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Επιβολή διοικητικού προστίµου σύµφωνα µε το άρθρο 21 του Ν. 4014/2011, στην 
εταιρεία «PFIC LTD»  παραγωγής και εµπορίας φωσφορικού οξέος και σύνθετων 
λιπασµάτων για τη µη τήρηση των εγκεκριµένων περιβαλλοντικών όρων  και της 
κειµένης περιβαλλοντικής νοµοθεσίας, µετά από εισήγηση του ΚΕΠΠΕ ΠΕ Καβάλας. 

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ 

Έχοντας  υπόψη:  
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α΄/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης». 
2. Το Ν. 1650/1986(ΦΕΚ 160 Α/1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος» όπως αυτός 

τροποποιήθηκε από τον Ν. 3010/02 (ΦΕΚ 91A/2002) και αντικαταστάθηκε από τον Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 
209 

Α/2011). 
3. Το Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91Α/25-04-2002) «Εναρµόνιση του Ν.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. 
4. To N. 4014/2011 (ΦΕΚ 209Α΄/21-09-11) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, 

ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις 
αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και κλιµατικής αλλαγής». 

5. Το Ν 4042/2012 (ΦΕΚ 24 Α’/13-02-2012) «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 Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.»   

6. Την Υ.Α 1958/21Β΄/13-1-2012 «Κατάταξη δηµόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε 
κατηγορίες και υποκατηγορίες σύµφωνα µε το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.09.2011(Φ.Ε.Κ. 
Α΄209/2011)». 

7. Την ΚΥΑ 24944/1159/30-06-06 (ΦΕΚ 791Β) «Έγκριση Γενικών  Τεχνικών Προδιαγραφών για τη 
διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σύµφωνα µε το άρθρο 5 (παρ. Β) της υπ’ αριθµ.13588/725 κοινή 
υπουργική απόφαση «Μέτρα όροι και περιορισµοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων κλπ» 
(Β383) και σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ.1 της οδηγίας 91/156/ΕΚ του Συµβουλίου 
της 18ης Μαρτίου 1991»  

8. Την ΚΥΑ 13588/725/28-03-2006 (ΦΕΚ 383Β) «Μέτρα όροι και περιορισµοί για την διαχείριση 
επικινδύνων αποβλήτων σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις  της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα 
απόβλητα» του Συµβουλίου της 12ης ∆εκεµβρίου 1991. Αντικατάσταση της υπ’ αριθµ.19396/1546/1997 
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κοινή υπουργική απόφαση  «µέτρα και όροι για την διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων». 

9. Τη ΚΥΑ 36060/1155/Ε.103 (ΦΕΚ1450B) «Kαθορισµός πλαισίου κανόνων, µέτρων και διαδικασιών για 
την ολοκληρωµένη πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης του περιβάλλοντος από βιοµηχανικές 
δραστηριότητες, σε συµµόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2010/75/ΕΕ ‘Περί βιοµηχανικών 
εκποµπών (ολοκληρωµένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης)’ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 24ης Νοεµβρίου 2010.’» 

10. Την αριθµ. ∆.∆.οικ 5320/ΦΕΚ2728Β/13-10-2014 µεταβίβαση άσκησης αρµοδιοτήτων επί αποφάσεων 
εγγράφων και άλλων πράξεων στους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης, του Περιφερειάρχη ΑΜΘ όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

11. Τη µε Α.Π. 2222/25-05-2016 απόφαση Aντιπεριφερειάρχη ΠΕ Καβάλας για Συγκρότηση Κλιµακίου 
Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος για το Ν. Καβάλας. 

12. Tη µε Α.Π.167870/16-05-2011 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της ∆/νσης ΕΑΡΘ του 
Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής µε θέµα «Έγκριση Περιβαλλοντικών 
Όρων της εγκατάστασης παραγωγής λιπασµάτων της εταιρείας ‘Ελληνικά Λιπάσµατα και Χηµικά  ELFE 
ABEE’» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.   

