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ΘΕΜΑ : Ανανέωση χρονικής διάρκειας ισχύος της με Α.Π. 11603/642/01-04-2013 (Α.Δ.Α.: 

ΒΕΑΚΟΡ1Γ-ΓΝΦ) Αρχικής Άδειας Προϊσταμένου Δ/νσης Περιβάλλοντος & 
Χωρικού Σχεδιασμού Δυτικής Μακεδονίας Α.Δ.Η.-Δ.Μ., για τη δραστηριότητα 
συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων στην Περιφέρεια 
Δυτικής Μακεδονίας, καθώς και επικαιροποίηση των στοιχείων της εν θέματι 
Άδειας, λόγω αλλαγής έδρας από «Ο.Τ. 40 της ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, στο Δ. Δέλτα της 
Περιφ. Ενότητας Θεσσαλονίκης, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας», στην οδό 
«25ης Μαρτίου 100, Τ.Κ. 542 49, στη Θεσσαλονίκη, του Δ. Θεσσαλονίκης, στην 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας». 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο  ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 
 
Έχοντας υπόψη :  

1. Toν N. 1650/86 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 160Α) όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3010/2002 
(ΦΕΚ 91Α / 25.04.2002) «Εναρμόνιση του Ν 1650/1986 με τις οδηγίες 97/11 και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία 
οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και 
συμπληρώθηκε με το Ν. 3010/2002 & Ν. 4014/2011..  

2. Τον Ν. 2939/2001 «Περί συσκευασιών και εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών και άλλων προϊόντων - 
Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και 'άλλων Πρoϊόvτων (Ε.Ο.Ε.ΔΣ.Α.Π)  
και άλλες διατάξεις» ( ΦΕΚ 179 Α,/6.8-2001). 

3. Τον Ν. 4042/2012 «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» (ΦΕΚ 24Α/13.02.2012). 

4. Την ΚΥΑ Η.Π. 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β/22.12.2003) «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση στερεών 
αποβλήτων, Εθνικός και Περιφερειακός σχεδιασμός διαχείρισης».  

5. Την ΚΥΑ 114218/97 (ΦΕΚ 1016Β/17.11.97) «Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων 
διαχείρισης στερεών αποβλήτων». 
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6. Την ΚΥΑ αριθ. οικ. 43942/4026/2016 (ΦΕΚ 2992/Β/19-9-16) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΚΥΑ αριθ. 
οικ. 1/1/2017 (ΦΕΚ 1/Β/4-1-2017), σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία του Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Αποβλήτων (ΗΜΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν.4042/2012 (Α’24), όπως ισχύει. 

7. Την Εγκύκλιο με Α.Π. οικ. 123067/10.02.2004 της Γενικής Δ/νσης Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ σχετικά με 
την περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων: Συλλογή – Μεταφορά – Αποθήκευση Αποβλήτων και 
Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων.   

8. Την Εγκύκλιο ΤΔΣΑ/ΥΠΕΧΩΔΕ με Α.Π. 110441/3231/2004 και θέμα: «Διόρθωση της παραγράφου Β.3.ΙΙΙ στην 
Εγκύκλιο “Εφαρμογή νομοθεσίας για τη διαχείριση μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων». 

9. Την Εγκύκλιο με Α.Π. οικ. 122648/09.03.2005 της Δ/νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του  ΥΠΕΧΩΔΕ, με 
θέμα «Διευκρινήσεις σχετικά με την Μελέτη Οργάνωσης για την άδεια συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων 
συσκευασιών, χρησιμοποιημένων ελαστικών οχημάτων, αποβλήτων λιπαντικών ελαίων, οχημάτων στο τέλος 
κύκλου ζωής τους, χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, και αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού 
και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2939/2001». 

10. Το Π.Δ. 109/04.03.2004 (ΦΕΚ 05.03.2004) «Μέτρα και όροι για την εναλλακτική διαχείριση των 
μεταχειρισμένων ελαστικών των οχημάτων. Πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση τους». 

