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ΘΕΜΑ: Ανανέωση της με αρ. πρωτ.  898/02-05-2013 άδειας συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων 

στερεών αποβλήτων για την Περιφέρεια Κρήτης, στην επιχείρηση με την επωνυμία «ADD 

RECYCLING I.K.E.», που εδρεύει επί της 25ης Μαρτίου 100, Θεσσαλονίκη,  Π.Ε. Κεντρικής 

Μακεδονίας. 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η  

Η  Σ υ ν τ ο ν ί σ τ ρ ι α  τ η ς  Α π ο κ ε ν τ ρ ω μ έ ν η ς  Δ ι ο ί κ η σ η ς  Κ ρ ή τ η ς  

Έχοντας υπόψη:  
1) Το Ν.1650/1986 (ΦΕΚ 160Α/18-10-86) “Για την προστασία του περιβάλλοντος”, όπως τροποποιήθηκε 
με το Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91Α/25-04-02) “Εναρμόνιση του Ν.1650/1986 με τις οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 
96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις” και 
ισχύει με τον Ν.4014/2011 (ΦΕΚ209/Α/2011) ‘’Περιβαλλοντική αδειοδότηση κλπ’’.  
2) Το Ν.2939/01 «Συσκευασίες & Εναλλακτική Διαχείριση των συσκευασιών & άλλων προϊόντων κτλ» 
(ΦΕΚ179/Α/01) ,όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
3) Το Ν.3852/10 (ΦΕΚ87/Α/10) αναφορικά με την «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της 
Αποκεντρωμένης Δ/σης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύει. 
4) Το Ν.4042/2012 (ΦΕΚ24/Α/2012) περί την «Ποινική Προστασία του Περιβάλλοντος κλπ». 
5) Το ΠΔ 116/04 «Μέτρα , όροι και προγράμματα για την εναλλακτική διαχείριση των οχημάτων στο 
τέλος του κύκλου ζωής τους (ΟΤΚΖ) κτλ» (ΦΕΚ81/Α/04). 
6) Το Π.Δ148/2009 (ΦΕΚ190/Α/2009) αναφορικά με την «Περιβαλλοντική ευθύνη για την πρόληψη και 
την αποκατάσταση των ζημιών στο περιβάλλον –Εναρμόνιση με την οδηγία 2004/35/ΕΚ κλπ». 
7) Το Π.Δ.136/10 (ΦΕΚ229/Α/10) αναφορικά με τον «Οργανισμό της Αποκέντρωσης Διοίκησης Κρήτης». 
8) Το Π.Δ. 116/04 «Μέτρα, όροι και προγράμματα για την εναλλακτική διαχείριση των οχημάτων στο 
τέλος του κύκλου ζωής τους (ΟΤΚΖ) κτλ» (ΦΕΚ 81/Α/04). 
9) Την ΚΥΑ 114218/1997 (ΦΕΚ 1016 / Β / 17.11.1997) “Κατάρτιση πλαισίου Προδιαγραφών και γενικών 
προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων”.  
10) Την ΚΥΑ Η.Π. 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β/22.12.2003)  “Μέτρα και όροι για τη Διαχείριση 
Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης”, όπως ισχύει. 
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11) Την ΚΥΑ  43942/4026  (ΦΕΚ 2992/Β/19-09-2016) «Οργάνωση και λειτουργία Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 42 του Ν. 4042/2012 (Α΄24), όπως 
τροποποιήθηκε από την αρ. οικ. 1/1 (ΦΕΚ 1/Β /́4-1-17) ΚΥΑ και ισχύει. 
12) Την Εγκύκλιο του ΥΠΕΧΩΔΕ με αρ. πρωτ. οικ. 123067 / 1029 / 2004 “Περιβαλλοντική αδειοδότηση 
έργων: Συλλογή – Μεταφορά – Αποθήκευση Αποβλήτων και Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης 
Διάθεσης Απορριμμάτων”. 
13) Την Εγκύκλιο του ΥΠΕΧΩΔΕ με αρ. πρωτ. 122648/09.03.05 «Διευκρινίσεις σχετικά με την Μελέτη 
Οργάνωσης για την άδεια συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων συσκευασιών, χρησιμοποιούμενων 
ελαστικών οχημάτων, αποβλήτων λιπαντικών ελαίων, οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, 
χρησιμοποιούμενων ηλεκτρικών στηλών & συσσωρευτών και αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού, σύμφωνα με το Ν.2939/01».   
