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ΑΠΟΦΑΖ  
      
ΘΔΚΑ:  Άδεηα ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο κε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ ηεο «Γ. & Β. ΞΝΘΖΡΝΠ 

ΝΔ» εληφο ησλ νξίσλ ηεο Ξεξηθέξεηαο Πηεξεάο Διιάδνο. 
 
Έρνληαο ππφςε: 

1. Ρν Λ. 1650/86 «γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο» (ΦΔΘ Α 160), φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε κε ην Λ. 3010/2002 (ΦΔΘ Α 91/25-4-2002) πνπ αλαθέξεηαη ζηελ 
«ελαξκφληζε ηνπ Λ. 1650/86 κε ηηο Νδεγίεο 97/11 Δ.Δ. θαη 96/61 Δ.Δ…». 

2. Ρν Λ. 4014/2011 (ΦΔΘ 209 Α) «Ξεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ, 
ξχζκηζε απζαηξέησλ ζε ζπλάξηεζε κε δεκηνπξγία πεξηβαιινληηθνχ ηζνδπγίνπ θαη άιιεο 
δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο πνπξγείνπ Ξεξηβάιινληνο». 

3. Ρν Λ. 3852/2010 (ΦΔΘ Α 87/7-6-2010) «Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο − Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο». 

4. Ρν Λ. 2939/2001 (ΦΔΘ Α 179/6-8-01) «Ξεξί 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 έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη. 

5. Ρν Λ. 4042/2012 (ΦΔΘ 24/ Α/ 13-2-2012) «Ξνηληθή πξνζηαζία Ξεξηβάιινληνο – 
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 Ξ.Γ. 82/2004 «Αληηθαηάζηαζε ηεο 98012/2001/1996 ΘΑ «Θαζνξηζκφο κέηξσλ θαη 
φξσλ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ρξεζηκνπνηεκέλσλ νξπθηειαίσλ» (ΦΔΘ 64Α/2-3-2004). 

7. Ρν Ξ.Γ. 109/2004 «Κέηξα θαη φξνη γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ κεηαρεηξηζκέλσλ 
ειαζηηθψλ ησλ νρεκάησλ. Ξξφγξακκα γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζή ηνπο» (ΦΔΘ 
75Α/05-03-04). 

8. Ρν Ξ.Γ. 116/2004 «Κέηξα, φξνη θαη πξφγξακκα γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ 
νρεκάησλ ζην ηέινο ηνπ θχθινπ δσήο ηνπο, ησλ ρξεζηκνπνηεκέλσλ ειαζηηθψλ ηνπο θαη 
ησλ απελεξγνπνηεκέλσλ θαηαιπηηθψλ κεηαηξνπέσλ, ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 
Νδεγίαο 2000/53/ΔΘ «γηα ηα νρήκαηα ζην ηέινο ηνπ θχθινπ δσήο ηνπο» ηνπ Ππκβνπιίνπ 
ηεο 18εο Πεπηεκβξίνπ 2000» (ΦΔΘ 81Α/05-03-04) 
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9. Ρν Ξ.Γ 148/09 (ΦΔΘ Α 190/29-9-09) «Ξεξηβαιινληηθή επζχλε γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ 
απνθαηάζηαζε ησλ δεκηψλ ζην πεξηβάιινλ…». 

10. Ρν Ξ.Γ. 138/2010 (ΦΔΘ Α 231/27-12-2010) «Νξγαληζκφο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο 
Θεζζαιίαο − Πηεξεάο Διιάδαο». 

11. Ρελ ΘΑ 114218/1997 (ΦΔΘ Β 1016/17-11-1997) «Θαηάξηηζε πιαηζίνπ Ξξνδηαγξαθψλ 
θαη γεληθψλ πξνγξακκάησλ δηαρείξηζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ». 

12. Ρελ ΘΑ 50910/2727/2003 (ΦΔΘ Β 1909/22-12-2003) «Κέηξα θαη φξνη γηα ηε δηαρείξηζε 
Πηεξεψλ Απνβιήησλ, Δζληθφο θαη Ξεξηθεξεηαθφο Πρεδηαζκφο Γηαρείξηζεο». 

13. Ρελ ΘΑ 9268/469/07 (ΦΔΘ 286 Β) «Ρξνπνπνίεζε ησλ πνζνηηθψλ 
ζηφρσλ…λ.2939/2001(Α΄179), θαζψο θαη άιισλ δηαηάμεσλ ηνπ λφκνπ απηνχ, ζε 
ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 2004/12/ΔΘ…». 

14. Ρελ ΘΑ 36259/1757/Δ103/2010 (ΦΔΘ 1312 Β) «Κέηξα, φξνη θαη πξφγξακκα γηα ηελ 
ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ απφ εθζθαθέο, θαηαζθεπέο θαη θαηεδαθίζεηο 
(ΑΔΘΘ)». 

