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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Χαλκίδα,       19 - 05 - 2022 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  Αρ. πρωτ.: 98586/744 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  Σχετικά : 652, 602, 507, 454, 358, 330,  

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ  317, 254, 141 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  π.ε1839, 1830, 1800, 1785, 1646, 1424 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ   

ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ   

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ   
ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π. Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΡΟΣ: ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Ε.,  

Φούρνοι Μαντουδίου 340 04,  
email: sec.mantoudiou@ternamag.com  

 
ΚΟΙΝ.: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

Ταχ. Διεύθυνση: Λεωφ. Χαϊνά 93 

Ταχ. Κώδικας   : 341 32 
Πληροφορίες    : Λάζαρος Αρδίτζογλου ,  
                           Παναγιώτης Ντζαμίλης  

Αρ. τηλέφ.        : 2221-3-53403, -449 

Αρ. fax             : 2221-0-36041 

E-mail              :  tperydroik-evo@pste.gov.gr 
 
 
ΘΕΜΑ: «Οριστική έκθεση ελέγχου μετά από έκτακτο έλεγχο στις εγκαταστάσεις της μονάδας 

παραγωγής καυστικής και δίπυρης μαγνησίας της εταιρείας «ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ 
Ανώνυμος Μεταλλευτική Εμπορική, Τεχνική, Βιομηχανική Εταιρεία Α.ΜΕ.Τ.Β.Ε», 
διακριτικός τίτλος "ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Ε.", εντός του Επιχειρηματικού Πάρκου 
Μαντουδίου στη θέση «Φούρνοι» του Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ. Άννας, Π.Ε. 
Εύβοιας. 

 
ΣΧΕΤ.:  

1. Ο Ν.1650/86 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 160 Α), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει. 

2. Οι διατάξεις του Ν.4042/2012 «Ποινική προστασία του Περιβάλλοντος»  
3. O N. 4685/20 (ΦΕΚ 92 Α/7-5-2020): Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, 

ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις. 

4. O Ν. 4843/21 (ΦΕΚ 193 Α/20-10-2021): Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 «σχετικά με την 
τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση», προσαρμογή στον 
Κανονισμό 2018/1999/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τ-ου Συμβουλίου της 11ης 
Δεκεμβρίου 2018 σχετικά με τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης και της Δράσης για 
το Κλίμα και στον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό 2019/826/ΕΕ της Επιτροπής, της 4ης 
Μαρτίου 2019, «για την τροποποίηση των Παραρτημάτων VIII και IX της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το περιεχόμενο των 
περιεκτικών αξιολογήσεων του δυναμικού αποδοτικής θέρμανσης και ψύξης» και συναφείς 
ρυθμίσεις για την ενεργειακή απόδοση στον κτιριακό τομέα, καθώς και την ενίσχυση των 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και του ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, και 
άλλες επείγουσες διατάξεις. 

5. Η Υ.Α. Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165 (ΦΕΚ 776Β/21-2-20220 : Μοντέλο Ενεργειών 
Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις.  

6. Το αριθμ. πρωτ. 26/29-9-2021 έγγραφο της Κοινότητας Μαντουδίου. 
7. Το αριθμ. πρωτ. 8262/6-10-2021 έγγραφο του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγ. Άννας. 
8. Το αριθμ. πρωτ. 8576/8-10-2021 έγγραφο του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγ. Άννας. 
9. Το αριθμ. πρωτ. 8577/8-10-2021 έγγραφο του του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγ. 

Άννας. 
10. Το αριθμ. πρωτ. 10392/ΣπΓ/φπ/19-10-2021 έγγραφο της «ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ». 
11. Το αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/94517/6397/20-10-2021 έγγραφο του Σώματος 

Επιθεωρητών Νοτίου Ελλάδος του ΥΠΕΝ. 
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12. Το αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/94517/6397/20-10-2021 έγγραφο του Σώματος 
Επιθεωρητών Νοτίου Ελλάδος του ΥΠΕΝ. 

13. Η από 14-11-2021 Επερώτηση του Περιφερειακού Συμβούλου Αντωνίου Βούλγαρη. 
14. Το αριθ. πρωτ. 10587/ΣπΓ/δκ/26-11-2021 έγγραφο της «ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ». 
15. Η αριθμ. πρωτ. 2019/79337/5-7-2016 Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την επέκταση 

υφιστάμενης μονάδας καυστικής και δίπυρης μαγνησίας της εταιρείας «ΤΕΡΝΑ 
ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Ανώνυμος Μεταλλευτική Εμπορική, Τεχνική, Βιομηχανική Εταιρεία 
Α.ΜΕ.Τ.Β.Ε», διακριτικός τίτλος "ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Ε", εντός του Επιχειρηματικού 
Πάρκου Μαντουδίου, στη θέση «Φούρνοι» του Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ. Άννας, Π.Ε. 
Εύβοιας.(ΑΔΑ: ΩΟ6ΟΟΡ10-ΣΓΒ). 

16. Η αριθμ. πρωτ. 3857/222844πε/14-2-2018 Τροποποίηση της αρ. πρωτ.2019/79337/5-7-
2016 απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων υφιστάμενης μονάδας παραγωγής 
καυστικής και δίπυρης μαγνησίας της εταιρείας «ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Ανώνυμος 
Μεταλλευτική Εμπορική, Τεχνική, Βιομηχανική Εταιρεία Α.ΜΕ.Τ.Β.Ε», διακριτικός τίτλος 
"ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Ε" , εντός του Επιχειρηματικού Πάρκου Μαντουδίου στη θέση 
«Φούρνοι» του Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ. Άννας, Π.Ε. Εύβοιας με μείωση του αριθμού 
των καμίνων και της δυναμικότητας παραγωγής δίπυρης μαγνησίας (DBM) και αλλαγή 
καυσίμου και αναδιατύπωση των όρων αυτής. (ΑΔΑ: ΩΠΒΖΟΡ10-ΥΒΒ). 

