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ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΡΑΣ Θ.& ΣΙΑ ΕΕ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ

Α.Φ.Μ:

Επωνυμία:

Αρ.Ειδ.Μητρώου:

Η Ασφαλιζόμενη Επωνυμία.

Δικαιούχοι Ασφαλίσματος

100.000Συνολικό Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο Ευρώ

06/10/2022Λήξη

Έναρξη ισχύος Ασφάλισης από την 12:00 ώρα της

ισχύος Ασφάλισης     την 12:00     της

ΚΑΘΑΡΑ

 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑ

Φ.Α.

 10%

Φ.Α.

 15%

Φ.Α.

 20% ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ

ΟΛΙΚΑ

 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ

Ασφάλιστρα Δόσης Περιόδου Από 06/10/2021 Έως 06/10/2022

06/10/2021

Τρόπος Πληρωμής : ΕΦΑΠΑΞ

Το παρόν ασφαλιστήριο επέχει θέση τιμολογίου, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.4308/2014 και 

απαλλάσσεται του Φ.Π.Α., βάσει της παρ. ιθ του άρθρου 22 του Ν. 2859/2000

§ Η παρούσα σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.

§ Το παρόν ασφαλιστήριο συμβόλαιο εκδόθηκε κατόπιν αίτησης/πρότασης ασφάλισης του λήπτη της ασφάλισης/ασφαλισμένου, που, μαζί με τις τυχόν 

συμπληρωματικές πληροφορίες και προϋποθέσεις, αποτελεί ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος αυτού. Η αίτηση - πρότασή του αυτή θα ισχύει μάλιστα και για 

κάθε τυχόν ανανέωση της ασφαλιστικής σύμβασης, εκτός εάν, εγγράφως, ο ίδιος δηλώσει επιθυμία τροποποίησης και την αποδεχθεί, η Εταιρία, 

εγγράφως.

§ Ο λήπτης της ασφάλισης/ασφαλισμένος ενημερώθηκε ότι η ασφαλιστική κάλυψη αρχίζει μόνο με την καταβολή ολόκληρου του οφειλόμενου ασφαλίστρου 

στην Εταιρία και με την κατοχή του παρόντος ασφαλιστηρίου συμβολαίου και ισχύει για όσο χρόνο ορίζεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

§ Το παρόν ασφαλιστήριο συμβόλαιο διέπεται από τις διατάξεις της ισχύουσας Νομοθεσίας, καθώς και από τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους 

ασφάλισης, που, ο λήπτης της ασφάλισης/ασφαλισμένος ανέγνωσε και αποδέχθηκε ρητά και ανεπιφύλακτα και οι οποίοι τελούν σε πλήρη γνώση του και 

αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος αυτού. Οποιαδήποτε συμπλήρωση ή και μεταβολή του περιεχομένου αυτού είναι άκυρη εφόσον δεν φέρει την 

υπογραφή νόμιμα εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου της εταιρίας.

§ Ο λήπτης της ασφάλισης/ασφαλισμένος, στα πλαίσια της προσυμβατικής του ενημέρωσης, έλαβε το ενημερωτικό έντυπο πληροφοριών, κατά τις 

διατάξεις του άρθρου 150 του Ν. 4364/2016, το ειδικό έγγραφο πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν, κατά τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 

4583/2018, δεδομένου ότι το παρόν ασφαλιστήριο συμβόλαιο αφορά ασφαλιστικό προϊόν των κλάδων ασφάλισης της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν.4364/2016, 

Ενδεχόμενες παρεκκλίσεις, προϋποθέσεις, αφαιρετέες απαλλαγές και ειδικές πρόσθετες συμφωνίες, καθώς 

και ενημέρωση σχετικά με τα Δικαιώματα Εναντίωσης και Υπαναχώρησης, αλλά και τα απαιτούμενα 

υποδείγματα για την άσκησή τους, προβλέπονται ειδικότερα στις σχετικές παραγράφους της παρούσας 

σύμβασης
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τις γενικές πληροφορίες - επιπρόσθετες πληροφορίες - αναλύσεις των ασφαλιστικών του αναγκών και συμβουλές, που προβλέπονται στις διατάξεις των 

άρθρων 28, 29 και 30 του Ν.4583/2018, με βάση τις οποίες σχημάτισε προσωπική άποψη και αποφάσισε με δική του πρωτοβουλία για το ασφαλιστικό 

προϊόν που αναφέρεται στο παρόν ασφαλιστήριο συμβόλαιο και ενημερώθηκε ότι η Εταιρία εφαρμόζει πολιτική διαχείρισης αιτιάσεων σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στην σχετική ΠΕΕ της ΤτΕ 88/5.4.2016,

§ Ο λήπτης της ασφάλισης/ ασφαλισμένος ενημερώθηκε, ότι μπορεί να έχει εύκολη πρόσβαση επί όλων των ανωτέρω εγγράφων και στο μέλλον, ανά πάσα 

στιγμή, επικοινωνώντας με την Εταιρία ή με συνεργάτη αυτής.

§ H Εταιρία τελεί σε πλήρη συμμόρφωση με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, έχοντας θέσει τις κατάλληλες 

προδιαγραφές για τη σωστή, νόμιμη και δίκαιη διαχείριση όλων των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, που συλλέγει, σεβόμενη τα νόμιμα δικαιώματα, 

την ιδιωτικότητα και την εμπιστοσύνη του λήπτη της ασφάλισης/ασφαλισμένου. Στην ιστοσελίδα της υπάρχουν όλες οι απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά 

με την ισχύουσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και σχετικά με τον τρόπο που η Εταιρία διαχειρίζεται τα προσωπικά δεδομένα του λήπτη 

της ασφάλισης / ασφαλισμένου, καθώς και τα δικαιώματα που μπορεί να εξασκήσει σε ό,τι αφορά την επεξεργασία τους.

ΟΥΔΕΜΙΑ.

ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ

Ειδικός ΌροςΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ Κεφάλαιο

100.000ΕΥΘΥΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ &  ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Συλλογή (φόρτωση & εκφόρτωση) και Μεταφορά ΜΗ Επικίνδυνων Αποβλήτων

Όριο ανά Γεγονός    € 100.000

Ανώτατο Όριο Ευθύνης   € 100.000

ΥΠΟΟΡΙΑ ΚΑΛΥΨΕΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ

Εντός Ελληνικής Επικράτειας.

5% του ποσού της ζημιάς με ελάχιστο €1.000 για κάθε ζημιογόνο γεγονός.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΗ (ΦΟΡΤΩΣΗ & ΕΚΦΟΡΤΩΣΗ) ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ.

ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΑΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Καλύπτεται η εκ του νόμου αστική ευθύνη του ασφαλιζόμενου και των προστιθέντων του, από αιφνίδια και 

απρόβλεπτη ρύπανση ή μόλυνση του περιβάλλοντος οποιασδήποτε μορφής, κατά παρέκκλιση της εξαίρεσης 6 

του άρθρου 2 των Γενικών Όρων, από την Συλλογή (φόρτωση & εκφόρτωση) και Μεταφορά ΜΗ Επικίνδυνων 

Αποβλήτων σύμφωνα με τα άρθρα 914-932 του Α.Κ. για ζημιές που πιθανόν προξενηθούν σε τρίτους 

(σωματικές βλάβες / θάνατο / ή υλικές ζημιές) και την επαναφορά του περιβάλλοντος στην πρότερη 

κατάσταση.

