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ΠΡΟΣ:

«CYTOP S.A.»
CYTOP ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Λ. Μεγαρίδος 124, 19300 Ασπρόπυργος
ΚΟΙΝ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

ΘΕΜΑ : Άδεια συλλογής και µεταφοράς Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων σε πανελλαδική
κλίµακα στην εταιρεία «CYTOP ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», µε τον διακριτικό τίτλο
«CYTOP S.A.»
Έχοντας υπόψη:
1. Τον Νόµο 1650/86 (ΦΕΚ 160/Α), για την προστασία του περιβάλλοντος, όπως
τροποποιήθηκε από τον Νόµο 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α): Εναρµόνιση του Νόµου
1650/1986 µε τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε. διαδικασία οριοθέτησης και
ρυθµίσεις θεµάτων για τα υδατορέµατα και άλλες διατάξεις.
2.

Το Ν.2939/01 «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και
άλλων Προϊόντων – Ίδρυση Εθνικού Οργανισµού Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης
Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (ΕΟΕ∆ΣΑΠ) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 179 Α)

3. Το ν.3854/2010 «Τροποποίηση της νοµοθεσίας για την εναλλακτική διαχείριση των
συσκευασιών και άλλων προϊόντων και τον Εθνικό Οργανισµό Εναλλακτικής
∆ιαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (ΕΟΕ∆ΣΑΠ) και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 94 Α)
4. Το Ν. 4042/2012 «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» (ΦΕΚ 24Α ).
5. Το Π.∆. αρ. 82/2004 «Αντικατάσταση της 98012/2001/ 1996 ΚΥΑ «Καθορισµός
µέτρων και όρων για τη διαχείριση των χρησιµοποιηµένων ορυκτελαίων» (Β 40)»
Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων
λιπαντικών ελαίων» (ΦΕΚ 64 Α)
6. Την ΚΥΑ 13588/725/2006 «Μέτρα όροι και περιορισµοί για την διαχείριση
επικινδύνων αποβλήτων σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις
της οδηγίας
91/689/ΕΟΚ….» (ΦΕΚ 383 Β)
7. Την ΚΥΑ Η.Π. 24944/1159/06 «Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για την
διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων …..» (ΦΕΚ 791 Β)
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8. Την ΚΥΑ 8668/2007 «Έγκριση Εθνικού Σχεδιασµού ∆ιαχείρισης Επικινδύνων
Αποβλήτων, σύµφωνα µε το άρθρο 5 της υπ’ αρ. 13588/725 ΚΥΑ…» (ΦΕΚ 287 Β)
9. Την ΚΥΑ οικ. 146163/2012 «Μέτρα και Όροι για τη ∆ιαχείριση Αποβλήτων
Υγειονοµικών Μονάδων» (ΦΕΚ 1537Β)
10.Την Εγκύκλιο ΥΠΕΧΩ∆Ε, νυν ΥΠΕΚΑ /∆ιεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού
µε αρ. πρ. οικ. 187135/2840/27.6.08 µε θέµα «∆ιευκρίνιση θεµάτων εφαρµογής της
νοµοθεσίας, σχετικά µε τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων»
11. Την µε απ 1075/25.10.2013 αίτηση της εταιρείας «CYTOP SA» (α.π. ∆ΠΣ
60165/1724/31.10.2013) για την χορήγηση άδειας συλλογής – µεταφοράς αποβλήτων
λιπαντικών ελαίων (ΑΛΕ) µε την οποία διαβιβάζεται σχετικός φάκελος µελέτης
12. Το διπλότυπο είσπραξης της ∆.Ο.Υ Ελευσίνας που αφορά την κατάθεση παραβόλου
ύψους 300 € από την εταιρεία «CYTOP SA»
13. To ασφαλιστήριο συµβόλαιο της εταιρείας «CYTOP SA»

Αποφασίζουµε
τη χορήγηση άδειας συλλογής και µεταφοράς αποβλήτων λιπαντικών ελαίων (Α.Λ.Ε.)
στην εταιρεία «CYTOP SA», στο εξής καλούµενη «εταιρεία», σε πανελλαδικό επίπεδο, µε
σκοπό τα Α.Λ.Ε. να οδηγηθούν σε αδειοδοτηµένες εγκαταστάσεις αποθήκευσης (κέντρα
συλλογής) ή επεξεργασίας.
Για να εξασφαλισθεί η πλέον ακίνδυνη για τη δηµόσια υγεία και το περιβάλλον συλλογή και
µεταφορά των πιο πάνω αναφερόµενων αποβλήτων, η εταιρεία υποχρεούται να τηρεί τους
παρακάτω όρους και περιορισµούς:
Α. Γενικοί όροι

