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ΑΠΟΦΑΣΗ
ΠΡΟΣ:

«ΗΛΙΑΣ ΣΤΑΥΡ. ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ»
NORTH AEGEAN SLOPS
ης
26 Οκτωβρίου 42, τ.κ. 546 27 Θεσσαλονίκη.
ΑΦΜ: 073408460 - ∆.Ο.Υ. Α΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΟΙΝ:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

ΘΕΜΑ: Ανανέωση άδειας Συλλογής & Μεταφοράς, σε πανελλαδική κλίµακα, Αποβλήτων Συσσωρευτών
Μολύβδου - Οξέος & Νικελίου - Καδµίου και αποβλήτων φορητών Ηλεκτρικών Στηλών & Συσσωρευτών,
της επιχείρησης «ΗΛΙΑΣ ΣΤΑΥΡ. ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ», µε διακριτικό τίτλο «NORTH AEGEAN SLOPS».
Έχοντας υπόψη:
1.

Το Ν.1650/1986 (ΦΕΚ 160Α), για την προστασία του περιβάλλοντος, όπως τροποποιήθηκε από τον Ν.3010/2002 (ΦΕΚ
91Α): «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».

2.

Το Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179Α) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων Προϊόντων Ίδρυση Εθνικού Οργανισµού Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (ΕΟΕ∆ΣΑΠ) και άλλες
διατάξεις».

3.

Το Ν. 3854/2010 (ΦΕΚ 94Α) «Τροποποίηση της νοµοθεσίας για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων
προϊόντων και τον Εθνικό Οργανισµό Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (ΕΟΕ∆ΣΑΠ) και
άλλες διατάξεις».

4.

Τη Κ.Υ.Α. 41624/2057/Ε103/2010 Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων
Ηλεκτρικών Στηλών και Συσσωρευτών σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις των οδηγιών, 2006/66/ΕΚ «….» και
2008/103/ΕΚ «…» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου. (ΦΕΚ 1625Β΄/ 11.10.2010).

5.

Το Ν. 4042/2012 «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος - Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο
παραγωγής και διάθεσης αποβλήτων - Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου
Περιβάλλοντος ενέργειας και Κλιµατικής» (ΦΕΚ 24Α ).

6.

Τη Κ.Υ.Α .Αριθµ. οικ.146163 «Μέτρα και Όροι για τη ∆ιαχείριση Αποβλήτων Υγειονοµικών Μονάδων» (ΦΕΚ 1537Β/2012).

7.

Τη Κ.Υ.Α. 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383Β) «Μέτρα όροι και περιορισµοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε
συµµόρφωση µε τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ…».

8.

Τη Κ.Υ.Α. Η.Π. 24944/1159/2006 (ΦΕΚ 791Β) «Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για την διαχείριση
επικίνδυνων αποβλήτων...»

9.

Τη Κ.Υ.Α. 8668/2007 (ΦΕΚ 287Β) «Έγκριση Εθνικού Σχεδιασµού ∆ιαχείρισης Επικινδύνων Αποβλήτων, σύµφωνα µε το
άρθρο 5 της υπ’ αρ. 13588/725 ΚΥΑ…».

