
 

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι)                                                                                                                                              Κ.Δ.Π. 555/2014 
Αρ. 4838, 12.12.2014    

Αριθμός 555                  

 Ο ΠΔΡΙ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΝΟΜΟ 
(ΝΟΜΟΙ 185(Ι) ΣΟΤ 2011, 6(Ι) ΣΟΤ 2012, 32(Ι) ΣΟΤ 2014, 55(Ι) ΣΟΤ 2014) 

_____________________ 

 Γηάηαγκα κε βάζε ην άξζξν 53(1) 

 Ο Τπνπξγόο Γεσξγίαο, Φπζηθώλ Πόξσλ θαη Πεξηβάιινληνο, αζθώληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ 
παξέρνληαη κε βάζε ην άξζξν 53(1) ησλ Πεξί Απνβιήησλ Νόκσλ ηνπ 2011 έσο 2014, εθδίδεη ην 
αθόινπζν Γηάηαγκα: 

πλνπηηθόο Σίηινο 

Δξκελεία. 

1. Σν παξόλ Γηάηαγκα ζα αλαθέξεηαη σο ην πεξί Απνβιήησλ (Σέιε) Γηάηαγκα ηνπ 2014. 

2. Γηα ηνπο ζθνπνύο ηνπ παξόληνο Γηαηάγκαηνο, εθηόο εάλ από ην θείκελν πξνθύπηεη δηαθνξεηηθή 
έλλνηα- 

«απόβιεην», «δηαρείξηζε απνβιήησλ», «επεμεξγαζία», «κεηαθνξά», «ζπιινγή», «Φνξέαο 
Δθκεηάιιεπζεο» έρνπλ ηελ ίδηα έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζηνπο όξνπο απηνύο από ηνπο πεξί 
Απνβιήησλ Νόκνπο ηνπ 2011 έσο 2014. 

3. ην παξόλ Γηάηαγκα θαζνξίδνληαη ηέιε γηα ηηο αθόινπζεο πεξηπηώζεηο:  

(α) εμέηαζε αίηεζεο γηα ρνξήγεζε Άδεηαο Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ γηα ζπιινγή θαη κεηαθνξά 
απνβιήησλ. 

(β) εμέηαζε αίηεζεο γηα ρνξήγεζε Άδεηαο Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ γηα επεμεξγαζία απνβιήησλ. 

(γ) εμέηαζε αίηεζεο γηα ρνξήγεζε Άδεηαο Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ γηα ζπιινγή, κεηαθνξά θαη 
επεμεξγαζία απνβιήησλ 

(δ) εμέηαζε αίηεζεο γηα ρνξήγεζε Άδεηαο Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ γηα κεζηηεία ή / θαη εκπνξία 
απνβιήησλ 

(ε) εμέηαζε αίηεζεο γηα ηξνπνπνίεζε νπνηαζδήπνηε Άδεηαο Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ πνπ 
αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 3(α) κέρξη θαη 3(δ). 

Καηαβνιή ηειώλ 
 
 

Άξζξν 25(6)                       
πεξί             
Απνβιήησλ 
Νόκνπ       ηνπ 
2011 

Ύςνο ηειώλ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Οη αηηήζεηο ππνβάιινληαη ζην αξρείν ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο θαη ηα ηέιε θαηαβάιινληαη 
ζην ινγηζηήξην ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο γηα θάζε πεξίπησζε πνπ αλαθέξεηαη ζην Άξζξν 3 
πην πάλσ, κε ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο. Ο αηηεηήο παξαιακβάλεη ζρεηηθή απόδεημε. 

5. Σα ηέιε γηα εμέηαζε αίηεζεο δελ επηζηξέθνληαη ζε πεξίπησζε πνπ ε Αξκόδηα Αξρή αξλεζεί ηε 
ρνξήγεζε Άδεηαο (άξζξν 25(6) ηνπ πεξί Απνβιήησλ Νόκνπ ηνπ 2011), όηαλ ε πξνηεηλόκελε 
κέζνδνο ζπιινγήο, κεηαθνξάο ή επεμεξγαζίαο θξίλεηαη αλεπαξθήο από ηελ άπνςε ηεο 
πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. 

6. Σν ύςνο ησλ ηειώλ γηα θάζε πεξίπησζε πνπ αλαθέξεηαη ζην Άξζξν 4 ηνπ παξόληνο 
Γηαηάγκαηνο, παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα 1 ηνπ Παξαξηήκαηνο Α, ηνπ παξόληνο Γηαηάγκαηνο. 

7. Σν παξόλ Γηάηαγκα ηίζεηαη ζε ηζρύ από ηηο 01.03.2015. 

____________________ 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α 

Πίλαθαο 1: Σέιε γηα ηελ εμέηαζε αίηεζεο γηα ρνξήγεζε Άδεηαο Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ κε 
βάζε ην άξζξν 25. 

Α/Α Πεξηγξαθή 
Σέιε 

η 
Γηα ζπιινγή θαη κεηαθνξά απνβιήησλ 

€190,00 

ηη 
Γηα κεζηηεία ή / θαη εκπνξία απνβιήησλ 

€190,00 

ηηη 
γηα επεμεξγαζία απνβιήησλ 

€450,00 

iv 
γηα ζπιινγή, κεηαθνξά θαη επεμεξγαζία απνβιήησλ 

€600,00 

v 
Γηα ηξνπνπνίεζε όξσλ νπνηαζδήπνηε Άδεηαο Γηαρείξηζεο 
Απνβιήησλ 

€100,00 
 

 
____________________ 

 

                             Έγηλε ζηηο 20 Οθησβξίνπ, 2014. 
ΝΙΚΟ ΚΟΤΓΙΑΛΗ, 
Τπνπξγόο Γεσξγίαο, 

Φπζηθώλ Πόξσλ θαη Πεξηβάιινληνο. 
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