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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΘΕΜΑ: Εφαρµογή νοµοθεσίας για τη διαχείριση µη επικίνδυνων στερεών
αποβλήτων
ΣΧΕΤ.:
α) Ο Νόµος 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α), «για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως
τροποποιήθηκε µε το Νόµο 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α).
β) Η ΚΥΑ 114218/17-11-1997 (ΦΕΚ 1016/Β): «Κατάρτιση πλαισίου Προδιαγραφών και
γενικών προγραµµάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων».
γ) Η ΚΥΑ 15393/2332/5-08-2002 (ΦΕΚ 1022/Β): «Κατάταξη δηµοσίων έργων και
δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Νόµου 1650/1986
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του Νόµου 3010/2002».
δ) Η ΚΥΑ 29407/3508/16-12-2002 (ΦΕΚ 1572/Β): «Μέτρα και όροι για την υγειονοµική
ταφή αποβλήτων».
ε) Η Απόφαση 2003/33/ΕΚ του Συµβουλίου (ΕΕ L 11/ 16-1-2003), «για τον καθορισµό
κριτηρίων και διαδικασιών αποδοχής των αποβλήτων στους χώρους υγειονοµικής
ταφής σύµφωνα µε το άρθρο 16 και το παράρτηµα ΙΙ της οδηγίας 1999/31/ΕΚ».
στ) Η ΚΥΑ 50910/2727/22-12-2003 (ΦΕΚ 1909/Β): «Μέτρα και όροι για τη ∆ιαχείριση
Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασµός ∆ιαχείρισης».
ζ) Η Εγκύκλιος µε αρ. πρωτ. οικ.123067/10-02-2004, σχετικά µε την «περιβαλλοντική
αδειοδότηση έργων: Συλλογή – Μεταφορά – Αποθήκευση Αποβλήτων και
Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης ∆ιάθεσης Απορριµµάτων».
η) Η Εγκύκλιος µε αρ. πρωτ. οικ.103731/1278/5-5-2004 «Εφαρµογή νοµοθεσίας για τη
διαχείριση µη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων».
θ) Η Εγκύκλιος µε αρ. πρωτ. οικ.110441/5-11–2004 «∆ιόρθωση της παραγράφου
Β.3.ΙΙΙ στην Εγκύκλιο «Εφαρµογή νοµοθεσίας για τη διαχείριση µη επικίνδυνων
στερεών αποβλήτων»
ι) Ο Κανονισµός 1013/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
ης
14 Ιουνίου 2006 «για τις µεταφορές των αποβλήτων».
ια) Η Οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 19ης
Νοεµβρίου 2008 «για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισµένων οδηγιών»
ιβ) Ο Νόµος 3852/2010 (Πρόγραµµα «Καλλικράτης») και τα εκτελεστικά Π.∆. που
έχουν εκδοθεί.
ιγ) Η Απόφαση 2001/118/ΕΚ (EEL 47/16-2-01) «Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων».
ιδ) Το µε αρ. πρωτ. Α12/14983/1642/20-04-2011 έγγραφο του Τµήµατος Οδικών
Μεταφορών της ∆/νσης Εµπορευµατικών Μεταφορών του Υπουργείου Υποδοµών
Μεταφορών και ∆ικτύων.
ιε) Ο Νόµος 3982 / 2011 (ΦΕΚ 143 Α΄/ 17-6-2011) Απλοποίηση αδειοδότησης
τεχνικών επαγγελµατικών και µεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηµατικών
πάρκων και άλλες διατάξεις.
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ιστ) Ο Νόµος 2939/2001 «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και
άλλων προϊόντων – Ίδρυση Εθνικού Οργανισµού Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης
Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α,
179) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το Νόµο 3854/2010 (ΦΕΚ Α, 94) και τα
εκτελεστικά του Π.∆. και ΚΥΑ όπως ισχύουν.
Ιζ) Το µε απ 3010421/ 1750/ 31.8.2004 έγγραφο του Γενικού Χηµείου του Κράτους (α.π.
∆ΠΣ 107909/ 2.9.04) αναφορικά µε την ταξινόµηση των αποβλήτων ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ΑΗΗΕ) ως προς την οδική µεταφορά
Προκειµένου να διευκολυνθεί η εφαρµογή της ισχύουσας νοµοθεσίας που σχετίζεται µε
τη διαχείριση των στερεών (µη επικίνδυνων) αποβλήτων (∆ΣΑ), σας γνωρίζουµε τα εξής:
Α. Καταργούνται οι εγκύκλιοι µε αρ. πρωτ. οικ.103731/1278 5-5-2004 και µε αρ. πρωτ.
οικ.110441/5-11–2004 (η) και (θ) σχετικές.
Β. Σχετικά µε την αδειοδότηση των εργασιών ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
(∆ΣΑ) :
Β.1. Εργασίες συλλογής και µεταφοράς:
Για τις εργασίες συλλογής και µεταφοράς απαιτείται άδεια που χορηγείται σύµφωνα µε
τα αναφερόµενα στο άρθρο 8 παρ. 1. της (στ) σχετικής ΚΥΑ και των διοικητικών
αλλαγών του (ιβ) σχετικού Νόµου και των εκτελεστικών του Π.∆. που έχουν εκδοθεί. Η
άδεια αυτή είναι υποχρεωτική για οποιονδήποτε ασχολείται µε τις προαναφερόµενες
εργασίες. Το περιεχόµενο του φακέλου για την έκδοση της ως άνω άδειας περιγράφεται
στο Παράρτηµα Ι της παρούσας.
1. Οι προαναφερόµενες άδειες εκδίδονται από τις ∆ιευθύνσεις Περιβάλλοντος και
Χωρικού Σχεδιασµού των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων.
2. Οι προαναφερόµενες άδειες αναρτώνται στο δικτυακό τόπο του προγράµµατος
«∆ιαύγεια» και παίρνουν κωδικό Α.∆.Α.
3. Για τις προαναφερόµενες εργασίες καθώς και για την προσωρινή αποθήκευση σε
κάδους προ της συλλογής, δεν απαιτείται υποβολή ΜΠΕ και έγκριση
περιβαλλοντικών όρων.
4. Οι προαναφερόµενες άδειες συλλογής και µεταφοράς αδειοδοτούν την
δραστηριότητα και όχι τα µέσα συλλογής και τα οχήµατα µεταφοράς.
5. Τα οχήµατα µεταφοράς αποβλήτων αδειοδοτούνται από τις αρµόδιες υπηρεσίες του
Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων (κεντρικές ή περιφερειακές).
6. Στις άδειες συλλογής και µεταφοράς αναφέρονται υποχρεωτικά οι κωδικοί του
Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων (ΕΚΑ) µε την αντίστοιχη περιγραφή, για τη
διαχείριση των οποίων εκδίδεται η άδεια.
7. Στις άδειες συλλογής και µεταφοράς µη επικίνδυνων αποβλήτων , οι κωδικοί ΕΚΑ
(εξαψήφιοι) αποτυπώνονται σε πίνακα και αντιστοιχίζονται µε τα κατάλληλα οχήµατα
µεταφοράς (όχηµα κλειστό, ανοιχτό, στεγανό, απορριµµατοφόρο κλπ) και τα µέσα
συλλογής (κάδοι, press-containers κλπ) σύµφωνα µε την αντιστοίχηση που
αναφέρεται στην µελέτη οργάνωσης της αδειοδοτούµενης επιχείρησης, η οποία θα
πρέπει να ακολουθεί την τεχνική, την επιστήµη, τις τεχνικές προδιαγραφές της (β)
σχετικής νοµοθεσίας και την φυσική κατάσταση του αποβλήτου.
8. Σηµειώνεται ότι τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρικού εξοπλισµού (ΑΗΗΕ) µε
κωδικούς ΕΚΑ 160211*, 160213*, 200121*, 200123* και 200135* δεν ταξινοµούνται
για τη συλλογή – µεταφορά σε κάποια κατηγορία επικινδύνων υλών σύµφωνα µε το
(ιζ) έγγραφο του ΓΧΚ, υπό την προϋπόθεση ότι οι συσκευές αυτές είναι ακέραιες,
9. Στην περίπτωση που επιχειρήσεις προβαίνουν στη συλλογή και µεταφορά µη
επικίνδυνων αποβλήτων τα οποία εντάσσονται στο πεδίο εφαρµογής της
εναλλακτικής διαχείρισης για την έναρξη της δραστηριότητάς των, µετά την
έκδοση της άδειας συλλογής – µεταφοράς, απαιτείται να έχουν σύµβαση