Η κάλυψη παρέχεται σύμφωνα με τον Νόμο 4685/2020 - Άρθρο 85 και το ΠΔ 148/2009 και περιλαμβάνει:

Τα έξοδα και τις δαπάνες, συμπεριλαμβανομένων των νομικών εξόδων και δαπανών, που είναι αναγκαία για 

την απόκρουση οποιασδήποτε απαίτησης ή απαιτήσεων, καθώς και τα ποσά που καταλογίζονται με δικαστικές 

αποφάσεις εις βάρος του ασφαλισμένου είτε σαν τόκοι επί επιδικασθέντων ποσών, είτε σαν δαπάνες που 

είναι αναγκαίες για διερευνήσεις, διευθετήσεις, εκτιμήσεις, προσφυγές, εφέσεις.

Υπό την προϋπόθεση ότι ο ασφαλισμένος μπορεί να αποδείξει ότι πληρούνται, συσσωρευτικά, όλες οι 

ακόλουθες συνθήκες: 

· Το περιστατικό της μόλυνσης / ρύπανσης να είναι ξαφνικό, ατυχηματικό, απρόβλεπτο και ακούσιο.

· Το περιστατικό της μόλυνσης / ρύπανσης να έχει έναρξη εντός της περιόδου ασφάλισης και να έχει 

γνωστοποιηθεί στον Ασφαλισμένο εντός 5 ημερολογιακών ημερών από την έναρξή του.

ΑΦΑΙΡΕΤΕΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ
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· Το περιστατικό της μόλυνσης / ρύπανσης να έχει γνωστοποιηθεί εγγράφως από τον Ασφαλισμένο στην 

Ασφαλιστική Εταιρία εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία έλαβε ή άρχισε να 

λαμβάνει χώρα το περιστατικό.

· Το περιστατικό της μόλυνσης/ ρύπανσης δεν προέρχεται από την εκούσια και ηθελημένη παραβίαση Νόμου, 

Κανονισμού ή Οδηγίας.

Προϋποθέσεις / Πρόσθετες Συμφωνίες

1. Εξαιρείται της κάλυψης οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά πριν από την οριστική αποδοχή του κινδύνου 

και προγενέστερα της ημερομηνίας έναρξης της κάλυψης από την Εταιρία μας.

2. Τυχόν αποζημίωση καταβάλλεται μετά την οριστική πράξη καταλογισμού από την Αποκεντρωμένη 

Διοίκηση ή το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

3. Η παρεχόμενη κάλυψη ισχύει για ζημιές, που θα γεννηθούν και αναγγελθούν εντός της περιόδου 

ασφάλισης, με 30 ημέρες εκτεταμένη περίοδο αναγγελίας της ζημιάς από τη λήξη του Συμβολαίου.

4. Οι αριθμοί κυκλοφορίας των οχημάτων που εμπλέκονται στην μεταφορά είναι ΖΜΟ1414 και ΖΗΒ2771.

5. Εξαιρείται της κάλυψης οποιαδήποτε ευθύνη από οχήματα που δεν είναι ιδιοκτησίας του 

ασφαλιζόμενου. Εκτός αν έχει συμφωνηθεί εγγράφως από την Εταιρία.

6. Τα οχήματα μεταφοράς αποβλήτων αδειοδοτούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών 

και Μεταφορών (κεντρικές ή περιφερειακές). 

7. Τα οχήματα αυτά, θα πρέπει κατά τη διάρκεια της ασφάλισης να έχουν σε ισχύ Δελτίο Τεχνικού 

Ελέγχου από Πιστοποιημένο ΚΤΕΟ.

8. Εξαιρείται της κάλυψης οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που σχετίζεται α) με συλλογή και μεταφορά 

επικίνδυνων αποβλήτων, β) με μόνιμη/ προσωρινή αποθήκευση αποβλήτων, γ) με διαχείριση/ 

επεξεργασία αποβλήτων και δ) με διασυνοριακή μεταφορά.

9. Εξαιρείται της κάλυψης οποιαδήποτε ευθύνη που τυχόν προκληθεί από μετάδοση μολυσματικών 

ασθενειών ή εν γένει ασθενειών, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά από HIV, ARC, AIDS, ΗΠΑΤΤΙΤΙΔΑ 

και τα επακόλουθά τους.

10. Εξαιρείται της κάλυψης η βαθμιαία / σταδιακή μόλυνση.

11. Εξαιρείται της κάλυψης οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που σχετίζεται με: πυρκαγιά, έκρηξη, 

βραχυκύκλωμα, σεισμός, ανωτέρα βία, τρομοκρατικές ενέργειες & σαμποτάζ, κίνδυνοι αποθήκευσης 

περιουσιακών στοιχείων τρίτων, 

12. Εξαιρείται της κάλυψης η Εργοδοτική Ευθύνη.

13. Εξαιρείται της κάλυψης οποιαδήποτε Σύμβαση Αποδοχής Ευθύνης από τον Ασφαλιζόμενο.

14. Εξαιρούνται ζημιές κατά την κίνηση  του οχήματος επί δημοσίων χώρων και οδών όπως περιγράφονται 

στο νόμο 489/1976 τις οποίες οφείλει ο Ασφαλιζόμενος να έχει καλύψει από το προβλεπόμενο στον 

ανωτέρω αναφερόμενο νόμο Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Αυτοκινήτων.

15. Εξαιρούνται της κάλυψης οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που σχετίζεται με μούχλα, τοξική μούχλα & 

αμίαντο.

16. Εξαιρούνται της κάλυψης ζημιές που τυχόν προκληθούν από Αδυναμία Αναγνώρισης Ημερομηνίας.

17. Εξαιρούνται της κάλυψης από απαιτήσεις από τις Η.Π.Α./ΚΑΝΑΔΑ.

18. Ο Ασφαλισμένος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα και να τηρεί τους 

ισχύοντες νόμους ή κανονισμούς λειτουργίας της επιχείρησής του για την αποφυγή ατυχημάτων.

19. Η συλλογή και μεταφορά μη επικίνδυνων αποβλήτων, σύμφωνα με τους κωδικούς ΕΚΑ, θα γίνεται με τα 

κατάλληλα οχήματα μεταφοράς (όχημα κλειστό, ανοιχτό, στεγανό, απορριμματοφόρο κλπ) και τα μέσα 

συλλογής (κάδοι, press-containers κλπ) σύμφωνα με την αντιστοίχιση που αναφέρεται στην μελέτη 

οργάνωσης της ασφαλιζόμενης επιχείρησης, η οποία θα πρέπει να ακολουθεί την τεχνική, την 

επιστήμη, τις τεχνικές προδιαγραφές της ισχύουσας νομοθεσίαςκαι την φυσική κατάσταση του 

αποβλήτου. 

20. Εγγύηση ότι η παράδοση θα γίνεται σε νόμιμη και κατάλληλα αδειοδοτημένη εγκατάσταση διαχείρισης 

και να υπάρχει σε ισχύ σύμβαση με συστήματα εναλλακτική διαχείρισης αποβλήτων για όσα απόβλητα 

υπάρχουν αντίστοιχα συστήματα.

21. Η ασφαλιζόμενη επιχείρηση για την συλλογή και μεταφορά αποβλήτων έχει την πλήρη ευθύνη για την 

οργάνωση των μέσων συλλογής και των οχημάτων μεταφοράς, την καταλληλότητα τους για την 

μεταφορά των αποβλήτων, την ασφαλή παράδοση τους σε νόμιμα λειτουργούσες επιχειρήσεις προς 
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περαιτέρω εργασίες αξιοποίησης ή διάθεσης (R/D).

