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Θέμα: Ενημέρωση του κοινού σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 172058/2016 (Οδηγία SEVESO 
III)  

Σχετ.: 1. ΚΥΑ 172058/2016 (ΦΕΚ 354Β’/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 4

ης
 Ιουλίου 2012». 

Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 12044/613/2007 (Β’376), όπως διορθώθηκε (Β’ 2259/2007) 
2. Τα υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/54311/1328/28-08-2018, ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/48919/917/28-08-2018 και 

ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/62765/1927/04-10-2018 έγγραφα της Δ/2518 Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του ΥΠΕΝ 
3. Τα υπ’ αριθ. Φ013/1901/160148/10-09-2018, Φ013/2051/165089/20-09-2018 και Φ013/2051/192950/15-10-

2018 έγγραφα της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής 

 

Σας γνωστοποιούμε ότι η έκδοση της Οδηγίας SEVESO III, η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική 

νομοθεσία με την ΚΥΑ 172058/2016 (ΦΕΚ 354Β’/17-02-2016) (σχετικό 1), εισήγαγε στην εθνική 

νομοθεσία νέες και τροποποιημένες υποχρεώσεις, μεταξύ των οποίων είναι και οι εξής:   

i. Αυστηρότερες απαιτήσεις για την πληροφόρηση του κοινού, συμπεριλαμβανομένης και της 

υποχρέωσης για παροχή ενημέρωσης σχετικά με τις εγκαταστάσεις κατώτερης βαθμίδας. Επιπλέον, 

προβλέπεται και η ηλεκτρονική πρόσβαση του κοινού σε πληροφόρηση που βρίσκεται υπό διαρκή 

επικαιροποίηση/αναθεώρηση. 

ii. Διευρύνθηκαν οι υποχρεώσεις αναφορικά με τη διαχείριση των πολλαπλασιαστικών (domino) 

αποτελεσμάτων, καθώς και την ενημέρωση του ενδιαφερόμενου κοινού ως προς αυτά. 

Το ενδιαφερόμενο κοινό οφείλει να ενημερώνεται τακτικά από την οικεία Περιφέρεια σχετικά με τις 

εγκαταστάσεις στην περιοχή του και με το εάν επηρεάζεται από αυτές. Επιπλέον, δύναται να αιτηθεί την 

παροχή οποιουδήποτε πληροφοριακού στοιχείου προβλέπεται από την ΚΥΑ 172058/2016 και δεν είναι 

δημοσιοποιημένο, κατόπιν σχετικού αιτήματος προς την οικεία αδειοδοτούσα αρχή, με την επιφύλαξη 

των απαιτήσεων εμπιστευτικότητας που επιβάλλει η νομοθεσία.  

Στο πλαίσιο όλων των ανωτέρω, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, ως φορέας της 

Κεντρικής Διοίκησης, θεωρεί απαραίτητη την έκδοση του παρόντος, με στόχο την αποσαφήνιση των 

αρμοδιοτήτων και τη βελτίωση της συνεργασίας και της συνέργειας όλων των φορέων που εμπλέκονται 

στην ενημέρωση και τη συμμετοχή του κοινού στο πλαίσιο της ΚΥΑ 172058/2016. 

Στο Παράρτημα Α, το οποίο αποτελεί και αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος, περιλαμβάνονται οι 

ρόλοι και οι αρμοδιότητες όλων των εμπλεκομένων φορέων αναφορικά με την πληροφόρηση και τη 
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συμμετοχή του κοινού σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 172058/2016. Τα ως άνω παρατίθενται 

αναλυτικά ως εξής:   

 

1. Αδειοδοτούσα Αρχή: 

i) Στοιχεία και πληροφορίες προς δημοσιοποίηση: 

 Για όλες τις εγκαταστάσεις (ανώτερης και κατώτερης βαθμίδας) (παρ. 7, άρθρο 13):  

Υποχρεούται σύμφωνα με την ΚΥΑ Η.Π. 11764/653/2006 (ΦΕΚ 327Β’/17-03-2006), για λόγους 

διαφάνειας, να θέτει στη διάθεση κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου, όταν το αιτηθεί, 

α) τον θεωρημένο Φάκελο Κοινοποίησης, εκτός από το τοπογραφικό με τις συντεταγμένες που 

προβλέπεται στην παρ. 1α του άρθρου 6 της ΚΥΑ 172058/2016 ή/και 

β) την καταχωρημένη Μελέτη Ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένου του καταλόγου των επικινδύνων 

ουσιών, καθώς και 

γ) κάθε άλλη πληροφορία που συγκεντρώνει στο πλαίσιο εφαρμογής της ΚΥΑ 172058/2016. 

Η ανωτέρω αρχή μπορεί να αρνηθεί ή να περιορίζει τη διάθεση οποιασδήποτε πληροφορίας ζητείται 

δυνάμει της ΚΥΑ 172058/2016, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που συγκεντρώνονται κατ’ 

εφαρμογή του άρθρου 13 της ανωτέρω ΚΥΑ, εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στο 

άρθρο 4 της ΚΥΑ Η.Π. 11764/653/2006 περί εμπιστευτικού χαρακτήρα βιομηχανικών πληροφοριών. 

Με την επιφύλαξη της ανωτέρω παραγράφου και για τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 4 

της ΚΥΑ Η.Π. 11764/653/2006, έχει τη δυνατότητα: 

α) Να αρνείται τη διάθεση όλων των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στην καταχωρημένη Μελέτη 

Ασφαλείας, σε περίπτωση που ο φορέας εκμετάλλευσης έχει ζητήσει να δημοσιοποιούνται μόνο τα 

στοιχεία που προβλέπονται στην παράγραφο 7.1 του άρθρου 13 της ΚΥΑ 172058/2016, ή 

β) Να αποφασίζει να μη δημοσιοποιούνται στο κοινό ορισμένα τμήματα της Μελέτης Ασφαλείας ή του 

καταλόγου επικινδύνων ουσιών. Στην περίπτωση αυτή ο φορέας εκμετάλλευσης προσκομίζει στην 

αδειοδοτούσα αρχή, οικειοθελώς ή μετά από αίτημά της, τροποποιημένη τη Μελέτη Ασφαλείας, 

κατά το μέρος που δεν περιλαμβάνει τα τμήματα αυτά. Συγκεκριμένα, ο φορέας εκμετάλλευσης 

υποβάλλει προς δημοσιοποίηση στην αδειοδοτούσα αρχή (παρ. 7.1, άρθρο 13, ΚΥΑ 172058/2016): 

i. περίληψη μη τεχνικού περιεχομένου, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον τις γενικές πληροφορίες 

σχετικά με τους κινδύνους μεγάλων ατυχημάτων και τις πιθανές επιπτώσεις στην ανθρώπινη 

υγεία και το περιβάλλον σε περίπτωση μεγάλου ατυχήματος ή/και 

ii. τροποποιημένο κατάλογο των επικινδύνων ουσιών που υπάρχουν στην εγκατάσταση. 

 

 Για τις εγκαταστάσεις ανώτερης βαθμίδας (παρ. 1, άρθρο 13) (βλ. Παράρτημα Β του παρόντος):  

- Διαβιβάζει στο οικείο Περιφερειακό Συμβούλιο για ενημέρωση του κοινού, ανάλογα με τον 

χρόνο που αυτά καθίστανται διαθέσιμα, δηλαδή αμέσως μετά την καταχώρηση της Μελέτης 

Ασφαλείας ή/και τη θεώρηση του Φακέλου Κοινοποίησης της κάθε εγκατάστασης, τα 

στοιχεία και τις πληροφορίες που περιγράφονται στις παραγράφους 1-5 του Μέρους 1 του 

Παραρτήματος V της ΚΥΑ 172058/2016. 

- Διαβιβάζει στο οικείο Περιφερειακό Συμβούλιο για ενημέρωση του κοινού τις πληροφορίες 

που αναφέρονται στην παρ. 4 του Μέρους 2 του Παραρτήματος V1. Ειδικότερα, για την 

                                                 
1
 Όταν μία εγκατάσταση ανώτερης βαθμίδας ενέχει κινδύνους ατυχημάτων μεγάλης έκτασης με 

διασυνοριακές επιπτώσεις σε άλλο Κράτος-Μέλος της Ε.Ε., η Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΝ 
έρχεται σε συνεννόηση με τη Δ/νση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ και την 
αδειοδοτούσα αρχή και κοινοποιεί μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών προς το ενδιαφερόμενο Κράτος-
Μέλος τις απαραίτητες πληροφορίες που διαθέτει κατ’ εφαρμογή των άρθρων 11 και 12 της ΚΥΑ 
172058/2016 και προβαίνει με το εν λόγω Κράτος-Μέλος σε σχετικές διαβουλεύσεις στο πλαίσιο των 
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περίπτωση εγκαταστάσεων (ανώτερης και κατώτερης βαθμίδας) με ενεχόμενο κίνδυνο 

ατυχημάτων μεγάλης έκτασης (ευρισκόμενων εντός ελληνικού εδάφους ή εντός εδάφους 

άλλου Κράτους-Μέλους), η οικεία αδειοδοτούσα αρχή έρχεται σε συνεννόηση με τη Δ/νση 

Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του ΥΠΕΝ προκειμένου να διασφαλιστεί η εφαρμογή των όσων 

προβλέπονται στο άρθρο 9 του Ν. 2546/1997 (ΦΕΚ 256/Α’/16-12-1997) περί πληροφόρησης 

και συμμετοχής του κοινού. Οι ανωτέρω πληροφορίες διαβιβάζονται στο οικείο Περιφερειακό 

Συμβούλιο ανάλογα με τον χρόνο που καθίστανται διαθέσιμες, δηλαδή αμέσως μετά την 

καταχώρηση της Μελέτης Ασφαλείας και τη θεώρηση του Φακέλου Κοινοποίησης της κάθε 

εγκατάστασης. 

 

Αναφορικά με τα ανωτέρω επισημαίνονται τα εξής: 

1. Οι εν λόγω πληροφορίες επικαιροποιούνται διαρκώς και είναι μονίμως διαθέσιμες στο 

κοινό σε έντυπη και ψηφιακή μορφή, με μέριμνα του οικείου Περιφερειακού Συμβουλίου. 

