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ΘΕΜΑ:  Χορήγηση    Έγκρισης   Εγκατάστασης   για   τις   δραστηριότητες   « α)   Αποτέφρωσης   Ζωικών               
               Υποπροϊόντων, β) Αποτέφρωσης Ζωικών Νεκρών Ζώων Συντροφιάς γ) Αποστείρωσης 

Μολυσματικών Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων, δ) Αποθήκευσης & Μεταφόρτωσης 
Επικίνδυνων Αποβλήτων και ε) Αποτέφρωσης Νεκρών Ζώων Εκτροφής »  ιδιοκτησίας της 
εταιρίας ECOPRIME SOLUTIONS Ε.Π.Ε., στην Κ.Μ. 870Β γαιών Κοσκινού, Δημοτική Κοινότητα 
Κοσκινού, Δημοτική Ενότητα Καλλιθέας, Δήμος Ρόδου, Περιφερειακή Ενότητα Ρόδου, με 
διάρκεια ισχύος πέντε (5) ετών. 

 

Κ.Α. Σ.ΤΑ.Κ.Ο.Δ. 2008 :  38.11.21, 38.11.29, 38.11.31, 38.11.39, 38.11.69 

38.21.10, 38.21.23, 38.21.40   

Α.Φ.Μ.:  999052967, Δ.Ο.Υ. ΡΟΔΟΥ 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

     

Έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/2010) "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης  

Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης." και ιδιαίτερα τα άρθρα 224, 227 και 238. 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Π.Δ. 130/2010 (ΦΕΚ 223/Α’/2010), όπως έχει 

τροποποιηθεί με την υπ. αριθμ. 49947/2015 Απόφαση Γ.Γ.Α.Δ.Α. (ΦΕΚ 1666/Β΄/2015), συμπληρώθηκε 

και ισχύει. 

3. Τις αποφάσεις του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου: 

3.1. Την με αρ. πρωτ. 24209/2240/06-03-2017 Απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου περί 

Ορισμού Αντιπεριφερειαρχών (ΦΕΚ  115/Υ.Ο.Δ.Δ./2017) 

3.2. Την 24319/2692/17-03-2017 (ΦΕΚ 1014/Β'/2017) Απόφαση «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων  στον 

Αντιπεριφερειάρχη Φλεβάρη Ιωάννη», όπως ισχύει. 

3.3. Την υπ. αρ. πρωτ. Οικ. 4/03-01-2011 Απόφαση περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και 

εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων ή εγγράφων «Με Εντολή Περιφερειάρχη». 

3.4. Την με αρ. πρωτ. οικ. 2/3-01-2011 Διαπιστωτική πράξη περί κατάταξης των υπαλλήλων των 

πρώην Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Δωδεκανήσου και Κυκλάδων στις κατηγορίες, κλάδους και 

ειδικότητες του Π.Δ. 130/2010 (ΦΕΚ 223/Α΄/2010) Οργανισμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 

3.5. Την με Αρ. Πρωτ. Οικ. 100393/8204/20-08-2015 Απόφαση περί τοποθέτησης υπαλλήλων στις 

οργανικές μονάδες της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ  
 

ΠΡΟΣ :  
Όπως στον Πίνακα Αποδεκτών 

 

Κοινοποίηση: 
Όπως στον Πίνακα Αποδεκτών 

ΡΟΔΟΣ: 26/03/2018
Αρ. Πρωτ.:  523/Φ14.1505

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

 

Ορθή Επανάληψη ως προς τον  

Αριθμό Πρωτοκόλλου της Απόφασης 

Ταχ.  Δ/νση :  3ος Όροφος, Γ. Μαύρου 2, Ρόδος 

Ταχ.  Κώδικας :  85 132 

Πληροφορίες : Δημήτριος Χατάς                        

Τηλέφωνο : 2241364862 

Τηλεομοιοτυπία : 2241364718 

Ηλ. Ταχ/μείο : d.hatas@rho.pnai.gov.gr 
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3.6. Την Αριθ. Οικ. 24078/2444/16-06-2011 Απόφαση περί παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής «Με 

Εντολή Περιφερειάρχη» σε Προϊσταμένους των υπηρεσιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 

(ΦΕΚ 1260/Β’/16-06-2011). 

3.7. Την υπ. αριθμ. 40752/4068/1-07-2011 Απόφαση περί συμπλήρωσης απόφασης παροχής 

εξουσιοδότησης υπογραφής «Με Εντολή Περιφερειάρχη» σε Προϊσταμένους υπηρεσιών της 

Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 

3.8. Την με Αρ. Πρωτ. 6776/967/20-01-2016 Απόφαση Εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή 

Αντιπεριφερειάρχη» σε θέματα ανάπτυξης (ΦΕΚ 207/Β'/05-02-2016), όπως ισχύει. 

4. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α’/2010)  "Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 

και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις." 

5. Το Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138/Α’/2011)  "Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις." και 

ιδιαίτερα το άρθρο 17, "Ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων μεταξύ φορέων του δημόσιου τομέα". 

6. Το Ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του 

Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 5/Α΄/2018) 

7. Το Ν. 4442/2016 «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες 

διατάξεις» (ΦΕΚ 230/Α΄/7-12-2016) 

8. Την Υ.Α. Αριθμ. οικ. 32790/392/Φ.15 «Απλούστευση πλαισίου άσκησης μεταποιητικών και συναφών 

δραστηριοτήτων τροφίμων και ποτών και προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών 

γνωστοποίησης λειτουργίας» (ΦΕΚ 1061/Β’/28-03-2017) 

9. Το Ν. 4262/2014 «Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και 

άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 114/Α’/10-5-2014). 

