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ΠΡΟΣ :
Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών
(με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)

ΘΕΜΑ : Συλλογή και μεταφορά μη επικίνδυνων αποβλήτων σε εφαρμογή της παρ. 4 του 
άρθρου 36 του ν. 4042/2012, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 
85 του ν. 4685/2020.

ΣΧΕΤ.: α) Ο ν. 4042/2012 ( Α’ 24): «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 Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής», όπως τροποποιήθηκε από το ν.4685/2020 (Α’ 92): «Εκσυγχρονισμός 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 
2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές 
διατάξεις».

                     β) Ο ν. 2939/2001 (Α’ 179): «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και 
άλλων Προϊόντων - Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών 
και Άλλων Προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ) και άλλες διατάξεις».

                     γ) Η ΚΥΑ οικ. 43942/4026/2016 (Β’ 2992): «Οργάνωση και λειτουργία Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του ν.4042/2012 
(Α΄ 24), όπως ισχύει». 

Για τη συλλογή και μεταφορά μη επικίνδυνων αποβλήτων και με σκοπό την εφαρμογή της παρ. 4 
του άρθρου 36 του ν. 4042/2012, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 85 του 
ν.4685/2020,  παρατίθενται κατωτέρω οι απαιτήσεις που θα πρέπει να εφαρμόζουν οι οργανισμοί ή 
επιχειρήσεις που εκτελούν τις σχετικές εργασίες σε επαγγελματική βάση. Διευκρινίζεται ότι στους 
εκτελούντες εργασίες συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων σε επαγγελματική βάση 
περιλαμβάνονται όσοι δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό είτε για λογαριασμό τρίτων είτε για 
την εξυπηρέτηση ιδίων αναγκών.
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Ειδικότερα, σύμφωνα με τις ως άνω αναφερόμενες διατάξεις όσοι  εκτελούν εργασίες συλλογής 
και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων σε επαγγελματική βάση πρέπει να διαθέτουν, καθ’ όλη 
τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών αυτών, ασφαλιστήριο συμβόλαιο, ασφαλιστικού ορίου κατ’ 
ελάχιστον 100.000 ευρώ ετησίως, στο οποίο θα αναγράφεται ότι η ασφαλιστική κάλυψη αφορά σε 
αστική ευθύνη έναντι τρίτων και την επαναφορά του περιβάλλοντος στην προτέρα κατάσταση σε 
περίπτωση επέλευσης ζημιογόνου συμβάντος. Διευκρινίζεται ότι η ανωτέρω ασφαλιστική κάλυψη 
αφορά στη δραστηριότητα συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων και ο 
ασφαλιζόμενος κίνδυνος σχετίζεται με τις δυνητικές αρνητικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία 
και το περιβάλλον κατά την άσκησή της. Σε περίπτωση που ο οργανισμός ή η επιχείρηση 
δραστηριοποιείται σε εργασίες συλλογής και μεταφοράς και επικίνδυνων αποβλήτων, το ύψος της 
ασφαλιστικής κάλυψης είναι αθροιστικό. Διευκρινίζεται επίσης ότι η ασφαλιστική κάλυψη τoυ 
οργανισμού ή της επιχείρησης δεν υποκαθιστά την ευθύνη τους εκ του νόμου, αλλά εξακολουθούν 
να ευθύνονται πρωτογενώς για κάθε ζημία που θα προκληθεί από υπαιτιότητά τους στο 
περιβάλλον ή σε τρίτους.

Επιπλέον, για τους ανωτέρω αναφερόμενους ορίζεται η απαίτηση εγγραφής και καταχώρισης στο 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) του άρθρου 42 του (α) σχετικού νόμου, όπως ισχύει.

Ακολούθως αναφέρονται τα στάδια καταχώρισης μιας δραστηριότητας συλλογής και μεταφοράς 
επικίνδυνων αποβλήτων στο ΗΜΑ και λοιπές επισημάνσεις.

Υπογραμμίζεται ότι τα κατωτέρω αφορούν και τους ΟΤΑ Α΄ βαθμού, με ορισμένες εξαιρέσεις που 
αναφέρονται σε σχετικές υποσημειώσεις στην παρούσα Εγκύκλιο, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ 
άλλων, ότι οι οργανισμοί αυτοί δεν υποχρεούνται να διαθέτουν το προαναφερόμενο 
ασφαλιστήριο συμβόλαιο, δεδομένου ότι η ασκούμενη από αυτούς δραστηριότητα συλλογής και 
μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων δεν είναι επαγγελματική. Και τούτο διότι αυτή δεν συνιστά 
εκπλήρωση υπηρεσίας από επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά υποχρέωση η οποία απορρέει 
από διατάξεις δημοσίου δικαίου για την άσκηση της θεσμικής τους αρμοδιότητας. 