10. Το Νόµο 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α): «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων κ.λπ.»
11. Την ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β): «Κατάταξη δηµόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και
υποκατηγορίες σύµφωνα µε το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.09.2011 (Φ.Ε.Κ. Α΄209/2011)», όπως
τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 20741/2012 (ΦΕΚ 1565 Β).
12. Το Ν. 1741/1987 µε θέµα την «Κύρωση Ευρωπαϊκής Συµφωνίας για τη ∆ιεθνή Οδική Μεταφορά Επικινδύνων
Εµπορευµάτων (ADR)…» (ΦΕΚ 225Α) και την υπ’ αριθµ. 71538/2868/97 Απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και
Επικοινωνιών µε θέµα «Αποδοχή της αναθεώρησης του 1995 … ADR» (ΦΕΚ 821Β), όπως εκάστοτε ισχύει, το Π.∆. 104/99
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«Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 94/55/ΕΚ σχετικά µε τις οδικές µεταφορές
επικίνδυνων εµπορευµάτων» (ΦΕΚ 113Α ), όπως τροποποιήθηκε µε την Υ.Α. 52167/4683/2012 (ΦΕΚ 37Β).
13. Τη Κ.Υ.Α. Αριθµ. 40955/4862/2013 «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2012/45/ΕΕ
της Επιτροπής της 3ης ∆εκεµβρίου 2012 για την δεύτερη 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» (ΦΕΚ 2514Β/07-10-2013) όπως ισχύει.
14. Τη ΚΥΑ Aριθµ. ΑΣ4.1/ΟΙΚ.45573/3719/2008 (ΦΕΚ 1874 Β) µε θέµα την Τροποποίηση της υπ’ αριθµ. Φ4.2/18960 /1446 /
19.6.2001 ΚΥΑ για την εναρµόνιση του Ελληνικού ∆ικαίου µε την οδηγία 2006/90/ΕΚ για την 7η προσαρµογή στην
τεχνική πρόοδο της οδηγίας 96/49/ΕΚ για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τις
σιδηροδροµικές µεταφορές επικίνδυνων εµπορευµάτων, όπως ισχύει.
15. Το Π.∆. αρ. 405/1996 (ΦΕΚ 272Α ) «Κανονισµός φόρτωσης, εκφόρτωσης, διακίνησης και παραµονής επικινδύνων ειδών
σε λιµένες και µεταφορά αυτών δια θαλάσσης».
16. Την Εγκύκλιο της Γενικής ∆/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 - ∆ιευκρινίσεις επί ορισµένων απαιτήσεων της ΚΥΑ οικ.146163/
2012».
17. Η µε Αριθµ. Πρωτ. ∆ΠΣ οικ. 120581/20-052009, Απόφαση του Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. για τη χορήγηση Άδειας
Συλλογής & Μεταφοράς, σε πανελλαδική κλίµακα, χρησιµοποιηµένων Ηλεκτρικών Στηλών και Συσσωρευτών, της
επιχείρησης «NORTH AEGEAN SLOPS - ΗΛΙΑΣ ΣΤ. ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ».
18. Την αίτηση της ατοµικής επιχείρησης «ΗΛΙΑΣ ΣΤΑΥΡ. ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ», µε διακριτικό τίτλο «NORTH AEGEAN SLOPS»
για την ανανέωση της (17) σχετικής άδειας συλλογής - µεταφοράς Αποβλήτων Συσσωρευτών Μολύβδου - Οξέος &
Νικελίου - Καδµίου και αποβλήτων φορητών Ηλεκτρικών Στηλών & Συσσωρευτών, σε πανελλαδικό επίπεδο, µε την
οποία διαβιβάζεται φάκελος - µελέτη στοιχείων για την οργάνωση του δικτύου συλλογής και µεταφοράς (Αρ. Πρωτ.
∆.Π.Σ. 12823/333/07.03.2014).
19. Οι παρατηρήσεις της υπηρεσίας µας στις 31-03-2014, για τη κατάθεση επιπλέον στοιχείων, προκειµένου να
συµπληρωθεί και να διορθωθεί η µελέτη που κατέθεσε η ατοµική επιχείρηση «ΗΛΙΑΣ ΣΤΑΥΡ. ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ», µε
διακριτικό τίτλο «NORTH AEGEAN SLOPS» µε τη (18) σχετική αίτηση.
20. Η αίτηση της ατοµικής επιχείρησης «ΗΛΙΑΣ ΣΤΑΥΡ. ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ», µε διακριτικό τίτλο «NORTH AEGEAN SLOPS», µε
την οποία διαβιβάζεται νέα διορθωµένη και συµπληρωµένη µελέτη στοιχείων για την για την ανανέωση της (17) σχετικής
άδειας συλλογής και µεταφοράς Αποβλήτων Συσσωρευτών Μολύβδου - Οξέος & Νικελίου - Καδµίου και αποβλήτων
φορητών Ηλεκτρικών Στηλών & Συσσωρευτών, σε πανελλαδικό επίπεδο. (Αρ. Πρωτ. ∆.Π.Σ. 18778/480/07.04.2014).
21. Το υπ’ αριθµό Α/Α 5831/ 05-03-2014 ∆ιπλότυπο Είσπραξης (παράβολο) τριακόσιων ευρώ (300€).
22. Το µε αριθµό Ρ3001000082/R3001100012131-07-2013 ασφαλιστήριο συµβόλαιο αστικής & περιβαλλοντικής ευθύνης
προς τρίτους & περιβαλλοντικών κινδύνων, ύψους τεσσάρων εκατοµµυρίων, πεντακοσίων χιλιάδων (4.500.000,00) ευρώ,
καθώς και στην από 03-02-2014 Βεβαίωση Ασφαλιστικής Κάλυψης της επιχείρησης «ΗΛΙΑΣ ΣΤΑΥΡ. ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ» , µε
διακριτικό τίτλο «NORTH AEGEAN SLOPS», µε ετήσια (12µηνη) διάρκεια ασφάλισης από 12.00µ.µ. 07-08-2013 έως και
11.59π.µ. 07-08-14.

