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Όροι και υποχρεώσεις για τη συλλογή και μεταφορά μη επικίνδυνων αποβλήτων
εντός του εθνικού χώρου από ΟΤΑ Α΄ βαθμού ή ΦΟΔΣΑ
Α. Γενικοί όροι και υποχρεώσεις:
Α1. Κατά την εκτέλεση των εργασιών συλλογής και μεταφοράς των μη επικίνδυνων
αποβλήτων λαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα μέτρα που προβλέπονται στην ισχύουσα
νομοθεσία για τη διαχείριση μη επικίνδυνων αποβλήτων, καθώς και για την προστασία των
εργαζομένων και του εργασιακού περιβάλλοντος.
Α2. Για την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών διατίθεται (σε χρήση) ο απαραίτητος
εξοπλισμός και τηρούνται οι προβλεπόμενες από τις ισχύουσες διατάξεις απαιτήσεις
σχετικά με τον καθαρισμό, τη συντήρηση και το χειρισμό του εξοπλισμού, έτσι ώστε να μην
εγκυμονούνται κίνδυνοι για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.
Α3. Οι εργασίες συλλογής και μεταφοράς αφορούν αποκλειστικά τα μη επικίνδυνα
απόβλητα με τους κωδικούς ΕΚΑ που έχουν δηλωθεί στην παρούσα φόρμα καταχώρισης.
Α4. Τα απόβλητα μεταφέρονται σε κατάλληλα αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις για εργασίες
ανάκτησης (R) ή διάθεσης αυτών (D).
Α5. Για τη συλλογή και μεταφορά μη επικίνδυνων αποβλήτων που εμπίπτουν στις
διατάξεις περί εναλλακτικής διαχείρισης [ελαστικά, Απόβλητα Εκσκαφών – Κατασκευών –
Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ), Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ), Απόβλητα Ηλεκτρικού
Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)], είναι σε ισχύ σύμβαση συνεργασίας με αντίστοιχο
εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης (ΣΕΔ). Σε περίπτωση ανάθεσης των
ανωτέρω εργασιών σε τρίτο, αυτός έχει συνάψει την εν λόγω σύμβαση με εγκεκριμένο ΣΕΔ.
Α6. Οι εργασίες συλλογής και μεταφοράς αναλαμβάνονται από προσωπικό που έχει λάβει
σχετική εκπαίδευση, διαθέτει τον κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό και είναι επαρκές
για την κάλυψη των απαιτήσεων του εκάστοτε επιτελούμενου έργου.
Α7. Η στάθμευση των μέσων μεταφοράς γίνεται σε κατάλληλους χώρους, σύμφωνα και με
τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Επιπλέον, ο καθαρισμός των μέσων
μεταφοράς, καθώς και τυχόν εργασίες μεταφόρτωσης των αποβλήτων λαμβάνουν χώρα σε
χώρους κατάλληλους για το σκοπό αυτό.
Α8. Υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο ΗΜΑ η Έκθεση Αποβλήτων κάθε έτους, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στην ΚΥΑ οικ.43942/4026/2016, όπως ισχύει.
Α9. Γίνεται επικαιροποίηση των σχετικών με την εν λόγω δραστηριότητα στοιχείων στο
ΗΜΑ, όποτε αυτό απαιτείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Β. Όροι και υποχρεώσεις για τη συλλογή μη επικίνδυνων αποβλήτων:
Β1. Επιλέγονται κατάλληλα σημεία συλλογής, έτσι ώστε να υπάρχει εύκολη πρόσβαση, να
διευκολύνεται η λειτουργία των διαδικασιών φορτοεκφόρτωσης και γενικά να μη
παρενοχλούνται οι πλησίον δραστηριότητες.
Β2. Τα μέσα συλλογής / προκαταρκτικής αποθήκευσης των αποβλήτων (π.χ. κάδοι)
τοποθετούνται σε κατάλληλους χώρους και με λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για την
αποφυγή πρόκλησης εστιών ρύπανσης.
Β3. Ο καθαρισμός των μέσων συλλογής και η απολύμανσή τους, ανάλογα με την
