζαο απφθαζεο ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ επηβνιή θπξψζεσλ ζχκθσλα κε ηελ
ηζρχνπζα λνκνζεζία.
5.17. Ζ παξνχζα απφθαζε είλαη δπλαηφλ λα πξνζβιεζεί απφ θάζε ελδηαθεξφκελν, κε πξνζθπγή
ελψπηνλ ηνπ πνπξγνχ Ξ.Δ.Θ.Α. κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία 30 εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζή
ηεο ζχκθσλα κε ην λφκν.

Ν ΓΔΛΗΘΝΠ ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ
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