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Ανανέωση άδειας συλλογής και μεταφοράς επικίνδυνων
υγειονομικών μονάδων της εταιρίας «ΟΙΚΟΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.».

αποβλήτων

Έχοντας υπόψη:
1. Τον Νόμο 1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α): «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως
τροποποιήθηκε με τον Νόμο 3010/2002 (ΦΕΚ 91 Α): «Εναρμόνιση του Νόμου 1650/1986
με τις Οδηγίες 97/11/ΕΚ και 96/61/ΕΚ διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων
για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις».
2. Τον Νόμο 4042/2012 (ΦΕΚ 24 Α): «Ποινική προστασία του 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. Τον Νόμο 2939/2001 (ΦΕΚ 179 Α): «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των
συσκευασιών και άλλων Προϊόντων – Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής
Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ) και άλλες διατάξεις», τα
Π.Δ. και τις ΚΥΑ που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση αυτού.
4. Τον Νόμο 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α): «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και
δραστηριοτήτων κ.λπ.».
5. Τον Νόμο 1741/1987 (ΦΕΚ 225 Α): «Κύρωση Ευρωπαϊκής Συμφωνίας για τη Διεθνή
Οδική Μεταφορά Επικινδύνων Εμπορευμάτων (ADR)…», όπως ισχύει.
6. Τον Νόμο 3172/03 (ΦΕΚ 197 Α) για την οργάνωση και εκσυγχρονισμό των Υπηρεσιών
Δημόσιας Υγείας και τον Νόμο 3370/05 (ΦΕΚ 176/Α) για την οργάνωση και λειτουργία
των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας.
7. Το Π.Δ. 95/2000 (ΦΕΚ 76 Α): «περί οργανισμού Υγείας και Πρόνοιας».
8. Το Π.Δ. 405/96 (ΦΕΚ 272 Α): «Κανονισμός φόρτωσης, εκφόρτωσης, διακίνησης και
παραμονής επικινδύνων ειδών σε λιμένες και μεταφορά αυτών δια θαλάσσης».
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9. Την Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 49 της 15-12-2015 (ΦΕΚ 174 Α): «Τροποποίηση και
έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α.) και του Εθνικού
Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων που κυρώθηκαν με την
51373/4684/25−11−2015 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν.
4342/2015».
10. Την ΚΥΑ οικ. 146163/2012 (ΦΕΚ 1537 Β): «Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Αποβλήτων
Υγειονομικών Μονάδων», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
11. Την ΚΥΑ 62952/5384/2016 (ΦΕΚ 4326 Β): «Έγκριση Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης
Επικινδύνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ), σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν. 4342/2015».
12. Την ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383 Β): «Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση
επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ...».
13. Την ΚΥΑ 24944/1159/2006 (ΦΕΚ 791 Β): «Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για
την διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων…».
14. Την ΚΥΑ Γ1/20655/2897/2015 (ΦΕΚ 1495 Β): «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας
προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/103/ΕΕ της Επιτροπής της 21ης Νοεμβρίου 2014
για την τρίτη προσαρμογή στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο των παραρτημάτων
της Οδηγίας 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με
τις εσωτερικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων και κωδικοποίηση των ΚΥΑ
35043/2524 (ΦΕΚ 1385 Β), 52280/4720/2011 (ΦΕΚ 2640 Β), 52167/4683/2012 (ΦΕΚ 37
Β) και 40955/4862/2013 (ΦΕΚ 2514 Β)» όπως ισχύει.
15. Την ΥΑ 11383/840/2007 (ΦΕΚ 309 Β): «Χορήγηση αδειών κυκλοφορίας φορτηγών
ιδιωτικής χρήσης σε κατόχους άδειας συλλογής – μεταφοράς επικίνδυνων ιατρικών
αποβλήτων».
16. Την ΥΑ Α1/οικ/27683/2320/2008 (ΦΕΚ 948 Β): «Τροποποίηση της ΥΑ 11383/840/2007».
17. Την ΚΥΑ Οικ. 43942/4026/2016 (ΦΕΚ 2992 Β) «Οργάνωση και λειτουργία Ηλεκτρονικού
Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν.4042/12
(Α΄ 24), όπως ισχύει», όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
18. Την ΥΑ ΔΙΠΑ/οικ.37674/2016 (ΦΕΚ 2471 Β) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της
υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και
δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1
παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.9.2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί
και ισχύει».
19. Την υπ’ αρ. οικ.33312/4110/03-07-2012 Απόφαση του Γενικού Δ/ντή Περιβάλλοντος του
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ΠΕΚΑ με θέμα: «Ειδικό
Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων
(ΕΕΣΔΕΑΥΜ)».
20. Την Εγκύκλιο της Γενικής Δ/νσης Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενεργείας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ), με αρ. οικ. 29960/3800/15-06-2012
«Ενδεικτικές κατηγορίες Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΑΥΜ) - Ενδεικτικές
κατάλληλες εργασίες διαχείρισης ΑΥΜ – Διευκρινίσεις επί ορισμένων απαιτήσεων της
ΚΥΑ Οικ. 146163/2012».
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21. Το υπ’ αρ. 9995/680/16-04-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΑΑ1-ΗΑΣ) έγγραφο της Δ/νσης Τεχνολογίας
Οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, με θέμα: «Διευκρινίσεις
σχετικά με την ορθή εφαρμογή της Υ.Α. Α1/οικ/27683/2320/2008 (ΦΕΚ Β’ 948) για την
ταξινόμηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων υγειονομικών μονάδων».
22. Το υπ’ αρ. Ζ/47160/6305/24-12-2013 (ΑΔΑ: ΒΙ6Α1-7ΙΝ) έγγραφο της Δ/νσης Τεχνολογίας
Οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, με θέμα: «Διευκρινίσεις
σχετικά με την ορθή εφαρμογή ζητημάτων που αφορούν στον τεχνικό έλεγχο οχημάτων
μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων και ευπαθών τροφίμων».
23. Την με αρ. πρ. 58101/6450/14-12-2012 (ΑΔΑ: Β4Μ70-ΑΟ1) άδεια συλλογής μεταφοράς
επικινδύνων αποβλήτων υγειονομικών μονάδων της εταιρίας «ΟΙΚΟΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.».
24. Την με αρ. πρ. Υ.Π.ΕΝ./ΔΠΒΕΔΑ 11615/686/10-07-2017 αίτηση της ενδιαφερόμενης
εταιρίας με συνημμένο φάκελο, για ανανέωση άδειας συλλογής και μεταφοράς
επικίνδυνων αποβλήτων υγειονομικών μονάδων (ΕΑΥΜ).
25. Την με αρ. πρ. Υ.Π.ΕΝ./ΔΠΒΕΔΑ 19609/1773/19-09-2017 αίτηση με συνημμένα
συμπληρωματικά στοιχεία.
26. Το με αρ. 9342944 ασφαλιστήριο συμβόλαιο της «INTERAMERICAN» της
ενδιαφερόμενης εταιρίας, ύψους 500.000 €.
27. Την κατάθεση παραβόλου ύψους 300 € από την ενδιαφερόμενη εταιρία.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την ανανέωση της (23) σχετικής άδειας συλλογής και μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων
υγειονομικών μονάδων (ΕΑΥΜ), αμιγώς μολυσματικών (ΕΑΑΜ), μικτών επικίνδυνων (ΜΕΑ)
και άλλων επικίνδυνων (ΑΕΑ), σε πανελλαδικό επίπεδο, τηw εταιρίαw «ΟΙΚΟΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
Α.Ε.», με σκοπό την παράδοση των αποβλήτων σε αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις για
εργασίες ανάκτησης (R) ή διάθεσης (D) αυτών.
Η εταιρία έχει καταχωριστεί στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) με Αριθμό 1104 2.
Για να διασφαλιστεί η προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος κατά τη
συλλογή και μεταφορά των ΕΑΥΜ, η αδειοδοτούμενη εταιρία (στο εξής, επιχείρηση, για τις
ανάγκες του παρόντος) υποχρεούται να τηρεί τους παρακάτω όρους:
Α. Γενικοί όροι
Α1. Η παρούσα άδεια αφορά εργασίες συλλογής και μεταφοράς ΕΑΥΜ, οι κατηγορίες των
οποίων προσδιορίζονται με κωδικούς του Κατάλογου Αποβλήτων – ΕΚΑ (Παράρτημα ΙI
της ΚΥΑ 62952/5384/2016), όπως περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα και μπορεί να
ταξινομούνται σε κλάσεις και αριθμούς UN, σύμφωνα και με τους πίνακες 2, 3 και 4 του
παραρτήματος 1 της οικ.29960/3800/15-06-2012 Εγκυκλίου [σχετικό (20)]:
Κατηγορία
ΕΑΥΜ
ΕΑΑΜ