περίπτωση, πραγματοποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να αποφεύγεται η
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πρόκληση ρύπανσης, να διασφαλίζεται η προστασία της ανθρώπινης υγείας και του
περιβάλλοντος και να μην επηρεάζεται αρνητικά η προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση
ή ανάκτηση και, εν γένει, η περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση των προς μεταφορά
αποβλήτων.
Β4. Στην περίπτωση συλλογής ΑΕΚΚ, οι κάδοι συλλογής / προκαταρκτικής αποθήκευσής
τους, στο τέλος της ημερήσιας εργασίας, καλύπτονται κατάλληλα, ώστε να αποφεύγεται
τυχόν διαφυγή σκόνης και η απόρριψη σε αυτούς άλλου είδους αποβλήτων.
Γ. Όροι και υποχρεώσεις για τη μεταφορά μη επικίνδυνων αποβλήτων:
Γ1.
Γενικά, για τη μεταφορά των μη επικίνδυνων αποβλήτων ακολουθούνται τα
προβλεπόμενα για τις μεταφορές εμπορευμάτων.
Γ2.
Τα χρησιμοποιούμενα μέσα μεταφοράς (φορτηγά κ.α.) είναι κατασκευασμένα από
κατάλληλο υλικό έτσι ώστε να καθίσταται ασφαλής η μεταφορά των αποβλήτων (δηλαδή
να εξασφαλίζεται αντίσταση σε τριβές και φθορές, αδιάβροχη προστασία κ.λπ.).
Γ3.
Τα ανοικτού τύπου μέσα μεταφοράς φέρουν κάλυμμα, εφόσον απαιτείται για την
αποφυγή διαφυγής των αποβλήτων, σκόνης και άλλων σωματιδίων που μπορούν να
προκαλέσουν ρύπανση, καθώς και για την αποφυγή έκλυσης δυσάρεστων οσμών.
Γ4.
Η συλλογή και μεταφορά ΑΗΗΕ γίνεται υπό την προϋπόθεση ότι ο εξοπλισμός είναι
ακέραιος (βλ. άρθρο 85 παρ. 1 Ν.4685/2020), έτσι ώστε να αποκλείεται η διαφυγή στο
περιβάλλον τυχόν επικίνδυνων ουσιών που αυτά περιέχουν.
Γ5. Η συλλογή και μεταφορά ΟΤΚΖ γίνεται υπό την προϋπόθεση ότι τα ΟΤΚΖ είναι ακέραια
έτσι ώστε να αποκλείεται η διαφυγή στο περιβάλλον τυχόν επικίνδυνων ουσιών που αυτά
περιέχουν.
Σημείωση: Η καταλληλότητα των οχημάτων μεταφοράς και ο έλεγχός τους εμπίπτουν στις
αρμοδιότητες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Επίσης, θέματα υγιεινής και
ασφάλειας στην εργασία εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων.
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων
υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1):

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Τηλ:
Οδός
:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Ε-mail):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις
παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

(3),

που προβλέπονται από τις διατάξεις της

Τηρούνται από τον … (α) οι «Όροι και υποχρεώσεις για τη συλλογή και μεταφορά μη επικίνδυνων
αποβλήτων εντός του εθνικού χώρου από ΟΤΑ Α΄ βαθμού ή ΦΟΔΣΑ» που αναφέρονται στη φόρμα
Καταχώρισης Δραστηριότητας Συλλογής & Μεταφοράς Μη Επικίνδυνων Αποβλήτων του
Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων. (4)
Ημερομηνία:

…/…/20…

Ο – Η Δηλών/ούσα

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη η Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση
του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να
προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον,
τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή
την δηλούσα.
(α) Ονομασία ΟΤΑ Α΄ βαθμού ή ΦΟΔΣΑ.
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