
            
  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη,  3.9.2012 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ                      Αριθ. Πρωτ.:  5089/120/ΑΦ 6.1.16.1 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ Φ.100 ΜΟΛ  
& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Προς: 

& ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΙΤΣΟΛΑΜΠΡΟΣ Ν. – ΑΝΤΩΝΙΟΥ Ν. Ο.Ε. 
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ Θέση «Ντάριζα» - Τ.Κ. 19600 
& ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Μάνδρα Αττικής  
 Ταχ. Δ/νση :                                   Ικτίνου 2  
Ταχ. Κώδικας : 811 00, Μυτιλήνη  
Τηλ: +30 22510 47688  
Fax: +30 22510 37464  
E-mail: apostolos.paspalas@apdaigaiou.gov.gr   
Πληροφορίες: Α. Πασπαλάς  
     
ΘΕΜΑ: Άδεια για τη δραστηριότητα της διαχείρισης (συλλογής – μεταφοράς) μη 
επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, όπως αυτά ορίζονται στην ΚΥΑ Η.Π.50910/2727 (ΦΕΚ 
1909/22.12.2003), εντός των διοικητικών ορίων Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, στην εταιρεία με 
επωνυμία «ΚΙΤΣΟΛΑΜΠΡΟΣ Ν. – ΑΝΤΩΝΙΟΥ Ν. Ο.Ε.», που εδρεύει στην Θέση «Ντάριζα» - Τ.Κ. 
19600, Μάνδρα Αττικής. 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Έχοντας υπόψη:  
1. Το Ν. 1650/86 «Για την προστασία του Περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 160 Α’) όπως 

τροποποιήθηκε από τον Ν.3010/2002 και τον Ν.4014/2011. 
2. Τον Ν.2939/2001 «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». 

3. Τον Νόμο υπ’ αριθ. 3854 (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». 

4. Την ΚΥΑ Η.Π. 50910/2727/2003 «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση Στερεών 
Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης». (ΦΕΚ 
1909/Β’/22.12.2003). 

5. Το ΠΔ υπ’αρ.116/04 «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική 
διαχείριση των οχημάτων στο τέλος 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» (ΦΕΚ 81 Α). 

6. Το ΠΔ υπ’αρ.109/04 «Μέτρα και όροι για την εναλλακτική διαχείριση των 
χρησιμοποιούμενων ελαστικών οχημάτων. Πρόγραμμα για την εναλλακτική 
διαχείρισή τους» (ΦΕΚ 75 Α). 

7. Το ΠΔ υπ’αρ.82/04 «Αντικατάσταση της 98012/2001/1996 ΚΥΑ 
«Καθορισμός μέτρων και όρων για τη διαχείριση των χρησιμοποιημένων 

ΣΧΕΔΙΟ 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
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ορυκτελαίων» (ΦΕΚ Β’40)» «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την 
εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων» (ΦΕΚ 64 Α). 

8. Το ΠΔ υπ’αρ.115/04 «Αντικατάσταση της 73537/1438/1995 ΚΥΑ 
«Διαχείριση των ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών που περιέχουν 
επικίνδυνες ουσίες» (ΦΕΚ Β’781) και 19817/2000 κοινής υπουργικής 
απόφασης «Τροποποίηση της 73537/1995 κοινής υπουργικής απόφασης 
κλπ» (ΦΕΚ Β’ 963) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική 
διαχείριση των χρησιμοποιούμενων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών» 
(ΦΕΚ 80 Α). 

9. Το ΠΔ υπ’αρ.117/04 «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική 
διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, 
σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των οδηγιών 2002/95 … και 2002/96… 
κ.λ.π.» (ΦΕΚ 82 Α) και το ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 15 (ΦΕΚ 
12/Α΄/3.2.2006) «Τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγματος 117/2004 (Α΄ 
82), 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». 

10. Την Κ.Υ.Α. 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312/Β`/24.8.2010) «Μέτρα, όροι 
και προγράμματα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από 
εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)». 

11. Την Κ.Υ.Α. 41624/2057/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1625/Β`/11.10.2010) «Μέτρα, 
όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων 
ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των 
οδηγιών, 2006/66/ΕΚ «σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους 
συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και με 
την κατάργηση της οδηγίας 91/157/ΕΟΚ» και 2008/103/ΕΚ «για την 
τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και 
τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, 
όσο αφορά την τοποθέτηση ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών στην 
αγορά», του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου». 

12. Τον 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. 

13. Την Εγκύκλιο με αρ.πρ.οικ.:129043/4345/8.7.2011 «Εφαρμογή Νομοθεσίας 
για τη διαχείριση μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων». 

14. Την Εγκύκλιο υπ’αριθμ.21 με αρ.πρ.οικ.4631.109/12.12.2011 (ΑΔΑ:45ΨΠ0-
ΕΝ6) «Άδειες συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων – 
Διαδικασίες ανανέωσης και διάρκεια ισχύος». 

15. Την Εγκύκλιο υπ’αριθμ.3 με αρ.πρ.οικ.1226.61/12.03.2012 (ΑΔΑ:Β44Υ0-
Ι9Α) «Άδειες συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων». 