Α. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
ΜΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΗΜΑ.

Α1.  Εγγραφή επιχείρησης ή οργανισμού στο ΗΜΑ.

Αρχικά, απαιτείται η κατάλληλη συμπλήρωση της φόρμας «Εγγραφή Επιχείρησης / Οργανισμού» 
κατά τα ισχύοντα. Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω συμπλήρωσης, μέσω της πλατφόρμας 
χορηγείται στον ενδιαφερόμενο «αριθμός ΗΜΑ1» για την εγγραφή της επιχείρησης /οργανισμού, 
με την έκδοση σχετικού Αποδεικτικού.

Α2. Καταχώριση δραστηριότητας συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων στο ΗΜΑ.

Ι.  Προϋποθέσεις καταχώρισης:

Για την έναρξη λειτουργίας δραστηριότητας συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων, 
μετά την εγγραφή της επιχείρησης /οργανισμού και πριν την καταχώριση της δραστηριότητας στο 
ΗΜΑ, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να έχει στη διάθεσή του απαραιτήτως τα εξής στοιχεία:

 Αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ)2.

1 Αφορά στην επιχείρηση /οργανισμό
2 Δεν αφορά τους ΟΤΑ Α΄ βαθμού
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 Λίστα με τους κωδικούς ΕΚΑ των προς συλλογή και μεταφορά μη επικίνδυνων αποβλήτων.
 Mέσα μεταφοράς3 που θα χρησιμοποιηθούν, είτε δημόσιας χρήσης είτε ιδιωτικής χρήσης, 

ιδιόκτητα ή μισθωμένα ή συνεργαζόμενα. 

ΙΙ.  Διαδικασία πριν τη συμπλήρωση της φόρμας καταχώρισης:

Πριν τη μετάβαση στη φόρμα «Καταχώριση Δραστηριότητας Συλλογής & Μεταφοράς Μη 
Επικίνδυνων Αποβλήτων», θα πρέπει:

1.  Ο  νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης /οργανισμού, αφού λάβει γνώση του κειμένου: 
«Όροι και υποχρεώσεις για τη συλλογή και μεταφορά μη επικίνδυνων αποβλήτων εντός του 
εθνικού χώρου»4, το οποίο είναι αναρτημένο στην πλατφόρμα του ΗΜΑ, να συμπληρώσει και 
να υπογράψει στη συνέχεια την «Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 ν.1599/1986) του νόμιμου 
εκπροσώπου της Επιχείρησης/Οργανισμού προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας»5, υπόδειγμα της οποίας είναι επίσης αναρτημένο στην πλατφόρμα του ΗΜΑ. 
Συγκεκριμένα, με την εν λόγω Υπεύθυνη Δήλωση ο νόμιμος εκπρόσωπος δηλώνει υπεύθυνα:

 ότι η επιχείρηση/οργανισμός είναι εγγεγραμμένη/ος στο ΓΕΜΗ, με αναφορά στον αριθμό 
εγγραφής και 

 ότι θα τηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια άσκησης της δραστηριότητας από την 
επιχείρηση/οργανισμό οι «Όροι και υποχρεώσεις για τη συλλογή και μεταφορά μη 
επικίνδυνων αποβλήτων εντός του εθνικού χώρου» που αναφέρονται στη φόρμα 
Καταχώρισης Δραστηριότητας Συλλογής & Μεταφοράς Μη Επικίνδυνων Αποβλήτων του 
ΗΜΑ.

2. Εφόσον η επιχείρηση/οργανισμός πρόκειται να χρησιμοποιήσει φορτηγά ιδιωτικής χρήσης 
(ΦΙΧ), για τη χορήγηση των αντίστοιχων αδειών κυκλοφορίας, να προσκομίσει στην αρμόδια 
περιφερειακή υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών την ανωτέρω κατάλληλα 
συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη Υπεύθυνη Δήλωση6.

