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ΘΕΜΑ: Εφαρμογή νομοθεσίας για τη διασυνοριακή μεταφορά μη επικινδύνων 
αποβλήτων

ΣΧΕΤ.:
1. Ο  Κανονισμός  (ΕΚ)  αριθ.  1013/2006  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του 

Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2006, «για τις μεταφορές των αποβλήτων», όπως έχει 
τροποποιηθεί με: 

 α. τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 255/2013 της Επιτροπής της 20ης Μαρτίου 2013
β. τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 135/2012 της Επιτροπής της 16ης Φεβρουαρίου 2012
γ. τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 664/2011 της Επιτροπής της 11ης Ιουλίου 2011
δ. τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 308/2009 της Επιτροπής της 15ης Απριλίου 2009 
ε. τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1379/2007 της Επιτροπής της 26ης Νοεμβρίου 2007.

2. Ο  Κανονισμός  (ΕΚ)  αριθ.  1418/2007  της  Επιτροπής  της  29ης Νοεμβρίου  2007, 
«σχετικά  με  την  εξαγωγή για  αξιοποίηση  ορισμένων  αποβλήτων  προς  ορισμένες 
χώρες στις οποίες δεν εφαρμόζεται η απόφαση του ΟΟΣΑ», όπως έχει τροποποιηθεί 
με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 674/2012 της Επιτροπής της 23ης Ιουλίου 2012 και τον 
Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 57/2013 της Επιτροπής της 23ης Ιανουαρίου 2013. 

3. Ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 669/2008 της Επιτροπής της 15ης Ιουλίου 2008,  «για τη 
συμπλήρωση του Παραρτήματος ΙΓ του (1) σχετικού Κανονισμού».

4. Ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 333/2011 του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 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».

5. Η Οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης 

Νοεμβρίου 2008, «για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών».
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6. Η  Απόφαση  2000/532/ΕΚ  της  Επιτροπής  της  3ης Μαΐου  2000,  «για  τη  θέσπιση 
καταλόγου αποβλήτων»,  όπως έχει  τροποποιηθεί  με  τις  Αποφάσεις  2001/118/ΕΚ, 
2001/119/ΕΚ και 2001/573/ΕΚ της Επιτροπής (Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων).

7. Η  Απόφαση  2003/33/ΕΚ  του  Συμβουλίου  της  19ης Δεκεμβρίου  2002,  «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».

8. Ο Νόμος 1650/1986 (Φ.Ε.Κ. 160/Α), «για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως 
έχει τροποποιηθεί με το Νόμο 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α).  

9. Ο Νόμος 2939/2001 (Φ.Ε.Κ. 179/Α), «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των 
συσκευασιών  και  άλλων προϊόντων  –  Ίδρυση Εθνικού  Οργανισμού  Εναλλακτικής 
Διαχείρισης  Συσκευασιών  και  Άλλων  Προϊόντων  (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.)  και  άλλες 
διατάξεις»,  όπως έχει  τροποποιηθεί  με  το  Νόμο  3854/2010  (Φ.Ε.Κ.  94/Α)  και  τα 
εκτελεστικά του Π.Δ. και ΚΥΑ, όπως ισχύουν.

10. Ο Νόμος 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α),  «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» και τα εκτελεστικά Π.Δ. που 
έχουν εκδοθεί.

11. Ο  Νόμος  3982/2011  (Φ.Ε.Κ.  143/Α),  «Απλοποίηση  αδειοδότησης  τεχνικών 
επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και 
άλλες διατάξεις».

12. Ο  Νόμος  4042/2012  (Φ.Ε.Κ.  24/Α),  «Ποινική  προστασία  του  περιβάλλοντος  − 
Εναρμόνιση  με  την  Οδηγία  2008/99/ΕΚ  −  Πλαίσιο  παραγωγής  και  διαχείρισης 
αποβλήτων  −  Εναρμόνιση  με  την  Οδηγία  2008/98/ΕΚ  −  Ρύθμιση  θεμάτων 
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».

13. Η  Υ.Α.  1958/12  (Φ.Ε.Κ.  21/Β),  «Κατάταξη  δημόσιων  και  ιδιωτικών  έργων  και 
δραστηριοτήτων  σε  κατηγορίες  και  υποκατηγορίες  σύμφωνα  με  το  Άρθρο  1 
παράγραφος 4 του Ν. 4014/2011 (Φ.Ε.Κ. 209/Α)».

14. Η  Κ.Υ.Α.  114218/1997  (Φ.Ε.Κ.  1016/Β),  «Κατάρτιση  πλαισίου  Προδιαγραφών  και 
γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων».

15. Η Κ.Υ.Α. 29407/3508/2001 (Φ.Ε.Κ. 1572/Β), «Μέτρα και όροι για την υγειονομική 
ταφή αποβλήτων».

16. Η  Κ.Υ.Α.  50910/2727/2003  (Φ.Ε.Κ.  1909/Β),  «Μέτρα  και  όροι  για  τη  Διαχείριση 
Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης».

17. Η Εγκύκλιος με αρ. πρ. οικ. 129043/4345/08-07– 2011 (ΑΔΑ: 4ΑΣΨ0-ΚΘΣ).
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Α. Σκοπός
Σκοπός της παρούσας εγκυκλίου είναι:

 να διευκολύνει την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας που σχετίζεται με τη διαχείριση 
των  μη επικινδύνων αποβλήτων

 να  παρέχει  οδηγίες  και  διευκρινίσεις  σχετικά  με  την  εφαρμογή  των  διατάξεων  του 
Κανονισμού (ΕΚ) 1013/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης 

Ιουνίου 2006 «για τις μεταφορές των αποβλήτων»
 να  απλουστεύσει  τη  διαδικασία  διασυνοριακής  μεταφοράς  των  μη  επικινδύνων 

αποβλήτων.

Β. Γενικά για τη διασυνοριακή μεταφορά μη επικινδύνων αποβλήτων
Η διασυνοριακή μεταφορά μη επικινδύνων αποβλήτων διέπεται από τις διατάξεις των (1) έως 
(4) σχετικών Κανονισμών και αφορά σε:

 μεταφορές αποβλήτων μεταξύ κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) (με ή 
χωρίς διαμετακόμιση μέσω τρίτων χωρών)

 εισαγωγές αποβλήτων στην ΕΕ από τρίτες χώρες
 εξαγωγές αποβλήτων από την ΕΕ σε τρίτες χώρες
 μεταφορές αποβλήτων από και προς τρίτες χώρες, με διαμετακόμιση μέσω κράτους- 

μέλους της ΕΕ.

Σε  συνάρτηση  των  προαναφερόμενων  περιπτώσεων,  η  διασυνοριακή  μεταφορά  μη 
επικινδύνων αποβλήτων πραγματοποιείται:

 με τη διαδικασία της προηγούμενης γραπτής κοινοποίησης και συγκατάθεσης, όπως 
προβλέπεται στα άρθρα 4 έως 17 του (1) σχετικού Κανονισμού ή

 με τη διαδικασία του «πράσινου» καταλόγου, σύμφωνα με την οποία οι μεταφορές 
των αποβλήτων υπόκεινται στις γενικές απαιτήσεις ενημέρωσης του άρθρου 18 του 
(1) σχετικού Κανονισμού και συνοδεύονται από το έντυπο του Παραρτήματος VII του 
ίδιου Κανονισμού. 

Γ. Εξαγωγές μη επικινδύνων αποβλήτων

Γ.1. Εξαγωγές προς κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ)  

Γ.1.1 Διαδικασία προηγούμενης γραπτής κοινοποίησης και συγκατάθεσης

Οι  εξαγωγές  μη  επικινδύνων  αποβλήτων  από  την  Ελλάδα  προς  κράτος-μέλος  της  ΕΕ 
υπόκεινται στη διαδικασία της προηγούμενης γραπτής κοινοποίησης και συγκατάθεσης στις 
περιπτώσεις για τις οποίες:

i. Τα  απόβλητα  προορίζονται  για  εργασίες  διάθεσης  (D),  όπως  αναγράφονται  στο 
Παράρτημα ΙΙ της Ενότητας Β του Νόμου 4042/2012.

ii. Χώρες προορισμού των αποβλήτων είναι η Βουλγαρία (έως Δεκέμβριο 2014) είτε η 
Ρουμανία (έως Δεκέμβριο 2015).

iii. Τα  απόβλητα  δεν  είναι  ταξινομημένα  σε  ενιαία  καταχώριση  σε  κανένα  από  τα 
παρακάτω Παραρτήματα του (1) σχετικού Κανονισμού:

 Παράρτημα ΙΙΙ («Πράσινος» Κατάλογος).
 Παράρτημα  ΙΙΙΒ  (Πρόσθετα  «πράσινα»  απόβλητα),  όπως  αυτό  έχει 

τροποποιηθεί με τον Κανονισμό (ΕΕ) 135/2012.
iv. Τα απόβλητα ενώ είναι ταξινομημένα στο Παράρτημα ΙΙΙ, εμφανίζουν κάποιο από 

τα  επικίνδυνα  χαρακτηριστικά  που  απαριθμούνται  στο  Παράρτημα  ΙΙΙ  του  Νόμου 
4042/2012.

v. Τα μείγματα αποβλήτων δεν είναι ταξινομημένα σε ενιαία καταχώριση σε κανένα από 
τα  Παραρτήματα  ΙΙΙ,  ΙΙΙΒ,  ΙVA του  (1)  σχετικού  Κανονισμού,  εκτός  και  αν 
απαριθμούνται στο Παράρτημα ΙΙΙΑ, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με τον Κανονισμό 
(ΕΚ) 664/2011. 
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Για την εξαγωγή μη επικινδύνων αποβλήτων με την διαδικασία της προηγούμενης γραπτής 
κοινοποίησης  και  συγκατάθεσης  απαιτείται  να  υποβληθούν  στην  αρμόδια  Δ/νση 
Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΚΑ τα εξής:

1. Αίτηση του κοινοποιούντα για χορήγηση αριθμού εξαγωγής GR από την Υπηρεσία 
μας. 