13.  Την αριθµ. 6924/ΦΕΚ 475/03-09-1987 απόφαση νοµάρχη Καβάλας µε θέµα «Ορισµός Αποδέκτη 
βιοµηχανικών αποβλήτων και αστικών λυµάτων»  

14. Το µε αριθµ. Α16/1701/13-06-2016 (ΑΠ 2730/17-06-2016 ΤΠ&Υ) έγγραφο του Πταισµατοδικείου 
Καβάλας για την διενέργεια αυτοψίας από το ΚΕΠΠΕ Καβάλας 

15.  Τη µε Α.Π. ΕΠ01/23-06-2016 έγγραφη πρόσκληση για σύγκλιση του ΚΕΠΠΕ Καβάλας. 
16. Την έκθεση αυτοψίας του ΚΕΠΠΕ Καβάλας στη βιοµηχανική εγκατάσταση της PFIC Ltd και το 

διαβιβαστικό έγγραφο µε Α.Π. 3436/23-09-2016, σύµφωνα µε την οποία διαπιστώθηκαν παραβάσεις 
της κείµενης περιβαλλοντικής νοµοθεσίας και της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (12 
σχετ.) συγκεκριµένα: 

«Β7ι) Σε κάθε οχετό (ανατολικό) δεν υπήρχε σε λειτουργία µετρητής συνεχούς µέτρησης της παροχής των 
υγρών αποβλήτων κατά παράβαση του όρου 3.14.2 της Α1ιι) ΑΕΠΟ. 
Β7ιv) ότι γίνονται αναλύσεις φωσφορικών στα θαλάσσια ύδατα και δεν γίνεται η αναγωγή σε πεντοξειδίου του 
Φωσφόρου σε αντίθεση µε τον όρο της ΑΕΠΟ (3.15.5). 
Β8 Χώρος ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων επικίνδυνων και µη, περίπου 8στρεµµάτων κατά παράβαση: α) των 
όρων 3.12.7, 3.12.7.1. της Α1ii AEΠΟ,  σύµφωνα µε τους οποίους οι συσκευασίες των διαφόρων υλικών θα 
πρέπει να παραδίδονται σε κατάλληλα αδειοδοτηµένο συλλέκτη προς περαιτέρω αξιοποίηση  
β) του όρου 3.12.7.2, η συλλογή συσσωρευτών και µεταχειρισµένων ελαστικών να γίνεται µέσω εγκεκριµένων 
συστηµάτων εναλλακτικής διαχείρισης σύµφωνα µε τα Π∆ 115/2004, 109/2004,  
γ) του όρου 3.12.7.3 σύµφωνα µε τον οποίο τα απόβλητα λιπαντικών ελαίων (ΑΛΕ) από τη συντήρηση και 
επισκευή  του Η/Μ του εξοπλισµού του εργοστασίου ή και των οχηµάτων (στην περίπτωση που η αλλαγή γίνεται 
εντός του εργοστασίου) να αποθηκεύονται προσωρινά σε στεγανά δοχεία µε καπάκι ασφαλείας,  σύµφωνα µε την 
ΚΥΑ 24944/1159/06 και η διαχείρισή τους να γίνεται σύµφωνα µε το Π∆ 82/2004. Σηµειώνεται ότι η εταιρεία 
διατηρεί βιβλίο παρακολούθησης λιπαντικών ελαίων αντίγραφα του οποίου προσκοµίστηκαν. 
δ) του όρου 3.12.8. σύµφωνα µε τον οποίο οι άχρηστες/κατεστραµµένες συσκευασίες που φέρουν κατάλοιπα 
επικίνδυνων ουσιών ή έχουν µολυνθεί από αυτές και δεν είναι δυνατόν να αξιοποιηθούν σύµφωνα µε  τα 
αναφερόµενα στο εδάφιο 3.12.7.1. να παραδίδονται σε κατάλληλο αδειοδοτηµένο φορέα διαχείρισης επικίνδυνων 
αποβλήτων. 
ε) του όρου 3.12.9 σύµφωνα µε τον οποίο θα πρέπει να λαµβάνονται άµεσα µέτρα για τη συλλογή, κυρίως µε 
µηχανικά µέσα τυχόν ατυχηµατικών απορρίψεων κατά την αποθήκευση/διακίνηση στερεών υλών. 
στ) του Π∆115/2004 για την εναλλακτική διαχείριση ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών άρθρο 6 παρ.1.2.1α) 
σύµφωνα µε το οποίο στα σηµεία πρωτογενούς προσωρινής αποθήκευσης η συλλογή θα πρέπει να γίνεται µε την 
τοποθέτηση πλαστικών κάδων ορθογώνιων, ενδεικτικής χωρητικότητας 500 και 1000λτ, πλήρους στεγανότητας µε 
κατάλληλη επισήµανση. 
ζ) του Νόµου 4042/2012 άρθρο 14 (η διαχείριση των αποβλήτων πραγµατοποιείται χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο 
