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                                                                                ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ    ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Αθήνα,    4  - 11 - 2014 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ      

ΓΕΝ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ      Αριθ. Πρωτ.: 3987/14 

Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ -ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ                 Σχετ.:  3700/14, 3701/14, 3864/14                                                                                

& ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ                

                                                                                                                     Αρ. Φακ.: Φ14.16 

Ταχ.Δ/νση      : Πολυτεχνείου 4 

Ταχ.Κώδικας  : 104 33, Αθήνα 

Πληροφορίες  : Θ.Κατσαντάς-Ε.Δημακάκου 

Τηλέφωνο      :  213 2101141 

FAX               :  213 2101143 

Email             : dviom@patt.gov.gr 
 

ΘΕΜΑ: Ανάκληση της αρ.πρωτ.3323/Φ14.ΕΛ2948/24-10-2010 άδειας λειτουργίας βιομηχανίας κατασκευής, 

επισκευής και διάλυσης πλοίων της «Θ.ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ», που βρίσκεται στη θέση 

Καλυμπάκη στο Δήμο Ελευσίνας-Αττικής. 

     Κ.Α. ΣΤΑΚΟΔ ’08 : 30.11, 38.31                                        ΠΕΡΙΟΧΗ : ΒΙΠΑ ΒΙΟΠΑ προς εξυγίανση     

                    Α.Φ.Μ.: 094029908                                     Δ.Ο.Υ: ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ  
 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το Β.Δ. της 15/21-10-1922 «Περί χορηγήσεως αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας πάσης μηχανολογικής 

εγκαταστάσεως», το Ν. 6422/1934 όπως ισχύει, το Ν.Δ. 1150/1949, το Β.Δ. 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.Δ. 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. To N.2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α’/09-03-1999) «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες Διατάξεις». 

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

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

6. 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». 

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

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

8. Το Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238/Α') «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής» όπως τροποποιήθηκε με την ΥΑ 

44403/2011 (ΦΕΚ 2494/Β’). 

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

Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες». 

10. Την αρ.πρωτ.3323/Φ14.ΕΛ.2948/24-10-2000 Απόφαση, με την οποία χορηγήθηκε άδεια λειτουργίας 

βιομηχανίας κατασκευής, επισκευής και διάλυσης πλοίων στη θέση Καλυμπάκι στο Δήμο Ελευσίνας στην 

εταιρεία με την επωνυμία «Θ.ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ», απεριόριστης  χρονικής διάρκειας ισχύος. 

11. Την αρ.πρωτ.2906/04-07-2014 αίτηση-καταγγελία της «ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ECOELEUSIS», με την οποία 

ζητήθηκε ο έλεγχος νομιμότητας της εταιρείας «Θ.ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ» στη θέση Καλυμπάκι του 
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Δήμου Ελευσίνας, υποβάλλοντας μεταξύ άλλων στην Υπηρεσία μας την αρ.πρωτ.1884/07-01-2011 αίτηση της 

εταιρείας προς το Δήμο Ελευσίνας, στην οποία η εταιρεία δήλωσε ότι από την 31-12-2010 έπαυσε η 

λειτουργία του ναυπηγείου στη θέση Καλυμπάκι του Δήμου Ελευσίνας.  

12. Την αρ.πρωτ.3156/23-07-2014 έκθεση αυτοψίας υπαλλήλων της Υπηρεσίας μας, μετά από επιτόπιο έλεγχο 

που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της ανωτέρω μονάδος την 22-07-2014, κατά την οποία δεν 

διαπιστώθηκε η ύπαρξη οποιουδήποτε μηχανολογικού εξοπλισμού καθώς και οποιασδήποτε παραγωγικής 

δραστηριότητας στον εν λόγω χώρο. 