17. Η με αριθ. πρωτ. 1068/Φ.14/3592/12-03-2019 έγκριση λειτουργίας της δραστηριότητας από 
τη Δνση Ανάπτυξης Π.Ε. Εύβοιας 

18. Η από 6-12-2021 έκθεση αυτοψίας 
19. Το από 286612/1800/17-12-2021 υπόμνημα της εταιρείας "ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Ε" 
20. Το από 29/12/2021 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (αρ. πρωτ. 295711/1839/29-12-

2021) από την "ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Ε" , με το οποίο ενημερώνει ότι το σύστημα 
αποθείωσης τέθηκε σε κατάσταση δοκιμαστικής λειτουργίας.  

21. Η υπ’ αρ. 6860/Φ.14/3592/30-12-2021 Απόφαση Επιβολής Κυρώσεων στην εταιρεία 
"ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Ε" από τη Δνση Ανάπτυξης Π.Ε. Εύβοιας  

22. Το από 27/01/2022 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (αρ. πρωτ. 17758/141/28-1-2022) 
από την "ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Ε" , με το οποίο ενημερώνει ότι από τις 22/1/2022 
διακόπηκε προληπτικά η λειτουργία του περιστροφικού φούρνου λόγω κακοκαιρίας.  

23. Το υπ’ αρ. 2 / 2-2-2022 Απόσπασμα (Αρ. Απόφασης Νο 9) από το Δήμο Μαντουδίου – 
Λίμνης – Αγίας Άννας (αρ. πρωτ. 41890/317/25-2-2022). 

24. Το υπ’ αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/5331/384/17-2-2022 έγγραφο του Τμήματος Επιθεωρητών 
Περιβάλλοντος με το οποίο ζητά στοιχεία για τη λειτουργία της εταιρείας "ΤΕΡΝΑ 
ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Ε"(αρ. πρωτ. 44314/330/1-3-2022) .   

25. Το από 04/03/2022 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (αρ. πρωτ. 48564/358/4-3-2022) 
από την "ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Ε" , με το οποίο ενημερώνει ότι αναμένεται η λειτουργία 
του  περιστροφικού φούρνου μεταξύ 15 και 17 Μαρτίου 2022.  

26. Το από 18/03/2022 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (αρ. πρωτ. 59279/454/18-3-2022) 
από την "ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Ε" , με το οποίο ενημερώνει ότι ξεκινά η λειτουργία του  
περιστροφικού φούρνου.  

27. Η από  5-4-2022 έκθεση αυτοψίας 
28. Η ετήσια έκθεση παρακολούθησης περιβαλλοντικών όρων για το έτος 2021 της εταιρείας 

"ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Ε"  (αρ. πρωτ. 80557/602/13-4-2022).  
29. Το υπ’ αρ. 87855/652/20-04-2022 αίτημα της εταιρείας "ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Ε"  για 

παράταση στην κατάθεση υπομνήματος  
30. Το με αριθμ. πρωτ. 11120/ΣπΓ/δκ/06-05-2022 έγγραφο - συμπληρωματικό υπόμνημα της 

εταιρείας "ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Ε" (αρ. πρωτ. 98586/744/9-5-2022) 
 

Α. Ιστορικό 
Μετά από αναφορές σχετικά με επεισόδιο ατμοσφαιρικής ρύπανσης στις εγκαταστάσεις της μονάδας 
παραγωγής καυστικής και δίπυρης μαγνησίας της εταιρείας "ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Ε", εντός του 
Επιχειρηματικού Πάρκου Μαντουδίου στη θέση «Φούρνοι» του Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας 
Άννας της Π.Ε. Εύβοιας στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου 2021, πραγματοποιήθηκε 
αρχικά αυτοψία στις 6/12/2021 στις εγκαταστάσεις της εταιρείας από υπαλλήλους του Τμήματος 
Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας ΠΕ Εύβοιας μαζί με υπαλλήλους της Δνσης Περιβάλλοντος & 
Χωρικού Σχεδιασμού Στερεάς Ελλάδας. Η αυτοψία πραγματοποιήθηκε τη συγκεκριμένη περίοδο (6-
12-2021) διότι κατόπιν ενημέρωσης από την εταιρεία ( (10) σχετικό) στις 18/9/2021 τέθηκε εκτός 

mailto:https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%9F6%CE%9F%CE%9F%CE%A110-%CE%A3%CE%93%CE%92
mailto:https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%A0%CE%92%CE%96%CE%9F%CE%A110-%CE%A5%CE%92%CE%92
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λειτουργίας ο περιστροφικός φούρνος και θεωρήθηκε σκόπιμο να γίνει έλεγχος αφού 
επαναλειτουργήσει. Με το (14) σχετικό ενημέρωσε ότι η εκκίνηση του περιστροφικού φούρνου θα 
γίνει την 1/12/2021 και ότι θα βρίσκεται σε πλήρη παραγωγική λειτουργία στις 5/12/2021.  
Η εταιρεία κατέθεσε το (19) σχετικό υπόμνημα. Από την ημέρα της αυτοψίας (6-12-2021) η Υπηρεσία 
μας είναι σε διαρκή επικοινωνία με την εταιρεία "ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Ε" τόσο τηλεφωνική όσο 
και με ηλεκτρονική αλληλογραφία ((20), (22), (25) & (26) σχετικά μηνύματα ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου), αναφορικά με τη λειτουργία του περιστροφικού κλιβάνου και συγκεκριμένους 
περιβαλλοντικούς όρους που οφείλει να εφαρμόσει η εταιρεία.  
Στις 5-4-2022 πραγματοποιήθηκε νέα αυτοψία στις εγκαταστάσεις της εταιρείας και ζητήθηκαν νέα 
συμπληρωματικά στοιχεία.  Η εταιρεία κατέθεσε το (30) σχετικό συμπληρωματικό υπόμνημα.  
 