συνεργασίας µε εγκεκριµένο σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης και αυτή η απαίτηση
θα πρέπει να τίθεται ως όρος στην χορηγούµενη άδεια., Εξαίρεση από τα
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παραπάνω αναφερόµενα, αποτελεί η συλλογή – µεταφορά αποβλήτων
συσκευασίας.
10. Οι αδειοδοτηµένες επιχειρήσεις για συλλογή και µεταφορά αποβλήτων έχουν την
πλήρη ευθύνη για την οργάνωση των µέσων συλλογής και των οχηµάτων
µεταφοράς, την καταλληλότητά τους για την µεταφορά των αποβλήτων, την ασφαλή
παράδοσή τους σε νόµιµα λειτουργούσες επιχειρήσεις προς περαιτέρω εργασίες
αξιοποίησης ή διάθεσης (R/D) ή προς διασυνοριακή µεταφορά.
11. Τα απόβλητα που αναγράφονται στις άδειες θα πρέπει ή να παράγονται στα
διοικητικά όρια της αδειοδοτούσας υπηρεσίας ή να µπορούν να διατεθούν σε
εγκαταστάσεις, που λειτουργούν στα διοικητικά όρια της αδειοδοτούσας υπηρεσίας,
προς περαιτέρω εργασίες αξιοποίησης ή διάθεσης (R/D).
12. Πρέπει να αποφεύγεται η αδειοδότηση συλλογής και µεταφοράς αποβλήτων µε
κωδικούς ΕΚΑ ΧΧ ΧΧ 99. Πρέπει να καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για εντοπισµό
διαφορετικού κωδικού ΕΚΑ από τον ΧΧ ΧΧ 99 και σε περίπτωση που είναι αδύνατο
να χρησιµοποιείται κωδικός ΧΧ ΧΧ 99, συνοδευόµενος πάντα από περιγραφή του
συγκεκριµένου αποβλήτου (παραγωγική διαδικασία προέλευσης, φυσική κατάσταση
κλπ).
13. Η συλλογή και η µεταφορά νωπών Ζωικών Υποπροϊόντων δεν εµπίπτει στις
ρυθµίσεις της παρούσας εγκυκλίου, γίνεται σύµφωνα µε τον Kανονισµό (ΕΚ) αριθ.
1069/2009 και για την πραγµατοποίηση της απαιτείται άδεια από την αρµόδια
Κτηνιατρική Υπηρεσία.
14. Τα θερµικά αδρανοποιηµένα Ζωικά Υποπροϊόντα θεωρούνται µη επικίνδυνα
απόβλητα και η συλλογή και η µεταφορά τους γίνεται µε τις άδειες συλλογής και
µεταφοράς που αναφέρονται στην παρούσα εγκύκλιο.
15. Σε περίπτωση που η αίτηση αφορά στη συλλογή και µεταφορά αποβλήτων, τα
οποία περιγράφονται µε κωδικό ΕΚΑ που αντιστοιχεί στη µη επικίνδυνη εκδοχή
ζεύγους κωδικών αποβλήτων (κατοπτρικό ζεύγος), στην άδεια θα αναφέρεται ότι
αυτά τα απόβλητα συλλέγονται χωριστά και, κατά τη µεταφορά τους, 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 (επιχείρηση ή
εγκατάσταση) .
16. Για την καλύτερη οργάνωση του µητρώου αποβλήτων που είναι υποχρεωτικό,
σύµφωνα µε το άρθρο 12 της (στ) σχετικής ΚΥΑ, να τηρούν οι επιχειρήσεις
(παραγωγοί αποβλήτων, συλλέκτες –µεταφορείς και εγκαταστάσεις παραλαβής
αποβλήτων) πέραν των όποιων λογιστικών παραστατικών απαιτούνται και για να
εξασφαλιστεί η πλήρης ιχνηλασιµότητα των αποβλήτων (Παραγωγός – συλλογέας –
µεταφορέας – παραλήπτης) προτείνουµε αυτά να διακινούνται µε «έντυπο
παρακολούθησης αποβλήτου» (Παράρτηµα IΙ) Τα «έντυπα παρακολούθησης
αποβλήτων» είναι τριπλότυπα έντυπα (Παράρτηµα ΙΙ) τυπώνονται από την κάθε
επιχείρηση, αριθµούνται και διατηρούνται για δύο χρόνια στο αρχείο των
εµπλεκόµενων επιχειρήσεων.
17. Οι προαναφερόµενες άδειες συλλογής και µεταφοράς µη επικίνδυνων αποβλήτων
εκδίδονται από τις αντίστοιχες ∆ιευθύνσεις Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού
των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων (Α.∆.) και ειδικότερα από:
α) Τις ∆ιευθύνσεις Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού των Αποκεντρωµένων
∆ιοικήσεων στις οποίες γίνεται συλλογή και µεταφορά.
β) Τις ∆ιευθύνσεις Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού των Αποκεντρωµένων
∆ιοικήσεων στις οποίες γίνεται παράδοση των αποβλήτων σε εγκαταστάσεις
αποθήκευσης, επεξεργασίας ή διάθεσης.
γ) Τις ∆ιευθύνσεις Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού της Αποκεντρωµένων
∆ιοικήσεων από τις οποίες γίνεται εξαγωγή του αποβλήτου (πύλη εξόδου), για
την περίπτωση της διασυνοριακής µεταφοράς.
18. Για την µεταφορά µη επικίνδυνων αποβλήτων δια µέσου άλλης Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης (transit µεταφορά) δεν απαιτείται άδεια.
19. Οι προαναφερόµενες άδειες συλλογής και µεταφοράς µη επικίνδυνων αποβλήτων
είναι τα µόνα νοµιµοποιητικά έγγραφα για την άσκηση της δραστηριότητας συλλογής
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και µεταφοράς µη επικινδύνων αποβλήτων από µια επιχείρηση, σε ότι αφορά στις
αρµοδιότητες του ΥΠΕΚΑ. εφόσον η εν λόγω επιχείρηση δεν δραστηριοποιείται και
στη συλλογή και µεταφορά µη επικίνδυνων αποβλήτων που υπόκεινται στις
διατάξεις της (ιστ) σχετικής νοµοθεσίας,
20. Για τις επιχειρήσεις που προβαίνουν στη συλλογή και µεταφορά µη επικίνδυνων
αποβλήτων που υπόκεινται στις διατάξεις της (ιστ) σχετικής νοµοθεσίας και
υπάρχουν εγκεκριµένα συστήµατα εναλλακτικής διαχείρισης, για την άσκηση της
δραστηριότητας συλλογής και µεταφοράς µη επικινδύνων αποβλήτων απαιτείται
εκτός της άδειας συλλογής και µεταφοράς να υπάρχει και σύµβαση
συνεργασίας µε το αντίστοιχο εγκεκριµένο/εγκεκριµένα συστήµατα
εναλλακτικής διαχείρισης. Η προηγούµενη προϋπόθεση δεν απαιτείται για τη
συλλογή και µεταφορά µη επικίνδυνων αποβλήτων συσκευασιών.
Η αναγραφή των κωδικών ΕΚΑ στις άδειες κυκλοφορίας των οχηµάτων, τα οποία
χρησιµοποιούνται στη µεταφορά αποβλήτων, από τις αρµόδιες υπηρεσίες του
Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων (κεντρικές ή περιφερειακές) θα
συνέβαλε στην καλύτερη οργάνωση, λειτουργία και απλοποίηση των διαδικασιών
αδειοδότησης. Προτείνεται, αν κριθεί σκόπιµο και εφικτό, να ρυθµιστεί αρµοδίως.
Β.2. Εργασίες προσωρινής αποθήκευσης, µεταφόρτωσης, αξιοποίησης και
διάθεσης.
Για τις εργασίες προσωρινής αποθήκευσης µετά τη συλλογή, µεταφόρτωσης
αξιοποίησης, και διάθεσης απαιτούνται:
• Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ)
• Άδεια, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 8 παρ. 2. της (στ) σχετικής ΚΥΑ,
των διοικητικών αλλαγών των (ιβ) και (ιε) σχετικών Νόµων.
Οι εν λόγω εργασίες γίνονται µε ευθύνη των επιχειρήσεων ή των εγκαταστάσεων
διαχείρισης µη επικινδύνων στερεών αποβλήτων. Συγκεκριµένα:
• Για Αστικά Στερεά Απόβλητα (ΑΣΑ) υπεύθυνοι είναι οι Φο∆ΣΑ σύµφωνα µε τις (δ)
και (στ) σχετικές ΚΥΑ.
• Για µη επικίνδυνα απόβλητα, πλην ΑΣΑ, υπεύθυνοι είναι τα φυσικά, νοµικά ή τρίτα
πρόσωπα, που προβλέπονται στις (α), (δ) και (στ) σχετικές νοµοθεσίες (στην
περίπτωση που οι ως άνω εργασίες αφορούν απόβλητα µη οικιακού τύπου).
• Σε ότι αφορά τα µη επικίνδυνα απόβλητα που εντάσσονται στην εναλλακτική