22. Για τους οργανισμούς ή επιχειρήσεις που εκτελούν εργασίες συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων 

αποβλήτων σε επαγγελματική βάση, απαιτείται εγγραφή και καταχώριση στο ηλεκτρονικό μητρώο 

αποβλήτων (ΗΜΑ) του άρθρου 42 του ν. 4042/2012, όπως ισχύει. Σε διαφορετική περίπτωση δεν 

παρέχεται καμία κάλυψη. Κατά τη σύναψη ασφαλιστηρίου συμβολαίου, για την ισχύ της κάλυψης, θα 

πρέπει να υπάρχει εν ισχύ Αντίγραφο της Προβολής Δραστηριότητας Συλλογής και Μεταφοράς από τον 

ΗΜΑ.

23. Οι κωδικοί αποβλήτων σύμφωνα με τον ΕΚΑ είναι οι κάτωθι:

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

01 03 08  απόβλητα σκόνης και πούδρας εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο 01 03 07

01 01 01  απόβλητα από την εκσκαφή ορυκτών που περιέχουν μέταλλα

01 01 02  απόβλητα από την εκσκαφή ορυκτών που δεν περιέχουν μέταλλα

01 03 06  υπολείμματα εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο 01 03 04 και 01 03 05

01 03 09  ερυθρά ιλύς από την παραγωγή αλουμίνας εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 01 03 07

01 03 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

01 04 08  απόβλητα χαλίκια και σπασμένοι βράχοι εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 01 04 07

01 04 09  απόβλητα αμμώδη και αργιλώδη

01 04 10  απόβλητα σκόνης και πούδρας εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 01 04 07

01 04 11  απόβλητα από την επεξεργασία ποτάσας και αλατούχου βράχου εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 

01 04 07

01 04 12  υπολείμματα και άλλα απόβλητα από πλύσιμο και καθαρισμό ορυκτών εκτός εκείνων που 

αναφέρονται στα 01 04 07 και 01 04 11

01 04 13  απόβλητα από την κοπή και το πριόνισμα πέτρας εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 01 04 07

01 04 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

01 05 04  λάσπες και απόβλητα από γεώτρηση νερού

01 05 07  λάσπες και απόβλητα από γεώτρηση που περιέχουν βαρίτη εκτός εκείνων που αναφέρονται στα 01 

05 05 και 01 05 06

01 05 08  λάσπες και απόβλητα από γεώτρηση που περιέχουν χλωριούχα εκτός εκείνων που αναφέρονται στα 

01 05 05 και 01 05 06

01 05 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

02 01 01 λάσπες από πλύση και καθαρισμό

02 01 02  απόβλητα ιστών ζώων

02 01 03 απόβλητα ιστών φυτών

02 01 04  απορρίμματα πλαστικά (εκτός της συσκευασίας)

02 01 06 περιττώματα, ούρα και κόπρανα ζώων (συμπεριλαμβάνεται και αλλοιωμένη χορτονομή), υγρά εκροής 

συλλεγέντα χωριστά και επεξεργαζόμενα εκτός σημείου παραγωγής

02 01 07  απόβλητα  δασοκομίας

02 01 09  αγροχημικά απόβλητα εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 02 01 08

02 01 10  απόβλητα μέταλλα

02 01 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

02 02 01  λάσπες από πλύση και καθαρισμό

02 02 02  απόβλητα ιστών ζώων

02 02 03  υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία

02 02 04  λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής

02 02 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

02 03 01 λάσπες από την πλύση, καθαρισμό, αποφλοίωση, φυγοκέντριση και διαχωρισμό

02 03 02  απόβλητα από υλικά συντήρησης

02 03 03 απόβλητα από εκχύλισμα διαλύτη

02 03 04 υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία

02 03 05  λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής

02 03 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

02 04 01  χώματα από τον καθαρισμό και πλύση σακχαροτεύτλων
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02 04 02  ανθρακικό ασβέστιο εκτός προδιαγραφών

02 04 03  λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής

02 04 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

02 05 01  υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία

02 05 02  λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής

02 05 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

02 06 01 υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία

02 06 02  απόβλητα από υλικά συντήρησης

02 06 03  λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής

02 06 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

02 07 01 απόβλητα από πλύση, καθαρισμό και μηχανική αναγωγή πρώτων υλών

02 07 02 απόβλητα από την απόσταξη αλκοόλης

02 07 03  απόβλητα από χημική επεξεργασία

02 07 04 υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία

02 07 05  λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής

02 07 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

03 01 01  απόβλητα φλοιών και φελλών

03 01 05  πριονίδι, ξέσματα, αποκομμένα τεμάχια, κατάλοιπα ξυλείας, μοριοσανίδες και καπλαμάδες εκτός 

εκείνων που περιλαμβάνονται στο 03 01 04

03 01 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

03 02 99  συντηρητικά ξύλου μη προδιαγραφόμενα άλλως

03 03 01  απόβλητα φλοιού και ξύλου

03 03 02  μούργα πράσινου υγρού (από την ανάκτηση διαλύματος πολτού)

03 03 05  λάσπες απομελάνωσης από την ανακύκλωση χαρτιού

03 03 07 μηχανικώς διαχωριζόμενα απορρίμματα από την πολτοποίηση απόβλητου χαρτιού και χαρτονιού

03 03 08 απόβλητα από την επιλογή χαρτιού και χαρτονιών που προορίζονται για ανακύκλωση

03 03 09  απόβλητα λάσπης από άνυδρο ασβέστη

03 03 10 απορρίμματα ινών, λάσπες από ίνες, πλήσματα και επιχρίσματα προερχόμενα από μηχανικό 

διαχωρισμό

03 03 11  λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής εκτός των αναφερομένων στο 03 03 10

03 03 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

04 01 01  απόβλητα διαχωρισμού άνυδρου ασβέστου και τεμαχίων δέρματος

04 01 02  απόβλητα ασβέστωσης

04 01 04  υγρό βυρσοδεψίας που περιέχει χρώμιο

04 01 05  υγρό βυρσοδεψίας που δεν περιέχει χρώμιο

04 01 06  λάσπες, ειδικότερα από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής, που περιέχουν χρώμιο

04 01 07  λάσπες, ειδικότερα από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής, που δεν περιέχουν χρώμιο

04 01 08  απόβλητο επεξεργασμένο δέρμα (μπλε φύλλα, ξέσματα, αποκομμένα τεμάχια, σκόνη στιλβώματος) 

που περιέχει χρώμιο

04 01 09  απόβλητα από επένδυση και τελείωμα

04 01 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

04 02 09  απόβλητα από σύνθετα υλικά (εμποτισμένα υφαντά, ελαστομερή, πλαστομερή)

04 02 10  οργανική ύλη από φυσικά προϊόντα (π.χ. λίπος, κηρός)

04 02 15  απόβλητα από φινίρισμα εκτός των αναφερομένωνστο 04 02 14

04 02 17  χρώματα και βαφές εκτός των αναφερομένων στο 04 02 16

04 02 20  λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής εκτός των αναφερομένων στο 04 02 19

04 02 21  απόβλητα από μη κατεργασμένες υφαντουργικές ίνες

04 02 22  απόβλητα από κατεργασμένες υφαντουργικές ίνες

04 02 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

05 01 10  λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής εκτός των αναφερομένων στο 05 01 09

05 01 13 λάσπες από τα ύδατα τροφοδοσίας του καυστήρα
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05 01 14  απόβλητα από ψυκτικές στήλες