10. Την Κ.Υ.Α. 12684/92/14 «Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής 

δραστηριότητας - Κατάργηση άδειας λειτουργίας μεταποιητικών δραστηριοτήτων» (ΦΕΚ 3181/Β’/27-

11-2014)  

11. Το Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α’/2011)  "Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και 

μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις.", όπως 

τροποποιήθηκε από το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α’/2011), άρθρο 19, παρ. 5 και το Ν.4072/2012 (ΦΕΚ 

86/Α’/2012), άρθρα 228 παρ. 7 και 229 και το Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α΄/2013),  άρθρο 44, το Ν. 

4442/2016 (ΦΕΚ 230/Α’/2016) και τον Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α’/2018) 

12. Κ.Y.A. Αριθμ. οικ. 2219/146/Φ.15 «Μηχανολογικές εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών που 

υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 17−40 του N. 3982/11 “Απλοποίηση της αδειοδότησης 

τεχνικών επαγγελμάτων και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες 

διατάξεις”» (ΦΕΚ 584/Β’/02-03-2012) 

13. Το Ν.3325/2005 (ΦΕΚ 68/Α’/2005)  "Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών  -βιοτεχνικών  

εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις.", όπως συμπληρώθηκε 

από το Ν. 3734/2009 (ΦΕΚ 8/Α’/2009), άρθρο 34, παρ. 4 και τροποποιήθηκε από το Ν. 3982/2011 

(ΦΕΚ 143/Α’/2011), άρθρο 40. 

14. Την Υ.Α. Αριθμ. οικ. 483/35/Φ.15 «Καθορισμός τύπου, δικαιολογητικών και διαδικασίας για την 

εγκατάσταση και τη λειτουργία των μεταποιητικών δραστηριοτήτων του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 

143/Α΄/2011), την τροποποίηση και την ανανέωση των αδειών και την προθεσμία για μεταφορά ή 

τεχνική ανασυγκρότηση.» (ΦΕΚ 158/Β’/03-02-2012). 

15. Υ.Α. Αριθμ. οικ. 5540/71/Φ15 «Τροποποίηση της απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, 

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας υπ' αρ. οικ. 483/35/Φ.15/2012 (Β' 158) …. και τροποποίηση της 

απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης υπ' αρ. οικ. 32790/392/Φ.15/2017 

(Β'1061) ….» (ΦΕΚ 60/Β’/18-01-2018) 

16. Την Κ.Υ.Α. Φ.15/οικ.7814/614/2005 (ΦΕΚ 542/Β’/2005) «Καθορισμός Παραβόλων». 

17. Την Κ.Υ.Α. οικ.3137/191/Φ.15/21.03.2012  (ΦΕΚ 1048/Β’/2012) "Αντιστοίχηση των κατηγοριών των 

βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα.", όπως 

συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε από τις Κ.Υ.Α. Αριθμ. οικ. 13234/800/Φ.15 (ΦΕΚ 3251/B'/06-12-

2012), Αριθμ. Φ15/48/5 (ΦΕΚ 27/B'/13-01-2014), Αριθμ. οικ. 10432/1115/Φ.15 (ΦΕΚ 2604/Β'/30-9-

2014) και Αριθμ. οικ. 132894/1751/Φ15 (ΦΕΚ 4421/Β’/15-12-2017) 
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18. Τον N. 4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων 

σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας 

Υπουργείου Περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 209/Α’/21-09-2011) 

19. Την Y.A. Αριθμ. 15277/12 «Εξειδίκευση διαδικασιών για την ενσωμάτωση στις Αποφάσεις Έγκρισης 

Περιβαλλοντικών Όρων ή στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις της προβλεπόμενης από τις 

διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας έγκρισης επέμβασης, για έργα και δραστηριότητες κατηγοριών Α 

και Β της υπουργικής απόφασης με αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ21/Β΄/13-1-2012), σύμφωνα με το άρθρο 

12 του Ν. 4014/2011.» (ΦΕΚ 1077/Β’/09-04-2012) 

20. Την Υ.Α. Αρ. 1958 «Κατάταξη  δημόσιων  και  ιδιωτικών  έργων  και  δραστηριοτήτων  σε κατηγορίες  

και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο  1 παράγραφος  4 του Ν.  4014/2011  (Φ.Ε.Κ. 

209/Α΄/2011)» (ΦΕΚ 21/Β’/13-01-12), όπως τροποποιήθηκε από τις Υπουργικές Αποφάσεις Αριθμ. 

20741/12 (ΦΕΚ 1565/Β’/8-5-2012), Αριθμ. οικ. 166476 (ΦΕΚ 595/Β'/14-03-2013), Αριθμ. Οικ. 

65150/1780 (ΦΕΚ 3089/Β'/4-12-2013), Αριθμ. 173829/14 (ΦΕΚ 2036/Β’/25-7-2014), την ΥΠΕΕ ΔΙΠΑ 

οικ. 37674 2016 (ΦΕΚ-2471/Β'/10-8-2016) και την Υ.Α Αριθμ. οικ. 237/18 (ΦΕΚ 439/Β'/14-02-2018) 

21. Την Κ.Υ.Α. Φ.15/4187/266/12 «Καθορισμός Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ), κατά 

κλάδο δραστηριότητας, στην Άδεια Εγκατάστασης – Λειτουργίας, για τις δραστηριότητες που 

εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν.3982/11 και κατατάσσονται στην Β Κατηγορία του Άρθρου 1 

του Ν.4014/11.» (ΦΕΚ 1275/Β’/11-04-2012), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την Κ.Υ.Α. Αριθμ. οικ. 

