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ΑΠΟΦΑΣΗ
ΘΕΜΑ: Άδεια για την δραστηριότητα συλλογής και µεταφοράς µη επικίνδυνων στερεών
αποβλήτων όπως αυτά ορίζονται στην Κ.Υ.Α. 50910/2727 (ΦΕΚ 1909/Β/22-12-03) για
την Περιφέρεια Ηπείρου, στην εταιρεία «Γ. και Β. Ποθητός Ο.Ε.» (ΑΦΜ: 800721980,
∆ΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ) µε έδρα: Βασιλέως Παύλου 41- Αγ. Ανάργυροι Αττικής, τ.κ.:
135 61.
Έχοντας Υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 1650/86 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ160Α/18-1086), όπως τροποποιήθηκαν και συµπληρώθηκαν, µε το Ν. 3010/02 (ΦΕΚ 91 Α/25-4-02).
2. Τις διατάξεις του Ν. 4014/11 (ΦΕΚ 209Α/21-9-2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων
και δραστηριοτήτων…».
3. Τις διατάξεις του Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60Α/31-03-2011) «∆ιατήρηση της βιοποικιλότητας και
άλλες διατάξεις».
4. Τον Ν.2939/2001 (ΦΕΚ 179Α/6-8-01) «Περί συσκευασιών και εναλλακτικής διαχείρισης
συσκευασιών και άλλων προϊόντων – Ίδρυση Εθνικού Οργανισµού Εναλλακτικής
∆ιαχείρισης Συσκευασιών και άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις».
5. Το Ν. αρ. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/13.2.2012) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος −
Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/99/ΕΚ…».
6. Την ΚΥΑ Η.Π. 50910/2727 (ΦΕΚ 1909Β/22-12-2003) «Μέτρα και Όροι για τη Στερεών
Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασµός ∆ιαχείρισης».
7. Την ΚΥΑ 114218/97 (ΦΕΚ 1016Β/17-11-97) «Κατάρτιση πλαισίου Προδιαγραφών και
γενικών προγραµµάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων».
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8. Την Εγκύκλιο µε αρ. 123067/1029/04 της ∆/νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού του
Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων: Συλλογή – Μεταφορά –Αποθήκευση
Χώρων Ανεξέλεγκτης ∆ιάθεσης Απορριµµάτων».
9. Την Εγκύκλιο Τ∆ΣΑ/ΥΠΕΧΩ∆Ε µε αρθ. Πρωτ. 110441/3231/2004 και θέµα: ∆ιόρθωση της
παραγράφου Β.3.ΙΙΙ στην Εγκύλιο «Εφαρµογή νοµοθεσίας για τη διαχείριση µη επικινδύνων
στερών αποβλήτων».
10. Την Εγκύκλιο µε αρ. 122648/9-3-05 της ∆/νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού του
Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. µε θέµα «∆ιευκρινήσεις σχετικά µε τη Μελέτη Οργάνωσης για την άδεια
συλλογής και µεταφοράς αποβλήτων συσκευασιών...».
11. Το Π∆ 82/04 «Αντικατάσταση της 98012/2001/1996 ΚΥΑ (ΦΕΚ 64Α) «Αντικατάσταση της
98012/2001/1996 ΚΥΑ «Καθορισµός µέτρωµ και όρων για τη διαχείριση των
χρησιµοποιηµένων ορυκταιλαίων (ΦΕΚ 40Β)» «Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την
εναλλακτικής διαχρίσιση των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων».
12. Το µε αρ. 3010421/1750/2004/31.8.2004 έγγραφο του Γενικού Χηµείου του Κράτους προς
την ∆/νση Περ/κού Σχεδιασµού της Γεν. ∆/νσης ∆/νσης Περ/ντος του ΥΠΕΧΩ∆Ε.
13. Το µε αριθ. πρωτ. 165714/28-09-10 έγγραφο της Γεν. ∆/νσης Περιβάλλοντος/ ∆/νση
Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού του ΥΠΕΚΑ µε θέµα: «Άδεια συλλογής- µεταφοράς
Οχηµάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ).
14. Την Εγκύκλιο µε αρ. 129043/4345/11 της ∆/νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού του
Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.
«Εφαρµογή νοµοθεσίας για τη διαχείριση µη επικινδύνων στερεών
αποβλήτων».
15. Την µε αριθ. πρωτ. οικ. 4095.82.10-10-11 Εγκύκλιο αριθµ. 16 του ΥΠΕΚΑ µε θέµα:
∆ιευκρινίσεις σχετικά µε την κατάργηση αδειών διαχείρισης αποβλήτων σύµφωνα µε το
άρθρο 12 του Ν.4014/11
16. Την µε αριθ. πρωτ. οικ. 4631.109/12-12-11 Εγκύκλιο αριθµ. 21 του ΥΠΕΚΑ µε θέµα: Αδειες
συλλογής και µεταφοράς αποβλήτων».
17. Την µε αριθ. πρωτ. 1226.61/12-03-12 Εγκύκλιο 3 του Γ.Γ. ΥΠΕΚΑ µε θέµα «Άδειες
συλλογής και µεταφοράςµε επικνδύνων αποβλήτων- ∆ιαδικασίας ανανέωσης και διάρκεια
ισχύος».
18. Την µε αριθ. πρωτ. οικ. 32605/3291/28-05-13 έγγραφη εγκύκλιο του Τµήµατος ∆ιαχείρισης
Στερεών Αποβλήτων της ∆/νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού της Γενικής ∆/νσης
Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ µε θέµα: Εφαρµογή νοµοθεσίας για τη διαχείρισης µη
επικινδύνων αποβλήτων.
19. Την ΚΥΑ 14312/1302 (ΦΕΚ 723Β/9-6-00) «Συµπλήρωση και εξειδίκευση της ΚΥΑ
113944/1944/97 «Εθνικός σχεδιασµός ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων».
20. Την ΚΥΑ αριθµ. 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312/Β/24.8.10) Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για
την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις
(ΑΕΚΚ).
21. Το Π.∆. 116/05.03.2005 (ΦΕΚ 81/5-3-2004) «Μέτρα όροι και πρόγραµµα για την
εναλλακτική διαχείριση των οχηµάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, των
χρησιµοποιούµενων ανταλλακτικών τους και των απενεργοποιηµένων καταλυτικών
µετατροπέων σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της οδηγίας 2000/53/ΕΚ ‘’για τα οχήµατα
στο τέλος του κύκλου ζωής τους’’, του Συµβουλίου της 18ης Σεπτεµβρίου 2000».
22. Την µε αρ. πρωτ. 188378/1619/8.9.2008 απόφαση του Γ.Ε.∆.Σ.Α.Π., Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. σχετικά
µε τη διαχείριση των ΑΗΗΕ.
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23. Την υπ. αρ. οικ. 44015/402915-09-16 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3196Β) «Κύρωση της απόφασης έγκρισης
του Περιφερειακού Σχεδίου ∆ιαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣ∆Α) της Περιφέρειας Ηπείρου».
24. Την ΚΥΑ αριθ. οικ.43942/4026/12-09-16 (ΦΕΚ 2992Β) «Οργάνωση και λειτουργία
Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 42 του
Ν.4042/2012 (Α΄24), όπως ισχύει», όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την ΚΥΑ αριθ. οικ.:
1/1/04-01-17 (ΦΕΚ 1Β).
25. Την µε αρ. 11405/3165/2011 (ΦΕΚ 1996/Β) Απόφαση της Γ.Γ. Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
Ηπείρου – ∆υτ. Μακεδονίας «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων
µε εντολή …».
26. Το Ν.αρ.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
27. Το Π.∆. αρ. 141 (ΦΕΚ 234/Α/27.12.2010) «Οργανισµός της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας.
28. Την από 09-01-2016 αίτηση της «Γ. και Β. Ποθητός Ο.Ε.» µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά.
Αποφασίζουµε
Α. Γενικοί όροι απόφασης
1. Η παρούσα άδεια αφορά µόνο σε εργασίες συλλογής και µεταφοράς των παρακάτω στερεών
(µη επικίνδυνων) αποβλήτων που περιλαµβάνονται στα Παραρτήµατα ΙΑ και ΙΒ της ΚΥΑ
50910/2727/2003 µε κωδικό ΕΚΑ:
ΟΧΗΜΑΤΑ
ΜΕΣΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΦΑΣΗ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
01. ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ, ΕΞΟΡΥΞΗ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ
ΧΗΜΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΥΚΤΩΝ
01
03 απόβλητα από τη φυσική και χηµική επεξεργασία ορυκτών που περιέχουν
µέταλλα
ερυθρά ιλύς
Υγρά
ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ
ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ
09
από την
∆Χ ΜΕ ΠΛΑΚΑ
ωφέλιµου
παραγωγή
ΕΠΙΚΑΘΗΣΕΩΣ
από περίπου 13tn έως
αλουµίνας
24tn
εκτός εκείνων
που
αναφέρονται
στο σηµείο 01
03 07
01
04 απόβλητα από φυσική και χηµική επεξεργασία ορυκτών που δεν περιέχουν
µέταλλα
υπολείµµατα
Υγρά
ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ
ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ
12
και άλλα
∆Χ ΜΕ ΠΛΑΚΑ
ωφέλιµου
απόβλητα από
ΕΠΙΚΑΘΗΣΕΩΣ
από περίπου 13tn έως
πλύσιµο και
24tn
καθαρισµό
ορυκτών εκτός
εκείνων που
αναφέρονται
στα σηµεία 01
04 07 και 01 04
11
01
05
λάσπες και
Υγρά
ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ
ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ
04
απόβλητα από
∆Χ ΜΕ ΠΛΑΚΑ
ωφέλιµου
γεώτρηση
ΕΠΙΚΑΘΗΣΕΩΣ
από περίπου 13tn έως
νερού
24tn
λάσπες και
Υγρά
ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ
ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ
08
απόβλητα από
∆Χ ΜΕ ΠΛΑΚΑ
ωφέλιµου
γεώτρηση που
ΕΠΙΚΑΘΗΣΕΩΣ
από περίπου 13tn έως
περιέχουν
24tn
χλωριούχα
εκτός εκείνων
που
αναφέρονται
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στα σηµεία 01
05 05 και 01 05
06
02. ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΗ, Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ∆ΑΣΟΚΟΜΙΑ, ΘΗΡΑ
ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ, ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
02
01 απόβλητα από γεωργία, κηπευτική, υδατοκαλλιέργεια, δασοκοµία, θήρα και
αλιεία
λάσπες από
Υγρά
ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ
ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ
01
πλύση και
∆Χ ΜΕ ΠΛΑΚΑ
ωφέλιµου
καθαρισµό
ΕΠΙΚΑΘΗΣΕΩΣ
από περίπου 13tn έως
24tn
περιπώµατα,
Υγρά
ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ
ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ
06
ούρα και
∆Χ ΜΕ ΠΛΑΚΑ
ωφέλιµου
κόπρανα ζώων
ΕΠΙΚΑΘΗΣΕΩΣ
από περίπου 13tn έως
(συµπεριλαµβά
24tn
νεται και
αλλοιωµένη
χορτονοµή),
υγρά εκροής
συλλεγέντα
χωριστά και
επεξεργαζόµεν
α εκτός
σηµείου
παραγωγής
αγροχηµικά
Υγρά
ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ
ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ
09
απόβλητα
∆Χ ΜΕ ΠΛΑΚΑ
ωφέλιµου
εκτός εκείνων
ΕΠΙΚΑΘΗΣΕΩΣ
από περίπου 13tn έως
που
24tn
αναφέρονται
στο σηµείο 02
01 08
02
02 απόβλητα από την προπαρασκευή και επεξεργασία κρέατος, ψαριού και
άλλων τροφίµων ζωικής προέλευσης
λάσπες από
Υγρά
ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ
ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ
01
πλύση και
∆Χ ΜΕ ΠΛΑΚΑ
ωφέλιµου
καθαρισµό
ΕΠΙΚΑΘΗΣΕΩΣ
από περίπου 13tn έως
24tn
λάσπες από
Υγρά
ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ
ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ
04
επιτόπου
∆Χ ΜΕ ΠΛΑΚΑ
ωφέλιµου
επεξεργασία
ΕΠΙΚΑΘΗΣΕΩΣ
από περίπου 13tn έως
υγρών εκροής
24tn
02
03
λάσπες από
Υγρά
ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ
ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ
01
την πλύση,
∆Χ ΜΕ ΠΛΑΚΑ
ωφέλιµου
καθαρισµό,
ΕΠΙΚΑΘΗΣΕΩΣ
από περίπου 13tn έως
αποφλοίωση,
24tn
φυγοκέντριση
και διαχωρισµό
απόβλητα από
Υγρά
ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ
ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ
03
εκχύλισµα
∆Χ ΜΕ ΠΛΑΚΑ
ωφέλιµου
διαλύτου
ΕΠΙΚΑΘΗΣΕΩΣ
από περίπου 13tn έως
24tn
λάσπες από
Υγρά
ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ
ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ
05
επιτόπου
∆Χ ΜΕ ΠΛΑΚΑ
ωφέλιµου
επεξεργασία
ΕΠΙΚΑΘΗΣΕΩΣ
από περίπου 13tn έως
υγρών εκροής
24tn
02
04
λάσπες από
Υγρά
ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ
ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ
03
την επιτόπου
∆Χ ΜΕ ΠΛΑΚΑ
ωφέλιµου
επεξεργασία
ΕΠΙΚΑΘΗΣΕΩΣ
από περίπου 13tn έως
υγρών εκροής
24tn
02
05 απόβλητα από τη βιοµηχανία γαλακτοκοµικών προϊόντων
υλικά
Υγρά
ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ
ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ
01
ακατάλληλα για
∆Χ ΜΕ ΠΛΑΚΑ
ωφέλιµου
κατανάλωση ή
ΕΠΙΚΑΘΗΣΕΩΣ
από περίπου 13tn έως
επεξεργασία
24tn
Υγρά
ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ
ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ
02 λάσπες από
επιτόπου
∆Χ ΜΕ ΠΛΑΚΑ
ωφέλιµου
επεξεργασία
ΕΠΙΚΑΘΗΣΕΩΣ
από περίπου 13tn έως
υγρών εκροής
24tn
02
06 απόβλητα από βιοµηχανία αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής
Υγρά
ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ
ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ
03 λάσπες από
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02

