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ΚΟΙΝ:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

ΘΕΜΑ: Ανανέωση άδειας συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων φορητών ηλεκτρικών στηλώνσυσσωρευτών, συσσωρευτών μολύβδου-οξέος & νικελίου-καδμίου, σε πανελλαδικό
επίπεδο, της εταιρείας «CINAR A.E.».
Έχοντας υπόψη:
1) Τον Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160Α), για την προστασία του περιβάλλοντος, όπως ισχύει.
2) Τον Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179Α): «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των
συσκευασιών και άλλων Προϊόντων - Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής
Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ) και άλλες διατάξεις», όπως
ισχύει.
3) Τον Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24Α): «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με
την Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διάθεσης αποβλήτων - Εναρμόνιση
με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος ενέργειας
και Κλιματικής», όπως ισχύει.
4) Το Νόμο 4685/2020 (ΦΕΚ 92 Α): «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας,
ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις».
5) Την ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383Β): «Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση
επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ…»,
όπως ισχύει.
6) Την ΚΥΑ 24944/1159/2006 (ΦΕΚ 791Β): «Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για
την διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων...», όπως ισχύει.
7) Την ΚΥΑ 41624/2057/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1625Β ): «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την
εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων Ηλεκτρικών Στηλών και Συσσωρευτών σε
συμμόρφωση με τις διατάξεις των οδηγιών, 2006/66/ΕΚ «….» και 2008/103/ΕΚ «…» του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου».
8) Την ΚΥΑ οικ. 43942/4026/2016 (ΦΕΚ 2992 Β): «Οργάνωση και λειτουργία Ηλεκτρονικού
Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του
Ν.4042/2012 (Α' 24), όπως ισχύει», όπως ισχύει.
.
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9) Την ΚΥΑ οικ. 62952/5384/2016 (ΦΕΚ 4326 Β): «Έγκριση Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης
Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ), σύμφωνα με το άρθρο31 του ν. 4342/2015».
10) Την Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου Αρ. 39/31.08.2020 με θέμα «Έγκριση του Εθνικού
Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α.) για την περίοδο 2020-2030» (ΦΕΚ 185Α/29-092020).
11) Τον Ν. 1741/87 (ΦΕΚ 225Α): «Κύρωση Ευρωπαϊκής Συμφωνίας για τη Διεθνή Οδική
Μεταφορά Επικινδύνων Εμπορευμάτων …» (ADR), όπως ισχύει.
12) Την ΚΥΑ Γ5/48222/2474/2019 (ΦΕΚ 2755 Β): «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας
προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, σχετικά με τις εσωτερικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων, όπως
τα παραρτήματά της προσαρμόστηκαν στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο με τις
Οδηγίες 61/2010/ΕΕ, 2012/45/ΕΕ, 2014/103/ΕΕ, (ΕΕ) 2016/2309, (ΕΕ) 2018/217 και (ΕΕ)
2018/1846 της Επιτροπής».
13) Το Π.Δ. αρ. 405/1996 (ΦΕΚ 272Α): «Κανονισμός φόρτωσης, εκφόρτωσης, διακίνησης και
παραμονής επικινδύνων ειδών σε λιμένες και μεταφορά αυτών δια θαλάσσης» όπως
ισχύει.
14) Την με Αρ. Πρ. 965/46459/11-04-2018 (ΑΔΑ: ΩΟΠΦΟΡ10-ΗΕΓ) Απόφαση της Γενικής
Δ/νσης Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής / Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασμού Στερεάς Ελλάδας, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς
Ελλάδας για την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της μονάδας αποθήκευσης
επικίνδυνων αποβλήτων της εταιρείας CINAR AE στη βιομηχανική περιοχή Ριτσώνας
ΒΤ1 Δ.Ε. Αυλίδας Π.Ε. Εύβοιας.
15) Αρ. πρωτοκόλλου1228/76301 (ΑΔΑ:ΨΣ167ΛΗ-Γ56) Απόφαση της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για τη
“Χορήγηση έγκρισης λειτουργίας μονάδας αποθήκευσης επικίνδυνων αποβλήτων, της
εταιρείας «CINAR ΑΕ», που βρίσκεται στη Βιομηχανική Περιοχή Ριτσώνας ΒΤ1, Δ.Ε.
Αυλίδος, ΠΕ Εύβοιας.
16) Την με Αρ. Πρ. ΔΠΒΕΔΑ/30876/801/17-07-2015 (ΑΔΑ: Β8ΩΟ465ΦΘΗ-Λ12) Απόφαση της
Γενικής Δ/νσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής ΥΠΑΠΕΝ για την χορήγηση άδειας συλλογής
& μεταφοράς, σε πανελλαδική κλίμακα, επικίνδυνων αποβλήτων φορητών ηλεκτρικών
στηλών - συσσωρευτών και συσσωρευτών μολύβδου-οξέος & νικελίου-καδμίου, στην
εταιρεία «CINAR A.Ε.».
17) Το αίτημα της εταιρείας «CINAR AE.» με συνημμένη μελέτη οργάνωσης των εργασιών
συλλογής & μεταφοράς αποβλήτων συσσωρευτών μολύβδου-οξέος, νικελίου-καδμίου
και φορητών ηλεκτρικών στηλών-συσσωρευτών, για την ανανέωση της (16)
σχετικής άδειας συλλογής-μεταφοράς (Αρ. Πρ. ΔΔΑ 69512/1480/16-07-2020).
18) Το αίτημα της εταιρείας «CINAR AE.» με συνημμένη συμπληρωματική μελέτη
οργάνωσης των εργασιών συλλογής & μεταφοράς αποβλήτων συσσωρευτών
μολύβδου-οξέος, νικελίου-καδμίου και φορητών ηλεκτρικών στηλώνσυσσωρευτών, για την ανανέωση της (16) σχετικής άδειας συλλογής-μεταφοράς (Αρ.
Πρ. ΔΔΑ 96509/2104/07-10-2020).
19) Το με αριθμό 11873545/008304421//14-02-2020 ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής
ευθύνης έναντι τρίτων και της επαναφοράς του περιβάλλοντος στην πρότερη
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κατάσταση σε περίπτωση ζημιάς, της ασφαλιστικής εταιρείας «GENERALI HELLAS AAE»,
με ετήσια χρονική διάρκεια από 12:00μμ 15-02-2020 έως 12:00μμ 14-02-2021, για
λογαριασμό της εταιρείας «CINAR AE».
20) Την από 27-10-2020 απόδειξη μεταφοράς ποσού τριακόσιων ευρώ (300€) στον
λογαριασμό του Πράσινου Ταμείου ΥΠΕΝ που κατατέθηκε από την ενδιαφερόμενη
εταιρεία (Αρ. Πρ. ΔΔΑ/104096/2264/29-10-2010).

