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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ως προς την παραγρ. 2.α1 αντί
του ΄΄Νότιου Πρίνου΄΄ στο
ορθό ΄΄Βόρειου Πρίνου΄΄
Αθήνα 10/9/13

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αθήνα 12/8/13
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Αρ. Πρ. οικ. 46781/1283
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ
ΠΡΟΣ:
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΒΑΛΑ OIL Α.Ε.
Εγκ. Πετρελαίου
∆/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ
Τ.Θ. 8
ΤΜΗΜΑ ΓΕΝ. ΠΕΡ/ΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Ταχ. ∆/νση:
Ταχ. Κωδ.:
ΦΑΞ:
Πληροφορίες:
Τηλ.:

640 06 Νέα Καρβάλη
Ν. Καβάλας
(συν. 1 αντ. φακέλου)

Πατησίων 147
11251 Αθήνα
2108662024
Παπακων/νου Χρ.
2108645125

ΚΟΙΝ.: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ
ΓΕΝΙΚΟΥ ∆/ΝΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΘΕΜΑ:
Ανανέωση - Τροποποίηση της υπ. αρ. οικ. 80994/7-2-2002
ΚΥΑ
ΥΠΕΧΩ∆Ε – ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΥΕΝ «Έγκριση
περιβαλλοντικών όρων για το έργο ΄΄Θαλάσσιες εγκαταστάσεις παραγωγής
υδρογονανθράκων στον Κόλπο της Καβάλας από την ΚΑΒΑΛΑ OIL Α.Ε.»

Έχοντας υπόψη:
1.

α) Το Ν.1650/86 “Για την προστασία του περιβάλλοντος” (ΦΕΚ 160/Α) όπως
τροποποιήθηκε µε τo N.3010/2002(ΦΕΚ 91/Α) ‘Εναρµόνιση του Ν.1650/1986 µε
τις οδηγίες 97/11 Ε.Ε και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθµίσεις
θεµάτων για τα υδατορέµατα και άλλες διατάξεις’.
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β) Το Ν.4014/11 (ΦΕΚ.209/Α/21-9-2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και
δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία
περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου
Περιβάλλοντος.»
2. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) 69269/5387/25-10-90 (ΦΕΚ 678/Β),
“Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόµενο Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισµός περιεχοµένου Ειδικών
Περιβαλλοντικών Μελετών (ΕΠΜ) και λοιπές διατάξεις, σύµφωνα µε το
Ν.1650/86” .
3. α) Την Κ.Υ.Α. Η.Π. 15393/2332/5.8.02 (ΦΕΚ 1022/Β) “Κατάταξη ∆ηµοσίων και
Ιδιωτικών Έργων και ∆ραστηριοτήτων σε Κατηγορίες σύµφωνα µε το άρθρο 3 του
Ν. 1650/86 όπως αντικαταστήθηκε µε το άρθρο 1 του Ν. 3010/2002” και όπως
αυτή συµπληρώθηκε και τροποποιήθηκε µε την ΚΥΑ 145799/05 (ΦΕΚ
1002/Β/05).
β) Τη µε αρ. 1958/13-1-12 Απόφαση Υπουργού ΠΕΚΑ «Κατάταξη δηµοσίων και
ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύµφωνα µε
το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21-9-11 (ΦΕΚ Α΄ 209/2011)» (ΦΕΚ
21/Β/2012)
4. α) Την ΚΥΑ Η.Π 37111/2021/26-9-03 (ΦΕΚ 1391/Β) “Καθορισµός τρόπου
ενηµέρωσης και συµµετοχής του κοινού κατά την διαδικασία έγκρισης
Περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων σύµφωνα µε την
παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν.1650/86 όπως αντικαταστάθηκε µε τις
παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 3 τoυ N.3010/2002”.
β) Την ΚΥΑ µε αριθµ. 21398/2012 (ΦΕΚ 1470/Β/2012) ΄΄Ίδρυση και λειτουργία
ειδικού δικτυακού τόπου για την ανάρτηση των αποφάσεων έγκρισης
περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ), των αποφάσεων ανανέωσης ή τροποποίησης
ΑΕΠΟ, σύµφωνα µε το άρθρο 19α του Νόµου 4014/12 (ΦΕΚ Α/209/2011)΄΄
5. Την KYA µε Η.Π. 11014/703/Φ104/14-03-03 (ΦΕΚ 332/Β), ΄΄∆ιαδικασία
Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) σύµφωνα µε το άρθρο 4 του
Ν.1650/1986 (Α’160), όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 του Ν.3010/2002
‘’Εναρµόνιση του Ν.1650/86 µε τις 1986 µε τις οδηγίες 97/11 Ε.Ε και 96/61 Ε.Ε
και άλλες διατάξεις (Α΄91).
6. Το Ν.3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της
Πολιτιστικής Κληρονοµιάς» (ΦΕΚ 153/Α/28-6-02)»
7. α) Τον Ν.2742/99 (ΦΕΚ 207/Α/1999) περί «Χωροταξικού Σχεδιασµού και
αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις».
β) Τη µε αρ. 29310/21.07.2003 απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε «Περιφερειακό
Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» (ΦΕΚ 1471/Β/09.10.2003)
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γ) To Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης (αρ.
6876/4871 Πράξη της Βουλής των Ελλήνων - ΦΕΚ 128/Α/3.7.2008).
δ) Τις Αποφάσεις της Επιτροπής Συντονισµού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον
τοµέα του Χωροταξικού Σχεδιασµού και της Αειφόρου Ανάπτυξης για τα Ειδικά
Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης: ι) για τις Ανανεώσιµες
Πηγές Ενέργειας (αρ. 49828/2008, ΦΕΚ 2464/Β/3.12.2008), ιι) για τη Βιοµηχανία
(αρ.11508/2009, ΦΕΚ 151 /ΑΑΠ/13.4.2009), και ιιι) για τον Τουρισµό (αρ.
24208/2009, ΦΕΚ 1138/Β/11.6.2009).
8. α) Το Ν. 3199/2003 (ΦΕΚ 280/Α/9.12.2003) «Προστασία και διαχείριση των υδάτων
– Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000».
β) Το Π.∆. 51/2007 (ΦΕΚ 54/Α/8.3.2007) «Καθορισµός µέτρων και διαδικασιών για
την ολοκληρωµένη προστασία και διαχείριση των υδάτων σε συµµόρφωση µε τις
διατάξεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ».
9. Το Ν.4042/2012 «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρµόνιση µε την
Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρµόνιση
µε την Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής» (ΦΕΚ 24/Α/13-2-12)
10. α) Το άρθρο 12 του Ν.2837/2000 ‘Ρύθµιση θεµάτων ανταγωνισµού Ρυθµιστικής
Αρχής Ενέργειας, Τουρισµού και άλλες διατάξεις’ (ΦΕΚ 178/Α/00)
β) Τις διατάξεις του Κανονισµού Μεταλλευτικών και Λατοµικών Εργασιών (ΦΕΚ
1227/Β/14-6-11)
γ) Το Π.∆. 148/2009 (ΦΕΚ 190/Α/29-9-09) «Περιβαλλοντική ευθύνη για την
πρόληψη και την αποκατάσταση των ζηµιών στο περιβάλλον – Εναρµόνιση µε την
Οδηγία 2004/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 21ης
Απριλίου 2004, όπως ισχύει»
11. Την υπ. αρ. πρωτ. οικ. 122859/2-2-04 Εγκύκλιο της Γενικής ∆ιεύθυνσης
Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩ∆Ε ΄΄Περιεχόµενο φακέλου για την εφαρµογή του
άρθρου 13 της ΚΥΑ Η.Π. 11014/7033 /14-03-03 (ΦΕΚ 332/Β/2003)΄΄.
12. α) Την υπ. αρ. 2876/7-10-09 απόφαση του Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου
Υπουργείων» (ΦΕΚ Β΄ 2234)
β) Το Π.∆. 189/2009 «Καθορισµός και ανακατανοµή αρµοδιοτήτων των
Υπουργείων» (ΦΕΚ 221/Α/5-11-09)
γ) Το Π.∆. 24/2010 ΄΄Ανακαθορισµός των αρµοδιοτήτων Υπουργείων και
τροποποιήσεις του Π.∆. 189/2009΄΄ (ΦΕΚ Α΄ 56)
13. Την υπ. αρ. οικ. 80994/7-2-2002 ΚΥΑ ΥΠΕΧΩ∆Ε – ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΥΕΝ
«Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για το έργο ΄΄Θαλάσσιες εγκαταστάσεις
παραγωγής υδρογονανθράκων στον Κόλπο της Καβάλας από την ΚΑΒΑΛΑ OIL
Α.Ε.», η ισχύς της οποίας έληξε στις 31-12-2010.
14. Το υπ. αρ. ΤΥΜ10-098/4-11-10 έγγραφο της εταιρίας «ΚΑΒΑΛΑ OIL Α.Ε.» µε
το οποίο υποβλήθηκε στην ΕΥΠΕ (Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος) του ΥΠΕΚΑ
φάκελος για την παράταση ισχύος των περιβαλλοντικών όρων που εγκρίθηκαν µε
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την ΚΥΑ του σηµείου (13) του προοιµίου της παρούσας (αρ. πρωτ. ΕΥΠΕ
132264/11-11-10)
15. Το υπ. αρ. οικ. 195443/19-1-11 έγγραφο της ΕΥΠΕ, µε το οποίο ζητήθηκε από την
εταιρία «ΚΑΒΑΛΑ OIL Α.Ε.», όπως υποβάλει τον φάκελο της παραγράφου 14
του προοιµίου της παρούσας, αναθεωρηµένο σύµφωνα µε παρατηρήσεις που
αναφέρονται στο έγγραφο αυτό, στην ∆/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού του
ΥΠΕΚΑ
16. Το υπ. αρ. ΤΥΜ11-165/5-4-11 έγγραφο της εταιρίας «ΚΑΒΑΛΑ OIL Α.Ε.» µε το
οποίο υποβλήθηκε στην ∆/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού του ΥΠΕΚΑ
φάκελος, για την παράταση ισχύος των περιβαλλοντικών όρων που εγκρίθηκαν µε
την ΚΥΑ του σηµείου (13) του προοιµίου της παρούσας (αρ. πρωτ. ∆ΠΣ
125507/1012/13-4-11)
17. Το υπ. αρ. ΤΥΜ13-355/27-2-13 (αρ. πρωτ. ∆ΠΣ 13048/384/28-2-13) έγγραφο της
εταιρίας «ΚΑΒΑΛΑ OIL Α.Ε.» µε το οποίο υποβλήθηκε στην
∆/νση
Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού του ΥΠΕΚΑ φάκελος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 5 του Ν.4014/11 , για την ανανέωση της απόφασης της παραγράφου 13 του
προοιµίου της παρούσας. Ο εν λόγω φάκελος υποβλήθηκε σε συνέχεια του
υποβληθέντος φακέλου του σηµείου 16 του προοιµίου της παρούσας, των µε αρ.
πρωτ. οικ. 144416/966/4-4-12 & οικ. 62783/2457/17-12-12 εγγράφων της ∆/νσης
Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού του ΥΠΕΚΑ και της µε αρ. ΤΥΜ12-282/28-5-12
επιστολής της εταιρίας «ΚΑΒΑΛΑ OIL Α.Ε.» (που έλαβε αρ. πρωτ. ∆ΠΣ
30294/3917/18-6-12)
18. Το υπ. αρ. πρωτ. οικ. 27080/718/25-4-13 έγγραφο της ∆/νσης Περιβαλλοντικού
Σχεδιασµού του ΥΠΕΚΑ, µε το οποίο διαβιβάστηκε ένα αντίγραφο του φακέλου
της παραγράφου 17 του προοιµίου της παρούσας προς το Περιφερειακό Συµβούλιο
Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης για τη δηµοσιοποίηση του, σύµφωνα µε το
άρθρο 5 του Ν. 4014/11.
19. Το γεγονός ότι το Περιφερειακό Συµβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης
δεν διαβίβασε στην ∆/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού του ΥΠΕΚΑ τα
αποδεικτικά στοιχεία για τη δηµοσιοποίηση του φακέλου της παραγράφου 17 του
προοιµίου της παρούσας
20. Το γεγονός ότι τα στοιχεία του φακέλου που υποβλήθηκε µε το ως άνω αναφερθέν
σηµείο µε α.α. 17 συνιστούν στο σύνολό τους φάκελο, σύµφωνο µε τις διατάξεις
της παραγράφου 5 του άρθρου 11 του Ν.4014/11
21. Το γεγονός ότι από την ανανέωση της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων
του έργου δεν επέρχονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις σε σχέση µε τις επιπτώσεις
στο περιβάλλον του αρχικώς αδειοδοτηµένου περιβαλλοντικά έργου και ως εκ
τούτου δεν απαιτείται να ακολουθηθεί εκ νέου η διαδικασία υποβολής και
αξιολόγησης Μ.Π.Ε. για την περιβαλλοντική αδειοδότηση αυτού.
Επιπρόσθετα µε την παρούσα απόφαση, λαµβανοµένων υπ’ όψη και των στοιχείων
του φακέλου που αξιολογήθηκε, µεταβάλλονται ορισµένοι περιβαλλοντικοί όροι που
αναφέρονται στην ΚΥΑ της παραγράφου 13 του προοιµίου της παρούσας και
επιβάλλονται πρόσθετοι περιβαλλοντικοί όροι και περιορισµοί, που αφενός µεν
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προσαρµόζουν και επεξηγούν τους ήδη τεθέντες περιβαλλοντικούς όρους στην
αρχικώς εκδοθείσα Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων (σηµείο 13 του
προοιµίου της παρούσας) και αφετέρου διασφαλίζουν περαιτέρω την προστασία του
περιβάλλοντος της περιοχής του έργου
.
22.

Την από 24-7-13 εισήγηση – ενηµερωτικό σηµείωµα του υπάλληλου της ∆/νσης
Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού του ΥΠΕΚΑ κου Χρήστου Παπακωνσταντίνου, σχετικά
µε την αξιολόγηση του φακέλου της παραγράφου 17 του προοιµίου της παρούσας και
την ανανέωση - τροποποίηση της ΚΥΑ του σηµείου (13) του προοιµίου της παρούσας

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε
Τροποποιούµε την υπ. αρ. πρωτ. οικ. 80994/7-2-2002 ΚΥΑ ΥΠΕΧΩ∆Ε – ΥΠ.
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΥΕΝ (σηµείο 13 του προοιµίου της παρούσας), ως ακολούθως:
1. Αντικαθίσταται το διατακτικό της απόφασης ως ακολούθως:
Την έγκριση των παρακάτω περιβαλλοντικών όρων και περιορισµών, η εφαρµογή των
οποίων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση του έργου ή της
δραστηριότητας και βαρύνει τον φορέα εκτέλεσης και λειτουργίας του, καθώς και πάντα
κατά νόµο υπόχρεο, για το κύριο έργο της εκµετάλλευσης κοιτασµάτων
υδρογονανθράκων και των συνοδών αυτής έργων στον Κόλπο της Καβάλας από την
ΚΑΒΑΛΑ OIL
2. Αντικαθίστανται τα αναγραφόµενα στην παράγραφο (α) ως ακολούθως:
α1) Κυρίως έργο
Εκµετάλλευση κοιτασµάτων υδρογονανθράκων στον Κόλπο της Καβάλας
Αφορά τα κοιτάσµατα πετρελαίου (Πρίνου, Βόρειου Πρίνου και Έψιλον) και το
κοίτασµα φυσικού αερίου (Νότιας Καβάλας)
Η εκµετάλλευση των υδρογονανθράκων γίνεται µέσω του συµπλέγµατος των
εγκατεστηµένων εξεδρών του Πρίνου ( «Άλφα», «Βήτα», «∆έλτα») και της
εγκατεστηµένης εξέδρας Νότιας Καβάλας («Κάππα»).
Από τις εξέδρες κατασκευάζονται µόνιµες οπές (γεωτρήσεις) µέχρι τα βάθη που
υπάρχουν τα κοιτάσµατα των υδρογονανθράκων, στις οποίες τοποθετούνται σειρές
µεταλλικών σωληνώσεων, µέσω των οποίων γίνεται η άντληση των υδρογονανθράκων.
Στις υφιστάµενες εξέδρες πραγµατοποιείται το πρώτο στάδιο επεξεργασίας των
παραγόµενων ρευστών. Τα διαχωριζόµενα και µερικώς επεξεργασµένα παραγόµενα
ρευστά (όξινο αργό πετρέλαιο και όξινο φυσικό αέριο οδηγούνται µε υποθαλάσσιους
αγωγούς στις χερσαίες εγκαταστάσεις της εταιρείας στην περιοχή της Νέας Καρβάλης,
του νοµού Καβάλας. Η επεξεργασία του παραγόµενου από τα κοιτάσµατα νερού
ολοκληρώνεται πάνω στην εξέδρα «∆έλτα».
Συνοπτικά πραγµατοποιούνται οι παρακάτω διεργασίες:
- ∆ιαχωρισµός των τριών φάσεων της παραγωγής των γεωτρήσεων δηλαδή όξινο αργό
πετρέλαιο, νερό και φυσικό αέριο
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- Αφύγρανση αργού πετρελαίου µε ηλεκτροστατικό διαχωρισµό
- Μεταφορά όξινου αργού πετρελαίου στις χερσαίες εγκαταστάσεις µε αντλία µέσω
υποθαλάσσιου αγωγού
- Αφύγρανση όξινου φυσικού αερίου µε τριαιθυλογλυκόλη (TEG)
- Μεταφορά όξινου φυσικού αερίου στις χερσαίες εγκαταστάσεις µέσω υποθαλάσσιου
αγωγού
- Επεξεργασία παραγόµενου νερού (καθαρισµός από υπολείµµατα υδρογονανθράκων
και απογύµνωση από υδρόθειο) και διάθεση στη θάλασσα
- Εισπίεση θαλασσινού νερού στο κοίτασµα «Πρίνος» για διατήρηση της πίεσης
- Εισπίεση γλυκού φυσικού αερίου στις γεωτρήσεις παραγωγής για βελτίωση της
παραγωγής πετρελαίου, το οποίο φυσικό αέριο επανακυκλοφορεί µέσω υποθαλάσσιου
αγωγού από τις χερσαίες εγκαταστάσεις
Οι θέσεις των προαναφεροµένων θαλάσσιων εγκαταστάσεων (εξέδρες, γεωτρήσεις,
υποθαλάσσιοι αγωγοί κλπ) αποτυπώνονται στους χάρτες και τα σχεδιαγράµµατα της
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) που συνοδεύει την ΚΥΑ του σηµείου
(13) του προοιµίου της παρούσας καθώς και του φακέλου της παραγράφου 17 του
προοιµίου της παρούσας
α2) Βοηθητικά / Λοιπά υποστηρικτικά έργα
1. Σύστηµα νερού ψύξης
2. Σύστηµα Καυσίµου Φυσικού Αερίου
3. Σύστηµα Καυσίµου Πετρελαίου (Diesel)
4. Σύστηµα Αέρα Οργάνων
5. Σύστηµα Πόσιµου Νερού
6. Σύστηµα Αναπνευστικού Αέρα
7. Φορτηγίδα «LIMIN PRINOS»
8. Αποθήκευση και διακίνηση υδροχλωρικού οξέος
9. Γεννήτρια έκτακτης ανάγκης
10. Υποσταθµός / ∆ίκτυο Παροχής Ηλεκτρικής Ενέργειας
11. Λοιπές βοηθητικές εγκαταστάσεις
Το σύνολο των παραπάνω βοηθητικών έργων αναπτύσσεται στην εξέδρα «∆έλτα»
Οι δραστηριότητες να γίνουν σύµφωνα µε την ΜΠΕ που συνοδεύει την υπ. αρ. πρωτ.
οικ. 80994/7-2-2002 ΚΥΑ ΥΠΕΧΩ∆Ε – ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΥΕΝ (σηµείο 13 του
προοιµίου της παρούσας) και τον φάκελο της παραγράφου 17 του προοιµίου της
παρούσας και µε τους όρους και περιορισµούς που τίθενται µε την Απόφαση αυτή.
3. Αντικαθίστανται οι περιβαλλοντικοί όροι δ10.4 και δ11 ως ακολούθως:
δ10.4 Τα ανωτέρω να γνωστοποιούνται και στην ∆/νση Περιβαλοντικού Σχεδιασµού
του ΥΠΕΚΑ αµέσως µετά το πέρας του έργου.
δ11. Ισχύουν οι περιβαλλοντικοί όροι, µέτρα και περιορισµοί που προτείνονται στη
ΜΠΕ που συνοδεύει την υπ. αρ. πρωτ. οικ. 80994/7-2-2002 ΚΥΑ ΥΠΕΧΩ∆Ε – ΥΠ.
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ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΥΕΝ (σηµείο 13 του προοιµίου της παρούσας) και στον φάκελο της
παραγράφου 17 του προοιµίου της παρούσας εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση µε
τους παραπάνω περιβαλλοντικούς όρους.
4. Απαλείφονται οι παράγραφοι (στ), (ζ), (η), (θ) και (ι) και τίθενται νέοι
παράγραφοι (στ), (ζ), (η), (θ) και (ι) ως ακολούθως:
στ) Χρονικό διάστηµα ισχύος των περιβαλλοντικών όρων.
Οι ανωτέρω αναφερόµενοι περιβαλλοντικοί όροι ισχύουν για δέκα (10) χρόνια, από
την ηµεροµηνία έκδοσης της παρούσας και µε την προϋπόθεση ότι θα τηρούνται
επακριβώς τα στοιχεία που αναφέρονται στη ΜΠΕ που συνοδεύει την υπ. αρ. πρωτ.
οικ. 80994/7-2-2002 ΚΥΑ ΥΠΕΧΩ∆Ε – ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΥΕΝ (σηµείο 13 του
προοιµίου της παρούσας) και στον φάκελο της παραγράφου 17 του προοιµίου της
παρούσας , που συνοδεύει την παρούσα απόφαση, και σύµφωνα µε την παράγραφο
δ11 της παρούσας.
Εγκαίρως, πριν τη λήξη της παρούσας Απόφασης, και εφόσον ο φορέας του έργου
επιθυµεί τη συνέχιση λειτουργίας του, οφείλει να επανέλθει µε αίτησή του προς την
αρµόδια για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων Υπηρεσία, προκειµένου για την
ανανέωση της παρούσας, σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης περιβαλλοντικής
νοµοθεσίας (άρθρο 5 του ν. 4014/11)
ζ1) Αλλαγή βασικών χαρακτηριστικών του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στη ΜΠΕ
που συνοδεύει την υπ. αρ. πρωτ. οικ. 80994/7-2-2002 ΚΥΑ ΥΠΕΧΩ∆Ε – ΥΠ.
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΥΕΝ (σηµείο 13 του προοιµίου της παρούσας) και στον φάκελο της
παραγράφου 17 του προοιµίου της παρούσας και µε τους όρους και περιορισµούς της
παρούσας είναι δυνατή µόνον εφόσον δεν επέρχονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις
ως προς τις επιπτώσεις στο περιβάλλον, και µόνο ύστερα από σχετική έγκριση της
αρµόδιας για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του εν λόγω έργου Υπηρεσίας. Σε κάθε
άλλη περίπτωση απαιτείται τροποποίηση της Απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών
όρων (άρθρο 6 του Ν. 4014/11).
ζ2) Σε περίπτωση που δηµιουργηθούν σοβαρά προβλήµατα υποβάθµισης του
περιβάλλοντος ή στην περίπτωση που παρατηρηθούν επιπτώσεις στο περιβάλλον που
δεν είχαν προβλεφθεί από την απόφαση
του σηµείου 13 του προοιµίου της
παρούσας, όπως ανανεώνεται – τροποποιείται µε την παρούσα απόφαση, τη σχετική
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) που συνοδεύει την απόφαση του
σηµείου 13 του προοιµίου της παρούσας και τον φάκελο του σηµείου 17 του
προοιµίου της παρούσας, επιβάλλονται πρόσθετοι περιβαλλοντικοί όροι ή
µεταβάλλονται οι περιβαλλοντικοί όροι της παρούσας απόφασης, σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα στις σχετικές διατάξεις της κείµενης περιβαλλοντικής νοµοθεσίας
(εδάφιο 9 του άρθρου 2 του ν. 4014/11).
ζ3) Η µη υλοποίηση όρου ή όρων της παρούσας απόφασης έχει ως αποτέλεσµα, εκτός
των άλλων, την επιβολή διοικητικών (πρόστιµα) και ποινικών κυρώσεων, σύµφωνα µε
τις διατάξεις των άρθρων 28, 29 και 30 του Νόµου 1650/86 και τις µεταγενέστερες
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τροποποιήσεις αυτού, καθώς και εφαρµογή των αναφεροµένων στο Π.∆. 148/2009
(ΦΕΚ 190/Α/29-9-09) (σηµείο 10γ του προοιµίου της παρούσας).
η) Η απόφαση του σηµείου 13 του προοιµίου της παρούσας, όπως ανανεώνεται –
τροποποιείται µε την παρούσα απόφαση, η σχετική θεωρηθείσα ΜΠΕ που συνοδεύει
την υπ. αρ. πρωτ. οικ. 80994/7-2-2002 ΚΥΑ ΥΠΕΧΩ∆Ε – ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ –
ΥΕΝ (σηµείο 13 του προοιµίου της παρούσας) και ο φάκελος της παραγράφου 17,
θα πρέπει σε κάθε έλεγχο να βρίσκονται στο χώρο εξόρυξης και να επιδεικνύονται σε
κάθε αρµόδιο σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.

θ) Ο έλεγχος της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων της παρούσας απόφασης γίνεται
σύµφωνα µε τις εκάστοτε κείµενες διατάξεις.
ι) Η παρούσα απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων δεν απαλλάσσει τον
ενδιαφερόµενο από την υποχρέωση εφοδιασµού και µε άλλες άδειες – εγκρίσεις, αν
από τη σχετική νοµοθεσία προκύπτει αντίθετη υποχρέωση.

Η επιβαλλόµενη από το νόµο δηµοσίευση της παρούσας απόφασης, γίνεται µε την
ανάρτηση της στον ειδικό δικτυακό τόπο, στη δικτυακή διεύθυνση aepo.ypeka.gr
(σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 19α του ν.4014/11, καθώς και στην ΚΥΑ µε
αριθµ. 21398/12 – ΦΕΚ 1470/Β/2012 -).

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ∆/ΝΤΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΛ. ΤΗΛΙΓΑ∆ΑΣ
Εσωτερική διανοµή:
 Αρχείο ∆/νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού
 Τµήµα Γενικών Περιβαλλοντικών Θεµάτων
 Χρ. Παπακων/νου
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ:
Ι. ΥΠΕΚΑ
α) ∆/νση Εγκαταστάσεων Πετρελαιοειδών
Μεσογείων 119
101 92 Αθήνα
β) ∆/νση Χωροταξίας
Αµαλιάδος 17
Αθήνα
γ) Ε.Υ.Ε.Π
Κηφισίας 1-3
Αθήνα
II. ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Γενική ∆/νση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστική Κληρονοµιάς
Μπουµπουλίνας 20-22
106 82 ΑΘΗΝΑ
ΙΙΙ. ΥΠ. ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
Ακτή Βασιλειάδη
185 10 Πειραιάς
IV. Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης
α. Περιφερειακό Συµβούλιο
Κοµοτηνή
β. Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας
Τµήµα Περιβάλλοντος
Καβάλα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αθήνα 10-12-2013
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Αρ. Πρ. οικ. 68098/1880
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ
ΠΡΟΣ:
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΒΑΛΑ OIL Α.Ε.
Εγκ. Πετρελαίου
∆/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ
Τ.Θ. 8
ΤΜΗΜΑ ΓΕΝ. ΠΕΡ/ΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Ταχ. ∆/νση:
Ταχ. Κωδ.:
ΦΑΞ:
Πληροφορίες:
Τηλ.:

640 06 Νέα Καρβάλη
Ν. Καβάλας
(συν. 1 αντ. φακέλου)

Πατησίων 147
11251 Αθήνα
2108662024
Παπακων/νου Χρ.
2108645125

ΚΟΙΝ.: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ
ΓΕΝΙΚΟΥ ∆/ΝΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΘΕΜΑ:
Ανανέωση - Τροποποίηση της υπ. αρ. οικ. 108879/27-10-06
Κ.Υ.Α. ΥΠΕΧΩ∆Ε – ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΥΕΝ
«Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για το πρόγραµµα θαλάσσιων
ερευνητικών γεωτρήσεων της Καβάλα Oil Α.Ε. στην περιοχή της Θάσου Ν.
Καβάλας », όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την υπ. αρ. οικ. 144176/7-9-09
Κ.Υ.Α. ΥΠΕΧΩ∆Ε – ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΥΠ. ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΑΙΓΑΙΟΥ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ – ΥΠ.
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1.

α) Το Ν.1650/86 “Για την προστασία του περιβάλλοντος” (ΦΕΚ 160/Α) όπως
τροποποιήθηκε µε τo N.3010/2002(ΦΕΚ 91/Α) ‘Εναρµόνιση του Ν.1650/1986 µε
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τις οδηγίες 97/11 Ε.Ε και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθµίσεις
θεµάτων για τα υδατορέµατα και άλλες διατάξεις’.
β) Το Ν.4014/11 (ΦΕΚ.209/Α/21-9-2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων
και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία
περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου
Περιβάλλοντος.»
2. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) 69269/5387/25-10-90 (ΦΕΚ 678/Β),
“Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόµενο Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισµός περιεχοµένου Ειδικών
Περιβαλλοντικών Μελετών (ΕΠΜ) και λοιπές διατάξεις, σύµφωνα µε το
Ν.1650/86” .
3. α) Την Κ.Υ.Α. Η.Π. 15393/2332/5.8.02 (ΦΕΚ 1022/Β) “Κατάταξη ∆ηµοσίων και
Ιδιωτικών Έργων και ∆ραστηριοτήτων σε Κατηγορίες σύµφωνα µε το άρθρο 3 του
Ν. 1650/86 όπως αντικαταστήθηκε µε το άρθρο 1 του Ν. 3010/2002” και όπως
αυτή συµπληρώθηκε και τροποποιήθηκε µε την ΚΥΑ 145799/05 (ΦΕΚ
1002/Β/05).
β) Τη µε αρ. 1958/13-1-12 Απόφαση Υπουργού ΠΕΚΑ «Κατάταξη δηµοσίων και
ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύµφωνα
µε το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21-9-11 (ΦΕΚ Α΄ 209/2011)» (ΦΕΚ
21/Β/2012)
4. α) Την ΚΥΑ Η.Π 37111/2021/26-9-03 (ΦΕΚ 1391/Β) “Καθορισµός τρόπου
ενηµέρωσης και συµµετοχής του κοινού κατά την διαδικασία έγκρισης
Περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων σύµφωνα µε την
παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν.1650/86 όπως αντικαταστάθηκε µε τις
παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 3 τoυ N.3010/2002”.
β) Την ΚΥΑ µε αριθµ. 21398/2012 (ΦΕΚ 1470/Β/2012) ΄΄Ίδρυση και λειτουργία
ειδικού δικτυακού τόπου για την ανάρτηση των αποφάσεων έγκρισης
περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ), των αποφάσεων ανανέωσης ή τροποποίησης
ΑΕΠΟ, σύµφωνα µε το άρθρο 19α του Νόµου 4014/12 (ΦΕΚ Α/209/2011)΄΄
5. Την KYA µε Η.Π. 11014/703/Φ104/14-03-03 (ΦΕΚ 332/Β), ΄΄∆ιαδικασία
Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) σύµφωνα µε το άρθρο 4 του
Ν.1650/1986 (Α’160), όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 του Ν.3010/2002
‘’Εναρµόνιση του Ν.1650/86 µε τις 1986 µε τις οδηγίες 97/11 Ε.Ε και 96/61 Ε.Ε
και άλλες διατάξεις (Α΄91).
6. Το Ν.3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της
Πολιτιστικής Κληρονοµιάς» (ΦΕΚ 153/Α/28-6-02)»
7. α) Τον Ν.2742/99 (ΦΕΚ 207/Α/1999) περί «Χωροταξικού Σχεδιασµού και
αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις».
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β) Τη µε αρ. 29310/21.07.2003 απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε «Περιφερειακό
Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» (ΦΕΚ 1471/Β/09.10.2003)
γ) To Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης (αρ.
6876/4871 Πράξη της Βουλής των Ελλήνων - ΦΕΚ 128/Α/3.7.2008).

8.

9.

10.

11.

δ) Τις Αποφάσεις της Επιτροπής Συντονισµού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον
τοµέα του Χωροταξικού Σχεδιασµού και της Αειφόρου Ανάπτυξης για τα Ειδικά
Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης: ι) για τις
Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (αρ. 49828/2008, ΦΕΚ 2464/Β/3.12.2008), ιι) για
τη Βιοµηχανία (αρ.11508/2009, ΦΕΚ 151 /ΑΑΠ/13.4.2009), και ιιι) για τον
Τουρισµό (αρ. 24208/2009, ΦΕΚ 1138/Β/11.6.2009).
α) Το Ν. 3199/2003 (ΦΕΚ 280/Α/9.12.2003) «Προστασία και διαχείριση των υδάτων
– Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000».
β) Το Π.∆. 51/2007 (ΦΕΚ 54/Α/8.3.2007) «Καθορισµός µέτρων και διαδικασιών για
την ολοκληρωµένη προστασία και διαχείριση των υδάτων σε συµµόρφωση µε τις
διατάξεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ».
Το Ν.4042/2012 «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρµόνιση µε την
Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρµόνιση
µε την Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής» (ΦΕΚ 24/Α/13-2-12)
α) Το άρθρο 12 του Ν.2837/2000 ‘Ρύθµιση θεµάτων ανταγωνισµού Ρυθµιστικής
Αρχής Ενέργειας, Τουρισµού και άλλες διατάξεις’ (ΦΕΚ 178/Α/00)
β) Τις διατάξεις του Κανονισµού Μεταλλευτικών και Λατοµικών Εργασιών (ΦΕΚ
1227/Β/14-6-11)
γ) Το Π.∆. 148/2009 (ΦΕΚ 190/Α/29-9-09) «Περιβαλλοντική ευθύνη για την
πρόληψη και την αποκατάσταση των ζηµιών στο περιβάλλον – Εναρµόνιση µε την
Οδηγία 2004/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 21ης
Απριλίου 2004, όπως ισχύει»
Την υπ. αρ. πρωτ. οικ. 122859/2-2-04 Εγκύκλιο της Γενικής ∆ιεύθυνσης
Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩ∆Ε ΄΄Περιεχόµενο φακέλου για την εφαρµογή του
άρθρου 13 της ΚΥΑ Η.Π. 11014/7033 /14-03-03 (ΦΕΚ 332/Β/2003)΄΄.

