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Πίνακα αποδεκτών 

   
ΘΕΜΑ:  Άδεια για τη δραστηριότητα συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων 

σε επίπεδο Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, στην εταιρεία «ADD RECYCLING Ι.Κ.Ε.» 
 

Ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου - Δυτ. Ελλάδας – Ιονίου 
 
Έχοντας υπόψη: 
 
1.  Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/18-10-1986) «για την προστασία του περιβάλλοντος». 
2.  Το Ν. 3010/02 (ΦΕΚ 91Β25-04-02) «Εναρμόνιση του Ν.1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 

96/61 Ε.Ε..», 
3.  Το Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209Α/21-09-2011) ¨Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, 

ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις 
αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος¨. 

4.  Το Ν. 4042/2012  (ΦΕΚ 24/Α`/13.2.2012) Ποινική προστασία του περιβάλλοντος –Εναρμόνιση με 
την οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Ρύθμιση θεμάτων 
Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. 

5.  Την ΚΥΑ 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β/22-12-2003) «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση στερεών 
αποβλήτων-Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης». 

6.  Την ΚΥΑ 114218/1997 (ΦΕΚ 1016/Β/17-11-1997) «Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και γενικών 
προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων». 

7.  Το Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179Α/06.08.01) «Περί συσκευασιών και εναλλακτικής διαχείρισης 
συσκευασιών και άλλων προϊόντων…» όπως ισχύει.. 

8.  Το Π.Δ. 109/2004 (ΦΕΚ 75Α/05-03-04) ¨Μέτρα και όροι για την εναλλακτική διαχείριση των 
μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων. Πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείρισή τους¨ 

9.  Την ΚΥΑ 23615/651/Ε.103/2014 (ΦΕΚ 1184Β-9/5/14) ¨Καθορισμός κανόνων, όρων …….και άλλες 
διατάξεις¨ όπως ισχύει. 

10.  Το Π.Δ. 116/04 (ΦΕΚ 81Α/05-03-2004) ¨ Μέτρα και όροι για την εναλλακτική διαχείριση των ΟΤΚΖ¨ 
όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 15540/548/Ε103/2012. 

11.  Την Κ.Υ.Α. 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312Β/24-08-2010) ¨΄Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την 
εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)¨  
όπως έχει τροποποιηθεί από το Ν 4030/2011. 

12.  Το N.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/07-06-2010). «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης.» 

13.  Το Π.Δ. υπ. αρ. 139/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπονήσσου, Δυτικής 
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Ελλάδος και Ιονίου» (ΦΕΚ 232Α/27-12-2010). 
14.  Την εγκύκλιο  122648/09-03-05 της Δ/νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του Υ.Π.Ε.Χ.Ω.Δ.Ε. 
15.  Την εγκύκλιο 123067/10-2-04 του ΥΠΕΧΩΔΕ/Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος, σχετικά με την 

περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων διαχείρισης απορριμμάτων, και ιδιαίτερα την παρ. Α που 
αναφέρεται στην αδειοδότηση των εργασιών συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων. 

16.  Την εγκύκλιο  122648/09-03-05 της Δ/νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του Υ.Π.Ε.Χ.Ω.Δ.Ε. 
17.  Την 129043/4345/08-07-2011 (ΑΔΑ 4ΑΣΨ0-ΚΘΣ) εγκύκλιο του Υ.Π.Ε.Κ.Α. «Εφαρμογή νομοθεσίας 

για τη διαχείριση μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων». 
18.  Τη με Α.Π. 4631.109/12-12-2011 (ΑΔΑ 45ΨΠ0-ΕΝ6) εγκύκλιο του Υ.Π.Ε.Κ.Α. «Άδειες συλλογής και 

μεταφοράς αποβλήτων». 
19.  Τη με Α.Π. 1226.61/12-03-2012 (ΑΔΑ B44Y0-I9A) εγκύκλιο του Υ.Π.Ε.Κ.Α.  
20.  Το με αριθ. πρωτ. 3006025/1093/15.04.10 έγγραφο του Τμήματος Β’, της Δ/νσης Περιβάλλοντος 

της Γενικής Δ/νσης Γενικού Χημείου του Κράτους προς το Γραφείο Εναλλακτικής Διαχείρισης 
Συσκευασιών & άλλων Προϊόντων της Δ/νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΚΑ, που 
αφορά στην οδική μεταφορά των ΟΤΚΖ. 

