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ΚΟΙΝ.: Πßνακαò Αποδεκτþν

ΘΕΜΑ: ¶δεια συλJιογÞò και μεταφορÜò επικßνδυνων αποβλÞτων υγειονομικþν μονÜδων
(πην εταιρßα «ECoPRιME òοtυτ!οΝò ΕπΕ _Υπηρεσßεò Διαχεßρισηò ιατρικþν

ΑποβλÞτων».

'Εχονταò υπüψη:

1. Τον Νüμο 165o/s6 (φΕΚ 16ο Α), για την προστασßα του περιβÜλλοιτεοò, üπωò

τροποποιÞθηκε απü τον Νüμο goLo/zooz (φΕΚ 91/Α}: Εναρμüνιση του Νüμου 1650/1986

με τιò οδηγßεò 97ιLº Ε.Ε. κÜι 96!6τ Ε.Ε. διαδικασßα οριοθÝτησηò και ρυθμßσειò θεμÜτων

για τα υδατορÝματα και Üλλεò διατÜξειò,

2. Τον Νüμο 4ο42Ι2οº2 (φΕΚ 24 Α}: «ΠοινικÞ προστασßα του περιβÜΜοντοò _ Εναρμüνιση

με την οδηγßα 2οο8/ggιΕκ Πλαßσιο παραγωγÞò και διαχεßρισηò αποβλÞτων

Εναρμüνιση με την οδηγßα }OOζ/}8IEK _ Ρýθμιση θεμÜτων Υπουργεßου ΠεριβÜλλογτοò,

ΕνÝργειαò και ΚλιματικÞò ΑλλαγÞò»,

3. Την ΚΥΑ οικ,14 6L63/2oL2 (φΕΚ 1537 Β}: «ΜÝτρα και ¼ροι για τη Διαχεßριση ΑποβλÞτων

Υγε ιονομικþν fvl ονÜδων».

4. Την ΚγΑ 13588 |725/α6 (ΦΕΚ 383

επικινδýνων αποβλÞτων».

Β}: «ΜÝτρα üροι και περτορισμοß για τη διαχεßριση

5. Την ΚγΑ Η.Π. 24g44/LL59/06 (φΕΚ 791 Β): «,Εγκριση Γενικþν Τεχνικþν ΠροδιαγραÞþν

για την διαχεßριση επικßνδυνων αποβλÞτων ",»

6. Την ΚΥΑ 366S/2007 (φΕΚ 287 Β,|: <ιξγκριση Εθνικοý Σχεδιασμοý Διαχεßρισηò Επικινδýνων

ΑποβλÞτων,σýμφωναμετοÜρθρο5τηòυπ,αρ.13588/725ΚΥΑ...»

7. τογ Νüμο 2g3gιοτ (φΕκ 179 Α}: «Συσκευασßεò και εναλλακτικÞ διαχεßριση Των

συσκευασιþγ και Üλλþγ προßüι;των - ºδρυση Εθνικοý Οργανισμοý ΕναλλαΚΤΙΚÞò

Διαχεßρισηò Συσκευασιþν και ¶λλων Προßüντων {ΕΟΕΔΣΑη) και Üλλεò διατÜξεΙò», üΠωò

ισχýει, Και τιò κανονtστιΚÝò πρÜξειò που Ýχουν εκδοθεß κατ, εξουσιοδüτηση αυτοý,

8. Τον Νüμο 4οL4/2οtL {φεκ λag Α): «ΠεριβαλλοντικÞ αδειοδüτηση Ýργων Και

δραστηριοτÞτων κ.λπ,»
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9. την γΑ τ958|2α12 (φΕΚ 2Ι Β}: «ΚατÜταξη δημüσιων και ýιωτικþν Ýργων και

δραστηριοτÞτων σε κατηγορßεò και υποκατηγορßεò σýμÞωνα με το ¶ρθρο 1 παρÜγραφοò

4 του Ν. 4oL4/21,09.2011 (Φ.ε.κ, A'2a9/2aLl}», üπωò τροποποιÞθηκε απü την ΥΑ

2ο74t/2οL2 (ΦΕΚ 1565 Β).

10. Το Π.Δ. 4Ο5Ι96 (φΕΚ 272 Α|: «Κανονισμüò Þüρτωσηò, εκφüρτΦοÞξ, διακßνησηò και
παραμονÞò επικßνδυνων ειδþν σε λιμÝνεò και μεταφορÜ αυτþν δια θαλÜσσηò».

].1. Τον Νüμο 174υ87 {φΕΚ 225 Α}, με θÝμα την «Κýρωση ΕυρωπαßκÞò Συμòωνßαò για τη
ΔιεθνÞ ΟδικÞ ΜεταφορÜ Επικινδýνων ΕμπορευμÜτων... {ADR)» και την υπ' αριθμ,

7L538l?86s/97 Απüφαση του Υπουργοý ΜεταÞορþν και Επικοινωνþν (ΦΕΚ S21 Β), με
θÝμα: «ΑποδοχÞ τηò αναθεþρησηò του 1995 ... ADR», üπωò εκÜστοτε ισχýει, καθþò και
το π,Δ. Lo4/99 (φΕΚ 113 Α}: «ΠροσαρμογÞ τηò ελληνικÞò νομοθεσßαò προò τιò διατÜξειò
τηò οδηγßαò 9α/55/Εκ σχετικÜ με τιò οδικÝò μεταφορÝò επικßνδυνων εμπορευμÜτων»,
üπωò τροποποιÞθηκε με την Υ.Α. t94}3/L388/a8/2aa8 (ΦΕΚ 781 Β).