07

επιτόπου
∆Χ ΜΕ ΠΛΑΚΑ
επεξεργασία
ΕΠΙΚΑΘΗΣΕΩΣ
υγρών εκροής
απόβλητα από την παραγωγή αλκοολούχων
ποτών(εξαιρουµένων των καφέ, κακάο και τσαγιού)
Υγρά
ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ
01 απόβλητα από
την πλύση, τον
∆Χ ΜΕ ΠΛΑΚΑ
καθορισµό και
ΕΠΙΚΑΘΗΣΕΩΣ
τη µηχανική
αναγωγή
πρώτων υλών
Υγρά
ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ
02 απόβλητα από
την απόσταξη
∆Χ ΜΕ ΠΛΑΚΑ
αλκοόλης
ΕΠΙΚΑΘΗΣΕΩΣ

ωφέλιµου
από περίπου 13tn έως
24tn
και µη αλκοολούχων
ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ
ωφέλιµου
από περίπου 13tn έως
24tn

ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ
ωφέλιµου
από περίπου 13tn έως
24tn
Υγρά
ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ
ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ
03 απόβλητα από
χηµική
∆Χ ΜΕ ΠΛΑΚΑ
ωφέλιµου
επεξεργασία
ΕΠΙΚΑΘΗΣΕΩΣ
από περίπου 13tn έως
24tn
Υγρά
ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ
ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ
05 λάσπες από
επιτόπου
∆Χ ΜΕ ΠΛΑΚΑ
ωφέλιµου
επεξεργασία
ΕΠΙΚΑΘΗΣΕΩΣ
από περίπου 13tn έως
υγρών εκροής
24tn
03. ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΑΜΠΛΑ∆ΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΙΠΛΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΟΛΤΟΥ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ
03
03 απόβλητα από την παραγωγή και κατεργασία πολτού, χαρτιού και χαρτονιών
Υγρά
ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ
ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ
02 µούργα
πράσινου
∆Χ ΜΕ ΠΛΑΚΑ
ωφέλιµου
υγρού (από την
ΕΠΙΚΑΘΗΣΕΩΣ
από περίπου 13tn έως
ανάκτηση
24tn
διαλύµατος
πολτού)
Υγρά
ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ
ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ
05 λάσπες
αποµελάνωσης
∆Χ ΜΕ ΠΛΑΚΑ
ωφέλιµου
από την
ΕΠΙΚΑΘΗΣΕΩΣ
από περίπου 13tn έως
ανακύκλωση
24tn
χαρτιού
Υγρά
ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ
ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ
09 απόβλητα
λάσπης από
∆Χ ΜΕ ΠΛΑΚΑ
ωφέλιµου
άνυδρο
ΕΠΙΚΑΘΗΣΕΩΣ
από περίπου 13tn έως
ασβέστη
24tn
λάσπες από
Υγρά
ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ
ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ
11
επιτόπου
∆Χ ΜΕ ΠΛΑΚΑ
ωφέλιµου
επεξεργασία
ΕΠΙΚΑΘΗΣΕΩΣ
από περίπου 13tn έως
υγρών εκροής
24tn
εκτός εκείνων
που
περιλαµβάνοντ
αι στο σηµείο
03 03 10
04. ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ∆ΕΡΜΑΤΟΣ, ΓΟΥΝΑΣ ΚΑΙ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓIΑΣ
04
01 απόβλητα από τις βιοµηχανίες δέρµατος και γούνας
Υγρά
ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ
ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ
05 υγρά
βυρσοδεψίας
∆Χ ΜΕ ΠΛΑΚΑ
ωφέλιµου
που δεν
ΕΠΙΚΑΘΗΣΕΩΣ
από περίπου 13tn έως
περιέχει
24tn
χρώµιο
04
02 απόβλητα από τη βιοµηχανία υφαντουργίας
χρώµατα και
Υγρά
ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ
ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ
17
βαφές άλλα
∆Χ ΜΕ ΠΛΑΚΑ
ωφέλιµου
από τα
ΕΠΙΚΑΘΗΣΕΩΣ
από περίπου 13tn έως
αναφερόµενα
24tn
στο σηµείο 04
02 16
Υγρά
ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ
ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ
20 λάσπες από
επιτόπου
∆Χ ΜΕ ΠΛΑΚΑ
ωφέλιµου
επεξεργασία
ΕΠΙΚΑΘΗΣΕΩΣ
από περίπου 13tn έως
υγρών εκροής
24tn
άλλες από τις
αναφερόµενες
στο σηµείο 04
02 19
07. ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ∆ΕΡΜΑΤΟΣ, ΓΟΥΝΑΣ ΚΑΙ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓIΑΣ

Σελίδα 5 /14

ΑΔΑ: 7ΘΗΜΟΡ1Γ-ΣΑΔ

απόβλητα
από
την
Π∆ΠΧ
λιπών,
λιπαντικών,
σαπουνιών,
απορρυπαντικών,απολυµαντικών και καλλυντικών
λάσπες από
Υγρά
ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ
ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ
12
επιτόπου
∆Χ ΜΕ ΠΛΑΚΑ
ωφέλιµου
επεξεργασία
ΕΠΙΚΑΘΗΣΕΩΣ
από περίπου 13tn έως
υγρών εκροής
24tn
άλλες από
τιςαναφερόµεν
ες στο σηµείο
07 06 11
10. ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΕΣ
10
03 απόβλητα από τη θερµική µεταλλουργία αλουµινίου
Υγρά
ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ
ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ
28 απόβλητα από
την
∆Χ ΜΕ ΠΛΑΚΑ
ωφέλιµου
επεξεργασία
ΕΠΙΚΑΘΗΣΕΩΣ
από περίπου 13tn έως
νερού ψύξης
24tn
εκτός εκείνων
που
περιλαµβάνοντ
αι στο σηµείο
10 03 27
10
04 απόβλητα από τη θερµική µεταλλουργία µολύβδου
Υγρά
ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ
ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ
10 απόβλητα από
την
∆Χ ΜΕ ΠΛΑΚΑ
ωφέλιµου
επεξεργασία
ΕΠΙΚΑΘΗΣΕΩΣ
από περίπου 13tn έως
νερού ψύξεως
24tn
εκτός εκείνων
που
περιλαµβάνοντ
αι στο σηµείο
10 04 09
10
05 απόβλητα από τη θερµική µεταλλουργία ψευδαργύρου
Υγρά
ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ
ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ
09 απόβλητα από
την
∆Χ ΜΕ ΠΛΑΚΑ
ωφέλιµου
επεξεργασία
ΕΠΙΚΑΘΗΣΕΩΣ
από περίπου 13tn έως
νερού ψύξεως
24tn
εκτός εκείνων
που
περιλαµβάνοντ
αι στο σηµείο
10 05 08
10
06 απόβλητα από τη θερµική µεταλλουργία χαλκού
Υγρά
ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ
ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ
10 απόβλητα από
την
∆Χ ΜΕ ΠΛΑΚΑ
ωφέλιµου
επεξεργασία
ΕΠΙΚΑΘΗΣΕΩΣ
από περίπου 13tn έως
νερού ψύξεως
24tn
εκτός εκείνων
που
περιλαµβάνοντ
αι στο σηµείο
10 06 09
10
07
Υγρά
ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ
ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ
08 απόβλητα από
την
∆Χ ΜΕ ΠΛΑΚΑ
ωφέλιµου
επεξεργασία
ΕΠΙΚΑΘΗΣΕΩΣ
από περίπου 13tn έως
νερού ψύξεως,
24tn
εκτός εκείνων
που
περιλαµβάνοντ
αι στο σηµείο
10 07 07
11.ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΗΜΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ
ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Υ∆ΡΟΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΜΗ ΣΙ∆ΗΡΟΥΧΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
11
01 απόβλητα από τη χηµική επιφανειακή επεξεργασία και την επικάλυψη
µετάλλων και άλλων υλικών (π.χ. διεργασίες γαλβανισµού, διεργασίες
επιψευδαργύρωσης, διεργασίες καθαρισµού µε οξύ, χαραγής µε οξύ,
φωσφορικής επικάλυψης, αλκαλικής απολίπανσης, οξειδώσεως δια ανοδικής
επεξεργασίας)
Υγρά
ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ
ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ
12 υδαρή υγρά
ξεπλύµατος
∆Χ ΜΕ ΠΛΑΚΑ
ωφέλιµου
εκτός εκείνων
ΕΠΙΚΑΘΗΣΕΩΣ
από περίπου 13tn έως
που
24tn
περιλαµβάνοντ
07