15. Ρελ ΘΑ 41624/2057/Δ103/2010 (ΦΔΘ 1625 Β) «Κέηξα, φξνη θαη πξφγξακκα γηα ηελ 
ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ ειεθηξηθψλ ζηειψλ θαη ζπζζσξεπηψλ ζε 
ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ησλ νδεγηψλ 2006/66/ΔΘ «ζρεηηθά κε ηηο ειεθηξηθέο ζηήιεο 
θαη ηνπο ζπζζσξεπηέο θαη ηα απφβιεηα ειεθηξηθψλ ζηειψλ θαη ζπζζσξεπηψλ θαη κε ηελ 
θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 91/157/ΔΝΘ» θαη 2008/103/ΔΘ «γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο 
Νδεγίαο 2006/66/ΔΘ ζρεηηθά κε ηηο ειεθηξηθέο ζηήιεο θαη ηνπο ζπζζσξεπηέο θαη ηα 
απφβιεηα ειεθηξηθψλ ζηειψλ θαη ζπζζσξεπηψλ, φζνλ αθνξά ηελ ηνπνζέηεζε 
ειεθηξηθψλ ζηειψλ θαη ζπζζσξεπηψλ ζηελ αγνξά» ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη 
ηνπ Ππκβνπιίνπ. 

16. Ρελ ΘΑ νηθ. 146163/2012 (ΦΔΘ 1537 Β) «Κέηξα θαη φξνη γηα ηε δηαρείξηζε Απνβιήησλ 
γεηνλνκηθψλ Κνλάδσλ», σο ηζρχεη. 

17. Ρελ ΘΑ ΖΞ 23615/651/Δ.103/2014 (ΦΔΘ 1184 Β) «Θαζνξηζκφο θαλφλσλ, φξσλ θαη 
πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ ελαιιαθηηθνί δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ εηδψλ ειεθηξηθνχ θαη 
ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ (ΑΖΖΔ), ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Νδεγίαο 
2012/19/ΔΘ «ζρεηηθά κε ηα απφβιεηα ειεθηξηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ (ΑΖΖΔ)», 
ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 4εο Ηνπιίνπ 2012 θαη άιιεο 
δηαηάμεηο. 

18. Ρελ ΘΑ 43942/4026/2016 (ΦΔΘ 2992) «Νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Ζιεθηξνληθνχ 
Κεηξψνπ Απνβιήησλ (ΖΚΑ),…», σο ηζρχεη. 

19. Ρελ ππ’ αξ. 33312/4110/2012 (ΑΓΑ:Β41Β0-Ζ3Ω) Απφθαζε ΞΔΘΑ «Δηδηθφ Δζληθφ Πρέδην 
Γηαρείξηζεο Δπηθηλδχλσλ Απνβιήησλ γεηνλνκηθψλ Κνλάδσλ». 

20. Ρελ ππ’ αξ. 129043/4345/8-7-2011 εγθχθιην ηεο Γ/λζεο Ξεξηβ. Πρεδηαζκνχ/.ΞΔ.ΘΑ 
«Δθαξκνγή λνκνζεζίαο γηα ηε δηαρείξηζε κε επηθίλδπλσλ ζηεξεψλ απνβιήησλ». 

21. Ρελ ππ’ αξ. 21/2011 εγθχθιην ηνπ ΞΔΘΑ. 
22. Ρελ ππ’ αξ. 3/2012 εγθχθιην ηνπ ΞΔΘΑ. 
23. Ρελ κε αξ. πξση. ΓΗ.ΞΔ.ΣΩ.Π.ΠΡ.Δ/ ΑΞ.Γ.Θ.ΠΡ.Δ 802/42033/15-3-2017 αίηεζε ηεο «Γ. & 

Β. ΞΝΘΖΡΝΠ ΝΔ» κε ηελ νπνία ππέβαιε ζηελ ππεξεζία καο Κειέηε Νξγάλσζεο 
Γξαζηεξηφηεηαο Ππιινγήο θαη Κεηαθνξάο Κε Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ.  

 
ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΚΔ 

 
Σνξεγνχκε άδεηα ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο κε επηθηλδχλσλ απνβιήησλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο 
Ξεξηθέξεηαο Πηεξεάο Διιάδαο ζηελ «Γ. & Β. ΞΝΘΖΡΝΠ ΝΔ» κε έδξα ζηελ νδφ Βαζηιέσο 
Ξαχινπ 41 ζην Γήκν Αγ. Αλαξγχξσλ Αηηηθήο, κε ηνπο αθφινπζνπο φξνπο θαη πεξηνξηζκνχο: 
 
Α. Γενικοί όροι: 
 
1. Ζ παξνχζα άδεηα αθνξά κφλν ζε εξγαζίεο ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο κε επηθίλδπλσλ  

απνβιήησλ, ηα νπνία θαηαηάζζνληαη ζηα κε επηθίλδπλα απόβιεηα θαη πεξηιακβάλνληαη ζην 
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Παξάξηεκα ΙΒ ηνπ άξζξνπ 17 ηεο ΚΥΑ κε Η.Π. 50910/2727/03 ΦΕΚ (1909/Β/03), κε 

νλνκαηνινγία αλαθνξάο πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 
 
01 . ΑΠΟΒΛΖΣΑ ΑΠΟ ΔΞΔΡΔΤΝΖΖ, ΔΞΟΡΤΞΖ, ΔΡΓΑΗΔ ΛΑΣΟΜΔΗΟΤ ΚΑΗ ΦΤΗΚΖ ΚΑΗ 
ΥΖΜΗΚΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΟΡΤΚΣΧΝ 

0103 απόβληηα από ηη θςζική και σημική επεξεπγαζία οπςκηών πος πεπιέσοςν μέηαλλα 

010309 εξπζξά ηιύο από ηελ παξαγσγή αινπκίλαο εθηόο εθείλσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην ζεκείν 01 03 07 

0104 απόβληηα από θςζική και σημική επεξεπγαζία οπςκηών πος δεν πεπιέσοςν μέηαλλα 

010412 ππνιείκκαηα θαη άιια απόβιεηα από πιύζηκν θαη θαζαξηζκό νξπθηώλ εθηόο εθείλσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία 

01 04 07 θαη 01 04 11 

0105 ιάζπεο γεσηξήζεσλ θαη άιια απόβιεηα γεσηξήζεσλ 
010504 λάζπερ και απόβληηα από γεώηπηζη νεπού 
010508 λάζπερ και απόβληηα από γεώηπηζη πος πεπιέσοςν σλυπιούσα εκηόρ εκείνυν πος αναθέπονηαι ζηα ζημεία 01 05 

05 και 01 05 06 
02. ΑΠΟΒΛΗΣΑ ΑΠΟ ΓΔΩΡΓΙΑ, ΚΗΠΔΤΣΙΚΗ, ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΑ, ΓΑΟΚΟΜΙΑ, ΘΗΡΑ ΚΑΙ 
ΑΛΙΔΙΑ, ΠΡΟΔΣΟΙΜΑΙΑ ΚΑΙ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ 
0201 απόβιεηα από γεσξγία, θεπεπηηθή, πδαηνθαιιηέξγεηα, δαζνθνκία, ζήξα θαη αιηεία 
020101 λάζπερ από πλύζη και καθαπιζμό 
020106 πεξηηηώκαηα, νύξα θαη θόπξαλα δώσλ (ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη αιινησκέλε ρνξηνλνκή), πγξά εθξνήο ζπιιεγέληα 

ρσξηζηά θαη επεμεξγαδόκελα εθηόο ζεκείνπ παξαγσγήο 
020109 αγποσημικά απόβληηα εκηόρ εκείνυν πος αναθέπονηαι ζηο ζημείο 02 01 08 
0202 απόβιεηα από ηελ πξνπαξαζθεπή θαη επεμεξγαζία θξέαηνο, ςαξηνύ θαη άιισλ 
ηξνθίκσλ δσηθήο πξνέιεπζεο 
020201 λάζπερ από πλύζη και καθαπιζμό 
020204 λάζπερ από επιηόπος επεξεπγαζία ςγπών εκποήρ 
0203 απόβιεηα από ηελ πξνπαξαζθεπή θαη θαηεξγαζία θξνύησλ, ιαραληθώλ,δεκεηξηαθώλ, 
βξσζίκσλ ειαίσλ, θαθάν, θαθέ, ηζαγηνύ θαη θαπλνύ παξαγσγή θνλζεξβώλ παξαγσγή 
δύκεο θαη εθρπιηζκάησλ δύκεο, Πξνπαξαζθεπή θαη δύκσζε κειάζαο 
 

020301 λάζπερ από ηην πλύζη, καθαπιζμό, αποθλοίυζη, θςγοκένηπιζη και διασυπιζμό 
020303 απόβληηα από εκσύλιζμα διαλύηος 
020305 λάζπερ από επιηόπος επεξεπγαζία ςγπών εκποήρ 
0204 απόβιεηα από ηε δηεξγαζία παξαγσγήο δάραξεο 
020403 λάζπερ από ηην επιηόπος επεξεπγαζία ςγπών εκποήρ 
0205 απόβιεηα από ηε βηνκεραλία γαιαθηνθνκηθώλ πξντόλησλ 
020502 λάζπερ από επιηόπος επεξεπγαζία ςγπών εκποήρ 
0206 απόβιεηα από βηνκεραλία αξηνπνηίαο θαη δαραξνπιαζηηθήο 
020603 λάζπερ από επιηόπος επεξεπγαζία ςγπών εκποήρ 
0207 απόβιεηα από ηελ παξαγσγή αιθννινύρσλ θαη κε αιθννινύρσλ πνηώλ(εμαηξνπκέλσλ 
ησλ θαθέ, θαθάν θαη ηζαγηνύ) 
020701 απόβληηα από ηην πλύζη, ηον καθοπιζμό και ηη μησανική αναγυγή ππώηυν ςλών 
020702 απόβληηα από ηην απόζηαξη αλκοόληρ 
020703 απόβληηα από σημική επεξεπγαζία 
020705 λάζπερ από επιηόπος επεξεπγαζία ςγπών εκποήρ 
03. ΑΠΟΒΛΖΣΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΚΑΣΔΡΓΑΗΑ ΞΤΛΟΤ ΚΑΗ ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΣΑΜΠΛΑΓΧΝ ΚΑΗ 
ΔΠΗΠΛΧΝ, ΚΑΘΧ ΚΑΗ ΠΟΛΣΟΤ, ΥΑΡΣΗΟΤ ΚΑΗ ΥΑΡΣΟΝΗΟΤ 