12. α) Την υπ. αρ. 2876/7-10-09 απόφαση του Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου
Υπουργείων» (ΦΕΚ Β΄ 2234)
β) Το Π.∆. 189/2009 «Καθορισµός και ανακατανοµή αρµοδιοτήτων των
Υπουργείων» (ΦΕΚ 221/Α/5-11-09)
γ) Το Π.∆. 24/2010 ΄΄Ανακαθορισµός των αρµοδιοτήτων Υπουργείων και
τροποποιήσεις του Π.∆. 189/2009΄΄ (ΦΕΚ Α΄ 56)
δ) Την υπ, αρ. Υ46/6-7-12 Απόφαση Πρωθυπουργού «Καθορισµός αρµοδιοτήτων
του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
Σταύρου Καλαφάτη» (ΦΕΚ 2101/Β/12), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα
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13. Την υπ. αρ. οικ. 108879/27-10-06 Κ.Υ.Α. ΥΠΕΧΩ∆Ε – ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ –
ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΥΕΝ «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για το πρόγραµµα
θαλάσσιων ερευνητικών γεωτρήσεων της Καβάλα Oil Α.Ε. στην περιοχή της
Θάσου Ν. Καβάλας », όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την υπ.αρ. οικ. 144176/7-909
Κ.Υ.Α. ΥΠΕΧΩ∆Ε – ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΥΠ. ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΑΙΓΑΙΟΥ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ – ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,
η ισχύς της οποίας έληξε στις 30-6-2011.
14. α) Το υπ. αρ. ΤΥΜ13-369/24-5-13 έγγραφο της εταιρίας «ΚΑΒΑΛΑ OIL Α.Ε.»
µε το οποίο υποβλήθηκε στην ∆/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού του ΥΠΕΚΑ
φάκελος για την παράταση ισχύος των περιβαλλοντικών όρων που εγκρίθηκαν µε
την ΚΥΑ του σηµείου (13) του προοιµίου της παρούσας (αρ. πρωτ. ∆ΠΣ
34310/924/5-6-13)
β) Το υπ. αρ. ΤΥΜ13-384/30-7-13 έγγραφο της εταιρίας «ΚΑΒΑΛΑ OIL Α.Ε.» µε
το οποίο υποβλήθηκε στην ∆/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού του ΥΠΕΚΑ νέος
τροποποιηµένος φάκελος για την παράταση ισχύος των περιβαλλοντικών όρων που
εγκρίθηκαν µε την ΚΥΑ του σηµείου (13) του προοιµίου της παρούσας (αρ. πρωτ.
∆ΠΣ 44986/1258/31-7-13)
15. Το υπ. αρ. οικ. 45231/1245/1-8-12 έγγραφο της της ∆/νσης Περιβαλλοντικού
Σχεδιασµού του ΥΠΕΚΑ, µε το οποίο διαβιβάστηκε ένα αντίγραφο του φακέλου
της παραγράφου 14(β) του προοιµίου της παρούσας προς το Περιφερειακό
Συµβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης για τη δηµοσιοποίηση του,
σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Ν. 4014/11.
16. Το γεγονός ότι το Περιφερειακό Συµβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης
δεν διαβίβασε στην ∆/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού του ΥΠΕΚΑ τα
αποδεικτικά στοιχεία για τη δηµοσιοποίηση του φακέλου της παραγράφου 14(β)
του προοιµίου της παρούσας
17. Το γεγονός ότι τα στοιχεία του φακέλου που υποβλήθηκε µε το ως άνω αναφερθέν
σηµείο µε α.α. 14(β) συνιστούν στο σύνολό τους φάκελο, σύµφωνο µε τις διατάξεις
των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 11 του Ν.4014/11.
18. Το γεγονός ότι από την ανανέωση - τροποποίηση της απόφασης έγκρισης
περιβαλλοντικών όρων του έργου δεν επέρχονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις σε
σχέση µε τις επιπτώσεις στο περιβάλλον του αρχικώς αδειοδοτηµένου
περιβαλλοντικά έργου και ως εκ τούτου δεν απαιτείται να ακολουθηθεί εκ νέου η
διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης Μ.Π.Ε. για την περιβαλλοντική
αδειοδότηση αυτού.
Επιπρόσθετα µε την παρούσα απόφαση, λαµβανοµένων υπ’ όψη και των
στοιχείων του φακέλου που αξιολογήθηκε, µεταβάλλονται ορισµένοι
περιβαλλοντικοί όροι που αναφέρονται στην ΚΥΑ της παραγράφου 13 του
προοιµίου της παρούσας και επιβάλλονται πρόσθετοι περιβαλλοντικοί όροι και
περιορισµοί, που αφενός µεν προσαρµόζουν και επεξηγούν τους ήδη τεθέντες
περιβαλλοντικούς όρους στην αρχικώς εκδοθείσα Απόφαση Έγκρισης
Περιβαλλοντικών όρων (σηµείο 13 του προοιµίου της παρούσας) και αφετέρου
διασφαλίζουν περαιτέρω την προστασία του περιβάλλοντος της περιοχής του έργου
.
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Την από 30-10-13 εισήγηση της ∆/νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού του ΥΠΕΚΑ
προς το Κεντρικό Συµβούλιο Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης για την ανανέωση
Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων που αφορά στο πρόγραµµα θαλάσσιων
ερευνητικών γεωτρήσεων της Καβάλα OIL Α.Ε. στην περιοχή της Θάσου Ν. Καβάλας
20.
Την υπ. αρ. 35/7-11-13 πράξη του Κεντρικού Συµβουλίου Περιβαλλοντικής
Αδειοδότησης µε την οποία αποφάσισε οµόφωνα να παράσχει σύµφωνη γνώµη για
την Ανανέωση της απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων του προγράµµατος
θαλάσσιων ερευνητικών γεωτρήσεων της Καβάλα OIL Α.Ε. στην περιοχή της Θάσου
Ν. Καβάλας
21. Την από 22-11-13 εισήγηση – ενηµερωτικό σηµείωµα του υπάλληλου της ∆/νσης
Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού του ΥΠΕΚΑ κου Χρήστου Παπακωνσταντίνου, σχετικά
µε την αξιολόγηση του φακέλου της παραγράφου 14(β) του προοιµίου της παρούσας
και την ανανέωση - τροποποίηση της ΚΥΑ του σηµείου (13) του προοιµίου της
παρούσας
19.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε
Τροποποιούµε την υπ. αρ. πρωτ. οικ. 80994/7-2-2002 ΚΥΑ ΥΠΕΧΩ∆Ε – ΥΠ.
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΥΕΝ, όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την υπ.αρ. οικ. 144176/7-9-09
Κ.Υ.Α. ΥΠΕΧΩ∆Ε – ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΥΠ. ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ,
ΑΙΓΑΙΟΥ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ – ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (σηµείο 13 του
προοιµίου της παρούσας), ως ακολούθως:

1. Αντικαθίστανται τα αναγραφόµενα στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου (α) ως
ακολούθως:
Το έργο αφορά στη διεξαγωγή προγράµµατος πέντε (5) θαλάσσιων ερευνητικών
γεωτρήσεων στην περιοχή της Θάσου, ως ακολούθως:
- Σε πρώτη φάση µία (1) γεώτρηση στο κοίτασµα του «Βόρειου Πρίνου», σε σηµείο
εντός περιοχής 300Χ300 µέτρων και µε συντεταγµένες του κέντρου του τετραγώνου:
40ο 49΄ 29.9΄΄ Ν, 24ο 29΄ 24.3΄΄ Ε
- Σε δεύτερη φάση τέσσερις (4) γεωτρήσεις στο πεδίο του «Έψιλον» µε συντεταγµένες
του σηµείου γεώτρησης:
40ο 48΄ 40.73΄΄ Ν, 24ο 27΄ 15.57΄΄ Ε
Η έρευνα θα πραγµατοποιηθεί εντός της Συµβατικής Περιοχής Έρευνας και
Εκµετάλλευσης και αποσκοπεί στη διερεύνηση της ύπαρξης σχηµατισµού
υδρογονανθράκων και στη συνέχεια την εκτίµηση της πιθανότητας εκµετάλλευσης
αυτού.

2. Στο τέλος της παραγράφου (α) προστίθεται νέο εδάφιο ως ακολούθως:
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Οι δραστηριότητες να γίνουν σύµφωνα µε την ΜΠΕ που συνοδεύει την υπ. αρ. πρωτ.
οικ. 108879/27-10-06
Κ.Υ.Α. ΥΠΕΧΩ∆Ε – ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΥΠ.
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΥΕΝ, όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την υπ.αρ. οικ. 144176/7-9-09
Κ.Υ.Α. ΥΠΕΧΩ∆Ε – ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΥΠ. ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ,
ΑΙΓΑΙΟΥ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ – ΥΠ. (σηµείο 13 του προοιµίου της
παρούσας) και τον φάκελο της παραγράφου 14(β) του προοιµίου της παρούσας και
µε τους όρους και περιορισµούς που τίθενται µε την Απόφαση αυτή.
3. Στους
περιβαλλοντικούς όρους δ1.2, δ1.5 και δ6.3, αντικαθίσταται η
αναφερόµενη Υπηρεσία «ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ∆Ε» από την Υπηρεσία «∆/νση
Περιβαλοντικού Σχεδιασµού του ΥΠΕΚΑ»
4. Μετά την παράγραφο (δ6) προστίθεται νέα παράγραφος (δ7) ως ακολούθως:
δ7. Ισχύουν οι περιβαλλοντικοί όροι, µέτρα και περιορισµοί που προτείνονται
στη
ΜΠΕ που συνοδεύει την υπ. αρ. πρωτ. οικ. 108879/27-10-06 Κ.Υ.Α. ΥΠΕΧΩ∆Ε –
ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΥΕΝ, όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την
υπ.αρ. οικ. 144176/7-9-09 Κ.Υ.Α. ΥΠΕΧΩ∆Ε – ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΥΠ.
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΑΙΓΑΙΟΥ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ – ΥΠ.
(σηµείο 13 του προοιµίου της παρούσας) και τον φάκελο της παραγράφου 14(β) του
προοιµίου της παρούσας εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση µε τους παραπάνω
περιβαλλοντικούς όρους.
4. Απαλείφονται οι παράγραφοι (στ), (ζ), (η), (θ) και (ι) και τίθενται νέοι
παράγραφοι (στ), (ζ), (η), (θ) και (ι) ως ακολούθως:
στ) Χρονικό διάστηµα ισχύος των περιβαλλοντικών όρων.
Οι ανωτέρω αναφερόµενοι περιβαλλοντικοί όροι ισχύουν για δέκα (10) χρόνια, από
την ηµεροµηνία έκδοσης της παρούσας και µε την προϋπόθεση ότι θα τηρούνται
επακριβώς τα στοιχεία που αναφέρονται στη ΜΠΕ που συνοδεύει την υπ. αρ. πρωτ.
οικ. 108879/27-10-06
Κ.Υ.Α. ΥΠΕΧΩ∆Ε – ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΥΠ.
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΥΕΝ, όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την υπ.αρ. οικ. 144176/7-9-09
Κ.Υ.Α. ΥΠΕΧΩ∆Ε – ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΥΠ. ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ,
ΑΙΓΑΙΟΥ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ – ΥΠ. (σηµείο 13 του προοιµίου της
παρούσας) και στον φάκελο της παραγράφου 14(β) του προοιµίου της παρούσας, που
συνοδεύει την παρούσα απόφαση, και σύµφωνα µε την παράγραφο δ7 της παρούσας.
Εγκαίρως, πριν τη λήξη της παρούσας Απόφασης, και εφόσον ο φορέας του έργου
επιθυµεί τη συνέχιση λειτουργίας του, οφείλει να επανέλθει µε αίτησή του προς την
αρµόδια για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων Υπηρεσία, προκειµένου για την
ανανέωση της παρούσας, σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης περιβαλλοντικής
νοµοθεσίας (άρθρο 5 του ν. 4014/11)
ζ1) Αλλαγή βασικών χαρακτηριστικών του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στη ΜΠΕ
που συνοδεύει την υπ. αρ. πρωτ. οικ. 108879/27-10-06 Κ.Υ.Α. ΥΠΕΧΩ∆Ε – ΥΠ.
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ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΥΕΝ, όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την
υπ.αρ. οικ. 144176/7-9-09 Κ.Υ.Α. ΥΠΕΧΩ∆Ε – ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΥΠ.
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΑΙΓΑΙΟΥ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ – ΥΠ.
(σηµείο 13 του προοιµίου της παρούσας) και στον φάκελο της παραγράφου 14(β) του
προοιµίου της παρούσας και µε τους όρους και περιορισµούς της παρούσας είναι
δυνατή µόνον εφόσον δεν επέρχονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις ως προς τις
επιπτώσεις στο περιβάλλον, και µόνο ύστερα από σχετική έγκριση της αρµόδιας για
την περιβαλλοντική αδειοδότηση του εν λόγω έργου Υπηρεσίας. Σε κάθε άλλη
περίπτωση απαιτείται τροποποίηση της Απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων
(άρθρο 6 του Ν. 4014/11).
ζ2) Σε περίπτωση που δηµιουργηθούν σοβαρά προβλήµατα υποβάθµισης του
περιβάλλοντος ή στην περίπτωση που παρατηρηθούν επιπτώσεις στο περιβάλλον που
δεν είχαν προβλεφθεί από την απόφαση
του σηµείου 13 του προοιµίου της
παρούσας, όπως ανανεώνεται – τροποποιείται µε την παρούσα απόφαση, τη σχετική
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) που συνοδεύει την απόφαση του
σηµείου 13 του προοιµίου της παρούσας και τον φάκελο του σηµείου 14(β) του
προοιµίου της παρούσας, επιβάλλονται πρόσθετοι περιβαλλοντικοί όροι ή
µεταβάλλονται οι περιβαλλοντικοί όροι της παρούσας απόφασης, σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα στις σχετικές διατάξεις της κείµενης περιβαλλοντικής νοµοθεσίας
(εδάφιο 9 του άρθρου 2 του ν. 4014/11).
ζ3) Η µη υλοποίηση όρου ή όρων της παρούσας απόφασης έχει ως αποτέλεσµα, εκτός
των άλλων, την επιβολή διοικητικών (πρόστιµα) και ποινικών κυρώσεων, σύµφωνα µε
τις διατάξεις των άρθρων 28, 29 και 30 του Νόµου 1650/86 και τις µεταγενέστερες
τροποποιήσεις αυτού, καθώς και εφαρµογή των αναφεροµένων στο Π.∆. 148/2009
(ΦΕΚ 190/Α/29-9-09) (σηµείο 10γ του προοιµίου της παρούσας).
η) Η απόφαση του σηµείου 13 του προοιµίου της παρούσας, όπως ανανεώνεται –
τροποποιείται µε την παρούσα απόφαση, η σχετική θεωρηθείσα ΜΠΕ που συνοδεύει
την απόφαση του σηµείου 13 του προοιµίου της παρούσας και ο φάκελος της
παραγράφου 14(β), θα πρέπει σε κάθε έλεγχο να βρίσκονται στο χώρο έρευνας και να
επιδεικνύονται σε κάθε αρµόδιο σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.

θ) Ο έλεγχος της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων της παρούσας απόφασης γίνεται
σύµφωνα µε τις εκάστοτε κείµενες διατάξεις.
ι) Η παρούσα απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων δεν απαλλάσσει τον
ενδιαφερόµενο από την υποχρέωση εφοδιασµού και µε άλλες άδειες – εγκρίσεις, αν
από τη σχετική νοµοθεσία προκύπτει αντίθετη υποχρέωση.
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Η επιβαλλόµενη από το νόµο δηµοσίευση της παρούσας απόφασης, γίνεται µε την
ανάρτηση της στον ειδικό δικτυακό τόπο, στη δικτυακή διεύθυνση aepo.ypeka.gr
(σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 19α του ν.4014/11, καθώς και στην ΚΥΑ µε
αριθµ. 21398/12 – ΦΕΚ 1470/Β/2012 -).

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ∆/ΝΤΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΛ. ΤΗΛΙΓΑ∆ΑΣ
Εσωτερική διανοµή:
 Αρχείο ∆/νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού
 Τµήµα Γενικών Περιβαλλοντικών Θεµάτων
 Χρ. Παπακων/νου
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ:
Ι. ΥΠΕΚΑ
α) ∆/νση Εγκαταστάσεων Πετρελαιοειδών
Μεσογείων 119
101 92 Αθήνα
β) ∆/νση Χωροταξίας
Αµαλιάδος 17
Αθήνα
γ) Ε.Υ.Ε.Π
Κηφισίας 1-3
Αθήνα
II. ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Γενική ∆/νση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστική Κληρονοµιάς
Μπουµπουλίνας 20-22
106 82 ΑΘΗΝΑ
ΙΙΙ. ΥΠ. ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
Ακτή Βασιλειάδη
185 10 Πειραιάς
IV. Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης
α. Περιφερειακό Συµβούλιο
Κοµοτηνή
β. Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας
Τµήµα Περιβάλλοντος
Καβάλα

9

Onshore Prinos complex environmental permits

ΑΔΑ: ΒΛΓΨ0-ΒΦ7

Υπαγωγή στην Οδηγία 2010/75/ΕΕ (IED)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Α.Ρ.Θ
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ
Tαχ. ∆/νση
TELEFAX

: Πατησίων 147
11251 Αθήνα
: 210 8646939

Αθήνα,

5- 12 - 2013

Αριθ. Πρωτ.: 213450
(σχ. 213162, 213130,187036,
186284, 105698, 167952)

ΠΡΟΣ: ΚΑΒΑΛΑ OIL Α.Ε.
Τ.Θ.8, Τ.Κ. 64006
Νέα Καρβάλη Ν. Καβάλας

Πληροφορίες : Π. Ξένου/Ι. Μαργαρίτης
Τηλέφωνο : 210 8647008

ΑΠΟΦΑΣΗ
ΘΕΜΑ: «Ανανέωση και τροποποίηση της υπ’ αρ. 96213/17-9-2003 Απόφασης
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων των χερσαίων εγκαταστάσεων της εταιρείας
«ΚΑΒΑΛΑ OIL Α.Ε.» που λειτουργούν στη Νέα Καρβάλη του Ν. Καβάλας».

Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν.1650/86 «για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ160/Α).
2. To N. 3010/02 “Εναρµόνιση του Ν. 1650/86 µε τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ,
διαδικασία οριοθέτησης και ρυθµίσεις θεµάτων για τα υδατορέµατα και άλλες
διατάξεις” (ΦΕΚ 91/Α/25.4.02).
3. Το N. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/21.9.2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων
και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία
περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου
Περιβάλλοντος».
4. Την Κ.Υ.Α. 36060/1155 /Ε.103 (ΦΕΚ 1450/Β/14.6.2013) «Καθορισµός πλαισίου
κανόνων, µέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωµένη πρόληψη και τον έλεγχο
της ρύπανσης του περιβάλλοντος από βιοµηχανικές δραστηριότητες, σε
συµµόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2010/75/ΕΕ «περί βιοµηχανικών
εκποµπών (ολοκληρωµένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης)» του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 24ης Νοεµβρίου 2010».
5. Την Υ.Α Αριθµ. 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β/13.1.2012) «Κατάταξη δηµοσίων και
ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύµφωνα
µε το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.9.11» (ΦΕΚ 209/Α/2011).
6. Την Κ.Υ.Α. Η.Π. 11014/703/Φ104/03 (ΦΕΚ 332/Β) «∆ιαδικασία Προκαταρκτικής
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Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης
Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν.1650/1986 (Α΄160)
όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 του Ν.3010/2002 “Εναρµόνιση του Ν.
1650/86 µε τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ… και άλλες διατάξεις» (Α΄91).
7. Την ΚΥΑ οικ. 167563/ΕΥΠΕ/2013 (ΦΕΚ 964/Β/19.4.13) «Εξειδίκευση των
διαδικασιών και των ειδικότερων κριτηρίων περιβαλλοντικής αδειοδότησης των
έργων και δραστηριοτήτων των άρθρων 3, 4, 5, 6 και 7 του Ν. 4014/2011,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 2 παράγραφος 13 αυτού, των ειδικών
εντύπων των ανωτέρω διαδικασιών καθώς και κάθε άλλου σχετικού µε τη
διαδικασία αυτή θέµατος».
8. Την Κ.Υ.Α. 69269/5387/25.10.90 (ΦΕΚ 678/Β) που αναφέρεται στην "κατάταξη
έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόµενο Μελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισµός περιεχοµένου Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών
(ΕΠΜ) και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύµφωνα µε το Ν.1650/1986".
9. Το N. 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/17.6.11) «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών
επαγγελµατικών και µεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηµατικών πάρκων
και άλλες διατάξεις».
10. Την Κ.Υ.Α. 13727/724/2003 (ΦΕΚ 1087Β/5.8.2003) «Αντιστοίχηση των
κατηγοριών των βιοµηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων µε τους βαθµούς
όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδοµικά διατάγµατα».
11. Την Κ.Υ.Α. Αριθ. οικ. 3137/191/Φ.15/2012 (ΦΕΚ 1048/Β’/4.4.2012) «Αντιστοίχηση
των κατηγοριών των βιοµηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και των
δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µε τους βαθµούς όχλησης που
αναφέρονται στα πολεοδοµικά διατάγµατα».
12. Την Κ.Υ.Α. Η.Π. 37111/2021/03 (ΦΕΚ 1391/Β) «Καθορισµός τρόπου ενηµέρωσης
και συµµέτοχής του κοινού κατά τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών των
έργων και δραστηριοτήτων σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν.
1650/86 όπως αντικαταστάθηκε µε τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 3 του
Ν.3010/2002».
13. Το Ν. 3325/05 (ΦΕΚ 68/Α/11.3.05), περί ίδρυσης και λειτουργίας βιοµηχανιώνβιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες
διατάξεις.
14. Τη µε αριθµό 2876/7.10.2009 (ΦΕΚ 2234Β) Απόφαση του Πρωθυπουργού
«Αλλαγή τίτλου Υπουργείων».
15. Το Π.∆. 189/09 (ΦΕΚ 221/α) «Καθορισµός και ανακλατανοµή αρµοδιοτήτων των
Υπουργείων» και το Π.∆. 24/10 (ΦΕΚ 56/Α) «Ανακαθορισµός των αρµοδιοτήτων
των Υποουργείων και τροποποιήσεις του π.δ. 189/2009».
16. Το Π.∆. 119/25.6.2013 (ΦΕΚ 153Α) «∆ιορισµός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης,
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
17. Την Κ.Υ.Α. 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909Β) «Μέτρα και Ορoι για τη ∆ιαχείριση
Στερεώv Απoβλήτωv. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασµός ∆ιαχείρισης».
18. Το Νόµο 2939/01 (ΦΕΚ 179Α) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των
συσκευασιών και άλλων προϊόντων - Ιδρυση Εθνικού Οργανισµού Εναλλακτικής
∆ιαχείρισης Συσκευασιών και Αλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π.) και άλλες
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διατάξεις» όπως τροποποιηµένος ισχύει, και τα προεδρικά διατάγµατα που έχουν
εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότησή του.
19. Το Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/13.2.2012) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος
–Εναρµόνιση µε την οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης
αποβλήτων – Ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής».
20. Το Π.∆. υπ’ αριθµ. 148 (ΦΕΚ 190/Α/29.9.2009) «Περιβαλλοντική ευθύνη για την
πρόληψη και την αποκατάσταση των ζηµιών στο περιβάλλον − Eναρµόνιση µε
την οδηγία 2004/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
21ης Απριλίου 2004», όπως ισχύει.
21. Την Κ.Υ.Α. 13588/725/06 (ΦΕΚ 383Β) «Μέτρα όροι και περιορισµοί για την
διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συµµόρφωση προς τις διατάξεις της
οδηγίας 91/689/ ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλητα» του Συµβουλίου της 12ης
∆εκεµβρίου 1991. Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 19396/1546/1997 κοινής
υπουργικής απόφασης «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικίνδυνων
αποβλήτων.» (Β΄604).
22. Την Κ.Υ.Α. 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791Β) «Εγκριση Γενικών Τεχνικών
Προδιαγραφών για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σύµφωνα µε το
άρθρο 5 (Παρ. Β) της υπ’ αρ. 13588/725 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα όροι
και περιορισµοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων κ.λ.π.» (383 B) και σε
συµµόρφωση µε τις διατάξεις του άρθρου 7 (παρ. 1) της οδηγίας 91/156/ΕΚ του
Συµβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991».
23. Την Κ.Υ.Α. Η.Π. 29457/1511/2005 (ΦΕΚ 992/Β/14.7.05) «Καθορισµός µέτρων και
όρων για τον περιορισµό των εκποµπών στην ατµόσφαιρα ορισµένων ρύπων
που προέρχονται από µεγάλες εγκαταστάσεις καύσης, σε συµµόρφωση µε τις
διατάξεις της οδηγίας 2001/80/ΕΚ «για τον περιορισµό των εκποµπών στην
ατµόσφαιρα ορισµένων ρύπων από µεγάλες εγκαταστάσεις», του Συµβουλίου της
23ης Οκτωβρίου 2001».
24. Την Οδηγία 2010/75/ΕΕ «περί βιοµηχανικών εκποµπών (ολοκληρωµένη
πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης)», του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 24ης Νοεµβρίου 2010.
25. Το Π∆ 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α) : «Περί ρυθµίσεως θεµάτων αναγοµένων εις τα της
ιδρύσεως και λειτουργίας βιοµηχανιών, βιοτεχνιών, πάσης φύσεως
µηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών και της εκ τούτων διασφαλίσεως
περιβάλλοντος εν γένει».
26. Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 166/2006 «για τη σύσταση ευρωπαικού µητρώου
έκλυσης και µεταφοράς ρύπων και για την τροποποίηση των οδηγιών
91/689/EΟΚ και 96/61/EΚ του Συµβουλίου» του Ευρωπαικού Κοινοβουλιου και
του Συµβουλίου της 18ης Ιανουαρίου 2006.
27. Την Εγκύκλιο αρ. πρωτ. 101111/17.02.2009 της ∆/νσης ΕΑΡΘ/ΥΠΕΧΩ∆Ε
«Υποχρέωση υποβολής εκθέσεων κατ’ εφαρµογή του Κανονισµού 166/2006/ΕΚ
για την έκλυση και µεταφορά ρύπων».
28. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 34458/90 (ΦΕΚ 846/Β/90) «Καθορισµός τεχνικών
προδιαγραφών διαµόρφωσης, σχεδίασης, κατασκευής, ασφαλούς λειτουργίας και
πυροπροστασίας εγκαταστάσεων διυλιστηρίων και λοιπών βιοµηχανιών
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πετρελαίου».
29. Το Νόµο 2971/2001 (ΦΕΚ 285/Α/19.12.2001) «Αιγιαλός, παραλία και άλλες
διατάξεις», όπως τροποποιηµένος ισχύει.
30. Το Π∆ 51/07 (ΦΕΚ54/Α/8.3.07) «Καθορισµός µέτρων και διαδικασιών για την
ολοκληρωµένη προστασία και διαχείριση των υδάτων σε συµµόρφωση µε τις
διατάξεις της οδηγίας 2000/60/ΕΚ «για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης
στον τοµέα της πολιτικής των υδάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000.
31. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθµ. Η.Π. 51354/2641/Ε103 (ΦΕΚ
1909/Β/8.12.2010) «Καθορισµός Προτύπων Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΠΠΠ) για
τις συγκεντρώσεις ορισµένων ρύπων και ουσιών προτεραιότητας στα
επιφανειακά ύδατα, σε συµµόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2008/105/
ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης ∆εκεµβρίου
2008...κλπ».
32. Την Υπουργική Απόφαση Αριθµ. οικ. 1811/3322/Β/30.12.2011 «Ορισµός
ανώτερων αποδεκτών τιµών για τη συγκέντρωση συγκεκριµένων ρύπων,
οµάδων ρύπων ή δεικτών ρύπανσης σε υπόγεια ύδατα, σε εφαρµογή της
παραγράφου 2 του Άρθρου 3 της υπ’ αριθµ.: 39626/2208/Ε130/2009 κοινής
υπουργικής απόφασης (Β΄ 2075)».
33. Την
Κοινή
Υπουργική
Απόφαση
Αριθµ.
39626/2208/Ε130
(ΦΕΚ
2075/Β/25.9.2009) «Kαθορισµός µέτρων για την προστασία των υπόγειων νερών
από την ρύπανση και την υποβάθµιση, σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της
οδηγίας 2006/118/ΕΚ «σχετικά µε την προστασία των υπόγειων υδάτων από την
ρύπανση και την υποβάθµιση», του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 12ης ∆εκεµβρίου 2006».
34. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθ. 18186/271(ΦΕΚ 126/Β/3.3.88) «Μέτρα και
περιορισµοί για τη προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος και ειδικότερα
καθορισµός οριακών τιµών των επικινδύνων ουσιών στα υγρά απόβλητα».
35. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθ. 4859/726 (ΦΕΚ 253/Β/9.3.2001) «Μέτρα και
περιορισµοί για την προστασία του υδατικού περιβάλλοντος από απορρίψεις και
ειδικότερα καθορισµός οριακών τιµών ορισµένων επικίνδυνων ουσιών που
υπάγονται στον Κατάλογο ΙΙ της οδηγίας 76/464/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 4ης
Μαίου 1976».
36. Την ΠΥΣ αρ. 2/1.2.2001 (ΦΕΚ 15/Α/2001) «Καθορισµός των κατευθυντήριων
και οριακών τιµών ποιότητας των νερών από απορρίψεις ορισµένων επικίνδυνων
ουσιών που υπάγονται στον Κατάλογο ΙΙ της οδηγίας 76/464/ΕΟΚ του
Συµβουλίου της 4ης Μαίου 1976».
37. Την
Κοινή
Υπουργική
Απόφαση
αριθ.
50388/2704/Ε103
(ΦΕΚ
1866/Β/12.12.2003) «Τροποποίηση και συµπλήρωση της Πράξης Υπουργικού
Συµβουλίου 2/1.2.2001 «Καθορισµός των κατευθυντήριων και οριακών τιµών
ποιότητας των νερών από απορρίψεις ορισµένων επικίνδυνων ουσιών που
υπάγονται στον Κατάλογο ΙΙ της οδηγίας 76/464/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 4ης
Μαίου 1976» (Α’ 15).
38. Τη Νοµαρχιακή Απόφαση Αριθ. 6924/1987 (ΦΕΚ 475/1987) «Ορισµός αποδέκτη
βιοµηχανικών αποβλήτων και αστικών λυµµάτων στο Ν. Καβάλας».
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39. Την Κ.Υ.Α. οικ. 150559/11 (ΦΕΚ 1440Β) «∆ιαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις για
τη χορήγηση αδειών για υφιστάµενα δικαιώµατα χρήσης νερού», όπως
τροποποιήθηκε από τις Κ.Υ.Α. 160143/12 (ΦΕΚ 2834Β), 110424/12 (ΦΕΚ
1190Β) και 111084/12 (ΦΕΚ 3368Β)
40. Την υπ’ αρ. οικ. 150895/13.9.2011 Εγκύκλιο του Ειδικού Γραµµατέα της Ειδικής
Γραµµατείας Υδάτων ΥΠΕΚΑ «∆ιευκρινίσεις σχετικά µε την ορθή εφαρµογή της
αρ. οικ. 150559/10.6.2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1440Β΄) «∆ιαδικασίες, όροι και
προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών για υφιστάµενα δικαιώµατα χρήσης
νερού» καθώς και της αρ. 43504/2005 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1784 Β΄)».
41. Την αρ. πρωτ. οικ. 4095.82/10.11.2011 Εγκύκλιο ΥΠΕΚΑ «∆ιευκρινίσεις σχετικά
µε κατάργηση αδειών διαχείρισης αποβλήτων σύµφωνα µε το άρθρο 12 του ν.
4014/2011».
42. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθµ. 8111.1/41/09/412 Β’/6.3.2009 «Μέτρα και
όροι για τις λιµενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων που παράγονται στα
πλοία και καταλοίπων φορτίου σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της υπ’ αριθµ.
2007/71/ΕΚ οδηγίας. Αντικατάσταση της υπ’ αριθµ. 3418/07/02 (ΦΕΚ 712 Β΄)
κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα και όροι για τις λιµενικές εγκαταστάσεις
παραλαβής αποβλήτων που παράγονται στα πλοία και καταλοίπων φορτίου».
43. Την Υπουργική Απόφαση Αριθ. 2122/06/2001 (ΦΕΚ 219Β’/6.3.2001) Έγκριση
του Γενικού Κανονισµού Λιµένα (αριθµός 25). Αντικατάσταση και συµπλήρωση
ορισµένων διατάξεων του αριθ. 18 Γενικού Κανονισµού Λιµένα (ΦΕΚ 12/τ.Β’/181-1999) µε τίτλο «Προϋποθέσεις και µέτρα ασφάλειας για τις εργασίες φόρτωσης
ή εκφόρτωσης ή µετάγγισης χύµα πετρελαίου ή χύµα υγρών χηµικών (ή και των
καταλοίπων τους) ή χύµα υγροποιηµένων αερίων που µεταφέρονται µε
δεξαµενόπλοια».
44. Την Υπουργική Απόφαση Αριθ. 3131.1/01/99 (ΦΕΚ 12Β’/18.1.1999) Έγκριση του
Γενικού Κανονισµού Λιµένα µε αριθ. 18. «Προϋποθέσεις και µέτρα ασφάλειας για
τις εργασίες φόρτωσης ή εκφόρτωσης ή µετάγγισης χύµα πετρελαίου ή χύµα
υγρών χηµικών (ή και των καταλοίπων τους) ή χύµα υγροποιηµένων αερίων που
µεταφέρονται µε δεξαµενόπλοια».
45. Το Ν. 3199/03 (ΦΕΚ 280Α) «Προστασία και διαχείριση των υδάτων –Εναρµόνιση
µε την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
της 23ης Οκτωβρίου 2000».
46. Τη µε αρ. πρωτ. οικ. 149023/1799/30.3.2010 Εγκύκλιο του ΥΠΕΚΑ µε θέµα
«Αποστολή Ετήσιας Έκθεσης Παραγωγού Αποβλήτων (ΕΕΠΑ) για το έτος
2009».
47. Το N. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης − Πρόγραµµα Καλλικράτης».
48. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθµ.21398/12 (ΦΕΚ 1470/Β’) «Ίδρυση και
λειτουργία ειδικού δικτυακού τόπου για την ανάρτηση των αποφάσεων έγκρισης
περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ), των αποφάσεων ανανέωσης ή τροποποίησης
ΑΕΠΟ, σύµφωνα µε το άρθρο 19α του Νόµου 4014/2011 (ΦΕΚ Α/209/ 2011)».
49. Την υπ’ αρ. 96213/17.9.2003 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων
«Ανανέωση και τροποποίηση των υπ’αρ. 31218/29.9.97 και 47628/11.10.00
Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων των χερσαίων εγκαταστάσεων της
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εταιρείας Α.Ε. ΚΑΒΑΛΑ ΟΙL».
50. Την υπ’ αρ. 47628/11.10.00 Τροποποίηση των εγκριθέντων µε την ΚΥΑ
31218/29.9.97 περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας ως προς την επωνυµία της
εταιρείας.
51. Την υπ’ αρ. 31218/29.9.1997 «Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του εργοστασίου
της εταιρείας Πετρελαίων Βορείου Αιγαίου ΕΠΕ (ΕΠΒΑ) που εδρεύει 3 χλµ.
ανατολικά της Κοινότητας Νέας Καρβάλης Ν. Καβάλας, επί της παραλίας».
52. Την υπ’ αρ. ∆3/Β/11591/15.09.2003 Απόφαση, περί χορήγησης άδειας
λειτουργίας στις εγκαταστάσεις αξιοποίησης των κοιτασµάτων ΠΡΙΝΟΣ και
ΝΟΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑ, στις θαλάσσιες περιοχές της Θάσου και στην περιοχή της Νέας
Καρβάλης, της εταιρέιας ΚΑΒΑΛΑ ΟΪΛ Α.Ε.
53. Το υπ’ αρ. 101318/20.2.2008 έγγραφο της ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ∆Ε µε το οποίο
διαβιβάστηκε στη ∆ΕΑΡΘ/ΥΠΕΧΩ∆Ε φάκελος για την ανανέωση της υπ’ αρ.
96213/17.9.2003 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της εταιρείας
«ΚΑΒΑΛΑ ΟΙL Α.Ε.».
54. Το αρ. πρωτ. 159958/12.12.2008 έγγραφο της ∆ΕΑΡΘ/ΥΠΕΧΩ∆Ε µε το οποίο
ζητήθηκε από την εταιρεία «ΚΑΒΑΛΑ ΟΙL Α.Ε.» η συµπλήρωση του φακέλου για
την περιβαλλοντική αδειοδότηση των χερσαίων εγκαταστάσεων.
55. Η αρ. πρωτ. 105698/19-8-2009 αίτηση της εταιρείας «ΚΑΒΑΛΑ ΟΙL Α.Ε.» µε την
οποία υποβλήθηκαν τα ζητούµενα µε το αρ. πρωτ. 159958/12.12.2008 έγγραφο
της ∆ΕΑΡΘ/ΥΠΕΧΩ∆Ε στοιχεία.
56. Το αρ. πρωτ. 105698/28.9.2009 έγγραφο της ∆ΕΑΡΘ/ΥΠΕΧΩ∆Ε µε το οποίο
ζητήθηκε από την εταιρεία «ΚΑΒΑΛΑ ΟΙL Α.Ε.» η υποβολή Τεχνικής Έκθεσης για
την εφαρµογή Βέλτιστων ∆ιαθέσιµων Τεχνικών (Β∆Τ) στην εγκατάσταση.
57. Τις υπ’ αρ. 187036/13.5.2011 και 167952/11.6.2010 αιτήσεις της εταιρείας
«ΚΑΒΑΛΑ ΟΙL Α.Ε.», µε τις οποίες υποβλήθηκε συµπληρωµατικός φάκελος
σχετικά µε την περιβαλλοντική αδειοδότηση των χερσαίων εγκαταστάσεων, σε
απάντηση του αρ. πρωτ. 105698/28-9-2009 εγγράφου της ∆ΕΑΡΘ/ΥΠΕΧΩ∆Ε
(Τεχνική Έκθεση για την εφαρµογή Βέλτιστων ∆ιαθέσιµων Τεχνικών (Β∆Τ),
Μελέτη διαχείρισης υγρών αποβλήτων, Ετήσιες Εκθέσεις παραγωγού
αποβλήτων, ∆ιαχειριστικό σχέδιο αποβλήτων, Έντυπο καταχώρησης στοιχείων
ΜΠΕ, Άδεια διάθεσης υγρών αποβλήτων, κλπ).
58. Την υπ’ αρ. 186284/30.3.2011 αίτηση της εταιρείας «ΚΑΒΑΛΑ ΟΙL Α.Ε.», σχετικά
µε την περιγραφή/ενσωµάτωση της προβλήτας των χερσαίων εγκαταστάσεων
στη ΜΠΕ.
59. Τις υπ’ αρ. 213162/21.8.2012, 213130/17.8.2012 και 213450/20.9.2012 αιτήσεις
της εταιρείας «ΚΑΒΑΛΑ ΟΙL Α.Ε.», µε τις οποίες υποβλήθηκαν συµπληρωµατικά
στοιχεία για την εν θέµατι δραστηριότητα (προδιαγραφές δεξαµενών
αποθήκευσης, πίνακας θερµικής ισχύος µονάδων της εγκατάστασης, προτάσεις
της εταιρείας για αναδιατύπωση ορισµένων περιβαλλοντικών όρων, κλπ).
60. Το γεγονός ότι δεν έχουν επέλθει ουσιαστικές διαφοροποιήσεις της
εγκατάστασης, από την ηµεροµηνία έκδοσης της υπ’ αρ. 96213/17.9.2003
Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ).
61. Το Κείµενο Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις Βέλτιστες ∆ιαθέσιµες
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Τεχνικές στα διυλιστήρια (Reference document on Best available techniques for
Mineral Oil and Gas Refineries, February 2003).
62. Το Κείµενο Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις Βέλτιστες ∆ιαθέσιµες
Τεχνικές για τις εκποµπές από την αποθήκευση - Τελικό Κείµενο Ιούλιος 2006
(Reference document on Best available techniques on Emissions from Storage,
July 2006).
63. Το Κείµενο Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις Βέλτιστες ∆ιαθέσιµες
Τεχνικές για την Επεξεργασία Υδατικών και Αέριων Αποβλήτων στον κλάδο των
Χηµικών - Τελικό Κείµενο Φεβρουάριος 2003 (Reference Document on Best
Available Techniques in Common Waste Water and Waste Gas Treatment /
Management Systems in the Chemical Sector- February 2003).
64. Το γεγονός ότι το εξεταζόµενο εργοστάσιο έχει υποχρέωση εφαρµογής βέλτιστων
διαθέσιµων τεχνικών (Β∆Τ) µε βάση την Οδηγία 2010/75/ΕΕ «για την
Ολοκληρωµένη Πρόληψη και Έλεγχο της Ρύπανσης από ορισµένες βιοµηχανικές
εγκαταστάσεις», η οποία αντικατέστησε την προηγούµενη όµοια 96/61/ΕΚ.
65. Το γεγονός ότι η αίτηση της εταιρίας υποβλήθηκε πριν την έναρξη ισχύος του
Ν.4014/11 και πριν την έκδοση της Κ.Υ.Α. οικ. 48963/12 (ΦΕΚ 2703Β) και ως εκ
τούτου η αξιολόγηση του υποβληθέντος φακέλου και η έκδοση της παρούσας
ΑΕΠΟ γίνεται σύµφωνα µε τις προϊσχύουσες του ανωτέρω νόµου διατάξεις (άρθρο
30, παρ. 4 του Ν.4014/11)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την έγκριση των κάτωθι περιβαλλοντικών όρων για την λειτουργία των χερσαίων
εγκαταστάσεων της εταιρείας «ΚΑΒΑΛΑ OIL Α.Ε.», οι οποίες λειτουργούν 3 χλµ.
ανατολικά του οικισµού της Νέας Καρβάλης του Ν. Καβάλας.