Κωδικός
ΕΚΑ
18 01 03*

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
απόβλητα από την περιγεννητική φροντίδα, τη διάγνωση,
τη θεραπεία ή την πρόληψη ασθενειών σε ανθρώπους, των
οποίων η συλλογή και διάθεση υπόκεινται σε ειδικές
απαιτήσεις σε σχέση με την πρόληψη μόλυνσης
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ΕΑΑΜ

18 02 02*

ΜΕΑ

18 01 03*

ΜΕΑ

18 02 02*

ΜΕΑ

18 01 021

ΑΕΑ

18 01 06*

ΑΕΑ

ΑΕΑ
ΑΕΑ

18 01 08*
18 02 07*
20 01 31*
18 01 10*
18 02 05*

ΑΕΑ

18 01 092

ΑΕΑ

18 02 083

ΑΕΑ
ΑΕΑ
ΑΕΑ

09 01 03*
09 01 04*

ΑΕΑ
ΑΕΑ

09 01 05*
09 01 06*
09 01 13*

απόβλητα από την έρευνα, διάγνωση, θεραπεία ή πρόληψη
των ασθενειών που εμφανίζονται σε ζώα, των οποίων η
συλλογή και διάθεση υπόκεινται σε ειδικές απαιτήσεις σε
σχέση με την πρόληψη μόλυνσης
απόβλητα από την περιγεννητική φροντίδα, τη διάγνωση,
τη θεραπεία ή την πρόληψη ασθενειών σε ανθρώπους, των
οποίων η συλλογή και διάθεση υπόκεινται σε ειδικές
απαιτήσεις σε σχέση με την πρόληψη μόλυνσης
απόβλητα από την έρευνα, διάγνωση, θεραπεία ή πρόληψη
των ασθενειών που εμφανίζονται σε ζώα, των οποίων η
συλλογή και διάθεση υπόκεινται σε ειδικές απαιτήσεις σε
σχέση με την πρόληψη μόλυνσης
μέρη και όργανα του σώματος, συμπεριλαμβανομένων των
σάκων αίματος και διατηρημένο αίμα (εκτός 18 01 03)
χημικές ουσίες (από την περιγεννητική φροντίδα, τη
διάγνωση, τη θεραπεία ή την πρόληψη ασθενειών σε
ανθρώπου) που αποτελούνται από ή περιέχουν επικίνδυνες
ουσίες
κυτταροτοξικές και κυτταροστατικές φαρμακευτικές ουσίες

αμάλγαμα οδοντιατρικής
χημικές ουσίες (από την έρευνα, διάγνωση, θεραπεία ή
πρόληψη των ασθενειών που εμφανίζονται σε ζώα) που
αποτελούνται από ή περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
φαρμακευτικές ουσίες, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο
18 01 08*
φαρμακευτικές ουσίες, εκτός εκείνων που αναφέρονται
στο 18 02 07*
διαλύματα εμφανιστηρίου με βάση διαλύτες
διαλύματα σταθεροποιητή
διαλύματα ξεπλύματος και διαλύματα έκλπυσης
σταθεροποιητή
απόβλητα που περιέχουν άργυρο από επιτόπου
επεξεργασία φωτογραφικών αποβλήτων
υδατικά υγρά απόβλητα από την επιτόπου αξιοποίηση
αργύρου, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 09 01 06

Τα ανωτέρω απόβλητα θα συλλέγονται και θα μεταφέρονται από τους χώρους
παραγωγής /αποθήκευσής τους, προκειμένου, στον τελικό αποδέκτη, να υποστούν τις
κατάλληλες εργασίες διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας σχετικής
νομοθεσίας.
Α2. Η παρούσα άδεια δεν αφορά στη συλλογή και μεταφορά των αποβλήτων που δεν
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της ΚΥΑ οικ.146163/2012 (άρθρο 3 παρ. 2, 3 της ΚΥΑ).
Α3. Κατά την πραγματοποίηση των εργασιών συλλογής και μεταφοράς ΕΑΥΜ η επιχείρηση
υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα που προβλέπονται στις διατάξεις
1
2