Αποφασίζουµε
την ανανέωση της άδειας Συλλογής & Μεταφοράς Αποβλήτων Συσσωρευτών Μολύβδου - Οξέος & Νικελίου
- Καδµίου και Αποβλήτων Φορητών Ηλεκτρικών Στηλών & Συσσωρευτών, σε πανελλαδικό επίπεδο, της
ατοµικής επιχείρησης «ΗΛΙΑΣ ΣΤΑΥΡ. ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ», µε διακριτικό τίτλο «NORTH AEGEAN SLOPS», στο
εξής καλούµενη «επιχείρηση», µε σκοπό την παράδοση τους σε νόµιµες εγκαταστάσεις αποθήκευσης και
ανακύκλωσης.
Για να εξασφαλισθεί η πλέον ακίνδυνη για τη δηµόσια υγεία και το περιβάλλον συλλογή και
µεταφορά των πιο πάνω αναφερόµενων αποβλήτων στον εθνικό χώρο, η επιχείρηση υποχρεούται να τηρεί
τους παρακάτω όρους και περιορισµούς:
Α. Γενικοί Όροι.
1. Η παρούσα άδεια αφορά εργασίες συλλογής και µεταφοράς αποβλήτων Συσσωρευτών
Μολύβδου - Οξέος & Νικελίου - Καδµίου και αποβλήτων φορητών Ηλεκτρικών Στηλών &
Συσσωρευτών, σε πανελλαδικό επίπεδο, και συγκεκριµένα αφορά τις ακόλουθες κατηγορίες,
όπως αυτές περιλαµβάνονται στο κεφάλαιο 16 του καταλόγου αποβλήτων του Παραρτήµατος της
Απόφασης 2001/118/Ε.Κ. (EEL 47/16.2.2001):
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16 06 01* µπαταρίες Μολύβδου
16 06 02* µπαταρίες Νικελίου - Καδµίου
20 01 33* (µπαταρίες και συσσωρευτές που περιλαµβάνονται στα σηµεία 16 06 01*,
16 06 02* ή 16 06 03 και µεικτές µπαταρίες και συσσωρευτές που περιέχουν
τις εν λόγω µπαταρίες)
2. Η συλλογή και µεταφορά των αποβλήτων φορητών Ηλεκτρικών Στηλών & Συσσωρευτών και
αποβλήτων Συσσωρευτών Μολύβδου - Οξέος & Νικελίου - Καδµίου, γίνεται σύµφωνα µε τις
διατάξεις της Κ.Υ.Α. 41624/2057/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1625Β΄/11.10.2010) και της κείµενης
νοµοθεσίας για τη διαχείριση των επικινδύνων αποβλήτων. Επιπλέον, οι εργασίες συσκευασίας,
φόρτωσης και µεταφοράς να πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις ADR και κάθε
θαλάσσια µεταφορά σύµφωνα µε το Π.∆. 405/96 (ΦΕΚ 272Α) και τις (12, 13 & 14) σχετικές Κ.Υ.Α.
3. Η επιχείρηση υποχρεούται να τηρεί όλα όσα αναφέρονται στη θεωρηµένη µελέτη της (σχετικό 20),
εκτός εάν αυτά αντιβαίνουν στους όρους της παρούσας Απόφασης.
4. Η επιχείρηση, προκειµένου να εκτελέσει τις εργασίες συλλογής και µεταφοράς αποβλήτων
φορητών Ηλεκτρικών Στηλών & Συσσωρευτών και αποβλήτων Συσσωρευτών Μολύβδου - Οξέος &
Νικελίου - Καδµίου, πρέπει να έχει συνάψει σύµβαση συνεργασίας µε εγκεκριµένα Συλλογικά
Συστήµατα Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης αποβλήτων Ηλεκτρικών Στηλών & Συσσωρευτών, την οποία
υποχρεούται να προσκοµίζει στην αδειοδοτούσα αρχή.
5. Για την πραγµατοποίηση κάθε εργασίας συλλογής και µεταφοράς αποβλήτων φορητών
Ηλεκτρικών Στηλών & Συσσωρευτών και αποβλήτων Συσσωρευτών Μολύβδου - Οξέος & Νικελίου
- Καδµίου, απαιτείται να υπάρχει ασφαλιστήριο συµβόλαιο σε ισχύ της επιχείρησης µε
ασφαλιστική εταιρία, για ασφάλιση αστικής ευθύνης και κάλυψης ζηµιών προς τρίτους και την
επαναφορά του περιβάλλοντος στην πρότερη κατάσταση σε ενδεχόµενο ατύχηµα, το οποίο
υποχρεούται να προσκοµίζει στην αδειοδοτούσα αρχή.
6. Η επιχείρηση οφείλει να παραδίδει τα απόβλητα φορητών Ηλεκτρικών Στηλών & Συσσωρευτών
και αποβλήτων Συσσωρευτών Μολύβδου - Οξέος & Νικελίου - Καδµίου σε αδειοδοτηµένες
εγκαταστάσεις αποθήκευσης & επεξεργασίας (εγκαταστάσεις αποθήκευσης, µονάδες
ανακύκλωσης) σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα για την συλλογή & µεταφορά των αποβλήτων
Ηλεκτρικών Στηλών - Συσσωρευτών στη Κ.Υ.Α. 41624/2057/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1625Β’/2010).
7. Εάν σε οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών συλλογής και µεταφοράς συµβεί κάποιο ατύχηµα, η
επιχείρηση υποχρεούται:
i.
Να κάνει έγγραφη αναφορά εντός 12 ωρών προς τη ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού
Σχεδιασµού και τη ∆ιεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, καθώς
και στη ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού, ∆ιεύθυνση Υγείας και ∆ιεύθυνση
Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας, στα διοικητικά όρια των οποίων έλαβε χώρα το
ατύχηµα.
ii.

