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ΠΡΟΣ :   ΝΤΟΥΦΑΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
                Αγροτ. 484Β, Άνω Περίτσα
                570 09 Καλοχώρι ΠΕ Θεσ/νίκης

                (email : ntoufalisscrap@yahoo.com)

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
με Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών 

Για τη δραστηριότητα αποθήκευσης στερεών μη-επικινδύνων αποβλήτων της εταιρίας ΝΤΟΥΦΑ-
ΛΗΣ  ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. που βρίσκεται στο υπ΄αρ. 484β  αγροτεμάχιο και στη θέση  κατά
ΕΓΣΑ ‘87 (Χ = 403098   Υ = 4501687) στην ΔΚ Καλοχωρίου της ΔΕ Εχεδώρου του Δήμου Δέλτα
στην ΠΕ Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο έκτακτου/μερικού
ελέγχου.

Σχετικά :
1. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α΄/18-10-1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος»
2. Το Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 21/Α΄/21-09-2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτή-

των, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες δια-
τάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος».

3. To N. 4819/2021 (ΦΕΚ 129 Α΄/23-7-21) «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων -
Ενσωμάτωση  των  Οδηγιών  2018/851  και  2018/852  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του
Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018….»

4. Την ΥΑ  ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/2022 (ΦΕΚ 841 Β΄/24-02-2022) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση
της υπό στοιχεία ΔΙΠΑ/οικ.37674/27-7-2016 υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση και κωδικοποίη-
ση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριο-
τήτων  σε  κατηγορίες  και  υποκατηγορίες  σύμφωνα  με  την  παρ.  4  του  άρθρου  1  του  ν.
4014/21.9.2011 (Α΄ 209), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει» (Β΄ 2471).»

5. Την  ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/11936/836/2019 (ΦΕΚ 436 Β΄/14-02-2019) “Καθορισμός διαδικασίας και δι-
καιολογητικών για την εγκατάσταση και τη λειτουργία έργων και δραστηριοτήτων “Συστημάτων Πε-
ριβαλλοντικών Υποδομών”.

6. Το  Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ 193 Α΄/20-10-2021) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 ……» και ιδιαίτερα τα αρ. 50,
55 και 75 αυτού.

7. Την Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 (ΦΕΚ   776 Β΄/21-02-2022) «Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφω-
σης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις»

8. Την  ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/11936/836/2019 (ΦΕΚ 436 Β΄/14-02-2019) «Καθορισμός διαδικασίας και δι-
καιολογητικών για την εγκατάσταση και τη λειτουργία έργων και δραστηριοτήτων “Συστημάτων Πε-
ριβαλλοντικών Υποδομών”»
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9. Την  υπ΄αρ.  οικ.  145047/2955/24-2-2022 Υπαγωγή  σε  Πρότυπες  Περιβαλλοντικές  Δεσμεύσεις
(Π.Π.Δ.) (ΑΔΑ 6Η5Ψ7ΛΛ-0ΛΣ) 

10.  Την υπ΄αρ.  641129/14810/13-10-2021 Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.)
(ΑΔΑ ΨΞΘ87ΛΛ-ΩΣΝ)

11. Την  υπ΄αρ.  1177514  (ver.  4)/26-2-2022 Γνωστοποίηση  Λειτουργίας.  Προηγήθηκε  το  υπ΄αρ.
84805/1757/11-02-2022 έγγραφο της υπηρεσίας μας  με θέμα “Προσδιορισμός δικαιολογητικών για
την Γνωστοποίηση λειτουργίας της δραστηριότητας…...” 

12. Την από 23/06/2022 Έκθεση Αυτοψίας με την οποία ζητήθηκαν να προσκομιστούν στοιχεία από την
ελεγχόμενη εταιρία  ΝΤΟΥΦΑΛΗΣ  ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.

13. Την από 13/9/2022 Προσωρινή Έκθεση Ελέγχου η οποία διαβιβάστηκε με το υπ΄αρ. 592429(12209)/
16-09-2022 διαβιβαστικό έγγραφό μας.

14. Το αρ. πρωτ. 468228(9683)/30-06-2022 έγγραφο της Υπηρεσίας μας με θέμα :  Παράταση προθεσμί-
ας για κατάθεση απόψεων στην εταιρία ΝΤΟΥΦΑΛΗΣ  ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. , η οποία ζητήθηκε με
την από 29-06-2022 αίτηση με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (δικό μας αρ. πρωτ.468228(9683)/29-06-
2022).