127402/1487/Φ15 (ΦΕΚ 3924 Β΄ 2016). 

22. Τον N. 4042/2012 «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.» (ΦΕΚ 24/Α’/13-02-2012) 

23. Την ΚΥΑ 1589/104/2006 «Λήψη μέτρων πυροπροστασίας στις βιομηχανικές – βιοτεχνικές 

εγκαταστάσεις, επαγγελματικά εργαστήρια, αποθήκες και μηχανολογικές εγκαταστάσεις παροχής 

υπηρεσιών, που υπάγονται στις διατάξεις του Ν.3325/2005 (ΦΕΚ 68/Α’/2005) και σε λοιπές 

δραστηριότητες» (ΦΕΚ 90/Β’/30-01-06), όπως συμπληρώθηκε από την Υ.Α. 7077/444/Φ.15/2009 

«Συμπλήρωση της Κ.Υ.Α. Φ.Ε.Κ.90Β/2006 Λήψη Μέτρων Πυροπροστασίας» (ΦΕΚ 977/Β’/22-05-09). 

24. Την Κ.Υ.Α. 12997/145/Φ.15/14 «Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής 

δραστηριότητας - Επέκταση απαλλαγής πιστοποιητικού ενεργητικής πυροπροστασίας» (ΦΕΚ 

3284/Β’/8-12-2014) 

25. Τον Ν. 3937/2011 «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 60/Α'/31-03-2011). 

26. Την Υ.Α.  Υ1γ/ΓΠ/οικ.96967/12  «Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων 

τροφίμων και ποτών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 2718/Β’/8-10-2012). 

27. Το Ν. 6422/1934 (ΦΕΚ 412/Α’/1934)  "Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του Μηχανολόγου, του 

Ηλεκτρολόγου και του Μηχανολόγου –Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, ως και του Ναυπηγού.", όπως 

τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το Ν.Δ. 1150/1949 (ΦΕΚ 249/Α’/1949), το Β.Δ. 12/1964 (ΦΕΚ 

8/Α’/1964) και το Π.Δ. 50/2003 (ΦΕΚ 50/Α’/2003). 

28. Το Β.Δ. της 16/17.03.1950 (ΦΕΚ 82/Α’/1950)  "Περί διαιρέσεως κατατάξεως και απογραφής των 

μηχανολογικών εγκαταστάσεων, περί αδειών εκπονήσεως μελετών μηχανολογικών εγκαταστάσεων, 

επιβλέψεως εκτελέσεως και επιβλέψεως της λειτουργίας αυτών.", όπως τροποποιήθηκε και 

συμπληρώθηκε με το Β.Δ. της 24.11.1953 (ΦΕΚ 346/Α’/1953), το Β.Δ. της 02.08.1958 (ΦΕΚ 

116/Α’/1958), το Π.Δ. 477/1974 (ΦΕΚ 186/Α’/1974), το Π.Δ. 902/1975 (ΦΕΚ 287/Α’/1975) και το Ν. 

3325/2005 (ΦΕΚ 68/Α’/2005). 

29. Το παράβολο της Κ.Υ.Α. Αριθμ. οικ. 14684/914/Φ.15 (ΦΕΚ 3533/Β’/31-12-2012) 

30. Το υπ. αρ. πρωτ. 196/2018 Ερωτηματολόγιο.  

31. Το υπ. αριθμ. πρωτ. 196/Φ.14.1505/06-02-2018 απαντητικό Έγγραφο της Υπηρεσίας μας επί του 

Ερωτηματολογίου. 

32. Το υπ. Αρ. Πρωτ. 2586/12-12-2017 έγγραφο του Τμήματος Μελετών και Εφαρμογών της Διεύθυνσης 

Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Δήμου Ρόδου με θέμα: Βεβαίωση Χρήσεων Γης. 

33. Την υπ. Αρ. Πρωτ. 428/2017/23.03.2017 Διαπιστωτική Πράξη της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού 

του Δήμου Ρόδου με θέμα: Προσωρινή Οριοθέτηση Υδατορέματος στην περιοχή της Κ.Μ. 870Β γαιών 

Κοσκινού με ΑΔΑ: ΩΛΩΓΩ1Ρ-9ΕΣ. 

34. Την υπ. Αρ. Πρωτ. Οικ. 72752/15-11-2017 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο), 

Κατηγορίας Α’, Υποκατηγορίας Α2 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με ΑΔΑ: ΩΦ0ΨΟΡ1Ι-ΑΝΛ. 
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35. Την υπ. Αρ. Πρωτ.  523/15-02-2018 αίτηση του νόμιμου εκπρόσωπου της εταιρίας κ Στεφανίδη 

Γεώργιος του Δημητρίου, καθώς και τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν με βάση τα στοιχεία που 

δόθηκαν στο ερωτηματολόγιο. 

36. Το Τοπογραφικό Σχεδιάγραμμα Τ1 με ημερομηνία «Φεβρουάριος 2018» του Αρχιτέκτων Μηχανικού 

κ. Μπόνη Νικολάου που συνοδεύει την παραπάνω αίτηση. 

