
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 13 της με αρ. 172058/17.02.2019 ΚΥΑ (ΦΕΚ 

354/Τ.Β/2016) ανακοινώνεται ότι: 

Η Δ/νση Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής 

Προστασίας, διαβίβασε με το υπ’ αριθ. 4277/07.06.2019 έγγραφο, προς όλα τα 

Περιφερειακά Συμβούλια εντός των οποίων λειτουργούν εγκαταστάσεις κατώτερης 

βαθμίδας που υπάγονται στις διατάξεις της ΚΥΑ 172058/2016 (ΦΕΚ 354/Β’/ 17.02.2016 

(εγκαταστάσεις SEVESO) τα παρακάτω πληροφοριακά στοιχεία, σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στην παρ. 6 του Μέρους 1 του Παραρτήματος V της ΚΥΑ 172058/2016. 

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13 της ως άνω ΚΥΑ, τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να 

δημοσιοποιηθούν από το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας.  
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ 

 

Προειδοποίηση και συμπεριφορά του κοινού σε περίπτωση ατυχήματος  

Σε περίπτωση ατυχήματος, το κοινό το οποίο μπορεί να πληχθεί θα ενημερωθεί σχετικά με 

το συμβάν με τον πλέον πρόσφορο τρόπο. 

Γενικές οδηγίες αυτοπροστασίας σε περίπτωση ατυχήματος σε εγκαταστάσεις SEVESO 

(ανώτερης και κατώτερης βαθμίδας) είναι αναρτημένες στον ιστοχώρο της Γενικής 

Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (www.civilprotection.gr) 

Με το υπ’ αριθ. 4277/07.06.2019 έγγραφό της, η Δ/νση Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης 

Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αιτήθηκε σε όλες τις 

αδειοδοτούσες Αρχές των εγκαταστάσεων SEVESO να έρθουν σε συνεννόηση με τους φορείς 

εκμετάλλευσης των εγκαταστάσεων (ανώτερης και κατώτερης βαθμίδας) που αδειοδοτούν, 

προκειμένου να συντάξουν εξειδικευμένο πληροφοριακό υλικό ανά εγκατάσταση 

αναφορικά με τις βασικές οδηγίες ασφαλείας που θα πρέπει να ακολουθηθούν από το κοινό 

σε περίπτωση ατυχήματος.  Μετά τη διαβίβαση στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής 

Προστασίας του ως άνω εξειδικευμένου πληροφοριακού υλικού για την όποια εγκατάσταση 

κατώτερης βαθμίδας, το τελευταίο θα προωθηθεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς 

Ελλάδας, προκειμένου και να δημοσιοποιηθεί. 

Σε περίπτωση ατυχήματος , το κοινό το οποίο μπορεί να πληχθεί θα πρέπει να εφαρμόσει τις 

ανωτέρω εξειδικευμένες οδηγίες αυτοπροστασίας μέχρι και εφόσον απαιτηθεί, να του 

υποδειχθεί κάτι διαφορετικό από τις αρμόδιες αρχές. Οι οδηγίες που περαιτέρω θα δοθούν 

στο επηρεαζόμενο κοινό εξαρτώνται από τη φύση και τις συνθήκες του ατυχήματος.  

Σε κάθε περίπτωση, το κοινό θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις των αρμόδιων 

φορέων καθ΄ όλη τη διάρκεια της εξέλιξης του ατυχήματος και να παραμένει συντονισμένο 

με τους τοπικούς ραδιοφωνικούς ή/και τηλεοπτικούς σταθμούς για το ενδεχόμενο 

ενημέρωσής του από αυτούς. Επισημαίνεται ότι σε περιφερειακό επίπεδο, κατά τη διάρκεια 

http://www.civilprotection.gr/


εξέλιξης των δράσεων  αντιμετώπισης των εκτάκτων αναγκών και άμεσης/βραχείας 

διαχείρισης των συνεπειών του ΤΑΜΕ, η ενημέρωση του κοινού γίνεται κυρίως μέσω δελτίων 

τύπου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (με μέριμνα της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής 

Προστασίας) και πιθανά και μέσω δηλώσεων του Αντιπεριφερειάρχη / Περιφερειάρχη προς 

τα ΜΜΕ, σε συνεργασία με λοιπούς συναρμόδιους φορείς. Στην τελευταία περίπτωση θα 

πρέπει να λαμβάνεται ειδική μέριμνα από τις αρμόδιες Αστυνομικές / Λιμενικές αρχές, ούτως 

ώστε η παρουσία των ΜΜΕ να μην δυσχεραίνει το έργο των εμπλεκόμενων φορέων. 

 


