
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 20 /09//2019
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθμ. Πρωτ. :208644/661
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας, έχοντας υπόψιν:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 13 της Κ. Υ. Α. 172058/2016 (ΦΕΚ 354/Β/17.02.2016)
“Καθορισμός κανόνων, μέτρων και όρων για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα
μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή μονάδες, λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών, σε
συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2012/18/ΕΕ «για την αντιμετώπιση των κινδύνων
μεγάλων ατυχημάτων σχετιζομένων με επικίνδυνες ουσίες και για την τροποποίηση και στη
συνέχεια την κατάργηση της οδηγίας 96/82/ΕΚ του Συμβουλίου» του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012. Αντικατάσταση της υπ’ αριθ.
12044/613/2007 (Β΄376), όπως διορθώθηκε (Β΄2259/2007)”.

2. Το με αριθμό πρωτ. 4277/07.06.2019 έγγραφο του Τμήματος Σχεδιασμού Πρόληψης &
Αντ/σης Τεχνολογικών & Λοιπών Καταστροφών της Δ/νσης Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης
Εκτάκτων Αναγκών της Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας

3. Το με αριθμό πρωτ. 137737/519/19.06.2019 έγγραφο της Αυτελους Δ/νσης Πολιτικής
Προστασίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με θέμα «Παροχή πληροφόρησης για
κατάλληλη συμπεριφορά κοινού σε μεγάλα τεχνολογικά ατυχήματα σύμφωνα με την Κ.Υ.Α.
172058/2016 / ΦΕΚ 354 Β/17-02-2016 - Οδηγία SEVEZO ΙΙΙ (άρθρο 13)»

ανακοινώνει και καλεί το κοινό να ενημερωθεί για τα στοιχεία και τις πληροφορίες των
παραγράφων 1-6, Μέρος 1 του παραρτήματος V της ΚΥΑ 172058/2016 (ΦΕΚ 354/Β/2016)
που αφορούν εγκατάσταση βιομηχανίας παραγωγής Διόγκωσης - Βαφής και αποθήκευσης
Πολυστυρενίου της εταιρείας MONOTEZ AΒΕE που λειτουργεί στη περιοχή της Δ. Ε.
Οινοφύτων Δήμου Τανάγρας Π.Ε Βοιωτίας (52ο ΧΛΜ Ε.Ο.Αθηνών Λαμίας, Θέση
Ποταμιά,Οινόφυτα Βοιωτίας,ΤΚ. 32011)

ΜΕΡΟΣ 1.

1. Στοιχεία εγκατάστασης/Φορέας Εκμετάλλευσης
Εμπορική Επωνυμία Εγκατάστασης : MONOTEZ AΒΕE
Είδος Επιχείρησης: Βιομηχανία Παραγωγής Πολυστυρενίου , Διόγκωση πολυστερίνης
Έδρα Επιχείρησης: Νερατζιωτίσσης 115,15124 Μαρούσι, Αττικής
Τηλέφωνο Έδρας: 2144008400 / 2262031257
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ :Συρίγος Αλέξανδρος
Τηλέφωνο:6944203759, 2262031257. e- mail:Alexandros.syrigos@ravago.com
ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: Αναγνώστου Ιωάννης / Τηλέφωνο:6972269343.
e- mail:johanagnostou@yahoo.gr



2. Περαιτέρω σχετική πληροφόρηση:
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Φάκελο Κοινοποίησης της εγκατάστασης,
καθώς και λοιπά θέματα ασφαλείας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Δ/νση Ανάπτυξης
Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας Τμήμα Ενέργειας & Φυσικών πόρων ΠΣΕ.

Η παρούσα ανακοίνωση καθώς και τα πληροφοριακά στοιχεία των παραγράφων 1-6, Μέρος
1 του παραρτήματος V της ΚΥΑ 172058/2016/(ΦΕΚ 354/Β/2016) είναι αναρτημένα στην
επίσημη ιστοσελίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (www.pste.gov.gr), καθώς και στον
πίνακα ανακοινώσεων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Επίσης το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας, γνωστοποιεί στο κοινό ότι διαθέτει
όλες τις ανωτέρω πληροφορίες και η πρόσβαση σε αυτές είναι ανοικτή για την ενημέρωση
του μετά από σχετικό αίτημα, με την επιφύλαξη της παρ. 3 (περ. α) της ανωτέρω σχετικής
Κ.Υ.Α. (Ταχ. Δ/νση: ΥΨΗΛΑΝΤΗ 1 Τ.Κ : 35 100 ΛΑΜΙΑ, κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες).

Αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή προς την οποία ο καθένας μπορεί να απευθύνει αίτημα για να
λάβει γνώση περισσοτέρων στοιχείων (τη θεωρημένη Κοινοποίηση, την καταχωρισμένη
Μελέτη ασφαλείας, με την επιφύλαξη των παραγράφων 7 και 7.1 της ανωτέρω σχετικής
Κ.Υ.Α. καθώς και άλλες τυχόν διαθέσιμες σχετικές πληροφορίες) είναι η Δ/νση Ανάπτυξης
Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας - Τμήμα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας
και Φυσικών Πόρων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Ταχ. Δ/νση: Φίλωνος 35 -39
Λιβαδειά.,Τηλ.:22613- 50329, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες).

Επιπλέον ενημερωτικό υλικό με συνοπτικές οδηγίες τις οποίες οφείλουν να γνωρίζουν οι
πολίτες που κατοικούν πλησίον βιομηχανικής εγκατάστασης η οποία διαχειρίζεται
επικίνδυνες ουσίες, ώστε να λαμβάνουν τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας και να γνωρίζουν
την ενδεδειγμένη συμπεριφορά σε περίπτωση εκδήλωσης ενός βιομηχανικού ατυχήματος
μεγάλης έκτασης, είναι ήδη καταχωρημένο στις ιστοσελίδες της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας (www.pste.gov.gr),στο πεδίο ΄΄Πολιτική Προστασία / Ξέρεις πως να προστατευτείς
- Οδηγίες προστασίας/ 13. Βιομηχανικά Ατυχήματα΄΄ καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα της
Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (www.civilprotection.gr) στο θέμα ΄΄ Οδηγίες
προστασίας / Βιομηχανικά Ατυχήματα ΄΄.

Η παρούσα ανακοίνωση θα δημοσιευθεί στην εφημερίδα « ΝΕΑ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ»
στις ...........-09-2019.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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