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ΑΠΟΦΑΣΗ
ΘΕΜΑ : Άδεια συλλογής και μεταφοράς στερεών (μη επικίνδυνων) αποβλήτων, όπως
αυτά ορίζονται στην ΚΥΑ Η.Π. 50910/2727 ΦΕΚ 1909/22-12-2003, για την
Περιφέρεια Θεσσαλίας, στο «ΔΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ».
Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 1650/86 (ΦΕΚ 160/Α) «Για την προστασία του Περιβάλλοντος» όπως τροποποιήθηκε από το
Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α).
2. Το Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/13-2-2012) «Ποινική προστασία περιβάλλοντος-Εναρμόνιση με την
Οδηγία 2008/99/ΕΚ-Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων-Εναρμόνιση με την Οδηγία
2008/98/ΕΚ-Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».
3. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) ‘’Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης’’.
4. Το Π.Δ. 138/2010 (ΦΕΚ 231/Α/27-12-2010) ‘’Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας’’.
5. Το Ν.2939/2001 (ΦΕΚ 179/Α/6-8-2001) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών
και άλλων προϊόντων-Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και
Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π) και άλλες διατάξεις».
6. Το Ν. 3854/2010 (ΦΕΚ 94/Α/23-6-2010) «Τροποποίηση της νομοθεσίας για την εναλλακτική
διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων και τον Εθνικό Οργανισμό Εναλλακτικής
Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις».
7. Την ΚΥΑ Η.Π. 50910/2727 (ΦΕΚ 1909/Β/22-12-2003) ‘’Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Στερεών
Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης’’.
8. Την ΚΥΑ 29407/3508 (ΦΕΚ 1572/Β/16-12-2002) ‘’Μέτρα και όροι για την υγειονομική ταφή των
αποβλήτων’’
9. Την ΚΥΑ 114218/97 (ΦΕΚ 1016/Β/17-11-97) ‘’Κατάρτιση πλαισίου Προδιαγραφών και γενικών
προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων’’.
10. Την υπ’ αριθμ. 122648/9-3-2005 Εγκύκλιο του Γραφείου Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών &
Άλλων Προϊόντων με θέμα «Διευκρινήσεις σχετικά με την Μελέτη Οργάνωσης για την άδεια
συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων συσκευασιών, χρησιμοποιημένων ελαστικών οχημάτων,
αποβλήτων λιπαντικών ελαίων, οχημάτων στο τέλος κύκλου ζωής τους, χρησιμοποιημένων
ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού
εξοπλισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2939/2001».
11. Την υπ’ αριθμ. 123067/10-2-2004 Εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, σχετικά με την
περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων:
Συλλογή-Μεταφορά-Αποθήκευση Αποβλήτων
και
Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων.
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12. Την υπ’ αριθμ. 129043/4345/8-7-2011 Εγκύκλιο του Τμήματος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
του Υ.Π.Ε.Κ.Α., σχετικά με την εφαρμογή νομοθεσίας για τη διαχείριση μη επικίνδυνων στερεών
αποβλήτων.
13. Την Εγκύκλιο 21 με αριθμ. πρωτ. 4631.109/12-12-2011 με θέμα: Άδειες συλλογής και μεταφοράς
αποβλήτων.
14. Την Εγκύκλιο 3 με αριθμ. πρωτ. 1226.61/12-3-2012 με θέμα: Άδειες συλλογής και μεταφοράς μη
επικινδύνων αποβλήτων-Διαδικασίες ανανέωσης και διάρκεια ισχύος.
15. Το Π.Δ. ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 117 (ΦΕΚ 82/Α/5-3-2004) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική
διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, σε συμμόρφωση με τις
διατάξεις των Οδηγιών 2002/95 ‘’σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων
ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού’’ και 2002/96 ‘’σχετικά με τα απόβλητα
ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού’’ του Συμβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2003’’.
16. Το Π.Δ. ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 15 (ΦΕΚ 12/Α/3-2-2006) «Τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγματος 117/2004,
σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2003/108 ‘’για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/96
σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)’’ του Συμβουλίου
της 8ης Δεκεμβρίου 2003».
17. Την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ1312/Β/24-8-2010) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την
εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)».
18. Το υπ’ αριθμ. 3010421/1750/2004/31-8-2004 έγγραφο του Γενικού Χημείου του Κράτους με θέμα
την Ταξινόμηση αποβλήτων για οδική μεταφορά.
19. Το με αριθμ. πρωτ. 38095/16-4-13/16-4-2013 (αρ. πρωτ. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Θεσσαλίας 1423/74322/17-42013) έγγραφο του Δήμου Λαρισαίων και την υποβληθείσα μελέτη οργάνωσης και λειτουργίας.
20. Το με αριθμ. πρωτ. 50172/23-5-13/27-5-2013 (αρ. πρωτ. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Θεσσαλίας 1855/100061/295-2013) έγγραφο του Δήμου Λαρισαίων για την κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων.

