
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       Αθήνα, 12 Ιουλίου 2012 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
& ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ     Α.Π. οικ. 200504 
ΕΥΠΕ 
(ΕΙ∆ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) 
ΤΜΗΜΑ  A'  
Ταχ. ∆/νση : Λ. Αλεξάνδρας 11      
Τ. Κ. : 114 73      
Πληροφορίες : Κ. Γιαβής     ΠΡΟΣ:  ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 
Τηλέφωνο : 210 641 7962 
F.A.X. : 210 643 0637  
 
Θέμα : Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση του σταθμού 

μέτρησης και συμπίεσης του έργου:  «ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΑΦΑ) 
ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗ ΕΛΛΑ∆ΑΣ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ & ΤΙΣ  

ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ». 
 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν.1650/1986 «για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕK Α’ 160), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

2. Το Ν. 998/1979 (ΦΕΚ Α’ 289) περί δασών όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Το Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ Α’ 153) για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς. 

4. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) περί Προγράμματος Καλλικράτη 

5. Το Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α’ 209) περί Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης Έργων και ∆ραστηριοτήτων 
κλπ. 

6. Την με α.π. 1958/2012 (ΦΕΚ Β’21) ΥΑ για κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και 
δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του 
Ν. 4014/21.09.2011 (ΦΕΚ Α’ 209). 

7. Την ΥΑ 15277/2012 (ΦΕΚ Β’ 1077) «Εξειδίκευση διαδικασιών για την ενσωμάτωση στις ΑΕΠΟ της 
προβλεπόμενης από τις διατάξεις της ∆ασικής Νομοθεσίας έγκρισης επέμβασης, για τα έργα και 
δραστηριότητες κατηγοριών Α και Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ Β΄21), σύμφωνα με το άρθρο 12 
του Ν. 4014/2011». 

8. Την ΚΥΑ Η.Π. 15393/2332/2002 (ΦΕΚ Β’ 1022) που αναφέρεται στην «κατάταξη δημόσιων και 
ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.1650/1986 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.3010/2002». 

9. Την ΚΥΑ 11014/703/Φ104/2003 (ΦΕΚ Β’ 332) «∆ιαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής 
Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) σύμφωνα με 
το άρθρο 4 του Ν. 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν.3010/2002». 

10. Την ΚΥΑ 37111/2021/2003 (ΦΕΚ Β’ 1391) «Καθορισμός τρόπου ενημέρωσης κοινού κατά τη 
διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων». 
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11. Το Π.∆. 221/2.7.98 (ΦΕΚ Α’ 174) «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος στο ΥΠΕΧΩ∆Ε» 
όπως αυτό τροποποιήθηκε με τα Π.∆. 269/2001 (ΦΕΚ Α’ 192) και 35/2009 (ΦΕΚ Α’ 51). 
 

12. Τα υπ. αρ. 189/05.11.2009 Π.∆. (ΦΕΚ Α’ 221) και 85/21.06.2012 (ΦΕΚ Α’141) για Καθορισμό, 
ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων. 

 
13.  Το υπ. αρ. 86/21.06.2012 Π.∆. (ΦΕΚ Α’ 141) για ∆ιορισμό Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών.  

 
14. Τα με α.π. ΧΙ-23/29.11.11 και  XII-13/20.12.11 έγγραφα του ICGB A.D. με τα οποία υποβλήθηκε ο 
φάκελος Προμελέτης Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων του αναφερομένου στο θέμα έργου και 
κατατέθηκαν συμπληρωματικά αντίγραφα ΠΠΕ αντίστοιχα (α.π. Ε.Υ.ΠΕ.  205570/29.11.11, 
206193/20.12.11). 

15. Το με α. π. οικ. 206280/22.12.11 έγγραφο της ΕΥΠΕ με το οποίο διαβιβάστηκε από ένα τεύχος 
της ΠΠΕ προς τις συναρμόδιες υπηρεσίες για απόψεις. 

16. Το υπ. αρ. 56/11.01.12 έγγραφο της ΙΘ’ Εφορείας Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων του ΥΠΠΟΤ 
στο οποίο δεν εκφράζεται αντίρρηση (υπό όρους γνωμοδότηση) για το προτεινόμενο έργο (α.π. ΕΥΠΕ 
195316/17.01.12). 