06
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αι στο σηµείο
11 01 11
11
02 απόβλητα από µη σιδηρούχες υδροµεταλλουργίκες διεργασίες
Υγρά
ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ
ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ
06 απόβλητα από
υδροµεταλλουρ
∆Χ ΜΕ ΠΛΑΚΑ
ωφέλιµου
γικές
ΕΠΙΚΑΘΗΣΕΩΣ
από περίπου 13tn έως
διεργασίες
24tn
χαλκού εκτός
εκείνων που
περιλαµβάνοντ
αι στο σηµείο
11 02 05
16. ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΜΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΑΛΛΩΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ
16
03 διεργασίες εκτός προδιαγραφών και µη χρησιµοποιηµένα προϊόντα
ανόργανα
Υγρά
ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ
ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ
04
απόβλητα
∆Χ ΜΕ ΠΛΑΚΑ
ωφέλιµου
εκτός εκείνων
ΕΠΙΚΑΘΗΣΕΩΣ
από περίπου 13tn έως
που
24tn
περιλαµβάνοντ
αι στο σηµείο
16 03 03
οργανικά
Υγρά
ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ
ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ
06
απόβλητα
∆Χ ΜΕ ΠΛΑΚΑ
ωφέλιµου
εκτός εκείνων
ΕΠΙΚΑΘΗΣΕΩΣ
από περίπου 13tn έως
που
24tn
περιλαµβάνοντ
αι στο σηµείο
16 03 05
16
10 υδαρή υγρά απόβλητα προοριζόµενα για επεξεργασία εκτός τόπου
παραγωγής
Υγρά
ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ
ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ
02 υδαρή υγρά
απόβλητα
∆Χ ΜΕ ΠΛΑΚΑ
ωφέλιµου
εκτός εκείνων
ΕΠΙΚΑΘΗΣΕΩΣ
από περίπου 13tn έως
που
24tn
περιλαµβάνοντ
αι στο σηµείο
16 10 01
19. ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Υ∆ΑΤΟΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ
Υ∆ΑΤΟΣ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
19
02 απόβλητα από φυσικοχηµικές κατεργασίες αποβλήτων (περιλαµβάνονται
αποχρωµίωση, αποκυάνωση, εξουδετέρωση)
Υγρά
ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ
ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ
03 προαναµεµειγµ
ένα απόβλητα
∆Χ ΜΕ ΠΛΑΚΑ
ωφέλιµου
που
ΕΠΙΚΑΘΗΣΕΩΣ
από περίπου 13tn έως
αποτελούνται
24tn
µόνο από µη
επικίνδυνα
απόβλητα
λάσπες από
Υγρά
ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ
ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ
06
φυσικοχηµικές
∆Χ ΜΕ ΠΛΑΚΑ
ωφέλιµου
κατεργασίες
ΕΠΙΚΑΘΗΣΕΩΣ
από περίπου 13tn έως
εκτός εκείνων
24tn
που
περιλαµβάνοντ
αι στο σηµείο
19 02 05
19
03 σταθεροποιηµένα/στερεοποιηµένα απόβλητα
Υγρά
ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ
ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ
05 σταθεροποιηµέ
να απόβλητα
∆Χ ΜΕ ΠΛΑΚΑ
ωφέλιµου
άλλα από τα
ΕΠΙΚΑΘΗΣΕΩΣ
από περίπου 13tn έως
αναφερόµενα
24tn
στο σηµείο 19
03 04
Υγρά
ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ
ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ
07 στερεοποιηµέν
α απόβλητα
∆Χ ΜΕ ΠΛΑΚΑ
ωφέλιµου
άλλα από τα
ΕΠΙΚΑΘΗΣΕΩΣ
από περίπου 13tn έως
αναφερόµενα
24tn
στο σηµείο 19
03 06
19
06 απόβλητα από την αναερόβια επεξεργασία αποβλήτων
Υγρά
ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ
ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ
03 υγρά από την
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19