Αποφασίζουμε
Χορηγούμε άδεια συλλογής και μεταφοράς στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων, εντός
διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, στο «ΔΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ», με έδρα στην οδό
Α
Οικ. Εξ’ Οικονόμου 8 στη Λάρισα, με τους ακόλουθους όρους και περιορισμούς:
1. Η παρούσα άδεια αφορά μόνο σε εργασίες συλλογής και μεταφοράς στερεών (μη
επικίνδυνων) αποβλήτων, που περιλαμβάνονται στο Παραρτήματα ΙΒ του άρθρου 17 της
ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β/22-12-2003), εξαιρουμένων των αποβλήτων που
επισημαίνονται με αστερίσκο και τα οποία χαρακτηρίζονται ως εν δυνάμει
επικίνδυνα απόβλητα σύμφωνα με την Απόφαση 2001/118/Ε.Κ.
2. Η παρούσα άδεια ισχύει για τη δραστηριότητα της συλλογής και μεταφοράς των παρακάτω
στερεών, μη επικίνδυνων αποβλήτων, με κωδικό ΕΚΑ:
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03 01
03 01 05
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15 01 01
15 01 09
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15 02 03

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΑΜΠΛΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΝ,
ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΟΛΤΟΥ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ
απόβλητα από την κατεργασία ξύλου και την παραγωγή ταμπλάδων και επίπλων
πριονίδι, ξέσματα, αποκομμένα τεμάχια, κατάλοιπα ξυλείας, μοριοσανίδες και καπλαμάδες εκτός εκείνων
που περιλαμβάνονται στο σημείο 03 01 04
απόβλητα από την παραγωγή και κατεργασία πολτού, χαρτιού και χαρτονιών
απόβλητα φλοιού και ξύλου
ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ, ΓΟΥΝΑΣ ΚΑΙ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ
απόβλητα από τις βιομηχανίες δέρματος και γούνας
απόβλητο επεξεργασμένο δέρμα (μπλε φύλλα, ξέσματα, αποκομμένα τεμάχια, σκόνη στιλβώματος) που
περιέχει χρώμιο
απόβλητα από επένδυση και τελείωμα
ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ· ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΣΚΟΥΠΙΣΜΑΤΟΣ, ΥΛΙΚΑ
ΦΙΛΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ ΜΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΑΛΛΩΣ
συσκευασία (περιλαμβανομένων ιδιαιτέρως συλλεγέντων δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας)
συσκευασία από χαρτί και χαρτόνι
συσκευασία από υφαντουργικές ύλες
απορροφητικά υλικά, υλικά φίλτρων, υφάσματα σκουπίσματος και προστατευτικός ρουχισμός
απορροφητικά υλικά, υλικά φίλτρων, υφάσματα σκουπίσματος και προστατευτικός ρουχισμός άλλα από τα
αναφερόμενα στο σημείο 15 02 02
2
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16
16 01

16 01 17
16 01 18
16 01 19
16 01 20
16 02
16 02 14
16 02 16
16 03
16 03 04
17

17 05
17 05 04
17 05 06
20

20 01
20 01 01
20 01 02
20 01 08
20 01 10
20 01 11
20 01 36
20 01 38
20 01 39
20 01 40
20 02
20 02 01
20 02 03
20 03
20 03 02
20 03 03