14) Τη με αρ. 21/2011 Εγκύκλιο του ΥΠΕΚΑ (αρ. πρωτ.4631.109/12.12.11) με θέμα «Άδειες συλλογής 
μεταφοράς αποβλήτων». 
15) Την Εγκύκλιο του ΥΠΕΚΑ με αρ. πρωτ. οικ.129043/4345/8.7.2011 “Εφαρμογή νομοθεσίας για τη 
διαχείριση μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων”. 
16) Την Εγκύκλιο του ΥΠΕΚΑ (αρ. πρωτ. οικ.1226.61/12-03-2012) με θέμα «Άδειες συλλογής και 
μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων - Διαδικασίες ανανέωσης και διάρκεια ισχύος». 
17) Την Εγκύκλιο του ΥΠΕΚΑ αρ.πρωτ. οικ. 24040/2590/12-04-2013 «Εφαρμογή νομοθεσίας για τη 
διασυνοριακή καταφορά μη επικίνδυνων αποβλήτων.  
18) Το με αρ.  πρ. 3006025/1093/15.05.10 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος του Γ.Χ.Κ., σύμφωνα με το 
οποίο για τη δραστηριότητα οδικής μεταφοράς ΟΤΚΖ τα απόβλητα  αυτά  δεν ταξινομούνται σε κάποια 
κατηγορία επικίνδυνων υλών. 
19) Τη με αρ. πρωτ. 898/2-05-2013 άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων  
της “ADD RECYCLING I.K.E.”. 
20) Τη με αρ. πρωτ. 828/5-03-2018 Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. Α.Π.Δ.Κ. αίτηση της εταιρείας “ADD 
RECYCLING I.K.E.” για την ανανέωση της (19) σχετικής άδειας συλλογής και μεταφοράς. 
21) Το με αρ.πρωτ. 828/13-3-2018 έγγραφο της υπηρεσίας μας με το οποίο ζητήθηκαν συμπληρωματικά 
στοιχεία. 
22) Το με αρ.πρωτ. 1292/12-04-2018 της εν  λόγω Εταιρείας με το οποίο προσκομίστηκαν 
συμπληρωματικά στοιχεία. 
23) Την από 17-12-2013 Συμφωνία συνεργασίας της ΕΔΟΕ με την “ADD RECYCLING IKE”. 
24) Την Υ.Α. 14026/15-5-2017 (ΦΕΚ 250/Τ.Υ.Ο.Δ.Δ/26-05-2017) «Διορισμός της Μαρίας Κοζυράκη του 
Εμμανουήλ, ως Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης». 
25) Τον Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α/11-5-2015)  «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης − Καταπολέμηση 
Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» και 
συγκεκριμένα τα Άρθρα 28 και  28Α, όπως αυτό προστέθηκε με το Άρθρο 24 του Ν.4368/2016 (ΦΕΚ 
21/Α/21-2-2016). 
26) Τη με αριθμ. οικ. 8165 (ΦΕΚ 2247/Β/30-6-17) Απόφαση  Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Κρήτης: «Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Κρήτης και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής με «Με εντολή Συντονιστή» («Μ.Ε.Σ.») 
αποφάσεων, εγγράφων και άλλων πράξεων, στους Προϊστάμενους των οργανικών μονάδων της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης καθώς και σε υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ της Δ/νσης 
Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 4147/2013 (Φ.Ε.Κ. τ.Α΄ 
98), όπως ισχύουν. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 
Την Ανανέωση της με αρ. πρωτ.  898/2-05-2013 άδειας συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων 
στερεών αποβλήτων και συγκεκριμένα εξαντλημένων καταλυτών, που περιέχουν χρυσό, άργυρο, ρήνιο, 
ρόδιο, παλλάδιο, ιρίδιο ή λευκόχρυσο (εκτός από το σημείο 16 08 07), για όλες τις Π.Ε. της 
Περιφέρειας Κρήτης, στην  επιχείρηση με την επωνυμία «ADD RECYCLING I.K.E.», που εδρεύει 
επί της 25ης Μαρτίου 100, Θεσσαλονίκη, με σκοπό τη συλλογή και μεταφορά τους στις αδειοδοτημένες 
εγκαταστάσεις της ή σε κατάλληλα αδειδοτημένους χώρους επεξεργασίας και διάθεσης στερεών 
αποβλήτων με τους ακόλουθους όρους και περιορισμούς: 
 