15. Η από  25-07-2022 ενημέρωση της Υπηρεσίας μας, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο,  από την εταιρία
ΝΤΟΥΦΑΛΗΣ  ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε  (δικό μας αρ. πρωτ. 538360(11217)/25-07-2022) για την αρ.
πρωτ. 13825/21-07-2022 κατάθεση φακέλου για Βεβαίωση Εισόδου Εξόδου στο Δήμο Δέλτα.

16. Η από  18-08-2022 ενημέρωση της Υπηρεσίας μας, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο,  από την εταιρία
ΝΤΟΥΦΑΛΗΣ  ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε (δικό μας αρ.  πρωτ.589638(12168)/18-08-2022) για την α/α
690.396/03-08-2022 αίτηση προς την Πυροσβεστική Υπηρεσία. 

17. Η από 19-08-2022 έκθεση αποβλήτων από το ΗΜΑ της εγκατάστασης για το 2021, η οποία στάλθηκε
στην Υπηρεσία μας από τη Γενική Γραμματεία Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, Δ/νση Διαχείρι-
σης Αποβλήτων, Τμήμα Μητρώου Αδειοδοτήσεων και Στατιστικών Αποβλήτων του Υπουργείου Πε-
ριβάλλοντος  & Ενέργειας,  με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, κατόπιν αιτήματος της Υπηρεσίας μας, με
email για παροχή πληροφοριών (δικό μας αρ. πρωτ. 592429(12209)/19-08-2022).

18. Το αρ. πρωτ. 729848(15307)/17-10-2022 έγγραφο της Υπηρεσίας μας με θέμα :  Παράταση προθε-
σμίας για κατάθεση απόψεων στην εταιρία ΝΤΟΥΦΑΛΗΣ  ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. , η οποία ζητήθηκε
με την από 14-10-2022 αίτηση με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (δικό μας αρ. πρωτ. 729848(15307)/14-
10-2022) και κατατέθηκε η από 01-09-2022 Σύμβαση της ανωτέρω εταιρείας με την εταιρεία: ΑΝΑ-
ΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για Συλλογή και Αποθήκευση Α.Η.Η.Ε. 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Στις  23/06/2022 πραγματοποιήθηκε αυτοψία από Κλιμάκιο Ελέγχου του Τμήματος Περιβάλλοντος &
Υδροοικονομίας της Δ/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Μ.Ε. Θεσσαλονίκης αποτελούμενο από τους α)
Βαφάκη Αθηνά και β) Λάτσιο Ηρακλή στην δραστηριότητα αποθήκευσης μη επικινδύνων αποβλήτων  της
εταιρίας  ΝΤΟΥΦΑΛΗΣ  ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. που βρίσκεται στο αγροτεμάχιο 484β στην ΔΚ Καλοχωρίου
της ΔΕ Εχεδώρου του Δήμου Δέλτα στην ΠΕ Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

Η αυτοψία διενεργήθηκε συνοδεία του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας και του Τμήματος Προ-
στασίας Περιβάλλοντος  της Δ/νσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης.

Κατά την αυτοψία συντάχθηκε έκθεση αυτοψίας (12ο σχετικό) και ζητήθηκε η προσκόμιση στοιχείων.
Από την αυτοψία και τον έλεγχο των συλεγχθέντων στοιχείων  διαπιστώθηκαν μη συμμορφώσεις της
εταιρείας  ΝΤΟΥΦΑΛΗΣ  ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε για τις οποίες κλήθηκε σε απολογία με την Προσωρινή Έκ-
θεση Ελέγχου  (13ο σχετικό).

B. ΑΣΗΜΑΝΤΕΣ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΕΙΣ

Υπάρχει τσιμεντοκάλυψη  του εδάφους, με ελάχιστα σημεία καταστροφής με μικρή πιθανότητα να συμ-
βεί  μικρή ρύπανση.  Σύμφωνα με  τον όρο Ε.29,  της  υπ΄αρ.  οικ.  145047/2955/24-2-2022 Υπαγωγή σε
Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) (ΑΔΑ 6Η5Ψ7ΛΛ-0ΛΣ)  τα δάπεδα των διαφόρων χώρων
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της μονάδας πρέπει να είναι στεγανά, από υλικά μεγάλης μηχανικής αντοχής και ανθεκτικά στο χρόνο
και σε συνθήκες βαριάς χρήσης. 

