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Για την συλλογή και μεταφορά μη επικίνδυνων αποβλήτων 

Για τη συλλογή και μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων 

Τι σημαίνει περιβαλλοντική αδειοδότηση;                    Άδειες και εγκρίσεις 
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Άδεια  
συλλογής - μεταφοράς 



              Άδεια για την συλλογή μεταφορά μη επικίνδυνων αποβλήτων  

Αρμόδια Αρχή 

Για τις περιπτώσεις μη επικίνδυνων αποβλήτων εκδίδεται ενιαία άδεια συλλογής και 
μεταφοράς από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της οικείας 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης των αντίστοιχων περιοχών που πραγματοποιείται η 
συλλογή και μεταφορά (αρ.36, παρ. 4, Ν. 4042/2012), η οποία χορηγείται βάσει της 
ΚΥΑ 50910/2727/2003 (αρ. 8). 
   

 
 
 

Περιεχόμενο Αδείας 

 
 

Ειδικές περιπτώσεις 
  

 
 Ειδικές περιπτώσεις αδειοδότησης αποτελούν τα απόβλητα ηλεκτρικού και 

ηλεκτρικού εξοπλισμού και τα μη επικίνδυνα απόβλητα στο πεδίο εφαρμογής της 
εναλλακτικής διαχείρισης (Ν. 2939/2001, Ν. 3854/2010).  

Οι άδειες αδειοδοτούν τη δραστηριότητα και όχι τα μέσα συλλογής και μεταφοράς, 
ενώ σε αυτές θα πρέπει να αναφέρονται οι κωδικοί ΕΚΑ, να αποτυπώνονται σε 
πίνακα και να αντιστοιχίζονται με τα κατάλληλα οχήματα μεταφοράς και τα μέσα 
συλλογής, τηρώντας τις διαδικασίες της ΚΥΑ 114218/1997. 
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 
ανάκτησης ή διάθεσης ή προς διασυνοριακή μεταφορά (Εγκύκλιος ΥΠΕΚΑ 
129043/4345/8-7-2011). 
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Άδεια για την συλλογή μεταφορά επικίνδυνων  αποβλήτων  

Αρμόδια Αρχή 

• Η άδεια για τη συλλογή και μεταφορά επικινδύνων αποβλήτων που 
πραγματοποιείται σε πανελλαδικό επίπεδο (σε περισσότερες από μια 
Αποκεντρωμένες Διοικήσεις) χορηγείται με απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής 
Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ, μετά από εισήγηση της Δ/νσης 
Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΚΑ (αρ. 36, παρ. 4, Ν. 4042/2012). 
• Η άδεια για τη συλλογή και μεταφορά επικινδύνων αποβλήτων που 
πραγματοποιείται εντός των γεωγραφικών ορίων αρμοδιότητας της εκάστοτε 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης χορηγείται από τις Δ/νσεις ΠΕΧΩΣΧ των 
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων (αρ. 36, παρ. 4, Ν. 4042/2012). 
   

 
 
 

Απαραίτητες συμβάσεις 

 
 

Για την πραγματοποίηση κάθε εργασίας συλλογής και μεταφοράς επικίνδυνων 
αποβλήτων απαιτείται: 
• Να υπάρχουν συμβάσεις σε ισχύ, σχετικά με την παραλαβή των αποβλήτων, 
μεταξύ της εταιρείας και των παραγωγών ή κατόχων των αποβλήτων. Στις 
συμβάσεις αυτές, μεταξύ άλλων, να αναφέρεται απαραίτητα ο αποδέκτης των 
αποβλήτων και η εργασία διάθεσης ή ανάκτησης (D ή R) αυτών στην εγκατάσταση 
του αποδέκτη. 
• Να υπάρχουν συμβάσεις σε ισχύ, σχετικά με την παράδοση των αποβλήτων, 
μεταξύ της εταιρείας και των εγκαταστάσεων παραλαβής (αποδεκτών) αυτών. Οι 
αποδέκτες πρέπει να διαθέτουν τις απαραίτητες σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία, άδειες. 
• Να υπάρχει Ασφαλιστήριο συμβόλαιο σε ισχύ.  
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Για τις εργασίες επεξεργασίας μη επικίνδυνων αποβλήτων 

Για εργασίες προσωρινής αποθήκευσης, μεταφόρτωσης, 
ανάκτησης και διάθεσης μη επικίνδυνων αποβλήτων  

Τι σημαίνει περιβαλλοντική αδειοδότηση;                      Άδειες και εγκρίσεις 

1. Περιβαλλοντική 
αδειοδότηση (ΑΕΠΟ ή ΠΠΔ) 
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2. Άδεια λειτουργίας 