07

19

08

19

09

αναερόβια
∆Χ ΜΕ ΠΛΑΚΑ
ωφέλιµου
επεξεργασία
ΕΠΙΚΑΘΗΣΕΩΣ
από περίπου 13tn έως
αστικών
24tn
αποβλήτων
Υγρά
ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ
ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ
04 προϊόντα
ζύµωσης από
∆Χ ΜΕ ΠΛΑΚΑ
ωφέλιµου
την αναερόβια
ΕΠΙΚΑΘΗΣΕΩΣ
από περίπου 13tn έως
επεξεργασία
24tn
αστικών
αποβλήτων
Υγρά
ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ
ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ
05 υγρό από την
αναερόβια
∆Χ ΜΕ ΠΛΑΚΑ
ωφέλιµου
επεξεργασία
ΕΠΙΚΑΘΗΣΕΩΣ
από περίπου 13tn έως
ζωικών και
24tn
φυτικών
αποβλήτων
Υγρά
ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ
ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ
06 προϊόντα
ζύµωσης από
∆Χ ΜΕ ΠΛΑΚΑ
ωφέλιµου
την αναερόβια
ΕΠΙΚΑΘΗΣΕΩΣ
από περίπου 13tn έως
επεξεργασία
24tn
ζωικών και
φυτικών
αποβλήτων
στραγγίδια χώρου υγειονοµικής ταφής
Υγρά
ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ
ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ
03 στραγγίδια
χώρου εκτός
∆Χ ΜΕ ΠΛΑΚΑ
ωφέλιµου
εκείνων που
ΕΠΙΚΑΘΗΣΕΩΣ
από περίπου 13tn έως
περιλαµβάνοντ
24tn
αι στο σηµείο
19 07 02
απόβλητα από εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων µη
προδιαγραφόµενα άλλως
Υγρά
ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ
ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ
05 190805 λάσπες
από την
∆Χ ΜΕ ΠΛΑΚΑ
ωφέλιµου
επεξεργασία
ΕΠΙΚΑΘΗΣΕΩΣ
από περίπου 13tn έως
αστικών
24tn
λυµάτων
Υγρά
ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ
ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ
09 190809
µείγµατα λιπών
∆Χ ΜΕ ΠΛΑΚΑ
ωφέλιµου
και ελαίων από
ΕΠΙΚΑΘΗΣΕΩΣ
από περίπου 13tn έως
το διαχωρισµό
24tn
ελαίου/ύδατος
που περιέχουν
φαγώσιµα
έλαια και λίπη
Υγρά
ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ
ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ
12 190812 λάσπες
από τη
∆Χ ΜΕ ΠΛΑΚΑ
ωφέλιµου
βιολογική
ΕΠΙΚΑΘΗΣΕΩΣ
από περίπου 13tn έως
κατεργασία
24tn
αποβλήτων
βιοµηχανικών
υδάτων εκτός
εκείνων που
περιλαµβάνοντ
αι στο σηµείο
19 08 11
Υγρά
ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ
ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ
14 190814 λάσπες
από άλλη
∆Χ ΜΕ ΠΛΑΚΑ
ωφέλιµου
επεξεργασία
ΕΠΙΚΑΘΗΣΕΩΣ
από περίπου 13tn έως
αποβλήτων
24tn
βιοµηχανικών
υδάτων εκτός
εκείνων που
περιλαµβάνοντ
αι στο σηµείο
19 08 13
απόβλητα από την προπαρασκευή νερού που προορίζεται για κατανάλωση
από τον άν8ρωπο ή νερού για βιοµηχανική χρήση
Υγρά
ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ
ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ
02 λάσπες από τη
διαύγαση του
∆Χ ΜΕ ΠΛΑΚΑ
ωφέλιµου
νερού
ΕΠΙΚΑΘΗΣΕΩΣ
από περίπου 13tn έως
24tn
Υγρά
ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ
ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ
03 λάσπες από
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την αφαίρεση
∆Χ ΜΕ ΠΛΑΚΑ
ωφέλιµου
ανθρακικών
ΕΠΙΚΑΘΗΣΕΩΣ
από περίπου 13tn έως
αλάτων
24tn
Υγρά
ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ
ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ
06 διαλύµατα και
λάσπες από
∆Χ ΜΕ ΠΛΑΚΑ
ωφέλιµου
την
ΕΠΙΚΑΘΗΣΕΩΣ
από περίπου 13tn έως
αναγέννηση
24tn
ιοντοανταλλακτ
ών
19
13 απόβλητα από την εξυγίανση χωµάτων και υπογείων υδάτων
Υγρά
ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ
ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ
04 λάσπες από
την εξυγίανση
∆Χ ΜΕ ΠΛΑΚΑ
ωφέλιµου
χωµάτων εκτός
ΕΠΙΚΑΘΗΣΕΩΣ
από περίπου 13tn έως
εκείνων που
24tn
περιλαµβάνοντ
αι στο σηµείο
19 13 03
Υγρά
ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ
ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ
06 λάσπες από
την εξυγίανση
∆Χ ΜΕ ΠΛΑΚΑ
ωφέλιµου
υπογείων
ΕΠΙΚΑΘΗΣΕΩΣ
από περίπου 13tn έως
υδάτων εκτός
24tn
εκείνων που
περιλαµβάνοντ
αι στο σηµείο
19 13 04
Υγρά
ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ
ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ
08 υδαρή υγρά
απόβλητα και
∆Χ ΜΕ ΠΛΑΚΑ
ωφέλιµου
υδαρή
ΕΠΙΚΑΘΗΣΕΩΣ
από περίπου 13tn έως
συµπυκνώµατα
24tn
από την
εξυγίανση
υπογείων
υδάτων εκτός
εκείνων που
περιλαµβάνοντ
αι στο σηµείο
19 13 07
20. ∆ΗΜΟΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (ΟIΚIΑΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΙ Ι∆ΡΥΜΑΤΑ), ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ
ΜΕΡΩΝ ΧΩΡIΣΤΑ ΣΥΛΛΕΓΕΝΤΩΝ
20
01 χωριστά συλλεγέντα µέρη (εκτός από το σηµείο 15 01)
βρώσιµα έλαια
Υγρά
ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ
ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ
25
και λίπη
∆Χ ΜΕ ΠΛΑΚΑ
ωφέλιµου
ΕΠΙΚΑΘΗΣΕΩΣ
από περίπου 13tn έως
24tn