1. Η παρούσα άδεια αφορά εργασίες συλλογής και µεταφοράς ΑΛΕ, σε πανελλαδικό
επίπεδο, και συγκεκριµένα αφορά τις κατωτέρω αναφερόµενες κατηγορίες ΑΛΕ,
όπως αυτές περιλαµβάνονται στο κεφάλαιο 13 του καταλόγου αποβλήτων του
Παραρτήµατος της Απόφασης 2001/118/Ε.Κ. (EEL 47/16.2.2001):

13 01 απόβλητα υδραυλικών ελαίων
13 01 04*
13 01 05*
13 01 09*
13 01 10*
13 01 11*
13 01 12*
13 01 13*

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

13 02 απόβλητα έλαια µηχανής κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης
13 02 04* χλωριωµένα έλαια µηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης µε βάση τα
ορυκτά
13 02 05* µη χλωριωµένα έλαια µηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης µε βάση
τα ορυκτά
13 02 06* συνθετικά έλαια µηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης
13 02 07* άµεσα βιοαποικοδοµήσιµα έλαια µηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων
και λίπανσης
13 02 08* άλλα έλαια µηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης

13 03 απόβλητα έλαια µόνωσης και µεταφοράς θερµότητας
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13 03 06* χλωριωµένα έλαια µόνωσης ή µεταφοράς θερµότητας µε βάση τα
ορυκτά εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο σηµείο 13 03 01
13 03 07* µη χλωριωµένα έλαια µόνωσης και µεταφοράς θερµότητας µε βάση
τα ορυκτά
13 03 08* συνθετικά έλαια µόνωσης και µεταφοράς θερµότητας
13 03 09* άµεσα βιοαποικοδοµήσιµα έλαια µόνωσης και µεταφοράς θερµότητας
13 03 10* άλλα έλαια µόνωσης και µεταφοράς θερµότητας

13 04

έλαια υδροσυλλεκτών πλοίων

130401* έλαια υδροσυλλεκτών πλοίων εσωτερικής ναυσιπλοΐας
130402* έλαια υδροσυλλεκτών πλοίων από αποχετεύσεις προκυµαίων
130403* έλαια υδροσυλλεκτών πλοίων άλλης ναυσιπλοΐας

1305 περιεχόµενα διαχωριστή ελαίου / νερού
130506* έλαια από διαχωριστές ελαίου / νερού

2. Η συλλογή και µεταφορά των Α.Λ.Ε. πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις
του Π.∆.. υπ΄ αρ. 82/2004 (ΦΕΚ 64 Α) και την κείµενη νοµοθεσία για τη διαχείριση
των επικινδύνων αποβλήτων.

3. Η εταιρεία υποχρεούται να τηρεί όλα όσα αναφέρονται στη θεωρηµένη µελέτη της
(σχετικό 11) εκτός εάν αυτά αντίκεινται στους όρους της παρούσας Απόφασης.

4. Η εταιρεία προκειµένου να εκτελέσει τις εργασίες συλλογής και µεταφοράς Α.Λ.Ε.
που παράγονται εντός της επικράτειας, πρέπει να έχει συνάψει σύµβαση
συνεργασίας µε εγκεκριµένο σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων
λιπαντικών ελαίων

5. 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.

6. Η εταιρεία οφείλει να παραδίδει τα παραγόµενα εντός της επικράτειας Α.Λ.Ε. σε
αδειοδοτηµένα Κέντρα Συλλογής / εγκαταστάσεις αναγέννησης

7. Εάν σε οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών συλλογής και µεταφοράς συµβεί κάποιο
ατύχηµα, 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 επικίνδυνων αποβλήτων.
II. Να κάνει έγγραφη αναφορά εντός 12 ωρών προς την ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος
& Χωρικού Σχεδιασµού και την ∆ιεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, καθώς και την ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος &
Χωρικού Σχεδιασµού, ∆ιεύθυνση Υγείας και ∆ιεύθυνση Πολιτικής Προστασίας
της Περιφέρειας, στα διοικητικά όρια των οποίων έλαβε χώρα το ατύχηµα.

8. Σε περίπτωση εκούσιας / ακούσιας ρύπανσης ή περιστατικού έκτακτης ανάγκης για
την κάλυψη των ζηµιών προς τρίτους και την επαναφορά του περιβάλλοντος η
εταιρεία καθίσταται υπεύθυνη στην πρότερη κατάσταση.