διαχείριση, ισχύουν οι διατάξεις των σχετ (ιστ) νοµοθετικών ρυθµίσεων.
Οι προαναφερόµενες άδειες εκδίδονται από τις ∆ιευθύνσεις Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασµού των Περιφερειών.
Β.3 Μητρώο επιχειρήσεων ή εγκαταστάσεων που δραστηριοποιούνται στη
διαχείριση µη επικίνδυνων αποβλήτων.
Σύµφωνα µε το άρθρο 13 παρ. 3, της (στ) σχετικής ΚΥΑ, οι επιχειρήσεις που
ασχολούνται επαγγελµατικά µε τη συλλογή και τη µεταφορά αποβλήτων και οι
επιχειρήσεις ή εγκαταστάσεις που είναι υπεύθυνες για τη προσωρινή αποθήκευση,
αξιοποίηση ή/και διάθεση των αποβλήτων για λογαριασµό τρίτων (Φο∆ΣΑ, εργολάβοι,
µεσίτες κλπ), πρέπει να είναι καταχωρηµένες σε Μητρώο που τηρείται στην αρµόδια
∆ιεύθυνση του ΥΠΕΚΑ, το οποίο αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ και ανανεώνεται
κάθε έξι (6) µήνες.
Β.3.1. Καταχώρηση επιχειρήσεων Συλλογής και Μεταφοράς µη επικίνδυνων
αποβλήτων.
Για την καταχώρηση στο Μητρώο απαιτείται σχετική αίτηση του υπεύθυνου της
επιχείρησης που συνοδεύεται
o από τις άδειες που αναφέρονται στην παράγραφο Β.1 και
o συµβάσεις συνεργασίας µε το αντίστοιχο εγκεκριµένο / εγκεκριµένα σύστηµα /
συστήµατα εναλλακτικής διαχείρισης εφόσον από τις άδειες της παραγράφου Β.1
προκύπτει ότι έχει αδειοδοτηθεί να δραστηριοποιηθεί και στη συλλογή και µεταφορά
4
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µη επικίνδυνων αποβλήτων που υπόκεινται στις διατάξεις της (ιστ) σχετικής
νοµοθεσίας.
Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν συµβάσεις συνεργασίας µε το αντίστοιχο
εγκεκριµένο / εγκεκριµένα σύστηµα / συστήµατα εναλλακτικής διαχείρισης, τότε η
επιχείρηση καταχωρείται στο µητρώο µε την ένδειξη ότι δεν διαθέτει συµβάσεις
συνεργασίας µε αντίστοιχα συστήµατα και σ’ αυτή την περίπτωση δεν µπορεί να
δραστηριοποιηθεί στη συλλογή και µεταφορά των συγκεκριµένων κωδικών (ΕΚΑ
εξαψήφιοι) και δεν πρέπει να επιλέγεται από τους ενδιαφερόµενους.
Το µητρώο είναι απογραφικό και δεν πιστοποιεί την ικανότητα ή οποιαδήποτε άλλη
ιδιότητα του συλλέκτη – µεταφορέα, οι οποίες εξετάζονται στο στάδιο της αδειοδότησης
από τις αρµόδιες υπηρεσίες. Μόνο στην περίπτωση που η επιχείρηση έχει αδειοδοτηθεί
να δραστηριοποιηθεί και στη συλλογή και µεταφορά µη επικίνδυνων αποβλήτων που
υπόκεινται στις διατάξεις της (ιστ) σχετικής νοµοθεσίας το µητρώο πληροφορεί τους
ενδιαφερόµενους για την συνεργασία της επιχείρησης ή µη µε εγκεκριµένα
συστήµατα εναλλακτικής διαχείρισης.
Το µητρώο τηρείται ηλεκτρονικά και τα στοιχεία που περιλαµβάνει είναι:
• Ο Αριθµός Μητρώου της επιχείρησης.
• Η επωνυµία και τα στοιχεία επικοινωνίας.
• Οι άδειες της παραγράφου Β. 1. µε αριθµό πρωτοκόλλου και Α.∆.Α ώστε να είναι
εύκολη η αναζήτηση των αδειών από τους ενδιαφερόµενους.
• Η συνεργασία ή µη µε εγκεκριµένα συστήµατα εναλλακτικής διαχείρισης.
Η καταχώρηση στο µητρώο έχει χρονική ισχύ που συµπίπτει µε τη χρονική ισχύ των
αδειών συλλογής και µεταφοράς και επεκτείνεται χρονικά εφόσον ανανεωθούν οι
προαναφερόµενες άδειες ή καταργείται εφόσον δεν ανανεωθούν.
Β.3.2 Καταχώρηση επιχειρήσεων ή εγκαταστάσεων στις οποίες διενεργούνται
εργασίες αξιοποίησης ή/και διάθεσης (R/D), όπως αναφέρονται στην παράγραφο
Β.2.
Για την καταχώρηση στο Μητρώο απαιτείται σχετική αίτηση του υπεύθυνου της
επιχείρησης ή της εγκατάστασης που συνοδεύεται από:
• τις άδειες που αναφέρονται στην παράγραφο Β.2 και
• άδεια λειτουργίας
• συµβάσεις συνεργασίας µε το αντίστοιχο εγκεκριµένο / εγκεκριµένα σύστηµα /
συστήµατα εναλλακτικής διαχείρισης εφόσον από τις άδειες της παραγράφου Β.2
προκύπτει ότι έχει αδειοδοτηθεί να δραστηριοποιηθεί και στη διαχείριση µη
επικίνδυνων αποβλήτων που υπόκεινται στις διατάξεις της (ιστ) σχετικής
νοµοθεσίας.
Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν συµβάσεις συνεργασίας µε το αντίστοιχο
εγκεκριµένο / εγκεκριµένα σύστηµα / συστήµατα εναλλακτικής διαχείρισης, τότε η
επιχείρηση καταχωρείται στο µητρώο µε την ένδειξη ότι δεν διαθέτει συµβάσεις
συνεργασίας µε αντίστοιχα συστήµατα και σ’ αυτή την περίπτωση δεν µπορεί να
δραστηριοποιηθεί στη διαχείριση των συγκεκριµένων κωδικών (ΕΚΑ εξαψήφιοι) και
δεν πρέπει να επιλέγεται από τους ενδιαφερόµενους.
Το µητρώο τηρείται ηλεκτρονικά και τα στοιχεία που περιλαµβάνει είναι:
• Ο Αριθµός Μητρώου της επιχείρησης.
• Η επωνυµία και στοιχεία επικοινωνίας.
• Οι άδειες της παραγράφου Β.2. µε αριθµό πρωτοκόλλου και Α.∆.Α. ώστε να είναι
εύκολη η αναζήτηση των αδειών από τους ενδιαφερόµενους.
• Η συνεργασία ή µη µε εγκεκριµένα συστήµατα εναλλακτικής διαχείρισης.
Η καταχώρηση στο µητρώο έχει χρονική ισχύ που συµπίπτει µε τη χρονική ισχύ των
αδειών της παραγράφου Β.2. και επεκτείνεται χρονικά εφόσον ανανεωθούν οι
προαναφερόµενες άδειες ή καταργείται εφόσον δεν ανανεωθούν.
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Γ. Προσωρινή Αποθήκευση Αποβλήτων - Υγειονοµική Ταφή Αποβλήτων (ΚΥΑ
29407/3508/2002).
Γ.1. Στις εγκαταστάσεις προσωρινής αποθήκευσης αποβλήτων, περιλαµβάνονται:
• οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης αποβλήτων πριν από την ανάκτηση χρήσιµων υλών
ή την επεξεργασία, για χρονικό διάστηµα έως τριών (3) ετών και
• οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης αποβλήτων πριν από τη διάθεσή τους, για χρονικό
διάστηµα έως ενός (1) έτους.
Γ.2. Για τις εργασίες υγειονοµικής ταφής των στερεών αποβλήτων, η διαδικασία
αδειοδότησης προβλέπεται στο άρθρο 9 της (δ) σχετικής ΚΥΑ, λαµβανοµένων υπόψη
και των προβλεπόµενων στο άρθρο 8 της (στ) σχετικής ΚΥΑ.
Γ.3. Σύµφωνα µε το άρθρο 9 της (δ) σχετικής ΚΥΑ και το άρθρο 8, παρ. β της (στ)
σχετικής ΚΥΑ, για τη λειτουργία όλων των υφιστάµενων ΧΥΤΑ απαιτείται άδεια
διάθεσης, η οποία ενέχει την έννοια της άδειας λειτουργίας.
∆. ∆ιασυνοριακή µεταφορά µη επικίνδυνων αποβλήτων.
Η διασυνοριακή µεταφορά αποβλήτων διέπεται από τις διατάξεις: (α) του Κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1013/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 14ης
Ιουνίου 2006 για τις µεταφορές των αποβλήτων, (β) των διατάξεων που έχουν εκδοθεί
κατ’ εξουσιοδότηση του Κανονισµού 1013/2006, (γ) του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ.
333/2011 για τη θέσπιση κριτηρίων προσδιορισµού των περιπτώσεων στις οποίες
ορισµένοι τύποι απορριµµάτων µετάλλων παύουν να αποτελούν απόβλητα σύµφωνα µε
την οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου_
