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ΘΕΜΑ: Χορήγηση
άδειας λειτουργίας στην «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ» Α.Ε. –
Βιοµηχανικές Εγκαταστάσεις Ελευσίνας για το έργο: του «Εκσυγχρονισµού του
∆ιυλιστηρίου Ελευσίνας».

ΑΠΟΦΑΣΗ
Γενικά Στοιχεία
Είδος εγκατάστασης : ∆ιυλιστήριο αργού πετρελαίου.
Ιδιοκτήτης :

«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΕΛ.ΠΕ.) Α.Ε.»

Θέση :

Βιοµηχανικές Εγκαταστάσεις Ελευσίνας
27ο χλµ παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου
192 00 ΕΛΕΥΣΙΝΑ.

Ισχύς παραγωγικών µηχανηµάτων επένδυσης για την ως άνω αιτούµενη άδεια:
•

Κινητήρια ισχύς :
- κύρια ηλεκτροκινητήρων

: 72.414 kW

- εφεδρική ηλεκτροκινητήρων

: 25.957 kW

- διακοπτόµενη ηλεκτροκινητήρων

:

- ατµοκίνητη

: 22.643 kW
ΣΥΝΟΛΟ

4.281 kW

:125.295 kW

•

Συνολική Θερµική ισχύς (συµπεριλαµβανοµένης και των µονάδων περιβαλλοντικής
προστασίας): 699.100 kW