2. Κατάθεση φακέλου κοινοποίησης σύμφωνα με τα άρθρα 4, 5 και 6 του Κανονισμού 
1013/2006.  Ο φάκελος  κοινοποίησης  υποβάλλεται  σε  τόσα αντίγραφα  όσα  και  οι 
εμπλεκόμενες αρμόδιες αρχές. Για την ορθή συμπλήρωση του φακέλου κοινοποίησης 
παρέχονται οδηγίες συμπλήρωσης στον Κανονισμό (ΕΚ) 669/2008.

Ακολουθεί έλεγχος του φακέλου κοινοποίησης από την Υπηρεσία μας και εφόσον κριθεί ότι ο 
φάκελος  είναι  ορθά  συμπληρωμένος,  τα  αντίγραφα  των  φακέλων  κοινοποίησης 
διαβιβάζονται στις αρμόδιες αρχές προορισμού και διαμετακόμισης των αποβλήτων Και  στη 
συνέχεια ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στα άρθρα 7 έως 17 του Κανονισμού 
1013/2006. 

Γ.1.2 Διαδικασία «πράσινου» καταλόγου

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις πέραν αυτών που αναφέρονται στην παράγραφο Γ.1.1, 
για  την  εξαγωγή μη επικινδύνων αποβλήτων  από την  Ελλάδα σε  κράτος-μέλος  της  ΕΕ, 
εφαρμόζεται  η διαδικασία του «πράσινου» καταλόγου,  σύμφωνα με το άρθρο 18 του (1) 
σχετικού Κανονισμού.   

Γ.1.2.1 Γενικές Απαιτήσεις 

1. Τα απόβλητα θα συνοδεύονται από το έντυπο του Παραρτήματος VII του (1) σχετικού 
Κανονισμού.

2. Το έντυπο του Παραρτήματος  VII του (1) σχετικού Κανονισμού συμπληρώνεται σε 
όλα τα πεδία από το πρόσωπο (υπό τη δικαιοδοσία της Ελλάδας) που  οργανώνει την 
εξαγωγή των αποβλήτων. Το πρόσωπο που  οργανώνει την εξαγωγή των αποβλήτων 
φέρει ενυπόγραφα την ευθύνη για την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχονται στο εν 
λόγω έντυπο. 

3. Το πρόσωπο που  οργανώνει  τη  μεταφορά είτε  ο  μεταφορέας  του  αποβλήτου  θα 
πρέπει να διαθέτει τις άδειες συλλογής και μεταφοράς που αναφέρονται στην (17) σχετική 
εγκύκλιο είτε να είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο του ΥΠΕΚΑ για εργασίες συλλογής – 
μεταφοράς.   

4. Οι προαναφερόμενες άδειες συλλογής και μεταφοράς που χρησιμοποιούνται για την 
εξαγωγή των αποβλήτων  ισχύουν μέχρι την πύλη εξόδου των αποβλήτων από τη χώρα 
(λιμάνια ή μεθοριακοί σταθμοί). 

5. Το πρόσωπο που οργανώνει τη μεταφορά, μπορεί να είναι:

i. ο παραγωγός του αποβλήτου
ii. αδειοδοτημένος συλλέκτης μεταφορέας, (με τις προβλεπόμενες στην (20) 

σχετική εγκύκλιο άδειες συλλογής και μεταφοράς)   
iii. ο κάτοχος του αποβλήτου εάν δεν είναι γνωστός ο παραγωγός
iv. ο «έμπορος»,  σύμφωνα με τον ορισμό του άρθρου 2,  παρ. 12 του (1) 

σχετικού Κανονισμού
v. ο  «μεσίτης»,  σύμφωνα  με  τον  ορισμό  του  άρθρου  2,  παρ.  13  του  (1) 

σχετικού Κανονισμού

6. Το πρόσωπο που οργανώνει τη μεταφορά συνάπτει σύμβαση με τον παραλήπτη των 
αποβλήτων (εγκατάσταση παραλαβής των αποβλήτων) η οποία είναι ενεργός κατά την 
έναρξη  της  μεταφοράς  και  περιλαμβάνει  την  υποχρέωση  που  προβλέπεται  στην 
παράγραφο 2 του άρθρου 18 του (1) σχετικού Κανονισμού.

7. Το  πρόσωπο  που  οργανώνει  τη  μεταφορά  θα  διασφαλίζει  ότι  τα  απόβλητα  θα 
συνοδεύονται από το έντυπο του Παραρτήματος  VII από την έναρξη της μεταφοράς έως 
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την  άφιξη  των αποβλήτων στην εγκατάσταση προορισμού.  Στην  περίπτωση αλλαγής 
μέσων μεταφοράς ή μεταφορέα το έντυπο που φέρει  την πρωτότυπη υπογραφή στο 
πεδίο 12 μεταβιβάζεται στο νέο μεταφορέα, ο οποίος θα πρέπει να συμπληρώσει και να 
υπογράψει το αντίστοιχο πεδίο (π.χ. 5β, 5γ κλπ.).

8. Κάθε εμπλεκόμενος που αναφέρεται στα πεδία του εντύπου  του Παραρτήματος VII 
του Κανονισμού 1013/2006 θεωρείται ότι έχει συναινέσει στην εμπλοκή του. 

Γ.1.2.2 Απαιτήσεις πριν την έναρξη της μεταφοράς

1. Κάθε έντυπο του Παραρτήματος  VII φέρει στο επάνω δεξιά μέρος τα διακριτικά στοιχεία 
του προσώπου που οργανώνει την εξαγωγή των αποβλήτων και τον αύξοντα αριθμό 
(GR Νο.) του εντύπου προκειμένου κάθε έντυπο να είναι μοναδικά αναγνωρίσιμο (π.χ. 
“Διακριτικός Τίτλος” GR001, “Διακριτικός Τίτλος” GR002 κλπ).

2. Πριν  από  την  έναρξη  της  μεταφοράς,  το  πρόσωπο  που  οργανώνει  τη  μεταφορά 
συμπληρώνει  όλα  τα  πεδία  1  έως  και  12  του  Παραρτήματος   VII.  Οποιεσδήποτε 
επιπρόσθετες πληροφορίες (π.χ. στην περίπτωση που οι μεταφορείς είναι περισσότεροι 
από τρεις κ.α.), επισυνάπτονται στο Παράρτημα  VII, με τις αντίστοιχες αναφορές στα 
πεδία του. 

3. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται κατά τη συμπλήρωση του πεδίου 10 του Παραρτήματος VII 
(Ταυτοποίηση των αποβλήτων), στο οποίο συμπληρώνονται οι κωδικοί των αποβλήτων:

(i) του παραρτήματος ΙΧ της Βασιλείας
(ii) του ΟΟΣΑ (εάν διαφέρει από το (i))
(iii) του παραρτήματος IIIA [σύμφωνα με τον (1γ) σχετικό Κανονισμό] 
(iv) του παραρτήματος IIIΒ [σύμφωνα με τον (1β) σχετικό Κανονισμό]
(v) του καταλόγου αποβλήτων της ΕΚ
(vi)  εθνικός  κωδικός (στην  περίπτωση  που  η  χώρα  προορισμού  διαθέτει  εθνικό 
κατάλογο  ταυτοποίησης  αποβλήτων.  Για  την  Ελλάδα  ως  εθνικός  κωδικός 
χρησιμοποιείται ο κωδικός ΕΚΑ).

4. Πριν την  εκκίνηση της μεταφοράς των μη επικίνδυνων αποβλήτων προς εξαγωγή, το 
πρόσωπο που οργανώνει τη μεταφορά αποστέλλει  αμελλητί  με  e-mail ή με Fax  στη 
Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΚΑ, κατά το δυνατόν τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες. 