Αποφασίζουμε
την ανανέωση της υπ’ Αρ. Πρ. 30876/801/17-07-2015 (ΑΔΑ: Β8ΩΟ465ΦΘΗ-Λ12) άδειας
συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων φορητών ηλεκτρικών στηλών-συσσωρευτών και
συσσωρευτών μολύβδου-οξέος & νικελίου-καδμίου, σε πανελλαδικό επίπεδο, στην
εταιρεία «CINAR A.E.», με σκοπό την παράδοσή τους σε αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις
αποθήκευσης / ανακύκλωσης (R13/R4).
Η εταιρεία έχει καταχωριστεί στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) με αριθμό 356.
Για να διασφαλιστεί η προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος κατά τη
συλλογή και μεταφορά των επικίνδυνων αποβλήτων, η αδειοδοτούμενη εταιρεία
υποχρεούται να τηρεί τους παρακάτω όρους:
Α. Γενικοί όροι.
Α1. Η παρούσα άδεια αφορά εργασίες συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων φορητών
ηλεκτρικών στηλών-συσσωρευτών, συσσωρευτών μολύβδου-οξέος και νικελίουκαδμίου, σε πανελλαδικό επίπεδο, όπως αυτά περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο 16
του καταλόγου αποβλήτων του Παραρτήματος ΙΙ της ΚΥΑ οικ. 62952/5384/2016:
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