•

Συνολική χωρητικότητα των δεξαµενών καυσίµων του διυλιστηρίου: 3.262.694 m3.
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Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα» (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005).
2. Το άρθρο 7 του π.δ. 381/1989 «Οργανισµός του Υπουργείου Βιοµηχανίας, Ενέργειας και
Τεχνολογίας» (ΦΕΚ 168/Α/1989) όπως ισχύει.
3. Την 2876/07-10-2009 απόφαση του Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (ΦΕΚ
2234/Β/07-10-2009).
4. Το π.δ. 86/2012 «∆ιορισµός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
(ΦΕΚ 141/Α/21-06-2012).
5. Την απόφαση µε αριθ. 34240/06-07-2012 του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής «Καθορισµός αρµοδιοτήτων του
Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής Ασηµάκη Παπαγεωργίου»
(ΦΕΚ 2101/B/09-07-2012), όπως τροποποιήθηκε µε την αριθµ. 15378/19-07-2012 όµοια
απόφαση (ΦΕΚ 2166/Β/19-07-2012).
6. Το άρθρο 6 του π.δ. 189/2009 «Καθορισµός και ανακατανοµή αρµοδιοτήτων των
Υπουργείων» (ΦΕΚ 221/Α/05-11-2009), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του π.δ.
24/2010 «Ανακαθορισµός των αρµοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του π.δ.
189/2009» (ΦΕΚ 56/Α/15-04-2010).
7. Το Ν. 3325/2005 «Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών-βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο
πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 68/Α/11-3-05), όπως ισχύει.
8. Το ∆εύτερο Μέρος του ν. 3982/2011 «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών
επαγγελµατικών και µεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηµατικών πάρκων και
άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 143/Α/17-06-2011) και ειδικότερα τις διατάξεις της παρ. 3 του
άρθρου 39, του άρθρου 37 καθώς και του άρθρου 38, µε το οποίο τροποποιείται το άρθρο
28 του Ν.3325/2005.
9. Την Φ.15/οικ.7814/614/14-04-2005 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και
Οικονοµικών – Ανάπτυξης «Καθορισµός παραβόλων» (ΦΕΚ 542/Β/22-04-2005).
10. Την Φ.15/οικ.7815/615/14-04-05 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης «Καθορισµός
δικαιολογητικών και διαδικασίας για τη χορήγηση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας
των δραστηριοτήτων του ν. 3325/2005 καθώς και για την τροποποίηση αυτών» (ΦΕΚ
542/Β/22-04-05), όπως η τελευταία τροποποιήθηκε και ισχύει.
11. Την 34458/1990 κοινή απόφαση «Καθορισµός τεχνικών προδιαγραφών, διαµόρφωσης,
σχεδίασης, κατασκευής, ασφαλούς λειτουργίας και πυροπροστασίας εγκαταστάσεων
διυλιστηρίων και λοιπών βιοµηχανιών πετρελαίου» (ΦΕΚ 846/Β/31-12-90).
12. Την ∆3/Α/15024/24-07-2008 (ΦΕΚ 1539/Β/04-08-2008) κοινή απόφαση των Υπουργών
Ανάπτυξης, ΠΕΧΩ∆Ε και Οικονοµίας και Οικονοµικών, µε την οποία χορηγήθηκε επέκταση
της άδειας εγκατάστασης των Βιοµηχανικών Εγκαταστάσεων Ελευσίνας (Β.Ε.Ε.) της
εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» για το έργο Εκσυγχρονισµού του ∆ιυλιστηρίου
Ελευσίνας του νοµού Αττικής, σύµφωνα µε το άρθρο 28 του Ν. 3325/2005.
13. Την ∆3/Α/οικ.7446/30-03-2012 (ΦΕΚ 1131/Β/10-04-2012) κοινή απόφαση του
Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του Υφυπουργού
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής, µε την οποία χορηγήθηκε παράταση της ισχύος
και τροποποίηση της κοινής απόφασης ∆3/Α/15024/24-07-2008 της ανωτέρω
παραγράφου.
14. Τις 156/26-06-2012 και 234/23-08-2012 αιτήσεις της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. –
Β.Ε.Ε, µε τις οποίες η εταιρεία έχει ζητήσει τη χορήγηση άδειας λειτουργίας για το έργο
του θέµατος.
15. Την 146393/03-06-08 κοινή απόφαση των Υπουργών ΠΕΧΩ∆Ε, Ανάπτυξης και Εµπορικής
Ναυτιλίας, Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής, Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων: α) των
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υφισταµένων βιοµηχανικών εγκαταστάσεων και β) του έργου «Εκσυγχρονισµόςαναβάθµιση διυλιστηρίου» της Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, που λειτουργεί στο 27ο χλµ.
της Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου, στην Ελευσίνα Αττικής, χρονικής ισχύος
πέντε (5) ετών.
16. Τα
3615/Φ.701.4/25-10-2011
και
2274/Φ.701.24/21-08-2012
πιστοποιητικά
πυροπροστασίας, πενταετούς ισχύος, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ελευσίνας.
17. Το 213635/15-10-2012 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Ε.Α.Ρ.Θ του ΥΠΕΚΑ, σύµφωνα µε το
οποίο α) η διαχείριση των αποβλήτων για το σύνολο του έργου εκσυγχρονισµού του
διυλιστηρίου καλύπτεται από την 146393/03-06-1008 κοινή απόφαση έγκρισης
περιβαλλοντικών όρων του διυλιστηρίου και β) η εταιρεία διαθέτει σε ισχύ ασφαλιστήριο
συµβόλαιο, που καλύπτει τις εργασίες διαχείρισης των υγρών και στερεών ελαιωδών
αποβλήτων.
18. Την 32/30-07-2009 Άδεια Οικοδοµής, τετραετούς ισχύος, της ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης της
Νοµαρχίας ∆υτικής Αττικής και τις σχετικές τροποποιήσεις αυτής, θεωρηµένη, έπειτα από
διενέργεια αυτοψίας της αρµόδιας πολεοδοµικής αρχής, για το πέρας των εργασιών.
19. Την 234/17-11-2011 Άδεια Οικοδοµής, τετραετούς ισχύος, της Υπηρεσίας Πολεοδοµίας
του ∆ήµου Ελευσίνας θεωρηµένη, έπειτα από διενέργεια αυτοψίας της αρµόδιας
πολεοδοµικής αρχής, για το πέρας των εργασιών.
20. Την 67/24-07-2012 Άδεια ∆όµησης, της ∆ιεύθυνσης Υπηρεσίας ∆όµησης του ∆ήµου
Ελευσίνας και την από 03-09-2012 Βεβαίωση της ιδίας Αρχής, κατά την οποία, οι
κατασκευές που έχουν πραγµατοποιηθεί είναι περαιωµένες σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ.
67/12 Άδεια ∆όµησης.
21. Τα πιστοποιητικά υδραυλικής δοκιµασίας των ατµολεβήτων της εταιρείας Moody
International και τα πιστοποιητικά παραλαβής αυτών της εταιρείας TUV Hellas.
22. Τις
169/11-7-07/06-12-2010,
οικ.4644/06-12-2010,
οικ.4645/06-12-2010,
οικ.4646/06-12-2010 άδειες χρήσης νερού για τις πραγµατοποιηθείσες γεωτρήσεις καθώς
και την 346/10-02-2009/06-12-2010 άδεια για τη χρήση νερού και εκτέλεσης έργου
αξιοποίησης υδάτινων πόρων ψύξης για το διυλιστήριο Ελευσίνας της ∆ιεύθυνσης Υδάτων
της Περιφέρειας Αττικής.
23. Τις από 07-06-2012 και 20-08-2012 Υπεύθυνες ∆ηλώσεις του νόµιµου εκπροσώπου της
εταιρείας, µε την οποία δηλώνεται ότι, οι εγκαταστάσεις του έργου «Εκσυγχρονισµός του
∆ιυλιστηρίου Ελευσίνας» έγιναν σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην ∆3/Α/15024/24-072008 Άδεια Εγκατάστασης, την ∆3/Α/οικ.7446/30-03-2012 Παράταση Ισχύος και
Τροποποίησης της Άδειας Εγκατάστασης, καθώς και ότι τα προβλεπόµενα έργα
εκτελέσθησαν σύµφωνα µε τις εγκριθείσες µελέτες.
24. Τις από 07-06-2012 και 20-08-2012 Υπεύθυνες ∆ηλώσεις των νόµιµων εκπροσώπων της
εταιρείας, µε τις οποίες δηλώνεται το τεχνικό προσωπικό που θα απασχοληθεί µε το εν
θέµατι έργο.
25. Τις από 05-01-2012 Υπεύθυνες ∆ηλώσεις του νόµιµου εκπροσώπου της εταιρείας, περί
της ανάθεσης σε αρµόδιους µηχανικούς της επίβλεψης λειτουργίας και συντήρησης του
µηχανολογικού εξοπλισµού του έργου.
26. Τις από 07-06-2012 και 20-08-2012 Υπεύθυνες ∆ηλώσεις των αρµοδίων τεχνικών, περί
της ανάληψης της επίβλεψης λειτουργίας και συντήρησης του µηχανολογικού εξοπλισµού
του έργου.
27. Το τελικά πιστοποιητικά κατασκευής των µονάδων των εταιρειών TUV Rheinland Hellas,
της Moody International και της TUV Hellas, µε τα οποία πιστοποιείται ότι, οι εργασίες
κατασκευής και δοκιµών ήταν σύµφωνες µε τους εφαρµοζόµενους Κώδικες, Πρότυπα,
εγκεκριµένα σχέδια και τις Προδιαγραφές του έργου.
28. Το διπλότυπο είσπραξης, µε αριθµό ΣΤ93347803/03-04-2012, της ∆.Ο.Υ. Μεγάλων
Επιχειρήσεων, ύψους 150,00€.
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29. Την από 12-11-2012 έκθεση αυτοψίας της ∆/νσης Εγκαταστάσεων Πετρελαιοειδών.
30. Την από 22-02-2013 εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Εγκαταστάσεων Πετρελαιοειδών.
31. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
Κρατικού Προϋπολογισµού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Χορηγείται στην «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ» Α.Ε. – Βιοµηχανικές Εγκαταστάσεις Ελευσίνας
άδεια λειτουργίας, αόριστης χρονικής διάρκειας, για το έργο του «Εκσυγχρονισµού του
∆ιυλιστηρίου Ελευσίνας», µε τους παρακάτω όρους και περιορισµούς:
1.

