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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

Κοιν.:   

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η 

 

ΘΕΜΑ:   Άδεια για τη δραστηριότητα διαχείριση (συλλογή-μεταφορά) στερεών-

μη επικινδύνων αποβλήτων, όπως αυτά ορίζονται στην Κ.Υ.Α. Η.Π. 

50910/2727 (ΦΕΚ 1909Β/22-12-03), για την Περιφέρεια Κεντρικής 

Μακεδονίας, στην εταιρία «ΚΙΤΣΟΛΑΜΠΡΟΣ Ν. ΑΝΤΩΝΙΟΥ Ο.Ε.» 

με δ.τ. «AK GROUP» (ΑΦΜ 998878478, ΔΟΥ Ελευσίνας) που εδρεύει 

στη θέση «Ντάριζα», Δ.Ε. Μάνδρας, Δ. Μάνδρας – Ειδυλλίας, Π.Ε. 

Δυτικής Αττικής. 

 

Ο  ΓΕΝΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  - ΘΡΑΚΗΣ  

 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν. 1650/86 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 

160
Α
/18-10-86), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα, με το 

Ν. 3010/02 (ΦΕΚ 91
Α
/25-4-02).  

2. Τις διατάξεις του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της 

Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και από 17/9/2001  

αριθ. πρωτ. 21/6896 εισήγηση άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107
Α
).  

3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α/7-06-10). 

4. Το Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179
Α
/6-8-01) «Περί συσκευασιών και εναλλακτικής 

διαχείρισης συσκευασιών και άλλων προϊόντων - Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού 

Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) 

και άλλες διατάξεις».  

5. 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».  
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6. Την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/10 (ΦΕΚ 1312Β/24-08-10) «Μέτρα, όροι και 

πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, 

κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)». 

7. Το Π.Δ. υπ’ αρ. 109 (ΦΕΚ 75Α/5-3-04) «Μέτρα και όροι για την εναλλακτική 

διαχείριση των μεταχειρισμένων ελαστικών των οχημάτων. Πρόγραμμα για την 

εναλλακτική διαχείριση τους». 

8. Tο υπ’ αριθ. 116 Π.Δ. (ΦΕΚ 81Α/5-3-04) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την 

εναλλακτική διαχείριση των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, των 

χρησιμοποιημένων ανταλλακτικών τους και των απενεργοποιημένων 

καταλυτικών μετατροπέων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 

2000/53/ΕΚ ‘για τα οχήματα στο τέλος κύκλου ζωής τους’ του Συμβουλίου της 

18ης Σεπτεμβρίου 2000». 

9. Την ΚΥΑ 114218/97 (ΦΕΚ 1016
Β
/17-11-97) «Κατάρτιση πλαισίου 

Προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων».  

10. Την Εγκύκλιο της Δ/νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. με 

αριθ. πρωτ. 123067/1029/04 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων: Συλλογή - 

Μεταφορά -Αποθήκευση Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων».  

11. Την Εγκύκλιο της Δ/νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. με 

αριθ. πρωτ. 122648/9-3-05 «Διευκρινήσεις σχετικά με τη Μελέτη Οργάνωσης για 

την άδεια συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων συσκευασιών...».  

12. Το με αριθ. πρωτ. 146171/2648/16-05-06 έγγραφο του Τμήματος Διαχείρισης 

Στερεών Αποβλήτων της Δ/νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του 

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. με θέμα «Αναλυτική περιγραφή αποβλήτων στις άδειες 

διαχείρισης».  

13. Την Εγκύκλιο της Δ/νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του Υ.ΠΕ.Κ.Α. με αριθ. 

πρωτ. 129043/4345/08-07-11 «Εφαρμογή νομοθεσίας για τη διαχείριση μη 

επικινδύνων στερεών αποβλήτων».  

14. Τη με αριθ. οικ. 707/12-01-2011 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης «Εξουσιοδότηση προς 

υπογραφή “Με εντολή Γενικού Γραμματέα” αποφάσεων, εγγράφων και άλλων 

πράξεων στο Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και 

Περιβαλλοντικής Πολιτικής, στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων Σχεδιασμού 

και Ανάπτυξης Δημοσίων Έργων, Ελέγχου Συντήρησης Έργων, Ελέγχου 

Κατασκευής Έργων, Τεχνικού Ελέγχου, Υδάτων, καθώς και στους 

Προϊσταμένους Τμημάτων αυτών, της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και 

Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – 

Θράκης» (ΦΕΚ 130Β/9-02-11).  

