
ΘΕΜΑ: Χορήγηση έγκρισης εγκατάστασης μονάδας αποθήκευσης και διακίνησης 
υγρών καυσίμων και ασφάλτου, της εταιρείας ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Β.Ε.Ε, 
στη θέση «Μανδήλα» Λωρίδας Σαγιάδας του Δήμου Φιλιατών, Π.Ε. 
Θεσπρωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του π.δ 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 

Κυβερνητικά Όργανα» (Α’ 98).

2. Τις διατάξεις του ν.4622/2019 «Επιτελικό κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 

κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133). 

3. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 

Αλλαγής» (Α’ 160).

4. Το άρθρο 4 του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, 

Υποδομών…» (Α’ 114).

5. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/∆∆Υ/35131/5286/08-06-2018 απόφαση του Υπουργού 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Τοποθέτηση Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας 

του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (ΑΔΑ: ΨΞΣ74653Π8-4ΚΡ).

6. Το Δεύτερο Μέρος του ν. 3982/2011 «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών 

επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες 

διατάξεις.» (Α’ 143), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων  119
Ταχ. Κώδικας : 115 26
Πληροφορίες :     Μ. Χουρδάκης
Τηλ. :                   213 1513417
Ε-mail : egatpetrel@prv.ypeka.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ
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7. Τον ν.4442/2016 «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και 

άλλες διατάξεις (Α’ 230), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

8. Την υπ’ αρ. 483/35/Φ.15/17-01-2012 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, 

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Καθορισμός τύπου, δικαιολογητικών και διαδικασίας για 

την εγκατάσταση και τη λειτουργία των μεταποιητικών δραστηριοτήτων του ν. 3982/2011 (Α’ 

143), την τροποποίηση και ανανέωση των αδειών και την προθεσμία για μεταφορά ή τεχνική 

ανασυγκρότηση.» (Α’ 158), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

9. Την υπό στοιχεία οικ.14684/914/Φ.15/17-12-2012 κοινή απόφαση του Υπουργού 

Οικονομικών και του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών 

και Δικτύων «Καθορισμός παραβόλων του άρθρου 28 παρ. 4 του Ν. 3982/2011 και 

καθορισμός αποζημίωσης των επιθεωρητών» (Β’ 3533). 

10. Το β.δ. 16/17-03-1950 «Περί διαιρέσεως κατατάξεως και απογραφής των Μηχανολογικών 

Εγκαταστάσεων, επιβλέψεως εκτελέσεως και επιβλέψεως της λειτουργίας αυτών» ( Α’ 82), 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”» (Α’ 346).

11. Τον ν.6422/1934 «Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου 

και του Μηχανολόγου-Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ως και του Ναυπηγού» (Α’ 412).

12. Το π.δ. 274/25-09-1997 «Χαρακτηρισμός των Χημικών Εγκαταστάσεων» (Α’ 195).

13. Την υπ’ αρ. 34628/17-12-1985 κοινή απόφαση των Υπουργών Βιομηχανίας, Τεχνολογίας και 

Ενέργειας «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών ασφαλούς λειτουργίας, διαμόρφωσης, 

σχεδίασης και κατασκευής των εγκαταστάσεων εναποθήκευσης υγρών καυσίμων των 

εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών» (Β’ 799), καθώς και την υπουργική απόφαση Π-

7086/88/Φ5.2 (Β’ 550).

14. Την υπ’ αρ. 172058/11-02-2016 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός κανόνων, μέτρων 

και όρων για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις 

ή μονάδες…» (Β’ 354).

15. Την υπ’ αρ. οικ. 92108/1045/Φ.15/04-09-2020 κοινή υπουργική απόφαση «Κατάταξη στις 

κατηγορίες της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209), των μεταποιητικών και 

συναφών δραστηριοτήτων που προβλέπονται στις διατάξεις της υπό στοιχεία 

3137/191/Φ.15/21-3-2012 (Β΄ 1048) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, σύμφωνα 

με τις προβλέψεις της παρ. 9α του άρθρου 20 του ν. 3982/2011 (Α΄ 143).» (Β’ 3833)
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16. Την υπ’ αρ. 31722/4-11-2011 απόφαση της Επιτροπής Συντονισμού της Κυβερνητικής 

Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης, με την 

οποία εγκρίθηκε το «Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για 

τις υδατοκαλλιέργειες και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού» (Β’ 

2505).