Τυγχάνουν διαχείρισης όπως τα ΜΕΑ
Τυγχάνουν διαχείρισης όπως τα ΑΕΑ
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της ΚΥΑ οικ.146163/2012 και της γενικότερης ισχύουσας νομοθεσίας για τη διαχείριση
επικίνδυνων αποβλήτων, καθώς και για την προστασία της υγείας των εργαζομένων και
του εργασιακού περιβάλλοντος.
Α4. Κάθε οδική μεταφορά αποβλήτων να εκτελείται σύμφωνα με το Π.Δ. 104/99 (ΦΕΚ
113/Α), όπως έχει τροποποιηθεί, και τη λοιπή εθνική νομοθεσία σχετικά με τις οδικές
μεταφορές επικινδύνων εμπορευμάτων και κάθε θαλάσσια μεταφορά να εκτελείται
σύμφωνα με το Π.Δ. 405/96 (ΦΕΚ 272/Α). Σε περίπτωση συνδυασμένης μεταφοράς
(π.χ. όταν μέρος της μεταφοράς εκτελείται οδικώς και μέρος αυτής δια θαλάσσης), τα
απόβλητα να μεταφέρονται με τρόπο ώστε να ακολουθείται τα σύνολο των
απαιτήσεων που αφορούν τα επιμέρους τμήματα της μεταφοράς.
Α5. Η επιχείρηση υποχρεούται να τηρεί όλα όσα αναφέρονται στη θεωρημένη μελέτη
οργάνωσης του δικτύου συλλογής και μεταφοράς [αρχικός φάκελος και
συμπληρωματικά στοιχεία, σχετικά (24) και (25)].
Α6. Η επιχείρηση υποχρεούται να διαθέτει το κατάλληλα εξειδικευμένο, απαιτούμενο
προσωπικό για την κάλυψη των απαιτήσεων του εκάστοτε επιτελούμενου έργου.
Α7. Για την πραγματοποίηση κάθε εργασίας συλλογής και μεταφοράς ΕΑΥΜ απαιτείται:
I. να υπάρχουν συμβάσεις σε ισχύ, σχετικά με την παραλαβή των αποβλήτων, μεταξύ
της επιχείρησης και των παραγωγών ή κατόχων των αποβλήτων. Στις συμβάσεις
αυτές, μεταξύ άλλων, να αναφέρεται απαραίτητα ο αποδέκτης των αποβλήτων και η
εργασία διάθεσης ή ανάκτησης (D ή R) αυτών στην εγκατάσταση του αποδέκτη,
II. να υπάρχουν συμβάσεις σε ισχύ, σχετικά με την παράδοση των αποβλήτων, μεταξύ
της επιχείρησης και των εγκαταστάσεων παραλαβής (αποδεκτών) αυτών. Οι
αποδέκτες πρέπει να διαθέτουν τις απαραίτητες σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία άδειες.
Α8. Κατά τις οδικές μεταφορές ΕΑΥΜ, στα οποία εφαρμόζεται η Συμφωνία ADR, η
επιχείρηση υποχρεούται:
I. Να διαθέτει σύμβουλο ασφάλειας (τμήμα 1.8.3 της ADR).
II. Να εξασφαλίζει ότι οι οδηγοί που εκτελούν τις μεταφορές είναι κάτοχοι
ισχύοντος πιστοποιητικού επαγγελματικής κατάρτισης ADR, αντίστοιχου των
μεταφερόμενων υλών.
III. Να εξασφαλίζει ότι τα οχήματα που εκτελούν τις μεταφορές είναι κατάλληλα και
εφοδιασμένα με πιστοποιητικό έγκρισης ADR, όπου απαιτείται.
IV. Να εξασφαλίζει ότι τα οχήματα φέρουν κατάλληλη σήμανση και εξοπλισμό.
Α9. Σε κάθε περίπτωση ρύπανσης ή περιστατικού έκτακτης ανάγκης σε οποιοδήποτε
στάδιο των εργασιών συλλογής και μεταφοράς, η επιχείρηση καθίσταται υπεύθυνη για
την κάλυψη των ζημιών προς τρίτους και την επαναφορά του περιβάλλοντος στην
πρότερη κατάσταση. Επίσης, η επιχείρηση υποχρεούται:
I. Να ενεργήσει σύμφωνα με το σχέδιο αντιμετώπισης περιστατικών έκτακτης
ανάγκης, αντίγραφο του οποίου πρέπει να υπάρχει σε κάθε όχημα που εκτελεί
μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων.
II. Να κάνει έγγραφη αναφορά εντός 12 ωρών προς την Διεύθυνση Περιβάλλοντος
& Χωρικού Σχεδιασμού και την Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης, καθώς και την Διεύθυνση Περιβάλλοντος &
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Χωρικού Σχεδιασμού, Διεύθυνση Υγείας και Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας
της Περιφέρειας, στα διοικητικά όρια των οποίων έλαβε χώρα το ατύχημα.
Α10. Η στάθμευση των οχημάτων μεταφοράς των αποβλήτων να γίνεται μόνο στους
χώρους που αναφέρονται στη θεωρημένη μελέτη [σχετικό (24)].
Α11. Τα οχήματα μεταφοράς των ΕΑΑΜ και ΜΕΑ να απολυμαίνονται μετά το πέρας κάθε
εκφόρτωσης στις εγκαταστάσεις του αποδεκτών, ώστε να διατηρούνται σε άριστη
υγειονομική κατάσταση, και να εφοδιάζονται με σχετική βεβαίωση απολύμανσης μετά
την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Σχετικός όρος αναφορικά με την απολύμανση των
οχημάτων πρέπει να περιλαμβάνεται στις συμβάσεις μεταξύ της επιχείρησης και των
ως άνω εγκαταστάσεων ή σε σχετικές βεβαιώσεις των εν λόγω εγκαταστάσεων.
Α12. Η επιχείρηση υποχρεούται να τηρεί μητρώο σύμφωνα με το κεφάλαιο 8 του
παραρτήματος Ι της ΚΥΑ οικ.146163/2012 και να παρέχει τις παραπάνω πληροφορίες
στην αδειοδοτούσα αρχή, όταν αυτές ζητούνται.
Α13. Η επιχείρηση υποχρεούται:
I.