17.  Το υπ. αρ. 825/19.01.12 έγγραφο της ∆/νσης Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ 
στο οποίο δεν εκφράζεται αντίρρηση για το προτεινόμενο έργο (α.π. ΕΥΠΕ 195605/25.01.12). 

18.  Το υπ. αρ. 20/24.01.12 έγγραφο της 15ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων του ΥΠΠΟΤ, στο 
οποίο δεν εκφράζεται αντίρρηση για το έργο-υπό όρους γνωμοδότηση (α.π. ΕΥΠΕ 
195740/30.01.12) 

19.  Το με α.π. 38/3552/03.02.12 έγγραφο της ∆/νσης Χωροταξίας και Προστασίας Περιβάλλοντος 
του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, σύμφωνη γνώμη για την προτεινόμενη χάραξη (α.π. 
ΕΥΠΕ 195900/3.02.12, 196582/2.03.12) 

20.  Το με α.π. ∆3/Α/437/9.02.12 έγγραφο της ∆/νσης Εγκαταστάσεων Πετρελαιοειδών του ΥΠΕΚΑ 
με το οποίο δεν εκφράζεται αντίρρηση για το προτεινόμενο έργο (α. π. ΕΥΠΕ 196053/13.02.12, 
196261/21.02.12) 

21.  Το υπ. αρ. 151/13.02.12 έγγραφο της ∆/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. 
Ροδόπης με συνημμένο το Νο 5/2012 Πρακτικό ΝΕΧΩΠ με το οποίο γνωμοδοτεί θετικά για το 
έργο. 

22.  Το με α.π. 10751/1.03.12 έγγραφο της ∆/νσης Συντονισμού & Επιθεώρησης ∆ασών της 
Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – Θράκης με συνημμένο το υπ. αρ. 311/3.02.12 
έγγραφο της ∆/νσης ∆ασών Ροδόπης, χωρίς αντίρρηση για το προτεινόμενο έργο-υπό όρους 
γνωμοδότηση (α.π ΕΥΠΕ 196792/13.03.12). 

23.  Το υπ. αρ. 165250/750/7.03.12 έγγραφο της ∆/νσης Αισθητικών ∆ασών, ∆ρυμών & Θήρας του 
ΥΠΕΚΑ, χωρίς αντίρρηση για το έργο (α.π. ΕΥΠΕ 196823/13.03.12) 

24.  Το με α.π. ΑΡΧ/Α1/Φ40/4029/225/20.02.12 έγγραφο της ∆/νσης Προϊστορικών και Κλασικών 
Αρχαιοτήτων του ΥΠΠΟΤ, όπου δεν εκφράζεται αντίρρηση για το έργο-γνωμοδότηση υπό 
όρους (α.π. ΕΥΠΕ 196848/13.03.12) 

25.  Το με α. π. Φ.916.74/78/412092/Σ926/30.04.12 έγγραφο της ∆/νσης Υποδομής του ΓΕΣ χωρίς 
αντίρρηση-υπό όρους γνωμοδότηση για το έργο (α.π. ΕΥΠΕ 198046/7.05.12, 196818/13.03.12, 
196399/24.02.12, 196016/15.02.12,196182/17.02.12) 
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26.  Το με α.π. Φ.550/Α∆ 635097/Σ.772/25.04.12 έγγραφο της ∆/νσης Υποδομών (Γ2) του ΓΕΑ, χωρίς 
αντίρρηση για το έργο (α.π. ΕΥΠΕ 198151/10.05.12, 197514/10.04.12) 

27.  Το γεγονός ότι το προτεινόμενο έργο είναι εθνικής σημασίας για την ενεργειακή διασύνδεση 
Ελλάδας-Βουλγαρίας. 

