
 1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 

 

Άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων, όπως αυτά ορίζονται στην 

ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β/22.12.03) για την Περιφέρεια Πελοποννήσου, στην 

επιχείρηση  «ΑΦΟΙ ΖΟΥΛΑΚΗ ΤΡΑΝΣ ΕΠΕ»  που εδρεύει στις Αχαρνές Αττικής. 

 

Ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου,  

Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου  

 

     Έχοντας υπόψη: 

 

1. Τις διατάξεις του Ν.1650/86 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 160
 
Α/18-10-86), 

όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε, με το Ν.3010/02 (ΦΕΚ 91
 
Α/25-4-02). 

2. Τις διατάξεις του Ν.2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση 

θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση» (ΦΕΚ 107
 
Α). 

3. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/2010). 

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 139/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου, Δυτ. 

Ελλάδας και Ιονίου». 

5. Τα οριζόμενα στον Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209/21-9-2011) «Διαδικασία Περιβαλλοντικής 

αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων». 

6. Τα οριζόμενα στον Ν.4042/2012 « Ποινική προστασία του περιβάλλοντος. Εναρμόνιση με την 

Οδηγία 2008/99/ΕΚ.Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων. Εναρμόνιση με την Οδηγία 

2008/98/ΕΚ.Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Π.Ε.Κ.Α. 

7. Τον Ν.2939/2001 (ΦΕΚ 179 Α/6-8-01) «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» 

8. Την ΚΥΑ Η.Π. 50910/2727 (ΦΕΚ 1909 Β/22-12-2003) «Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση 

Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης». 

9. Την ΚΥΑ 114218/97 (ΦΕΚ 1016 Β/17-11-97) «Κατάρτιση πλαισίου Προδιαγραφών και γενικών 

προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων». 

10. Την Εγκύκλιο με αριθμό 123067/1029/04 της Δ/νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του 

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων : Συλλογή – Μεταφορά – Αποθήκευση 

Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων» 

 
Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & 

ΙΟΝΙΟΥ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού 

Ταχ. Διεύθυνση : Πλ. Κολοκοτρώνη, 20 

Ταχ Κώδικας    : 22100 Τρίπολη 

Αρμόδιος : Φωτόπουλος Ευάγγελος 

Τηλέφωνο : 2710 – 238584, 237778 

Fax  : 2710 - 239112 

E-mail  : pexo.pel@4813.syzefxis.gov.gr  

 

 

Τρίπολη,  09-05-2016 

 

Αριθ. Πρωτ.: 34490/1080 

 

 

 

 

 

Πρός: Ως Πίνακας Αποδεκτών 
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11. Την Εγκύκλιο με αριθμό 122648/9-3-05 της Δ/νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του 

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. με θέμα «Διευκρινίσεις σχετικά με τη Μελέτη Οργάνωσης για την άδεια συλλογής 

και μεταφοράς αποβλήτων συσκευασιών...» 

12. Την Εγκύκλιο με αριθμό 129043/4345/8-7-2011 της Δ/νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του 

Υ.ΠΕ.ΚΑ. «Εφαρμογή νομοθεσίας για τη διαχείριση μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων» 

13. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 24040/2590/12-4-2013 εγκύκλιο της Δ/νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού 

του Υ.Π.Ε.ΚΑ. «Εφαρμογή νομοθεσίας για τη διαχείριση μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων». 

14. Την υπ’ αριθμ. 5145/2-12-10 Απόφαση Γενικού Γραμματέως Περιφέρειας Πελοποννήσου για την 

έγκριση Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) 

15. Την Πράξη 4 του Υπουργικού Συμβουλίου της 6/2/2015 (ΦΕΚ Α’ 24) «Αποδοχή παραιτήσεων 

των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας». 

16. Το άρθρο 56 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ Α’ 93) « Επείγουσες  ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου 

Εσωτερικών». 

17. Την υπ’αριθμ.34490/1080/20-04-2016 αίτηση της επιχείρησης συνοδευόμενη από τη Μελέτη 

Οργάνωσης και Λειτουργίας του Συστήματος συλλογής και μεταφοράς μη επικινδύνων στερεών 

αποβλήτων. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

Tη χορήγηση άδειας συλλογής και μεταφοράς μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων όπως αυτά 

ορίζονται στην ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β/22.12.03) για την Περιφέρεια Πελοποννήσου, 

στην επιχείρηση «ΑΦΟΙ ΖΟΥΛΑΚΗ ΤΡΑΝΣ ΕΠΕ» με τους ακόλουθους όρους και περιορισμούς: 

 

1.Γενικοί Όροι 

 

1.1.Η παρούσα άδεια αφορά εργασίες συλλογής και μεταφοράς των παρακάτω στερεών(μη 

επικίνδυνων) αποβλήτων που περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα ΙΑ και ΙΒ από ΚΥΑ 

50910/2727/2003 πλην αυτών που επισημαίνονται με αστερίσκο και τα οποία χαρακτηρίζονται ως εν 

δυνάμει επικίνδυνα απόβλητα σύμφωνα με την απόφαση 2001/118/ΕΚ. 