16 06 01*

μπαταρίες μολύβδου

16 06 02*

μπαταρίες νικελίου - καδμίου (Ni-Cd)

20 01 33*

μπαταρίες και συσσωρευτές που αναφέρονται στα 16 06 01,
16 06 02 ή 16 06 03 και μεικτές μπαταρίες και συσσωρευτές που
περιέχουν τις εν λόγω μπαταρίες

Α2. Η εταιρεία υποχρεούται να τηρεί όλα όσα αναφέρονται στη θεωρημένη μελέτη
οργάνωσης του δικτύου συλλογής και μεταφοράς [σχετικό 17 της παρούσας].
Α3. Η εταιρεία υποχρεούται να διαθέτει το κατάλληλα εξειδικευμένο, απαιτούμενο
προσωπικό για την κάλυψη των απαιτήσεων του εκάστοτε επιτελούμενου έργου.
Α4. Κατά την πραγματοποίηση των εργασιών συλλογής και μεταφοράς των
αποβλήτων φορητών ηλεκτρικών στηλών-συσσωρευτών, συσσωρευτών
μολύβδου-οξέος και νικελίου-καδμίου, η εταιρεία υποχρεούται να λαμβάνει όλα
τα απαιτούμενα μέτρα που προβλέπονται στις διατάξεις της ΚΥΑ 41624/2057/
Ε103/2010, καθώς και της γενικότερης ισχύουσας νομοθεσίας για τη διαχείριση
επικίνδυνων αποβλήτων και την προστασία της υγείας των εργαζομένων και του
εργασιακού περιβάλλοντος.

.
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Α5. Κάθε οδική μεταφορά αποβλήτων να εκτελείται σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία σχετικά με τις οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων και κάθε
θαλάσσια μεταφορά να εκτελείται σύμφωνα με το Π.Δ. 405/96. Σε περίπτωση
συνδυασμένης μεταφοράς (π.χ. όταν μέρος της μεταφοράς εκτελείται οδικώς και
μέρος αυτής δια θαλάσσης), τα απόβλητα να μεταφέρονται με τρόπο ώστε να
ακολουθείται τα σύνολο των απαιτήσεων που αφορούν τα επιμέρους τμήματα
της μεταφοράς.
Α6. Για την πραγματοποίηση κάθε εργασίας συλλογής και μεταφοράς ΕΑ, απαιτείται
να υπάρχει σε ισχύ ασφαλιστήριο συμβόλαιο ετήσιας διάρκειας, για κάλυψη
ζημιών προς τρίτους και την επαναφορά του περιβάλλοντος στην πρότερη
κατάσταση σε περίπτωση ατυχήματος.
Α7. Σε κάθε περίπτωση τροποποίησης και ανανέωσης του προαναφερόμενου
ασφαλιστηρίου συμβολαίου, η εταιρεία οφείλει να διαβιβάζει στο ΥΠΕΝ το
τροποποιημένο / ανανεωμένο συμβόλαιο.
Α8. Εφόσον το σχετικό με την αδειοδοτούμενη δραστηριότητα ασφαλιστήριο
συμβόλαιο καλύπτει συγκεκριμένα μέσα μεταφοράς, η εταιρεία οφείλει να
τροποποιεί αυτό, σε περίπτωση αλλαγής / προσθήκης των μέσων μεταφοράς.
Α9. Η στάθμευση των οχημάτων μεταφοράς των αποβλήτων να γίνεται μόνο στους
χώρους που αναφέρονται στη σχετική (17) θεωρημένη μελέτη.
Α10. Κατά τις οδικές μεταφορές των αποβλήτων η εταιρεία υποχρεούται:
I.