Β. Αυτοψία στις 6/12/2021 
Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα :  

- Η μονάδα βρίσκεται σε λειτουργία. Γίνεται παραγωγή καυστικής μαγνησίας στον 
περιστροφικό κλίβανο. Το καύσιμο είναι LPG  με πετ- κωκ σύμφωνα με τις ανάγκες της 
παραγωγής.  

- Ο φούρνος Herreshoff (κατακόρυφος) δεν είναι σε λειτουργία σύμφωνα με το πρόγραμμα 
παραγγελιών.  

- Το σύστημα αποθείωσης καυσαερίων δεν έχει τεθεί σε λειτουργία. Γίνονται εργασίες 
αποπεράτωσης (δοκιμές).  

- Στην έξοδο των καυσαερίων (καμινάδα) είναι εγκατεστημένο σύστημα συνεχούς μέτρησης 
και καταγραφής των αέριων ρύπων.  

- Εντός του γηπέδου της εγκατάστασης υπάρχει σταθμός μέτρησης της ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης,  ο οποίος είναι σε λειτουργία. 

Ζητήθηκε να προσκομιστούν από την εταιρεία : 
1) Ο υπεύθυνος για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων .  
2) Αρχείο μετρήσεων αέρων εκπομπών δύο (2) τελευταίων ετών.  
3) Αν έχει γίνει βαθμονόμηση των οργάνων μέτρησης.  
4) Αναλυτική αναφορά όσον αφορά στην τήρηση των περιβαλλοντικών όρων.  
5) Να εξηγηθεί κατά πόσο χωρίς την εγκατάσταση και λειτουργία του συστήματος αποθείωσης 

είναι εφικτό να τηρηθούν τα όρια.  
6) Να γίνει αιτιολόγηση του επεισοδίου ρύπανσης οσμών και για πιο λόγο δεν έγινε έγκυρη 

ενημέρωση των Υπηρεσιών.  
 
Υπόμνημα της εταιρείας (17-12-2021)  & το από 29/12/2021 μήνυμα ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου 
Η εταιρεία κατέθεσε υπόμνημα στην Υπηρεσία. Ορίστηκε υπεύθυνος τήρησης των περιβαλλοντικών 
όρων ο κ. Κωνσταντίνος Γάτος.  Προσκόμισε τα στοιχεία που ζητήθηκαν. Για την μη ενημέρωση των 
Υπηρεσιών απάντησε ότι οφείλεται σε αμέλεια και ότι δεν θα επαναληφθεί. Επίσης δήλωσε ότι 
σκοπεύει εντός του νέου έτους (εντός τριμήνου) να αναρτά τα αποτελέσματα των μετρήσεων αέριων 
ρύπων σε ηλεκτρονική πλατφόρμα, ώστε να είναι προσβάσιμα σε όλους.   
Με το από 29/12/2021 μήνυμα ηλεκτρονικού η εταιρεία μας ενημέρωσε  ότι το σύστημα αποθείωσης 
τέθηκε σε κατάσταση δοκιμαστικής λειτουργίας .  
 
 
Γ. Αυτοψία στις 5/4/2022 
Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα :  

- Η μονάδα βρίσκεται σε λειτουργία. Συγκεκριμένα λειτουργεί ο περιστροφικός κλίβανος. Το 
καύσιμο είναι πετ – κοκ (96%) και LPG (4%). Ο κατακόρυφος φούρνος Herreshoff είναι εκτός 
λειτουργίας σύμφωνα με το πρόγραμμα παραγγελιών.  

- Το σύστημα αποθείωσης καυσαερίων είναι σε πλήρη λειτουργία με στιγμιαία ωριαία 
κατανάλωση 109 κιλά / ώρα ενεργής καυστικής μαγνησίας.  

- Έχει γίνει αντικατάσταση με καινούριο μηχάνημα του συστήματος τροφοδοσίας πετ - κοκ. 
- Έγινε επίσκεψη στο χώρο ελέγχου (control room) της λειτουργίας της μονάδας 

(περιστροφικού κλιβάνου), όπου διαπιστώθηκε η καταγραφή των περιβαλλοντικών 
παραμέτρων. 

- Υπάρχουν διάχυτες εκπομπές σκόνης (κίνηση οχημάτων, άνεμος κλπ), που υποδηλώνουν 
την αναγκαιότητα περισσότερης – συχνότερης διαβροχής. Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη 
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της αυτοψίας ότι είχε γίνει διαβροχή των διαδρόμων κίνησης των οχημάτων , η οποία ωστόσο 
δεν επαρκούσε.  

- Σε διάφορα σημεία υπάρχουν στερεά απόβλητα που χρήζουν περεταίρω διαχείρισης 
(σκραπ, φίλτρα χρησιμοποιημένα, ελαστικά οχημάτων, παλέτες κλπ).  