1.2.Η παρούσα άδεια ισχύει για την δραστηριότητα συλλογής και μεταφοράς των παρακάτω στερεών 

μη επικίνδυνων αποβλήτων με κωδικό ΕΚΑ: 

 

Κωδικός  

ΕΚΑ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ EKA 

02 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΗ, ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ, 

ΘΗΡΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ, ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

02 01 απόβλητα από γεωργία, κηπευτική, υδατοκαλλιέργεια, δασοκομία, θήρα και αλιεία 

02 01 01  λάσπες από πλύση και καθαρισμό 

02 01 04 απόβλητα πλαστικά (εξαιρούνται της συσκευασίας) 

02 02 απόβλητα από την προπαρασκευή και επεξεργασία κρέατος, ψαριού και άλλων τροφίμων 

ζωικής προέλευσης 

02 02 01 λάσπες από πλύση και καθαρισμό 

02 02 04 λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής 

02 03 απόβλητα από την προπαρασκευή και κατεργασία φρούτων, λαχανικών, δημητριακών, 

βρώσιμων ελαίων, κακάο, καφέ, τσαγιού και καπνού, παραγωγή κονσερβών παραγωγή 

ζύμης και εκχυλισμάτων ζύμης, προπαρασκευή και ζύμωση μελάσας 
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02 03 01 λάσπες από την πλύση, καθαρισμό, αποφλοίωση, φυγοκέντρηση και διαχωρισμό 

02 03 05 λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής 

02 04 απόβλητα από τη διεργασία παραγωγής ζάχαρης 

02 04 03 λάσπες από την επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής 

02 05 απόβλητα από τη βιομηχανία γαλακτοκομικών προϊόντων 

02 05 02 λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής 

02 06 απόβλητα από βιομηχανία αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής 

02 06 03 λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής 

02 07  Απόβλητα από την παραγωγή αλκοολούχων και μη αλκοολούχων ποτών (εξαιρουμένων 

των καφέ, κακάο και τσαγιού) 

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

02 07 02 απόβλητα από την απόσταξη αλκοόλης 

02 07 03 απόβλητα από χημική επεξεργασία  

02 07 05 λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής 

03 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓ  ΤΑΜΠΛΑΔΩΝ 

ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΟΛΤΟΥ ΧΑΡΤΙΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΩΝ 

03 03 απόβλητα από την παραγωγή και κατεργασία πολτού, χαρτιού και χαρτονιών 

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

03 03 05 λάσπες απομελάνωσης από την ανακύκλωση χαρτιού 

04 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ, ΓΟΥΝΑΣ ΚΑΙ 

ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ 

04 01 απόβλητα από τις βιομηχανίες δέρματος και γούνας 

04 01 05 υγρά βυρσοδεψίας που δεν περιέχει χρώμιο 

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

07 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ 

07 01  απόβλητα από την παραγωγή, διαμόρφωση, προμήθεια και χρήση (ΠΔΠΧ) βασικών 

οργανικών χημικών ουσιών  

07 01 12 λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής άλλες από τις αναφερόμενες στο σημείο 07 01 

11  

07 02 απόβλητα από την ΠΔΠΧ πλαστικών, συνθετικού καουτσούκ και τεχνητών ινών 

07 02 12 λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής άλλες από τις αναφερόμενες στο σημείο 07 02 
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11 

07 02 17 απόβλητα που περιέχουν σιλικόνες πλην αυτών του σημείου 07 02 16  

07 03 απόβλητα από την ΠΔΠΧ οργανικών βαφών και πιγμέντων (εκτός 06 11)  

07 03 12 λάσπες από επί τόπου επεξεργασία υγρών εκροής άλλες από τις αναφερόμενες στο σημείο 07 03 

11  

07 04 απόβλητα από την ΠΔΠΧ οργανικών προϊόντων προστασίας φυτών (εκτός από τα σημεία 

02 01 08 και 02 01 09), συντηρητικών υλικών ξύλου (εκτός από το σημείο 03 02) και άλλων 

βιοκτόνων 

07 04 12 λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής άλλες από τις αναφερόμενες στο σημείο 07 04 

11 

07 05 απόβλητα από την ΠΔΠΧ φαρμακευτικών προϊόντων 

07 05 12 λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής άλλες από τις αναφερόμενες στο σημείο 07 05 

11  

07 06 απόβλητα από την ΠΔΠΧ λιπών, λιπαντικών, σαπουνιών, απορρυπαντικών, 

απολυμαντικών και καλλυντικών 

07 06 12 λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής άλλες από τις αναφερόμενες στο σημείο 07 06 

