
   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μ.Ε.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση     : 26ης Οκτωβρίου 64                          
Τ.Κ./Πόλη       : 546 27 Θεσσαλονίκη                                             
Πληροφορίες:  Αθ. Βαφάκη
                           Ηρ. Λάτσιος
Τηλ.                 :  2313325575 ,552
Ηλεκτρ. Ταχ.  :  danapt@pkm.gov.gr                  

                                         ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ EMAIL 
                                      (ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ)
           
                 Θεσσαλονίκη,  1   Δεκεμβρίου 2022               

               Α.Π. : 804791(16902)

               

ΠΡΟΣ :1)ΔΙΟΝ ΑΒΕΤΕ
                  Θερμαϊκού 56,
                  546 30 Ευκαρπία Δ. Παύλου Μελά
                  Θεσ/νίκη                
                  (email : info@dionsa.com)
              2)Αντιπεριφερειάχη Μ.Ε. Θεσσαλονίκης
                  κα Παρασκευή Πατουλίδου
                  (συνημμένο σχέδιο Απόφασης επιβολής προστίμου)

 ΚΟΙΝ.:1)Γενική Δ/νση Σώματος 
                 Επιθεωρητών & Ελεγκτών ΥΠΕΝ
                 email: gdsee  @prv.ypeka.g  
              2)Φορέας Διαχείρισης του ΗΠΜ
                  email: help.eprm@pry.ypeka.g  r   
              

ΠΡΑΞΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ 
με εισήγηση επιβολής προστίμου

Για τη δραστηριότητα αποθήκευσης στερεών μη-επικινδύνων αποβλήτων της εταιρείας ΔΙΟΝ Α.Β.Ε.Τ.Ε.
που βρίσκεται στα υπ΄αρ. 2133β  και 2180  αγροτεμάχια και στις θέσεις  κατά ΕΓΣΑ ‘87 (Χ = 396426   Υ =
4508652 και  Χ = 396586   Υ = 4508679) στην Δ.Κ.  Ν.Μεσήμβριας του Δήμου Χαλκηδόνας στην ΠΕ Θεσσα-
λονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο έκτακτου/μερικού ελέγχου.

Σχετικά :
1. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α΄/18-10-1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος».
2. Το Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 21/Α΄/21-09-2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτή-

των, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες δια-
τάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος».

3. To N. 4819/2021 (ΦΕΚ 129 Α΄/23-7-21) «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….»

4. Την ΥΑ  ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/2022 (ΦΕΚ 841 Β΄/24-02-2022) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση
της υπό στοιχεία ΔΙΠΑ/οικ.37674/27-7-2016 υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση και κωδικοποίη-
ση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριο-
τήτων  σε  κατηγορίες  και  υποκατηγορίες  σύμφωνα  με  την  παρ.  4  του  άρθρου  1  του  ν.
4014/21.9.2011 (Α΄ 209), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει» (Β΄ 2471).»
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5. Την  ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/11936/836/2019 (ΦΕΚ 436 Β΄/14-02-2019) “Καθορισμός διαδικασίας και δι-
καιολογητικών για την εγκατάσταση και τη λειτουργία έργων και δραστηριοτήτων “Συστημάτων Πε-
ριβαλλοντικών Υποδομών”.

6. Το  Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ 193 Α΄/20-10-2021) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 ……» και ιδιαίτερα τα αρ. 50,
55 και 75 αυτού.

7. Την Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 (ΦΕΚ   776 Β΄/21-02-2022) «Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφω-
σης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις»

8. Την  ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/11936/836/2019 (ΦΕΚ 436 Β΄/14-02-2019) «Καθορισμός διαδικασίας και δι-
καιολογητικών για την εγκατάσταση και τη λειτουργία έργων και δραστηριοτήτων “Συστημάτων Πε-
ριβαλλοντικών Υποδομών”»

9. Το υπ΄αρ. 166 Φ.701.14/07-01-2022 έγγραφο του Τμήματος Πυρασφάλειας της Διοίκησης Π.Υ. Θεσ-
σαλονίκης με συνημμένα δύο (2) ιδιωτικά συμφωνητικά και έξη (6) φωτογραφίες 