∆.1. Εξαγωγές µη επικίνδυνων αποβλήτων.
Για την εξαγωγή µη επικίνδυνων αποβλήτων απαιτούνται να υποβληθούν στην αρµόδια
∆/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού του ΥΠΕΚΑ τα εξής:
1. Έντυπη Αίτηση Εξαγωγής πλήρως συµπληρωµένη από το πρόσωπο ή την
επιχείρηση που οργανώνει την µεταφορά και υπογεγραµµένη από όλους τους
εµπλεκόµενους (Παράρτηµα ΙΙΙ).
2. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην Έντυπη Αίτηση Εξαγωγής, και στο έντυπο
του Παραρτήµατος VII του Κανονισµού 1013/2006 (όπως έχει τροποποιηθεί µε τον
Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1379/2007, και ισχύει κάθε φορά), το οποίο συνοδεύει τα
απόβλητα κατά την εξαγωγή τους, συµπίπτουν απολύτως στα συµπληρωµένα
πεδία 1 έως 12.
3. Για την εξαγωγή των µη επικίνδυνων αποβλήτων το πρόσωπο ή η επιχείρηση που
οργανώνει την µεταφορά ή οι συλλέκτες µεταφορείς να έχουν τις άδειες της
παραγράφου Β.1.
4. Η εξαγωγή εγκρίνεται από την αρµόδια υπηρεσία και επί του Εντύπου Έγκρισης
Εξαγωγής αναγράφονται οι αριθµοί GR που µπορούν να χρησιµοποιηθούν. Το
έντυπο έγκρισης εξαγωγής συµπληρωµένο στα πεδία 1 έως και 11 από την αρµόδια
υπηρεσία συµπίπτει απολύτως µε τα αντίστοιχα πεδία της Έντυπης Αίτησης
Εξαγωγής και του Παραρτήµατος VII του Κανονισµού 1013/2006 (όπως έχει
τροποποιηθεί µε τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1379/2007, και ισχύει κάθε φορά).
5. Το έντυπο του Παραρτήµατος VII του Κανονισµού 1013/2006 στην αγγλική γλώσσα,
ANEX VII, συνοδεύει κάθε διακριτό φορτίο µε τον αντίστοιχο αριθµό GR.
6. Μετά την ολοκλήρωση της εξαγωγής τα ANEX VII µε τα αντίστοιχα GR και µε
συµπληρωµένα και υπογεγραµµένα τα πεδία 13 και 14 επιστρέφουν στο πρόσωπο
ή την επιχείρηση που έχει οργανώσει την µεταφορά φωτοαντίγραφα των οποίων
κοινοποιούνται στην αρµόδια ∆/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού του ΥΠΕΚΑ.
7. Είναι υποχρεωτική η κοινοποίηση (φωτοαντίγραφα) των ANEX VII µε τα αντίστοιχα
GR και µε συµπληρωµένα και υπογεγραµµένα τα πεδία 13 και 14 προκειµένου η
αρµόδια υπηρεσία να τηρεί στατιστικά στοιχεία σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ)
2150/2002 για τις στατιστικές των αποβλήτων.
Τα έντυπα που απαιτούνται για την εξαγωγή των µη επικίνδυνων αποβλήτων
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βρίσκονται στο Παράρτηµα IΙΙ της παρούσας.
∆.2. Εξαγωγές µη επικίνδυνων αποβλήτων µε την διαδικασία της προηγούµενης
γραπτής κοινοποίησης και συγκατάθεσης.
Για την εξαγωγή µη επικίνδυνων αποβλήτων µε την διαδικασία της προηγούµενης
γραπτής κοινοποίησης και συγκατάθεσης απαιτούνται να υποβληθούν στην αρµόδια
∆/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού του ΥΠΕΚΑ τα εξής:
1. Αίτηση για χορήγηση αριθµού εξαγωγής GR από τον κοινοποιούντα.
2. Κατάθεση φακέλου κοινοποίησης σύµφωνα µε τα άρθρα 3, 4, 5 και 6 του
Κανονισµού 1013/2006. Επίσης για την ορθή συµπλήρωση του φακέλου
κοινοποίησης παρέχονται οδηγίες συµπλήρωσης στον Κανονισµό 669/2008 Ε.Ε .
Ο φάκελος κοινοποίησης υποβάλλεται σε τόσα αντίγραφα όσα και οι εµπλεκόµενες
αρµόδιες αρχές.
3. Στη συνέχεια τα αντίγραφα φακέλων κοινοποίησης διαβιβάζονται στις αρµόδιες αρχές
προορισµού και διαµετακόµισης των αποβλήτων από την υπηρεσία µας.
∆.3. Εισαγωγές µη επικίνδυνων αποβλήτων.
Για την εισαγωγή µη επικίνδυνων αποβλήτων µε απλές πληροφορίες απαιτούνται να
υποβληθούν στην αρµόδια ∆/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού του ΥΠΕΚΑ τα εξής:
1. Έντυπο Αίτηµα Εισαγωγής πλήρως συµπληρωµένο από το πρόσωπο ή την
επιχείρηση που οργανώνει την µεταφορά. (Παράρτηµα ΙΙΙ ).
2. Για την εισαγωγή των µη επικίνδυνων αποβλήτων το πρόσωπο ή η επιχείρηση
που οργανώνει την µεταφορά ή οι συλλέκτες µεταφορείς να έχουν τις άδειες της
παραγράφου Β.1.
3. Κατάθεση φωτοαντιγράφων της άδειας λειτουργίας και των εγκεκριµένων
περιβαλλοντικών όρων της εγκατάστασης αξιοποίησης των αποβλήτων στην
χώρα µας ή ισοδύναµα την γνωστοποίηση του Α.∆.Α. της ΑΕΠΟ ώστε να
αναζητηθεί από την υπηρεσία.
4. Για τις εισαγωγές αποβλήτων µετάλλων και τεφρών απαιτείται η κατάθεση
πιστοποιητικού ελέγχου ύπαρξη ραδιενέργειας.
Σε ότι αφορά τις εισαγωγές των µη επικίνδυνων αποβλήτων είναι σηµαντικό να
γνωστοποιηθεί προς όλους τους ενδιαφερόµενους ότι:
1. Η ∆/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού είναι η αρµόδια αρχή σύµφωνα µε τον
Κανονισµό 1013/2006 για την διασυνοριακή µεταφορά των αποβλήτων και
εφαρµόζει τις σχετικές διατάξεις του.
2. Η ∆/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού, επίσης, σε ότι αφορά τις εισαγωγές,
µπορεί να κάνει χρήση:
• της παραγράφου 1 του άρθρου 16 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
ης
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 19 Νοεµβρίου 2008 «για τα απόβλητα και
την κατάργηση ορισµένων οδηγιών».
• της παραγράφου 1.ζ του άρθρου 11 του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 14ης Ιουνίου 2006 για τις
µεταφορές των αποβλήτων.
• της παραγράφου 1.ια του άρθρου 12 του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 14ης Ιουνίου 2006 για τις
µεταφορές των αποβλήτων.
• του παραρτήµατος ΙΙ της ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909 Β) σχετικά µε τον
Εθνικό Σχεδιασµό ∆ιαχείρισης (µη επικινδύνων) στερεών αποβλήτων.
και δύναται να εκφράσει αντιρρήσεις όταν δεν τηρούνται οι διατάξεις του Κανονισµού
1013/2006 .
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∆.4. Έλεγχοι
1. Οι έλεγχοι των διασυνοριακών µεταφορών αποβλήτων γίνονται από την Ειδική
Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ) του ΥΠΕΚΑ, τα κατά τόπους
Τελωνεία καθώς και από τις αρµόδιες υπηρεσίες περιβάλλοντος των
Περιφερειών από κοινού ή µεµονωµένα.
2. Οι έλεγχοι για την συλλογή και µεταφορά των µη επικίνδυνων αποβλήτων εντός
της χώρας γίνονται από τις υπηρεσίες της ΕΥΕΠ-ΥΠΕΚΑ, τις αρµόδιες υπηρεσίες
Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού των Περιφερειών, τις αρµόδιες
υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων (κεντρικές ή
περιφερειακές) και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Παρακαλείσθε για τον έγκαιρο προγραµµατισµό και ανάλογη προσαρµογή των
ενεργειών σας στα νέα δεδοµένα . Οι ∆ιευθύνσεις ΠΕ.ΧΩ.Σ των Αποκεντρωµένων
∆ιοικήσεων και των Περιφερειών της Χώρας επίσης παρακαλούνται για την ευρύτερη
γνωστοποίηση της παρούσας .