 Το  έντυπο  Αναγγελίας  Διασυνοριακής  Μεταφοράς  Αποβλήτων  (ΕΞΑΓΩΓΗΣ) 
ενυπόγραφα συμπληρωμένο (Παράρτημα Ι).

 Το  ενυπόγραφα  συμπληρωμένο  έντυπο  του  Παραρτήματος  VII,   στην  αγγλική 
γλώσσα που συνοδεύει κάθε διακριτό φορτίο (Παράρτημα ΙΙ). 

5. Για τις τελωνειακές αρχές το αποδεικτικό παραλαβής ή αποστολής του Fax ή του e-mail 
με τα συνημμένα του ανωτέρω σημείου 4 αποτελεί το μόνο αποδεικτικό στοιχείο ότι η 
εξαγωγή έχει δηλωθεί στο ΥΠΕΚΑ.

  
Γ.1.2.3 Απαιτήσεις μετά την ολοκλήρωση της μεταφοράς

1. Μετά την ολοκλήρωση της μεταφοράς και την παραλαβή των αποβλήτων, το έντυπο του 
Παραρτήματος VII υπογράφεται:

 Στο πεδίο 13, από τον παραλήπτη των αποβλήτων στην περίπτωση που αυτός 
διαφέρει από την εγκατάσταση στην οποία θα λάβει χώρα η εργασία ανάκτησης 
των αποβλήτων.

 Στο  πεδίο  14,  από  τον  εξουσιοδοτημένο  εκπρόσωπο  της  εγκατάστασης 
παραλαβής (και ανάκτησης) των αποβλήτων.

2. Φωτοαντίγραφο του υπογεγραμμένου, κατά το ανωτέρω σημείο 1, εντύπου αποστέλλεται 
στο πρόσωπο που οργανώνει τη μεταφορά, το οποίο ακολούθως το αποστέλλει στην 
αρμόδια Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΚΑ.
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3. Η προαναφερόμενη στο σημείο 2 αποστολή είναι υποχρεωτική προκειμένου η αρμόδια 
υπηρεσία  του  ΥΠΕΚΑ να τηρεί  στατιστικά  στοιχεία  σύμφωνα με  τον  Κανονισμό (ΕΚ) 
2150/2002 για τις στατιστικές των αποβλήτων. Η προαναφερόμενη κοινοποίηση πρέπει 
να  γίνεται  εντός  τριών  (3)  μηνών  από  την  ημερομηνία  εξαγωγής  απαρέγκλιτα.  Στην 
περίπτωση που δεν πραγματοποιείται η αποστολή, η εξαγωγή θα χαρακτηρίζεται ως μη 
ολοκληρωμένη.

Γ.1.2.4 Ευθύνες του προσώπου που οργανώνει τη μεταφορά

Το πρόσωπο που οργανώνει τη μεταφορά φέρει ακεραία την ευθύνη για:

 Τα  ακριβή  στοιχεία  που  συμπληρώνει  ενυπόγραφα  σε  όλα  τα  πεδία  του 
Παραρτήματος VII.

 Την κάλυψη της εξαγωγής από άδεια συλλογής και μεταφοράς του ιδίου ή των 
μεταφορέων.

 Την  χρησιμοποίηση  για  την  εξαγωγή  προσώπων  ή  επιχειρήσεων  που  έχουν 
άδεια  συλλογής  και  μεταφοράς  είτε  να  είναι  καταχωρημένες  στο  μητρώο  του 
ΥΠΕΚΑ.

 Την καταλληλότητα της εγκατάστασης παραλαβής των αποβλήτων, ότι δηλαδή η 
εγκατάσταση διαθέτει την κατάλληλη αδειοδότηση, προκειμένου να παραλαμβάνει 
τα  συγκεκριμένα  απόβλητα  και  να  εκτελεί  την  αναφερόμενη  στο  πεδίο  8 
Παραρτήματος VII εργασία ανάκτησης (R).

 Την συνήθη περιγραφή των αποβλήτων και τη σωστή ταξινόμηση στους κωδικούς 
Βασιλείας / ΟΟΣΑ και ΕΚΑ.

 Την αποστολή (σε φωτοαντίγραφα) των εντύπων του Παραρτήματος  VII με τα 
αντίστοιχα GR και με συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα τα πεδία 13 ή /και 14.

Σε  περίπτωση  που  το  πρόσωπο  που  οργανώνει  τη  μεταφορά  δεν  κοινοποιήσει   στην 
αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ  φωτοαντίγραφα των εντύπων του Παραρτήματος  VII με τα 
αντίστοιχα  GR  και  με  συμπληρωμένα  και  υπογεγραμμένα  τα  πεδία  13  ή/και  14,  αυτό 
αποτελεί  παράβαση  του  Κανονισμού  1013/2006  και  επιβάλλονται  περιορισμοί  ή 
απαγορεύσεις για νέες εξαγωγές. 

Γ.2. Εξαγωγές προς τρίτες χώρες  

Γ.2.1 Εξαγωγές αποβλήτων προς διάθεση (  D  )  

Οι εξαγωγές από την Ελλάδα προς τρίτες χώρες αποβλήτων που προορίζονται για εργασίες 
διάθεσης  (D)  απαγορεύονται,  εκτός  και  αν  η  χώρα  προορισμού  είναι  χώρα  της  ΕΖΕΣ 
(Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελευθέρων Συναλλαγών) και επίσης μέρος της Σύμβασης της Βασιλείας. 
Στην περίπτωση αυτή ακολουθείται η διαδικασία της προηγούμενης γραπτής κοινοποίησης 
και συγκατάθεσης (βλ. παρ. Γ.1.1) σε συνδυασμό με τις προσαρμογές και τις συμπληρώσεις 
που προβλέπονται στο άρθρο 35 του (1) σχετικού Κανονισμού. 

Σήμερα μέλη της ΕΖΕΣ είναι τέσσερις χώρες: η Ελβετία, η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και η 
Νορβηγία.

Γ.2.2 Εξαγωγές αποβλήτων προς ανάκτηση (R)

Η διαδικασία που εφαρμόζεται για τις εξαγωγές αποβλήτων προς ανάκτηση εξαρτάται από το 
αν στη χώρα προορισμού έχει ή όχι εφαρμογή η απόφαση του ΟΟΣΑ.

Γ.2.2.1 Εξαγωγές σε χώρες στις οποίες δεν έχει εφαρμογή η απόφαση του ΟΟΣΑ

Οι εξαγωγές  αποβλήτων  από την  Ελλάδα προς  χώρα στην οποία  δεν  έχει  εφαρμογή η 
απόφαση του ΟΟΣΑ διέπονται από τον (2) σχετικό Κανονισμό, στον οποίο περιλαμβάνονται 
οι χώρες που έχουν απαντήσει σε γραπτό αίτημα της Επιτροπής σχετικά με τα απόβλητα 
που επιτρέπουν να εισαχθούν καθώς και για το ποια διαδικασία ελέγχου (π.χ. διαδικασία της 
προηγούμενης  γραπτής  κοινοποίησης  και  συγκατάθεσης,  διαδικασία  «πράσινου» 
καταλόγου) εφαρμόζουν. 

Όταν ένα συγκεκριμένο απόβλητο ή μείγμα αποβλήτων δεν αναφέρεται  για μία δεδομένη 
χώρα, αυτό σημαίνει ότι η χώρα αυτή δεν έχει εκδώσει επαρκώς σαφή επιβεβαίωση ότι το 
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συγκεκριμένο απόβλητο ή μείγμα αποβλήτων μπορεί να εξαχθεί για ανάκτηση στην εν λόγω 
χώρα ούτε ένδειξη για το ποια διαδικασία ελέγχου, ενδεχομένως, θα ακολουθηθεί στη χώρα 
αυτή.  Σε  τέτοιες  περιπτώσεις  εφαρμόζεται  η  διαδικασία  της  προηγούμενης  γραπτής 
κοινοποίησης  και  συγκατάθεσης,  σύμφωνα  με  την  παράγραφο  2  του  άρθρου  37  του 
Κανονισμού 1013/2006. 

Στην περίπτωση που κάποια χώρα δεν περιλαμβάνεται στον (2) σχετικό Κανονισμό, δηλαδή 
δεν έχει απαντήσει στο γραπτό αίτημα της Επιτροπής, τότε εφαρμόζεται η διαδικασία της 
προηγούμενης γραπτής κοινοποίησης και συγκατάθεσης για την εξαγωγή.   

