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                                                                                ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ    ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Αθήνα,     4 - 11 - 2014 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ      

ΓΕΝ.∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ      Αριθ. Πρωτ.: 3661/14 

∆/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ -ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ                 Σχετ.:   3421/14, 3454/2014                                                                

& ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ                

                                                                                                                     Αρ. Φακ.: Φ14.02 

Ταχ.∆/νση      : Πολυτεχνείου 4 

Ταχ.Κώδικας  : 104 33, Αθήνα 

Πληροφορίες  : Ελ.∆ηµακάκου 
Τηλέφωνο      :  213 2101143 

FAX               :  213 2101143 

Email             : dviom@patt.gov.gr 

 

ΘΕΜΑ: Aπόφαση  διακοπής λειτουργίας του ναυπηγείου κατασκευής ξύλινων και σιδηρών σκαφών και διάλυσης 

πλοίων της εταιρείας « ΑΦΟΙ ΣΑΒΒΑ ΕΠΕ», που λειτουργεί στη θέση Βλύχα ή Τσιµεντάδικα στο 

∆ήµο Ελευσίνας-Αττικής. 

  

    Κ.Α. ΣΤΑΚΟ∆ ’08 : 30.11, 38.31                                        ΠΕΡΙΟΧΗ : ΕΙ∆ΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΑΦΗ ΜΕ         

ΤΟ ΛΙΜΕΝΑ- ΧΟΝ∆ΡΕΜΠΟΡΙΟ     

                                                    Α.Φ.Μ.: 095378080                                 ∆.Ο.Υ: ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  

Η  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ  

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το Β.∆. της 15/21-10-1922 «Περί χορηγήσεως αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας πάσης µηχανολογικής 
εγκαταστάσεως», το Ν. 6422/1934 όπως ισχύει, το Ν.∆. 1150/1949, το Β.∆. της 16-3-1950 «Περί διαιρέσεως, 
κατατάξεως κ.λ.π. µηχανολογικών εγκαταστάσεων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την ΥΑ. οικ. 
10735/651/2012 (ΦΕΚ2656/Β΄), το Ν.1360/1983 όπως ισχύει, το Ν.1650/1986 (ΦΕΚ 160Α’) όπως ισχύει, την 
ΚΥΑ 69269/1990 (ΦΕΚ 678Β’) όπως ισχύει, το Π.∆. 1180/1981 (ΦΕΚ 293Α’), την Κ.Υ.Α. Φ15/οικ. 
1589/104/2006 (ΦΕΚ 90Β’). 

2. Το Ν.3325/2005 (ΦΕΚ 68/Α') «Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών – βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο 
πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις», όπως αυτός συµπληρώθηκε µε το Ν.3734/2009 (ΦΕΚ 

8Α') και τροποποιήθηκε µε τον Ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120Α) και τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτού ΥΑ. 

Φ15/οικ.8102/625 (ΦΕΚ 589Β΄/2005) και οικ.14684/914/Φ15 (ΦΕΚ 3533Β΄/2013). 

3. Το Ν.3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α’) «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελµατικών και µεταποιητικών 
δραστηριοτήτων και επιχειρηµατικών πάρκων και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει και τις κατ’ εξουσιοδότηση 

αυτού ΥΑ Φ.Γ.9.6/οικ.15712/1013(ΦΕΚ 2540 Β’/2011), ΥΑ οικ.483/35/Φ.15 (ΦΕΚ 158/Β’/2012),  ΥΑ. 

484/36/Φ.15 (ΦΕΚ 230/Β’/2012). 

4. Το Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α’) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση 

αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις». 

5. Το Ν.4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α’) «Βελτίωση επιχειρηµατικού περιβάλλοντος – Νέα εταιρική µορφή – Σήµατα – 

Μεσίτες Ακινήτων – Ρύθµιση θεµάτων ναυτιλίας, λιµένων και αλιείας και άλλες διατάξεις». 

6. Το Ν.3200/55 (ΦΕΚ 97/Α') «Περί ∆ιοικητικής Αποκέντρωσης» όπως ισχύει και το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α') 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης». 
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7. Το Π.∆. 145/2010 (ΦΕΚ 238/Α') «Οργανισµός της Περιφέρειας Αττικής» όπως τροποποιήθηκε µε την ΥΑ 

44403/2011 (ΦΕΚ 2494/Β’). 

8. Την υπ’ αρ.οικ.177070/24-09-2014 (ΦΕΚ 2542/Β΄/24-09-2014) απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής «Ανάθεση - 

Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες». 