37. Το Παράβολο 300 € με Α/Α Παραστατικού 20/15-02-2018 που κατατέθηκε στον ειδικό λογαριασμό 

της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στον αριθμό 461/545178-77 της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος. 

38. Την από 23-03-2018  Έκθεση Επιθεώρησης των Τεχνικών Υπαλλήλων της Υπηρεσίας μας. 

39. Την από 26-03-2018  Έκθεση Εισήγησης του αρμόδιου Τεχνικού Υπαλλήλου της Υπηρεσίας μας. 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε  

 

1. Χορηγούμε Έγκριση Εγκατάστασης για το ανώτατο όριο της όχλησης που εμπίπτει η κάθε επιμέρους 

δραστηριότητα και για την συγκεκριμένη θέση, με τα πιο κάτω ειδικότερα στοιχεία : 

 

Α. Διεύθυνση/Θέση: 
Κ.Μ. 870Β γαιών Κοσκινού, Δημοτική Κοινότητα Κοσκινού, Δημοτική 

Ενότητα Καλλιθέας, Δήμος Ρόδου, Περιφερειακή Ενότητα Ρόδου 

Β. Κάτοχος: ECOPRIME SOLUTIONS ΕΠΕ με Δ.Τ. «ECOPRIME LTD» 

Γ. Νόμιμος Εκπρόσωπος: κ. Στεφανίδης Γεώργιος του Δημητρίου 

Δ. Είδος Εγκατάστασης: 

α) Αποτέφρωσης Ζωικών Υποπροϊόντων  

β) Αποτέφρωσης Νεκρών Ζώων Συντροφιάς,  

γ) Αποστείρωσης Μολυσματικών Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων, 

δ) Αποθήκευσης & Μεταφόρτωσης Επικίνδυνων Αποβλήτων και  

ε) Αποτέφρωσης Νεκρών Ζώων Εκτροφής 

Ε. Βαθμός Όχλησης: 

στο σύνολο της εγκατάστασης ΜΕΣΗ και ειδικότερα: 

1. Αποτέφρωσης Ζωικών Υποπροϊόντων: ΧΑΜΗΛΗ σύμφωνα με 

την ΚΥΑ οικ. 3137-191-Φ.15 Βαθμοί Όχλησης (ΦΕΚ 1048 Β' 2012) 

α/α 272 με όριο τα 250 KW εγκατεστημένης ισχύος 

2. Αποτέφρωσης Νεκρών Ζώων Συντροφιάς: ΧΑΜΗΛΗ σύμφωνα με 

την ΚΥΑ οικ. 3137-191-Φ.15 Βαθμοί Όχλησης (ΦΕΚ 1048 Β' 2012) 

α/α 272 με όριο τα 250 KW εγκατεστημένης ισχύος 

3. Αποστείρωσης Μολυσματικών Αποβλήτων Υγειονομικών 

Μονάδων: ΜΕΣΗ σύμφωνα με την ΚΥΑ οικ. 3137-191-Φ.15 

Βαθμοί Όχλησης (ΦΕΚ 1048 Β' 2012), όπως έχει τροποποιηθεί από 

την ΚΥΑ οικ. 132894/14751/Φ15 (ΦΕΚ 4421 Α’ 2017), α/α 311 

ανεξαρτήτως ισχύος 

4. Αποθήκευσης & Μεταφόρτωσης Επικίνδυνων Αποβλήτων: 

ΜΕΣΗ σύμφωνα με την ΚΥΑ οικ. 3137-191-Φ.15 Βαθμοί Όχλησης 

(ΦΕΚ 1048 Β' 2012) α/α 281, με όριο τους 500 Μετρικούς Τόνους 

σε αποθηκευτική ικανότητα 

5. Αποτέφρωσης Νεκρών Ζώων Εκτροφής: ΧΑΜΗΛΗ σύμφωνα με 

την ΚΥΑ οικ. 3137-191-Φ.15 Βαθμοί Όχλησης (ΦΕΚ 1048 Β' 2012) 

α/α 272 με όριο τα 250 KW εγκατεστημένης ισχύος 
 

ΣΤ. Περιβαλλοντική    Κατάταξη: Στο σύνολο: Κατηγορία Α΄, Υποκατηγορία Α2 
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Ζ.  Κριτήρια / Μεγέθη  

 

Κινητήρια Ισχύς (KW) Θερμική Ισχύς (KW) 

62 1200 

Ζωικών Υποπροϊόντων (ΖΥΠ), Νεκρών Ζώων Συντροφιάς 

και Νεκρών Ζώων Εκτροφής:  

Επικίνδυνα Απόβλητα Αμιγώς Μολυσματικά (ΕΑΑΜ) 

και Μεικτά Επικίνδυνα Απόβλητα (ΜΕΑ):  

Άλλα Επικίνδυνα Απόβλητα (ΑΕΑ):  

 

5 τόνοι 

 

1,5 τόνοι 

0,5 τόνοι 

Σύνολο: 
 
 

Δυναμικότητα 
(Αποθηκευτική Ικανότητα): 

 
 

Η. Στεγασμένη    
      Επιφάνεια: 

Υφιστάμενη: 450,00 τ.μ.  
 