12. την κγΑ ΑΣ4.1/οικ.45573/37L9/2αα8 (ΦΕΚ 1374 Β}, με θÝμα την «Τροποποßηση τηò υπ'

αριθμ, φ4.2!!8g6olL446/L9.6.2OO1 ΚΥΑ για την εναρμüνιση του Ελληνικοý Δικαßου με
την οδηγßα 2006/90/ΕΚ για την 7η προσαρμογÞ στην τεχνικÞ πρüοδο τηò οδηγßαò
96/49/Εκ για την προσÝγγιση των νομοθεσιþν των κρατþν μελþν σχετικÜ με τιò
σιδ η ροδρομικÝò μεταφορÝò επικßνδυνων ε μπορευ μÜτων ιι, üπωò ισχýε ι.

13. Τον Νüμο 3!7Ζ|α3 (φΕΚ 197 Α) για την οργÜνωση και εκσυγχρονισμü των Υπηρεσþν
Δημüσιαò Υγεßαò και τον Νüμο 3370/05 (ΦΕΚ 176lΑ} για την οργÜνωση και λειτουργßα
των Υπηρεσιþν Δημüσιαò Υγεßαò.

14, Το Π.Δ. 95/2ΟOΟ (ΦΕΚ 76 Α): «περß οργανισμοý νγεßαò και Πρüνοιαò».

15. Την ΚγΑ 64834 /s4gt/Oa (φΕΚ 1350 Β}: «ΠροσαρμογÞ τηò ΕΜηνικÞò Νομοθεσßαò προò
τιò διατÜξειò τηò οδηγßαò 96/35 Ε.Κ. του Συμβουλßου τηò 3.6,1996 «σχετικÜ με το
διορισμü και την επαγγελματικÞ κατÜρτιση συμβοýλων ασφαλεßαò για την οδικÞ,

σιδηροδρομικÞ και πλωτÞ μεταÞορÜ επικινδýνων εμπορευμÜτων»» και τηò Οδηγßαò
2ooo/L8/EK τηò t7.4.2oOO «για τιò ελÜχιστεò απαιτÞσειò που εφαρμüζονται στιò
εξετÜσειò των υποψηÞßων συμβοýλων ασφαλεßαò».

16. Την γΑ 113S3/84)/2aa7 (φΕΚ 3Ο9 Β): «ΧορÞγηση αδειþν κυκλοÞορßαò φορτηγþν
ιδιωτικÞò χρÞσηò σε κατüχουò Üδειαò συλλογÞò - μεταÞορÜò επικßνδυνων ιατρικþν
αποβλÞτων».

17. Την ΥΑ ΑL/οικ/27683/2320 (ΦΕΚ 94S Β): «Τροπσποßηση τηò ΥΑ 11383Ι84α/2αα7».

18. Την υπ' αρ. οικ.33312/4110/03-07-2Ο12 Απüφαση του Γενικοý Δ/ντÞ ΠεριβÜ}ý,οντοò του

Υπουργεßου ΠεριβÜλλοντοò, Ενεργεßαò και ΚλιματικÞò Α}ιλαγÞò ΠΕΚΑ με θÝμα: «Ειδικü

Εθνικü ΣχÝδιο Διαχεßρισηò Επικßνδυνων ΑποβλÞτων Υγειονομικþν ΜονÜδων
(ΕΣΔΕΑΥΜ)».

19. Την Εγκýκλιο τηò ΓενικÞò Δ/νσηò ΠεριβÜλλοι/τοò του γΠΕΚΑ, με αρ. οικ.2θθ60/3800/15-
06-2012: «ΕνδεικτικÝò κατηγορßεò ΑποβλÞτων Υγειονομικþν ΜονÜδων (ΑΥΜ)

ΕνδεικτικÝò κατÜλληλεò εργασßεò διαχεßρισηò ΑΥΜ - Διευκρινßσειò επß ορισμÝνων
απαιτÞσεων τηò ΚΥΑ οικ,146163 /2017»,

20. Η με Α,π. γπΕκΑ/^πΣ 4α127/48Ο7/ºα-Ο8-2012 αßτηση τηò ενδιαÞερüμενηò εταιρßαò με
συνημμÝνο φÜκελο για Ýκδοση Üδειαò συλλογÞò και μεταÞορÜò επικßνδυνων αποβλÞτων
υγειονομικþν μονÜδων, καθþò και τα παρακÜτω ÝγγραÞα τηò ßδιαò εταιρßαò, με τα
σποßα.υποβλÞθη καν συ μπλη ρωματικÜ σεοιχεßα:



_ το με Α.Π. γΠΕΚΑ/ΔΠΣ 63450/6794/7a_L2_2012 Ýγγραφο και

- το με Α.Π. γηΕκΑ/ΔΠΣ2686ΙΙ9θ/Κ-αL,20L3 Ýγγραφο,

21, Το υπ' αρ. 4οL27Ι48Ο7Ι3Ο-ºΟ-2Ο12 Ýγγραφο ΥΠΕΚΑ/ΔΠΣ προò την ενδιαφερüμενη

εταιρßα, με το οποßο ζητÞθηκαν συμπληρωματικÜ στοιχεßα,

22. Το με αρ. LoAAJSlVιoo2 (os_11_2o12) ασφαλιστÞριο συμβüλαιο τηò ενδιαφερüμενηò

εταιρßαò, ýιl,ουò 5ο0.0ω € για εργασßεò συλλογÞò και μεταφορÜò ΕΑγΜ και την απü 26-

Lº-2Ot2 σχετικÞ Βεβαßωση κÜλυψηò, η οποßα υποβλÞθηκε με το με Α,Π, γΠΕΚΑ/ΔηΣ

2686 | L99| 16-Ο1-2Ο13 ÝγγραÞο.

23. Την κατÜθεση παραβüλου ýψουò 3οο € (B6ga284/25g12/76_a7_2aL2| απü την εταιρßα

«ECOPRIME §OLUτ|ONS ΕΠΕ».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟγΜΕ

Τη ΧορÞγηση Üδειαò συλλογÞò και μεταφορÜò επικßνδυνων αποβλÞτων υγειονομικþν

μüνÜδωý'(ΕΑγΜ), αμιγþò μολυσματικþν (ΕΑΑΜ), μικτþν επικßνδυνων (ΜΕΑ) και Üλλων

επικßνδυνων (ΑΕΑ}, σε πανελλ,αδικü επßπεδο, στην εταιρßα «ECoPRιME SotUτιoNS ΕΠΕ -

Υπηρεσßεò Διαχεßρισηò Ιατρικþν ΑποβλÞτων)), με σκοπü την παρÜδοση των αποβλÞτων σε

αδεισδοτημÝνεò εγκαταστÜσειò για εργασßεò ανÜκτησηò (R} Þ διÜθεσηò (D} αυτþν,

Για να διασφαλιστεß η προστασßα τηò δημüσιαò υγεßαò και του περιβÜλλοντοò κατÜ τη

συλλογÞ και μεταφορÜ των ΕΑγΜ, η αδειοδοτοýμενη επιχεßρηση (σεο εξÞò, εΤαΙρßα, γΙα ΤΙò

ανÜγκÝòτου παρüιιτοò} υποχρεοýται να τηρεß .ουò παρακÜτω üρουò:

Α. Γενικοß üροι

Α1. Η παροýσα Üδεια αφορÜ εργασßεò συ}ÜογÞò και μεταÞορÜò ΕΑΥΜ, οι κατηγορßεò των

οποßων προσδιορßζονται μÝ κωδικοýò του Ευρωπαßκοý κατÜλογου ΑποβλÞτων _ ΕκΑ

(ΠαρÜρτημα ι του ¶ρθρου 19 τηò ΚγΑ 13588 |775|Θ6), üπωò περιγρÜφονται στον

παρακÜτω πßνακα και μπορεß να ταξινομοýιπαι σε κλÜσειò και αριθμοýò υΝ, σýμφωνα

«οß μ, τουò πßνακεò 2, 3 και 4 του παραρτÞματοò 1 τηò οικ.29960/3ò00/15_06_2αLΖ

Εγκυκλßου [σχετικü (19}Ι :

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ffiβΙιÞτα ατεü την περιγεννητικÞ Þροιιτßδα, τη διÜγνωση,

