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                                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ  ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
                                                                                                         ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  
                                                                                                  ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 Χαλκίδα  :   17-06-2016 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ   ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ  
ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α∆ΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, 

         
 Αρ. πρωτ. : 

  
5170/Φ.14/3652 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ            Σχετ.:   4834 
Ταχ. ∆/νση  :  Λ.Χαινά 93   
Ταχ. Κώδικας  : 34132   
Πληροφορίες : ∆. Μανώλης                                          
Τηλέφωνο : 2221353402    
FAX : 2221353451   
e-mail                : manolis.d@evia.pste.gov.gr  
    

 
  

Θέµα : «Άδεια λειτουργίας παράκτιου σταθµού ανεφοδιασµού υγρών καυσίµων 

θαλάσσιων σκαφών άνω των οκτώ (8) µέτρων, αποθηκευτικού όγκου δεξαµενών 

60 κ.µ., εντός της χερσαίας ζώνης του λιµένα Λιναριάς Σκύρου Ν. Εύβοιας, 

ιδιοκτησίας της εταιρείας «CORAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ∆ΩΝ 

ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» µε δ.τ. «CORAL Α.Ε.» 

 
  θέση :  Λιµένας Λιναριάς Σκύρου              ∆ήµος : Σκύρου                   Π.Ε: Εύβοιας  

Κ.Α.∆. 2008 : 46.71    

Α.Φ.Μ. :   094472979  ∆.Ο.Υ. :     ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΒΑΘΜΟΣ ΟΧΛΗΣΗΣ :    ΧΑΜΗΛΗ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ :   Α2 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 122222201000  

Εκπρόσωπος : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΩΜΑΪ∆ΗΣ 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ  

 
Έχοντας   υπόψη : 

   1) Τις διατάξεις των Ν.3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α’/2011) «Απλοποίηση της αδειοδότησης…..» και 
Ν.3325/2005 (ΦΕΚ 68/Α’/2005) «Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών - βιοτεχνικών 
εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» όπως έχουν 
τροποποιηθεί και ισχύουν από τους Ν 4072/ 2012 (ΦΕΚ 86/Α’/2012) & Ν. 4155/ 2013 (ΦΕΚ 
120/Α’/2013). 

2) Την ΥΑ µε αριθ. πρωτ. οικ. 483/35/Φ.15/17-01-2012 (ΦΕΚ 158/Β’/2012) «Καθορισµός τύπου, 
δικαιολογητικών και διαδικασίας για την εγκατάσταση και ……...». 

3) Τον Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ 230/Α’/2002) «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες 
διατάξεις» όπως αυτός τροποποιήθηκε µε τον Ν.3335/05 (ΦΕΚ 95/Α’/2005) Έλεγχος της 
διακίνησης και αποθήκευσης πετρελαιοειδών προϊόντων – Ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου 
Ανάπτυξης. 

4) Την υπ’ αριθ. ∆2/16570/07-09-2005 Υ.Α. «Κανονισµός Αδειών» (ΦΕΚ 1306/Β’/2005), όπως 
αυτή τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε τις αποφάσεις µε αριθµό ∆2/Α/Φ.8/11287/29-05-
2006 (ΦΕΚ 771/Β’/2006), ∆2/Α/Φ.8/25750/28-12-2007 (ΦΕΚ 2512/Β’/2007), ∆2/Α/19843/29-
09-2011 (ΦΕΚ 2191/Β’/2011), ∆2/Α/22285/09-11-2012 και ∆2/Α/22287/Α/09-11-2012 (ΦΕΚ 
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2998/Β’/2012), και ∆2/Α/21366/21-11-2013 (ΦΕΚ 3070/Β’/2013). 
5) Την ΚΥΑ µε αριθ. Α8/οικ.26374/2079/28-04-2014 (ΦΕΚ 1248/Β’/2014) «Καθορισµός 

προϋποθέσεων και λεπτοµερειών για τη διακίνηση των πετρελαιοειδών προϊόντων από τους 
κατόχους αδειών του Ν. 3054/2002». 