Α.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Α.1. Συνοπτικά στοιχεία επιχείρησης.

ΕΠΩΝΥMΙΑ:

«ΚΑΒΑΛΑ OIL Α.Ε.»

ΕΙ∆ΟΣ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:

1.

Επεξεργασία - σταθεροποίηση – αποθήκευση - διακίνηση
αργού πετρελαίου

2.

Επεξεργασία όξινου αερίου

3.

Παραγωγή – διακίνηση θείου σε στερεή ή υγρή µορφή

4.

Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος για ιδιοκατανάλωση

5.

Παραγωγή - αποθήκευση - διακίνηση υγρών φυσικού αερίου
(NGL)
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ΚΑΤΑΤΑΞΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:
(βάσει της ΚΥΑ
1958/2012)

Α. [βάσει του παραρτήµατος Ι της ΚΥΑ 36060/1155/Ε.103/2013]:
Ενεργειακές βιοµηχανίες.
α.α. 1.1: Καύση καυσίµων σε εγκαταστάσεις
ονοµαστική θερµική ισχύ 50 MW ή µεγαλύτερη).

µε

συνολική

Β. [βάσει του Πίνακα 1, οµάδα 9 (βιοµηχανικές δραστηριότητες
και συναφείς εγκαταστάσεις) και οµάδα 3 (λιµενικά έργα) της
Κ.Υ.Α. 1958/2012]: Υποκατηγορία Α1.
Αναλυτικά:
α.α. 108: Παραγωγή άλλων ανόργανων ή οργανικών χηµικών
ουσιών µ.α.κ. µε χηµική µετατροπή, υποκατηγορία Α1
(δυναµικότητα > 50 t/ηµέρα).
α.α. 201: Χερσαίες εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαίου, υγρών
καυσίµων και χηµικών προιόντων (δεν περιλαµβάνεται η
αποθήκευση των προιόντων που εντάσσονται στο είδος µε α.α:
204), υποκατηγορία Α2 (αποθηκευτική ικανότητα 20.000 – 200.000
m3).
α.α. 209: Εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µε αέρια
καύσιµα πλην βιοαερίου υποκατηγορία Α2 (ονοµαστική θερµική
ισχύς 20 – 300 MW).
Οµάδα 3, α.α. 7: (µεµονωµένες προβλήτες) υποκατηγορία Α2.
∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:

1. Αργό Πετρέλαιο: 27.000 (bbl/d)
2. Φυσικό Αέριο: 333.000 (Nm3/d).
3. Θείο: 478 (ΜΤ/d).
4. Ηλεκτρική ενέργεια: 17,67 (MW)
5. Yγρά φυσικού αερίου - NGL (264 m3/d).

ΜΕΓΕΘΟΣ

Επιφάνεια οικοπέδου:

204.059 m2

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ:

Κτιριακές εγκαταστάσεις:

Συνολική κάλυψη: 3.874 m2

Εγκατεστηµένη Ισχύς:

17,67 ΜW.

ΕΝΑΡΞΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ :

1981

ΧΡΟΝΟΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
(ενδεικτικά)

σε όλη τη διάρκεια του έτους (µε εξαίρεση διαστήµατα παύσης
ολίγων
ηµερών
για
προγραµµατισµένη
συντήρηση
των
εγκαταστάσεων), και επί 24 - ώρου βάσης (µε 8ώρες βάρδιες).

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ:

162 άτοµα
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ΘΕΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:

3 χλµ. ανατολικά ανατολικά του οικισµού της Νέας Καρβάλης του Ν.
Καβάλας. Συντεταγµένες του κέντρου του γηπέδου Χ: 40,9578, Ψ:
24,5434.

Ε∆ΡΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε∆ΡΑΣ: Τ.Θ.8, Τ.Κ. 64006, Νέα Καρβάλη Ν. Καβάλας
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

2510317201

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗΣ:

Κ. ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ

Α.2. Παραγωγική διαδικασία.
Η παραγωγική διαδικασία περιλαµβάνει τις εξής πέντε (5) γραµµές:
Γραµµή 1:
Επεξεργασία/Σταθεροποίηση αργού πετρελαίου
παραγωγής σταθεροποιηµένου αργού πετρελαίου: 27.000 bbls/d).

(δυναµικότητα

Το αργό πετρέλαιο οδηγείται από τις θαλάσσιες εγκαταστάσεις της εταιρείας (εξέδρα
«∆έλτα») στον αφαλατωτή των χερσαίων εγκαταστάσεων (εγκατάσταση «Σίγµα»)
µέσω υποθαλάσσιου αγωγού διαµέτρου 8" και µήκους 18 km (µε πίεση λειτουργίας 20
– 25 bar) όπου και αφαλατώνεται. Με τη διαδικασία αυτή, τα άλατα µειώνονται στο 5%
της αρχικής περιεκτικότητας, ενώ το µείγµα νερού – ιζήµατος (υπόστηµα) µειώνεται
στο 0,1-0,2 % κατ' όγκο αργού, και επιπλέον η περιεκτικότητα του αδιάλυτου ελαίου
στο διαχωριζόµενο νερό είναι µικρότερη των 200 ppm. Το πετρέλαιο οδηγείται στη
µονάδα σταθεροποίησης όπου διαχωρίζεται από το περιεχόµενο υδρόθειο και τους
ελαφρούς υδρογονάνθρακες, ενώ το περιεχόµενο στο πετρέλαιο νερό που
παρουσιάζει υψηλή συγκέντρωση υδροθείου, οδηγείται στη µονάδα καθαρισµού
όξινου νερού. Ο σταθεροποιητής αργού πετρελαίου λειτουργεί σε θερµοκρασίες
κορυφής και αναβραστήρα πυθµένα 78 °C και 160 °C, αντίστοιχα. Η θέρµανση
επιτυγχάνεται µε δύο παράλληλους αναβραστήρες µε ατµό. Το σταθεροποιηµένο αργό
από τον πυθµένα του σταθεροποιητή οδηγείται κατά σειρά προς τους εναλλάκτες
προθέρµανσης αργού (Ε-202 A/Β), και τους εναλλάκτες θαλασσινού νερού (Ε-203
A/B/C) οπότε και αποµακρύνεται το µεγαλύτερο µέρος των περιεχόµενων υδρατµών
και βαρέων υδρογονανθράκων. Μετά τη σταθεροποίηση και ψύξη το αργό πετρέλαιο
αποθηκεύεται σε τρεις δεξαµενές πλωτής οροφής (ΤΚ-704 A/B/C).
Γραµµή 2:
Επεξεργασία Όξινου Αερίου (δυναµικότητα παραγωγής αποθειωµένου
φυσικού αερίου 333.000 Nm3/d).
Το όξινο αέριο (sour gas) που βρίσκεται διαλελυµένο στο αργό πετρέλαιο που
εξορύσσεται στις θαλάσσιες εγκαταστάσεις του Πρίνου, µετά και την αποµάκρυνση
των υπολειµµάτων νερού και την ανάµιξή του µε το γλυκό φυσικό αέριο του
κοιτάσµατος της Νότιας Καβάλας, οδηγείται στις χερσαίες εγκαταστάσεις για
περαιτέρω επεξεργασία µέσω υποθαλάσσιου αγωγού διαµέτρου 12" και µήκους 18
km. Εκεί µετά από διαχωρισµό των υγρών του ενώνεται µε το όξινο αέριο που
προκύπτει από τις διεργασίες της γραµµής 1 (σταθεροποίησης αργού) και οδηγείται
στον πύργο απορρόφησης όξινων αερίων V-301, όπου λαµβάνει χώρα
εµπλουτισµός του προστιθέµενου υδατικού διαλύµατος διγλυκολαµίνης (DGA) σε
υδρόθειο και διοξείδιο του άνθρακα. Το εξερχόµενο αέριο κορυφής του πύργου
απορρόφησης είναι γλυκό φυσικό αέριο (sweet gas). Το εµπλουτισµένο διάλυµα
διγλυκολαµίνης απαλάσσεται από το υδρόθειο και το διοξείδιο του άνθρακα µέσω
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απογύµνωσης µε ατµό, που παράγεται µέσω βρασµού του εµπλουτισµένου
διαλύµατος στους αναβραστήρες Ε-303 Α/Β του πύργου απογύµνωσης όξινων
αερίων V-303. Το απογυµνωµένο από τα όξινα αέρια, διάλυµα διγλυκολαµίνης
επιστρέφει στον πύργο απορρόφησης για να χρησιµοποιηθεί στον επόµενο κύκλο
απορρόφησης όξινων αερίων. Το εξερχόµενο αέριο της κορυφής του πύργου
απογύµνωσης είναι πλούσιο σε υδρόθειο και διοξείδιο του άνθρακα (acid gas) που,
αφού πρώτα ψυχθεί για να συµπυκνωθούν οι υδρατµοί και να αποµακρυνθούν µε
επαναρροή, οδηγείται στη µονάδα παραγωγής θείου. Μετά την προαναφερόµενη
επεξεργασία και την περαιτέρω επεξεργασία που αναλύεται παρακάτω (βλ. σχετικά
στις Γραµµές παραγωγής Νο 3 και Νο 5), το γλυκό φυσικό αέριο που εξέρχεται από
τον πύργο V-301, µετά και την αποµάκρυνση των βαριών συστατικών του για την
παραγωγή NGL, καταναλώνεται ως καύσιµο για την κάλυψη των ενεργειακών
αναγκών των εγκαταστάσεων, για παραγωγή ατµού και ηλεκτρικής ενέργειας (αφορά
στη Γραµµή παραγωγής Νο 4). To παραγόµενο φυσικό αέριο επανακυκλοφορεί στις
θαλάσσιες εγκαταστάσεις και εισπιέζεται στις σωληνώσεις των παραγωγικών
γεωτρήσεων για την υποβοήθηση της εξόρυξης του αργού πετρελαίου (µέθοδος gas
lift). Λόγω της µείωσης των αποθεµάτων γλυκού φυσικού αερίου στο κοίτασµα της
Νότιας Καβάλας και κατά συνέπεια και της παραγωγής γλυκού φυσικού αερίου, για
την πλήρη κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της εγκατάστασης µε καύσιµο αέριο,
τα τελευταία χρόνια (σταδιακά από το 2002), απαιτείται συµπλήρωση από το δίκτυο
της ∆ΕΠΑ, µε τρέχουσα παροχή ποσότητας περίπου 15.000.000 Nm3 /έτος. Η
ποσότητα του φυσικού αερίου από την ∆ΕΠΑ εξαρτάται από την ποσότητα του
ιδιοπαραγόµενου φυσικού αερίου και από τις εκάστοτε ενεργειακές ανάγκες της
εγκατάστασης. Η τροφοδοσία προς τις χερσαίες εγκαταστάσεις της ΚΑΒΑΛΑ OIL
Α.Ε., γίνεται µέσω του υπόγειου αγωγού 6’’, µήκους 7,5 χλµ, που ξεκινάει από τον
χώρο του εργοστασίου των λιπασµάτων (Elfe, πρώην Β.Φ.Λ.) δυτικά της Νέας
Καρβάλης. Ο αγωγός αυτός εγκαταστάθηκε, µαζί µε το σύνολο των χερσαίων και των
θαλασσίων εγκαταστάσεων, βάσει του αρχικού σχεδιασµού, το 1981. Ο αγωγός
προστατεύεται έναντι διάβρωσης από σύστηµα καθοδικής προστασίας µε
συνδυασµό µιας πηγής παροχής ανορθοµένου ρεύµατος, οκτώ ανοδίων και επτά
σταθµών µέτρησης όπου γίνεται εξαµηνίαια καταγραφή και αξιολόγηση της
κατάστασης του.
Γραµµή 3:
478 ΜΤ/d).

Παραγωγή θείου σε στερεή ή υγρή µορφή (δυναµικότητα παραγωγής

α. Παραγωγή υγρού θείου (µονάδες Claus και Sulfreen):
Το όξινο αέριο ρεύµα (acid gas) από τον πύργο απογύµνωσης V-303, που είναι
πλούσιο σε υδρόθειο (76%), διοξείδιο του άνθρακα (9%) και υδρατµούς (13%)
οδηγείται στη µονάδα παραγωγής θείου όπου το υδρόθειο µετατρέπεται σταδιακά σε
στοιχειακό θείο µε ταυτόχρονη παραγωγή ατµού (41,4 και 4,0 barg). Η µετατροπή
υδροθείου σε θείο πραγµατοποιείται στις δύο (2) µονάδες Claus σε τρία διαδοχικά
στάδια διαφορετικής απόδοσης της αντίδρασης, µε επίτευξη τελικής απόδοσης της
τάξης του 96 %. Στον κλίβανο αντίδρασης V-502 λαµβάνει χώρα η αυτοκαταλυόµενη
αντίδραση σχηµατισµού θείου από υδρόθειο και διοξείδιο του θείου. Στο στάδιο αυτό
το 65 % περίπου του συνολικού υδρόθειου µετατρέπεται σε θείο που αποστραγγίζει
στην υπόγεια δεξαµενή συλλογής υγρού θείου SU-501. Ως παραπροιόντα της
αντίδρασης µετατροπής υδροθείου σε θείο, προκύπτουν στα καυσαέρια
καρβονυλοσουλφίδιο και διθειάνθρακας (COS και CS2) τα οποία και διασπώνται
θερµικώς µε υδρόλυση προς διοξείδιο του άνθρακα και υδρόθειο στον καταλυτικό
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αντιδραστήρα (V-507 A) παρουσία υδροξειδίου του αργιλίου ως καταλύτη.
Ταυτόχρονα συνεχίζεται εντός του V-507 A η αντίδραση µεταξύ υπολοιπόµενου
υδρόθειου και διοξειδίου του θείου προς στοιχειακό θείο (επιπλεόν 20 % του
συνολικού υδρόθειου µετατρέπεται σε θείο). Το παραγόµενο θείο συµπυκνώνεται
στον συµπυκνωτή Ε-503, όπου παράγεται ατµός 4,8 barg και αποστραγγίζει στην
υπόγεια δεξαµενή αποθήκευσης υγρού θείου SU-501. Tο υπολειπόµενο όξινο αέριο
του Ε-503 θερµαίνεται και οδηγείται στον καταλυτικό αντιδραστήρα V-507 Β προς
µεγιστοποίηση της µετατροπής του υδρόθειου σε στοιχειακό θείο παράλληλα µε
παραγωγή ατµού 2,5 barg. Το επιπλέον παραγόµενο υγρό θείο αποστραγγίζει στην
υπόγεια δεξαµενή SU-501, όπου η συλλεχθείσα ποσότητα υγρού θείου οδηγείται
σταδιακά µέσω αντλιών στην υπόγεια δεξαµενή απαερίωσης και αποθήκευσης
υγρού θείου SU-551 και τελικά στην υπέργεια δεξαµενή αποθήκευσης υγρού θείου
(ΤΚ-701). Η περιεκτικότητα του υγρού θείου σε H2S µετά την προαναφερόµενη
επεξεργασία είναι µικρότερη από 10 ppm w/w. Για την περεταίρω µετατροπή του
υπολειπόµενου υδροθείου των απαερίων της µονάδας Claus σε θείο χρησιµοποιείται
και η µονάδα Sulfreen, η οποία επιφέρει συνολική απόδοση διεργασίας µετατροπής
του υδρόθειου σε στοιχειακό θείο της τάξης του 99 %. Με τη διεργασία Sulfreen το
παραγόµενο θείο παραµένει προσροφηµένο στον καταλύτη των δύο ενεργών
αντιδραστήρων της µονάδος Sulfreen, V-508 A/B. Στη συνέχεια πραγµατοποιείται
αναγέννηση του στρώµατος του καταλύτη κάθε αντιδραστήρα και ανάκτηση του
προσροφηθέντος θείου, µε διέλευση θερµού ρεύµατος αερίου, που θερµαίνεται στον
φούρνο αναγέννησης Η-504 σε θερµοκρασία 315°C. Ακολουθεί εξάτµιση του
προσροφηµένου στον καταλύτη κάθε αντιδραστήρα στοιχειακού θείου, συµπύκνωση
του θείου µε ταυτόχρονη παραγωγή ατµού 3,1 barg και συλλογή του παραγόµενου
υγρού θείου στην υπόγεια δεξαµενή SU-501. Τα απαέρια της µονάδας Sulfreen
οδηγούνται µέσω φυσητήρα στον φούρνο αναγέννησης H-504 για να συνεχισθεί ο
κύκλος της αναγέννησης του καταλύτη της µονάδος Sulfreen.

β. Παραγωγή στερεού θείου (Μονάδα κοκκοποίησης θείου):
Η µονάδα κοκκοποίησης θείου (ΜΕ-503) δυναµικότητας 10 τόνων την ώρα
αποτελείται από ένα περιστρεφόµενο κυλινδρικό δοχείο (τύµπανο) στο οποίο
ψεκάζεται µέσω πολλών ακροφυσίων υγρό θείο σχηµατίζοντας έτσι κόκκους στερεού
θείου. Οι παραγόµενοι κόκκοι θείου περνούν από ειδικά κόσκινα όπου διαχωρίζονται
οι κόκκοι που δεν έχουν το επιθυµητό µέγεθος. Οι πολύ µικροί κόκκοι οδηγούνται µε
µεταφορικές ταινίες σε ένα σιλό, ενώ οι πολύ µεγάλοι σε ένα σπαστήρα. Τα
παραγόµενα θραύσµατα αναµιγνύονται µε τους µικρούς κόκκους και
επανακυκλοφορούν στο κυλινδρικό δοχείο, όπου χρησιµοποιούνται σαν «πυρήνες
κρυσταλλοποίησης». Οι κόκκοι που έχουν το επιθυµητό µέγεθος µεταφέρονται στον
υπαίθριο αποθηκευτικό χώρο στερεού θείου µε ειδική ταινία µεταφοράς. Λόγω της
χαµηλής παραγωγής θείου η µονάδα κοκκοποίησης είναι εκτός λειτουργίας τα
τελευταία χρόνια.

Γραµµή 4:
Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος για ιδιοκατανάλωση µε συνδυασµένη
χρήση δύο (2) αεριοστρόβιλων και ενός (1) ατµοστρόβιλου (δυναµικότητα
παραγωγής 17,67 MWe).
Η γραµµή αφορά στην παραγωγή ατµού και ηλεκτρικής ενέργειας για τις ανάγκες των
χερσαίων εγκαταστάσεων. Η γραµµή περιλαµβάνει τον εξής εξοπλισµό:
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∆ύο (2) λέβητες (Β-611 και Β-612) για παραγωγή κορεσµένου ατµού, οι
οποίοι έχουν κοινή καπνοδόχο. Στοιχεία καπνοδόχου: ύψος 30 m περίπου,
διάµετρος 1,52 m, θερµοκρασία καυσαερίων στην έξοδο της καπνοδόχου
160-180 οC.



Έναν (1) Υπερθερµαντή (Η-611) για την παραγωγή υπέρθερµου ατµού, ο
οποίος έχει δική του καπνοδόχο. Προδιαγραφές καπνοδόχου: ύψος 30 m
περίπου, διάµετρος 1,37 m, θερµοκρασία των καυσαερίων στην έξοδο της
καπνοδόχου 300-340 οC.



∆ύο (2) αεριοστρόβιλους (GT-1 και GT-2) τεχνολογίας συµπαραγωγής, µετά
των γεννητριών τους (ισχύος 5,5 MW η κάθε µία). Στους αεριοστρόβιλους
εκτός από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, πραγµατοποιείται και
παραγωγή υπέρθερµου ατµού από τους λέβητες που είναι συνδεδεµένοι µε
αυτούς, και ανάκτηση ενέργειας από τα καυσαέρια και περαιτέρω διανοµή της
για τις ανάγκες των εγκαταστάσεων. Ο κάθε αεριοστρόβιλος έχει ανεξάρτητη
καπνοδόχο. Προδιαγραφές καπνοδόχων: ύψος 17 m περίπου, διάµετρο 1,9
m και θερµοκρασία των καυσαερίων στην έξοδο των καπνοδόχων των
αεριοστροβίλων 200-250 οC.



Ένα (1) ατµοστρόβιλο µε γεννήτρια ισχύος 5,5 MW, ο οποίος τροφοδοτείται
µε υπέρθερµο ατµό.



Μία (1) ντηζελογεννήτρια (MWΜ 1.200 ΚVA) έκτακτης ανάγκης για την
εκκίνηση των αεροτουρµπίνων σε συνθήκες πλήρους διακοπής της τάσης
από το δίκτυο της ∆.Ε.Η.

Τα χρησιµοποιούµενα συστήµατα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας έχουν
δυνατότητα µέγιστης συνολικής παραγωγής 17,67 MWe, ενώ λόγω µείωσης των
απαιτήσεων σε ηλεκτρική ενέργεια τα τελευταία χρόνια, παράγονται και
καταναλίσκονται µόνο περί τα 6,6 MWe, µε τη συνδυασµένη χρήση του
ατµοστρόβιλου και ενός αεριοστρόβιλου. Η ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας
υπολογίζεται σε 49.200 MWh. Στον παρακάτω Πίνακα 1 παρουσιάζονται
συγκεντρωτικά στοιχεία που αφορούν στις επιµέρους µονάδες συµπαραγωγής ατµού
– ηλεκτρικής ενέργειας.
Πίνακας 1.: Μονάδες συµπαραγωγής ατµού – ηλεκτρικής ενέργειας των
χερσαίων εγκαταστάσεων.

Εξοπλισµός

Σκοπός

Καύσιµο

Θερµική
Ισχύς

Καπνοδόχος

(MW)

Λέβητας
παραγωγής
ατµού Β-611

Παραγωγή
κορεσµένου ατµού

Λέβητας
παραγωγής

Παραγωγή
κορεσµένου ατµού

Φυσικό
αέριο
(εναλλακτικά
NGL) *
Φυσικό
αέριο

Κοινή
27,23

27,23

ύψος: 30m
διάµετρος: 1,52 m
θερµοκρασία
καυσαερίων στην
έξοδο της
καπνοδόχου: 160-
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(εναλλακτικά
NGL) *

ατµού Β-612

180 οC

Ανεξάρτητη

Υπερθερµαντής
ατµού Η-611

Παραγωγή
υπέρθερµου ατµού

Φυσικό
αέριο

12,25

ύψος: 30 m
διάµετρος: 1,37 m
θερµοκρασία
καυσαερίων στην
έξοδο της
καπνοδόχου:
300-340 οC.
Ανεξάρτητη

Αεριοστρόβιλος
GT-1

Συµπαραγωγή
ηλεκτρισµού και
θερµότητας

Φυσικό
αέριο

26,44

ύψος: 17 m
διάµετρος: 1,9 m
θερµοκρασία
καυσαερίων στην
έξοδο των
καπνοδόχων των
λεβήτων: 200-250
ο
C.
Ανεξάρτητη

Αεριοστρόβιλος
GT-2

Συµπαραγωγή
ηλεκτρισµού και
θερµότητας

Φυσικό
αέριο

26,44

ύψος: 17 m
διάµετρος: 1,9 m
θερµοκρασία
καυσαερίων στην
έξοδο των
καπνοδόχων των
λεβήτων: 200-250
ο
C

* Σηµείωση: Για λόγους ασφαλείας αλλά και για οικονοµικούς λόγους (είναι
οικονοµικότερο να πωλείται το NGL και να χρησιµοποιείται αντί αυτού φυσικό αέριο
ως καύσιµο) δεν γίνεται πλέον διακίνηση NGL στο δίκτυο αποθήκευσης (σφαίρα
NGL) και τροφοδοσίας (αντλίες και αγωγοί). Όλο το παραγόµενο NGL αναµιγνύεται
στο σταθεροποιηµένο αργό πετρέλαιο.
Γραµµή 5:
264 m3/d).