11. Το Π.Δ. 116/05.03.2005 (ΦΕΚ 81/05.03.2004) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των 
οχημάτων στο τέλος κύκλου ζωής τους, των χρησιμοποιημένων ανταλλακτικών τους και των απενεργοποιημένων 
καταλυτικών μετατροπέων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2000/53/ΕΚ «για τα οχήματα στο τέλος 
κύκλου ζωής τους», του Συμβουλίου της 18ης Σεπτεμβρίου 2000».   

12. Το με Α.Π. 3010421/1750/2004/31.08.2004 έγγραφο  του Γενικού Χημείου του Κράτους προς την Δ/νση Περ/κου 
Σχεδιασμού της Γενικής Δ/νσης Περ/ντος του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.  

13. Το με Α.Π. 109445/2969/18.11.2004 έγγραφο της Δ/νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ με θέμα 
«Διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων», προς το Γενικό Επιτελείο Στρατού. 

14. Το με Α.Π. 146171/2648/16.05.2006 έγγραφο του Τμήματος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Δ/νσης 
Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ με θέμα: «Αναλυτική περιγραφή αποβλήτων στις άδειες 
διαχείρισης».  

15. Την με Α.Π. οικ.129043/4345/08.07.2011 Εγκύκλιο του Τμήματος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Δ/νσης 
Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού της Γενικής Δ/νσης Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ (ΑΔΑ: 4ΑΣΨ0-ΚΘΣ).  

16. Την με Α.Π. οικ.4095.82/10.11.2011 Εγκύκλιο αριθ. 16 του ΥΠΕΚΑ με θέμα: «Διευκρινίσεις σχετικά με 
κατάργηση αδειών διαχείρισης αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4014/2011» (ΑΔΑ: 45740-ΦΡ5). 

17. Την με Α.Π. οικ.4631.109/12.12.2011 Εγκύκλιο αριθ. 21 του ΥΠΕΚΑ με θέμα: «Άδειες συλλογής και μεταφοράς 
αποβλήτων» (ΑΔΑ: 45ΨΠ0-ΕΝ6).   

18. Την με Α.Π. 1226.61/12.03.2012 Εγκύκλιο 3 του Γ.Γ. ΥΠΕΚΑ με θέμα: «Άδειες συλλογής και μεταφοράς μη 
επικινδύνων αποβλήτων – Διαδικασίες ανανέωσης και διάρκεια ισχύος» (ΑΔΑ: Β44Υ0-Ι9Α).  

19. Την με Α.Π. οικ.24040/2590/12-04-2013 εγκύκλιο του Τμήματος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Δ/νσης 
Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού της Γενικής Δ/νσης Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ με Θέμα: «Εφαρμογή νομοθεσίας 
για τη διαχείριση μη επικίνδυνων αποβλήτων» (ΑΔΑ: ΒΕΑ20-2Ι7). 

20. Την με Α.Π. οικ.32605/3291/28-5-2013 έγγραφη εγκύκλιο του Τμήματος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της 
Δ/νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού της Γενικής Δ/νσης Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ με Θέμα: «Εφαρμογή 
νομοθεσίας για τη διαχείριση μη επικίνδυνων αποβλήτων». 

21. Το με αρ.πρ.3006025/1093/2010/15.4.2010 έγγραφο του Γενικού Χημείου του Κράτους σχετικά με το γεγονός ότι 
ΟΤΚΖ δεν ταξινομούνται σε κατηγορία επικίνδυνων υλικών για οδική μεταφορά, αρκεί να έχουν ληφθεί τα 
απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή διαρροής καυσίμων και υγρών μπαταρίας σε συνήθεις συνθήκες μεταφοράς. 

22. Το εγκεκριμένο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΣΔΑ) σε Επίπεδο Περιφέρειας Δυτικής 
Μακεδονίας με την υπ’ αριθμ. 19/02.12.1998/Περιφερειακό Συμβούλιο Απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας Δυτ. 
Μακεδονίας.  