Ζητήθηκαν πρόσθετες διευκρινήσεις σχετικά με την τήρηση των ακόλουθων περιβαλλοντικών όρων 
της Α.Ε.Π.Ο. από την εταιρεία : 5.2.2.5 – 5.1.1.7 – 5.1.1.8 – 5.1.1.14 – 5.1.1.16- 5.1.1.23 – 5.1.2.5 
– 5.1.2.6 -5.1.2.13 – 6.2.2 – 6.2.8 – 6.2.9 – 6.2.12 – 6.2.13 – 6.3 – 6.5 – 6.9 - 6.12 – 6.20 
 
Υπόμνημα της εταιρείας (06-05-2022)   
Η εταιρεία κατέθεσε το (30) σχετικό συμπληρωματικό υπόμνημα στην Υπηρεσία στο οποίο κατάθεσε 
τις απόψεις της και αναφέρθηκε όπως ζητήθηκε στην τήρηση των ακόλουθων περιβαλλοντικών 
όρων της Α.Ε.Π.Ο. : 5.2.2.5 – 5.1.1.7 – 5.1.1.8 – 5.1.1.14 – 5.1.1.16- 5.1.1.23 – 5.1.2.5 – 5.1.2.6 -
5.1.2.13 – 6.2.2 – 6.2.8 – 6.2.9 – 6.2.12 – 6.2.13 – 6.3 – 6.5 – 6.9 - 6.12 – 6.20 .  
 
 
Δ. Προσδιορισμός των Κατηγοριών Παραβάσεων σύμφωνα με την αξιολόγηση των 
ευρημάτων των από 6/12/2021 & 5/4/2022 εκθέσεων αυτοψίας  και στοιχείων υπομνημάτων 
 
Διαπιστώνονται οι ακόλουθες παραβάσεις των όρων και προϋποθέσεων της (16) σχετικής Α.Ε.Π.Ο. :  

1) Όρος Β. 1.1  «Οριακές Εκπομπές Ρυπαντών από όλους τους Φούρνους Έμψησης» και όρος 
5.2.2.1  «Οι εκπομπές από τη λειτουργία της εγκατάστασης δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα 
όρια που εμφανίζονται στην Απόφαση Υλοποίησης της Επιτροπής των συμπερασμάτων 
Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών για την παραγωγή τσιμέντου, ασβέστου και οξειδίου του 
μαγνησίου». 

Παρατηρήθηκαν υπερβάσεις των ορίων για το SΟx (οξείδια του θείου εκφρασμένο ως SΟ2) και το  
CO (μονοξείδιο του άνθρακα). 
(Είδος Παράβασης : Παράβαση που προκαλεί ρύπανση ή άλλη περιβαλλοντική υποβάθμιση – 
Μέτρια/ Μέτρια Παράβαση) 
 

2) Όρος 5.2.2.5 «Το δάπεδο της πλατείας στην οποία γίνεται η αποθήκευση της πρώτης ύλης 
να είναι αδιαπέραστο. … Εντός χρονικού διαστήματος ενός μήνα από την έκδοση της 
παρούσας, να υποβληθεί έκθεση του τρόπου αποθήκευσης της πρώτης ύλης στην πλατεία 
(σχήμα, ύψος, κλπ) στην οποία να περιγράφονται τα μέτρα ασφάλειας, το σύστημα 
διαχείρισης των ομβρίων και να υπολογίζεται η μέγιστη ποσότητα αποθήκευσης με βάση τον 
τρόπο τοποθέτησης αυτής.» 

Δεν έχει υποβληθεί η σχετική έκθεση. (Είδος Παράβασης : Διοικητική Παράβαση – Μη ουσιώδης/ 
Χαμηλή Παράβαση). Θα τεθεί προθεσμία συμμόρφωσης στο Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών.  
 

3) Όρος 5.1.1.2 «Τα καυσαέρια αφού διέλθουν από τους προθερμαντήρες πριν να εξέλθουν 
στην ατμόσφαιρα να διέρχονται από σύστημα επεξεργασίας καυσίμων…» 

Δεν λειτουργούσε στην πρώτη αυτοψία σύστημα ξηρής αποθείωσης. Γίνονταν εργασίες 
αποπεράτωσης.  Στη δεύτερη αυτοψία διαπιστώθηκε εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος 
αποθείωσης.  Για την παράβαση αυτή επιβλήθηκαν με την (21) σχετική διοικητικές κυρώσεις από τη 
Δνση Ανάπτυξης Π.Ε. Εύβοιας.  Η εταιρεία συμμορφώθηκε και δεν καταλογίζεται ως παράβαση.  
  

4) Όρος 5.1.1.7 «Στον ανωτέρω σταθμό να γίνεται τουλάχιστον μέτρηση μετεωρολογικών 
στοιχείων (διεύθυνση & ταχύτητα ανέμου) καθώς και μέτρηση των παραμέτρων (NO, NO2 , 
ΝΟΧ, SOx, CO, ΑΣ10, ΑΣ-2,5, πολυκυκλικοί υδρογονάνθρακες, βαρέα μέταλλα) με αυτόματα 
όργανα συνεχούς λειτουργίας. Να υπάρχουν συστήματα ηλεκτρονικής καταγραφής των 
μετρήσεων και βαθμονόμησης των συσκευών μέτρησης, σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία». 

Δεν γίνονται μετρήσεις για βαρέα μέταλλα και πολυκυκλικούς υδρογονάνθρακες. (Είδος Παράβασης: 
Διοικητική Παράβαση – Μη ουσιώδης/ Μέτρια Παράβαση). Θα τεθεί προθεσμία συμμόρφωσης στο 
Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών. 
  

