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             ΗΡΑΚΛΕΙΟ,   14-12-2017 

   Αρ. Πρωτ.:6020/Φ14.685 

                            Σχετ.:2389,2390 

              

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

ΘΕΜΑ: Χορήγηση άδειας εγκατάστασης για κτηριακή επέκταση και τροποποίησης της υπ. 

αρ. πρωτ.: 2991/Φ14.685/613/18-01-2007 Άδεια Λειτουργίας Αορίστου Χρόνου, κατόπιν 

µηχανολογικού εκσυγχρονισµού, του Κέντρου ∆ιαλογής Ανακυκλώσιµων Υλικών Ηρακλείου 

της Ελληνική Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Α.Ε (Ε.Ε.Α.Α Α.Ε) στην Περιοχή 

«Μάνδρα» ∆.Ε Νέας Αλικαρνασσού,  ∆. Ηρακλείου, Π.Ε Ηρακλείου 

 

ΓΕΝΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ : 

                                                          

ΕΙ∆ΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ:             Μονάδα Αποθήκευσης, ∆ιαλογής και Μηχανική Επεξεργασίας  

                                                     µεταλλικών και µη µεταλλικών απορριµµάτων προς  

                                                   ανακύκλωση                               

 

                       ΣΤΑΚΟ∆ 2003/2008 Κ.Α. : 900.2/38.32                                                  
                                                                  

ΚΑΤΟΧΟΣ   :                                  Ε.Ε.Α.Α   Α.Ε 

                                                    A.Φ.Μ. : 999841409      ∆.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ 

 

ΘΕΣΗ :                                          Περιοχή «Μάνδρα», ∆.Ε Νέας Αλικαρνασσού,  ∆. Ηρακλείου,  

Πληροφορίες      K.Βρεττάκης 

Τηλέφωνο:         2813 410417 

FAX:            2813 410411  

Ταχ. ∆/νση:   Αρχ. Μακαρίου 17 

Τ. Κ.:                   71202     

E-mail: anaptixi@crete.gov.gr 
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                                                     Π.Ε Ηρακλείου 
 

ΕΤΟΣ  Ι∆ΡΥΣΕΩΣ :                          2007 

 

ΜΗΧ/ΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:             Σύµφωνα µε την υπ. αρ. πρωτ.:  

(Παραγωγικής ∆ιαδικασίας)              2991/Φ14.685/613/18-01-2007  Άδεια Λειτουργίας  

                                                     97,50 Hp 

                                                    Υφιστάµενος:      199,19 Kw 

 

ΜΗΧ/ΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ              Υφιστάµενος:      205,95 Kw 

(Βοηθητικός –Περιβαλλοντικός)         

 

ΑΞΙΑ ΜΗΧ/ΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ:  Σύµφωνα µε την υπ. αρ. πρωτ.:  

                                                   2991/Φ14.685/613/18-01-2007 : 1.490.000,00 

   Υφιστάµενη:    :  850.000,00 

 

ΕΙ∆ΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

   ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ       

   ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ                        :      13.410,00 tn/έτος Μεταλλικά & Μη Μεταλλικά Απορρίµµατα  

   (Εκτιµώµενες ποσότητες              

 πρώτων υλών)                              

    

   ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ  ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ       

   ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ                         :    39.100 tn/έτος Μεταλλικά & Μη Μεταλλικά Απορρίµµατα  

   (Εκτιµώµενες ποσότητες                      

     πρώτων υλών)                              

 

 ΚΩ∆ΙΚΟΙ ΚΑΤΑ  ΕΚΑ :      15 01 01 Συσκευασία από χαρτί και χαρτόνι 

 (Εισερχόµενα Απορρίµµατα)              15 01 02 Πλαστική συσκευασία 

                 15 01 03 Ξύλινη Συσκευασία 

     15 01 04 Μεταλλική συσκευασία 

     15 01 05 Συνθετική Συσκευασία  

                                           15 01 06 Μεικτή Συσκευασία  

                                 15 01 07  Γυάλινη Συσκευασία  
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                                           20 01 01 Χαρτιά και Χαρτόνια     

                                           20 01 39 Πλαστικά 

                                           20 01 40 Μέταλλα 

                                           20 01 99  Άλλα µέρη µή προδιαγραφόµενα άλλως (π.χ απόβλητα  

                                                             µπλε κάδου)                                     

              