6) Την ΚΥΑ µε αριθ. ΠΟΛ. 1206/30-08-2013 «Εγκατάσταση Ολοκληρωµένων Συστηµάτων 
Ελέγχου και ηλεκτρονικής µετάδοσης δεδοµένων Εισροών – Εκροών στις εγκαταστάσεις 
πωλητών πετρελαίου θέρµανσης και διασφάλιση συναλλαγών µέσω αυτών» (ΦΕΚ 
2237/Β’/2013). 

7) Τις διατάξεις των Νόµων 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α’/1986), 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α’/2002) και 
3710/2008 (ΦΕΚ 216/Α’/2008). 

8) Το µε αριθ. πρωτ. ∆3/Β/7428/06-04-2012 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Εγκαταστάσεων 
Πετρελαιοειδών/Τµήµα Β’/Γενική ∆ιεύθυνση Ενέργειας/Γενική Γραµµατεία Ενέργειας και 
Κλιµατικής Αλλαγής του ΥΠΕΚΑ «Αδειοδότηση σταθµού διανοµής υγρών καυσίµων σε 
σκάφη», απάντηση στο µε αριθ. πρωτ. 2691/177/21-03-2012 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης 
Ανάπτυξης και Συντονισµού του ΥΠΑΑΝ µε το οποίο διαβιβάσθηκε το µε αριθ. πρωτ. 
1099/Φ.14/02-03-2012 έγγραφο της Υπηρεσίας µας. 

9)  Την ΥΑ 34628/85 (ΦΕΚ 799/Β’/1985), όπως συµπληρώθηκε µε την ΚΥΑ Π-7086/88/Φ.5.2/02-
08-1988 (ΦΕΚ 550/Β’/1988 «Καθορισµός τεχνικών προδιαγραφών ασφαλούς λειτουργίας…».  

10) 
 
 

Τις διατάξεις του Π.∆. 182/2005 «∆ιάρθρωση και αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης και 
συντονισµού της Γ.Γ. Βιοµηχανίας του Υ.Π.Α.Ν. και του Π.∆. 78/2006 «∆ιάρθρωση, στελέχωση 
αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης …» (ΦΕΚ 80/Α’/2006). 

11) Τις διατάξεις του Ν. 3852/07-06-2010 (ΦΕΚ 87/Α'/2010) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

12) Το Π.∆. 148/27-12-2010 (ΦΕΚ 241/Α'/2010) «Οργανισµός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας». 
13) Τον Νόµο 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α’/21-09-2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και 

δραστηριοτήτων, ………..)». 
14) Την ΥΑ µε αριθ. πρωτ. 1958/13-01-2012 (ΦΕΚ 21/Β’/13-01-2012) «Κατάταξη δηµοσίων και 

ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες …………». 
15) Την ΚΥΑ 3137/191/Φ.15/21-03-2012 (ΦΕΚ 1048/Β’/04-04-2012) «Αντιστοίχηση των 

κατηγοριών των βιοµηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και …………..)». 
16) Την ΚΥΑ µε αριθ. πρωτ. Φ.15/4187/266/21-03-2012 (ΦΕΚ 1275/Β’/11-04-2012) «Καθορισµός 

Πρότυπων Περιβαλλοντικών ∆εσµεύσεων (ΠΠ∆) κατά κλάδο δραστηριότητας ……….». 
17) Τις διατάξεις του  Ν. 4042 / 2012 (ΦΕΚ 24/Α’/2012) “Ποινική προστασία του περιβάλλοντος...” 
18) Την µε αριθ. πρωτ. 49040/6211/12-12-2011 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων. 
19) Την ΚΥΑ 0004169 ΕΞ 2015 (ΦΕΚ 2711 Β’/2015) «∆ιαδικασίες και προδιαγραφές 