15. Τη με αριθ. πρωτ. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Κ.Μ 868/08-02-12 αίτηση της ενδιαφερόμενης 

εταιρίας με συνημμένη μελέτη.  

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 

 

Χορηγούμε άδεια για τη δραστηριότητα διαχείριση (συλλογή-μεταφορά) στερεών-

μη επικινδύνων αποβλήτων, όπως αυτά ορίζονται στην Κ.Υ.Α. Η.Π. 50910/2727 

(ΦΕΚ 1909Β/22-12-03), για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στην εταιρία 

με «ΚΙΤΣΟΛΑΜΠΡΟΣ Ν. ΑΝΤΩΝΙΟΥ Ο.Ε.» με δ.τ. «AK GROUP» (ΑΦΜ 

998878478, ΔΟΥ Ελευσίνας) που εδρεύει στη θέση «Ντάριζα», Δ.Ε. Μάνδρας, Δ. 

Μάνδρας – Ειδυλλίας, Π.Ε. Δυτικής Αττικής, με τους ακόλουθους όρους και 

περιορισμούς: 
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1. Γενικοί όροι 

1.1 Η παρούσα άδεια: αφορά εργασίες συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων που 

περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα ΙΑ και IB της ΚΥΑ 50910/2727/2003, με 

κωδικούς ΕΚΑ: 
02 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΗ, ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, 

ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ, ΘΗΡΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ, ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

02 01 απόβλητα από γεωργία, κηπευτική, υδατοκαλλιέργεια, δασοκομία, θήρα και αλιεία 

02 01 04 απόβλητα πλαστικά (εξαιρούνται της συσκευασίας) 

02 01 10 απόβλητα μέταλλο 

03 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΤΑΜΠΛΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΟΛΤΟΥ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ 

ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ 

03 01  απόβλητα από την κατεργασία ξύλου και την παραγωγή ταμπλάδων και επίπλων 

03 01 01 απόβλητα φλοιών και φελλών 

03 01 05 πριονίδι, ξέσματα, αποκομμένα τεμάχια, κατάλοιπα ξυλείας, μοριοσανίδες και 

καπλαμάδες εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 03 01 04 

03 03 απόβλητα από την παραγωγή και κατεργασία πολτού, χαρτιού και χαρτονιών 

03 03 01 απόβλητα φλοιού και ξύλου 

03 03 07 μηχανικώς διαχωριζόμενα απορρίμματα από την πολτοποίηση απόβλητου 

χαρτιού και χαρτονιού 

03 03 08 απόβλητα από την επιλογή χαρτιού και χαρτονιών που προορίζονται για 

ανακύκλωση 

12 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 

12 01 απόβλητα από τη μορφοποίηση και τη φυσική και μηχανική επιφανειακή 

επεξεργασία μετάλλων και πλαστικών 

12 01 01 προϊόντα λιμαρίσματος και τόρνευσης σιδηρούχων μετάλλων 

12 01 02 σκόνη και σωματίδια σιδηρούχων μετάλλων 

12 01 03 προϊόντα λιμαρίσματος και τόρνευσης μη σιδηρούχων μετάλλων 

12 01 04 σκόνη και σωματίδια μη σιδηρούχων μετάλλων  

12 01 05 αποξέσματα και προϊόντα τόρνευσης πλαστικών 

12 01 13 απόβλητα συγκόλλησης 

15 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ, ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, ΥΦΑΣΜΑΤΑ 

ΣΚΟΥΠΙΣΜΑΤΟΣ, ΥΛΙΚΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΡOYΧΙΣΜΟΣ ΜΗ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΑΛΛΩΣ 

15 01 συσκευασία (περιλαμβανομένων ιδιαιτέρως συλλεγέντων δημοτικών αποβλήτων 

συσκευασίας) 

15 01 01 συσκευασία από χαρτί και χαρτόνι 

15 01 02 πλαστική συσκευασία 

15 01 03 ξύλινη συσκευασία 

15 01 04 μεταλλική συσκευασία 

15 01 05 συνθετική συσκευασία 

15 01 06 μεικτή συσκευασία 

15 01 07 γυάλινη συσκευασία 

16 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΜΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΟΜEΝΑ ΑΛΛΩΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ 

16 01 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) 