2. Η παροχή της ανωτέρω πληροφόρησης γίνεται από την αδειοδοτούσα αρχή αυτόκλητα, 

χωρίς να απαιτείται κάποιο προηγούμενο αίτημα από τους αποδέκτες της πληροφόρησης. 

3. Υπενθυμίζεται ότι τα περισσότερα από τα ανωτέρω στοιχεία συμπεριλαμβάνονται στις 

καταχωρημένες Μελέτες Ασφαλείας και στους θεωρημένους Φακέλους Κοινοποίησης των 

εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 6, 7 και 9 της ΚΥΑ 

172058/2016. Για όσα επιπλέον στοιχεία απαιτούνται, η αδειοδοτούσα αρχή προβαίνει 

σε σχετικό αίτημα στον φορέα εκμετάλλευσης της εγκατάστασης ο οποίος οφείλει να 

συνεργαστεί, σύμφωνα μάλιστα και με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8 (παρ. 3) της ΚΥΑ 

172058/2016. 

4. Για την παροχή της ως άνω πληροφόρησης δεν είναι προαπαιτούμενη και η κατάρτιση 

ή/και η έγκριση του Ειδικού (εξωτερικού) ΣΑΤΑΜΕ της εγκατάστασης. Προαπαιτούμενο για 

την παροχή της ως άνω πληροφόρησης στο κοινό αποτελεί η καταχώρηση της Μελέτης 

Ασφαλείας και η θεώρηση του Φακέλου Κοινοποίησης της εγκατάστασης. 

5. Οι εν λόγω πληροφορίες επανεξετάζονται περιοδικά και, εάν χρειαστεί, 

επικαιροποιούνται, μεταξύ άλλων και σε περίπτωση τροποποιήσεων που καλύπτονται από 

το άρθρο 10 της ΚΥΑ 172058/2016. 

6. Τυχόν επικαιροποίηση ή αναθεώρηση της Μελέτης Ασφαλείας μίας εγκατάστασης 

συνεπάγεται, μετά τη νέα καταχώρησή της, τόσο κατάρτιση νέου Ειδικού (εξωτερικού) 

ΣΑΤΑΜΕ όσο και επικαιροποίηση/αναθεώρηση της ως άνω παρεχόμενης πληροφόρησης 

προς το κοινό. 

                                                                                                                                                     
διμερών σχέσεών τους, ως προς τα μέτρα που θα πρέπει να λαμβάνονται και από τις δύο πλευρές για την 
πρόληψη των ατυχημάτων αυτών, καθώς και για τον περιορισμό των συνεπειών τους στο άνθρωπο και το 
περιβάλλον. Αντίστοιχα, σε περίπτωση που η εγκατάσταση βρίσκεται στο έδαφος άλλου Κράτους-Μέλους, 
η Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΝ παραλαμβάνει μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών τις 
απαραίτητες πληροφορίες από το άλλο Κράτος-Μέλος κατ’ εφαρμογή των άρθρων 11 και 12 της ΚΥΑ και τις 
κοινοποιεί στη Δ/νση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ και στην αδειοδοτούσα 
αρχή της Περιφέρειας που συνορεύει με το όμορο Κράτος-Μέλος (παρ. 6 & 6.1, άρθρο 13, ΚΥΑ 
172058/2016). 
Με τον Ν. 2546/1997 (ΦΕΚ 256/Α’/16.12.1997), η Ελλάδα έχει κυρώσει τη «Σύμβαση της Οικονομικής 
Επιτροπής για την Ευρώπη του ΟΗΕ για τις διασυνοριακές επιπτώσεις των βιομηχανικών ατυχημάτων 
(Ελσίνκι, 17 Μαρτίου 1992), στην οποία συμβαλλόμενα μέρη είναι η Ιταλία, η Αλβανία και η ΠΓΔΜ, όχι 
όμως και η Τουρκία (υπ’ αριθ. Φ.0546/Μ.4782/ΑΣ365/32241/07.07.2016 έγγραφο του Υπουργείου 
Εξωτερικών. 
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Στο Παράρτημα Γ του παρόντος παρέχεται πρότυπος Πίνακας για την ως άνω ενημέρωση από την 

αδειοδοτούσα αρχή για εγκαταστάσεις ανώτερης βαθμίδας. 

 

 Για τις εγκαταστάσεις κατώτερης βαθμίδας (βλ. Παράρτημα Β του παρόντος):  

- Διαβιβάζει στο οικείο Περιφερειακό Συμβούλιο για ενημέρωση του κοινού, ανάλογα με τον 

χρόνο που αυτά καθίστανται διαθέσιμα, δηλαδή αμέσως μετά τη θεώρηση του Φακέλου 

Κοινοποίησης της κάθε εγκατάστασης, τα στοιχεία και τις πληροφορίες που περιγράφονται 

στις παραγράφους 1-5 του Μέρους 1 του Παραρτήματος V της ΚΥΑ 172058/2016. 

 

Αναφορικά με τα ανωτέρω επισημαίνονται τα εξής: 

1. Οι εν λόγω πληροφορίες επικαιροποιούνται διαρκώς και είναι μονίμως διαθέσιμες στο 

κοινό σε έντυπη και ψηφιακή μορφή, με μέριμνα του οικείου Περιφερειακού Συμβουλίου. 

2. Η παροχή της ανωτέρω πληροφόρησης γίνεται από την αδειοδοτούσα αρχή αυτόκλητα, 

χωρίς να απαιτείται κάποιο προηγούμενο αίτημα από τους αποδέκτες της πληροφόρησης. 

3. Υπενθυμίζεται ότι τα περισσότερα από τα ανωτέρω στοιχεία συμπεριλαμβάνονται στους 

θεωρημένους Φακέλους Κοινοποίησης των εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στα άρθρα 6 και 7 της ΚΥΑ 172058/2016. Για όσα επιπλέον στοιχεία 

απαιτούνται, η αδειοδοτούσα αρχή προβαίνει σε σχετικό αίτημα στον φορέα 

εκμετάλλευσης της εγκατάστασης ο οποίος οφείλει να συνεργαστεί, σύμφωνα μάλιστα 

και με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8 (παρ. 3) της ΚΥΑ 172058/2016. 

4. Οι εν λόγω πληροφορίες επανεξετάζονται περιοδικά και, εάν χρειαστεί, 

επικαιροποιούνται, μεταξύ άλλων και σε περίπτωση τροποποιήσεων που καλύπτονται από 

το άρθρο 10 της ΚΥΑ 172058/2016. 

5. Τυχόν επικαιροποίηση ή αναθεώρηση του Φακέλου Κοινοποίησης μίας εγκατάστασης 

συνεπάγεται, μετά τη νέα θεώρησή του, επικαιροποίηση/αναθεώρηση της ως άνω 

παρεχόμενης πληροφόρησης προς το κοινό. 

Στο Παράρτημα Γ του παρόντος παρέχεται πρότυπος Πίνακας για την ως άνω ενημέρωση από την 

αδειοδοτούσα αρχή για εγκαταστάσεις κατώτερης βαθμίδας. 

 
ii) Ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με εγκαταστάσεις με κίνδυνο πολλαπλασιαστικών 

αποτελεσμάτων (φαινομένων domino): 

Οι φορείς εκμετάλλευσης των εγκαταστάσεων ή των ομάδων εγκαταστάσεων ανώτερης και 

κατώτερης βαθμίδας όπου η επικινδυνότητα ή οι συνέπειες μεγάλου ατυχήματος ενδέχεται να 

αυξάνονται λόγω της γεωγραφικής θέσης και της εγγύτητας αυτών των εγκαταστάσεων ανταλλάσσουν, 

μέσω της αρμόδιας αδειοδοτούσας αρχής, κατάλληλες πληροφορίες για τις εν λόγω εγκαταστάσεις. Με 

τις ανωτέρω πληροφορίες παρέχεται η δυνατότητα να συνεκτιμώνται δεόντως η φύση και η έκταση του 

συνολικού κινδύνου μεγάλου ατυχήματος στις οικείες Πολιτικές Πρόληψης Μεγάλων Ατυχημάτων, στα 

Συστήματα Διαχείρισης Ασφαλείας, στις Μελέτες Ασφαλείας και στα εσωτερικά σχέδια έκτακτης 

ανάγκης, κατά περίπτωση (ΚΥΑ 172058/2016, άρθρο 8, παρ. 3α).  

Προς τούτο, οι αρμόδιες αδειοδοτούσες αρχές αμέσως μετά την καταχώρηση των Μελετών 

Ασφαλείας και/ή τη θεώρηση των Φακέλων Κοινοποίησης των εγκαταστάσεων, θα πρέπει να 

διαβιβάζουν στους φορείς εκμετάλλευσης των ως άνω εγκαταστάσεων όσα στοιχεία και πληροφορίες 

θεωρούνται απαραίτητα για την ενημέρωσή τους, αιτούμενη σε αυτούς αμοιβαία συνεργασία. Τα 

στοιχεία αυτά αντλούνται από: 

 τις πληροφορίες που παρέχουν οι φορείς εκμετάλλευσης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 

6, 7 και 9 της ΚΥΑ 172058/2016,  
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 τυχόν πρόσθετες πληροφορίες που παρέχουν οι φορείς εκμετάλλευσης κατόπιν αιτήματος της 

αδειοδοτούσας ή άλλης συναρμόδιας αρχής, 

 τις πληροφορίες που προέκυψαν κατά τη διενέργεια επιθεωρήσεων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 

στο άρθρο 19 της ΚΥΑ 172058/2016. 

Στο πλαίσιο της ανωτέρω αμοιβαίας συνεργασίας, θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη η από κοινού 

διεξαγωγή ασκήσεων με τις γειτονικές εγκαταστάσεις και την τοπική αρμόδια Πυροσβεστική 

Υπηρεσία.  

 

2. Περιφέρειες 
 

2.1 Αυτοτελής Δ/νση Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας 

i) Δημοσιοποίηση πληροφοριών του Παραρτήματος V της ΚΥΑ 172058/2016: 

i.1. Για τις εγκαταστάσεις ανώτερης βαθμίδας (παρ. 2 & 4, άρθρο 13) (βλ. Παράρτημα Β του 
παρόντος):  

- Παρέχει στο οικείο Περιφερειακό Συμβούλιο τις πληροφορίες που προβλέπονται στην 

παράγραφο 6 του Μέρους 1 του Παραρτήματος V της ΚΥΑ 172058/2016. 