10. Την από  10/03/2022 Έκθεση Αυτοψίας η οποία απεστάλη με το υπ΄αρ. οικ. 210239(4209)/22-03-
2022 έγγραφό μας και με την οποία ζητήθηκαν να προσκομιστούν στοιχεία από την ελεγχόμενη
εταιρία  ΔΙΟΝ ΑΒΕΤΕ 

11. Το από 29/3/2022 αίτημα της εταιρίας για παράταση προθεσμίας προσκόμισης εγγράφων (δικό μας
απ 224689(4635)/29-03-2022)

12. Η από  08/04/2022 υποβολή  εγγράφων  της  ΔΙΟΝ  ΑΒΕΤΕ  μέσω  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου  ως
απάντηση στο υπ΄αρ. οικ.210239(4209)/22-03-2022 έγγραφό μας (δικό μας απ 257157(5370)/11-4-
2022) με συνημμένα τα κάτωθι : 
α) Το από 20/12/2021 ιδιωτικό συμφωνητικό μελέτης με το οποίο η ΔΙΟΝ ΑΒΕΤΕ αναθέτει στον κ.
Τιμολέοντα  Αθανασούδη  την  εκπόνηση  μελέτης  πυροπροστασίας  για  τον  αποθηκευτικό  χώρο
αποβλήτων στο υπ΄αρ. 2133β αγροτεμάχιο. 
β)  Την  από  28/02/2022  τροποποίησης-παράτασης  του  ανωτέρω  από  20/12/2021  ιδιωτικό
συμφωνητικό μελέτης εκπόνηση μελέτης πυροπροστασίας για το υπ΄α ρ. 2133Β αγροτεμάχιο.
γ) Το από 20/12/2021 ιδιωτικό συμφωνητικό μελέτης με το οποίο η ΔΙΟΝ ΑΒΕΤΕ αναθέτει στον κ.
Τιμολέοντα  Αθανασούδη  την  εκπόνηση  μελέτης  πυροπροστασίας  για  τον  αποθηκευτικό  χώρο
αποβλήτων στο υπ΄αρ. 2180 αγροτεμάχιο.
δ)  Την  από  28/02/2022  τροποποίησης-παράτασης  του  ανωτέρω  από  20/12/2021  ιδιωτικό
συμφωνητικό μελέτης εκπόνηση μελέτης πυροπροστασίας για το υπ΄αρ. 2180 αγροτεμάχιο.
ε) Την υπ΄αρ. 2901/27-12-2021 Βεβαίωση Μεταβολής Εργασιών μη Φυσικού Προσώπου (Βεβαίωση
εγκατάστασης εσωτερικού) με την οποία δηλώθηκε στη Δ.Ο.Υ.  ΦΑΕ Θεσσαλονίκης το υπ΄αρ. 2133β
αγροτεμάχιο ως υπαίθριος χώρος αποθήκευσης υλικών.
στ)  Την  υπ΄αρ.  2902/27-12-2021  Βεβαίωση  Μεταβολής  Εργασιών  μη  Φυσικού  Προσώπου
(Βεβαίωση εγκατάστασης εσωτερικού) με την οποία δηλώθηκε στη Δ.Ο.Υ.  ΦΑΕ Θεσσαλονίκης  το
υπ΄αρ. 2180 αγροτεμάχιο ως υπαίθριος χώρος αποθήκευσης υλικών.
ζ) Παραστατικά εισαγωγών πλαστικών αποβλήτων από το εξωτερικό 
η) Παραστατικά εξαγωγών πλαστικών αποβλήτων στο εξωτερικό 
θ) Δελτία αποστολή μεταφοράς πλαστικών αποβλήτων
ι)  Την υπ΄αρ.  4457/25-06-2019  Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Μ.Θ.
“Ανανέωση-Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 3536/23-05-16 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών
Όρων  της  δραστηριότητας  «Μονάδα  Ανακύκλωσης  Μεταλλικών  –  Μη  Μεταλλικών  Προϊόντων,
Ξυλουργείου, Μηχανουργείου, Κατασκευής Μεταλλικών μερών, Παραγωγής αντιψυκτικού υγρού
και υγρού τζαμιών», της εταιρίας «ΔΙΟΝ Α.Β.Ε.Τ.Ε.», στην οδό Θερμαϊκού 56, ΔΚ Νέα Ευκαρπία, Δ.
Παύλου Μελά, Π.Ε. Θεσσαλονίκης, ΠΚΜ” με ΑΔΑ 6ΦΥΕΟΡ1Υ-89Β.