Να διαθέτει σύμβουλο ασφάλειας (τμήμα 1.8.3 της ADR).

II.

Να εξασφαλίζει ότι οι οδηγοί που εκτελούν τις μεταφορές είναι κάτοχοι
ισχύοντος πιστοποιητικού επαγγελματικής κατάρτισης ADR, αντίστοιχου
των μεταφερόμενων υλών.

III. Να εξασφαλίζει ότι τα οχήματα που εκτελούν τις μεταφορές είναι
κατάλληλα και εφοδιασμένα με πιστοποιητικό έγκρισης ADR, όπου
απαιτείται.
IV. Να εξασφαλίζει ότι τα οχήματα φέρουν κατάλληλη σήμανση και εξοπλισμό.
V.

Να μεταφέρει τα απόβλητα σε συσκευασίες UN, κατάλληλες για τη
μεταφορά των εν λόγω αποβλήτων. Εάν υπάρχει ανάγκη σύστασης μικτού
φορτίου, το οποίο να αποτελείται από απόβλητα που δεν ανήκουν στην
ίδια κλάση UN, να ακολουθούνται τα προβλεπόμενα από τους Διεθνείς
Κανονισμούς μεταφοράς για τον διαχωρισμό των διαφόρων κλάσεων.

Α11. Σε κάθε περίπτωση ρύπανσης ή περιστατικού έκτακτης ανάγκης σε
οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών συλλογής και μεταφοράς, η εταιρεία
καθίσταται υπεύθυνη για την κάλυψη των ζημιών προς τρίτους και την
επαναφορά του περιβάλλοντος στην πρότερη κατάσταση. Επίσης η εταιρεία
υποχρεούται:
I. Να ενεργήσει σύμφωνα με το σχέδιο αντιμετώπισης περιστατικών έκτακτης
ανάγκης, αντίγραφο του οποίου πρέπει να υπάρχει σε κάθε όχημα που
εκτελεί μεταφορά των αποβλήτων.
II. Να κάνει έγγραφη αναφορά εντός 12 ωρών προς την Διεύθυνση
Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης,
καθώς και την Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού και την
Διεύθυνση Υγείας της Περιφέρειας, στα διοικητικά όρια των οποίων έλαβε
χώρα το ατύχημα.
.
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Α12. Η εταιρεία υποχρεούται:
i.

Να τηρεί μητρώο σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν.4042/2012, το
κεφάλαιο 1, παρ. 1.4 και το Κεφάλαιο 12, πίνακας 2, της ΚΥΑ Η.Π.
24944/1159/06 όπως ισχύει, καθώς και το κεφάλαιο 8 του παραρτήματος
Ι της ΚΥΑ οικ.146163/2012, και να παρέχει τις παραπάνω πληροφορίες
στην αδειοδοτούσα αρχή όταν αυτές ζητούνται.

ii.

Να υποβάλλει ηλεκτρονικά στο ΗΜΑ την Έκθεση Αποβλήτων κάθε έτους
με τα στοιχεία για τα απόβλητα που διαχειρίστηκε κατά το προηγούμενο
έτος, μέχρι το τέλος Μαρτίου του επόμενου έτους.

iii.

Να προβεί σε επικαιροποίηση των στοιχείων της στο ΗΜΑ.