Να τηρεί τα προβλεπόμενα για την Υγεία και Ασφάλεια των εργαζομένων από
τις σχετικές διατάξεις της ισχύουσας εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας και να
διενεργεί προληπτικό ιατρικό – κλινικοεργαστηριακό έλεγχο, τουλάχιστον σε
ετήσια βάση, του προσωπικού που ασχολείται με τη διαχείριση των ΕΑΥΜ.

II.

Σε κάθε περίπτωση τροποποίησης και ανανέωσης του ασφαλιστηρίου
συμβολαίου, να διαβιβάζει στο ΥΠΕΝ το ως άνω τροποποιημένο / ανανεωμένο
συμβόλαιο.

III. Να υποβάλλει ηλεκτρονικά στο ΗΜΑ την Έκθεση Αποβλήτων κάθε έτους,
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ Οικ. 43942/4026/2016, όπως ισχύει.
A14. Η μελέτη οργάνωσης του δικτύου συλλογής και μεταφοράς αποτελεί αναπόσπαστο
μέρος της άδειας και θα πρέπει να είναι στη διάθεση των καθ’ ύλην αρμόδιων και
κατά τόπους ελεγκτικών αρχών.
Α15. Εφόσον το σχετικό με την αδειοδοτούμενη δραστηριότητα ασφαλιστήριο συμβόλαιο
καλύπτει συγκεκριμένα μέσα μεταφοράς, η επιχείρηση οφείλει να τροποποιεί αυτό,
σε περίπτωση αλλαγής/προσθήκης των μέσων μεταφοράς.
Α16. Για την πραγματοποίηση διασυνοριακής μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων
προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία επιπλέον απαιτήσεις, οι οποίες δεν ορίζονται
στην παρούσα απόφαση.
Β. Ειδικοί όροι
Β1. Κατά τη μεταφορά τους, τα απόβλητα να συνοδεύονται από τα προβλεπόμενα στη
σχετική νομοθεσία έντυπα αναγνώρισης, καθώς και από οδηγίες για αντιμετώπιση
κινδύνου ή ατυχήματος, σε τυποποιημένη μορφή και ανάλογα με την επικινδυνότητα
(αριθμό UN) των μεταφερόμενων αποβλήτων.
Β2. Η επιχείρηση οφείλει:
I.