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Για ενέργεια:
1. Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις
• Γρ. Γεν. Γραµµατέων
• ∆ιευθύνσεις ΠΕ.ΧΩ.Σ.

Ε. ΤΗΛΙΓΑ∆ΑΣ

2. Περιφέρειες
• Γρ. Περιφερειαρχών
• ∆ιευθύνσεις ΠΕ.ΧΩ.Σ.
Κοινοποίηση:
1. Υ.Π.Ε.Κ.Α.
• Γρ. Υπουργού
• Γρ. Υφυπουργού
• Γρ. Γεν. Γραµµατέα
• Γεν. ∆/ντή Περ/ντος
• ∆/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού
- Τµήµατα Α, Γ, ∆, Ε
- Γραφεία Ζ, Η
• ∆/νση ΕΑΡΘ
• ΕΥΠΕ
• ΕΥΕΠ
• ∆./νση Νοµοθετικού Έργου
2. Υπουργείο Εσωτερικών
∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
Σταδίου 27, Αθήνα
3. Υπουργείο Οικονοµικών
- ∆/νση 17η ∆ασµολογική
Καραγεώργη Σερβίας 10, 101 84 Αθήνα
- ∆νση 19η Τελωνειακές ∆ιαδικασίες
Καραγεώργη Σερβίας 18, 101 84 Αθήνα
- ∆/νση 33η Ελέγχων
Καραγεώργη Σερβίας 10, 101 84 Αθήνα
8