13. Τα αρ.πρωτ.3156/24-07-2014 και αρ.πρωτ.3456/2014/29-08-2014 έγγραφα της Υπηρεσίας μας, με τα οποία 

κλήθηκε η εταιρεία να εκφράσει τις απόψεις της, σχετικά με την απουσία μηχανολογικού εξοπλισμού και 

οποιασδήποτε παραγωγικής δραστηριότητας στο χώρο της μονάδας, καθώς επίσης και ότι έληξε  το  

Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας  για τη μονάδα.  

14. Τις αρ.πρωτ.3300/31-07-2014 και αρ.πρωτ.3395/08-08-2014 αιτήσεις της εταιρείας, με τις οποίες η 

«Θ.ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ» ενημέρωσε την Υπηρεσία μας εμπρόθεσμα, σχετικά με την προσωρινή 

διακοπή της λειτουργίας του ναυπηγείου την 11-03-2011. 

15. Το αρ.πρωτ.151239/20-08-2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, κατόπιν έλεγχου-αυτοψίας στο χώρο 

της μονάδας, διαπιστώθηκε απουσία οποιουδήποτε μηχανολογικού εξοπλισμού αλλά και σχετικής υποδομής 

και δεν υφίσταντο οποιαδήποτε παραγωγική δραστηριότητα στο χώρο. 

16. Το αρ.πρωτ.511.6/2014/21-08-2014 έγγραφο του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ελευσίνας (ΚΛΕ), στο οποίο 

αναγράφεται ότι το Κ.Λ.Ε.  έχει ανακαλέσει την αρ.πρωτ.3116.2α/01/2000/05-12-2011 άδεια λειτουργίας 

ναυπηγείου-διαλυτηρίου πλοίων της «Θ.ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ» και δεν έχει ενημερωθεί για την εκ νέου 

λειτουργία της μονάδας, κατόπιν της αρ.πρωτ.1844/22-03-2011 αίτησης της εταιρείας. 

17. Το αρ.πρωτ.02.2549/2752/11-09-2014 έγγραφο του ΟΛΕ Α.Ε., σύμφωνα με το οποίο ενημερώνεται η 

Υπηρεσία μας ότι η εταιρεία «Θ.ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ» σταμάτησε τη λειτουργίας της το 2011, και από 

τότε μέχρι σήμερα δεν αιτήθηκε στον Οργανισμό την εκ νέου την έγκριση παραχώρησης απλής χρήσης χώρου 

της Χερσαίας Ζώνης του Λιμένα Ελευσίνας. 

18. Την αρ.πρωτ.3988/02-10-2014 αίτηση της εταιρείας «Θ.ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ», με την οποία ενημερώνει 

την Υπηρεσία μας, μεταξύ άλλων, ότι δεν προέβη σε ανανέωση του αρ.πρωτ.2704/Φ.701.4/1736/29-09-2006 

Πιστοποιητικού Πυροπροστασίας ένεκα της απομάκρυνσης όλου του μηχανολογικού εξοπλισμού και του 

προσωπικού της εταιρείας από το υπό κρίση ακίνητο στη θέση Καλυμπάκι του Δήμου Ελευσίνας πριν από τη 

λήξη του εν λόγω Πιστοποιητικού, δηλαδή πριν την 29-09-2011. 

  19. Το γεγονός ότι: 

        α) ύστερα από επιτόπιους ελέγχους της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και της Υπηρεσίας μας διαπιστώθηκε πως η  

βιομηχανία κατασκευής, επισκευής και διάλυσης πλοίων «Θ.ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ» δεν έχει 

εγκατεστημένο μηχανολογικό εξοπλισμό στην ανωτέρω θέση, όπως ορίζεται στην 

αρ.πρωτ.3323/Φ14.ΕΛ.2948/24-10-2000 άδεια λειτουργίας της μονάδας καθώς και στα σχεδιαγράμματα που 

συνοδεύουν την απόφαση αυτή, και ούτε υφίσταται καμία παραγωγική διαδικασία στον εν λόγω χώρο, 

        β) οι σχετικές εγκρίσεις και πιστοποιητικά δεν είναι σε ισχύ, διότι το αρ.πρωτ. 2704/Φ.701.4/1736/29-09-2006 

Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας έληξε την 29-09-2011, η Έγκριση παραχώρησης απλής χρήσης χώρου της 

Χερσαίας Ζώνης του Λιμένα Ελευσίνας έληξε από το 2011 και η άδεια λειτουργίας από το Κ.Λ.Ε. έχει 

ανακληθεί. 

