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ΘΕΜΑ: Άδεια για τη δραστηριότητα της διαχείρισης (συλλογής – μεταφοράς)
επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ) και
χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων, εντός των διοικητικών ορίων Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου,
στην εταιρεία «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΧΥΤΗΡΙΑ ΑΒΕΕ», που εδρεύει στην Αγροτική
Περιφέρεια Μόριας Μυτιλήνης Λέσβου, στη θέση « Άγιος Ευστράτιος».
Α ΠΟ ΦΑ Σ Η
Ο Γ Ε Ν ΙΚΟ Σ Γ ΡΑ ΜΜΑ Τ Ε Α Σ Α ΠΟ ΚΕ Ν Τ ΡΩΜΕ Ν ΗΣ ΔΙΟ ΙΚΗΣ ΗΣ
Α ΙΓ Α ΙΟ Υ
Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 1650/86 «Για την προστασία του Περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 160 Α’) όπως
τροποποιήθηκε από τον Ν.3010/2002.
2. Τον Ν.2939/2001 «Περί συσκευασιών και εναλλακτικής διαχείρισης
συσκευασιών και άλλων προϊόντων – Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού
Εναλλακτικής
Διαχείρισης
Συσκευασιών
και
Άλλων
Προϊόντων
(Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις».
3. Τον Νόμο υπ’ αριθ. 3854/2010 (ΦΕΚ 94/Α’/23.6.2010) «Τροποποίηση της
νομοθεσίας για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων
προϊόντων
και
τον
Εθνικό Οργανισμό Εναλλακτικής Διαχείρισης
Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις».
4. Την ΚΥΑ 13588/725/2006 «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικίνδυνων
Αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ…»
(ΦΕΚ 383 Β).
5. Την ΚΥΑ Η.Π.24944/1159/06 «Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών
για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων…» (ΦΕΚ 791 Β).
6. Την ΚΥΑ 8668/2007 «Έγκριση Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Επικινδύνων
Αποβλήτων, σύμφωνα με το άρθρο 5 της υπ’ αριθμ.13588/ 725 ΚΥΑ…» (ΦΕΚ
287 Β).
7. Το ΠΔ υπ’αρ.82/04 «Αντικατάσταση της 98012/2001/1996 ΚΥΑ
«Καθορισμός μέτρων και όρων για τη διαχείριση των χρησιμοποιημένων
ορυκτελαίων» (ΦΕΚ Β’40)» «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την
εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων» (ΦΕΚ 64 Α).
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8.

9.

10.

11.

12.

13.

Την
Εγκύκλιο
ΥΠΕΧΩΔΕ
/
Δ/νση
Περ/κου
Σχεδιασμού
με
αρ.πρ.187135/2840/27.6.08 με θέμα «Διευκρίνιση θεμάτων εφαρμογής της
νομοθεσίας, σχετικά με τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων».
Την Εγκύκλιο με αρ.πρ.122648/9.3.2005 «Διευκρινήσεις σχετικά με την
Μελέτη Οργάνωσης για την άδεια συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων
συσκευασιών, κτλ., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2939/2001».
Την αίτηση της εταιρίας «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΧΥΤΗΡΙΑ ΑΒΕΕ» δια του
νόμιμου εκπρόσωπού της Παλαμουτσή Γεωργίου, που πρωτοκολλήθηκε στις
30.11.11.
Το από 25.11.11 διπλότυπο είσπραξης της Δ.Ο.Υ. Μυτιλήνης, που αφορά την
κατάθεση παραβόλου ύψους 300€ από την εταιρία ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ.
Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο της εταιρείας «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ –
ΧΥΤΗΡΙΑ ΑΒΕΕ» με το οποίο καλύπτεται για την δραστηριότητα συλλογής μεταφοράς ΑΛΕ.
Το με Α.Π. 746/Α.Φ. 2.4/ 11.3.2011 έγγραφο της Γενικής Δ/νση
Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής για θέματα αρμοδιοτήτων
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Χορηγούμε άδεια για τη δραστηριότητα συλλογής και μεταφοράς στερεών
επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ) και
χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων, εντός των διοικητικών ορίων Περιφέρειας Βορείου
Αιγαίου, στην εταιρεία «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΧΥΤΗΡΙΑ ΑΒΕΕ», που εδρεύει
στην Αγροτική Περιφέρεια Μόριας Μυτιλήνης Λέσβου, στη θέση «Άγιος
Ευστράτιος», σε συνεργασία με το Συλλογικό Σύστημα Διαχείρισης Αποβλήτων
Λιπαντικών Ελαίων ΕΛ.ΤΕ.ΠΕ. ΑΕ, με σκοπό τα ΑΛΕ να οδηγηθούν σε
αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις αποθήκευσης (κέντρα συλλογής) ή επεξεργασίας.
Για να εξασφαλιστεί η πλέον ακίνδυνη για την δημόσια υγεία και το περιβάλλον
συλλογή και μεταφορά των πιο πάνω αναφερόμενων αποβλήτων, η εταιρεία
υποχρεούται να τηρεί τους ακόλουθους όρους και περιορισμούς:
1.
1.1