ΚΩ∆ΙΚΟΙ ΚΑΤΑ  ΕΚΑ :         19 12  01 Χαρτί και χαρτόνι 

(Εξερχόµενα  Απορρίµµατα)                     19 12 02 Σιδηρούχα µέταλλα 

                                           19 12 03 Μη σιδηρούχα µέταλλα 

                                           19 12 04 Πλαστικά και καουτσούκ 

                                           19 12 05 Γυαλί 

                                           19 12 07 Ξύλο 

                                           19 12 08 Υφαντικές Ύλες 

     19 12 12  Άλλα απόβλητα (περιλαµβανοµένων µειγµάτων υλικών )   

                                                          από τη µηχανική κατεργασία αποβλήτων 

                                                       20 10 08 Βιοαποικοδοµήσιµα απόβλητα κουζίνας και χώρων  

                                                          ενδιαίτησης                 

      ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (R12):           

      Παραλαβή και ζύγιση των πρώτων υλών –αποβλήτων , προώθηση αρχικά στην χοάνη  

      τροφοδοσίας και στην συνέχεια στην ταινία προδιαλογής εντός της κτιριακής  

      εγκατάστασης.  

      Αρχικός  ∆ιαχωρισµός σε δύο ρεύµατα, ένα υπερµεγέθη (χαρτί – χαρτόνι) και ένα µικρότερο  

      για  περαιτέρω διαλογή µε χειροδιαλογή και µηχανική διαλογή (χρήση περιστροφικού  

      κόσκινου trommel) . 

      Συνέχεια του διαχωρισµού µε χειρωνακτική και µηχανική διαλογή (µε χρήση        

      ηλεκτροµαγνήτη) των υλικών και τοποθέτησης σε χοάνες απόρριψης –συλλογής ανάλογα  

      µε το είδος τους(πλαστικό, γυαλί κ.λπ) 

      Κοπή, συµπίεση και δεµατοποίηση των υλικών πλην του γυαλιού. Αποθήκευση των  

      ανακτώµενων υλικών –µεταφορά στους τελικούς αποδέκτες –Μονάδες Ανακύκλωσης.  

      Μεταφορά των µη ανακυκλώσιµων –υπολειµµάτων για υγειονοµική ταφή στο ΧΥΤΑ Πέρα  

      Γαλήνων Π.Ε Ηρακλείου   
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Ο  Α Ν Τ Ι Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Ρ Χ ΗΣ   

 

          Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις των Ν.6422/34, 3200/55, του άρθ. 4, Α.Ν.207/67 του 15.10.22 Β.∆., 

του από 16.3.50 Β.∆., όπως αυτό τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε το 24.11.53 

Β.∆., του 807/72 Β.∆., του Π. ∆ 460/76, του Π.∆. 238/79 «περί οργανισµού του 

τέως Υπουργείου Βιοµηχανίας και Ενέργειας » του Π.∆. 279/81  του Π.∆. 1180/81  

του Π.∆. 577/82  και  του Π.∆. 482/83 καθώς και των Π.∆.437/85, 456/86, 229/86, 

347/86, του Π.∆. 274/97 και της υπ΄ αριθ. 2834/01 Απόφασης του Συµβουλίου 

Επικρατείας περί ακυρώσεως διατάξεων αυτού και συγκεκριµένα παρ. β του άρθ. 3, 

παρ. 3 του άρθ. 4 και του άρθ. 5 τον Ν.3325/2005 και του Ν.3982/2011, όπως έχει 

τροποποιηθεί µε το Ν.4155/2013.  

2. Την απόφαση µε αριθµό ∆.Κ. 31454/22/84 του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας µε 

την οποία τέθηκαν σε λειτουργία υπηρεσίες Βιοµηχανίας σε όλους τους νοµούς του 

κράτους. 

3. Τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

4. Τις διατάξεις του Π.∆. 149/2010 (ΦΕΚ 242/Α/27-12-2010) «Οργανισµός της 

Περιφέρειας Κρήτης». 

5. Την υπ. αρ.:   80617/24-04-2017 (ΦΕΚ 1565/Β/2017) Απόφαση του Περιφερειάρχη 

περί µεταβίβασης αρµοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες.  

6. Η υπ. αρ. πρωτ.: 2991/Φ14.685/613/18-01-2007 Απόφαση Άδεια Λειτουργίας 

Αορίστου Χρόνου (κατόπιν άδειας εγκατάστασης)  του Κέντρου ∆ιαλογής               

Ανακυκλώσιµων Υλικών (Κ∆ΑΥ) της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης               

Ανακύκλωσης Α.Ε στην Ν. Αλικαρνασσό  του ∆. Ηρακλείου.    