23. Το εγκεκριμένο επικαιροποιημένο Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών – Μη Επικίνδυνων – Αποβλήτων 
(ΠΕΣΔΑ) Δυτικής Μακεδονίας με την υπ΄αριθ. 86625/2566/28.09.2009 Απόφαση Γ.Γ.Π.Δ.Μ. 

24. Την αριθ. 26295/01.07.2003 Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ «Έγκριση Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού 
και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 1472Β/09.10.2003).   

25. Την με Α.Π. οικ.61489/5303 ΚΥΑ με θέμα: «Κύρωση της απόφασης έγκρισης του Περιφερειακού Σχεδίου 
Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 4151/Β’/22.12.2016). 

26. Τις διατάξεις: 
 του Ν. 2503/97 (ΦΕΚ 107/Α) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την 

τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».  
 του Ν. 4368/16 (ΦΕΚ 21/Α) «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις». 
 του άρθρου 28 του Ν. 4325/15 (ΦΕΚ 47/Α) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση 

Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις». 
 του Ν. 3852/10(ΦΕΚ 87Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
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 του Ν. 2647/98 (ΦΕΚ 237/Α) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες 
διατάξεις». 

 του Π.Δ.141/2010 (ΦΕΚ 234Α/27.12.2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής 
Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 92 του Ν. 4446/2016 (ΦΕΚ 240/Α/22.12.2016) «Πτωχευτικός 
Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη – Παράβολα, Οικιοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης 
παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του Ν. 4270/2014 και άλλες διατάξεις». 

27. Την αριθμ. 13912/15.05.2017 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 250/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./26.05.2017) με την 
οποία διορίστηκε Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας ο κος Μιχελάκης 
Βασίλειος του Πολυκάρπου. 

28. Την αριθμ. 72443/29.05.2017 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής 
Μακεδονίας, με την οποία ορίστηκε Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και 
Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας ο κος Γαζής 
Δημήτριος του Ευαγγέλου (ΑΔΑ: 6Μ5ΜΟΡ1Γ-Λ0Ο). 

29. Την με Α.Π. 11603/642/01.04.2013 (Α.Δ.Α.: ΒΕΑΚΟΡ1Γ-ΓΝΦ) Άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων 
στερεών αποβλήτων (ως προς τη συλλογή και μεταφορά), για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, της εταιρείας 
του θέματος με χρόνο ισχύος μέχρι την 01.04.2018 (Αρχική Άδεια). 

30. Την από 02.03.2018 (Α.Π. ΑΔΗΔΜ/ΔΙΠΕΧΩΣΧ Δ.Μ. : 33287/02.03.2018) αίτηση της εταιρείας του θέματος 
προς την Υπηρεσία μας με συνημμένα δικαιολογητικά, με την οποία ζητεί την παράταση χρονικής διάρκειας 
ισχύος της σχετ. (29) Άδειας, καθώς και την επικαιροποίηση των στοιχείων της, λόγω αλλαγής έδρας της 
επιχείρησης. 

31. Το γεγονός ότι η εταιρεία του θέματος είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Διαχειριστών Μη Επικίνδυνων 
Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας με Α.Μ.: 790. 

32. Το γεγονός ότι η εταιρεία του θέματος, είναι καταχωρημένη στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) με 
αριθμό 487, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

 

Αποφασίζουμε   
 
Α). Την ανανέωση της χρονικής διάρκειας ισχύος της με Α.Π. 11603/642/01.04.2013 (Α.Δ.Α.: ΒΕΑΚΟΡ1Γ-ΓΝΦ) 
αρχικής Άδειας διαχείρισης μη επικινδύνων αποβλήτων (ως προς την συλλογή και μεταφορά), σύμφωνα με την ΚΥΑ 
Η.Π. 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β/03), για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. 
 