εγκατάστασης και λειτουργίας ολοκληρωµένων συστηµάτων ηλεκτρονικού ελέγχου εισροών − 
εκροών σε πλωτά µέσα (σλέπια, κ.λπ.) µεταφοράς πετρελαιοειδών. Εγκατάσταση, διαδικασίες 
και προδιαγραφές εγκατάστασης και λειτουργίας ηλεκτρονικού συστήµατος εντοπισµού θέσης 
(Global Positioning System − GPS). ∆ηµιουργία Κέντρου Συντονισµού στην Γ.Γ.Π.Σ. του 
Υπουργείου Οικονοµικών. Απαιτήσεις συµµόρφωσης, καταγραφής, λειτουργίας και 
διασφάλισης των µετρήσεων στις µεταφερόµενες ποσότητες και ηλεκτρονικής αποστολής 
δεδοµένων. Καθορισµός του χρονοδιαγράµµατος εφαρµογής, καθώς και του είδους και 
περιεχοµένου των στοιχείων που παρέχονται από το σύστηµα αυτό.». 

20) Την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 100229/2885 Ανάθεση άσκησης αρµοδιοτήτων στους εκλεγµένους 
Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ 2542/Β’/2014). 

21) Την απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Εύβοιας µε αριθ. οικ. 142133/7028/15-12-2014 «Παροχή 
εξουσιοδότησης υπογραφής Μ.Ε.Α στους Προϊσταµένους ∆ιευθύνσεων και Τµηµάτων της 
Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας» (ΦΕΚ 3475/Β/2014). 

22) Την µε αριθ. πρωτ. 2619/Φ.14/3652/24-04-2015 απόφαση τροποποίησης της µε αριθ. πρωτ. 
10229/Φ.14/3652/12-11-2014 Άδεια εγκατάστασης παράκτιου σταθµού ανεφοδιασµού υγρών 
καυσίµων ……. µε δ.τ. «CORAL Α.Ε.». 

23) Την µε αριθ. πρωτ. 4834/01-06-2016 αίτηση της εταιρείας µε συνηµµένα συµπληρωµένο 
ερωτηµατολόγιο και λοιπά δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας λειτουργίας της 
δραστηριότητας. 

24) Τις υπεύθυνες δηλώσεις του νόµιµου εκπροσώπου της εταιρείας περί εκτέλεσης των έργων 
σύµφωνα µε τις εγκριθείσες µελέτες και τα σχεδιαγράµµατα της άδειας εγκατάστασης και περί 
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των τεχνικών που απασχολούνται στον σταθµό.  
25) Την υπεύθυνη δήλωση του εξουσιοδοτηµένου εκπροσώπου της εταιρείας ότι η εγκατάσταση 

του ολοκληρωµένου συστήµατος εισροών-εκροών έχει ολοκληρωθεί και πληρεί τις 
προδιαγραφές της ΚΥΑ 0004169 ΕΞ 2015 (ΦΕΚ 2711 Β’/2015) όπως ισχύει. 

26) Την υπεύθυνη δήλωση του εγκαταστάτη µηχανικού ότι οι ηλεκτροµηχανολογικές 
εγκαταστάσεις και το σύστηµα εισροών-εκροών έγιναν σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης 
και της επιστήµης και πληρούν την ΚΥΑ 0004169 ΕΞ 2015 (ΦΕΚ 2711 Β’/2015) όπως ισχύει.   

27) Την υπεύθυνη δήλωση του εγκαταστάτη µηχανικού ότι τα έργα εκτελέσθηκαν σύµφωνα µε την 
άδεια εγκατάστασης και την τροποποίησή της. 

28) Την µε αριθ. 20/2015/23-03-2015 Έγκριση ∆όµησης και την µε αριθ. 25/2015/23-03-2015 
Άδεια ∆όµησης. 

29) Το µε αριθ. πρωτ. 3146 Φ.Α.Α.Μ.Π.Υ 249/30-05-2016 Πιστοποιητικό Ενεργητικής 
Πυροπροστασίας. 