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΜΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΑΛΛΩΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ
οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους από διάφορα μέσα μεταφοράς (περιλαμβανομένων
μηχανισμών παντός εδάφους) και απόβλητα από τη διάλυση οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής
τους και από τη συντήρηση οχημάτων (εξαιρουμένων των κεφαλαίων 13, 14 και των σημείων 16 06
και 16 08)
σιδηρούχα μέταλλα
μη σιδηρούχα μέταλλα
πλαστικά
γυαλί
απόβλητα από ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό
απορριπτόμενος εξοπλισμός άλλος από τον αναφερόμενο στα σημεία 16 02 09 έως 16 02 13
συστατικά στοιχεία που έχουν αφαιρεθεί από απορριπτόμενο εξοπλισμό άλλα από αυτά που αναφέρονται
στο σημείο 16 02 15
διεργασίες εκτός προδιαγραφών και μη χρησιμοποιημένα προϊόντα
ανόργανα απόβλητα εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 16 03 03
ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΧΩΜΑ ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΑΠΟ
ΡΥΠΑΣΜΕΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ)
χώματα (περιλαμβανομένων χωμάτων εκσκαφής από ρυπασμένες τοποθεσίες), πέτρες και μπάζα
εκσκαφών
χώματα και πέτρες άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 17 05 03
μπάζα εκσκαφών άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 17 05 05
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ,
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ
ΚΑΙ
ΙΔΡΥΜΑΤΑ),
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ
ΜΕΡΩΝ
ΧΩΡΙΣΤΑ ΣΥΛΛΕΓΕΝΤΩΝ
χωριστά συλλεγέντα μέρη (εκτός από το σημείο 15 01)
χαρτιά και χαρτόνια
γυαλιά
βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα κουζίνας και χώρων ενδιαίτησης
ρούχα
Υφάσματα
απορριπτόμενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός άλλος από τον αναφερόμενο στα σημεία 20 01 21
, 20 01 23 και 20 01 35
ξύλο εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 20 01 37
πλαστικά
μέταλλα
απόβλητα κήπων και πάρκων (περιλαμβάνονται απόβλητα νεκροταφείων)
βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα
άλλα μη βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα
άλλα δημοτικά απόβλητα
απόβλητα από αγορές
υπολείμματα από τον καθαρισμό δρόμων