17. Tο υπ’ αρ. 87957/04-08-2021 έγγραφο  της Δ/νσης Αδειοδότησης Επιχειρήσεων & 

Επιχειρηματικών Πάρκων της Γεν. Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων.

18. Την από 15-12-2020 (Α.Π:ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/120718/2939/15-12-2020) αίτηση της εταιρείας 

ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Β.Ε.Ε, όπως συμπληρώθηκε με τις από 16-12-2020 (Α.Π: 

ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/121499/2965/17-12-2020), 20-04-2022 (Α.Π: ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/39752/1179/20-04-

2022) και 19-05-2022 (Α.Π: ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/50255/1421/19-05-2022) όμοιες της, για τη 

χορήγηση έγκρισης εγκατάστασης για την ίδρυση μονάδας αποθήκευσης και διακίνησης 

πετρελαιοειδών στη θέση «Μανδήλα» Λωρίδας Σαγιάδας του Δήμου Φιλιατών, 

Περιφερειακής Ενότητας  Θεσπρωτίας, με τις οποίες υπέβαλλε συνημμένα δικαιολογητικά.

19. Το υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/121499/2965/13-04-2021 έγγραφο της υπηρεσίας μας, με το 

οποίο ζητήθηκε η προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

20. Την από 05-11-2021 (ΑΠ:ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/120559/3288/16-12-2021) επιστολή της εταιρείας 

ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Β.Ε.Ε, με την οποία υπέβαλλε στην υπηρεσία μας Φάκελο 

Κοινοποίησης (έκδοση από Νοέμβριο 2021), σύμφωνα με την κυα 172058/2016 (Β’ 354) 

(SEVESO III), όπως επικαιροποιήθηκε/συμπληρώθηκε με τις από 19-04-2022 

(ΑΠ:ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/39757/1180/20-4-2022) και από 13-07-2022 (Α.Π: 

ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/72834/1971/13-07-2022) όμοιες της.

21. Τα υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/120559/3280/13-01-2022 και ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/53511/1518/17-06-

2022 έγγραφα της υπηρεσίας μας με τα οποία ζητήθηκε η τροποποίηση/προσκόμιση 

περαιτέρω στοιχείων του Φακέλου Κοινοποίησης. 

22. Το υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/72834/1971/26-07-2022 έγγραφο, με το οποίο διαβιβάστηκε ο 

Φάκελος Κοινοποίησης στις συναρμόδιες υπηρεσίες.

23. Την υπ’ αρ. 1113736/17-01-2022 ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο 

στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΩΝ - ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Β.Ε.Ε.  

24. Το από 15-04-2022 Ερωτηματολόγιο του Παραρτήματος Ι της υπουργικής απόφασης του 

στοιχείου 8 του προοιμίου της παρούσας, συνοδευόμενο από περιγραφή δραστηριότητας 

της εγκατάστασης, κάτοψη της εγκατάστασης με τοποθέτηση των μηχανημάτων εντός αυτού 
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και κατάλογο των μηχανημάτων με την ένδειξη ισχύος τους, καθώς και πίνακα με την αξία 

του μηχανολογικού εξοπλισμού του εν θέματι έργου .

25. Την υπ’ αρ. 45805/2910/25-10-2011 απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας, με την οποία εγκρίθηκαν οι Περιβαλλοντικοί  Όροι, 

για το έργο «Εγκαταστάσεις αποθηκευτικών χώρων πετρελαίου, μαζούτ και ασφαλτικών 

γαλακτωμάτων, δυναμικότητας 14.500 κ.μ και μεταλλικής προβλήτας μήκους 22,00 μ, στη 

θέση «Μανδήλα» Λωρίδας Σαγιάδας, της Δ.Ε. Σαγιάδας, του Δήμου Φιλιατών, της 

Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας», όπως παρατάθηκε έως τις 31-12-2026 με το υπ’ αρ. 