Β. Όροι και περιορισµοί που αφορούν στη συλλογή & µεταφορά µη επικίνδυνων στερεών
αποβλήτων
1. Η παρούσα άδεια ισχύει για δραστηριότητες συλλογής και µεταφοράς µη επικίνδυνων στερεών
αποβλήτων σύµφωνα µε τις διατάξεις της Η.Π. 50910 / 2727 / 03 (ΦΕΚ 1909Β’) και δεν
επεκτείνεται σε εργασίες προσωρινής αποθήκευσης, διάθεσης, αξιοποίησης και µεταφόρτωσης
στερεών αποβλήτων.
2. Όσον αφορά σε τυχόν απόβλητα από νοσοκοµεία, αυτά θα πρέπει να είναι µόνο τα οικιακού
τύπου.
3. Η παρούσα άδεια ισχύει µόνο εντός των ορίων της αρµοδιότητας της Περιφέρειας Ηπείρου.
4. Η επιχείρηση υποχρεούται προ της ενάρξεως των αναφεροµένων ως άνω δραστηριοτήτων
της, να διαθέτει σε χρήση την απαραίτητη υποδοµή σε οχήµατα, µηχανήµατα και
εγκαταστάσεις, για την τήρηση των όρων της παρούσης και συγχρόνως για την εξασφάλιση
της καθαριότητας του εξοπλισµού συλλογής και µεταφοράς των απορριµµάτων. Επίσης, η
επιχείρηση έχει την ευθύνη για το χειρισµό και τη συντήρηση όλων των οχηµάτων µεταφοράς
στερεών αποβλήτων ώστε να είναι σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και οι εργασίες
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συλλογής και µεταφοράς να µην εγκυµονούν κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το
περιβάλλον µέσα από µη ασφαλή κατάσταση των οχηµάτων.
5. Η επιχείρηση έχει την πλήρη ευθύνη για την οργάνωση των µέσων συλλογής και των
οχηµάτων µεταφοράς, την καταλληλότητά τους για την µεταφορά των αποβλήτων, την ασφαλή
παράδοσή τους σε νόµιµα λειτουργούσες επιχειρήσεις προς περαιτέρω εργασίες αξιοποίησης
ή διάθεσης (R/D) ή προς διασυνοριακή µεταφορά.
6. Η επιχείρηση υποχρεούται για την ηλεκτρονική της εγγραφή και καταχώρηση στο
Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ), σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην (24)
σχετική ΚΥΑ. Με την έναρξη της υποχρεωτικής λειτουργίας του ΗΜΑ, σύµφωνα µε το
άρθρο 7 της προαναφερόµενης ΚΥΑ, υποβάλονται ηλεκτρονικά οι ετήσιες Εκθέσεις
Αποβλήτων κάθε έτους, µέχρι το τέλος Μαρτίου του επόµενου έτους.
7. Η παρούσα άδεια µπορεί να ανακληθεί είτε µετά από παράβαση κάποιου ή κάποιων όρων
αυτής, ή παράλειψη, παραποίηση κάποιου σταδίου των εργασιών που αναφέρονται στη
Μελέτη Οργάνωσης και Λειτουργίας και στα συµπληρωµατικά στοιχεία αυτής, είτε µετά από
διαπίστωση ότι από τη δραστηριότητα που ασκεί η εταιρεία κινδυνεύει η δηµόσια υγεία και το
περιβάλλον. Η άδεια, επίσης, µπορεί να ανακληθεί ή να επιβληθούν πρόσθετοι όροι ως
αποτέλεσµα µελλοντικών διατάξεων του ΥΠΕΚΑ και συναρµόδιων Υπουργείων. Αν
διαπιστωθεί από τις αρµόδιες Υπηρεσίες ότι µε την εφαρµογή όσων προβλέπονται από την
παρούσα δεν προστατεύεται επαρκώς η υγεία ή/και το περιβάλλον, θα επιβάλλονται πρόσθετοι
όροι µε την έκδοση νέας Απόφασης, µε την οποία ο Φ.∆. θα υποχρεούται σε άµεση
συµµόρφωση.
8. Επισηµαίνεται ότι αν από τις εργασίες συλλογής και µεταφοράς µη επικίνδυνων στερεών
αποβλήτων προκληθεί ρύπανση ή υποβάθµιση του περιβάλλοντος µε υπαιτιότητα της
εταιρείας, θα εφαρµοστεί το άρθρο 15 της ΚΥΑ Η.Π. 50910 / 2727 / 03 (ΦΕΚ 1909Β’) σε
συνδυασµό µε τις σχετικές διατάξεις του Ν. 1650 / 86 περί επιβολής κυρώσεων.
9. Για κάθε δραστηριότητα σχετική µε την παρούσα άδεια πρέπει να υπάρχει σύµβαση είτε του
κατόχου (νοµικά ή φυσικά πρόσωπα κ.λ.π.) είτε του διαχειριστού των απορριµµάτων (ΟΤΑ
κ.λ.π.) µε την Εταιρεία, η οποία οφείλει να ενηµερώνει την Υπηρεσία µας, σχετικά µε κάθε
Σύµβαση που υπογράφει, στα πλαίσια της παρούσας αδειοδότησης, υποβάλλοντας
συµπληρωµατικά τεχνικά στοιχεία, εάν απαιτείται, έτσι ώστε να τεκµηριώνεται η κάλυψη των
απαιτήσεων του συνόλου των συµβάσεων. Σε περίπτωση που κριθεί ότι δεν τεκµηριώνεται η
κάλυψη των ως άνω απαιτήσεων και εάν η Εταιρεία δεν προσκοµίσει τα επιπλέον απαιτούµενα
τεχνικά στοιχεία, η παρούσα άδεια µπορεί να ανακληθεί.
10. Η αδειοδοτούµενη επιχείρηση υποχρεούται να τηρήσει όλα όσα αναφέρονται στη θεωρηµένη
Μελέτη Οργάνωσης και Λειτουργίας και στα τυχόν συµπληρωµατικά στοιχεία αυτής και εφόσον
δεν έρχονται σε αντίθεση µε τους όρους της παρούσας απόφασης. Η εν λόγω Μελέτη και τα
τυχόν συµπληρωµατικά στοιχεία αυτής, αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας άδειας.
11. Οι τεχνικές προδιαγραφές των µέσων προσωρινής αποθήκευσης πριν τη συλλογή (κάδων,
container κ.α.), των οχηµάτων µεταφοράς, των οχηµάτων πλύσης των κάδων, καθώς και του
λοιπού εξοπλισµού συλλογής και µεταφοράς στερεών αποβλήτων και γενικά ολόκληρης της
αδειοδοτούµενης δραστηριότητας πρέπει να είναι απολύτως σύµφωνες µε τα οριζόµενα στην
ΚΥΑ 114218/1997.
12. Σε περίπτωση που η επιχείρηση µεταφέρει απόβλητα τα οποία περιγράφονται στον
παραπάνω πίνακα µε κωδικό ΕΚΑ που αντιστοιχεί στη µη επικίνδυνη εκδοχή ζεύγους κωδικών
αποβλήτων (κατοπτρικό ζεύγος), τα απόβλητα αυτά θα πρέπει να συλλέγονται χωριστά και,
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κατά την µεταφορά τους, θα πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιηµένη ανάλυση
διαπιστευµένου εργαστηρίου µε ευθύνη του παραγωγού αποβλήτων (πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ
14899).
13. Η εταιρεία υποχρεούται να τηρεί αρχείο στο οποίο θα αναγράφεται η ποσότητα, το είδος, η
προέλευση, τα φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά, οι ηµεροµηνίες παραλαβής ή εκχώρησης, ο
προορισµός, η συχνότητα συλλογής, ο τρόπος διάθεσης των αποβλήτων και το µέσο
µεταφοράς, καθώς και η συχνότητα καθαρισµού των οχηµάτων, των µέσων συλλογής και του
λοιπού εξοπλισµού µε όλα τα παραστατικά στοιχεία.Η επιχείρηση οφείλει να υποβάλλει µέχρι
τις 20 Φεβρουαρίου κάθε έτους, ετήσια απολογιστική έκθεση στην ∆/νση Περιβάλλοντος και
Χωρικού Σχεδιασµού Ηπείρου της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτ. Μακεδονίας, µε
τα τα παραπάνω στοιχεία.
14. Η επιχείρηση έχει την ευθύνη για τη λήψη όλων των απαραίτητων µέτρων ασφαλείας έτσι ώστε
από τις εργασίες συλλογής και µεταφοράς, τη συντήρηση και την κίνηση των οχηµάτων να µην
δηµιουργείται κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία ή/και το περιβάλλον.
Για το λόγο αυτό θα πρέπει:
Tα οχήµατα που χρησιµοποιούνται για τις εργασίες συλλογής και µεταφοράς να διαθέτουν:
σε ισχύ δελτίο τεχνικού ελέγχου και κάρτα καυσαερίων από ΚΤΕΟ,
σε ισχύ ασφαλιστήριο συµβόλαιο αστικής ευθύνης έναντι τρίτων,
πυροσβεστήρες,
µόνιµο ή κινητό σύστηµα κάλυψης της καρότσας, και να αναγράφουν τον τίτλο της
εταιρείας και στις δύο πλευρές,
Οι οδηγοί και οι χειριστές των µηχανηµάτων έργου να διαθέτουν την προβλεπόµενη από την
ισχύουσα νοµοθεσία επαγγελµατική άδεια οδήγησης.
