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           Ελευσίνα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ &
ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
Ταχ.Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78
Ταχ.Κώδικας : 19200
Πληροφορίες : Σ. Μήτραινα
Τηλέφωνο : 213 2047 101
Email: tm.per.dyt@patt.gov.gr

ΠΡΟΣ : ΔΕΔΕ ΚΑΖΝΕΣΤΗ
             Μπουμπουλίνας 49 &
             Σουλίου
             ΖΕΦΥΡΙ Τ.Κ. 13451
             (Με απόδειξη)

ΚΟΙΝ : ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΘΕΜΑ: «Οριστική έκθεση ελέγχου τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στον Κο ΔΕΔΕ 
ΚΑΖΝΕΣΤΗ που διατηρεί εγκατάσταση αποθήκευσης και επεξεργασίας στερεών μη 
επικινδύνων αποβλήτων (Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων) επί 
της οδού Γλυνού (πρώην Θηβών) του Δήμου Φυλής Αττικής (Δημοτική Ενότητα 
Ζεφυρίου)».

Σχετικά:
1. Ο Ν.1650/86 (ΦΕΚ 160Α) για την προστασία του περιβάλλοντος όπως τροποποιήθηκε με το 

Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91 Α). 
2. Ο Ν. 4014/11 (ΦΕΚ 209/Α/21-9-11) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και 

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

3. Η ΚΥΑ 59388/3363/88 (ΦΕΚ 638/Β): «Τρόπος, όργανα και διαδικασία επιβολής και  
είσπραξης των διοικητικών προστίμων του άρθρου 30 του Ν. 1650/86». Ο Ν. 4555/2018 
«Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εμβάθυνση της 
Δημοκρατίας ….[Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] (ΦΕΚ 133/Α/2018).

4. Ο Ν.3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης 
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/2010).

5. H με αρ.37419/13479/2018 (ΦΕΚ 1661/Β΄/11-05-2018) Απόφαση του Συντονιστή της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για την έγκριση της υπ’ αρ.121/2018 Απόφασης του 
Περιφερειακού Συμβουλίου περί τροποποίησης του Οργανισμού της Περιφέρειας Αττικής.

6. Η με αρ.πρωτ. 864073/14-10-2021 (ΦΕΚ 4832/Β/2021) Απόφαση του Περιφερειάρχη 
Αττικής για την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς 
Συμβούλους, στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής και Παροχή 
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εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον Εκτελεστικό Γραμματέα της 
Περιφέρειας Αττικής, σε Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και 
Αυτοτελών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Αττικής και σε Προϊσταμένους Τμημάτων της 
Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής.

7. Η ΚΥΑ 377/96/95 (ΦΕΚ 18/Β/95): «Τρόπος, όργανα και διαδικασία είσπραξης και απόδοσης 
στο ΕΤΕΡΠΣ των εσόδων από πρόστιμα που προβλέπονται από τις διατάξεις των 
παραγράφων 7,8 και 9 του Ν. 2242/94». 

8. Η υπ. αρ. 31404/05 (ΦΕΚ 868/Β/27-6-05) ΚΥΑ «Απόδοση στις …..σύμφωνα με την παρ. 1 του 
άρθρου 16 του Ν. 2946/2001» .

9. Η με αρ.πρωτ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016 (ΦΕΚ 2471/Β/10-08-2016) «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 όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει» η οποία 
τροποποιήθηκε με την υπ’ αρίθμ. οικ 92108/1045/Φ.15/2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3833/Β/2020).

10. Η ΥΑ με αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069 (ΦΕΚ 841Β/2022) Τροποποίηση - κωδικοποίηση της 
υπό στοιχεία ΔΙΠΑ/ οικ.37674/ 27-7-2016 υπουργικής απόφασης.

11. O N. 4819/21 (ΦΕΚ 129 Α΄) «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων - 
Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/ 851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί 
αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, 
πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά 
προϊόντα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές - πολεοδομικές, 
ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις», όπως ισχύει.

12. O N. 4843/21 (ΦΕΚ 193 Α΄) «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 του 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», όπως ισχύει.

13. H με αρ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165 (ΦΕΚ 776/Β΄/21-02-2022) Απόφαση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας που αφορά το Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») 
για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις.

14. Τον Ν 4964/2022 (ΦΕΚ 150Α) με θέμα «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής 
αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου …..».