5) Όρος 5.1.1.8 «Να υποβληθεί, προς έγκριση, στην αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠΕΝ (Τμήμα 
Ποιότητας του αέρα/Δ/νση Κλιματικής Αλλαγής), με κοινοποίηση αυτής και στην υπηρεσίας 
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μας, ένα εξάμηνο πριν από τη λειτουργία του παραπάνω σταθμού και του φούρνου σχετική 
Τεχνική Έκθεση,…» 

Δεν έχει υποβληθεί  (Είδος Παράβασης: Διοικητική Παράβαση – Μη ουσιώδης/ Μέτρια 
Παράβαση). Θα τεθεί προθεσμία συμμόρφωσης στο Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών. 

 
6) Όρος 5.1.1.11 «Να λαμβάνονται τα ακόλουθα μέτρα για τον περιορισμός των διάχυτων 

εκπομπών σκόνης…… 
Υπάρχουν διάχυτες εκπομπές σκόνης (κίνηση οχημάτων, άνεμος κλπ), που υποδηλώνουν την 
αναγκαιότητα περισσότερης – συχνότερης διαβροχής. (Είδος Παράβασης : Παράβαση που προκαλεί 
ρύπανση ή άλλη περιβαλλοντική υποβάθμιση – Μικρή/ Χαμηλή Παράβαση). Θα επιβληθούν μέτρα 
στο Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών. 
 

7) Όρος 5.1.1.14 «Να μετρούνται μια φορά το εξάμηνο, οι σωματιδιακές εκπομπές στην έξοδο 
των συστημάτων αποκονίωσης που περιγράφονται στις παραγράφους 5.2.2.17. και 5.2.2.18. 
Οι εκπομπές πρέπει να μην υπερβαίνουν τα 10mg/m3. Να γίνεται καταγραφή των μετρήσεων 
σε βιβλίο θεωρημένο από το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ΠΕ Εύβοιας. Τα 
ετήσια αποτελέσματα να αποστέλλονται στην αρμόδια περιβαλλοντικά αδειοδοτούσα αρχή. 
(Βέλτιστη Διαθέσιμη Τεχνική). Τα σωματίδια που συλλέγονται από το παραπάνω σύστημα 
αποκονίωσης να ανακυκλώνονται και να οδηγούνται στο σιλό αποθήκευσης πρώτης ύλης 
(Βέλτιστη Διαθέσιμη Τεχνική)». 

Δεν τηρείται  (Είδος Παράβασης: Διοικητική Παράβαση – Μη ουσιώδης/ Μέτρια Παράβαση). Θα τεθεί 
προθεσμία συμμόρφωσης στο Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών. 
 

8) Όρος 5.1.1.16 «Να συντηρούνται επιμελώς τα συστήματα αποκονίωσης του εργοστασίου, 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές τους και να τηρείται σχετικό βιβλίο θεωρημένο από το Τμήμα 
Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ΠΕ Εύβοιας (Βέλτιστη Διαθέσιμη Τεχνική).» 

Δεν υπάρχει σχετικό βιβλίο. (Είδος Παράβασης : Διοικητική Παράβαση – Μη ουσιώδης/ Χαμηλή 
Παράβαση).  Θα τεθεί προθεσμία συμμόρφωσης στο Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών. 
 

9) Όρος 5.1.1.23 «Να τηρείται ημερολόγιο συντήρησης των δεξαμενών με προσφραγισμένες 
από το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ΠΕ Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδος αριθμημένες σελίδες στο οποίο να σημειώνονται τα εξής…» 

Δεν υπάρχει σχετικό βιβλίο. (Είδος Παράβασης : Διοικητική Παράβαση – Μη ουσιώδης/ Χαμηλή 
Παράβαση).  Θα τεθεί προθεσμία συμμόρφωσης στο Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών. 
 

10) Όρος 5.1.2.1 «Η διαχείριση των μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων της βιομηχανίας να 
γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4042/2012 κα της ΚΥΑ Η.Π. 50910/2727/2003 ΚΥΑ 
όπως ισχύει (ΦΕΚ 1909/Β/22-12-2003). Η μεταφορά των στερεών αποβλήτων της 
βιομηχανίας να γίνεται από νόμιμα αδειοδοτημένο φορέα, ο οποίος να διαθέτει άδεια σε ισχύ 
συλλογής και μεταφοράς των αποβλήτων των συγκεκριμένων κωδικών ΕΚΑ και ο οποίος να 
διαθέτει σύμβαση σε ισχύ με αποδέκτη (εγκατάσταση παραλαβής), η ΑΕΠΟ του οποίου να 
επιτρέπει την παραλαβή αποβλήτων των συγκεκριμένων κωδικών ΕΚΑ, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της πιο πάνω ΚΥΑ». 

Σε διάφορα σημεία υπάρχουν στερεά απόβλητα που χρήζουν περεταίρω διαχείρισης (σκραπ, φίλτρα 
χρησιμοποιημένα, ελαστικά οχημάτων, παλέτες κλπ). (Είδος Παράβασης : Παράβαση που ενδέχεται 
να προκαλέσει ρύπανση ή άλλη περιβαλλοντική υποβάθμιση – Χαμηλή/ Ασήμαντη μη συμμόρφωση).  
Θα τεθεί προθεσμία συμμόρφωσης στο Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών. 
 

11) Όρος 5.1.2.5 «O φορέας λειτουργίας να προσκομίσει στη Δ/νση ΠΕΧΩΣ Στ.Ελλάδας/ 
ΑΔΘΣτΕ τις συμβάσεις με τους φορείς διαχείρισης του αποβλήτου καθώς και την ΑΕΠΟ και 
άδεια λειτουργίας του.» 