τη θεραπεßα Þ την πρüληψη ασθενεþν σε ανθρþπουò,

των οποßων 11 συλλογÞ και διÜθεση υπüκειιιται σε ειδικÝò

18 01 03*

«"üβλη.« «"ü την Ýρευνα, διÜγνωση, θεραπεßα Þ

πρüληι!η των ασθενεþν που εμφανßζοιπαι σε ζþα, των

οποßων η συ}ý,ογÞ και διÜθεση υπüκεινται σε ειδικÝò

σειò σε σχÝση με την πρÝΔηψ_η μÞΔ9γg!ò

18 02 02*



τþν οποßων η συλλογÞ και διÜθεση υπüκεινται σε ειδικÝò

απαιτÞσειò σε σχÝση με την πρüληφη μüλ

οr,οωυ η συλλογÞ και διÜθεση υπüκεινται σε ειδικÝò

σειò σε σχÝση μεfηγ

18 02 02*

ιÝΠκ«ι üργ«"« .οΠ,ß,μα.οò περιλαμβανο μÝνων σÜκων

αßματοò και διατηρημÝνο αßμα tεκτüò απü το σημεßο 18

ανθρþπου) που αποτελοýνται απü Þ περιÝχουν

18 ο1 06*

18 01 08*
L8 02ο7*
20 01 31*

αμÜλ

αποτελοýνται απü Þ η:ρβτggγgrιγφ

18 01 08*
18 01 09

σημεßο 18 02 07*

ο9 αΙ α4*

09 01 05*

ΞπΟβΙιΓ.α που περιÝχουυ Üργυρο απü επιτüπου

09 01 13*

Τα ανωτÝρω απüβλητα θα συΠÝγονεαι και θα μεταφÝρονται απü

,,αρ*γrγÞß /αποΟÞκευσÞò τουò, προκειμÝνου, στον τελικü αποδÝκτη, να

κατÜλληλεò εργασßεò διÜχεßρισηò, σýμÞωνα με το Üρθρο 8 παρ,

οικ.146163 /2oL2 ««l' .ο πÜρÜρτημα 2 τηò {19} σΧεΤΙΚÞò ΕγΚυΚλßΟυ ΚαΙ

εφαρμüζεται η αρχÞ τηò αυτÜρκεταò σε επßπεδο χþραò,

τουò χþρουò
υποστοýν τιò
4 τηò ΚγΑ

Ýτσι þστε να

Στο πλαßσιο αυτü ορßζεται üτι τα απüβλητα αμαλγÜμmοò οδοντιατρικÞò (1s 01 1,0*) θα
...-.ι --Α*

οδηγοýνται, κατÜ ü.ιοα προτεραιü,η,οò, προò ανÜκ,ηο? ß "ι:_:..:ι,::ºº,ºι9J
;;¹;i.fi;;λj«rn τουò. Επßσηò, τα απüβλητα που περιÝχουν Üργυρο θα οδηγοýνται

κατÜ προτεραιüτητα προò ανÜκτηση,

1τυγχÜνουν διαχεßφισηò üπωò τα ΜΕΑ
2 ΤυγχÜνουν διαχεßρισηò üπωò τα ΑΕΑ
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Α2. Η παροýσα Üδεια δεν αφορÜ στη συλλογÞ και μεταφορÜ των αποβλýτυlν πογ.|3ν

εμπßτßτουν στο πεδßο εÞαρμογÞò τηò ΚγΑ οικ.146163 ι2α!2 {Üρθρο 3 παρ. 2, 3 τηò ΚΥΑ},

Α3. ΚατÜ την πραγματοποßηση των εργασþν συλλογÞò και μεταφορÜò ΕΑΥΜ η εταιρßα

υποχρεοýται να λαμβÜνει üλα τα απαιτοýμενα μÝτρα που προβλÝποιΙται στιò διατÜξειò

τηò ΚΥΑ οικ,146163 /2aL2 και τηò γενικüτερηò ισχýουσαò νομοθεσßαò για τη διαχεßριση

επικßνδυνων αποβλÞτων, καθþò και για την προστασßα τηò υγεßαò των εργαζομÝνων και

του εργασιακοý περιβÜλλοντοò.

Α4. ΚÜθε οδικÞ μεταφορÜ αποβλÞτων να εκτελεßται σýμφωνα με το Π.Δ. 104ι99 {φΕΚ

113/Α), üπωò Ýχει"τροποποιηθεß, και τη λοιπÞ εθνικÞ νομοθεσßα σχετικÜ με τιò ΟδΙΚÝò

μεταφορÝò επικινδýνων εμπορευμÜτων και κÜθε θαλÜσσια μεταφορÜ να εκτελεßται

σýμφωνα με το Π.Δ. 405/96 (φΕΚ ?7Ζ/^|. Σε περßτκωση συνδυασμÝνηò μεταφορÜò

{π.χ. üταν μÝροò τηò μεταφορÜò εκτελεßται οδικþò και μÝροò αυτÞò δια θαλÜσσηò), τα

απüβλητα να μεταφÝροιιται με τρüπο þστε να ακολουθεßται τα σýνολο των

απαιτÞσεων που αÞοροýν τα επιμÝρουò τμÞματα τηò μεταφορÜò,

Α5. Η εταιρßα υποχρεοýται να τηρεß üλα üσα αναÞÝρονται σßη θεωρημÝνη μελÝτη

οργÜνωσηò.ου διx.ýου συλλογÞò και μεταÞορÜò [σχετικü (20}],

Α6. Η εταιρßα υποχρεοýται να διαθÝτει το κατÜλληλα εξειδικευμÝνο, απαιΤΟýμενΟ

προσωπικü για την κÜλυι|lη των απαιτÞσεων του εκÜστοτε επιτελοýμενου ÝργΟυ.