Η διάρκεια ισχύος της σχ. (29) Άδειας παρατείνεται μέχρι την 01.04.2023. 
 
Β). Την επικαιροποίηση των στοιχείων της Άδειας του θέματος, λόγω αλλαγής της έδρας της από «Ο.Τ. 40 της 
ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, στο Δ. Δέλτα της Περιφ. Ενότητας Θεσσαλονίκης, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας», στην οδό 
«25ης Μαρτίου 100, Τ.Κ. 542 49, στη Θεσσαλονίκη, του Δ. Θεσσαλονίκης, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας», 
όπου στη σχετική (29) Άδεια αναφέρονται και χωρίς καμία αλλαγή των τεχνικών περιεχομένων αυτής.    
 
 
Για την επικαιροποίηση των στοιχείων της σχετικής (29) Άδειας, η εν θέματι εταιρεία κατέθεσε συνημμένα  με την 
αίτησή της στην Υπηρεσία μας, τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 
 
 1). Αντίγραφο τροποποιημένου καταστατικού της εν θέματι εταιρείας, που αφορά στην αλλαγή της έδρας της 
 2). Αντίγραφο του Γενικού Πιστοποιητικού του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ), με   
Α.Π.: 536722.763590/12-02-2018.  
 3). Αντίγραφο Βεβαίωσης Μεταβολής Εργασιών Μη Φυσικού Προσώπου, της εν θέματι εταιρείας, που αφορά στην 
αλλαγή της έδρας της, από τη ΔΟΥ Ιωνίας Θεσσαλονίκης. 
 4). Αντίγραφο από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) με τα στοιχεία μητρώου της εν θέματι εταιρείας 
 5). Αντίγραφο Αποδεικτικού καταχώρησης δραστηριότητας συλλογής & μεταφοράς στο ΗΜΑ, με αριθμό μητρώου 487, 
από το ΥΠΕΝ 
 6)  Αντίγραφο Αποδεικτικού υποβολής έκθεσης αποβλήτων στο ΗΜΑ για το έτος 2015 
 7). Αντίγραφο Αποδεικτικού υποβολής έκθεσης αποβλήτων στο ΗΜΑ για το έτος 2016. 
 8). Αντίγραφο Συμφωνητικού συνεργασίας, μεταξύ της εν θέματι εταιρείας και της Εναλλακτικής Διαχείρισης Οχημάτων 
Ελλάδος (ΕΔΟΕ).  
 
 
Επισημαίνονται ιδιαίτερα τα παρακάτω, τα οποία η εταιρεία «ADD RECYCLING Ι.Κ.Ε.» οφείλει να τηρεί :  

 Στη περίπτωση αποβλήτων, τα οποία περιγράφονται με κωδικό ΕΚΑ που αντιστοιχεί στην μη επικίνδυνη εκδοχή 
ζεύγους κωδικών αποβλήτων (κατοπτρικό ζεύγος), αυτά να συλλέγονται χωριστά και, κατά τη μεταφορά τους, να 
συνοδεύονται από πιστοποιημένη ανάλυση κατάλληλα διαπιστευμένου εργαστηρίου με ευθύνη του παραγωγού 
των αποβλήτων (πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 14899) όταν ο παραγωγός είναι παραγωγική δραστηριότητα που 
αδειοδοτείται περιβαλλοντικά. 
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 Ειδικότερα, όσον αφορά στα μη επικίνδυνα απόβλητα των κεφαλαίων 1 - 20 του παραρτήματος Ι της ΚΥΑ 
50910/2003, η διαχείριση των οποίων διέπεται από τις γενικές αρχές εναλλακτικής διαχείρισης του  Ν. 2939/2001  
η άδεια ισχύει από την έναρξη ισχύος Σύμβασης της Εταιρίας με αντίστοιχα Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής 
Διαχείρισης στερεών αποβλήτων, εφόσον έχουν εγκριθεί τέτοια, για μεταφορά των συλλεγομένων από αυτήν 
στερεών αποβλήτων στις εγκεκριμένες εγκαταστάσεις προσωρινής αποθήκευσης, διάθεσης, διαλογής, 
αξιοποίησης και επεξεργασίας που θα ορίζονται από το αντίστοιχο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής 
Διαχείρισης. 