Δεν προσκομίστηκαν οι σχετικές συμβάσεις και ΑΕΠΟ /  Άδειες Λειτουργίας. (Είδος Παράβασης : 
Διοικητική Παράβαση – Μη ουσιώδης/ Χαμηλή Παράβαση) 
 

12) Όρος 5.1.2.6 «Η σκόνη που συλλέγεται από το σακκόφιλτρο του συστήματος ξηρής 
αποθείωσης χαρακτηρίζεται ως απόβλητο και όχι ως παραπροϊόν δεδομένου ότι δεν έχουν 
τεκμηριωθεί σίδηρος πληροί τα κριτήρια του άρθρου 12 του Ν. 4042/2012. Για να γίνει 
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αποχαρακτηρισμός ως αποβλήτου (δευτερογενές υλικό) θα πρέπει να ακολουθηθεί η 
διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 13 του Ν. 4042/2012».  

Δεν έχει γίνει αποχαρακτηρισμός ως αποβλήτου. (Είδος Παράβασης : Διοικητική Παράβαση – Μη 
ουσιώδης/ Χαμηλή Παράβαση)  
 

13) Όρος 6.2.2 «Στην έξοδο της περιστροφικής καμίνου έψησης που κάνει χρήση καυσίμου 
petcoke να διενεργείται δειγματοληψία και μέτρηση συγκέντρωσης βαρέων μετάλλων (As, 
Cd, Cr, Co, Cu, Mn,Ni, Pb, Sb, Ti και V), διοξινών/φουρανίων (PCDD/PCDF) και TOC ανά 
εξάμηνο. Οι τιμές εκπομπής δε θα πρέπει να υπερβαίνουν τα όρια της παραγράφου Β1.1». 

Δεν τηρείται    (Είδος Παράβασης : Διοικητική Παράβαση – Μη ουσιώδης/ Μέτρια Παράβαση) 
 

14) Όρος 6.2.8 Να ελαχιστοποιηθούν οι εκπομπές CO με συνεχή και σταθερή τροφοδοσία των 
καυσίμων, χρησιμοποίηση α΄ύλης που έχει υποστεί προκατεργασία για απομάκρυνση της 
οργανικής ύλης και με βελτιστοποίηση του ελέγχου διεργασίας. 

Παράβαση το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου του 2021.  (Είδος Παράβασης : Παράβαση 
που προκαλεί ρύπανση ή άλλη περιβαλλοντική υποβάθμιση – Μικρή/ Χαμηλή Παράβαση) 
 

15) Όρος 6.2.12 «Σε περιπτώσεις έκτακτων περιστατικών ρύπανσης να ενημερώνονται με 
αποστολή σχετικής τηλεμοιοτυπίας εντός του πρώτου εργάσιμου 24ωρου από την εκδήλωση 
του περιστατικού, η υπηρεσία μας, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας (Ειδική Γραμματεία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος) και της οικείας Περιφέρειας 
(Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού)». 

Δεν τηρήθηκε . (Είδος Παράβασης : Διοικητική Παράβαση – Μη ουσιώδης/ Χαμηλή Παράβαση) 
 

16) Όρος 6.2.13 «Σε περιπτώσεις βλάβης του εξοπλισμού αντιρρύπανσης και εφόσον δεν 
αποκαθίσταται η κανονική λειτουργία εντός 48 ωρών, να ενημερώνονται με αποστολή 
σχετικής τηλεμοιοτυπίας εντός 24 ωρών μετά το πέρας του 48ωρου, η Δ/νση 
ΠΕΧΩΣ/ΑΔΘΣτΕ και η Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της οικείας Περιφέρειας. 
Σχετική ενημέρωση να πραγματοποιείται και μετά την αποκατάσταση της κανονικής 
λειτουργίας». 

Δεν τηρήθηκε . (Είδος Παράβασης : Διοικητική Παράβαση – Μη ουσιώδης/ Χαμηλή Παράβαση) 
 

17) Όρος 6.3 «Οι μέσες ημερήσιες τιμές των συνεχών μετρήσεων, τα αποτελέσματα των 
περιοδικών μετρήσεων των ατμοσφαιρικών εκπομπών, η ημερομηνία διενέργειας των 
μετρήσεων, το είδος των μετρήσεων, τυχόν παρατηρήσεις και το ονοματεπώνυμο του 
ελέγξαντος να καταγράφονται σε ημερολόγιο καταγραφής των εκπομπών το οποίο να έχει 
αριθμημένες σελίδες και να είναι θεωρημένο από τη Δ/νση ΠΕΧΩΣ/ΠΣΕ.» 

Στο θεωρημένο βιβλίο δεν καταγράφονται οι ημερήσιες τιμές αλλά οι τιμές δεκαπενθημέρου (Είδος 
Παράβασης : Διοικητική Παράβαση – Μη ουσιώδης/ Χαμηλή Παράβαση) 
 

18) Όρος 6.9 «Η επιχείρηση εντάσσεται στις περιπτώσεις του Παραρτήματος Ι της ΥΑ 
181478/965/2017 (ΦΕΚ 3763/Β’/26.10.2017). Για το λόγο αυτό ο φορέας της δραστηριότητας 
υποχρεούται να συμμορφωθεί με τον Κανονισμό 166/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 18ης Ιανουαρίου 2006 «για τη σύσταση ευρωπαϊκού μητρώου 
έκλυσης και μεταφοράς ρύπων και για την τροποποίηση των οδηγιών 91/689/ΕΟΚ και 
96/61/ΕΚ του Συμβουλίου», καθώς και με τις λοιπές απαιτήσεις της παραπάνω Κ.Υ.Α. εντός 
των προθεσμιών που αναφέρονται σ’ αυτή.» 