15. Η Κ.Υ.Α. αρ. οικ. 43942/4026/2016 (ΦΕΚ 2992 Β΄/19-9-2016) «Οργάνωση και λειτουργία 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του 
ν.4042/2012 (Α’ 24), όπως ισχύει», όπως τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ οικ. 1/1/2017 (ΦΕΚ 
1/Β`/04-1-2017) και την ΚΥΑ 26303/1483/2017 (ΦΕΚ 2037 Β΄/13-06-2017) και ισχύει.
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16. Το με αρ. πρωτ. 145364/21-2-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης υγειονομικού ελέγχου & 
περιβαλλοντικής υγιεινής με το οποίο διαβιβάζεται το με αρ. πρωτ. 4409/14-2-2022  
έγγραφο του Δήμου Φυλής (Δημοτική Ενότητα Ζεφυρίου).

17. Οι από 31-03-2022 και από 6-05-2022 αυτοψίες υπαλλήλων της υπηρεσίας μας που 
διενεργήθηκαν στην εγκατάσταση αποθήκευσης στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων  του 
κου «ΔΕΔΕ ΚΑΖΝΕΣΤΗ» που βρίσκεται επί της οδού Γληνού (πρώην Θηβών) του Δήμου 
Φυλής (Δημοτική Ενότητα Ζεφυρίου). Επισημαίνεται ότι και στις δύο αυτοψίες που 
διενεργήθηκαν στον εν λόγω χώρο, η εγκατάσταση ήταν κλειστή και δεν κατέστη δυνατή η 
επιτόπου σύνταξη και επίδοσης της έκθεσης αυτοψίας σε νόμιμο εκπρόσωπο της 
εγκατάστασης.

18. Το με αρ. πρωτ. 459098/24.05.2022 έγγραφο «Διαβίβαση προσωρινής έκθεσης ελέγχου 
τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στον κο ΔΕΔΕ ΚΑΖΝΕΣΤΗ που διατηρεί 
εγκατάσταση αποθήκευσης και επεξεργασίας στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων 
(Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων) επί της οδού Γλύνου (πρώην 
Θηβών) του Δήμου Φυλής Αττικής (Δημοτική Ενότητα Ζεφυρίου) - ΚΛΗΣΗ ΣΕ ΑΠΟΛΟΓΙΑ».

19. Το με αρ.πρωτ. 635147/04-07-2022 έγγραφο της υπηρεσίας μας προς το Α.Τ. Ζεφυρίου 
προκειμένου να προβεί σε επίδοση του (18) σχετικού εγγράφου στον κ. ΔΕΔΕ ΚΑΖΝΕΣΤΗ.

20. Το  Αποδεικτικό Επίδοσης – Θυροκόλλησης (με αρ. πρωτ. 657440/10-07-2022 της 
υπηρεσίας μας) από το Α.Τ. Ζεφυρίου Αττικής που αφορά την επίδοση του (18) σχετικού 
εγγράφου στον κ. ΔΕΔΕ ΚΑΖΝΕΣΤΗ.

21. Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκε απολογητικό υπόμνημα που ζητήθηκε με το (18) σχετικό 
από τον κ. ΔΕΔΕ ΚΑΖΝΕΣΤΗ.                                                                                                                                                                                                                                     

1. ΘΕΜΑ

Είδος ελέγχου : Έκτακτος έλεγχος.

Επωνυμία φορέα : ΔΕΔΕΣ ΚΑΖΝΕΣΤΗΣ
Είδος δραστηριότητας : Εγκατάσταση αποθήκευσης και διαχείρισης μη επικινδύνων 
αποβλήτων (Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων).

Θέση έργου : Οδός Γληνού (Πρώην Θηβών) του Δήμου Ζεφυρίου.  
φ = 38.063872° λ=  23.714349° (WSG 84).

2.   ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

Η υπηρεσία μας διενήργησε αυτοψία στις 31-3-2022 και στις 6-5-2022, στην εγκατάσταση 
αποθήκευσης αποβλήτων του ΔΕΔΕ ΚΑΖΝΕΣΤΗ που βρίσκεται στο Δημοτικό Διαμέρισμα 
Ζεφυρίου του Δήμου Φυλής. Ο έλεγχος διενεργήθηκε κατόπιν του εγγράφου της Διεύθυνσης 
Υγειονομικού ελέγχου και περιβαλλοντικής υγιεινής της Π.Ε. Δυτικής Αττικής στην οποία 
ανέφερε ότι στη συγκεκριμένη περιοχή λειτουργούν δύο χώροι παράνομης διαχείρισης 
στερεών αποβλήτων.