16 01 03  ελαστικό στο τέλος του κύκλου ζωής τους 

16 01 06 οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, τα οποία δεν περιέχουν ούτε υγρά 

ούτε άλλα επικίνδυνα συστατικά στοιχεία 

16 01 17 σιδηρούχα μέταλλα 

16 01 18 μη σιδηρούχα μέταλλα 

16 01 19 πλαστικά 

16 01 20 γυαλί 

16 01 22 κατασκευαστικά στοιχεία μη προδιαγραφόμενα άλλως 

17 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ 

ΧΩΜΑ ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΑΠΟ ΜΟΛΥΣΜΕΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ) 

17 02 ξύλο, γυαλί και πλαστικό 

17 02 01 ξύλο 
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17 02 02 γυαλί 

17 02 03 πλαστικό 

17 04 μέταλλα (περιλαμβανομένων και των κραμάτων τους) 

17 04 01 χαλκός, μπρούντζος, ορείχαλκος 

17 04 02 αλουμίνιο 

17 04 03 μόλυβδος 

17 04 04 ψευδάργυρος 

17 04 05 σίδηρος και χάλυβας 

17 04 06 κασσίτερος 

17 04 07 ανάμεικτα μέταλλα 

19 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΔΑΤΟΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΣ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΧΡΗΣΗ 

19 10 απόβλητα από κατατεμαχισμό αποβλήτων που περιέχουν μέταλλα 

19 10 01 απόβλητα σιδήρου ή χάλυβα 

19 10 02 μη σιδηρούχα απόβλητα 

19 12 απόβλητα από τη μηχανική κατεργασία αποβλήτων (π.χ. διαλογή, σύνθλιψη, 

συμπαγοποίηση, κοκκοποίηση) μη προδιαγραφόμενα άλλως 

19 12 01 χαρτί και χαρτόνι 

19 12 02 σιδηρούχα μέταλλα 

19 12 03 μη σιδηρούχα μέταλλα 

19 12 04 πλαστικά και καουτσούκ 

19 12 05 γυαλί 

19 12 07 ξύλο εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 19 12 06 

20 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑ¬ΡΟΜΟΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ), 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΧΩΡΙΣΤΑ ΣΥΛΛΕΓΕΝΤΩΝ 

20 01 χωριστά συλλεγέντα μέρη (εκτός από το σημείο 15 01) 

20 01 01 χαρτιά και χαρτόνια 

20 01 02 γυαλιά 

20 01 38 ξύλο εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στα σημείο 20 01 37 

20 01 39 πλαστικά 

20 01 40 μέταλλα 

τα οποία θα μεταφέρονται σε νομίμως αδειοδοτημένες βιομηχανικές μονάδες 

ανάκτησης - ανακύκλωσης στερεών αποβλήτων, σε νομίμως αδειοδοτημένους 

χώρους διάθεσης και σε νομίμως αδειοδοτημένες μονάδες, οι οποίες έχουν 

συμβληθεί με τα εγκεκριμένα από την αρμόδια Δ/νση του ΥΠΕΚΑ συστήματα 

εναλλακτικής διαχείρισης μη επικινδύνων αποβλήτων, σύμφωνα με την 

υποβληθείσα μελέτη.  

1.2 Ισχύει μόνον εντός των ορίων αρμοδιότητας της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας. Σε περίπτωση που η δραστηριότητα επεκτείνεται πέραν των 

ορίων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, η εταιρία υποχρεούται να 

ζητήσει Άδεια από την αρμόδια Υπηρεσία. 

1.3 Η εταιρία πρέπει πριν την έναρξη των δραστηριοτήτων που προβλέπονται από 

την παρούσα Άδεια να διαθέτει σε χρήση όλη την απαραίτητη υποδομή σε 

οχήματα, μηχανήματα κι εγκαταστάσεις, για την τήρηση των όρων της 

παρούσης Άδειας.  

1.4 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 την εταιρία, η οποία θα 

συνοδεύεται από μελέτη οργάνωσης του συστήματος συλλογής και μεταφοράς.  