Δεν προσκομίστηκαν στοιχεία συμμόρφωσης με την ως άνω απαίτηση. (Είδος Παράβασης : 
Διοικητική Παράβαση – Μη ουσιώδης/ Χαμηλή Παράβαση) 
 

19) Όρος 6.20 «H δραστηριότητα οφείλει να είναι πλήρως συμμορφωμένη με τους όρους του 
κανονισμού λειτουργίας του Επιχειρηματικού Πάρκου, που προβλέπονται στο άρθρο 59 του 
Ν. 3982/2011 το αργότερο μέχρι την έκδοση της απόφασης του άρθρου 53 παράγραφος 3 
του Ν. 3982/2011.» 

Δεν προσκομίστηκαν στοιχεία συμμόρφωσης με την ως άνω απαίτηση. (Είδος Παράβασης : 
Διοικητική Παράβαση – Μη ουσιώδης/ Χαμηλή Παράβαση) 
 

 



Σελίδα 7 από 9 

Ε. Τελική Αξιολόγηση της σοβαρότητας της Παράβασης 
 
1. Υποτροπή και ιστορικό συμμόρφωσης : Η εταιρεία στην συγκεκριμένη θέση της βιομηχανίας, 
όπως προκύπτει από το αρχείο της Υπηρεσίας μας δεν έχει ιστορικό περιβαλλοντικών παραβάσεων.  

2. Κατηγορία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης : Η μονάδα ανήκει στην περιβαλλοντική κατηγορία Α2 
σύμφωνα με την Υ.Α  Αριθμ. ΔΙΠΑ/οικ.  37674: (ΦΕΚ 2471B/10-8-2016): Τροποποίηση και 
κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και 
δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 
4014/21.9.2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και διαθέτει την (16) 
σχετική Α.Ε.Π.Ο. 
3. Συμμόρφωση πριν την αυτοψία : Η εταιρεία σταμάτησε τη λειτουργία του περιστροφικού κλιβάνου 
μετά την αστοχία στην παραγωγική διαδικασία και ξεκίνησε εργασίες εγκατάστασης συστήματος 
αποθείωσης των απαερίων.   
4. Βαθμός συνεργασίας και συμπεριφορά του ελεγχόμενου κατά τη διάρκεια της ελεγκτικής 
διαδικασίας : Υπήρξε καλή συνεργασία, παροχή όσων στοιχείων ζητήθηκαν, διευκόλυνση 
πρόσβασης σε χώρους και εξοπλισμό της εγκατάστασης.  
 

Από την αξιολόγηση των ευρημάτων των από 6/12/2021 & 5/4/2022 εκθέσεων αυτοψίας  και 
στοιχείων υπομνημάτων δεν προέκυψαν επαρκή στοιχεία που να τεκμηριώνουν παράβαση που να 
προκαλεί σοβαρές σωματικές βλάβες σε πρόσωπα, ή ουσιαστικές σημαντικές βλάβες στην ποιότητα 
του αέρα, την ποιότητα του εδάφους , την ποιότητα του νερού ή στα ζώα ή τα φυτά, όπως αυτές 
περιγράφονται στον Πίνακα 1 της (5) σχετικής Υ.Α.  «Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») 
για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».  

  

Ε. Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (Π.Δ.Ε.) 
1. Η εταιρεία θα πρέπει να τηρήσει το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα συμμόρφωσης :  

-  Για τους όρους  Β. 1.1 &   5.2.2.1  δίδεται προθεσμία έξι (6) μηνών  

- Για τον όρο 5.2.2.5  δίδεται προθεσμία τριών (3) μηνών 

- Για τον όρο 5.1.1.7  δίδεται προθεσμία τριών (3) μηνών 

- Για τον όρο 5.1.1.8  δίδεται προθεσμία έξι (6) μηνών 

- Για τον όρο 5.1.1.11  δίδεται προθεσμία τριών (3) μηνών 

- Για τον όρο 5.1.1.14  δίδεται προθεσμία τριών (3) μηνών 

- Για τον όρο 5.1.1.16  δίδεται προθεσμία ενός (1) μηνός 

- Για τον όρο 5.1.1.23  δίδεται προθεσμία ενός (1) μηνός 

- Για τον όρο 5.1.2.1  δίδεται προθεσμία τριών (3) μηνών 

- Για τον όρο 5.1.2.5  δίδεται προθεσμία ενός (1) μηνός 

- Για τον όρο 5.1.2.6  δίδεται προθεσμία έξι (6) μηνών 

- Για τον όρο 6.2.2  δίδεται προθεσμία τριών (3) μηνών 

- Για τον όρο 6.3  δίδεται προθεσμία ενός (1) μηνός 

- Για τον όρο 6.9  δίδεται προθεσμία ενός (1) μηνός 

- Για τον όρο 6.20  δίδεται προθεσμία ενός (1) μηνός 

 

2.  Πρόσθετη επιβολή μέτρων για την  άρση των παραβάσεων :  

- Σχετικά με τον όρο 5.2.2.1 και την πρόληψη υπέρβασης των ορίων για το SΟx (οξείδια του 
θείου εκφρασμένο ως SΟ2) και το  CO (μονοξείδιο του άνθρακα), θα πρέπει να αξιολογηθεί 
η αποτελεσματικότητα, η ευελιξία και η ταχύτητα ανταπόκρισης του συστήματος αποθείωσης 
ως προς τη διαχείριση πιθανών αιχμών της συγκέντρωσης των ρύπων – στόχων, ώστε να 
ελαχιστοποιείται το χρονικό διάστημα της ημέρας κατά το οποίο καταγράφονται αυξημένες 
τιμές και να διατηρείται η μέση ημερήσια τιμή εντός των προβλεπόμενων ορίων. Με μέριμνα 
του φορέα να εκπονηθεί κατάλληλη μελέτη αξιολόγησης της λειτουργίας του συστήματος 
αποθείωσης με σκοπό την πρόταση μέτρων βελτίωσης της λειτουργίας του συστήματος 
αποθείωσης. Προθεσμία συμμόρφωσης: έξι (6) μηνών. 