ΑΔΑ: 4ΑΣΨ0-ΚΘΣ
- Γενική ∆/νση Γενικού Χηµείου του Κράτους
Αν. Τσόχα 16, 115 21 Αθήνα
4. Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
- ∆/νση Υγειονοµικής Μηχανικής & Υγιεινής Περιβάλλοντος
Αριστοτέλους 17, 10433 Αθήνα
- ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.)
Τοµέας Υγειονοµικού – Φαρµακευτικού Ελέγχου
Πειραιώς 205, ΤΚ 118 53, ΑΘΗΝΑ
5. Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
- ∆/νση Βιοµηχανικής Χωροθεσίας και Περιβάλλοντος
Μεσογείων 119, Αθήνα
- Γενική Γραµµατεία Λιµένων και Λιµενικής Πολιτικής
∆ιεύθυνση Λιµενικής Πολιτικής
Ακτή Βασιλειάδη Πύλες Ε1-Ε2, Λιµάνι Πειραιά ΤΚ 18510 Πειραιάς
- ∆/νση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος
Υψηλάντου 109, Πειραιάς ή Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, 185 10 Πειραιάς
6. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
- Λιµενικό Σώµα
1. ∆/νση Λιµενικής Αστυνοµίας
2. ∆/νση Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος
Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1-Ε2, Λιµάνι Πειραιά ΤΚ, 18510 Πειραιάς
- ΓΓ Πολιτικής Προστασίας
Ευαγγελιστρίας 2 105 63 Αθήνα
- ∆ιεύθυνση Τροχαίας
Κατεχάκη 1, 10177 Αθήνα
- Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώµατος, ∆ιεύθυνση ΙΙ Πυρόσβεσης – ∆ιάσωσης
τµήµα 1ο. Σχεδιασµός Αντιµετώπισης Πυρκαγιών Καταστροφών
Μουρούζη 4, 10674 Αθήνα
7. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
∆/νση Χωροταξίας και Προστασίας Περιβάλλοντος
Ιπποκράτους 3, Αθήνα
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ΑΔΑ: 4ΑΣΨ0-ΚΘΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ Α∆ΕΙΟ∆ΟΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΣΥΛΛΟΓΗΣ –
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ σύµφωνα µε το Άρθρο 8, παρ.1
και 2 της Κ.Υ.Α. Η.Π.50910/2727/2003
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ΑΔΑ: 4ΑΣΨ0-ΚΘΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΡΙΠΛΟΤΥΠΟ
ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
[ΓΙΑ
Ι∆ΙΑ
ΧΡΗΣΗ
(ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ) ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ
ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΕΣ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝ ΜΗΤΡΩΟ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ]

Το τριπλότυπο έντυπο συµπληρώνεται από τον παραγωγό του αποβλήτου που ξεκινά η
φόρτωση ή από τον κάτοχο του αποβλήτου που ξεκινά πάλι φόρτωση.
Το στέλεχος Α΄ επιστρέφει µετά την παραλαβή στον παραγωγό ή τον κάτοχο του
αποβλήτου.
Το στέλεχος Β΄ είναι για το αρχείο του συλλέκτη µεταφορέα.
Το στέλεχος Γ΄ παραµένει στον παραλήπτη.
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ΑΔΑ: 4ΑΣΨ0-ΚΘΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

1. ΕΝΤΥΠΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Ή ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
2. ANEX VII ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
3. ANEX VII ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ
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ΑΔΑ: 4ΑΣΨ0-ΚΘΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ Α∆ΕΙΟ∆ΟΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΣΥΛΛΟΓΗΣ –
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
σύµφωνα µε το Άρθρο 8,
παρ.1 και 2 της Κ.Υ.Α. Η.Π.50910/2727/2003
Για τη Συλλογή και µεταφορά µη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων απαιτούνται :
1. Αίτηση του ενδιαφερόµενου φορέα ή εταιρείας
2. Μελέτη Οργάνωσης και Λειτουργίας της δραστηριότητας συλλογής και µεταφοράς
µη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων. Η µελέτη εκπονείται σύµφωνα µε τις
τεχνικές προδιαγραφές του άρθρου 5 (παρ.1, εδ.γ) της ΚΥΑ
Η.Π.50910/2727/2003 και κατ’ ελάχιστον περιλαµβάνει:
2.1. Παρουσίαση του Φορέα ή της Εταιρείας
Γενικά
• Επωνυµία και η έδρα του Φορέα ή της Εταιρείας (ιδρυτικό ΦΕΚ αν υπάρχει).
• Γενικότερο πεδίο δραστηριότητας του Φορέα ή της Εταιρείας.
• Πιστοποιήσεις (ISO 9001-2, ISO 14000 ή EMAS), εάν υπάρχουν
• Υπεύθυνοι για τις επιµέρους δραστηριότητες διαχείρισης
2.2. Γεωγραφική περιοχή δραστηριοποίησης του Φορέα ή της Εταιρείας.
2.3. ∆ραστηριότητες συναφείς µε το αντικείµενο της διαχείρισης αποβλήτων (π.χ.
διεργασίες καθαρισµού, αποθήκευσης κλπ).
2.4. Είδη αποβλήτων (Κωδικοί Ε.Κ.Α.) Καταρτίζεται πίνακας Π.1. µε τα είδη των
αποβλήτων (κωδικοί ΕΚΑ) µε την
αντίστοιχη περιγραφή και την φυσική
κατάσταση του αποβλήτων (στερεό, υγρό, λάσπη, υδαρής λάσπη, σκράπ,
σκόνη, τέφρα κλπ) για τη διαχείριση των οποίων ζητείται να εκδοθεί η άδεια.
Στον προαναφερόµενο πίνακα καταχωρούνται και αντιστοιχίζονται :
• Οι παραγωγοί αποβλήτων ή οι πιθανοί παραγωγοί, εντός των διοικητικών
ορίων που θα έχει ισχύ η αιτούµενη άδεια, µε τους οποίους είτε υπάρχει
συνεργασία είτε θα επιδιωχθεί συνεργασία.
• Οι εγκαταστάσεις ή οι πιθανές εγκαταστάσεις παραλαβής των αντίστοιχων
αποβλήτων (κωδικοί ΕΚΑ) εντός ή εκτός των διοικητικών ορίων ισχύος της
άδειας µε τους οποίους είτε υπάρχει συνεργασία είτε θα επιδιωχθεί
συνεργασία.
• τα κατάλληλα οχήµατα µεταφοράς (όχηµα κλειστό, ανοιχτό, στεγανό,
απορριµµατοφόρο κλπ) και
• τα κατάλληλα µέσα συλλογής (κάδοι, press-containers κλπ)
2.5. Εξοπλισµός
Παρατίθεται πίνακας Π.2. µε τον απαιτούµενο και κατάλληλο κινητό εξοπλισµό
οχηµάτων µεταφοράς και µέσων συλλογής µε την αντίστοιχη ένδειξη αν είναι
ιδιόκτητος, ενοικιαζόµενος, χρησιµοποιούµενος µε χρονοµίσθωση ή αν θα γίνει
πιθανή προµήθεια.
Οι πίνακες Π.1. και Π.2. θα πρέπει να είναι αντίστοιχοι ή µπορεί να
συγχωνευθούν σε έναν.
2.6. Συνεργασίες
Παρατίθεται πίνακας Π.3. µε :
• Συνεργαζόµενες επιχειρήσεις ή φορείς που είναι παραγωγοί αποβλήτων και
υπάρχουν συµφωνητικά συνεργασίας ή δεν υπάρχουν συµφωνητικά
συνεργασίας αλλά θα επιδιωχθεί συνεργασία.
• Συνεργαζόµενες επιχειρήσεις ή φορείς που είναι εγκαταστάσεις παραλαβής
αποβλήτων και υπάρχουν συµφωνητικά συνεργασίας ή δεν υπάρχουν
συµφωνητικά συνεργασίας αλλά θα επιδιωχθεί συνεργασία.