Γνωστοποίηση 
εγκατάστασης 

Γνωστοποίηση 
ή Έγκριση 

Λειτουργίας 

ΑΕΠΟ 
Άδεια 

Δόμησης 

Άδεια 
Δόμησης 

Γνωστοποίηση 
ή Έγκριση 

Λειτουργίας 

Θεσμοθετημένες Συμβατές  Χρήσεις Γης (Χωροθέτηση)   

Μη Καθορισμένες Χρήσεις Γης  

                        Διαδικασία αδειοδότησης  
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ΑΕΠΟ 

Έγκριση Εγκατάστασης  
ή Βεβαίωση 

Χωροθέτησης 



Τι σημαίνει περιβαλλοντική αδειοδότηση;                    Τι εξετάζεται στην περιβαλλοντική αδειοδότηση; 

Λειτουργία 
δραστηριότητας: 
(αναλυτική περιγραφή 

παραγωγικής διαδικασίας, 
κτιριακών εγκαταστάσεων και 

νομιμότητα αυτών, 
κατανάλωση ενέργειας – 

νερού, πρώτες ύλες, προϊόντα 
και απόβλητα) 

Αναφορά υπαγωγής 
δραστηριότητας σε 

ειδικότερες διατάξεις:  

(Seveso, Βέλτιστες 
Διαθέσιμες Τεχνικές) 

Επιπτώσεις δραστηριότητας: 
(περιγραφή επιπτώσεων στο φυσικό και 
ανθρωπογενές περιβάλλον, περιγραφή 

απόβλητων με ποσοτικοποιημενα 
στοιχεία και ισοζύγια, κυκλοφοριακή 

μελέτη,  επιπτώσεις –συστήματα 
αντιρρύπανσης, μοντέλων διασποράς 

αερίων ρύπων – θορύβου, επιρροή 
έργου σε φυσικές καταστροφές, 
ανώτατες οριακές εκπομπών και 

συχνότητας μετρήσεων, διερεύνηση 
τήρησης εγκεκριμένων όρων και 

τεκμηρίωση ενδεχόμενης απόκλισης ) 

Επιβολή όρων και 
περιορισμών 
λειτουργίας - 

οριακών τιμών 
εκπομπής με την 

Έκδοση Απόφασης 
Έγκρισης 

Περιβαλλοντικών 
Όρων  

Χωροθέτηση 
δραστηριότητας : 

(χρήσεις γης, αρχαιολογία, 
δασαρχείο, προστατευόμενες 

περιοχές, Ειδικά και 
Περιφερειακά Χωροταξικά 

Πλαίσια, Εθνικό και 
Περιφερειακά Σχέδια 

Διαχείρισης Αποβλήτων, 
Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών 

Απορροής κλπ) 
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Ν. 4014/2011 
                         Διαδικασία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης 

ΝΕΩΝ  Έργων 

 
1. Σύνταξη ΜΠΕ σύμφωνα με την 

οικ. 170225/2014 ΚΥΑ –          
17 κεφάλαια και χάρτες 

2. Επί της ΜΠΕ γνωμοδοτούν ≈ 
15 υπηρεσίες 

3. Απαιτείται δημοσίευση  και 
διαβούλευση του κοινού → 
γνωμοδότηση Περιφερειακού 
Συμβουλίου 

4. Ελάχιστος απαιτούμενος 
χρόνος ολοκλήρωσης 
διαδικασίας περιβαλλοντικής 
αδειοδότησης: 

Προαιρετικό στάδιο 
από Αρμόδια υπηρεσία 

ΑΕΠΟ 

ΜΠΕ Α1 
ΑΕΠΟ Α1 : Απόφαση του 

Υπουργού ΠΕΝ 

ΜΠΕ Α2 
ΑΕΠΟ Α2 : Απόφαση του Γ.Γ 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΠΠΔ κατηγορίας Β 
Ενσωμάτωση ΠΠΔ στην 

άδεια λειτουργίας από την 
αρμόδια υπηρεσία 

Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση 
Έργα που βρίσκονται εντός 
του δικτύου Natura 2000 –

έγκριση με την ΑΕΠΟ 

Χρόνος ισχύος ΑΕΠΟ 
κατηγορίας Α 

10έτη ισχύ ή 12ετη σε 
περίπτωση που η 
δραστηριότητα διαθέτει ISO 
14001 τη τελευταία 5ετια 

Προκαταρκτικός 
Προσδιορισμός 

Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων 

  
 
 
 
 
 
 

ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ 
 

Τύπος 
Έγκρισης 

Χρόνος 
στη 
Θεωρία 

Χρόνος 
στη 
Πράξη 

Α1 5,5 μήνες 1,5 έτος 

Α2 4,5 μήνες 1 έτος 
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•Το κριτήριο της ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗΣ μεταβολής των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
των ήδη αδειοδοτημένων έργων ΕΊΝΑΙ ΑΟΡΙΣΤΟ και έγκειται στη διακριτική 
ευχέρεια του εκάστοτε υπαλλήλου. 
•Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση, δεν απαιτείται μόνο στην περίπτωση 

ανανέωσης και εφόσον στην ΜΠΕ με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί 
όροι του έργου είχε ληφθεί υπόψη η χωροθέτηση του στο δίκτυο Natura και 
υπό την προϋπόθεση ότι  τεκμαίρεται ότι δεν έχουν επέλθει ουσιαστικές 
μεταβολές των δεδομένων βάσει των οποίων εκδόθηκε η ΑΕΠΟ. 

 
 

Ανανέωση ή  Τροποποίηση ΑΕΠΟ  
εμπρόθεσμη υποβολή : 2 μήνες  πριν τη λήξη της ΑΕΠΟ ώστε αυτή να διατηρείται σε 
ισχύ μέχρι την έκδοση νέας ΑΕΠΟ) 

 

 

Ν. 4014/2011 
                           Διαδικασία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης Υφιστάμενων Έργων 

 1. Σύνταξη ΜΕΛΕΤΗΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
σύμφωνα με την οικ. 
170225/2014 ΚΥΑ –          
10 – 13 κεφάλαια και 
χάρτες 

2. Για τη β΄ περίπτωση επί 
του φακέλου 
γνωμοδοτούν ≈ 5 
υπηρεσίες 

3. Απαιτείται δημοσίευση  
χωρίς διαβούλευση του 
κοινού 

 
 
 
 
 
 
 
 

Χρόνος στη 
Θεωρία 

Χρόνος στη 
Πράξη 

1,5 μήνας 5 μήνες έως 
1 έτος  

α’ περίπτωση  
Επέρχεται ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ μεταβολή 
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
από τη λειτουργία του έργου ή της 
δραστηριότητας, απαιτείται η 
υποβολή νέας ΜΠΕ και τήρηση 
διαδικασίας έγκρισης νέας ΜΠΕ 
(σημ.: αν η υφιστάμενη ΑΕΠΟ έχει 
λήξει παραπάνω από 2 έτη 
αυτόματα ΜΠΕ ) 

β’ περίπτωση  
Δεν επέρχεται ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ 
μεταβολή των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων οπότε εκδίδεται μετά 
τη  γνωμοδότηση, συναρμόδιων 
υπηρεσιών  νέα ΑΕΠΟ ή απόφαση 
περί μη τροποποίησης της ΑΕΠΟ, 
λαμβάνοντας υπόψη τα 
επικαιροποιημένα στοιχεία 
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Θετικές Παρεμβάσεις Ν.4014/2011 

Ηλεκτρονική Διαχείριση 
Διαδικασίας Περιβαλλοντικής 

Αδειοδότησης (Η.Δ.Δ.Π.Α.)- 
Άρθρο 18 

Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό 
Μητρώο (Η.Π.Μ.) 

Περιβαλλοντική Ταυτότητα 
(ΠΕΤ) 

Υποβολή, παρακολούθηση και δρομολόγηση διαδικασίας περιβαλλοντικής 
αδειοδότησης μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΗΠΜ, καταγραφή των 
αποτελεσμάτων τυχόν περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων. Με την έναρξη της 
διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης, τα έργα λαμβάνουν αυτόματα ένα 
μοναδικό χαρακτηριστικό αριθμό που καλείται ΠΕριβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ), ο 
οποίος παραμένει αμετάβλητος, ακόμη και σε περίπτωση ανανέωσης, 
τροποποίησης ή κατάργησης της αντίστοιχης ΑΕΠΟ ή των ΠΠΔ ή αλλαγής του φορέα 
του έργου.  Εφαρμογή   7 χρόνια μετά 
 
 
Η διαδικτυακή πύλη του ΗΠΜ είναι προσβάσιμη μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης 
http://eprm.ypen.gr 

 
 

Γενική Συνέλευση: «Πανελληνίου Συνδέσμου Ανακυκλωτών Μεταλλικών Απορριμμάτων»                                               Βόλος, 14 Απρίλιου 2019 



Δυσχέρειες και Προτάσεις Βελτίωσης της Διαδικασίας 
Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης 

Τυπολατρική και χρονοβόρα η 
διαδικασία περιβαλλοντικής 

αδειοδότησης από την οποία η 
ΑΕΠΟ καταλήγει σε ένα 

σύγγραμμα όρων   
 

 
Θέσπιση κινήτρων για τις μονάδες που συστηματικά και αποδεδειγμένα τηρούν τους 
περιβαλλοντικούς όρους (π.χ. αυτοδίκαιη παράταση χρονικής ισχύος ΑΕΠΟ). 
Αλλαγή του πλαισίου περιβαλλοντικής αδειοδότησης και μετάθεση του ελεγκτικού βάρους από το 
στάδιο της έγκρισης μελέτης και έναρξης της δραστηριότητας, στο στάδιο λειτουργίας της. 