Οι χώρες που έχουν απαντήσει στο γραπτό αίτημα της Επιτροπής και περιλαμβάνονται στον 
(2) σχετικό Κανονισμό, μπορούν να αναζητηθούν στην ακόλουθη ιστοσελίδα:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:196:0012:0051:EL:PDF

Γ.2.2.2 Εξαγωγές σε χώρες στις οποίες έχει εφαρμογή η απόφαση του ΟΟΣΑ

Για  τις  εξαγωγές  αποβλήτων  από την  Ελλάδα προς χώρα στην  οποία  έχει  εφαρμογή  η 
απόφαση του ΟΟΣΑ εφαρμόζεται η διαδικασία του «πράσινου» καταλόγου, εκτός από τις 
ακόλουθες περιπτώσεις,  σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 38 του (1) σχετικού 
Κανονισμού:

i. Τα μείγματα αποβλήτων που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙΑ (όπως αυτό έχει 
τροποποιηθεί  με  τον  Κανονισμό  (ΕΚ)  664/2011),  τα  οποία  προορίζονται  για 
ενδιάμεση  εργασία,  υπόκεινται  στη  διαδικασία  της  προηγούμενης  γραπτής 
κοινοποίησης και συγκατάθεσης, εφόσον οποιαδήποτε επακόλουθη ενδιάμεση ή μη 
ενδιάμεση εργασία αξιοποίησης ή διάθεσης πρόκειται να εκτελεσθεί σε χώρα στην 
οποία δεν έχει εφαρμογή η απόφαση του ΟΟΣΑ·

ii. Τα απόβλητα που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙΒ (όπως αυτό έχει τροποποιηθεί 
με  τον  Κανονισμό  (ΕΕ)  135/2012)  υπόκεινται  στη  διαδικασία  της  προηγούμενης 
γραπτής κοινοποίησης και συγκατάθεσης.

Δ. Εισαγωγές μη επικινδύνων αποβλήτων

Δ.1. Εισαγωγές από κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ)  

Δ.1.1 Διαδικασία προηγούμενης γραπτής κοινοποίησης και συγκατάθεσης

Οι εισαγωγές μη επικινδύνων αποβλήτων από ένα κράτος-μέλος της ΕΕ προς την Ελλάδα 
υπόκεινται στη διαδικασία της προηγούμενης γραπτής κοινοποίησης και συγκατάθεσης στις 
περιπτώσεις για τις οποίες:

i. Τα  απόβλητα  προορίζονται  για  εργασίες  διάθεσης  (D),  όπως  αναγράφονται  στο 
Παράρτημα Ι της Ενότητας Β του Νόμου 4042/2012. Οι εισαγωγές από  κράτη-μέλη 
της Ε.Ε. για εργασίες διάθεσης (D) επιτρέπονται μόνο μετά από συγκατάθεση της 
αρμόδιας υπηρεσίας του ΥΠΕΚΑ προκειμένου να προστατευθούν τα εθνικά δίκτυα 
διάθεσης μη επικίνδυνων αποβλήτων.

ii. Τα  απόβλητα  δεν  είναι  ταξινομημένα  σε  ενιαία  καταχώριση  σε  κανένα  από  τα 
παρακάτω Παραρτήματα του (1) σχετικού Κανονισμού:

 Παράρτημα ΙΙΙ («Πράσινος» Κατάλογος).
 Παράρτημα  ΙΙΙΒ  (Πρόσθετα  «πράσινα»  απόβλητα),  όπως  αυτό  έχει 

τροποποιηθεί με τον Κανονισμό (ΕΕ) 135/2012.
iii. Τα απόβλητα ενώ είναι ταξινομημένα στο Παράρτημα ΙΙΙ, εμφανίζουν κάποιο από τα 

επικίνδυνα  χαρακτηριστικά  που  απαριθμούνται  στο  Παράρτημα  ΙΙΙ  του  Νόμου 
4042/2012.

iv. Τα μείγματα αποβλήτων δεν είναι ταξινομημένα σε ενιαία καταχώριση σε κανένα από 
τα  Παραρτήματα  ΙΙΙ,  ΙΙΙΒ,  ΙVA του  (1)  σχετικού  Κανονισμού,  εκτός  και  αν 
απαριθμούνται στο Παράρτημα ΙΙΙΑ, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με τον Κανονισμό 
(ΕΚ) 664/2011. 

Δ.1.2 Διαδικασία «πράσινου» καταλόγου
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Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις πέραν αυτών που αναφέρονται στην παράγραφο 1.1, για 
την  εισαγωγή μη  επικινδύνων  αποβλήτων  από  ένα  κράτος-μέλος  της  ΕΕ  στην  Ελλάδα, 
εφαρμόζεται  η διαδικασία του «πράσινου» καταλόγου,  σύμφωνα με το άρθρο 18 του (1) 
σχετικού Κανονισμού.

Δ.1.2.1 Γενικές Απαιτήσεις 

1. Τα απόβλητα θα συνοδεύονται από το έντυπο του Παραρτήματος VII του (1) σχετικού 
Κανονισμού.

2. Το έντυπο του Παραρτήματος  VII του (1) σχετικού Κανονισμού συμπληρώνεται σε όλα 
τα πεδία από το πρόσωπο (υπό τη δικαιοδοσία της χώρας αποστολής) που  οργανώνει 
την εισαγωγή των αποβλήτων. Ο παραλήπτης των αποβλήτων οφείλει να ελέγχει και να 
διασφαλίζει την ακρίβεια των στοιχείων του εντύπου. 

3. Ο  μεταφορέας  του  αποβλήτου  είτε  ο  παραλήπτης  θα  πρέπει  να  διαθέτει  τις  άδειες 
συλλογής  και  μεταφοράς  που  αναφέρονται  στην  (17)  σχετική  εγκύκλιο  είτε  να  είναι 
εγγεγραμμένος στο μητρώο του ΥΠΕΚΑ.   

4. Οι  προαναφερόμενες  άδειες  συλλογής  και  μεταφοράς  που  χρησιμοποιούνται  για  την 
εισαγωγή των αποβλήτων  ισχύουν από την πύλη εισόδου των αποβλήτων από τη χώρα 
(λιμάνια ή μεθοριακοί σταθμοί) μέχρι την εγκατάσταση παραλαβής των αποβλήτων.

5. Το πρόσωπο που οργανώνει τη μεταφορά, μπορεί να είναι:

i. ο παραγωγός του αποβλήτου
ii. αδειοδοτημένος (στη χώρα αποστολής) συλλέκτης
iii. ο κάτοχος του αποβλήτου εάν δεν είναι γνωστός ο παραγωγός
iv. ο «έμπορος», σύμφωνα με τον ορισμό του άρθρου 2, παρ. 12 του (1) σχετικού 

Κανονισμού
v. ο «μεσίτης», σύμφωνα με τον ορισμό του άρθρου 2, παρ. 13 του (1) σχετικού 

Κανονισμού
vi. αδειοδοτημένος στη χώρα αποστολής μεταφορέας, υπό την προϋπόθεση ότι είναι 

ο μοναδικός μεταφορέας που ελέγχει την μεταφορά από την έναρξή της έως την 
άφιξη των αποβλήτων στον παραλήπτη.

6. Το πρόσωπο που οργανώνει τη μεταφορά συνάπτει σύμβαση με τον παραλήπτη των 
αποβλήτων (εγκατάσταση παραλαβής των αποβλήτων) η οποία είναι ενεργός κατά την 
έναρξη  της  μεταφοράς  και  περιλαμβάνει  την  υποχρέωση  που  προβλέπεται  στην 
παράγραφο 2 του άρθρου 18 του (1) σχετικού Κανονισμού.

7. Το  πρόσωπο  που  οργανώνει  τη  μεταφορά  θα  διασφαλίζει  ότι  τα  απόβλητα  θα 
συνοδεύονται από το έντυπο του Παραρτήματος  VII από την έναρξη της μεταφοράς έως 
την  άφιξη  των αποβλήτων στην εγκατάσταση προορισμού.  Στην  περίπτωση αλλαγής 
μέσων μεταφοράς ή μεταφορέα το έντυπο που φέρει  την πρωτότυπη υπογραφή στο 
πεδίο 12 μεταβιβάζεται στο νέο μεταφορέα, ο οποίος θα πρέπει να συμπληρώσει και να 
υπογράψει το αντίστοιχο πεδίο (π.χ. 5β, 5γ κλπ.).

8. Κάθε εμπλεκόμενος που αναφέρεται στα πεδία του εντύπου  του Παραρτήματος VII του 
Κανονισμού 1013/2006 θεωρείται ότι έχει συναινέσει στην εμπλοκή του. 