Παραγωγή υγρών φυσικού αερίου – NGL (∆υναµικότητα παραγωγής

Το γλυκό φυσικό αέριο κορυφής του πύργου V-301 (απαλλαγµένο από υδρόθειο και
διοξείδιο του άνθρακα) οδηγείται στη µονάδα ανάκτησης υγρών φυσικού αερίου. Οι
βαρείς υδρογονάνθρακες που εµπεριέχονται στο αέριο ρεύµα ψύχονται,
συµπυκνώνονται και διαχωρίζονται. Η αέρια φάση οδηγείται στους αφυγραντές
αερίου, όπου επιτυγχάνεται σηµείο δρόσου 30⁰C, και εν συνεχεία σε εναλλάκτη για
περαιτέρω ψύξη στους 0 °C, µέσω του ψυχρού αερίου ρεύµατος της µονάδας. Η
αέρια φάση υφίσταται περεταίρω ψύξη (-18 ⁰C) σε εναλλάκτη µε χρήση ψυκτικού
µέσου (R-134a) και οδηγείται σε διαχωριστή υγρών-αερίου (V-404). Το αέριο από την
κορυφή του V-404 αποτελεί το κύριο ρεύµα του τελικού παραγόµενου γλυκού αερίου.
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Η υγρή φάση υδρογονανθράκων που προκύπτει από την ψύξη του αρχικού
ρεύµατος γλυκού αερίου οδηγείται σε αφυγραντές, όπου επιτυγχάνεται σηµείο
δρόσου 30⁰C, και στη συνέχεια στον αποαιθανιωτή (δίσκος Νο 10). Οι υγρές φάσεις
υδρογονανθράκων που προκύπτουν από τις διαδοχικές διεργασίες ψύξης του ξηρού
γλυκού αερίου οδηγούνται αντίστοιχα στους δίσκους Νο 20 και Νο 30 του
αποαιθανιωτή, όπου το αέριο από την κορυφή του ενώνεται µε το κύριο ρεύµα του
τελικού παραγόµενου γλυκού αερίου που προορίζεται για καύσιµο στην
εγκατάσταση. Το ρεύµα του πυθµένα του αποαιθανιωτή που αποτελείται από τα
υγρά φυσικού αερίου (NGL) αναµειγνύεται µε το ρεύµα του σταθεροποιηµένου αργού
πετρελαίου από τον πυθµένα του Σταθεροποιητή (V-202) και µαζί οδηγούνται στις
δεξαµενές αποθήκευσης ΤΚ-704 Α/B/C. Η εγκατάσταση διαθέτει επίσης σφαιρική
δεξαµενή χωρητικότητας 556 m3 (V-702 B) όπου είναι δυνατόν, εάν χρειασθεί, να
αποθηκεύεται υπό πίεση ποσότητα υγρών φυσικού αερίου, ως καύσιµο για τις
ανάγκες της εγκατάστασης.
Α.3. Πρώτες ύλες / παραγόµενα προιόντα.
Ως πρώτες ύλες θεωρούνται το αργό πετρέλαιο και το όξινο φυσικό αέριο, το οποίο
µετά την επεξεργασία του χρησιµοποιείται ως καύσιµο για τις λειτουργικές ανάγκες
των χερσαίων εγκαταστάσεων. Τα προιόντα είναι το σταθεροποιηµένο αργό
πετρέλαιο, το θείο (υγρή και στερεά µορφή), τα υγρά φυσικού αερίου (NGL), η
ηλεκτρική ενέργεια που χρησιµοποιείται για ιδιοκατανάλωση. Ειδικότερα σε ότι
αφορά στο NGL, αυτό δύναται να θεωρηθεί και ως προιόν της επεξεργασίας του
φυσικού αερίου, αλλά και ως εναλλακτικό καύσιµο αντί του φυσικού αερίου (βλ.
σχετκά τον Πίνακα 1). Σήµερα οι λειτουργικές ανάγκες στις χερσαίες εγκαταστάσεις
της εταιρείας έχουν µεταβληθεί, µε αποτέλεσµα τη µείωση της δυναµικότητας
παραγωγής των επιµέρους γραµµών παραγωγής όπως παρουσιάζεται στον Πίνακα
2. Επιπλέον σήµερα το τµήµα της Γραµµής 3 που αφορά στην παραγωγή στερεού
θείου (µονάδα κοκκοποίησης θείου), δεν λειτουργεί.
Πίνακας 2.: Σηµερινή παραγωγή προιόντων – χρησιµοποίησης Α’ υλών - στις
χερσαίες εγκαταστάσεις.
Γραµµή παραγωγής

Είδος προιόντος ή
Πρώτης ύλης

Παραγωγή

Γραµµή 1

Σταθεροποιηµένο Αργό
Πετρέλαιο

109.500 τόνοι / έτος

Γραµµή 2

Φυσικό Αέριο

14.373.000 Νm

Γραµµή 3

Θείο (υγρό)

19.112 τόνοι/έτος

Θείο (στερεό) *

80.000 τόνοι/έτος

Γραµµή 4

Ηλεκτρική ενέργεια

6,6 MW

Γραµµή 5

Yγρά φυσικού αερίου
(NGL)

60 m3/d

3

*Σηµείωση: Η παραγωγή στερεού θείου έχει ανασταλεί, χωρίς να έχει καταργηθεί.
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Α.4. Βοηθητικές ύλες
Ως βοηθητικές ύλες χρησιµοποιούνται διάφορες ουσίες (αντιδιαβρωτικά,
απογαλακτοποιητές, κλπ) οι οποίες παρουσιάζονται ενδεικτικά, µαζί µε τα µέσα
αποθήκευσης – διακίνησής τους, στον Πίνακα 3.
Πίνακας 3.: Χρησιµοποιούµενες βοηθητικές ύλες (ενδεικτικά).
Είδος

Κατανάλωση
(ΜΤ/έτος)

Τύπος
συσκευασίας
ή
αποθήκευσης
/τρόπος
διακίνησης

Αριθµός
µητρώου CAS

∆ιγλυκολαµίνη
(DGA)

12

Βυτία /
δεξαµενή

929-06-6

Χλώριο (CI2)

15

Κύλινδροι 1
τόνου

7782-50-5

Αντιψυκτικό

0,2

βαρέλια

∆εσµευτικό
οξυγόνου

10,7

βαρέλια

10192-30-0

Καυστικό
νάτριο (NaOH)

20,5

βαρέλια

1310-73-2

Φωσφορικό
νάτριο
(Na3PΟ4)

0,15

Σάκοι 50 kg

7601-54-9

Υποχλωριώδες
νάτριο
(NaOCI)

0,6

∆όχεια 60 kg

7681-52-9

Θειικό οξύ
(H2SΟ4)

25,8

Βυτία

7664-93-9

Κιτρικό οξύ

8,8

Σάκοι
(παλέτες)

77-92-9

Λιπαντικά

10

βαρέλια

Άζωτο

250
(σε πλήρη
λειτουργία της
εγκατάστασης. Η
ποσότητα αυξάνει
σε 320ΜΤ/έτος κατά
τη διάρκεια της

∆εξαµενή
όγκου 21 m3
(2.000 χιλ.
εξωτ.
διάµετρος, και
6.025 χιλ.

-

7727-37-9
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προγραµµατισµένης ύψος)
γενικής συντήρησης
των εγκαταστάσεων
(κάθε τρία χρόνια)

Α.5. Βοηθητικός εξοπλισµός – συστήµατα υποστήριξης (για την εξυπηρέτηση
της παραγωγικής διαδικασίας – επεξεργασία ρευµάτων αποβλήτων, κλπ):
Α.5.1. Αποτεφρωτής της µονάδας θείου .
Τα απαέρια της µονάδας Sulfreen καθώς και οι εξαερισµοί των δύο υπογείων
δεξαµενών θείου SU-501 και SU-551, οδηγούνται στον αποτεφρωτή, και καίγονται µε
τη χρήση των καυστήρων (H-503 Α/Β/C) και τη βοήθεια µικρής παροχής φυσικού
αερίου. Έτσι οι επιµέρους ενώσεις του θείου που έχουν αποµείνει στα απαέρια
καίγονται προς διοξείδιο του θείου. Κατά την έξοδο στην ατµόσφαιρα τα καυσαέρια
έχουν θερµοκρασία 380°C περίπου. Οι προδιαγραφές της καπνοδόχου του
αποτεφρωτή είναι: πυρίµαχη επένδυση, ύψος 72 µέτρα, διάµετρος κορυφής 1,8
µέτρα.
Α.5.2. ∆ίκτυο αποπίεσης - Πυρσός.
Το εν λόγω σύστηµα δέχεται τα αέρια ρεύµατα από την έξοδο των ασφαλιστικών
δικλείδων καθώς και ορισµένων ρυθµιστικών βανών και εξαεριστικών. Το σύστηµα
έχει δύο ξεχωριστά κυκλώµατα, από τα οποία το ένα δέχεται υδρογονάνθρακες
(γλυκούς και όξινους) και το άλλο (αγωγός συλλογής πολύ όξινων αερίων/acid
gases) αέρια µε πολύ υψηλή περιεκτικότητα σε υδρόθειο. Ο αγωγός συλλογής πολύ
όξινων αερίων (acid gases) δέχεται αέρια από το σύστηµα αναγέννησης της µονάδας
επεξεργασίας όξινου αερίου (sour gas) και από τη µονάδα επεξεργασίας όξινου
νερού. Στην κορυφή του πυρσού υπάρχει µοριακή φραγή που παρεµποδίζει την
είσοδο αέρα στο σύστηµα. Η φλόγα είναι µόνιµα αναµµένη µε τη βοήθεια πιλότου
φυσικού αερίου. Προδιαγραφές πυρσού: µέγιστη τροφοδοσία 92.000 kg/h,
δυναµικότητα άκαπνης καύσης (smokeless capacity) 45.400 kg/h, ύψος πυρσού 76,2
µέτρα.
Α.5.3. Μονάδα αποσκλήρυνσης νερού.
Η µονάδα αποσκλήρυνσης νερού δυναµικότητας 30 m3/h, λειτουργεί µε τροφοδοσία
5-8 m3/h νερού από την κοινότητα Παραδείσου για τη συµπλήρωση των απωλειών
του δικτύου νερού τροφοδοσίας λεβήτων.
Α.5.4. Κλειστό δίκτυο νερού ψύξης.
Το κλειστό δίκτυο νερού ψύξης (νερό από την κοινότητα Παραδείσου) εξυπηρετεί τη
διοχέτευση νερού ψύξης σε όλα τα ψυγεία των κινητήρων που απαιτούν ψύξη
(αντλίες, συµπιεστές κλπ). Για τη διατήρηση της θερµοκρασίας του νερού ψύξης
κλειστού δικτύου στο εύρος των 7-20 °C, καθόλη τη διάρκεια του χρόνου,
χρησιµοποιούνται εναλλάκτες θαλασσινού νερού.
Α.5.5. Μονάδα επεξεργασίας όξινου νερού.
Το όξινο νερό που προκύπτει σε διάφορα σηµεία των εγκαταστάσεων (αφαλατωτής
αργού πετρελαίου, διαχωριστής χαµηλής πίεσης, δοχείo συγκράτησης υγρών
πυρσού κλπ) οδηγείται στο δοχείο V-661, όπου επιτυγχάνεται διαχωρισµός των
υδρογονανθράκων. Το διαλυµένο στο νερό υδρόθειο οδηγείται από την κορυφή του
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δοχείου στη µονάδα παραγωγής θείου. Οι προσµίξεις λαδιού διαχωρίζονται από το
νερό στα διαφράγµατα συγκράτησης λαδιού του δοχείου, και οδηγούνται µε έλεγχο
στάθµης στο δοχείο συγκράτησης υγρών υδρογονανθράκων του συστήµατος του
πυρσού. Το διαχωρισµένο πλέον όξινο νερό οδηγείται προς τη σφαίρα αποθήκευσης
όξινου νερού (ΤΚ-663) χωρητικότητας 858 m3, όπου και αντλείται προς τον
απογυµνωτή (V-662) προς αποµάκρυνση του περιεχόµενου υδρόθειου. Το υδρόθειο
εξέρχεται µε υδρατµούς και κάποιους υδρογονάνθρακες από την κορυφή του
απογυµνωτή. Το όξινο αέριο ρεύµα κορυφής του απογυµνωτή V-662, αφού ψυχθεί
και συµπυκνωθούν οι υδρογονάνθρακες και οι υδρατµοί, οδηγείται προς τη µονάδα
παραγωγής θείου µαζί µε το αέριο κορυφής του δοχείου V-661. Το συµπυκνωµένο
νερό µε έλεγχο στάθµης οδηγείται µε αντλίες πίσω στον απoγυµνωτή, µέσω των
εναλλακτών Ε-661 Α/Β, και οι υγροί υδρογονάνθρακες οδηγούνται στο δοχείο
συγκράτησης υγρών υδρογονανθράκων του πυρσού V-649 και από εκεί µαζί µε
άλλους υγρούς υδρογονάνθρακες οδηγούνται στο διαχωριστή χαµηλής πίεσης V201.
Το απαλλαγµένο από υδρόθειο νερό από τον πυθµένα του απογυµνωτή ψύχεται
στους εναλλάκτες (Ε-661 Α/Β) και οδηγείται στη Μονάδα Επεξεργασίας
Πετρελαιοµένων Νερών.
Α.5.6. Μονάδα επεξεργασίας πετρελαιοµένων νερών.
Στη µονάδα πραγµατοποιείται επεξεργασία των πετρελαιοµένων νερών τα οποία
προέρχονται από τη δεξαµενή αποθήκευσης έρµατος - πετρελαιοµένων νερών (ΤΚ661) χωρητικότητας 11.924 m3. Στην ίδια µονάδα πραγµατοποιείται και επεξεργασία
πετρελαιοµένων νερών τρίτων (ποσότητα περίπου 1.000 τόνοι/έτος), τα οποία
εισέρχονται στις χερσαίες εγκαταστάσεις µε βυτιοφόρα οχήµατα. Στη δεξαµενή ΤΚ661 καταλήγουν επίσης οι αποµαστεύσεις των λεβήτων, το αποθειωµένο νερό από
τον απογυµνωτή των όξινων νερών, τα βρόχινα νερά, τα νερά πλύσης και διάφορα
απόνερα από όλα τα σηµεία των χερσαίων εγκαταστάσεων καθώς και από τη
Φορτηγίδα. Στο χώρο του εργοστασίου υπάρχουν και φρεάτια συλλογής
πετρελαιοµένων νερών, όπου συλλέγονται οι αποστραγγίσεις όλων των µονάδων και
από εκεί αντλούνται προς τη δεξαµενή αποθήκευσης ΤΚ-661. Τα παραπάνω
απόβλητα από τη δεξαµενή ΤΚ-661 υφίστανται επεξεργασία σε σύστηµα τεσσάρων
παραλλήλων ελαιοδιαχωριστών (SE-661 Α/Β/C/D) τύπου βαρύτητας και
συσσωµάτωσης, το οποίο έχει δυναµικότητα επεξεργασίας µέχρι 68,1 m3/h
πετρελαιοµένου νερού. Τα ελαία ρέουν προς το συλλέκτη αποµάκρυνσης λαδιού και
αποβάλλονται προς τη δεξαµενή ανάκτησης λαδιού (SE-661TK-1) και από εκεί
αντλούνται προς τις δεξαµενές αποθήκευσης αργού πετρελαίου. Το κατεργασµένο
νερό ρέει από τους ελαιοδιαχωριστές προς το φρέατιο απόνερων Νο 1 και από εκεί
µέσω αντλιών προς τον αγωγό εκροής του ψυκτικού νερού.
Α.5.7. Μονάδα Επεξεργασίας Πετρελαιοµένης Λάσπης.
Στη µονάδα αυτή πραγµατοποιείται επεξεργασία της πετρελαιοµένης λάσπης η
οποία προκύπτει κατά τη Γενική Συντήρηση των θαλάσσιων και χερσαίων
εγκαταστάσεων της ΚΑΒΑΛΑ OIL A.E. και κατά τη διάρκεια των γεωτρήσεων, και
συνίσταται από µείγµα βαρέων υδρογονανθράκων, ασφαλτενίων και ανόργανων
στερεών. Η λάσπη αποθηκεύεται σε τρείς δεξαµενές από σκυρόδεµα, συνολικής
χωρητικότητας 3.900 m3 (ΤΚ-665 Α, ΤΚ-665 Β, ΤΚ-665 C). Το δάπεδο κάτω από τις
δεξαµενές έχει διαµορφωθεί αναλόγως για την αύξηση της στεγανότητας του
εδάφους (πηλώδες χώµα). Τα υγρά των δεξαµενών που αποστραγγίζονται
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(πετρελαιοµένα νερά και βρόχινα νερά) διαχωρίζονται µε βαρύτητα και οδηγούνται σε
φρεάτιο συλλογής ελαιώδους νερού, από όπου µε αντλία µεταφέρονται στη δεξαµενή
συλλογής και αποθήκευσης πετρελαιοµένου νερού (ΤΚ-661) όπου και υφίστανται την
ίδια επεξεργασία µε τα άλλα ρεύµατα υγρών αποβλήτων όπως αναφέρεται αναλυτικά
στην παρ. Α.5.6. της παρούσας Απόφασης. Τελικά στον πυθµένα των δεξαµενών
ΤΚ-665 Α, ΤΚ-665 Β και ΤΚ-665 C παραµένει το στερεό υπόλειµµα (λάσπη).
Α.5.8. Μονάδα επεξεργασίας ανθρωπογενών λυµάτων.
Τα ανθρωπογενή λύµατα συλλέγονται σε τέσσερα φρεάτια λυµάτων κατασκευασµένα
από µπετόν, τα οποία εξυπηρετούν διάφορους χώρους των χερσαίων
εγκαταστάσεων (το φυλάκιο της κεντρικής πύλης, το χηµείο και το θάλαµο έλεγχου,
τα γραφεία και την αποθήκη και το κτίριο της ατµογεννήτριας). Τα λύµατα από τα
φρεάτια µέσω αντλιών ωθούνται προς τη µονάδα κατεργασίας λυµάτων (ΜΕ-655)
όπου πραγµατοποιείται βιολογικός καθαρισµός. Η λάσπη συγκρατείται στη βάση της
δεξαµενής καθίζησης, κατόπιν αντλείται στη δεξαµενή λάσπης και από εκεί
αποµακρύνεται µε ειδικό βυτιοφόρο όχηµα προς διαχείριση εκτός των χερσαίων
εγκαταστάσεων. Η µονάδα έχει δυναµικότητα επεξεργασίας λυµάτων 11 m3/d τα
οποία (βάσει αναλύσεων που διενεργούνται στο χηµείο της εγκατάστασης και
αναφέρονται στη θεωρηµένη ΜΠΕ) µετά την επεξεργασία έχουν τα εξής
χαρακτηριστικά: Συνολικά αιωρούµενα στερεά 30 mg/l και B.O.D.5 30 mg/l. Τα
λύµατα υφίστανται χλωρίωση, και το νερό που προκύπτει απορρίπτεται στον αγωγό
εκροής του ψυκτικού νερού από όπου καταλήγει στο κανάλι και στη συνέχεια στη
θάλασσα.

Α.6. Αποθήκευση – διακίνηση προιόντων.
Α.6.1. Αποθήκευση – διακίνηση σταθεροποιηµένου αργού πετρελαίου.
Α.6.1.1. Αποθήκευση.
Μετά τη σταθεροποίηση και ψύξη το αργό πετρέλαιο αποθηκεύεται σε τρεις
δεξαµενές πλωτής οροφής από χάλυβα (τις TK-704 A, TK-704 B και TK-704 C) που
βρίσκονται σε υπαίθριο χώρο των εγκαταστάσεων. Το δάπεδο κάτω από τις
δεξαµενές έχει διαµορφωθεί αναλόγως για την αύξηση της στεγανότητας του
εδάφους (επίστρωση χαλικιού επάνω σε πηλώδες χώµα), ενώ υπάρχουν και λεκάνες
ασφαλείας για την περίπτωση ατυχήµατος µε συνέπεια τη διαρροή. Το εκτός
προδιαγραφών αργό πετρέλαιο (σε περίπτωση που ο σταθεροποιητής αργού
πετρελαίου παρουσιάζει ανωµαλία λειτουργίας ή βρίσκεται εκτός λειτουργίας και
προκύπτει ακατέργαστο πετρέλαιο), αποθηκεύεται προσωρινά σε σφαιρική δεξαµενή
(ΤΚ-664) χωρητικότητας 1.590m3, µέχρις ότου επαναλειτουργήσει ο σταθεροποιητής.
Οι προδιαγραφές των δεξαµενών αποθήκευσης παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.
Πίνακας 4.: ∆εξαµενές αποθήκευσης σταθεροποιηµένου αργού πετρελαίου.
Νο

ΕΙ∆ΟΣ
ΩΦΕΛΙΜΟΣ
∆ΕΞΑΜΕΝΗΣ / ΟΓΚΟΣ
ΠΡΟΙΟΝ

ΥΛΙΚΟ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

TK-704 A Πλωτής
19.874 m³ /
Ανθρακούχος
οροφής/
125.000 βαρέλια Χάλυβας
Σταθερ/νο αργό

ΠΑΧΟΣ ΤΟΙΧΩΜΑTΩΝ
(mm)
Από 14,29 (βάση) έως 6,39
(κορυφή)

Σελίδα 18 από 56

ΑΔΑ: ΒΛΓΨ0-ΒΦ7

TK-704 B Πλωτής
19.874 m³ /
Ανθρακούχος
οροφής/
125.000 βαρέλια Χάλυβας
Σταθερ/νο αργό

Από 14,29 (βάση) έως 6,39
(κορυφή)

TK-704 C Πλωτής
οροφής/

Από 20,8 (βάση) έως 10
(κορυφή)

39748m³ /
Ανθρακούχος
250.000 βαρέλια Χάλυβας

Σταθερ/νο αργό
Α.6.1.2. ∆ιακίνηση.
Το σταθεροποιηµένο αργό πετρέλαιο µεταφέρεται από τις δεξαµενές αποθήκευσης
σε δεξαµενόπλοια που προσαράζουν στο αγκυροβόλιο της εγκατάστασης, µε
υποθαλάσσιο αγωγό διαµέτρου 24" και µήκους 3 km υπό πίεση 5 – 12 bar. Η
προστασία του αγωγού έναντι διάβρωσης γίνεται µε ανόδια επί του αγωγού και
αποµονωτικά παρεµβύσµατα στα σηµεία σύνδεσης µε το υπέργειο τµήµα του,
προκειµένου να αποµονωθεί το υποθαλάσσιο τµήµα και να διατηρήσει την ανοδική
τάση προστασίας του. Η αποτελεσµατικότητα της προστασίας αξιολογείται σε
εξαµηνιαία βάση. Η φόρτωση αργού πετρελαίου στα δεξαµενόπλοια
πραγµατοποιείται µε τη βοήθεια τέσσάρων ηλεκτροκίνητων αντλιών, παροχής 993
m3/h η κάθε µία σε πίεση 12,83 bar. Για τη φόρτωση χρησιµοποιούνται κάθε φορά
δύο από τις τέσσερις αντλίες (παροχή φόρτωσης 1.986 m3/h).

Α.6.2. Αποθήκευση – διακίνηση υγρών φυσικού αερίου (NGL).
Η εγκατάσταση διαθέτει σφαιρική δεξαµενή για την αποθήκευση των υγρών φυσικού
αερίου υπό πίεση, χωρητικότητας 556 m3. Επειδή όπως προαναφέρθηκε (βλ.
Παρατήρηση στον Πίνακα 1) πλέον το παραγόµενο NGL αναµιγνύεται µε το
σταθεροποιηµένο αργό πετρέλαιο, η σφαίρα περιέχει συνήθως µικρή ποσότητα
υγρών φυσικού αερίου.
Α.6.2.1. ∆ιακίνηση (επανακυκλοφορία) φυσικού αερίου.
Μέρος του παραγόµενου στις χερσαίες εγκαταστάσεις φυσικού αερίου (ποσότητα
200.000 Nm3/έτος περίπου) επανακυκλοφορεί υπό πίεση 25 – 45 barg µέσω
υποθαλάσσιου αγωγού διαµέτρου 5,3" και µήκους 18 km στις θαλάσσιες
εγκαταστάσεις (εξέδρα «∆έλτα»), και εισπιέζεται στις σωληνώσεις των γεωτρήσεων
σε βάθος 1.000-1.500 µέτρων για την υποβοήθηση της εξόρυξης του αργού
πετρελαίου (τεχνική gas lift).

Α.6.3. Αποθήκευση – διακίνηση θείου (σε στερεή ή υγρή µορφή).
Α.6.3.1. Αποθήκευση – διακίνηση θείου σε στερεή µορφή.
Το στερεό θείο αποθηκεύεται σε υπαίθριο χώρο επιφάνειας τεσσάρων (4)
στρεµµάτων που βρίσκεται στα βόρεια της µονάδας κοκκοποίησης. Ο χώρος είναι
περιφραγµένος µε τοιχίο ύψους ενός µέτρου και το δάπεδο είναι στρωµένο µε
άσφαλτο. Η φόρτωση στερεού θείου γίνεται µε φορτωτή σε φορτηγά αυτοκίνητα και
διακινείται εκτός των χερσαίων εγκαταστάσεων προς πώληση.
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Α.6.3.2. Αποθήκευση – διακίνηση θείου σε υγρή µορφή.
Το υγρό θείο αποθηκεύεται στις δεξαµενές που αναφέρονται στον Πίνακα 5. Από εκεί
φορτώνεται σε βυτιοφόρα και διακινείται εκτός των χερσαίων εγκαταστάσεων προς
πώληση.
Πίνακας 5.: ∆εξαµενές αποθήκευσης υγρού θείου.
Νο

ΕΙ∆ΟΣ
ΩΦΕΛΙΜΟΣ ΟΓΚΟΣ
∆ΕΞΑΜΕΝΗΣ
/ ΠΡΟΙΟΝ

TK-701 Κωνικής
οροφής/

ΥΛΙΚΟ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΠΑΧΟΣ ΤΟΙΧΩΜΑTΩΝ
(mm)

1.935 m³

Ανθρακούχος
Χάλυβας

Από 10,5 (βάση) έως 6,35
(κορυφή)

679 m³

Οπλισµένο
σκυρόδεµα

Τοίχος: 500/∆άπεδο:
400/Οροφή: 300

391 m³

Οπλισµένο
σκυρόδεµα

Τοίχος: 840/∆άπεδο:
870/Οροφή: 350

Υγρό θείο
SU-501 Υπόγεια/
Υγρό θείο
SU-551 Υπόγεια/
Υγρό θείο

Α.6.4. Αποθήκευση - διακίνηση χηµικών ουσιών.
Σε υπαίθριο χώρο των χερσαίων εγκαταστάσεων είναι εγκατεστηµένες τέσσερεις
δεξαµενές µε χηµικές ουσίες που εξυπηρετούν τις χερσαίες και θαλάσσιες
εγκαταστάσεις της εταιρείας. Επιπλέον µέρος αυτών αποθηκεύεται µε σκοπό τη
διακίνηση προς εξυπηρέτηση τρίτων (πώληση). Σε υπαίθριο χώρο στην προβλήτα
βρίσκονται και δοχεία για την αποθήκευση ξυλολίου και υδροχλωρικού οξέος, που
επίσης εξυπηρετούν τις χερσαίες και θαλάσσιες εγκαταστάσεις της εταιρείας. Τα
στοιχεία παρουσιάζονται στον Πίνακα 6.
Πίνακας 6.: Αποθήκευση χηµικών ουσιών.
Μέσο
αποθήκευσης

Χωρητικότητα

Χηµική ουσία

(m3)

βαρέλια (220
λίτρων) και
µικρά
κοντέηνερ
(1000 λίτρων)

42,8

»»

31,6

Απογαλακτοποιητής
(EC-2173A)

Αριθµός
µητρώου

∆υναµικότητα
αποθήκευσης

CAS

(τόνοι/έτος)

64742-94-5,

28,23

91-20-3,
95-63-6,
68526-83-0.

Αντισκωριακό
(EC-1175A)

107-21-1,

20.9

90604-42-5
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»»

14,67

Εξουδετερωτής
οξυγόνου
(EC-6213A)

»»

14,67

Αντικαθαλατωτικό
(EC-6165A)

V-813 (∆οχείο)

43

Ξυλόλιο

V-814 (∆οχείο)

43

»»

V-807
(σταθερό
δοχείο)

55

Υδροχλωρικό οξύ

V-808
(κινητό δοχείο)

35

»»

V-803
(κινητό δοχείο)

20

»»

V-811
(κινητό δοχείο)

35

»»

10192-30-0

25

107-21-1,

4.75

7601-54-9.
1330-20-7

68

7647-01-0.

26
(Σύνολο για όλα
τα δοχεία)

Α.7. Μηχανολογικός εξοπλισµός εγκατάστασης
Η ισχύς του µηχανολογικού εξοπλισµού των χερσαίων εγκαταστάσεων είναι 13.653,9
ΚW, όπως αναλύεται στον Πίνακα 7.
Πίνακας 7.: Μηχανολογικής ισχύς των χερσαίων εγκαταστάσεων ανά
εκτελούµενη δραστηριότητα.

Μονάδα

Περιγραφή δραστηριότητας

Μηχανολογική
Ισχύς
(ΚW)

U-200

Σταθεροποίηση Αργού Πετρελαίου

1.197,4

U-300

Επεξεργασία Όξινου Φυσικού Αερίου

725,7

U-400

Ανάκτηση Υγρών Φυσικού Αερίου

5.587,0

U-500

Ανάκτηση και Παραγωγή Θειαφιού

1.527,1

U-600

Εξοπλισµός Υποστήριξης

1.860,0

U-700

Αποθήκευση Προϊόντων

322,4
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Συµπαραγωγή

851,4

Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού και Θερµότητας

Φωτισµός &
Συνεργεία

1.582,9
13.653,9

Σύνολο

Α.8. Κατανάλωση πόρων (ενέργεια, καύσιµα, νερό).
Α.8.1. Κατανάλωση Νερού:
Η χρήση ύδατος για την κάλυψη των διαφόρων αναγκών των εγκαταστάσεων έχει ως
εξής:
•

Πόσιµο νερό από το δίκτυο ύδρευσης:

•

Νερό τροφοδοσίας λεβήτων

3

58.000 m / έτος.
3

(συµπληρωµατικό για την κάλυψη των απωλειών): 52.000 m / έτος.
•

3

Θαλασσινό νερό χρησιµοποιούµενο ως νερό ψύξης: 11.500.000 m / έτος.

Α.8.2. Κατανάλωση Καυσίµων:
Α.8.2.1. Κατανάλωση φυσικού αερίου: Για την κάλυψη των αναγκών των
εγκαταστάσεων σε ηλεκτρική και θερµική ενέργεια χρησιµοποιείται ως καύσιµο
φυσικό αέριο, το οποίο είναι µίγµα τριών τύπων γλυκού φυσικού αερίου, δηλαδή
προέρχεται από τα κοιτάσµατα πετρελαίου του Πρίνου, από το κοίτασµα της Νότιας
Καβάλας και από το δίκτυο της ∆ΕΠΑ Α.Ε. Η ετήσια κατανάλωση φυσικού αερίου, µε
τα σηµερινά δεδοµένα, υπολογίζεται σε 25.000 τόνους ή 898,5 TJ περίπου.
Α.8.2.2. Κατανάλωση diesel: Στις χερσαίες εγκαταστάσεις χρησιµοποιείται diesel για
την κίνηση και λειτουργία βαρέων και ελαφρών οχηµάτων και λοιπού εξοπλισµού. Η
κατανάλωση diesel υπολογίζεται σε 1,625 ΜΤ/έτος περίπου.
Α.8.2.3. Κατανάλωση βενζίνης: Ποσότητα περίπου 3 ΜΤ/ έτος αµόλυβδης βενζίνης
για την κίνηση επιβατικών αυτοκίνητων εντός των χερσαίων εγκαταστάσεων.
Α.8.3. Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας: 49.200 MWh /έτος.

Α.9. Απόβλητα.
Α.9.1. Αέριες εκποµπές:
Α.9.1.1. Σηµειακές.
• Υπάρχουν σηµειακές εκποµπές SO2, CO2, NOX, CO και αιθάλης στις
καπνοδόχους των µονάδων καύσης [Αεριοστρόβιλοι (GT-1/GT-2), Λέβητες
παραγωγής ατµού (B-611/B-612), Υπερθερµαντής ατµού (H-611), Αποτεφρωτής
µονάδας θείου (S-501), Φούρνος αναγέννησης µονάδας Sulfreen (H-504),
Πυρσός (FS-649)].
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Βάσει στοιχείων της θεωρηµένης ΜΠΕ που προέρχονται από µετρήσεις που
πραγµατοποιούνται από την εταιρεία ΚΑΒΑΛΑ ΟΙΛ Α.Ε. στις χερσαίες
εγκαταστάσεις της, ισχύει ο ακόλουθος Πίνακας 8.
Πίνακας 8.: Αέριες εκποµπές από σηµειακές πηγές.
Ύψος
σηµείου
εκποµπ
ής και
διάµετρ
ος
εξόδου
καπνοδ
όχου

Αεριοστρ
όβιλοι
GT-1
GT-2
Λέβητες
παραγω
γής
ατµού
B-611 B612
Υπερθερ
µαντής
ατµού
H-611
Αποτεφρ
ωτής
µονάδας
θείου
S-501
Φούρνος
αναγένν
ησης
µονάδας
Sulfreen
H-504
Πυρσός
FS-649

Υ 17m
∆ 1,9m

Υ
30,48m
∆
1,524m
Υ
30,48m
∆
1,376m

Υ 72m
∆ 1,8m

Υ
15,24m
∆
0,495m

Υ
67,02m

Μέση
παροχή
m3 / sec
(σε
θερµοκ
ρασία
λειτουρ
γίας)
καυσαε
ρίων

Μέγιστη
παροχή
m3 / sec
καυσαε
ρίων

Ταχύτητ
αm/
sec και
θερµοκ
ρασία
εξόδου
εκποµπ
ής

19 m/s
43,3

43,3

17,85

24,44

1,7

8,5

15,43

45,9

0,94

1,5

-

-

Είδος
ρύπου

Μέσο
ετήσιο
επίπεδο
ρύπου
mg / Nm3
(*)

Μέγιστο
ηµερήσιο
επίπεδο
ρύπου mg /
Nm3
(*)

486 OC205 OC
(**)

SO2

0,9

2,0

NOX

380

420

9,83 m/s

SO2

3,1

6,3

155 OC

NOX

250

290

1,14 m/s

SO2

5,4

12,2

270 OC

NOX

150

200

6,07 m/s

SO2

3.000

5.000

400 OC

NOX

20

30

4,9 m/s

SO2

3,6

6,6

200 OC

NOX

30

50

-

SO2

-

-

1.000

NOX

-

-

Σελίδα 23 από 56

ΑΔΑ: ΒΛΓΨ0-ΒΦ7

O

∆ 0,61m

C

Σηµειώσεις:
(*) Στις µονάδες GT-1/2 το Ο2 αναφοράς είναι 16% κ.ο., ενώ για τις υπόλοιπες είναι
3% κ.ο.
(**) Η θερµοκρασία αυτή ισχύει όταν υπάρχει συµπαραγωγή ατµού.
(***) Οι τιµές SO2 σε όλες τις µονάδες καύσης (πλην του αποτεφρωτή όπου
πραγµατοποιούνται µετρήσεις) προκύπτουν από υπολογισµό βάσει της
περιεκτικότητας του καύσιµου φυσικού αερίου σε S. Η περιεκτικότητα σε S προκύπτει
ως ο µέσος όρος 52 µετρήσεων/έτος (1 µέτρηση/εβδοµάδα), και αντίστοιχων
αναλύσεων στο χηµείο της εγκατατάστασης.
(****) Οι τιµές NOX σε όλες τις µονάδες καύσης βασίζονται σε µετρήσεις σε κάθε
καπνοδόχο µε φορητό αναλυτή, και αφορούν στο µέσο όρο 12 µετρήσεων/έτος (1
µέτρηση/µήνα).
Α.9.1.2. ∆ιάχυτες.
• Σωµατιδιακές εκποµπές:
∆ιάχυτες εκποµπές σωµατιδίων από την κυκλοφορία οχηµάτων, την υπαίθρια
αποθήκευση και διακίνηση στερεών πρώτων υλών και προϊόντων στη µονάδα
παραγωγής στερεού θείου (κοκκοποίηση), όταν θα επαναλειτουργήσει.
•

Εκποµπές υδρογονανθράκων:
Εκποµπές κυρίως από τις δεξαµενές πλωτής οροφής (ΤΚ-704 Α/Β/C), που
χρησιµοποιούνται για την αποθήκευση του σταθεροποιηµένου αργού
πετρελαίου. Βάσει στοιχείων της θεωρηµένης ΜΠΕ oι εκλυόµενοι
υδρογονάνθρακες υπολογίζονται σε 265 bbl/year, µε προϋπόθεση παραγωγή
αργού πετρελαίου περίπου 6.000 bbl/day.
Εκποµπές από τη Μονάδα επεξεργασίας πετρελαιοµένων νερών
Εκποµπές από τη Μονάδα επεξεργασίας πετρελαιοµένης λάσπης.