Nα παρέχει στον παραγωγό ή κάτοχο των ΕΑΥΜ, αντίγραφο του αντίστοιχου
εντύπου αναγνώρισης που συμπληρώνεται από τον αποδέκτη μετά την παραλαβή
των αποβλήτων.
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II.

Να φυλάσσει αντίγραφα των εντύπων αναγνώρισης για τουλάχιστον δώδεκα (12)
μήνες.

Β3. Η επιχείρηση είναι υποχρεωμένη, εφόσον της ζητηθεί από τις αρμόδιες αρχές, να
πιστοποιήσει τα στοιχεία, που αφορούν την ακριβή σύσταση και ποσότητα των
αποβλήτων. Οι αρμόδιες αρχές έχουν το δικαίωμα, εάν το κρίνουν σκόπιμο, να
διενεργήσουν δειγματοληψίες και αναλύσεις των αποβλήτων, το κόστος των οποίων
θα βαρύνει την επιχείρηση.
Β4. Η επιχείρηση υποχρεούται:
I. Να μεταφέρει τα ΕΑΥΜ σε συσκευασίες UN, κατάλληλες για τα είδη των
μεταφερόμενων αποβλήτων, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη θεωρημένη μελέτη.
Εάν υπάρχει η ανάγκη σύστασης μικτού φορτίου, το οποίο να αποτελείται από
απόβλητα που δεν ανήκουν στην ίδια κλάση UN, να ακολουθούνται τα
προβλεπόμενα από τους Διεθνείς Κανονισμούς μεταφοράς για τον διαχωρισμό των
διαφόρων κλάσεων.
II. Κατά την οδική μεταφορά των αποβλήτων, να ακολουθεί τα βέλτιστα δυνατά
δρομολόγια, π.χ. να αποφεύγονται οι μεταφορές σε ώρες κυκλοφοριακής αιχμής ή
υπό αντίξοες καιρικές συνθήκες ή μέσω πυκνοκατοικημένων περιοχών.
III. Μέχρι την παράδοση των αποβλήτων στους προβλεπόμενους αποδέκτες να μην
προβαίνει σε ενδιάμεση αποθήκευσή τους. Για την εξυπηρέτηση της συλλογής των
αποβλήτων επιτρέπεται η στάση των μέσων μεταφοράς στους χώρους των
παραγωγών ή κατόχων υπό την ευθύνη της εταιρίας και εφόσον ή συγκεκριμένη
ενέργεια δεν αντίκειται στους περιβαλλοντικούς όρους και στις απαιτήσεις
ασφάλειας των ανωτέρω εγκαταστάσεων, καθώς και στους χώρους που έχει
μισθώσει η εταιρία για το σκοπό αυτό και αναφέρεται στη θεωρημένη μελέτη της,
σύμφωνα με τις διατάξεις της Συμφωνίας ADR, για περιορισμένο χρονικό διάστημα
και συγκεκριμένα:
o εφόσον στα απόβλητα περιλαμβάνονται ΕΑΑΜ και ΜΕΑ, το ανωτέρω χρονικό
διάστημα πρέπει να ελαχιστοποιείται κατά το δυνατόν και σε κάθε
περίπτωση ο συνολικός χρόνος αποθήκευσης των αποβλήτων (από την
παραγωγή μέχρι την επεξεργασία τους στον αποδέκτη) να είναι εντός των
ορίων που προβλέπονται στα κεφ. 3.1.3 και 3.2 του παραρτήματος Ι της ΚΥΑ
οικ.146163/2012, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
o εφόσον πρόκειται μόνο για ΑΕΑ, το ανωτέρω χρονικό διάστημα πρέπει να
μην υπερβαίνει τις 48 ώρες.
ΙV. Επιτρέπεται η αλλαγή μέσου μεταφοράς (μεταφόρτωση), σύμφωνα με τις διατάξεις
της Συμφωνίας ADR και τα αναφερόμενα στη θεωρημένη μελέτη της εταιρίας, υπό
τις ακόλουθες προϋποθέσεις για τη διαδικασία αυτή:
o να μη γίνεται εντός των χώρων Υγειονομικών Μονάδων,
o να γίνεται μόνο στους προαναφερόμενους χώρους που διαθέτει η εταιρία,
o να πραγματοποιείται με τους χρονικούς περιορισμούς που προαναφέρονται
στο σημ. ΙΙΙ του παρόντος όρου,
o να πραγματοποιείται χωρίς καμία επέμβαση στις συσκευασίες των
αποβλήτων (παρά μόνο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, π.χ. διαρροής
αποβλήτων) και
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o να πραγματοποιείται με καταγραφή των στοιχείων όλων των εμπλεκόμενων
παραγωγών / κατόχων και των οχημάτων των αποβλήτων στα συνοδευτικά
έντυπα αναγνώρισης.
Β5. Η καταλληλότητα των οχημάτων μεταφοράς και ο έλεγχός τους εμπίπτουν στις
αρμοδιότητες του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών και δεν αποτελούν
αντικείμενο της παρούσας απόφασης.
Β7. Η επιχείρηση μπορεί να συλλέγει και να μεταφέρει ΕΑΥΜ σε κατάλληλα
αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις εντός της χώρας, με σκοπό τη διάθεση (εργασίες D) ή
ανάκτηση (εργασίες R), οι οποίες πρέπει να είναι καταχωρισμένες στο ΗΜΑ.
Τα στοιχεία των προαναφερόμενων εγκαταστάσεων καθώς και τα στοιχεία
συνεργασίας με αυτές, πρέπει να κατατίθενται στην Υπηρεσία μας, για ενημέρωση
του φακέλου μελέτης οργάνωσης του δικτύου συλλογής και μεταφοράς της
επιχείρησης.
Οποιαδήποτε μεταβολή των στοιχείων αδειοδότησης των ανωτέρω εγκαταστάσεων,
από την οποία θα προκύψει αδυναμία εξυπηρέτησης της δραστηριότητας της
επιχείρησης, καταργεί τον παρόντα όρο.
Γ.