Να ενεργήσει σύµφωνα µε το σχέδιο αντιµετώπισης περιστατικών έκτακτης ανάγκης,
αντίγραφο του οποίου πρέπει να υπάρχει σε κάθε όχηµα που εκτελεί µεταφορά αποβλήτων
φορητών Ηλεκτρικών Στηλών & Συσσωρευτών και αποβλήτων Συσσωρευτών Μολύβδου Οξέος & Νικελίου - Καδµίου.

8. Σε περίπτωση εκούσιας / ακούσιας ρύπανσης ή περιστατικού έκτακτης ανάγκης, η επιχείρηση
καθίσταται υπεύθυνη για την κάλυψη των ζηµιών προς τρίτους και την επαναφορά του
περιβάλλοντος στην πρότερη κατάσταση.
9. Η επιχείρηση υποχρεούται να τηρεί µητρώο σύµφωνα µε το Κεφάλαιο 1, παρ.1.4 και το Κεφάλαιο
12, πίνακας 2, της Κ.Υ.Α. Η.Π. 24944/1159/06. Η επιχείρηση πρέπει να παρέχει τις παραπάνω
πληροφορίες στην αδειοδοτούσα αρχή όταν αυτές ζητούνται.
10. Η επιχείρηση υποχρεούται:
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i.

