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ADD RECYCLING I.K.E. 
(δια του ‘’Κασκαμανίδης Περικλής’’ 
Ραφαηλίδου Παπαδάκη 1Α 
570 01 ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) 
 
 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
 

ΘΕΜΑ : Ανανέωση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 1077/50624/10-04-2013 Άδειας συλλογής και 
μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων, όπως αυτά ορίζονται στο Παράρτημα ΙI του 
άρθρου 3 της ΚΥΑ 62952/5384 (ΦΕΚ 4326/B/30-12-2016), για την Περιφέρεια 
Θεσσαλίας, στην επιχείρηση «ADD RECYCLING I.K.E.»   

 

Έχοντας υπόψη: 
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) ‘’Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης’’. 
2. Το Π.Δ. 138/2010 (ΦΕΚ 231/Α/27-12-2010) ‘’Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-

Στερεάς Ελλάδας’’. 
3. Το Ν. 1650/86 (ΦΕΚ 160/Α) «Για την προστασία του Περιβάλλοντος» όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 

3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α). 
4. Το Ν.2939/2001 (ΦΕΚ 179/Α/6-8-2001) «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 αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν.4496/2017 (ΦΕΚ 
170/Α/8-11-2017). 

5. Το Ν. 3854/2010 (ΦΕΚ 94/Α/23-6-2010) «Τροποποίηση της νομοθεσίας για την εναλλακτική διαχείριση των 
συσκευασιών και άλλων προϊόντων και τον Εθνικό Οργανισμό Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και 
Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις». 

6. Το Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/13-2-2012) «Ποινική προστασία 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». 

7. Την ΠΥΣ 49 της 15-12-2015  (ΦΕΚ 174/Α/15-12-2015) «Τροποποίηση και έγκριση του Εθνικού Σχεδίου 
Διαχείρισης Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α.) και του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας 
Αποβλήτων που κυρώθηκαν με την 51373/4684/ 25−11−2015 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν. 4342/2015». 

8. Την ΚΥΑ 114218/97 (ΦΕΚ 1016/Β/17-11-97) ‘’Κατάρτιση πλαισίου Προδιαγραφών και γενικών 
προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων’’. 

9. Την ΚΥΑ 29407/3508 (ΦΕΚ 1572/Β/16-12-2002) ‘’Μέτρα και όροι για την υγειονομική ταφή των 
αποβλήτων’’. 

10. Την ΚΥΑ Η.Π. 50910/2727 (ΦΕΚ 1909/Β/22-12-2003) ‘’Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Στερεών 
Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης’’. 

11. Την ΚΥΑ 43942/4026 (ΦΕΚ 2992/Β/19-9-2016) «Οργάνωση και λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου (ΗΜΑ), 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν.4042/2012 (Α’ 24), όπως ισχύει», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 
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12. Την ΚΥΑ 62952/5384 (ΦΕΚ 4326/Β/30-12-2016) «Έγκριση Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Επικίνδυνων 
Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ), σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν. 4342/2015». 

13. Την υπ’ αριθμ. 123067/10-2-2004 Εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, σχετικά με την 
περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων: Συλλογή-Μεταφορά-Αποθήκευση Αποβλήτων και Αποκατάσταση 
Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων. 

14. Την υπ’ αριθμ. 122648/9-3-2005 Εγκύκλιο του Γραφείου Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών & Άλλων 
Προϊόντων 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». 

15. Την υπ’ αριθμ. 129043/4345/8-7-2011 Εγκύκλιο του Τμήματος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του 
Υ.Π.Ε.Κ.Α., σχετικά με την εφαρμογή νομοθεσίας για τη διαχείριση μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων. 