•

Εκποµπές υδρογονανθράκων
διαχειριστικές ενέργειες.:

και

εν

γένει

ενώσεων

άνθρακα

από

Εκποµπές από διαχειριστικές ενέργειες που εκτελούνται στις εγκαταστάσεις,
όπως ενδεικτικά εκποµπή υδρογονανθράκων, µερκαπτανών κλπ, κατά τη
φόρτωση αργού πετρελαίου στα δεξαµενόπλοια. Βάσει στοιχείων της
θεωρηµένης ΜΠΕ oι εκλυόµενοι υδρογονάνθρακες κατά τη φόρτωση αργού
πετρελαίου σε δεξαµενόπλοια, εκτιµώνται σε 86,36 τόνους/έτος µε
προϋπόθεση ηµερήσιας παραγωγής 12.000 bbl (µέγιστη αναµενόµενη
παραγωγή αργού πετρελαίου).
Α.9.2. Υγρά απόβλητα
Από τις δραστηριότητες των χερσαίων εγκαταστάσεων παράγονται, ή εισέρχονται
από άλλες πηγές (απόβλητα των θαλάσσιων εγκαταστάσεων, απόβλητα τρίτων) και
υφίστανται επεξεργασία εντός των χερσαίων εγκαταστάσεων, τα εξής ρεύµατα
αποβλήτων:
•

Απόβλητα της µονάδας επεξεργασίας του όξινου νερού.
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•

Απόβλητα λιπαντικών ελαίων

•

Απόβλητα της µονάδας επεξεργασίας ανθρωπογενών λυµάτων:
4.117 ΜΤ/έτος (ΕΚΑ: 20 03 06).

•

Απόβλητα του συστήµατος ψύξης (θαλασσινό νερό ψύξης):
11.000.000 ΜΤ/έτος.

•

Όµβρια ύδατα των φρεατίων συλλογής και αποµάκρυνσης.

•

Απόβλητα της µονάδας αφαλάτωσης νερού:
2.200 ΜΤ/έτος (ΕΚΑ: 19 03 05).

•

Ελαιώδη υγρά απόβλητα που υφίστανται επεξεργασία στη µονάδα
επεξεργασίας πετρελαιοµένων νερών: 1.650 ΜΤ/έτος.
Τα τελευταία διαχωρίζονται επιµέρους σε:

-

Εκπλύσεις δοχείων και διαφόρων γραµµών.

-

Εξυδατώσεις δεξαµενών αποθήκευσης σταθεροποιηµένου αργού πετρελαίου.

-

Απόβλητα καθαρισµού της φορτηγίδας «Λιµήν Πρίνος».

-

Έρµα δεξαµενόπλοιων.

-

Ελαιόνερα σκαφών της ΚΑΒΑΛΑ OIL A.E. και άλλων πλοίων.

-

Ελαιόνερα τρίτων

-

Νερά πυρόσβεσης στις λεκάνες των δεξαµενών αποθήκευσης
σταθεροποιηµένου αργού πετρελαίου (σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς).

Α.9.3. Στερεά απόβλητα (συµπεριλαµβάνονται και τα ρευστά απόβλητα υψηλού
ιξώδους, όπως οι λάσπες):
Στις χερσαίες εγκαταστάσεις παράγονται επικίνδυνα και µη επικίνδυνα στερεά
απόβλητα και ρευστά απόβλητα υψηλού ιξώδους (λάσπες), ορισµένα εκ των οποίων
υφίστανται επεξεργασία εντός των εγκαταστάσεων και άλλα παραδίδονται για
περαιτέρω διαχείριση σε τρίτους. Επιπλέον στις χερσαίες εγκαταστάσεις υφίστανται
επεξεργασία και απόβλητα που προέρχονται από τις θαλάσσιες εγκαταστάσεις της
εταιρείας καθώς και απόβλητα τρίτων. Τα σχετικά στοιχεία παρατίθενται στον Πίνακα
9.
Πίνακας
9.:
Επικίνδυνα
και
µη
επικίνδυνα
στερεά
απόβλητα
[(συµπεριλαµβάνονται και τα ρευστά απόβλητα υψηλού ιξώδους (λάσπες)], που
παράγονται εντός & εκτός των χερσαίων εγκαταστάσεων και διαχείρισή τους
(στοιχεία έτους 2010, εκτός αν ειδικότερα αναφέρεται άλλως).
Είδος αποβλήτου

6-ψήφιος
κωδικός
ΕΚΑ

Ποσότη
τα (t)

Μονάδα
χρόνου

Τρόπος διαχείρισης

Λάσπες & απόβλητα
από γεώτρηση που

010507

5-10

Ανά
γεώτρηση

Προσωρινή αποθήκευση
στις δεξαµενές ΤΚ-665
A/B/C και παράδοση σε
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(όταν
γίνεται)

περιέχουν βαρίτη

αδειοδοτηµένη εταιρεία

Άλλες µπαταρίες και
Συσσωρευτές

160605

0,05

Ετος

Παράδοση σε
αδειοδοτηµένη εταιρεία
για ανακύκλωση

Εξαντληµένοι
καταλύτες ου
περιέχουν
µεταβατικά έταλλα ή
ενώσεις εταβατικών
µετάλλων µη
ροδιαγραφόµενα
αλλιώς

160803

0

Ετος

Παράδοση σε
αδειοδοτηµένη εταιρεία
για ανακύκλωση

Λάσπες από την
πεξεργασία αστικών
λυµάτων

190805

20

Ετος

Αποκοµιδή από
αδειοδοτηµένη εταιρεία
για τελική διάθεση

Χαρτιά και χαρτόνια

200101

2,5

Ετος

Αποκοµιδή από
αδειοδοτηµένη εταιρεία
για ανακύκλωση

Βιοαποικοδοµήσιµα
απόβλητα κουζίνας
και χώρων
ενδιαίτησης

200108

10,4

Ετος

Αποκοµιδή από τον
∆ήµο Καβάλας για τελική
διάθεση

Λάσπες & απόβλητα
από γεώτρηση που
περιέχουν πετρέλαιο

01 05 05*

1.149

Λάσπες περιέχουσες
πετρέλαιο από
λειτουργίες
συντήρησης της
µονάδος ή του
εξοπλισµού

05 01 06*

Μη χλωριωµένα
υδραυλικά έλαια µε
βάση τα ορυκτά

(στοιχεία
έτους
2011)
652,50

Ανά
γεώτρηση
(όταν
γίνεται)

Προσωρινή αποθήκευση
στις δεξαµενές ΤΚ-665
A/B/C και παράδοση σε
αδειοδοτηµένη εταιρεία

Ετος

Προσωρινή αποθήκευση
στις δεξαµενές ΤΚ-665
A/B/C και παράδοση σε
αδειοδοτηµένη εταιρεία

13 01 10*

Ετος

Αποκοµιδή από
αδειοδοτηµένη εταιρεία

Συνθετικά υδραυλικά
έλαια

13 01 11*

Ετος

Αποκοµιδή από
αδειοδοτηµένη εταιρεία

Άλλα υδραυλικά

13 01 13*

Ετος

Αποκοµιδή από

(στοιχεία
έτους
2011)
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έλαια

αδειοδοτηµένη εταιρεία

Μη χλωριωµένα
έλαια µηχανής,
κιβωτίου ταχυτήτων
και λίπανσης µε
βάση τα ορυκτά

13 02 05*

Ετος

Αποκοµιδή από
αδειοδοτηµένη εταιρεία

Συνθετικά έλαια
µηχανής κιβωτίου
ταχυτήτων και
λίπανσης

13 02 06*

Ετος

Αποκοµιδή από
αδειοδοτηµένη εταιρεία

Άλλα έλαια µηχανής,
κιβωτίου ταχυτήτων
και λίπανσης

13 02 08*

Ετος

Αποκοµιδή από
αδειοδοτηµένη εταιρεία

Μη χλωριωµένα
έλαια µόνωσης και
µεταφοράς
θερµότητας µε βάση
τα ορυκτά

13 03 07*

Ετος

Αποκοµιδή από
αδειοδοτηµένη εταιρεία

Συνθετικά έλαια
µόνωσης και
µεταφοράς
θερµότητας

13 03 08*

Ετος

Αποκοµιδή από
αδειοδοτηµένη εταιρεία

Άλλα έλαια µόνωσης
και µεταφοράς
θερµότητας

13 03 10*

Ετος

Αποκοµιδή από
αδειοδοτηµένη εταιρεία

Έλαια
υδροσυλλεκτών
πλοίων εσωτερικής
ναυσιπλοΐας

13 04 01*

Ετος

Αποκοµιδή από
αδειοδοτηµένη εταιρεία

Έλαια
υδροσυλλεκτών
Πλοίων από
αποχετεύσεις
προκυµαίων

13 04 02*

Ετος

Αποκοµιδή από
αδειοδοτηµένη εταιρεία

Έλαια
υδροσυλλεκτών
πλοίων άλλης
ναυσιπλοΐας

13 04 03*

Ετος

Αποκοµιδή από
αδειοδοτηµένη εταιρεία
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Έλαια από
διαχωριστές
ελαίου/νερού

13 05 06*

Ελαιώδη ύδατα από
διαχωριστές
ελαίου/νερού

13 05 07*

Μείγµατα
αποβλήτων από
θαλάµους
υπολειµµάτων και
διαχωριστές
ελαίου/νερού

Ετος

Αποκοµιδή από
αδειοδοτηµένη εταιρεία

Ετος

Μονάδα Επεξεργασίας
Πετρελαιοµένων Νερών

13 05 08*

Ετος

Μονάδα Επεξεργασίας
Πετρελαιοµένων Νερών

Καύσιµο πετρέλαιο
και πετρέλαιο ντίζελ

13 07 01*

Ετος

Μονάδα Επεξεργασίας
Πετρελαιοµένων Νερών

Μπαταρίες
µολύβδου

16 06 01*

Ετος

Αποκοµιδή από
αδειοδοτηµένη εταιρεία

Μπαταρίες Ni-Cd

16 06 02*

Ετος

Αποκοµιδή από
αδειοδοτηµένη εταιρεία

Απόβλητα που
περιέχουν Πετρέλαιο

16 07 08*

Ετος

Μονάδα Επεξεργασίας
Πετρελαιοµένων Νερών

1.596

Α.10. Θόρυβος.
Θόρυβος παράγεται κυρίως από τη λειτουργία των αεριοστροβίλων (GT-1 και GT-2),
της γεννήτριας του ατµοστροβίλου και σε µικρότερο βαθµό από τη λειτουργία άλλων
µονάδων της εγκατάστασης.
Α.11. Προβλήτα – Αγκυροβόλιο.
Νότια των χερσαίων εγκαταστάσεων λειτουργεί προβλήτα εµβαδού 1.024 τ.µ., µέσω
της οποίας µεταφέρονται υλικά και εξοπλισµός από και προς τις θαλάσσιες
εγκαταστάσεις. Στην προβλήτα βρίσκεται εγκατεστηµένο δίκτυο αγωγών για την
κυκλοφορία ρευµάτων αποβλήτων, χηµικών προς κατανάλωση και άλλων υλικών
σύµφωνα µε τον παρακάτω Πίνακα 10. Το αγκυροβόλιο βρίσκεται σε απόσταση 3 km
από τις χερσαίες εγκαταστάσεις και την ακτή, σε περιοχή µε βάθος θάλασσας 24
µέτρα και µε δυνατότητα εξυπηρέτησης ενός δεξαµενοπλοίου τη φορά, µέγιστου
µήκους 250 µέτρων. Η φόρτωση αργού πετρελαίου από τις δεξαµενές ξηράς πλωτής
οροφής προς το πλοίο πραγµατοποιείται µε υποθαλάσσιο αγωγό 24”.
Υπάρχει επίσης υποθαλάσσιος αγωγός 16’’ για τη µεταφορά του έρµατος των
δεξαµενοπλοίων προς την µονάδα επεξεργασίας πετρελαιοµένων νερών.
Πίνακας 10.: ∆ίκτυο αγωγών προβλήτας.
Νο.

Χρήση αγωγού

∆ιάµετρος αγωγού
(inches)
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1

Αέρας πίεσης 8 bar

2

2

Μεταφορά καλωδίων

2

3

Μεταφορά Ξυλολίου στις
θαλάσσιες εγκαταστάσεις

4

Νερό πυρόσβεσης

3

5

Πόσιµο νερό

¾

6

Μεταφορά αργού
πετρελαίου

3

7

Πόσιµο Νερό

4

8

Άζωτο (για καθαρισµό αδρανοποίηση
σωληνώσεων)

½

9

Μεταφορά υγρών
αποβλήτων από
Φορτηγίδα στην Μονάδα
Επεξεργασίας
Πετρελαιοµένων Νερών

4

10

Μεταφορά Υδροχλωρικού
οξέως στις θαλάσσιες
εγκαταστάσεις

2

3½

Α.12. Λοιπές βοηθητικές εγκαταστάσεις – υπηρεσίες.
Για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων και τη συντήρηση του εξοπλισµού υπάρχουν
επίσης και οι παρακάτω λοιπές βοηθητικές εγκαταστάσεις – υπηρεσίες:
•

Εργαστήριο ηλεκτρολογικό και οργάνων.

•

Εργαστήριο µηχανολογικής συντήρησης.

•

Εργαστήριο µηχανολογικών συγκολλήσεων.

•

Κλειστή και υπαίθρια αποθήκη στο εργοστάσιο.

•

Ζυγοπλάστιγγα βυτίων και φορτηγών.

•

Κτίρια γραφείων.

Β. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Η δραστηριότητα των χερσαίων εγκαταστάσεων της εταιρείας υπάγεται στην
περίπτωση του εδαφίου 1.1 του Παραρτήµατος Ι της Οδηγίας 2010/75/ΕΚ (IED). Ως
εκ τούτου η επιχείρηση υποχρεούται: (α) Στην τήρηση των διατάξεων της ανωτέρω
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Οδηγίας, όπως έχει µεταφερθεί στο Εθνικό ∆ίκαιο µε την KΥΑ
36060/1155/E.103/2013 (ΦΕΚ 1450/Β/13), σε ότι αφορά την εφαρµογή Βέλτιστων
∆ιαθέσιµων Τεχνικών (Β∆Τ) και την τήρηση των συνιστωµένων ορίων εκποµπών
που µπορούν να επιτευχθούν µε τις τεχνικές αυτές, και (β) Στην ετήσια αναφορά,
εντός του πρώτου τριµήνου κάθε έτους, των ατµοσφαιρικών εκποµπών και των
απορρίψεων υγρών αποβλήτων του προηγούµενου έτους, που καθορίζονται στο
Παράρτηµα ΙΙ του κανονισµού 166/2006/ΕΚ της Ε.Ε. (σύσταση ευρωπαικού µητρώου
έκλυσης και µεταφοράς ρύπων Ε–PRTR). Ειδικότερα, να τηρούνται οι οριακές τιµές
ατµοσφαιρικών εκποµπών, εκποµπών θορύβου και υγρών αποβλήτων που
αναφέρονται ακολούθως, για τον καθορισµό των οποίων έχουν ληφθεί υπόψη τα
σχετικά δεδοµένα που αναφέρονται στα εγχειρίδια αναφοράς (BREF) της Ε.Ε. για τις
βέλτιστες διαθέσιµες τεχνικές (Β∆Τ) «Reference Document on Best Available
Techniques in Mineral Oil and Gas Refineries – February 2003», «Reference
Document on Best Available Techniques in Common Waste Water and Waste Gas
Treatment / Management Systems in the Chemical Sector- February 2003», και
«Reference document on Best available techniques on Emissions from Storage, July
2006» και η σχετική Εθνική νοµοθεσία. Σε περίπτωση διαφοροποίησης µεταξύ των
καθοριζόµενων µε την παρούσα ορίων και των αντίστοιχων ορίων που
προβλέπονται από την Εθνική νοµοθεσία, κατισχύουν τα κατά περίπτωση
αυστηρότερα όρια. Επιπλέον η επιχείρηση οφείλει να διενεργεί µετρήσεις των
κατωτέρω αναφεροµένων παραµέτρων ρύπανσης που αφορούν στις ατµοσφαιρικές
εκποµπές και στα υγρά απόβλητα, καθώς και µετρήσεις λοιπών παραµέτρων, µε τη
συχνότητα και λοιπές λεπτοµέρειες σχεδιασµού και δράσεων όπως εξειδικεύεται
παρακάτω. Στο εξής οι περιβαλλοντικοί όροι αναφέρονται για συντοµία ως π.ο.

Β.1. Οριακές τιµές εκποµπής ρυπαντικών φορτίων σύµφωνα µε τις κείµενες
διατάξεις.
Β.1.1. Οριακές τιµές εκποµπών NOX (µετρούµενες ως NO2), SO2 και σκόνης.
Β.1.1.1. Μονάδες Καύσης που υπάγονται στην Οδηγία 2010/75/ΕE, όπως
ενσωµατώθηκε στο εθνικό δίκαιο µε την ΚΥΑ 36060/1155/Ε.103/2013 (Κεφάλαιο III –
Μονάδες Καύσης µε συνολική ονοµαστική θερµική ισχύ τουλάχιστον ίση µε 50 MW).
Για την κοινή καπνοδόχο των λεβήτων παραγωγής ατµού, από 1η Ιανουαρίου 2016
ισχύουν (καυσιµο φυσικό αέριο) (περιεκτικότητα σε Ο2: 3 %, µέσες µηνιαίες τιµές):
-

Εκποµπές NOX (µετούµενες ως NO2): 100 mg/Nm3

-

Εκποµπές SO2: 35 mg/Nm3

-

Εκποµπές σκόνης: 5 mg/Nm3

-

Εκποµπές CO: 100 mg/Nm3

Οι προϋποθέσεις για την τήρηση των ανωτέρω ορίων καθορίζονται στο Παράρτηµα
V, Μέρος 3 και Μέρος 4, της ΚΥΑ 36060/1155/Ε.103/2013.):
Μέχρι 1η Ιανουαρίου 2016 να τηρούνται αντίστοιχα:
-

Εκποµπές NOX (µετούµενες ως NO2): 300 mg/Nm3

-

Εκποµπές SO2: 35 mg/Nm3

-

Εκποµπές σκόνης: 5 mg/Nm3
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Β.1.1.2. Λοιπές µονάδες και διατάξεις
(α)

Αεριοστρόβιλοι:
Εκποµπές NOX (µετρούµενες ως NO2 ) στις εξόδους των καπνοδόχων:
200 mg/Nm3 (για ξηρή βάση και περιεκτικότητα σε Ο2 15% κ.ο.).
Η οριακή τιµή αφορά µέσες µηνιαίες τιµές, µε βάση τις αντίστοιχες ώρες
λειτουργίας σε συνθήκες ISO σε φορτίο πλέον του 70%). Οι αεριοστρόβιλοι
έκτακτης ανάγκης που λειτουργούν λιγότερο από 500 ώρες ετησίως δεν
καλύπτονται από την ανωτέρω οριακή τιµή.
Η οριακή τιµή λογίζεται ως τηρηθείσα εφόσον η αξιολόγηση των
αποτελεσµάτων δείχνει ότι, για τις ώρες λειτουργίας εντός ενός
ηµερολογιακού έτους σε συνθήκες ISO σε φορτίο πλέον του 70%):
(1ον) καµία µέση τιµή ανά ηµερολογιακό µήνα δεν υπερβαίνει την οριακή τιµή
εκποµπής.
(2ον) το 95% όλων των 48-ωρων µέσων τιµών δεν υπερβαίνουν το 110% της
οριακής τιµής εκποµπής.
Λοιπές µονάδες καύσης (στις εξόδους των καπνοδόχων, καύσιµο φυσικό
αέριο, περιεκτικότητα σε Ο2 3 %, µέσες µηνιαίες τιµές:

(β)

(γ)

-

Εκποµπές NOX (µετρούµενες ως NO2): 300 mg/Nm3

-

Εκποµπές SO2: 35 mg/Nm3

Καπνοδόχος συγκροτήµατος ανάκτησης θείου:
-

(δ)

Εκποµπές Υδροθείου (Η2S): 10 mg/Nm3

Μονάδα κοκκοποίησης θείου:
Εκποµπές σωµατιδίων: 150 mg/m3 (1180/81 (ΦΕΚ 293/Α))

Β.2. Μέγιστες επιτρεπόµενες συγκεντρώσεις ρυπαντικών φορτίων στους
αποδέκτες, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
Β.2.1. Ατµόσφαιρα.
•

Ισχύουν τα όρια που προβλέπονται στην ΚΥΑ Η.Π. 14122/549/Ε.103/2011
(ΦΕΚ 488/Β`/30.3.2011) και αφορούν στις συγκεντρώσεις στην ατµόσφαιρα
των SO2, NO2, ΝΟx, O3, αιωρούµενων σωµατιδίων (ΑΣ10, ΑΣ2,5), Pb,
Βενζολίου, CO.

Β.2.2. Υδάτινοι αποδέκτες.
Β.2.2.1. Επιφανειακά και εσωτερικά παράκτια ύδατα.
•

Ισχύουν τα όρια συγκεντρώσεων ορισµένων ουσιών στα ύδατα (επιφανειακά
και εσωτερικά παράκτια ύδατα), όπως αυτά προβλέπονται από τις: ΚΥΑ
18186/271(ΦΕΚ 126/Β/3-3-88), ΚΥΑ 50388/2704/Ε 103 (ΦΕΚ 1866 /Β/12-122003), ΠΥΣ αρ. 2/1-2-2001 (ΦΕΚ 15/Α/2-2-2001), όπως συµπληρώθηκαν και
τροποποιήθηκαν µε το Π∆ 51/07 (ΦΕΚ54/Α/8.3.07) και την ΚΥΑ. Η.Π.
51354/2641/Ε103 (ΦΕΚ 1909/Β/8-12-2010) και εκάστοτε ισχύουν.

Β.2.2.2. Υπόγεια ύδατα.
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•

Ισχύουν οι διατάξεις της ΚΥΑ 26857/553/88 (ΦΕΚ 196Β/88) και του Π∆ 51/07
(ΦΕΚ54/Α/8.3.07), καθώς και οι ανώτερες αποδεκτές τιµές συγκέντρωσης
συγκεκριµένων ρύπων, όπως προβλέπονται µε την Υ.Α. οικ. 1811/ 3322/Β/
30-12-2011, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Β.3. Ειδικές οριακές τιµές στάθµης θορύβου και δονήσεων (σύµφωνα µε το
Π.∆. 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α).
Ανώτατο επιτρεπόµενο όριο θορύβου κατά τη λειτουργία της εγκατάστασης: 65 dB(A)
(µετρούµενο στα όρια του γηπέδου της εγκατάστασης)
Β.4. Τεχνικά έργα και µέτρα αντιρρύπανσης ή γενικότερα αντιµετώπισης της
υποβάθµισης του περιβάλλοντος που επιβάλλεται να κατασκευασθούν ή να
τηρηθούν.
Β.4.1. Αντιµετώπιση εκποµπών από την αποθήκευση, τη διακίνηση και το χειρισµό
υλικών.
Β.4.1.1. Να εφαρµόζεται η αρχή της «ελαχιστοποίησης των εκποµπών από την
αποθήκευση σε δεξαµενές» σύµφωνα µε την οποία πρέπει να καταβάλλεται
προσπάθεια ελαχιστοποίησης όλων των εκποµπών από την αποθήκευση, τη
διακίνηση και το χειρισµό των υλικών.
Β.4.1.2. Οι δεξαµενές αποθήκευσης να είναι κατασκευασµένες σύµφωνα µε τις
ισχύουσες προδιαγραφές για αποθήκευση χηµικών προϊόντων και να πληρούν τις
απαιτήσεις ασφαλείας (αναπνευστικές διατάξεις, κλίµακες, κιγκλιδώµατα,
ανθρωποθυρίδες). Η κατασκευή των δεξαµενών (τεχνικά και λειτουργικά στοιχεία,
εξοπλισµός, αποστάσεις) να ακολουθεί τις διατάξεις της ΚΥΑ 34458/90 (Φ.Ε.Κ.
846/Β/90). Επιπλέον να είναι κατασκευασµένες µε τρόπο ώστε να χαρακτηρίζονται
«αµελητέου ρίσκου» ως προς τον κίνδυνο ρύπανσης του εδάφους από τον πυθµένα
ή το κάτω µέρος του πλευρικού τοιχώµατος των δεξαµενών (σελ. 163 & 164 του
σχετικού κειµένου αναφοράς Best Available Techniques on Emissions from Storage,
July 2006).
Β.4.1.3. Το σύνολο των δεξαµενών αποθήκευσης να φέρει χρώµα εξωτερικής
βαφής το οποίο αντανακλά τη θερµική ή ηλιακή ακτινοβολία κατά 70% τουλάχιστον.
Β.4.1.4. Η αποθήκευση κάθε υλικού να γίνεται, κατά το δυνατόν, µε αποκλειστική
χρήση της εκάστοτε δεξαµενής, δοχείου, και εν γένει µέσου αποθήκευσης, ανάλογα
µε την οµάδα επικινδυνότητας που ανήκει το υλικό (εύφλεκτο/ πολύ εύφλεκτο/
διαβρωτικό/ επικίνδυνο για το περιβάλλον κ.λπ.) και σύµφωνα µε την κείµενη
νοµοθεσία.
Β.4.1.5. Το σύνολο των δεξαµενών να διαθέτει όργανα παρακολούθησης της
στάθµης και συναγερµό υπερχείλισης για την ελαχιστοποίηση της πιθανότητας
διαρροής χηµικών ουσιών και έγκαιρη ειδοποίηση από τυχόν υπερχείλιση, καθώς και
σύστηµα και διαδικασίες εντοπισµού τυχόν διαρροών στο υπέδαφος, όπως
προδιαγράφονται στην παράγραφο 4.1.6.1.7 του σχετικού κειµένου αναφοράς για
την αποθήκευση (Reference Document on Best Available Techniques on Emissions
from Storage - July 2006).
Β.4.1.6. Οι υπέργειες δεξαµενές να βρίσκονται εντός λεκανών ασφαλείας ικανού
όγκου, και κατασκευασµένες µε τις ανάλογες τεχνικές προδιαγραφές ώστε να
συγκρατούν τυχόν διαρροές και να αποφεύγεται η ρύπανση του εδάφους, των
υπόγειων νερών και της θάλασσας, σε περίπτωση διαρροών. Οι λεκάνες ασφαλείας
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που περιβάλλουν τις δεξαµενές να καλύπτουν τις απαιτήσεις της Υπουργικής
Απόφασης 34458/90 (ΦΕΚ 846/Β/90). Τυχόν διαρροές να αντλούνται και να
συλλέγονται προσωρινά σε κλειστά δοχεία/δεξαµενές, και να επαναπροωθούνται στις
δεξαµενές αποθήκευσης.
Β.4.1.7. Η αποθήκευση του αργού πετρελαίου να πραγµατοποιείται µόνον στις
τρεις (3) δεξαµενές πλωτής οροφής (ΤΚ-704 A/B/C) συνολικής χωρητικότητας
79.496 m3.
Β.4.1.8. Ολες οι δεξαµενές πλωτής οροφής να φέρουν κατάλληλη πρωτοταγή και
δευτεροταγή φραγή. Κάθε φορά που αντικαθίσταται η τοποθετείται νέα φραγή, ο
τύπος αυτής (Mechanical shoe, Liquid Mounted Resilient Filled κ.α.) πρέπει να
επιλέγεται έτσι, ώστε σε συνδυασµό µε τις υπόλοιπες παραµέτρους (µετεωρολογικά
στοιχεία κ.α.) να επιτυγχάνεται αποδεδειγµένα η µέγιστη δυνατή κατακράτηση των
εκποµπών υδρογονανθράκων. Ο υπολογισµός των εκποµπών υδρογονανθράκων να
γίνεται µε βάση διεθνώς αποδεκτές µεθόδους και πρότυπα.
Β.4.1.9. Οι φραγές που εξασφαλίζουν τη στεγανότητα των δεξαµενών πλωτής
οροφής, καθώς και ο εξοπλισµός στεγανότητας των γραµµών φόρτωσης αργού
πετρελαίου και φυσκού αερίου επιβάλλεται να επιθεωρούνται και να συντηρούνται
βάσει προγραµµάτων, ώστε να εξασφαλίζεται η µικρότερη, κατά το δυνατόν, απώλεια
πτητικών ενώσεων.
Β.4.1.10. Το εκτός προδιαγραφών αργό πετρέλαιο, µπορεί να αποθηκεύεται
προσωρινά σε σφαιρική δεξαµενή (ΤΚ-664) χωρητικότητας 1.590m3. Οι εξαερώσεις
της δεξαµενής να οδηγούνται προς καύση στον πυρσό.
Β.4.1.11. Οι εξυδατώσεις των δεξαµενών αργού να οδηγούνται στο υφιστάµενο
σύστηµα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων.
Β.4.1.12. Να λαµβάνονται µέτρα για τη µείωση των εκποµπών πτητικών οργανικών
ενώσεων κατά τη διάρκεια του καθαρισµού των δεξαµενών.
Β.4.1.13. Tα υγρά φυσικού αερίου (NGL) να οδηγούνται στις δεξαµενές
αποθήκευσης ΤΚ-704 Α/B/C προς ανάµιξη µε το αργό πετρέλαιο. Εναλλακτικά να
αποθηκεύoνται σε σφαιρική δεξαµενή, χωρητικότητας 556 m3, τηρουµένων όλων των
συνθηκών ασφάλειας για αποφυγή ατυχήµατος. Για τη µεταφορά του εν γένει να
χρησιµοποιούνται πολυβάθµιες φυγοκεντρικές αντλίες. Οι εξαερώσεις της σφαιρικής
δεξαµενής να οδηγούνται προς καύση στον πυρσό ή στους καυστήρες των εστιών
καύσης.
Β.4.1.14. Το θείο υπό µορφή κόκκων να αποθηκεύεται σε περιφραγµένο χώρο µε
ασφαλτοστρωµένο δάπεδο. Τυχόν υγρά απόβλητα του χώρου αυτού (όµβρια ύδατα,
κλπ) να οδηγούνται µέσω του αποχετευτικού συστήµατος στο σύστηµα επεξεργασίας
υγρών αποβλήτων.
B.4.1.15. Το θείο, που συλλέγεται σε υγρή µορφή στις µονάδες Claus και Sulfreen,
να οδηγείται αρχικά στην υπόγεια δεξαµενή SU-501 και τελικά να αποθηκεύεται στην
υπόγεια δεξαµενή SU-551 ή στις δύο υπόγειες δεξαµενές αποθήκευσης (SU-501 και
SU-551) και τελικά στην υπέργεια και θερµαινόµενη, σταθερής οροφής, δεξαµενή
αποθήκευσης (ΤΚ-701), µε χωρητικότητα 1.938 m3. Oι εξαερώσεις των υπογείων
δεξαµενών να καίγονται στον αποτεφρωτή.
Β.4.1.16. Να λαµβάνονται τα κατάλληλα µέτρα για τη µείωση των οσµών που
ενδεχοµένως δηµιουργούνται κατά την αποθήκευση του υγρού θείου, του αργού
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πετρελαίου, των υγρών NGL, της λάσπης, και κάθε εν γένει στοιχείου που αφορά
στην παραγωγική διαδικασία ή συνιστά απόβλητο.
Β.4.1.17. Η φόρτωση αργού πετρελαίου από τις δεξαµενές αποθήκευσης (ΤΚ-704
A/B/C) στα δεξαµενόπλοια, να γίνεται µέσω υποθαλάσσιου αγωγού 24 ιντσών. Στον
εν λόγω αγωγό ο οποίος διατρέχει την εγκατάστση υπεργείως και υπογειοποιείται σε
κάποιο σηµείο εντός αυτής, µέχρι και την έξοδό του στην ακτή, καταλήγουν και
συνδέονται οι αγωγοί άντλησης – µεταφοράς πετρελαίου από τις τρείς (3) δεξαµενές
αποθήκευσης. Να εξασφαλίζεται η καλή λειτουργία και συντήρηση του συνόλου των
αγωγών, οι οποίοι επιπλέον πρέπει να βρίσκονται σε απόσταση ασφαλείας από
µονάδες και τµήµατα της παραγωγικής διαδικασίας καθώς και από χώρους
αποθήκευσης προιόντων ή βοηθητικών υλών.
Β.4.1.18. Να ορισθεί από την εταιρεία υπεύθυνος (µε τον αντικαταστάτη του) για τη
φόρτωση των δεξαµενοπλοίων. Στον εξοπλισµό φόρτωσης να υπάρχουν όλα τα
απαιτούµενα µέσα και συστήµατα ασφαλείας που να καθιστούν δυνατή την άµεση
διακοπή της ροής σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης (όπως βάνες ταχείας διακοπής
της ροής κλπ).
Β.4.1.19. Η φόρτωση των δεξαµενοπλοίων να πραγµατοποιείται, κατά το δυνατόν,
όταν οι καιρικές συνθήκες δεν ευνοούν την µεταφορά δυσοσµίας στους γειτονικούς
οικισµούς.
Β.4.1.20. Το έρµα των δεξαµενόπλοιων να οδηγείται στην δεξαµενή (ΤΚ-661)
χωρητικότητας 11.924 m3, στην οποία καταλήγουν και τα νερά που έχουν ρυπανθεί
µε πετρελαιοειδείς ουσίες και κατόπιν να οδεύει στο σύστηµα επεξεργασίας
πετρελαιοµένων νερών.
Β.4.1.21. Κατά την εκφόρτωση, αποθήκευση και διακίνηση του ντίζελ και της
βενζίνης που µεταφέρεται ακτοπολοϊκώς ή οδικώς και καταναλώνεται εντός της
εγκατάστασης, να λαµβάνονται τα απαραίτητα µέτρα για την αποφυγή διαρροών στο
περιβάλλον.
Β.4.1.22. Τα ρυπασµένα µε πετρελλαιοειδή όµβρια ύδατα να συλλέγονται και να
οδηγούνται στο σύστηµα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων της εγκατάστασης.
Β.4.1.23. Τυχόν διαρροές καυσίµου να ανακτώνται στον µέγιστο δυνατό βαθµό και
να επαναχρησιµοποιούνται.
Β.4.1.24. Τα υγρά απόβλητα που προέρχονται από τις εξυδατώσεις των
δεξαµενών, τυχόν διαρροές και εκπλύσεις των χώρων των δεξαµενών, να
οδηγούνται µέσω στεγανών συλλεκτηρίων αγωγών στο σύστηµα επεξεργασίας
υγρών αποβλήτων.
Β.4.1.25. Το σύνολο των δικτύων και του εξοπλισµού µεταφοράς των υγρών υλικών
να είναι κατασκευασµένο από κατάλληλα υλικά.
Β.4.1.26. Το δίκτυο των σωληνώσεων µεταφοράς υγρών να είναι, όπου είναι
εφικτό, κλειστό και υπέργειο έτσι ώστε να διευκολύνεται η επιθεώρηση και η
επισκευή του, και τοποθετηµένο σε κατάλληλα κανάλια τα οποία να λειτουργούν και
ως λεκάνες ασφαλείας.
Β.4.1.27. Η τροφοδοσία των υγρών βοηθητικών υλών/προϊόντων, να γίνεται µε
γραµµές αποκλειστικής χρήσης για κάθε οµάδα υλικών.
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Β.4.1.28. Να αποφεύγεται η συχνή χρήση των σωληνώσεων και αγωγών µε θερµά
προιόντα της παραγωγικής διαδικασίας. Εφόσον τέτοια χρήση είναι απαραίτητη, ο
χρησιµοποιούµενος εξοπλισµός να καθαρίζεται µε τη χρήση ατµού ή αδρανούς
αερίου αζώτου (Ν2).
Β.4.1.29. Να εφαρµοστεί πρόγραµµα µείωσης των διάχυτων εκποµπών, µέσω
προηγµένου σχεδιασµού του εξοπλισµού (χρήση κατάλληλων βαλβίδων,
ελαχιστοποίηση του αριθµού των φλαντζών/συνδέσεων, σωστό σχεδιασµό, ορθή
εγκατάσταση και λειτουργία των συµπιεστών και αντλιών, επιλογή κατάλληλων
στεγανωτικών συστηµάτων κ.λπ.).
Β.4.1.30. Να εφαρµόζεται πρόγραµµα
σωληναγωγών, το οποίο περιλαµβάνει:

επιθεώρησης

και

συντήρησης

των

-

Καθοδική προστασία των σωληναγωγών µε µετρήσεις ανά εξάµηνο.