0303 απόβληηα από ηην παπαγυγή και καηεπγαζία ποληού, σαπηιού και σαπηονιών 

030302 κνύξγα πξάζηλνπ πγξνύ (από ηελ αλάθηεζε δηαιύκαηνο πνιηνύ) 

030305 ιάζπεο απνκειάλσζεο από ηελ αλαθύθισζε ραξηηνύ 

030309 απόβιεηα ιάζπεο από άλπδξν αζβέζηε 

030311 ιάζπεο από επηηόπνπ επεμεξγαζία πγξώλ εθξνήο εθηόο εθείλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζεκείν 03 03 10 

04. ΑΠΟΒΛΖΣΑ ΑΠΟ ΣΗ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΔ ΓΔΡΜΑΣΟ, ΓΟΤΝΑ ΚΑΗ ΤΦΑΝΣΟΤΡΓIΑ 

0401 απόβληηα από ηιρ βιομησανίερ δέπμαηορ και γούναρ 

040105 ςγπά βςπζοδετίαρ πος δεν πεπιέσει σπώμιο 
0402 απόβιεηα από ηε βηνκεραλία πθαληνπξγίαο 
040217 σπώμαηα και βαθέρ άλλα από ηα αναθεπόμενα ζηο ζημείο 04 02 16 
040220 λάζπερ από επιηόπος επεξεπγαζία ςγπών εκποήρ άλλερ από ηιρ αναθεπόμενερ ζηο ζημείο 04 02 19 
07. ΑΠΟΒΛΖΣΑ ΑΠΟ ΟΡΓΑΝΗΚΔ ΥΖΜΗΚΔ ΓΗΔΡΓΑΗΔ 
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0706 απόβληηα από ηην ΠΔΠΧ λιπών, λιπανηικών, ζαποςνιών, αποππςπανηικών, 
απολςμανηικών και καλλςνηικών 

070612 ιάζπεο από επηηόπνπ επεμεξγαζία πγξώλ εθξνήο άιιεο από ηηοαλαθεξόκελεο ζην ζεκείν 07 06 11 

10. ΑΠΟΒΛΖΣΑ ΑΠΟ ΘΔΡΜΗΚΔ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΔ 

1003 απόβληηα από ηη θεπμική μεηαλλοςπγία αλοςμινίος 

100328 απόβιεηα από ηελ επεμεξγαζία λεξνύ ςύμεο εθηόο εθείλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζεκείν 10 03 27 

1004 απόβληηα από ηη θεπμική μεηαλλοςπγία μολύβδος 

100410 απόβιεηα από ηελ επεμεξγαζία λεξνύ ςύμεσο εθηόο εθείλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζεκείν 10 04 09 

1005 απόβληηα από ηη θεπμική μεηαλλοςπγία τεςδαπγύπος 

100509 απόβιεηα από ηελ επεμεξγαζία λεξνύ ςύμεσο εθηόο εθείλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζεκείν 10 05 08 

1006 απόβληηα από ηη θεπμική μεηαλλοςπγία σαλκού 

100610 απόβιεηα από ηελ επεμεξγαζία λεξνύ ςύμεσο εθηόο εθείλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζεκείν 10 06 09 

1007 απόβληηα από ηη θεπμική μεηαλλοςπγία απγύπος, σπςζού και λεςκοσπύζος 

100708 απόβιεηα από ηελ επεμεξγαζία λεξνύ ςύμεσο, εθηόο εθείλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζεκείν 10 07 07 

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

1101 απόβληηα από ηη σημική επιθανειακή επεξεπγαζία και ηην επικάλςτη μεηάλλυν και 
άλλυν ςλικών (π.σ. διεπγαζίερ γαλβανιζμού, διεπγαζίερ επιτεςδαπγύπυζηρ, διεπγαζίερ 
καθαπιζμού με οξύ, σαπαγήρ με οξύ, θυζθοπικήρ επικάλςτηρ, αλκαλικήρ απολίπανζηρ, 
οξειδώζευρ δια ανοδικήρ επεξεπγαζίαρ) 

110112 πδαξή πγξά μεπιύκαηνο εθηόο εθείλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζεκείν 11 01 11 

1102 απόβιεηα από κε ζηδεξνύρεο πδξνκεηαιινπξγηθεο δηεξγαζίεο 
110206 απόβιεηα από πδξνκεηαιινπξγηθέο δηεξγαζίεο ραιθνύ εθηόο εθείλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζεκείν 11 02 05 

16.ΑΠΟΒΛΖΣΑ ΜΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΟΜΔΝΑ ΑΛΛΧ ΣΟΝ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 

1603 δηεξγαζίεο εθηόο πξνδηαγξαθώλ θαη κε ρξεζηκνπνηεκέλα πξντόληα 
160304 αλόξγαλα απόβιεηα εθηόο εθείλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζεκείν 16 03 03 

160306 νξγαληθά απόβιεηα εθηόο εθείλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζεκείν 16 03 05 

1610 πδαξή πγξά απόβιεηα πξννξηδόκελα γηα επεμεξγαζία εθηόο ηόπνπ παξαγσγήο 
161002 πδαξή πγξά απόβιεηα εθηόο εθείλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζεκείν 16 10 01 