16. Την εγκύκλιο με αρ.πρ.οικ.123067/1029/2004 «Περιβαλλοντική 
αδειοδότηση έργων: Συλλογή – Μεταφορά – Αποθήκευση Αποβλήτων και 
Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων». 

17. Την Εγκύκλιο με αρ.πρ.122648/9.3.2005 «Διευκρινήσεις σχετικά με την 
Μελέτη Οργάνωσης για την άδεια συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων 
συσκευασιών, κτλ., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2939/2001». 

18. Την Κ.Υ.Α. υπ.αρ. Η.Π. 29407/3508 (ΦΕΚ 1572/16.12.02): «Μέτρα και όροι 
για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων». 
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19. Την από 8.2.12 αίτηση της εταιρίας με επωνυμία «ΚΙΤΣΟΛΑΜΠΡΟΣ Ν. – 
ΑΝΤΩΝΙΟΥ Ν. Ο.Ε.», διά του νόμιμου εκπροσώπου της για έκδοση άδειας 
συλλογής και μεταφοράς. 

20. Το με αρ.πρ.:3010423/1750/2004/31.8.2004 έγγραφο του Γενικού Χημείου 
του Κράτους σχετικά με την ταξινόμηση αποβλήτων για οδική μεταφορά. 

21. Το με αρ.πρ.:138378/1619/08.09.2008 έγγραφο του Γ.Ε.Δ.Σ.Α.Π. του 
ΥΠΕΧΩΔΕ σχετικά με τις Άδειες συλλογής – μεταφοράς Αποβλήτων Ειδών 
Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ). 

22. Το με αρ.πρ.3006025/1093/2010/15.4.2010 έγγραφο του Γενικού Χημείου 
του Κράτους σχετικά με το γεγονός ότι ΟΤΚΖ δεν ταξινομούνται σε 
κατηγορία επικίνδυνων υλικών για οδική μεταφορά, αρκεί να έχουν ληφθεί 
τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή διαρροής καυσίμων και υγρών 
μπαταρίας σε συνήθεις συνθήκες μεταφοράς 

23. Το με Α.Π. 746/Α.Φ. 2.4/ 11.3.2011 έγγραφο της Γενικής Δ/νση 
Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής για θέματα αρμοδιοτήτων 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου. 

 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  
 
Χορηγούμε άδεια για τη δραστηριότητα συλλογής και μεταφοράς στερεών 
μη επικίνδυνων αποβλήτων, όπως αυτά ορίζονται στην ΚΥΑ Η.Π.50910/2727 
(ΦΕΚ 1909/Β’/22.12.2003), εντός των διοικητικών ορίων Περιφέρειας Βορείου 
Αιγαίου, στην εταιρεία με επωνυμία «ΚΙΤΣΟΛΑΜΠΡΟΣ Ν. – ΑΝΤΩΝΙΟΥ Ν. 
Ο.Ε.» και δ.τ «ΑΚ GROUP ΚΙΤΣΟΛΑΜΠΡΟΣ Ν. – ΑΝΤΩΝΙΟΥ Ν. Ο.Ε.”, που 
εδρεύει στην Θέση «Ντάριζα» - Τ.Κ. 19600, Μάνδρα Αττικής, με τους ακόλουθους 
όρους και περιορισμούς: 
 
1. Γενικοί όροι απόφασης 
1.1 Η παρούσα άδεια αφορά σε εργασίες συλλογής και μεταφοράς στερεών 

αποβλήτων, όπως αυτά περιγράφονται στο παράρτημα ΙΒ του άρθρου 17 της 
ΚΥΑ Η.Π. 50910/2727/2003, ΦΕΚ 1909/Β’/2003 με ονοματολογία 
αναφοράς: 

 ΕΚΑ 20 Δημοτικά Απόβλητα (Οικιακά απόβλητα και παρόμοια απόβλητα από 
εμπορικές δραστηριότητες βιομηχανίες και ιδρύματα), περιλαμβανομένων 
μερών χωριστά συλλεγόντων. 

 ΕΚΑ 01 έως 19 στερεά μη επικίνδυνα απόβλητα. 
εκτός αυτών που επισημαίνονται με αστερίσκο και τα οποία χαρακτηρίζονται 
ως εν δυνάμει επικίνδυνα απόβλητα σύμφωνα με την Απόφαση 
2001/118/ΕΚ. 

1.2 Η άδεια ισχύει για τη δραστηριότητα της συλλογής – μεταφοράς μη 
επικίνδυνων στερεών αποβλήτων (που παράγονται ή υφίστανται 
επεξεργασία από εγκαταστάσεις εντός Περ. Βορ. Αιγαίου), εντός των 
Διοικητικών Ορίων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Σε περίπτωση που 
η δραστηριότητα επεκτείνεται πέραν των ορίων της Περιφέρειας Βορείου 
Αιγαίου, η εταιρεία υποχρεούται να ζητήσει άδεια από την αντίστοιχη 
Περιφέρεια. 