16. Την Εγκύκλιο 21 με αριθμ. πρωτ. 4631.109/12-12-2011 με θέμα: Άδειες συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων. 
17. Την Εγκύκλιο 3 με αριθμ. πρωτ. 1226.61/12-3-2012 με θέμα: Άδειες συλλογής και μεταφοράς μη επικινδύνων 

αποβλήτων-Διαδικασίες ανανέωσης και διάρκεια ισχύος. 
18. Την με αριθμ. πρωτ. 1077/50624/10-04-2013 Άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων, 

όπως αυτά ορίζονται στην ΚΥΑ Η.Π. 50910/2727 ΦΕΚ 1909/Β/22-12-2003, για την Περιφέρεια Θεσσαλίας, 
στην επιχείρηση «ADD RECYCLING I.K.E.»  

19. Την από 02-03-2018 (αρ. πρωτ. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Θεσσαλίας 485/32399/02-03-2018) αίτηση της επιχείρησης 
«ADD RECYCLING I.K.E.» για ανανέωση της (18) σχετικής Άδειας συλλογής και μεταφοράς μη 
επικίνδυνων αποβλήτων. 

20. Το γεγονός ότι αναδιατυπώνεται η Άδεια Συλλογής και Μεταφοράς της δραστηριότητας του θέματος 
προκειμένου να αποφευχθούν συγχύσεις όσον αφορά τη μορφή του τελικού κειμένου. 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 

 
Την ανανέωση της (18) σχετικής Άδειας συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων, εντός 
διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, στην επιχείρηση «ADD RECYCLING I.K.E.», με έδρα 
το Ο.Τ. 40 στη ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου στη Θεσσαλονίκη, με τους ακόλουθους όρους και περιορισμούς: 
 
1. Η παρούσα Άδεια αφορά μόνο σε εργασίες συλλογής και μεταφοράς (μη επικίνδυνων) αποβλήτων, 

που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙI του άρθρου 3 της ΚΥΑ 62952/5384 (ΦΕΚ 4326/B/30-12-
2016), εξαιρουμένων των αποβλήτων που επισημαίνονται με αστερίσκο και τα οποία 
χαρακτηρίζονται ως εν δυνάμει επικίνδυνα απόβλητα σύμφωνα με την Απόφαση 2014/955/ΕΕ.  

 
2. Η παρούσα Άδεια ισχύει για τη δραστηριότητα της συλλογής και μεταφοράς των παρακάτω, μη 

επικίνδυνων αποβλήτων, με κωδικό ΕΚΑ: 
 
16 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΜΗ ΚΑΘΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΑΛΛΩΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ 
16 08 εξαντλημένοι καταλύτες  
16 08 01 εξαντλημένοι καταλύτες που περιέχουν χρυσό, άργυρο, ρήνιο, ρόδιο, παλλάδιο, ιρίδιο ή λευκόχρυσο 

(εκτός 16 08 07) 
 
του Παραρτήματος ΙI του άρθρου 3 της ΚΥΑ 62952/5384 (ΦΕΚ 4326/B/30-12-2016) «Έγκριση Εθνικού 
Σχεδίου Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ), σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν. 4342/2015». 
 
3. Η παρούσα Άδεια ισχύει για δραστηριότητες συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων  αποβλήτων 

σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 50910/2727/2003 και δεν επεκτείνεται σε εργασίες προσωρινής 
αποθήκευσης, διάθεσης, αξιοποίησης και μεταφόρτωσης αποβλήτων. 

 
4. Σε περίπτωση που η επιχείρηση μεταφέρει απόβλητα τα οποία περιγράφονται ανωτέρω με κωδικό 

ΕΚΑ που αντιστοιχεί στη μη επικίνδυνη εκδοχή ζεύγους κωδικών αποβλήτων (κατοπτρικό ζεύγος), 
τα απόβλητα αυτά συλλέγονται ξεχωριστά 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). 

 
5. Η παρούσα Άδεια ισχύει για τη δραστηριότητα της συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων, όπως αυτά 

ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο, εντός των ορίων αρμοδιότητας της Περιφέρειας 
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Θεσσαλίας. Σε περίπτωση που η δραστηριότητα επεκτείνεται πέραν των ορίων της Περιφέρειας 
Θεσσαλίας, η επιχείρηση υποχρεούται να ζητήσει Άδεια για την αντίστοιχη Περιφέρεια. 