Γενικοί όροι απόφασης
Η παρούσα άδεια αφορά σε εργασίες συλλογής και μεταφοράς ΑΛΕ εντός
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και συγκεκριμένα αφορά τις παρακάτω
αναφερόμενες κατηγορίες ΑΛΕ, όπως αυτές περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο
13 του καταλόγου απόβλήτων του Παραρτήματος της Απόφασης
2001/118/Ε.Κ. (EEL 47/16.2.2001):

Κωδ. ΕΚΑ

13
13 01
13
13
13
13
13
13
13
13
13

01
01
01
01
01
01
01
01
02

Περιγραφή

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (εκτός βρωσίμων
ελαίων και εκείνων που περιλαμβάνονται στα κεφάλαια 05,12 και 19)
απόβλητα υδραυλικών ελαίων
01*
04*
05*
09*
10*
11*
12*
13*

13 02 04*
13 02 05*

υδραυλικά απόβλητα που περιέχουν PCB
χλωριωμένα γαλακτώματα
μη χλωριωμένα γαλακτώματα
χλωριωμένα υδραυλικά έλαια με βάση τα ορυκτά
μη χλωριωμένα υδραυλικά έλαια με βάση τα ορυκτά
συνθετικά υδραυλικά έλαια
άμεσα βιοαποικοδομήσιμα υδραυλικά έλαια
άλλα υδραυλικά έλαια
απόβλητα έλαια μηχανής κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης
χλωριωμένα έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης με βάση τα
ορυκτά
μη χλωριωμένα έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης με βάση τα
2
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13
13
13
13

02 06*
02 07*
02 08*
03

13 03 01*
13 03 06*
13
13
13
13
13

03
03
03
03
04

07*
08*
09*
10*

13
13
13
13

04 01*
04 02*
04 03*
05

13 05 01*
13
13
13
13
13

05
05
05
05
05

02*
03*
06*
07*
08*

13 07
13
13
13
13
13
13
13

07
07
07
08
08
08
08

1.2

1.3

1.4

1.5
1.6
i.

ii.

01*
02*
03*
01*
02*
99*

ορυκτά
συνθετικά έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης
άμεσα βιοαποικοδομήσιμα έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης
άλλα έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης
απόβλητα έλαια μόνωσης και μεταφοράς θερμότητας
έλαια μόνωσης ή μεταφοράς θερμότητας που περιέχουν PCB
χλωριωμένα έλαια μόνωσης ή μεταφοράς θερμότητας με βάση τα ορυκτά
εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 13 03 01
μη χλωριωμένα έλαια μόνωσης και μεταφοράς θερμότητας με βάση τα ορυκτά
συνθετικά έλαια μόνωσης και μεταφοράς θερμότητας
άμεσα βιοαποικοδομήσιμα έλαια μόνωσης και μεταφοράς θερμότητας
άλλα έλαια μόνωσης και μεταφοράς θερμότητας
έλαια υδροσυλλεκτών πλοίων
έλαια υδροσυλλεκτών πλοίων εσωτερικής ναυσιπλοΐας
έλαια υδροσυλλεκτών πλοίων από αποχετεύσεις προκυμαίων
έλαια υδροσυλλεκτών πλοίων άλλης ναυσιπλοΐας
περιεχόμενα διαχωριστή ελαίου/νερού
στερεά υλικά από θαλάμους υπολειμμάτων και στερεά υλικά διαχωριστή
ελαίου/νερού
λάσπες διαχωριστή ελαίου/νερού
λάσπες υποδοχέα
έλαια από διαχωριστές ελαίου/νερού
ελαιώδη ύδατα από διαχωριστές ελαίου/νερού
μείγματα αποβλήτων από θαλάμους υπολειμμάτων και διαχωριστές
ελαίου/νερού
απόβλητα υγρών καυσίμων
καύσιμο πετρέλαιο και πετρέλαιο ντίζελ
Βενζίνη
άλλα καύσιμα (περιλαμβανομένων μειγμάτων)
απόβλητα ελαίων μη προδιαγραφόμενα άλλως
λάσπες ή γαλακτώματα αφαλάτωσης
άλλα γαλακτώματα
απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