1.3 Η άδεια αφορά μόνο σε εργασίες συλλογής και μεταφοράς των εξής 
κατηγοριών αποβλήτων σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΒ της ΚΥΑ 
50910/272/2003, μη επικίνδυνων αποβλήτων και συγκεκριμένα για: 

 
Κωδ. ΕΚΑ Περιγραφή 
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) 
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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 Απόβλητα από τη μορφοποίηση και τη φυσική και μηχανική επιφανειακή επεξεργασία 
μετάλλων και πλαστικών  

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 ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ 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 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΑΛΛΩΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ  

16 01 Οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους από διάφορα μέσα μεταφοράς και απόβλητα από τη 
διάλυση οχημάτων στο τέλος κύκλου ζωής τους και από τη συντήρηση οχημάτων 
(εξαιρουμένων των κεφαλαίων 13, 14 και των σημείων 16 06 και 16 08)  

16 01 03 ελαστικά στο τέλος του κύκλου ζωής τους 

160104 * απορριπτόμενα οχήματα 

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 ξύλo 

17 02 02 γυαλί 

17 03 03 πλαστικό 

17 04 μέταλλα (περιλαμβανομένων και των κραμάτων τους) 

17 04 01 χαλκός, μπρούντζος, ορείχαλκος 
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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 (ΟIΚIΑΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ 
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ), 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΧΩΡIΣΤΑ 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 

 
 
1.4 Τα απόβλητα που κατατάσσονται στους Κωδικούς ΕΚΑ 16 02 11* 

(απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει χλωροφθοράνθρακες), 16 02 13 * 
(απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει επικίνδυνα συστατικά στοιχεία 
άλλος από τους αναφερόμενους στα σημεία 16 02 09 έως 16 02 12), 20 01 
21* (σωλήνες φθορισμού και άλλα απόβλητα περιέχοντα υδράργυρο), 20 01 
23 * (απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει χλωροφθοράνθρακες) &  20 
01 35 * (απορριπτόμενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός άλλος 
από τον αναφερόμενο στα σημεία 20 01 21 και 20 01 23 που περιέχει 
επικίνδυνα συστατικά στοιχεία), σύμφωνα με το έγγραφο του Γενικού 
Χημείου του Κράτους (20 σχετ.) και  το έγγραφο του Γ.Ε.Δ.Σ.Α.Π. (21 
σχετ.), συλλέγονται και μεταφέρονται όπως τα μη επικίνδυνα στερεά 
απόβλητα και την (13) σχετική εγκύκλιο του ΥΠΕΚΑ. 
Ο απορριπτόμενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός που 
επισημαίνεται με αστερίσκο και αφορά απόβλητα ΗΗΕ ως ακέραιες 
συσκευές, σύμφωνα με τα σχετικά 20 & 21 έγγραφα 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. 
Τα ΟΤΚΖ δεν ταξινομούνται σε κατηγορία επικίνδυνων υλικών για οδική 
μεταφορά, αρκεί να έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή 
διαρροής καυσίμων και υγρών μπαταρίας σε συνήθεις συνθήκες μεταφοράς 
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(22. Σχετ.) και ως εκ τούτου τα απόβλητα που κατατάσσονται στον κωδικό 
ΕΚΑ 16 01 04* (απορριπτόμενα οχήματα) θεωρούνται μη επικίνδυνα απόβλητα κατά την 
οδική μεταφορά. 

1.5 Όλες οι συμβάσεις που αφορούν τις μονάδες διάθεσης στερεών αποβλήτων 
και οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις που κατέχει η εταιρεία, αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης και η εταιρεία υποχρεούται με 
την υπογραφή τους να τις προσκομίζει στην Δ/νση ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. Βορ. Αιγαίου 
της Α.Δ.Α. 

1.6 Η εταιρεία υποχρεούται, 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 μαζί με τις απαραίτητες άδειες κυκλοφορίας και τα ασφαλιστήρια 
συμβόλαια, τα οποία θα πρέπει να συνοδεύουν την παρούσα άδεια (και 
αντίγραφό τους να κατατεθεί στην Δ/νση ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. Βορείου Αιγαίου της 
Α.Δ.Α. όσων δεν έχουν κατατεθεί ήδη). 

1.7 Η άδεια (συλλογής – μεταφοράς) της εταιρείας με επωνυμία 
«ΚΙΤΣΟΛΑΜΠΡΟΣ Ν. – ΑΝΤΩΝΙΟΥ Ν. Ο.Ε.» και δ.τ «ΑΚ GROUP 
ΚΙΤΣΟΛΑΜΠΡΟΣ Ν. – ΑΝΤΩΝΙΟΥ Ν. Ο.Ε.”, που εδρεύει στην Θέση 
«Ντάριζα» - Τ.Κ. 19600, Μάνδρα Αττικής, ισχύει μέχρι 3.9.2017, με την 
προϋπόθεση ότι θα τηρούνται τα στοιχεία που αναφέρονται στην 
χορηγηθείσα άδεια και δεν θα προκύψουν επιφυλάξεις από τους αρμόδιους 
και συναρμόδιους φορείς κατά τη διάρκεια υλοποίησης της δραστηριότητας. 

1.8 Στην Δ/νση ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. Βορ. Αιγαίου της Α.Δ.Α., θα πρέπει να υπάρχει 
αντίγραφο των συμβάσεων με τους παραγωγούς στερεών αποβλήτων, των 
κατηγοριών που αναφέρονται ως ανωτέρω, που έχει αναλάβει να κάνει το 
έργο της συλλογής – μεταφοράς αυτών, τα οχήματα – μηχανήματά που θα 
διαθέσει για το σκοπό αυτό (αριθμό πινακίδων, λοιπά χαρακτηριστικά), τα 
δρομολόγια αυτών. Αν υπάρχουν νέα οχήματα – μηχανήματα να 
προσκομιστούν τα στοιχεία τους.  