11 

07 07 απόβλητα από την παραγωγή, διαμόρφωση, προμήθεια και χρήση ευγενών χημικών ουσιών 

και χημικών προϊόντων μη προδιαγραφόμενων άλλως 

07 07 12 λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής άλλες από τις αναφερόμενες στο σημείο 07 07 

11 

08 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ 

(Π∆ΠΧ) ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΩΝ (ΧΡΩΜΑΤΑ, ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΚΑΙ ΣΜΑΛΤΟ ΥΑΛΟΥ), 

ΚΟΛΛΩΝ, ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΕΛΑΝΩΝ 

08 01 απόβλητα από την ΠΔΠΧ καθώς και την αφαίρεση χρωμάτων και βερνικιών 

08 01 12 απόβλητα από χρώματα και βερνίκια άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 08 01 11  

08 01 14 λάσπες από χρώματα ή βερνίκια άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 08 01 13 

08 01 16 υδαρείς λάσπες που περιέχουν χρώματα ή βερνίκια άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 08 01 

15 

08 01 18 απόβλητα από αφαίρεση χρωμάτων ή βερνικιών άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 08 01 17 

08 01 20 υδατικά αιωρήματα που περιέχουν χρώματα ή βερνίκια άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 08 

01 19 

08 02 απόβλητα από την Π∆ΠΧ άλλων επικαλύψεων (περιλαμβανόμενων των κεραμικών υλικών) 

08 02 02 υδαρείς λάσπες που περιέχουν κεραμικά υλικά 
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08 03 απόβλητα από την ΠΔΠΧ τυπογραφικών μελανιών 

08 03 07 υδαρείς λάσπες που περιέχουν μελάνη 

08 03 08 υδαρή υγρά απόβλητα που περιέχουν μελάνη 

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

08 04 απόβλητα από την ΠΔΙΙΧ κολλών και στεγανωτικών υλικών (περιλαμβάνονται και 

υδατοστεγανωτικά προϊόντα) 

08 04 12 λάσπες κολλών και στεγανωτικών υλικών άλλες από τις αναφερόμενες στο σημείο 08 04 11 

08 04 14 υδαρείς λάσπες που περιέχουν κόλλες ή στεγανωτικά υλικά άλλες από τις αναφερόμενες στο 

σημείο 08 04 13 

08 04 16 υδατικά υγρά απόβλητα που περιέχουν κόλλες ή στεγανωτικά υλικά άλλες από τις αναφερόμενες 

στο σημείο 08 04 15 

10 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΕΣ 

10 03 απόβλητα από τη θερμική μεταλλουργία αλουμινίου 

10 03 28 απόβλητα από την επεξεργασία νερού ψύξης εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 10 

03 27  

11  ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΗΜΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΜΗ 

ΣΙΔΗΡΟΥΧΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 

11 01 απόβλητα από τη χημική επιφανειακή επεξεργασία και την επικάλυψη μετάλλων και άλλων 

υλικών (πχ διεργασίες γαλβανισμού, διεργασίες επιψευδαργύρωσης, διεργασίες 

καθαρισμού με οξύ, χαραγής με οξύ, φωσφορικής επικάλυψης, αλκαλικής απολίπανσης, 

οξειδώσεως δια ανοδικής επεξεργασίας) 

11 01 12 υδαρή υγρά ξεπλύματος εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 11 01 11 

16 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΜΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΑΛΛΩΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ 

16 10 υδαρή υγρά απόβλητα προοριζόμενα για επεξεργασία εκτός τόπου παραγωγής 

16 10 02 υδαρή υγρά απόβλητα εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 16 10 01 

19 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΕΚΤΌΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓ Σ ΚΑΙ 

ΥΔΑΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 

19 02 απόβλητα από φυσικοχημικός κατεργασίες αποβλήτων (περιλαμβάνονται αποχρωμίωση, 

αποκυάνωση, εξουδετέρωση) 

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

19 03 σταθεροποιημένα/ στερεοποιημένα απόβλητα 

19 03 05 σταθεροποιημένα απόβλητα άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 19 03 04 
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19 05 03 προϊόντα λιπασματοποίησης έκτος προδιαγραφών 

19 06 απόβλητα από την αναερόβια επεξεργασία αποβλήτων 

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 προϊόντα ζύμωσης από την αναερόβια επεξεργασία ζωικών και φυτικών αποβλήτων 

19 08  απόβλητα από εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων μη προδιαγραφόμενα άλλως 