 
6. Η διάθεση των αποβλήτων να γίνεται σε νόμιμα λειτουργούσες επιχειρήσεις προς περαιτέρω 

εργασίες αξιοποίησης ή διάθεσης (R/D), ή προς διασυνοριακή μεταφορά.   
 
7. Η επιχείρηση υποχρεούται, πριν την έναρξη των δραστηριοτήτων που προβλέπονται από την 

παρούσα Άδεια, να διαθέτει σε χρήση την απαραίτητη υποδομή σε οχήματα, μηχανήματα και 
εγκαταστάσεις, για την τήρηση των όρων της παρούσας Άδειας. 

 
8. Επισημαίνεται ότι αν από τις εργασίες συλλογής και μεταφοράς των ανωτέρω αποβλήτων προκληθεί 

ρύπανση ή υποβάθμιση του περιβάλλοντος με υπαιτιότητα της επιχείρησης, θα εφαρμοστεί το άρθρο 
15 της ΚΥΑ 50910/2727/2003 σε συνδυασμό με τις σχετικές διατάξεις των Ν. 1650/86 & Ν. 
2939/2001 περί επιβολής κυρώσεων. 

 
9. Για κάθε δραστηριότητα σχετικά με την παρούσα Άδεια πρέπει να υπάρχει σύμβαση είτε του 

κατόχου (νομικά ή φυσικά πρόσωπα, κλπ.), είτε του διαχειριστή των αποβλήτων (ΟΤΑ, κλπ.) με την 
επιχείρηση.  

 
10. Η επιχείρηση υποχρεούται να διατηρεί μητρώο, στο οποίο να αναφέρονται η ποσότητα, η φύση, η 

προέλευση, τα φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά, οι ημερομηνίες παραλαβής ή εκχώρησης, ο 
προορισμός, η συχνότητα συλλογής, το μέσο μεταφοράς, καθώς και οι εργασίες διάθεσης ή 
αξιοποίησης των αποβλήτων. Το μητρώο θα διατηρείται για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια. Η 
αδειοδοτούμενη επιχείρηση πρέπει να παρέχει τις παραπάνω πληροφορίες στην Υπηρεσία μας, όταν 
αυτές ζητούνται. 

 
11. 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 δυο χρόνια στο αρχείο των 
εμπλεκόμενων επιχειρήσεων. Η παρούσα Άδεια συνοδεύεται από το προτεινόμενο τριπλότυπο 
έντυπο παρακολούθησης μη επικινδύνων αποβλήτων. 

 
12. Η επιχείρηση υποχρεούται να εγγραφεί άμεσα στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ), 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρ. 2 της ΚΥΑ 43942/4026 (ΦΕΚ 2992/Β/19-9-2016). Με την 
έναρξη της υποχρεωτικής λειτουργίας του ΗΜΑ, υποβάλλονται ηλεκτρονικά, οι ετήσιες 
απολογιστικές εκθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 12 της ΚΥΑ 50910/2003 κάθε τρέχοντος 
έτους, μέχρι το τέλος Μαρτίου του επόμενου έτους. Από την έναρξη λειτουργίας του ΗΜΑ και 
ειδικά για το πρώτο έτος λειτουργίας του, είναι υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή της ετήσιας 
απολογιστικής έκθεσης για τα έτη 2015 και 2016.  

 
13. Μετά την έναρξη λειτουργίας του ΗΜΑ, σύμφωνα με το άρθρ. 9 της ΚΥΑ 43942/4026/2016 η 

υποβολή εντύπων με ετήσιες απολογιστικές εκθέσεις της παρ. 2 του άρθρ. 12 της ΚΥΑ 
50910/2727/2003 δεν συνιστούν εκπλήρωση της σχετικής υποχρέωσης της επιχείρησης. 