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

1902 απόβληηα από θςζικοσημικέρ καηεπγαζίερ αποβλήηυν (πεπιλαμβάνονηαι 
αποσπυμίυζη, αποκςάνυζη, εξοςδεηέπυζη) 

190203 πξναλακεκεηγκέλα απόβιεηα πνπ απνηεινύληαη κόλν από κε επηθίλδπλα απόβιεηα 

190206 ιάζπεο από θπζηθνρεκηθέο θαηεξγαζίεο εθηόο εθείλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζεκείν 19 02 05 

1903 ζηαζεξνπνηεκέλα/ζηεξενπνηεκέλα απόβιεηα 
190305 ζηαζεξνπνηεκέλα απόβιεηα άιια από ηα αλαθεξόκελα ζην ζεκείν 19 03 04 

190307 ζηεξενπνηεκέλα απόβιεηα άιια από ηα αλαθεξόκελα ζην ζεκείν 19 03 06 

1906 απόβιεηα από ηελ αλαεξόβηα επεμεξγαζία απνβιήησλ 
190603 πγξά από ηελ αλαεξόβηα επεμεξγαζία αζηηθώλ απνβιήησλ 

190604 πξντόληα δύκσζεο από ηελ αλαεξόβηα επεμεξγαζία αζηηθώλ απνβιήησλ 

190605 πγξό από ηελ αλαεξόβηα επεμεξγαζία δσηθώλ θαη θπηηθώλ απνβιήησλ 

190606 πξντόληα δύκσζεο από ηελ αλαεξόβηα επεμεξγαζία δσηθώλ θαη θπηηθώλ απνβιήησλ 

1907 ζηξαγγίδηα ρώξνπ πγεηνλνκηθήο ηαθήο 
190703 ζηξαγγίδηα ρώξνπ εθηόο εθείλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζεκείν 19 07 02 

1908 απόβιεηα από εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο πγξώλ απνβιήησλ κε πξνδηαγξαθόκελα 
άιισο 
190805 ιάζπεο από ηελ επεμεξγαζία αζηηθώλ ιπκάησλ 

190809  κείγκαηα ιηπώλ θαη ειαίσλ από ην δηαρσξηζκό ειαίνπ/ύδαηνο πνπ πεξηέρνπλ θαγώζηκα έιαηα θαη ιίπε 

190812 ιάζπεο από ηε βηνινγηθή θαηεξγαζία απνβιήησλ βηνκεραληθώλ πδάησλ εθηόο εθείλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην 

ζεκείν 19 08 11 

190814 ιάζπεο από άιιε επεμεξγαζία απνβιήησλ βηνκεραληθώλ πδάησλ εθηόο εθείλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζεκείν 

19 08 13 

1909 απόβιεηα από ηελ πξνπαξαζθεπή λεξνύ πνπ πξννξίδεηαη γηα θαηαλάισζε από ηνλ 
άλ8ξσπν ή λεξνύ γηα βηνκεραληθή ρξήζε 
190902 ιάζπεο από ηε δηαύγαζε ηνπ λεξνύ 

190903 ιάζπεο από ηελ αθαίξεζε αλζξαθηθώλ αιάησλ 
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190906 δηαιύκαηα θαη ιάζπεο από ηελ αλαγέλλεζε ηνληναληαιιαθηώλ 

1910 απόβιεηα από θαηαηεκαρηζκό απνβιήησλ πνπ πεξηέρνπλ κέηαιια 
191001 απόβιεηα ζηδήξνπ ή ράιπβα 

191002 κε ζηδεξνύρα απόβιεηα 

191004 ειαθξό θιάζκα θαηαηεκαρηζκνύ θαη ζθόλε άιιν από ηα αλαθεξόκελα ζην ζεκείν 19 10 03 

191006 άιια θιάζκαηα άιια από ηα αλαθεξόκελα ζην ζεκείν 19 10 05 

1913 απόβιεηα από ηελ εμπγίαλζε ρσκάησλ θαη ππνγείσλ πδάησλ 
191304 ιάζπεο από ηελ εμπγίαλζε ρσκάησλ εθηόο εθείλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζεκείν 19 13 03 

191306 ιάζπεο από ηελ εμπγίαλζε ππνγείσλ πδάησλ εθηόο εθείλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζεκείν 19 13 04 

191308 πδαξή πγξά απόβιεηα θαη πδαξή ζπκππθλώκαηα από ηελ εμπγίαλζε ππνγείσλ πδάησλ εθηόο εθείλσλ πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζην ζεκείν 19 13 07 

20. ΓΖΜΟΣΗΚΑ ΑΠΟΒΛΖΣΑ (ΟIΚIΑΚΑ ΑΠΟΒΛΖΣΑ ΚΑΗ ΠΑΡΟΜΟΗΑ ΑΠΟΒΛΖΣΑ ΑΠΟ 
ΔΜΠΟΡΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ, ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΔ ΚΑΗ ΗΓΡΤΜΑΣΑ), ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΧΝ 
ΜΔΡΧΝ ΥΧΡIΣΑ ΤΛΛΔΓΔΝΣΧΝ 

200125 βξώζηκα έιαηα θαη ιίπε 

 
2. Ρα παξαπάλσ απφβιεηα ζα κεηαθέξνληαη ζε λνκίκσο αδεηνδνηεκέλεο κνλάδεο πξνζσξηλήο 