60485/06-06-2022 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Ηπείρου 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας.

26. Το υπ’ αρ. 7594/18-05-2022 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Δόμησης του 

Δήμου Ηγουμενίτσας, σχετικά με τις χρήσεις γης της περιοχής, συνοδευόμενο από το 

θεωρημένο από την ίδια υπηρεσία τοπογραφικό διάγραμμα.

27. Την υπ’ αρ. 3902/15-1-2002 κοινή απόφαση των Γενικών Γραμματέων των Υπουργείων 

Γεωργίας και Ανάπτυξης, περί παραχώρησης δημόσιας έκτασης για τη δημιουργία μονάδας.

28. Την υπ’ αρ. 2879/24-1-2003 κοινή απόφαση των Γενικών Γραμματέων των Υπουργείων 

Γεωργίας και Ανάπτυξης, περί ανάκλησης της ανωτέρω, υπό στοιχείο (25), κοινής απόφασης 

περί παραχώρησης της δημόσιας έκτασης.

29. Την υπ’ αρ. 1624/2012 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία έγινε 

αποδεκτή η αίτηση της ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Β.Ε.Ε., για την ακύρωση της υπ’ αρ. 

2879/24.1.2003 κοινής απόφασης των Γενικών Γραμματέων των Υπουργείων Γεωργίας και 

Ανάπτυξης.

30. Την υπ’ αρ.1625/2012 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία 

απορρίφθηκε η αίτηση του Συλλόγου Ιχθυοκαλλιεργητών Θεσπρωτίας - Πρέβεζας, για την 

ακύρωση της υπ’ αρ. 3902/15-1-2002 κοινής απόφασης των Γενικών Γραμματέων των 

Υπουργείων Γεωργίας και Ανάπτυξης.

31. Το υπό στοιχεία Δ3/Β/οίκ.7146/27-03-2012 έγγραφο ερώτημα στο Γραφείο Νομικού 

Συμβούλου του ΥΠΕΚΑ, επί του οποίου εκδόθηκε η υπ’ αρ. 378/2012 γνωμοδότηση του Β’ 

Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έγινε αποδεκτή από τον 

Υφυπουργό ΠΕΚΑ στις 16-7-2012.

32. Την από 15-04-2022 Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας, περί της 

ανάθεσης σε αρμόδιο μηχανικό της εκπόνησης μελέτης και επίβλεψης της εκτέλεσης των 

μελετών του εν θέματι έργου.

33. Την από 18-04-2022 Υπεύθυνη Δήλωση του αρμόδιου μηχανικού, περί της αποδοχής της 

μελέτης και επίβλεψης της εκτέλεσης των μελετών του εν θέματι έργου.
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34. Το ηλεκτρονικό παράβολο με κωδικό παραβόλου 536303615953 0403 0003, ύψους 

1065,00€.

35. Την από 03-10-2022 έκθεση αυτοψίας του Τμήματος Εγκαταστάσεων της Δ/νσης 

Υδρογονανθράκων.

36. Τα στοιχεία του σχετικού φακέλου.

37. Την από 10-11-2022 εισήγηση της Δ/νσης Υδρογονανθράκων.    

38. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 

Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Χορηγούμε στην εταιρεία ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Β.Ε.Ε. έγκριση εγκατάστασης για την 

ίδρυση μονάδας αποθήκευσης και διακίνησης υγρών καυσίμων και ασφάλτου, 

περιβαλλοντικής κατάταξης Α2 δραστηριότητα, πενταετούς ισχύος, εντός του τμήματος Α-

Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Θ-Α όπως εμφανίζεται στο συνημμένο Τοπογραφικό Διάγραμμα, το οποίο 

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του στοιχείου 26 του προοιμίου της παρούσας εγγράφου 

χρήσεων γης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Δόμησης του Δήμου Ηγουμενίτσας, το 

Ερωτηματολόγιο και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου.