Γ ν ω μ ο δ ο τ ο ύ μ ε 

Θετικά - ύστερα από τη διαδικασία της Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και 
Αξιολόγησης - ως προς την κατασκευή και λειτουργία του έργου: 

ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗ ΕΛΛΑ∆ΑΣ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ & 
ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, όπως εμφανίζεται στην οριζοντιογραφία Ρ513-100-91-001, 
κλίμακας 1:50.000, της Προμελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΠΠΕ), που συνοδεύει την 
παρούσα γνωμοδότηση. 
Το προτεινόμενο έργο αφορά στην εγκατάσταση και λειτουργία του ελληνικού τμήματος του 
Ελληνοβουλγαρικού αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου υψηλής πίεσης, διαμέτρου 28 ιντσών και 
μήκους 30 χλμ περίπου, από την Κομοτηνή έως τα Ελληνοβουλγαρικά σύνορα. Το συνολικό μήκος 
του αγωγού θα είναι 180 χλμ, από τα οποία τα 150 θα αναπτυχθούν στο Βουλγαρικό έδαφος και θα 
καταλήγει στην πόλη Στάρα Ζαγόρα. Στο ελληνικό έδαφος προτείνεται να κατασκευαστεί ένας 
μετρητικός σταθμός στην Κομοτηνή καθώς και ένα βαλβιδοστάσιο (BV1) στη θέση «Νυμφαία». Ο 
εν λόγω αγωγός θα έχει αρχικά δυναμικότητα 3 δ. κ.μ./έτος που μελλοντικά μπορεί να επεκταθεί 
στα 5 δ. κ.μ./έτος. 
 
Κατά την παρούσα γνωμοδότηση λήφθηκαν κατ’ αρχήν υπόψη τα ακόλουθα: 
 

1.  Οι γενικές και ειδικές κατευθύνσεις της χωροταξικής πολιτικής, που προκύπτουν από 
εγκεκριμένα χωροταξικά, ρυθμιστικά και πολεοδομικά σχέδια ή άλλα σχέδια χρήσεων γης. 
Σύμφωνα με τα Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης των 
Περιφερειών της χώρας, η μεταφορά και η διανομή Φυσικού Αερίου θεωρείται σημαντικός 
παράγοντας ανάπτυξης για όλη τη χώρα, καθιστώντας την ενεργειακό κέντρο των Βαλκανίων 
και της ∆υτικής Ευρώπης.  
 

2.  Η περιβαλλοντική ευαισθησία της περιοχής που ενδέχεται να θιγεί από το έργο. Σύμφωνα με 
την προτεινόμενη χάραξη, το έργο δεν διέρχεται από περιοχές οι οποίες έχουν ενταχθεί στο 
δίκτυο NATURA 2000. 

3.  Τα χαρακτηριστικά των ενδεχόμενων σημαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων  όπως το 
μέγεθος, η πολυπλοκότητα, η ένταση και η έκτασή τους, η διάρκεια, η συχνότητα και η 
αναστρεψιμότητά τους. Από την εγκατάσταση του προτεινόμενου έργου αναμένεται να 
υπάρξουν μικρές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον κατά μήκος του αγωγού, οι οποίες είναι 
βραχυπρόθεσμες και αναστρέψιμες με τα κατάλληλα μέτρα αποκατάστασης. Από τη λειτουργία 
του ΑΦΑ αναμένονται μικρές επιπτώσεις στο περιβάλλον, δεδομένου ότι ο αγωγός θα είναι 
υπόγειος σε όλο του το μήκος. 

4.  Τα οφέλη για την εθνική οικονομία, την εθνική ασφάλεια, τη δημόσια υγεία και η εξυπηρέτηση 
άλλων λόγων δημοσίου συμφέροντος. Το εν λόγω έργο αποτελεί τμήμα του συστήματος 
αγωγών ITGI, δίνοντας τη δυνατότητα πρόσβασης της Βουλγαρίας και άλλων χωρών της ΝΑ 
Ευρώπης σε νέες πηγές προμήθειας φυσικού αερίου. 

5.  Οι θετικές επιπτώσεις στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον σε μία ευρύτερη περιοχή από 
εκείνη που επηρεάζεται άμεσα από το έργο.  