9. Η εταιρεία 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 εταιρεία πρέπει να
παρέχει τις παραπάνω πληροφορίες στην αδειοδοτούσα αρχή όταν αυτές ζητούνται.
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10. Η εταιρεία υποχρεούται:
α) να διαβιβάζει προς την αδειοδοτούσα αρχή κατά τον µήνα Φεβρουάριο κάθε έτους
έκθεση µε στοιχεία για τα Α.Λ.Ε. 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 ΥΠΕΧΩ∆Ε νυν Υπουργείου Περιβάλλοντος
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής (άρθρο 7, παρ. Γ.3 της ΚΥΑ 13588/725/06)

11. Κατά την εκτέλεση των εργασιών συλλογής και µεταφοράς των Α.Λ.Ε. η εταιρεία
υποχρεούται να λαµβάνει τα απαιτούµενα µέτρα σύµφωνα µε τις διατάξεις της
κείµενης νοµοθεσίας για την προστασία της υγείας των εργαζοµένων και του
εργασιακού περιβάλλοντος.

12. Η εταιρεία πρέπει να διαθέτει εξειδικευµένο επιστηµονικό και τεχνικό προσωπικό
13. Η θεωρηµένη µελέτη οργάνωσης του δικτύου συλλογής µεταφοράς Α.Λ.Ε. (σχετικό
11) αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της άδειας και θα πρέπει να είναι στη διάθεση των
αρµόδιων καθ ύλη και κατά τόπους ελεγκτικών αρχών

14. Η παρούσα Απόφαση δεν αφορά στην πραγµατοποίηση διασυνοριακής
µεταφοράς Α.Λ.Ε., για την οποία, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία,
προβλέπονται επιπλέον απαιτήσεις

15. Η παρούσα άδεια συλλογής και µεταφοράς Α.Λ.Ε. συµπεριλαµβάνεται
στα δικαιολογητικά που υποβάλλονται για τη χορήγηση των αδειών
κυκλοφορίας των οχηµάτων µεταφοράς των εν λόγω αποβλήτων,
σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 1 α της (9) σχετικής Κ.Υ.Α.
Β. Ειδικότεροι όροι για την συλλογή και µεταφορά των ΑΛΕ

1. Η εταιρεία για τη συλλογή και µεταφορά των Α.Λ.Ε. να χρησιµοποιεί τα µέσα που
αναφέρονται στη θεωρηµένη µελέτη οργάνωσης του δικτύου συλλογής και
µεταφοράς (σχετ. 11).

2. Τα απόβλητα λιπαντικών ελαίων (Α.Λ.Ε.) κατά τη συλλογή και µεταφορά τους
πρέπει να συνοδεύονται από έντυπο αναγνώρισης όπως αυτό προβλέπεται στο
άρθρο 5 του Π∆ 82/2004 (ΦΕΚ 64 Α).
Η εταιρεία οφείλει:
I. Να φυλάσσει αντίγραφο του εντύπου για τρία χρόνια.
II. Να υποβάλλει από ένα έντυπο αναγνώρισης :
Α. στο εγκεκριµένο Σύστηµα Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης αποβλήτων
λιπαντικών ελαίων µε το οποίο έχει συνάψει σύµβαση συνεργασίας
Β. στην εγκατάσταση που υποδέχεται τα ΑΛΕ (ενδεικτικά αναφέρονται
κέντρα συλλογής, εγκαταστάσεις αναγέννησης).

3. Κατά τη µεταφορά τους, τα Α.Λ.Ε. πρέπει να συνοδεύονται από οδηγίες για
αντιµετώπιση κινδύνου ή ατυχήµατος, σε τυποποιηµένη µορφή.
4. Η εταιρεία να πραγµατοποιεί ελέγχους µε λήψη δειγµάτων στα σηµεία συλλογής,
όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι τα Α.Λ.Ε. έχουν ρυπανθεί από προσµίξεις σύµφωνα µε
τα προβλεπόµενα στο άρθρο 5 του Π.∆. 82/2004.
5. Η εταιρεία υποχρεούται:
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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 Α.Λ.Ε. σε εγκεκριµένες εγκαταστάσεις αποθήκευσης ή
σε αδειοδοτηµένες εγκαταστάσεις αναγέννησης να µην εκτελεί άλλη ενδιάµεση
αποθήκευσή τους ή να µεταφορτώνει τα απόβλητα σε άλλο όχηµα εκτός αν
υπάρχει ειδικός λόγος για τον οποίο πρέπει να ενηµερώσει την αδειοδοτούσα αρχή.
6. Πριν την έναρξη των εργασιών συλλογής και µεταφοράς η εταιρεία, εφόσον συλλέγει
και µεταφέρει Α.Λ.Ε που παράγονται εντός της επικράτειας, οφείλει να
προσκοµίσει στην αδειοδοτούσα αρχή τη σύµβαση µε το εγκεκριµένο σύστηµα
εναλλακτικής διαχείρισης, όπως αυτή προβλέπεται στο σηµείο 4 των γενικών όρων
της παρούσης
7. Στην περίπτωση µεταβολής των υποβληθέντων για την αδειοδότηση στοιχείων, η
εταιρεία οφείλει να ενηµερώνει άµεσα την αδειοδοτούσα αρχή. Για την ενηµέρωση
του φακέλου θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η εγκύκλιος ΥΠΕΧΩ∆Ε µε αρ. πρ. οικ.
187135/2840/27.6.08 (σχετ. 10)
8. Η καταλληλότητα του/των οχηµάτων µεταφοράς είναι αρµοδιότητα του Υπουργείου
Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων και δεν αποτελεί αντικείµενο της παρούσας
απόφασης.
Γ. 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.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