3. Να συνάψει στη συνέχεια, με έξοδά της, ασφαλιστήριο συμβόλαιο (βλ. παρ. 1 άρθρου 85 
ν.4685/2020), αφού προσκομίσει στον ασφαλιστικό οργανισμό την ως άνω Υπεύθυνη 
Δήλωση7. 

ΙΙΙ.  Συμπλήρωση φόρμας καταχώρισης:

Κατόπιν των προαναφερόμενων, ο ενδιαφερόμενος μεταβαίνει στη φόρμα «Καταχώριση 
Δραστηριότητας Συλλογής & Μεταφοράς Μη Επικίνδυνων Αποβλήτων», όπου, μεταξύ άλλων, θα 
πρέπει: 

1. Να επιλέξει τους κωδικούς ΕΚΑ των προς συλλογή και μεταφορά αποβλήτων.

2. Να συμπληρώσει τους αριθμούς των αδειών κυκλοφορίας των χρησιμοποιούμενων μέσων 
μεταφοράς, αντιστοιχίζοντας καθένα από αυτά με τον τύπο του και με το δικαίωμα χρήσης του 

3 Τα μέσα μεταφοράς δύνανται να  μεταβάλλονται και σε κάθε μεταβολή αυτών θα πρέπει να 
ενημερώνεται η φόρμα καταχώρησης στο αντίστοιχο πεδίο και πάντως πριν την υλοποίηση των σχετικών 
εργασιών συλλογής και μεταφοράς. 

4 Για τους ΟΤΑ Α΄ βαθμού έχει αναρτηθεί ειδικό κείμενο όρων και υποχρεώσεων στην πλατφόρμα του 
ΗΜΑ.

5  Για τους ΟΤΑ Α΄ βαθμού έχει αναρτηθεί ειδικό κείμενο υπεύθυνης δήλωσης στην πλατφόρμα του ΗΜΑ. 
6  Δεν αφορά τους ΟΤΑ Α΄ βαθμού
7  Δεν αφορά τους ΟΤΑ Α΄ βαθμού
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(περιπτώσεις: ιδιόκτητο, μισθωμένο, συνεργαζόμενο). Ειδικά, στην περίπτωση χρήσης 
συνεργαζόμενων φορτηγών δημόσιας χρήσης (ΦΔΧ), θα πρέπει να συμπληρώσει τα στοιχεία 
των συνεργαζόμενων  μεταφορικών επιχειρήσεων.

3. Να καταχωρίσει (upload) ασφαλιστική βεβαίωση, η οποία αφορά στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο 
της παρ. 1 του άρθρου 85 του ν.4685/2020 και περιέχει κατ΄ ελάχιστον τον ασφαλιστικό 
κίνδυνο, τα ασφαλιστικά όρια και τους κωδικούς ΕΚΑ των προς συλλογή και μεταφορά 
αποβλήτων8.

4. Να καταχωρίσει (upload) την Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. Α2.ΙΙ.1.

Μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας, μέσω της πλατφόρμας χορηγείται στον 
ενδιαφερόμενο «αριθμός ΗΜΑ9» για την καταχώριση της «Δραστηριότητας Συλλογής και 
Μεταφοράς Μη Επικίνδυνων Αποβλήτων», με την έκδοση σχετικού Αποδεικτικού.

Επισημαίνεται ότι, στις περιπτώσεις συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων που 
υπόκεινται στις ρυθμίσεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί εναλλακτικής διαχείρισης [όπως: 
ελαστικά, Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ), Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής 
(ΟΤΚΖ), Απόβλητα Ηλεκτρικού Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)], ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να 
διαθέτει αντίστοιχες συμβάσεις με εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης (ΣΕΔ).

Εφόσον έχουν τηρηθεί όλες οι παραπάνω προϋποθέσεις και διαδικασίες, ο ενδιαφερόμενος μπορεί 
να ξεκινήσει τις εν λόγω εργασίες.

Β.  ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
ΗΔΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΗΜΑ.

Β1. Όταν η Δραστηριότητα Συλλογής και Μεταφοράς αφορά τόσο Μη Επικίνδυνα όσο και 
Επικίνδυνα Απόβλητα:

Σε αυτή την περίπτωση εκδίδεται νέος αριθμός ΗΜΑ μόνο για τη «Δραστηριότητα Συλλογής και 
Μεταφοράς Μη Επικίνδυνων Αποβλήτων». 