7. Τις  από  21-04-2017 και 05-10-2017 αιτήσεις , το από 21-04-2017 Ερωτηµατολόγιο 

και τα σχετικά δικαιολογητικά του  ενδιαφερόµενου  φορέα, µε την οποία αιτείται τη 

χορήγηση άδειας εγκατάστασης για  κτηριακή επέκταση και την τροποποίηση της 

άδειας λειτουργίας λόγω µηχανολογικού εκσυχρονισµού  του Κέντρου ∆ιαλογής 

Ανακυκλώσιµων Υλικών Ηρακλείου της Ελληνική Εταιρείας Αξιοποίησης 

Ανακύκλωσης Α.Ε (Ε.Ε.Α.Α Α.Ε) στην Περιοχή «Μάνδρα» ∆.Ε Νέας 

Αλικαρνασσού,  ∆. Ηρακλείου, Π.Ε Ηρακλείου,  µε τα ως άνω στοιχεία. 
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8. Τα σχεδιαγράµµατα προς έγκριση, το ερωτηµατολόγιο, καθώς και τα λοιπά 

δικαιολογητικά στοιχεία που υπεβλήθησαν µε τις παραπάνω αιτήσεις και ειδικότερα 

τα αναφερόµενα στα άρθρα 19, 20 του Ν. 3982/11 και την υπ’ αριθµ. οικ. 

483/35/Φ.15/03-02-2012 Υ.Α. 

9. Την από    12-12-2017   έκθεση – εισήγηση του υπαλλήλου από την οποία 

προκύπτει ότι µπορεί να χορηγηθούν οι αιτούµενες άδειες κατά τις διατάξεις του 

Ν.3982/2011. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

1)Χορηγούµε  άδεια εγκατάστασης για κτηριακή επέκταση και τροποποίηση της υπ. αρ. 

πρωτ.: 2991/Φ14.685/613/18-01-2007 Άδεια Λειτουργίας Αορίστου Χρόνου, κατόπιν 

µηχανολογικού εκσυγχρονισµού, του Κέντρου ∆ιαλογής Ανακυκλώσιµων Υλικών Ηρακλείου 

της Ελληνική Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Α.Ε (Ε.Ε.Α.Α Α.Ε) στην Περιοχή 

«Μάνδρα» ∆.Ε Νέας Αλικαρνασσού,  ∆. Ηρακλείου, Π.Ε Ηρακλείου και ορίζουµε στο εξής 

να ισχύει για κινητήρια ισχύ 199,19 KW (παραγωγικού εξοπλισµού) & 205,95 KW 

(βοηθητικού – περιβαλλοντικού  εξοπλισµού) και προϋπολογισµού 850.000,00,  σύµφωνα 

µε τα  σχεδιαγράµµατα που θεωρήσαµε µε την παρούσα απόφασή µας. 

 

2) Η άδεια εγκατάστασης αυτή δεν παρέχει το δικαίωµα λειτουργίας της προβλεπόµενης 

εγκατάστασης και χορηγείται µε την επιφύλαξη της τήρησης των διατάξεων που 

αναφέρονται στο σκεπτικό της απόφασης αυτής και µε τους παρακάτω όρους και 

περιορισµούς: 

 

I. Να τοποθετηθούν προστατευτικά περιφράγµατα σε όλα τα κινούµενα µέρη των 

µηχανηµάτων της εγκατάστασης  καθώς και πρόχειρο φαρµακείο για παροχή πρώτων 

βοηθειών σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του Ε.Ε.Σ. 

II. Η Ηλεκτρική εγκατάσταση να πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τον κανονισµό ηλεκτρικών 

εγκαταστάσεων που ισχύει. 

III. Η υπεύθυνη τεχνική επίβλεψη εκτέλεσης της εγκατάστασης να πραγµατοποιηθεί από 

πρόσωπο που να έχει τα προβλεπόµενα από το Νόµο προσόντα. 
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IV. Κατά την εγκατάσταση των µηχανηµάτων να ληφθούν τα ενδεδειγµένα µέτρα προς 

αποφυγή ατυχηµάτων . 

V. Να τηρηθούν οι Αστυνοµικές , Υγειονοµικές και του Υπουργείου Εργασίας διατάξεις . 

VI. Η αποπεράτωση της εγκατάστασης να πραγµατοποιηθεί εντός του χρονικού 

διαστήµατος   των τριών (3) ετών  δυναµένης να παραταθεί σύµφωνα µε το άρθρο 20 

του Ν. 3982/2011 και εφ όσον το αίτηµα για την παράταση υποβληθεί κατά τη διάρκεια 

ισχύος της παρούσας άδειας .   