Προς τούτο: 

 Η Δ/νση Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ έχει αναρτημένες στον 

ιστοχώρο της (www.civliprotection.gr) γενικές οδηγίες αυτοπροστασίας σε περίπτωση 

μεγάλου ατυχήματος (βλ. και Παράρτημα ΣΤ του παρόντος). 

 Εξειδικευμένη σχετική πληροφόρηση για κάθε εγκατάσταση παρέχεται από τον εκάστοτε 

φορέα εκμετάλλευσης προς την Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της οικείας 

Περιφέρειας, κατόπιν σχετικού αιτήματος της τελευταίας προς την οικεία αδειοδοτούσα 

αρχή. Στο πλαίσιο αυτής της πληροφόρησης: 

o Παρέχονται στοιχεία αναφορικά με τις βασικές οδηγίες ασφαλείας που θα πρέπει να 

ακολουθούνται από το κοινό σε περίπτωση ατυχήματος στην εγκατάσταση.  

o Γίνεται περιγραφή της φύσης των κινδύνων ατυχημάτων μεγάλης έκτασης εντός της 

εγκατάστασης και των πιθανών τους επιπτώσεων στη δημόσια υγεία. 

 

- Οι πληροφορίες αυτές διαβιβάζονται στο οικείο Περιφερειακό Συμβούλιο, με ταυτόχρονη 

κοινοποίηση στη Δ/νση Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής 

Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, ανάλογα με τον χρόνο που καθίστανται διαθέσιμες, 

δηλαδή αμέσως μετά την καταχώρηση της Μελέτης Ασφαλείας και τη θεώρηση του 

Φακέλου Κοινοποίησης της κάθε εγκατάστασης. 

- Οι εν λόγω πληροφορίες επικαιροποιούνται διαρκώς και είναι μονίμως διαθέσιμες στο κοινό 

σε έντυπη και ψηφιακή μορφή, με μέριμνα του οικείου Περιφερειακού Συμβουλίου. 

- Η παροχή της ανωτέρω πληροφόρησης γίνεται από την Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής Προστασίας 

της Περιφέρειας αυτόκλητα, χωρίς να απαιτείται κάποιο προηγούμενο αίτημα από τους 

αποδέκτες της πληροφόρησης. 

Στο Μέρος 1 του Παραρτήματος Δ του παρόντος παρέχεται πρότυπος Πίνακας για την ως άνω 

ενημέρωση. 

 

i.2. Επιπλέον, για τις εγκαταστάσεις ανώτερης βαθμίδας (παρ. 3α, άρθρο 13) (βλ. Παράρτημα Β του 
παρόντος):  

- Σε συνεργασία με τη Δ/νση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ 

http://www.civliprotection.gr/
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οφείλει να διασφαλίζει ότι όλα τα πρόσωπα που ενδέχεται να θιγούν από μεγάλο ατύχημα, 

λαμβάνουν τακτικά και με την πλέον ενδεδειγμένη μορφή, χωρίς να απαιτείται σχετικό αίτημα, 

σαφείς και εύληπτες πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας και την απαιτούμενη 

συμπεριφορά σε περίπτωση μεγάλου ατυχήματος. Οι προαναφερόμενες πληροφορίες 

περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα στοιχεία που περιγράφονται στο Παράρτημα V (Μέρος 2, παρ. 

1, 2 και 3) της ΚΥΑ 172058/2016 και παρέχονται από την Αυτοτελή Διεύθυνση Πολιτικής 

Προστασίας της οικείας Περιφέρειας κυρίως με τη διανομή ενημερωτικών φυλλαδίων, αλλά 

και με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο: 

 σε όλα τα δημόσια κτίρια και τους χώρους δημόσιας χρήσης, συμπεριλαμβανομένων των 

σχολείων και των νοσοκομείων, καθώς και 

 σε όλες τις γειτονικές εγκαταστάσεις που προβλέπονται στο άρθρο 8 της ΚΥΑ 172058/2016. 

 

Οι ανωτέρω πληροφορίες θα παρέχονται υπό μορφή χάρτη, στον οποίον θα αποτυπώνονται, για 

κάθε εγκατάσταση ανώτερης βαθμίδας και με τη μορφή ομόκεντρων κύκλων, οι ζώνες Ι, ΙΙ και ΙΙΙ 

(όπως αυτές αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΧ της ΚΥΑ 172058/2016) για το δυσμενέστερο σενάριο 

ατυχήματος στην εγκατάσταση, με την επιφύλαξη της παρατήρησης 8 της παρούσας 

υποπαραγράφου. Στον ανωτέρω χάρτη θα αποτυπώνονται όλα τα σημεία ενδιαφέροντος, όπως αυτά 

προσδιορίζονται παρακάτω, τα οποία περιλαμβάνονται εντός των ζωνών Ι, ΙΙ και ΙΙΙ. Τα ανωτέρω 

στοιχεία αναφέρονται στις καταχωρημένες Μελέτες Ασφαλείας των εγκαταστάσεων που 

περιέρχονται στη διάθεση των Αυτοτελών Δ/νσεων Πολιτικής Προστασίας των οικείων Περιφερειών. 

Ο χάρτης θα περιλαμβάνει ως υπόμνημα τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο Μέρος 2 του 

Παραρτήματος Δ του παρόντος εγγράφου. 
 

Αναφορικά με τα προβλεπόμενα στην υποπαράγραφο i.2, επισημαίνονται τα εξής: 

1. Οι πληροφορίες αυτές καθίστανται διαθέσιμες στο κοινό αμέσως μετά την καταχώρηση της 

Μελέτης Ασφαλείας και τη θεώρηση του Φακέλου Κοινοποίησης της κάθε εγκατάστασης. 

Κατά την ανωτέρω διαδικασία, η Αυτοτελής Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της οικείας Περιφέρειας 

είναι αρμόδια για την παροχή στο ενδιαφερόμενο κοινό της ανωτέρω πληροφόρησης, ενώ η Δ/νση 

Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ δύναται να διευκολύνει το 

προαναφερόμενο έργο των Περιφερειών, με τη σύνταξη σχετικού ενημερωτικού υλικού (βλ. 

Παράρτημα ΣΤ του παρόντος). Επισημαίνεται, βέβαια και πάλι ότι εξειδικευμένη σχετική 

πληροφόρηση για κάθε εγκατάσταση αναφορικά με τις βασικές οδηγίες ασφαλείας που θα πρέπει 

να ακολουθούνται από το κοινό σε περίπτωση ατυχήματος παρέχεται από τον εκάστοτε φορέα 

εκμετάλλευσης προς την Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της οικείας Περιφέρειας, κατόπιν 

σχετικού αιτήματος της τελευταίας προς την οικεία αδειοδοτούσα αρχή.  

2. Η παροχή της ανωτέρω πληροφόρησης γίνεται από την Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της 

Περιφέρειας αυτόκλητα, χωρίς να απαιτείται κάποιο προηγούμενο αίτημα από τους αποδέκτες της 

πληροφόρησης, με ταυτόχρονη κοινοποίηση στη Δ/νση Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων 

Αναγκών. 

3. Με τον όρο «όλα τα πρόσωπα που ενδέχεται να θιγούν από μεγάλο ατύχημα» νοούνται όλα τα 

πρόσωπα τα οποία βρίσκονται εντός της ζώνης ΙΙΙ  - Προστασίας Πληθυσμού [όπως αυτή ορίζεται στο 

Παράρτημα ΙΧ (Μέρος 3) της ΚΥΑ 172058/2016] για κάθε σενάριο ατυχήματος που εξετάζεται στη 

Μελέτη Ασφαλείας της εγκατάστασης. Ως πρόσωπα νοούνται όλοι όσοι δύναται να βρίσκονται σε 

σημεία ενδιαφέροντος που περιλαμβάνονται εντός της ζώνης ΙΙΙ για το δυσμενέστερο σενάριο 

ατυχήματος (σενάριο με τη μεγαλύτερη ακτίνα για τη ζώνη ΙΙΙ) εντός της εγκατάστασης, με την 

επιφύλαξη της παρατήρησης 8 της παρούσας υποπαραγράφου, δηλαδή σε:  

 οικισμούς,  
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 σημεία με υψηλή συγκέντρωση πληθυσμού (δημόσιες υπηρεσίες, επιχειρήσεις, κτίρια, μονές, 

ξενοδοχεία, κέντρα υποδοχής προσφύγων, εκκλησίες, μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, 

στρατιωτικές εγκαταστάσεις, αθλητικούς χώρους, πλατείες κλπ), 

 χώρους συνάθροισης ευπαθών τμημάτων πληθυσμού (σχολεία, παιδικοί σταθμοί, δημόσια και 

ιδιωτικά Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας (ΚΚΠΠ), νοσοκομεία, μονάδες υγείας, μονάδες φροντίδας 

ηλικιωμένων, ΚΑΠΗ, κατασκηνώσεις κλπ),  

 κρίσιμες υποδομές (σταθμούς τρένων και λεωφορείων, λιμάνια, αεροδρόμια, οδικό και 

σιδηροδρομικό δίκτυο, κλπ), 

 λοιπές εγκαταστάσεις, ακόμη και στην περίπτωση που δεν εμπεριέχουν καθόλου επικίνδυνες 

ουσίες (υπαγόμενες ή μη στις διατάξεις της Οδηγίας SEVESO III). 

Υπενθυμίζεται ότι τα περισσότερα από τα ανωτέρω στοιχεία συμπεριλαμβάνονται στους 

θεωρημένους Φακέλους Κοινοποίησης των εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 

6 (παρ. 1.1) της ΚΥΑ 172058/2016, ενώ επιπλέον απαιτείται να συμπεριλαμβάνονται, μεταξύ άλλων 

στοιχείων και στα Ειδικά ΣΑΤΑΜΕ των εγκαταστάσεων (βλ. Μέρος 5 της 2ης Έκδοσης του Γενικού 

ΣΑΤΑΜΕ). Για όσα επιπλέον στοιχεία απαιτούνται, η Αυτοτελής Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της 

οικείας Περιφέρειας προβαίνει, με ταυτόχρονη κοινοποίηση στην οικεία αδειοδοτούσα αρχή, σε 

σχετικό αίτημα στον φορέα εκμετάλλευσης της εγκατάστασης, ο οποίος υποχρεούται να συνεργαστεί 

προς τούτο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8 (παρ. 3) της ΚΥΑ 172058/2016. 