του Παραρτήματος ΙΒ του άρθρου 17 της ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β/22-12-2003)
όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/ /28-3-2006).
* Ο απορριπτόμενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός που επισημαίνεται με
αστερίσκο αφορά απόβλητα ΗΗΕ ως ακέραιες συσκευές που χαρακτηρίζονται ως μη
επικίνδυνα υλικά κατά την οδική μεταφορά. Συνεπώς κατά τη συλλογή και μεταφορά
τους ο εξοπλισμός αυτός θα πρέπει να αποτελείται μόνο από ακέραιες συσκευές, δηλ.
να συμπεριλαμβάνονται όλα τα κατασκευαστικά τους μέρη, τα συναρμολογούμενα μέρη
καθώς και τα αναλώσιμα έτσι ώστε να μην υπάρχει πιθανότητα διαφυγής στο
περιβάλλον των επικίνδυνων ουσιών που αυτές περιέχουν.
** Η παρούσα άδεια για τη δραστηριότητα της συλλογής και μεταφοράς των αποβλήτων
από κατασκευές και κατεδαφίσεις του Κεφαλαίου 17 του Ευρωπαϊκού Καταλόγου
Αποβλήτων (Απόφαση 2001/118/Ε.Κ.) θα ισχύσει με την δημιουργία Ατομικού ή
Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚΚ, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας
κατ’ εφαρμογή του άρθρου 17 του Ν. 2939/2001 και του άρθρου 8 της ΚΥΑ
36259/1757/Ε103/2010.
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3. Η παρούσα άδεια ισχύει για δραστηριότητες συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων
στερεών αποβλήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 50910/2727/2003 και δεν
επεκτείνεται σε εργασίες προσωρινής αποθήκευσης, διάθεσης, αξιοποίησης και
μεταφόρτωσης στερεών αποβλήτων.
4. Σε περίπτωση που ο φορέας μεταφέρει απόβλητα τα οποία περιγράφονται ανωτέρω 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 ΕΝ 14899) όταν ο παραγωγός είναι
παραγωγική δραστηριότητα που αδειοδοτείται περιβαλλοντικά (επιχείρηση ή
εγκατάσταση).
5. Η εναλλακτική διαχείριση 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 και του Π.Δ. 117/2004.
6. Ο φορέας, προκειμένου να εκτελέσει εργασίες συλλογής και μεταφοράς μη επικινδύνων
αποβλήτων τα οποία εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής της εναλλακτικής
διαχείρισης,
θα
πρέπει
να
συνάψει
σύμβαση
συνεργασίας
με
εγκεκριμένο/εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης. Η προηγούμενη
προϋπόθεση δεν απαιτείται για τη συλλογή και μεταφορά μη επικίνδυνων αποβλήτων
συσκευασιών.
7. Η παρούσα άδεια ισχύει για τη δραστηριότητα της συλλογής και μεταφοράς στερεών
αποβλήτων, όπως αυτά ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο, εντός των ορίων
αρμοδιότητας της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Σε περίπτωση που η δραστηριότητα
επεκτείνεται πέραν των ορίων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ο φορέας υποχρεούται να
ζητήσει άδεια για την αντίστοιχη Περιφέρεια.
8. Η διάθεση των ΑΗΗΕ θα γίνεται σε νομίμως αδειοδοτημένες και εγκεκριμένες
εγκαταστάσεις επεξεργασίας που ορίζονται από το συλλογικό σύστημα εναλλακτικής
διαχείρισης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.».
9. Η διάθεση των υπολοίπων στερεών αποβλήτων θα γίνεται σε νόμιμα λειτουργούσες
επιχειρήσεις προς περαιτέρω εργασίες αξιοποίησης ή διάθεσης (R/D) ή προς
διασυνοριακή μεταφορά.
10. Απαγορεύεται η συλλογή, προσωρινή αποθήκευση και μεταφορά των ΑΗΗΕ από κοινού
με τα οικιακά απόβλητα. Η χωριστή συλλογή των ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης είναι
υποχρεωτική και πραγματοποιείται σε ειδικούς χώρους (σημεία συλλογής) που φέρουν
κατάλληλη σήμανση.
11. Ο φορέας υποχρεούται πριν την έναρξη των δραστηριοτήτων που προβλέπονται από την
παρούσα Άδεια, να διαθέτει σε χρήση την απαραίτητη υποδομή σε οχήματα, μηχανήματα
και εγκαταστάσεις, για την τήρηση των όρων της παρούσας Άδειας.
12. Ο φορέας υποχρεούται σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 3 της ΚΥΑ 50910/2727/2003 και
την Εγκύκλιο 129043/4345/8-7-2011 να καταχωρηθεί σε Μητρώο που τηρείται στην
αρμόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος (Τμήμα ΔΣΑ) του Υ.Π.Ε.Κ.Α. και οφείλει να
προσκομίσει στη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Θεσσαλίας της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας αποδεικτικό καταχώρησής του
στο εν λόγω Μητρώο.
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13. Επισημαίνεται ότι αν από τις εργασίες συλλογής και μεταφοράς των ανωτέρω αποβλήτων
προκληθεί ρύπανση ή υποβάθμιση του περιβάλλοντος με υπαιτιότητα του φορέα, θα
εφαρμοστεί το άρθρο 15 της ΚΥΑ 50910/2727/2003 σε συνδυασμό με τις σχετικές
διατάξεις των Ν. 1650/86 & Ν. 2939/2001 περί επιβολής κυρώσεων.
14. Για κάθε δραστηριότητα σχετικά με την παρούσα άδεια πρέπει να υπάρχει σύμβαση είτε
του κατόχου (νομικά ή φυσικά πρόσωπα, κλπ.) είτε του διαχειριστή των αποβλήτων (ΟΤΑ,