1.9  Η εταιρεία έχει την ευθύνη για το χειρισμό και τη συντήρηση όλων των 
οχημάτων μεταφοράς στερεών αποβλήτων, σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία. Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή 
κατάσταση των οχημάτων, έτσι ώστε οι εργασίες συλλογής – μεταφοράς να 
μην εγκυμονούν κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. 

1.10 Η εταιρεία 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, η συχνότητα συλλογής, το μέσο 
μεταφοράς, καθώς και η συχνότητα καθαρισμού των οχημάτων, των 
μέσων συλλογής και του λοιπού εξοπλισμού με όλα τα παραστατικά 
στοιχεία. Το παραπάνω μητρώο να διατηρείται για δυο (2) τουλάχιστον 
χρόνια. Η αδειοδοτημένη εταιρεία πρέπει να παρέχει τις παραπάνω 
πληροφορίες στην αδειοδοτούσα αρχή όταν αυτές ζητούνται. 

1.11 Για την καλύτερη οργάνωση του μητρώου αποβλήτων και για την 
πλήρη ιχνηλασιμότητα των αποβλήτων, θα πρέπει τα απόβλητα να 
διακινούνται με «έντυπο παρακολούθησης αποβλήτου» 
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της 13 σχετικής εγκυκλίου). Τα έντυπα 
παρακολούθησης αποβλήτων είναι τριπλότυπα, τυπώνονται από την 
εταιρεία – φορέα που έχει αδειοδοτηθεί για την εν λόγω 
δραστηριότητα και διατηρούνται για δυο χρόνια στο αρχείο των 
εμπλεκόμενων (13 σχετ.). 

1.12 Η εταιρεία οφείλει να υποβάλλει μέχρι 20 Φεβρουαρίου κάθε έτους, 
ετήσια απολογιστική έκθεση στη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού 
Σχεδιασμού Βορείου Αιγαίου της Α.Δ.Α., με τα στοιχεία και τις πληροφορίες 
της προηγούμενης παραγράφου. 

1.13 Η εταιρεία υποχρεούται σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.3 της ΚΥΑ ΗΠ 
50910/2727/03 και την Εγκύκλιο με αρ. πρ. οικ.: 129043 / 4345 / 
8.7.2011, να εγγραφεί στο Μητρώο που τηρείται στην αρμόδια 
υπηρεσία Περιβάλλοντος (Τμήμα ΔΣΑ) του ΥΠΕΚΑ (βάση της 
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απόφασης αυτής), και οφείλει να προσκομίσει άμεσα στη Δ/νση 
ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. Βορείου Αιγαίου της Α.Δ.Α., αποδεικτικό εγγραφής της. 

1.14 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, 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 νεότερων 
νομοθετικών ρυθμίσεων του ΥΠΕΚΑ και συναρμόδιων Υπουργείων. 

1.15 Επισημαίνεται, ότι αν από τις εργασίες συλλογής και μεταφοράς μη 
επικίνδυνων στερεών αποβλήτων προκληθεί ρύπανση ή υποβάθμιση του 
περιβάλλοντος με υπαιτιότητα της εταιρείας με επωνυμία 
«ΚΙΤΣΟΛΑΜΠΡΟΣ Ν. – ΑΝΤΩΝΙΟΥ Ν. Ο.Ε.» και δ.τ «ΑΚ GROUP 
ΚΙΤΣΟΛΑΜΠΡΟΣ Ν. – ΑΝΤΩΝΙΟΥ Ν. Ο.Ε.”, που εδρεύει στην Θέση 
«Ντάριζα» - Τ.Κ. 19600, Μάνδρα Αττικής, θα εφαρμοστεί το άρθρο 15 της 
Η.Π. 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β’) σε συνδυασμό με τις σχετικές διατάξεις 
του Ν.1650/86, όπως τροποποιήθηκε από το Ν.3010/2002 και τον 
Ν.4042/2012, περί επιβολής κυρώσεων. 

1.16 Για κάθε δραστηριότητα σχετική με τη παρούσα άδεια πρέπει να υπάρχει 
σύμβαση είτε του κατόχου (νομικά ή φυσικά πρόσωπα κ.λ.π.) είτε του 
διαχειριστεί απορριμμάτων (ΟΤΑ, κ.λ.π.) με την εταιρεία, η οποία οφείλει να 
ενημερώνει τη Δ/νση ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. Βορείου Αιγαίου της Α.Δ.Α., υποβάλλοντας, 
εάν απαιτείται, συμπληρωματικά τεχνικά στοιχεία (κι ότι άλλο κριθεί 
απαραίτητο), 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. 

1.17 Η εταιρεία με επωνυμία «ΚΙΤΣΟΛΑΜΠΡΟΣ Ν. – ΑΝΤΩΝΙΟΥ Ν. Ο.Ε.» και 
δ.τ «ΑΚ GROUP ΚΙΤΣΟΛΑΜΠΡΟΣ Ν. – ΑΝΤΩΝΙΟΥ Ν. Ο.Ε.”, που εδρεύει 
στην Θέση «Ντάριζα» - Τ.Κ. 19600, Μάνδρα Αττικής, υποχρεούται να τηρεί 
όλα όσα αναφέρονται στη Μελέτη Οργάνωσης και Λειτουργίας που 
συνοδεύει την παρούσα άδεια κι αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής, 
εφόσον δεν έρχεται σε αντίθεση με τους όρους της παρούσας απόφασης. 