Θ. Αξία Μηχανολογικού 
                       Εξοπλισμού:  

Σύνολο: 397.000,00 € 
 

 

Η άδεια αυτή χορηγείται με την επιφύλαξη της τήρησης των κειμένων διατάξεων που αναφέρονται στο 

σκεπτικό της απόφασης αυτής και με τους εξής όρους: 

i. Να ληφθούν και να διατηρούνται σε καλή κατάσταση τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας για τη ζωή 

και την υγεία των εργαζομένων (π.χ. τοποθέτηση προστατευτικών περιφραγμάτων στα μέρη των 

μηχανημάτων που κινούνται επικίνδυνα, εξασφάλιση επαρκούς φωτισμού και αερισμού στο χώρο 

εργασίας, πρόχειρο φαρμακείο, κ.τ.λ.).  

ii. Να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να μην προκληθούν δυσμενείς επιδράσεις σε βάρος της 

υγείας, ησυχίας και της ασφάλειας των περιοίκων και των εργαζομένων, να τηρούνται τα 

προβλεπόμενα από τις διατάξεις του Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α'/1981), όπως τροποποιήθηκε, 

συμπληρώθηκε και εκάστοτε ισχύει. 

iii. Συμμόρφωση με τους όρους  της υπ. Αρ. Πρωτ. Οικ. 72752/15-11-2017 Απόφασης Έγκρισης 

Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο), Κατηγορίας Α’, Υποκατηγορίας Α2 της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Αιγαίου με ΑΔΑ: ΩΦ0ΨΟΡ1Ι-ΑΝΛ και έγκαιρη ανανέωση της σύμφωνα με την 

υφιστάμενη νομοθεσία. 

iv. Να ληφθούν όλα τα μέτρα πυροπροστασίας που προβλέπονται από τις διατάξεις της ΚΥΑ 

Φ.15/οικ.1589/104/27.1.06 (ΦΕΚ 90/Β’/2006) και να εφοδιαστεί ο επενδυτής με το απαιτούμενο 

Πιστοποιητικό (Ενεργητικής) Πυροπροστασίας της αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για το 

σύνολο των εγκαταστάσεων. [ΚΥΑ Φ15/οικ. 1589/104 (ΦΕΚ 90 Β’ 2006) όπως τροποποιήθηκε από 

την Κ.Υ.Α. 12997/145/Φ.15/14  (ΦΕΚ 3284 Β’ 8-12-2014), Κατηγορία Αβ Κ.Α. 39 Αποτεφρωτήρες 

απορριμμάτων] 

v. Να ανανεώνονται πριν από τη λήξη τους όλες οι εγκρίσεις, πιστοποιητικά κ.λ.π. που αφορούν τη 

συγκεκριμένη δραστηριότητα και να προσκομίζονται αντίγραφά τους στην Υπηρεσία μας. 

vi. Πριν από κάθε οικοδομική εργασία να εφοδιαστεί ο ενδιαφερόμενος με άδεια με οικοδομική 

άδεια βιομηχανικής χρήσης η οποία θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις πολεοδομικές διατάξεις 

και τον ΓΟΚ χωρίς παρεκκλίσεις. 

vii. Να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα ώστε να τηρείται το Άρθρο 14 του N.4042/2012 (ΦΕΚ 

24/Α’/2012). Σε κάθε περίπτωση, η εγκατάσταση οφείλει να τηρεί την περιβαλλοντική νομοθεσία 

στο σύνολό της. 
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viii. Για την απαιτούμενη σύμφωνα με τις διατάξεις του Β.Δ. της 16-3/17-3-1950 (ΦΕΚ 82/Α΄/1950) 

όπως αυτό τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, του ΠΔ 902/1975 και του ΠΔ 274/1997 

υπεύθυνη επίβλεψη λειτουργίας και συντήρησης της εγκατάστασης, πρέπει πάντοτε να υπάρχει 

πρόσωπο που να έχει τα προσόντα  που προβλέπονται από τις διατάξεις αυτές καθώς και από 

κάθε άλλη σχετική διάταξη. 

2. Για την λειτουργία της δραστηριότητας απαιτείται η θεώρηση της Υπεύθυνης Δήλωσης 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V - ΦΕΚ 60 Β’ 2018) ή εναλλακτικά Έκδοση Άδειας Λειτουργίας με την διαδικασία που 

ορίζεται στα Άρθρα 8 και 9 της Υ.Α. Αριθμ. οικ. 483/35/Φ.15 (ΦΕΚ 158/Β’/03-02-2012), όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα παρακάτω: 

α. Υπεύθυνη Δήλωση του φορέα, σε έντυπη (εις διπλούν) και ηλεκτρονική μορφή, με την οποία   

δηλώνεται η έναρξη της λειτουργίας σύμφωνα με τους όρους της άδειας εγκατάστασης 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V - ΦΕΚ 60 Β’ 2018) και εγγυητική επιστολή τουλάχιστον τρίμηνης διάρκειας, ύψους 

50.000 € 

ή εναλλακτικά 

    Αίτηση για έκδοση Άδειας Λειτουργίας στην οποία δηλώνεται ότι η λειτουργία θα γίνει σύμφωνα με 

τους όρους της έγκρισης εγκατάστασης και ότι τηρούνται οι όροι της Απόφασης Έγκρισης 

Περιβαλλοντικών Όρων Κατηγορίας Α2. 

 β. Απόδειξη κατάθεσης ποσού 90,00 €, σε ειδικό λογαριασμό της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στον 

αριθμό 461/545178-77 της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος.  (δυνάμει της Κ.Υ.Α. Αριθμ. οικ. 