19 08 01 εσχαρίσματα 

19 08 02 απόβλητα από την εξάμμωση 

19 08 05 λάσπες από την επεξεργασία αστικών λυμάτων 

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

περιλαμβάνονται στο σημείο 19 08 11 

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

περιλαμβάνονται στο σημείο 19 08 13 

19 09 απόβλητα από την προπαρασκευή νερού που προορίζεται για κατανάλωση από τον 

άνθρωπο ή νερού για βιομηχανική χρήση 

19 09 02 λάσπες από τη διαύγαση του νερού 

19 09 03 λάσπες από την αφαίρεση ανθρακικών αλάτων 

19 09 06 διαλύματα και λάσπες από την αναγέννηση ιοντοανταλλακτών 

19 13 απόβλητα από την εξυγίανση χωμάτων και υπόγειων υδάτων 

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

εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 19 13 07 

20 ∆ΗΜΟΤΙΚΆ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ), 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΧΩΡΙΣΤΑ ΣΥΛΛΕΓΕΝΤΩΝ 

20 01  δημοτικά χωριστά συλλεγέντα μέρη (εκτός από το σημείο 15 01 00) 

20 01 25 βρώσιμα έλαια και λίπη 

20 01 28 χρώματα, μελάνες, κόλλες και ρητίνες τις από τις αναφερόμενες στο σημείο 20 01 27 

20 03  άλλα δημοτικά απόβλητα 

20 03 04 λάσπη σηπτικής δεξαμενής 
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1.3. Η παρούσα άδεια ισχύει για τη δραστηριότητα της συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων, 

όπως αυτά ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο, εντός των ορίων αρμοδιότητας της Περιφέρειας 

Πελοποννήσου. Σε περίπτωση που η δραστηριότητα επεκτείνεται πέραν των ορίων της Περιφέρειας 

Πελοποννήσου, η επιχείρηση υποχρεούται να ζητήσει άδεια από την αντίστοιχη Περιφέρεια. 

1.4. Η παρούσα άδεια ισχύει για τη δραστηριότητα της συλλογής και μεταφοράς στερεών, μη 

επικινδύνων αποβλήτων και δεν επεκτείνεται σε εργασίες προσωρινής αποθήκευσης, διάθεσης, 

αξιοποίησης και μεταφόρτωσης στερεών αποβλήτων.  

1.5. Απαγορεύεται η μεταφορά αποβλήτων που ανήκουν στον κατάλογο των επικίνδυνων αποβλήτων 

(Παράρτημα ΙΒ της ΚΥΑ 50910/2727/2003 τα οποία επισημαίνονται με αστερίσκο).  

1.6. Σε περίπτωση που η επιχείρηση προβαίνει στη συλλογή και μεταφορά μη επικίνδυνων αποβλήτων 

τα οποία εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής της εναλλακτικής διαχείρισης, απαιτείται η επιχείρηση να 

διαθέτει  σύμβαση συνεργασίας με το εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης πριν την 

έναρξη της δραστηριότητας. Τα απόβλητα θα μεταφέρονται στους πλησιέστερους οργανωμένους 

χώρους, οι οποίοι έχουν τις προβλεπόμενες αδειοδοτήσεις (αστικού τύπου απόβλητα),σε νομίμως 

αδειοδοτημένες μονάδες ανάκτησης-ανακύκλωσης στερεών αποβλήτων και σε νομίμως 

αδειοδοτημένες μονάδες, οι οποίες έχουν συμβληθεί με τα εγκεκριμένα από την αρμόδια Δ/νση του 

Υ.ΠΕΡ.ΕΝ συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης μη επικινδύνων αποβλήτων. 

Οι Συμβάσεις της επιχείρησης με κατάλληλα αδειοδοτημένες εταιρείες διαλογής, προσωρινής 

αποθήκευσης, διάθεσης, ανακύκλωσης, επεξεργασίας και αξιοποίησης στερεών αποβλήτων για 

μεταφορά σε αυτές ανακυκλώσιμων υλικών, καθώς και οι ανανεώσεις ή παρατάσεις των Συμβάσεων 

αυτών, αποτελούν προϋπόθεση για την ισχύ της παρούσας άδειας. Οι εν λόγω Συμβάσεις καθώς και οι 

Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων και οι Άδειες Λειτουργίας των μονάδων στις οποίες 

μεταφέρονται τα ανακυκλώσιμα  στερεά απόβλητα, πρέπει να είναι σε ισχύ για όλο το χρονικό 

διάστημα ισχύος της παρούσας άδειας. 

1.7. Σε περίπτωση που η επιχείρηση μεταφέρει απόβλητα τα οποία περιγράφονται ανωτέρω με κωδικό 

ΕΚΑ που αντιστοιχεί στη μη επικίνδυνη εκδοχή ζεύγους κωδικών αποβλήτων(κατοπτρικό ζεύγος),τα 

απόβλητα αυτά πρέπει να συλλέγονται χωριστά και κατά τη μεταφορά τους να συνοδεύονται από 

πιστοποιημένη ανάλυση διαπιστευμένου εργαστηρίου με ευθύνη του παραγωγού των αποβλήτων 

(πρότυπο ΕΛΟΤ  ΕΝ 14899),όταν ο παραγωγός είναι παραγωγική δραστηριότητα που αδειοδοτείται 

περιβαλλοντικά(επιχείρηση ή εγκατάσταση). 