4. Προαπαιτούμενο για την παροχή της ως άνω πληροφόρησης αποτελεί η συνεργασία της Αυτοτελούς 

Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας τόσο με την αδειοδοτούσα αρχή όσο και με τον 

φορέα εκμετάλλευσης της κάθε εγκατάστασης. 

5. Με τον όρο «Οι προαναφερόμενες πληροφορίες  παρέχονται από την Αυτοτελή Διεύθυνση Πολιτικής 

Προστασίας της οικείας Περιφέρειας σε όλες τις γειτονικές εγκαταστάσεις που προβλέπονται στο 

άρθρο 8 της ΚΥΑ 172058/2016», νοούνται όλες οι επιχειρήσεις, είτε αυτές υπάγονται είτε όχι στις 

διατάξεις της ΚΥΑ 172058/2016, ακόμη και στην περίπτωση που δεν εμπεριέχουν καθόλου 

επικίνδυνες ουσίες. 

6. Η ως άνω πληροφόρηση του κοινού γίνεται με κάθε πρόσφορο μέσο, ανάλογα με τα μέσα και τους 

οικονομικούς πόρους που διαθέτει έκαστη Περιφέρεια. Απαιτούμενη βέβαια είναι η ανάρτηση της 

πληροφόρησης τόσο σε ευδιάκριτη θέση της διαδικτυακής σελίδας της οικείας Περιφέρειας όσο και 

των Δήμων που πιθανόν να πληχθούν από ενδεχόμενο ατύχημα στην εγκατάσταση. Επιπλέον, η ως 

άνω πληροφόρηση θα πρέπει να αναρτάται στα οικεία Δημαρχεία, καθώς και σε όλα τα δημόσια 

κτίρια των Δήμων που πιθανόν να πληχθούν από ενδεχόμενο ατύχημα στην εγκατάσταση. Για τους 

κατοίκους και τις επιχειρήσεις των ανωτέρω περιοχών η πληροφόρηση αυτή θα μπορούσε να 

αποσταλθεί και μεμονωμένα σε κάθε οικία και επιχείρηση είτε ταχυδρομικά είτε μέσω κατάλληλων 

ηλεκτρονικών μέσων, με ευθύνη της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της οικείας 

Περιφέρειας. Στις ανωτέρω επιστολές θα επισημαίνεται ότι η αποστολή τους δεν θα πρέπει να 

προκαλέσει στο κοινό ανησυχία για επικείμενη πρόκληση ατυχήματος, αλλά αποτελεί μία από 

μεγάλο πλήθος επιστολών που αποστέλλεται σε άτομα που κατοικούν πλησίον εγκαταστάσεων 

SEVESO σε όλη την ελληνική επικράτεια, στο πλαίσιο εφαρμογής της ΚΥΑ 172058/2016. Στο κοινό 

θα πρέπει να συστήνεται να τηρεί το ως άνω πληροφοριακό υλικό σε αναγνώσιμη μορφή ούτως 

ώστε να είναι εύκολα διαθέσιμο σε περίπτωση ατυχήματος. 

Πέραν των ενδιαφερόμενων Δήμων, η ως άνω πληροφόρηση θα πρέπει να παρέχεται με ευθύνη της 

Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της οικείας Περιφέρειας και: 

 στις σχολικές μονάδες οι οποίες βρίσκονται εντός της ζώνης ΙΙΙ για το δυσμενέστερο σενάριο 

ατυχήματος στην εγκατάσταση, με σκοπό τη διάχυση της πληροφορίας μέσω των μαθητών αλλά και 

την ενημέρωση των εκπαιδευτικών με σκοπό την προστασία της υγείας και της ζωής των μαθητών, 
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καθώς και 

 σε λοιπούς, πλην των σχολικών μονάδων, χώρους συνάθροισης ευπαθών τμημάτων πληθυσμού οι 

οποίοι βρίσκονται εντός της ζώνης ΙΙΙ για το δυσμενέστερο σενάριο ατυχήματος στην εγκατάσταση 

(παιδικούς σταθμούς, κέντρα ξένων γλωσσών, φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης, ωδεία, δημόσια και 

ιδιωτικά Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας (ΚΚΠΠ), νοσοκομεία, μονάδες υγείας, μονάδες φροντίδας 

ηλικιωμένων, ΚΑΠΗ, κατασκηνώσεις κλπ),   

 στα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης τα οποία βρίσκονται εντός της ζώνης ΙΙΙ για το 

δυσμενέστερο σενάριο ατυχήματος στην εγκατάσταση, 

 στους υπευθύνους λειτουργίας όλων των σημείων με υψηλή συγκέντρωση πληθυσμού τα οποία 

βρίσκονται εντός της ζώνης ΙΙΙ για το δυσμενέστερο σενάριο ατυχήματος στην εγκατάσταση, 

 στους υπευθύνους λειτουργίας όλων των κρίσιμων υποδομών οι οποίες βρίσκονται εντός της ζώνης 

ΙΙΙ για το δυσμενέστερο σενάριο ατυχήματος στην εγκατάσταση (σταθμούς τρένων και λεωφορείων, 

λιμάνια, αεροδρόμια, οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο, κλπ), 

 

με σκοπό την ενημέρωση των υπευθύνων λειτουργίας τους αναφορικά με την προστασία της υγείας και 

της ζωής όσων βρίσκονται εντός των ανωτέρω χώρων, προκειμένου να προβούν σε σχετικές δράσεις. 

7. Σε περίπτωση που για κάποιο σενάριο ατυχήματος εντός της εγκατάστασης, τα σημεία 

ενδιαφέροντος τα οποία περιλαμβάνονται στην αντίστοιχη ζώνη ΙΙΙ είναι διαφορετικά από αυτά 

που περιλαμβάνονται στη ζώνη ΙΙΙ για το δυσμενέστερο σενάριο ατυχήματος (όπως π.χ. στην 

περίπτωση ενός διυλιστηρίου με δεξαμενές οι οποίες βρίσκονται τοποθετημένες σε αποστάσεις 

μεταξύ τους που δεν είναι πάντα ιδιαίτερα μικρές, κλπ.), η πληροφόρηση παρέχεται όχι μόνο για 

το δυσμενέστερο σενάριο, αλλά και για κάθε σενάριο με διαφορετικά σημεία ενδιαφέροντος. 

Επομένως, προαπαιτούμενο αποτελεί πάντα η σύγκριση των σημείων ενδιαφέροντος τα οποία 

περιλαμβάνονται εντός της ζώνης ΙΙΙ για το δυσμενέστερο σενάριο ατυχήματος, με τα σημεία 

ενδιαφέροντος τα οποία περιλαμβάνονται στη ζώνη ΙΙΙ για κάθε σενάριο ατυχήματος εντός της 

εγκατάστασης ξεχωριστά. 

8. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 21 της ΚΥΑ 172058/2016, πριν τη δημοσιοποίηση των 

πληροφοριών της υποπαραγράφου i.2 της παρούσας παραγράφου, η Αυτοτελής Δ/νση Πολιτικής 

Προστασίας οφείλει να απευθύνει σχετικό αίτημα στην αδειοδοτούσα αρχή της εγκατάστασης 

προκειμένου να επιβεβαιώσει ότι τα όσα στοιχεία διαθέτει μπορούν να δημοσιευθούν και δε 

θεωρούνται εμπιστευτικά. 

9. Για την παροχή της ως άνω πληροφόρησης δεν είναι προαπαιτούμενη και η κατάρτιση ή/και η 

έγκριση του Ειδικού (εξωτερικού) ΣΑΤΑΜΕ της εγκατάστασης. Προαπαιτούμενο για την παροχή της 

ως άνω πληροφόρησης στο κοινό αποτελεί η διαβίβαση της καταχωρημένης Μελέτης Ασφαλείας της 

εγκατάστασης στην Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της οικείας Περιφέρειας. 

10. Οι εν λόγω πληροφορίες επανεξετάζονται περιοδικά και, εάν χρειαστεί, επικαιροποιούνται, μεταξύ 

άλλων και σε περίπτωση τροποποιήσεων που καλύπτονται από το άρθρο 10 της ΚΥΑ 172058/2016. 

Το μέγιστο χρονικό διάστημα μεταξύ δύο ανανεώσεων της σχετικής πληροφόρησης του κοινού δεν 

πρέπει να υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη. 

11. Τυχόν επικαιροποίηση ή αναθεώρηση της Μελέτης Ασφαλείας μίας εγκατάστασης συνεπάγεται, 

μετά τη νέα καταχώρησή της, τόσο κατάρτιση νέου Ειδικού (εξωτερικού) ΣΑΤΑΜΕ όσο και 

επικαιροποίηση/αναθεώρηση της παρεχόμενης πληροφόρησης προς το κοινό. 
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ii) Δημοσιοποίηση των σεναρίων ατυχημάτων των Μελετών Ασφαλείας προς όλες τις επιχειρήσεις 

εντός της ζώνης ΙΙΙ: 

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 11 (παρ. Β.2, υποπαράγραφος 4γ) της ΚΥΑ 172058/2016,  

για κάθε εγκατάσταση ανώτερης βαθμίδας που βρίσκεται εντός των ορίων της διοικητικής της 

αρμοδιότητας, η Αυτοτελής Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της οικείας Περιφέρειας «δημοσιοποιεί με 

κάθε πρόσφορο μέσο, έντυπο ή ηλεκτρονικό, προς όλες τις επιχειρήσεις που βρίσκονται εντός της 

ζώνης ΙΙΙ - Προστασίας πληθυσμού [όπως αυτή ορίζεται στο Παράρτημα ΙΧ (Μέρος 3) της ΚΥΑ 

172058/2016] της εγκατάστασης, αντίγραφα των σεναρίων ατυχημάτων που περιλαμβάνονται στην 

καταχωρημένη Μελέτη Ασφαλείας της εγκατάστασης, για ενημέρωσή τους». 