13. Η από 09-09-2022 Προσωρινή Έκθεση Ελέγχου η οποία απεστάλη με το υπ΄αρ. οικ. 257157(5370)/
09-09-2022 έγγραφό μας.

14. Το από 23/9/2022 αίτημα της εταιρίας για παράταση προθεσμίας προσκόμισης εγγράφων-απόψε-
ων  (δικό μας απ 674190(13946)/23-09-2022) το οποίο έγινε δεκτό με το υπ΄αρ. 674190(13946)/26-
9-22 έγγραφό μας.

15. Τις από 10-10-2022 απόψεις της εταιρίας ΔΙΟΝ ΑΒΕΤΕ επί της προαναφερόμενης Προσωρινής Έκθε-
σης Ελέγχου (δικό μας απ 716648(14842)/10-10-2022) με συνημμένα τα δύο (2) ιδιωτικά συμφωνη-
τικά λύσης εμπορικής μίσθωσης για τη δραστηριότητα του θέματος, τις αντίστοιχες δηλώσεις της
λύσης μίσθωσης στην ΑΑΔΕ  και  φωτογραφίες από τα εν λόγω αγροτεμάχια. 
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16. Το αρ. πρωτ. 15513/4-11-2022 έγγραφο της ΔΟΥ ΦΑΕ Θεσ/νίκης, με θέμα: Χορήγηση Στοιχείων και
πληροφοριών  Φορολογούμενων  βάσει  της  περ.  ε΄  παρ.  1  άρθρο  17  ΚΦΔ  (δικό  μας  αρ.  πρωτ.
804791(16902)/14-11-2022)

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Στις  10/03/2022 πραγματοποιήθηκε αυτοψία από Κλιμάκιο Ελέγχου του Τμήματος Περιβάλλοντος &
Υδροοικονομίας της Δ/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Μ.Ε. Θεσσαλονίκης αποτελούμενο από τους α)
Τσιούμα Αναστάσιο, β) Βαφάκη Αθηνά και γ) Λάτσιο Ηρακλή στα υπ΄αρ. 2133β  και 2180  αγροτεμάχια
του αγροκτήματος Ν. Μεσήμβριας,  αποθήκευσης μη επικινδύνων αποβλήτων  της εταιρίας ΔΙΟΝ ΑΒΕΤΕ
που βρίσκονται στις θέσεις κατά ΕΓΣΑ ‘87 (Χ = 396426   Υ = 4508652 και  Χ = 396586   Υ = 4508679) στην
Δ.Κ.  Ν.Μεσήμβριας του Δήμου Χαλκηδόνας στην ΠΕ Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδο-
νίας.

Γ. Παράβαση 
Η εταιρεία ΔΙΟΝ ΑΒΕΤΕ , από την έναρξη της δραστηριότητας (Δεκέμβριος του 2021) αποθήκευσης μη-
επικινδύνων αποβλήτων στα υπ΄αρ.  2133β  και 2180  αγροτεμάχια  αγροκτήματος Ν. Μεσήμβριας  του
Δήμου Χαλκηδόνας  δε διαθέτει περιβαλλοντική αδειοδότηση κατά παράβαση  των αρ. 3 & 4 του Ν.
1650/86 μετά την τροποποίηση τους σύμφωνα με το αρ. 30 του Ν. 4014/11.
Τεκμηρίωση : 