05 01 16  απόβλητα περιέχοντα θείο από την αποθείωση πετρελαίου

05 01 17  άσφαλτος

05 01 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

05 06 04  απόβλητα από ψυκτικές στήλες

05 06 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

05 07 02  απόβλητα περιέχοντα θείο

05 07 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

06 01 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

06 02 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

06 03 14  στερεά άλατα και διαλύματα εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στα σημεία 06 03 11 και 06 03 

13

06 03 16  μεταλλικά οξείδια εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο 06 03 15

06 03 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

06 04 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

06 05 03  λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής εκτός των αναφερομένων στο 06 05 02

06 06 03  απόβλητα που περιέχουν θειούχες ουσίες εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 06 06 02

06 06 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

06 07 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

06 08 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

06 09 02 φωσφορική σκωρία

06 09 04  απόβλητα αντιδράσεων με βάση το ασβέστιο εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο 06 09 03

06 09 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

06 10 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

06 11 01  απόβλητα αντιδράσεων με βάση το ασβέστιο από την παραγωγή διοξειδίου του τιτανίου

06 11 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

06 13 03  αιθάλη

06 13 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

07 01 12  λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής εκτός των αναφερομένων στο 07 01 11

07 01 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

07 02 12  λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής εκτός των αναφερομένων στο 07 02 11

07 02 13  απορρίμματα πλαστικά

07 02 15  απόβλητα από πρόσθετα εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο 07 02 14

07 02 17  απόβλητα που περιέχουν σιλικόνες εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο 07 02 16

07 02 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

07 03 12  λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής εκτός των αναφερομένων στο 07 03 11

07 03 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

07 04 12  λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής εκτός των αναφερομένων στο 07 04 11

07 04 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

07 05 12  λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής εκτός των αναφερομένων στο 07 05 11

07 05 14  στερεά απόβλητα εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο 07 05 13

07 05 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

07 06 12  λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής εκτός των αναφερομένων στο 07 06 11

07 06 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

07 07 12  λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής εκτός των αναφερομένων στο 07 07 11

07 07 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

08 01 12  απόβλητα από χρώματα και βερνίκια εκτός των αναφερομένων στο 08 01 11

08 01 14  λάσπες από χρώματα ή βερνίκια εκτός των αναφερομένων στο 08 01 13

08 01 16  υδαρείς λάσπες που περιέχουν χρώματα ή βερνίκια εκτός των αναφερομένων στο 08 01 15

08 01 18  απόβλητα από αφαίρεση χρωμάτων ή βερνικιών εκτός των αναφερομένων στο 08 01 17

08 01 20  υδατικά αιωρήματα που περιέχουν χρώματα ή βερνίκια εκτός των αναφερομένων στο 08 01 19
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08 01 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

08 02 01  απόβλητα από σκόνες επικαλύψεων

08 02 02  υδαρείς λάσπες που περιέχουν κεραμικά υλικά

08 02 03  υδατικά αιωρήματα που περιέχουν κεραμικά υλικά

08 02 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

08 03 07  υδαρείς λάσπες που περιέχουν μελάνη

08 03 08  υδαρή υγρά απόβλητα που περιέχουν μελάνη

08 03 13  απόβλητα μελανών εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο 08 03 12

08 03 15  λάσπες μελάνης εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο 08 03 14

08 03 18  απόβλητα τόνερ εκτύπωσης εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο 08 03 17

08 03 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

08 04 10  απόβλητα κολλών και στεγανωτικών υλικών εκτός των αναφερομένων στο 08 04 09

08 04 12  λάσπες κολλών και στεγανωτικών υλικών εκτός των αναφερομένων στο 08 04 11

08 04 14  υδαρείς λάσπες που περιέχουν κόλλες ή στεγανωτικά υλικά εκτός των αναφερομένων στο 08 04 13

08 04 16  υδατικά υγρά απόβλητα που περιέχουν κόλλες ή στεγανωτικά υλικά εκτός των αναφερομένων στο 

08 04 15

08 04 17 ρητινέλαια

08 04 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

09 01 07 φωτογραφικό φιλμ και χαρτί που περιέχουν άργυρο ή ενώσεις αργύρου

09 01 08 φωτογραφικό φιλμ και χαρτί που δεν περιέχουν άργυρο ή ενώσεις αργύρου

09 01 10  κάμερες μιας χρήσης χωρίς μπαταρίες

09 01 12  κάμερες μιας χρήσης που περιέχουν μπαταρίες εκτός των αναφερομένων στο 09 01 11

09 01 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

10 01 01 τέφρα κλιβάνου, σκωρία και σκόνη λέβητα (εξαιρουµένης της σκόνης λέβητα που περιλαµβάνεται 

στο 10 01 04)

10 01 02 πτητική τέφρα άνθρακα

10 01 03 πτητική τέφρα τύρφης και (ακατέργαστου) ξύλου

10 01 05 απόβλητα αντιδράσεων µε βάση ασβέστιο από αποθείωση καυσαερίων σε στερεά µορφή

10 01 07 απόβλητα αντιδράσεων µε βάση ασβέστιο από αποθείωση καυσαερίων σε µορφή λάσπης

10 01 15 τέφρα κλιβάνου, σκωρία και σκόνη λέβητα από κοινή καύση εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται 

στο 10 01 14

10 01 17 πτητική τέφρα από κοινή αποτέφρωση εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο 10 01 16

10 01 19 απόβλητα από τον καθαρισµό αερίων εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στα 10 01 05, 10 01 07 

και 10 01 18

10 01 21  λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής εκτός των αναφερομένων στο 10 01 20

10 01 23  υδαρείς λάσπες από τον καθαρισμό λέβητα εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 10 01 22

10 01 24 άµµοι από ρευστοποιηµένες κλίνες

10 01 25  απόβλητα από την αποθήκευση και προπαρασκευή καυσίμων για μονάδες παραγωγής ισχύος με 

καύσιμο τον άνθρακα

10 01 26  απόβλητα από την επεξεργασία υδάτων ψύξεως

10 01 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

10 02 01 απόβλητα από την επεξεργασία σκωρίας

10 02 02 ανεπεξέργαστη σκωρία

10 02 08 στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο 10 02 07

10 02 10  σκωρίες εξέλασης

10 02 12  απόβλητα από την επεξεργασία νερού ψύξης εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 10 02 11

10 02 14 λάσπες και πλάκες φίλτρων από την επεξεργασία αερίων εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο 

10 02 13

10 02 15  άλλες λάσπες και πλάκες φίλτρων

10 02 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

10 03 02  απορρίμματα θετικών ηλεκτροδίων
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10 03 05  απόβλητα αλουμίνας

10 03 16 εξαφρίσµατα εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο 10 03 15

10 03 18  απόβλητα που περιέχουν άνθρακα από την παραγωγή θετικών ηλεκτροδίων εκτός εκείνων που 

περιλαμβάνονται στο 10 03 17

10 03 20      σκόνη καυσαερίων εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο 10 03 19

10 03 22 άλλα σωµατίδια και σκόνη (συµπεριλαµβάνεται η σκόνη σφαιροµύλου) εκτός εκείνων που 

περιλαµβάνονται στο 10 03 21

10 03 24      στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο 10 03 

23

10 03 26      λάσπες και πλάκες φίλτρων από την επεξεργασία αερίων εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται 

στο 10 03 25

10 03 28  απόβλητα από την επεξεργασία νερού ψύξης εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 10 03 27

10 03 30 απόβλητα από την επεξεργασία αλατωδών σκωριών και µαύρων επιπλεουσών σκωριών εκτός εκείνων 