 
A. Γενικοί Όροι 
 
1. Η παρούσα άδεια ισχύει για δραστηριότητες συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών 
αποβλήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της Η.Π. 50910 / 2727 / 03 (ΦΕΚ 1909Β’) και δεν επεκτείνεται 
σε εργασίες προσωρινής αποθήκευσης, διάθεσης, αξιοποίησης και μεταφόρτωσης στερεών αποβλήτων.  
Τα συλλεγόμενα απόβλητα δεν θα περιέχουν υγρά (νερό κ.α.) και θα είναι απαλλαγμένα από ξένες ύλες 
και επικίνδυνες ουσίες.  
Ειδικότερα η παρούσα άδεια αφορά σε εργασίες συλλογής και μεταφοράς του αποβλήτου με κωδικό 
ΕΚΑ:  
 

16 08 εξαντλημένοι καταλύτες 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ                  

ΜΟΝΑΔΕΣ 
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ   

16 08 01 

εξαντλημένοι καταλύτες που περιέχουν χρυσό, 

άργυρο, ρήνιο, ρόδιο, παλλάδιο, ιρίδιο ή 

λευκόχρυσο (εκτός από το σημείο 16 08 07) 

Συνεργεία, διαλυτήρια ΟΤΚΖ, 

μάντρες ανταλλακτικών 

Duesmann&Hensel 

Recycling Gmbh 

 
 
2. Η παρούσα άδεια ισχύει για τη δραστηριότητα της συλλογής του προαναφερόμενου  μη επικίνδυνου 
στερεού απόβλητου, εντός των ορίων της αρμοδιότητας της Περιφέρειας Κρήτης και της μεταφοράς 
του σε κατάλληλα αδειοδοτημένες εταιρείες ανακύκλωσης επεξεργασίας και διάθεσης  στερεών 
αποβλήτων. 
Ειδικότερα για τα απόβλητα που εμπίπτουν στην εναλλακτική διαχείριση του Ν.2939/01 (ΟΤΚΖ) θα 
μεταφέρονται σε νόμιμα αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις ανακύκλωσης επεξεργασίας  στερεών 
αποβλήτων, οι οποίες θα ορίζονται από τα αρμόδια του ΥΠΕΝ συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης 
(ΕΔΟΕ ΑΕ για τα ΟΤΚΖ κλπ).    
Εάν η δραστηριότητα της συλλογής και μεταφοράς επεκτείνεται πέρα των ορίων αυτών, η εταιρεία 
υποχρεούται να ζητήσει άδεια από την αντίστοιχη Περιφέρεια. Η Εταιρεία οφείλει (πριν την έναρξη της 
δραστηριότητας της) να προβεί στη σύναψη Συμβάσεων με τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης για 
τα διαχειριζόμενα απόβλητα που εμπίπτουν στην εναλλακτική διαχείριση, καθώς και με κατάλληλες 
αδειοδοτημένες εταιρείες επεξεργασίας ανακύκλωσης & αξιοποίησης στερεών αποβλήτων (αποδέκτες 
αποβλήτων) για μεταφορά σε αυτές ανακυκλώσιμων υλικών, οι οποίες Συμβάσεις αποτελούν 
προϋπόθεση για την ισχύ της παρούσας άδειας. Οι εν λόγω συμβάσεις, οι πιθανές Αποφάσεις Έγκρισης 
Περ/κών Όρων (ΑΕΠΟ) και οι άδειες λειτουργίας των μονάδων θα  πρέπει να είναι σε ισχύ για όλο το 
χρονικό διάστημα ισχύος της παρούσας άδειας και να είναι στη διάθεση όποιας δημόσιας αρχής από 
την οποία ζητηθούν.  
 
3. Προ της ενάρξεως της αναφερόμενης ως άνω δραστηριότητας, 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 συλλογής 
και μεταφοράς των αποβλήτων. Επίσης, αυτή θα έχει την ευθύνη για το χειρισμό και τη συντήρηση 
όλων των οχημάτων μεταφοράς, ώστε να είναι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και οι εργασίες 
συλλογής και μεταφοράς να μην εγκυμονούν κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. 
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Η εταιρεία δε διαθέτει προς το παρόν οχήματα συλλογής και μεταφοράς.  
 