Όροι ισχύος της Απόφασης

Γ1. Η παρούσα άδεια ισχύει για πέντε (5) έτη από την ημερομηνία εκδόσεώς της και με την
προϋπόθεση ότι είναι σε ισχύ το ασφαλιστήριο συμβόλαιο [σχετικό (26)].
Γ2. Εάν κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας άδειας κριθεί σκόπιμη η προσθήκη νέων
όρων ή η διαφοροποίηση αυτών που ήδη ισχύουν, η επιχείρηση υποχρεούται σε
άμεση συμμόρφωση.
Γ3.

Η παρούσα απόφαση δεν υποκαθιστά άλλες σχετικές εγκρίσεις – άδειες που
απαιτούνται για την άσκηση της εν λόγω δραστηριότητας και απορρέουν από την
κείμενη νομοθεσία.

Σε περίπτωση που κατά το διάστημα ισχύος της παρούσας άδειας η επιχείρηση παραβιάσει
έναν ή περισσότερους από τους τεθέντες όρους, θα της επιβληθούν οι προβλεπόμενες από
την κείμενη νομοθεσία κυρώσεις.
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
- Γραφ. Γενικής Δ/ντριας
- Δ/νση Π.Β.Ε.Δ.Α.
- Τμήμα Δ.Α.Β.Σ.Α. (Φ24.1)
- Φ. Μπούρα

Η ΓΕΝ. Δ/ΝΤΡΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΜΑΡΘΑ ΚΡΗΤΙΚΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1. Υπουργείο Υγείας
Γενική Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Υπηρεσιών Υγείας
- Γρ. Γενικής Δ/ντριας
- Δ/νση Δημόσιας Υγείας
Τμήμα Υγιεινής Περιβάλλοντος
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2. Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
- Γενική Διεύθυνση Μεταφορών
Δ/νση Εμπορευματικών Μεταφορών
- Γενική Διεύθυνση Οδικής Ασφάλειας
Δ/νση Οδικής Κυκλοφορίας και Ασφάλειας
3. Υπουργείο Εσωτερικών
Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας
Διεύθυνση Τροχαίας
Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος
Διεύθυνση ΙΙ Πυρόσβεσης - Διάσωσης
Τμήμα 1ο - Σχεδιασμός Αντιμετώπισης Πυρκαγιών Καταστροφών
4. Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων
Δ/νση Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών
Τμήμα Β΄ - Μελετών, Έργων και Εφαρμογών Λιμενικού Τομέα
5. Οργανισμός Λιμένος Πειραιά ΟΛΠ
ΜΕΓΑΡΟ ΟΛΠ
6. PCT - Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά
7. Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης ΟΛΘ

