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ΚΟΙΝ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ:
ΘΕΜΑ:

Άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικινδύνων αποβλήτων, για την Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας, της επιχείρησης «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Γ. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Α.Ε.» με
έδρα, Μονοματίου 12 Αχαρνές.

Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 1650/86 «για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ Α 160), όπως τροποποιήθηκε με το Ν.
3010/2002 (ΦΕΚ Α 91/25-4-2002) που αναφέρεται στην «εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με τις Οδηγίες
97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε…».
2. To N. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012) «Ποινική Προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την
Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία
2008/98/ΕΚ…»
3. Το Ν. 2503/97 (ΦΕΚ Α 107/30-5-97) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας κλπ...» και
ειδικότερα η παρ. 6 του άρθρου 6
4. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
5. Το Π.Δ. 138/2010 (ΦΕΚ Α 231/27-12-2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας
− Στερεάς Ελλάδας».
6. Την ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ Β 1909/22-12-2003) «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση Στερεών
Αποβλήτων, Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης».
7. Την ΚΥΑ 114218/1997 (ΦΕΚ Β 1016/17-11-1997) «Κατάρτιση πλαισίου Προδιαγραφών και γενικών
προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων».
8. Την Εγκύκλιο με αρ. πρωτ. 123067/1029/04 της Δ/νσης Περιβ/κου Σχεδιασμού/Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ
«Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων: Συλλογή – Μεταφορά – Αποθήκευση Αποβλήτων και
Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων».
9. Το Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ Α 179/6-8-01) «Περί συσκευασιών και εναλλακτικής διαχείρισης
συσκευασιών και άλλων προϊόντων-Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης
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Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Σ.Δ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις» όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει.
10. Το Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α/2004) « Αντικατάσταση της 98012/2001/1996 ΚΥΑ «Καθορισμός
μέτρων και όρων για τη διαχείριση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων (Β’40)» Μέτρα, όροι και
πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων των Λιπαντικών Ελαίων».
11. Το Π.Δ. 109/2004 «Μέτρα και όροι για την εναλλακτική διαχείριση των μεταχειρισμένων ελαστικών
των οχημάτων. Πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείρισή τους» (ΦΕΚ 75Α/05-03-04).
12. Το Π.Δ. 116/2004 «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των οχημάτων στο
τέλος του κύκλου ζωής τους, των χρησιμοποιημένων ελαστικών τους και των απενεργοποιημένων
καταλυτικών μετατροπέων, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/53/ΕΚ «για τα
οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους» του Συμβουλίου της 18ης Σεπτεμβρίου 2000» (ΦΕΚ
81Α/05-03-04)
13. Το Π.Δ. 117/2004 «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 ήδη ηλεκτρικού
και ηλεκτρονικού εξοπλισμού» και 2002/96 «σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισμού» του Συμβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2003» (ΦΕΚ 82Α/05-03-04) όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
14. Το Π.Δ. 15/2006 «Τροποποίηση του Π.Δ. 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¨ ΦΕΚ
12/Α/03/02/06.
15. Την ΚΥΑ 23615/651/Ε.103 (ΦΕΚ 1184/Β/2014) «Καθορισμός κανόνων, όρων και προϋποθέσεων για
την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ),
σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2012/19/ΕΚ «σχετικά με τα απόβλητα ειδών
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 και άλλες διατάξεις.
16. Την με αρ. 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312/Β/2010)ΚΥΑ «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την
εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις»
17. Την ΚΥΑ 41624/2057/Ε103 (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….».
18. Την ΚΥΑ οικ. 146163/2012 (ΦΕΚ 1537/Β) «Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Αποβλήτων
Υγειονομικών Μονάδων»
19. Την εγκύκλιος με αρ. πρωτ. οικ. 29960/3800/15-6-2012 «Ενδεικτικές κατηγορίες Αποβλήτων
Υγειονομικών Μονάδων (ΑΥΜ) - Ενδεικτικές κατάλληλες εργασίες διαχείρισης ΑΥΜ – Διευκρινίσεις επί
ορισμένων απαιτήσεων της ΚΥΑ οικ.146163 /2012»
20. Το με αρ. πρωτ. 3010421/1750/31-08-04 έγγραφο του Τμήματος Επικίνδυνων Ουσιών,
Παρασκευασμάτων & Αντικειμένων, της Δ/νσης Περιβάλλοντος της Γενικής Δ/νσης Γενικού Χημείου
του Κράτους προς το Γραφείο Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών & Άλλων Προϊόντων της
Δ/νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
21. Το με αρ. πρωτ. 165714/28-9-2010 έγγραφο της Δ/νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού / Γραφείο
Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων.
22. Την Εγκύκλιο με αρ.πρωτ.122648/9-3-2005 του Γραφείου Εναλ. Διαχ/σης Συσκευασιών & άλλων
προϊόντων/Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.
23. Την ΚΥΑ 9268/469/07 (ΦΕΚ Β 286) «Τροποποίηση των ποσοτικών στόχων Ν.2939/2001(Α΄179),
καθώς και άλλων διατάξεων του νόμου αυτού, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας
2004/12/ΕΚ…».
24. Το Π.Δ 148/09 (ΦΕΚ Α 190/29-9-09) «Περιβαλλοντική ευθύνη για την πρόληψη και την
αποκατάσταση των ζημιών στο περιβάλλον…».
25. Την αρ. 129043/4345/8-7-2011 εγκύκλιο του ΥΠΕΚΑ «Εφαρμογή νομοθεσίας για τη διαχείριση μη
επικίνδυνων στερεών αποβλήτων».
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26. Την αρ. πρωτ. οικ. 4631.109/12-12-2011, εγκύκλιο 21 του ΥΠΕΚΑ «Άδειες συλλογής και μεταφοράς
αποβλήτων».
27. Την αρ. πρωτ. οικ. 1226.61/12-3-2012 εγκύκλιο 3 του ΥΠΕΚΑ «Άδειες Συλλογής και Μεταφοράς μη
επικίνδυνων αποβλήτων – Διαδικασίες ανανέωσης και διάρκειας ισχύος».
28. Την αρ. 4 Πράξη της 6-2-2015 του Υπουργικού Συμβουλίου «Αποδοχή παραιτήσεων των Γ.Γ.Α.Δ.
της χώρας» (ΦΕΚ 24 Α).
29. Τις διατάξεις του αρ.56. του ν. 4257/2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου
Εσωτερικών» (ΦΕΚ 93 Α).
