
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΜΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΚΑ) ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ

Γενικές οδηγίες συμπλήρωσης

1. Όλα τα πεδία της Υπεύθυνης Δήλωσης, πρέπει να συμπληρωθούν πλήρως και με ακρίβεια από τον
ενδιαφερόμενο επενδυτή.
2.  Τα συνημμένα έγγραφα/δικαιολογητικά αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης Υπεύθυνης
Δήλωσης και  συνιστούν απαραίτητη προϋπόθεση για τη θεώρηση της παρούσης από την αρμόδια
Υπηρεσία. 
3. Τα πεδία με (*) συμπληρώνονται από την αρμόδια Υπηρεσία στην οποία κατατίθεται η Υπεύθυνη
Δήλωση.
4. Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου, η Υπεύθυνη Δήλωση συνεχίζεται σε ξεχωριστό φύλλο, το οποίο
φέρει  την υπογραφή του/της δηλούντα/ούσης καθώς και του/της παραλαβόντα/ούσης. Στο ξεχωριστό
φύλλο  προστίθεται  από  την  Υπηρεσία  ο  αριθμός  Πρωτοκόλλου  και  η  ημερομηνία  κατάθεσης  της
Υπεύθυνης Δήλωσης.

Προς: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
& ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

(*) Αρ. Πρωτοκόλλου 

Φ14.2.27948/86839(2128
)

Σχετ: 47332(1098), 
37415πε, 36862πε

Α/1 10992

(*) Κοινοποίηση: (*) Ημερομηνία
18 Μαρτίου 2015

Όνομα ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Επώνυμο ΑΝΔΡΕΪΔΗΣ

Ονομ/μο πατέρα ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΪΔΗΣ

Ονομ/μο μητέρας ΧΡΥΣΗ ΑΝΔΡΕΪΔΗ

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας 
(ΑΔΤ)

ΑΒ676984 Εκδούσα Αρχή ΤΑ ΕΧΕΔΩΡΟΥ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΗΣ

ΑΦΜ 049745280 ΔΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Ημερομηνία γέννησης 17-10-1979 Τόπος 
γέννησης

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διεύθυνση (Νομός, Δήμος, 
Οδός, Αριθμός, ΤΚ)

Α5 – ΟΤ3 – ΒΙΠΕΘ ΣΙΝΔΟΥ – ΤΚ 57022 – ΤΘ.1122

Τηλέφωνα 2310569620

e-mail Φαξ

Δηλώνω υπεύθυνα ότι:

• Τα στοιχεία της μονάδας επεξεργασίας, αποθήκευσης, διαλογής και δεματοποίησης
ανακυκλώσιμων στερεών αποβλήτων με την επωνυμία «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΪΔΗΣ
ΜΟΝΟΠΡΩΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» και δ.τ. «A.P.  Recycling», ΑΦΜ 800394385/ ΔΟΥ Αγίου
Αθανασίου Θεσ/νίκης, που βρίσκεται στην οδό Α5 του Ο.Τ. 3 της ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου της
Π.Ε. Θεσσαλονίκης,  όπως έχουν πλήρως δηλωθεί  και  περιγραφεί  στο από  21-11-
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2014 υπ’  αριθ.  37415 θεωρημένο  Ερωτηματολόγιο  προς  την  Υπηρεσία  σας  και
απεικονίζεται στα σχεδιαγράμματα που θεωρήθηκαν με την αρ. Φ14.2.27948/4432/5-
9-2012  Υπεύθυνη  δήλωση  έναρξης  λειτουργίας,  τα  οποία  και  αποτελούν
αναπόσπαστο μέρος της παρούσης Υπεύθυνης Δήλωσης, είναι ακριβή και αληθή. Η
συνέχιση λειτουργίας της παραπάνω μονάδας η οποία και δηλώνεται με την παρούσα
Υ/Δ λαμβάνει χώρα σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη.

• Τηρούνται όλοι οι προβλεπόμενοι όροι και προϋποθέσεις από τις επιμέρους άδειες,
εγκρίσεις  και  πιστοποιητικά,  όπως αυτά προβλέπονται  και  ορίζονται  στην ως άνω
περιγραφείσα Υ/Δ έναρξης λειτουργίας και τα οποία επισυνάπτονται και αποτελούν
αναπόσπαστο μέρος της παρούσης Υ/Δ, καθώς και οι όροι της ΑΕΠΟ.

• Αναφορικά με τη μονάδα που περιγράφεται  ανωτέρω δεν έχω καταθέσει  σε  άλλη
Αδειοδοτούσα  Αρχή  άλλη  Υπεύθυνη  Δήλωση  για  συνέχιση  λειτουργίας  κατά  τα
οριζόμενα στο άρθρο 19 παρ.3 Ν.3982/2011.

