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Χορήγηση

άδειας

µηχανολογικής

επέκτασης

στις

υπάρχουσες

εγκαταστάσεις των διυλιστηρίων της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ∆ιυλιστήρια
Κορίνθου Α.Ε. µε την προσθήκη Νέου Λέβητα (Β-7003) Αξιοποίησης
Απαερίων Νέου Αεριοστροβίλου στη Μονάδα Παραγωγής Ηλεκτρικής
Ενέργειας του ∆ιυλιστηρίου και Νέας Μονάδας Αφαλάτωσης Θαλασσινού
Νερού (Μ-1985).

Γενικά Στοιχεία

Είδος εγκατάστασης
Ιδιοκτήτης
Θέση

: ∆ιυλιστήριο αργού πετρελαίου.
: ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΕΛΛΑΣ – ∆ιυλιστήρια Κορίνθου Α.Ε.
: 71ο χλµ Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου, Σουσάκι Αγ.
Θεοδώρων.

Ισχύς παραγωγικών µηχανηµάτων επένδυσης για την ως άνω αιτούµενη άδεια:
• Κινητήρια κύρια ισχύς : 1.776,25 kW
• Θερµική κύρια ισχύς : 265,40 kW
Ισχύς µηχανηµάτων επένδυσης για την προστασία περιβάλλοντος για την ως άνω αιτούµενη
άδεια:
• Κινητήρια και θερµική ισχύς : 0 kW