        γ) η  «Θ.ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ» δήλωσε, με τις αρ.πρωτ.3300/31-07-2014, αρ.πρωτ.3395/08-08-2014, 

αρ.πρωτ.3988/02-10-2014 αιτήσεις της προς την Υπηρεσίας μας, ότι έπαυσε να λειτουργεί το ναυπηγείο-

διαλυτήριο της εταιρείας από την 11-03-2011 και ότι έχει απομακρύνει όλο το μηχανολογικό εξοπλισμό και το 

προσωπικό από τη θέση Καλυμπάκι του Δήμου Ελευσίνας πριν από την 29-09-2011, χωρίς να έχει ενημερώσει 

σχετικά την Υπηρεσία μας.        

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

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε  
 

 

1. Ανακαλούμε  την αρ.πρωτ.3323/Φ14.ΕΛ.2948/24-10-2000 άδεια λειτουργίας βιομηχανίας κατασκευής, 

επισκευής και διάλυσης πλοίων, που βρίσκεται στη θέση Καλυμπάκι στο Δήμο Ελευσίνας με την επωνυμία 

«Θ.ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ», σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν.2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α’/09-03-1999),  για 

τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσης και ειδικότερα στην παράγραφο 19 αυτής.  

2. Η παρούσα απόφαση δύναται να ανακληθεί εφ’όσον αρθούν οι λόγοι που προκάλεσαν αυτή. 
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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 Διοίκησης της Περιφέρειας 

Αττικής. 
 

 

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ 

 

 

Θ.ΚΑΤΣΑΝΤΑΣ – Ε.ΔΗΜΑΚΑΚΟΥ 

 

Ο AN.ΠΡΟЇΣΤΑΜΕΝΟΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 

 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ 

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ     

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΟΥΡΛΑΡΗΣ 

 

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

 

ΡΕΝΑ  ΔΟΥΡΟΥ 

                       

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ  : 

(1) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

      Γ.Γ. Ε.Σ.Υ.Ε. 

      ΤΜ. ΣΤΑΤΙΣΤ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

      ΠΕΙΡΑΙΩΣ 46 & ΕΠΟΝΙΤΩΝ 

      185 10, ΠΕΙΡΑΙΑΣ 
 

 

(2)  Θ.ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ 

      ΑΧΙΛΛΕΩΣ 58                      ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ 

      Τ.Κ.10435 - ΑΘΗΝΑ     
 
 

(3) α/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 
 

      β/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ  

          ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17 

          ΤΚ 11743 - ΑΘΗΝΑ 
  

 

(4)   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

        ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 4 

        104 33 – ΑΘΗΝΑ 
 

 

(5)  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΕ 

       ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 6 

      ΤΚ 19200 – ΕΛΕΥΣΙΝΑ 
 

(6)  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ 

        ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ 

        ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

        ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 10 

        ΤΚ 19200 – ΕΛΕΥΣΙΝΑ 
 

(7)  ΥΠΕΚΑ 

        ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ 

        ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Α.Ρ.Θ. 

        ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ 

        ΠΑΤΗΣΙΩΝ 147 

        ΤΚ 11251 – ΑΘΗΝΑ 
 

(8) ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ECOELEUSIS 

        ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 92 

        ΤΚ 19200 – ΕΛΕΥΣΙΝΑ   

 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ  ΔΙΑΝΟΜΗ :  - Αρχείο Διεύθυνσης  

                                         - Φ14.16  
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