30) Τις βεβαιώσεις του πιστοποιηµένου µηχανολόγου µηχανικού ότι η κατασκευή των οριζόντιων 
κυλινδρικών µεταλλικών υπόγειων δεξαµενών υγρών καυσίµων, έχουν γίνει σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές BS EN 12285-1:2003 και του Π.∆. 118/2006.  

31) Τεύχος ογκοµετρικών πινάκων δεξαµενών καυσίµων και Πιστοποιητικό ∆ιακρίβωσης Βέργας, 
µε αριθ. πιστοποιητικών 001/2016/20-04-2016, 002/2016/20-04-2016 και 003/2016/20-04-
2016 (∆ΟΜΙΚΗ ΠΡΟΟ∆ΟΣ Α.Ε.). 

32) Την από  16-06-2016 Εισηγητική έκθεση. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  
 
Χορηγούµε Άδεια Λειτουργίας αόριστης διάρκειας, παράκτιου σταθµού ανεφοδιασµού 

υγρών καυσίµων θαλάσσιων σκαφών άνω των οκτώ (8) µέτρων, αποθηκευτικού όγκου 

δεξαµενών 60 κ.µ., εντός της χερσαίας ζώνης του λιµένα Λιναριάς Σκύρου Ν. Εύβοιας, 

ιδιοκτησίας της εταιρείας «CORAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ∆ΩΝ ΚΑΙ 

ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» µε δ.τ. «CORAL Α.Ε.», σύµφωνα µε την (20) σχετική άδεια 

εγκατάστασης. 
 
1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. 

α) θέση : Χερσαία Ζώνη Λιµένα Λιναριάς Σκύρου      ∆ήµος : Σκύρου     Π.Ε: Εύβοιας  

β) Κάτοχος : «CORAL Α.Ε.» 

γ) Είδος Εγκατάστασης: Σταθµός ανεφοδιασµού υγρών καυσίµων θαλάσσιων σκαφών άνω 

των οκτώ (8) µέτρων µε αποθηκευτικό χώρο 60 κ.µ.  

δ) Πίνακας : 

               Ισχύς Κινητήρια Θερµική Άξια Μηχ/κου Εξοπλισµού 
       (Παραγ. Μηχ/των                           (KW)     ΚW                   (€) 
Εγκατάστασης Παραγ. Μηχ/των    4,50  00,00 28.100,00 
Προστασίας Περιβάλλοντος 1,25    
Μη Παραγωγικός Εξοπλισµός 3,00    
     
          ΣΥΝΟΛΙΚΗ 8,75  00,00 28.100,00 
 
∆εξαµενές : 

1. Μία (1) δεξαµενή δύο (2) διαµερισµάτων συνολικής χωρητικότητας 30,00 κ.µ. 

1.1. Πετρέλαιο κίνησης µε πρόσθετα 15,00 κ.µ. 

1.2. Πετρέλαιο κίνησης 15,00 κ.µ. 

2. Μία (1) δεξαµενή πετρελαίου κίνησης 30,00 κ.µ. 
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Τρόπος εφοδιασµού των εγκαταστάσεων µε υγρά καύσιµα : µε βυτιοφόρα οχήµατα.   

 

2. ΟΡΟΙ : 

Η άδεια αυτή χορηγείται µε την επιφύλαξη της τήρησης των κείµενων διατάξεων που 

αναφέρονται στο σκεπτικό της απόφασης αυτής και µε τους εξής όρους. 

α) Να εφαρµοστούν  τα αναγκαία µέτρα ασφαλείας για τη ζωή και την υγειά των εργαζόµενων 

(π.χ. προστατευτικά περιφράγµατα προ των µηχανηµάτων που κινούνται επικίνδυνα, 

εξασφάλιση επαρκούς φωτισµού και αερισµού στο χώρο εργασίας, φαρµακείο πρώτων 

βοηθειών κτλ.). 