21.  Το με απ 3010421/1750/2004 έγγραφο του Γενικού Χημείου του Κράτους, αναφορικά με την 
ταξινόμηση των Α.Η.Η.Ε. ως προς την οδική μεταφορά. 

22.  Τα άρθρα 28 και 28Α του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47Α /11-5-15), όπως ισχύει, «Εκδημοκρατισμός της 
Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση 
αδικιών και ‘άλλες διατάξεις» 

23.  Την ΥΑ 15870/15-05-2017 (ΦΕΚ 250/Υ.Ο.Δ.Δ/26-5-17) «Διορισμός του Νικολάου Παπαθεοδώρου 
του Αγγελάκη ως Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και 
Ιονίου» 

24.  Την υπ αριθμ 49/15-12-15 ΠΥΣ για την τροποποίηση και έγκριση του ΕΣΔΑ και του Εθνικού 
Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων που κυρώθηκαν με την 51373/4684/25-11-15 ΚΥΑ 
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας συμφωνα με το 
αρθρο 31 του Ν.4342/2015 

25.  Την ΚΥΑ 43942/4026/14-9-16(ΦΕΚ Β2992/19-9-16) «Οργάνωση και λειτουργία Ηλεκτρονικού 
Μητρώου…. όπως ισχύει.» 

26.  Την ΚΥΑ 62952/5384/2016 «Έγκριση Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων 
(ΕΣΔΕΑ), σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν. 4342/2015» 

27.  Την 144/02-12-2016 Απόφαση για την Έγκριση Τροποποίησης του Περιφερειακού Σχεδιασμού 
ΔΣΑ της ΠΔΕ (ΑΔΑ: 6Λ7Σ7Λ6-1ΥΥ), όπως αυτή κυρώθηκε με την ΚΥΑ 61491/5301/2016 (ΦΕΚ 
4175/Β/2016). 

28.  Την 130479/12-6-17 (ΦΕΚ 2113Β-20/6/2017 απόφαση του Συντονιστή της Αποκ. Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου  

29.  Την 1148/29552/12-4-13 (ΑΔΑ:ΒΕΑ2ΟΡ1Φ-Κ5Θ) απόφαση μας με τον φάκελο που την συνοδεύει.  
30.  Την με αρ. πρωτ. 45944/5-3-18 αίτηση των ενδιαφερομένων. 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε  
 

Χορηγούμε άδεια συλλογής – μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων στην εταιρεία «ADD RECYCLING 
Ι.Κ.Ε.» 
 
1. Γενικοί Οροι 
1.1. Η άδεια αυτή αφορά μόνο σε εργασίες συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων 
με σκοπό τη μεταφορά τους σε κατάλληλα αδειοδοτημένες εταιρίες / εγκαταστάσεις προσωρινής 
αποθήκευσης, διάθεσης, διαλογής, ανακύκλωσης, επεξεργασίας και αξιοποίησης στερεών αποβλήτων. Η  
παρούσα άδεια ισχύει από την έναρξη ισχύος κάθε Σύμβασης της εταιρείας με το αντίστοιχο Εγκεκριμένο 
Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης στερεών αποβλήτων για μεταφορά των συλλεγομένων από αυτήν 
στερεών αποβλήτων στις εγκεκριμένες εγκαταστάσεις διαχείρισης που θα ορίζονται από το αντίστοιχο 
Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης. 
 