15. Σε περίπτωση που από τις εργασίες συλλογή και µεταφοράς προκληθεί περιβαλλοντική ζηµία
εφαρµόζονται οι διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας και ειδικότερα του Π.∆ 148/09.
16. Η επιχείρηση οφείλει να τηρεί όλα όσα αναφέρονται στη θεωρηµένη τεχνική έκθεση που
συνοδεύει την παρούσα άδεια, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση µε τους όρους που
αναφέρονται στην παρούσα απόφαση ή σε άλλες άδειες ή εγκρίσεις που ενδεχοµένως έχει
λάβει ή πρόκειται να λάβει.
17. Κατά τη φορτοεκφόρτωση των αποβλήτων να λαµβάνεται µέριµνα, ώστε αυτά να µην
διασκορπίζονται και προκαλούν ρύπανση στο περιβάλλον.
18. Απαγορεύεται η συγκέντρωση ή προσωρινή αποθήκευση κάθε είδους αποβλήτων σε
στεγασµένους ή υπαίθριους χώρους χωρίς να υπάρχει η σχετική άδεια.
19. Τα απόβλητα να µεταφέρονται µε οχήµατα για τα οποία έχει εξασφαλιστεί προηγουµένως η
στεγανότητα τους κατά τη µεταφορά.
20. Να αποφεύγεται η πραγµατοποίηση εργασιών συλλογής και µεταφοράς των αποβλήτων σε
περιόδους κυκλοφοριακής αιχµής.
21. Η στάθµευση των οχηµάτων µεταφοράς να γίνεται σε χώρους που δεν απαγορεύονται από τις
χρήσεις γης της περιοχής. Επί του αµαξοστασίου απαγορεύονται εργασίες µεταφόρτωσης,
διαλογής ή προσωρινής αποθήκευσης αποβλήτων.
22. Ανά τακτά χρονικά διαστήµατα να γίνεται ηλεκτροµηχανολογική συντήρηση των οχηµάτων
µεταφοράς και των µέσων συλλογής και να πλένονται σε αδειοδοτηµένα πλυντήρια οχηµάτων
τα οποία να διαθέτουν και τη σχετική άδεια διαχείρισης υγρών αποβλήτων.
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23. Η διαχείριση των ρευµάτων αποβλήτων που προκύπτουν από τη συντήρηση των οχηµάτων
και υπάγονται σε συστήµατα εναλλακτικής διαχείρισης, να γίνεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες
διατάξεις του Ν.2939/01 και των σχετικών Π.∆. που σηµειώνονται παρακάτω:
• Η διαχείριση των µεταχειρισµένων ορυκτελαίων των οχηµάτων της εταιρείας θα γίνεται
σύµφωνα µε το Π.∆. 82/2004 (ΦΕΚ 64Α/2.3.2004) «Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την
εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων».
• Η διαχείριση των µεταχειρισµένων ελαστικών των οχηµάτων της εταιρείας θα γίνεται
σύµφωνα µε το Π.∆. 109/2004 (ΦΕΚ 75Α/5.3.2004) «Μέτρα και όροι για την εναλλακτική
διαχείριση των µεταχειρισµένων ελαστικών των οχηµάτων. Πρόγραµµα για την εναλλακτική
διαχείριση τους».
• Η διαχείριση των µπαταριών από τα ΟΤΚΖ θα γίνεται σύµφωνα µε το Π.∆. 115/2004 (ΦΕΚ
80Α/5.3.2004) «∆ιαχείριση των ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών που περιέχουν
ορισµένες επικίνδυνες ουσίες».
• Η διάθεση των οχηµάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους θα γίνεται σύµφωνα το Π.∆. 116
ΦΕΚ 81/Α/5.3.2004 που αφορά ‘’Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση
των οχηµάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους….» και σε νοµίµως αδειοδοτηµένες και
εγκεκριµένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας που ορίζονται από το συλλογικό σύστηµα
εναλλακτικής διαχείρισης ΟΤΚΖ.
• Η διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ΑΗΗΕ) θα γίνεται
σύµφωνα µε το Π.∆. 117/2004 (ΦΕΚ 82Α/5.3.2004).
24. Η καταλληλότητα των οχηµάτων µεταφοράς και ο έλεγχος τους, εµπίπτουν στις αρµοδιότητες
του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων και δεν αποτελούν αντικείµενο της
παρούσας απόφασης.
25. Σε περίπτωση ατυχήµατος κατά τη συλλογή ή τη µεταφορά των αποβλήτων να ενηµερώνονται
άµεσα οι αρµόδιες αρχές της οικείας Περιφέρειας.
26. Για την αντιµετώπιση εκτάκτων περιστατικών πρέπει η εν λόγω εταιρεία να διαθέτει οµάδα σε
επιφυλακή για την άρση του κινδύνου, εξοπλισµένη µε κατάλληλα µέσα αντιµετώπισης, όπως
για παράδειγµα σκούπες, γάντια, πυροσβεστήρες, φαρµακείο κ.α.
27. Να ληφθεί ιδιαίτερη µέριµνα για την εκπαίδευση και συνεχή ενηµέρωση του προσωπικού σε
θέµατα ασφαλείας και γνώση χειρισµού των αποβλήτων για την αποφυγή κινδύνου για τη
δηµόσια υγεία και το περιβάλλον.
28. Κατάλληλη επιλογή των χώρων συγκέντρωσης ώστε:
να διευκολύνεται η λειτουργικότητα των διαδικασιών φορτοεκφόρτωσης των
µηχανηµάτων συγκέντρωσης.
να είναι εύκολα προσβάσιµοι, χωρίς να παρενοχλούνται οι γειτονικές κατοικίες.
να είναι σε σηµείο κεντροβαρές των περιοχών που εξυπηρετούν.
29. Η επιλογή των χώρων που θα τοποθετηθούν τα µέσα προσωρινής αποθήκευσης – πριν τη
συλλογή – των στερεών αποβλήτων θα γίνεται σε συµφωνία είτε του κατόχου είτε του
διαχειριστού των απορριµµάτων (ΟΤΑ κ.λ.π.) και θα λαµβάνονται όλα τα απαραίτητα µέτρα
ώστε να µην προκύπτουν περιβαλλοντικά, κυκλοφοριακά και υγειονοµικά προβλήµατα.
30. Τα οχήµατα µεταφοράς, τα container, τα µηχανικά σάρωθρα, τα δοχεία συλλογής κ.α. θα
πρέπει να καθαρίζονται απαραιτήτως µετά το πέρας έκαστης εκφόρτωσής τους, είτε να
αντικαθίστανται µε άλλα καθαρά.
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31. Το πλύσιµο των δοχείων και η απολύµανσή τους να πραγµατοποιείται σε τακτά χρονικά
διαστήµατα και µε τρόπο ώστε να αποφεύγεται η πρόκληση εστιών µόλυνσης και να
διασφαλίζεται η δηµόσια υγεία.
32. Η θέση των χώρων συλλογής να είναι απόµακρη και µη ορατή από αρχαιολογικούς χώρους
και από πολιτιστικού περιεχοµένου, γενικά, κτίσµατα.
33. Απαγορεύεται η συγκέντρωση ή προσωρινή αποθήκευση (µετά τη συλλογή) αποβλήτων
οποιουδήποτε είδους σε στεγασµένους ή υπαίθριους χώρους εντός ή εκτός σχεδίου άνευ της
σχετικής άδειας.
34. Να λαµβάνονται όλα τα κατάλληλα µέτρα προστασίας της υγείας των εργατών συλλογής
σύµφωνα µε την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νοµοθεσία και τη Μελέτη Οργάνωσης και
Λειτουργίας που υποβλήθηκε.
35. Για κάθε δραστηριότητα σχετική µε την παρούσα άδεια πρέπει να υπάρχει σύµβαση είτε του
κατόχου (νοµικά ή φυσικά πρόσωπα κ.λ.π.) είτε του διαχειριστού των απορριµµάτων (ΟΤΑ
κ.λ.π.) µε την Εταιρεία, η οποία οφείλει να ενηµερώνει την Υπηρεσία µας, σχετικά µε κάθε
Σύµβαση που υπογράφει, στα πλαίσια της παρούσας αδειοδότησης, υποβάλλοντας
συµπληρωµατικά τεχνικά στοιχεία, εάν απαιτείται, έτσι ώστε να τεκµηριώνεται η κάλυψη των
απαιτήσεων του συνόλου των συµβάσεων. Σε περίπτωση που κριθεί ότι δεν τεκµηριώνεται η
κάλυψη των ως άνω απαιτήσεων και εάν η Εταιρεία δεν προσκοµίσει τα επιπλέον απαιτούµενα
τεχνικά στοιχεία, η παρούσα άδεια µπορεί να ανακληθεί.
36. H επιχείρηση πρέπει να διενεργεί προληπτικό ιατρικό – κλινικοεργαστηριακό έλεγχο,
τουλάχιστον σε ετήσια βάση, του προσωπικού που ασχολείται µε τη διαχείριση των
αποβλήτων προς εξασφάλιση της επίβλεψης της υγείας και τη διάγνωση τυχόν βλάβης της σε
συνάρτηση µε τους κινδύνους κατά την εργασία.