β) Να τηρούνται όλα τα αναγκαία µέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που αναφέρονται 

στην εγκεκριµένη µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η παράβαση των οποίων  αποτελεί 

παράβαση της παρούσας. Ειδικότερα θα πρέπει να τηρούνται οι όροι α2 και ∆2 της (18) 

σχετικής ΑΕΠΟ. 

γ) Να  εφαρµοστούν οι αστυνοµικές υγειονοµικές και του Υπουργείου  εργασίας διατάξεις. 

δ) Να  τηρούνται οι κανονισµοί υγιεινής και ασφάλειας του  προσωπικού. 

ε) Αυστηρή τήρηση των προβλεπόµενων από την πυροσβεστική διατάξεων.  

στ) Να τηρούνται τα προβλεπόµενα στον ΕΛΟΤ HD 384 για την ηλεκτρική εγκατάσταση της 

µονάδας. 

ζ) Να εφαρµόζονται οι διατάξεις της Κ.Υ.Α µε αριθ. οικ.15085/593/03(ΦΕΚ 1186 Β΄/25-8-2003 

¨Κανονισµός Ελέγχων Ανυψωτικών Μηχανηµάτων¨. 

η) Μετά την ολοκλήρωση της διασύνδεσης του ολοκληρωµένου ηλεκτρονικού συστήµατος 

ελέγχου εισροών − εκροών  µε την ΓΓΠΣ, η επιχείρηση είναι υποχρεωµένη να προσκοµίσει 

και καταθέσει άµεσα στην Υπηρεσία µας τα αναλυτικά στοιχεία των εγγεγραµµένων 

δεξαµενών, αντλιών κλπ. µε τους αντίστοιχους αριθµούς µητρώου και τον αριθµό µητρώου 

της εγκατάστασης (αντίγραφο ΓΓΠΣ Μητρώου Εγκαταστάσεων).   
 
3. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να επιβάλλει την εκτέλεση µεταρρυθµίσεων και 

περιορισµών στην ανωτέρω εγκατάσταση, σε κάθε περίπτωση που θα διαπιστωθεί ότι είναι 

αναγκαίο για να εκπληρωθεί ο σκοπός των ως άνω διατάξεων. 
 
4. Για την απαιτούµενη (σύµφωνα µε τις διατάξεις των σχετικών Β.∆. από 16-3-50 και 24-11-53 

και των Π.∆.902/75 και 274/97) υπεύθυνη επίβλεψη εγκατάστασης, λειτουργίας και 

συντήρησης του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού, πρέπει να προσλαµβάνεται πρόσωπο 

που να έχει τα προβλεπόµενα από τις διατάξεις αυτές και κάθε άλλη σχετική, προσόντα. 
 
5. Η παρούσα άδεια µεταβιβάζεται µόνον κατόπιν προηγούµενης εγκρίσεως της Αδειοδοτούσας 

Αρχής, χωρίς αυτήν την έγκριση η επιχείρηση δεν µπορεί να λειτουργήσει στο όνοµα 

φυσικού η νοµικού προσώπου άλλου, εκτός του ανωτέρου στο όνοµα του οποίου εκδόθηκε. 
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6. Η άδεια αυτή δεν απαλλάσσει τον κάτοχο της επιχείρησης από την υποχρέωση να εφοδιαστεί 

µε άλλες άδειες, αν από άλλες διατάξεις προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση. 

7. Η παρούσα άδεια ανακαλείται µε σχετική απόφασή µας, όταν δεν πληρούνται οι 

προαναφερόµενοι όροι και προϋποθέσεις. 
 
8. Η προσφυγή κατά της παρούσας απόφασης, όσον αφορά τη νοµιµότητα της έκδοσής της, 

απευθύνεται στον Γ.Γ. Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης (Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Στερεάς 

Ελλάδας/∆νση ∆ιοίκησης/Τµήµα ∆ιοικητικού-Οικονοµικού Ν. Φθιώτιδας, Λεωνίδου 6, 35100 

Λαµία) εντός 15 ηµερών από την δηµοσίευση της απόφασης ή την ανάρτησή της στο 

διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής, σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του άρθρου 227, παρ.1 του Ν.3852/2010 και των Εγκυκλίων 60 (αρ. πρωτ 

74895//30-12-2010) και 15 (αρ. πρωτ. 5370/2-2-2011) του Υπουργείου Εσωτερικών/∆νση 

Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ.  