Τα γενικά στοιχεία της εγκατάστασης έχουν ως εξής:

Είδος εγκατάστασης: Εναποθήκευση και διακίνηση υγρών καυσίμων και ασφάλτου.

Θέση : Μανδήλα„ Λωρίδας Σαγιάδας του Δήμου Φιλιατών, Π.Ε. Θεσπρωτίας.

Αποθηκευτική ικανότητα: 14.500 κ.μ. (7 δεξαμενές) 

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ:

Κωδικός 

δεξαμενής

Προϊόν - Κατηγορία 

Καυσίμου 

Χωρητικότητα (m3)

Τ-1 Diesel – ΙΙΙ(1) 2.000

Τ-2 Diesel – ΙΙΙ(1) 2.000

Τ-3 Diesel – ΙΙΙ(1) 2.000

Τ-4 Diesel – ΙΙΙ(1) 2.000

Τ-5 Άσφαλτος - Αταξινόμητα 2.500

Τ-6 Μαζούτ – ΙΙΙ(1) 3.000

Τ-7 Diesel – ΙΙΙ(1) 1.000
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Κύρια κινητήρια ισχύς :              468 ΚW  

Περιβαλλοντική κατάταξη :          Α2

Ιδιοκτήτης :         ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΑΦΜ :                 099256633

ΔΟΥ:                   ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Η παρούσα έγκριση χορηγείται με τους εξής 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 λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των περιοίκων, του κοινού και του 

περιβάλλοντος, από κάθε κίνδυνο βλάβης της υγείας ή ενόχλησης ή ρύπανσης, που μπορεί 

να προκληθεί κατά την εκτέλεση των εργασιών.

3. Να τηρούνται οι εκάστοτε ισχύουσες αστυνομικές και υγειονομικές διατάξεις καθώς και οι 

διατάξεις του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

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

Κανονισμούς.

5. Να τηρείται η κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 13 του προοιμίου της παρούσας 

για θέματα που αφορούν στη μελέτη, κατασκευή, επιθεώρηση και έλεγχος, ασφάλεια, 

συντήρηση, επιτήρηση και λειτουργία των εγκαταστάσεων.

6. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλει 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 

τον ν. 3982/2011 της παραγράφου 6 του προοιμίου της παρούσας, όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει.

7. Για τους προβλεπόμενους ελέγχους, τις επιθεωρήσεις και την έκδοση των απαιτούμενων 

πιστοποιητικών θα χρησιμοποιείται προσωπικό αρμοδίως αναγνωρισμένο.

8. Για τις προβλεπόμενες επιβλέψεις εκτέλεσης εργασιών θα απασχολείται κατάλληλο 

προσωπικό σύμφωνα με τις προβλέψεις της κείμενης νομοθεσίας

9. Την ευθύνη για την ορθότητα και ακρίβεια των σχετικών στοιχείων, υπολογισμών και 

σχεδίων, που περιέχει η Μελέτη Εγκατάστασης, οι οριστικές Μελέτες κατασκευής καθώς και 
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τα λοιπά στοιχεία των φακέλων των έργων κατασκευής έχουν οι μελετητές. Σε περίπτωση 

που θα διαπιστωθεί ότι οι προαναφερθείσες Μελέτη Εγκατάστασης, οι οριστικές Μελέτες 

κατασκευής καθώς και τα λοιπά στοιχεία των φακέλων των έργων κατασκευής δεν 

εφαρμόζονται ή ότι δεν εφαρμόζονται οι προβλέψεις των αποφάσεων της παραγράφου 13 

και 14 του προοιμίου της παρούσας ή ότι τα στοιχεία που περιέχουν δεν είναι ακριβή, η 

παρούσα απόφαση μπορεί να ανακληθεί από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

10. Η παρούσα έγκριση χορηγείται για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα και αφορά ολόκληρο την 

περιβαλλοντική κατηγορία στην οποία εμπίπτει η δραστηριότητα αυτή. Σε περίπτωση 

επέκτασης/εκσυγχρονισμού δραστηριότητας που οδηγούν σε μετάπτωση της 

δραστηριότητας σε διαφορετική περιβαλλοντική κατηγορία, η εταιρεία οφείλει να εφοδιαστεί 

με νέα έγκριση σύμφωνα με την παρ. 11Α του άρθρου 17 του στοιχείου 6 του προοιμίου της 

παρούσας.