Συστάσεις :  Η εταιρεία να  επιθεωρεί τακτικά το δάπεδο του χώρου της εγκατάστασης και όπου διαπι-
στώσει καταστροφές της στεγανότητας του δαπέδου να προβαίνει άμεσα σε ενέργειες αποκατάστασής
του.   
Γ. ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω σχετικά διαπιστώνονται οι κάτωθι παραβάσεις διατάξεων της κεί-
μενης  περιβαλλοντικής  νομοθεσίας  και  των  εγκεκριμένων  Πρότυπων  Περιβαλλοντικών  Δεσμεύσεων
(Π.Π.Δ.) ως ακολούθως : 

Παράβαση 1η 
Αποθήκευση  επικινδύνων  αποβλήτων  (μπαταριών  μολύβδου  (Pb)  οχημάτων  καθώς  και  λοιπών  συ-
σκευών  όπως π.χ.  συναγερμών)  που ανήκουν στον  κωδικό  του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων
(ΕΚΑ) 16 06 01* κατά παράβαση των  υπ΄αρ. οικ. 145047/2955/24-2-2022 Υπαγωγή σε Πρότυπες Περι-
βαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) (ΑΔΑ 6Η5Ψ7ΛΛ-0ΛΣ) και  υπ΄αρ. 641129/14810/13-10-2021 Υπαγωγή σε
Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) (ΑΔΑ ΨΞΘ87ΛΛ-ΩΣΝ) για αποθήκευση μη επικινδύνων
αποβλήτων.

Τεκμηρίωση :  Κατά την αυτοψία ευρέθησαν δύο (2) υπερπλήρεις πλαστικοί κάδοι αποθήκευσης μπατα-
ριών. Οι εν λόγω μπαταρίες ανήκουν στον κωδικό του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων (ΕΚΑ) 16 06
01* και θεωρούνται επικίνδυνα απόβλητα. Η διαχείριση αυτών (αποθήκευση επικινδύνων αποβλήτων)
δεν προβλέπεται από τις περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις που διαθέτει η δραστηριότητα (9 & 10 σχετικά).
Η  αποθήκευση  επικινδύνων  αποβλήτων  ανήκει  στην  4η  ομάδα  με  α/α(  3)  της   ΥΑ   ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/
17185/1069/2022 και περιβαλλοντικά κατατάσσεται στην Α2 υποκατηγορία δηλαδή,  ανώτερης τάξης
από αυτήν που διαθέτει η επιχείρηση (Β΄ κατηγορίας).  Για την συγκεκριμένη παράβαση η ελεγχόμενη
εταιρία δεν εξέφρασε απόψεις. 

Προσδιορισμός σοβαρότητας της παράβασης
Σύμφωνα  με  τον  πίνακα  3  της  ενότητας  (Δ)  της  7ης  σχετικής  Υ.Α,  η  προαναφερθείσα  παράβαση
χαρακτηρίζεται ως ΜΕΤΡΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ.

Π  αράβαση 2η  
Αποθήκευση ΑΗΗΕ στον υπαίθριο χώρο της εγκατάστασης εκτός container ατάκτως τοποθετημένα, χωρίς
να είναι σκεπασμένα, ώστε να προστατεύονται από τις καιρικές συνθήκες,  κατά παράβαση του υπ΄αρ.
Δ.4.3. περιβαλλοντικού όρου της 9ης σχετικής και ιδιαίτερα της παρ. 1 του Παραρτήματος VΙΙΙ της ΚΥΑ ΗΠ
23615/651/Ε103/2014 (ΦΕΚ 1184 Β΄).

Τεκμηρίωση :  Κατά την αυτοψία ευρέθη σωρός μεγάλου ύψους  (>4μ) με  ΑΗΗΕ στον υπαίθριο χώρο της
εγκατάστασης, ατάκτως τοποθετημένα, χωρίς να είναι σκεπασμένα, ώστε να προστατεύονται από τις και-
ρικές συνθήκες. Για τη συγκεκριμένη παράβαση η ελεγχόμενη εταιρία δεν εξέφρασε απόψεις. 

Προσδιορισμός σοβαρότητας της παράβασης
Σύμφωνα με τον πίνακα 2 της ενότητας (Δ) της 7ης σχετικής Υ.Α, η προαναφερθείσα παράβαση χαρακτη-
ρίζεται ως ΧΑΜΗΛΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗ.