∆ρ ΕΛΕΗΜΩΝ ΤΗΛΙΓΑ∆ΑΣ
Τοπογράφος Μηχανικός

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ
- ∆/νση Περ/κού Σχεδιασµού
- Γραφείο Ε.∆.Σ.Α.Π.
- Α. Αρφανάκου
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
1. Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων.
Γεν. ∆ιεύθυνση Μεταφορών
i.
∆ιεύθυνση Εµπορευµατικών Μεταφορών
ii.
∆ιεύθυνση Οδικής Ασφάλειας και Περιβάλλοντος
Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε, τ.κ. 156 69 Παπάγου Αττική
2. Υπουργείο Ναυτιλίας - Αιγαίου
Γενική Γραµµατεία Λιµένων και Λιµενικής Πολιτικής
∆ιεύθυνση Λιµενικής Πολιτικής, Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1-Ε2,
Λιµάνι Πειραιά τ.κ. 185 10 Πειραιάς.
3. Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη
Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ)
• ∆/νση Σχεδιασµού & Αντιµετώπισης Εκτάκτων Αναγκών
Ευαγγελιστρίας 2, τ.κ. 10563 Αθήνα
•

Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας (ΚΕΠΠ/ΓΓΠΠ)
Ριζαρίου 1, τ.κ. 1523 Χαλάνδρι Αθήνα

•

∆ιεύθυνση Τροχαίας
Κατεχάκη 1, τ.κ. 101 77 Αθήνα.

•

Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώµατος
∆ιεύθυνση ΙΙ Πυρόσβεσης - ∆ιάσωσης τµήµα 1
Σχεδιασµός Αντιµετώπισης Πυρκαγιών Καταστροφών
Μουρούζη 4, τ.κ. 106 74 Αθήνα.

•

Λιµενικό Σώµα
- ∆/νση Λιµενικής Αστυνοµίας
Ακτή Βασιλειάδη
Πύλες Ε1-Ε2, Λιµάνι Πειραιά ΤΚ 18510 Πειραιάς
- ∆/νση Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος
Ακτή Βασιλειάδη
Πύλες Ε1-Ε2, Λιµάνι Πειραιά ΤΚ 18510 Πειραιάς

4. Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις της χώρας µε σκοπό να το κοινοποιήσουν σε όλες
τις αρµόδιες ∆/νσεις τους.
Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αττικής
Γενική ∆ιεύθυνση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής
Κατεχάκη 56, 6ος όροφος, τ.κ. 115 25, Αθήνα.
Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Ηπείρου - ∆υτικής Μακεδονίας.
Γενική ∆ιεύθυνση Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής
Κοτοπούλη 62, τ.κ. 454 45 Ιωάννινα.
Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Μακεδονίας - Θράκης
Γενική ∆ιεύθυνση Χωροταξίας & Περιβαλλοντικής Πολιτικής
Τάκη Οικονοµίδη 1, τ.κ. 540 08, Καλαµαριά, Θεσσαλονίκη.

6/7

ΑΔΑ: ΒΛΓΠ0-ΗΙΓ

Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
Γενική ∆ιεύθυνση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής
Σωκράτους 111, Τ.Κ. 413 36, Λάρισα.
Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Πελοποννήσου-∆υτικής Ελλάδας & Ιονίου
Γενι κή ∆ιεύθυνση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής –
Νέα Εθνική Οδός Πατρών - Αθηνών 28, τ.κ. 264 41 Πάτρα.
Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αιγαίου
Γενική ∆ιεύθυνση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής
Π. Κουντουριώτου 77, τ.κ. 811 00 Μυτιλήνη.
Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Κρήτης
Γενική ∆ιεύθυνση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής
∆/νση Περιβάλλοντος & Χωροταξίας
Πλατεία Κουντουριώτη, τ.κ. 712 02 Ηράκλειο.
5. ∆ιευθύνσεις ΠΕ.ΧΩ. των Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων
6. Οργανισµός Λιµένος Πειραιά (Ο.Λ.Π.)
Μέγαρο Ο.Λ.Π. - Ακτή Μιαούλη 10, τ.κ. 185 38 Πειραιάς.
7. Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης (Ο.Λ.Θ.) Τ.Θ 10467, τ.κ. 541 10 Θεσσαλονίκη
8. ΕΛΤΕΠΕ Α.Ε. (νυν ΕΝ∆ΙΑΛΕ)
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