9. Για  τις  εισαγωγές  αποβλήτων  μετάλλων  και  τεφρών  απαιτείται  η  κατάθεση 
πιστοποιητικού  ελέγχου  ύπαρξης  ραδιενέργειας.  Σε  περίπτωση  που  η  εγκατάσταση 
παραλαβής  διαθέτει  πιστοποιημένη  πύλη  ελέγχου  ραδιενέργειας  τότε  η  εγκατάσταση 
παραλαβής φέρει  ακεραία  την  ευθύνη για  τον  έλεγχο ύπαρξης  ραδιενέργειας  και  δεν 
απαιτείται πιστοποιητικό  από άλλη αρχή. 
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Δ.1.2.2  Απαιτήσεις για εισαγωγές αποβλήτων που προορίζονται για εργασία R1

Οι εισαγωγές αποβλήτων που προορίζονται είτε απευθείας για εργασία ανάκτησης R1, είτε 
προηγούνται άλλες ενδιάμεσες εργασίες ανάκτησης πριν την τελική εργασία R1 επιτρέπονται 
μόνο  μετά  από  έγκριση  της  αρμόδιας  υπηρεσίας  του  ΥΠΕΚΑ  προκειμένου  να 
προστατευθούν τα εθνικά δίκτυα ανάκτησης  μη επικίνδυνων αποβλήτων. Για την χορήγηση 
της  προαναφερόμενης  έγκρισης,  πρέπει  να  υποβληθούν  στην  αρμόδια  Δ/νση 
Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΚΑ τα εξής: 

 Έντυπο  Αίτημα  Εισαγωγής  πλήρως  συμπληρωμένο  από  το  πρόσωπο  ή  την 
επιχείρηση που οργανώνει την μεταφορά. (Παράρτημα ΙΙΙ)  ακολουθούμενο από: 
Ενυπόγραφα  συμπληρωμένο  έντυπο  του  Παραρτήματος  VII του  (1)  σχετικού 
Κανονισμού  στην  αγγλική  γλώσσα  που  συνοδεύει  κάθε  διακριτό  φορτίο 
(Παράρτημα ΙΙ).

 Κατάθεση  φωτοαντιγράφων  της  άδειας  λειτουργίας  και  των  εγκεκριμένων 
περιβαλλοντικών όρων της εγκατάστασης ανάκτησης των αποβλήτων στην χώρα 
μας ή εναλλακτικά την γνωστοποίηση του Α.Δ.Α. της ΑΕΠΟ ώστε να αναζητηθεί 
από την Υπηρεσία. 

 Κατάθεση  πιστοποιητικού  ελέγχου  ύπαρξης  ραδιενέργειας  σύμφωνα  με  τα 
οριζόμενα στο ανωτέρω σημείο (9).

Ο μεταφορέας του αποβλήτου είτε ο παραλήπτης θα πρέπει να διαθέτει τις άδειες συλλογής 
και μεταφοράς που αναφέρονται στην (17) σχετική εγκύκλιο είτε να είναι εγγεγραμμένος στο 
μητρώο του ΥΠΕΚΑ.
Η Δ/νση Περ/κού Σχεδιασμού μετά από εξέταση των παραπάνω αναφερομένων δίνει  τη 
σχετική έγκριση της εισαγωγής.

Δ.1.2.3 Απαιτήσεις πριν την έναρξη της μεταφοράς

1. Πριν  από  την  έναρξη  της  μεταφοράς,  το  πρόσωπο  που  οργανώνει  τη  μεταφορά 
συμπληρώνει  τα  πεδία  1-12  του  Παραρτήματος   VII.  Οποιεσδήποτε  επιπρόσθετες 
πληροφορίες (π.χ. στην περίπτωση που οι μεταφορείς είναι περισσότεροι από τρεις κ.α.), 
επισυνάπτονται στο Παράρτημα  VII, με τις αντίστοιχες αναφορές στα πεδία για τα οποία 
επισυνάπτονται οι επιπρόσθετες πληροφορίες.

2. Πριν την εκκίνηση της μεταφοράς των μη επικίνδυνων αποβλήτων προς εισαγωγή, και σε 
κάθε περίπτωση πριν την είσοδο στη χώρα, ο παραλήπτης των αποβλήτων αποστέλλει 
αμελλητί  με FAX ή με e- mail  στη Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΚΑ, κατά 
το δυνατόν τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 Το  έντυπο  Αναγγελίας  Διασυνοριακής  Μεταφοράς  Αποβλήτων  (ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ) 
ενυπόγραφα συμπληρωμένο (Παράρτημα Ι).

 Το ενυπόγραφα συμπληρωμένο έντυπο του Παραρτήματος  VII,   στην αγγλική 
γλώσσα που συνοδεύει κάθε διακριτό φορτίο (Παράρτημα ΙΙ). 

3. Για τις τελωνειακές αρχές το αποδεικτικό παραλαβής ή αποστολής του Fax  ή του e mail 
με τα συνημμένα του ανωτέρω σημείου 2 αποτελεί το μόνο αποδεικτικό στοιχείο ότι η 
εισαγωγή έχει δηλωθεί στο ΥΠΕΚΑ. 

Δ.1.2.4 Απαιτήσεις μετά την ολοκλήρωση της μεταφοράς

1. Μετά την ολοκλήρωση της μεταφοράς και την παραλαβή των αποβλήτων, το έντυπο του 
Παραρτήματος VII υπογράφεται:

 Στο πεδίο 13, από τον παραλήπτη των αποβλήτων στην περίπτωση που αυτός 
διαφέρει από την εγκατάσταση στην οποία θα λάβει χώρα η εργασία ανάκτησης 
των αποβλήτων.

 Στο  πεδίο  14,  από  τον  εξουσιοδοτημένο  εκπρόσωπο  της  εγκατάστασης 
παραλαβής (και ανάκτησης) των αποβλήτων.
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2. Φωτοαντίγραφο  του  υπογεγραμμένου,  κατά  το  ανωτέρω  σημείου  1,  εντύπου 
αποστέλλεται  από την εγκατάσταση παραλαβής των αποβλήτων στην αρμόδια Δ/νση 
Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΚΑ.

3. Η προαναφερόμενη στο σημείο 2 αποστολή είναι υποχρεωτική προκειμένου η αρμόδια 
υπηρεσία  του ΥΠΕΚΑ να τηρεί  στατιστικά  στοιχεία  σύμφωνα με  τον  Κανονισμό (ΕΚ) 
2150/2002 για τις στατιστικές των αποβλήτων. Η προαναφερόμενη κοινοποίηση πρέπει 
να  γίνεται  εντός  τριών (3)  μηνών από την  ημερομηνία  εισαγωγής απαρέγκλιτα.  Στην 
περίπτωση που δεν πραγματοποιείται η αποστολή, η εισαγωγή θα χαρακτηρίζεται ως μη 
ολοκληρωμένη.

4. Στην περίπτωση που η εγκατάσταση παραλαβής διαθέτει πιστοποιημένη πύλη ελέγχου 
ραδιενέργειας  εκδίδει  βεβαίωση  ελέγχου  με  τις  μετρήσεις  που  προέκυψαν  κατά  τον 
έλεγχο  και αποστέλλεται μαζί με το προαναφερόμενο (στο σημείο 1) φωτοαντίγραφο του 
Παραρτήματος VII στο ΥΠΕΚΑ

Δ.1.2.5 Ευθύνες του παραλήπτη των αποβλήτων 

Ο παραλήπτης των αποβλήτων (εγκατάσταση παραλαβής) φέρει ακεραία την ευθύνη για:

 Τον έλεγχο και τη διασφάλιση της ακρίβειας των στοιχείων του Παραρτήματος VII.
 Την  κάλυψη  της  μεταφοράς  των  αποβλήτων  (από το  σημείο  εισόδου  έως  το 

σημείο  παραλαβής)  από  άδεια  συλλογής  και  μεταφοράς  του  ιδίου  ή  των 
μεταφορέων.

 Την χρησιμοποίηση  για  την  εισαγωγή προσώπων ή επιχειρήσεων που  έχουν 
άδεια συλλογής και μεταφοράς και είναι καταχωρημένες στο μητρώο του ΥΠΕΚΑ.

 Την καταλληλότητα  της εγκατάστασης,  ότι  δηλαδή η εγκατάσταση διαθέτει  την 
κατάλληλη  αδειοδότηση,  προκειμένου  να  παραλαμβάνει  τα  συγκεκριμένα 
απόβλητα και να εκτελεί  την αναφερόμενη στο πεδίο 8 του Παραρτήματος  VII 
εργασία ανάκτησης (R).

 Την συνήθη περιγραφή των αποβλήτων και τη σωστή ταξινόμηση στους κωδικούς 
Βασιλείας / ΟΟΣΑ και ΕΚΑ.

 Την  αποστολή  (σε  φωτοαντίγραφα)  των  εντύπων  του  Παραρτήματος  VII με 
συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα τα πεδία 13 ή /και 14.

Σε  περίπτωση  που  το  πρόσωπο  που  οργανώνει  τη  μεταφορά  δεν  κοινοποιήσει   στην 
αρμόδια  υπηρεσία  του  ΥΠΕΚΑ  φωτοαντίγραφα των  εντύπων του  Παραρτήματος  VII με 
συμπληρωμένα και  υπογεγραμμένα τα  πεδία  13  ή/και  14,  αυτό αποτελεί  παράβαση του 
Κανονισμού 1013/2006 και επιβάλλονται περιορισμοί ή απαγορεύσεις για νέες εξαγωγές.
Το πρόσωπο με του οποίου την άδεια καλύπτεται η μεταφορά των αποβλήτων εντός της 
χώρας  έχει  την  ευθύνη  για  την  οικονομική  κάλυψη  ζημιών  προς  τρίτους  και  την 
αποκατάσταση και επαναφορά του περιβάλλοντος στην πρότερη κατάσταση σε περίπτωση 
ατυχήματος κατά την μεταφορά των αποβλήτων. 