11. Η παρούσα έγκριση δεν απαλλάσσει την εταιρεία ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Β.Ε.Ε. από την 

υποχρέωση να εφοδιασθεί με άλλη άδεια, αν από άλλες διατάξεις προκύπτει αντίστοιχη 

υποχρέωση.

Β. Μετά την ολοκλήρωση του έργου και εντός της διάρκειας ισχύος της παρούσας έγκρισης θα 

πρέπει να υποβληθεί αίτημα για χορήγηση έγκρισης λειτουργίας, συνοδευόμενη με όλα τα 

προβλεπόμενα από την οικ.483/35/Φ.15/17-01-2012 (ΦΕΚ 158/Β/03-02-2012) υπουργική 

απόφαση της παραγράφου 9 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και των αποφάσεων 

των παραγράφων 13, 14 δικαιολογητικά και συγκεκριμένα:

Β.1 Τα γενικά και ειδικά δικαιολογητικά του άρθρου 5 της οικ. 483/Φ.15/03-02-2012 (ΦΕΚ 

15/Β/2012) απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ήτοι:

1. Τεχνική περιγραφή της εγκατάστασης, υπογεγραμμένη από τον αρμόδιο κατά νόμο 

μηχανικό, με περιεχόμενο: 

• Τοπογραφικό διάγραμμα στο οποίο αποτυπώνονται οι κτηριακές εγκαταστάσεις και οι 

απαραίτητες πληροφορίες σήμανσης και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων εντός του 

οικοπέδου. 

• Περιγραφή δραστηριότητας (παραγωγική διαδικασία, είδος πρώτων υλών και 

παραγόμενων προϊόντων, διάγραμμα ροής εκτελούμενων εργασιών, κ.λπ.). 

2. Σχέδια και Τεχνικά έγγραφα για τη λεπτομερή αποτύπωση της εγκατάστασης.

3. Υπεύθυνη δήλωση αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού, με την οποία βεβαιώνεται η στατική 

επάρκεια και η βιομηχανική-βιοτεχνική χρήση του κτηρίου, ότι δεν απαιτείται έκδοση νέας 

άδειας δόμησης ή τακτοποίηση ή νομιμοποίηση της κτηριακής εγκατάστασης, ότι η 

εγκατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού έγινε σε χώρο κύριας χρήσης (όχι βοηθητικό 
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ή κοινόχρηστο) και ότι είναι σύμφωνη με την τεχνική περιγραφή του ανωτέρω 

δικαιολογητικού αναφέροντας με ρητή αναφορά της ημερομηνίας σφράγισής της.

4. Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Β.Ε.Ε, στην 

οποία να δηλώνει ότι το εν θέματι έργο έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τη χορηγηθείσα 

έγκριση εγκατάστασης, τις εκπονηθείσες απαιτούμενες μελέτες και τις διατάξεις της 

απόφασης των στοιχείων 13 και 14 του προοιμίου της παρούσας.

5. Σχέδια και τεχνικά έγγραφα για τη λεπτομερή αποτύπωση της εγκατάστασης.

6. Υπεύθυνη Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου, περί της ανάθεσης σε αρμόδιους κατά νόμο 

τεχνικούς της επίβλεψης, λειτουργίας και συντήρησης της εγκατάστασης.

7. Υπεύθυνες Δηλώσεις των αρμοδίων κατά νόμο τεχνικών, περί της αποδοχής της ανάθεσης 

της επίβλεψης, λειτουργίας και συντήρησης της εγκατάστασης.

8. Υπεύθυνη Δήλωση του αρμοδίου μηχανικού ότι επέβλεψε την κατασκευή της εν θέματι 

εγκατάστασης.