1.18 Τα στερεά μη επικίνδυνα απόβλητα που συλλέγει – μεταφέρει η εν λόγω 
εταιρεία, θα οδηγούνται προς επεξεργασία – προσωρινή αποθήκευση, σε 
αδειοδοτημένες για τον σκοπό αυτό εγκαταστάσεις που λειτουργούν εντός 
της Περ. Βορείου Αιγαίου, ή σε οποιαδήποτε ανάλογη εγκατάσταση με την 
οποία συνεργάζεται η εταιρεία εντός της Ελληνικής Επικράτειας.  

1.19 Επειδή, η επιχείρηση προβαίνει στη συλλογή και μεταφορά μη επικίνδυνων 
αποβλήτων τα οποία εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής της 
εναλλακτικής διαχείρισης, πριν την έναρξη της δραστηριότητας στην 
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, να εξασφαλίσουν συμβάσεις συνεργασίας με τα 
εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης (π.χ. electrocycle) και να 
τα καταθέσουν στην υπηρεσία μας (13 σχετ). 

1.20 Η επιχείρηση που αναφέρεται στο θέμα, έχει την πλήρη ευθύνη για την 
οργάνωση των μέσων συλλογής και μεταφοράς, την καταλληλότητά τους για 
την μεταφορά των αποβλήτων, την ασφαλή παράδοσή τους σε νόμιμα 
λειτουργούσες επιχειρήσεις προς περαιτέρω εργασίες αξιοποίησης και 
διάθεσης (R/D) ή προς διασυνοριακή μεταφορά (13 σχετ.). 

1.21 Τα απόβλητα που αναφέρονται στην άδεια συλλογής και μεταφοράς, 
αφορούν αυτά που παράγονται εντός των διοικητικών ορίων της 
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, ή πρόκειται να διατεθούν σε εγκαταστάσεις, 
που λειτουργούν εντός των διοικητικών Ορίων της Περ. Β. Αιγαίου, προς 
περαιτέρω εργασίες αξιοποίησης ή διάθεσης (R/D) (13 σχετ.). 

 
2. Όροι και περιορισμοί που αφορούν τη συλλογή μη επικίνδυνων 

στερεών αποβλήτων: 
2.1 Να γίνει κατάλληλη επιλογή των χώρων συγκέντρωσης, έτσι ώστε: 
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 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 Κατά την επιλογή των χώρων, που θα τοποθετούνται τα μηχανήματα 

συλλογής των αποβλήτων να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα, ώστε να 
μην προκύπτουν προβλήματα περιβάλλοντος, υγιεινής και κυκλοφορίας. 

2.3 Απαγορεύεται η συγκέντρωση ή προσωρινή αποθήκευση αποβλήτων 
οποιουδήποτε είδους σε στεγασμένους ή υπαίθριους χώρους εντός ή εκτός 
σχεδίου άνευ της σχετικής άδειας. 

2.4 Να ληφθεί η 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. Το 
προσωπικό της εταιρείας 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 στο να εξοπλιστούν τα οχήματα με συστήματα επικοινωνίας. 

2.5 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 συνοδεύει την 
παρούσα Απόφαση. Επίσης η εταιρεία θα 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 της τυχόν βλάβης της 
σε συνάρτηση με τους κινδύνους κατά την εργασία. 

2.6 Μεταφόρτωση των αποβλήτων σε μεγαλύτερα οχήματα, επιτρέπεται να 
πραγματοποιείται μόνο μέχρι 2 τον/ημ. σε  χώρο, για τον οποίο θα πρέπει 
να κατατεθούν αναλυτικά στοιχεία, χωρίς να απαιτείται περιβαλλοντική 
αδειοδότηση, και χωρίς απόθεση επί του εδάφους. Σε διαφορετική 
περίπτωση θα πρέπει να εξασφαλιστεί η απαραίτητη από την κείμενη 
νομοθεσία περ/κη αδειοδότηση. 

 
3 Όροι και περιορισμοί που αφορούν στη 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 στραγγισμάτων, κλπ. 

3.2 Τα οχήματα που θα χρησιμοποιούνται για τις μεταφορές να έχουν τις 
απαιτούμενες άδειες κυκλοφορίας, ασφαλιστικά συμβόλαια που να 
περιλαμβάνουν και αποζημίωση από πτώση φορτίου, δελτία τεχνικού 
ελέγχου ΚΤΕΟ (αντίγραφο του οποίου θα πρέπει να κατατεθεί στην Δ/νση 
ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. Β. Αιγαίου), να είναι εφοδιασμένα με κατάλληλο εξοπλισμό 
αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων να είναι αντιρρυπαντικής 
τεχνολογίας, να καθαρίζονται τακτικά και να αναγράφουν τον τίτλο 
της εταιρείας και στις δυο (2) πλευρές. 

3.3 Οι οδηγοί και οι χειριστές ανυψωτικών να έχουν την προβλεπόμενη από την 
ισχύουσα νομοθεσία επαγγελματική άδεια. 