Ειδικότερα η άδεια αυτή αφορά τα εξής είδη μη επικίνδυνων αποβλήτων:  
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Κωδικός ΕΚΑ 

Περιγραφή αποβλήτου 

Φυσική 
κατάσταση 

Μέσα 

συλλογής 
Οχήματα μεταφοράς 

 16 08 01 εξαντλημένοι καταλύτες που περιέχουν 

χρυσό, άργυρο, ρήνιο, ρόδιο, παλλάδιο, ιρίδιο ή 

λευκόχρυσο (εκτός από το σημείο 16 08 07) 
Στερεό 

Κιβώτια από 
συμπιεσμένο ανθεκτικό 

χαρτόνι 1m3 
ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΛΟΥΒΑ  

 
 
1.2. Η παρούσα άδεια ισχύει για δραστηριότητες συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών 
αποβλήτων όπως αυτά ορίζονται με τους παραπάνω εξαψήφιους κωδικούς, 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.  
1.3 Τα απόβλητα θα μεταφέρονται, στους πλησιέστερους οργανωμένους χώρους οι οποίοι έχουν τις 
προβλεπόμενες αδειοδοτήσεις (αστικού τύπου απόβλητα), σε νομίμως αδειοδοτημένες μονάδες 
ανάκτησης-ανακύκλωσης στερεών αποβλήτων και σε νομίμως αδειοδοτημένες μονάδες οι οποίες έχουν 
συμβληθεί με τα εγκεκριμένα από την αρμόδια Δ/νση του ΥΠΑΠΕΝ. συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης 
μη επικινδύνων αποβλήτων.  
1.4. Η παρούσα άδεια ισχύει μόνο εντός των ορίων της αρμοδιότητας της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδος. 
1.5. Η εταιρεία 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 Εταιρεία 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 συλλογής και μεταφοράς να μην εγκυμονούν κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το 
περιβάλλον μέσα από μη ασφαλή κατάσταση των οχημάτων. 
1.6 Η εταιρεία 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.  
1.7. Η σύμβαση της εταιρίας με φορείς ή/και εταιρείες διάθεσης, ανακύκλωσης, επεξεργασίας και 
αξιοποίησης στερεών αποβλήτων πρέπει να είναι σε ισχύ, οι μονάδες διαχείρισης αποβλήτων (αποδέκτες 
αποβλήτων) να είναι κατάλληλα αδειοδοτημένες και η διαχείριση των προαναφερθέντων κωδικών ΕΚΑ να 
προβλέπεται στις σχετικές Αποφάσεις των αρμοδίων Υπηρεσιών. 
1.8.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.Δ. θα υποχρεούται σε άμεση συμμόρφωση. 
1.9. 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, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί με το Ν, 3010/2002, Ν 4014/2011 και 
Ν. 4042/2012. 
1.10. Για κάθε δραστηριότητα σχετική με την παρούσα άδεια πρέπει να υπάρχει σύμβαση είτε του κατόχου 
(νομικά ή φυσικά πρόσωπα κ.λ.π.) είτε του διαχειριστή των απορριμμάτων (ΟΤΑ κ.λ.π.) με την Εταιρεία, η 
οποία οφείλει να ενημερώνει την Δ/νση ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. Δυτικής Ελλάδος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδος & Ιονίου 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. 
1.11 Η εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων συσκευασιών, των ΑΕΚΚ, των μεταχειρισμένων ελαστικών 
οχημάτων, των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους και των ΑΗΗΕ διέπεται από τις γενικές αρχές 
εναλλακτικής διαχείρισης του άρθρου 4 του Ν. 2939/2001 και γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
2939/2001, της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 και των Π.Δ. 109/2004, 116/2004 και 117/2004 (όπως το 
τελευταίο τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 15/2006). 
1.12. 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 
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συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και γενικά ολόκληρης της αδειοδοτούμενης δραστηριότητας 
πρέπει να είναι απολύτως σύμφωνες με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 114218/1997. 
1.13. Tα συλλεγόμενα και μεταφερόμενα από την Εταιρεία στερεά απόβλητα τα οποία εμπίπτουν στη 
νομοθεσία για εναλλακτική διαχείριση στερεών αποβλήτων θα πρέπει να διαχειρίζονται σύμφωνα με το Ν. 
2939/01 και τα εκτελεστικά του Π.Δ. και Κ.Υ.Α. που έχουν εκδοθεί ή πρόκειται να εκδοθούν ως απόρροια 
των διατάξεων του ως άνω Νόμου και με τα οποία καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις και κάθε 
αναγκαία λεπτομέρεια για την εναλλακτική διαχείριση των διαφόρων τύπων των εν λόγω στερεών 
αποβλήτων.  Σε αυτή την περίπτωση, η Εταιρεία οφείλει να συνεργαστεί με τα αντίστοιχα εγκεκριμένα από 
την αρμόδια Δ/νση του Υ.Π.Ε.Κ.Α Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης στερεών αποβλήτων, 
εφόσον απαιτείται από τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας.  
1.14 Σε περίπτωση που η εταιρεία 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 συλλέγονται ξεχωριστά και, κατά τη μεταφορά τους, συνοδεύονται από 
πιστοποιημένη ανάλυση διαπιστευμένου εργαστηρίου με ευθύνη του παραγωγού των αποβλήτων 
(πρότυπο ΕΛΟΤ EN 14899). 
 