Α7. Γιατην πραγματοποßηση κÜθε εργασßαò συλλογÞò και μεταÞορÜò ΕΑΥΜ απαιτεßται:

Ι. να υπÜρχουν συμβÜσειò σε ισχý, σχετικÜ με την παραλαβÞ των αποβλÞτων, μεταξý

τηò εταιρßαò και των παραγωγþν Þ κατüχων των αποβλÞτων, Στιò συμβÜσειò αυτÝò,

μÝταξý ßßλλων, να αναφÝρεται απαραßτητα ο αποδÝπηò των αποβλÞτων και η

εργασßα διÜθεσηò Þ ανÜκτησηò (D Þ R} αυτþν (πην εγκατÜσταση του αποδÝκτη,

Π. να υπÜρχουν συμβÜσειò σε ισχý, σχετικÜ με την παρÜδοση των αποβλÞτων, μεταξý

τηò εταιρßαò και τþν εγκαταστÜσεων παραλαβÞò {αποδεκτþν} αυτþν. Οι αποδÝκτεò

πρÝπει γα διαθÝτουν τιò απαραßτητεò σýμφωνα με την ισχýουσα νομοθεσßα ÜδεΙεò.

Α8. ΚατÜ τιò οδικÝò μεταφορÝò ΕΑγΜ, στα οποßα εφαρμüζεται η ADR, η εταιρßα

υποχρεοýται:

l. Να διαθÝτει σýμβουλο ασΦÜλειαò (τμÞμα 1,8,3 τηò ADR),

Ιl. Να εξασÞαλßζει üτι οι οδηγοß που εκτελοýν τιò μεταφορÝò εßναι κÜτοχοι

ισχýονεοò πιστοποιητικοý επαγγελματικÞò κατÜρτισηò ADR, αιιτßστοιχου των

μεταφερüμενων υλþν.

ι!ι. Να εξασφαλßζει üτι τα οχÞματα που εκτελοýν τιò μεταÞορÝò εßναι κατÜλληλα ΚαΙ

εÞοδιασμÝνα με πιστοποιητικü Ýγκρισηò ADR, üπου απαιτεßται.

ιν. Να εξασφαλßζει üτι τα οχÞματα ÞÝρουν κατÜΜηλη σÞμανση και εξοπλισμü

(üπωò κατÜλληλεò συσκε υ Ýò πυ ρüσβεση ò, προε ιδοποιητικü γιλÝ κο ).

Α9. Σε κÜθε περßπτωση ρýπανσηò Þ περισιατικοý Ýκτακτηò ανÜγκηò σε οποιοδÞποτε

στÜδιο των εργασþν συΜογÞò και μεταÞορÜò, η εταιρßα καθßσταται υπεýθυνη για την

κÜλυι}η των ζημιþν προò τρßτουò και την επαναÞορÜ του περιβÜ}ιλο\τßοò στην πρüτερη

κατÜσταση. Επßσηò, η εταιρßα υποχρεοýται:

l. Να ενεργÞσει σýμÞωνα με το σχÝδιο αντιμετþπισηò περιστατικþν Ýκτακτηò

ανÜγκηò, αντßγραφο του οποßου πρÝπει να υπÜρχει σε κÜθε üχημα που εκτελεß

. μεταÞορÜ επικßνδυνων αποβλÞτων,
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ιι. Να κÜγει Ýγγραφη αναφοÞÜ εντüò 12 ωρþν προò την Διεýθυνση ΠεριβÜλλοντοò

& Χωρικοý Σχεδιασμοý και την Διεýθυνση ΠολιτικÞò Προστασßαò τηò

ΑποκειιτρωμÝνηò Διοßκησηò, καθþò και την Διεýθυνση ΠεριβÜλλοντοò &

χωρικοý Σχεδιασμοý, Διεýθυνση Υγεßαò και Διεýθυνση ΠολßτικÞò Προστασßαò

τηò ΠερφÝρειαò, στα διοικητικÜ üρþ των οποßων Ýλαβε χþρα το ατýχημα.

Αlο. Η στÜθμευση των οχημÜτων μεταφορÜò των αποβλÞτων να γßνεται μüνο στΟ ΧþρΟ

που αναÞÝρεται στη θεωρημÝνη μελÝτη τηò εταιρßαò [σχετικü (2Ο)],

Α3.1. τα οχÞματα μεταQορÜò των ΕΑΑΜ και týΕΑ να απολυμαßνονται μετÜ το πÝραò κÜθε

εκφüρτωσηò στιò εγκαταστÜσειò του αποδεκτþν, þστε να διατηροýγται σε Üριστη

υγειογομικÞ κατÜσταση, και να εφοδιÜζονται με σχετικÞ βεβαßωση απολýμανσηò μετÜ
τηγ ολοΩÞρωση τηò διαδικασßαò. Σχετικüò üροò αναφορικÜ με την απολýμανση των

οχημÜτων πρÝπει να περιλαμβÜνεται στιò συμβÜσειò μεταξý τηò εταφßαò και των ωò

Üνω εγκαταστÜσεων Þ σε σχετικÝò βεβαιþσειò των εν λüγω εγκαταστÜσεων.

ALz. Η εταιρßα υποχρεοýται να τηρεß μητρþο σýμQωνα με το κεÞÜλαιο 8 του

παραρτÞματοò ι τηò ΚΥΑ οικ.146Lffi/2αL2 και να παρÝχει τιò παραπÜνω πληροφΟρßεò

στην αδειοδοτοýσα αρχÞ, üταν αυτÝò ζητοýνται.