που περιλαµβάνονται στο 10 03 29

10 03 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

10 04 10  απόβλητα από την επεξεργασία νερού ψύξης εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 10 04 09

10 04 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

10 05 01 σκωρίες πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής

10 05 04 άλλα σωµατίδια και σκόνη

10 05 09  απόβλητα από την επεξεργασία νερού ψύξης εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 10 05 08

10 05 11 επιπλέουσες σκωρίες και εξαφρίσµατα εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο 10 05 10

10 05 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

10 06 01 σκωρίες πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής

10 06 02 επιπλέουσες σκωρίες και εξαφρίσµατα πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής

10 06 04 άλλα σωµατίδια και σκόνη

10 06 10  απόβλητα από την επεξεργασία νερού ψύξης εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 10 06 09

10 06 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

10 07 01 σκωρίες πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής

10 07 02 επιπλέουσες σκωρίες και εξαφρίσµατα πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής

10 07 03      στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων

10 07 04 άλλα σωµατίδια και σκόνη

10 07 05      λάσπες και πλάκες φίλτρων από την επεξεργασία αερίων

10 07 08  απόβλητα από την επεξεργασία νερού ψύξης εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 10 07 07

10 07 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

10 08 04 σωµατίδια και σκόνη

10 08 09 άλλες σκωρίες

10 08 11 επιπλέουσες σκωρίες και εξαφρίσµατα εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο 10 08 10

10 08 13  απόβλητα που περιέχουν άνθρακα από την παραγωγή θετικών ηλεκτροδίων εκτός εκείνων που 

περιλαμβάνονται στο 10 08 12

10 08 14  απορρίμματα θετικών ηλεκτροδίων

10 08 16      σκόνη καυσαερίων εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο 10 08 15

10 08 18      λάσπες και πλάκες φίλτρων από την επεξεργασία καυσαερίων εκτός εκείνων που περιλαµβά-

νονται στο 10 08 17

10 08 20  απόβλητα από την επεξεργασία νερού ψύξης εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 10 08 19

10 08 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

10 09 03 σκωρία καµίνων

10 09 06  χύτευση καλουπιών (εσωτερικών και εξωτερικών), τα οποία δεν έχουν υποστεί χύση μετάλλου, 

εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο 10 09 05

10 09 08  χύτευση καλουπιών (εσωτερικών και εξωτερικών), τα οποία έχουν υποστεί χύση μετάλλου εκτός 

εκείνων που περιλαμβάνονται στο 10 09 07

10 09 10      σκόνη καυσαερίων εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο 10 09 09
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10 09 12 άλλα σωµατίδια εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο 10 09 11

10 09 14  απόβλητα δεσμευτικών παραγόντων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο 10 09 13

10 09 16  απόβλητα παραγόντων ανίχνευσης ρωγμών εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο 10 09 15

10 09 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

10 10 03 σκωρία καµίνων

10 10 06  χύτευση καλουπιών (εσωτερικών και εξωτερικών), τα οποία δεν έχουν υποστεί χύση μετάλλου 

εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο 10 10 05

10 10 08  χύτευση καλουπιών (εσωτερικών και εξωτερικών) που έχουν υποστείχύση μετάλλου εκτός εκείνων 

που περιλαμβάνονται στο 10 10 07

10 10 10 σκόνη καυσαερίων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο 10 10 09

10 10 12 άλλα σωµατίδια εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο 10 10 11

10 10 14  απόβλητα δεσμευτικών παραγόντων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο 10 10 13

10 10 16  απόβλητα παραγόντων ανίχνευσης ρωγμών εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο 10 10 15

10 10 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

10 11 03  απόβλητα από ινώδη υλικά με βάση ύαλο

10 11 05  σωματίδια και σκόνη

10 11 10  απόβλητο μείγμα προπαρασκευής πριν τη θερμική κατεργασία εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται 

στο 10 11 09

10 11 12  απόβλητα γυαλιού εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο 10 11 11

10 11 14  λάσπες στιλβώσεως και λείανσης υάλου εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο 10 11 13

10 11 16  στερεά απόβλητα από την επεξεργασία καυσαερίων εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο 10 11 

15

10 11 18  λάσπες και πλάκες φίλτρων από την επεξεργασία καυσαερίων εκτός εκείνων που περιλαµβά-νονται 

στο 10 11 17

10 11 20  στερεά απόβλητα από την επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 

10 11 19

10 11 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

10 12 01  απόβλητο μείγμα προπαρασκευής πριν από τη θερμική κατεργασία

10 12 03 σωματίδια και σκόνη

10 12 05 λάσπες και πλάκες φίλτρων από την επεξεργασία αερίων

10 12 06  απορριπτόμενα καλούπια

10 12 08 απόβλητα κεραμικών, τούβλων, πλακιδίων και προϊόντων δομικών κατασκευών (μετά από θερμική 

επεξεργασία)

10 12 10 στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο 10 12 09

10 12 12  απόβλητα σμαλτοποίησης εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο 10 12 11

10 12 13  λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής

10 12 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

10 13 01  απόβλητο μείγμα προπαρασκευής πριν από τη θερμική κατεργασία

10 13 04  απόβλητα από την ασβεστοποίηση και ενυδάτωση της ασβέστου

10 13 06  σωματίδια και σκόνη (εκτός των 10 13 12 και 10 13 13)

10 13 07      λάσπες και πλάκες φίλτρων από την επεξεργασία αερίων

10 13 10  απόβλητα από την παραγωγή αμιαντοτσιμέντου εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο 10 13 09

10 13 11  απόβλητα από σύνθετα υλικά με βάση το τσιμέντο εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο 10 13 

09  και 10 13 10

10 13 13 στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο 10 13 12

10 13 14 απόβλητα σκυροδέματος και λάσπης σκυροδέμαος

10 13 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

11 01 10  λάσπες και πλάκες φίλτρων εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 11 01 09

11 01 12  υδαρή υγρά ξεπλύματος εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 11 01 11

11 01 14 απόβλητα απολίπανσης εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο 11 01 13

11 01 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
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11 02 03  απόβλητα από την παραγωγή θετικών ηλεκτροδίων για υδαρείς ηλεκτρολυτικές διεργασίες

11 02 06  απόβλητα από υδρομεταλλουργικές διεργασίες χαλκού εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο 11 

02 05

11 02 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

11 05 01  στερεός ψευδάργυρος

11 05 02 στάχτη κασσιτέρου

11 05 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

12 01 01  προϊόντα λιμαρίσματος και τόρνευσης σιδηρούχων μετάλλων

12 01 02  σκόνη και σωματίδια σιδηρούχων μετάλλων

12 01 03 προϊόντα λιμαρίσματος και τόρνευσης μη σιδηρούχων μετάλλων

12 01 04 σκόνη και σωματίδια μη σιδηρούχων μετάλλων μη σιδηρούχα μέταλλα

12 01 05  αποξέσματα και προϊόντα τόρνευσης πλαστικών

12 01 13 απόβλητα συγκόλλησης

12 01 15  λάσπες μεταλλοτεχνίας εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 12 01 14

12 01 17  απόβλητα υλικών αμμοβολής εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο 12 01 16

12 01 21  εξηντλημένα σώματα λείανσης και υλικά λείανσης εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο 12 01 