VII. Κατά την εγκατάσταση της µονάδος να ληφθούν τα µέτρα πυροπροστασίας που 

προβλέπονται από την υπ’ αριθµ. Φ15/οικ. 1589/104/30.01.2006 Κ.Υ.Α. .  

VIII. Κατά την εγκατάσταση της µονάδος να τηρηθούν οι διατάξεις της 

υπ΄αριθ14165/Φ17.4/373/ΦΕΚ Β/673/2-09-93 Υ.Α. περί ΄΄θέσπισης κανονισµού για 

την ασφαλή κατασκευή και κυκλοφορία των δοχείων πίεσης και συσκευών αερίων΄΄  

και της υπ΄ αριθ.97/23/ΕΟΚ (ΦΕΚ 987/Β27/05-1999) οδηγίας της Ε.Ε., όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει.  

IX.  Κατά την εγκατάσταση της µονάδος να τηρηθούν οι διατάξεις της 

υπ’αριθµ.16289/330(ΦΕΚ 987/Β/27.05.1999)Υ.Α. περί συµµόρφωσης της Ελληνικής 

Νοµοθεσίας µε την οδηγία 97/23 ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συµβουλίου 

σχετικά µε τον εξοπλισµό υπό πίεση , όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  

X. Η θεώρηση των σχεδιαγραµµάτων αφορά µόνο σε θέµατα σχετικά µε την εφαρµογή 

της   βιοµηχανικής Νοµοθεσίας και γίνεται µε την προϋπόθεση της τήρησης των 

πολεοδοµικών διατάξεων . 

XI. Να ληφθούν όλα τα µέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και να 

πραγµατοποιηθούν όλα τα αναφερόµενα στην υπ. αρ.: 3492/16-02-2016 Απόφαση 

Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Γ.Γ.Α.∆. Κρήτης «Ανανέωση & Τροποποίηση της  

αρ. πρ.: 1623/04-05-2004 ΑΕΠΟ   όπως ισχύει για την λειτουργία του υφιστάµενου 

Κέντρου ∆ιαλογής Ανακυκλώσιµων Υλικών (Κ∆ΑΥ) Ηρακλείου…..κατόπιν κτιριακής και 

µηχανολογικής επέκτασης»   

XII. Πριν από την λήξη της ισχύος της παρούσας άδειας , η ενδιαφερόµενη Α.Ε να υποβάλει 

αίτηση για χορήγηση Υπεύθυνης ∆ήλωσης Έναρξης Λειτουργίας Μονάδας Χαµηλής 

όχλησης  συνοδευόµενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά : 
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- Υπεύθυνη ∆ήλωση του φορέα µε την οποία δηλώνεται η έναρξη της λειτουργίας 

σύµφωνα µε τους όρους της άδειας εγκατάστασης (Παράρτηµα IV της υπ΄ αριθµ. οικ. 

483/35/Φ15/ΦΕΚ158/Β/03-02-2012 Κ.Υ.Α. ),  

- Υπεύθυνη δήλωση του εκπροσώπου του φορέα στην οποία να αναφέρει λεπτοµερώς 

πόσους και ποιας ειδικότητας τεχνικούς θα χρησιµοποιήσει κατά  Νοµό, 

- Υπεύθυνη ∆ήλωση των κατά περίπτωση αντίστοιχης ειδικότητας µηχανικών ότι η 

εγκατάσταση έγινε σύµφωνα µε την χορηγηθείσα άδεια εγκατάστασης και ότι τα 

προβλεπόµενα έργα εκτελέσθηκαν σύµφωνα µε τις εγκριθείσες µελέτες, 

- Υπεύθυνη ∆ήλωση ανάθεσης-ανάληψης της επίβλεψης,    λειτουργίας και συντήρησης 

της εγκατάστασης από τον κάτοχο  της και τον αρµόδιο κατά νόµο τεχνικό αντίστοιχα, 

- Επικαιροποιηµένο Πιστοποιητικό πυρασφαλείας σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 

Φ15/οικ.1589/104/30.01.2006 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ.90Β/30-01-06), 

-   Πιστοποιητικό  υδραυλικής ∆οκιµής για τον αεροσυµπιεστή, 

-   Οικοδοµική άδεια,  

- Πιστοποίηση αναβατορίου παραγωγικής διαδικασίας, σύµφωνα µε την υπ. αρ. :οικ. 