Η συλλογή και μεταφορά των ΑΛΕ πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις
διατάξεις του ΠΔ υπ’αρ. 82/2004 (ΦΕΚ 64 Α) και την κείμενη νομοθεσία για
την διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων.
Η εταιρεία υποχρεούται να τηρεί όλα όσα αναφέρονται στη θεωρημένη
μελέτη, που συνοδεύει την παρούσα Απόφαση, εκτός κι αν αυτά αντίκεινται
στους όρους της παρούσας.
Για την πραγματοποίηση κάθε εργασίας συλλογής και μεταφοράς
αποβλήτων, απαιτείται να υπάρχει ασφαλιστήριο συμβόλαιο σε ισχύ της
εταιρείας με ασφαλιστική εταιρεία, για ασφάλιση αστικής ευθύνης και
κάλυψης ζημιών προς τρίτους και το περιβάλλον σε ενδεχόμενο ατύχημα, το
οποίο υποχρεούται να προσκομίζει στην αδειοδοτούσα αρχή.
Η εταιρεία οφείλει να παραδίδει τα ΑΛΕ σε Κέντρα Συλλογής ή
αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις αναγέννησης.
Εάν σε οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών συλλογής και μεταφοράς συμβεί
κάποιο ατύχημα, η εταιρία υποχρεούται:
Να ενεργήσει σύμφωνα με το σχέδιο αντιμετώπισης περιστατικών έκτακτης
ανάγκης, αντίγραφο του οποίου πρέπει να υπάρχει σε κάθε όχημα που
εκτελεί μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων.
Να κάνει έγγραφη αναφορά εντός 12 ωρών προς την Διεύθυνση
Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού και την Διεύθυνση Πολιτικής
Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, καθώς και την Διεύθυνση
3
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1.7

1.8

1.9

1.10

1.11
1.12

1.13

2.
2.1

2.2

2.3
2.4

2.5

Περιβάλλοντος &Χωρικού Σχεδιασμού, Διεύθυνση Υγείας και Διεύθυνση
Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας, στα διοικητικά όρια των οποίων
έλαβε χώρα το ατύχημα.
Σε περίπτωση εκούσιας / ακούσιας ρύπανσης ή περιστατικού έκτακτης
ανάγκης η εταιρία καθίσταται υπεύθυνη για την κάλυψη των ζημιών προς
τρίτους και την επαναφορά του περιβάλλοντος στην πρότερη κατάσταση.
Η εταιρία υποχρεούται να τηρεί μητρώο σύμφωνα με το Κεφάλαιο 1 παρ. 1.4
και το Κεφάλαιο 12 πίνακας 2 της ΚΥΑ Η.Π. 24944/1159/06. Η εταιρία
πρέπει να παρέχει τις παραπάνω πληροφορίες στην αδειοδοτούσα αρχή όταν
αυτές ζητούνται.
Η εταιρία υποχρεούται:
Α) να διαβιβάζει προς την αδειοδοτούσα αρχή κατά τον μήνα Φεβρουάριο
κάθε έτους έκθεση με στοιχεία για τα ΑΛΕ που διαχειρίστηκε κατά τον
προηγούμενο χρόνο, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 της ΚΥΑ 13588/725
και το Κεφάλαιο 1 παρ. 1.4 της ΚΥΑ Η.Π. 24944/1159/06.
Β) να εγγραφεί στο μητρώο του ΥΠΕΧΩΔΕ νυν Υπουργείου Περιβάλλοντος
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (άρθρο 7, παρ. Γ.3 της ΚΥΑ
13588/725/06)
Κατά την εκτέλεση των εργασιών συλλογής και μεταφοράς των ΑΛΕ η
εταιρία υποχρεούται να λαμβάνει τα απαιτούμενα μέτρα σύμφωνα με τις
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για την προστασία της υγείας των
εργαζομένων και του εργασιακού περιβάλλοντος.
Η εταιρία πρέπει να διαθέτει εξειδικευμένο επιστημονικό και τεχνικό
προσωπικό.
Η θεωρημένη μελέτη οργάνωσης του δικτύου συλλογής μεταφοράς ΑΛΕ και
στα στοιχεία που υπέβαλλε η εταιρία με το (10) σχετικό αίτημα, αποτελούν
αναπόσπαστο μέρος της άδειας και θα πρέπει να είναι στη διάθεση των
αρμόδιων καθ ύλη και κατά τόπους ελεγκτικών αρχών.
Η παρούσα Απόφαση δεν αφορά στην πραγματοποίηση διασυνοριακής
μεταφοράς ΑΛΕ, για την οποία, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,
προβλέπονται επιπλέον απαιτήσεις.