Οι ανωτέρω πληροφορίες θα παρέχονται: 

 Στους υπευθύνους λειτουργίας όλων των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται εντός της ζώνης ΙΙΙ 

για το δυσμενέστερο σενάριο ατυχήματος στην εγκατάσταση (υπαγόμενων ή μη στις διατάξεις της 

Οδηγίας SEVESO III), ακόμη και στην περίπτωση που αυτές δεν εμπεριέχουν καθόλου επικίνδυνες 

ουσίες και 

 στους υπευθύνους λειτουργίας όλων των γειτονικών δραστηριοτήτων (υπαγόμενων ή μη στις 

διατάξεις της Οδηγίας SEVESO III, ακόμη και στην περίπτωση που σε αυτές δεν εμπλέκονται 

επικίνδυνες ουσίες) οι οποίες περιλαμβάνονται εντός της ακτίνας πολλαπλασιαστικών φαινομένων 

(domino) για οποιοδήποτε σενάριο ατυχήματος στην εγκατάσταση,  

με σκοπό την ενημέρωση των υπευθύνων λειτουργίας τους αναφορικά με την προστασία της υγείας 

και της ζωής όσων βρίσκονται εντός των ανωτέρω επιχειρήσεων, προκειμένου να προβούν σε σχετικές 

δράσεις. 

Οι ανωτέρω πληροφορίες θα παρέχονται υπό μορφή χάρτη, στον οποίον θα αποτυπώνονται, για 

κάθε εγκατάσταση ανώτερης βαθμίδας και με τη μορφή ομόκεντρων κύκλων, οι ζώνες domino, Ι, ΙΙ 

και ΙΙΙ (όπως αυτές αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΧ της ΚΥΑ 172058/2016) για το δυσμενέστερο 

σενάριο ατυχήματος στην εγκατάσταση, με την επιφύλαξη της παρατήρησης 8 της υποπαραγράφου 

i.2 της παρούσας παραγράφου. Στον ανωτέρω χάρτη θα αποτυπώνονται όλα τα σημεία 

ενδιαφέροντος, όπως αυτά προσδιορίζονται παρακάτω, τα οποία περιλαμβάνονται εντός των ζωνών 

domino, Ι, ΙΙ και ΙΙΙ. Τα ανωτέρω στοιχεία αναφέρονται στις καταχωρημένες Μελέτες Ασφαλείας των 

εγκαταστάσεων που περιέρχονται στη διάθεση των Αυτοτελών Δ/νσεων Πολιτικής Προστασίας των 

οικείων Περιφερειών.  

Ο χάρτης θα περιλαμβάνει ως υπόμνημα τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο Μέρος 2 του 

Παραρτήματος Δ του παρόντος εγγράφου. 

Για την υλοποίηση της ανωτέρω πληροφόρησης ισχύουν και πάλι οι παρατηρήσεις 3-12 της 

υποπαραγράφου i.2 της παρούσας παραγράφου. Νοείται και πάλι ότι η δημοσιοποίηση των σεναρίων 

ατυχημάτων προς όλες τις επιχειρήσεις εντός της ζώνης ΙΙΙ για το δυσμενέστερο σενάριο ατυχήματος 

γίνεται με κάθε πρόσφορο μέσο, ανάλογα με τα μέσα και τους οικονομικούς πόρους που διαθέτει 

έκαστη Περιφέρεια.  

 

iii) Διαβίβαση Ειδικών ΣΑΤΑΜΕ προς δημοσιοποίηση (προ και μετά την έγκρισή τους): 

Η Αυτοτελής Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της οικείας Περιφέρειας: 

 Διαβιβάζει τα Ειδικά ΣΑΤΑΜΕ των εγκαταστάσεων ανώτερης βαθμίδας (λειτουργουσών και μη)2  

                                                 
2
 Ειδικά ΣΑΤΑΜΕ καταρτίζονται για όλες τις εγκαταστάσεις ανώτερης βαθμίδας SEVESO, οι οποίες είτε 

λειτουργούν είτε βρίσκονται εκτός λειτουργίας, χωρίς όμως να έχουν απομακρυνθεί από αυτές οι πρώτες 
ύλες ή/και να έχει αποξηλωθεί ο εξοπλισμός τους (Γενικό ΣΑΤΑΜΕ, Μέρος 5, παρ. 2). 
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που καταρτίζει, προ της όποιας έγκρισής τους, στο οικείο Περιφερειακό Συμβούλιο προκειμένου 

το τελευταίο να τα θέσει σε δημόσια διαβούλευση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 

υποπαράγραφο 2.2 της παρ. Β. 2 του άρθρου 11 της ΚΥΑ 172058/2016 (υποπαράγραφος 2γ, παρ. 

Β.2, άρθρο 11 της ΚΥΑ 172058/2016). 

 Η ανωτέρω διαδικασία ισχύει και σε κάθε περίπτωση που το Ειδικό ΣΑΤΑΜΕ τροποποιείται 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 3 και 5 του Μέρους 5 του Γενικού ΣΑΤΑΜΕ 

(υποπαράγραφος 6, παρ. Β.2, άρθρο 11 της ΚΥΑ 172058/2016). 

 Εάν οι επιπτώσεις από ένα ενδεχόμενο ατύχημα είναι διαπεριφερειακού επιπέδου και σε 

περίπτωση που δεν ορίζεται διαφορετικά στο Ειδικό ΣΑΤΑΜΕ, η Αυτοτελής Δ/νση Πολιτικής 

Προστασίας της Περιφέρειας όπου βρίσκεται η εγκατάσταση συντονίζει τις δράσεις των 

εμπλεκομένων Περιφερειακών Συμβουλίων για τη δημοσιοποίηση του Ειδικού ΣΑΤΑΜΕ και τη 

διενέργεια της δημόσιας διαβούλευσης σύμφωνα με τη διαδικασία της υποπαραγράφου 2.2 

(υποπαράγραφος 7, παρ. Β.2, άρθρο 11 της ΚΥΑ 172058/2016). Συγκεκριμένα, η Αυτοτελής Δ/νση 

Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας όπου βρίσκεται η εγκατάσταση διαβιβάζει το Ειδικό 

ΣΑΤΑΜΕ σε όλα τα εμπλεκόμενα Περιφερειακά Συμβούλια με σκοπό τη δημοσιοποίησή του από 

τα προαναφερόμενα. 

 Μετά την παρέλευση είκοσι (20) ημερών από τη δημοσιοποίηση του Ειδικού ΣΑΤΑΜΕ και εντός 

δέκα (10) ημερών, προβαίνει στην αξιολόγηση των τυχόν σχολίων από τη δημόσια διαβούλευση 

και στη συνέχεια εισηγείται στον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας την έγκριση του 

Ειδικού ΣΑΤΑΜΕ, αφού προηγουμένως λάβει θετική εισήγηση από τον οικείο Περιφερειάρχη 

σχετικά με τη διάθεση πόρων για την υλοποίησή του (υποπαράγραφοι 2.2.3 & 3, παρ. Β.2, άρθρο 

11 της ΚΥΑ 172058/2016). 

 Διαβιβάζει τα Ειδικά ΣΑΤΑΜΕ, μετά την έγκρισή τους από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής 

Προστασίας, στο ή στα οικείο/α Περιφερειακό/ά Συμβούλιο/α για ενημέρωση του κοινού 

σύμφωνα με το άρθρο 13 (παρ. 5) της ΚΥΑ 172058/2016 (άρθρο 11, παρ. Β.2, εδάφιο 3).  

 
 

2.2 Περιφερειακό Συμβούλιο 
 

i) Διαδικασία ενημέρωσης του κοινού – Δημοσιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων: 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο στο πλαίσιο ενημέρωσης του κοινού προβαίνει στις ακόλουθες 

ενέργειες: 

α) Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την παραλαβή των πληροφοριών των παραγράφων 1, 2 και 3 (περιπ. 

β) του άρθρου 13 (παρ. 5) [βλ. παρ. 1 (υποπαρ. i και ii), παρ. 2.1 (υποπαρ. i.1) και παρ. 2.1 (υποπαρ. 

i.2) του παρόντος εγγράφου], μεριμνά για: 

αα) τη δημοσίευση, με έξοδα του φορέα της εγκατάστασης, σε μία τουλάχιστον τοπική εφημερίδα 

ή σε μία καθημερινή εφημερίδα εθνικής εμβέλειας, ανακοίνωσης η οποία περιλαμβάνει: 

- το όνομα ή/και την εμπορική επωνυμία του φορέα εκμετάλλευσης, 

- περιγραφή της δραστηριότητας που ασκείται ή πρόκειται να ασκηθεί στην εγκατάσταση και 

την πλήρη διεύθυνση της εγκατάστασης αυτής 

- απλή αναφορά στο περιεχόμενο των πληροφοριών των παραγράφων 1, 2 και 3 (παρ. β), 

- γνωστοποίηση προς το κοινό ότι διαθέτει όλες τις ανωτέρω πληροφορίες και ότι πρόσβαση 

σε αυτές είναι ανοικτή για την ενημέρωση του κοινού μετά από σχετικό αίτημα, με την 

επιφύλαξη της παραγράφου 3 (περ. α),  

- γνωστοποίηση της αρμόδιας αδειοδοτούσας αρχής προς την οποία ο καθένας μπορεί να 

ζητά, για να λάβει γνώση, τη θεωρημένη Κοινοποίηση, την καταχωρημένη Μελέτη 
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ασφαλείας, με την επιφύλαξη των παραγράφων 7 και 7.1, καθώς και άλλες τυχόν 

διαθέσιμες σχετικές πληροφορίες 

αβ) την ανάρτηση της ανωτέρω ανακοίνωσης και τη γνωστοποίηση της δημοσίευσής της στον 

πίνακα ανακοινώσεων της Περιφέρειας ή/και στην τηρούμενη από την Περιφέρεια ιστοσελίδα, 

αγ) τη γνωστοποίηση στην αδειοδοτούσα αρχή της Εφημερίδας ή των Εφημερίδων στις οποίες 

δημοσιεύθηκε η ως άνω ανακοίνωση 

και 

β) εκπονεί συγκεντρωτική έκθεση για τις ενέργειες στις οποίες έχει προβεί σχετικά με την 

ενημέρωση του κοινού και τη διαβιβάζει στην αδειοδοτούσα αρχή, στη Δ/νση Σχεδιασμού και 

Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ, στην Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής του 

ΥΠΕΝ, στην Αυτοτελή Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της οικείας Περιφέρειας και στην αρμόδια 

Υπηρεσία Περιβάλλοντος της Περιφέρειας. 