1.5 Η σύμβαση της εταιρίας με φορείς ή/και εταιρίες διάθεσης, ανακύκλωσης, 

επεξεργασίας και αξιοποίησης στερεών αποβλήτων πρέπει να είναι σε ισχύ, οι 

μονάδες διαχείρισης αποβλήτων (αποδέκτες αποβλήτων) να είναι κατάλληλα 

αδειδοδοτημένες και η διαχείριση των προαναφερθέντων κωδικών ΕΚΑ να 

προβλέπεται στις σχετικές Αποφάσεις των αρμοδίων Υπηρεσιών.  
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1.6 Αν κατά τις εργασίες συλλογής και μεταφοράς μη επικινδύνων αποβλήτων 

προκληθεί ρύπανση ή υποβάθμιση του περιβάλλοντος, θα εφαρμοστεί το άρθρο 

15 της ΚΥΑ 50910/2727/2003 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 28, 

29 του Ν. 1650/86 και του άρθρου 4 του Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91 Α/25-09-02).  

1.7 Η εταιρία υποχρεούται σύμφωνα με το αριθ. 13 παρ. 3 της ΚΥΑ ΗΠ 

50910/2727/03 και την εγκύκλιο 110441/3231/04 να καταχωρηθεί σε Μητρώο 

που τηρείται στην αρμόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος (Τμήμα Διαχείρισης 

Στερεών Αποβλήτων) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 

Κλιματικής Αλλαγής και οφείλει να προσκομίσει στην Υπηρεσία μας 

αποδεικτικό καταχώρησής της στο εν λόγω Μητρώο.  

1.8 Η εταιρία υποχρεούται να διατηρεί μητρώο, στο οποίο θα αναγράφεται η 

ποσότητα, το είδος, η προέλευση, τα φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά, οι 

ημερομηνίες παραλαβής και μεταφοράς, η εγκατάσταση προορισμού, 

συχνότητα συλλογής, το μέσο μεταφοράς, καθώς και η συχνότητα καθαρισμού 

των οχημάτων, των μέσων συλλογής και του λοιπού εξοπλισμού με όλα τα 

παραστατικά στοιχεία. Για να εξασφαλιστεί η πλήρης ιχνηλασιμότητα των 

αποβλήτων προτείνεται αυτά να διακινούνται με το τριπλότυπο έντυπο 

παρακολούθησης αποβλήτων (Παράρτημα ΙΙ της 129043/4345/11 Εγκυκλίου). 

Το παραπάνω μητρώο να διατηρείται για δύο (2) τουλάχιστον χρόνια. Η εταιρία 

οφείλει να παρέχει στην αδειοδοτούσα αρχή τις πιο πάνω πληροφορίες, όποτε 

αυτές ζητούνται (σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 2939/2001).  

1.9 Η εταιρία οφείλει να υποβάλλει μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου κάθε έτους, ετήσια 

απολογιστική έκθεση στην Υπηρεσία μας με τα στοιχεία και τις πληροφορίες 

της προηγούμενης παραγράφου.  

 

 

2. Όροι και περιορισμοί στη συλλογή μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων 

2.1 Η διαχείριση των αποβλήτων που υπάγονται σε συστήματα εναλλακτικής 

διαχείρισης να γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 2939/01 και 

των σχετικών Π.Δ. και Κ.Υ.Α.  

2.2 Τα απόβλητα να παραλαμβάνονται από κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους, 

όπου θα υπάρχει πρόβλεψη για απόβλητα που παρουσιάζουν κίνδυνο για την 

υγεία και την ασφάλεια λόγω ρύπανσης ή μόλυνσης.  

2.3 Απαγορεύεται η συλλογή και μεταφορά στερεών αποβλήτων που υπάγονται σε 

συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης από κοινού με τα οικιακά απόβλητα. 

2.4 Οι τεχνικές προδιαγραφές του εξοπλισμού (μέσα συλλογής και μεταφοράς) της 

ενδιαφερόμενης εταιρίας να είναι σύμφωνες με τις κείμενες διατάξεις.  

2.5 Να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα για την εκπαίδευση και συνεχή ενημέρωση του  

προσωπικού σε θέματα ασφάλειας και γνώση χειρισμού των αποβλήτων για την 

αποφυγή κινδύνου για την δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Το προσωπικό της 

εταιρίας να φέρει ειδικές στολές εργασίας και λοιπό εξοπλισμό (γάντια, μπότες 

ασφαλείας, κράνος, αντανακλαστικό γιλέκο, κτλ.), ανάλογα με τη φύση και το 

ωράριο εργασίας. Να δοθεί ιδιαίτερη μέριμνα για τον εξοπλισμό των οχημάτων 

με σύστημα επικοινωνίας.  