1.8. Η επιχείρηση υποχρεούται προ της έναρξης των αναφερόμενων ως άνω δραστηριοτήτων της, να 

διαθέτει σε χρήση την απαραίτητη υποδομή σε οχήματα, μηχανήματα και εγκαταστάσεις, για την 

τήρηση των όρων της παρούσης και συγχρόνως για την εξασφάλιση της καθαριότητας του 

εξοπλισμού μεταφοράς των απορριμμάτων. Επίσης η επιχείρηση έχει την ευθύνη για τον χειρισμό και 

την συντήρηση όλων των οχημάτων μεταφοράς στερεών αποβλήτων ώστε να είναι σύμφωνα με την 

ισχύουσα νομοθεσία και οι εργασίες συλλογής και μεταφοράς να μην εγκυμονούν κινδύνους για την 

ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον μέσα από μη ασφαλή κατάσταση των οχημάτων. 

1.9. Η επιχείρηση υποχρεούται σύμφωνα με το αρ. 13 παρ. 3 της ΚΥΑ ΗΠ 50910/2727/2003 

(ΦΕΚ1909/Β/22.12.03) να καταχωρηθεί σε Μητρώο που τηρείται στην αρμόδια Υπηρεσία 

Περιβάλλοντος (Τμήμα ΔΣΑ) του Υ.ΠΕΡ.ΕΝ. και οφείλει να προσκομίσει στη Δ/νση 

Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού  Πελοποννήσου αποδεικτικό καταχώρησής της στο εν 

λόγω Μητρώο εντός τριών(3) μηνών από την υπογραφή της παρούσας απόφασης. 

1.10. Η παρούσα άδεια μπορεί να ανακληθεί είτε μετά από παράβαση κάποιου ή κάποιων όρων αυτής, 

ή παράλειψη, παραποίηση κάποιου σταδίου των εργασιών που αναφέρονται στη Μελέτη Οργάνωσης 

και Λειτουργίας, είτε μετά από διαπίστωση ότι από τη δραστηριότητα που ασκεί η  επιχείρηση 

κινδυνεύει η δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Η άδεια, επίσης, μπορεί να ανακληθεί ή να επιβληθούν 

πρόσθετοι όροι ως αποτέλεσμα μελλοντικών διατάξεων του Υ.ΠΕΡ.ΕΝ  και συναρμόδιων 

Υπουργείων, που αφορούν τη διαχείριση στερεών αποβλήτων. Αν διαπιστωθεί από τις αρμόδιες 

Υπηρεσίες ότι από την εφαρμογή όσων προβλέπονται από την παρούσα δεν προστατεύεται επαρκώς η 

υγεία ή/και το περιβάλλον θα επιβάλλονται πρόσθετοι όροι με την έκδοση νέας Απόφασης με την 

οποία ο Φ.Δ. θα υποχρεούται σε άμεση συμμόρφωση. 

1.11. Επισημαίνεται ότι αν από τις εργασίες μεταφοράς μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων 

προκληθεί ρύπανση ή υποβάθμιση του περιβάλλοντος με υπαιτιότητα της  επιχείρησης θα εφαρμοστεί 
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το άρθρο 15 της ΚΥΑ ΗΠ 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β/22.12.03) σε συνδυασμό με τις σχετικές 

διατάξεις του Ν.1650/86 περί επιβολής κυρώσεων. 

1.12 Για κάθε δραστηριότητα σχετική με την παρούσα άδεια πρέπει να υπάρχει σύμβαση είτε του 

κατόχου (νομικά ή φυσικά πρόσωπα, κλπ) είτε του διαχειριστή των αποβλήτων (ΟΤΑ κλπ) με την  

επιχείρηση η οποία οφείλει να ενημερώνει τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού 

Πελοποννήσου υποβάλλοντας, εάν απαιτείται, συμπληρωματικά τεχνικά στοιχεία έτσι ώστε να 

τεκμηριώνεται η κάλυψη των απαιτήσεων του συνόλου των συμβάσεων. Σε περίπτωση που κριθεί ότι 

δεν τεκμηριώνεται η κάλυψη των ως άνω απαιτήσεων και εάν η επιχείρηση δεν προσκομίσει τα 

επιπλέον απαιτούμενα τεχνικά στοιχεία, η παρούσα άδεια μπορεί να ανακληθεί. 

1.13. Η αδειοδοτημένη  επιχείρηση υποχρεούται να τηρεί όλα όσα αναφέρονται στη θεωρημένη 

Μελέτη Οργάνωσης και Λειτουργίας και στα τυχόν συμπληρωματικά στοιχεία αυτής και εφόσον δεν 

έρχονται σε αντίθεση με τους όρους της παρούσας απόφασης. Η εν λόγω Μελέτη και τα τυχόν 

συμπληρωματικά στοιχεία αυτής αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας άδειας. 