14684/914/Φ.15 ΦΕΚ 3533/Β’/31-12-2012, όπως εκάστοτε ισχύει). 

γ. Υπεύθυνη Δήλωση του φορέα στην οποία αναφέρει λεπτομερώς πόσους και ποιας ειδικότητας 

τεχνικούς θα χρησιμοποιήσει κατά νόμο. 

δ.  Υπεύθυνη Δήλωση των κατά περίπτωση αντίστοιχης ειδικότητας μηχανικών ότι τα προβλεπόμενα 

έργα εκτελέσθηκαν σύμφωνα με τις εγκριθείσες μελέτες. 

ε.  Κάτοψη χώρου με ενδεικτική τοποθέτηση των μηχανημάτων εντός αυτού και κατάλογο των   

μηχανημάτων με την ένδειξη της ισχύος τους υπογεγραμμένα από τον αρμόδιο κατά νόμο  

υπεύθυνο μηχανικό. 

στ. Υπεύθυνη Δήλωση αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού σχετικά με τη στατική επάρκεια, την 

εγκατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού σε χώρο κυρίας χρήσης (όχι βοηθητικό ή 

κοινόχρηστο), την χρήση του κτιρίου (που πρέπει να είναι διάφορη της κατοικίας), τον αριθμό της 

υφιστάμενης οικοδομικής άδειας, καθώς και τη μη απαίτηση έκδοσης νέας για την παρούσα φάση 

πριν την έναρξη της κτηριακής εγκατάστασης. (Πρότυπο έγγραφο της υπάρχει διαθέσιμο στην 

Υπηρεσία μας σε ηλεκτρονική μορφή) 

ζ.  Σε περίπτωση που η δραστηριότητα εγκαθίστανται σε κτίρια ή τμήματα κτιρίων που έχουν υπαχθεί 

στις διατάξεις του άρθρου 24 Ν. 4014/2011 ή του Ν. 4178/2013, στην παραπάνω (β) Υπεύθυνη 

Δήλωση που συντάσσει ο αρμόδιος κατά νόμο μηχανικός απαιτείται να αναφέρεται επιπλέον το 

ζήτημα της υπαγωγής σε ρύθμιση της αυθαίρετης δόμησης και να προσκομίζεται η Βεβαίωση 

Περαίωσης της διαδικασίας ή η Βεβαίωση Εξόφλησης ποσοστού 30% του συνολικού ποσού 

προστίμου, όπως προβλέπεται από το Άρθρο 25 παρ.6 του Ν. 4178/2013 (ΦΕΚ 174 Α’). 

 

Ειδικά Δικαιολογητικά: 

α. Πιστοποιητικό (Ενεργητικής) Πυροπροστασίας της αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για το 

σύνολο των εγκαταστάσεων. [ΚΥΑ Φ15/οικ. 1589/104 (ΦΕΚ 90 Β’ 2006) όπως τροποποιήθηκε από 

την Κ.Υ.Α. 12997/145/Φ.15/14  (ΦΕΚ 3284 Β’ 8-12-2014), Κατηγορία Αβ Κ.Α. 39 Αποτεφρωτήρες 

απορριμμάτων] 

β. Υπεύθυνη Δήλωση ανάθεσης-ανάληψης της επίβλεψης, λειτουργίας και συντήρησης της 

εγκατάστασης από τον κάτοχό της και τον αρμόδιο κατά νόμο τεχνικό αντίστοιχα (Παράρτημα VIII - 

ΦΕΚ 542 Β΄/2005, καθώς η συνολική κινητήρια ισχύς υπερβαίνει τα 59 KW (80 HP). Επισημαίνεται 

ότι η σύγχρονη τεχνική επίβλεψη λειτουργίας και συντήρησης περισσοτέρων της μιας 

μηχανολογικών εγκαταστάσεων όλων των ειδικοτήτων απλών και μη, δύναται να ασκείται από 
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αρμόδιο μηχανικό με δεκαετή τουλάχιστον άσκηση του επαγγέλματος, με τον περιορισμό ότι ο 

αριθμός των εγκαταστάσεων δεν θα είναι μεγαλύτερος από τρεις και σε κάθε εγκατάσταση θα 

απασχολείται συγχρόνως ένας πρακτικός μηχανικός συντηρητής Α΄ ή Β΄ ή Γ΄ τάξεως. Στην περίπτωση 

που ο επιβλέπων έχει τη δυνατότητα να ασκήσει καθήκοντά σε περισσότερες εγκαταστάσεις, στην 

υπεύθυνη δήλωση πρέπει να αναγράφεται το σύνολο των εγκαταστάσεων που επιβλέπει και τα 

ονόματα των πρακτικών μηχανικών συντηρητών που απασχολούνται σε κάθε μία από αυτές. 

η. Υπεύθυνη Δήλωση αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού ότι η κυκλοφοριακή σύνδεση της εγκατάστασης 

εκτελέσθηκε σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια και βάσει της υφιστάμενης νομοθεσίας (Παρ. 2., 

Άρθρο 159, Ν. 4152/2018) ή αιτιολογημένη υπεύθυνη δήλωση του σε περίπτωση που δεν 

απαιτείται. Στην υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να γίνεται ρητή αναφορά στην νομοθεσία που ισχύει 

κατά περίπτωση.  

ε. Υπεύθυνη δήλωση του φορέα ή νόμιμου εκπροσώπου του με την κατηγορία των βιβλίων του Κ.Φ.Σ. 