2.6 Σε περίπτωση ατυχήματος κατά τη συλλογή ή τη μεταφορά των στερεών 

αποβλήτων να γίνεται άμεση εφαρμογή των μέτρων «Αντιμετώπισης Εκτάκτων 

Αναγκών» της συνημμένης μελέτης.   

2.7 Απαγορεύεται η καύση στερεών αποβλήτων τόσο σε υπαίθρια όσο και σε 

στεγασμένους χώρους (ανοικτές εστίες καύσης) (ΚΥΑ 11535/93).  

2.8 Τα απόβλητα τα οποία περιγράφονται με κωδικό ΕΚΑ που αντιστοιχεί στη μη 

επικίνδυνη εκδοχή ζεύγους κωδικών αποβλήτων (κωδ. 030105, 191207, 

200138), θα συλλέγονται χωριστά και κατά τη μεταφορά τους θα συνοδεύονται 
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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). 

 

 

3. Όροι και περιορισμοί στη μεταφορά μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων 

3.1 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 και κάρτας 

καυσαερίων 

- να συντηρούνται σε συνεργεία αυτοκινήτων που έχουν κατάλληλη άδεια για 

το είδος της συντήρησης 

- 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 της εταιρίας 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 για αποφυγή 

κυκλοφοριακής φόρτισης των δρόμων, δευτερογενών περιβαλλοντικών 

προβλημάτων, κτλ. 

3.2 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. 

3.3 Με την πλήρωση των ανοικτού τύπου οχημάτων και εμπορευματοκιβωτίων και 

πριν την μεταφορά τους να γίνεται επιμελής κάλυψη τους με σκέπαστρο (π.χ. 

μουσαμάδες) για την αποφυγή τυχόν διασποράς αποβλήτων στο περιβάλλον 

κατά τη διαδρομή. Να μην παραλαμβάνονται εμπορευματοκιβώτια τα οποία 

είναι υπερφορτωμένα. 

3.4 Ο καθαρισμός των οχημάτων μεταφοράς και των μέσων συλλογής να γίνεται σε 

νομίμως αδειοδοτημένες μονάδες, οι οποίες θα πρέπει να είναι εφοδιασμένες με 

τη σχετική άδεια διαχείρισης υγρών αποβλήτων.  

3.5 Η διαχείριση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων να γίνεται βάσει των 

διατάξεων της Π.Δ. 82 (ΦΕΚ 64Α/2-3-04).   

3.6 Η στάθμευση των μέσων και των οχημάτων μεταφοράς θα γίνεται σε ιδιόκτητο 

οικόπεδο της εταιρίας ή σε κατάλληλα αδειοδοτημένο χώρο. Επί του 

αμαξοστασίου απαγορεύονται διαδικασίες μεταφόρτωσης, διαλογής ή 

προσωρινής αποθήκευσης αποβλήτων.  

3.7 Για τη διασυνοριακή μεταφορά αποβλήτων απαιτείται η τήρηση των διατάξεων 

της παρ. 6, του άρθρου 8 της ΚΥΑ ΗΠ 50910/2727/03 σε συνδυασμό με την 

παρ. Δ της ΚΥΑΗΠ 129043/4345/11, ως εκ τούτου πριν την εκτέλεση των εν 

λόγω εργασιών η εταιρία οφείλει να απευθύνει το σχετικό αίτημα στο ΥΠΕΚΑ.  

3.8 Η καταλληλότητα των οχημάτων μεταφοράς και ο έλεγχός τους, εμπίπτουν στις 

αρμοδιότητες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και δεν 

αποτελούν αντικείμενο της παρούσας Απόφασης.  

3.9 Απαγορεύεται η συγκέντρωση ή προσωρινή αποθήκευση αποβλήτων κάθε 

είδους σε στεγασμένους ή υπαίθριους χώρους χωρίς να υπάρχει η σχετική 

άδεια.  
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4. Χρονικό διάστημα ισχύος – Τελικές υποχρεώσεις 

4.1 Η παρούσα Άδεια ισχύει για πέντε (5) χρόνια από την έκδοση της παρούσης 

(έως 04/03/2017), με την προϋπόθεση ότι θα τηρούνται τα στοιχεία που 

αναφέρονται στην παρούσα Άδεια και δεν θα προκύψουν επιφυλάξεις από τους 

συναρμόδιους φορείς κατά τη διάρκεια υλοποίησης της δραστηριότητας.  