Ειδικότεροι όροι για την συλλογή και μεταφορά των ΑΛΕ:
Η εταιρία για τη συλλογή και μεταφορά των ΑΛΕ, να χρησιμοποιεί τα μέσα
που περιλαμβάνονται στη θεωρημένη μελέτη και στα στοιχεία που υπέβαλλε
με το (11) σχετικό αίτημά της.
Τα απόβλητα λιπαντικών ελαίων κατά τη συλλογή και μεταφορά τους πρέπει
να συνοδεύονται από έντυπο αναγνώρισης όπως αυτό προβλέπεται στο
άρθρο 5 του ΠΔ 82/2004 (ΦΕΚ 64 Α).
Η εταιρία οφείλει:
I. Να φυλάσσει αντίγραφο του εντύπου για τρία χρόνια.
II. Να υποβάλλει έντυπο αναγνώρισης στην εγκατάσταση που υποδέχεται τα
ΑΛΕ
(ενδεικτικά
αναφέρονται
κέντρα
συλλογής,
εγκαταστάσεις
αναγέννησης).
Κατά τη μεταφορά τους, τα ΑΛΕ πρέπει να συνοδεύονται από οδηγίες για
αντιμετώπιση κινδύνου ή ατυχήματος, σε τυποποιημένη μορφή.
Η εταιρία να πραγματοποιεί ελέγχους με λήψη δειγμάτων στα σημεία
συλλογής, όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι τα ΑΛΕ έχουν ρυπανθεί από
προσμίξεις σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5 του ΠΔ 82/2004.
Η εταιρία υποχρεούται:
5.1 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.
5.2 Μέχρι την παράδοση των ΑΛΕ σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις
αποθήκευσης ή προσωρινή αποθήκευσή τους ή να μεταφορτώνει τα
απόβλητα σε άλλο όχημα. Μεταφόρτωση των ΑΛΕ θα πραγματοποιείται μόνο
στην περίπτωση που οι περιέκτες των ΑΛΕ πρόκειται να παραληφθούν από
όχημα της εταιρείας «ΕΛ.ΤΕ.ΠΕ. ΑΕ», που θα αναλάβει την περαιτέρω
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2.6