που θα τηρούνται.          
στ. Βεβαίωση Έναρξης Εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., στην οποία να φαίνονται οι Κωδικοί 

Δραστηριότητας που έχουν δηλωθεί στο Ερωτηματολόγιο. 

ζ.  Αποδεικτικό έγγραφης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο. 

η. Απόδειξη υποβολής δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας μέσω του 

online συστήματος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημόσιων Εξόδων (ΑΑΔΕ). 

θ. Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του φορέα σχετικά με την τήρηση της Υ.Α. οικ. 146163-

2012 «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση αποβλήτων υγειονομικών μονάδων» (ΦΕΚ 1537 Β' 2012), 

όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

Όλες οι Υπεύθυνες Δηλώσεις πρέπει να είναι θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής. 

 

Όλα τα υποβαλλόμενα παραστατικά πληρωμών πρέπει να είναι πρωτότυπα και να αναγράφονται σε 

αυτά (τα αντίστοιχα κατά περίπτωση) στοιχεία του καταθέτη και ο σκοπός κατάθεσης (έκδοση 

έγκρισης εγκατάστασης, έκδοση άδειας λειτουργίας κ.λπ.). 

3. Η Υπηρεσία μας επιφυλάσσει το δικαίωμα να επιβάλει την εκτέλεση μεταρρυθμίσεων και 

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

για να εκπληρωθεί ο σκοπός των διατάξεων που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσης απόφασης 

και στην βιομηχανική νομοθεσία. 

4. Η ισχύς της παρούσας άδειας είναι πέντε (5) έτη και μπορεί να παραταθεί μέχρι τη συμπλήρωση 

μίας δεκαετίας (Παράγραφος 6 του Άρθρου 20 του Ν. 3982/11 (ΦΕΚ 143/Α’/2011), όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει). Το αίτημα για την παράταση της άδειας εξετάζεται με βάση τα ίδια 

δεδομένα και τις συνθήκες που ίσχυαν κατά τη χορήγησή της, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής 

προϋποθέσεις: 

α. Το αίτημα να έχει υποβληθεί κατά τη διάρκεια ισχύος της άδειας. 

β. Να έχει γίνει έναρξη υλοποίησης της εγκατάστασης κατά τη διάρκεια ισχύος της άδειας. 

Σε κάθε άλλη περίπτωση, το αίτημα για παράταση της ισχύος ή τροποποίηση της άδειας 

εγκατάστασης-ίδρυσης εξετάζεται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κατά το χρόνο υποβολής 

του. 

5. Μετά την έναρξη λειτουργίας, που τεκμαίρεται με την ανάρτηση της Υπεύθυνης Δήλωσης 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV - ΦΕΚ 60 Β’ 2018) στο Πρόγραμμα Διαύγεια, η διάρκεια της έγκρισης εγκατάστασης 

καθορίζεται, χωρίς να απαιτείται νέα διοικητική πράξη, έως τη συμπλήρωση δέκα (10) ετών από την 

ημερομηνία χορήγησης της έγκρισης εγκατάστασης. (Παράγραφος 6Α του Άρθρου 20 του Ν. 3982/11 

(ΦΕΚ 143/Α’/2011), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) 

6. Για τυχόν μεταβολές της εγκατεστημένης ισχύος της ή της δυναμικότητας της κάθε επιμέρους 

δραστηριότητας αντίστοιχα, κατά τη διάρκεια ισχύος της έγκρισης, δεν απαιτείται ενέργεια του 

φορέα, εφόσον οι μεταβολές αυτές δεν επιφέρουν μετάπτωση της δραστηριότητας σε διαφορετικό 

βαθμό όχλησης από αυτόν που αναγράφεται στην έγκριση εγκατάστασης. (Παράγραφος 6Β του 

Άρθρου 20 του Ν. 3982/11 (ΦΕΚ 143/Α’/2011), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει).  
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7. Απαιτείται νέα έγκριση εγκατάστασης: α)  στην επέκταση/εκσυγχρονισμό δραστηριότητας που 

συνίσταται σε αλλαγή ή προσθήκη δραστηριότητας, β) στις λοιπές περιπτώσεις 

επέκτασης/εκσυγχρονισμού δραστηριότητας που οδηγούν σε μετάπτωση της δραστηριότητας σε 

διαφορετικό βαθμό όχλησης και γ) σε κάθε περίπτωση επέκτασης/εκσυγχρονισμού δραστηριότητας 

μετά τη λήξη χορηγηθείσας έγκρισης εγκατάστασης. 

8. Στην περίπτωση αλλαγής επωνυμίας (ονομασία, εταιρική μορφή) ή αλλαγής φορέα ισχύουν και 

εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α’/2011) και των άρθρων 12, 

13 και 14 της Υ.Α. οικ.483/35/Φ.15/12 (ΦΕΚ  158/Β΄/2012), όπως εκάστοτε ισχύουν. Η ενημέρωση της 

Αδειοδοτούσας Αρχής πρέπει να γίνει μέσα σε δύο (2) μήνες από την ημερομηνία της νόμιμης 

μεταβολής, προκειμένου να τροποποιηθεί η σχετική άδεια. Σε περίπτωση παράβασης της 

υποχρέωσης αυτής, επιβάλλεται στον εμπλεκόμενο φορέα πρόστιμο, σύμφωνα με την παρ. 3 του 

άρθρου 29 του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α’/2011). 