κλπ.) με τον φορέα, η οποία θα υποβάλλεται στη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού
Σχεδιασμού Θεσσαλίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας και
θα συνοδεύεται από μελέτη οργάνωσης και λειτουργίας του συστήματος συλλογής και
μεταφοράς.
15. Ο φορέας υποχρεούται να διατηρεί μητρώο, στο οποίο να αναφέρονται η ποσότητα, η
φύση, η προέλευση, τα φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά, οι ημερομηνίες παραλαβής ή
εκχώρησης, ο προορισμός, η συχνότητα συλλογής, το μέσο μεταφοράς, καθώς και οι
εργασίες διάθεσης ή αξιοποίησης. Το μητρώο θα διατηρείται για τουλάχιστον (2) δύο
χρόνια. Ο αδειοδοτούμενος φορέας πρέπει να παρέχει τις παραπάνω πληροφορίες στην
Υπηρεσία μας, όταν αυτές ζητούνται.
16. Για την καλύτερη οργάνωση του μητρώου αποβλήτων που είναι υποχρεωτικό να τηρούν οι
επιχειρήσεις (παραγωγοί αποβλήτων, συλλέκτες-μεταφορείς και εγκαταστάσεις παραλαβής
αποβλήτων) και για να εξασφαλιστεί η πλήρης ιχνηλασιμότητα των αποβλήτων
(παραγωγός-συλλογέας-μεταφορέας-παραλήπτης), προτείνουμε αυτά να διακινούνται με
«έντυπο παρακολούθησης αποβλήτου». Τα «έντυπα παρακολούθησης αποβλήτων» είναι
τριπλότυπα έντυπα, τυπώνονται από την κάθε επιχείρηση-φορέα, αριθμούνται και
διατηρούνται για δυο χρόνια στο αρχείο των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων. Η παρούσα
Άδεια συνοδεύεται από το προτεινόμενο τριπλότυπο έντυπο παρακολούθησης μη
επικινδύνων αποβλήτων.
17. Ο φορέας οφείλει να υποβάλλει μέχρι 20 Φεβρουαρίου κάθε έτους εγγράφως, ετήσια
απολογιστική έκθεση στην Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Θεσσαλίας της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, με τα στοιχεία και τις
πληροφορίες της προηγούμενης παραγράφου.
18. Ο αδειοδοτούμενος φορέας υποχρεούται να τηρήσει όλα όσα αναφέρονται στη μελέτη
οργάνωσης και λειτουργίας που κατατέθηκε στην Υπηρεσία μας, εφόσον δεν έρχονται σε
αντίθεση με τους όρους της παρούσας Απόφασης.
19. Ο ακριβής προσδιορισμός των σημείων συλλογής γίνεται σε συνεργασία με το εγκεκριμένο
σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης και δεν είναι στατικός, αλλά προσαρμόζεται στις
εκάστοτε ανάγκες που υπάρχουν. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να γίνεται κατάλληλη
επιλογή των χώρων συγκέντρωσης με βάση τα κάτωθι κριτήρια:
 εξασφάλιση προσβασιμότητας των οχημάτων και λειτουργικότητας των διαδικασιών
φορτοεκφόρτωσης
 ευκολία πρόσβασης στους παραγωγούς χωρίς παρενόχληση των γειτονικών κατοικιών
 εξασφάλιση συνθηκών υγιεινής
 ελαχιστοποίηση της οπτικής όχλησης του περιβάλλοντος χώρου
 κεντροβαρικότητα της εξυπηρετούμενης περιοχής
20. Τα δημοτικά σημεία συλλογής των ΑΗΗΕ καθορίζονται από τους ΟΤΑ σε συνεργασία με τα
συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης, ενώ μπορεί να είναι και σε καταστήματα λιανικού
εμπορίου ή σε εξειδικευμένα καταστήματα και super market που διακινούν ΗΗΕ.
21. Στα σημεία συλλογής να υπάρχει ειδική πρόβλεψη για την επιστροφή των ΑΗΗΕ που
παρουσιάζουν κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια του προσωπικού λόγω ρύπανσης.
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22. 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 (π.χ. ψυγεία), ώστε να μην υπάρχει διαρροή υγρών αποβλήτων καθώς και
στη συσκευασία άλλων εύθραυστων ΑΗΗΕ (π.χ. οθόνες), ώστε να μην θραύονται κατά τη
συλλογή – μεταφορά.
23. Τα εγκεκριμένα συστήματα, κατά την παραλαβή των αποβλήτων που προέρχονται από
εμπορικές, βιομηχανικές και άλλες πηγές πλην των οικιακών χρηστών, εκδίδουν βεβαίωση
παραλαβής στην επωνυμία του φορέα.
24. Τα οχήματα μεταφοράς θα πρέπει:
 να καθαρίζονται τακτικά.
 να υποβάλλονται σε τακτικό έλεγχο και να ακολουθούν την κείμενη νομοθεσία περί
έκδοσης δελτίων τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ.
 να είναι εφοδιασμένα με κατάλληλο εξοπλισμό αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων
 να συντηρούνται σε συνεργεία αυτοκίνητων που διαθέτουν κατάλληλη άδεια για το
είδος της συντήρησης.
 η διαχείριση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων που προκύπτουν από τη συντήρηση
των οχημάτων να γίνεται σύμφωνα με το Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α/2-3-2004).
 οι οδηγοί και οι χειριστές μηχανημάτων έργου να διαθέτουν την ανάλογη εμπειρία και
επαγγελματική κατάρτιση και να είναι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας οδήγησης
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 να αναγράφουν τον τίτλο του φορέα και στις δύο πλευρές.
 να εκτελούν δρομολόγια κατόπιν οργανωμένου προγραμματισμού με κατάλληλο
ωράριο, σε οδικούς άξονες σε συνάρτηση με τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ. και με γνώμονα