20

12 01 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

15 01 01  συσκευασία από χαρτί και χαρτόνι

15 01 02  Πλαστική συσκευασία

15 01 03  ξύλινες συσκευασίες

15 01 04  μεταλλική συσκευασία

15 01 05  συνθετική συσκευασία

15 01 06  μεικτή συσκευασία

15 01 07  γυάλινες συσκευασίες

15 01 09  συσκευασία από υφαντουργικές ύλες

15 02 03  απορροφητικά υλικά, υλικά φίλτρων, υφάσματα σκουπίσματος και προστατευτικός ρουχισμός εκτός 

των αναφερομένων στο 15 02 02

16 01 03 ελαστικά στο τέλος του κύκλου ζωής τους

16 01 06 οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, τα οποία δεν περιέχουν ούτε υγρά ούτε άλλα 

επικίνδυνα συστατικά στοιχεία

16 01 12  τακάκια φρένων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο 16 01 11

16 01 15  αντιψυκτικά υγρά εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο 16 01 14

16 01 16  δεξαμενές υγροποιημένου φυσικού αερίου

16 01 17  σιδηρούχα μέταλλα

16 01 18 μη σιδηρούχα μέταλλα

16 01 19  πλαστικό

16 01 20  γυαλί

16 01 22  κατασκευαστικά στοιχεία μη προδιαγραφόμενα άλλως

16 01 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

16 02 14  απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει επικίνδυνα συστατικά στοιχεία, εκτός εκείνου που 

αναφέρεται στο 16 02 09 έως 16 02 13

16 02 16  συστατικά στοιχεία που έχουν αφαιρεθεί από απορριπτόμενο εξοπλισμό εκτός των αναφερομένων 

στο 16 02 15

16 03 04 ανόργανα απόβλητα, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 16 03 03

16 03 06 οργανικά απόβλητα, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 16 03 05

16 05 05  αέρια σε δοχεία πίεσης εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο 16 05 04

16 05 09  απορριπτόμενα χημικά υλικά εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 16 05 06, 16 05 07 ή 16 05 08

16 06 04  αλκαλικές μπαταρίες (εκτός 16 06 03)

16 06 05  άλλες μπαταρίες και συσσωρευτές

16 07 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
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16 08 01  εξαντλημένοι καταλύτες που περιέχουν χρυσό, άργυρο, ρήνιο, ρόδιο, παλλάδιο, ιρίδιο ή 

λευκόχρυσο (εκτός 16 08 07)

16 08 03  εξαντλημένοι καταλύτες που περιέχουν μεταβατικά μέταλλα ή ενώσεις μεταβατικών μετάλλων μη 

προδιαγραφόμενα άλλως

16 08 04  εξαντλημένοι καταλύτες πυρόλυσης ρευστής κλίνης (εκτός 16 08 07)

16 10 02  υδαρή υγρά απόβλητα εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 16 10 01

16 10 04  υδαρή συμπυκνώματα εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 16 10 03

16 11 02  υλικά επένδυσης και εμαγέ για πυρίμαχες επιφάνειες με βάση τον άνθρακα από μεταλλουργικές 

διεργασίες εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο 16 11 01

16 11 04  άλλα υλικά επένδυσης και εμαγέ για πυρίμαχες επιφάνειες από μεταλλουργικές διαδικασίες 

εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο 16 11 03

16 11 06  υλικά επένδυσης και εμαγέ για πυρίμαχες επιφάνειες από μη μεταλλουργικές διεργασίες εκτός 

εκείνων που περιλαμβάνονται στο 16 11 05

17 01 01  σκυρόδεμα

17 01 02  τούβλα

17 01 03  πλακάκια και κεραμικά

17 01 07  μείγμα σκυροδέματος, τούβλων, πλακακίων και κεραμικών εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο 

17 01 06

17 02 01  ξύλο

17 02 02  γυαλί

17 02 03  πλαστικό

17 03 02 μείγματα ορυκτής ασφάλτου εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο 17 03 01

17 04 01  χαλκός, μπρούντζος, ορείχαλκος

17 04 02  αλουμίνιο

17 04 03  μόλυβδος

17 04 04  ψευδάργυρος

17 04 05  σίδηρος και χάλυβας

17 04 06  κασσίτερος

17 04 07  μεικτά μέταλλα

17 04 11 καλώδια, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 17 04 10

17 05 04 χώματα και πέτρες, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 17 05 03

17 05 06 μπάζα εκσκαφών, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 17 05 05

17 05 08 έρμα σιδηροτροχιών, εκτός εκείνου που αναφέρεται στο 17 05 07

17 06 04  μονωτικά υλικά εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο 17 06 01 και 17 06 03

17 08 02  υλικά δομικών κατασκευών με βάση το γύψο εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο 17 08 01

17 09 04 μείγματα αποβλήτων δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο 

17 09 01, 17 09 02 και 17 09 03

18 01 01  κοπτερά εργαλεία (εκτός 18 01 03)

18 01 02  μέρη και όργανα του σώματος περιλαμβανομένων σάκων αίματος και διατηρημένο αίμα (εκτός 18 

01 03)

18 01 04  απόβλητα των οποίων η συλλογή και διάθεση δεν υπόκεινται σε ειδικές απαιτήσεις σε σχέση με 

την πρόληψη μόλυνσης (π.χ. επίδεσμοι, γύψινα εκμαγεία, σεντόνια, πετσέτες, ρουχισμός μιας 

χρήσης, απορροφητικές πάνες)

18 01 07  χημικές ουσίες εκτός των αναφερομένων στο 18 01 06

18 01 09  φαρμακευτικές ουσίες εκτός των αναφερομένων στο 18 01 08

18 02 01  κοπτερά εργαλεία (εκτός 18 02 02)

18 02 03  άλλα απόβλητα των οποίων η συλλογή και διάθεση δεν υπόκεινται σε ειδικές απαιτήσεις σε 

σχέση με την πρόληψη μόλυνσης

18 02 06  χημικές ουσίες εκτός των αναφερομένων στο 18 02 05

18 02 08  φαρμακευτικές ουσίες εκτός των αναφερομένων στο 18 02 07

19 01 02  σιδηρούχα υλικά που αφαιρέθηκαν από την τέφρα κλιβάνου

19 01 12 τέφρα και σκωρία κλιβάνου, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 19 01 11
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19 01 14 πτητική τέφρα, εκτός από την αναφερομένη στο 19 01 13

19 01 16 σκόνη λεβήτων, εκτός από την αναφερομένη στο 19 01 15

19 01 18 απόβλητα πυρόλυσης, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 19 01 17

19 01 19 άμμοι από ρευστοποιημένες κλίνες

19 01 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

19 02 03 προαναμεμειγμένα απόβλητα που αποτελούνται μόνο από μη επικίνδυνα απόβλητα

19 02 06  λάσπες από φυσικοχημικές κατεργασίες εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 19 02 05

19 02 10 απόβλητα καυσίμων, εκτός εκείνων που αναφέρονται στα 19 02 08 και 19 02 09

19 02 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

19 03 05 σταθεροποιημένα απόβλητα εκτός των αναφερομένωνστο 19 03 04

19 03 07 στερεοποιημένα απόβλητα εκτός των αναφερομένωνστο 19 03 06

19 04 01  Υαλοποιημένα απόβλητα

19 04 04  υδαρή υγρά απόβλητα από την επαναφορά υαλοποιημένων αποβλήτων

19 05 01 μη λιπασματοποιημένο τμήμα των δημοτικών και παρομοίων αποβλήτων

19 05 02 μη λιπασματοποιημένο τμήμα ζωικών και φυτικών αποβλήτων

19 05 03 προϊόντα λιπασματοποίησης εκτός προδιαγραφών

19 05 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

19 06 03 υγρό από την αναερόβια επεξεργασία αστικών αποβλήτων

19 06 04 προϊόντα ζύμωσης από την αναερόβια επεξεργασία αστικών αποβλήτων

19 06 05 υγρό από την αναερόβια επεξεργασία ζωικών και φυτικών αποβλήτων

19 06 06 προϊόν ζύμωσης από την αναερόβια επεξεργασία αστικών αποβλήτων

19 06 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

19 07 03 στραγγίδια χώρου, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 19 07 02