Να υπάρχουν και να διατηρούνται σε καλή κατάσταση τα αναγκαία και προβλεπόµενα
µέτρα ασφαλείας για την ζωή και την υγεία των εργαζοµένων.

2.

Να τηρούνται οι όροι ασφαλείας που επιβάλλονται από τους Ελληνικούς και Κοινοτικούς
Κανονισµούς.

3.

Να τηρούνται σε ετοιµότητα όλα τα µέτρα πυροπροστασίας που προβλέπονται από την
εγκεκριµένη µελέτη πυροπροστασίας.

4.

Να ανανεώνεται το πιστοποιητικό πυρασφαλείας πριν από τη λήξη του και να
προσκοµίζεται αντίγραφο στη ∆ιεύθυνση Εγκαταστάσεων Πετρελαιοειδών του
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.

5.

Να τηρούνται οι όροι της κοινής απόφασης που µνηµονεύεται στο στοιχείο 15 του
προοιµίου της παρούσας. Η κοινή απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων να
ανανεώνεται πριν από τη λήξη της και να προσκοµίζεται αντίγραφο στη ∆ιεύθυνση
Εγκαταστάσεων Πετρελαιοειδών του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής.

6.

Να επανεξετάζεται η µελέτη ασφαλείας σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου ∆ του
άρθρου 8 της κοινής απόφασης 12044/613/2007 (ΦΕΚ 376/Β/19-03-07) όπως
διορθώθηκε µε το ΦΕΚ 2259/Β/27-11-07.

7.