2. Όροι και περιορισμοί που αφορούν στη συλλογή μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων 
 

2.1. 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. 

2.2. 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 διαχειριστή των απορριμμάτων 
(ΟΤΑ κ.λ.π.) και θα λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να μην προκύπτουν περιβαλλοντικά, 
κυκλοφοριακά και υγειονομικά προβλήματα. 
2.3. Τα οχήματα μεταφοράς, τα δοχεία συλλογής, τα μηχανικά σάρωθρα κ.α. θα πρέπει να καθαρίζονται 
απαραίτητα ευθύς μετά το πέρας έκαστης εκφόρτωσής τους και να απολυμαίνονται συστηματικά ώστε να 
διατηρούνται σε άριστη υγειονομική κατάσταση. 
2.4. 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. 
2.5. Η θέση των χώρων συλλογής να είναι απόμακρη και μη ορατή από αρχαιολογικούς χώρους και από 
πολιτιστικού περιεχομένου, γενικά, κτίσματα. 
2.6. 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. 
2.7. Να λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα προστασίας της υγείας των εργατών συλλογής σύμφωνα με 
την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία. Επίσης, η Εταιρεία 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. 
 2.8. Τα ΑΗΗΕ θα συλλέγονται και θα μεταφέρονται ως ακέραιες συσκευές, έτσι ώστε να μην υπάρχει 
δυνατότητα διαφυγής στο περιβάλλον επικινδύνων ουσιών και θα συμπεριλαμβάνουν όλα τα 
κατασκευαστικά μέρη, τα συναρμολογούμενα και τα αναλώσιμα.  
2.9 Τα ΑΗΗΕ να συσκευάζονται πάνω σε παλέτες αφού πρώτα έχουν τυλιχθεί με πλαστικό φιλμ ή  
χαρτοκιβώτια. Ειδική μέριμνα να λαμβάνεται στη συσκευασία των αποβλήτων που περιέχουν υγρά, ώστε 
να μην υπάρχει διαρροή επικινδύνων υγρών στο περιβάλλον, καθώς και στη συσκευασία εύθραυστων 
ΑΗΗΕ. ώστε να μη θραύονται κατά τη συλλογή και μεταφορά.  
2.10  Απαγορεύεται η συλλογή και μεταφορά των ΑΗΗΕ από κοινού με τα οικιακά απόβλητα. Οι 
καταναλωτές και διανομείς υποχρεούνται να διαχωρίζουν τα ΑΗΗΕ από τα λοιπά οικιακά απόβλητα και να 
τα παραδίδουν σε ευχερώς προσβάσιμα σημεία συλλογής. 
2.11 Η συλλογή των ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης να γίνεται χωριστά από εκείνα που  προέρχονται από 
εμπορικές, βιομηχανικές και άλλες πηγές. 
2.12 Η συλλογή και μεταφορά των χωριστά συλλεγόμενων ΑΗΗΕ εκτελείται κατά τρόπο που (α) να 
βελτιστοποιεί την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση των  κατασκευαστικών στοιχείων ή 
ολόκληρων των συσκευών που είναι δυνατόν να επαναχρησιμοποιηθούν ή να ανακυκλωθούν και (β) να 
αποφεύγεται οποιαδήποτε διαρροή επικίνδυνων ουσιών. 
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2.13 Γενικότερα ο τρόπος χειρισμού των ΑΗΗΕ θα γίνεται σύμφωνα με την ΚΥΑ 23615/651/Ε.103/2014 
(ΦΕΚ 1184Β-9/5/14) ¨Καθορισμός κανόνων, όρων …….και άλλες διατάξεις¨ όπως ισχύει. 
2.14 Όσον αφορά στα ΑΕΚΚ, πριν από τις εργασίες κατεδάφισης θα πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για την 
επιλεκτική αποξήλωση των τμημάτων και των υλικών που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν είτε στο 
εργοτάξιο είτε σε άλλες παρεμφερείς εργασίες. Για την κατά προτεραιότητα διαλογή των αδρανών και των 
ανακυκλώσιμων υλικών στο εργοτάξιο και τη χωριστή συλλογή τους, να λαμβάνονται μέτρα ώστε να 
καθίσταται ευκολότερη η αξιοποίησή τους. Οι κάδοι συλλογής να επιτηρούνται κατά τη διάρκεια της 
ημερήσιας εργασίας και στο τέλος αυτής να προστατεύονται με κατάλληλο κάλυμμα, ώστε να αποφεύγεται 
η απόρριψη ξένων αντικειμένων και η ανάμιξη με άλλα απόβλητα. 
2.15. Τα ζωικά υποπροϊόντα να είναι μεταποιημένα-αδρανοποιημένα, να παραλαμβάνονται από 
εγκεκριμένες εγκαταστάσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και να οδηγούνται σε αδειοδοτημένες 
εγκαταστάσεις αποτέφρωσης, υγειονομική ταφής, βιοαερίου,  λιπασματοποίησης ή κομποστοποίησης. Εάν 
τα ζωικά υποπροϊόντα αποτελούν νωπά μη επεξεργασμένα, αυτά διέπονται από τον Κανονισμό (ΕΚ) αρ. 
1069/2009 και για την πραγματοποίηση της συλλογής και μεταφοράς τους απαιτείται άδεια από την 
αρμόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία.  
2.16. Τα απόβλητα υγειονομικών μονάδων να είναι αστικού τύπου στερεά απόβλητα. 
2.17 Να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα για την εκπαίδευση και συνεχή ενημέρωση του προσωπικού που 
απασχολείται στα πλαίσια της αδειοδοτούμενης δραστηριότητας, σε θέματα ασφάλειας και χειρισμού των 
αποβλήτων για την αποφυγή κινδύνων για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Το προσωπικό της 
Εταιρίας να φέρει ειδικές στολές εργασίας και λοιπό εξοπλισμό (γάντια, μπότες ασφαλείας, κράνος, 
αντανακλαστικό γιλέκο κ.α.), ανάλογα με τη φύση και το ωράριο εργασίας. Να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα 
ώστε να εξοπλιστούν τα οχήματα μεταφοράς με σύστημα επικοινωνίας. 
 