-

∆ειγµατοληπτικούς ελέγχους µετά από αποκάλυψη σωληναγωγών.

-

Έλεγχο σωληναγωγών στις περιοχές που εισέρχονται ή εξέρχονται από το
έδαφος.

-

Έλεγχο τήρησης
σωληνώσεων.

-

Τήρηση διαδικασιών καθαρισµού πριν την έναρξη λειτουργίας ή µετά την παύση
λειτουργίας των µονάδων.

καλής

στεγανότητας

των

αντλιών,

συµπιεστών

και

Β.4.1.31. Τα χρησιµοποιούµενα στην εγκατάσταση δοχεία για την αποθήκευση και
διακίνιση επικίνδυνων ουσιών (όπως υδροχλώριο, ξυλόλιο, κλπ), καθώς και οι
εµφανείς σωληνώσεις που περιέχουν ή µεταφέρουν τέτοιες επικίνδυνες ουσίες,
πρέπει να φέρουν ετικέτα, ανάλογο σύµβολο µε το χηµικό τύπο της επικίνδυνης
ουσίας και λεπτοµέρειες για τον κίνδυνο, καθώς και προειδοποιητικές πινακίδες στο
χώρο που βρίσκονται ή εκτελείται η διακίνισή τους, όπως προβλέπεται από τις
διατάξεις του Π.∆. 105/95 (ΦΕΚ 67Α/95). Αντίστοιχα να τηρούνται οι ως άνω διατάξεις
σε ότι αφορά στα φωτεινά και ηχητικά προειδοποιητικά σήµατα (όπως σχετικά µε την
αναγγελία εκδήλωσης φωτιάς, κλπ).
Β.4.1.32. Σε όλους του χώρους της εγκατάστασης που διακινούνται εύφλεκτα υλικά
απαγορεύεται η δηµιουργία πηγών ανάφλεξης όπως η εκτέλεση εργασιών εν θερµώ,
η χρήση γυµνής φλόγας, ο στατικός ηλεκτρισµός, το κάπνισµα κ.λπ.
Β.4.1.33. Για όλες τις χηµικές ουσίες που διακινούνται και αποθηκεύονται στην
εγκατάσταση και αφορούν προιόντα και πρώτες ύλες/βοηθητικές ύλες, να υπάρχουν
αρχειοθετηµένα τα ∆ελτία ∆εδοµένων Ασφαλείας των Υλικών (Material Safety Data
Sheets) στην πλέον ενηµερωµένη έκδοσή τους. Να τηρούνται τα µέτρα ασφαλείας
που αναφέρονται σε αυτά για την ασφαλή αποθήκευση και τον περιορισµό ή την
εξάλειψη περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τυχόν διαρροή.
Β.4.1.34. Η αποθήκευση των υλικών στις κλειστές αποθήκες να γίνεται ανάλογα µε
τις ιδιότητες, την ποσότητα και τη συσκευασία τους και µε τρόπο που να αποκλείει
την επαφή µεταξύ µη συµβατών υλικών. Το δάπεδο της αποθήκης να είναι
βιοµηχανικό, µη εύφλεκτο, ανθεκτικό στις αποθηκευόµενες ύλες και αδιαπέραστο
από υγρά. Να υπάρχει πρόβλεψη στις αποθήκες για συγκράτηση τυχόν διαρροών
και µολυσµένων νερών πυρόσβεσης.
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Β.4.1.35. Απαγορεύεται στους υπαίθριους χώρους η εναπόθεση υπό µορφή χύδην
ή συσκευασµένων πρώτων και βοηθητικών υλών ή εµπορευµάτων. Κατ’ εξαίρεση
επιτρέπεται η παραµονή συσκευασµένων εµπορευµάτων σε συγκεκριµένο υπαίθριο
χώρο για χρονικό διάστηµα µερικών ωρών για την εξυπηρέτηση της φόρτωσης –
παράδοσης εµπορευµάτων. Ο εν λόγω υπαίθριος χώρος θα πρέπει να είναι
τσιµεντοστρωµένος ή ασφαλτοστρωµένος.
Β.4.1.36. Να γίνεται εκτίµηση των ετήσιων εκποµπών υδρογονανθράκων από τις
διαχειριστικές ενέργειες και τη λειτουργία της εγκατάστασης (αποθήκευση και
διακίνηση πρώτων υλών, βοηθητικών υλών και προιόντων). Οι εκποµπές αυτές να
περιλαµβάνονται στην ετήσια έκθεση που υποχρεούται να υποβάλλει η εταιρία στις
αρµόδιες Υπηρεσίες. Οι εφαρµοζόµενες µέθοδοι υπολογισµού να αξιολογούνται
περιοδικά µε βάση τα αποτελέσµατα των σχετικών µετρήσεων στον εξοπλισµό της
διακίνησης.

Β.4.2. Αντιµετώπιση ατµοσφαιρικών εκποµπών.
Β.4.2.1. Να πραγµατοποιείται τακτικός έλεγχος και συντήρηση των καυστήρων και
των αγωγών καπναερίων για την καλή λειτουργία τους.
Β.4.2.2. Να χρησιµοποιείται ως καύσιµο φυσικό αέριο. Να πραγµατοποιούνται
εβδοµαδιαίες αναλύσεις των ποιοτικών και ποσοτικών χαρκτηριστικών του καυσίµου,
στις οποίες να προσδιορίζονται: CH4, C2H6, H2, CO2, N2, S και η κατώτερη
θερµογόνος δύναµη (ΚΘ∆). Η δειγµατοληψία και ανάλυση των προαναφερόµενων
παραµέτρων της διεργασίας καύσης, να εκτελούνται σύµφωνα µε τα πρότυπα CEN ή
ISO ή τα εθνικά ή διεθνή πρότυπα που εξασφαλίζουν την παροχή δεδοµένων
ισοδύναµης επιστηµονικής ποιότητας. Σε περίπτωση που η εταιρεία επιθυµεί την
αντικατάσταση στο σύνολο ή εν µέρει του χρησιµοποιούµενου καυσίµου, να
υποβληθεί στην αδειοδοτούσα Υπηρεσία σχετική Τεχνική Έκθεση µε πλήρη
περιγραφή της λειτουργίας και τυχόν µεταβολών που θα επέλθουν στον εξοπλισµό
της εγκατάστασης, καθώς και των µέτρων αντιρρύπανσης και παρακολούθησης των
εκποµπών στο περιβάλλον που επιβάλλεται να ληφθούν, µε αντίστοιχη αναφορά στις
Βέλτιστες ∆ιαθέσιµες Τεχνικές (Β∆Τ).
Β.4.2.3. Η τροφοδοσία πρώτων ή/και βοηθητικών υλών στο σύνολο των
διεργασιών να γίνεται, κατά το δυνατόν, µε χρήση κλειστών συστηµάτων. Η
τροφοδοσία να γίνεται µε κατάλληλη ταχύτητα ανάλογα µε τις ιδιότητες του
τροφοδοτούµενου υλικού.
Β.4.2.4. Τα όξινα αέρια απόβλητα (sour gases) της παραγωγικής διαδικασίας
πρέπει να υφίστανται επεξεργασία οδηγούµενα στις µονάδες συγκέντρωσης και
κατακράτησης υδροθείου/παραγωγής θείου. Κατά το πρώτο στάδιο της επεξεργασίας
να πραγµατοποιείται απορρόφηση του περιεχοµένου στα αέρια υδροθείου από
διάλυµα διγλυκολαµίνης. Εν συνεχεία, η χρησιµοποιηθείσα διγλυκολαµίνη να
αναγεννάται, τα δε όξινα αέρια που προκύπτουν από την αναγέννηση να οδηγούνται
στη µονάδα παραγωγής θείου.
Β.4.2.5. Τα όξινα υγρά απόβλητα (sour waters) της παραγωγικής διαδικασίας
πρέπει να υφίστανται απογύµνωση µε ατµό. Τα προκύπτοντα από την απογύµνωση
υγρά και αέρια ρεύµατα, να οδηγούνται τα µεν πρώτα στην µονάδα επεξεργασίας
υγρών αποβλήτων, τα δε δεύτερα στη µονάδα παραγωγής θείου.
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Β.4.2.6. Απαγορεύεται η καύση των αναφερόµενων στους π.ο. Β.4.2.4. και
Β.4.2.5. όξινων αερίων ρευµάτων στον πυρσό, εκτός των περιπτώσεων έκτακτης
ανάγκης.
Β.4.2.7. Oι εξαερώσεις των δεξαµενών αποθήκευσης υγρού θείου να οδηγούνται
προς καύση στον αποτεφρωτή.
Β.4.2.8. Η µονάδα κοκκοποίησης θείου να είναι εφοδιασµένη µε κατάλληλο
σακκόφιλτρο για την κατακράτηση σωµατιδίων και σύστηµα κυκλώνων, ώστε στην
έξοδο των απαερίων να τηρείται το όριο της κείµενης νοµοθεσίας (150 mg/m3
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 1180/81). Το σακκόφιλτρο διαστάσεων 1880 mm x
1880 mm x 8000 mm, θα επιθεωρείται τακτικά για την εξασφάλιση της καλής
λειτουργίας του, και όταν πλέον δεν πληροί τις απαιτούµενες προδιαγραφές, θα
παραδίδεται σε αδειοδοτηµένη εταιρεία για την περαιτέρω διαχείρισή του και θα
αντικαθίστανται µε νέο αντίστοιχων προδιαγραφών. Το σύστηµα τροφοδοσίας,
ζύγισης και ανάµιξης να είναι αυτόµατο και κλειστό και η µεταφορά των στερεών
υλικών να πραγµατοποιείται κατά το δυνατόν µε κλειστό σύστηµα αεροµεταφοράς.
∆εδοµένης της αναστολής λειτουργίας της µονάδας κοκκοποίησης θείου, οι
παραπάνω υποδοµές και εξοπλισµός δεν είναι υποχρεωτικό να λειτουργούν. Σε
περίπτωση επαναλειτουργίας της µονάδας, η εταιρεία θα πρέπει εγκαίρως να
µεριµνήσει για τη λειτουργία όλων των προβλεπόµενων στον παρόντα π.ο. στοιχείων
του εξοπλισµού, ενηµερώνοντας εγγράφως την αδειοδοτούσα Υπηρεσία. Η εν λόγω
ενηµέρωση θα επιτρέπει τη λειτουργία της συγκεκριµένης µονάδας, χωρίς να
απαιτείται τροποποίηση της παρούσας Απόφασης.
Β.4.2.9.

Να λειτουργεί σύστηµα αυτοµάτου προσαγωγής ατµού στον πυρσό.

Β.4.2.10. Μονάδες Ανάκτησης θείου
α)
Το τελευταίο στάδιο της επεξεργασίας των όξινων αερίων πριν διοχετευθούν
στην ατµόσφαιρα να λαµβάνει χώρα στο συγκρότηµα ανάκτησης θείου, το οποίο
αποτελείται από δύο (2) µονάδες Claus τριών σταδίων, δυναµικότητας 450 t/d εκάστη
και από µία µονάδα κατεργασίας απαερίων (tail gas treatment unit) τύπου Sulfreen,
δυναµικότητας 450 t/d. Η δυναµικότητα των Μονάδων να είναι επαρκής προκειµένου
να εξασφαλίζεται η τακτική συντήρησή τους, χωρίς σηµαντική αύξηση των εκποµπών
θείου.
β)
Τα απαέρια των µονάδων Claus να υφίστανται µετάκαυση. Στην έξοδο του
αποτεφρωτήρα να τηρούνται τα όρια εκποµπής H2S του εδαφίου Β.1.1.2.γ
γ)
Η συνολική απόδοση των Μονάδων ανάκτησης θείου να είναι τουλάχιστον
99% πριν τον αποτεφρωτήρα.
δ)
Να εξασφαλίζεται συντελεστής λειτουργίας των µονάδων τουλάχιστον 96%,
συµπεριλαµβανοµένων των διακοπών λόγω προγραµµατισµένων εργασιών
συντήρησης.
ε)
Σε περίπτωση που απαιτείται η κατεργασία αυξηµένων ποσοτήτων όξινων
αερίων (πχ, λόγω αυξηµένης µετατροπής στις µονάδες αποθείωσης), να µειώνεται
αντίστοιχα η τροφοδοσία των µονάδων που παράγουν όξινα αέρια.
στ)
Οι φούρνοι να διαθέτουν καυστήρα τύπου split flow (προανάµειξη και καύση
του αερίου από τους απογυµνωτές όξινων νερών (sour water stripper off-gases) µε
τµήµα του όξινου αερίου (acid gas)). Να γίνεται έλεγχος και ρύθµιση του οξυγόνου
και της θερµοκρασίας των ζωνών καύσης στον καυστήρα. Ο τυχόν σχηµατισµός
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αποθέσεων αµµωνιακών αλάτων να ελέγχεται και µε την παρακολούθηση της
πτώσης πίεσης σε κάθε αντιδραστήρα.
ζ)
Να λαµβάνεται πρόνοια για τη µείωση των οσµηρών ουσιών, που
ενδεχοµένως δηµιουργούνται κατά την παραγωγή και αποθήκευση του υγρού θείου.
η)
Για την παρακολούθηση της καλής λειτουργίας του συγκροτήµατος
παραγωγής θείου απαιτείται η λειτουργία συστήµατος αυτοµάτου ελέγχου της
λειτουργίας του.
Προς τούτο απαιτείται η εβδοµαδιαία παρακολούθηση και καταγραφή της
συγκέντρωσης Η2S στην είσοδο και Η2S, SO2 στην έξοδο των µονάδων καθώς και η
συνεχής µέτρηση και ρύθµιση του λόγου Η2S/SO2 ώστε να διατηρείται στο 2:1 και να
εξασφαλίζεται η µέγιστη απόδοση των µονάδων. Επίσης να παρακολουθούνται
συνεχώς οι θερµοκρασίες εισόδου και εξόδου των αντιδραστήρων. Με βάση τις
ενδείξεις των προαναφερόµενων οργάνων (ή και άλλων προσθέτων µετρητικών
συσκευών να πραγµατοποιείται η αποτελεσµατική ρύθµιση των µονάδων
παραγωγής θείου και των µετακαυστήρων.
Επιπλέον να παρακολουθούνται συνεχώς οι θερµοκρασίες εισόδου και εξόδου των
αντιδραστήρων.
θ)
Για τον έλεγχο της λειτουργίας του αποτεφρωτήρα να πραγµατοποιείται
συνεχής µέτρηση των συγκεντρώσεων Η2S, SO2 και O2 καθώς και της θερµοκρασίας
στην έξοδό του.
ι)
Η λειτουργία των µονάδων ανάκτησης θείου δεν πρέπει να διακόπτεται παρά
µόνο σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, οπότε θα ειδοποιείται εντός τριών ωρών
(µέσω telefax) η ∆/νση ΕΑΡΘ του ΥΠΕΚΑ και η αρµόδια Υπηρεσία της οικείας
Περιφερειακής Ενότητας.
Σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας των προαναφερόµενων µονάδων να
γίνονται άµεσα όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την µείωση της παραγωγής όξινων
αερίων ρευµάτων. Εφόσον το πρόβληµα συνεχίζεται, πέραν του οκταώρου,
επιβάλλεται η διακοπή της λειτουργίας όλων των µονάδων που παράγουν όξινα
αέρια ρεύµατα.
Οι ενέργειες της επιχείρησης για την αντιµετώπιση της κατάστασης από την στιγµή
που διακόπτεται η λειτουργία των µονάδων µέχρι την συµπλήρωση οκταώρου (ή και
νωρίτερα εφόσον οι εν λόγω µονάδες επαναλειτουργήσουν εντός του οκταώρου) να
γνωστοποιούνται µε κατάλληλη τεκµηρίωση στη ∆/νση ΕΑΡΘ του ΥΠΕΚΑ και στην
αρµόδια Υπηρεσία της οικείας Περιφερειακής Ενότητας και να προτείνονται µέτρα για
την αποφυγή της επανάληψης παρόµοιου συµβάντος.
Οι δύο (2) µονάδες Claus, οι οποίες είναι δυνατόν να λειτουργούν εναλλάξ ή εν
παραλλήλω, καθώς και η µονάδα Sulfreen, να µην τίθενται εκτός λειτουργίας, παρά
µόνο σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, οπότε θα ειδοποιείται εντός 24ώρου (µέσω
τέλεφαξ ή επιστολής άµεσης επίδοσης) η αρµόδια Υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας,
Στις περιπτώσεις αυτές τα απαέρια να οδηγούνται για καύση στον αποτεφρωτήρα.
Β.4.2.11. Οι ασφαλιστικές βαλβίδες να εκτονώνονται σε κλειστό κύκλωµα συλλογής
και να οδηγούνται προς καύση στον πυρσό.
Β.4.2.12. Η λειτουργία των λεβήτων της εγκατάστασης να είναι σύµφωνη µε τις
απαιτήσεις της ΚΥΑ 11294/93 (ΦΕΚ 264/Β/15.4.93). Η εταιρεία να διαθέτει τον
αναγκαίο εξοπλισµό µετρήσεων των καυσαερίων για τον έλεγχο της καλής
λειτουργίας των καυστήρων, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της πιο πάνω ΚΥΑ.
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Β.4.2.13. Απαγορεύεται
εγκατάσταση.

η

κάθε

µορφής

ανεξέλεγτη

καύση

υλικών

στην

Β.4.3. ∆ιαχείριση υγρών αποβλήτων.
Β.4.3.1. Απαγορεύεται η µε οποιονδήποτε τρόπο διάθεση ανεπεξέργαστων ή
µερικώς επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων στο περιβάλλον (έδαφος, υπέδαφος ή
υδάτινο αποδέκτη).
Β.4.3.2. Να εξασφαλίζεται η στεγανότητα κατά τη διαδικασία φόρτωσης εκφόρτωσης αργού πετρελαίου και υγρών αποβλήτων τρίτων που παραλαµβάνονται
στην εγκατάσταση, καθώς και κατά τη διακίνηση και αποθήκευση των προϊόντων.
Β.4.3.3. Να υπάρχει δυνατότητα παροχέτευσης των τυχόν διαρροών από τις
λεκάνες ασφαλείας των δεξαµενών, στο σύστηµα ελαιοδιαχωριστών της
εγκατάστασης.
Β.4.3.4. Κατά τη διαδικασία φόρτωσης - εκφόρτωσης του δεξαµενόπλοιου, λοιπών
πλοίων που παραδίδουν υγρά απόβλητα προς επεξεργασία στην εγκατάσταση, και
κατά τη φόρτωση-εκφόρτωση βυτιοφόρων οχηµάτων, να γίνεται έλεγχος των
συνδέσεων για τυχόν ύπαρξη διαρροής.
Β.4.3.5. Να εφαρµόζεται πρόγραµµα ελέγχου και αντιµετώπισης διαρροών, µε
τακτικό έλεγχο των σηµείων της εγκατάστασης όπου ενδέχεται να υπάρξει διαρροή.
Ο έλεγχος να είναι οπτικός (για παράδειγµα έλεγχος των συνδέσεων κατά τη
φόρτωση - εκφόρτωση), υπολογιστικός (µε εκτίµηση των διακινούµενων ποσοτήτων
υγρών χηµικών ουσιών µε τη µέθοδο του ισοζυγίου µάζας, ώστε από τυχόν
παρεκκλίσεις να διαπιστώνεται η ύπαρξη διαρροής), καθώς και βάσει µετρήσεων
που διενεργούνται σε εφαρµογή σχετικού προγράµµατος.
Β.4.3.6. Να λειτουργούν, κατά το δυνατόν, ανεξάρτητα συστήµατα συλλογής των
διαφορετικής ποιότητας ρευµάτων υγρών αποβλήτων.
Β.4.3.7. Ο σχεδιασµός της παραγωγικής διαδικασίας να προβλέπει την
ελαχιστοποίηση των ενάρξεων και διακοπών της παραγωγής, για την
ελαχιστοποίηση υψηλών στιγµιαίων εκποµπών καθώς και κατανάλωσης πόρων
(ενέργεια, νερό, κλπ).
Β.4.3.8. Σε περιπτώσεις αναγκαστικής ή προγραµµατισµένης διακοπής της
παραγωγικής διαδικασίας, να γίνεται χρήση συστηµάτων συλλογής των
χρησιµοποιούµενων υλικών, για την επαναχρησιµοποίηση τους.
Β.4.3.9. Να γίνεται προσπάθεια χρησιµοποίησης απιονισµένου νερού στα
συστήµατα ψύξης. Εναλλακτικά, να χρησιµοποιείται θαλασσινό νερό το οποίο να
καθαρίζεται αυτόµατα µέσω χρησιµοποίησης φίλτρων και διαδικασίας συνεχούς
χλωρίωσης.
Β.4.3.10. Το σύνολο των υγρών αποβλήτων της παραγωγικής διαδικασίας και το
σύνολο των αστικών λυµάτων της εγκατάστασης να υφίσταται επεξεργασία για την
µείωση του ρυπαντικού του φορτίου πριν διατεθεί στην θάλασσα.
Β.4.3.11. Τα απόβλητα της πλύσης των ρητινών στην µονάδα αποσκλήρυνσης
νερού, να υφίστανται εξουδετέρωση - φυσικοχηµική επεξεργασία (ρύθµιση pH και
καθίζηση) σε ειδική δεξαµενή, και κατόπιν να οδηγούνται στον αγωγό εκροής
θαλασσινού νερού ψύξης.
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Β.4.3.12. Τα υγρά απόβλητα της παραγωγικής διαδικασίας (αποµαστεύσεις
λεβήτων, τα νερά από την µονάδα απογύµνωσης όξινου νερού, κλπ), τα έρµα
δεξαµενοπλοίων, τα πετρελαιοµένα νερά τρίτων που παραλαµβάνονται στις χερσαίες
εγκαταστάσεις, καθώς και τα ρυπασµένα µε πετρελαιοειδή όµβρια, νερά πλύσης και
τα νερά πυρόσβεσης, να συγκεντρώνονται στη δεξαµενή αποθήκευσης έρµατος και
πετρελαιοµένου νερού (ΤΚ-661), χωρητικότητας 11.924 m3, και κατόπιν να
οδηγούνται σε σύστηµα τεσσάρων παράλληλων ελαιοδιαχωριστών (τύπου
βαρύτητας και συσσωµάτωσης), δυναµικότητας επεξεργασίας 68,1 m3/h. Η
αποχωριζόµενη ποσότητα πετρελαιοειδών ουσιών να αντλείται προς στις δεξαµενές
αποθήκευσης αργού, ενώ το κατεργασµένο νερό να οδηγείται από την έξοδο των
ελαιοδιαχωριστών προς το φρέατιο απόνερων Νο 1 και από εκεί µέσω αντλιών προς
τον αγωγό εκροής του ψυκτικού νερού που εκβάλει στο κανάλι, µέσω του οποίου
απορρίπτεται στη θάλασσα.
Β.4.3.13. Τα αστικά λύµατα να υφίστανται επεξεργασία εντός της εγκατάστασης, σε
µονάδα βιολογικού καθαρισµού µε τη µέθοδο του παρατεταµένου αερισµού
ενεργοποιηµένης ιλύος, δυναµικότητας 11m3/d. Κατόπιν να χλωριώνονται και να
απορρίπτονται στον αγωγό εκροής ψυκτικού νερού. Η ιλύς που δηµιουργείται στο
σύστηµα επεξεργασίας αστικών λυµάτων να παραδίδεται σε αδειοδοτηµένη εταιρεία
για διάθεση εκτός της εγκατάστασης.
Β.4.3.14. Τα µη ρυπασµένα όµβρια ύδατα από όλους τους χώρους της
εγκατάστασης, να συλλέγονται σε σύστηµα φρεατίων και µε έλεγχο στάθµης ή
φυσική ροή να να απορρίπτονται στο κανάλι.
Β.4.3.15. Σε περίπτωση διαρροών εντός της εγκατάστασης, το υλικό να
επικαλύπτεται άµεσα µε κατάλληλο απορροφητικό µέσο (π.χ. άµµος) το οποίο
πρέπει να αποµακρύνεται µετά τον εµποτισµό του προς περαιτέρω διαχείριση
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία περί επικινδύνων ή µη επικινδύνων αποβλήτων
κατά περίπτωση, και να αντικαθίσταται µε νέο. Εναλλακτικά ή επικουρικά η διαρροή
να αντιµετωπίζεται µε τη δηµιουργία µικρών φραγµάτων.
Β.4.3.16. Σε περίπτωση διαρροών µεγάλης έκτασης εντός της εγκατάστασης, το
υλικό να αντλείται, να τοποθετείται σε κατάλληλους περιέκτες και να παραδίδεται
προς περαιτέρω διαχείριση σε κατάλληλα αδειοδοτηµένη εταιρία διαχείρισης
επικίνδυνων ή µη επικίνδυνων αποβλήτων ανάλογα µε το χαρακτηρισµό του υλικού.
Β.4.3.17. Οι διαρροές που έχουν ως συνέπεια τη διάχυση υλικών στη θάλασσα, να
αντιµετωπίζονται µε τη χρήση κατάλληλων κατά περίπτωση µέσων.
Β.4.3.18. Ειδικότερα για την περίπτωση διαρροής πετρελαιοειδών, η εταιρεία οφείλει
να διαθέτει ανάλογο τεχνικό εξοπλισµό πρόληψης και καταπολέµησης ρύπανσης της
θάλασσας από πετρελαιοειδή (πλωτά φράγµατα, απορροφητικά υλικά, διασκορπιστικές
ουσίες κλπ) που υποδεικνύεται από την οικεία Λιµενική Αρχή καθώς και εγκεκριµένο
«Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης», συµβατό µε το Τοπικό Σχέδιο της Λιµενικής Αρχής, που
πρέπει να ακολουθείται για την αντιµετώπιση ενδεχόµενων περιστατικών ρύπανσης της
θάλασσας. Ο αναφερόµενος τεχνικός εξοπλισµός, να ελέγχεται τακτικά, ώστε να είναι
πάντα έτοιµος προς χρήση.
Β.4.3.19. Τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά των αποβλήτων να
παρακολουθούνται και να καταγράφονται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στους π.ο.
Β.4.6.2.2.1. και Β.4.6.2.2.2. της παρούσας Απόφασης.
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Β.4.4. ∆ιαχείριση στερεών αποβλήτων (επικίνδυνων / µή επικίνδυνων).
Β.4.4.1. Απαγορεύεται η διάθεση στερεών και επικίνδυνων αποβλήτων σε
επιφανειακούς υδάτινους αποδέκτες και στο έδαφος. Να λαµβάνεται µέριµνα για την
προστασία των επιφανειακών ή υπόγειων νερών από ενδεχόµενη ρύπανση.
Β.4.4.2. Η συλλογή, µεταφορά, αποθήκευση και η εν γένει διαχείριση των στερεών
αποβλήτων, να γίνεται σύµφωνα µε το Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/13.2.2012), να
τηρούνται δε κατά περίπτωση οι διατάξεις των πιο κάτω αποφάσεων όπως αυτές
ισχύουν, αναλόγως των ρευµάτων αποβλήτων, όπως αυτά παρουσιάζονται στον
Πίνακα 9. της παρούσας Απόφασης:
Μη επικίνδυνα απόβλητα (ενδεικτικά απόβλητα αστικού τύπου, λάσπες, κλπ) :


Κ.Υ.Α 29407/3508/2002 ( ΦΕΚ 1572Β΄/16-12-2002 ) «Μέτρα και όροι για
την υγειονοµική ταφή των αποβλήτων».



K.Y.A 50910/2727/2003 ( ΦΕΚ 1909Β΄/22-12-2003 ) «Μέτρα και όροι για τη
∆ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων, Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασµός».

Επικίνδυνα απόβλητα (ενδεικτικά λάσπες µε πετρελαιώδη κατάλοιπα, κλπ) :


ΚΥΑ 13588/725 (ΦΕΚ 383Β/28-03-2006) «Μέτρα όροι και περιορισµοί για
την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων. Αντικατάσταση της ΚΥΑ
19396/1546/1997».



ΚΥΑ 24944/1159 (ΦΕΚ 791Β/30-6-2006) «Έγκριση Γενικών Τεχνικών
Προδιαγραφών για τη διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων».