9. Υπεύθυνη Δήλωση του αρμοδίου μηχανικού ότι έλεγξε και υπέγραψε τις τελικές μελέτες 

κατασκευής του έργου του θέματος.

10. Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ).

11. Πιστοποιητικό πυρασφάλειας της αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με την 

κυα Φ.15/οικ.1589/104 (ΦΕΚ90Β’/2006).

12. Άδεια Δόμησης, με το σύνολο των συνοδευτικών μελετών και σχεδίων, 

συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν τακτοποιήσεων, ρυθμίσεων ή νομιμοποιήσεων 

αυθαίρετων κατασκευών, καθώς και των σχετικών βεβαιώσεων πληρωμής προστίμων.

13. Εγκεκριμένη Μελέτη Πυροπροστασία από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, εφόσον 

απαιτείται.  

14. Πιστοποιητικό ελέγχου σε ισχύ για τις δεξαμενές υγραερίου της μονάδας, σύμφωνα με την 

υπουργική απόφαση Δ3/14858/1993 (Β’ 477), άρθρο 3.3.13, εφόσον απαιτείται. 

15. Πιστοποιητικό παραλαβής και πιστοποιητικό ελέγχου σε ισχύ για τους ατμολέβητες της 

μονάδας, βάσει των άρθρων 5 και 9 της υπουργικής απόφασης 10735/651/2012 (Β’ 2656), 

εφόσον απαιτείται.

16. Άδεια χρήσης νερού, στην περίπτωση χρήσης νερού από γεώτρηση για βιοτεχνική χρήση, 

εφόσον απαιτείται. 

17. Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την υπουργική απόφαση της παραγράφου 3 του άρθρου 

3Α ν. 2244/1994 για τα εφεδρικά ηλεκτροπαραγωγό ζεύγη της μονάδας, εφόσον απαιτείται.
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18. Έγκριση απότμησης-υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου ή έγκριση κυκλοφοριακής 

σύνδεσης ή έγκριση εισόδου - εξόδου από την αρμόδια, για τη συντήρηση της οδού (ή των 

οδών) έμπροσθεν της μονάδας, Υπηρεσία, συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση 

αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού ότι η κυκλοφοριακή σύνδεση ή η είσοδος - έξοδος της 

εγκατάστασης εκτελέσθηκε σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια

19.  Άδεια κατασκευής λιμενικού έργου και χρήσης αιγιαλού και παραλίας, εφόσον απαιτείται.

20.  Άδεια χρήσης φυσικού αερίου, εφόσον απαιτείται

Β.2 Παράβολο, σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση της παρ. 8 του προοιμίου της 

παρούσας.

Β.3 Πιστοποιητικό καλής σχεδίασης, κατασκευής και λειτουργίας για το σύνολο των εργασιών 

καθώς και του εξοπλισμού, από αναγνωρισμένο τρίτο φορέα.

         Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας

                                                                                                 Δημήτριος Τσαλέμης

Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Γεν. Γραμματέα Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών
2. Γενική Δ/νση Ενέργειας
3. Δ/νση Υδρογονανθράκων / Τμήμα Εγκαταστάσεων (3)
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Πίνακας Αποδεκτών:

1. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Β.Ε.Ε.
Αγ. Αποστόλων 5-7
46100 Ηγουμενίτσα

2. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης
Λ. Αλεξάνδρας 11
Τ.Κ 114 73 ΑΘΗΝΑ
Email: sec.dipa@prv.ypeka.gr

3. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Δ/νση Συνθηκών Εργασίας
Σταδίου 29
105 59 ΑΘΗΝΑ
Email: asfaleiaygeia@ypakp.gr

4. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας
Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Ηπείρου
5ο χλμ. Ε.Ο. Ιωαννίνων –Κοζάνης
454 45 Ιωάννινα

5. Δήμος Ηγουμενίτσας
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Δόμησης 
Σουλίου 3
461 00 Ηγουμενίτσα

6. ΘΕΣ.Π.Ο.Α.Υ. Α.Ε.
Αγ. Αποστόλων 52
461 00 Ηγουμενίτσα
Email: thesppoay@gmail.com
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