Α13. Η εταιρßα υποχρεοýται:

ι. Να τηρεß τα προβλεπüμενα για την Υγεßα και ΑσφÜλεια των εργαζομÝνων απü

τιò σχετικÝò διατÜξειò τηò ισχýουσαò εθνικÞò και κοινοτικÞò νομοθεσßαò και να

διεγεργεß προληπτικü ιατρικü - κλινικοεργαστηριακü Ýλεαο, τουλÜχιστον σε

ετÞσια βÜση, του προσωπικοý που ασχολεßται με τη διαχεßριση των ΕΑγΜ.

ιι, Σε κÜθε περßτπωση τροποποßησηò και ανανÝωσηò του ασφαλιστηρßου

συμβολαßου [σχετικü |22|,ναδιαβιβÜζει στο ΥΠΕΚΑ το ωò Üνω τροποποιημÝνο /
ανανεωμÝνο συμβüλαιο.

ιιι. Να διαβιβÜζει σεο γΠΕΚΑ, κατÜ το μÞνα ΦεβρουÜριο κÜθε Ýτουò, Ýκθεση με
στοιχεßα τωγ αποβλÞτων που διαχειρßστηκε κατÜ το προηγοýμενο Ýτοò, üπωò

προβλÝπεται στο Üρθρο 11παρ. 2.γ τηò ΚΥΑ οικ.146L63Ι2OL2 Και στο κεÞÜλαιο

1 παρ. 1,4 του παραρτÞματοò τηò ΚΥΑ24944|!t59|Ο6,

Α14. Η μελÝτη, η οποßα θεωρÞθηκε στο πλαßσιο τηò παροýσαò αδειοδüτησηò [σχετικü (20)],

αποτελεß αγαπüσπαστο μÝροò τηò Üδειαò και θα πρÝπει να εßναι στη διÜθεση των

αρμüδιων καθ' ýλη και κατÜ τüπουò ελεγκτικþν αρχþν.

Α15. Σε περßταωση ουσιþδουò μεταβολÞò των στοιχεßων του υποβληθÝντοò ÞακÝλΟυ, η

εταιρßα οφεßλει γα ενημερþνει Üμεσα την αδειοδοτοýσα αρχÞ. Η α}ιλαγÞ/προσθÞκη

τωγ μÝσωγ μεταÞορÜò Þ των οδηγþν δεν θεωρεßται ουσιþδηò μεταβολÞ και δεν

συνιστÜ λüγο ανανÝωσηò τηò παροýσαò Üδειαò.

Α16. Εφüσογ το σχετικü με την αδειοδοτοýμενη δραστηριüτητα ασφαλιστÞριο συμβüλαιο

καλýπτει συγκεκριμÝνα μÝσα μεταÞορÜò, η εταιρßα οφεßλει να τροποποιεß αυτü, σε

πε ρ ßπτωση αλλαγÞ ò/προσθÞ κη ò των μÝσων μεταÞορÜò.

^ι7. 
Για τηγ πραγματοποßηση διασυνοριακÞò μεταφορÜò επικßνδυνων αποβλÞτων

προβλÝπογται στην ισχýουσα νομοθεσßα επιπλÝον απαιτÞσειò, οι οποßεò δεν ορßζονται

στην παροýσα απüÞαση.
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Β. Ειδικοß üροι

Β1. ΚατÜ τη μεταÞορÜ τουò, τα απüβλητα να συνοδεýονται απü τα προβλεπüμενα στη

σχετικÞ νομοθεσßα Ýιιτυπα αναγýþρισηò, καθþò και απü οδηγßεò για αιπιμετþπιση

κινδýνου Þ ατυχÞματοò, σε τυποποιημÝνη μορφÞ και ανÜλογα με την επικινδυνüτητα

{αριθμü υΝ) των μεταφερüμενων αποβλÞτων,

Β2. Η εταιρßα δεν θα παραλαμβÜνει ΕΑΥΜ, των οποßων τα ÝιΙτυπα αναγνþρισηò δεν εßναι

πλÞρωò συμπληρωμÝνα.

ι. . Να παρÝχει στον παραγωγü Þ κÜτοχο των ΕΑΥΜ, αντßγραQο του α\τΕßστοιχου

εντýπου αναγνþρισηò που συμπληρþνεται απü τον αποδÝκτη μετÜ την παραλαβÞ

των αποβλÞτων.

Ιl. Να φυλÜσσει αιπßγραφα των εντýπων αναγνþρισηò για δýο τουλÜχιστον Ýτη,

Β4. Η εταιρßα εßγαι υποχρεωμÝνη, εÞüσον τηò ζητηθεß απü τιò αρμüδεò αρΧÝò, να

πιστοποιÞσει τα στοιχεßα, που αφοροýν την ακριβÞ σýσταση και ποσüτητα των

αποβλÞτων. οι αρμüδιεò αρχÝò Ýχουν το δικαßωμα, εÜν το κρßνουν σκüπιμο, να

διενεργÞσουν δεψματοληιlJßεò και αναλýσειò των αποβλÞτων, το κüστοò των οποßων

θα βαρýνει την εταιρßα.