Παράβαση 3η
Η εταιρία δεν διέθετε εν ισχύ σύμβαση με  εγκεκριμένο Εναλλακτικό Σύστημα για τη διαχείριση των ΑΗΕΕ
κατά παράβαση  του υπ΄αρ.  Δ.4.3.  περιβαλλοντικού όρου της 9ης σχετικής και  ιδιαίτερα της παρα-
γράφου 2.3.2 (β)  άρθρο 5Α της ΚΥΑ ΗΠ 23615/651/Ε103/2014 (ΦΕΚ1184Β΄).

Τεκμηρίωση :  Κατά την αυτοψία ζητήθηκε αλλά δεν επιδείχθηκε εν ισχύ σύμβαση με Εναλλακτικό Σύστη-
μα  για τη διαχείριση των ΑΗΗΕ. Ζητήθηκε με την έκθεση αυτοψίας (12ο σχετικό)  να προσκομισθεί εντός
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5 ημερών. Η εταιρία  μας προσκόμισε την από 01/09/2022 σύμβαση με το Εναλλακτικό Σύστημα διαχεί-
ρισης  ΑΗΕΕ  “Ανακύκλωση  Συσκευών  Α.Ε.”  με  το  από  13/10/2022  email  της  εταιρίας  (απ  δικό  μας
729848(15307)/14-10-2022). Η εκ των υστέρων συμμόρφωση της εταιρίας να συνάψει σύμβαση με εναλ-
λακτικό σύστημα δεν αίρει την παράβαση που διαπιστώθηκε κατά την αυτοψία.  
 
Προσδιορισμός σοβαρότητας της παράβασης
Σύμφωνα με τον πίνακα 3 της ενότητας (Δ) της 7ης σχετικής Υ.Α, η προαναφερθείσα παράβαση χαρακτη-
ρίζεται ως ΧΑΜΗΛΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗ.

Παράβαση 4η
Μη ύπαρξη πιστοποιητικού πυροπροστασίας για δραστηριότητες της 4ης ομάδας του 4ου σχετικού, με
α/α 9α και 9γ  κατά παράβαση του υπ΄αρ. Δ.1.1. περιβαλλοντικού όρου της υπ΄αρ. οικ. 145047/2955/24-
2-2022 Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) (ΑΔΑ 6Η5Ψ7ΛΛ-0ΛΣ)

Τεκμηρίωση :  Κατά την αυτοψία ζητήθηκε αλλά δεν επιδείχθηκε έγκριση ή έγγραφο που να πιστοποιεί
την πυρασφάλεια της εγκατάστασης. Σύμφωνα με τον όρο Δ.1.1 της υπ΄αρ. οικ. 145047/2955/24-2-2022
Υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) και του παραρτήματος της υπ΄ αριθ. 40002
Φ.701.2/02-07-2019 Διαταγή Αρχηγείου Πυροσβεστικού  Σώματος (Α.Π.Σ)  για  δραστηριότητες  της 4ης
Ομάδας του 4ου σχετικού, με α/α 9α και 9γ, απαιτείται πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας.

Η εταιρία κατέθεσε στις 03/08/2022 αίτηση για Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας της εγκατάστασης σύμ-
φωνα με το 16ο σχετικό. Η εκ των υστέρων συμμόρφωση της εταιρίας να ξεκινήσει τη διαδικασία εφο-
διασμού με πιστοποιητικό πυροπροστασίας δεν αίρει την παράβαση που διαπιστώθηκε κατά την αυτο-
ψία.   

Προσδιορισμός σοβαρότητας της παράβασης
Σύμφωνα με τον πίνακα 3 της ενότητας (Δ) της 7ης σχετικής Υ.Α, η προαναφερθείσα παράβαση χαρακτη-
ρίζεται ως ΜΕΤΡΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ.

Οι ανωτέρω παραβάσεις χαρακτηρίζονται ως ΧΑΜΗΛΗΣ/ΜΕΤΡΙΑΣ σοβαρότητας για τις οποίες ορίζονται
οι απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες στο Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) που ακολουθεί, σύμ-
φωνα με την παρ.15 του αρ.20 του Ν. 4014/11.    

Δ. ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ (Π.Δ.Ε.)