4.2 Κατά τη λήξη της ισχύος της παρούσας απόφασης, η εταιρία υποχρεούται 

εγκαίρως να υποβάλλει σχετικό αίτημα στην Υπηρεσία μας για την Ανανέωσή 

της και ενδεχομένως τον επανακαθορισμό των όρων που αυτή περιλαμβάνει.  

4.3 Άρση της παρούσας Άδειας είναι δυνατόν να γίνει είτε μετά από παράβαση 

κάποιου ή κάποιων όρων της, ή παράλειψη, παραποίηση κάποιου σταδίου των 

εργασιών που αναφέρονται στη Μελέτη Οργάνωσης, είτε μετά από διαπίστωση 

ότι από τη δραστηριότητα που ασκεί η εταιρία κινδυνεύει η δημόσια υγεία και 

το περιβάλλον. Η Άδεια, επίσης, μπορεί να ανακληθεί ή να επιβληθούν 

πρόσθετοι όροι σαν αποτέλεσμα μελλοντικών διατάξεων του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και των συναρμόδιων 

υπουργείων.  

4.4 Να οριστεί υπεύθυνος για τη παρακολούθηση της εφαρμογής των όρων της 

παρούσης Άδειας και των διατάξεων της σχετικής Νομοθεσίας. 

4.5 Η αδειοδοτημένη εταιρία οφείλει να τηρεί όλα όσα αναφέρονται στη 

θεωρημένη μελέτη Οργάνωσης και Λειτουργίας που υποβλήθηκε στην 

Υπηρεσία μας, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους της παρούσης 

Άδειας 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.  

4.6 Η Μελέτη Οργάνωσης που συνοδεύει την παρούσα Άδεια, θα πρέπει να 

βρίσκεται στην έδρα της δραστηριότητας και σε κάθε έλεγχο να είναι στη 

διάθεση των αρμοδίων αρχών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.  

4.7 Αντίγραφα της παρούσας Άδειας θα πρέπει να συνοδεύουν όλα τα οχήματα 

καθώς επίσης να βρίσκονται και στα γραφεία της έδρας της δραστηριότητας και 

να επιδεικνύονται σε κάθε έλεγχο από αρμόδια Υπηρεσία, σύμφωνα με την 

εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.  

4.8 Για οποιαδήποτε τροποποίηση των στοιχείων που συνοδεύουν την αίτηση της 

άδειας, ο ενδιαφερόμενος οφείλει να ενημερώνει την Υπηρεσία μας για τυχόν 

επανεξέταση των όρων της Άδειας διαχείρισης.  

4.9 Ελέγχους για την τήρηση ή μη των όρων της παρούσης Απόφασης δύνανται να 

διενεργούν οι κατά την κείμενη νομοθεσία αρμόδιες Υπηρεσίες (άρθρο 14 της 

ΚΥΑ 50910/ 2727/2003).  

4.10 Η παρούσα Άδεια δεν απαλλάσσει τον ενδιαφερόμενο από την υποχρέωση 

εφοδιασμού και με άλλες άδειες-εγκρίσεις, εάν από άλλες διατάξεις προκύπτει 

σχετική υποχρέωση. 
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Κατά της παρούσης Απόφασης επιτρέπεται προσφυγή στον Υπουργό Π.Ε.Κ.Α. μέσα 

σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών. 

 

Εσωτερική Διανομή: 

Αρχείο  

Χρον. Αρχείο  

Αρμόδιος υπάλληλος 
 

 

Ο Γενικός Διευθυντής  

Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής  

 

 

 

 

Δρ. Παναγιώτης Γεωργιάδης 

Γεωλόγος 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

 

1. Υπουργείο Π.Ε.Κ.Α. 

Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων  
Πατησίων 147  

ΤΚ 11251 Αθήνα 

2.      Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας  

Δ/νση Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού 

Μοναστηρίου 12 

ΤΚ 54629 Θεσσαλονίκη 

3.      Κιτσολάμπρος Ν. – Αντωνίου Ν. Ο.Ε. 

 Θέση «Ντάριζα» 

 ΤΚ 19600 Μάνδρα 

 (με συνημμένη θεωρημένη μελέτη οργάνωσης) 

4.      Γεωργίου Ευάγγελος 

 Geon Μελετητική 

 Αμφιπόλεως 38 

 ΤΚ 11855 Βοτανικός 

 

ΑΔΑ: Β44ΞΟΡ1Υ-ΝΙ5