Εάν δεν έχει καταρτιστεί το Ειδικό ΣΑΤΑΜΕ, προβαίνει στη δημοσιοποίηση των υπολοίπων στοιχείων, 

παραθέτοντας τους λόγους μη κατάρτισης του Ειδικού ΣΑΤΑΜΕ (πχ. Υπό κατάρτιση, εντός της 

προβλεπόμενης διαδικασίας, κλπ). 

Αναφορικά με τα ανωτέρω επισημαίνονται τα εξής: 

1. Η δημοσιοποίηση των πληροφοριών των παρ. 1, 2 και 3 (παρ. β) του άρθρου 13 δεν συμπίπτει 

υποχρεωτικά και με τη δημοσιοποίηση των Ειδικών ΣΑΤΑΜΕ. Τόσο η δημοσιοποίηση των 

πληροφοριών των παρ. 1, 2 και 3 (παρ. β) του άρθρου 13 όσο και των Ειδικών ΣΑΤΑΜΕ γίνεται από το 

οικείο Περιφερειακό Συμβούλιο, μόλις το τελευταίο παραλαμβάνει οποιοδήποτε από τα ανωτέρω 

στοιχεία. 

2. Οποιοδήποτε στοιχείο χρειαστεί, το Περιφερειακό Συμβούλιο δεν το αναζητά απευθείας από τον 

φορέα εκμετάλλευσης της εγκατάστασης, αλλά από την αδειοδοτούσα αρχή ή την Αυτοτελή Δ/νση 

της οικείας Περιφέρειας, ανάλογα με το ποιος έχει την ευθύνη παροχής της αντίστοιχης ενημέρωσης, 

όπως αυτή προβλέπεται στο πλαίσιο της ΚΥΑ 172058/2016 και περιγράφεται στο παρόν έγγραφο και 

πάντα με την επιφύλαξη των όσων προβλέπονται στο άρθρο 21 περί εμπιστευτικότητας. 

3. Η παροχή της ανωτέρω πληροφόρησης προς το κοινό γίνεται από το Περιφερειακό Συμβούλιο 

αυτόκλητα, χωρίς να απαιτείται κάποιο προηγούμενο αίτημα από τους αποδέκτες της 

πληροφόρησης. 

4. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 21 της ΚΥΑ 172058/2016, το Περιφερειακό Συμβούλιο 

οφείλει πριν τη δημοσιοποίηση των πληροφοριών που προβλέπονται ως άνω να απευθύνει σχετικό 

αίτημα στην αδειοδοτούσα αρχή της εγκατάστασης και στην Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής Προστασίας 

της οικείας Περιφέρειας προκειμένου να επιβεβαιώσει ότι τα όσα στοιχεία διαθέτει από αυτές 

μπορούν να δημοσιευθούν και δε θεωρούνται εμπιστευτικά.  

Στο Παράρτημα Ε του παρόντος αποδίδεται πρότυπο Πίνακα πληροφόρησης που θα παρέχεται από 

τα Περιφερειακά Συμβούλια για εγκαταστάσεις ανώτερης και κατώτερης βαθμίδας.  

 

ii) Διαδικασία δημοσιοποίησης Ειδικών ΣΑΤΑΜΕ (προ και μετά την έγκρισή τους): 

 Εντός πέντε (5) ημερών από την παραλαβή του εκάστοτε προσχεδίου Ειδικού ΣΑΤΑΜΕ (προ της 

έγκρισής του από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας) από την Αυτοτελή Δ/νση 

Πολιτικής Προστασίας της οικείας Περιφέρειας, το οικείο Περιφερειακό Συμβούλιο προβαίνει στη 

δημοσιοποίησή του προκειμένου να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, έγκαιρα και με κάθε 

πρόσφορο μέσο, έντυπο και ηλεκτρονικό, σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις της 

υποπαραγράφου 2.2 του άρθρου 11 (παρ. Β.2) και με την επιφύλαξη των όσων προβλέπονται στο 

άρθρο 21 περί εμπιστευτικότητας. Η ανωτέρω διαδικασία ισχύει και σε κάθε περίπτωση που το 
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ειδικό ΣΑΤΑΜΕ τροποποιείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 3 και 5 του Μέρους 5 του 

Γενικού ΣΑΤΑΜΕ. 

 Εάν οι επιπτώσεις από ένα ενδεχόμενο ατύχημα είναι διαπεριφερειακού επιπέδου, η ανωτέρω 

δημοσιοποίηση του Ειδικού ΣΑΤΑΜΕ γίνεται μέσω των οικείων Περιφερειακών Συμβουλίων των 

εν λόγω Περιφερειών, ενώ η διενέργεια της δημόσιας διαβούλευσης πραγματοποιείται από τα 

οικεία Περιφερειακά Συμβούλια σύμφωνα με τη διαδικασία της υποπαραγράφου 2.2 του άρθρου 

11 (παρ. Β.2). Αρμόδια για τον συντονισμό των δράσεων των εμπλεκομένων Περιφερειακών 

Συμβουλίων ορίζεται η Αυτοτελής Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας όπου βρίσκεται η 

εγκατάσταση, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο Ειδικό ΣΑΤΑΜΕ. 

 Στο πλαίσιο της διαδικασίας της υποπαραγράφου 2.2 του άρθρου 11 (παρ. Β.2): 

1. Το/α οικείο/α Περιφερειακό/α Συμβούλιο/α μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την παραλαβή του 

Ειδικού ΣΑΤΑΜΕ από την Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της οικείας Περιφέρειας και 

πριν την όποια έγκρισή του, προβαίνει (ουν): 

α) σε δημοσίευση, με έξοδα του φορέα εκμετάλλευσης, σε μία τουλάχιστον τοπική εφημερίδα 

ή σε μία καθημερινή εφημερίδα εθνικής εμβέλειας: 

αα) ανακοίνωσης η οποία περιλαμβάνει: 

 το όνομα ή/και την εμπορική επωνυμία του φορέα εκμετάλλευσης, 

 περιγραφή της δραστηριότητας που ασκείται ή πρόκειται να ασκηθεί στην 

εγκατάσταση και την πλήρη διεύθυνση της εγκατάστασης αυτής, 

 απλή αναφορά στο περιεχόμενο του Ειδικού ΣΑΤΑΜΕ, 

 γνωστοποίηση προς το ενδιαφερόμενο κοινό ότι διαθέτει τις πληροφορίες της 

υποπαραγράφου 2 και ότι πρόσβαση σε αυτές είναι ανοικτή για την ενημέρωση του 

ενδιαφερόμενου κοινού και, 

αβ) πρόσκλησης προς το ενδιαφερόμενο κοινό για να λάβει γνώση του Ειδικού ΣΑΤΑΜΕ 

και να διατυπώσει εγγράφως απόψεις του, εφόσον το επιθυμεί, εντός είκοσι (20) ημερών 

από την δημοσίευση της ανωτέρω ανακοίνωσης, 

β) στην ανάρτηση της ανωτέρω ανακοίνωσης και γνωστοποίηση της δημοσίευσής της στον 

πίνακα ανακοινώσεων της Περιφέρειας ή/και στην τηρούμενη από την Περιφέρεια ιστοσελίδα, 

γ) στη γνωστοποίηση στην αδειοδοτούσα αρχή της Εφημερίδας ή των Εφημερίδων στις οποίες 

δημοσιεύθηκε η ως άνω ανακοίνωση (παρ. 2.2.1). 

2. Μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της ανωτέρω ανακοίνωσης, το 

ενδιαφερόμενο κοινό έχει το δικαίωμα: 

α) να λάβει γνώση ολοκλήρου του περιεχομένου του Ειδικού ΣΑΤΑΜΕ απευθυνόμενο είτε στο 

Περιφερειακό Συμβούλιο είτε στην Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας και 

β) να διατυπώνει εγγράφως τεκμηριωμένες απόψεις και σχόλια επί του περιεχομένου του 

Ειδικού ΣΑΤΑΜΕ. Οι απόψεις αυτές και τα σχόλια κατατίθενται ή αποστέλλονται ταχυδρομικά 

ή ηλεκτρονικά στο Περιφερειακό Συμβούλιο και στην Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής Προστασίας 

της Περιφέρειας. 

Μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία το Περιφερειακό Συμβούλιο διατυπώνει και το ίδιο τυχόν 

σχόλια και τα διαβιβάζει στην Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας (παρ. 

2.2.2). Η διατύπωση των ανωτέρω σχολίων δύναται να γίνει στο πλαίσιο συνεδρίασης του 

Περιφερειακού Συμβουλίου (υπ’ αριθ. 11501/28-4-2016 έγγραφο της Δ/νσης Οργάνωσης & 

Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών). Τα ανωτέρω σχόλια 

δύναται να προστεθούν ως Παράρτημα στο Ειδικό ΣΑΤΑΜΕ. 

 Το Ειδικό ΣΑΤΑΜΕ μετά την έγκρισή του από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας 

κοινοποιείται στο ή στα οικείο/α Περιφερειακό/ά Συμβούλιο/α για ενημέρωση του κοινού 
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σύμφωνα με το άρθρο 13 (παρ. 5) της ΚΥΑ 172058/2016 (άρθρο 11, παρ. Β.2, εδάφιο 3).  

 

3. Τοπική αρμόδια Πυροσβεστική Αρχή ή/και Δ/νση Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων 

Αναγκών της ΓΓΠΠ: 

i) Δημοσιοποίηση πληροφοριών του Παραρτήματος V της ΚΥΑ 172058/2016: 

i.1. Για τις εγκαταστάσεις κατώτερης βαθμίδας (παρ. 2 & 4, άρθρο 13) (βλ. Παράρτημα Β του 
παρόντος):  

- Παρέχει στο οικείο Περιφερειακό Συμβούλιο τις πληροφορίες που προβλέπονται στην 

παράγραφο 6 του Μέρους 1 του Παραρτήματος V της ΚΥΑ 172058/2016. 