9. Η άδεια αυτή δεν απαλλάσσει τον φορέα της από την υποχρέωση να εφοδιασθεί με άλλες άδειες, αν 

από άλλες διατάξεις προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση. 

10. Ο Διαχειριστής του συστήματος ηλεκτροδότησης, υποχρεούται την διακοπή της ηλεκτροδότησης της 

εγκατάστασης σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν. 3982/11 (ΦΕΚ 143/Α’/2011) στην περίπτωση 

διακοπής της λειτουργίας της μονάδος.  

11. Η χορήγηση της έγκρισης εγκατάστασης πραγματοποιείται σύμφωνα με τα άρθρα 19 & 39 του Ν. 

3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α΄/2011), όπως έχουν τροποποιηθεί και  ισχύουν, κατόπιν αίτησης του 

ενδιαφερόμενου φορέα. Για την χορήγηση της έγκρισης εγκατάστασης ακολουθήθηκε η διαδικασία 

που ορίζεται στην Υ.Α. Φ.15/οικ.483/35/2012 (ΦΕΚ 158/Β’/2012), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 

με την Υ.Α. Αριθμ. οικ. 5540/71/Φ15/2018 (ΦΕΚ 60/Β’/2018), ενώ διευκρινίζεται ότι αυτή τελεί υπό 

επανεξέταση για τη διαπίστωση της τήρησης ή μη των όρων που έχουν τεθεί σε αυτή, σύμφωνα με τις 

διατάξεις της παραγράφου 1.β) του άρθρου 26 του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α΄/2011). 

12. Η Υπηρεσία μας διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλει την εκτέλεση μεταρρυθμίσεων και περιορισμών 

στην ανωτέρω εγκατάσταση σε κάθε περίπτωση που θα διαπιστωθεί ότι είναι αναγκαίο για να 

εκπληρωθεί ο σκοπός των διατάξεων που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσης απόφασης. 

13. Κατά της απόφασης αυτής μπορεί να ασκηθεί ειδική διοικητική προσφυγή ενώπιον του Γενικού 

Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον εντός 

της αποκλειστικής προθεσμίας των δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευσή της ή την ανάρτησή 

της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής, σύμφωνα με τον Ν. 

3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α’/2011), άρθρο 30, παρ. 1 και τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/2010), άρθρο 227 

και 238.  

 

   /     /2018 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

 

 

Νεαγκούε Δομνίκα 
ΠΕ Μηχανικών Μεταλλείων Α΄/β 

   /    /2018 
Με Εντολή Περιφερειάρχη 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
(υπογραφή) 

 
Γιαννάς Ιωάννης 

ΠΕ Μηχανικών Μεταλλείων Α΄/β 

Ο συντάκτης της Απόφασης - Τεχνικός Υπάλληλος: 

26/03/2018 

 

 

Χατάς Δημήτριος 

ΠΕ Μηχ/κών Παρ. & Διοίκησης Α΄/β, MSc. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

ΠΡΟΣ: 

(1) ECOPRIME LTD, Υπόψη κ. Στεφανίδη Γεώργιου 

Αγίας Σοφίας 42, Ρόδος Τ.Κ. 851 00  

Τηλ.: 2241 0 72962, E-mail: info@ecoprime.gr  
 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

(1) Ελληνική Στατιστική Αρχή 

Γενική Διεύθυνση Στατιστικών Ερευνών 

Διεύθυνση Στατιστικών Δευτερογενούς Τομέα 

Τμήμα Στατιστικών Μεταποίησης Έρευνας & Τεχνολογίας 

Πειραιώς 46 & Επονιτών 

185 10 Νέο Φάληρο, Πειραιάς 

(2) Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης 

Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας 

Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας Ρόδου 

Γ. Μαύρου 2, 85132 Ρόδος 

(3) Γραφείο Περιφερειάρχη 

κ. Χατζημάρκο Γεώργιο 

Ερμούπολη, 84100 Σύρος 

(4) Γραφείο αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη 

κ. Φλεβάρη Ιωάννη 

Πλατεία Ναυάρχου Κουντουριώτη Παύλου, 85131 Ρόδος 

(5) ∆.Ε.∆.∆.Η.Ε. Α.Ε. 

Πλατεία Σύμης 10, 85131 Ρόδος 

(6) Δ.Ο.Υ. Ρόδου 

Γεωργίου Μαύρου 2, 85132 Ρόδος 

(7) Αστυνομικό Τμήμα Ρόδου 

Εθ. Δωδεκανησίων 45, 85131 Ρόδος 

(8) Πυροσβεστική Υπηρεσία Ρόδου 

Εθ. Δωδεκανησίων 44,85131 Ρόδος 

(9)  Δ.Ε.Υ.Α. Ρόδου 

2ο Χιλ. Λεωφόρου Ρόδου- Λίνδου, 85132 Ρόδος 

(10)  Δήμος Ρόδου 

Διεύθυνση Πολεοδομικών Εφαρμογών 

Διαγοριδών 1 - 85133 Ρόδος 

(11) Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Τμήμα Εμπορίου 

 Γ. Μαύρου 2, 85132 Ρόδος 

 
Εσωτερική Διανομή:  
(1)  Φ.44  

(2) Φ.14.1505 

 

Εσωτερική Διανομή (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο):  
(1) κ. Διευθυντή 

(2) κα. Προϊσταμένη 

(3) κ. Δ. Χατά 
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