 Η άδεια ισχύει για τη δραστηριότητα της συλλογής μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων εντός των ορίων της 
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας και της 
μεταφοράς αυτών σε κατάλληλα αδειοδοτημένες εταιρίες / εγκαταστάσεις προσωρινής αποθήκευσης, διάθεσης, 
διαλογής, ανακύκλωσης, επεξεργασίας και αξιοποίησης στερεών αποβλήτων και, ειδικότερα για τα απόβλητα που 
υπάγονται σε εναλλακτική διαχείριση σε νομίμως αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις ανακύκλωσης, επεξεργασίας και 
αξιοποίησης στερεών αποβλήτων, οι οποίες θα ορίζονται και θα υποδεικνύονται από τα αντίστοιχα εγκεκριμένα 
από την αρμόδια Διεύθυνση του ΥΠΕΝ Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης (Σ.Σ.Ε.Δ.) στερεών 
αποβλήτων. 

 Ειδικότερα, για την περίπτωση αποβλήτων που υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 2939/2011, η Εταιρία οφείλει να 
προσκομίσει στη Δ/νση ΠΕΧΩ Δυτικής Μακεδονίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής 
Μακεδονίας, αμέσως μετά την υπογραφή τους, τις Συμβάσεις της με τα αντίστοιχα Συλλογικά Συστήματα 
Εναλλακτικής Διαχείρισης, για μεταφορά των συλλεγόμενων από αυτήν στερεών αποβλήτων στις νομίμως 
αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας και ανακύκλωσης που θα υποδεικνύονται από τα αντίστοιχα 
Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης, οι οποίες Συμβάσεις αποτελούν προϋπόθεση για την ισχύ της 
παρούσας άδειας. Οι συμβάσεις αυτές πρέπει να είναι σε ισχύ για όλο το χρονικό διάστημα άσκησης της 
αδειοδοτούμενης δραστηριότητας, σε περίπτωση δε ανανέωσής τους, το γεγονός αυτό πρέπει να γνωστοποιείται 
στη Δ/νση ΠΕΧΩ Δυτικής Μακεδονίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας. 

 Σε περίπτωση που υπάρχουν επικίνδυνα απόβλητα, να διασφαλίζεται η χωριστή συλλογή τους κατά τρόπο ώστε να 
μην αναμιγνύονται με άλλα απόβλητα και να εξασφαλίζεται η μεταφορά τους σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις 
της κείμενης νομοθεσίας για τη διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων (ΚΥΑ 62952/5384/2016) (ΦΕΚ 
4326/Β/30-12-2016), όπως ισχύει. 

 Οι διαδικασίες διαχείρισης (συλλογή – μεταφορά) των αποβλήτων να γίνονται σύμφωνα με τις τεχνικές 
προδιαγραφές της ΚΥΑ 114218/17.11.1997 (ΦΕΚ 1016 τ.Β’). 

 Η αδειοδοτούμενη επιχείρηση για συλλογή και μεταφορά αποβλήτων έχει την πλήρη ευθύνη για την οργάνωση 
των μέσων συλλογής και των οχημάτων μεταφοράς, την καταλληλότητά τους για τη μεταφορά των αποβλήτων, 
την ασφαλή παράδοσή τους σε νόμιμα λειτουργούσες επιχειρήσεις προς περαιτέρω εργασίες αξιοποίησης ή 
διάθεσης (R/D) ή προς διασυνοριακή μεταφορά.   

 Η επιχείρηση υποχρεούται στην τήρηση των αναγραφόμενων στη σχετ. (15) Εγκύκλιο του ΥΠΕΚΑ (Παράγραφος 
Β για εργασίες συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων) καθώς και στη σχετ. (20) όμοιά της.   