Γ. Όροι ισχύος της παρούσας Απόφασης
1. Η παρούσα απόφαση ισχύει για πέντε (5) χρόνια και µε την προϋπόθεση ότι θα τηρείται
επακριβώς το περιεχόµενο της εγκεκριµένης σχετικής έκθεσης. Η εταιρεία οφείλει εγκαίρως και
πριν τη λήξη της ισχύος της παρούσας απόφασης να υποβάλει σχετικό αίτηµα στη ∆/νση
Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού Ηπείρου της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου –
∆υτ. Μακεδονίας για ανανέωση αυτής .
2. Επίσης η παρούσα άδεια ισχύει µόνο για όσα από τα απόβλητα εγγραφούν τελικά στο Μητρώο
της αρµόδιας υπηρεσίας ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του ΥΠΕΚΑ.
3. Αντίγραφα της παρούσας άδειας θα πρέπει να βρίσκονται σε όλα τα οχήµατα που
χρησιµοποιούνται στα πλαίσια της αδειοδοτούµενης δραστηριότητας. Στα γραφεία της
εταιρείας πέραν της παρούσας άδειας, πρέπει να βρίσκεται και η τεχνική έκθεση που τη
συνοδεύει και να είναι στη διάθεση σε κάθε έλεγχο των αρµοδίων αρχών σύµφωνα µε την
κείµενη νοµοθεσία.
4. Η µη τήρηση των όρων της παρούσας άδειας ή η καθ' υπέρβαση τους πραγµατοποίηση έργων
και δραστηριοτήτων µε αποτέλεσµα την υποβάθµιση του περιβάλλοντος, επισύρει τις
προβλεπόµενες κυρώσεις από τις διατάξεις του Ν. 1650/86 και του άρθρου 15 της ΚΥΑ
50910/2727/03.
5. Η παρούσα άδεια δεν υποκαθιστά ούτε απαλλάσσει τους υπεύθυνους της εταιρείας από την
υποχρέωση να εφοδιαστούν µε άλλες άδειες, για τις οποίες προκύπτει σχετική υποχρέωση
από άλλες διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας.
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6. Η απόφαση αυτή είναι δυνατό να ανακληθεί ή να καταργηθεί ή να τροποποιηθεί από την
υπηρεσία µας πριν τη λήξη της, εφόσον συντρέχουν οι λόγοι που προβλέπονται από την
ισχύουσα νοµοθεσία, είτε µετά από διαπίστωση ότι από τη δραστηριότητα που ασκεί η εταιρεία
υπάρχει κίνδυνος για τη δηµόσια υγεία και το περιβάλλον.
7. Άρση της παρούσας άδειας είναι δυνατό να γίνει µετά από παράβαση κάποιου ή κάποιων
όρων της, ή παράλειψη, ή παραποίηση κάποιου σταδίου των εργασιών που αναφέρονται στην
τεχνική έκθεση. Η άδεια µπορεί επίσης να ανακληθεί ή να επιβληθούν πρόσθετοι όροι σαν
αποτέλεσµα µελλοντικών διατάξεων του ΥΠΕΚΑ και των συναρµόδιων Υπουργείων.
8. Η επιχείρηση οφείλει να παρέχει οποιεσδήποτε σχετικές πληροφορίες και στοιχεία στις
αρµόδιες αρχές και τα «συστήµατα εναλλακτικής διαχείρισης», όταν της ζητηθούν.
9. Για κάθε δραστηριότητα σχετική µε τη χορηγούµενη άδεια θα πρέπει τα οχήµατα να διαθέτουν
ασφαλιστήρια συµβόλαια ανάλογα µε τον τύπο των αποβλήτων που µεταφέρουν
10. Η µη εφαρµογή των παραπάνω όρων, ή µέρους αυτών, επισύρει τις προβλεπόµενες κυρώσεις
του Ν. 1650/ 86 και του άρθρου 15 της ΚΥΑ Η.Π. 50910 / 2727 / 03
11. Κατά της παρούσας Απόφασης µας, µπορεί να ασκηθεί, σύµφωνα µε τις διατάξεις του αρθρ. 8
του Ν. 3200/55 ΦΕΚ 97 Α (Ν. 2503/97 ΦΕΚ 107 Α, άρθρο 1 παρ.2), προσφυγή προς τον
Υπουργό ΠΕΚΑ µέσα σε προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από της ηµεροµηνίας που αυτή
κοινοποιείται ή που λαµβάνεται γνώση αυτής καθώς και τα ένδικα µέσα προστασίας βάσει του
αρθ.3 της ΚΥΑ 9269/470/2007 (ΦΕΚ 286 Β).

Ο αναπληρωτής προϊστάµενος
της ∆/νσης

Σεραφείµ Τσιπέλης
Πίνακας Αποδεκτών
1. Υ. Π. ΕΝ.
Γενική ∆/νση Περιβαλλοντικής Πολιτικής
∆/νση Βιοποικιλότητας, Εδάφους και ∆ιαχείρισης Αποβλήτων
Πατησίων 147 11251 ΑΘΗΝΑ
2. Περιφέρεια Ηπείρου
∆/νση Περ/ντος & Χωρικού Σχεδιασµού
Πλ. Πύρρου 1
3. Γ. και Β. Ποθητός Ο.Ε., (Βασιλέως Παύλου 41- Αγ. Ανάργυροι Αττικής, τ.κ.: 135 61)
(συνηµµένο τεύχος µελέτης)
Εσωτερική διανοµή
1. Φ. 2.8.β
2. Τµ. Π.&Χ. Σχεδ/µού
3. Κ . Συρµακέση
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