 
Επίσης η θετική γνωμοδότηση δίδεται με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις: 
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α. ότι δεν έρχεται σε αντίθεση με περιορισμούς, που έχουν τεθεί στην περιοχή με ειδικές 
διατάξεις και που ενδεχομένως δεν επιτρέπουν την κατασκευή του υπόψη έργου 

β. ότι θα ληφθούν υπόψη οι παρατηρήσεις και υποδείξεις των αρμόδιων Αρχαιολογικών 
Υπηρεσιών 

γ. ότι θα ληφθούν υπόψη οι παρατηρήσεις που αναφέρονται στο έγγραφο της ∆/νσης ∆ασών 
Ροδόπης 

δ.  ότι θα ληφθούν υπόψη οι παρατηρήσεις που αναφέρονται στα έγγραφα των ∆/νσεων 
Υποδομών του ΓΕΣ και ΓΕΑ. 

 
Ο φορέας του έργου οφείλει στο στάδιο της έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων να υποβάλει 
στην Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ) του ΥΠΕKA Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
(ΜΠΕ), η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής: 
 
1. Περιγραφή του έργου συμπεριλαμβανομένων των εναλλακτικών λύσεων 
 
2. Περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης του περιβάλλοντος με τα απαραίτητα στοιχεία και 

τεκμηριώσεις προκειμένου να γίνει αξιολόγηση και εκτίμηση των κυριοτέρων άμεσων και 
έμμεσων περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου: 
 
� στον άνθρωπο, στην πανίδα και στην χλωρίδα 
� στο έδαφος, στα νερά , στον αέρα , στο κλίμα και στο τοπίο 
� στα υλικά αγαθά και στην πολιτιστική κληρονομιά 
� στην αλληλεπίδραση μεταξύ των παραγόντων που αναφέρονται στις προηγούμενες 

περιπτώσεις 
 
3. Περιγραφή των μέτρων που προβλέπονται να ληφθούν προκειμένου να αποφευχθούν, να 

μειωθούν και εφόσον είναι δυνατόν να επανορθωθούν σημαντικές δυσμενείς επιπτώσεις στο 
περιβάλλον. 
 

4. Να περιγράφονται οι τρόποι αποκατάστασης των χώρων επέμβασης (εκσκαφές θεμελιώσεων, 
τυχόν διάνοιξη οδών προσπέλασης κ.λ.π.). 

 
5. Να εξευρεθούν και να αναφέρονται οι χώροι απόθεσης πλεοναζόντων υλικών και 

παραπροϊόντων εκσκαφής, για τους οποίους θα έχουν εξασφαλιστεί οι απαραίτητες άδειες. 
 
6. Συνοπτική περιγραφή των κύριων εναλλακτικών λύσεων που μελετά ο κύριος του έργου και 

υπόδειξη των κύριων λόγων της επιλογής του, λαμβανομένων υπόψη των επιπτώσεων τους 
στο περιβάλλον. 
 

7. Απλή (μη τεχνική) περίληψη των πληροφοριών που αναφέρονται στις προηγούμενες 
παραγράφους. 

 
8. Tα απαιτούμενα δικαιολογητικά της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΥΑ 15277/2012 (ΦΕΚ Β’ 1077). 

 
Επίσης ο φάκελος της ΜΠΕ θα πρέπει να συνοδεύεται από την παρούσα θετική γνωμοδότηση 
(ΠΠΕΑ) του Γενικού ∆/ντή Περ/ντος του ΥΠΕΚΑ μαζί  με αντίγραφο των θεωρημένων από την ΕΥΠΕ 
του ΥΠΕΚΑ τοπογραφικών σχεδίων από όπου θα φαίνεται η προεπιλεγείσα όδευση του έργου.  
 
Όλα τα αντίγραφα της ΜΠΕ θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένα και σφραγισμένα από τον μελετητή 
και τον φορέα του έργου. Επίσης πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση του μελετητή 
που θα αναφέρει ότι είναι κάτοχος Μελετητικού Πτυχίου της κατηγορίας 27, με ημερομηνία κτήσης 
και διάρκεια ισχύος.  
Τα κείμενα και οι χάρτες της ΜΠΕ υποβάλλονται και σε ηλεκτρονική μορφή. 
 