4. Η εταιρεία υποχρεούται σύμφωνα με το αρθ. 13 παρ. 3 της ΚΥΑ ΗΠ 50910/2727/03 και την 
Εγκύκλιο 129043/4345/8.7.2011να καταχωρηθεί στο Μητρώο που τηρείται στην αρμόδια υπηρεσία 
περιβάλλοντος (Τμήμα ΔΣΑ) του ΥΠΕΝ, και οφείλει να προσκομίσει άμεσα στην Υπηρεσία μας 
αποδεικτικό της καταχώρησής της στο εν λόγω Μητρώο.  
 
5. Επισημαίνεται ότι αν από τις εργασίες συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων 
προκληθεί ρύπανση ή υποβάθμιση του περιβάλλοντος με υπαιτιότητα της εταιρίας, θα εφαρμοστεί το 
άρθρο 15 της Η.Π. 50910 / 2727 / 03 (ΦΕΚ 1909Β’) σε συνδυασμό με τις σχετικές διατάξεις του περί 
επιβολής κυρώσεων  του Ν.1650/86 του Ν.2939/01, του ΠΔ116/04 όπως ισχύουν. 
 
6. Η εταιρεία οφείλει να προβεί σε συμβάσεις συνεργασίας με τους παραγωγούς- κατόχους αποβλήτων, 
των οποίων πρόκειται να διαχειριστεί τα απόβλητα τους. 
 
7. Για τα απόβλητα που εμπίπτουν στην εναλλακτική διαχείριση του Ν.2939/01, η εταιρεία 
υποχρεούται να τα συλλέγει και να τα μεταφέρει σε σημεία-αποδέκτες που θα της υποδειχθούν από τα 
αντίστοιχα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας 
και τους όρους των συμβάσεων των συστημάτων με την εταιρεία. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει 
συνεργασία της εταιρείας με τα  συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης για κάθε αναγκαία λεπτομέρεια 
για την εναλλακτική διαχείριση των διαφόρων τύπων στερεών αποβλήτων.  
 
8. Η αδειοδοτούμενη Εταιρεία υποχρεούται να τηρήσει όλα όσα αναφέρονται στη συνημμένη Μελέτη 
Οργάνωσης και Λειτουργίας που κατατέθηκε και εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους της 
παρούσας Απόφασης. Η εν λόγω Μελέτη αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας άδειας και θα 
πρέπει να είναι στη διάθεση των αρμόδιων Υπηρεσιών σε κάθε έλεγχο, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία.  
 
9. Οι τεχνικές προδιαγραφές των οχημάτων μεταφοράς, του λοιπού εξοπλισμού συλλογής και 
μεταφοράς στερεών αποβλήτων και γενικά ολόκληρης της αδειοδοτούμενης δραστηριότητας πρέπει να 
είναι απολύτως σύμφωνες με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 114218/1997.  
 
Β. Όροι και περιορισμοί που αφορούν τη συλλογή μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων 
 
1. Η επιλογή των χώρων τοποθέτησης των μέσων συλλογής των αποβλήτων θα γίνεται με βάση τα εξής  
κριτήρια: 
 Εξασφάλιση προσβασιμότητας των οχημάτων και λειτουργικότητας των διαδικασιών  
 φορτοεκφόρτωσης 
 Ευκολία πρόσβασης στους παραγωγούς χωρίς παρενόχληση των γειτονικών κατοικιών 
 Εξασφάλιση συνθηκών υγιεινής 
 Ελαχιστοποίηση της οπτικής όχλησης του περιβάλλοντος χώρου 
 Να βρίσκονται σε σημεία κεντροβαρή των περιοχών που εξυπηρετούν  
 
2. Κατά την επιλογή των χώρων όπου θα τοποθετούνται τα μέσα συλλογής των αποβλήτων να 
λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα ώστε να μην προκύπτουν προβλήματα περιβάλλοντος, υγιεινής και 
κυκλοφορίας.  
 