1.14. Οι τεχνικές προδιαγραφές των μέσων προσωρινής αποθήκευσης πριν την συλλογή (κάδων, 

container κα.) των οχημάτων μεταφοράς, των οχημάτων πλύσης των κάδων καθώς και του λοιπού 

εξοπλισμού συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και γενικά ολόκληρης της αδειοδοτούμενης 

δραστηριότητας πρέπει να είναι απολύτως σύμφωνες με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 114218/1997. 

 

2. Όροι και περιορισμοί πουν αφορούν την συλλογή μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων 

 

2.1. Ο ακριβής προσδιορισμός των σημείων παραλαβής γίνεται σε συνεργασία με τον φορέα 

συλλογής και δεν είναι στατικός, αλλά προσαρμόζεται στις εκάστοτε ανάγκες που υπάρχουν. Σε κάθε 

περίπτωση θα πρέπει να γίνεται κατάλληλη επιλογή των χώρων μεταφόρτωσης με βάση τα κάτωθι 

κριτήρια: 

 Εξασφάλιση προσβασιμότητας των οχημάτων και λειτουργικότητας των διαδικασιών 

φορτοεκφόρτωσης 

 Ευκολία πρόσβασης στους παραγωγούς χωρίς παρενόχληση των γειτονικών κατοικιών 

 Εξασφάλιση συνθηκών υγιεινής 

 Ελαχιστοποίηση της οπτικής όχλησης του περιβάλλοντος χώρου 

 Κεντροβαρικότητα της εξυπηρετούμενης περιοχής  

2.2. Η επιλογή των χώρων που θα τοποθετηθούν τα μέσα προσωρινής αποθήκευσης – πριν τη 

συλλογή – των στερεών αποβλήτων θα γίνεται σε συμφωνία είτε του κατόχου είτε του διαχειριστή 

των απορριμμάτων (ΟΤΑ κλπ.) και θα λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να μην 

προκύπτουν περιβαλλοντικά, κυκλοφοριακά και υγειονομικά προβλήματα. 

2.3. Τα οχήματα μεταφοράς, τα container, τα μηχανικά σάρωθρα, τα δοχεία συλλογής κ.α. θα πρέπει 

να καθαρίζονται απαραιτήτως μετά το πέρας εκάστης εκφόρτωσής τους, είτε να αντικαθίστανται με 

άλλα καθαρά. 

2.4. Το πλύσιμο των δοχείων και η απολύμανσή τους να πραγματοποιείται σε τακτά χρονικά 

διαστήματα και με τρόπο ώστε να αποφεύγεται η πρόκληση εστιών μόλυνσης και να διασφαλίζεται η 

δημόσια υγεία. 

2.5. Η θέση των χώρων συλλογής να είναι απόμακρη και μη ορατή από αρχαιολογικούς χώρους και 

από πολιτιστικού περιεχομένου γενικά κτίσματα. 

2.6. Απαγορεύεται η συγκέντρωση ή προσωρινή αποθήκευση (μετά την συλλογή) αποβλήτων 

οποιουδήποτε είδους σε στεγασμένους ή υπαίθριους χώρους εντός ή εκτός σχεδίου άνευ της σχετικής 

άδειας. 

2.7. Να λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα προστασίας της υγείας των εργατών συλλογής σύμφωνα με 

την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία και τη Μελέτη Οργάνωσης και Λειτουργίας που υποβλήθηκε.. 

Επίσης, η επιχείρηση πρέπει να διενεργεί προληπτικό ιατρικό - κλινικοεργαστηριακό έλεγχο, τουλάχιστον 

σε ετήσια βάση, του προσωπικού που ασχολείται με τη διαχείριση των αποβλήτων προς εξασφάλιση της 

επίβλεψης της υγείας και τη διάγνωση τυχόν βλάβης της σε συνάρτηση με τους κινδύνους κατά την 

εργασία. 

 

3. Όροι και περιορισμοί που αφορούν στην μεταφορά μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων 

ΑΔΑ: Ω0Ω4ΟΡ1Φ-ΕΞΡ



 9 

3.1.Απαραίτητη προϋπόθεση για οποιαδήποτε εργασία μεταφοράς είναι η αναγνώριση των αποβλήτων, 

ώστε να αποκλειστεί το ενδεχόμενο της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών και η πρόκληση επικίνδυνων 

καταστάσεων όπως επίσης και η πρόκληση δευτερογενών περιβαλλοντικών προβλημάτων όπως 

εκπομπές οσμών, ρύπανση οδών από διαρροές ακαθάρτων στραγγισμάτων κ.λ.π. 

3.2.Τα οχήματα που θα χρησιμοποιούνται για τις μεταφορές να είναι κατάλληλα για το σκοπό αυτό, να 

έχουν τις απαιτούμενες άδειες κυκλοφορίας, δελτία τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ, να είναι εφοδιασμένα με 

κατάλληλο εξοπλισμό αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων και να είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας. 