3. Όροι και περιορισμοί που αφορούν στην μεταφορά μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων 
3.1. Απαραίτητη προϋπόθεση για οποιαδήποτε εργασία μεταφοράς είναι η αναγνώριση των αποβλήτων, 
ώστε να αποκλειστεί το ενδεχόμενο της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών και η πρόκληση επικίνδυνων 
καταστάσεων όπως επίσης και η πρόκληση δευτερογενών περιβαλλοντικών προβλημάτων όπως 
εκπομπές οσμών, ρύπανση οδών από διαρροές ακαθάρτων στραγγισμάτων κ.λ.π. 
3.2. Τα οχήματα που θα χρησιμοποιούνται για τις μεταφορές να είναι κατάλληλα για το σκοπό αυτό, να 
έχουν τις απαιτούμενες άδειες κυκλοφορίας, δελτία τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ, να είναι εφοδιασμένα με 
κατάλληλο εξοπλισμό αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων . 
3.3. Οι οδηγοί και οι χειριστές ανυψωτικών να έχουν την προβλεπόμενη από την ισχύουσα νομοθεσία 
επαγγελματική άδεια. 
3.4. Η διαδρομή των απορριμματοφόρων και οι ώρες μεταφοράς να έχουν προγραμματιστεί κατάλληλα, 
ώστε να μην προκύπτουν δευτερογενή περιβαλλοντικά προβλήματα από κυκλοφοριακή φόρτιση των 
δρόμων κ.λ.π.. Κατά την οδική μεταφορά των στερεών αποβλήτων, να ακολουθούνται τα βέλτιστα δυνατά 
δρομολόγια, για παράδειγμα, να αποφεύγονται οι μεταφορές σε ώρες κυκλοφοριακής αιχμής ή υπό 
αντίξοες καιρικές συνθήκες ή μέσω πυκνοκατοικημένων περιοχών. 
3.5. Η κυκλοφορία των οχημάτων μεταφοράς πρέπει να ακολουθεί πιστά τον Κ.Ο.Κ. 
3.6. Η διαχείριση των μεταχειρισμένων ορυκτελαίων που προκύπτουν από τις αλλαγές λαδιών των 
οχημάτων να γίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α/2.3.04), μη 
επιτρεπόμενης της ανεξέλεγκτης απόρριψής τους στο περιβάλλον. 
3.7. Με την πλήρωση των ανοικτού τύπου οχημάτων μεταφοράς και πριν τη μεταφορά τους σε νομίμως 
αδειοδοτημένες μονάδες επεξεργασίας και ανακύκλωσης να γίνεται επιμελής κάλυψη τους με σκέπαστρο 
(μουσαμάς), για την αποφυγή τυχόν διασποράς αποβλήτων στο περιβάλλον και τη διαδρομή. 
3.8  Κατά τη συλλογή και τη μεταφορά ιλύων να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα έτσι ώστε αυτά να 
μην διασπείρονται στο περιβάλλον.  
3.9 Εφόσον τα απόβλητα που διαχειρίζεται η εταιρία έχουν μεγάλη περιεκτικότητα σε νερό ή εκλύονται 
δύσοσμα αέρια, η εταιρία να μεταφέρει τα εν λόγω απόβλητα με βυτιοφόρα οχήματα. 
3.10 Ο καθαρισμός των οχημάτων μεταφοράς και των μέσων συλλογής να γίνεται σε νομίμως 
αδειοδοτημένες μονάδες.  
3.11 Για κάθε όχημα μεταφοράς θα πρέπει να προβλέπεται θέση στάθμευσης σε κατάλληλα αδειοδοτημένο 
χώρο. 
3.12. Η μεταφορά των αποστειρωμένων αποβλήτων από υγειονομικές μονάδες γίνεται με ειδικό για το 