απνζήθεπζεο, δηάζεζεο, αλαθχθισζεο, επεμεξγαζίαο ή αμηνπνίεζεο απηψλ. Νη εγθεθξηκέλνη 
πεξηβαιινληηθνί φξνη ησλ πην πάλσ κνλάδσλ λα είλαη ζε ηζρχ θαη λα επηηξέπνπλ ηε 
δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ απηψλ. Γηα θάζε εξγαζία ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο λα ππάξρεη 
ζχκβαζε ζε ηζρχ κε ηνλ θάηνρν θαη ηνλ ηειηθφ απνδέθηε ηνπ απνβιήηνπ, φηαλ είλαη άιινο 
απφ ην θνξέα πνπ δηελεξγεί ηε ζπιινγή θαη κεηαθνξά. 
 

3. Γηα ηα απφβιεηα, ηα νπνία εληάζζνληαη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο 
γηα ηελ έλαξμε ηεο δξαζηεξηφηεηάο ησλ, κεηά ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο ζπιινγήο – 
κεηαθνξάο, απαηηείηαη λα ππνγξαθεί ζχκβαζε ζπλεξγαζίαο κε εγθεθξηκέλν ζχζηεκα 
ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο. Δμαίξεζε απφ ηα παξαπάλσ αλαθεξφκελα, απνηειεί ε ζπιινγή – 
κεηαθνξά απνβιήησλ ζπζθεπαζίαο. 

 
4. Ζ παξνχζα άδεηα ηζρχεη κφλν γηα ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο ησλ 

παξαπάλσ κε επηθηλδχλσλ απνβιήησλ εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηεο Ξεξηθέξεηαο 
Πηεξεάο Διιάδαο δειαδή ησλ Λνκψλ Φζηψηηδνο, Δπβνίαο, Βνησηίαο, Φσθίδνο θαη 
Δπξπηαλίαο. Δάλ ε ελ ιφγσ δξαζηεξηφηεηα επεθηείλεηαη πέξα ησλ νξίσλ ηεο Ξεξηθέξεηαο 
Πηεξεάο Διιάδαο, ε εηαηξεία πξέπεη λα δηαζέηεη άδεηα απφ ηελ αληίζηνηρε Γηεχζπλζε 
Ξεξηβάιινληνο θαη Σσξηθνχ Πρεδηαζκνχ ηεο αλάινγεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο.  
 

5. Ζ παξνχζα άδεηα δεν ηζρχεη γηα εξγαζίεο πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο, δηάζεζεο, αμηνπνίεζεο 
θαη κεηαθφξησζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζηεξεψλ απνβιήησλ. 

 
6. Ζ παξνχζα άδεηα δεν αδεηνδνηεί ηα κέζα ζπιινγήο θαη ηα νρήκαηα κεηαθνξάο. 

 
7. Νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ κέζσλ ζπιινγήο λα είλαη ζχκθσλεο κε ηηο απαηηήζεηο ηεο 

θείκελεο λνκνζεζίαο. 
 

8. Ζ εηαηξεία ζα πξέπεη πξηλ ηελ έλαξμε ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ 
παξνχζα άδεηα λα δηαζέηεη ζε ρξήζε φιεο ηηο απαξαίηεηεο ππνδνκέο ζε νρήκαηα, 
κεραλήκαηα θαη εγθαηαζηάζεηο γηα ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο άδεηαο. 

 
9. Ζ ζπιινγή θαη κεηαθνξά ησλ απνβιήησλ πνπ εκθαλίδνληαη ζηνλ Ξίλαθα ηνπ 

Ξαξαξηήκαηνο Η 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 κε επζχλε ηνπ παξαγσγνχ ησλ απνβιήησλ 
(πξφηππν ΔΙΝΡ ΔΛ 14899) φηαλ ν παξαγσγφο είλαη παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ 
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αδεηνδνηείηαη πεξηβαιινληηθά (επηρείξεζε ή εγθαηάζηαζε) ή ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε λα 
ζπλνδεχνληαη απφ θαηάιιεια έγγξαθα πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ εγγξαθή ζην κε 
επηθίλδπλν θσδηθφ. 

 
10. Ζ εηαηξεία ππνρξενχηαη, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 13 ηεο ΘΑ  

50910/2727/2003, λα είλαη θαηαρσξεκέλε ζε Κεηξψν πνπ ηεξείηαη ζηελ αξκφδηα πεξεζία 
πεξηβάιινληνο (Ρκήκα Γηαρ/ζεο Αζηηθψλ, Βηνκεραληθψλ θαη ζπλαθψλ Απνβιήησλ) ηνπ 
ΞΔΛ θαη νθείιεη λα πξνζθνκίζεη ζηελ ΓΗ.ΞΔ.ΣΩ.Π.Πη.Δ/Α.Γ.Θ. Πη. Διιάδαο απνδεηθηηθφ 
θαηαρψξεζεο ηεο ζην ελ ιφγσ Κεηξψν. 
 