 
14. Η αδειοδοτούμενη επιχείρηση υποχρεούται να τηρήσει όλα όσα αναφέρονται στη μελέτη οργάνωσης 

και λειτουργίας που κατατέθηκε στην Υπηρεσία μας, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τους 
όρους της παρούσας Απόφασης. 

 
15. Ο ακριβής προσδιορισμός των σημείων συλλογής δεν είναι στατικός, αλλά προσαρμόζεται στις 

εκάστοτε ανάγκες που υπάρχουν. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να γίνεται κατάλληλη επιλογή των 
χώρων συγκέντρωσης με βάση τα κάτωθι κριτήρια: 
 εξασφάλιση προσβασιμότητας των οχημάτων και λειτουργικότητας των διαδικασιών 

φορτοεκφόρτωσης 
 ευκολία πρόσβασης στους παραγωγούς χωρίς παρενόχληση των γειτονικών κατοικιών 
 εξασφάλιση συνθηκών υγιεινής 

ΑΔΑ: Ω7ΒΦΟΡ10-ΦΛΣ



 4 

 ελαχιστοποίηση της οπτικής όχλησης του περιβάλλοντος χώρου 
 κεντροβαρικότητα της εξυπηρετούμενης περιοχής 

 
16. Όσον αφορά τα οχήματα μεταφοράς θα πρέπει: 

 να καθαρίζονται τακτικά. 
 να υποβάλλονται σε τακτικό έλεγχο και να ακολουθούν την κείμενη νομοθεσία περί έκδοσης 

δελτίων τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ. 
 να είναι εφοδιασμένα με κατάλληλο εξοπλισμό αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων   
 να συντηρούνται σε συνεργεία αυτοκίνητων που διαθέτουν κατάλληλη άδεια για το είδος της 

συντήρησης. 
 η διαχείριση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων που προκύπτουν από τη συντήρηση των 

οχημάτων να γίνεται σύμφωνα με το Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α/2-3-2004).  
 οι οδηγοί και οι χειριστές μηχανημάτων έργου να διαθέτουν την ανάλογη εμπειρία και 

επαγγελματική κατάρτιση και να είναι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας οδήγησης σύμφωνα με 
την ισχύουσα νομοθεσία. 

 να αναγράφουν τον τίτλο της επιχείρησης και στις δύο πλευρές. 
 να εκτελούν δρομολόγια κατόπιν οργανωμένου προγραμματισμού με κατάλληλο ωράριο, σε 

οδικούς άξονες σε συνάρτηση με τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ. και με γνώμονα την χαμηλότερη 
δυνατή όχληση ώστε να μην προκύπτουν δευτερογενή περιβαλλοντικά προβλήματα από  την 
κυκλοφοριακή φόρτιση των δρόμων, κλπ. 

 να διαθέτουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής κάλυψης έναντι τρίτων. 
 με την πλήρωση των ανοικτού τύπου απορριμματοκιβωτίων (container) και πριν τη μεταφορά 

τους σε εγκεκριμένους χώρους αξιοποίησης ή διάθεσης (R/D) να γίνεται επιμελής κάλυψη τους 
με σκέπαστρο (μουσαμάς), για την αποφυγή τυχόν διασποράς αποβλήτων στο περιβάλλον κατά 
τη διαδρομή.  

 
17. Τα οχήματα συλλογής - μεταφοράς θα σταθμεύουν σε χώρους της επιχείρησης ‘’ADD 

RECYCLING I.K.E.’’ στη ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου στη Θεσσαλονίκη.       
 
18. Η πλήρωση των οχημάτων μεταφοράς να γίνεται με τέτοιο τρόπο που να μην επιτρέπει τη 

μετατόπιση του κέντρου βάρους του οχήματος κατά τη μεταφορά του φορτίου, προς αποφυγή 
τροχαίου ατυχήματος. 