9. Την αρ.πρωτ.2726/Φ14.ΕΛΕΥΣ2945/01-10-2001 Απόφαση, µε την οποία χορηγήθηκε άδεια λειτουργίας 
(ανανέωση), κατόπιν µηχανολογικού εκσυγχρονισµού (διαρρύθµιση) στο ναυπηγείο κατασκευής ξύλινων και 
σιδηρών σκαφών και διάλυσης πλοίων στη θέση Βλύχα ή Τσιµεντάδικα στο ∆ήµο Ελευσίνας στην εταιρεία µε 
την επωνυµία «ΑΦΟΙ ΣΑΒΒΑ ΕΠΕ», απεριόριστης  χρονικής διάρκειας ισχύος. 

10. Την αρ.πρωτ.οικ.2857/08-07-13 Απόφαση της Υπηρεσίας µας µε την οποία επιβλήθηκε πρόστιµο ύψους 
2.946,70 € στην εταιρεία, για το λόγο ότι το ναυπηγείο λειτουργούσε χωρίς την απαιτούµενη έγκριση 

παραχώρησης χρήσης χώρου της χερσαίας ζώνης του Λιµένα Ελευσίνας από τον Οργανισµό Λιµένα 

Ελευσίνας Α.Ε., κατά παράβαση των όρων της  χορηγηθείσας άδειας λειτουργίας.. 

11. Το αρ.πρωτ.02.3171/2457/08-08-14 έγγραφο του ΟΛΕ Α.Ε., σύµφωνα µε το οποίο ενηµερώνεται  η Υπηρεσία 

µας ότι εξακολουθεί να µην έχει παραχωρηθεί χώρος εκµετάλλευσης της Χερσαίας Ζώνης για το ναυπηγείο 
της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΣΑΒΒΑ ΕΠΕ». 

  12. Το γεγονός ότι η επιχείρηση «ΑΦΟΙ ΣΑΒΒΑ ΕΠΕ» λειτουργεί το ναυπηγείο της χωρίς να έχει 
εφοδιαστεί µε την απαιτούµενη έγκριση παραχώρησης χρήσης χώρου της χερσαίας ζώνης του Λιµένα 

Ελευσίνας από τον Οργανισµό Λιµένα Ελευσίνας ΑΕ γεγονός που αποτελεί παράβαση, δεδοµένου ότι 
η έγκριση αυτή είναι προϋπόθεση για να εφοδιαστεί η επιχείρηση µε την 
αρ.πρωτ.2726/Φ14.ΕΛΕΥΣ2945/01-10-2001 άδεια λειτουργίας, και ως εκ τούτου, δεν τηρείται ο όρος 
7 της προαναφερόµενης άδειας λειτουργίας. 

13. Την από 08-10-2014 εισήγηση της Υπηρεσίας µας. 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε  

 

 
 

1. Την διακοπή λειτουργίας, σύµφωνα µε το άρθρο 29 του Ν3982/2011 (ΦΕΚ143/Α΄), του ναυπηγείου 

κατασκευής ξύλινων και σιδηρών σκαφών και διάλυσης πλοίων στη θέση Βλύχα ή Τσιµεντάδικα στο ∆ήµο 

Ελευσίνας της εταιρείας µε την επωνυµία «ΑΦΟΙ ΣΑΒΒΑ ΕΠΕ», για τους λόγους που αναφέρονται στο 

σκεπτικό της παρούσης και ειδικότερα στην παράγραφο 12 αυτής.  

 

α) Κάτοχος : ΑΦΟΙ ΣΑΒΒΑ ΕΠΕ  

β) ∆ιεύθυνση : ΘΕΣΗ ΒΛΥΧΑ Ή ΤΣΙΜΕΝΤΑ∆ΙΚΑ-ΕΛΕΥΣΙΝΑ 

γ) ∆ραστηριότητα : ΝΑΥΠΗΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΑΙ ΣΙ∆ΗΡΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑΛΥΣΗΣ 

ΠΛΟΙΩΝ 

δ) Μηχανολογικός εξοπλισµός παραγωγής: 

-  Κινητήρια ισχύς :    178,50 kW  Θερµική  ισχύς:    49,00 kW       Αξία :    6.837,86 € 

  ε) Εξοπλισµός προστασίας περιβάλλοντος:  

-  Ισχύς: 0,00 kW                                                               Αξία :          0,00 € 

στ) Κλιµατισµός: 

 -  Ισχύς: 0,00 kW                                                               Αξία :          0,00 € 

                                                                                                         Συνολική Αξία :            6.837,86 € 
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2.    Η παρούσα απόφαση δύναται να ανακληθεί, εφ’όσον αρθούν οι λόγοι που προκάλεσαν αυτήν. 