30. Την από 25-4-2016 αίτηση του ενδιαφερόμενου για έκδοση Άδειας Συλλογής και Μεταφοράς
Στερεών μη Επικινδύνων αποβλήτων.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ:
Την χορήγηση άδειας συλλογής και μεταφοράς μη επικινδύνων αποβλήτων, για την Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας, στην επιχείρηση «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Γ. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Α.Ε.» με
έδρα, Μονοματίου 12 Αχαρνές:
Α. Γενικοί όροι:
1. Η παρούσα άδεια αφορά μόνο σε εργασίες συλλογής και μεταφοράς μη επικινδύνων αποβλήτων,
που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΒ του άρθρου 17 της ΚΥΑ 50910/2727/2003 και στον
Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων (ΕΚΑ).
Οι Κωδικοί ΕΚΑ των αποβλήτων αυτών αναφέρονται στον συνημμένο Πίνακα, ο οποίος αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης.
2. Η επιχείρηση για τις εργασίες συλλογής & μεταφοράς θα χρησιμοποιεί τα οχήματα και τα μέσα
συλλογής που περιγράφονται στη θεωρημένη μελέτη οργάνωσης.
3. Η παρούσα άδεια αφορά τη δραστηριότητα συλλογής των μη επικίνδυνων αποβλήτων από
παραγωγούς (επιχειρήσεις, ΟΤΑ) εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Τα
παραπάνω απόβλητα θα μεταφέρονται σε νομίμως αδειοδοτημένες μονάδες προσωρινής
αποθήκευσης, διάθεσης, ανακύκλωσης, επεξεργασίας ή αξιοποίησης αυτών, της ιδίας επιχείρησης ή
τρίτων. Οι εγκεκριμένοι περιβαλλοντικοί όροι και η άδεια λειτουργίας των πιο πάνω μονάδων να είναι
σε ισχύ και να επιτρέπουν τη διαχείριση των αποβλήτων αυτών. Για κάθε εργασία συλλογής &
μεταφοράς να υπάρχει σύμβαση σε ισχύ με τον κάτοχο και τον τελικό αποδέκτη του αποβλήτου,
όταν είναι άλλος από το φορέα που διενεργεί τη συλλογή και μεταφορά.
4. Η παρούσα άδεια καλύπτει εργασίες συλλογής & μεταφοράς στα γεωγραφικά όρια της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας. Εάν η δραστηριότητα σ.&μ. επεκτείνεται πέραν των ορίων της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας, η εταιρεία υποχρεούται να ζητήσει σχετική άδεια από την αντίστοιχη Δνση
Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκ. Διοίκησης.
5. Τα προς συλλογή απόβλητα να είναι απαλλαγμένα από ξένες και επικίνδυνες ύλες. Η εταιρεία θα
πρέπει πριν την έναρξη των δραστηριοτήτων που προβλέπονται από την παρούσα άδεια να διαθέτει
σε χρήση όλες τις απαραίτητες υποδομές σε οχήματα, μηχανήματα και εγκαταστάσεις για την
τήρηση των όρων της παρούσας άδειας.
6. Η παρούσα άδεια δεν ισχύει για εργασίες προσωρινής αποθήκευσης , διάθεσης , αξιοποίησης και
μεταφόρτωσης των συγκεκριμένων αποβλήτων .
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7. Η εταιρεία υποχρεούται σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 3 της ΚΥΑ 50910/2727/2003 και την
Εγκύκλιο 129043/4345/8-7-2011 να εγγραφεί στο Μητρώο που τηρείται στην αρμόδια Υπηρεσία
Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ (Τμήμα Διαχ/σης Αστικών,Βιομ. & Συναφών Αποβλήτων).
8. Η διαχείριση των ρευμάτων αποβλήτων, τα οποία υπάγονται σε καθεστώς εναλλακτικής διαχείρισης
(συσκευασίες, ΑΗΗΕ, ελαστικά, ΟΤΚΖ) να γίνεται σύμφωνα με το Ν. 2939/01 και τα σχετικά ΠΔ και
τις ΚΥΑ αυτού. Η διάθεση των αποβλήτων αυτών να γίνεται σε αδειοδοτημένους χώρους που θα