11. Ζ εηαηξεία ππνρξενχηαη λα ηεξεί κεηξψν, ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά 
κε ηηο πνζφηεηεο ησλ απνβιήησλ, ηε θχζε (θσδηθφο ΔΘΑ), ηελ πξνέιεπζε,  ηνλ ηξφπν 
κεηαθνξάο, ηνλ ηειηθφ απνδέθηε θαη ηε κέζνδν επεμεξγαζίαο ηνπο (αξζ. 20,  Λ. 
4042/2012, ΦΔΘ 24 Α). Ρν κεηξψν δηαηεξείηαη γηα ηνπιάρηζηνλ (2) δχν ρξφληα. Ζ 
αδεηνδνηνχκελε εηαηξεία ππνρξενχηαη λα παξέρεη ηηο παξαπάλσ πιεξνθνξίεο ζηελ 
πεξεζία καο, φηαλ απηέο δεηνχληαη. 

 
12. Ζ εηαηξεία ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη ειεθηξνληθά ζην Ζιεθηξνληθφ Κεηξψν Απνβιήησλ 

(ΖΚΑ) ηελ εηήζηα έθζεζε απνβιήησλ θάζε έηνπο κέρξη ην ηέινο Καξηίνπ ηνπ επφκελνπ 
έηνπο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ αξζ. 2 & 8 ηεο ΘΑ 43942/4026/2016, ΦΔΘ 2992 Β, 
φπσο απηή έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη.  

 
13. Ρα ζπιιεγφκελα απφβιεηα λα δηαθηλνχληαη κε «έληππν παξαθνινχζεζεο απνβιήηνπ» 

(Ξαξάξηεκα IΗ ηεο [18] ζρεηηθήο εγθπθιίνπ). Ρα ηξηπιφηππα «έληππα παξαθνινχζεζεο 
απνβιήησλ» λα ηππψλνληαη απφ ηελ θάζε επηρείξεζε θαη λα δηαηεξνχληαη γηα δχν ρξφληα 
ζην αξρείν ησλ εκπιεθφκελσλ επηρεηξήζεσλ. 

 
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 ζπιινγήο 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 ηερληθή έθζεζε 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 ηε θνξηνεθθφξησζε ησλ απνβιήησλ λα ιακβάλεηαη κέξηκλα, ψζηε απηά λα κελ 

δηαζθνξπίδνληαη θαη πξνθαινχλ ξχπαλζε ζην πεξηβάιινλ.   
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18. Κεηά ηε θφξησζε ησλ απνβιήησλ απφ ηα ζεκεία ζπιινγήο θαη πξηλ ηε κεηαθνξά ηνπο, λα 
γίλεηαη θάιπςε ηεο θαξφηζαο ησλ νρεκάησλ κε ην ζθέπαζηξν πνπ πξέπεη λα δηαζέηνπλ. 

  
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 ρψξνπο πνπ 

δελ απαγνξεχνληαη απφ ηηο ρξήζεηο γεο ηεο πεξηνρήο. Δπί ηνπ ακαμνζηαζίνπ απαγνξεχνληαη 
εξγαζίεο κεηαθφξησζεο, δηαινγήο ή πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο απνβιήησλ. 
 

22. Αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα λα γίλεηαη ειεθηξνκεραλνινγηθή ζπληήξεζε ησλ νρεκάησλ 
κεηαθνξάο θαη ησλ κέζσλ ζπιινγήο θαη λα πιέλνληαη ζε αδεηνδνηεκέλα πιπληήξηα 
νρεκάησλ ηα νπνία λα δηαζέηνπλ θαη ηε ζρεηηθή άδεηα δηαρείξηζεο πγξψλ απνβιήησλ. 
 

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 λνκνζεηεκάησλ πνπ ζεκεηψλνληαη 
παξαθάησ:  

 Διαζηηθά- Ξ.Γ 109/04 (ΦΔΘ Α 75) 
 Ιηπαληηθά έιαηα- Ξ.Γ 82/04 (ΦΔΘ Α 64) 
 Κπαηαξίεο –ΘΑ 41624/2057/Δ103/2010 (ΦΔΘ 1625 Β) 
 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 
ελεκεξψλνληαη άκεζα νη αξκφδηεο αξρέο ηεο νηθείαο Ξεξηθέξεηαο. 

 
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 ηε Γ/λζε Ξεξηβάιινληνο θαη Σσξηθνχ Πρεδηαζκνχ 
Πηεξεάο Διιάδαο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Θεζζαιίαο – Πηεξεάο Διιάδνο γηα ηπρφλ 
επαλεμέηαζε ηεο παξνχζαο απφθαζεο. 

Β. ‘Οροι ιζχύος ηης παρούζας Απόθαζης 

1. Ζ παξνχζα απφθαζε ηζρχεη γηα πέληε ρξφληα απφ ηελ ππνγξαθή ηεο θαη κε ηελ 
πξνυπφζεζε φηη ζα ηεξείηαη επαθξηβψο ην πεξηερφκελν ηεο εγθεθξηκέλεο ζρεηηθήο 
έθζεζεο. Ζ εηαηξεία νθείιεη εγθαίξσο θαη πξηλ ηε ιήμε ηεο ηζρχνο ηεο παξνχζαο απφθαζεο 
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λα ππνβάιεη ζρεηηθφ αίηεκα ζηε Γ/λζε Ξεξηβάιινληνο θαη Σσξηθνχ Πρεδηαζκνχ Πηεξεάο 
Διιάδαο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Θεζζαιίαο – Πηεξεάο Διιάδνο γηα αλαλέσζε 
απηήο.  