Β.4.4.3. Όλα τα µη επικίνδυνα στερεά απόβλητα καθώς και όλα τα επικίνδυνα
απόβλητα να συγκεντρώνονται προσωρινά σε κατάλληλα διαµορφωµένους χώρους
και για το χρονικό διάστηµα που επιτρέπεται σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, και
στη συνέχεια να παραδίδονται σε φορέα/εργολάβο, ο οποίος πρέπει να διαθέτει
άδεια συλλογής και µεταφοράς µη επικίνδυνων αποβλήτων ή επικίνδυνων
αποβλήτων αντίστοιχα, και σύµβαση µε τον τελικό αποδέκτη των αποβλήτων.
Εφόσον τα απόβλητα παραδίδονται προς διαχείριση (εργασίες D ή R), εντός της
χώρας, η ΑΕΠΟ του τελικού αποδέκτη να επιτρέπει την παραλαβή των
συγκεκριµένων αποβλήτων στην εγκατάστασή του. Η εταιρία να ενηµερώνει το
φάκελο της ΜΠΕ µε τα προαναφερόµενα δικαιολογητικά.
Β.4.4.4. Η προσωρινή αποθήκευση των επικίνδυνων αποβλήτων εντός της
εγκατάστασης (συσκευασίες µε κατάλοιπα επικίνδυνων ουσιών, χρησιµοποιηµένα
προσροφητικά υλικά διαρροών επικίνδυνων ουσιών, ατυχηµατικές απορρίψεις
επικίνδυνων ουσιών, λάσπες µε πετρελαιώδη κατάλοιπα κ.λπ.) να γίνεται, ανάλογα
πάντοτε µε το είδος και την ποσότητα των αποβλήτων, σε κλειστά µε ειδική σήµανση
δοχεία ή σε διαµορφωµένους χώρους οι προδιαγραφές των οποίων ορίζονται στην
ΚΥΑ Η.Π. 24944/1159/30-6-06 ( ΦΕΚ 791 Β΄).
Β.4.4.5. Τα επικίνδυνα απόβλητα που µεταφέρονται στο εσωτερικό της χώρας και
παραδίδονται σε τρίτους, θα πρέπει να συνοδεύονται από έγγραφα αναγνώρισης για
την παρακολούθηση της περαιτέρω διαχείρισης των αποβλήτων εκτός της
εγκατάστασης, που µπορεί να υπάρχουν σε ηλεκτρονική µορφή, και τα οποία
περιέχουν τα ενδεδειγµένα δεδοµένα που εκτίθενται στο Παράρτηµα ΙΒ του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006, καθώς και στις ΚΥΑ 13588/725/06 (ΦΕΚ 383Β)
και ΚΥΑ Η.Π. 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791Β).
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Β.4.4.6. Να υποβάλλεται σε ετήσια βάση κατά το µήνα Φεβρουάριο, η Ετήσια
Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων, µε τα στοιχεία που αναφέρονται στο προηγούµενο
έτος, σύµφωνα µε τις διατάξεις των ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β’) και ΚΥΑ
50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β’), όπως ισχύουν.
Β.4.4.7. Η διαχείριση των ρευµάτων αποβλήτων τα οποία εµπίπτουν στο πεδίο
εφαρµογής του Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179Α’) όπως τροποποιηµένος ισχύει, να γίνεται
σύµφωνα µε τις διατάξεις είτε του Νόµου αυτού (π.χ. για τα απόβλητα συσκευασίας),
είτε του αντίστοιχου για κάθε ρεύµα, Π. ∆/γµατος, που έχει εκδοθεί σε εφαρµογή του
ίδιου Νόµου. Ειδικότερα:
 Τα απόβλητα συσκευασιών (χαρτί, µέταλλα, κ.λ.π) να παραδίδονται σε
αδειοδοτηµένες εταιρίες προς συλλογή και αξιοποίηση µέσω εγκεκριµένων
συστηµάτων εναλλακτικής διαχείρισης σύµφωνα µε τον Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ
179 Α΄). Σε περίπτωση που η εταιρία εισάγει πλήρεις συσκευασίες πρώτων ή
βοηθητικών υλών, σύµφωνα µε το Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179Α) είναι υπόχρεος
διαχειριστής αναφορικά µε τις συσκευασίες αυτές. Ως εκ τούτου θα πρέπει να
συµβληθεί µε εγκεκριµένο σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης. Η ίδια
υποχρέωση ισχύει για τις συσκευασίες των προιόντων που διαθέτει στην
αγορά.
 Τα Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ) από τη συντήρηση και επισκευή του
Η/Μ εξοπλισµού του εργοστασίου ή και των οχηµάτων της εταιρίας (σε
περίπτωση που η αλλαγή λιπαντικών λαδιών αυτών γίνεται εντός της
εγκατάστασης) να αποθηκεύονται προσωρινά σε στεγανά δοχεία µε καπάκι
ασφαλείας, τα οποία να τηρούνται εντός του εργοστασίου, σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα στην Κ.Υ.Α. Η.Π. 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791/Β) και σε
περιοδικά διαστήµατα να παραδίδονται, µέσω κατάλληλα αδειοδοτηµένου
συλλέκτη, σε εγκεκριµένο σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης προς περαιτέρω
επεξεργασία, µε προτεραιότητα την αναγέννησή τους. Η διαχείρισή τους να
γίνεται σύµφωνα µε το Π.∆. 82/2004 (ΦΕΚ 64 Α).
 Η διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού, των
αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και των µεταχειρισµένων
ελαστικών οχηµάτων να γίνεται µέσω εγκεκριµένων συστηµάτων εναλλακτικής
διαχείρισης, σύµφωνα µε τις διατάξεις αντίστοιχα του Π.∆. 117/04 (ΦΕΚ 82Α),
όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 15/06 (ΦΕΚ 12Α), της Κ.Υ.Α.
41624/2057/Ε103/10 (ΦΕΚ 1625Β) και του Π.∆. 109/04 (ΦΕΚ 75Α).
Β.4.4.8. Η λάσπη που προκύπτει από την επεξεργασία των αστικών λυµάτων της
εγκατάστασης, να παραδίδεται σε αδειοδοτηµένη εταιρεία για την τελική διάθεσή της.
Β.4.4.9. Η λάσπη που προκύπτει κατά τη Γενική Συντήρηση των θαλάσσιων και
χερσαίων εγκαταστάσεων της ΚΑΒΑΛΑ OIL A.E. και κατά τη διάρκεια των
γεωτρήσεων να υφίσταται διαχείριση σύµφωνα µε τις διατάξεις των ΚΥΑ
13588/725/06 (ΦΕΚ 383Β) και ΚΥΑ 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791Β). Η λάσπη θα πρέπει
είτε να παραδίδεται σε αδειοδοτηµένη εταιρεία διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων,
είτε να αποθηκεύεται σε χώρο της εγκατάστασης που πληροί τις προδιαγραφές της
ΚΥΑ 24944/1159/06. Απαγορεύεται η προσωρινή αποθήκευση καθώς και η
εναπόθεση της λάσπης σε χώρους που δεν πληρούν τις προδιαγραφές της ΚΥΑ
24944/1159/06. Η εταιρεία, και εφόσον επιθυµεί τη διαχείριση του αποβλήτου εντός
της εγκατάστασης, οφείλει να υποβάλλει στην αδειοδοτούσα Υπηρεσία Τεχνική
Έκθεση σχετικά µε την προτεινόµενη µέθοδο διαχείρισης του αποβλήτου,
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εξετάζοντας τις δυνατότητες που παρέχονται από την κείµενη νοµοθεσία (περαιτέρω
επεξεργασία, διάθεση, αποτέφρωση), λαµβάνοντας υπόψη το ανάλογο κόστος –
περιβαλλοντικό όφελος κατά περίπτωση, και µε αναλυτική αναφορά στις Βέλτιστες
∆ιαθέσιµες Τεχνικές (Β∆Τ). Σε περίπτωση διάθεσης του αποβλήτου εκτός της
εγκατάστασης, θα πρέπει η αποδοχή του στο χώρο διάθεσης να προβλέπεται από
την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της εν λόγω εγκατάστασης, η δε
εταιρεία οφείλει να ενηµερώνει το φάκελο που τηρείται στο αρχείο της µε τις σχετικές
εγκρίσεις Περιβαλλοντικών Όρων των τελικών αποδεκτών του αποβλήτου, και κάθε
άλλο δικαιολογητικό (παραστατικά, συµβάσεις κλπ).
Β.4.4.10. Οι καταλύτες που χρησιµοποιούνται στην εγκατάσταση όταν εξαντληθούν
να αποστέλλονται σε ειδικές εγκαταστάσεις προς αξιοποίησή τους, µη επιτρεπόµενης
της απόρριψής τους µε τα λοιπά στερεά απόβλητα του εργοστασίου.
Β.4.4.11. Τα κενά δοχεία συσκευασίας που προκύπτουν να επιστρέφονται στους
προµηθευτές (όπως τα δοχεία αποθήκευσης υδροχλωρικού οξέος) για να
επαναχρησιµοποιούνται. Απαγορεύεται οποιαδήποτε εργασία καθαρισµού,
συντήρησης, ή προσωρινής αποθήκευσης των συσκευασιών αυτού του είδους εντός
της εγκατάστασης καθώς και η απόρριψη τους στα απορρίµµατα αστικής φύσεως.
Εφόσον η επαναχρησιµοποίηση των συσκευασιών µε χηµικά κατάλοιπα δεν είναι
εφικτή, να παραδίδονται σε κατάλληλα αδειοδοτηµένο φορέα διαχείρισης
επικίνδυνων αποβλήτων.
Β.4.4.12. Η σκόνη που συλλέγεται από τα συστήµατα αποκονίωσης της µονάδας
κοκκοποίησης θείου να επαναχρησιµοποιείται στην παραγωγική διαδικασία ενώ τα
πάσης φύσεως φίλτρα κατακράτησης ουσιών µετά το τέλος του κύκλου ζωής τους ή
σε περίπτωση που καθίστανται ακατάλληλα, να υφίστανται διαχείριση σύµφωνα µε
τη νοµοθεσία για τα επικίνδυνα απόβλητα.
Β.4.4.13. Τα εκτός προδιαγραφών προιόντα να αξιοποιούνται κατά το δυνατόν στην
παραγωγή και σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό, να παραδίδονται σε
κατάλληλα αδειοδοτηµένο φορέα διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων.
Β.4.5. Θόρυβος.
Β.4.5.1. Οι αεριοστρόβιλοι και ο ατµοστρόβιλος
ηχοµονωτικών θαλάµων για τον περιορισµό του θορύβου.
Β.4.5.2.

να

λειτουργούν

εντός

Να τηρείται το όριο του π.ο. Β. 3. της παρούσας Απόφασης.

Β.4.6. Καταγραφή – παρακολούθηση της ποιότητας του περιβάλλοντος και των
εκποµπών.
Β.4.6.1. Παρακολούθηση - καταγραφή της ποιότητας της ατµόφαιρας.
Β.4.6.1.1 Στην ευρύτερη περιοχή των εγκαταστάσεων της «ΚΑΒΑΛ OIL A.E.» να
λειτουργεί µε ευθύνη και δαπάνη της επιχείρησης δίκτυο καταγραφής - µέτρησης
ποιότητας ατµόσφαιρας αποτελούµενο από δεκατρείς σταθµούς µέτρησης (δώδεκα
(12) σταθµοί µέτρησης ολικού θείου και ένας (1) κεντρικός σταθµός ελέγχου
ποιότητας περιβάλλοντος). Το δίκτυο είναι κοινό για τις χερσαίες και τις θαλάσσιες
εγκαταστάσεις. Οι θέσεις των σταθµών µέτρησης αναφέρονται στη θεωρηµένη ΜΠΕ
και µπορούν να τροποποιούνται µετά από απόφαση της αρµόδιας Υπηρεσίας του
ΥΠΕΚΑ και των συναρµοδίων Υπηρεσιών, µε ή χωρίς σχετική πρόταση της
εταιρείας.
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Β.4.6.1.2. Οι δώδεκα (12) σταθµοί µέτρησης ολικού θείου να διαθέτουν
σύστηµα/συσκευή µέτρησης της ποσότητας των θειούχων ενώσεων στην
ατµόσφαιρα (διοξείδιο του θείου, υδρόθειο µερκαπτάνες, κλπ) σύµφωνα µε τα
αναφερόµενα στην θεωρηµένη ΜΠΕ. Οι µετρήσεις να πραγµατοποιούνται σύµφωνα
µε τις εκάστοτε ισχύουσες πρότυπες µεθόδους κατά CEN ή ΕΛΟΤ ή ISO ή DIN ή
άλλου ισότιµου διεθνούς προτύπου, ιεραρχούµενες µε την προαναφερόµενη σειρά
προτίµησης. Τα αποτελέσµατα µέτρησης ολικόυ θείου από τους δώδεκα (12)
σταθµούς µέτρησης σε συνδυασµό µε τα αντίστοιχα αποτελέσµατα του σταθµού
ελέγχου ποιότητας περιβάλλοντος, να καταγράφονται στις µηνιαίες και ετήσιες
εκθέσεις περιβάλλοντος και να αποστέλλονται στις αρµόδιες Υπηρεσίες σύµφωνα µε
τις διατάξεις της ΚΥΑ Η.Π. 14122/549/Ε.103/2011 (ΦΕΚ 488/Β’/30.3.2011).
Β.4.6.1.3. Ο κεντρικός σταθµός ελέγχου ποιότητας περιβάλλοντος να είναι
εφοδιασµένος µε αναλυτές συνεχούς µέτρησης και καταγραφής της ποιότητας της
ατµόσφαιρας. Να µετρούνται συνεχώς, οι συγκεντρώσεις στην ατµόσφαιρα διοξειδίου
του θείου (SΟ2), υδρόθειου (H2S), ολικών υδρογονανθράκων (HCT), µεθανίου (CH4)
και µη µεθανιούχων υδρογονανθράκων (HCNM). Επίσης να µετρούνται συνεχώς τα
εξής µετεωρολογικά στοιχεία: ταχύτητα του ανέµου, θερµοκρασία περιβάλλοντος,
σχετική υγρασία της ατµόσφαιρας. Η µέτρηση του ύψους της βροχόπτωσης είναι
προαιρετική. Οι αναλυτές (διοξειδίου του θείου/υδρόθειου, ολικών υδρογονανθράκων
/µεθανίου/µη µεθανιούχων υδρογονανθράκων) καθώς και το πολυκάναλο
καταγραφικό και το σύστηµα καταγραφής (data logger), να είναι εγκατεστηµένα µέσα
σε ειδικό θάλαµο (container) υπό συνεχή λειτουργία συστήµατος κλιµατισµού για τη
διατήρηση σταθερής θερµοκρασίας (απόκλιση ± 5οC χειµώνα/καλοκαίρι) και
αποφυγή υγρασίας. Τα σηµεία δειγµατοληψίας/µέτρησης της διεύθυνσης και
ταχύτητας του ανέµου, θερµοκρασίας και σχετικής υγρασίας, να είναι σταθερά και
σύµφωνα µε όσα επιµέρους προβλέπονται στη θεωρηµένη ΜΠΕ. Η µετάδοση των
δεδοµένων καταγραφής προς το Γραφείο του Τεχνικού Περιβάλλοντος των
εγκαταστάσεων να γίνεται ασύρµατα, ώστε να υπάρχει ροή πληροφοριών σε
πραγµατικό χρόνο και να διευκολύνεται η έγκαιρη διάγνωση περιστατικών
ατυχηµάτων ή δυσλειτουργιών στην παραγωγική διαδικασία.
Β.4.6.2.

Καταγραφή – παρακολούθηση εκποµπών.

Β.4.6.2.1.

Αέριες εκποµπές.

Β.4.6.2.1.1. Στην καπνοδόχο της µονάδας που εντάσσεται στο πεδίο εφαρµογής
της KYA 36060/1155/Ε.103/2013 να πραγµατοποιούνται ανά τρίµηνο µετρήσεις SΟ2,
ΝΟx, (ως NO2), πίεσης και ροής απαερίων και συνεχείς µετρήσεις Ο2 και
θερµοκρασίας. Από την 1η Ιανουαρίου 2016 να πραγµατοποιούνται επιπλέον ανά
τρίµηνο µετρήσεις εκποµπών CO. Από την ίδια ηµεροµηνία η εταιρεία οφείλει να
εφαρµόζει σύστηµα παρακολούθησης των εκποµπών SΟ2, ΝΟx και σκόνης σε
εφαρµογή του Μέρους 3 του Παραρτήµατος V της KYA 36060/155/Ε.103/2013.
Β.4.6.2.1.2. Στις καπνοδόχους των µονάδων καύσης που δεν εντάσσονται στο
πεδίο εφαρµογής της KYA 36060/1155/Ε.103/2013 να πραγµατοποιούνται ασυνεχείς
µετρήσεις και συγκεκριµένα µετρήσεις ΝΟx (ως NO2), Ο2, θερµοκρασίας και ροής
απαερίων ανά τρίµηνο, καθώς και µετρήσεις SΟ2, σωµατιδίων ανά εξάµηνο. Αντί των
ανωτέρω ασυνεχών µετρήσεων SO2, είναι δυνατόν οι εκποµπές αυτές να
προσδιορίζονται υπολογιστικά, βάσει της κατανάλωσης του φυσικού αερίου και της
περιεκτικότητάς του σε θείο.
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Β.4.6.2.1.3. Η λειτουργία των λεβήτων να πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στην ΚΥΑ 11294/93 (ΦΕΚ 264/Β’/15.4.93).
Β.4.6.2.1.4. Στην έξοδο του αποτεφρωτήρα να πραγµατοποιούνται συνεχείς
µετρήσεις Η2S, SΟ2, Ο2, θερµοκρασίας, και ροής απαερίων.
Β.4.6.2.1.5. Οι επιµέρους µονάδες και χώροι της επιχείρησης, να καλύπτονται από
δίκτυο εγκαταστηµένων ανιχνευτών διαφόρων τύπων ανάλογα µε τις χρήσεις και τις
απαιτήσεις των περιοχών που προστατεύουν (ενδεικτικά, ανιχνευτές καπνού
(ιονισµού), θερµικοί ανιχνευτές, ανιχνευτές απώλειας πίεσης κτιρίων, ανιχνευτές
εκρηκτικών αερίων, ανιχνευτές υδρόθειου, ανιχνευτές υδροχλωρίου, ανιχνευτές
χλωρίου), οι οποίοι θα µετράνε σε συνεχή βάση, καθώς και από φορητούς ανιχνευτές
υδρόθειου και άλλων αερίων. Ο τύπος ανιχνευτών και οι χώροι που βρίσκονται
εγκατεστηµένοι να είναι σύµφωνα µε τη θεωρηµένη ΜΠΕ.
Β.4.6.2.1.6. Για τον έλεγχο των έκτακτων περιπτώσεων διέλευσης αερίων στον
πυρσό, επιβάλλεται η συνεχής µέτρηση και καταγραφή της ροής και ποιότητας των
αερίων. Για το λόγο αυτό να λειτουργεί µετρητής ροής µε προσδιορισµό του µοριακού
βάρους των αερίων. Οι σχετικοί χάρτες καταγραφής να τηρούνται για έναν (1) χρόνο.
B.4.6.2.1.7. Να πραγµατοποιείται ετήσιος υπολογισµός των συνολικών εκποµπών
οργανικών πτητικών ενώσεων (VOCs) είτε µε τη µέθοδο των ισοζυγίων µάζας είτε µε
την χρήση ειδικού λογισµικού είτε µε χρήση βιβλιογραφικών συντελεστών εκποµπής
µε υπολογιστικές εξισώσεις, είτε µε συνδυασµό των ανωτέρω αναφερόµενων
µεθόδων. Να τηρείται σχετικό αρχείο.
Β.4.6.2.1.8. Ως διαρροή οργανικών πτητικών ενώσεων θεωρείται ένδειξη του
οργάνου µέτρησης µεγαλύτερη των 5000 ppm, όταν η µέτρηση πραγµατοποιείται σε
απόσταση 1cm από το προς έλεγχο σηµείο. Οι διαρροές πρέπει να επιδιορθώνονται
το συντοµότερο δυνατόν (εντός πέντε ηµερών κατά µέγιστο), εκτός των
περιπτώσεων που αυτό είναι αδύνατο για τεχνικοοικονοµικούς και λειτουργικούς
λόγους. Οι περιπτώσεις αυτές να καταγράφονται σε σχετικό ηµερολόγιο, στο οποίο
να αναφέρεται το µέγεθος της διαρροής, ο χρόνος επιδιόρθωσης, το αποτέλεσµα του
επανελέγχου και ο λόγος ενδεχοµένης καθυστέρησης της επιδιόρθωσης. Σε
περίπτωση µεγάλης διαρροής πρέπει να λαµβάνονται άµεσα µέτρα για την
αποκατάσταση της βλάβης ή τη διακοπή της λειτουργίας του αντίστοιχου τµήµατος.
Β.4.6.2.1.9. Στην περίπτωση που προκύψουν σηµαντικές µεταβολές ως προς το
χρησιµοποιούµενο καύσιµο ή τον τρόπο λειτουργίας των µονάδων, πρέπει να
ενηµερώνεται σχετικά η αδειοδοτούσα Υπηρεσία. Η εταιρεία οφείλει προς τούτο, να
υποβάλλει σχετική Τεχνική Έκθεση µε πλήρη περιγραφή και τεχνική ανάλυση των
πραγµατοποιούµενων µεταβολών, καθώς και µε αναφορά στις Βέλτιστες ∆ιαθέσιµες
Τεχνικές (Β∆Τ). Η αδειοδοτούσα Υπηρεσία αποφασίζει αν οι απαιτήσεις σχετικά µε
την παρακολούθηση εξακολουθούν να επαρκούν ή αν χρειάζεται να
αναπροσαρµοστούν.
Β.4.6.2.2.

Εκποµπές στα υγρά απόβλητα και στους υδάτινους αποδέκτες.

Β.4.6.2.2.1. Να πραγµατοποιούνται δειγµατοληψίες και αναλύσεις των
παραµέτρων των υγρών αποβλήτων της εγκατάστασης, και συγκεκριµένα: (α) στην
είσοδο και έξοδο του θαλασσινού νερού του συστήµατος ψύξης, (β) στα
επεξεργασµένα απόβλητα της Μονάδας επεξεργασίας πετρελαιοµένων νερών, µετά
την έξοδο από τους ελαιοδιαχωριστές και πριν εισαχθούν στον αγωγό εκροής του
νερού ψύξης, (γ) µετά την ανάµιξη όλων των ρευµάτων υγρών αποβλήτων
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(απόβλητα µονάδας όξινου νερού, απόβλητα νερών ψύξης, απόβλητα µονάδας
επεξεργασίας πετρελαιοµένων νερών) και στο σηµείο που αυτά εξέρχονται από την
εγκατάσταση προς το τελικό κανάλι, (δ) στο εξερχόµενο ρεύµα της µονάδας
επεξεργασίας αστικών λυµάτων µετά τη χλωρίωσή του και πριν την απόρριψή του
στο κανάλι και (ε): στα πετρελαιοµένα νερά τρίτων που παραλαµβάνονται στις
χερσαίες εγκαταστάσεις, πριν την εισαγωγή τους για επεξεργασία στη Μονάδα
επεξεργασίας πετρελαιοµένων νερών. Η συχνότητα των αναλύσεων και οι
µετρούµενες παράµετροι καθορίζονται ως εξής: Στο ρεύµα (α): Θερµοκρασία εισόδου
και εξόδου του θαλασσινού νερού ψύξης, ελεύθερο χλώριο στην έξοδο. Οι µετρήσεις
των θερµοκρασιών να πραγµατοποιούνατι και να καταγράφονται έξι φορές το 24ωρο.
Στο ρεύµα (β): pH, ολικά αιωρούµενα στερεά (ΤSS), BOD5, COD., υδρογονάνθρακες,
σίδηρος ολικός, θειούχα. Οι δειγµατοληψίες και αναλύσεις να γίνονται εβδοµαδιαίως,
και σε κάθε περίπτωση κατά τη λειτουργία των ελαιοδιαχωριστών. Η απόδοση των
ελαιοδιαχωριστών θα πρέπει (βάσει αναλύσεων) να είναι > 90% για τις ελαιώδεις
ουσίες, 10-60% για BOD5, 70-95% για ΤSS. Στο ρεύµα (γ): θερµοκρασία, παροχή,
pH, υδρογονάνθρακες (ολικοί), θειούχα, ολικά αιωρούµενα στερεά (TSS), BOD5,
COD, σίδηρος ολικός. Να τηρούνται τα εξής όρια: Υδρογονάνθρακες (ολικοί): 0.051.5 mg/l, BOD5: 2-20 mg/l, COD: 30-125 mg/l, ολικά αιωρούµενα στερεά (TSS): 1020 mg/l. Οι δειγµατοληψίες και αναλύσεις να γίνονται ως εξής: εβδοµαδιαίως για pH,
υδρογονάνθρακες (ολικοί), θειούχα και µηνιαίως για ολικά αιωρούµενα στερεά (TSS),
BOD5, COD, σίδηρος ολικός. Στο ρεύµα (δ): pH, BOD5, COD, ολικά αιωρούµενα
στερεά (ΤSS), οργανικό µέρος αιωρούµενων στερεών (VSS), ελέυθερο χλώριο. Οι
δειγµατοληψίες και αναλύσεις να γίνονται εβδοµαδιαίως. Στο ρεύµα (ε): Υδράργυρος
και αλογονοµένοι υδρογονάνθρακες. Οι δειγµατοληψίες και αναλύσεις να γίνονται
ανά παραλαµβανόµενο φορτίο.
Β.4.6.2.2.2. Οι αναφερόµενες στην προηγούµενη παράγραφο αναλύσεις να
πραγµατοποιούνται στο Χηµείο της εγκατάστασης. Μία (1) τουλάχιστον φορά ανά
έτος, ίδια δείγµατα υγρών αποβλήτων από όλα τα αναφερόµενα ρεύµατα (β) έως και
(ε), να αναλύονται σε εξωτερικό διαπιστευµένο εργαστήριο προς σύγκριση των
αποτελεσµάτων. Τα δείγµατα αυτά θα πρέπει να συλλέγονται από αρµόδιο
επιστηµονικό συνεργάτη του εξωτερικού εργαστηρίου ή εναλλακτικά από αρµόδιο
επιστηµονικό συνεργάτη της εταιρείας «ΚΑΒΑΛΑ OIL Α.Ε.» αλλά πάντοτε υπό την
παρουσία και τις υποδείξεις το πρώτου, προς εξασφάλιση της καταλληλότητας και
επάρκειας των µεθόδων δειγµατοληψίας.
Β.4.6.2.2.3. Η διάθεση υγρών αποβλήτων των χερσαίων εγκαταστάσεων της
«ΚΑΒΑΛΑ OIL A.E.» στη θάλασσα, να αφορά αποκλειστικά τη θαλάσσια περιοχή
που ορίζεται στη Νοµαρχιακή Απόφαση Αριθ. 6924/1987 (ΦΕΚ 475/3-9-1987)
«Ορισµός αποδέκτη βιοµηχανικών αποβλήτων και αστικών λυµµάτων στο Ν.
Καβάλας». Σε ότι αφορά στα ανώτατα επιτρεπτά όρια συγκέντρωσης ουσιών και
ρυπαντών στα υγρά απόβλητα, ισχύουν τα αυστηρότερα κατά περίπτωση όρια,
µεταξύ αυτών που προβλέπονται στην προαναφερόµενη Νοµαρχιακή Απόφαση, και
στους π.ο. Β.4.6.2.2.1. και Β.2.2.1. της παρούσας Απόφασης.
Β.4.6.2.3.

Ελεγχος ρύπανσης εδάφους και υπογείων υδάτων.

Β.4.6.2.3.1. Να πραγµατοποιούνται δειγµατοληψίες και αναλύσεις του εδάφους
ανά δύο µήνες, για την παρακολούθηση της πιθανής οξίνισής του από τη λειτουργία
των εγκαταστάσεων. Να λαµβάνονται δείγµατα µε καρότα µικρής διαµέτρου σε βάθος
15 εκατοστών, σε υποδείγµατα των 5 εκατοστών (0-5εκ., 5-10εκ., και 10-15εκ.) που
θα αναλύονται χωριστά για την εύρεση του βαθµού οξίνισης (pH). Οι δειγµατοληψίες
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και αναλύσεις να αφορούν τουλάχιστον τρία (3) σηµεία των εγκαταστάσεων, την
περιοχή γύρω από τον Πυρσό, την περιοχή γύρω από τη Μονάδα πετρελαιοµένης
λάσπης, την περιοχή γύρω από τον αποτεφρωτή της µονάδας θείου, καθώς και ένα
(1) τουλάχιστον σηµείο εντός του γηπέδου της εγκατάστασης, το οποίο όµως θα
βρίσκεται σε περιοχή µακρυά από τις παραγωγικές και άλλες δραστηριότητες της
εγκατάστασης. Οι αναλύσεις να γίνονται στο Χηµείο της εγκατάστασης. Μία (1)
τουλάχιστον φορά ανά έτος, ίδια δείγµατα εδάφους, να αναλύονται παράλληλα και σε
εξωτερικό διαπιστεµένο εργαστήριο προς σύγκριση των αποτελεσµάτων. Ισχύουν οι
ίδιες προϋποθέσεις αναφορικά µε τη διαδικασία δειγµατοληψίας, που προβλέπονται
και στον π.ο. Β.4.6.2.2.2.
Β.4.6.2.3.2. Να εφαρµόζεται πρόγραµµα παρακολούθησης της ποιότητας των
υπογείων νερών, για τον έλεγχο και πρόληψη της ρύπανσης. Συγκεκριµένα, να να
λαµβάνονται µηνιαίως δείγµατα νερού από τις σταθερές γεωτρήσεις (στο βάθος
εύρεσης του υδροφόρου ορίζοντα) σε σταθερά κατά το δυνατόν και
αντιπροσωπευτικά σηµεία (στην παράκτια ζώνη, και συγκεκριµένα µεταξύ των τριών
(3) δεξαµενών πλωτής οροφής και της ακτής), που θα ακολουθούνται από αναλύσεις
νερού, για την καταγραφή των ποιοτικών χαρακτηριστικών του νερού, και την
εκτίµηση τυχόν επιβάρυνσης των υπόγειων υδάτων από τη λειτουργία της
εγκατάστασης και ειδικότερα από τις δεξαµενές αποθήκευσης αργού πετρελαίου. Οι
παράµετροι που θα παρακολουθούνται και θα αναλύονται στα υπόγεια νερά είναι:
στάθµη υπόγειων υδάτων (βάθος υδροφόρου ορίζοντα), θερµοκρασία, βαθµός
οξίνισης (pH), ολικοί υδρογονάνθρακες, ολικός άνθρακας (TOC), θειούχα,
υδράργυρος. Να ενηµερώνεται εγκαίρως η αρµόδια Υπηρεσία της οικείας
Περιφέρειας, ώστε εφόσον επιθυµεί να αντιπροσωπεύεται από αρµόδιο υπάλληλό
της κατά την εκτέλεση των δειγµατοληψιών νερού, ο οποίος µπορεί να υποδεικνύει
τα µέσα και τους όρους για την εκτέλεση των αναφερόµενων διαδικασιών µε τα οποία
η εταιρεία οφείλει να συµµορφώνεται. Μία (1) τουλάχιστον φορά ανά έτος, ίδια
δείγµατα υπόγειων υδάτων, να αναλύονται και στο Χηµείο της εγκατάστασης και σε
εξωτερικό διαπιστευµένο εργαστήριο προς σύγκριση των αποτελεσµάτων. Ισχύουν οι
ίδιες προυποθέσεις αναφορικά µε τη διαδικασία δειγµατοληψίας, που προβλέπονται
και στον π.ο. Β.4.6.2.2.2.

B.5.

Τήρηση αρχείων / ηµερολογίων.

Επιβάλλεται η τήρηση των ακόλουθων αρχείων/ηµερολογίων. Εναλλακτικά τα
ηµερολόγια µπορούν να τηρούνται σε ηλεκτρονική µορφή. Όσα στοιχεία της
παραγωγικής διαδικασίας αποθηκεύονται ηλεκτρονικά δεν απαιτείται η τήρησή τους
µε άλλο τρόπο (ηµερολόγια ή ξεχωριστές ηλεκτρονικές εγγραφές). Τα κατωτέρω
ηµερολόγια µπορεί να αντικαθίστανται από τα ηλεκτρονικά αρχεία που τηρούνται
µέσω του εσωτερικού συστήµατος µηχανογράφησης ή από τις αναφορές των
διαπιστευµένων τεχνικών εταιρειών που διενεργούν τις εκάστοτε µετρήσεις.
Β.5.1. Σε εφαρµογή του άρθρου 20 του Ν 4042/2012, η επιχείρηση οφείλει να τηρεί
χρονολογικό αρχείο µε τις ποσότητες, τη φύση, την προέλευση και, ανάλογα µε την
περίπτωση, τον προορισµό, τη συχνότητα συλλογής, τον τρόπο µεταφοράς και τη
µέθοδο επεξεργασίας που προβλέπονται για τα απόβλητα. Τα αρχεία για τα
επικίνδυνα απόβλητα να τηρούνται επί τουλάχιστον τρία έτη ενώ τα έντυπα
αναγνώρισης, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 10 της ΚΥΑ 13588/725/2006 (B΄ 383),
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επί τουλάχιστον δώδεκα µήνες. Τα αντίστοιχα αρχεία σε ότι αφορά στα µη επικίνδυνα
απόβλητα να τηρούνται για τουλάχιστον δύο έτη.
Β.5.2. Να τηρούνται τα παρακάτω αναφερόµενα, στα σηµεία (α) έως και (ιδ),
ηµερολόγια. Όπου τα στοιχεία αυτά συνοδεύονται από δειγµατοληψίες, µετρήσεις και
αναλύσεις, τα σχετικά αποτελέσµατα να παρουσιάζονται τόσο µε τη µορφή έκαστης
µεµονωµένης µέτρησης/ ανάλυσης, όσο και µε τη µορφή µέσων τιµών αναλόγως του
χρονικού διαστήµατος που έχει οριστεί µε την παρούσα, για τις εν λόγω καταγραφές,
µετρήσεις ή αναλύσεις. Επίσης να παρέχονται πλήρη στοιχεία, για τη µέθοδο
δειγµατοληψίας, το όργανο ή τη διαδικασία µέτρησης, την ηµεροµηνία καταγραφής
και ανάλυσης καθώς και τυχόν παρατηρήσεις που αφορούν ή επηρεάζουν τα
αποτελέσµατα.
(α)
ηµερολόγιο στο οποίο θα καταγράφονται οι περιπτώσεις αποθήκευσης αργού
στην δεξαµενή Τ-664 (όγκος αποθηκευµένου αργού, αιτία και χρονική διάρκεια
αποθήκευσης).
(β)
ηµερολόγιο στο οποίο θα καταγράφονται οι ποσότητες, η σύσταση και οι
κωδικοί ΕΚΑ των υγρών αποβλήτων που παραλαµβάνονται στην εγκατάσταση και
προέρχονται από τρίτους, µε σκοπό τη διαχείρισή τους (πετρελαιοµένα νερά τρίτων,
κλπ).
(γ)
ηµερολόγιο στο οποίο θα καταγράφονται οι ποσότητες των υγρών
αποβλήτων που παράγονται ή/και υφίστανται διαχείριση εντός των χερσαίων
εγκαταστάσεων και προέρχονται απο τις θαλάσσιες εγκαταστάσεις της εταιρείας, µε
τους αντίστοιχους κωδικούς ΕΚΑ.
(δ)
ηµερολόγιο στο οποίο θα καταγράφονται οι ποσότητες της λάσπης που
αποθηκεύονται στις δεξαµενές ΤΚ-665 Α / Β / C.
(ε)
ηµερολόγια στα οποία θα καταγράφονται οι πάσης φύσεως δειγµατοληψίες,
καταγραφές και αναλύσεις που διενεργούνται εντός της εγκατάστασης, αναφορικά µε
τις αέριες και σωµατιδιακές εκποµπές, τα υγρά απόβλητα, τα επιφανειακά και
υπόγεια νερά και το έδαφος. Τα ηµερολόγια να περιλαµβάνουν πλήρη στοιχεία για τα
σηµεία και µεθόδους δειγµατοληψίας, τα αποτελέσµατα αναλύσεων που
πραγµατοποιήθηκαν, το είδος των παραµέτρων που καταγράφηκαν, τις τυχόν
υπερβάσεις ορίων που παρατηρήθηκαν, κλπ.
(στ)
ηµερολόγιο συντήρησης/βαθµονόµησης των
κεντρικού σταθµού ελέγχου ποιότητας περιβάλλοντος).

οργάνων

µέτρησης

του

(ζ)
ηµερολόγιο συντήρησης/βαθµονόµησης των οργάνων µέτρησης των
εκποµπών αερίων ρύπων, των χαρακτηριστικών των υγρών αποβλήτων, των
χαρακτηριστικών των επιφανειακών/υπόγειων νερών και του εδάφους.
(η)
ηµερολόγιο τυχόν ελέγχων/ επιθεωρήσεων από αρµόδιες Υπηρεσίες, µε τα
αποτελέσµατα αυτών.
(θ)
ηµερολόγιο ελέγχου της ποιότητας καυσίµου. Να καταγράφονται τα
αποτελέσµατα των εβδοµαδιαίων αναλύσεων της ποιότητας του φυσικού αερίου (βλ.
π.ο. Β.4.2.2. της παρούσας Απόφασης).
(ι)
ηµερολόγιο κατανάλωσης καυσίµου. Να καταγράφεται η ηµερήσια
κατανάλωση καυσίµου ανά εστία καύσης. Να καταγράφονται επιπλέον οι ώρες
λειτουργίας των αεριοστροβίλων.
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(ια)
ηµερολόγιο συντήρησης των δεξαµενών αποθήκευσης αργού. Να
περιλαµβάνονται οι περιπτώσεις προσεδάφισης των πλωτών οροφών (grounding),
ενδεχόµενος καθαρισµός ιλύος και η ποσότητα αυτής.
(ιβ)
ηµερολόγιο ελέγχου της λειτουργίας των λεβήτων. Στο ηµερολόγιο αυτό να
καταγράφονται οι µετρήσεις που πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις της
ΚΥΑ 11294/93 (ΦΕΚ 264/Β’/93).
(ιγ)
ηµερολόγια λειτουργίας και συντήρησης των µονάδων παραγωγής θείου,
απογύµνωσης οξίνων αερίων, έκπλυσης µε διγλυκολαµίνη και αναγέννησης
διγλυκολαµίνης. Στα ηµερολόγια αυτά να καταγράφονται οι δυναµικότητες και οι
συνθήκες λειτουργίας των µονάδων και σε ηµερήσια βάση να σηµειώνονται και να
αιτιολογούνται, κατά το δυνατόν, οι αποκλίσεις από τις συνθήκες αυτές. Επίσης να
αναφέρονται το είδος και η χρονική διάρκεια ενδεχόµενης συντήρησης, καθώς και ο
λόγος και η χρονική διάρκεια της διακοπής λειτουργίας. Ειδικότερα:
στο ηµερολόγιο της µονάδας επεξεργασίας όξινου νερού να καταγράφεται η
ηµερήσια τροφοδοσία των υγρών αποβλήτων και η περιεκτικότητα υδροθείου στην
είσοδο και έξοδο, ενώ στο ηµερολόγιο της µονάδας παραγωγής θείου να
καταγράφεται η ηµερήσια τροφοδοσία της µονάδας και η ηµερήσια παραγωγή θείου,
καθώς και οι πραγµατοποιούµενες µετρήσεις (βλ. π.ο. Β.4.2.10. της παρούσας
Απόφασης).
στο ηµερολόγιο των µονάδων έκπλυσης µε διγλυκολαµίνη και αναγέννησης
διγλυκολαµίνης να αναγράφεται ο ηµερήσιος ρυθµός ανακυκλοφορίας αµίνης καθώς
και η ηµερήσια ποσότητα παραγόµενου οξίνου αερίου και καυσίµου αερίου.
(ιδ)
ηµερολόγια στα οποία θα καταγράφονται τυχόν έκτακτα περιστατικά (όπως
ατύχηµα, βλάβη ή δεισλειτουργία του εξοπλισµού της εγκατάστασης), που είχαν
επιπτώσεις στην παραγωγική διαδικασία, ή στην οµαλή λειτουργία των µονάδων, ή
στον εξοπλισµό και τα µέσα αντιρρύπανσης, ή στα συστήµατα (συσκευές και
όργανα) καταγραφής/ παρακολούθησης.