ΑΠΟΦΑΣΗ
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 π.δ. 381/1989 «Οργανισµός του Υπουργείου Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας»
(ΦΕΚ 168/Α/16-06-1989) όπως ισχύει.
3. Την 2876/07-10-2009 απόφαση του Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (ΦΕΚ
2234/Β/07-10-2009).
4. Το π.δ. 110/2011 «∆ιορισµός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 243/Α/11-11-2011).
5. Το π.δ. 189/2009 περί καθορισµού και ανακατανοµής αρµοδιοτήτων των Υπουργείων
(ΦΕΚ 221/Α/05-11-2009).
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Το π.δ. 24/2010 περί ανακαθορισµού των αρµοδιοτήτων των Υπουργείων και
τροποποιήσεις του π.δ. 189/2009 (ΦΕΚ 56/Α/15-04-2010).
Το π.δ. 92/1993 (ΦΕΚ 38/Α/22-03-1993) σύµφωνα µε το οποίο διατηρούνται από τον
Υπουργό Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, κατά εξουσιοδότηση της παρ. 1 του
άρθρου 1 του ν. 2026/1992 (ΦΕΚ 43/Α/23-03-1992), µεταξύ άλλων, η αρµοδιότητα
χορήγησης αδειών λειτουργίας για τις βιοµηχανίες παραγωγής πετρελαιοειδών και
λιπαντικών (διυλιστήρια), τα οποία έχουν ιπποδύναµη µεγαλύτερη των 500 HP και
χωρητικότητα άνω των 10.000 µ3, σε συνδυασµό µε το άρθρο 17, παρ. 14 του ν.
3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/17-06-2011) και τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/0706-2010), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 192 του ν. 4001/2011 (ΦΕΚ 179/Α/22-082011), για τον καθορισµό των αρµοδιοτήτων των Περιφερειών, µε τα όρια και τις
προϋποθέσεις που αναφέρονται σ’ αυτό.
Το ν. 3325/2005 «Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών-βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο
πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 68/Α/11-3-2005), όπως
ισχύει, καθώς και τις (α) ΚΥΑ Φ.15/οικ.7814/614/14-04-2005 «Καθορισµός παραβόλων»
των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών – Ανάπτυξης και (β) απόφαση
Φ.15/οικ.7815/615/14-04-2005 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/22-04-2005).
Το β.δ. 15/21-10-1922 «Περί χορηγήσεως αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας πάσης
µηχανολογικής εγκαταστάσεως» (ΦΕΚ 208/Α/21-10-1922).
Το
β.δ.
16/17-03-1950
«Περί διαιρέσεως
κατατάξεως
και
απογραφής
των
Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων, επιβλέψεως εκτελέσεως και επιβλέψεως της λειτουργίας
αυτών» (ΦΕΚ 82/Α/17-03-1950), το οποίο τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε το β.δ.
24-11/17-12-1953 «Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως του από 16.3.1950 Β.
∆ιατάγµατος “περί διαιρέσεως, κατατάξεως και απογραφής των Μηχανολογικών
Εγκαταστάσεων, περί αδειών εκπονήσεως µελετών Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων,
επιβλέψεως εκτελέσεως και επιβλέψεως της λειτουργίας αυτών”» (ΦΕΚ 346/Α/17-121953).
Το ν. 6422/1934 «περί ασκήσεως του επαγγέλµατος του Μηχανολόγου, του
Ηλεκτρολόγου και του Μηχανολόγου-Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ως και του Ναυπηγού»
(ΦΕΚ 412/Α/28-11-1934).
Το π.δ. 274/25-09-1997 «Χαρακτηρισµός των Χηµικών Εγκαταστάσεων».
Την κοινή υπουργική απόφαση 34458/1990 «Καθορισµός τεχνικών προδιαγραφών,
διαµόρφωσης, σχεδίασης, κατασκευής, ασφαλούς λειτουργίας και πυροπροστασίας
εγκαταστάσεων διυλιστηρίων και λοιπών βιοµηχανιών πετρελαίου» (ΦΕΚ 846/Β/31-121990).
Τη ∆∆Ε-138/18-05-2011 (Α.Π. ΥΠΕΚΑ 12000/23-05-2011) αίτηση της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ
(ΕΛΛΑΣ) ∆ιυλιστήρια Κορίνθου Α.Ε., όπως συµπληρώθηκε µε τη ∆∆Ε-302/15-11-2011
(Α.Π. ΥΠΕΚΑ 26160/18-11-2011) επιστολή της, µε την οποία η εταιρεία έχει ζητήσει τη
χορήγηση της εν θέµατι άδειας µηχανολογικής επέκτασης στις υπάρχουσες εγκαταστάσεις
των διυλιστηρίων της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ∆ιυλιστήρια Κορίνθου Α.Ε.
Την κοινή υπουργική απόφαση 145996/22-06-2009 των Υπουργών ΠΕΧΩ∆Ε, Ανάπτυξης
και Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής, «Έγκριση Περιβαλλοντικών
Όρων για την λειτουργία του διυλιστηρίου της Α.Ε. ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ)-∆ιυλιστήρια
Κορίνθου», πενταετούς ισχύος.
Την 188358/10-10-2011 απόφαση του Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. µε την οποία τροποποιήθηκε η
ανωτέρω ΚΥΑ, ισχύος έως τις 22-06-2019.
Το από Απριλίου 2011 Τεχνικό Υπόµνηµα της αιτούσας, συνοδευόµενο από
σχεδιαγράµµατα, κατάλογο µηχανολογικού εξοπλισµού και αναλυτικό προϋπολογισµό,
που αναφέρεται στην υπόψη µηχανολογική επέκταση του διυλιστηρίου.
Συµπληρωµένο και αρµοδίως θεωρηµένο το από 18-05-2011 Ερωτηµατολόγιο του
Παραρτήµατος Ι για τον προσδιορισµό των δικαιολογητικών που απαιτούνται για τη
χορήγηση άδειας εγκατάστασης, που προβλέπεται από την Απόφαση Φ.15/οικ.7815/615
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του Υπουργού Ανάπτυξης «Καθορισµός δικαιολογητικών και διαδικασίας για την
χορήγηση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας των δραστηριοτήτων του Ν. 3325/2005
καθώς και για την τροποποίηση αυτών» (ΦΕΚ 542/Β/22-04-2005).
Την 008188/09-06-2011 (Α.Π. ΥΠΕΚΑ 13715/10-06-2011) Έκθεση παρέκκλισης καθ’
ύψος, αρµόδιου µηχανικού της αιτούσας, όπως προβλέπεται από τα άρθρα 1 και 4 του
π.δ. 24/31-03-1985 «Τροποποίηση των όρων και περιορισµών δόµησης των γηπέδων
των κειµένων εκτός των ρυµοτοµικών σχεδίων των πόλεων και εκτός των ορίων των
νοµίµως υφισταµένων προ του έτους 1923 οικισµών» (ΦΕΚ 270/∆/31-05-1985), όπως
αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του ΓΟΚ/1985.
Το 4675 Φ.701.4/54/21-09-2010 έγγραφο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κορίνθου του