Να διαβιβάζει προς την αδειοδοτούσα αρχή κατά τον µήνα Φεβρουάριο κάθε έτους, έκθεση µε
στοιχεία για τα απόβλητα φορητών Ηλεκτρικών Στηλών & Συσσωρευτών και αποβλήτων
Συσσωρευτών Μολύβδου - Οξέος & Νικελίου - Καδµίου που διαχειρίστηκε κατά τον
προηγούµενο χρόνο, σύµφωνα µε το άρθρο 11, παρ.4 της Κ.Υ.Α. 13588/725 και το Κεφάλαιο 1,
παρ. 1.4 της Κ.Υ.Α. Η.Π. 24944/1159/06.

ii.

Σε κάθε περίπτωση τροποποίησης είτε ανανέωσης του ασφαλιστηρίου συµβολαίου, να
διαβιβάζει στο Υ.Π.Ε.Κ.Α. το ως άνω τροποποιηµένο / ανανεωµένο συµβόλαιο.

11. Κατά την εκτέλεση των εργασιών συλλογής και µεταφοράς, η επιχείρηση υποχρεούται να
λαµβάνει τα απαιτούµενα µέτρα σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας για την
προστασία της υγείας των εργαζοµένων και του εργασιακού περιβάλλοντος.
12. Η επιχείρηση πρέπει να διαθέτει εξειδικευµένο επιστηµονικό και τεχνικό προσωπικό.
13. Σε περίπτωση συνδυασµένης µεταφοράς (π.χ. όταν µέρος της µεταφοράς εκτελείται οδικώς και
µέρος αυτής δια θαλάσσης), τα απόβλητα να µεταφέρονται µε τέτοιο τρόπο ώστε, ν’ ακολουθείται
το σύνολο των απαιτήσεων που αφορούν τα επιµέρους τµήµατα της µεταφοράς.
14. Η θεωρηµένη µελέτη οργάνωσης του δικτύου συλλογής µεταφοράς (σχετικό 20), αποτελεί
αναπόσπαστο µέρος της άδειας και πρέπει να είναι στη διάθεση των καθ’ ύλη αρµόδιων και κατά
τόπους ελεγκτικών αρχών.
15. Η παρούσα Απόφαση δεν αφορά την πραγµατοποίηση διασυνοριακής µεταφοράς αποβλήτων
φορητών Ηλεκτρικών Στηλών & Συσσωρευτών και αποβλήτων Συσσωρευτών Μολύβδου - Οξέος &
Νικελίου - Καδµίου, για την οποία, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, προβλέπονται επιπλέον
απαιτήσεις.
16. Η παρούσα άδεια συλλογής και µεταφοράς, συµπεριλαµβάνεται στα δικαιολογητικά που
υποβάλλονται για τη χορήγηση των αδειών κυκλοφορίας των φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής
χρήσης (Φ.Ι.Χ.) µεταφοράς των εν λόγω αποβλήτων, σύµφωνα µε το άρθρο 20, § 1α της (6)
σχετικής Κ.Υ.Α.
17. 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.
Β. Ειδικότεροι όροι για την συλλογή και µεταφορά των αποβλήτων φορητών Ηλεκτρικών Στηλών &
Συσσωρευτών και αποβλήτων Συσσωρευτών Μολύβδου - Οξέος & Νικελίου - Καδµίου.
Η επιχείρηση για την συλλογή και µεταφορά των αποβλήτων φορητών Ηλεκτρικών Στηλών &
Συσσωρευτών και αποβλήτων Συσσωρευτών Μολύβδου - Οξέος & Νικελίου - Καδµίου, να χρησιµοποιεί τα
µέσα που περιλαµβάνονται στα στοιχεία που υπέβαλλε (σχετικό 20).
1. Η µεταφορά των αποβλήτων φορητών Ηλεκτρικών Στηλών & Συσσωρευτών και αποβλήτων