3.4 Η διαδρομή των οχημάτων 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 από αντίξοες καιρικές συνθήκες ή μέσω 
πυκνοδομημένων περιοχών. 

3.5 Η κυκλοφορία των οχημάτων συλλογής και μεταφοράς θα πρέπει να 
ακολουθεί πιστά τον Κ.Ο.Κ.. 
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3.6 Η εταιρεία με επωνυμία «ΚΙΤΣΟΛΑΜΠΡΟΣ Ν. – ΑΝΤΩΝΙΟΥ Ν. Ο.Ε.» και 
δ.τ «ΑΚ GROUP ΚΙΤΣΟΛΑΜΠΡΟΣ Ν. – ΑΝΤΩΝΙΟΥ Ν. Ο.Ε.”, που εδρεύει 
στην Θέση «Ντάριζα» - Τ.Κ. 19600, Μάνδρα Αττικής, θα πρέπει να φροντίζει 
για την καθαριότητα και την συντήρηση των οχημάτων μεταφοράς, σε 
κατάλληλα αδειοδοτημένους χώρους. 

3.7 Με την πλήρωση των ανοικτού τύπου οχημάτων μεταφοράς και πριν την 
μεταφορά τους σε νομίμως αδειοδοτημένες βιομηχανικές μονάδες 
επεξεργασίας και ανακύκλωσης στερεών αποβλήτων, να γίνεται επιμελής 
κάλυψη τους με σκέπαστρο (π.χ. μουσαμάδες) για την αποφυγή τυχόν 
διασποράς αποβλήτων στο περιβάλλον κατά τη διαδρομή. 

3.8 Η φόρτωση των στερεών αποβλήτων  να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να 
αποκλείεται η μετακίνηση του φορτίου στα container και στα οχήματα 
μεταφοράς και να υπάρχει ομοιογενής κατανομή φορτίου σε αυτά. Επίσης οι 
υπερκατασκευές των οχημάτων μεταφοράς των στερεών αποβλήτων πρέπει 
να είναι κατάλληλες, το φορτίο να μην είναι υπέρβαρο και το κέντρο βάρους 
του θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν χαμηλότερα. 

3.9 Μετά την πλήρωση των ανοικτών container ή των ανοικτού τύπου οχημάτων 
μεταφοράς και πριν τη μεταφορά τους σε νομίμως αδειοδοτημένες 
εγκαταστάσεις επεξεργασίας και ανακύκλωσης, να γίνεται επιμελής κάλυψη 
τους με σκέπαστρο (για παράδειγμα μουσαμάδες) για την αποφυγή τυχόν 
διασποράς αποβλήτων στο περιβάλλον κατά τη διαδρομή. Τα οχήματα 
μεταφοράς να διαθέτουν τα απαραίτητα μέσα πυροπροστασίας. 

3.10 Για την αντιμετώπιση έκτατων περιστατικών πρέπει να εφαρμόζεται το 
σχέδιο αντιμετώπισης τέτοιων περιστατικών και να διαθέτει κατάλληλα μέσα 
αντιμετώπισης όπως για παράδειγμα σκούπες, γάντια, πυροσβεστήρες, 
φαρμακείο κλπ. 

 
 
4 Τελικές υποχρεώσεις:  
4.1 Η εταιρεία 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, η 
συχνότητα συλλογής, το μέσο μεταφοράς, καθώς και η συχνότητα 
καθαρισμού των οχημάτων, των μέσων συλλογής και του λοιπού εξοπλισμού 
με όλα τα παραστατικά στοιχεία. Το παραπάνω μητρώο να διατηρείται για 
δυο (2) τουλάχιστον χρόνια. Η αδειοδοτημένη εταιρεία πρέπει να παρέχει 
τις παραπάνω πληροφορίες στην αδειοδοτούσα αρχή όταν αυτές ζητούνται. 

4.2 Αντίγραφα της Άδειας (συλλογής – μεταφοράς) 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 νομοθεσία. 

4.3 Απαγορεύεται η καύση στερεών αποβλήτων τόσο σε υπαίθριους χώρους όσο 
και σε στεγασμένους χώρους (ανοιχτές εστίες καύσης), σύμφωνα με την ΚΥΑ 
11535/93 (ΦΕΚ 328/Β’/6.5.1993). 

4.4 Η διαχείριση των μεταχειρισμένων ελαστικών των οχημάτων της εταιρείας 
θα γίνεται σύμφωνα με το ΠΔ 109/2004 (ΦΕΚ 75/Α’/5.3.2004) «Μέτρα και 
όροι για την εναλλακτική διαχείριση των μεταχειρισμένων ελαστικών των 
οχημάτων. Πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείρισή τους». 

4.5 Για οποιαδήποτε τροποποίηση των στοιχείων που συνοδεύουν την 
αίτηση της άδειας, ο ενδιαφερόμενος οφείλει να ενημερώνει την 
ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. Βορείου Αιγαίου για τυχόν επανεξέταση των όρων της άδειας 
διαχείρισης. 

4.6 Η εταιρεία οφείλει να παρέχει οποιεσδήποτε σχετικές πληροφορίες και 
στοιχεία στις αρμόδιες αρχές, όταν ζητηθούν. 