Ο ήδη εγγεγραμμένος στο ΗΜΑ θα πρέπει αμελλητί και οπωσδήποτε πριν την εκτέλεση εργασιών 
συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων, να προβεί στην εκ νέου καταχώριση της 
«Δραστηριότητας Συλλογής και Μεταφοράς Μη Επικίνδυνων Αποβλήτων» στο ΗΜΑ, εφαρμόζοντας 
τις απαιτήσεις που αναφέρονται στις παρ. Α2.Ι, Α2.II.1, Α2.II.2, A2.II.3 (εφόσον χρειάζεται), A2.ΙI.4 
και Α2.ΙΙΙ της παρούσας. 

Β2. Όταν η Δραστηριότητα Συλλογής και Μεταφοράς αφορά αποκλειστικά Μη Επικίνδυνα 
Απόβλητα:

Σε αυτή την περίπτωση δεν εκδίδεται νέος αριθμός ΗΜΑ για την εν λόγω δραστηριότητα.

Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα αναφερόμενα στην παρ. Β1 της παρούσας. 

Γ.  ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ.

1. Στις περιπτώσεις χρήσης συνεργαζόμενων ΦΔΧ για την εκτέλεση μιας εργασίας συλλογής και 
μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων, υπόχρεος για την καταχώριση στο ΗΜΑ των στοιχείων 

8 Δεν αφορά τους ΟΤΑ Α΄ βαθμού
9 Αφορά στη δραστηριότητα της συλλογής και μεταφοράς 
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της εν λόγω εργασίας στην ετήσια απολογιστική Έκθεση Αποβλήτων είναι ο οργανισμός ή 
επιχείρηση που έχει οργανώσει τη συγκεκριμένη εργασία συλλογής και μεταφοράς.

2. Για την πραγματοποίηση διασυνοριακής μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων, 
προβλέπονται επιπλέον οι απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2006 για τις μεταφορές των αποβλήτων 
(WSR), όπως αυτός ισχύει.

3. Σε περίπτωση μεταβολών στις προαναφερόμενες πληροφορίες / καταχωρίσεις, ο υπόχρεος 
οφείλει να ενημερώνει αμελλητί τις καταχωρίσεις του στο ΗΜΑ.

                                                                                                          Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
                                                                                   ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

      Α. ΑΡΦΑΝΑΚΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1. Υ.Π.ΕΝ.
 Γρ. Υπουργού Π.ΕΝ.
 Γρ. Γεν. Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων
  Δ/νση Νομοθετικού Έργου και Πρωτοβουλίας
  Σώμα Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος 
  Σώμα Επιθεώρησης Βορείου Ελλάδος

2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Γενική Διεύθυνση Μεταφορών 
Διεύθυνση Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών
Τμήμα Α’ Μεταφορικών και Λοιπών Επιχειρήσεων

               c.paschali@yme.gov.gr, a.gourvelou@yme.gov.gr , e.tsimitaki@yme.gov.gr

3. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Α. Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ) 

1. Δ/νση Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών
msatiri@civilprotection.gr

2. Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας (ΚΕΠΠ/ΓΓΠΠ)
KEPP@GSCP.gr

               Β. Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας
                     Διεύθυνση Τροχαίας - Αστυνόμευσης.
                    trafficpolice.div@hellenicpolice.gr

Γ. ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
Διεύθυνση Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων
Σχεδιασμός Αντιμετώπισης Πυρκαγιών Καταστροφών

                       aps_ii@psnet.gr

4. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Γενική Δ/νση Δημόσιας Υγείας &Ποιότητας Ζωής
 Γρ. Γενικής Δ/ντριας
         gddy@moh.gov.gr
  Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Υγιεινής Περιβάλλοντος

                        Tμήμα Υγειονομικής Διαχείρισης Περιβάλλοντος
       ymp@moh.gov.gr

mailto:c.paschali@yme.gov.gr
mailto:a.gourvelou@yme.gov.gr
mailto:e.tsimitaki@yme.gov.gr
mailto:msatiri@civilprotection.gr
mailto:KEPP@gscp.gr
mailto:trafficpolice.div@hellenicpolice.gr
mailto:aps_ii@psnet.gr
mailto:gddy@moh.gov.gr
mailto:ymp@moh.gov.gr
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5. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων
Διεύθυνση Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών
Τμήμα B’ – Μελετών / Έργων και Εφαρμογών Λιμενικού Τομέα

               dilikyp@yna.gov.gr

6. ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ (ΑΛΣ/ΕΛΑΚΤ)
 Δ/νση Λιμενικής Αστυνομίας 
     dla@hcg.gr
 Δ/νση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος 
     dipthap@hcg.gr