Συσσωρευτών Μολύβδου - Οξέος & Νικελίου - Καδµίου να πραγµατοποιείται µε συσκευασίες UN,
κατάλληλες για την µεταφορά των εν λόγω αποβλήτων.
2. Τα οχήµατα & οι συσκευασίες µεταφοράς των αποβλήτων φορητών Ηλεκτρικών Στηλών &
Συσσωρευτών και αποβλήτων Συσσωρευτών Μολύβδου - Οξέος & Νικελίου - Καδµίου να έχουν την
κατάλληλη σήµανση κατά ADR σύµφωνα µε τις (12, 13) σχετικές Κ.Υ.Α.
3. Για την συλλογή & µεταφορά αποβλήτων φορητών Ηλεκτρικών Στηλών & Συσσωρευτών και
αποβλήτων Συσσωρευτών Μολύβδου - Οξέος & Νικελίου - Καδµίου συµπληρώνεται Έντυπο
Αναγνώρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων (Ε.Α.Ε.Α.), το περιεχόµενο του οποίου προβλέπεται στο
κεφάλαιο 9 της Κ.Υ.Α. Η.Π. 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791Β).
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3α. Το πρωτότυπο Έντυπο Αναγνώρισης συνοδεύει τα απόβλητα σε όλη τη διάρκεια της µεταφοράς
τους εντός της Ελλάδος, µέχρι την παράδοσή τους από το συλλέκτη στην εγκατάσταση αποθήκευσης ή
επεξεργασίας εντός της χώρας, ή µέχρι την εξαγωγή τους από τη χώρα. Το έντυπο συµπληρώνεται σε
κάθε στάδιο των εργασιών εναλλακτικής διαχείρισης. Μετά την συµπλήρωση του πρωτότυπου εντύπου
σε όλα τα στάδια διαχείρισης, το πρωτότυπο αποστέλλεται µε ευθύνη του τελικού αποδέκτη στο
Συλλογικό Σύστηµα Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης.
3β. Η επιχείρηση υποχρεούται να διατηρεί αντίγραφο του εντύπου αναγνώρισης για τουλάχιστον
δώδεκα (12) µήνες.
4. Kατά τη µεταφορά τους, τα απόβλητα φορητών Ηλεκτρικών Στηλών & Συσσωρευτών και τα απόβλητα
Συσσωρευτών Μολύβδου - Οξέος & Νικελίου - Καδµίου να συνοδεύονται από οδηγίες για
αντιµετώπιση κινδύνου ή ατυχήµατος, σε τυποποιηµένη µορφή.
5. Η επιχείρηση υποχρεούται να τηρεί τα ακόλουθα:
i. 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).
ii. Μέχρι την παράδοση των αποβλήτων σε αδειοδοτηµένες εγκαταστάσεις αποθήκευσης &
επεξεργασίας, σύµφωνα µε το σηµείο (6) των γενικών όρων, να µην εκτελεί άλλη ενδιάµεση
προσωρινή αποθήκευσή τους ή να µεταφορτώσει τα απόβλητα σε άλλο όχηµα, εκτός αν
υπάρχει ειδικός λόγος τον οποίο πρέπει να περιγράψει στο µητρώο (σηµείο 9 των γενικών
όρων). Για την αποθήκευση των αποβλήτων φορητών Ηλεκτρικών Στηλών & Συσσωρευτών και
αποβλήτων Συσσωρευτών Μολύβδου - Οξέος & Νικελίου – Καδµίου, απαιτείται περιβαλλοντική
αδειοδότηση, σύµφωνα µε την Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21Β / 13-01-2012) και το Ν. 4014/2011