Α13. Κατά τη μεταφορά τους, τα απόβλητα να συνοδεύονται από το προβλεπόμενο
στη σχετική νομοθεσία έντυπο αναγνώρισης επικίνδυνων αποβλήτων
ηλεκτρικών στηλών-συσσωρευτών, καθώς και από οδηγίες για αντιμετώπιση
κινδύνου ή ατυχήματος, σε τυποποιημένη μορφή. Τα έντυπα συμπληρώνονται
σε κάθε στάδιο των εργασιών εναλλακτικής διαχείρισης. Μετά την συμπλήρωση
των πρωτότυπων εντύπων σε όλα τα στάδια διαχείρισης, τα πρωτότυπα
αποστέλλονται με ευθύνη του τελικού αποδέκτη στο Συλλογικό Σύστημα
Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ). Η εταιρεία υποχρεούται να φυλάσσει
αντίγραφα των εντύπων αναγνώρισης για τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες.
Α.14. Η εταιρεία είναι υποχρεωμένη, εφόσον της ζητηθεί από τις αρμόδιες αρχές, να
πιστοποιήσει τα στοιχεία, που αφορούν την ακριβή σύσταση και ποσότητα των
ΕΑ. Οι αρμόδιες αρχές έχουν το δικαίωμα, εάν το κρίνουν σκόπιμο, να
διενεργήσουν δειγματοληψίες και αναλύσεις των αποβλήτων, το κόστος των
οποίων θα βαρύνει την εταιρεία.
Α.15 Η εταιρεία υποχρεούται:
I. Κατά την οδική μεταφορά των αποβλήτων, να ακολουθεί τα βέλτιστα δυνατά
δρομολόγια, π.χ. να αποφεύγονται οι μεταφορές σε ώρες κυκλοφοριακής
αιχμής ή υπό αντίξοες καιρικές συνθήκες ή μέσω πυκνοκατοικημένων
περιοχών.
II. Για την εξυπηρέτηση της συλλογής των αποβλήτων επιτρέπεται η στάση των
μέσων μεταφοράς στους χώρους των παραγωγών ή κατόχων υπό την
ευθύνη της εταιρείας, για περιορισμένο χρονικό διάστημα (οπωσδήποτε
μικρότερο των 48 ωρών) και εφόσον ή συγκεκριμένη ενέργεια δεν αντίκειται
στους περιβαλλοντικούς όρους και στις απαιτήσεις ασφάλειας των ανωτέρω
εγκαταστάσεων.
Α16. Η θεωρημένη μελέτη (σχετικό 17) οργάνωσης του δικτύου συλλογής μεταφοράς
των αποβλήτων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας άδειας και θα πρέπει
να είναι στη διάθεση των καθ’ ύλην αρμόδιων και κατά τόπους ελεγκτικών αρχών.
Α17. Η παρούσα άδεια συλλογής και μεταφοράς συμπεριλαμβάνεται στα
δικαιολογητικά που υποβάλλονται για τη χορήγηση των αδειών κυκλοφορίας
των οχημάτων μεταφοράς των ΕΑ, σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ. 1α της (9)
σχετικής ΚΥΑ.
Α18. Για την πραγματοποίηση διασυνοριακής μεταφοράς ΕΑ, προβλέπονται στην
ισχύουσα νομοθεσία επιπλέον απαιτήσεις, οι οποίες δεν ορίζονται στην παρούσα
απόφαση.
.
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Α19. Σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων του υποβληθέντος φακέλου, η εταιρεία
οφείλει να ενημερώνει άμεσα την αδειοδοτούσα αρχή. Για την ενημέρωση του
φακέλου θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η ισχύουσα νομοθεσία.
Α20. Η καταλληλότητα των οχημάτων μεταφοράς και ο έλεγχός τους εμπίπτουν στις
αρμοδιότητες του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών και δεν αποτελούν
αντικείμενο της παρούσας απόφασης.
Β.

Ειδικότεροι όροι για την συλλογή και μεταφορά των αποβλήτων φορητών
ηλεκτρικών στηλών-συσσωρευτών, συσσωρευτών μολύβδου-οξέος και νικελίουκαδμίου.

Β1.

Η εταιρεία, προκειμένου να εκτελέσει εργασίες συλλογής και μεταφοράς των εν
λόγω αποβλήτων, οφείλει να έχει συνάψει σύμβαση συνεργασίας με εγκεκριμένα
Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών &
συσσωρευτών, την οποία υποχρεούται να προσκομίσει στην αδειοδοτούσα αρχή.