την χαμηλότερη δυνατή όχληση ώστε να μην προκύπτουν δευτερογενή περιβαλλοντικά
προβλήματα από την κυκλοφοριακή φόρτιση των δρόμων, κλπ.
 να διαθέτουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής κάλυψης έναντι τρίτων.
 με την πλήρωση των ανοικτού τύπου απορριμματοκιβωτίων (container) και πριν τη
μεταφορά τους σε εγκεκριμένους χώρους αξιοποίησης ή διάθεσης (R/D) να γίνεται
επιμελής κάλυψη τους με σκέπαστρο (μουσαμάς), για την αποφυγή τυχόν διασποράς
αποβλήτων στο περιβάλλον κατά τη διαδρομή.
25. Η αποκομιδή των στερεών αποβλήτων να γίνεται με σταθερή συχνότητα εφόσον πρόκειται
για δημοτικά απόβλητα (τουλάχιστον 3 φορές την εβδομάδα) και αναλόγως με την
ταχύτητα πλήρωσης των απορριμματοκιβωτίων (container) που τοποθετούνται σε
βιομηχανικές, βιοτεχνικές, εμπορικές και κατασκευαστικές δραστηριότητες.
26. Το πλύσιμο και η απολύμανση των τροχήλατων κάδων να γίνεται με ειδικό όχημα που
φέρει υπερκατασκευή πλυντηρίου κάδων. Το πλύσιμο των κάδων πρέπει να
πραγματοποιείται μια φορά των εβδομάδα και η απολύμανση μια φορά το μήνα. Τα
απορριμματοκιβώτια (container) ανοικτού ή κλειστού τύπου να πλένονται μετά την
εκκένωσή τους και πριν την επανεγκατάστασή τους.
27. Τα οχήματα συλλογής-μεταφοράς θα σταθμεύουν στο Νέο Αμαξοστάσιο του Δήμου
ο
Λαρισαίων στο 8 χλμ. της Ε.Ο. Λάρισας-Θεσσαλονίκης. Στο αμαξοστάσιο επιτρέπεται
μόνον η στάθμευση του αδιάθετου εξοπλισμού και των οχημάτων της επιχείρησης. Στο
αμαξοστάσιο απαγορεύονται διαδικασίες μεταφόρτωσης, διαλογής ή προσωρινής
αποθήκευσης αποβλήτων.
28. Η πλήρωση των οχημάτων μεταφοράς να γίνεται με τέτοιο τρόπο που να μην επιτρέπει τη
μετατόπιση του κέντρου βάρους του οχήματος κατά τη μεταφορά του φορτίου, προς
αποφυγή τροχαίου ατυχήματος.
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29. Για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών πρέπει να υπάρχει ομάδα σε επιφυλακή που
να διαθέτει κατάλληλα μέσα αντιμετώπισης, όπως για παράδειγμα σκούπες, γάντια,
πυροσβεστήρες, φαρμακείο κ.α.
30. Το προσωπικό του φορέα οφείλει να φέρει ειδικές στολές εργασίας και λοιπό εξοπλισμό
(γάντια, μπότες ασφαλείας, κράνος, αντανακλαστικό γιλέκο), ανάλογα με τη φύση και το
ωράριο εργασίας και σύμφωνα με την ισχύουσα Εθνική και Κοινοτική νομοθεσία.
31. Να ορισθεί εκ μέρους του φορέα εκπρόσωπος για την παρακολούθηση της εφαρμογής
των όρων της παρούσας άδειας και των διατάξεων της σχετικής Νομοθεσίας.
32. Κάθε όρος της παρούσας άδειας δύναται να τροποποιηθεί εφόσον κατά την υλοποίηση ή
τη λειτουργία της δραστηριότητας προκύψει ότι κινδυνεύει η Δημόσια Υγεία και δεν
προστατεύεται επαρκώς το περιβάλλον.
33. Ελέγχους για την τήρηση ή μη των όρων της παρούσας δύνανται να διενεργούν οι κατά
την κείμενη νομοθεσία αρμόδιες Υπηρεσίες (άρθρο 14 της ΚΥΑ 50910/2727/2003).
34. Η μη τήρηση των όρων της παρούσας άδειας ή η καθ' υπέρβασή τους πραγματοποίηση
έργων και δραστηριοτήτων με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του περιβάλλοντος,
συνεπάγονται πέραν των κυρώσεων που προβλέπονται από τις άλλες διατάξεις της
κείμενης νομοθεσίας, την επιβολή στους υπεύθυνους και των προβλεπομένων κυρώσεων
από τις διατάξεις, των άρθρων 28, 29, και 30 Ν. 1650/86 όπως τροποποιήθηκε από το Ν.
3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α) και του άρθρου 15 της ΚΥΑ 50910/2727/2003.
35. Αντίγραφα της παρούσας Άδειας θα πρέπει να συνοδεύουν όλα τα οχήματα καθώς επίσης
να βρίσκονται και στα γραφεία της έδρας του φορέα και να επιδεικνύονται σε κάθε έλεγχο
από αρμόδια Υπηρεσία σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
Η παρούσα άδεια ισχύει για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών από την ημερομηνία έκδοσής
της και με την προϋπόθεση ότι θα τηρείται επακριβώς το περιεχόμενο της εγκεκριμένης
σχετικής μελέτης. Μετά την ημερομηνία αυτή ο φορέας οφείλει να εφοδιασθεί με νέα άδεια
συλλογής και μεταφοράς στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων, σύμφωνα με τις εκάστοτε
ισχύουσες διατάξεις.
Η καταλληλότητα του/των οχήματος/οχημάτων μεταφοράς είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου
Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων και δεν αποτελεί αντικείμενο της παρούσας Απόφασης.
Η παρούσα άδεια δεν υποκαθιστά ούτε απαλλάσσει τους υπεύθυνους του φορέα από την
υποχρέωση να εφοδιαστούν με άλλες άδειες, για τις οποίες προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση
από άλλες διατάξεις.
Κατά της Απόφασης αυτής μπορεί να ασκηθεί ένσταση μέσα σε διάστημα τριάντα (30) ημερών
από την έκδοσή της από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, ενώπιον του Υπουργού
Π.Ε.Κ.Α.