 Η εταιρεία υποχρεούται να τηρεί αρχείο στο οποίο θα αναγράφεται η ποσότητα, το είδος, η προέλευση, τα 
φυσικοχημικά χαρακτηριστικά, οι ημερομηνίες παραλαβής ή εκχώρησης, ο προορισμός, η συχνότητα συλλογής, ο 
τρόπος διάθεσης των αποβλήτων και το μέσο μεταφοράς, καθώς και η συχνότητα καθαρισμού των οχημάτων, των 
μέσων συλλογής και του λοιπού  εξοπλισμού με όλα τα παραστατικά στοιχεία. Η εταιρία υποχρεούται μέχρι τη 20η 
Φεβρουαρίου, κάθε έτους να διαβιβάζει απολογιστική έκθεση καθώς και τα παραπάνω στοιχεία στον οικείο Φορέα 
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α. – ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.) σύμφωνα με το σχετ. (3) Νόμο, καθώς και στη 
Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Δυτικής Μακεδονίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - 
Δυτ. Μακεδονίας αλλά και σε κάθε Υπηρεσία της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας εκείνα τα στοιχεία που την 
αφορούν. Η επιχείρηση του θέματος επίσης δεν υποχρεούται να καταθέσει Ετήσια Έκθεση Παραγωγού 
Αποβλήτων (Ε.Ε.Π.Α.) ως συλλογέας – μεταφορέας αποβλήτων.   

 Για την καλύτερη οργάνωση του μητρώου αποβλήτων που είναι υποχρεωτικό να τηρούν οι επιχειρήσεις 
(παραγωγοί αποβλήτων, συλλέκτες – μεταφορείς και εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων) και για να 
εξασφαλιστεί η πλήρης ιχνηλασιμότητα των αποβλήτων (παραγωγός – συλλογέας – μεταφορέας – παραλήπτης), 
προτείνουμε αυτά να διακινούνται με «έντυπο παρακολούθησης αποβλήτου». Τα «έντυπα παρακολούθησης 
αποβλήτων» είναι τριπλότυπα έντυπα, τυπώνονται από την κάθε επιχείρηση, αριθμούνται και διατηρούνται για 
δύο χρόνια στο αρχείο των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων. 

 

 Η εταιρεία του θέματος, οφείλει να τηρεί μητρώο, στο οποίο θα αναγράφεται η ποσότητα, το είδος, η προέλευση, 
η εγκατάσταση προορισμού κλπ στοιχεία που αφορούν τη συλλογή και μεταφορά των αποβλήτων μαζί με όλα τα 
παραστατικά τους. Ισχύουν τα προβλεπόμενα στην (6) σχετική ΚΥΑ. Η εταιρεία του θέματος είναι 
εγγεγραμμένη και καταχωρημένη στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα 
άρθρα 2 και 8 της (6) σχετικής ΚΥΑ, με αριθμό 487. Σύμφωνα επίσης με το άρθρο 8 της ανωτέρω ΚΥΑ, θα 
πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά οι ετήσιες εκθέσεις αποβλήτων κάθε έτους, μέχρι το τέλος Μαρτίου του 
επόμενου έτους. 
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Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι, προϋποθέσεις και περιορισμοί της σχ. (29) Άδειας για τη δραστηριότητα του 
θέματος. Οι όροι αυτοί θα ισχύουν μέχρι και την 01.04.2023 υπό την προϋπόθεση ότι αυτοί θα τηρούνται με ακρίβεια και 
ότι θα τηρείται επακριβώς το περιεχόμενο των εγκεκριμένων μελετών Οργάνωσης Συλλογής – Μεταφοράς (ΟΣΜ) και η 
επιχείρηση να είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Διαχειριστών Μη Επικίνδυνων Αποβλήτων του ΥΠΕΝ. Η εταιρεία οφείλει 
εγκαίρως και πριν τη λήξη ισχύος της παρούσας απόφασης να υποβάλει σχετικό αίτημα στην αρμόδια κατά νόμο υπηρεσία 
για ανανέωση αυτής, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. 