2.7

3
3.1
3.2

3.3

3.4

μεταφορά τους στις εγκαταστάσεις της για την διαχείρισή τους και αφού
προηγηθεί έλεγχος ότι οι περιέκτες είναι ακέραιοι και δεν υπάρχουν
διαρροές, η δεν διαδικασία αυτή θα πραγματοποιείται ενός των
εγκαταστάσεων της εταιρείας «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΧΥΤΗΡΙΑ ΑΒΕΕ»
στην Αγροτική Περιφέρεια Μόριας Μυτιλήνης Λέσβου, στη θέση «Άγιος
Ευστράτιος». Για την αποθήκευση των ΑΛΕ απαιτείται περιβαλλοντική
αδειοδότηση, σύμφωνα με την ΚΥΑ15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022/Β), όπως
συμπληρώθηκε με την ΚΥΑ οικ. 145799/2005 (ΦΕΚ 1002 Β).
Στην περίπτωση μεταβολής των υποβληθέντων για την αδειοδότηση
στοιχείων, η εταιρία οφείλει να ενημερώνει άμεσα την αδειοδοτούσα αρχή.
Για την ενημέρωση του φακέλου θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η εγκύκλιος
ΥΠΕΧΩΔΕ με αρ. πρ. οικ. 187135/2840/27.6.08 (σχετ. 8).
Η καταλληλότητα του/των οχημάτων μεταφοράς είναι αρμοδιότητα του
Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και δεν αποτελεί
αντικείμενο της παρούσας απόφασης.
Όροι ισχύος της Απόφασης:
Η παρούσα άδεια ισχύει για πέντε (5) χρόνια από την ημερομηνία εκδόσεώς
της.
Εάν κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσης αδείας κριθεί σκόπιμη η
προσθήκη νέων όρων ή η διαφοροποίηση αυτών που ήδη ισχύουν, η
εταιρεία υποχρεούται σε άμεση συμμόρφωση.
Σε περίπτωση που κατά το παραπάνω διάστημα η εταιρεία παραβιάσει έναν ή
περισσότερους από τους τεθέντες όρους, θα της επιβληθούν οι
προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία κυρώσεις.
Η παρούσα απόφαση δεν υποκαθιστά άλλες σχετικές εγκρίσεις – άδειες που
απαιτούνται για την εν λόγω δραστηριότητα και απορρέουν από την κείμενη
νομοθεσία.

Εναντίον της παρούσης Απόφασης μπορεί να ασκηθεί προσφυγή, ενώπιον του
Αρμόδιου Υπουργού (ΠΕΚΑ), σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν3200/1955 (ΦΕΚ97),
μέσα σε προθεσμία 30 ημερών από τη γνωστοποίησή της.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΑΙΓΑΙΟΥ

ΦΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
Τέθηκε
Υπογραφή
στις 13 /1 /2012

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Τέθηκε
Υπογραφή
στις 13 /1 /2012

ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Τέθηκε
Υπογραφή
στις
/ 1/2012

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Φάκελος ΜΟΛ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Γενική Δ/νση Περιβάλλοντος, Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού
Γρ. Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών & άλλων Προϊόντων
Πατησίων 147, 112 51 Αθήνα
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2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
Γεν.Διεύθυνση Μεταφορών
i.

Διεύθυνση Εμπορευματικών Μεταφορών

ii.

Διεύθυνση Οδικής Ασφάλειας & Περ/ντος

Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε, Τ.Κ. 156 69 Παπάγου Αττική
3. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ &
ΝΑΥΤΗΛΙΑΣ
Γενική Γραμ. Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής
Διεύθυνση Λιμενικής Πολιτικής, Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1-Ε2
Λιμάνι Πειραιά, Τ.Κ. 185 10 Πειραιάς
4. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
i.

Διεύθυνση Τροχαίας
Κατεχάκη 1, Τ.Κ. 101 77 Αθήνα

ii.

Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος
Διεύθυνση ΙΙ Πυρόσβεσης – Διάσωσης
Τμήμα 1ο , Σχεδιασμός Αντιμετώπισης Πυρκαγιών Καταστροφών
Μουρούζη 4, Τ.Κ. 106 74 Αθήνα

iii.

Λιμενικό Σώμα


Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας
Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1-Ε2
Λιμάνι Πειραιά ΤΚ 18510 Πειραιάς



Δ/νση Προστασίας Θαλάσσιου Περ/ντος
Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1-Ε2
Λιμάνι Πειραιά ΤΚ 18510 Πειραιάς

5. Δ/νση Περ/ντος & Χωρικού Σχεδιασμού Περ. Βορείου Αιγαίου
Βουρνάζων 2, 811 00 Μυτιλήνη (Να ενημερωθούν τα Τμ. Περ/ντος
αρμοδιότητάς σας)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Χ.Α.
2. ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ.
3. Τ.Π.
4. Α. Πασπαλάς
5. Γεν. Δ/ντη Περ. Χωρ. Πολ. Αποκ. Διοικ. Αιγαίου
6. Γ.Γ. Αποκ. Διοίκησης Αιγαίου
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