υποδεικνύονται από τα αντίστοιχα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔΑ). Η εταιρεία οφείλει
να υπογράψει σύμβαση με τα εν λόγω συστήματα πριν την έναρξη εργασιών συλλογής &
μεταφοράς, η οποία να είναι σε ισχύ για το διάστημα ισχύος της παρούσας άδειας. Η προηγούμενη
προϋπόθεση δεν απαιτείται για τη συλλογή και μεταφορά μη επικινδύνων αποβλήτων συσκευασιών.
9. Τα ΑΗΗΕ να συσκευάζονται σε ειδικά container, αφού πρώτα έχουν τυλιχθεί με πλαστικό φιλμ/
χαρτοκιβώτια. Ειδική μέριμνα να λαμβάνεται α) κατά τη συσκευασία και φορτοεκφόρτωση των
ΑΗΗΕ που περιέχουν υγρά (π.χ. ψυκτικά υγρά σε ψυγεία κ.α.) ώστε να μην υπάρχει διαρροή υγρών
αποβλήτων, β)των εύθραυστων ΑΗΗΕ π.χ. (οθόνες, σωλήνες φθορισμού κ.α.) ώστε να μην
θραύονται κατά τη συλλογή –μεταφορά, γ) των ΑΗΗΕ που περιέχουν κατασκευαστικά στοιχεία όπως
καθοδικές λυχνίες, του εξοπλισμού που περιέχει αέρια που καταστρέφουν το στρώμα του όζοντος,
των λαμπτήρων εκκένωσης αερίων κ.α. ώστε να περιοριστούν στο ελάχιστο οι πιθανότητες θραύσης
τους και έκλυσης ρυπογόνων ουσιών. Τα κατασκευαστικά αυτά στοιχεία αναφέρονται μεταξύ άλλων
στο παράρτημα IV του Π.Δ. 117/2004 ως στοιχεία που απαιτούν επιλεκτική επεξεργασία. Κατά τη
στοίβαξη των ΑΗΗΕ στα οχήματα μεταφοράς, αυτά να δένονται μεταξύ τους με ιμάντες και να
χρησιμοποιείται κάθε απαραίτητο μέσο για την ορθή και ασφαλή στήριξή τους (π.χ. ξύλινοι δοκοί
κ.α.). Επιτρέπεται η συλλογή και μεταφορά των ΑΗΗΕ από τα σημεία συλλογής στα κέντρα
επεξεργασίας που ανήκουν σε κάποιες από τις κατηγορίες ψυγεία, καταψύκτες, συσκευές
κλιματισμού, λαμπτήρες φθορισμού, οθόνες υπολογιστών και τηλεοράσεις που προορίζονται για
μεταφορά από τα σημεία συλλογής στα κέντρα επεξεργασίας – ανακύκλωσης που δεν ταξινομούνται
σε κάποια κατηγορία επικίνδυνων υλών προς οδική μεταφορά βάσει εγγράφου του Γενικού Χημείου
του Κράτους ([11] σχετικό).
10. Η συλλογή και μεταφορά των αποβλήτων τα οποία περιγράφονται με κωδικό ΕΚΑ που αντιστοιχεί
στη μη επικίνδυνη εκδοχή ζεύγους κωδικών αποβλήτων (κατοπτρικό ζεύγος), να συλλέγονται
χωριστά και, κατά τη μεταφορά τους, να 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 ή σε διαφορετική
περίπτωση να συνοδεύονται από κατάλληλα έγγραφα που να αποδεικνύουν τη μη επικινδυνότητα.
11. Η εταιρεία υποχρεούται να τηρεί μητρώο, στο οποίο αναφέρονται η ποσότητα, το είδος, η
προέλευση, τα φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά, οι ημερομηνίες παραλαβής και
μεταφοράς, ο προορισμός, η συχνότητα συλλογής, το μέσο μεταφοράς, καθώς και οι εργασίες
διάθεσης ή αξιοποίησης. Το μητρώο να διατηρείται για τουλάχιστον (2) δύο χρόνια στο αρχείο της
επιχείρησης. Η επιχείρηση πρέπει να παρέχει τις παραπάνω πληροφορίες στην υπηρεσία μας, όταν
αυτές ζητούνται. Για την διακίνηση των αποβλήτων να συμπληρώνεται το τριπλότυπο «’Έντυπο
παρακολούθησης μη επικινδύνων αποβλήτων για το (εσωτερικό) μητρώο των επιχειρήσεων»
[Παράρτημα ΙΙ της (13) σχετικής Εγκυκλίου].
12. Η εταιρεία οφείλει να υποβάλλει μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου κάθε έτους εγγράφως ετήσια
απολογιστική έκθεση στην Δ/νση ΠΕΧΩΣ Στερεάς Ελλάδας, με τα στοιχεία και τις πληροφορίες
της προηγούμενης παραγράφου.