Εσωτερική Διανομή
1) Φ / Δ.Σ.Α.
2) Χρονολογικό Αρχείο
3) Φάκελος Αποφάσεων
4) Κων/νος Παπαδημητρίου

Ε.Γ.Γ.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ

Β. Ε. ΚΟΥΤΡΙΝΤΖΕΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1.

Δήμο Λαρισαίων
Δ/νση Καθαριότητας Περιβάλλοντος
Τμήμα Περιβάλλοντος
Α
Οικ. Εξ’ Οικονόμου 8
41222 ΛΑΡΙΣΑ
(συνημ. Προτεινόμενο τριπλότυπο έντυπο
παρακολούθησης μη επικινδύνων αποβλήτων)

3.

Υ.Π.Ε.Κ.Α.
Δ/νση Περιβ/κού Σχεδιασμού
Γραφείο Εναλλακτικής Διαχείρισης
Συσκευασιών & άλλων Προϊόντων
Πατησίων 147
11251 ΑΘΗΝΑ

2.

Υ.Π.Ε.Κ.Α.
Δ/νση Περιβ/κού Σχεδιασμού
Τμήμα Διαχ. Στερεών Αποβλήτων
Πατησίων 147
11251 ΑΘΗΝΑ

4.

Περιφέρεια Θεσσαλίας
Δ/νση Περιβάλλοντος &
Χωρικού Σχεδιασμού
Διοικητήριο
41110 ΛΑΡΙΣΑ
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