Δ.2. Εισαγωγές από τρίτες χώρες  

Δ.2.1 Εισαγωγές αποβλήτων προς διάθεση (  D  )  

Οι εισαγωγές στην Ελλάδα από τρίτες χώρες αποβλήτων που προορίζονται για εργασίες 
διάθεσης (D) απαγορεύονται, εκτός και αν:

 Η χώρα αποστολής είναι μέρος της Σύμβασης της Βασιλείας. 
 Η χώρα αποστολής έχει υπογράψει με την ΕΕ ή την ΕΕ και τα κράτη-μέλη της 

διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες ή διακανονισμούς συμβατούς με την κοινοτική 
νομοθεσία και το άρθρο 11 της Σύμβασης της Βασιλείας.

 Η  χώρα  αποστολής  έχει  συνάψει  με  την  Ελλάδα  διμερή  συμφωνία  ή 
διακανονισμό,  σε  περίπτωση  που  τα  εν  λόγω  απόβλητα  δεν  θα  τύχουν 
διαχείρισης με περιβαλλοντικά ορθό τρόπο στη χώρα αποστολής.

Στις προαναφερόμενες περιπτώσεις ακολουθείται η διαδικασία της προηγούμενης γραπτής 
κοινοποίησης και συγκατάθεσης (βλ. παρ. Δ.1.1) σε συνδυασμό με τις προσαρμογές και τις 
συμπληρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 42 του (1) σχετικού Κανονισμού. 
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Δ.2.2 Εισαγωγές αποβλήτων προς ανάκτηση (R)

1. Οι  εισαγωγές  στην  Ελλάδα  από  τρίτες  χώρες  αποβλήτων  που  προορίζονται  για 
εργασίες ανάκτησης (R) επιτρέπονται μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 Η χώρα αποστολής είναι μέρος της Σύμβασης της Βασιλείας. 
 Στη χώρα αποστολής έχει εφαρμογή η απόφαση του ΟΟΣΑ. 
 Η χώρα αποστολής έχει υπογράψει με την ΕΕ ή την ΕΕ και τα κράτη-μέλη της 

διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες ή διακανονισμούς συμβατούς με την κοινοτική 
νομοθεσία και το άρθρο 11 της Σύμβασης της Βασιλείας.

 Η  χώρα  αποστολής  έχει  συνάψει  με  την  Ελλάδα  διμερή  συμφωνία  ή 
διακανονισμό,  σε  περίπτωση  που  τα  εν  λόγω  απόβλητα  δεν  θα  τύχουν 
διαχείρισης με περιβαλλοντικά ορθό τρόπο στη χώρα αποστολής.

2. Στις  προαναφερόμενες  περιπτώσεις  ακολουθείται  η  διαδικασία  του  «πράσινου» 
καταλόγου (βλ. παρ. Δ.1.2), σε συνδυασμό με τις προσαρμογές και τις συμπληρώσεις 
που  προβλέπονται  στο  άρθρο  44  του  (1)  σχετικού  Κανονισμού,  εκτός  και  αν  η 
εισαγωγή  αφορά  σε  μία  από  τις  περιπτώσεις  της  παραγράφου  Δ.1.1,  οπότε 
ακολουθείται  η  διαδικασία  της  προηγούμενης  γραπτής  κοινοποίησης  και 
συγκατάθεσης με την προσθήκη του παρακάτω όρου:  Ο μεταφορέας του αποβλήτου 
είτε ο παραλήπτης θα πρέπει να διαθέτει  τις άδειες συλλογής και μεταφοράς που 
αναφέρονται στην (17) σχετική εγκύκλιο είτε να είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο του 
ΥΠΕΚΑ.   

3. Οι εισαγωγές αποβλήτων που προορίζονται είτε απευθείας για εργασία ανάκτησης 
R1, είτε προηγούνται άλλες ενδιάμεσες εργασίες ανάκτησης πριν την τελική εργασία 
R1  επιτρέπονται  μόνο  μετά  από  έγκριση  της  αρμόδιας  υπηρεσίας  του  ΥΠΕΚΑ 
προκειμένου  να  προστατευθούν  τα  εθνικά  δίκτυα  ανάκτησης  μη  επικίνδυνων 
αποβλήτων.  Η  διαδικασία  που  ακολουθείται  σε  αυτήν  την  περίπτωση αναφέρεται 
στην παράγραφο Δ.1.2.2   της παρούσας. 

Ε. Τελικές Ρυθμίσεις
Αναφορικά με τη διασυνοριακή μεταφορά των μη επικινδύνων αποβλήτων είναι σημαντικό να 
γνωστοποιηθεί προς όλους τους ενδιαφερόμενους ότι:

1.   Η Δ/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 Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού, για τις περιπτώσεις διασυνοριακών μεταφορών με 
τη διαδικασία της προηγούμενης γραπτής κοινοποίησης και συγκατάθεσης, μπορεί να 
κάνει χρήση:

 της  παραγράφου 1 του άρθρου 16 της  Οδηγίας 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Νοεμβρίου 2008 «για τα απόβλητα και 
την κατάργηση ορισμένων οδηγιών»,

 του  άρθρου  11  του  Κανονισμού  (ΕΚ)  αριθ.  1013/2006  του  Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2006 για τις μεταφορές των 
αποβλήτων,

 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 Διαχείρισης (μη επικινδύνων) στερεών αποβλήτων,

και   δύναται  να  εκφράσει  αντιρρήσεις  όταν  δεν  τηρούνται  οι  διατάξεις  του  Κανονισμού 
1013/2006.
3.  Σε περίπτωση που διαπιστωθούν, από την  Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού ελλείψεις 
ή ανακρίβειες τόσο στη συμπλήρωση των εντύπων αναγγελίας διασυνοριακής μεταφοράς μη 
επικίνδυνων στερεών αποβλήτων (εισαγωγής και εξαγωγής) όσο και στη συμπλήρωση των 
εντύπων  του  Παραρτήματος  VII  του  Κανονισμού  1013/2006,  τότε  αυτοβούλως  η 
προαναφερόμενη  Υπηρεσία  μπορεί  να  παρέμβει  στο  τελωνείο  και  να  ματαιώσει  τη 
διασυνοριακή μεταφορά. 
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Στ. Έλεγχοι
1. Αρμόδιες αρχές για τον έλεγχο των διασυνοριακών μεταφορών μη επικινδύνων στερεών 

αποβλήτων  είναι  (όπως  εφαρμόζεται)  οι  τελωνειακές  αρχές  της  χώρας.  Οι  αρμόδιες 
τελωνειακές αρχές ελέγχουν τα έντυπα διασυνοριακής μεταφοράς και  ταυτοποιούν τα 
στερεά  απόβλητα  που  διακινούνται  με  τα  αναγραφόμενα  στα  έντυπα  διασυνοριακής 
μεταφοράς. 

2. Επίσης ελέγχους μπορούν μα πραγματοποιούν, σύμφωνα με τον προγραμματισμό τους, 
οι υπηρεσίες της ΕΥΕΠ-ΥΠΕΚΑ, και οι   αρμόδιες υπηρεσίες Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασμού των Περιφερειών. 

3. Κατά περίπτωση μετά από συνεννόηση μπορούν να πραγματοποιούνται   από κοινού 
έλεγχοι  την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ) του ΥΠΕΚΑ, τα κατά 
τόπους Τελωνεία καθώς και από τις αρμόδιες υπηρεσίες περιβάλλοντος των Περιφερειών 
ή μεμονωμένα.

Ζ. Καταργούμενες διατάξεις της (17) σχετικής εγκυκλίου
 Με την παρούσα εγκύκλιο καταργείται η παράγραφος Δ και οι  υποπαράγραφοι  Δ.1,  Δ.2, 
Δ.3 και Δ.4.1  της με αρ. πρ. οικ. 129043/4345/08-07– 2011 (ΑΔΑ: 4ΑΣΨ0-ΚΘΣ) Εγκυκλίου 
[(17) σχετική], που αναφέρονται στην διασυνοριακή μεταφορά μη επικίνδυνων αποβλήτων. 
Η διασυνοριακή μεταφορά μη επικίνδυνων αποβλήτων ρυθμίζεται πλέον με την παρούσα 
εγκύκλιο.