3.    Η υλοποίηση της απόφασης θα γίνει µε σφράγιση των µηχανηµάτων της εν λόγω µονάδας σε ηµεροµηνία που 

θα καθορισθεί µε νεότερο έγγραφό µας, σύµφωνα µε το άρθρο 29 του Ν.3982/2011(ΦΕΚ143/Α΄). 

4. Ο διαχειριστής του δικτύου ή του συστήµατος ηλεκτροδότησης, υποχρεούται στη διακοπή της 

ηλεκτροδότησης της εγκατάστασης σύµφωνα µε το άρθρο 29 του Ν. Ν.3982/2011(ΦΕΚ143/Α΄). στην 

περίπτωση διακοπής λειτουργίας της µονάδας. 

5. Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η προσφυγή για παράβαση νόµου, εντός αποκλειστικής προθεσµίας 

δεκαπέντε (15) ηµερών από τη δηµοσίευσή της, ή την κοινοποίησή της ή διαφορετικά αφότου ο 

ενδιαφερόµενος έλαβε γνώση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 227 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ87/Α/2010) και 

τις διατάξεις του άρθρου 8, του Ν.3200/1955(ΦΕΚ 97Α') όπως εκάστοτε ισχύουν, το άρθρο 7, §2 του 

Ν.2839/2000 (ΦΕΚ 196/Α΄) και το άρθρο 30 του Ν. 3982/11 (ΦΕΚ 143/Α') από οποιονδήποτε έχει έννοµο 

συµφέρον. Η προσφυγή ασκείται δια µέσου της Υπηρεσίας µας ενώπιον του Γενικού Γραµµατέα της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης της Περιφέρειας Αττικής. 

 

Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ 

 

 

 

ΕΛΕΝΗ 

∆ΗΜΑΚΑΚΟΥ 

 Ο ΑΝ.ΠΡΟЇΣΤΑΜΕΝΟΣ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 

 

ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΚΟΝΙ∆ΑΡΗΣ 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ     

∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΦΟΥΡΛΑΡΗΣ 

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

 

ΡΕΝΑ  ∆ΟΥΡΟΥ 

 

          

                

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ  : 

(1) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

      Γ.Γ. Ε.Σ.Υ.Ε. 

      ΤΜ. ΣΤΑΤΙΣΤ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΈΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

      ΠΕΙΡΑΙΩΣ 46 & ΕΠΟΝΙΤΩΝ 

      185 10, ΠΕΙΡΑΙΑΣ 
 

 

(2)  ΑΦΟΙ ΣΑΒΒΑ ΕΠΕ 

      ΘΕΣΗ ΒΛΥΧΑ                 ΜΕ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗ 

      Τ.Κ.19200-ΕΛΕΥΣΙΝΑ     
 

 

(3) α/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 
 

      β/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗ  

          ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17 

          ΤΚ 11743 - ΑΘΗΝΑ 
  

 

(4)   ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

        ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 4 

        104 33 – ΑΘΗΝΑ 
 

 

(5)   ∆.Ο.Υ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

        ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 104 & ∆ΗΜΗΤΡΟΣ 

        ΤΚ 19200 – ΕΛΕΥΣΙΝΑ 
            

(6)   Α.Τ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

        ∆ΗΜΗΤΡΟΣ & ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 

        ΤΚ 19200 – ΕΛΕΥΣΙΝΑ 
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(7) ∆ΕΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

       ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 120 

       Τ.Κ.19200-ΕΛΕΥΣΙΝΑ 
  

(8)  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΕ 

       ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 6 

      ΤΚ 19200 – ΕΛΕΥΣΙΝΑ 
 

(9) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ 

        ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ 

        ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

        ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 10 

        ΤΚ 19200 – ΕΛΕΥΣΙΝΑ 
 

(10)  ΥΠΕΚΑ 

        ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

        ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Α.Ρ.Θ. 

        ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ 

        ΠΑΤΗΣΙΩΝ 147 

        ΤΚ 11251 – ΑΘΗΝΑ 
 

(11) ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

       Ν.ΝΕΖΗ & ΚΑΝΑΡΗ 

       ΤΚ 19200 - ΕΛΕΥΣΙΝΑ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ  ∆ΙΑΝΟΜΗ 

- Αρχείο ∆ιεύθυνσης  
- Φ14.02 
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