Η παρούσα αποτελεί Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση της 
προγραμματιζόμενης δραστηριότητας και συνίσταται σε γνωμοδότηση ως προς τη θέση, το 
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μέγεθος, το είδος, την εφαρμοζόμενη τεχνολογία, τα γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά, τη χρήση των 
φυσικών πόρων, τη συσσωρευτική δράση με άλλα έργα, την παραγωγή αποβλήτων, τη ρύπανση 
και τις οχλήσεις, καθώς και τον κίνδυνο ατυχημάτων ιδίως από τη χρήση ουσιών και τεχνολογίας 
και δεν υποκαθιστά πιθανές απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις από άλλους φορείς (∆ασαρχείο, 
Αρχαιολογική Υπηρεσία, κλπ). 
 
Η οριστική και δεσμευτική άποψη της ∆ιοίκησης, επί των προαναφερόμενων και συναφών 
θεμάτων, θα δοθεί με την αξιολόγηση της ΜΠΕ και την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων 
με την οποία μπορεί να επιβάλλει προϋποθέσεις, όρους, περιορισμούς και διαφοροποιήσεις για 
την πραγματοποίηση του έργου ή της δραστηριότητας ή και να αποφασίσει τη μη υλοποίησή του, 
σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. 
 
Η παρούσα Γνωμοδότηση κοινοποιείται στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας-
Θράκης, συνοδευόμενη από ένα αντίγραφο του φακέλου Π.Π.Ε. προκειμένου να δημοσιοποιηθεί 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ΚΥΑ 37111/2021/2003 (ΦΕΚ Β’ 1391). Η δαπάνη 
δημοσιοποίησης βαρύνει το φορέα του έργου. 
     
 
 
 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΥΠΕΚΑ 
       

ΕΛ. ΤΗΛΙΓΑ∆ΑΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 

1. ICGB-IGI POSEIDON 
Μαρίνου Αντύπα 92, 141 21 Αθήνα 

        (συν. 1 αντ. ΠΠΕ) 
 

2.  ΥΠΕΚΑ 
α) ∆/νση  Χωροταξίας 
     Αμαλιάδος 17, 115 23 Αθήνα 
  β) ∆/νση Αισθητικών ∆ασών, ∆ρυμών & Θήρας 
    Χαλκοκονδύλη 31, 10164 Αθήνα 
   γ) ∆/νση Εγκαταστάσεων Πετρελαιοειδών 
      Μεσογείων 119, 101 92 Αθήνα 

3. Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων 
 ∆/νση Χωροταξίας & Προστ. Περ/ντος 
    Πατησίων 207 & Σκαλιστήρη 19, 10164 Αθήνα 
   

4.  Υπ. Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού 
     α) ∆/νση Προϊστ.& Κλασ. Αρχαιοτήτων 
     β) ∆/νση Βυζ/νων και Μεταβυζ/νων Αρχαιοτήτων 
          Μπουμπουλίνας 20, 10682 Αθήνα 
 γ) ΙΘ’ ΕΠΚΑ, Α. Συμεωνίδη 4, 691 00 Κομοτηνή 
      δ) 15η ΕΒΑ, Σωκράτους 11, 691 00 Κομοτηνή 
      
5.   Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων 
 ∆/νση Χωροταξίας & Προστ. Περ/ντος 

      Πατησίων 207 & Σκαλιστήρη 19, 10164 Αθήνα 
  
6.     ΥΠΕΘΑ/Γ∆ΟΣΥ/∆ΙΣΤΥ/ΤΥΠΟ 
   Μεσογείων 227-231, 154 51 Αθήνα 

7.    Περιφερειακό Συμβούλιο   
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης  
Κακουλίδου 1, 691 00 Κομοτηνή 
(συν. 1 αντ. ΠΠΕ) 
 

9. ∆/νση ∆ασών Π.Ε. Ροδόπης  
      3ο χλμ. Ε.Ο. Κομοτηνής - Αλεξανδρούπολης 
      691 00 Κομοτηνή 
 
10. Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης  
      ∆/νση Αγροτικής Οικονομίας 

∆ημοκρατίας 1, 691 00 Κομοτηνή 
    
ΕΣΩΤ. ∆ΙΑΝΟΜΗ 

1.  ΕΥΠΕ (συν. 1 αντ. ΠΠΕ) 

2.  Χρον. Αρχείο 

3.  Τμήμα Α΄ 

4.  Κ. Γιαβής 
 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΠΡΑΞΗ 
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