Η. Επικοινωνία
Τα Τηλέφωνα,  FAX και τα  Email της υπηρεσίας για επικοινωνία και αναγγελίες εισαγωγών 
και εξαγωγών είναι :
Για το Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων  (ΤΔΣΑ)
Τηλ.:  210 8644346  & 210 8644263
FAX : 210 8663693
Email:  s.maragakis@prv.ypeka.gr

Για το Γραφείο Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (ΓΕΔΣΑΠ)
Τηλ.: 210 8668132
FAX: 210 8668132
Email:  gedsap@prv.ypeka.gr
Παρακαλείσθε για τον έγκαιρο προγραμματισμό και  ανάλογη προσαρμογή των ενεργειών 
σας στα νέα δεδομένα.           
                                                                                              
                                                                                                        

Η ΓΕΝΙΚΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Μ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ                                                                              
Για ενέργεια                                                                                                                                

1. ΥΠΕΚΑ – ΕΥΕΠ

2. Υπουργείο Οικονομικών     (για ενημέρωση όλων των τελωνείων της χώρας)
- Δ/νση 17η Δασμολογική
Καραγεώργη Σερβίας 10, 101 84 Αθήνα
- Δνση 19η Τελωνειακές Διαδικασίες
Καραγεώργη Σερβίας 10, 101 84 Αθήνα
- Δ/νση 33η Ελέγχων
Καραγεώργη Σερβίας 10, 101 84 Αθήνα
- Γενική Δ/νση Γενικού Χημείου του Κράτους
Αν. Τσόχα 16, 115 21 Αθήνα

Κοινοποίηση: 

1. Υ.Π.Ε.Κ.Α.
 Γρ. Υπουργού
 Γρ. Υφυπουργού
 Γρ. Γεν. Γραμματέα
 Γεν. Δ/ντή Περ/ντος
 Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού

- Τμήματα Α, Γ, Δ, Ε
- Γραφεία Ζ, Η

 Δ/νση ΕΑΡΘ
 ΕΥΠΕ
 Δ./νση Νομοθετικού Έργου

2. Υπουργείο Εσωτερικών
 Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
 Σταδίου 27, Αθήνα

3. Υπουργείο  Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
- Δ/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

4. Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
- Δ/νση Βιομηχανικής Χωροθεσίας και Περιβάλλοντος
 Μεσογείων 119, Αθήνα
- Γενική Γραμματεία Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής
Διεύθυνση Λιμενικής Πολιτικής
Ακτή Βασιλειάδη  Πύλες Ε1-Ε2, Λιμάνι Πειραιά ΤΚ 18510 Πειραιάς
-  Δ/νση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος
 Υψηλάντου 109, Πειραιάς ή  Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, 185 10 Πειραιάς
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5. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
- Λιμενικό Σώμα
   1. Δ/νση Λιμενικής Αστυνομίας 
   2. Δ/νση Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος 
Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1-Ε2, Λιμάνι Πειραιά ΤΚ, 18510 Πειραιάς
- ΓΓ Πολιτικής Προστασίας 
Ευαγγελιστρίας 2 105 63 Αθήνα
- Διεύθυνση Τροχαίας
 Κατεχάκη 1, 10177 Αθήνα
- Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος, Διεύθυνση ΙΙ Πυρόσβεσης – Διάσωσης
τμήμα 1ο. Σχεδιασμός Αντιμετώπισης Πυρκαγιών Καταστροφών
Μουρούζη 4, 10674 Αθήνα

6. Υπουργείο  Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 Δ/νση Χωροταξίας και Προστασίας Περιβάλλοντος
 Ιπποκράτους 3, Αθήνα
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

1. ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
2. ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
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ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΞΑΓΩΓΗ  ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΠΡΟΣ
ΥΠΕΚΑ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

 Πρόσωπο που οργανώνει τη 
μεταφορά.  

Όνομα:
………………………………………………
…………………………………..

Διεύθυνση:
………………………………………………
………………………………………………
………………………….

Άδειες Συλλογής και Μεταφοράς

Η μεταφορά των αποβλήτων (μέχρι την 
πύλη εξόδου) καλύπτεται από :
Τις με αρ πρωτ. :
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
…………………………………..Άδειες 
Συλλογής και Μεταφοράς..

Αρ. Μητρώου ΥΠΕΚΑ :………………..

Αρμόδιος:
………………………………………………
………………………………..

Υπογραφή…………………………………
…………………………………………

Τηλ:………………………………….

Φαξ:…………………………………

E-mail:………………………………

ΤΕΛΩΝΕΙΟ : 
…………………………………………………………
…………………………

ΤΗΛΕΦΩΝΟ : ………………………..

FAX : ……………………………………..

ANΝEX  VII 

1. ………………………………………………
……………………
2. ………………………………………………
……………………
3. ………………………………………………
……………………
4. ………………………………………………
……………………
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ΕΝΤΥΠΟ  ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΡΟΣ
ΥΠΕΚΑ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

 
Παραλήπτης/ εγκατάσταση 

Όνομα:
…………………………………………………
………………………………..

Διεύθυνση:
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………….

Άδειες Συλλογής και Μεταφοράς

Η μεταφορά των αποβλήτων, μέχρι την 
εγκατάσταση παραλαβής καλύπτεται από :
Τις με αρ πρωτ. :
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………..Άδειες Συλλογής και 
Μεταφοράς.

Αρ. Μητρώου ΥΠΕΚΑ :………………..

Αρμόδιος:
…………………………………………………
……………………………..

Υπογραφή……………………………………
………………………………………

Τηλ:………………………………….

Φαξ:…………………………………

E-mail:………………………………

ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ : 
……………………………………………
………………………………………

ΤΗΛΕΦΩΝΟ : ………………………..

FAX : ……………………………………..

ANΝEX  VII 

1. ……………………………………
………………………………
2. ……………………………………
………………………………
3. ……………………………………
………………………………
4. ……………………………………
………………………………
Εγκατάσταση Παραλαβής :
………………………………………………
……………………………………..
Έλεγχος Ραδιενέργειας1 

A. Πιστοποιημένη Πύλη Ελέγχου 
Ραδιενέργειας (εφόσον απαιτείται 
για το είδος του αποβλήτου):
(Αριθμός πιστοποίησης από 
ΕΕΑΕ)……….

B. Αριθμός πιστοποιητικού και 
εκδίδουσα αρχή…
……………..

Υποσημείωση 1: Η παράγραφος Β 
συμπληρώνεται μόνο στην περίπτωση που η 
εγκατάσταση παραλαβής δεν έχει πιστοποιημένη 
πύλη ραδιενέργειας 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

1. ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ  VII  ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ
2. ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ  VII  ΣΤΑ  ΕΛΛΗΝΙΚΑ

19



ANNEX VII

INFORMATION ACCOMPANYING SHIPMENTS OF WASTE
AS REFERRED TO IN ARTICLE 3(2) AND (4)

Consignment information (1)

1. Person who arranges the shipment
Name:

Address:

Contact person:
Tel.: Fax:
E-mail:

2. Importer/consignee
Name:

Address:

Contact person:
Tel.: Fax:
E-mail:

3. Actual quantity: Tonnes (Mg): m3: 4. Actual date of shipment:
5.(a) First carrier (2)
Name:

Address:

Contact person:
Tel.:
Fax:
E-mail:
Means of transport:
Date of transfer:
Signature:

5.(b) Second carrier
Name:

Address:

Contact person:
Tel.:
Fax:
E-mail:
Means of transport:
Date of transfer:
Signature:

5.(c) Third carrier
Name:

Address:

Contact person:
Tel.:
Fax:
E-mail:
Means of transport:
Date of transfer:
Signature:

6. Waste generator (3)
Original producer(s), new producer(s) or collector:
Name:

Address:

Contact person:
Tel.: Fax:
E-mail:

8. Recovery operation (or if appropriate disposal operation in the 
case of waste referred to in Article 3(4)):
R-code/D-code:

9. Usual description of the waste:

7. Recovery facility  Laboratory 
Name:

Address:

Contact person:
Tel.: Fax:
E-mail:

10. Waste identification (fill in relevant codes):
(i) Basel Annex IX:
(ii) OECD (if different from (i)):
(iii) Annex IIIA (4):
(iv) Annex IIIB (5):
(v) EC list of wastes:
(vi) National code:

11. Countries/states concerned:
Export/dispatch 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) 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.

(2) If more than three carriers, attach information as required in blocks 5 (a), (b), (c).

(3) When the person who arranges the shipment is not the producer or collector, information about the producer or  
collector shall be provided.

(4) The relevant code(s) as indicated in Annex IIIA to Regulation (EC) No 1013/2006 are to be used, as appropriate  
in sequence. Certain Basel entries such as B1100, B3010 and B3020 are restricted to particular waste streams  
only, as indicated in Annex IIIA.