για τον νερό, τον αέρα, το έδαφος τα φυτά η τα ζώα), του άρθρου 29 παρ.1 σύµφωνα µε τον οποίο απαγορεύεται η 
εγκατάλειψη,  η απόρριψη και η ανεξέλεγκτη διαχείριση των αποβλήτων και του άρθρου 30 παρ. 1 σύµφωνα µε το 
οποίο ‘Απαγορεύεται η ανάµειξη µεταξύ των διαφόρων κατηγοριών επικίνδυνων αποβλήτων και η ανάµειξη 
επικίνδυνων µε άλλα απόβλητα, ουσίες ή υλικά’, της ΚΥΑ 13588/725 άρθρο 4, καθώς και της ΚΥΑ 24944/06 όσον 
αφορά στις τεχνικές προδιαγραφές προσωρινής αποθήκευσης επικινδύνων αποβλήτων. 
η) Οι εκτεταµένες διαφυγές ελαίων και κατάλοιπων χηµικών επί του εδάφους συνιστούν ρύπανση και υποβάθµιση 
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του περιβάλλοντος κατά παράβαση των διατάξεων του Ν. 1650/86. 
θ) Οι ποσότητες των εν λόγω αποβλήτων δεν δηλώνονται από τις εταιρείες, όπως αναφέρθηκε στην §6 στις ΕΕΠΑ 
και ούτε οι εταιρείες διέθεταν στοιχεία/µητρώο, όσον αφορά στα επικίνδυνα απόβλητα σε αντίθεση µε το άρθρο 20 
του Ν.4042/12, µε αποτέλεσµα να µην υπάρχει ιχνηλασιµότητα των αποβλήτων. 
Σύµφωνα µε τα στοιχεία της υπηρεσίας (τη µε Α.Π. Α/414/2027/11-06-2007 ραδιολογική µελέτη της εναπόθεσης 
φωσφογύψου) ο ως άνω χώρος είχε προβλεφθεί για την απόθεση ρυπασµένων- χρησιµοποιηµένων εξαρτηµάτων 
της µονάδας φωσφορικού οξέος, µε ραδιενέργεια προκειµένου να βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Ελληνικής 
Επιτροπής Ατοµικής Ενέργειας.  
Β10 iv. … παράβαση του όρου 3.12.3 σύµφωνα µε τον οποίο όλα τα µη επικίνδυνα στερεά απόβλητα καθώς και 
όλα τα επικίνδυνα απόβλητα θα πρέπει να συγκεντρώνονται προσωρινά σε κατάλληλους διαµορφωµένους χώρους 
σύµφωνα της ΚΥΑ 24944/06 και στην συνέχεια να παραδίδονται σε φορέα/εργολάβο σύµφωνα µε το άρθρο 8 της 
ΚΥΑ 13588.                                                                    
Β11. Σε όλη την εγκατάσταση υπήρχαν διάσπαρτα απόβλητα (ξύλινα, υλικά συσκευασιών, µεταλλικά εξαρτήµατα 
κτλ) τα οποία δεν δηλώνονται στην ετήσια έκθεση παραγωγού αποβλήτων κατά παράβαση του όρου 3.16.21 της 
ΑΕΠΟ. 
Β12 Παράβαση του όρου 3.14.14 σύµφωνα µε τον οποίο θα πρέπει να κατατίθεται έκθεση έως της 31 Μαρτίου για 
την περιβαλλοντική επίδοση του προηγούµενου έτους η οποία θα περιελάµβανε επεξεργασµένα στοιχεία των 
µετρήσεων/αναλύσεων εκποµπών, συγκρίσεις των στοιχείων αυτών µε τις αναφερόµενες στην ΑΕΠΟ οριακές τιµές 
ή τυχόν άλλες κτλ καθώς και τα πιο συγκεκριµένα στοιχεία (µετρήσεις εκποµπών, αναλύσεις υδάτων, 
στραγγισµάτων, υπόγειου νερού, τυχόν υπερβάσεις και επανορθωτικά µέτρα κτλ) 
Β15 Θα έπρεπε οι εταιρείες να προβούν σύµφωνα µε τη Α.1.v. σχετική άδεια σε αίτηµα για τροποποίηση της άδειας 
χρήσης πριν τις 01-07-2016  κατά παράβαση των όρων της αδείας και του όρου 3.16.23 και 24 της ΑΕΠΟ. 
17. Τη AΓ/δι Νο 160065 (Α.Π.4304/29-09-2016 ΤΠΥ) αίτηση της PFIC Ltd για παράταση χρόνου υποβολής 

απόψεων. 
18. Τη ΘΚ/Νο 160067/10-10-2016 (Α.Π.4521/11-10-2016) υποβολή απόψεων επί της εκθέσεως αυτοψίας 