Προσαρτάται πίνακας Π.Δ.Ε. σύμφωνα με την περ.(α) της παρ.(1) του αρ.(21) του Ν. 4014/11
όπως ισχύει σήμερα το οποίο η δραστηριότητα οφείλει να εφαρμόσει εντός του τεθέντος χρονο-
διαγράμματος. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 : ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ
Α/Α Παράβαση Απαιτούμενες ενέργειες Αξιολόγηση

σοβαρότητας
Χρονοδιάγραμμα

υλοποίησης

1

Αποθήκευση
επικινδύνων
αποβλήτων

Παράδοση  των  επικινδύνων
αποβλήτων  σε  κατάλληλα
αδειοδοτημένο χώρο 

Μέτρια

Εντός  10  εργάσιμων
ημερών  από  την
έκδοση της Οριστικής
Έκθεσης Ελέγχου

2

Αποθήκευση
Α.Η.Ε.Ε.

εκτεθειμένα σε
δυσμενείς καιρικές

συνθήκες 

Να είναι σκεπασμένα με κατάλληλο
υλικό τα αποθηκευμένα ΑΗΗΕ που
βρίσκονται στον υπαίθριο χώρο της
εγκατάστασης  και  είναι  εκτός
container  

Χαμηλή

Εντός  15 εργάσιμων
ημερών  από  την
έκδοση της Οριστικής
Έκθεσης Ελέγχου

3 Απουσία εν ισχύ
σύμβασης με  με

Σύμβαση  με εγκεκριμένο
Εναλλακτικό  Σύστημα  για  τη

Χαμηλή Συμμορφώθηκε 
(Υπογράφηκε
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εγκεκριμένο
Εναλλακτικό

Σύστημα για τη
διαχείριση των

ΑΗΕΕ

διαχείριση των ΑΗΕΕ 

Σύμβαση από
01/09/2022 με

διάρκεια ισχύος 6
μηνών)

4

Μη ύπαρξη
πιστοποιητικού

πυροπροστασίας
Εφοδιασμός της εγκατάστασης με 
πιστοποιητικό πυροπροστασίας

Μέτρια

Εντός  2  μηνών  από
την  έκδοση  της
οριστικής  Έκθεσης
Ελέγχου

Μετά την πάροδο του τεθέντος χρονοδιαγράμματος στον ανωτέρω πίνακα του Πλάνου Διορθωτι-
κών Εργασιών, η εταιρεία οφείλει να υποβάλλει στην Υπηρεσία μας, τη Δήλωση Συμμόρφωσης
που θα περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεκμήρια (π.χ. έγγραφα, παραστατικά, φωτογραφίες) για
την επιβεβαίωση πραγματοποίησης των ενεργειών συμμόρφωσης του περιλήφθηκαν στο Π.Δ.Ε..
Στην προκειμένη περίπτωση η Δήλωση Συμμόρφωσης δεν θα αφορά την 3η παράβαση για την
οποία υπήρξε ήδη συμμόρφωση.

Σε περίπτωση που τα στοιχεία θεωρηθούν μη επαρκή για την τεκμηρίωση της συμμόρφωσης θα διε-
νεργηθεί εκ νέου αυτοψία από την Υπηρεσία μας για την επαλήθευση της συμμόρφωσης.  Σε περί-
πτωση που δεν υπάρξει υποβολή Δήλωσης Συμμόρφωσης ή διαπιστωθεί μετά από τον έλεγχο των
υποβληθέντων στοιχείων ή νέας αυτοψίας ότι δεν υπάρχει συμμόρφωση θα επιβληθούν κυρώσεις
σύμφωνα με την παρ.(15α) του αρ.(20) του Ν. 4014/11 και την ενότητα (ΣΤ) του Παραρτήματος
της  Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 (ΦΕΚ   776 Β΄/21-02-2022) 

Ε. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Λαμβάνοντας υπόψη την αξιολόγηση της σοβαρότητας των παραβάσεων, το συνολικό επίπεδο συμ-
μόρφωσης της δραστηριότητας που προκύπτει βάσει των διατάξεων της 7ης σχετικής Υ.Α. είναι :
ΜΕΣΑΙΟ

Η  παρούσα  Οριστική Έκθεση Ελέγχου θα αναρτηθεί  στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας σύμφωνα με το αρ.(7) του Ν. 4964/2022.

Εσωτερική Διανομή
1. Αρχείο ΦΧΑ
2. Αρχείο ΦΚΑΤ
3. Αρχειο ΦΠΠΔ

Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΣΑΛΓΚΑΜΗ
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