15085/593/20-08-2003 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1186/Β/2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και  

- Συµβάσεις ή συµφωνητικά συνεργασίας µε τα υπάρχοντα εγκεκριµένα συλλογικά 

συστήµατα διαχείρισης των αποβλήτων, στα οποία δραστηριοποιείται  µε τις 

προαναφερθείσες εργασίες, ή µε αδειοδοτηµένες εταιρείες ή φορείς συµβεβληµένους µε τα 

συλλογικά αυτά συστήµατα και να τηρεί τους όρους των συµβάσεων ή συµφωνητικών 

συνεργασίας αυτών. 

3) Η απόφαση αυτή δύναται να τροποποιείται ως προς την επωνυµία του φορέα 

εφόσον δηλωθεί σε δύο µήνες από τη µεταβολή αυτή στην αδειοδοτούσα Αρχή, σύµφωνα 

µε τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 3982/2011.  

4)  Η Υπηρεσία µας επιφυλάσσει το δικαίωµα να επιβάλει την εκτέλεση 

µεταρρυθµίσεων και περιορισµών στην ανωτέρω εγκατάσταση σε κάθε περίπτωση που θα 

διατυπωθεί ότι είναι αναγκαίο για να πραγµατοποιηθούν οι επιδιωκόµενοι σκοποί  που 

προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν.3982/2011.   

5)  Για την απαιτούµενη σύµφωνα µε τις διατάξεις των σχετικών από 16-3-50 και 24-

11-53 Β.∆. καθώς και του 902/75 Π.∆., όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆ 115/2012 

υπεύθυνο επίβλεψη της λειτουργίας της ανωτέρω εγκατάστασης, πρέπει να 

προσλαµβάνεται πρόσωπο που να έχει τα προβλεπόµενα από τις διατάξεις αυτές και κάθε 
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άλλη σχετική, προσόντα, δηλαδή Υποµηχανικό Μηχανολόγο ή ∆ιπλωµατούχο Μηχανολόγο 

– Ηλεκτρολόγο, Ναυπηγό Μηχανικό και σε απουσία του Πρακτικό µηχανικό Συντηρητή.  

6)   Η άδεια αυτή δεν απαλλάσσει την ενδιαφερόµενο  Α.Ε από την υποχρέωση να 

εφοδιαστεί µε άλλη άδεια αν από άλλες διατάξεις προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση.  

7)  Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννοµο 

συµφέρον ενώπιον του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Κρήτης, µέσα σε 

προθεσµία 15 ηµερών από τη δηµοσίευση της ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από 

την κοινοποίησή της ή την αφότου ελήφθη γνώση αυτής, σύµφωνα µε τις διατάξεις των 

άρθρων 227 και 238 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87Α). 

       Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

    

   

       ΕΥΡΙΠΙ∆ΗΣ ΚΟΥΚΙΑ∆ΑΚΗΣ   

ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ 

Για την έκδοση της άδειας εκδόθηκαν τα παρακάτω γραµµάτια: 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ 
ΠΟΣΟ  

(€)     
ΑΡ. ΓΡΑΜΜΑΤΙΟΥ 

ΕΚ∆ΟΥΣΑ 

ΑΡΧΗ 

1 Παράβολο υπέρ Περιφέρειας Κρήτης 400,00 55-11/12/2017 Π.Σ.Τ 

 

Κοινοποιήσεις 

1. Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών 

Γενική Γραµµατεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος 

∆/νση Στατιστικών ∆ευτερογενούς Τοµέα 

Τµήµα Στατιστικών Μεταποίησης, Έρευνας και Τεχνολογίας  

          Πειραιώς 46 & Επονιτών 

     Πειραιάς Τ. Κ. 185 10, Τ. Θ. 80847 

2. Ε.Ε.Α.Α 

Περιοχή Μάνδρα Ν. Αλικαρνασσού  

∆. Ηρακλείου, Π.Ε.  Ηρακλείου 

         (µετά σχεδιαγραµµάτων) 

3. Αστυνοµικό Μέγαρο Νέας Αλικαρνασσού  
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4. ∆Ε∆∆ΗΕ                       

Τσαλικάκι, Γάζι, ∆. Μαλεβιζίου 

5. ∆ιεύθυνση Επιθεώρησης εργασίας                                     

Πλατεία Αγ. Αικατερίνης                       

Ηράκλειο 

6. Περιφέρεια Κρήτης 

Πλατεία Ελευθερίας  

α) Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη 

Κου Ευριπίδη Κουκιαδάκη 

Εσωτερική ∆ιανοµή                                       

� Φ14.685 

� Τµήµα Α΄ 

ΑΔΑ: 6ΚΙ07ΛΚ-Β5Μ


		2017-12-29T10:29:48+0200
	Athens