ΑΔΑ: 4ΑΣΨ0-ΚΘΣ

Συµβάσεις µε συστήµατα εναλλακτικής διαχείρισης µη επικίνδυνων
αποβλήτων εάν υπάρχουν.
• Συµβάσεις µε ΟΤΑ εάν υπάρχουν.
Στον Π.3. θα πρέπει να αντιστοιχηθούν και οι κωδικοί αποβλήτων που παράγουν
ή παραλαµβάνουν οι συνεργαζόµενες επιχειρήσεις ή φορείς.
3. Οι αρµόδιες υπηρεσίες για την αδειοδότηση της δραστηριότητας συλλογής και
µεταφοράς µπορούν να ζητήσουν να συµπεριληφθούν, οποιεσδήποτε πρόσθετες
πληροφορίες ή στοιχεία, στο περιεχόµενο του φακέλου ώστε να εξασφαλίζεται η
προστασία του περιβάλλοντος µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο από την άσκηση
της δραστηριότητας (πχ για τη στάθµευση των οχηµάτων τον καθαρισµό κλπ).
•

ΑΔΑ: 4ΑΣΨ0-ΚΘΣ
ΤΡΙΠΛΟΤΥΠΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ) ΜΗΤΡΩΟ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Αύξων Αριθµός………………
1. Παραγωγός ή Κάτοχος Αποβλήτου

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ ΑΠΟ
ΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟ

Όνοµα:
Συνήθης περιγραφή του αποβλήτου:
………………………………………………..

∆ιεύθυνση:

……………………………………………………..

ΑΕΠΟ & Α∆Α :……………………………...
…………………………………………………
Αρµόδιος:
Τηλ:
Φαξ:

Κωδικός
Ευρωπαϊκού
Αποβλήτων :

Καταλόγου

………………………………………………..
Ηµεροµηνία µεταφοράς:

E-mail:
Πραγµατική ποσότητα:

…………………………………………………..
Tόνοι

Υπογραφή Αρµοδίου

m3:
2. Συλλέκτης - Μεταφορέας :
Όνοµα:

Αριθµός Μητρώου ΥΠΕΚΑ :
Μέσο µεταφοράς :

∆ιεύθυνση:
Αρµόδιος:

Ηµεροµηνία µεταφοράς:

Τηλ:
Φαξ:
E-mail:

Υπογραφή Αρµοδίου:

3. Εγκατάσταση Παραλαβής

Ταυτοποίηση
αποβλήτων
Εγκατάσταση Παραλαβής

από

την

Όνοµα:
∆ιεύθυνση:

Συνήθης περιγραφή του αποβλήτου:
………………………………………………..
……………………………………………………..

ΑΕΠΟ & Α∆Α :……………………………...
Αριθµός Μητρώου ΥΠΕΚΑ :
Αρµόδιος:

Κωδικός
Ευρωπαϊκού
Αποβλήτων :

Καταλόγου

………………………………………………..
Εργασίες αξιοποίησης ή διάθεσης

Τηλ:
Φαξ:
E-mail:
Ηµεροµηνία παραλαβής:

Κωδικός R
Κωδικός D:

Υπογραφή Αρµοδίου:

Το τριπλότυπο έντυπο συµπληρώνεται από τον παραγωγό του αποβλήτου που ξεκινά η φόρτωση ή από τον κάτοχο του αποβλήτου
που ξεκινά πάλι φόρτωση. Το στέλεχος Α΄ επιστρέφει µετά την παραλαβή στον παραγωγό ή τον κάτοχο του αποβλήτου.
Το στέλεχος Β΄ στο αρχείο του Συλλέκτη - Μεταφορέα
Το στέλεχος Γ΄ παραµένει στην εγκατάσταση παραλαβής.

ΑΔΑ: 4ΑΣΨ0-ΚΘΣ

Το τριπλότυπο έντυπο συµπληρώνεται από τον παραγωγό του αποβλήτου που ξεκινά η φόρτωση ή από τον κάτοχο του αποβλήτου
που ξεκινά πάλι φόρτωση. Το στέλεχος Α΄ επιστρέφει µετά την παραλαβή στον παραγωγό ή τον κάτοχο του αποβλήτου.
Το στέλεχος Β΄ στο αρχείο του Συλλέκτη - Μεταφορέα
Το στέλεχος Γ΄ παραµένει στην εγκατάσταση παραλαβής.

ΑΔΑ: 4ΑΣΨ0-ΚΘΣ
ΑΙΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ

ΕΞΑΓΩΓΗΣ ή ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

ΥΠΕΚΑ

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

∆/ΝΣΗ ΠΕΡ/ ΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ

Αιτών:
Πληροφορίες αποστολής (1)

Αρ. GR ………………… ………………….

1. Πρόσωπο που οργανώνει τη µεταφορά
(Εξαγωγέας)
Όνοµα:

2. Εισαγωγέας / Παραλήπτης

∆ιεύθυνση:

∆ιεύθυνση:

Αρ. Μητρώου ΥΠΕΚΑ

Αρ. Μητρώου ΥΠΕΚΑ

Όνοµα:

Αρµόδιος:
Αρµόδιος:
Τηλ:
Φαξ:
Τηλ:
Φαξ:
E-mail:
E-mail:
3.
Πραγµατική
ποσότητα:
4. Ακριβής ηµεροµηνία µεταφοράς:
Tόνοι
(Mg):
m3:
5.(α) 1ος µεταφορέας (2):
5.(β) 2ος µεταφορέας:
5.(γ) 3ος µεταφορέας:
Όνοµα:
Όνοµα:
Όνοµα:
∆ιεύθυνση:

∆ιεύθυνση:

∆ιεύθυνση:

Αρ. Μητρώου ΥΠΕΚΑ
Αρ. Μητρώου ΥΠΕΚΑ
Αρ. Μητρώου ΥΠΕΚΑ
Αρµόδιος:
Αρµόδιος:
Αρµόδιος:
Τηλ:
Τηλ:
Τηλ:
Φαξ:
Φαξ:
Φαξ:
E-mail:
E-mail:
E-mail:
Μέσο µεταφοράς :
Μέσο µεταφοράς :
Μέσο µεταφοράς :
Ηµεροµηνία µεταφοράς:
Ηµεροµηνία µεταφοράς:
Ηµεροµηνία µεταφοράς:
Υπογραφή:
Υπογραφή:
Υπογραφή:
6. ∆ηµιουργός των αποβλήτων (3):
8. Εργασίες αξιοποίησης (ή διάθεσης στην περίπτωση αποβλήτων
που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 4):
Αρχικός(οί)
παραγωγός(οί),
νέος(οι)
Κωδικός R /Κωδικός D:
παραγωγός(οι) ή συλλέκτης:
Όνοµα:
9. Συνήθης περιγραφή των αποβλήτων:
∆ιεύθυνση:
ΑΕΠΟ & Α∆Α :…………………………..
………………………………………………
Αρµόδιος:
Τηλ:
Φαξ:
E-mail:
7.
Εγκατάσταση
αξιοποίησης
□
Εργαστήριο
Όνοµα:
∆ιεύθυνση:
Αρµόδιος:
Τηλ:
Φαξ:
E-mail:
11. Χώρες/κράτη που αφορά η:
Εξαγωγή / αποστολή

10. Ταυτοποίηση των αποβλήτων (να συµπληρωθούν οι σχετικοί
κωδικοί):
(i) Παραρτήµατος ΙΧ της Βασιλείας::
(ii) Κωδικός ΟΟΣΑ (εάν διαφέρει από τον (i)):
(iii) Καταλόγου αποβλήτων ΕΚ:
(v) Εθνικός κωδικός:

∆ιαµετακόµιση

Εισαγωγή/Προορισµός

12. ∆ήλωση του προσώπου που οργανώνει τη µεταφορά: Βεβαιώνω ότι οι πληροφορίες είναι, καθόσον γνωρίζω,
πλήρεις και ακριβείς. Βεβαιώνω επίσης ότι έχουν αναληφθεί οι ενεργείς γραπτές συµβατικές υποχρεώσεις µε τον
παραλήπτη (δεν απαιτείται στην περίπτωση αποβλήτων που αναφέρονται στο άρθρο 3, παράγραφος 4).
Όνοµα:
Ηµεροµηνία:
Υπογραφή:
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε την αίτηση αποτελούν και Υπεύθυνη ∆ήλωση (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)
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Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε την αίτηση αποτελούν και Υπεύθυνη ∆ήλωση (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΑΔΑ: 4ΑΣΨ0-ΚΘΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΟ∆ΕΥΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 3 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 2 ΚΑΙ 4
Πληροφορίες αποστολής (1)
1. Πρόσωπο που οργανώνει τη µεταφορά
Όνοµα:

2. Εισαγωγέας / Παραλήπτης
Όνοµα:

∆ιεύθυνση:

∆ιεύθυνση:

Αρµόδιος:
Τηλ:
E-mail:
3. Πραγµατική ποσότητα:
(Mg):
m3:
5.(α) 1ος µεταφορέας (2):
Όνοµα:

Φαξ:
Tόνοι

∆ιεύθυνση:

Αρµόδιος:
Τηλ:
Φαξ:
E-mail:
4. Ακριβής ηµεροµηνία µεταφοράς:

5.(β) 2ος µεταφορέας:
Όνοµα:

5.(γ) 3ος µεταφορέας:
Όνοµα:

∆ιεύθυνση:

∆ιεύθυνση:

Αρµόδιος:
Αρµόδιος:
Αρµόδιος:
Τηλ:
Τηλ:
Τηλ:
Φαξ:
Φαξ:
Φαξ:
E-mail:
E-mail:
E-mail:
Μέσο µεταφοράς :
Μέσο µεταφοράς :
Μέσο µεταφοράς :
Ηµεροµηνία µεταφοράς:
Ηµεροµηνία µεταφοράς:
Ηµεροµηνία µεταφοράς:
Υπογραφή:
Υπογραφή:
Υπογραφή:
6. ∆ηµιουργός των αποβλήτων (3):
8. Εργασίες αξιοποίησης (ή διάθεσης στην περίπτωση αποβλήτων
που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 4):
Αρχικός(οί) παραγωγός(οί), νέος(οι) παραγωγός(οι) ή
Κωδικός R /Κωδικός D:
συλλέκτης:
Όνοµα:
9. Συνήθης περιγραφή των αποβλήτων:
∆ιεύθυνση:
Αρµόδιος:
Τηλ:
Φαξ:
E-mail:
7. Εγκατάσταση αξιοποίησης □ Εργαστήριο
Όνοµα:
∆ιεύθυνση:
Αρµόδιος:
Τηλ:
E-mail:
11. Χώρες/κράτη που αφορά η:
Εξαγωγή / αποστολή

10. Ταυτοποίηση των αποβλήτων (να συµπληρωθούν οι σχετικοί
κωδικοί):
(i) Παραρτήµατος ΙΧ της Βασιλείας::
(ii) Κωδικός ΟΟΣΑ (εάν διαφέρει από τον (i)):
(iii) Καταλόγου αποβλήτων ΕΚ:
(v) Εθνικός κωδικός:

Φαξ:

∆ιαµετακόµιση

Εισαγωγή/Προορισµός

12. ∆ήλωση του προσώπου που οργανώνει τη µεταφορά: Βεβαιώνω ότι οι πληροφορίες είναι, καθόσον γνωρίζω, πλήρεις και ακριβείς.
Βεβαιώνω επίσης ότι έχουν αναληφθεί οι ενεργείς γραπτές συµβατικές υποχρεώσεις µε τον παραλήπτη (δεν απαιτείται στην περίπτωση
αποβλήτων που αναφέρονται στο άρθρο 3, παράγραφος 4).
Όνοµα:
Ηµεροµηνία:
Υπογραφή:
13. Υπογραφή κατά την παραλαβή των αποβλήτων από τον παραλήπτη:
Όνοµα:
Ηµεροµηνία:
Υπογραφή:
ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Ή ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
14. Το φορτίο παρελήφθη στην εγκατάσταση αξιοποίησης
ή εργαστήριο
Παραληφθείσα ποσότητα: Tόνοι (Mg):
m³:
Όνοµα:
Ηµεροµηνία:
Υπογραφή:

(1)

(2)
(3)

Πληροφορίες που συνοδεύουν τις µεταφορές πράσινων αποβλήτων που αναφέρονται στον κατάλογο και προορίζονται
για αξιοποίηση ή αποβλήτων που προορίζονται για εργαστηριακή ανάλυση δυνάµει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1013/2006. Για τη συµπλήρωση του παρόντος εγγράφου, βλ. επίσης τις αντίστοιχες ειδικές οδηγίες που περιλαµβάνονται
στο Παράρτηµα ΙΓ του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006.
Εάν υπάρχουν περισσότεροι από τρεις µεταφορείς, προσθέστε τις πληροφορίες που προβλέπονται στη θέση 5 (α, β, γ).
Στην περίπτωση που το πρόσωπο που οργανώνει τη µεταφορά δεν είναι ο παραγωγός ή ο συλλέκτης, πρέπει να δίδονται
πληροφορίες σχετικά µε τον παραγωγό ή τον συλλέκτη.

ΑΔΑ: 4ΑΣΨ0-ΚΘΣ

INFORMATION ACCOMPANYING SHIPMENTS OF WASTE
AS REFERRED TO IN ARTICLE 3(2) AND (4)
Consignment information (1)
1. Person who arranges the shipment
Name:

2. Importer/consignee
Name:

Address:

Address:

Contact person:
Tel.:
Fax:
E-mail:
3. Actual quantity: Tonnes (Mg):
5.(a) First carrier (2)
Name:

Contact person:
Tel.:
Fax:
E-mail:
m3:
4. Actual date of shipment:
5.(b) Second carrier
5.(c) Third carrier
Name:
Name:

Address:

Address:

Address:

Contact person:
Contact person:
Contact person:
Tel.:
Tel.:
Tel.:
Fax:
Fax:
Fax:
E-mail:
E-mail:
E-mail:
Means of transport:
Means of transport:
Means of transport:
Date of transfer:
Date of transfer:
Date of transfer:
Signature:
Signature:
Signature:
6. Waste generator (3)
8. Recovery operation (or if appropriate disposal operation in the
Original producer(s), new producer(s) or collector:
case of waste referred to in Article 3(4)):
Name:
R-code/D-code:
9. Usual description of the waste:

Address:
Contact person:
Tel.:
E-mail:
7. Recovery facility
Name:

Fax:
Laboratory

Address:
Contact person:
Tel.:
E-mail:
11. Countries/states concerned:
Export/dispatch

10. Waste identification (fill in relevant codes):
(i) Basel Annex IX:
(ii) OECD (if different from (i)):
(iii) EC list of wastes:
(iv) National code:

Fax:

Transit

Import/destination

12. Declaration of the person who arranges the shipment: I certify that the above information is complete and correct to my best
knowledge. I also certify that effective written contractual obligations have been entered into with the consignee (not required in the case of
waste referred to in Article 3(4)):
Name:
Date:
Signature:
13. Signature upon receipt of the waste by the consignee:
Name:
Date:
Signature:
TO BE COMPLETED BY THE RECOVERY FACILITY OR BY THE LABORATORY:
14. Shipment received at recovery facility
or laboratory
Quantity received: Tonnes(Mg):
m³:
Name:
Date:
Signature:

(1)

(2)
(3)

Information accompanying shipments of green listed waste and destined for recovery or waste destined for
laboratory analysis pursuant to Regulation (EC) No 1013/2006. For completing this document, see also the
corresponding specific instructions as contained in Annex IC of Regulation (EC) No 1013/2006.
If more than three carriers, attach information as required in blocks 5 (a), (b), (c).
When the person who arranges the shipment is not the producer or collector, information about the producer or
collector shall be provided."