Β.6.

Λοιποί όροι.

Β.6.1. Η εταιρεία οφείλει εντός εξαµήνου από την ηµεροµηνία έκδοσης της
παρούσας απόφασης, να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προκειµένου να
εφοδιαστεί µε άδεια χρήσης νερού, σύµφωνα µε τις διατάξεις της ΚΥΑ 110613/14.6.
2012 (ΦΕΚ Β' 1881), για τη δραστηριότητα άντλησης θαλασσινού νερού προς χρήση
στην παραγωγική διαδικασία (σύστηµα ψύξης) και ως µέσο πυρόσβεσης.
Β.6.2. Η εταιρεία οφείλει να διαθέτει ασφαλιστήριο συµβόλαιο σε ισχύ ή εγγυητική
επιστολή για τις αντίστοιχες εργασίες διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων, σύµφωνα
µε τις οικείες διατάξεις (άρθρο 12 παρ. 1 του Ν. 4014/2011 και άρθρο 57 παρ. 1
εδάφιο γ) 2. του Ν. 4042/2012). Συνοπτικά στο ασφαλιστήριο συµβόλαιο θα
προσδιορίζεται ο ασφαλιζόµενος φορέας διαχείρισης, οι εργασίες διαχείρισης που
καλύπτονται, τα χαρακτηριστικά επικινδυνότητας (κλάση UN, αριθµός Η και
αντίστοιχη περιγραφή) των προς διαχείριση αποβλήτων, θα αναγράφεται η τυχόν
περίπτωση διασυνοριακής µεταφοράς, το ύψος της ασφαλιστικής κάλυψης, κλπ.
Επίσης στο ασφαλιστήριο συµβόλαιο θα λαµβάνεται υπόψη ότι οι χερσαίες
εγκαταστάσεις της εταιρείας, κατατάσσονται στην Α1 κατηγορία σύµφωνα µε την
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ΚΥΑ 15393/2332/5.8.2002 (Β΄ 1022), και θα αναφέρονται οι εργασίες που
πραγµατοποιούνται µε τους αντίστοιχους κωδικούς D και R.
Β.6.3. Τα κινητά δοχεία αποθήκευσης υδροχλωρικού οξέος (V808, V803, V811) που
είναι τοποθετηµένα στην προβλήτα, να τροφοδοτούνται µε υδροχλωρικό οξύ από το
σταθερό δοχείο V-807, και να µεταφέρονται µε τα σκάφη εφοδιασµού στις θαλάσσιες
εγκαταστάσεις και στη συνέχεια να επιστρέφουν στις χερσαίες εγκαταστάσεις για
επαναπλήρωση όταν απαιτείται. Ο αγωγός (2 ιντσών) που διατρέχει την
εγκατάσταση και φτάνει στην προβλήτα, θα πρέπει για λόγους ασφαλείας είτε να
καταργηθεί και να αποξηλωθεί, είτε να υπογειοποιηθεί.
Β.6.4. Να αποξηλωθεί ο αγωγός µεταφοράς ξυλολίου που είναι εγκατεστηµένος
στην προβλήτα. Η φόρτωση θα γίνεται απευθείας από τη δεξαµενή αποθήκευσης
ξυλολίου σε φορητά δοχεία (χωρητικότητας 5 και 8 m3) τα οποία θα διακινούνται στις
θαλάσσιες εγκαταστάσεις και στη συνέχεια θα επιστρέφουν στις χερσαίες
εγκαταστάσεις για επαναπλήρωση όταν απαιτείται.
Β.6.5. Στο δίκτυο πυρασφάλειας να χρησιµοποιείται θαλασσινό νερό το οποίο θα
αντλείται µέσω συστήµατος δύο ηλεκτροκίνητων αντλιών µε δυνατότητα παροχής
681 m3/h για την καθεµία.
Β.6.6. Να τηρούνται οι διατάξεις της ΚΥΑ Αριθµ. 8111.1/41/2009 (ΦΕΚ 412 Β’/6-32009) αναφορικά µε τις λιµενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων που
παράγονται στα πλοία και καταλοίπων φορτίου, και ειδικότερα να υφίσταται
εγκεκριµένο από την αρµόδια Λιµενική Υπηρεσία σχέδιο παραλαβής και διαχείρισης
αποβλήτων στον λιµένα των χερσαίων εγκαταστάσεων, παρέχοντας στις αρµόδιες
Αρχές τις προβλεπόµενες πληροφορίες για την εφαρµογή του σχεδίου διαχείρισης
αποβλήτων (όπως τον αριθµό των πλοίων που παρέδωσαν απόβλητα και κατάλοιπα
φορτίου, τις ποσότητες των αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου ανά κωδικό ΕΚΑ,
κλπ). Επίσης κατ’ εφαρµογή της προαναφερόµενης ΚΥΑ να υποβάλεται εντός του
µηνός Φεβρουαρίου κάθε έτους, ετήσια έκθεση της λιµενικής εγκατάστασης όπως
προβλέπεται από το άρθρο 11 της ΚΥΑ υπ’ αριθµ. 13588/725/2006 και το κεφ. 13
του Παραρτήµατος του άρθρου 4 της ΚΥΑ υπ’ αριθµ. 24944/1159/2006.
Β.6.7. Οι πάσης φύσεως µετρήσεις και καταγραφές που πραγµατοποιούνται στην
εγκατάσταση, να τηρούνται σε ηλεκτρονική µορφή (αρχεία σε Η/Υ) και να είναι
διαθέσιµες όποτε ζητηθούν, από τις αρµόδιες για έλεγχο Υπηρεσίες και Φορείς. Εάν
δεν ορίζεται ειδικότερα στις κείµενες διατάξεις, ή στους περιβαλλοντικούς όρους της
παρούσας Απόφασης, τα εν λόγω στοιχεία να τηρούνται τουλάχιστον για πέντε (5)
έτη.
Β.6.8. Έως τις 30 Σεπτεµβρίου κάθε έτους να υποβάλλεται στην αδειοδοτούσα
Υπηρεσία και στη ∆/νση ΠΕ.ΧΩ. της οικείας Περιφέρειας, έκθεση για την
περιβαλλοντική επίδοση του προηγούµενου έτους, η οποία να περιλαµβάνει
επεξεργασµένα στοιχεία των µετρήσεων/αναλύσεων ατµοσφαιρικών ρύπων και
συγκρίσεις των στοιχείων αυτών µε τις αναφερόµενες στην παρούσα Απόφαση
οριακές τιµές ή τυχόν άλλες (π.χ. της διεθνούς βιβλιογραφίας) για τις παραµέτρους,
για τις οποίες δεν αναφέρονται οριακές τιµές στη παρούσα Απόφαση καθώς και
στοιχεία για τη λειτουργία του εργοστασίου. Συγκεκριµένα τα στοιχεία να αφορούν
τουλάχιστον τα ακόλουθα: (α) τις µετρήσεις των εκποµπών ατµοσφαιρικών ρύπων
και λοιπών παραµέτρων που καταγράφονται (µετεωρολογικά δεδοµένα, κλπ), (β) τον
ετήσιο υπολογισµό των συνολικών εκποµπών οργανικών πτητικών ενώσεων, (γ) τα
αποτελέσµατα του προγράµµατος ελέγχου διαρροών, (δ) τα αποτελέσµατα του
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προγράµµατος παρακολούθησης των υπόγειων νερών, (ε) τα αποτελέσµατα του
προγράµµατος παρακολούθησης των επιφανειακών νερών και των υγρών
αποβλήτων, (ζ) τα αποτελέσµατα του προγράµµατος παρακολούθησης του εδάφους,
(η) τις τυχόν υπερβάσεις ορίων εκποµπών που τίθενται στην παρούσα απόφαση,
καθώς και τις ηµεροµηνίες καταγραφής των υπερβάσεων, τις ενδεχόµενες αιτίες και
τα τυχόν επανορθωτικά µέτρα, (θ) στοιχεία χρήσης νερού, (ι) την ετήσια έκθεση
παραγωγού αποβλήτων (ια) την έκθεση που προβλέπεται από τον Κανονισµό
166/2006/ΕΚ της Ε.Ε.
Β.6.9. Η εταιρεία υποχρεούται να εγκαταστήσει και να εφαρµόζει Σύστηµα
Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης (ΣΠ∆).
Β.6.10. Να ορισθούν υπεύθυνοι, µε κατάλληλη κατάρτιση και προσόντα, για την
παρακολούθηση της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων της παρούσας απόφασης
και να κοινοποιηθούν τα στοιχεία τους στην αδειοδοτούσα Υπηρεσία.
Β.6.11. Να πραγµατοποιείται συνεχής εκπαίδευση – επιµόρφωση του προσωπικού
σε θέµατα περιβάλλοντος, ασφάλειας, χρήσης χηµικών κ.λπ.
Β.6.12. Να υπάρχει εγκατεστηµένο αυτόµατο σύστηµα ελέγχου που δίνει τη
δυνατότητα συνεχούς ανάλυσης δεδοµένων και άµεσης παρέµβασης καθώς και να
γίνεται αριστοποίηση των λειτουργικών παραµέτρων. Εναλλακτικά να υπάρχει
Θάλαµος Ελέγχου επανδρωµένος µε χειριστές οι οποίοι παρακολουθούν,
καταγράφουν και αναλύουν δεδοµένα και µπορούν να παρέµβουν άµεσα ώστε να
αριστοποιείται η λειτουργία των εγκαταστάσεων.
Β.6.13. Να εφαρµόζεται πρόγραµµα προληπτικού ελέγχου και συντήρησης του
συνόλου του εξοπλισµού και του δικτύου µεταφοράς υγρών υλικών καθώς και του
συνόλου των δεξαµενών.
Β.6.14. Να εφαρµόζεται η αρχή της υποκατάστασης, όπου είναι εφικτό, των
χρησιµοποιούµενων χηµικών υλών, µέσω παρακολούθησης των τεχνολογικών και
των εµπορικών εξελίξεων σε παγκόσµιο επίπεδο, ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι
χηµικές ύλες που χρησιµοποιούνται είναι οι βέλτιστες από πλευράς περιβαλλοντικής
επιβάρυνσης και επικινδυνότητας.
Β.6.15. Να πραγµατοποιείται τακτική και προληπτική συντήρηση όλων των
ηλεκτροκίνητων µηχανηµάτων για την βέλτιστη ενεργειακά λειτουργία τους. Η
λειτουργία του συνόλου των ηλεκτροκίνητων µηχανηµάτων να πραγµατοποιείται σε
υψηλό επίπεδο ενεργειακής απόδοσης.
Β.6.16. Να υπάρχει εγκατεστηµένο σύστηµα πυρόσβεσης, εγκεκριµένη µελέτη
πυρασφάλειας και πιστοποιητικό πυρασφάλειας σε ισχύ.
Β.6.17. Να τηρούνται οι διατάξεις του οικείου Κανονισµού Λιµένα, και του Σχεδίου
Παραλαβής και ∆ιαχείρισης Αποβλήτων από πλοία που καταπλέουν στο
αγκυροβόλιο της «ΚΑΒΑΛΑ OIL A.Ε.» όπως κάθε φορά ισχύουν.
Β.6.18. Να επιβληθεί χαµηλό όριο ταχύτητας για την κίνηση των οχηµάτων εντός
των εγκαταστάσεων.
Β.6.19. Οι ελεύθεροι χώροι και το οδικό δίκτυο του εργοστασίου να είναι
ασφαλτοστρωµένοι ή τσιµεντοστρωµένοι και να διατηρούνται σε µόνιµη βάση
καθαροί.
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Β.6.20. Απαγορεύεται, σύµφωνα µε την ΚΥΑ 11535/93 (ΦΕΚ 328Β), η καύση τόσο
σε υπαίθριους όσο και σε στεγασµένους χώρους, ελαστικών, πλαστικών, λιπαντικών
ή οποιωνδήποτε άλλων υλικών που προκαλούν αξιοσηµείωτη ρύπανση στο
περιβάλλον.
Β.6.21. Να διεξάγονται τουλάχιστον ετησίως ασκήσεις αντιµετώπισης έκτακτων
περιστατικών.
Β.6.22. Οι υπεύθυνοι της εγκατάστασης έχουν την υποχρέωση:
- να επιτρέπουν την είσοδο σε κλιµάκια των αρµόδιων ελεγκτικών αρχών,
- να παρέχουν όλα τα απαιτούµενα στοιχεία και πληροφορίες,
- να διευκολύνουν τον έλεγχο και να συµµορφώνονται στις συστάσεις - υποδείξεις
των αρµόδιων ελεγκτικών οργάνων τήρησης των διατάξεων της κείµενης
περιβαλλοντικής νοµοθεσίας.
Β.6.23. Η εταιρεία οφείλει να τηρεί στοιχεία (τιµολόγια, συµβάσεις, διάφορα
παραστατικά έγγραφα, µητρώα καταγραφής στοιχείων κ.λπ.), βάσει των οποίων θα
αποδεικνύεται η συµµόρφωσή της µε τους περιβαλλοντικούς όρους της παρούσας
Απόφασης, και να τα επιδεικνύει σε κάθε αρµόδια ελεγκτική αρχή.
Β.6.24. Σε περίπτωση έκτακτων περιστατικών επιβαρυντικών για το περιβάλλον, να
ενηµερώνεται άµεσα η αρµόδια Υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας και του ΥΠΕΚΑ. Η
εταιρία οφείλει να προβαίνει στις ενδεικνυόµενες παρεµβάσεις στη λειτουργία της
εγκατάστασης για την αποκατάσταση της βλάβης και την αντιµετώπιση των
συνεπειών της στο περιβάλλον. Οι κατά περίπτωση αρµόδιες Υπηρεσίες µε σχετική
Απόφασή τους δύνανται να παρεµβαίνουν επιβάλλοντας περιορισµούς ή/και διακοπή
της λειτουργίας της εγκατάστασης.
Β.6.25. Η εταιρεία να επιλαµβάνεται άµεσα (τουλάχιστον εντός 24ώρου) των
περιπτώσεων βλάβης ή γενικότερα δυσλειτουργίας του δικτύου µέτρησης ποιότητας
ατµόσφαιρας και των συστηµάτων µέτρησης εκποµπών αερίων ρύπων και
παραµέτρων ποιότητας των υγρών αποβλήτων. Όταν η διακοπή της
µέτρησης/καταγραφής των ελεγχόµενων παραµέτρων υπερβαίνει τις 48 ώρες, να
ειδοποιείται αµέσως µετά το πέρας του 48ώρου (µέσω τέλεφαξ ή επιστολής άµεσης
επίδοσης) η αρµόδια Υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ και της οικείας Περιφέρειας. Οι ίδιες
Υπηρεσίες να ενηµερώνονται για την αποκατάσταση της βλάβης και τις αιτίες
πρόκλησής της.
Β.6.26. Σε περίπτωση ελαττωµατικής λειτουργίας ή βλάβης του εξοπλισµού
µείωσης των εκποµπών (µονάδες Claus-Sulfreen, αποτεφρωτής, σύστηµα
επεξεργασίας υγρών αποβλήτων κλπ), η εταιρεία υποχρεούται: α) να ενηµερώνει
εντός 48 ωρών (µέσω τέλεφαξ ή επιστολής άµεσης επίδοσης) τις αρµόδιες
Υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ και της οικείας Περιφέρειας και β) να περιορίσει ή να διακόψει
εντελώς τη λειτουργία της εγκατάστασης εφόσον η κανονική λειτουργία δεν
αποκατασταθεί εντός 24 ωρών, ή να χρησιµοποιήσει για τη λειτουργία της
εγκατάστασης καύσιµα που παράγουν περιορισµένες εκποµπές ρύπων. Η
σωρευτική διάρκεια της λειτουργίας χωρίς τον αξοπλισµό µείωσης των εκποµπών
δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 120 ώρες για κάθε περίοδο 12 µηνών.
Β.6.27. Σε περίπτωση υπέρβασης των οριακών τιµών που προβλέπονται µε την
παρούσα Απόφαση αναφορικά µε τις αέριες ή σωµατιδιακές εκποµπές και τις
συγκεντρώσεις ουσιών στα υγρά απόβλητα, να ενηµερώνονται εντός 48ώρου (µέσω
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τέλεφαξ ή επιστολής άµεσης επίδοσης) οι αρµόδιες Υπηρεσίες της οικείας
Περιφέρειας. Η ενηµέρωση θα πρέπει να περιλαµβάνει και κάθε άλλη σχετική
πληροφορία χρήσιµη για την αξιολόγηση της κατάστασης και την εκτίµηση πιθανών
επιπτώσεων στο περιβάλλον (ενδεικτικά, επικρατούσες µετεωρολογικές συνθήκες,
εκτίµηση της διασποράς των αέριων εκποµπών βάσει µαθηµατικών µοντέλων,
στοιχεία σχετικά µε τις λειτουργικές συνθήκες της εγκατάστασης κ.λπ), καθώς και την
αιτιολόγηση των ιδιαίτερων συνθηκών, λειτουργικών ή άλλων, που οδήγησαν στην
υπέρβαση. Επίσης θα αναφέρονται οι ενέργειες της επιχείρησης για την άρση της
υπέρβασης. Ειδικότερα στις περιπτώσεις όπου αναµένεται να υπάρξουν σηµαντικές
επιπτώσεις στο περιβάλλον (ενδεικτικά σε περίπτωση ατυχήµατος, σε περίπτωση
διαρροής τοξικών/επικίνδυνων ουσιών στους υδάτινους αποδέκτες ή το έδαφος, σε
περίπτωση καταγραφής σηµαντικών υπερβάσεων αέριων εκποµπών H2S, SO2,
NOx, κλπ), οι προαναφερόµενες Υπηρεσίες και κάθε άλλη αρµόδια κατά περίπτωση
Υπηρεσία (ενδεικτικά η αρµόδια Λιµενική Αρχή, η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας,
κλπ), να ενηµερώνονται εντός τριών ωρών µέσω τέλεφαξ ή επιστολής άµεσης
επίδοσης.
Β.6.28. Μετά την οριστική παύση της λειτουργίας του εργοστασίου από την εταιρεία
«ΚΑΒΑΛΑ OIL A.E.» ή από τυχόν άλλο φορέα που θα τη διαδεχτεί, ο κάτοχος των
εγκαταστάσεων οφείλει να αποµακρύνει τυχόν αποθηκευµένες/συσσωρευµένες
πρώτες ύλες, προϊόντα και απόβλητα και να προβεί σε έργα αποκατάστασης του
χώρου της µονάδας. Ο µηχανολογικός εξοπλισµός να αξιοποιηθεί κατά το δυνατόν,
εν όλω ή εν µέρει, ανακυκλούµενος και σε κάθε περίπτωση διατιθέµενος σύµφωνα µε
τις ισχύουσες διατάξεις.
Β.6.29. Η χρήση ουσιών που επηρεάζουν τη στοιβάδα του όζοντος να είναι
σύµφωνη µε τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθµ. 2037/2000, όπως εκάστοτε τροποποιηµένος
ισχύει.
Β.6.30. Κατά την λειτουργία και συντήρηση των µονάδων, καθώς και στις
περιπτώσεις έναρξης λειτουργίας, παύσης λειτουργίας και αναγέννησης καταλυτών,
επιβάλλεται η λήψη κατάλληλων πρακτικών µέτρων για την αποφυγή πρόκλησης
δυσοσµίας στο περιβάλλον. Στα πιο πάνω πρακτικά µέτρα συµπεριλαµβάνονται
εκείνα που αφορούν:
-

στην καλή στεγανότητα αντλιών, συµπιεστών και σωληνώσεων.

-

στην καλή στεγανότητα δοχείων και στην αναγκαιότητα συλλογής και καύσης
ασυµπύκνωτων δύσοσµων αερίων.

-

στις διεργασίες καθαρισµού πριν την έναρξη λειτουργίας ή µετά την παύση
λειτουργίας των µονάδων.

-

στις διαδικασίες συλλογής, µεταφοράς και διάθεσης δύσοσµων υγρών
αποβλήτων.

Β.6.31. Να καταρτιστεί και να εφαρµόζεται Πρόγραµµα Ελέγχου και ∆ιασφάλισης
Ποιότητας των µετρήσεων.
Το πρόγραµµα αυτό να υπάρχει σε έντυπη µορφή και: α) να περιλαµβάνει όλες τις
ενέργειες, ώστε να εξασφαλίζεται η µέγιστη δυνατή αξιοπιστία των µετρήσεων όπως:
χρήση κατάλληλου µετρητικού εξοπλισµού, συνθήκες µέτρησης, έλεγχο µετρητικού
εξοπλισµού (π.χ. διακρίβωση, βαθµονόµηση, έλεγχος µηδενός και προκαθορισµένης
τιµής-span), επεξεργασία µετρήσεων, ηµερολόγια λειτουργίας-βαθµονοµήσεων,
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αναγραφή χειριστών κ.λπ., β) να βασίζεται σε διεθνή εµπειρία και πρακτική και σε
σχετικές οδηγίες της κατασκευάστριας εταιρείας του µετρητικού εξοπλισµού, γ) να
εξασφαλίζει ότι η δειγµατοληψία, ανάλυση των ρύπων και ο έλεγχος του µετρητικού
εξοπλισµού εκτελούνται σύµφωνα µε τα πρότυπα CΕΝ. Σε περίπτωση που δεν
υπάρχουν διαθέσιµα πρότυπα CΕΝ να εφαρµόζονται πρότυπα ISO ή εθνικά ή άλλα
διεθνή που εξασφαλίζουν την παροχή δεδοµένων ισοδύναµης επιστηµονικής
ποιότητας, δ) να προβλέπει καταγραφή, σε σχετικό αρχείο, τυχόν παρεκκλίσεων /
αστοχιών των µετρήσεων µε την αντίστοιχη αιτιολογία, ε) να προβλέπει την τήρηση
των σχετικών παραστατικών σε περίπτωση διενέργειας µετρήσεων / ελέγχου
µετρητικού εξοπλισµού από τρίτους. Το εν λόγω πρόγραµµα, που θα αφορά τις
διενεργούµενες κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας µετρήσεις, να καταρτιστεί
εντός εξαµήνου από την έναρξη της παρούσας, να υπάρχει στο αρχείο του φορέα
λειτουργίας της εγκατάστασης και να είναι στη διάθεση των αρµόδιων αρχών, όποτε
αυτό ζητηθεί. Το εν λόγω πρόγραµµα να επικαιροποιείται ανάλογα µε την πορεία
υλοποίησης των προβλεπόµενων στην παρούσα, που σχετίζονται µε αυτό
(εγκατάσταση µετρητικού εξοπλισµού).
Β.6.32. Για τον περιορισµό των περιστατικών θαλάσσιας ρύπανσης κατά τις
φορτώσεις των ποϊόντων, επιβάλλεται η κατάρτιση και τήρηση συγκεκριµένου
προγράµµατος δράσης εγκεκριµένου από την αρµόδια Λιµενική Αρχή.
Β.6.33. Να γίνει συµπληρωµατική φύτευση στα όρια του γηπέδου µε Β-Β∆
προσανατολισµό.
Β.6.34. Κατά τη φόρτωση πετρελαίου και εκφόρτωση καταλοίπων, να τηρούνται τα
αναφερόµενα στην Υ.Α. Αριθ. 2122/06/2001(ΦΕΚ 219 Β’/6-3-2001) «Προϋποθέσεις
και µέτρα ασφάλειας για τις εργασίες φόρτωσης ή εκφόρτωσης ή µετάγγισης χύµα
πετρελαίου ή χύµα υγρών χηµικών (ή και των καταλοίπων τους) ή χύµα
υγροποιηµένων αερίων που µεταφέρονται µε δεξαµενόπλοια», όπως εκάστοτε
ισχύει.
Β.6.35. Να λειτουργεί πλήρως αυτοµατοποιηµένο και ολοκληρωµένο σύστηµα
ανίχνευσης διαρροών αερίων, το οποίο να θέτει σε λειτουργία συναγερµό.
Β.7.

Περιβάλλον περιοχής.

Οι χερσαίες εγκαταστάσεις της ΚΑΒΑΛΑ OIL Α.Ε. βρίσκονται 3 km περίπου
ανατολικά του οικισµού της Νέας Καρβάλης, δίπλα στην ακτή και νότια της παλαιάς
Εθνικής Οδού Καβάλας – Ξάνθης. Οι συντεταγµένες του κέντρου του γηπέδου είναι
Χ: 40,9578, Ψ: 24,5434 και η έκταση που καλύπτουν οι εγκαταστάσεις είναι 204.059
m2, ενώ οι κοντινότεροι οικισµοί βρίσκονται σε απόσταση περίπου 1.000 m. Οι
σηµαντικότεροι είναι η Νέα Καρβάλη (πληθυσµός 1.950 κάτοικοι), η Λεύκη
(πληθυσµός 56 κάτοικοι), το Χαλκερό (πληθυσµός 212 κάτοικοι), η Νέα Κώµη
(πληθυσµός 62 κάτοικοι), το Ποντολίβαδο (πληθυσµός 461 κάτοικοι), και η
Πετροπηγή (πληθυσµός 596 κάτοικοι). H περιοχή που βρίσκεται σε άµεση γειτονία µε
τις χερσαίες εγκαταστάσεις δεν χαρακτηρίζεται ως προστατευτέα σύµφωνα µε το
άρθρο 21 του Ν. 1650/86, ούτε µε κάποια άλλη νοµοθετική ρύθµιση ή διεθνή
συνθήκη. Στην ευρύτερη περιοχή και σε αποστάσεις µεγαλύτερες των 4 χιλιοµέτρων,
υπάρχουν τρείς (3) θέσεις που υπαγονται στο ∆ίκτυο NATURA-2000 [Ακρωτήριο
Πρίνου – Παχύ (GR1150006), Κόλπος Παλαιού – Όρµος Ελευθερών (GR1150009),
∆έλτα Νέστου και Λιµνοθάλασσες Κεραµωτής (GR1150010)]. Η περιοχή πέριξ των
εγκαταστάσεων καλύπτεται κατά κύριο λόγο από θαµνώδη βλάστηση. Η πρόσβαση
στις εγκαταστάσεις είναι δυνατή από ξηράς δια της παλαιάς Εθνικής οδού Καβάλας –
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Ξάνθης, και από θαλάσσης δια του λιµένα και της προβλήτας που λειτουργεί και
παρέχει τη δυνατότητα προσέγγισης µικρών σκαφών, καθώς και του αγκυροβολίου
(σε απόσταση 3 km) στο οποίο προσεγγίζουν µεγαλύτερα σκάφη και δεξαµενόπλοια
µήκους έως 250 m.

Β.8. Χρονικό διάστηµα ισχύος των περιβαλλοντικών όρων και λοιπές διατάξεις.
Β.8.1. Η παρούσα Απόφαση ισχύει για δέκα (10) έτη από την ηµεροµηνία έκδοσής
της, µε την επιφύλαξη του άρθρου 2, παρ. 8α και 9, του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α’),
του άρθρου 17, παρ 3, της ΚΥΑ 36060/1155/Ε.103/2013 και µε την προϋπόθεση ότι
δεν θα έχει επέλθει εν τω µεταξύ µεταβολή των δεδοµένων βάσει των οποίων
εκδόθηκε. Εγκαίρως πριν από τη λήξη της προθεσµίας αυτής, η επιχείρηση οφείλει
να επανέλθει µε νεότερη αίτησή της προς την εγκρίνουσα τους περιβαλλοντικούς
όρους υπηρεσία, προκειµένου να εξετασθεί αν απαιτείται τροποποίηση των
περιβαλλοντικών όρων της παρούσας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 6 του
ίδιου νόµου.
Β.8.2. Η παρούσα ΑΕΠΟ εξακολουθεί να ισχύει προσωρινά και µετά τη λήξη της,
µέχρι την έκδοση νέας ανανεωµένης ή τροποποιηµένης απόφασης, εφόσον όµως η
υπόχρεη επιχείρηση αιτηθεί εγκαίρως την ανανέωση ή τροποποίηση της απόφασης
αυτής, τουλάχιστον δύο µήνες πριν από τη λήξη της, υποβάλλοντας προς τούτο τα
εκάστοτε απαιτούµενα δικαιολογητικά, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις (άρθρα 5, 6
και 11 του Ν. 4014/2011).
Β.8.3. Η εφαρµογή των περιβαλλοντικών όρων της παρούσας Απόφασης αποτελεί
απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία της εξεταζόµενης δραστηριότητας και
βαρύνει τον φορέα εκµετάλλευσης της εν λόγω εγκατάστασης.
Β.8.4. Η παρούσα Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων και ο υποβληθείς
σχετικός φάκελος δικαιολογητικών πρέπει να είναι διαθέσιµοι και να επιδεικνύονται
από τον φορέα εκµετάλλευσης της εξεταζόµενης δραστηριότητας (εφόσον του
ζητηθεί) σε κάθε αρµόδιο ελεγκτικό όργανο που διενεργεί έλεγχο στη δραστηριότητα
αυτή σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
Β.8.5. Η µη τήρηση των όρων της παρούσας Απόφασης συνεπάγεται την επιβολή
στους υπεύθυνους του έργου των κυρώσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις
των άρθρων 28, 29 και 30 του Ν.1650/86, όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν.3010/2002
(ΦΕΚ 91 Α), µε το άρθρο 21 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α’).
Β.8.6. Η παρούσα Απόφαση αφορά το σύνολο του έργου (κύριο και επί µέρους), και
δεν καλύπτει θέµατα ασφάλειας των εγκαταστάσεων έναντι ατυχηµάτων µεγάλης
έκτασης, ή ασφάλειας και υγιεινής του προσωπικού, τα οποία ρυθµίζονται µε άλλες
διαδικασίες βάσει της κείµενης νοµοθεσίας, ούτε απαλλάσσει την επιχείρηση από την
υποχρέωση εφοδιασµού της µε άλλες άδειες, που τυχόν προβλέπονται από την
κείµενη νοµοθεσία. Εκδίδεται χωρίς να εξεταστούν οι τίτλοι ιδιοκτησίας και οι όροι και
περιορισµοί δόµησης του γηπέδου και δεν συνεπάγεται νοµιµοποίηση οποιωνδήποτε
αυθαίρετων υφιστάµενων κατασκευών. Επίσης, δεν καλύπτει θέµατα εµπορίας
δικαιωµάτων εκποµπής αερίων του θερµοκηπίου τα οποία ρυθµίζονται από την
Κ.Υ.Α. Η.Π. 54409/2632/2004 (ΦΕΚ 1931/Β’/2004), όπως τροποποιηµένη ισχύει.
Β.8.7. Τυχόν θέµατα, που ανακύπτουν κατά την εφαρµογή της παρούσας
Απόφασης και δεν καλύπτονται από τους όρους αυτής, επιλύονται βάσει της κείµενης
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νοµοθεσίας (εθνικής και κοινοτικής) και όπου αυτό δεν είναι δυνατό, βάσει της
θεωρηµένης ΜΠΕ και λοιπών στοιχείων που συνοδεύουν το φάκελο της ΜΠΕ, και
υποβλήθηκαν για την έκδοση της παρούσας Απόφασης.
Β.8.8. Οι όροι της παρούσας Απόφασης δεν αφορούν στις υποδοµές και στο δίκτυο
µεταφοράς αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου των θαλάσσιων εγκαταστάσεων
της εταιρείας «ΚΑΒΑΛΑ OIL A.E.» (υποθαλάσσιοι αγωγοί, εξέδρες άντλησης
υδρογονανθράκων, κλπ), τα οποία καλύπτονται από ανεξάρτητη Απόφαση Έγκρισης
Περιβαλλοντικών Ορων. Οι όροι της παρούσας Απόφασης καλύπτουν ανάλογες
υποδοµές διακίνισης αργού πετρελαίου και λοιπών υγρών χηµικών ουσιών, φυσικού
αερίου (υπόγειος αγωγός µεταφοράς φυσικού αερίου ∆ΕΠΑ µήκους 7,5 χλµ) και
καταλοίπων πετρελαίου και έρµατος (υπέργειοι ή υποθαλάσσιοι αγωγοί φόρτωσης
/εκφόρτωσης) στο βαθµό που αφορούν στη λειτουργία της εξεταζόµενης
δραστηριότητας. Ως «γηπέδο της εγκατάστασης», σε συνδυασµό και µε τα
αναφερόµενα στα «Συνοπτικά στοιχεία επιχείρησης» (βλ. παρ. Α1 της παρούσας
Απόφασης), νοείται ο χώρος στον οποίο αναπτύσσονται από το φορέα λειτουργίας,
οι πάσης φύσεως δραστηριότητες, παραγωγικές ή άλλες, συµπεριλαµβανοµένων
των χώρων της προβλήτας και του αγκυροβολίου.
Η επιβαλλόµενη από το νόµο δηµοσίευση της παρούσας Απόφασης, γίνεται µε την
ανάρτησή της στον ειδικό δικτυακό τόπο, στη δικτυακή διεύθυνση aepo.ypeka.gr
(σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 19 παρ.α του Ν. 4014/2011, καθώς και
στην ΚΥΑ αριθµ.21398/2012 (ΦΕΚ 1470/Β’).
Κατά της ΑΕΠΟ µπορεί να ασκηθεί αίτηση θεραπείας κατά το άρθρο 24 του Ν.
2690/1999 (ΦΕΚ 45Α).
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