Β5. Η εταιρßα υποχρεοýται:

Ι. Να μεταφÝρει τα ΕΑγΜ σε συσκευασßεò υΝ, κατÜ)ßηλεò για τα εßδη των

μεταφερüμενων αποβλÞτων, σýμφωνα με τα αναφερüμενα στη θεωρημÝνη μελÝτη,

ΕÜν υπÜρχει η ανÜγκη σýστασηò μικτοý φορτßου, το οποßο να αποτελεßται απü

απüβλητα που δεν ανÞκουν στην ßδια κλÜση υΝ, να ακολουθοýνται τα

προβλεπüμενα απü τουò Διεθνεßò Κανονισμοýò μεταφορÜò για τον διαχωρισμü των

διαÞüρων κλÜσεων.

Π. ΚατÜ την οδικÞ μεταφορÜ των αποβλÞτων, να ακολουθεß τα βÝλτιστα δυνατÜ

δρομολüγιÞ π.χ. ýα αποφεýγονται οι μεταφορÝò σε þρεò κυκλοφοριακÞò αιχμÞò Þ

υπü αιιτßξοεò κÜßρικÝò συνθÞκεò Þ μÝσω πυκνοκατοικημÝνων περιοχþν,

ΙΙΙ. Για την εξυπηρÝτηση τηò συλλογÞò των αποβλÞτων, επιτρÝπεται η στÜση των μÝσων

μεταφορÜò στουò χþρουò των παραγωγþν Þ κατüχων υπü την ευθýνη τηò εταιρßαò

και εÞüσον Þ συγκεκριμÝνη ενÝργεια δεν αιπßκειται στουò περιβα}λοντικοýò üρουò

Και στιò απαιτÞσειò ασÞÜλειαò των ανωτÝρω εγκαταστÜσεων, για περιορισμÝνο

χρονικü διÜστημα και συγκεκριμÝνα:

ο εφüσον στα απüβλητα περιλαμβÜνονται ΕΑΑΜ και ΜΕΑ, το ανωτÝρω χρονικü

διÜστημα πρÝπει να ελαχιστοποιεßται κατÜ το δυνατüν Και σε ΚÜθε

περßπτωση ü συνολικüò χρüνοò αποθÞκευσηò των αποβλÞτων (απü την

παραγωγÞμÝχριτηνεπεξεργασßατουòστοναποδÝκτη}ναεßναιεντüòτων
ορßων που πJοβλÝποιτται στο κεÞ. 3.1.3 του παραρτÞματοò ι τηò κγΑ

οικ.146t63 /ZOLZ,

ο εÞüσον πρüκειται μüνο για ΑΕΑ, το ανωτÝρω χρονικü διÜστημα πρÝπει να

μηνυπερβαßνειτιò48þρεò(τοχρσνικüαυτüδιÜστημααÞορÜστην
παραμονÞτωνΑΕΑεντüòτωνμÝσωνμεταφορÜòκαιüχιστηνενδιÜμεση
αποθÞκευση των ΑΕΑ στον αδειοδοτημÝνο χþρο αποθÞκευσηò ΕΑΥΜ που

διαθÝτει η εταιρßα),
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Β6. Η καταλληλüτητα των οχημÜτων μεταφορÜò και ο Ýλεγχüò τουò εμπßπτουν στιò

αρμοδιüτητεò του Υπουργεßου ΑνÜπτυξηò, Α,,l,ταγωνιστικüτηταò, Υποδομþν,

Μεταφορþν & Δικτýων και δεν αποτελοýν αντικεßμενο τηò παροýσαò απüφασηò.

Β7, Σε περßπτωση που η εταιρßα προτßθεται να συνεργαστεß με εγκαταστÜσειò αποδεκτþν

των ΕΑΥΜ, επιπλÝον των αναÞερüμενων στη θεωρημÝνη μελÝτη τηò [σχετικü (20}], θα
πρÝπει να αποστελει στην αρμüδια υπηρεσßα του ΥΠΕΚΑ τα εξÞò:

ο στοιχεßα σχετικÜ με: την ταυτüτητα τηò εγκατÜστασηò (Απüφαση 'Εγκρισηò

Περιβα}ιλοντικþν ¼ρων και Üδεια λειτουργßαò), τα επικßνδυνα απüβλητα

{κωδικοß ΕΚΑ} τα οποßα μπορεß να δεχθεß, την εργασßα διÜθεσηò Þ ανÜκτησηò
(εργασßεò D Þ R),

ο τιò κατηγορßεò των αποβλÞτων, τα οποßα θα μεταÞÝρει στην εγκατÜσταση
(συγκεκριμÝνοι κωδικοß ΕΚΑ),

ο σýμβαση Þ βεβαßωση συνεργασßαò μετηνεγκατÜσταση.
Η Ýναρξη των μεταÞορþν στιò ανωτÝρω εγκαταστÜσειò μπορεß να γßνει μετÜ απü
σýμφωνη γνþμη τηò αρμüδιαò υπηρεσßαò του γΠΕΚΑ.