4.7 Για κάθε δραστηριότητα σχετική με την χορηγούμενη άδεια θα πρέπει τα 
οχήματα να διαθέτουν ασφαλιστήρια συμβόλαια ανάλογα με τον τύπο των 
αποβλήτων που μεταφέρουν. 

4.8 Η παρούσα άδεια αφορά μόνο την δραστηριότητα της συλλογής και 
μεταφοράς στερεών μη επικινδύνων  αποβλήτων, και σε καμία περίπτωση 
οποιαδήποτε εγκατάσταση στην οποία περιλαμβάνονται δραστηριότητα-τες 
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που βοηθάνε στην καλύτερη λειτουργία της αδειοδοτούμενης με την 
παρούσα άδεια δραστηριότητα (αμαξοστάσιο, προσωρινή αποθήκευση, κλπ). 
Οι δραστηριότητες αυτές θα πρέπει να εξασφαλίσουν τις απαραίτητες από 
την κείμενη νομοθεσία αδειοδοτήσεις (περ/κη αδειοδότηση όπου χρειάζεται, 
κλπ). 

4.9 Η δραστηριότητα της συλλογής και μεταφοράς των αποβλήτων, θα 
πραγματοποιείται με οχήματα μεταφοράς, με Φορτηγά οχήματα δημόσιας 
χρήσης και με μέσα συλλογής ιδιοκτησίας της εν λόγω εταιρείας, που 
αναλυτικά αναγράφονται στην εγκεκριμένη ΜΟΛ που συνοδεύει την 
χορηγηθείσα άδεια και κατά δήλωσή τους θα είναι τα παρακάτω: 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΤΟΥ – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
Α/Α Τύπος Οχήματος Αριθμ. 

Κυκλοφορίας 
Ιδιοκτησιακό 

Καθεστώς 
1. SCANIA Ελκυστήρας – VOLVO Φορτηγό ανοιχτό 

επικαθήμενο 
ΥΡΧ 5307 Ιδιόκτητο 

2. VOLVO Ελκυστήρας – LAG Φορτηγό ανοιχτό 
επικαθήμενο 

ΥΡΤ 9428 Ιδιόκτητο 

3. VOLVO Ελκυστήρας – VOLVO Φορτηγό ανοιχτό 
επικαθήμενο 

ΥΡΧ 7710 Ιδιόκτητο 

4. VOLVO Φορτηγό ανοιχτό ανατρεπόμενο ΥΡΤ 4806 Ιδιόκτητο 
5. ΜΑΝ Φορτηγό ανοιχτό ανατρεπόμενο ΥΡΤ 7748 Ιδιόκτητο 
6. VOLVO Φορτηγό ανοιχτό γερανοφόρο ΥΡΥ 8583 Ιδιόκτητο 
7. SCANIA Φορτηγό κοινό μη ανατρεπόμενο ΥΤΑ 1382 Ιδιόκτητο 

 
 
4.10 Η δραστηριότητα της συλλογής και μεταφοράς των αποβλήτων, θα 

πραγματοποιείται με τα οχήματα μεταφοράς, με Φορτηγά οχήματα δημόσιας 
χρήσης  και με μέσα συλλογής ιδιοκτησίας της εν λόγω εταιρείας, που 
αναλυτικά αναγράφονται στην εγκεκριμένη ΜΟΛ που συνοδεύει την 
χορηγηθείσα άδεια. Επειδή, η άδεια κυκλοφορίας των ανωτέρω οχημάτων 
δίνει τη δυνατότητα κυκλοφορίας τους μόνο στο Δήμο Κύρρου, θα πρέπει να 
επεκταθεί για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. 

4.11 Υπεύθυνος για την εταιρεία, έναντι τρίτων, έχει οριστεί ο κος 
Κιτσολάμπρος Νικόλαος. 

 
 

5. Χρονικό διάστημα ισχύος των παραπάνω περιβαλλοντικών όρων και 
προϋποθέσεις αναθεώρησης αυτής 

5.1 Η άδεια (συλλογής – μεταφοράς) της εταιρείας «ΚΙΤΣΟΛΑΜΠΡΟΣ Ν. – 
ΑΝΤΩΝΙΟΥ Ν. Ο.Ε.»,  ισχύει μέχρι 3.9.2017, με την προϋπόθεση ότι θα 
τηρούνται τα στοιχεία που αναφέρονται στην άδεια και δεν θα προκύψουν 
επιφυλάξεις από τους αρμόδιους και συναρμόδιους φορείς κατά τη διάρκεια 
υλοποίησης της δραστηριότητας. 

5.2 Η άδεια συλλογής – μεταφοράς, δεν υποκαθιστά ούτε απαλλάσσει τους 
υπεύθυνους της εταιρείας από την υποχρέωση να εφοδιαστούν με άλλες 
άδειες, για τις οποίες προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση από άλλες διατάξεις 
της κείμενης νομοθεσίας. 

5.3 Η μη εφαρμογή των παραπάνω όρων, ή μέρους αυτών, επισύρει τις 
προβλεπόμενες κυρώσεις του Ν.1650/86, όπως τροποποιήθηκε από τον 
Ν.3010/2002. 

5.4 Η εταιρεία υποχρεούται εγκαίρως και πριν τη λήξη της ισχύος της παρούσας 
Απόφασης, να υποβάλει σχετικό αίτημα στη Δ/νση ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. Βορείου 
Αιγαίου, για την αναθεώρηση αυτής και ενδεχομένως για τον επανακαθορισμό 
ενός ή περισσότερων περιβαλλοντικών όρων και περιβαλλοντικών 
δεσμεύσεων που περιλαμβάνει. 