- Οι πληροφορίες αυτές διαβιβάζονται στο οικείο Περιφερειακό Συμβούλιο ανάλογα με τον 

χρόνο που καθίστανται διαθέσιμες, δηλαδή αμέσως μετά την καταχώρηση της Μελέτης 

Ασφαλείας και τη θεώρηση του Φακέλου Κοινοποίησης της κάθε εγκατάστασης. 

- Οι εν λόγω πληροφορίες επικαιροποιούνται διαρκώς και είναι μονίμως διαθέσιμες στο κοινό 

σε έντυπη και ψηφιακή μορφή, με μέριμνα του οικείου Περιφερειακού Συμβουλίου. 

- Η παροχή της ανωτέρω πληροφόρησης γίνεται από την αρμόδια ως άνω Αρχή αυτόκλητα, 

χωρίς να απαιτείται κάποιο προηγούμενο αίτημα από τους αποδέκτες της πληροφόρησης. 

 

Προς τούτο: 

 Η Δ/νση Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ έχει αναρτημένες στον 

ιστοχώρο της (www.civliprotection.gr) γενικές οδηγίες αυτοπροστασίας σε περίπτωση μεγάλου 

ατυχήματος (βλ. και Παράρτημα ΣΤ του παρόντος). 

 Εξειδικευμένη σχετική πληροφόρηση για κάθε εγκατάσταση παρέχεται από τον εκάστοτε φορέα 

εκμετάλλευσης προς την τοπική αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία ή/και τη Δ/νση Σχεδιασμού & 

Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, κατόπιν 

σχετικού αιτήματος των τελευταίων προς την οικεία αδειοδοτούσα αρχή. Στο πλαίσιο αυτής της 

πληροφόρησης: 

o Παρέχονται στοιχεία αναφορικά με τις βασικές οδηγίες ασφαλείας που θα πρέπει να 

ακολουθούνται από το κοινό σε περίπτωση ατυχήματος στην εγκατάσταση.  

o Γίνεται περιγραφή της φύσης των κινδύνων ατυχημάτων μεγάλης έκτασης εντός της 

εγκατάστασης και των πιθανών τους επιπτώσεων στη δημόσια υγεία. 

 

4. Φορέας εκμετάλλευσης: 

i) Ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με εγκαταστάσεις με κίνδυνο πολλαπλασιαστικών 

αποτελεσμάτων (φαινομένων domino):  

Οι φορείς εκμετάλλευσης των εγκαταστάσεων ή των ομάδων εγκαταστάσεων ανώτερης και 

κατώτερης βαθμίδας στις οποίες η επικινδυνότητα ή οι συνέπειες μεγάλου ατυχήματος ενδέχεται να 

αυξάνονται λόγω της γεωγραφικής θέσης και της εγγύτητας αυτών (πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα 

ή αποτελέσματα domino) (άρθρο 8, παρ. 3): 

α) ανταλλάσσουν, μέσω της αδειοδοτούσας αρχής, κατάλληλες πληροφορίες για τις εν λόγω 

εγκαταστάσεις, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1 (υποπαράγραφο ii) του παρόντος 

εγγράφου 

β) συνεργάζονται με την αδειοδοτούσα αρχή, το/α οικείο/α Περιφερειακό/α Συμβούλιο/α και την 

Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της οικείας Περιφέρειας για: 

http://www.civliprotection.gr/
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 την ενημέρωση του κοινού σύμφωνα με το άρθρο 13, καθώς και την ενημέρωση των γειτονικών 

δραστηριοτήτων και των επιχειρήσεων που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της ΚΥΑ 

172058/2016 (βλ. παραγράφους 1, 2.1 και 2.2 του παρόντος εγγράφου) και 

 την παροχή πληροφοριών κατά την κατάρτιση εξωτερικών σχεδίων έκτακτης ανάγκης (Ειδικών 

ΣΑΤΑΜΕ) σύμφωνα με το άρθρο 11, παρ. Β της ΚΥΑ 172058/2016. 
 

Στο πλαίσιο των ανωτέρω τονίζεται ότι ο φορέας εκμετάλλευσης θα πρέπει, όπως προβλέπεται και 

από τον Ν. 3422/2005 (ΦΕΚ 303Α’/13-12-2005) (Κύρωση της Σύμβασης του Aarhus περί πρόσβασης σε 

περιβαλλοντικές πληροφορίες, συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και πρόσβαση στη 

δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα) (άρθρο 5, παρ. 6): 

 να παρέχει κάθε απαιτούμενο στοιχείο στις ανωτέρω αρχές (με την επιφύλαξη του άρθρου 21 της 

ΚΥΑ 172058/2016), καθώς και 

 να συνεργάζεται με αυτές στο πλαίσιο της ενημέρωσης του κοινού και της διάδοσης της 

πληροφόρησης με την παροχή οποιασδήποτε μορφής συνδρομής συμφωνηθεί μεταξύ αυτού και των 

ανωτέρω αρχών. 

 
ii) Ανάληψη κόστους δημοσίευσης πληροφοριακών στοιχείων:  

Αναλαμβάνει τα έξοδα για τη δημοσίευση σε μία τουλάχιστον τοπική εφημερίδα ή σε μία 

καθημερινή εφημερίδα εθνικής εμβέλειας, ανακοίνωσης, με μέριμνα του οικείου Περιφερειακού 

Συμβουλίου, των όσων προβλέπονται στο άρθρο 13 (παρ. 5α, υποπαράγραφος αα) και στο άρθρο 11 

(εδάφιο Β.2, παρ. 2.2.1). 

 

5. Η έχουσα την αρμοδιότητα της περιβαλλοντικής αδειοδότησης αρχή 

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 14 της ΚΥΑ 172058/2016, η διαδικασία και ο τρόπος 

ενημέρωσης του κοινού και διαβούλευσης με το ενδιαφερόμενο κοινό κατά τη διαδικασία της 

περιβαλλοντικής αδειοδότησης καθορίζονται στην υπ’ αριθ. 1649/45/2014 κοινή υπουργική απόφαση 

(Β' 45), που έχει εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 19 (παρ. 9) του Ν.4014/2011, όπως ισχύει. Η 

απόφαση 'Εγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων δημοσιοποιείται περαιτέρω με ανάρτηση στο διαδίκτυο 

για να λάβει γνώση το κοινό, σύμφωνα με το άρθρο 19 α του Ν.4014/2011. 

Για τα έργα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 14 της ΚΥΑ 172058/2016 παρέχεται η 

δυνατότητα πρόσβασης του κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες που αφορούν στην 

περιβαλλοντική άδεια, σύμφωνα με όρους και τους περιορισμούς που προβλέπονται στην ΚΥΑ Η.Π. 

11764/653/2006 (ΦΕΚ 327Β’/17-03-2006). Οι πληροφορίες αυτές καθίστανται διαθέσιμες από την 

αρμόδια αρχή, μόνο αφού προηγηθεί η ενημέρωση του ενδιαφερόμενου κοινού. 

Όταν πρόκειται για σχέδια ή προγράμματα στα οποία περιλαμβάνονται έργα που αναφέρονται στα 

στοιχεία α) ή γ) της παραγράφου 1, εφαρμόζεται η διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης που 

προβλέπεται στην ΚΥΑ 107017/2006 (ΦΕΚ 1225/Β/05.09.2006) ειδικότερα στα άρθρα 7 και 8 αυτής. 
 

 

Στο πλαίσιο των ανωτέρω, παρακαλούμε για τα εξής: 
 

 Η Δ/νση Αδειοδότησης Επιχειρήσεων & Επιχειρηματικών Πάρκων της Γενικής Γραμματείας 

Βιομηχανίας στην οποία αποστέλλεται το παρόν έγγραφο, να συμβάλει στην υλοποίηση του 

παρόντος με την κατά την κρίση της έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών προς τις αρμόδιες 

αδειοδοτούσες αρχές, κατά το μέρος που τους αφορά και εμπλέκονται. 

 

 Το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος να διαβιβάσει αντίγραφο του παρόντος σε όλες τις 
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αρμόδιες οργανικές του μονάδες που δρομολογούν δράσεις σύμφωνα με τα όσο αναφέρονται στο 

παρόν και να προβούν στην έκδοση, κατά την κρίση τους, σχετικών οδηγιών, κατά το μέρος που τις 

αφορά και εμπλέκονται. 

 

 Οι Αυτοτελείς Δ/νσεις Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών στις οποίες αποστέλλεται το 

παρόν, να προβούν σε δημοσιοποίηση των πληροφοριακών στοιχείων που προβλέπονται στη 

σχετική παράγραφο (Αυτοτελείς Δ/νσεις Πολιτικής Προστασίας Περιφερειών) του παρόντος 

εγγράφου, με κάθε πρόσφορο μέσο, αλλά και απαραίτητα ψηφιακά, με σχετική ανάρτηση στον 

ιστοχώρο της οικείας Περιφέρειας. Στη συνέχεια, παρακαλούνται να μας ενημερώσουν σχετικά 

με τις ως άνω ενέργειές τους. Επιπλέον, παρακαλούνται να προβούν στην αναπαραγωγή του 

παρόντος και την αποστολή του στους αρμόδιους Αντιπεριφερειάρχες και στους Δήμους εντός 

της περιοχής αρμοδιότητάς τους, στους οποίους βρίσκονται εγκαταστάσεις SEVESO ανώτερης και 

κατώτερης βαθμίδας. 

 

 Όλοι οι φορείς οι οποίοι προβλέπεται να παρέχουν στοιχεία στο οικείο Περιφερειακό Συμβούλιο 

στο πλαίσιο της ΚΥΑ 172058/2016 και δεν έχουν ήδη προβεί σε αυτό, παρακαλούνται να 

διαβιβάσουν άμεσα στο οικείο Περιφερειακό Συμβούλιο όλα τα απαιτούμενα στοιχεία για κάθε 

εγκατάσταση εντός της περιοχής αρμοδιότητάς τους προκειμένου το τελευταίο να προβεί στη 

δημοσιοποίησή τους. 