Οι κωδικοί ΕΚΑ που θα διαχειρίζεται η εταιρεία είναι οι εξής:

Κωδ. ΕΚΑ Περιγραφή Αποβλήτων

010101 Απόβλητα από την εκσκαφή ορυκτών που περιέχουν μέταλλα
010102 Απόβλητα από την εκσκαφή ορυκτών που δεν περιέχουν μέταλλα

010408
Απόβλητα χαλίκια και σπασμένοι βράχοι εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 
σημείο 0104 07

010409 Απόβλητα αμμώδη και αργιλώδη
020104 Απόβλητα πλαστικά (εξαιρούνται της συσκευασίας)
020107 Απόβλητα από δασοκομία
020110 Απόβλητα μέταλλα
030101 Απόβλητα φλοιών και φελλών

030105
Πριονίδι , ξέσματα , αποκομμένα τεμάχια , κατάλοιπα ξυλείας , μοριοσανίδες 
και καπλαμάδες εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 030104

030301 Απόβλητα φλοιού και ξύλου

030307
Μηχανικώς διαχωριζόμενα απορρίμματα από την πολτοποίηση απόβλητου 
χαρτιού και χαρτονιού

030308
Απόβλητα από την επιλογή χαρτιού και χαρτονιών που προορίζονται για 
ανακύκλωση

040109 Απόβλητα από επένδυση και τελείωμα
040221 Απόβλητα από μη κατεργασμένες υφαντουργικές ίνες
040222 Απόβλητα από  κατεργασμένες υφαντουργικές ίνες
070213 Απόβλητα πλαστικά
090107 Φωτογραφικό φίλμ και χαρτί που περιέχουν άργυρο ή ενώσεις αργύρου
090108 Φωτογραφικό φίλμ και χαρτί που  δεν περιέχουν άργυρο ή ενώσεις αργύρου
120101 Προιόντα λιμαρίσματος και τόρνευσης σιδηρούχων μετάλλων
120102 Σκόνη και σωματίδια σιδηρούχων μετάλλων
120103 Προϊόντα λιμαρίσματος και τόρνευσης μη σιδηρούχων μετάλλων
120105 Αποξέσματα και προιόντα τόρνευσης πλαστικών
120113 απόβλητα συγκόλλησης
150101 Συσκευασία από χαρτί και χαρτόνι
150102 Πλαστική συσκευασία
150103 Ξύλινη συσκευασία
150104 Μεταλλική συσκευασία
150105 Συνθετική συσκευασία
150106 Μεικτή συσκευασία
150107 Γυάλινη συσκευασία
150109 συσκευασία από υφαντουργικές ύλες

150203
απορροφητικά υλικά, υλικά φίλτρων, υφάσµατα  σκουπίσµατος  και 
προστατευτικός ρουχισµός άλλα από τα αναφερόµενα στο σηµείο 15 02 02

160117 Σιδηρούχα μέταλλα
160118 Μη σιδηρούχα μέταλλα
160119 πλαστικά
160120 γυαλί
170101 Σκυρόδεμα
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170102 Τούβλα
170103 Πλακίδια και κεραμικά

170107
Μείγμα σκυροδέματος, τούβλων, πλακιδίων και κεραμικών εκτός εκείνων που 
περιλαμβάνονται στο σημείο 17 01 06

170201 ξύλο
170202 γυαλί
170203 πλαστικό

170302
Μείγματα ορυκτής ασφάλτου εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 
17 03 01

170401 Χαλκός, μπρούντζος, ορείχαλκος
170402 Αλουμίνιο
170403 Μόλυβδος
170404 Ψευδάργυρος
170405 Σίδηρος και χάλυβας
170406 Κασσίτερος
170407 Ανάμεικτα μέταλλα
170411 Καλώδια εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 17 04 10
170504 Χώματα και πέτρες άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 17 05 03
190404 Υδαρή υγρά απόβλητα από την επαναφορά υαλοποιημένων αποβλήτων
191001 απόβλητα σιδήρου ή χάλυβα
191002 µη σιδηρούχα απόβλητα
191201 χαρτί και χαρτόνι
191202 Σιδηρούχα μέταλλα
191203 Μη σιδηρούχα μέταλλα
191204 Πλαστικά και καουτσούκ
191205 Γυαλί
191207 Ξύλο εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 19 12 06
191208 Υφαντικές ύλες
191209 Ορυκτά (π.χ. άμμος, πέτρες)
191210 Καύσιμα απόβλητα (καύσιμα προερχόμενα από απορρίμματα)