οποιαδÞποτε μεταβολÞ των στοιχεßων αδειοδüτησηò των ανωτÝρω εγκαταστÜσεων

απü την οποßα θα προκýψει αδυναμßα εξυπηρÝτησηò τηò δραστηριüτηταò τηò εταιρßαò
καταργεß τον παρüντα üρο.

Γ. ¼ροι ισχýοò τηò ΑπüÞασηò

Γ1. Η παροýσα Üδεια ισχýει για πÝιπε (5} Ýτη απü την ημερομηνßα εκδüσεþò τηò και με την

προýπüθεση üτι εßναι σε ισχý το ασÞαλιστÞριο συμβüλαιο ßσχετικü (22}].

Γ2, ΕÜν κατÜ τη διÜρκεια ισχýοò τηò παροιºσαò Üδειαò κριθεß σκüπιμη η προσθÞκη νÝων
üρων Þ η διαφοροποßηση αυτþν που Þδη ισχýσυν, η εταιρßα υποχρεοýται σε Üμεση
συμμüρÞωση,

Γ3. Η παροýσα απüφαση δεν υποκαθισεÜ Ü}ιλεò σχετικÝò εγκρßσειò - Üδειεò που
απαιτοýνται για την Üσκηση τηò εν λüγω δραστηριüτηταò και απορρÝουν απü την
κεßμενη νομοθεσßα.

Σε περßπτωση που κατÜ το διÜστημα ισχýοò τηò παροýσαò Üδειαò η εταιρßα παραβιÜσει
Ýναν Þ περισσüτερουò απü τουò τεθÝιτεεò üρουò, θα τηò επιβληθοýν οι προβλεπüμενεò απü
την κεßμενη νομοθεσßα κυρþσειò.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΔΡ. ΕΛΕΗΜΩΝ ΤΗΛΙΓΑΔΑΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. Υπουργεßο Υγεßαò
ΓενικÞ Δ/νση Δημüσιαò Υγεßαò

- Γρ. ΓενικÞò Δ/ντριαò
- Δ/νση ΥγÝιονομικÞò ΜηχανικÞò & ΥγιεινÞò ΠεριβÜΜοιποò

ΑριστοτÝλουò 17 - 10433 ΑθÞνα

2. Υπουργεßο ΑνÜτπυξηò, ΑιΙταγωνιστικüτηταò, Υποδομþν, ΜεταÞορþν & Δικτýων

ο ΓενικÞ Δ/νση Μεταφορþν
Δ/νση Εμπορευματικþν Μεταφορþν

ο Γεν. Δ/νση ΟδικÞò ΑσφιßÞειαò
Α/νση τεχνολογßαò οßημÜτων
ΑναστÜσεωò & ΤσιγÜντε - 156 69 ΠαπÜγου

3. Υπουργεßο Ναυτιλßαò & Αιγαßου
ΓενικÞ Γραμματεßα ΛιμÝνων και ΛιμενικÞò ΠολιτικÞò

Διεýθυνση ΛιμενικÞò ΠολιτικÞò

ΑκτÞ ΒασιλειÜδη Πýλεò Εl,Ε2,
ΛιμÜνι ΠειρqιÜ
ΤΚ 18510 ΠεφαιÜò

4. Υπουργεßο Δημüσιαò ΤÜξηò και Προστασßαò του Πολßτη

ß. Λιμενικü Σþμα
. Δ/νση ΛιμενικÞò Αστυνομßαò
. ΔΙνση Προστασßαò Θαλασσßου ΠεριβÜ}ιλοντοò

ΑκτÞ ΒασιλειÜδη
Πýλεò ΕL-Ε2,ΛιμÜνι ΠειραιÜ ΤΚ 18510 ΠειραιÜò

ßß. ΓΓ ΠολιτικÞò Προστασßαò
Ευαγγελιστρßαò 2 105 63 ΑθÞνα

ßßß. Διεýθυνση Τροχαßαò ΚατεχÜκη º, taL77 ΑθÞνα

ßν. Αρχηγεßο Πυροσβεστικοý Σþματοò

Διεýθυνση ΙΙ Πυρüσβεσηò - ΔιÜσωσηò
ΤμÞ μα 1ο. Σχεδιασμüò Αιιτιμετþπιση ò Π υ ρ καγþν Καταστροφþν

Μουροýζη 4,tα674ΑθÞνα

5. Οργανισμüò ΛιμÝνοò ΠεφαιÜ ΟΛΠ

ΜΕΓΑΡΟ ΟΛΠ
ΑκτÞ Μιαοýλη 10, 185 3S ΠειραιÜò

6. Ρòτ_ Σταθμüò Εμπορευματοκιβωτßων ΠειραιÜ, ΑκτÞ Μιαοýλη 85 & φλÝσσα 2

185 38 ΠΕιΡΑιΑΣ

7. Οργανισμüò ΛιμÝνοò Θεσσαλονßκηò ΟΛΘ Τ,Θ, 10467

541 10 Θεσσαλονßκη