- Για τη μείωση των διάχυτων εκπομπών σκόνης (όρος 5.1.1.11)  θα πρέπει να υπάρχει 
πρόγραμμα συστηματικής διαβροχής των δρόμων, ιδίως όταν ο καιρός είναι ξηρός. Οι χώροι 
που χρησιμοποιούνται από φορτηγά θα πρέπει να είναι επιστρωμένοι, όπου αυτό είναι 
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εφικτό, και η επιφάνεια θα πρέπει να διατηρείται όσο το δυνατόν καθαρότερη. Προθεσμία 
Συμμόρφωσης: τριών (3) μηνών 

- Να γίνει κατάλληλη διαχείριση των στερεών αποβλήτων που εντοπίστηκαν διάσπαρτα σε 
διάφορα σημεία της μονάδας κατά την αυτοψία στις 5/4/2022 (σκραπ, φίλτρα 
χρησιμοποιημένα, ελαστικά οχημάτων, παλέτες κλπ). Προθεσμία Συμμόρφωσης: τριών (3) 
μηνών 

 

3. Παροχή κατευθυντήριων οδηγιών :  

- Να υπάρχει διαφάνεια ως προς τις πραγματοποιούμενες μετρήσεις. Δίνεται οδηγία να 
δημοσιοποιούνται οι μετρήσεις σε κατάλληλο διαδικτυακό τόπο. Μέχρι τη λειτουργία του 
ιστότοπου οι μετρήσεις να αποστέλλονται σε μηνιαία βάση στις αρμόδιες υπηρεσίες (Τμήμα 
Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας ΠΕ Εύβοιας, Δνση Ανάπτυξης ΠΕ Εύβοιας). Σε 
περίπτωση υπερβάσεων να υπάρχει επαρκής αιτιολόγηση καθώς και περιγραφή των 
ενεργειών που ελήφθησαν για την αντιμετώπισή τους.  

- Πριν την απαιτούμενη βαθμονόμηση των οργάνων μέτρησης από πιστοποιημένους φορείας 
και σε εύλογο χρονικό διάστημα να γίνεται σχετική ενημέρωση των αρμόδιων Υπηρεσιών 
(Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας ΠΕ Εύβοιας, Δνση Ανάπτυξης ΠΕ Εύβοιας) 

 

Με την πάροδο του τεθέντος χρονοδιαγράμματος του Π.Δ.Ε., ο φορέας θα πρέπει υποβάλλει προς 
την Υπηρεσία μας, Δήλωση Συμμόρφωσης που περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεκμήρια για την 
επιβεβαίωση πραγματοποίησης των ενεργειών συμμόρφωσης που περιλήφθηκαν στο Π.Δ.Ε.  

Το Π.Δ.Ε. δεν απαλλάσσει τον ελεγχόμενο από τυχόν ποινικές ή αστικές ευθύνες λόγω μη 
συμμόρφωσής του. 

 

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του φορέα λειτουργίας του έργου με το ως άνω Πρόγραμμα 
Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) εντός των ανωτέρω προθεσμιών, επιβάλλονται οι διοικητικές 
κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 4014/2011, όπως αναλυτικά καθορίζονται στην (5) 
σχετική Υπουργική Απόφαση.   

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 Μ.Ε.Π. 
 Ο Προϊστάμενος   

 Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. 
  
  
  

 Τερζής Αντώνιος 
 Χημ. Μηχ/κός με Α΄ β. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
  

1.   Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ευβοίας 
  

2. Γραφείο Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος 
  

3. Δ/νση Ανάπτυξης ΠΕ Ευβοίας 
  

4. Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού,  
 Λ. Καλυβίων 2, 351 32 ΛΑΜΙΑ 
  

3. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, Διεύθυνση Περιβάλλοντος & 
Χωρικού Σχεδιασμού Στερεάς Ελλάδας, email: dipexoster@apdthest.gov.gr 
  

4. Δήμος Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, Τμήμα Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας, 
email: skoumpris@0728.syzefxis.gov.gr  &  dkireos@otenet.gr  
  

6. Τμήμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Σώμα Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος, Μεσογείων 119, 
Αθήνα, email:  sene.tep@prv.ypeka.gr   
  

7. Διεύθυνση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
Λ. Καλυβίων Λαμία, 35132 
(ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ) 
Email: ddhd@pste.gov.gr  

 

 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 

1. Χρον. Αρχείο 
2. Φ.ΚΕΠΠΕ 
3. Φ. Ελέγχου (Αντίγραφα) 
4. Π. Ντζαμίλης  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

mailto:dipexoster@apdthest.gov.gr
mailto:skoumpris@0728.syzefxis.gov.gr
mailto:dkireos@otenet.gr
mailto:sene.tep@prv.ypeka.gr
mailto:ddhd@pste.gov.gr

		2022-05-19T14:45:47+0300
	PANAGIOTIS NTZAMILIS