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13. Η εταιρεία έχει την ευθύνη για τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας έτσι ώστε από
τις εργασίες συλλογής και μεταφοράς, τη συντήρηση και την κίνηση των οχημάτων να μην
δημιουργείται κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία ή/και το περιβάλλον. Για το λόγο αυτό θα πρέπει:
i.
τα οχήματα που χρησιμοποιούνται για τις εργασίες συλλογής και μεταφοράς να διαθέτουν ,
 σε ισχύ δελτίο τεχνικού ελέγχου και κάρτα καυσαερίων από ΚΤΕΟ,
 σε ισχύ ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης έναντι τρίτων ,
 πυροσβεστήρες,
 μόνιμο ή κινητό σύστημα κάλυψης της καρότσας ,
και να αναγράφουν τον τίτλο της εταιρείας και στις δύο πλευρές,
ii.
οι οδηγοί και οι χειριστές των μηχανημάτων έργου να διαθέτουν την προβλεπόμενη από την
ισχύουσα νομοθεσία επαγγελματική άδεια οδήγησης.
14. Οι τεχνικές προδιαγραφές των μέσων συλλογής να είναι σύμφωνες με τις απαιτήσεις της ΚΥΑ
114217/1997 (ΦΕΚ 1016Β).
15. Σε περίπτωση που από τις εργασίες συλλογής και μεταφοράς προκληθεί περιβαλλοντική ζημία
εφαρμόζονται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και ειδικότερα του Π.Δ 148/09.
16. Η εταιρεία οφείλει να τηρεί όλα όσα αναφέρονται στη θεωρημένη τεχνική έκθεση που συνοδεύει την
παρούσα άδεια, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους που αναφέρονται στην παρούσα
απόφαση ή σε άλλες άδειες ή εγκρίσεις που ενδεχομένως έχει λάβει ή πρόκειται να λάβει.
17. Κατά τη φορτοεκφόρτωση των αποβλήτων να λαμβάνεται μέριμνα ώστε αυτά να μην
διασκορπίζονται και προκαλούν ρύπανση στο περιβάλλον. Μετά τη φόρτωση των αποβλήτων από τα
σημεία συλλογής και πριν τη μεταφορά τους , να γίνεται κάλυψη της καρότσας των οχημάτων με το
σκέπαστρο που πρέπει να διαθέτουν.
18. Τα απόβλητα που είναι σε υγρή φάση να μεταφέρονται με στεγανούς και σφραγισμένους περιέκτες.
19. Απαγορεύεται η συγκέντρωση ή προσωρινή αποθήκευση κάθε είδους αποβλήτων σε στεγασμένους ή
υπαίθριους χώρους χωρίς να υπάρχει η σχετική άδεια.
20. Να αποφεύγεται η πραγματοποίηση εργασιών συλλογής και μεταφοράς των αποβλήτων σε
περιόδους κυκλοφοριακής αιχμής.
21. Η στάθμευση των οχημάτων μεταφοράς και των μέσων συλλογής να γίνεται στους χώρους που
αναφέρονται στη μελέτη οργάνωσης συλλογής & μεταφοράς. Επί του αμαξοστασίου απαγορεύονται
εργασίες μεταφόρτωσης, διαλογής ή προσωρινής αποθήκευσης αποβλήτων.
22. Ανά τακτά χρονικά διαστήματα να γίνεται συντήρηση των οχημάτων μεταφοράς και των μέσων
συλλογής και να πλένονται σε αδειοδοτημένα πλυντήρια οχημάτων.
23. Η διαχείριση των ρευμάτων αποβλήτων που προκύπτουν από τη συντήρηση των οχημάτων και
υπάγονται σε συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης, να γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις
του Ν.2939/01 και των σχετικών Π.Δ. που σημειώνονται παρακάτω:
Ελαστικά- Π.Δ 109/04 (ΦΕΚ Α 75)
Λιπαντικά έλαια- Π.Δ 82/04 (ΦΕΚ Α 64)
Μπαταρίες -Π.Δ 115/04 (ΦΕΚ Α 80)
ΟΤΚΖ και ανταλλακτικά μέρη-Π.Δ 116/04 (ΦΕΚ Α 81)
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24. Η καταλληλότητα των οχημάτων μεταφοράς και ο έλεγχός τους, εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του
Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και δεν αποτελούν αντικείμενο της παρούσας