3. Απαγορεύεται η συγκέντρωση ή προσωρινή αποθήκευση αποβλήτων οποιουδήποτε είδους σε 
στεγασμένους ή υπαίθριους χώρους εντός ή εκτός σχεδίου χωρίς να υπάρχει σχετική άδεια. Για την 
εξυπηρέτηση της συλλογής και συγκέντρωσης των αποβλήτων, επιτρέπεται η στάση των μέσων 
μεταφοράς στις εγκαταστάσεις των παραγωγών ή κατόχων, υπό την ευθύνη της εταιρείας για 
περιορισμένο χρονικό διάστημα και εφόσον η συγκεκριμένη ενέργεια δεν αντίκειται στους 
περιβαλλοντικούς όρους και στις απαιτήσεις ασφαλείας των ανωτέρω εγκαταστάσεων.   
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4. Ο καθαρισμός των δοχείων και γενικότερα των χώρων εναπόθεσης αποβλήτων να πραγματοποιείται 
σε τακτά χρονικά διαστήματα και με τρόπο ώστε να αποφεύγεται η πρόκληση εστιών μόλυνσης και να 
διασφαλίζεται η δημόσια υγεία. 
 
5. Να χρησιμοποιούνται  δοχεία κατάλληλης σύστασης- προδιαγραφών, και ανάλογου όγκου για κάθε 
είδους απόβλητο.  
 
6. Η θέση των χώρων συλλογής να είναι απόμακρη και μη ορατή από αρχαιολογικούς χώρους και από 
πολιτιστικού περιεχομένου γενικά κτίσματα. 
 
7. 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 έχει 
υποβληθεί. Επίσης η εταιρεία 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 τυχόν βλάβης της σε συνάρτηση με τους 
κινδύνους κατά την εργασία.  
 
8. Να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα για την εκπαίδευση και συνεχή ενημέρωση του προσωπικού που 
απασχολείται στα πλαίσια της αδειοδοτούμενης δραστηριότητας, σε θέματα ασφάλειας και χειρισμού 
των αποβλήτων για την αποφυγή κινδύνων 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 κ.α.), ανάλογα με τη φύση των αποβλήτων και το ωράριο εργασίας. Να ληφθεί 
ιδιαίτερη μέριμνα ώστε να εξοπλιστούν τα οχήματα μεταφοράς με σύστημα επικοινωνίας. 
 
Γ. Όροι και περιορισμοί που αφορούν την μεταφορά μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων 
 
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 ακάθαρτων στραγγισμάτων, κλπ. Επίσης, δεν 
επιτρέπεται η φόρτωση διαφορετικών ειδών αποβλήτων ταυτόχρονα. 
 
2. Τα οχήματα που θα χρησιμοποιούνται για τις μεταφορές να έχουν τις απαιτούμενες άδειες 
κυκλοφορίας και δελτία τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ, να είναι εφοδιασμένα με κατάλληλο εξοπλισμό 
αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων και να είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.  
Η καταλληλότητα των οχημάτων της εταιρείας καθώς και η αδειοδότηση τους αποτελεί αρμοδιότητα 
του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων και δεν αποτελεί 
αντικείμενο της παρούσας απόφασης. 
 
3. Οι οδηγοί και οι χειριστές ανυψωτικών να έχουν την προβλεπόμενη από την ισχύουσα νομοθεσία 
επαγγελματική άδεια και να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι σε θέματα ασφαλούς λειτουργίας των 
οχημάτων μεταφοράς των αποβλήτων για την αποφυγή κινδύνων που προσβάλλουν τη δημόσια υγεία  
το περιβάλλον και τους ιδίους. 
 
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 υπό 
αντίξοες καιρικές συνθήκες ή μέσω πυκνοκατοικημένων περιοχών. 
 
5. Η κυκλοφορία των οχημάτων μεταφοράς πρέπει να ακολουθεί πιστά τον Κ.Ο.Κ. 
 
6. Η διαχείριση των μεταχειρισμένων ορυκτελαίων που προκύπτουν από τις αλλαγές λαδιών των 
οχημάτων να γίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 
64/Α/2.3.04), μη επιτρεπόμενης της ανεξέλεγκτης απόρριψής τους στο περιβάλλον. 
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7. Η φόρτωση των στερεών αποβλήτων στα οχήματα μεταφοράς πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο που 
να αποκλείεται η μετακίνηση του φορτίου στα container και στα οχήματα, και να υπάρχει ομοιογενής 
κατανομή φορτίου. Ειδική μέριμνα θα δοθεί στα ΟΤΚΖ ώστε να μην υπάρχει διαρροή υγρών, καυσίμων 
κλπ.  
  