του ΚΕΠΠΕ ΠΕ Καβάλας µε συνηµµένα: Α) Φωτογραφίες διαµόρφωσης χώρου αποθήκευσης 
επικαλυπτικών και χρησιµοποιηµένων λιπαντικών, λεκάνης συλλογής χώρου χρήσης επικαλυπτικών Β) 
δελτία ανάλυσης υγρών αποβλήτων στους τρεις οχετούς ανά 15ήµερο περίπου για τους µήνες Ιανουάριο- 
Απρίλιο, συν/νο χάρτη σηµείων δειγµατοληψίας θαλάσσιου ύδατος, δελτίο ανάλυσης νερών 
γεωτρήσεων για F (στις 30-03-2015 και στις 31-08-2015), δελτία τριµηνιαίων αναλύσεων 
αποστραγγίσεων γύψου (23-02-2016 και 23-08-2016) και δελτίο ανάλυσης νερών γεωτρήσεων Απρίλιος 
2016 Γ) αίτηµα (ΕΑ/Νο140183/01-08-2014) προς την κτηµατική υπηρεσία για την έκδοση άδειας για 
την επέκταση αγωγών διάθεσης λυµάτων και βιοµηχανικών αποβλήτων ∆) έντυπο αναγνώρισης για την 
συλλογή και µεταφορά επικινδύνων αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών Ε) Βεβαίωση της 
Eco Elastica και δελτία αποστολής άχρηστων ελαστικών της Τζάφος Θεόδωρος ΣΤ) φωτογραφίες χώρου 
προσωρινής αποθήκευσης χρησιµοποιηµένων και µη λιπαντικών µε λεκάνη συλλογής, δεξαµενής 
συλλογής µε λεκάνη συλλογής διαρροών, έντυπα αναγνώρισης αποβλήτων λιπαντικών ελαίων (CYTOP 
ΑΕ) Ζ) φωτογραφία από τον κάδο συλλογής ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών Η) φωτογραφίες από 
τον αποκατεστηµένο χώρο διάθεσης αποβλήτων και σκεπασµένων εξαρτηµάτων της µονάδας 
φωσφορικού οξέος και δελτίο αποστολής και βεβαίωση διαχείρισης παλαιών σίδερων.  

19. Την από 19-12-2016 ταυτάριθµη εισήγηση επιβολής προστίµου του ΚΕΠΠΕ Π.Ε. Καβάλας σύµφωνα µε 
την οποία Α. Η εταιρεία εκ των υστέρων προέβη σύµφωνα µε τα στοιχεία που κατέθεσε σε ενέργειες 
συµµόρφωσης, αποκατάστασης των ρυπασµένων χώρων και παράδοσης των αποβλήτων εντούτοις δεν 
αναιρεί τις διαπιστωθείσες παραβάσεις κατά την ώρα της αυτοψίας και την ρύπανση και υποβάθµιση 
που προκάλεσε από την ανεξέλεγκτη διαχείριση αποβλήτων. Β. Η εταιρεία ενήργησε κατά παράβαση 
των εγκεκριµένων περιβαλλοντικών όρων της 12) σχετικής Απόφασης και της κείµενης νοµοθεσίας 
όπως αναφέρθηκαν στο 16) σχετικό, λαµβάνοντας υπόψη ότι σύµφωνα µε το 18 σχετ. της εταιρείας 
κατατεθειµένα στοιχεία είναι αποδεκτό ότι διενεργεί ανά 15ηµερο χηµικές αναλύσεις στα υγρά 
απόβλητα καθώς και µετρήσεις F στα υπόγεια ύδατα των γεωτρήσεων.  

Αποφασίζουµε  

Την επιβολή διοικητικού προστίµου στην εταιρεία «PFIC LTD» ποσού των είκοσι χιλιάδων Ευρώ 
(20.000- €) επειδή, 
η εταιρεία ενήργησε κατά παράβαση εγκεκριµένων περιβαλλοντικών όρων της 12) σχετικής Απόφασης 
Περιβαλλοντικών Όρων (3.14.2, 3.15.5., 3.12.7, 3.12.7.1, 3.12.7.2, 3.12.7.3, 3.12.8, 3.12.9, 3.12.3., 3.16.21, 
3.14.14, 3.16.23, 3.16.24-16σχετ) και της κείµενης νοµοθεσίας (Ν 4042/12 άρθρα 14, 20 και 29 παρ. 1 
σύµφωνα µε τα οποία απαγορεύεται η εγκατάλειψη , η απόρριψή και η ανεξέλεγκτη διαχείριση των αποβλήτων 
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και άρθρου 30 παρ.1, της ΚΥΑ 13588/725 άρθρο 4,8 και της ΚΥΑ 24944/06 όσον αφορά στις τεχνικές 
προδιαγραφές προσωρινής αποθήκευσης επικινδύνων αποβλήτων- 16σχετ), προκαλώντας περιβαλλοντική 
υποβάθµιση και ρύπανση κατά παράβαση των διατάξεων του Ν. 1650/86 που αφορά την προστασία του 
περιβάλλοντος, και σύµφωνα µε τα  οριζόµενα στο άρθρο 30 (διοικητικές κυρώσεις) του Ν.1650 όπως έχει 
τροποποιηθεί από το άρθρο 21 Ν. 4014. 
H απόφαση επιβολής προστίµου να διαβιβαστεί στην ∆/νση Ανάπτυξης και Υπουργείο Περιβάλλοντος για 
τυχόν δικές του ενέργειες. 
 