απόφασης. Η παρούσα άδεια δεν αδειοδοτεί τα μέσα συλλογής & μεταφοράς.
25. Σε περίπτωση ατυχήματος κατά τη συλλογή ή τη μεταφορά των αποβλήτων να γίνεται άμεση
εφαρμογή των μέτρων αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών της συνημμένης τεχνικής έκθεσης και
να ενημερώνονται άμεσα οι αρμόδιες αρχές Περιβάλλοντος της οικείας Περιφέρειας και η υπηρεσία
μας.
26. Για την αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών πρέπει η εν λόγω εταιρεία να διαθέτει ομάδα σε
επιφυλακή για την άρση του κινδύνου, εξοπλισμένη με κατάλληλα μέσα αντιμετώπισης, όπως για
παράδειγμα σκούπες, γάντια, πυροσβεστήρες, φαρμακείο κ.α.
27. Να ληφθεί 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.
28. Να ορισθεί υπεύθυνος της εταιρείας για την παρακολούθηση της εφαρμογής των όρων της
παρούσας άδειας και των διατάξεων της σχετικής Νομοθεσίας.
29. Για οποιαδήποτε τροποποίηση των στοιχείων που συνοδεύουν την παρούσα άδεια η ενδιαφερόμενη
εταιρεία οφείλει να ενημερώσει την υπηρεσία μας για τυχόν επανεξέτασή της.
Β. ‘Οροι ισχύος της παρούσας Απόφασης
Η παρούσα απόφαση ισχύει για διάστημα πέντε (5) ετών από την υπογραφή της, με την
προϋπόθεση ότι θα τηρείται επακριβώς το περιεχόμενο της εγκεκριμένης σχετικής μελέτης. Η
εταιρεία οφείλει εγκαίρως και πριν τη λήξη ισχύος της παρούσας απόφασης να υποβάλει σχετικό
αίτημα στην υπηρεσία μας για ανανέωση αυτής.
Η παρούσα άδεια ισχύει μόνο για όσα από τα απόβλητα εγγραφούν τελικά στο Μητρώο της
αρμόδιας υπηρεσίας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του ΥΠΕΚΑ .
Αντίγραφα της παρούσας άδειας θα πρέπει να βρίσκονται σε όλα τα οχήματα που
χρησιμοποιούνται στα πλαίσια της αδειοδοτούμενης δραστηριότητας. Στα γραφεία της εταιρείας
πέραν της παρούσας άδειας, θα πρέπει να βρίσκεται και η μελέτη οργάνωσης που συνοδεύει
την παρούσα άδεια και να είναι στη διάθεση σε κάθε έλεγχο των αρμοδίων αρχών σύμφωνα με
την κείμενη νομοθεσία.
Η μη τήρηση των όρων της παρούσας άδειας ή η καθ’ υπέρβαση τους πραγματοποίηση έργων
και δραστηριοτήτων με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, επισύρει τις
προβλεπόμενες κυρώσεις από τις διατάξεις του Ν. 1650/86 και του άρθρου 15 της ΚΥΑ
50910/2727/03.
Η παρούσα άδεια 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.
Η απόφαση αυτή είναι δυνατό να ανακληθεί ή καταργηθεί ή τροποποιηθεί από την υπηρεσία μας
πριν τη λήξη της, εφόσον συντρέχουν λόγοι που από τη δραστηριότητα που ασκεί η εταιρεία
υπάρχει κίνδυνος για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον.
Άρση της παρούσας άδειας είναι δυνατό να γίνει επίσης μετά από παράβαση κάποιου ή κάποιων
όρων της, ή για παράλειψη, παραποίηση κάποιου σταδίου των εργασιών που αναφέρονται στη
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μελέτη οργάνωσης. Η άδεια μπορεί επίσης να ανακληθεί ή να επιβληθούν πρόσθετοι όροι σαν
αποτέλεσμα μελλοντικών διατάξεων του ΥΠΕΚΑ και των συναρμόδιων Υπουργείων.
Κατά της παρούσας απόφασης δύναται να ασκηθούν τα μέσα ένδικης προστασίας που προβλέπονται
στο άρθρο 3 της ΚΥΑ 9269/470/2007 (ΦΕΚ 286Β), καθώς και προσφυγή στον Υπ. ΠΕΚΑ μέσα σε
προθεσμία 30 ημερών.
Συνημμένα:
 Πίνακας: Κωδικοί αποβλήτων (ΕΚΑ) που θα διαχειρίζεται η επιχείρηση