2. Ζ παξνχζα άδεηα ηζρχεη κφλν γηα φζα απφ ηα απφβιεηα εγγξαθνχλ ηειηθά ζην Κεηξψν ηεο 
αξκφδηαο ππεξεζίαο Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ ηνπ ΞΔΛ.  

3. 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, πξέπεη λα βξίζθεηαη θαη ε ηερληθή έθζεζε πνπ ηε 
ζπλνδεχεη θαη λα είλαη ζηε δηάζεζε ζε θάζε έιεγρν ησλ αξκνδίσλ αξρψλ ζχκθσλα κε ηελ 
θείκελε λνκνζεζία. 

4. Ζ κε ηήξεζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο άδεηαο ή ε θαζ’ ππέξβαζε ηνπο πξαγκαηνπνίεζε 
έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ κε απνηέιεζκα ηελ ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο, επηζχξεη 
ηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 1650/86 θαη ηνπ άξζξνπ 15 ηεο ΘΑ 
50910/2727/03. 

5. Ζ παξνχζα άδεηα δελ ππνθαζηζηά νχηε απαιιάζζεη ηνπο ππεχζπλνπο ηεο εηαηξείαο απφ 
ηελ ππνρξέσζε λα εθνδηαζηνχλ κε άιιεο άδεηεο, γηα ηηο νπνίεο πξνθχπηεη ζρεηηθή 
ππνρξέσζε απφ άιιεο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο. 

6. Ζ απφθαζε απηή είλαη δπλαηφ λα αλαθιεζεί ή λα θαηαξγεζεί ή λα ηξνπνπνηεζεί απφ ηε 
Γ/λζε Ξεξηβαιινληηθνχ θαη Σσξηθνχ Πρεδηαζκνχ Πηεξεάο Διιάδαο ηεο Απνθεληξσκέλεο 
Γηνίθεζεο Θεζζαιίαο - Πηεξεάο Διιάδαο πξηλ ηε ιήμε ηεο, εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη ιφγνη πνπ 
πξνβιέπνληαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, είηε κεηά απφ δηαπίζησζε φηη απφ ηε 
δξαζηεξηφηεηα πνπ αζθεί ε εηαηξεία ππάξρεη θίλδπλνο γηα ηε δεκφζηα πγεία θαη ην 
πεξηβάιινλ. 

7. Άξζε ηεο παξνχζαο άδεηαο είλαη δπλαηφ λα γίλεη κεηά απφ παξάβαζε θάπνηνπ ή θάπνησλ 
φξσλ ηεο, ή παξάιεηςε, ή παξαπνίεζε θάπνηνπ ζηαδίνπ ησλ εξγαζηψλ πνπ αλαθέξνληαη 
ζηελ ηερληθή έθζεζε. Ζ άδεηα κπνξεί επίζεο λα αλαθιεζεί ή λα επηβιεζνχλ πξφζζεηνη φξνη 
ζαλ απνηέιεζκα κειινληηθψλ δηαηάμεσλ ηνπ ΞΔΛ θαη ησλ ζπλαξκφδησλ πνπξγείσλ. 

 

8. Θαηά ηεο παξνχζαο Απφθαζήο καο, κπνξεί λα αζθεζεί, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξζξ. 
8 ηνπ Λ. 3200/55 ΦΔΘ 97 Α (Λ. 2503/97 ΦΔΘ 107 Α, άξζξν 1 παξ.2), πξνζθπγή πξνο ηνλ 
πνπξγφ Ξεξηβάιινληνο & Δλέξγεηαο κέζα ζε πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηεο 
εκεξνκελίαο πνπ απηή θνηλνπνηείηαη ή πνπ ιακβάλεηαη γλψζε απηήο θαζψο θαη ηα έλδηθα 
κέζα πξνζηαζίαο βάζεη ηνπ αξζ.3 ηεο ΘΑ 9269/470/2007 (ΦΔΘ 286 Β). 

 
  Δ.Γ. 

1. Σξνλ. Αξρείν 
2. Φ.ΑΓ. ΑΞ. 4 

 
                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ν ΑΛΑΞΙ. ΞΟΝΪΠΡΑΚΔΛΝΠ Γ/ΛΠΖΠ  

 
                    ΘΩΚΑΠ ΣΑΛΡΕΖΠ 
                       ΞΔ Κεραληθψλ 
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ΠΗΛΑΘΑ ΑΠΟΓΔΘΣΩΛ 

1. ΞΔΛ 
Γ/λζε Ξξνζηαζίαο Βηνπνηθηιφηεηαο,   
Δδάθνπο θαη Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ  
Tκήκα Γηαρείξηζεο Αζηηθψλ, Βηνκεραληθψλ  
θαη ζπλαθψλ Απνβιήησλ  

    Ξαηεζίσλ 147   
112  51 Αζήλα  

2. Γ & Β ΞΝΘΖΡΝΠ ΝΔ 
Βαζηιέσο Ξαχινπ 41 
135 61 Αγ. Αλάξγπξνη Αηηηθήο 
(κε ζπλ. θάθειν, κε απφδεημε) 
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