(ΦΕΚ 209Α/2011).
6. Οι οδηγοί των οχηµάτων µεταφοράς, εφόσον απαιτείται από τη νοµοθεσία (ADR), να διαθέτουν, εκτός
από την κατάλληλη άδεια οδήγησης, το προβλεπόµενο αντίστοιχο πιστοποιητικό επαγγελµατικής
κατάρτισης.
7. Η πλύση των συσκευασιών µεταφοράς αποβλήτων και των οχηµάτων (περίπτωση διαρροής
ηλεκτρολυτών) να γίνεται µε τρόπο που να διασφαλίζεται η προστασία του περιβάλλοντος (να µην
απορρίπτονται επικίνδυνα απόβλητα στο περιβάλλον).
8. Πριν την έναρξη των εργασιών συλλογής, η επιχείρηση οφείλει να προσκοµίσει στην αδειοδοτούσα
αρχή:
i. σύµβαση µε εγκεκριµένο σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων φορητών Ηλεκτρικών
Στηλών & Συσσωρευτών και αποβλήτων Συσσωρευτών Μολύβδου - Οξέος & Νικελίου - Καδµίου
όπως αυτή προβλέπεται στο σηµείο (4) των Γενικών Όρων της παρούσας &
ii. βεβαίωση ότι διαθέτει σύµβουλο ασφάλειας σύµφωνα µε την Κ.Υ.Α. 24944/1159/2006) καθώς και τα
στοιχεία του συµβούλου.
9. Στην περίπτωση µεταβολής στοιχείων του υποβληθέντος φακέλου, η επιχείρηση οφείλει να ενηµερώνει
άµεσα την αδειοδοτούσα αρχή. Για την ενηµέρωση του φακέλου θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η (16)
σχετική εγκύκλιος.
Παράλληλα, η επιχείρηση οφείλει να ενηµερώνει την αδειοδοτούσα αρχή για το προσωπικό το οποίο
προσλαµβάνει για την υλοποίηση των εργασιών της.
Η καταλληλότητα και ο έλεγχος του/των οχήµατος/οχηµάτων συλλογής & µεταφοράς των αποβλήτων είναι
αρµοδιότητα του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ& ∆ΙΚΤΥΩΝ και δεν αποτελεί αντικείµενο της
παρούσας απόφασης.
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Γ. Όροι ισχύος της Απόφασης
Η παρούσα άδεια ισχύει για πέντε (5) έτη από την ηµεροµηνία έκδοσής της και µε την προϋπόθεση ότι είναι
σε ισχύ το ασφαλιστήριο συµβόλαιο αστικής και περιβαλλοντικής ευθύνης.
Εάν κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας αδείας κριθεί σκόπιµη η προσθήκη νέων όρων ή η
διαφοροποίηση αυτών που ήδη ισχύουν, η επιχείρηση υποχρεούται σε άµεση συµµόρφωση.
Εάν κατά το παραπάνω διάστηµα η επιχείρηση παραβιάσει έναν ή περισσότερους από τους όρους που
έχουν τεθεί, θα της επιβληθούν οι προβλεπόµενες από την κείµενη νοµοθεσία κυρώσεις.
Η παρούσα απόφαση δεν υποκαθιστά άλλες σχετικές εγκρίσεις - άδειες που απαιτούνται για την εν λόγω
δραστηριότητα και απορρέουν από την κείµενη νοµοθεσία.
Η ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΤΡΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Υ.Π.E.K.A.