Ε.Δ

Ο ΠΡΟΊΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ
α.α.

1. Χρον. Αρχείο
2. Φ. ΑΔ.ΑΠΟΒΛ

Χαντζής Θωμάς
Π.Ε. Μηχανικών
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1.

2.

ΥΠΑΠΕΝ
Τμήμα Διαχείρισης Αστικών, Βιομηχανικών και Συναφών Αποβλήτων
Πατησίων 147, Αθήνα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Γ. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Α.Ε.
Μονοματίου 12
Αχαρνές 13671
(συν. τεύχος)
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Της εταιρείας «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Γ. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Α.Ε.» με έδρα,
Μονοματίου 12 Αχαρνές.
.

(συνοδεύει την αρ. πρωτ. 1868/73398/19-5-2016 απόφασή μας)
Κωδ.

Περιγραφή

Φυσική κατάσταση

Τύπος
ΟΣΜ

03

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΤΙΣ 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
πριονίδι, ξέσματα, αποκομμένα τεμάχια,

03 01 05

κατάλοιπο ξυλείας, μοριοσανίδες και
Στερεά

καπλαμάδες εκτός εκείνων που

ΟΣΜ 1
ΟΣΜ 2

περιλαμβάνονται στο σημείο 03 01 04

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

15 01 09

συσκευασία από υφαντουργικές ύλες

19

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ,
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΔΑΤΟΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΠΑ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΣ ΠΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΧΡΗΣΗ

19 12

απόβλητα από τη μηχανική κατεργασία αποβλήτων (πχ. διαλογή, σύνθλιψη,
συμπαγοποίηοη, 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

ΟΣΜ 1
Στερεά

ΟΣΜ 2
ΟΣΜ 3

19 12 07

Στερεά

ΟΣΜ 1
ΟΣΜ 2

ξύλο εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται
στο σημείο 19 12 06

19 12 08

υφαντικές ύλες

20

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ),
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΧΩΡΙΣΤΑ ΣΥΛΛΕΓΕΝΤΩΝ

20 01

χωριστά συλλεγέντα μέρη (εκτός από το σημείο 15 01)
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Κωδ.

Περιγραφή

Φυσική κατάσταση

Τύπος
ΟΣΜ
ΟΣΜ 1

20 01 01

χαρτιά και χαρτόνια

20 01 38

ξύλο εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται
στο σημείο 20 01 37

Στερεά

ΟΣΜ 2
ΟΣΜ 3

Επεξηγήσεις συντομογραφιών
Οχήματα
ΟΣΜ 1: Skip Loader, ‘’Αλυσιδάκι’’
ΟΣΜ 2: Hook Lift, ‘’Γάντζος’’
ΟΣΜ 3: Με τηλεσκοπική αρπάγη και ανοιχτή κιβωτάμαξα
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