 7.    Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας
Γραφεία Συντονιστών (με την παράκληση να ενημερωθούν και λοιπές αρμόδιες υπηρεσίες, 
πλην των κατωτέρω): 

 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
cord_ada@attica.gr 

 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας
        gg@apdhp-dm.gov.gr Ιωάννινα
        stathomar@apdhp-dm.gov.gr   Κοζάνη

                       zymara@apdhp-dm.gov.gr Κοζάνη

 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης
syntonistis@damt.gov.gr 

 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
sintonistis@apdthest.gov.gr 
pappalko@apdthest.gov.gr

 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου
sintonistis@apd-depin.gov.gr 
gramgg@apd-depin.gov.gr  
gg-tripoli@apd-depin.gov.gr 
ggdepinc@1745.syzefxis.gov.gr 

 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
gg@apdaigaiou.gov.gr (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)
ggva@apdaigaiou.gov.gr (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)
ggna@apdaigaiou.gov.gr (ΣΥΡΟΣ)

 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης 
ggg@apdkritis.gov.gr
pr@apdkritis.gov.gr

8. Περιφέρειες της χώρας
        Γραφεία Περιφερειαρχών (με την παράκληση να ενημερωθούν και λοιπές αρμόδιες 

υπηρεσίες, πλην των κατωτέρω):

 Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
periferiarxis@pamth.gov.gr

 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Periferiarxis@pkm.gov.gr  grper@pkm.gov.gr 

 Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
g.kasapidis@pdm.gov.gr 

mailto:dilikyp@yna.gov.gr
mailto:dla@hcg.gr
mailto:dipthap@hcg.gr
mailto:cord_ada@attica.gr
mailto:gg@apdhp-dm.gov.gr
mailto:stathomar@apdhp-dm.gov.gr
mailto:,%20%20zymara@apdhp-dm.gov.gr
mailto:zymara@apdhp-dm.gov.gr
mailto:syntonistis@damt.gov.gr
mailto:sintonistis@apdthest.gov.gr
mailto:pappalko@apdthest.gov.gr
mailto:sintonistis@apd-depin.gov.gr
mailto:gramgg@apd-depin.gov.gr
mailto:gg-tripoli@apd-depin.gov.gr
mailto:ggdepinc@1745.syzefxis.gov.gr
mailto:gg@apdaigaiou.gov.gr
mailto:ggva@apdaigaiou.gov.gr
mailto:ggna@apdaigaiou.gov.gr
mailto:ggg@apdkritis.gov.gr
mailto:pr@apdkritis.gov.gr
mailto:periferiarxis@pamth.gov.gr
mailto:Periferiarxis@pkm.gov.gr
mailto:grper@pkm.gov.gr
mailto:g.kasapidis@pdm.gov.gr
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 Περιφέρεια Ηπείρου
periferiarxis@php.gov.gr

 Περιφέρεια Θεσσαλίας
periferiarxis@thessaly.gov.gr

 Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
pin@pin.gov.gr 

 Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
grafeio.pde@pde.gov.gr

 Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
periferiarxis@pste.gov.gr 

 Περιφέρεια Αττικής
gperatt@patt.gov.gr 

 Περιφέρεια Πελοποννήσου
periferiarxis@ppel.gov.gr

 Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
pv@pvaigaiou.gov.gr 

 Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
g.hatzimarkos@pnai.gov.gr 

 Περιφέρεια Κρήτης
gram.pkr@crete.gov.gr

9. Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ)
                      Ακαδημίας 65 & Γενναδίου 8, ΤΚ 106 78, Αθήνα

info@kedke.gr

10. Δίκτυο Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Δίκτυο ΦοΔΣΑ) -                           
Συντονιστής του Δικτύου Φο.Δ.Σ.Α (με την παράκληση να ενημερωθούν τα μέλη του 
Δικτύου)
dyfodisa@otenet.gr

11. Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ)
        info@eoan.gr

12. Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (EAEE)
Ξενοφώντος 10, TK 105 57 Αθήνα
info@eaee.gr 
m.antonaki@eaee.gr
m.farantou@eaee.gr

13. Εγγεγραμμένες δραστηριότητες συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων 
στο ΗΜΑ (μέσω της πλατφόρμας του ΗΜΑ)
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