3.3.Οι οδηγοί και οι χειριστές ανυψωτικών να έχουν την προβλεπόμενη από την ισχύουσα νομοθεσία 
επαγγελματική άδεια. 

3.4.Η διαδρομή των απορριμματοφόρων και οι ώρες μεταφοράς να έχουν προγραμματιστεί κατάλληλα, 

ώστε να μην προκύπτουν δευτερογενή περιβαλλοντικά προβλήματα από κυκλοφοριακή φόρτιση των 

δρόμων κ.λ.π.. Κατά την οδική μεταφορά των στερεών αποβλήτων, να ακολουθούνται τα βέλτιστα δυνατά 

δρομολόγια, για παράδειγμα, να αποφεύγονται οι μεταφορές σε ώρες κυκλοφοριακής αιχμής ή υπό 

αντίξοες καιρικές συνθήκες ή μέσω πυκνοκατοικημένων περιοχών. 

3.5.Η κυκλοφορία των οχημάτων μεταφοράς πρέπει να ακολουθεί πιστά τον Κ.Ο.Κ. 

3.6. Η διαχείριση των μεταχειρισμένων ορυκτελαίων που προκύπτουν από τις αλλαγές λαδιών των 
οχημάτων να γίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α/2.3.04), μη 

επιτρεπόμενης της ανεξέλεγκτης απόρριψης τους στο περιβάλλον 

3.7. Τα οχήματα μεταφοράς θα πρέπει να συντηρούνται σε συνεργεία αυτοκινήτων που διαθέτουν 

κατάλληλη άδεια για το είδος της συντήρησης. 

3.8. Με την πλήρωση των ανοικτού τύπου απορριμματοκιβωτίων (container) και πριν τη μεταφορά 

τους σε νομίμως αδειοδοτημένες μονάδες επεξεργασίας και ανακύκλωσης να γίνεται επιμελής κάλυψη 

τους με σκέπαστρο (μουσαμάς), για την αποφυγή τυχόν διασποράς αποβλήτων στο περιβάλλον και τη 

διαδρομή 

3.9. Η πλήρωση των οχημάτων μεταφοράς να γίνεται με τέτοιο τρόπο που να μην επιτρέπει τη 

μετατόπιση του κέντρου βάρους του οχήματος κατά τη μεταφορά του φορτίου, προς αποφυγή 

τροχαίου ατυχήματος. 

 

4. Τελικές υποχρεώσεις 

 
4.1. Τα οχήματα μεταφοράς, τα δοχεία συλλογής, τα μηχανικά σάρωθρα κ.α. θα πρέπει να καθαρίζονται 
απαραίτητα ευθύς μετά το πέρας έκαστης εκφόρτωσης τους και να απολυμαίνονται συστηματικά ώστε να 
διατηρούνται σε άριστη υγειονομική κατάσταση 
4.2. Για κάθε όχημα μεταφοράς θα πρέπει να προβλέπεται θέση στάθμευσης σε κατάλληλα αδειοδοτημένο 
χώρο. 
4.3. Τήρηση σχετικού αρχείου, θεωρημένου από την αρμόδια υπηρεσία, καθαρισμών, μεταφορών κ.α., με 
όλα τα παραστατικά στοιχεία. 
4.4. Να ορισθεί υπεύθυνος της επιχείρησης για την παρακολούθηση της εφαρμογής των όρων της παρούσας 
απόφασης και των διατάξεων της σχετικής νομοθεσίας. 
4.5. Η  επιχείρηση υποχρεούται να διατηρεί μητρώο, στο οποίο να αναφέρονται η ποσότητα, η 
φύση, η προέλευση, τα φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά, οι ημερομηνίες παραλαβής ή 
εκχώρησης, ο προορισμός, η συχνότητα συλλογής, ο τρόπος διάθεσης των αποβλήτων καθώς και 
το μέσο μεταφοράς. Το μητρώο θα διατηρείται για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια. Για να 
εξασφαλιστεί η πλήρης ιχνηλασιμότητα των αποβλήτων, αυτά θα πρέπει να διακινούνται με το 
«έντυπο παρακολούθησης αποβλήτων»(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της 129043/4345/8-7-2011 εγκυκλίου 
του ΥΠΕΚΑ). Η αδειοδοτούμενη  επιχείρηση πρέπει να παρέχει τις παραπάνω πληροφορίες 
στην Υπηρεσία μας, όταν αυτές ζητούνται. 
4.6. Η  επιχείρηση οφείλει να υποβάλλει μέχρι 20 Φεβρουαρίου κάθε έτους εγγράφως, ετήσια 
απολογιστική έκθεση στη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού  Πελοποννήσου, με τα 
στοιχεία και πληροφορίες της προηγούμενης παραγράφου. 
4.7. Η επιχείρηση οφείλει να παρέχει οποιεσδήποτε σχετικές πληροφορίες και στοιχεία στις αρμόδιες αρχές 
και τα «συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης», όταν της ζητηθούν. 
4.8. Για κάθε δραστηριότητα σχετική με τη χορηγούμενη άδεια θα πρέπει τα οχήματα να διαθέτουν 

ασφαλιστήρια συμβόλαια ανάλογα με τον τύπο των αποβλήτων που μεταφέρουν. 