∆ρ. Αθηνά Μουρµούρη
Μηχανικός Περιβάλλοντος - Χωροτάκτης

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ
- Γρ. Γενικής ∆/ντριας Περιβάλλοντος
- ∆/νση Περ/κού Σχεδιασµού
- Γραφείο Ε.∆.Σ.Α.Π. (Φ. ΗΣ-Σ)
- Α. Αρφανάκου
- Α. Μουζάκης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
1.

2.

Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων
Γενική ∆ιεύθυνση Μεταφορών
i. ∆ιεύθυνση Εµπορευµατικών Μεταφορών
ii. ∆ιεύθυνση Οδικής Ασφάλειας και Περιβάλλοντος
Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε, τ.κ. 156 69 Παπάγου Αττική.
Υπουργείο Ναυτιλίας & Αιγαίου
Γενική Γραµµατεία Λιµένων και Λιµενικής Πολιτικής
∆ιεύθυνση Λιµενικής Πολιτικής, Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1-Ε2,
Λιµάνι Πειραιά τ.κ. 185 10 Πειραιάς.

3. Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη
Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ)
o ∆/νση Σχεδιασµού & Αντιµετώπισης Εκτάκτων Αναγκών
Ευαγγελιστρίας 2, τ.κ. 105 63 Αθήνα
o

Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας (ΚΕΠΠ/ΓΓΠΠ)
Ριζαρίου 1, τ.κ. 152 33 Χαλάνδρι, Αθήνα.

o

∆ιεύθυνση Τροχαίας
Κατεχάκη 1, τ.κ. 101 77 Αθήνα.

o

Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώµατος
- ∆ιεύθυνση ΙΙ Πυρόσβεσης - ∆ιάσωσης τµήµα 1ο.
Σχεδιασµός Αντιµετώπισης Πυρκαγιών Καταστροφών
Μουρούζη 4, τ.κ. 106 74 Αθήνα.
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o

4.

Λιµενικό Σώµα
- ∆/νση Λιµενικής Αστυνοµίας
Ακτή Βασιλειάδη Πύλες Ε1-Ε2, Λιµάνι Πειραιά ΤΚ 18510 Πειραιάς
- ∆/νση Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος
Ακτή Βασιλειάδη Πύλες Ε1-Ε2, Λιµάνι Πειραιά ΤΚ 18510 Πειραιάς

Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις της χώρας µε σκοπό να το κοινοποιήσουν σε όλες τις αρµόδιες ∆/νσεις
τους.
Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αττικής
Γενική ∆ιεύθυνση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής
Κατεχάκη 56, 6ος όροφος, τ.κ. 115 25, Αθήνα.
Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Ηπείρου - ∆υτικής Μακεδονίας.
Γενική ∆ιεύθυνση Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής
Κοτοπούλη 62, τ.κ. 454 45 Ιωάννινα.
Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Μακεδονίας - Θράκης
Γενική ∆ιεύθυνση Χωροταξίας & Περιβαλλοντικής Πολιτικής
Τάκη Οικονοµίδη 1, τ.κ. 540 08, Καλαµαριά, Θεσσαλονίκη.
Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
Γενική ∆ιεύθυνση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής
Σωκράτους 111, Τ.Κ. 413 36, Λάρισα.
Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Πελοποννήσου-∆υτικής Ελλάδας & Ιονίου
Γενική ∆ιεύθυνση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής Νέα Εθνική Οδός Πατρών - Αθηνών 28, τ.κ. 264 41 Πάτρα.
Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αιγαίου
Γενική ∆ιεύθυνση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής
Ικτίνου 2, τ.κ. 811 00 Μυτιλήνη.
Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Κρήτης
Γενική ∆ιεύθυνση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής
∆/νση Περιβάλλοντος & Χωροταξίας
Πλατεία Κουντουριώτη, τ.κ. 712 02 Ηράκλειο.

5.

∆ιευθύνσεις ΠΕ.ΧΩ. Σχ. των (13) Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων

6.

Οργανισµός Λιµένος Πειραιά (Ο.Λ.Π.) - Μέγαρο Ο.Λ.Π. - Ακτή Μιαούλη 10, τ.κ. 185 38 Πειραιάς.

7.

PCT – Σταθµός Εµπορευµατοκιβωτίων Πειραιά, Ακτή Μιαούλη 85 & Φλέσσα 2
185 38 ΠΕΙΡΑΙΑΣ

8.

Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης (Ο.Λ.Θ.) Τ.Θ 10467, τ.κ. 541 10 Θεσσαλονίκη.

9.

ΣΣΕ∆ Α.Φ.Η.Σ. Α.Ε. - Λεωφόρος ∆ηµοκρατίας 73, τ.κ. 151 27 Μελίσσια, ΑΘΗΝΑ.

10. ΣΣΕ∆ Ε.Π.ΕΝ.∆Ι.ΣΥΣ. / Re-Battery A.E. - 19ο χλµ Ε.Ο. Αθηνών Κορίνθου,
θέση «Βαµβακιά», τ.κ. 193 00 Ασπρόπυργος Αττικής.
11. ΣΣΕ∆ ΣΥ.∆.Ε.ΣΥΣ. Α.Ε. - Λ. Συγγρού 314 (5ος όροφος), τ.κ. 17673, Καλλιθέα
12. ΣΣΕ∆ COMBATT Α.Ε. - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ
ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ερµού 2 & Νίκης, Πλ. Συντάγµατος, τ.κ. 105 63 Αθήνα.
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