Από το ποσό αυτό ποσοστό 50% θα εισπραχθεί υπέρ ΕΤΕΡΠΣ (Πράσινο Ταµείο) (κωδ.3517) και 50% υπέρ της 
Π.Ε. Καβάλας (κωδ.64135). 
 
Κατά της Απόφασης Επιβολής Προστίµου επιτρέπεται προσφυγή στο διοικητικό πρωτοδικείο εντός 60 ηµερών 
από την ηµέρα κοινοποίησης της παρούσας στον παραβάτη, σύµφωνα µε το άρθρο 53 παρ.1 του Ν.3900/10. 
Κατά της απόφασης χωρεί δικαίωµα άσκησης προσφυγής ενώπιων του Γ. Γ. της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Μακεδονίας-Θράκης, µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από τη δηµοσιοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 227 & 238 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α). 
 
Στην περίπτωση που ο οφειλέτης προβεί σε εξόφληση του προστίµου µε βάση την παραπάνω απόφαση και 
κατόπιν σχετικής δήλωσης στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. (οίκοθεν είσπραξη), υποχρεούται να αποστείλει στην υπηρεσία 
µας αντίγραφο του διπλοτύπου είσπραξης, προκειµένου να µας γνωστοποιήσει την εξόφλησή του.  
 
Επισηµαίνεται ότι η κατάθεση προσφυγής δεν αναστέλλει τη διαδικασία είσπραξης του προστίµου παρά µόνο 
αν αυτή συνοδεύεται και από την απόφαση αναστολής εκτέλεσης της παρούσης. Τόσο η προσφυγή όσο και η 
Απόφαση Αναστολής του προστίµου θα πρέπει υποχρεωτικά να κοινοποιούνται µε ευθύνη του παραβάτη στο 
Τµήµα Περιβάλλοντος και Υδροοικονοµίας της Π.Ε Καβάλας. Σε περίπτωση απράκτου της προθεσµίας του 
ανωτέρου 60ηµέρου, το Τµήµα Περιβάλλοντος και Υδροοικονοµίας εντέλλεται να προβεί στη διαδικασία 
έκδοσης βεβαίωσης οφειλής δηµοσίου εσόδου µε ενηµέρωση της ∆ΟΥ Καβάλας, για περαιτέρω ενέργειες.  

 

Εσωτερική διανοµή:   
1.        Χρονολογικό αρχείο                                                   
2. Φ.Εργου 
3. ∆νση ΠΕ ΧΩ Σ 

Τµήµα Περ/ντος, Σισµανόγλου 78, 69100, Κοµοτηνή 

Κοινοποίηση: 
1. ΥΠΕΝ 
Γενική ∆/νση Περ/κής Πολιτικής 
∆/νση Περιβαλλοντική Αδειοδότησης Τµήµα Α 
Λ. Αλεξάνδρας 11 
11473 Αθήνα (συν/νο φάκελο) 
2. ∆/νση Ανάπτυξης ενταύθα (συν/νο φάκελο) 
3. Επιθεώρηση Β. Ελλάδος 
Τµήµα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος 
Ανδριανουπόλεως 24 
Καλαµαριά 55133 Θες/νίκη 
4. Πταισµατοδικείο Καβάλας 
∆ικαστικό Μέγαρο Τενέδου και Τρίτωνος Γωνία 
65404 Καβάλα (συν/νο φάκελο) 
5. Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση ΑΜΘ 
∆/νση Περιβάλοντος και Χωρικού Σχεδ/σµού ΑΜΘ 
3οχλµ ΕΟ Κοµοτηνής Αλεξ/πολης 69100 Κοµοτηνή 
6. Ελληνική Επιτροπή Ατοµικής Ενέργειας  
Πατριάρχου Γρηγορίου και Νεαπόλεως ΤΘ 60092 ΤΚ15341 
Αγία Παρασκευή Αττική 
 

 
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

 

 

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ                              
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