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ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΜΗ-ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  

ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ 
 

(Η συμπλήρωση της αίτησης να γίνεται ευκρινώς.) 

 

‘Ημερ/νία υποβολής’ Συμπληρώνεται η τρέχουσα ημερομηνία υποβολής της αίτησης. 

‘Επωνυμία Επιχείρησης’ Συμπληρώνεται η πλήρης επωνυμία της Επιχείρησης. 

‘Μονάδα/Εγκατάσταση 
παραγωγής αποβλήτων’ 

Συμπληρώνεται η τεχνική περιγραφή της Μονάδας ή Εγκατάστασης 
που παράγει τα προς διάθεση στο ΧΥΤΑ απόβλητα. 

‘Κωδικός Αριθμός 
Δραστηριότητας (ΚΑΔ)’ 

Συμπληρώνεται ο Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας (ΚΑΔ), σύμφωνα 
με τον σχετικό κατάλογο του Υπουργείου Οικονομικών. 

‘Δ/νση’  Συμπληρώνεται η ταχυδρομική δ/νση της έδρας της Επιχείρησης. 

‘ΑΦΜ’ 
Συμπληρώνεται ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) της 
Επιχείρησης. 

‘Τηλ./Fax’ 
Συμπληρώνεται ο αριθμός τηλεφώνου και ο αριθμός fax της 
Επιχείρησης. 

‘Παραγωγός ή Κάτοχος 
αποβλήτων’ 

Δηλώνεται αν τα απόβλητα παράγονται από παραγωγική διαδικασία 
της Επιχείρησης (‘Παραγωγός’) ή η Επιχείρηση φέρει τα απόβλητα 
υπό νόμιμη κατοχή μόνο (‘Κάτοχος’). 

‘ΑΔΑ Απόφασης Έγκρισης 
Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ)’ 

Συμπληρώνεται ο Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ) της 
ισχύουσας Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) της 
Επιχείρησης. 

‘Συλλογέας-Μεταφορέας 
αποβλήτων’ 

Συμπληρώνεται η επωνυμία του αδειοδοτημένου και συμβεβλημένου 
συλλογέα-μεταφορέα των προς διάθεση  στο ΧΥΤΑ αποβλήτων, στην 
περίπτωση που η Επιχείρηση δεν φέρει σχετική άδεια στη δική της 
επωνυμία. 

‘ΑΔΑ Άδειας Συλλογής & 
Μεταφοράς μη- επικίνδυνων 
αστικών στερεών αποβλήτων 
(ΑΣΑ)’ 

Συμπληρώνεται ο Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ) της 
ισχύουσας Άδειας Συλλογής & Μεταφοράς μη-επικίνδυνων αστικών 
στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) στα διοικητικά όρια της Περιφέρειας 
Θεσσαλίας. 

‘Αριθμός οικείου μητρώου 
ΥΠΕΚΑ’ 

Συμπληρώνεται ο α/α καταχώρισης της Επιχείρησης στο οικείο 
μητρώο αδειοδοτημένων συλλογέων-μεταφορέων μη-επικίνδυνων 
στερεών αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας. 

‘Κωδικοί Ευρωπαϊκού 
Καταλόγου Αποβλήτων (ΕΚΑ)’ 

Συμπληρώνονται οι ακριβείς εξαψήφιοι κωδικοί αριθμοί των προς 
διάθεση στο ΧΥΤΑ αποβλήτων, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό 
Κατάλογο Αποβλήτων (ΕΚΑ) [ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 
1909/Β/22-12-2003)]. 

‘Συνήθης περιγραφή 
αποβλήτων’ 

Συμπληρώνεται η ακριβής περιγραφή των προς διάθεση στο ΧΥΤΑ 
αποβλήτων, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων (ΕΚΑ) 
[ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β/22-12-2003)]. 

‘Εκτιμώμενη ποσότητα 
αποβλήτων προς τελική 
διάθεση’ 

Συμπληρώνεται η κατ’ εκτίμηση ποσότητα των προς διάθεση στο 
ΧΥΤΑ αποβλήτων, εκφρασμένη σε μονάδα μέτρησης μάζας ή όγκου, 
κατά περίπτωση. 

‘Προτεινόμενος ρυθμός 
προσκόμισης αποβλήτων’ 

Συμπληρώνεται ο προτεινόμενος ρυθμός προσκόμισης των προς 
διάθεση στο ΧΥΤΑ αποβλήτων, επιλέγοντας την άπαξ διάθεση ή την 
τμηματική διάθεση σε χρονικό ορίζοντα έτους. 

‘Ονοματεπώνυμο-Υπογραφή-
Σφραγίδα 
Αιτούντος/Υπεύθυνου 
Επικοινωνίας’ 

Συμπληρώνεται το ονοματεπώνυμο του φέροντος την ενυπόγραφη 
ευθύνη συμπλήρωσης της αίτησης, η οποία και σφραγίζεται από την 
Επιχείρηση. 

 