 
19. Για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών πρέπει να υπάρχει ομάδα σε επιφυλακή που να 

διαθέτει κατάλληλα μέσα αντιμετώπισης, όπως για παράδειγμα σκούπες, γάντια, πυροσβεστήρες, 
φαρμακείο κ.α. 

 
20. Το προσωπικό της επιχείρησης οφείλει να φέρει ειδικές στολές εργασίας και λοιπό εξοπλισμό 

(γάντια, μπότες ασφαλείας, κράνος, αντανακλαστικό γιλέκο), ανάλογα με τη φύση και το ωράριο 
εργασίας και σύμφωνα με την ισχύουσα Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία. 

 
21. Να ορισθεί εκ μέρους της επιχείρησης εκπρόσωπος για την παρακολούθηση της εφαρμογής των 

όρων της παρούσας Άδειας και των διατάξεων της σχετικής Νομοθεσίας. 
 
22. Κάθε όρος της παρούσας Άδειας δύναται να τροποποιηθεί, εφόσον κατά την υλοποίηση ή τη 

λειτουργία της δραστηριότητας προκύψει ότι κινδυνεύει η Δημόσια Υγεία ή δεν προστατεύεται 
επαρκώς το περιβάλλον.  

 
23. Ελέγχους για την τήρηση ή μη των όρων της παρούσας δύνανται να διενεργούν οι κατά την κείμενη 

νομοθεσία αρμόδιες Υπηρεσίες (άρθρο 14 της ΚΥΑ 50910/2727/2003). 
 
24. Η μη τήρηση των όρων της παρούσας Άδειας ή η καθ' υπέρβασή τους πραγματοποίηση έργων και 

δραστηριοτήτων με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, συνεπάγονται, πέραν των 
κυρώσεων που προβλέπονται από τις άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, την επιβολή στους 
υπεύθυνους και των προβλεπομένων κυρώσεων από τις διατάξεις, των άρθρων 28, 29, και 30 του Ν. 
1650/86 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και του άρθρου 15 της ΚΥΑ 50910/2727/2003. 
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25. Αντίγραφα της παρούσας Άδειας θα πρέπει να συνοδεύουν όλα τα οχήματα καθώς επίσης να 
βρίσκονται και στα γραφεία της έδρας της δραστηριότητας και να επιδεικνύονται σε κάθε έλεγχο 
από αρμόδια Υπηρεσία, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. 

 
Η παρούσα Άδεια ισχύει για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών (έως 13/04/2023) από την ημερομηνία 
έκδοσής της και με την προϋπόθεση ότι θα τηρείται επακριβώς το περιεχόμενο της εγκεκριμένης 
σχετικής μελέτης. Μετά την ημερομηνία αυτή η επιχείρηση οφείλει να εφοδιασθεί με νέα άδεια 
συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. 
 
Η καταλληλότητα του/των οχήματος/οχημάτων μεταφοράς είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου 
Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων και δεν αποτελεί αντικείμενο της παρούσας Απόφασης. 
 
Η παρούσα Άδεια δεν υποκαθιστά ούτε απαλλάσσει τους υπεύθυνους της επιχείρησης από την 
υποχρέωση να εφοδιαστούν με άλλες άδειες, για τις οποίες προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση από άλλες 
διατάξεις. 
 
Κατά της Απόφασης αυτής μπορεί να ασκηθεί ένσταση μέσα σε διάστημα τριάντα (30) ημερών από την 
έκδοσή της από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, ενώπιον του Υπουργού ΠΕΝ. 
 
Εσωτερική Διανομή 
1) Φ / Δ.Σ.Α.  
2) Χρονολογικό Αρχείο 
3) Φάκελος Αποφάσεων 
 

 
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

Δ/ΝΣΗΣ ΠΕ.ΧΩ.Σ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
 
 
 
 
 

ΕΛΕΝΗ ΜΟΥΛΑΡΑ 
Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός 
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