8. Μετά την πλήρωση των ανοικτών container ή των ανοικτού τύπου οχημάτων μεταφοράς και πριν τη 
μεταφορά τους σε νομίμως αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις, να γίνεται επιμελής κάλυψή τους με 
σκέπαστρο (π.χ μουσαμάς) για την αποφυγή τυχόν διασποράς αποβλήτων στο περιβάλλον κατά τη 
διαδρομή. 
 
9. Για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών πρέπει να υπάρχει ομάδα σε επιφυλακή που να 
διαθέτει κατάλληλα μέσα αντιμετώπισης, όπως σκούπες,  πυροσβεστήρες, φαρμακείο, κλπ.  
 
10.  Τα οχήματα μεταφοράς θα πρέπει  να καθαρίζονται, να πλένονται και να απολυμαίνονται σε τακτά 
διαστήματα, ώστε να διατηρούνται σε άριστη υγειονομική κατάσταση. 
 
11. Σε περιπτώσεις διασυνοριακής μεταφοράς των εν λόγω αποβλήτων ισχύουν οι διατάξεις του 
Κανονισμού  (ΕΚ) αριθ.  24040/2590/12-04-2013  και κατά τα λοιπά, σύμφωνα της παρ.6 άρθ.8 της 
ΚΥΑ 50910/2727/03. 
 
Δ. Τελικές υποχρεώσεις- Ισχύς της παρούσας Άδειας: 
 
1. Να ορισθεί υπεύθυνος της εταιρείας για την παρακολούθηση της εφαρμογής των όρων της παρούσας 
απόφασης και των διατάξεων της σχετικής νομοθεσίας. 
 
2. Για κάθε όχημα μεταφοράς θα πρέπει να προβλέπεται θέση στάθμευσης σε κατάλληλα αδειοδοτημένο 
χώρο στάθμευσης, είτε ιδιόκτητο, είτε σε άλλο, με τον οποίο η επιχείρηση θα πρέπει να κατέχει σύμβαση 
καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσης. 
 
3. Η αδειοδοτούμενη Εταιρεία οφείλει να τηρεί μητρώο, όπου πρέπει να αναφέρονται η ποσότητα, το είδος, 
η προέλευση, τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά, η ημερομηνία παραλαβής ή εκχώρησης, ο προορισμός, η 
συχνότητα συλλογής, το μέσο μεταφοράς των αποβλήτων. Το εν λόγω μητρώο να διατηρείται για 
τουλάχιστον δύο (2) χρόνια. Η Εταιρεία πρέπει να παρέχει τις παραπάνω πληροφορίες στην υπηρεσία μας 
όταν αυτές ζητηθούν. Για την καλύτερη οργάνωση του εν λόγω μητρώου αποβλήτων που είναι 
υποχρεωτικό να τηρούν οι επιχειρήσεις (παραγωγοί αποβλήτων, συλλέκτες μεταφορείς και 
εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων), προτείνεται να διακινούνται τα απόβλητα σύμφωνα με την 
συμπλήρωση του «έντυπου παρακολούθησης αποβλήτων» του παραρτήματος ΙΙ της αρ. (15) σχετικής 
Εγκυκλίου. Τα έντυπα παρακολούθησης είναι τριπλότυπα (ένα για τον παραγωγό, ένα για τον 
συλλέκτη και ένα για τον αποδέκτη) και αρχειοθετούνται για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια. 
 
Η Εταιρεία θα πρέπει να εγγραφεί – καταχωρηθεί υποχρεωτικώς στο ΗΜΑ στη διαδικτυακή πύλη, η οποία 
θα είναι προσβάσιμη από την ηλεκτρονική διεύθυνση: http://wrm.ypeka.gr και οφείλει μέχρι την 31η 
Μαρτίου κάθε έτους να συντάσσει και να υποβάλει ηλεκτρονικά την ετήσια έκθεση με στοιχεία των 
αποβλήτων που διαχειρίστηκε κατά το προηγούμενο έτος, όπως προβλέπεται με την ΚΥΑ 43942/4026 
(ΦΕΚ 2992/Β/19-09-2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
4. Η Εταιρεία οφείλει: να παρέχει οποιεσδήποτε σχετικές πληροφορίες και στοιχεία στις αρμόδιες αρχές, 
όταν ζητηθούν και αντίγραφο της παρούσας άδειας να βρίσκεται σε όλα τα οχήματα και στην έδρα της 
εταιρείας.   
 