Β2.

Η πλύση των συσκευασιών και οχημάτων μεταφοράς των αποβλήτων
(περίπτωση διαρροής ηλεκτρολυτών) να γίνεται με τρόπο που να διασφαλίζεται
η προστασία του περιβάλλοντος (να μην απορρίπτονται επικίνδυνα απόβλητα
στο περιβάλλον).

Γ.

Όροι ισχύος της Απόφασης.

Γ1.

Η παρούσα άδεια ισχύει για πέντε (5) έτη από την ημερομηνία εκδόσεώς της και
με την προϋπόθεση ότι είναι σε ισχύ το σχετικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Γ2.

Εάν κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας άδειας κριθεί σκόπιμη η προσθήκη
νέων όρων ή η διαφοροποίηση αυτών που ήδη ισχύουν, η εταιρεία υποχρεούται
σε άμεση συμμόρφωση.

Γ3.

Η παρούσα απόφαση δεν υποκαθιστά άλλες σχετικές εγκρίσεις - άδειες που
απαιτούνται για την εν λόγω δραστηριότητα και απορρέουν από την κείμενη
νομοθεσία.

Σε περίπτωση που κατά το διάστημα ισχύος της παρούσας άδειας η εταιρεία
παραβιάσει έναν ή περισσότερους από τους τεθέντες όρους, θα της επιβληθούν οι
προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία κυρώσεις.
Συνημμένα: Η σχετική θεωρημένη μελέτη οργάνωσης.
Εσωτερική Διανομή:
- Τμήμα Μ.Α.Στ.Α. (ΑΔΕΙΕΣ Σ&Μ ΕΑ)

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΡΦΑΝΑΚΟΥ
Χημικός Μηχανικός
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Γενική Διεύθυνση Μεταφορών
Διεύθυνση Συνδυασμένων Μεταφορών
Τμήμα Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών
Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε, ΤΚ 156 69 Παπάγου.
e.tsimitaki@yme.gov.gr
2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΛΙΜΕΝΩΝ, ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Τμήμα β - ΜΕΛΕΤΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1-Ε2 ΤΚ 185 10 Πειραιάς
dilikyp@yna.gov.gr
3. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
i.
Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.)
Δ/νση Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών
Ευαγγελιστρίας 2, ΤΚ 105 63 Αθήνα.
msatiri@civilprotection.gr
ii.

Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας (ΚΕΠΠ/ΓΓΠΠ)
Ριζαρείου 1,ΤΚ 152 33 Χαλάνδρι, Αθήνα.
kepp@gscp.gr

iii.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ (ΕΛ.ΑΣ.)
Διεύθυνση Τροχαίας - Αστυνόμευσης
Κατεχάκη 1, ΤΚ. 101 77 Αθήνα.
trafficpolice.div@hellenicpolice.gr

iv.

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (Π.Σ.)
Διεύθυνση Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων
Σχεδιασμός Αντιμετώπισης Πυρκαγιών Καταστροφών
Μουρούζη 4, ΤΚ 106 74 Αθήνα.
aps_ii@psnet.gr

4. Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΑΛΣ/ΕΛΑΚΤ)
 Δ/νση Λιμενικής Αστυνομίας
Ακτή Βασιλειάδη Πύλες Ε1-Ε2, Λιμάνι Πειραιά ΤΚ 18510 Πειραιάς.
dla@hcg.gr
 Δ/νση Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος
Ακτή Βασιλειάδη Πύλες Ε1-Ε2, Λιμάνι Πειραιά ΤΚ 18510 Πειραιάς.
dipthap@hcg.gr
5. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις για να το κοινοποιήσουν στις αρμόδιες Δ/νσεις τους.
 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής
Κατεχάκη 56, 6ος όροφος, ΤΚ 115 25, Αθήνα.
pexo@attica.gr
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 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας.
Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής
Κοτοπούλη 62, ΤΚ 454 45 Ιωάννινα.
gg@apdhp-dm.gov.gr
 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης
Γενική Διεύθυνση Χωροταξίας & Περιβαλλοντικής Πολιτικής
Τάκη Οικονομίδη 1, ΤΚ 540 08, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη.
gdxpp@damt.gov.gr
 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής
Σωκράτους 111, Τ.Κ. 413 36, Λάρισα.
dipexoster@apdthest.gov.gr
 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου
Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής Νέα Εθνική Οδός Πατρών - Αθηνών 28, ΤΚ 264 41 Πάτρα.
ggdxpp@apd-depin.gov.gr
 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής
- Ακτή Μιαούλη 83 & Μπότσαρη 2-8, ΤΚ 185 38 Πειραιάς.
p.dernikou@apdaigaiou.gov.gr
-

Ικτίνου 2, ΤΚ 811 00 Μυτιλήνη.
pvadpexo@apdaigaiou.gov.gr
apostolos.paspalas@apdaigaiou.gov.gr

 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής
Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωροταξίας
Πλατεία Κουντουριώτη, ΤΚ 712 02 Ηράκλειο.
dipeho@apdkritis.gov.gr
6. Διευθύνσεις ΠΕ.ΧΩ. Σχ. των (13) Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων:
- Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης - gappy@pamth.gov.gr
- Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας - dbiom@pkm.gov.gr
- Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας - d.pxs@pdm.gov.gr
- Περιφέρεια Ηπείρου - p.bolanou-papageorgiou@php.gov.gr
- Περιφέρεια Θεσσαλίας - periv.xorsxed@thessaly.gov.gr
- Περιφέρεια Ιονίων Νήσων - pin@pin.gov.gr
- Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας - dpxs@pde.gov.gr
- Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας - dpehos@pste.gov.gr
- Περιφέρεια Αττικής - dperbna@patt.gov.gr
- Περιφέρεια Πελοποννήσου - perivallon@ppel.gov.gr
- Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου - perivallon@pvaigaiou.gov.gr
- Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου - dpxs@1730.syzefxis.gov.gr
- Περιφέρεια Κρήτης - d.pexws@crete.gov.gr
7. Οργανισμός Λιμένος Πειραιά (ΟΛΠ ΑΕ)
Μέγαρο Ο.Λ.Π. - Ακτή Μιαούλη 10, ΤΚ 185 38 Πειραιάς.
olp-asf@olp.gr kontogiorgich@olp.gr
.
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8. PCT A.E.
Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων (Σ.ΕΜΠΟ.) Πειραιά
Ακτή Μιαούλη 85 & Φλέσσα 2, ΤΚ 185 38 Πειραιάς.
envservices@pct.com.gr
Sotiria.Vathi@pct.com.gr
9. Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ ΑΕ)
Τ.Θ 10467, ΤΚ 541 10 Θεσσαλονίκη.
secretariat@thpa.gr
info@thpa.gr
10. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (ΕΟΑΝ)
Πατησίων 147, ΤΚ 112 51 Αθήνα.
info@eoan.gr
11. ΣΣΕΔ ΑΦΗΣ ΑΕ
Λεωφόρος Πεντέλης 54 & Κύπρου,
Βριλήσσια Αττικής Τ.Κ. 15235
info@afis.gr
12. ΣΣΕΔ Re-Battery A.E.
Ελευθερίου. Βενιζέλου και Σκόρδα 1,
Ελευσίνα Αττικής, TK 19200
info@re-battery.gr
13. ΣΣΕΔ ΣΥ.Δ.Ε.ΣΥΣ. Α.Ε.
Λεωφόρος Συγγρού 314 (5ος όροφος), ΤΚ 176 73, Καλλιθέα.
info@sydesys.gr
14. ΣΣΕΔ COMBATT Α.Ε.
Ελαιών 36, ΤΚ 145 64 Κηφισιά.
info@combatt.eu
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