 

                                                                            
 
           Μ.Ε.Α. 
                                                                                        Ο Αναπλ. Προϊστάµενος ∆νσης 
 
 
 

                                                                                               Γεώργιος Μαυροµµατάκης 
                                                                                     Π.Ε. Ηλ/γος Μηχ/κός µε Α’ Βαθµό 
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ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ  
Για την έκδοση της απόφασης αυτής 
Εκδόθηκαν  τα εξής γραµµάτια:  
 

1. Ανάπτυξης Ε.Τ.Ε. Α/Α 85/Τ:Ε34363/ 23-05-2016 € 60,00 
     

 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

  
1. Υπουργείο Οικονοµίας Ανάπτυξης και Τουρισµού 

Γενική Γραµ. Βιοµ. Ενέργ. Τεχνολογίας 
Γενική ∆/νση Υποστήριξης Βιοµηχανιών 
∆ιεύθυνση Πληροφορικής - Τµήµα Γ’ 
Πλατεία Κάνιγγος     Αθήνα 10181    

 

  
2. Υπουργείο Οικονοµικών 

 Γεν. ∆/νση Στατιστικών Ερευνών 
 ∆/νση  Στατιστικών ∆ευτερογενούς Τοµέα 
 Τµήµα Στατιστικών Μεταποίησης Έρευνας & Τεχνολογίας 
 Πειραιώς 46 &  Επονιτών 
 18510 Πειραιάς     Ταχ. Θυρ. 808470 
  

3. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής 
 Γενική Γραµ. Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής 
 Γενική ∆ιεύθυνση Ενέργειας 
 ∆/νση Εγκαταστάσεων Πετρελαιοειδών – Τµήµα Β’ 
 Μεσογείων 119 
 Τ.Κ.  10192  Αθήνα 
  

4. Υπουργείο Τουρισµού 
 ∆/νση Τουριστικών Λιµένων 
 Λ. Αµαλίας 12 
 Τ.Κ. 10557  Αθήνα 
  

5. Γενική ∆/νση Ανάπτυξης 
 ∆/νση Βιοµηχανίας Ενέργειας και Φυσικών Πόρων  
 Αρκαδίου   8      Τ.Κ. 35100  ΛΑΜΙΑ 
  

  6. Τµήµα τεχνικής και Υγειονοµικής  Επιθεώρησης Εύβοιας.                                                                                                       
Βελισαρίου  2       Τ.Κ. 34100    Χαλκίδα 

  
7. Λιµεναρχείο Σκύρου 

 Λιναριά Σκύρος 
 Τ.Κ. 34007  Σκύρος 
  
  8. Λιµενικό Ταµείο Σκύρου 
 Λιναριά Σκύρου 
 Τ.Κ. 34007  Σκύρος 
  
  9. Τελωνείο Σκύρου 
 Λιναριά Σκύρου 
 Τ.Κ. 34007  Σκύρος 
  
10. ∆ήµος Σκύρου 
 Τ.Κ. 34007  Σκύρος 
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11. ∆.Ο.Υ. ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

  
12. Αστυνοµικό Τµήµα Σκύρου 

 Τ.Κ. 34007   Σκύρος 
  

13. Πυροσβεστικό Κλιµάκιο Σκύρου 
 Τ.Κ. 34007   Σκύρος 
  

14.      ∆Ε∆∆ΗΕ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 

15. CORAL Α.Ε. 
Λιµένας Λιναριάς Σκύρου 
Τ.Κ. 34007  Σκύρος 

  
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ 
Αρχείο ∆/νσης   -   
Αρχείο τµήµατος  Φ.14/3652 
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