19 08 01 εσχαρίσματα

19 08 02  απόβλητα από την εξάμμωση

19 08 05  λάσπες από την επεξεργασία αστικών λυμάτων

19 08 09  μείγματα λιπών και ελαίων από το διαχωρισμό ελαίου/ύδατος που περιέχουν βρώσιμα έλαια και 

λίπη

19 08 12  λάσπες από τη βιολογική επεξεργασία αποβλήτων βιομηχανικών υδάτων εκτός εκείνων που 

αναφέρονται στο 19 08 11

19 08 14  λάσπες από άλλη επεξεργασία αποβλήτων βιομηχανικών υδάτων εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 

19 08 13

19 08 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

19 09 01  στερεά απόβλητα από πρωτοβάθμια διύλιση και εσχαρίσματα

19 09 02 λάσπες από τη διαύγαση του νερού

19 09 03  λάσπες από την αφαίρεση ανθρακικών αλάτων

19 09 04  χρησιμοποιημένος ενεργός άνθρακας

19 09 05  κεκορεσμένες ή εξαντλημένες ιοντοανταλλακτικές ρητίνες

19 09 06  διαλύματα και λάσπες από την αναγέννηση ιοντοανταλλακτών

19 09 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

19 10 01  απόβλητα σιδήρου ή χάλυβα

19 10 02 μη σιδηρούχα απόβλητα

19 10 04 ελαφρό κλάσμα κατατεμαχισμού και σκόνη, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 19 10 03

19 10 06 άλλα κλάσματα, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 19 10 05

19 11 06 λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής, εκτός από τις αναφερόμενες στο 19 11 05

19 11 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

19 12 01  χαρτί και χαρτόνι

19 12 02  σιδηρούχα μέταλλα

19 12 03 μη σιδηρούχα μέταλλα

19 12 04  πλαστικά και καουτσούκ

19 12 05  γυαλί

19 12 07  ξύλο εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο 19 12 06
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19 12 08  υφάσματα

19 12 09 ανόργανα στοιχεία (π.χ. άμμος, πέτρες)

19 12 10 καύσιμα απόβλητα (καύσιμα προερχόμενα από απορρίμματα)

19 12 12 άλλα απόβλητα (συμπεριλαμβανομένων των μειγμάτων υλικών) από τη μηχανική κατεργασία 

αποβλήτων, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 19 12 11

19 13 02  στερεά απόβλητα από την εξυγίανση χωμάτων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο 19 13 01

19 13 04  λάσπες από την εξυγίανση χωμάτων εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 19 13 03

19 13 06  λάσπες από την εξυγίανση υπογείων υδάτων εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 19 13 05

19 13 08  υδαρή υγρά απόβλητα και υδαρή συμπυκνώματα από την εξυγίανση υπογείων υδάτων εκτός εκείνων 

που αναφέρονται στο 19 13 07

20 01 01  χαρτί και χαρτόνι

20 01 02  γυαλί

20 01 08  βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα κουζίνας και χώρων ενδιαίτησης

20 01 10  ρούχα

20 01 11  υφάσματα

20 01 22 αεροζόλ

20 01 25  βρώσιμα έλαια και λίπη

20 01 28  χρώματα, μελάνες, κόλλες και ρητίνες εκτός των αναφερομένων στο 20 01 27

20 01 30  απορρυπαντικά εκτός των αναφερομένων στο 20 01 29

20 01 32  φαρμακευτικές ουσίες εκτός των αναφερομένων στο 20 01 31

20 01 34  μπαταρίες και συσσωρευτές εκτός των αναφερομένων στο 20 01 33

20 01 36  απορριπτόμενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός εκτός του αναφερόμενου στο 20 01 21, 

20 01 23 και 20 01 35

20 01 38  ξύλο εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο 20 01 37

20 01 39  πλαστικά

20 01 40  μέταλλα

20 01 41  απόβλητα από τον καθαρισμό καμινάδων

20 01 99 άλλα μέρη μη προδιαγραφόμενα άλλως

20 02 01  βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα

20 02 02 χώματα και πέτρες

20 02 03  άλλα μη βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα

20 03 01 ανάμεικτα αστικά απόβλητα

20 03 02 απόβλητα από αγορές

20 03 03 υπολείμματα οδοκαθαρισμού

20 03 04 λάσπη σηπτικής δεξαμενής

20 03 06 απόβλητα από τον καθαρισμό λυμάτων

20 03 07 ογκώδη απόβλητα

20 03 99 δημοτικά απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

24. Η παρούσα κάλυψη βασίζεται στα υποβληθέντα στοιχεία και υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει καθαρό 

ιστορικό ζημιών.

25. Προβλεπόμενος τζίρος εργασιών 2020: €100.000.
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ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ

Ο λήπτης της ασφάλισης / ασφαλισμένος δικαιούται να εναντιωθεί:

(Α) μέσα σε ένα (1) μήνα από την παραλαβή του παρόντος ασφαλιστηρίου, αν το περιεχόμενο αυτού 

παρεκκλίνει από την αίτηση ασφάλισης που υπέβαλε (παρ. 5 του άρθρου 2 του Ν. 2496/1997), 

(Β) μέσα σε δεκατέσσερις (14) ημέρες από την παράδοση του παρόντος ασφαλιστηρίου, σε περίπτωση, που, 

για οποιονδήποτε λόγο, δεν παρέλαβε το έντυπο πληροφοριών (άρθρο 150 του Ν. 4364/2016) κατά την 

υπογραφή της αίτησης ασφάλισης ή παρέλαβε αυτό ελλιπές ή παρέλαβε το παρόν ασφαλιστήριο χωρίς τους 

Γενικούς ή/και τους Ειδικούς ασφαλιστικούς όρους που διέπουν την ασφάλιση (παρ. 6 του άρθρου 2 του 

Ν.2496/1997). 

Τα πιο πάνω δικαιώματα εναντίωσης ασκούνται με τη συμπλήρωση και αποστολή, με συστημένο ταχυδρομείο, 

στην έδρα της Εταιρείας, του αντιστοίχου, κατά περίπτωση, εντύπου υποδείγματος (Α) ή (Β) των δηλώσεων 

εναντίωσης, που επισυνάπτονται στο παρόν ασφαλιστήριο. 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

Αν το ασφαλιστήριο έχει διάρκεια μεγαλύτερη του ενός (1) έτους, ο λήπτης της ασφάλισης / ασφαλισμένος 

δικαιούται να υπαναχωρήσει, για λόγους ανεξάρτητους από τους αναφερόμενους στις παραπάνω περιπτώσεις 

(Α) και (Β), αποστέλλοντας στην έδρα της Εταιρείας επιστολή, με συστημένο ταχυδρομείο, εντός 

δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παράδοση του παρόντος ασφαλιστηρίου (παρ. 3 του άρθρου 8 του Ν. 

2496/1997).
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  Α

Ο/Η Δηλών/ούσα

(ονοματεπώνυμο - υπογραφή)

ΔΗΛΩΣΗ  ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ
(άρθρου 2, παρ. 5, του Ν. 2496/1997)

Προς την:

NP ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ-ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε.Α.Ε.