Στα υπ΄αρ. 2133β  και 2180  αγροτεμάχια τα οποία βρίσκονται στην ίδια περιοχή, συνολικής έκτασης πε-
ρίπου 2.900 m2 και 6.400 m2 (στις θέσεις  κατά ΕΓΣΑ ‘87 (Χ = 396426   Υ = 4508652 και  Χ = 396586   Υ =
4508679  αντίστοιχα) λαμβάνει χώρα αποθήκευση στερεών αποβλήτων. Το είδος των αποβλήτων είναι
κυρίως συμπιεσμένα και δεματοποιημένα πλαστικά.  Η κάλυψη στο υπ΄αρ. 2133β αγροτεμάχιο από τα
πλαστικά απόβλητα είναι σχεδόν πλήρης ενώ στο υπ΄αρ. 2180 αγροτεμάχιο η κάλυψη είναι μερική και
εκτιμάται ότι ανέρχεται περίπου σε 1.400m2 του γηπέδου ήτοι το 47% περίπου της μισθωμένης έκτασης.
Το ύψος των σωρών σε πολλά σημεία των χώρων ξεπερνούν τα 3 m όπως φαίνεται και από το φωτογρα-
φικό υλικό.  
Το υπ΄αρ. 2133β αγροτεμάχιο είναι πλήρως περιφραγμένο, ενώ το υπ΄αρ. 2180 αγροτεμάχιο είναι εν
μέρει περιφραγμένο, δεν υπάρχει είσοδος  και είναι  προσπελάσιμο από τον καθένα. Τα αγροτεμάχια δεν
διαθέτουν  γεφυροπλάστιγγα  για  μέτρηση  των  εισερχομένων  –  εξερχομένων  ποσοτήτων.  Κατά  την
αυτοψία  δεν  βρέθηκε  κανείς  υπεύθυνος  της  εταιρίας  στους  δύο  προαναφερόμενους  χώρους  ούτε
εργαζόμενος αυτής.
Για τη συγκεκριμένη αποθήκευση των στερεών αποβλήτων, τα προαναφερόμενα αγροτεμάχια είναι μι-
σθωμένα  από  τον  κ.  Σιδηρόπουλο  Θεόδωρο  στην  εταιρία  ΔΙΟΝ  ΑΒΕΤΕ  με  τα  από  08/12/2021  και
18/12/2021 ιδιωτικά συμφωνητικά εμπορικής μίσθωσης. Σημειώνεται ότι, βάσει της σύμβασης μίσθω-
σης, από το υπ΄αρ. 2180 αγροτεμάχιο η εταιρία ΔΙΟΝ έχει μισθώσει τα 3.000 m2 από τη συνολική έκταση
που είναι περίπου 6.400 m2. 

Σύμφωνα με τα δελτία αποστολής που μας κατέθεσε η εταιρία τα εισερχόμενα απόβλητα ανήκουν στον
κωδικό 19 12 04 του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων (ΕΚΑ). Οι εισερχόμενες ποσότητες αποβλήτων
στους ελεγχόμενους χώρους αποθήκευσης από 17/12/21 έως και 23/03/22 ανέρχονται σε 2.429,984 tn. 

Από το έγγραφο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (9ο σχετικό) προκύπτει ότι οι χώροι αποθήκευσης στε-
ρούνται μέσων πυρόσβεσης καθώς και θεωρημένης μελέτης πυροπροστασίας με αποτέλεσμα τα αποθη-
κευμένα απόβλητα πλαστικών να εκτίθενται σε κίνδυνο πυρκαγιάς και πρόκλησης σοβαρής ρύπανσης
του περιβάλλοντος.      

Η ελεγχόμενη εταιρία δεν προσκόμισε περιβαλλοντική αδειοδότηση για την αποθήκευση των μη επικιν-
δύνων αποβλήτων στα προαναφερόμενα αγροτεμάχια. Η δε αναφορά της εταιρίας στο απολογητικό έγ-
γραφό της (15ο σχετικό)  για την υπ΄αρ.  4457/25-06-2019 Απόφαση  Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων
(Α.Ε.Π.Ο.) που διαθέτει, αυτή δεν αφορά τους ελεγχόμενους χώρους αποθήκευσης. 
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Η εκ των υστέρων συμμόρφωση της εταιρίας να απομακρύνει τα απόβλητα από τους χώρους αποθήκευ-
σης και να λύσει τα ιδιωτικά συμφωνητικά μίσθωσης, δεν αίρει την παράβαση που διαπιστώθηκε κατά
την αυτοψία.

Προσδιορισμός της σοβαρότητας της παράβασης
Σύμφωνα με τον πίνακα 3 της ενότητας (Δ) της 7ης Υ.Α,  η προαναφερθείσα παράβαση της λειτουργίας,
άνευ απαιτούμενης περιβαλλοντικής άδειας χαρακτηρίζεται ως: ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗ.