4.9. Να αναγράφεται στα οχήματα που θα χρησιμοποιηθούν στα πλαίσια της εν λόγω δραστηριότητας, 
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υποχρεωτικά και στις δύο πλευρές, ο τίτλος της επιχείρησης καθώς και ο αριθμός της άδειας σε χρώμα που 

να είναι σε έντονη αντίθεση με εκείνον του οχήματος. 

4.10. Τα εγκεκριμένα συστήματα, κατά την παραλαβή των αποβλήτων που προέρχονται από 

εμπορικές, βιομηχανικές και άλλες πηγές πλην των οικιακών χρηστών, εκδίδουν βεβαίωση παραλαβής 

στην επωνυμία του φορέα 

4.11.Για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών πρέπει να υπάρχει ομάδα σε επιφυλακή που να 

διαθέτει κατάλληλα μέσα αντιμετώπισης, όπως για παράδειγμα σκούπες, γάντια, πυροσβεστήρες, 

φαρμακείο, κλπ 

4.12. Το προσωπικό της επιχείρησης, να φέρει ειδικές στολές εργασίας και λοιπό εξοπλισμό (γάντια, 

μπότες ασφαλείας, κράνος, αντανακλαστικό γιλέκο) ανάλογα με τη φύση και το ωράριο εργασίας και 

σύμφωνα με την ισχύουσα Εθνική και Κοινοτική νομοθεσία. 

4.13. Ελέγχους για την τήρηση ή μη των όρων της παρούσας άδειας δύναται να διενεργούν οι κατά 

την κείμενη νομοθεσία αρμόδιες Υπηρεσίες (άρθρο 14 της ΚΥΑ 50910/2727/2003). 

4.14. Η μη τήρηση των όρων της παρούσας ή η καθ’ υπέρβασή τους πραγματοποίηση έργων και 

δραστηριοτήτων με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, συνεπάγονται πέραν των 

κυρώσεων που προβλέπονται από τις άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, την επιβολή στους 

υπευθύνους και των προβλεπόμενων κυρώσεων από τις διατάξεις των άρθρων 28, 29 και 30 

Ν.1650/86 όπως τροποποιήθηκε από το Ν.3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α) και του άρθρου 15 της ΚΥΑ 

50910/2727/2003. 

4.15. Αντίγραφα της παρούσας Άδειας θα πρέπει να συνοδεύουν όλα τα οχήματα καθώς επίσης να 

βρίσκονται και στα γραφεία της έδρας της δραστηριότητας και να επιδεικνύονται σε κάθε έλεγχο από 

αρμόδια Υπηρεσία σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. 

4.16. Η παρούσα άδεια ισχύει για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών από την ημερομηνία έκδοσής της 

και με την προϋπόθεση ότι θα τηρείται επακριβώς το περιεχόμενο της εγκεκριμένης σχετικής μελέτης. 

Μετά την ημερομηνία αυτή η επιχείρηση οφείλει να εφοδιαστεί με νέα άδεια μεταφοράς στερεών μη 

επικινδύνων αποβλήτων, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. 

4.17. Η παρούσα άδεια δεν υποκαθιστά ούτε απαλλάσσει τους υπεύθυνους της επιχείρησης από την 

υποχρέωση να εφοδιαστούν με άλλες άδειες, για τις οποίες προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση από 

άλλες διατάξεις 

4.18. Κατά της παρούσης απόφασης μπορεί να ασκηθεί προσφυγή ενώπιον του Υπουργού ΠΕΡ.ΕΝ 

από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία μέσα στο οριζόμενο 

από τις ισχύουσες διατάξεις διάστημα  από την ημερομηνία ανάρτησης της απόφασης στο διαδίκτυο. 

 

                                                                 Ο ασκών  καθήκοντα 

                                                                  Γενικού  Γραμματέα 
  

                                                                                  

                                                                                

                                                             ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ                                                 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ : 

 

1. «ΑΦΟΙ ΖΟΥΛΑΚΗ ΤΡΑΝΣ ΕΠΕ»  (συνημ. θεωρημένη μελέτη) 

    Βασ. Χρήστου 61, Αχαρνές Αττικής, Τ.Κ. 13671 

  

2.Υ.ΠΕΡ.ΕΝ. 

Δ/νση Περ/κου Σχεδιασμού 

Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 

Πατησίων 147 

112 51 Αθήνα 

 

Εσωτερική Διανομή: 
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 Φ.5.4 Γενικά 
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