Η δραστηριότητα που ασκείται αφορά στην αποθήκευση στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων 



Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 6321a2bd70128e28a8ecadce στις 16/09/22 13:42
4

και συγκεκριμένα αποβλήτων εκσκαφών κατασκευών και κατεδαφίσεων.

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ημερομηνία ελέγχου : 31-3-2022 και 6-5-2022

Τα ονοματεπώνυμα των ελεγκτών που διενήργησαν την αυτοψία :

Δημήτριος Ποδιώτης, Σοφία Μήτραινα 

Υπάλληλοι του τμήματος Ελέγχου, Μετρήσεων και Υδροοικονομίας Π.Ε.Δυτικής Αττικής της 
Περιφέρειας Αττικής

Επωνυμία φορέα : ΔΕΔΕΣ ΚΑΖΝΕΣΤΗΣ

Πρόκειται για εγκατάσταση αποθήκευσης στερεών μη επικινδύνων  αποβλήτων στην οποία 
αποθηκεύονται απόβλητα ΑΕΚΚ (Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων) το 
οποίο διαπιστώθηκε μακροσκοπικά διότι κατά το χρόνο ελέγχου η είσοδος της εγκατάστασης 
ήταν κλειστή και δεν εκτελούνταν κάποια εργασία ούτε υπήρχε κάποιος υπεύθυνος.

Η συνολική έκταση που καταλαμβάνει καλύπτει επιφάνεια περίπου 900μ² και ο χώρος είναι 
κλειστός και περιφραγμένος περιμετρικά με μεταλλική περίφραξη. 

Αποθηκευμένα απόβλητα ΑΕΚΚ εντός του γηπέδου.
Όσο αναφορά την αδειοδότηση λειτουργίας, η εγκατάσταση περιλαμβάνεται στο παράρτημα 
IV (Α/Α 7α εγκατάσταση αποθήκευσης μη επικινδύνων αποβλήτων και Α/Α 16 εγκαταστάσεις 
επεξεργασίας ΑΕΚΚ) της ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/21-2-2022 (ΦΕΚ 841/Β) και θα πρέπει να 
διαθέτει περιβαλλοντική αδειοδότηση για τη λειτουργία του.  

Στους έλεγχους που διενεργήθηκαν και στις δύο φορές, η εγκατάσταση ήταν κλειστή και δεν 
υπήρχε κανένας υπεύθυνος προκειμένου να μας γνωστοποιηθούν τα στοιχεία του 
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εκπροσώπου της δραστηριότητας καθώς και να επιδειχθούν τις άδειες που πιθανόν να 
διαθέτει η εγκατάσταση. Επίσης εξαιτίας του γεγονότος ότι η εγκατάσταση ήταν κλειστή δεν 
συντάχθηκε και δεν επιδόθηκε επί τόπου έκθεση αυτοψίας.

4. ΠΑΡΑΒΑΣΗ 

Έλλειψη περιβαλλοντικής αδειοδότησης.

Όσο αναφορά την αδειοδότηση λειτουργίας, η εγκατάσταση περιλαμβάνεται στο παράρτημα 
IV (Α/Α 7α εγκατάσταση αποθήκευσης μη επικινδύνων αποβλήτων και Α/Α 16 εγκαταστάσεις 
επεξεργασίας ΑΕΚΚ) της ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/21-2-2022 (ΦΕΚ 841/Β) και θα πρέπει να 
διαθέτει περιβαλλοντική αδειοδότηση για τη λειτουργία του, κατά παράβαση του αρθ. 4 του Ν. 
1650/86, και των  αρ. 2 & 8 του Ν. 4014/2011.
Επισημαίνεται ότι κατά τον έλεγχο δεν επιδείχθηκε καμία περιβαλλοντική αδειοδότηση και δεν 
υποβλήθηκε από τον κο ΔΕΔΕ ΚΑΖΝΕΣΤΗ απολογητικό υπόμνημα όπως ζητήθηκε με το (18) 
σχετικό.

ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Ζητούμε από τον κο ΔΕΔΕ ΚΑΖΝΕΣΤΗ να προσκομίσει περιβαλλοντική αδειοδότηση για τον 
συγκεκριμένο χώρο σε διάστημα ενός μήνα από την παραλαβή του παρόντος ή να 
απομακρύνει όλα τα απόβλητα από το συγκεκριμένο χώρο προκειμένου να μην υφίσταται 
καμία δραστηριότητα στον εν λόγω χώρο  σε διάστημα ενός μήνα από την παραλαβή του 
παρόντος καθώς και την προσκόμιση των παραστατικών που να τεκμηριώνουν την νόμιμη 
παράδοσή τους προς περαιτέρω διαχείριση.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και σύμφωνα με τις προβλέψεις των ενοτήτων (Δ) και (ΙΑ) 
του Παραρτήματος της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 (ΦΕΚ 776 Β) καθώς και του άρθρου 7 
παρ 3 του Ν 4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α), η παραπάνω παράβαση αξιολογείται ως μέτριας 
σοβαρότητας (πίνακας 3 : Λειτουργία άνευ απαιτούμενης ανανέωσης/τροποποίησης 
περιβαλλοντικής άδειας ή μη έκδοσης άλλης άδειας, απόφασης ή πιστοποιητικού ….., Μέτρια 
Σοβαρότητα). 

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της ενότητας (Ι) του Παραρτήματος της Υ.Α. 
ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 (ΦΕΚ 776 Β), με την πάροδο του τεθέντος χρονοδιαγράμματος 
του ΠΔΕ, ο ελεγχόμενος υποβάλλει προς την αρμόδια αρχή διεξαγωγής περιβαλλοντικών 
επιθεωρήσεων της παρ.3 του άρθρου 20 του Ν.4014/2011, Δήλωση Συμμόρφωσης που 
περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεκμήρια για την επιβεβαίωση πραγματοποίησης των 
ενεργειών συμμόρφωσης που περιλήφθηκαν στο ΠΔΕ.

Το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) δεν απαλλάσσει την εν λόγω επιχείρηση από τυχόν 
ποινικές ή αστικές ευθύνες λόγω μη συμμόρφωσής του.

Σύμφωνα με την παρ. 15α του άρθρου 50 του Ν.4843/2021 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και 
σύμφωνα με την ενότητα (ΣΤ) του Παραρτήματος της Υ.Α.  ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 (ΦΕΚ 
776Β), μετά την παρέλευση της προθεσμίας συμμόρφωσης θα διενεργηθεί από την Υπηρεσία 
μας νέα αυτοψία για την επαλήθευση της συμμόρφωσης της δραστηριότητας με το Πλάνο 
Διορθωτικών Ενεργειών, σύμφωνα και με τη σχετική Δήλωση Συμμόρφωσης. Η επαλήθευση της 
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συμμόρφωσης μπορεί να πραγματοποιείται και με προσκόμιση εγγράφων, παραστατικών, 
φωτογραφιών και λοιπών στοιχείων, αντί αυτοψίας, υπό την προϋπόθεση της αποδοχής τους 
από την αρμόδια αρχή της παρ. 3 ως επαρκών στοιχείων για την τεκμηρίωση της συμμόρφωσης. 

Στην περίπτωση που επαληθεύεται η συμμόρφωση, παύει η σχετική διαδικασία ελέγχου και η 
Δήλωση Συμμόρφωσης αναρτάται αμελλητί στο ΗΠΜ και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας 
Αττικής μέχρι τη λειτουργία αυτού. Η ανάρτησή της στο ΗΠΜ επέχει θέση αποδοχής της από την 
αρμόδια για τους περιβαλλοντικούς ελέγχους αρχή. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο 
φορέας της δραστηριότητας δεν έχει συμμορφωθεί με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών ή/και 
δεν έχει υποβάλει την Δήλωση Συμμόρφωσης, αυτός θεωρείται υπότροπος και η Υπηρεσία μας 
θα προχωρήσει στην επιβολή κυρώσεων, συντάσσοντας πράξη βεβαίωσης της παράβασης.

Το παρόν έγγραφο επέχει θέση οριστικής έκθεσης ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 20, παρ. 
11 περ. (γ) του Ν. 4014/11 όπως τροποποιήθηκε μετά την έκδοση του Ν. 4843/21.

ΕΔ
Δ/νση Περιβάλλοντος
Αρ. Περιβάλλοντος Φ ΚΑΤ 24/2022
ΧΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 
1.    Περιφέρεια Αττικής
       α. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Δ.Α.
       β. Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε.Δ.Α.
       γ. Δ/νση Υγιεινομικού Ελέγχου &
           Περιβαλλοντικής Ελέγχου Π.Ε.Δ.Α.
       δ. Δ/νση Δικτυακής ενημέρωσης
           Ψηφιακής εξυπηρέτησης 
2.    Δήμος Φυλής  

       Ο Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης 
Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής

Κ. ΑΚΡΙΒΟΣ
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