Να τηρούνται οι διατάξεις της 34458/1990 κοινής απόφασης «Καθορισµός τεχνικών
προδιαγραφών, διαµόρφωσης, σχεδίασης, κατασκευής, ασφαλούς λειτουργίας και
πυροπροστασίας εγκαταστάσεων διυλιστηρίων και λοιπών βιοµηχανιών πετρελαίου»
(ΦΕΚ 846/Β/31-12-90).

8.

Να τηρούνται κατά τη λειτουργία της εγκατάστασης οι εκάστοτε ισχύουσες αστυνοµικές
και υγειονοµικές διατάξεις καθώς και οι διατάξεις του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης.

9.

Να λαµβάνονται τα απαραίτητα µέτρα για την προστασία των εργαζοµένων, των
περιοίκων, του κοινού και του περιβάλλοντος, από κάθε κίνδυνο βλάβης της υγείας ή
ενόχλησης ή ρύπανσης, που µπορεί να προκληθεί από την λειτουργία της εγκατάστασης.

10. Για την απαιτούµενη, σύµφωνα µε τις διατάξεις του π.δ. 274/25-09-1997 υπεύθυνη
επίβλεψη της λειτουργίας και συντήρησης της εγκατάστασης πρέπει να απασχολείται
πρόσωπο που να έχει τα προβλεπόµενα προσόντα. Για τις λοιπές ειδικότητες προσωπικού
που απασχολείται στην ανωτέρω εγκατάσταση, πλην των αναφεροµένων στην παρ. 1
του άρθρου 3 του π.δ. 274/25-09-1997, εφαρµόζονται αντίστοιχα οι διατάξεις του β.δ.
16/17-03-1950, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
11. Η παρούσα άδεια δεν απαλλάσσει την «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ» Α.Ε. – Βιοµηχανικές
Εγκαταστάσεις Ελευσίνας από την υποχρέωση να εφοδιασθεί µε άλλη άδεια ή
οποιοδήποτε άλλο απαραίτητο παραστατικό από αρµόδια αρχή, αν από άλλες διατάξεις
προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση. Στην περίπτωση αυτή, να προσκοµίζεται αντίγραφο
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αυτών στη ∆ιεύθυνση Εγκαταστάσεων Πετρελαιοειδών του Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής

Ο Υπουργός
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων

Κωνσταντίνος Χατζηδάκης

Ο Υφυπουργός
Περιβάλλοντος,
Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής

Ασηµάκης Παπαγεωργίου
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Εσωτερική ∆ιανοµή:
1.
Γραφείο Υπουργού
2.

Γραφείο Υφυπουργού

3.

Γραφείο Γενικού Γραµµατέα

3.

∆3/Α (4)

Πίνακας Αποδεκτών:
1.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.
Γραφείο Προέδρου
17ο χλµ. Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου
193 00 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

2.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.
Βιοµηχανικές Εγκαταστάσεις Ελευσίνας
27ο χλµ. Παλ. Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου
192 00 ΕΛΕΥΣΙΝΑ

3.

Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων
Γραφείο Υπουργού
Νίκης 5-7
101 80 ΑΘΗΝΑ

4.

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής

5.

Γεν. ∆/νση Περιβάλλοντος
α. ∆/νση Ε.Α.Ρ.Θ.
Πατησίων 147
112 51 ΑΘΗΝΑ
β. ∆/νση Ε.Α.Ρ.Θ.
Λ. Κηφισίας 241
145 61 ΑΘΗΝΑ
γ. ∆/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού
Πατησίων 147
112 51 ΑΘΗΝΑ
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
∆/νση Συνθηκών Εργασίας
Πειραιώς 40
101 82 ΑΘΗΝΑ

6.

Περιφερειακή Ενότητα ∆υτικής Αττικής
α. ∆/νση Βιοµηχανίας & Ορυκτού Πλούτου (Ανάπτυξης)
Εθν. Αντιστάσεως 80 & Τσόκα – 192 00 ΕΛΕΥΣΙΝΑ
β. ∆/νση Πολεοδοµίας και Περιβάλλοντος
Ελ. Βενιζέλου 82 – 192 00 ΕΛΕΥΣΙΝΑ
γ. ∆/νση Υγείας και ∆ηµόσιας Υγιεινής
Ερµού & Αθηνάς 1, 192 00 ΕΛΕΥΣΙΝΑ

7.

Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώµατος
∆/νση Πυρασφαλείας
Μουρούζη 4

8.

101 72 ΑΘΗΝΑ
Περιφερειακή ∆/νση Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ∆υτικής Αττικής
Επισ/γού Ν. Νέζη 3 και Κανάρη
192 00 ΕΛΕΥΣΙΝΑ

9.

10.

∆ήµος Ελευσίνας
Χατζηδάκη & ∆ήµητρος
192 00 ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