(5) The BEU codes listed in Annex IIIB to Regulation (EC) No 1013/2006 are to be used."
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΑ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΟΠΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ 
ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 3 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 2 ΚΑΙ 4 

Πληροφορίες αποστολής(1)

1. Πρόσωπο που οργανώνει τη μεταφορά
Ονοματεπώνυμο:

Διεύθυνση:

Υπεύθυνος επικοινωνίας:
Τηλ.: Τηλεομοιοτυπία:
Ηλ. ταχυδρομείο:

2. Εισαγωγέας/παραλήπτης
Ονοματεπώνυμο:

Διεύθυνση:

Υπεύθυνος επικοινωνίας:
Τηλ.: Τηλεομοιοτυπία:
Ηλ. ταχυδρομείο:

3. Πραγματική ποσότητα: Τόνοι 
(Mg): m3:

4. Πραγματική ημερομηνία αποστολής:

5.(α) Πρώτος μεταφορέας(2)
Ονοματεπώνυμο:

Διεύθυνση:

Υπεύθυνος επικοινωνίας:
Τηλ.:
Τηλεομοιοτυπία:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Μέσα μεταφοράς:
Ημερομηνία μεταφοράς:
Υπογραφή:

5.(β) Δεύτερος μεταφορέας 
Ονοματεπώνυμο:

Διεύθυνση:

Υπεύθυνος επικοινωνίας:
Τηλ.:
Τηλεομοιοτυπία:
Ηλ. ταχυδρομείο
Μέσα μεταφοράς:
Ημερομηνία μεταφοράς:
Υπογραφή:

5.(γ) Τρίτος μεταφορέας 
Ονοματεπώνυμο:

Διεύθυνση:

Υπεύθυνος επικοινωνίας:
Τηλ.:
Τηλεομοιοτυπία:
Ηλ. ταχυδρομείο
Μέσα μεταφοράς:
Ημερομηνία μεταφοράς:
Υπογραφή:

6. Παραγωγός των αποβλήτων (3)
Αρχικός(-οί) παραγωγός(-οί), νέος παραγωγός(-οί) ή 
συλλέκτης:
Ονοματεπώνυμο:

Διεύθυνση:

Υπεύθυνος επικοινωνίας:
Τηλ.: Τηλεομοιοτυπία:
Ηλ. ταχυδρομείο:

8. Εργασίες αξιοποίησης (ή, κατά περίπτωση, διάθεσης, εφόσον 
πρόκειται για απόβλητα που αναφέρονται στο άρθρο 3 
παράγραφος 4):
Κωδικός R/κωδικός D:
9. Συνήθης περιγραφή των αποβλήτων:

7. Εγκατάσταση αξιοποίησης   Εργαστήριο 
Ονοματεπώνυμο:

Διεύθυνση:

Υπεύθυνος επικοινωνίας:
Τηλ.: Τηλεομοιοτυπία:
Ηλ. ταχυδρομείο:

10. Ταυτοποίηση των αποβλήτων (συμπληρώστε τους σχετικούς 
κωδικούς):
(i) του παραρτήματος ΙΧ της Βασιλείας:
(ii) του ΟΟΣΑ (εάν διαφέρει από το (i)):
(iii) του παραρτήματος IIIA (4):
(iv) του παραρτήματος IIIΒ (5):
(v) του καταλόγου αποβλήτων της ΕΚ:
(vi) εθνικός κωδικός :

11. Εμπλεκόμενες χώρες/κράτη :
Εξαγωγή/αποστολή Διαμετακόμιση Εισαγωγή/προορισμός

12. Δήλωση του προσώπου που οργανώνει τη μεταφορά: Βεβαιώνω ότι εξ όσων γνωρίζω οι ανωτέρω πληροφορίες είναι πλήρεις και 
ακριβείς. Βεβαιώνω επίσης ότι έχουν συναφθεί γραπτά με τον παραλήπτη συμβατικές υποχρεώσεις (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:

ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Ή ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ:
14. Το φορτίο παρελήφθη στην εγκατάσταση αξιοποίησης ή στο εργαστήριο  Παραληφθείσα 
ποσότητα: Τόνοι (Mg): m³:
Όνομα: Ημερομηνία: Υπογραφή:

1) Πληροφορίες  που  συνοδεύουν  τις  μεταφορές  καταχωρισθέντων  πράσινων  αποβλήτων  που  προορίζονται  για 
αξιοποίηση ή αποβλήτων που προορίζονται για εργαστηριακή ανάλυση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.  
1013/2006.  Για  τη  συμπλήρωση  αυτού  του  εγγράφου,  δείτε  επίσης  τις  αντίστοιχες  ειδικές  οδηγίες  που 
περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΓ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006.

2) Εάν υπάρχουν περισσότεροι από τρεις μεταφορείς, προσθέστε τις πληροφορίες που προβλέπονται στα πεδία 5 
(α), (β), (γ).

3) Εάν  το  πρόσωπο  που  οργανώνει  τη  μεταφορά  δεν  είναι  ο  παραγωγός  ή  ο  συλλέκτης,  επιβάλλεται  να 
παρασχεθούν πληροφορίες σχετικά με τον παραγωγό ή τον συλλέκτη.

4) Επιβάλλεται να χρησιμοποιούνται ο(ι) σχετικός(-οί) κωδικός(-οί) από το παράρτημα ΙΙΙΑ του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1013/2006, κατά περίπτωση με τη σειρά. Ορισμένες καταχωρίσεις της Βασιλείας, π.χ. οι B1100, B3010 και 
B3020, αφορούν αποκλειστικά συγκεκριμένες ροές αποβλήτων, όπως αναφέρεται στο παράρτημα ΙΙΙΑ.

5) Χρησιμοποιούνται  οι  κωδικοί  BEU  που  αναφέρονται  στο  παράρτημα  ΙΙΙΒ  του  κανονισμού  (ΕΚ)  αριθ. 
1013/2006.»
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΕΝΤΥΠΗ  ΑΙΤΗΣΗ  ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ  ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ R1
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ΑΙΤΗΣΗ                                                                          ΠΡΟΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ                                         ΥΠΕΚΑ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ                                                                Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Αιτών:                                                                           
Πληροφορίες αποστολής (1)                                              ………………….          

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

Διεύθυνση:

Αρ. Μητρώου ΥΠΕΚΑ

Αρμόδιος:
Τηλ: Φαξ:
E-mail:

2. Εισαγωγέας / Παραλήπτης

Όνομα:

Διεύθυνση:

Αρ. Μητρώου ΥΠΕΚΑ

Αρμόδιος:
Τηλ: Φαξ:
E-mail:

3. Πραγματική ποσότητα:
Tόνοι (Mg): m3:

4. Ακριβής ημερομηνία μεταφοράς:

5.(α) 1ος μεταφορέας (2):
Όνομα:

Διεύθυνση:

Αρ. Μητρώου ΥΠΕΚΑ
Αρμόδιος:
Τηλ:
Φαξ:
E-mail:
Μέσο μεταφοράς :
Ημερομηνία μεταφοράς:
Υπογραφή:

5.(β) 2ος μεταφορέας:
Όνομα:

Διεύθυνση:

Αρ. Μητρώου ΥΠΕΚΑ
Αρμόδιος:
Τηλ:
Φαξ:
E-mail:
Μέσο μεταφοράς :
Ημερομηνία μεταφοράς:
Υπογραφή:

5.(γ) 3ος μεταφορέας:
Όνομα:

Διεύθυνση:

Αρ. Μητρώου ΥΠΕΚΑ
Αρμόδιος:
Τηλ:
Φαξ:
E-mail:
Μέσο μεταφοράς :
Ημερομηνία μεταφοράς:
Υπογραφή:

6. Δημιουργός των αποβλήτων (3): 
Αρχικός(οί) παραγωγός(οί), νέος(οι) 
παραγωγός(οι) ή συλλέκτης:
Όνομα:

Διεύθυνση:
ΑΕΠΟ &  ΑΔΑ :…………………………..
………………………………………………
Αρμόδιος:
Τηλ: Φαξ:
E-mail:

8. Εργασίες αξιοποίησης (ή διάθεσης στην περίπτωση 
αποβλήτων που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 
4):
Εργασίες αξιοποίησης R1 
9. Συνήθης περιγραφή των αποβλήτων:

7. Εγκατάσταση αξιοποίησης □ 
Εργαστήριο 
Όνομα:

Διεύθυνση:
Αρμόδιος:
Τηλ: Φαξ:
E-mail:

10. Ταυτοποίηση των αποβλήτων (να συμπληρωθούν οι 
σχετικοί κωδικοί):
(i) του παραρτήματος ΙΧ της Βασιλείας:
(ii) του ΟΟΣΑ (εάν διαφέρει από το (i)):
(iii) του παραρτήματος IIIA (4):
(iv) του παραρτήματος IIIΒ (5):
(v) του καταλόγου αποβλήτων της ΕΚ:
(vi) εθνικός κωδικός :

11. Χώρες/κράτη που αφορά η:
Εξαγωγή / αποστολή Διαμετακόμιση Εισαγωγή/Προορισμός

12. Δήλωση 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 Δήλωση (άρθρο 8 

παρ. 4 Ν. 1599/1986)
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