5.5 Άρση της χορηγηθείσας άδειας συλλογής – μεταφοράς, είναι δυνατόν να γίνει 
είτε μετά από παράβαση κάποιου ή κάποιων όρων της, ή παράλειψη, ή 
παραποίηση κάποιου σταδίου των εργασιών που αναφέρονται στη Μελέτη 
Οργάνωσης, είτε μετά από διαπίστωση ότι η δραστηριότητα που ασκεί η 
εταιρεία κινδυνεύει η δημόσια υγεία ή το περιβάλλον. Η άδεια, επίσης, μπορεί 

ΑΔΑ: Β4Θ6ΟΡ1Ι-ΥΚΣ



 11

να ανακληθεί ή να επιβληθούν πρόσθετοι όροι σαν αποτέλεσμα μελλοντικών 
διατάξεων του ΥΠΕΚΑ και των συναρμόδιων υπουργείων. 

5.6 Αν κατά τις εργασίες συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων 
προκληθεί ρύπανση ή υποβάθμιση του περιβάλλοντος με υπαιτιότητα της 
εταιρείας «ΚΙΤΣΟΛΑΜΠΡΟΣ Ν. – ΑΝΤΩΝΙΟΥ Ν. Ο.Ε.», 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’/25.09.2002) και του Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α`/13.2.2012). 

5.7 Ελέγχους για την τήρηση ή μη των όρων της Άδειας Συλλογής και 
Μεταφοράς, δύναται να διενεργούν οι κατά την κείμενη νομοθεσία αρμόδιες 
Υπηρεσίες (άρθρο 14 της ΚΥΑ 50910/2727/2003), του Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 
24/Α`/13.2.2012) και της Εγκυκλίου του ΥΠΕΚΑ (13 σχετ.). 

5.8 Η Μελέτη Οργάνωσης που συνοδεύει την παρούσα άδεια, θα πρέπει να 
βρίσκεται στα γραφεία της εταιρείας και σε κάθε όχημα να υπάρχει αντίγραφο 
της παρούσας άδειας. Σε κάθε έλεγχο να είναι στη διάθεση των αρμοδίων όλα 
τα ανωτέρω, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

 
Εναντίον  της παρούσης Απόφασης μπορεί να ασκηθεί προσφυγή, ενώπιον του 
Αρμόδιου Υπουργού (ΠΕΚΑ), σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν3200/1955 (ΦΕΚ97), 
μέσα σε προθεσμία 30 ημερών από τη γνωστοποίησή της. 
 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ Δ.ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
Τέθηκε Υπογραφή 
στις  3/ 9  /2012 
 
 
 
Α.Πασπαλάς 

Τέθηκε Υπογραφή 
στις    3 /9 /2012 
 
 
 
Ι.Καρατζάς 

Τέθηκε Υπογραφή 
στις      / 9/2012 
 
 
 
Ε.Δουλδούρης 

 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 
 Φάκελος   ΜΟΛ        

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 
Γενική Δ/νση Περιβάλλοντος, Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού 
Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, Πατησίων 147, 112 51 Αθήνα  

2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 
Γενική Δ/νση Περιβάλλοντος, Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού 
Γρ. Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών & άλλων Προϊόντων 
Πατησίων 147, 112 51 Αθήνα  

3. Δήμος Λέσβου (Για ενημέρωση) 
Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, Δημαρχείο Μυτιλήνης, 81 100 Μυτιλήνη 

4. Δήμος Χίου (Για ενημέρωση) 
Λεωφόρος Δημοκρατίας 2, 82 100 Χίος 

5. Δήμος Σάμου (για ενημέρωση) 
ΠΛ. ΠΥΘΑΓΟΡΑ, 83100, ΣΑΜΟΣ 

6. Δήμος Αγ. Ευστράτιος (για ενημέρωση) 
81500, ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 
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7. Δήμος Λήμνου (για ενημέρωση) 
81400, ΜΥΡΙΝΑ  

8. Δήμος Ικαρίας (για ενημέρωση) 
83300, ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ 

9. Δήμος Φούρνων Κορσέων 
83400, ΦΟΥΡΝΟΙ 

10. Δήμος Οινουσσών 
82101, ΧΙΟΣ 

11. Δήμος Ψαρών 
ΨΑΡΑ, 82104 ΧΙΟΣ 

12. GEON ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ο.Ε. (Ε. Γεωργίου) 
ΑΜΦΙΠΟΛΕΩΣ 38, Βοτανικός, 11855, ΑΤΤΙΚΗΣ  
 

13. Δ/νση Περ/ντος & Χωρικού Σχεδιασμού Περ. Βορείου Αιγαίου 
Βουρνάζων 2, 811 00 Μυτιλήνη (Να ενημερωθούν τα Τμ. Περ/ντος 
αρμοδιότητάς σας) 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

1. Χ.Α. 
2. ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. 
3. Τ.Π. 
4. Α. Πασπαλάς 
5. Γεν. Δ/ντη Περ. Χωρ. Πολ. Αποκ. Διοικ. Αιγαίου 
6. Γ.Γ. Αποκ. Διοίκησης Αιγαίου 
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