Λεωφ.Κηφισίας 81-83

151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ

ΤΗΛ.: 210 4173300

1.

2.

3.

4.

5.

Κατόπιν τούτου, η μεταξύ μας σύμβαση ασφάλισης είναι άκυρη εξ αρχής, ως μηδέποτε γενομένη και ουδεμία ισχύ 

έχει το πιο πάνω ασφαλιστήριο που μου παραδώσατε.

Επιπλέον, σας δηλώνω ότι:

α.  από την ημέρα σύναψης της ασφάλισης, μέχρι την αποστολή της παρούσας, δεν έχει επέλθει ασφαλιστικό γεγονός, 

που να εμπίπτει στις παρεχόμενες καλύψεις του ως άνω εκδοθέντος ασφαλιστηρίου και 

β. δεν έχω καμία απαίτηση από την «NP ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ - ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΕΑΕ», εκτός της επιστροφής των 

ασφαλίστρων που έχω καταβάλει. 

Τόπος:  Ημερομηνία: 

Σημείωση: Υποβάλλεται με συστημένη επιστολή

Με την παρούσα, σας γνωρίζω ότι, εναντιώνομαι ως προς το περιεχόμενο του υπ΄αριθμ. 2227013802 ασφαλιστηρίου, με 

ημερομηνία έκδοσης 01/10/2021, διότι το περιεχόμενό του παρεκκλίνει από την αίτηση ασφάλισης, που σας υπέβαλα, 

στα εξής σημεία:
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Κατόπιν τούτου, η μεταξύ μας σύμβαση ασφάλισης είναι άκυρη εξ αρχής, ως μηδέποτε γενομένη και ουδεμία ισχύ έχει 

το πιο πάνω ασφαλιστήριο που μου παραδώσατε.

Επιπλέον, σας δηλώνω ότι:

α.  από την ημέρα σύναψης της ασφάλισης, μέχρι την αποστολή της παρούσας, δεν έχει επέλθει ασφαλιστικό γεγονός, 

που να εμπίπτει στις παρεχόμενες καλύψεις του ως άνω εκδοθέντος ασφαλιστηρίου και 

β. δεν έχω καμία απαίτηση από την «NP ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ - ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΕΑΕ», εκτός της επιστροφής των 

ασφαλίστρων που έχω καταβάλει. 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  Β

ΔΗΛΩΣΗ  ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ
(άρθρου 2, παρ. 6, του Ν. 2496/1997)

Προς την:

NP ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ-ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε.Α.Ε.

Λεωφ.Κηφισίας 81-83

151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ

ΤΗΛ.: 210 4173300

1. Δεν μου παραδόθηκαν, κατά τον χρόνο υποβολής της πρότασης για ασφάλιση, οι πληροφορίες που 

προβλέπονται στο άρθρο 150 του Ν 4364/2016.

2. Δεν μου παραδόθηκαν, με το ασφαλιστήριο, οι Γενικοί και Ειδικοί Όροι που διέπουν την ασφαλιστική 

σύμβαση. 

Ο/Η Δηλών/ούσα

(ονοματεπώνυμο - υπογραφή)

Τόπος:  Ημερομηνία: 

Σημείωση: Υποβάλλεται με συστημένη επιστολή

Με την παρούσα, σας γνωρίζω ότι, εναντιώνομαι ως προς την σύναψη της μεταξύ μας ασφάλισης, δυνάμει του με 

αριθμ.2227013802  ασφαλιστηρίου, με ημερομηνία έκδοσης 01/10/2021, που μου παραδώσατε, 

διότι :
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Προς την:

NP ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ-ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε.Α.Ε.

Λεωφ.Κηφισίας 81-83

151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ

ΤΗΛ.: 210 4173300

ΔΗΛΩΣΗ  ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ
(άρθρου 8, παρ. 3, του Ν. 2496/1997)

Κατόπιν τούτου, η μεταξύ μας σύμβαση ασφάλισης είναι άκυρη εξ αρχής, ως μηδέποτε γενομένη και ουδεμία ισχύ έχει 

το πιο πάνω Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο που μου παραδώσατε.

Επιπλέον, σας δηλώνω ότι:

α.  από την ημέρα σύναψης της ασφάλισης, μέχρι την αποστολή της παρούσας, δεν έχει επέλθει ασφαλιστικό γεγονός, 

που να εμπίπτει στις παρεχόμενες καλύψεις του ως άνω εκδοθέντος ασφαλιστηρίου και 

β. δεν έχω καμία απαίτηση από την «NP ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ - ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΕΑΕ», εκτός της επιστροφής των 

ασφαλίστρων που έχω καταβάλει. 

Ο/Η Δηλών/ούσα

(ονοματεπώνυμο - υπογραφή)

Τόπος:  Ημερομηνία: 

Σημείωση: Υποβάλλεται με συστημένη επιστολή

Σας δηλώνω την υπαναχώρησή μου από την σύναψη της μεταξύ μας ασφάλισης, δυνάμει του με αριθμ.2227013802  

ασφαλιστηρίου, με ημερομηνία έκδοσης 01/10/2021, που μου παραδώσατε.
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ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

CINAR AE

7577320

094396849 Α.Δ.Τ.
Φ.Α.Ε.  ΑΘΗΝΩΝ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΙΓΥΠΤΟΥ Αριθμός
ΑΘΗΝΑ

ΑΘΗΝΑ

10434

2107250360

Με την παρούσα δηλώνω ότι, παρέλαβα το παρόν ασφαλιστήριο, με τους συνημμένους σε αυτό Γενικούς και 

Ειδικούς όρους ασφάλισης, για το περιεχόμενο των οποίων ενημερώθηκα πλήρως και τους οποίους 

αποδέχομαι ρητά και ανεπιφύλακτα.

Το παρόν ασφαλιστήριο εκδόθηκε σύμφωνα με την ενυπόγραφη αίτησή μου, με την οποία παρέλαβα και το 

έντυπο γενικών πληροφοριών, το οποίο προβλέπεται από το άρθρο 150 του Ν. 4364/2016.

Ενημερώθηκα επίσης για τα δικαιώματα εναντίωσης και υπαναχώρησης από την ασφαλιστική σύμβαση και 

παρέλαβα τα σχετικά υποδείγματα.

Ο/Η Λαβών/ούσα

(ονοματεπώνυμο - υπογραφή)

Τόπος:  Ημερομηνία: 
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NP ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ-ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε.Α.Ε.

ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 81 - 83  - ΜΑΡΟΥΣΙ 15124

ΤΗΛ.210-4173300-ΑΦΜ: 094035800

ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.  ΑΘΗΝΩΝ

ΚΛΑΔΟΣ

Πρακτορείο 34316

ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΡΑΣ Θ.& ΣΙΑ ΕΕ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ

No 7013802

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ

Αριθμός Ασφαλιστηρίου

Ημερομηνία Έναρξης

Ασφαλιζόμενος

Διεύθυνση

(Ποσό Ολογράφως)

2227013802

06/10/2021 Λήξης 06/10/2022

CINAR AE

ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΙΓΥΠΤΟΥ 

ΑΘΗΝΑ

 ΤΡIΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ KAI 1 ΛΕΠΤΟ

Ημερομηνία

Ο ΕΙΣΠΡΑΞΑΣ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΕΥΡΩ 310,01 

Αντίγραφο για τον πελάτη

04/10/2021

1 2227013802Σελίδα Συμβολαίου ΚλάδουΑπό 1

Σελίδα  

Για την NP ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ-ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε.Α.Ε.

ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