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη σύµφωνα µε το οποίο εγκρίνεται η µελέτη
ενεργητικής πυροπροστασίας για το νέο λέβητα αξιοποίησης των απαερίων του στροβίλου
GT5.
Το
∆3/Α/οικ.24484/13-10-2008
έγγραφο
της
∆ιεύθυνσης
Εγκαταστάσεων
Πετρελαιοειδών του Υπουργείου Ανάπτυξης «Καταχώρηση της µελέτης ασφαλείας των
Βιοµηχανικών Εγκαταστάσεων του διυλιστηρίου της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) – ∆ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. στους Άγιους Θεοδώρους Κορινθίας».
Τη ∆∆Ε-241/12-09-2011 (Α.Π. ΥΠΕΚΑ 21111/13-09-2011) επιστολή της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ
(ΕΛΛΑΣ) – ∆ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. µε την οποίο η εταιρία θεωρεί ότι, η
εγκατάσταση και λειτουργία των εν θέµατι µονάδων δε θα επιφέρει αλλαγές ούτε στη
διαχείριση, ούτε στις ποσότητες επικίνδυνων ουσιών που αποθηκεύονται, διακινούνται ή
επεξεργάζονται στις εγκαταστάσεις του ∆ιυλιστηρίου και συνεπώς δεν προσαυξάνεται η
επικινδυνότητα του ∆ιυλιστηρίου. Ως εκ τούτου η εταιρία εκτιµά ότι δεν απαιτείται η
εκπόνηση µελέτης ασφαλείας ή κοινοποίησης για τη χορήγηση της εν θέµατι άδειας
εγκατάστασης.
Την από 18-05-2011 επιστολή της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) µε την οποία ανατίθεται στον
υπεύθυνο µηχανικό η εκπόνηση µελέτης και η επίβλεψη εκτέλεσης των εν θέµατι
κατασκευών.
Την από 18-05-2011 υπεύθυνη δήλωση του αρµόδιου µηχανικού περί αποδοχής
ανάληψης της µελέτης και επίβλεψης των εν θέµατι κατασκευών.
Τα προβλεπόµενα παράβολα, διπλότυπο είσπραξης ΣΤ 92016873/18081/11-11-2011 της
∆.Ο.Υ. Κορίνθου ύψους 650,00€ και απόδειξη είσπραξης 4437177/16-11-2011 Εθνικής
Τράπεζας 4,51€ υπέρ Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. και Ε.Μ.Π.
Την από 20-07-2011 έκθεση αυτοψίας της ∆ιεύθυνσης Εγκαταστάσεων Πετρελαιοειδών.
Την από 06-12-2011 εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Εγκαταστάσεων Πετρελαιοειδών.
Την οικ.52306/25-11-2011 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής «Καθορισµός αρµοδιοτήτων του
Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής Ιωάννη Μανιάτη» (ΦΕΚ
2741/B/25-11-2011).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Α. Στη ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ∆ιυλιστήρια Κορίνθου Α.Ε. χορηγείται άδεια µηχανολογικής
επέκτασης στις υπάρχουσες εγκαταστάσεις των διυλιστηρίων µε την προσθήκη Νέου
Λέβητα (Β-7003) Αξιοποίησης Απαερίων Νέου Αεριοστροβίλου στη Μονάδα Παραγωγής
Ηλεκτρικής Ενέργειας του ∆ιυλιστηρίου και Νέας Μονάδας Αφαλάτωσης Θαλασσινού
Νερού (Μ-1985).
Η παρούσα άδεια είναι διάρκειας τριών (3) ετών και χορηγείται µε τους εξής όρους και
περιορισµούς:
1. Κατά τη διάρκεια των εργασιών υλοποίησης της επέκτασης να λαµβάνονται όλα τα
αναγκαία µέτρα προστασίας των εργαζοµένων, του περιβάλλοντος και της ευρύτερης
περιοχής.
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2. Για την απαιτούµενη, σύµφωνα µε τις διατάξεις των β.δ. 16/17-03-1950 και β.δ. 2411/17-12-1953 υπεύθυνη επίβλεψη του έργου της ανωτέρω εγκατάστασης πρέπει να
απασχολείται πρόσωπο που να έχει τα προβλεπόµενα προσόντα.
3. Να τηρούνται σε ετοιµότητα όλα τα µέτρα πυροπροστασίας της εγκεκριµένης Μελέτης
Πυροπροστασίας της παραγράφου 20 του προοιµίου της παρούσας, από την αρµόδια
Πυροσβεστική Υπηρεσία Κορίνθου.
4. Να τηρούνται οι διατάξεις της ΚΥΑ 34458/1990 «Καθορισµός τεχνικών
προδιαγραφών, διαµόρφωσης, σχεδίασης, κατασκευής, ασφαλούς λειτουργίας και
πυροπροστασίας εγκαταστάσεων διυλιστηρίων και λοιπών βιοµηχανιών πετρελαίου»
(ΦΕΚ 846/Β/31-12-1990).
6. Να τηρούνται οι περιβαλλοντικοί όροι και περιορισµοί της Απόφασης Έγκρισης
Περιβαλλοντικών Όρων όπως αναφέρονται στις παραγράφους 15 & 16 του προοιµίου
της παρούσας και που η εφαρµογή της αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την
υλοποίηση του έργου.
7. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής διατηρεί το δικαίωµα
να επιβάλλει την εκτέλεση µεταρρυθµίσεων στην υπόψη εγκατάσταση σε κάθε
περίπτωση που θα διαπιστωθεί ότι τούτο είναι αναγκαίο για να εκπληρωθούν οι
επιδιωκόµενοι σκοποί που προβλέπονται από το άρθρο 2 του β.δ. 15/21-10-1922
όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Την ευθύνη για την ορθότητα και ακρίβεια των σχετικών στοιχείων, υπολογισµών και
σχεδιαγραµµάτων, που περιέχει η Τεχνική Μελέτη, έχουν οι µελετητές. Σε περίπτωση,
που θα διαπιστωθεί ότι η προαναφερθείσα Τεχνική Μελέτη δεν εφαρµόζεται ή ότι τα
στοιχεία, που περιέχει δεν είναι ακριβή, η παρούσα απόφαση µπορεί να ανακληθεί
από την αρµόδια ∆ιεύθυνση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής.
9. Η θεώρηση των σχεδιαγραµµάτων αφορά µόνον σε θέµατα σχετικά µε την εφαρµογή
της βιοµηχανικής νοµοθεσίας και γίνεται µε την προϋπόθεση της τήρησης των
πολεοδοµικών διατάξεων.
10. Η παρούσα άδεια δεν απαλλάσσει τη ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ∆ιυλιστήρια Κορίνθου Α.Ε.
από την υποχρέωση να εφοδιασθεί µε άλλη άδεια, αν από άλλες διατάξεις προκύπτει
αντίστοιχη υποχρέωση.
Β. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής συµφωνεί για την κατά
παρέκκλιση ύψους ανέγερση του κάτωθι εξοπλισµού, σύµφωνα µε τα θεωρηµένα:
1. σχετικά σχεδιαγράµµατα της παραγράφου 17 του προοιµίου της παρούσας,
2. Έκθεση παρέκκλισης καθ’ ύψος, της παραγράφου 19 του προοιµίου της παρούσας, για
την Καµινάδα ύψους 60,00 µ.
Η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ∆ιυλιστήρια Κορίνθου Α.Ε., πριν από κάθε οικοδοµική εργασία,
οφείλει να εφοδιαστεί µε την απαιτούµενη από τη νοµοθεσία οικοδοµική άδεια από την
αρµόδια Πολεοδοµική Υπηρεσία.
Ο Υφυπουργός