σκοπό αυτό όχημα και ξεχωριστά από τα οικιακά απόβλητα.   
 

4. Τελικές υποχρεώσεις 
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4.1 Να ορισθεί υπεύθυνος της εταιρείας για την παρακολούθηση της εφαρμογής των όρων της παρούσας 
απόφασης και των διατάξεων της σχετικής νομοθεσίας. 
4.2. Η εταιρεία οφείλει να τηρεί μητρώο στο οποίο θα αναγράφεται η ποσότητα, το είδος, η προέλευση, τα 
φυσικοχημικά χαρακτηριστικά, οι ημερομηνίες παραλαβής ή εκχώρησης, ο τελικός αποδέκτης, η συχνότητα 
συλλογής, ο τρόπος διάθεσης των αποβλήτων και το μέσο μεταφοράς. Για να εξασφαλισθεί η πλήρης 
ιχνηλασιμότητα των αποβλήτων αυτά θα πρέπει να διακινούνται με το «έντυπο παρακολούθησης 
αποβλήτων» (Παράρτημα ΙΙ της άνω 17 σχετ.). Τα έντυπα αυτά είναι τριπλότυπα, τυπώνονται από την 
κάθε εταιρεία, αριθμούνται και διατηρούνται για δύο χρόνια στο αρχείο των εμπλεκομένων επιχειρήσεων.  Η 
εταιρεία υποχρεούται να προβεί σε ηλεκτρονική εγγραφή και καταχώρηση στο Ηλεκτρονικό Μητρώο 
Αποβλήτων (ΗΜΑ) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 της άνω (25) σχετικής ΚΥΑ. Επισημαίνεται ότι 
με την έναρξη της υποχρεωτικής λειτουργίας του ΗΜΑ υποβάλλονται ηλεκτρονικά οι ετήσιες εκθέσεις 
αποβλήτων κάθε έτους μέχρι το τέλος Μαρτίου του επομένου έτους. Ειδικότερα μέχρι την 31/05/2017 είναι 
υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή της έκθεσης αποβλήτων για τα έτη 2015 και 2016 
4.3. Η Εταιρεία υποχρεούται να τηρεί όλα όσα αναφέρονται στη θεωρημένη Μελέτη Οργάνωσης και 
Λειτουργίας η οποία συνοδεύει την άνω (28) σχετική απόφαση μας, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με 
τους όρους της παρούσας απόφασης και εφόσον δεν παραβιάζουν την εκάστοτε ισχύουσα σχετική 
Νομοθεσία, τις Κοινοτικές Οδηγίες και Κανονισμούς, καθώς και τους Διεθνείς Κανονισμούς. Σε περίπτωση 
τροποποίησης της σχετικής κείμενης Νομοθεσίας η παρούσα Απόφαση θα πρέπει να εναρμονιστεί με τις 
ισχύουσες διατάξεις. Η εν λόγω Μελέτη αποτελεί  αναπόσπαστο μέρος της παρούσας άδειας. 