  

Μείωση χρόνου μέσω του 
Ηλεκτρονικής Διαχείρισης 

Διαδικασίας Περιβαλλοντικής 
Αδειοδότησης (Η.Δ.Δ.Π.Α) 

Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό 
Μητρώο 
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Απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας λειτουργίας 

Άδεια λειτουργίας βάσει                                                                 
ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/11936/836/2019  

Γενικά δικαιολογητικά 
 

Ειδικά δικαιολογητικά 

1. Περιβαλλοντική Ταυτότητα & ΑΕΠΟ του έργου 

2. Τεχνική έκθεση οργάνωσης και λειτουργίας της εγκατάστασης  

3. Τοπογραφικό διάγραμμα  

4. Περιγραφή της δραστηριότητας  

5. Περιγραφή του μηχανολογικού εξοπλισμού  

6. Κατάταξη της δραστηριότητας 

7. Υπεύθυνη δήλωση μηχανικού 
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1. Αντίγραφο οικοδομικής άδειας  

2. Πιστοποιητικό πυρασφάλειας  

3. Άδεια χρήσης νερού 

4. Υπεύθυνη δήλωση για τα εφεδρικά Η/Ζ 

5. Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης  

6. Άδεια χρήσης φυσικού αερίου  

7. Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο  

8. Τεχνικο-οικονομικη μελέτη του κόστους αποκατάστασης και 
μετέπειτα φροντίδας  

9. Λογαριασμός ειδικού αποθεματικού  

10. Πρόγραμμα εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου της εγκατάστασης  

 
Αδειοδοτούσα Αρχή: 
• Για έργα και δραστηριότητες της 4ης Ομάδας «Συστήματα Περιβαλλοντικών Υποδομών» είναι η Αρμόδια 

Υπηρεσία Περιβάλλοντος της οικείας Περιφερειακής Ενότητας 
• Για έργα και δραστηριότητες της 9ης Ομάδας: «Βιομηχανικές δραστηριότητες και συναφείς εγκαταστάσεις» 

και της 12ης Ομάδας: «Ειδικά έργα και δραστηριότητες», εφόσον υπάγονται και στην 9η Ομάδα, είναι η 
Αρμόδια Υπηρεσία Ανάπτυξης της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.  



                                   Υποχρεώσεις διαχειριστών  

ΗΜΑ 
 

Τεχνικός Ασφαλείας 

1. Η συμπλήρωση της Έκθεσης Αποβλήτου κάθε 
έτος είναι υποχρεωτική και λήγει την 31η 
Μαρτίου. 

2. Ιδιαίτερη μέριμνα απαιτείται κατά την 
καταχώρηση στοιχείων αποβλήτου [κωδικός 
ΕΚΑ και ποσότητα (tn)] 

3. Ιδιαίτερη μέριμνα απαιτείται κατά την 
αρχειοθέτηση εγγράφων παραλαβής – 
παράδοσης αποβλήτων  
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1. Κάθε επιχείρηση πρέπει να έχει Τεχνικό 
Ασφαλείας 

2. Πλέον η καταχώρηση του Τεχνικού Ασφαλείας 
γίνεται μέσω του site της Επιθεώρησης 
Εργασίας (ΣΕΠΕ) 

3. Όταν ο εργοδότης εκτελεί χρέη Τεχνικού 
Ασφαλείας, μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει 
υποχρέωση ηλεκτρονικής αναγγελίας. 

 

 



 
 
Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας 
 

Σπυριδούλα Κικάϊρε 
Περιβαλλοντολόγος 
K. +30 6985 552 681 

spiridoula.kikaire@samaras-co.gr 
www.samaras-co.gr 

 

Γενική Συνέλευση: «Πανελληνίου Συνδέσμου Ανακυκλωτών Μεταλλικών Απορριμμάτων»                                               Βόλος, 14 Απρίλιου 2019 

mailto:spiridoula.kikaire@samaras-co.gr
mailto:spiridoula.kikaire@samaras-co.gr
mailto:spiridoula.kikaire@samaras-co.gr
http://www.samaras-co.gr/
http://www.samaras-co.gr/
http://www.samaras-co.gr/