Αντίγραφα της παρούσας άδειας θα πρέπει να βρίσκονται σε όλα τα οχήματα που χρησιμοποιούνται στα πλαίσια της 
αδειοδοτούμενης δραστηριότητας, καθώς και στα γραφεία της εταιρείας. Στα γραφεία της εταιρείας θα πρέπει να βρίσκεται 
και η μελέτη οργάνωσης που συνοδεύει την παρούσα άδεια και να είναι στη διάθεση σε κάθε έλεγχο των αρμοδίων αρχών 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

Η παρούσα άδεια δεν υποκαθιστά ούτε απαλλάσσει τους υπεύθυνους της εταιρείας από την υποχρέωση να εφοδιαστούν με 
άλλες άδειες, για τις οποίες προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση από άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 

Η απόφαση αυτή είναι δυνατό να ανακληθεί ή καταργηθεί ή τροποποιηθεί από τον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας πριν τη λήξη της, εφόσον συντρέχουν οι λόγοι που προβλέπονται από την ισχύουσα 
νομοθεσία, είτε μετά από διαπίστωση ότι από τη δραστηριότητα που ασκεί η εταιρεία υπάρχει κίνδυνος για τη δημόσια 
υγεία και το περιβάλλον. 

Άρση της παρούσας άδειας είναι δυνατό να γίνει είτε μετά από παράβαση κάποιου ή κάποιων όρων της, ή παράλειψη, 
παραποίηση κάποιου σταδίου των εργασιών που αναφέρονται στη μελέτη οργάνωσης, είτε μετά από διαπίστωση ότι από τη 
δραστηριότητα που ασκεί η εταιρεία κινδυνεύει η δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Η άδεια μπορεί επίσης να ανακληθεί ή 
να επιβληθούν πρόσθετοι όροι σαν αποτέλεσμα μελλοντικών διατάξεων του ΥΠΕΝ και των συναρμόδιων Υπουργείων. 

Η παρούσα απόφαση είναι δυνατόν να προσβληθεί από κάθε ενδιαφερόμενο, με προσφυγή ενώπιον του Υπουργού 
Περιβάλλοντος & Ενέργειας μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της σύμφωνα με 
το νόμο.  
 
Εσωτερική διανομή: 
1. ΔΙΠΕΧΩ Αρχείο Φ.Σ.Α.  
   (Συσχέτιση με Φ.Α. σχετ. 29) 
2. Χρονολογικό Αρχείο 
3. Αρμόδιοι Υπάλληλοι 

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
 
 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΛ. ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ  
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ                                                                               
Αποδέκτες:      

1.    Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας          
       Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού (έδρας)      

  Διοικητήριο – 50100 Κοζάνη 
2.    ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε. (Φο.Δ.Σ.Α.) 
       6ο χλμ. Κοζάνης – Πτολεμαΐδας, Τ.Κ. 50100 – Κοζάνη 
3.    Δ/νση Υγείας & Κοιν. Πρόνοιας 
       Περιφ. Ενότητας Κοζάνης   
       Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας 
       Διοικητήριο – 50100 Κοζάνη 
4.    Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη 
        Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας 
        Ευαγγελίστριας 2 – 10563 ΑΘΗΝΑ  
5.     Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας 

 Αυτοτελής Δ/νση Πολιτικής Προστασίας  
 Διοικητήριο – 50100 Κοζάνη 

6.    κ. Κασκαμανίδης Περικλής (μελετητής) 
       Διπλ. Μηχανικός Περιβάλλοντος Δ.Π.Θ. 
       Ραφαηλίδου Παπαδάκη 1Α 
       Τ.Κ. 570 01 – Θέρμη Θεσσαλονίκης 
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