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Πληροφορίες για το κοινό σύμφωνα με την ΚΥΑ 172058/2016 
(ΦΕΚ 354/Β’/17-02-2016) SEVESO III

Πληροφορίες για εγκαταστάσεις κατώτερης βαθμίδας
Όλες  οι  εγκαταστάσεις  που  υπάγονται  στην  Οδηγία  2012/18&/ΕΕ  (Οδηγία  SEVESO)
–«Καθορισμός μέτρων και όρων για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης
έκτασης σε εγκαταστάσεις λόγω της ύπαρξης επικινδύνων ουσιών» πρέπει να υποβάλουν
στην  Αδειοδοτούσα  Αρχή,   Φάκελο  Κοινοποίησης  που  να  περιλαμβάνει  μια  μηGτεχνική
περίληψη. Πιο συγκεκριμένα πληροφορίες σχετικά με τον τόπο εγκατάστασής τους,  τον
κατάλογο  των  επικίνδυνων  ουσιών,  όπως  αυτές  ορίζονται  στο  Παράρτημα  Ι  της  ΚΥΑ
1720a8&/2016 (ΦΕΚ3a4/Β’/17G02G2016),  πληροφορίες  για τις ενέργειες έκτακτης ανάγκης
και πηγές πρόσθετων σχετικών πληροφοριών (Παράρτημα V της ανωτέρω ΚΥΑ).

Γενικές υποχρεώσεις  για  τους  υπεύθυνους της εγκατάστασης
Οι  υπεύθυνοι  της  εγκατάστασης  έχουν  την  υποχρέωση  να  αναγνωρίσουν  όλους  τους
κινδύνους μεγάλων ατυχημάτων στην εγκατάστασή τους, να λάβουν όλα τα απαραίτητα
μέτρα  για  την  πρόληψη  μεγάλων  ατυχημάτων  και  να  περιορίσουν  τις  συνέπειες  των
επιπτώσεων αυτών στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

 Πληροφορίες προς δημοσίευση  για μια εγκατάσταση 
κατώτερης βαθμίδας
Αυτή η  εγκατάσταση  υπάγεται  στην  ΚΥΑ  1720a8&/2016  (ΦΕΚ3a4/Β’/17G02G2016)  (Οδηγία
SEVESO) και έχει προσκομίσει φάκελο Κοινοποίησης στην Αδειοδοτούσα Αρχή.

Οι  ακόλουθες  πληροφορίες,  οι  οποίες  έχουν  εξαχθεί  από  το  φάκελο  Κοινοποίησης,
πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 13 της ανωτέρου ΚΥΑ.

Η  ημερομηνία  της  τελευταίας  επιθεώρησης  SEVESO  μπορεί  επίσης  να  βρεθεί  στους
παρακάτω πίνακες.
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Ιστορικό

Έκδοση Αιτία Ημερομηνία
Κατάθεση Φακέλου Κοινοποίησης                     9G4G2019
Ενημέρωση Φακέλου
….
Τελευταία Θεώρηση Φακέλου                   aG 8& G 2019

Πληροφορίες της εγκατάστασης με βάση το άρθρο 13 της 
προαναφερθείσας ΚΥΑ

Όνομα Εγκατάστασης

Καταχωρισμένο όνομα AKFA ΑΒΕΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
 (δ.τ. AKFA ΑΒΕΕ)

Εμπορική ονομασία AKFA ΑΒΕΕ

Διεύθυνση
Εγκατάστασης

Διεύθυνση Όρμος Βαθέως Αυλίδος του 
Δήμου Χαλκιδέων

Περιοχή, Τ.Κ. Βαθύ Αυλίδος ΤΚ 34100 
ΧΑΛΚΙΔΑ

EGm.dt dgao@.aa.Gchekm.com

Στοιχεία Τεχνικού 
Ασφαλείας

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΙΑΣΟΦΙΤΗΣ

Πληροφορίες φακέλου
Κοινοποίησης

Δραστηριότητα ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΡΗΤΙΝΩΝ, 
ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ, 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ
ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ

Πληροφορίες
επικίνδυνων ουσιών

Κατηγορίες κινδύνου/ 
Κατονομαζόμενες ουσίες

Κατηγορίες κινδύνου
Οξείας τοξικότητας Κατ. 1
Οξείας τοξικότητας Κατ. 1
Εύφ. Υγρό Κατ. 3
Εύφλ. Υγρό Κατ. 2
Υδατ. Περ. Οξεία Τοξικ., Κατ. 1
Υδατ. Περ. Χρόνια Τοξικ., Κατ. 2

Κατονομαζόμενες
Υγροποιημένα αέρια εξαιρετικά
εύφλεκτα κατ. 1 ή 2 και φυσικό 
αέριο 
Μεθανόλη
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Επικίνδυνα 
χαρακτηριστικά/ 
Επικινδυνότητα

Η330 (Εισπνοή)
Η331 (Εισπνοή)
Η226
Η22a
Η400
Η411
Η370

Πληροφορίες έκτακτης
ανάγκης

Πως θα ειδοποιηθεί το 
κοινό σε περίπτωση 
ατυχήματος

Ο Διευθυντής της επιχείρησης 
είναι υπεύθυνος να 
επικοινωνήσει άμεσα με τις 
αρμόδιες αρχές (Τμήμα της 
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας 
Χαλκίδος, Αστυνομικό Τμήμα 
Αυλίδας, Νοσοκομείο 
Χαλκίδος) να ενημερώσει για το
συμβάν και να προβεί στις 
απαραίτητες ρυθμίσεις για την 
παροχή βοήθειας με 
ανασχετικές δράσεις.

Αντίδραση κοινού σε 
περίπτωση μεγάλου 
ατυχήματος

Όλοι οι εργαζόμενοι, 
συμπεριλαμβανομένου και του 
προσωπικού των εργολάβων, 
εκπαιδεύονται στην 
αντιμετώπιση Καταστάσεων 
Έκτακτης Ανάγκης και 
γνωρίζουν επακριβώς τις 
ενέργειες στις οποίες θα 
προβούν σε περίπτωση 
έκτακτης ανάγκης.

Επιθεώρηση

Ημερομηνία πιο πρόσφατης
επιθεώρησης

30G7G2019

Διαθέσιμες  πληροφορίες 
σχετικά με την επιθεώρηση 

G

Λοιπές Πληροφορίες

Γειτονικές εγκαταστάσεις 
που ενδέχεται να έχουν 
πολλαπλασιαστικά 
αποτελέσματα (τοποθεσία, 
διεύθυνση, Τ.Κ)

Ναυπηγεία Αυλίδος (Όρμος 
Βαθέως Αυλίδος του Δήμου 
Χαλκιδέων)

3


	Πληροφορίες για το κοινό σύμφωνα με την ΚΥΑ 172058/2016 (ΦΕΚ 354/Β’/17-02-2016) SEVESO III
	Πληροφορίες για εγκαταστάσεις κατώτερης βαθμίδας
	Γενικές υποχρεώσεις για τους υπεύθυνους της εγκατάστασης
	Πληροφορίες προς δημοσίευση για μια εγκατάσταση κατώτερης βαθμίδας
	Ιστορικό
	Πληροφορίες της εγκατάστασης με βάση το άρθρο 13 της προαναφερθείσας ΚΥΑ