Τ  ελική αξιολόγηση της σοβαρότητας της παράβασης  
1. Ιστορικό συμμόρφωσης:
Για τη δραστηριότητα του θέματος, δεν υπάρχει ιστορικό προηγούμενων περιβαλλοντικών ελέγχων.
2.Κατηγορία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης:
Η δραστηριότητα  περιβαλλοντικά κατατάσσεται στην 4η Ομάδα “Συστήματα περιβαλλοντικών υποδο-
μών” του Παραρτήματος IV, στην κατηγορία Β΄ με α/α (7α) της 4ης σχετικής ΚΥΑ  «Εγκαταστάσεις αποθή-
κευσης στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων» με ημερήσια ποσότητα εισερχομένων αποβλήτων Q: 20 t/
ημ.< Q < 150 t/ημ. 
3.Συμμόρφωση πριν την αυτοψία:
Η εταιρία δεν κατέθεσε δικαιολογητικά για περιβαλλοντική αδειοδότηση των χώρων αποθήκευσης μη-
επικινδύνων αποβλήτων. Συνεπώς, δεν υφίσταται συμμόρφωση πριν την αυτοψία.
4. Βαθμός συνεργασίας και συμπεριφορά:
Η εταιρία ήταν απολύτως συνεργάσιμη σε όλα τα στάδια του ελέγχου. 

H τελική κατάταξη σοβαρότητας της συγκεκριμένης παράβασης  σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και
βάσει του σχήματος 4 της ενότητας (Ε)  της 7ης σχετικής Υ.Α  ακολουθεί την παρακάτω διαδρομή :

Δ/Υ Ιστορικό  ==>  Β΄ Κατηγορία  ==> Συμμόρφωση προ αυτοψίας ==>ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗ

Σύμφωνα με την ενότητα (Ε) της 7ης σχετικής Υ.Α.  η σοβαρότητα της παράβασης δεν μπορεί να υποβαθ-
μιστεί για τις ουσιώδεις διοικητικές παραβάσεις, όπου ανήκει η ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗ.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Σύμφωνα με την κατάταξη της παράβασης και την Ενότητα (Ζ) της 7ης σχετικής Υ.Α. το συνολικό επίπεδο
συμμόρφωσης της ελεγχόμενης εγκατάστασης αξιολογείται ως ΧΑΜΗΛΟ.

Δ . ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ- ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ.
                                    7
ΥΠ= ΠΒ* Σ ΕΑΕ * ΣΒ* Π ΣΕΕΠ I

                                   i=1

Συνεπώς, το τελικό ποσό προστίμου που εισηγείται η Υπηρεσία μας να επιβληθεί είναι : 

ΥΠ=                  = 89.699€ 

Το ανωτέρω ύψος του εισηγούμενου προστίμου βρίσκεται εντός των ορίων που ορίζει η παρ.(1α), εδαφ.
(γ), αρ.(21) του Ν. 4014/11.  Αρμόδια αρχή για την επιβολή του προστίμου, σύμφωνα με την παρ.(2),
εδαφ.(α), αρ.(21) του Ν. 4014/11 όπως ισχύει σήμερα είναι ο Περιφερειάρχης.

Ε. ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ (Π.Δ.Ε.)

Με την παρούσα δεν επιβάλλεται Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών διότι, βάσει τον προσκομισθέντων στοι-
χείων της εταιρείας, θεωρείται ότι προέβη σε πλήρη συμμόρφωση με την απομάκρυνση των αποβλήτων
και την κατάργηση των χώρων αποθήκευσης αποβλήτων με τη λύση των ιδιωτικών συμβολαίων μίσθω-
σης.
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Η παρούσα  Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης  υπέχει θέση  Οριστικής Έκθεσης Ελέγχου και θα αναρτηθεί
στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σύμφωνα με το αρ.20, παρ.11, εδαφ. γ του Ν.
4014/11, εκτός από το τμήμα του κεφαλαίου   Δ  .ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ- ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟ  -  
ΣΤΙΜΟΥ, που περιέχει απόρρητα στοιχεία της εταιρείας ΔΙΟΝ ΑΒΕΤΕ. 

Εσωτερική Διανομή
1.  ΦΧΑ

2.  ΦΚΑΤ

Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΣΑΛΓΚΑΜΗ
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