191212
άλλα απόβλητα (περιλαµβανοµένων µειγµάτων υλικών) από τη µηχανική 
κατεργασία αποβλήτων εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο σηµείο 19 12 
11

200101 Χαρτιά και χαρτόνια
200102 Γυαλιά
200110 Ρούχα

200111 Υφάσματα

200138 Ξύλο εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 20 01 37
200139 πλαστικά

Ως εκ τούτου και σε συνέχεια των ανωτέρω καταθέτω την παρούσα Υπεύθυνη Δήλωση για τη
συνέχιση  λειτουργίας  της  ως  άνω  περιγραφόμενης  δραστηριότητας,  σύμφωνα  με  τις
ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3982/2011, και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας.

Συνημμένα έγγραφα / δικαιολογητικά (αναγράφονται τα δικαιολογητικά/έγγραφα τα οποία 
ορίζονται στην εκδοθείσα Άδεια Εγκατάστασης):
1. Παράβολα της Τράπεζας Πειραιώς.
2. Η με αρ. πρωτ. 9144/04-11-2014 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, διάρκειας

ισχύος μέχρι 04-11-2024, που εκδόθηκε από τη Δ/νση ΠΕ.ΧΩ.Σ. της Α.Δ.Μ-Θ.
3. Η  από  03-10-2014  Υπεύθυνη  Δήλωση  του  Ανδρεϊδη  Παναγιώτη,  σχετική  με  τους

τεχνικούς που θα χρησιμοποιήσει κατά νόμο.
4. Η από 03-10-2014 Υπεύθυνη Δήλωση του Διπλ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Τρουφάκου

Γεώργιου,  σχετική  με  την  ανάληψη  της  επίβλεψης,  λειτουργίας  και  συντήρησης  της
μονάδας και η σχετική δήλωση ανάθεσης.

5. Το  με  αρ.  πρωτ.  11702/Φ.701.4/9285/23-8-2012  Πιστοποιητικό  πυροπροστασίας,
διάρκειας ισχύος μέχρι 23-08-2020, που χορηγήθηκε από τη Διοίκηση Π.Υ. Θεσ/νίκης (Β).
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6. Η  υπ’  αριθμ.  Φ14.2.27948/4432/05-09-2012  Υπεύθυνη  Δήλωση  έναρξης  λειτουργίας,
αόριστης χρονικής διάρκειας.

Με  ατομική  μου  ευθύνη  και  γνωρίζοντας  τις  κυρώσεις  που  προβλέπονται  από  τον  Νόμο
1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, δηλώνω υπεύθυνα ότι η ως άνω Δήλωση στηρίζεται σε
αληθή και ακριβή γεγονότα.

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη Δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση
το αρχείο άλλων υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφο 4 του Νόμου 1599/1986,
όπως εκάστοτε ισχύει.

Με  τη  συμπλήρωση  της  παρούσας  Υπεύθυνης  Δήλωσης,  ο  δηλών/ούσα  δηλώνει  ότι
αναλαμβάνει ατομική ευθύνη και ότι επίσης γνωρίζει τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις
διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 22 του Νόμου 1599/1986, σύμφωνα με τις οποίες
«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 (3)
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 δέκα (10) ετών».

Τέλος,  σε  περίπτωση  υποβολής  λανθασμένων,  αναληθών,  ή  ανακριβών  στοιχείων,  ο/η
υπαίτιος θα υποβάλλεται σε ολική ή μερική, προσωρινή ή οριστική, διακοπή της λειτουργίας
της δραστηριότητάς του, καθώς και στις λοιπές κυρώσεις του άρθρου 29 του Ν.3982/2011. Η
διακοπή λειτουργίας της εν λόγω δραστηριότητας θα πραγματοποιείται από τα όργανα της
Περιφέρειας, με τη συνδρομή των αστυνομικών αρχών, σύμφωνα άλλωστε και με το ως άνω
άρθρο.

Από την κατάθεση της παρούσης Υπεύθυνης Δήλωσης στην αρμόδια Υπηρεσία, καθίσταται
δυνατή η συνέχιση λειτουργίας της ως άνω περιγραφόμενης δραστηριότητας. 
Η παρούσα ισχύει για αόριστο χρονικό διάστημα.

Ο / Η δηλών/ούσα                                                            Θεωρήθηκε για το γνήσιο της 
                                                                                                      Υπογραφής

ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΑΣ

   Με εντολή Π.Κ.Μ.
Η Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε.Θ.

Παρασκευή Πατουλίδου
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