4.4. Η εταιρεία οφείλει να παρέχει οποιεσδήποτε σχετικές πληροφορίες και στοιχεία στις αρμόδιες αρχές και 
τα «συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης», όταν της ζητηθούν. 
4.5. Για κάθε δραστηριότητα σχετική με τη χορηγούμενη άδεια θα πρέπει τα οχήματα να διαθέτουν 
ασφαλιστήρια συμβόλαια ανάλογα με τον τύπο των αποβλήτων που μεταφέρουν.  
4.6. Να αναγράφεται στα οχήματα που θα χρησιμοποιηθούν στα πλαίσια της εν λόγω δραστηριότητας, 
υποχρεωτικά και στις δύο πλευρές, ο τίτλος της εταιρείας καθώς και ο αριθμός της άδειας σε χρώμα που να 
είναι σε έντονη αντίθεση με εκείνον του οχήματος. 
4.7. Η μη εφαρμογή των παραπάνω όρων, ή μέρους αυτών, επισύρει τις προβλεπόμενες κυρώσεις του Ν. 
1650 / 86  και Ν. 2939/01, του άρθρου 15 της ΚΥΑ Η.Π. 50910 / 2727 / 03, της Κ.Υ.Α 36259/1757/Ε103 
(ΦΕΚ 1312Β/24-08-2010) των Π.Δ. 109/2004, 116/2004 και 117/2004 όπως ισχύουν καθώς και των λοιπών 
προεδρικών διαταγμάτων που έχουν ή πρόκειται να εκδοθούν ως απόρροια των διατάξεων του Ν. 2939/01 
και αφορούν στα διαχειριζόμενα από την Εταιρεία απόβλητα.  
4.8. Η Εταιρεία υποχρεούται εγκαίρως και πριν τη λήξη της ισχύος της παρούσας Απόφασης να υποβάλει 
σχετικό αίτημα στην Υπηρεσία μας για την αναθεώρηση αυτής και ενδεχομένως τον επανακαθορισμό των 
όρων που περιλαμβάνει. 
Η παρούσα άδεια δεν υποκαθιστά ούτε απαλλάσσει τους υπευθύνους της εταιρείας από την υποχρέωση να 
εφοδιασθούν με άλλες άδειες, για τις οποίες προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση από άλλες διατάξεις. Η 
παρούσα άδεια ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής της και για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών, και 
εφόσον δεν παρεμβληθεί άλλη σχετική Νομοθετική Ρύθμιση. 
 
Με την παρούσα καταργείται η 1148/29552/12-4-13 (ΑΔΑ:ΒΕΑ2ΟΡ1Φ-Κ5Θ)  απόφασή μας. 
 
Ε.Δ.: 1. Χ.Α (ΑΣΜΑ) 
 2. Δ. Μαρίνος    
 

 

Με Ε.Σ. 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 

 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
 

ADD RECYCLING Ι.Κ.Ε. 
25ης Μαρτίου 100 
Θεσσαλονίκη ΤΚ 54249 
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