5. Για κάθε δραστηριότητα σχετική με τη χορηγούμενη άδεια θα πρέπει τα οχήματα να διαθέτουν 
ασφαλιστήρια συμβόλαια ανάλογα με τον τύπο των αποβλήτων που μεταφέρουν. Τα εν λόγω συμβόλαια 
πρέπει να είναι σε ισχύ για όλο το χρονικό διάστημα ισχύος της παρούσας Άδειας. 
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6. Να αναγράφεται στα οχήματα που θα χρησιμοποιηθούν στα πλαίσια της εν λόγω δραστηριότητας, 
υποχρεωτικά και στις δύο πλευρές, ο τίτλος της εταιρείας καθώς και ο αριθμός της άδειας σε χρώμα που να 
είναι σε έντονη αντίθεση με εκείνον του οχήματος.   
 
7. Η μη εφαρμογή των παραπάνω όρων, ή μέρους αυτών, επισύρει τις προβλεπόμενες κυρώσεις των Ν. 
1650/86 όπως ισχύει, του άρθρου 15 της ΚΥΑ 50910/2727/03, του Ν.2939/01 και των σχετικών 
εκτελεστικών Π.Δ.  
 
8. 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 μελλοντικών διατάξεων του ΥΠΕΝ και συναρμόδιων Υπουργείων. 
 
9. Η παρούσα άδεια ισχύει για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών από την έκδοσή της, με την προϋπόθεση 
ότι θα τηρούνται τα στοιχεία που αναφέρονται στην παρούσα Απόφαση και δε θα προκύψουν επιφυλάξεις 
από τους συναρμόδιους φορείς κατά τη διάρκεια υλοποίησης της δραστηριότητας, εφόσον δεν παρεμβληθεί 
άλλη σχετική Νομοθετική Ρύθμιση και διατηρώντας επιφυλάξεις. 
 
10. Η Εταιρεία υποχρεούται εγκαίρως και πριν τη λήξη της ισχύος της παρούσας Απόφασης να υποβάλει 
σχετικό αίτημα στην Υπηρεσία μας για την αναθεώρηση αυτής και ενδεχομένως να επανακαθοριστούν οι 
όροι και οι περιβαλλοντικές δεσμεύσεις που περιλαμβάνει. 
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. 

 
Κατά της παρούσας Απόφασης ο κάθε ενδιαφερόμενος δύναται να προσφύγει: 
A)   ενώπιον του αρμόδιου Υπουργού, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη 
δημοσίευση ή, αν η πράξη δεν δημοσιεύεται, από την κοινοποίησή της ή άλλως από τότε που έλαβε γνώση 
ο ενδιαφερόμενος, όπως προκύπτει από το συνδυασμό των διατάξεων του άρθρου 8 του Ν. 3200/1955 
«Περί διοικητικής αποκεντρώσεως» (Α’97) όπως ισχύει και των διατάξεων του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν. 
2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας κλπ.» (Α’107), καθώς και των διατάξεων 
του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’87).  
B)   στα Διοικητικά Δικαστήρια και ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας. 
 

        Ε. Δημοσιοποίηση της άδειας 
 

Η δημοσιοποίηση της παρούσας απόφασης πραγματοποιείται με την ανάρτησή της  στο διαδίκτυο στη 
δικτυακή διεύθυνση et.diavgeia.gov.gr., σύμφωνα με το Ν.3861/10 (ΦΕΚ 112/Α/13-7-10) για την 
«Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, 
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 

                                        
 

Μ.Ε.Σ 
Ο Δ/ΝΤΗΣ ΠΕ.ΧΩ.Σ. ΑΔΚ 

 
 
 

 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΥΡΑΚΗΣ 
                                                       Χημικός Μηχανικός, MSc      

                                                                                                
Συνημμένα :  
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
ADD RECYCLING I.K.E. 
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