Ιωάννης Μανιάτης
Εσωτερική ∆ιανοµή:
1.
Γραφείο Υπουργού
2.
Γραφείο Υφυπουργού
3.
Γραφείο Γεν. Γραµµατέα Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
4.
Γενική ∆ιεύθυνση Ενέργειας
(σχετ. Α.Π. Γ.∆.Ε. ΥΠΕΚΑ 2271/24-05-2011, 2588/14-06-2011, 3956/16-09-2011, 4767/21-112011)
5.
∆5/Γ
6.
∆3/Α (3)
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Πίνακας Αποδεκτών:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) – ∆ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.
Τ.Θ. 23
201 ΟΟ ΚΟΡΙΝΘΟΣ
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
Γεν. ∆/νση Περιβάλλοντος
α.
∆/νση Ε.Α.Ρ.Θ.
Πατησίων 147
112 51 ΑΘΗΝΑ
β.
∆/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού
Πατησίων 147
112 51 ΑΘΗΝΑ
γ.
Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ)
Λ. Αλεξάνδρας 11
114 73 ΑΘΗΝΑ
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
∆/νση Συνθηκών Εργασίας
Πειραιώς 40
101 82 ΑΘΗΝΑ
Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας
α.
∆/νση Ανάπτυξης
Κροκιδά 6
201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ
β.
∆/νση Υγείας
Αδειµάντου 22
201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ
γ.
∆/νση Χωροταξίας, Πολεοδοµίας και Περιβάλλοντος
Κροκιδά 2
201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ
Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώµατος,
Μουρούζη 4
101 72 ΑΘΗΝΑ
Πυροσβεστική Υπηρεσία Κορίνθου
Γ. Παπανδρέου 69
201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ
∆ήµος Λουτρακίου - Αγίων Θεοδώρων
203 00 ΛΟΥΤΡΑΚΙ
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