 

 Οι Δήμαρχοι, οι Περιφερειάρχες και οι αρμόδιοι Αντιπεριφερειάρχες (στους οποίους 

διαβιβάζεται το παρόν από τις Αυτοτελείς Δ/νσεις Πολιτικής Προστασίας των οικείων Περιφερειών) 

να συμβάλουν στην υλοποίηση των δράσεων που προβλέπονται στο παρόν με την κατά 

περίπτωση έκδοση σχετικών αποφάσεων και τη δρομολόγηση των δράσεων που προβλέπονται 

στο παρόν διά των αρμοδίων οργανικών μονάδων τους. 

 

 Τα οικεία Περιφερειακά Συμβούλια στα οποία αποστέλλεται το παρόν, να δημοσιοποιήσουν 

απαραιτήτως σε ηλεκτρονική και εφόσον είναι δυνατό και σε έντυπη μορφή, τα όσα 

αναφέρονται στο Παράρτημα Ε του παρόντος. Στη συνέχεια, παρακαλούνται να μας ενημερώσουν 

σχετικά με τις ως άνω ενέργειές τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13 (παρ. 5β) της 

ΚΥΑ 172058/2016. 

 

 Οι Περιφέρειες της Χώρας, να αναρτούν στον ιστοχώρο τους όλα τα πληροφοριακά στοιχεία που 

προβλέπονται στο παρόν έγγραφο (με μέριμνα της αρμόδιας οργανικής μονάδας της Περιφέρειας 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο παρόν) και να μας ενημερώνουν σχετικά με αυτό. 

 

 Οι αρμόδιες αδειοδοτούσες αρχές, οι Αυτοτελείς Δ/νσεις Πολιτικής Προστασίας των οικείων 

Περιφερειών και τα οικεία Περιφερειακά Συμβούλια να συνεργαστούν με τους φορείς 

εκμετάλλευσης των εγκαταστάσεων εντός της περιοχής αρμοδιότητάς τους με σκοπό: 

- την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εγκαταστάσεων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 

σχετικές παραγράφους (1. Αδειοδοτούσα Αρχή & 4. Φορέας Εκμετάλλευσης) του παρόντος 

εγγράφου, 

- την παροχή επιπλέον πληροφοριών κατά τη διαδικασία πληροφόρησης του κοινού και 

- την από κοινού διοργάνωση ενημερωτικής εκστρατείας του ενδιαφερόμενου κοινού, μέσω 

ενημερωτικών διαλέξεων, διανομής ενημερωτικών φυλλαδίων κλπ. 

Στο πλαίσιο αυτό, οι αρμόδιες αδειοδοτούσες αρχές παρακαλούνται να διαβιβάσουν το παρόν 



http://www.civilprotection.gr/
http://www.civilprotection.gr/


ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟ I.1 ΤΗΣ ΠΑΡ. 2.1. ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΣΕΛ. 5) 
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Πίνακας Αποδεκτών: 

1. Περιφέρειες της Χώρας 
α. Αυτοτελείς Δ/νσεις Πολιτικής Προστασίας (με την παράκληση να προβούν στην αναπαραγωγή του 
παρόντος και την αποστολή του στους αρμόδιους Αντιπεριφερειάρχες και στους Δήμους εντός της 
περιοχής αρμοδιότητάς τους, στους οποίους βρίσκονται εγκαταστάσεις SEVESO ανώτερης και 
κατώτερης βαθμίδας) 
β. Γραφεία Προέδρων Περιφερειακών Συμβουλίων 
γ. Δ/νσεις Ανάπτυξης οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων 
δ. Δ/νσεις Περιβάλλοντος  

2. Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας 
α. Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης 
β. Δ/νση Υδρογονανθράκων 
γ. Δ/νση Ηλεκτρικής Ενέργειας 

3. Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης 
Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας/Δ/νση Αδειοδότησης Επιχειρήσεων & Επιχειρηματικών Πάρκων 

4. Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος 
Γραφείο κ. Αρχηγού 
 

 

Πίνακας Κοινοποίησης: 

1. Περιφέρειες της Χώρας 
Γραφεία κ. Περιφερειαρχών  

2. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας 
α. Γραφεία κ. Συντονιστών 
β. Δ/νσεις Πολιτικής Προστασίας 
γ. Δ/νσεις Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού 

 

Εσωτερική Διανομή: 

1. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας 

2. Τμήμα Σχεδιασμού, Πρόληψης & Αντιμετώπισης Τεχνολογικών & Λοιπών Καταστροφών 

3. Δ/νση Διεθνών Σχέσεων, Εθελοντισμού-Εκπαίδευσης & Εκδόσεων 

 



 

1 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Ρόλοι και αρμοδιότητες φορέων αναφορικά με την πληροφόρηση και τη συμμετοχή του κοινού στο πλαίσιο εφαρμογής της ΚΥΑ 172058/2016 (ΦΕΚ 

354Β’/17-02-2016). 

Το παρόν προσαρτάται στο υπ’ αριθ. 4026/30-05-2019 έγγραφό μας με θέμα «Ενημέρωση του κοινού σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 172058/2016 (Οδηγία 

SEVESO III)» και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του. 

 ΦΟΡΕΑΣ 

ΔΡΑΣΕΙΣ 

Αυτοτελής 
Δ/νση 

Πολιτικής 
Προστασίας 
Περιφέρειας 

 

Περιφερειακό 
Συμβούλιο 

Αδειοδοτούσα 
Αρχή 

Αρμόδια 
Πυροσβεστική 

Υπηρεσία 

Φορέας 
εκμετάλλευσης 

Δ/νση 
Περιβαλλοντικής 

Αδειοδότησης 
ΥΠΕΝ 

Δ/νση 
Σχεδιασμού & 
Αντιμετώπισης 

Εκτάκτων 
Αναγκών ΓΓΠΠ 

Αρμόδια 
οργανική 
μονάδα 

ΥΠΕΞ 

Αρμόδια για την 
περιβαλλοντική 

αδειοδότηση 
της 

εγκατάστασης 
Αρχή 

Παροχή στο οικείο Περιφερειακό 
Συμβούλιο των πληροφοριών που 
προβλέπονται στις παρ. 1-5 του 
Μέρους 1 του Παραρτήματος V για 
ενημέρωση του κοινού (για 
εγκαταστάσεις ανώτερης και 
κατώτερης βαθμίδας)   
 

 

        

Παροχή στο οικείο Περιφερειακό 
Συμβούλιο των πληροφοριών που 
προβλέπονται στην παρ. 6 του 
Μέρους 1 του Παραρτήματος V για 
ενημέρωση του κοινού (για 
εγκαταστάσεις ανώτερης 
βαθμίδας) 
 

         

Παροχή στο οικείο Περιφερειακό 
Συμβούλιο των πληροφοριών που 
προβλέπονται στην παρ. 6 του 
Μέρους 1 του Παραρτήματος V για 
ενημέρωση του κοινού (για 
εγκαταστάσεις κατώτερης 
βαθμίδας) 
 

      

Υποστηρικτικά 
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 ΦΟΡΕΑΣ 

ΔΡΑΣΕΙΣ 

Αυτοτελής 
Δ/νση 

Πολιτικής 
Προστασίας 
Περιφέρειας 

 

Περιφερειακό 
Συμβούλιο 

Αδειοδοτούσα 
Αρχή 

Αρμόδια 
Πυροσβεστική 

Υπηρεσία 

Φορέας 
εκμετάλλευσης 

Δ/νση 
Περιβαλλοντικής 

Αδειοδότησης 
ΥΠΕΝ 

Δ/νση 
Σχεδιασμού & 
Αντιμετώπισης 

Εκτάκτων 
Αναγκών ΓΓΠΠ 

Αρμόδια 
οργανική 
μονάδα 

ΥΠΕΞ 

Αρμόδια για την 
περιβαλλοντική 

αδειοδότηση 
της 

εγκατάστασης 
Αρχή 

Παροχή σε σχολεία, νοσοκομεία, 
γειτονικές εγκαταστάσεις με 
πιθανότητα εκδήλωσης 
πολλαπλασιαστικών φαινομένων 
κλπ., των πληροφοριών των παρ. 1, 
2 και 3 του Μέρους 2 του 
Παραρτήματος V (για 
εγκαταστάσεις ανώτερης 
βαθμίδας) 
 

      

Υποστηρικτικά 

  

Παροχή στο οικείο Περιφερειακό 
Συμβούλιο των πληροφοριών που 
προβλέπονται στην παρ. 4 του 
Μέρους 2 του Παραρτήματος V για 
ενημέρωση του κοινού (για 
εγκαταστάσεις ανώτερης 
βαθμίδας) 
 

         

Δημοσιοποίηση των πληροφοριών 
των παρ. 1-6 του Μέρους 1 και της 
παρ. 4 του Μέρους 2 του 
Παραρτήματος V που 
διαβιβάζονται από τους αρμόδιους 
κατά περίπτωση φορείς, προς 
ενημέρωση του κοινού (για 
εγκαταστάσεις ανώτερης και 
κατώτερης βαθμίδας) 
 

         

Δημοσιοποίηση αντιγράφων των 
σεναρίων ατυχημάτων κάθε 
εγκατάστασης ανώτερης βαθμίδας 
προς όλες τις επιχειρήσεις εντός 
της Ζώνης ΙΙΙ (υπαγόμενες ή μη στις 

   

 

     



 

3 
 

 ΦΟΡΕΑΣ 

ΔΡΑΣΕΙΣ 

Αυτοτελής 
Δ/νση 

Πολιτικής 
Προστασίας 
Περιφέρειας 

 

Περιφερειακό 
Συμβούλιο 

Αδειοδοτούσα 
Αρχή 

Αρμόδια 
Πυροσβεστική 

Υπηρεσία 

Φορέας 
εκμετάλλευσης 

Δ/νση 
Περιβαλλοντικής 

Αδειοδότησης 
ΥΠΕΝ 

Δ/νση 
Σχεδιασμού & 
Αντιμετώπισης 

Εκτάκτων 
Αναγκών ΓΓΠΠ 

Αρμόδια 
οργανική 
μονάδα 

ΥΠΕΞ 

Αρμόδια για την 
περιβαλλοντική 

αδειοδότηση 
της 

εγκατάστασης 
Αρχή 

διατάξεις της Οδηγίας SEVESO III) 
 

Διάθεση σε οποιοδήποτε φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο το αιτηθεί, του 
θεωρημένου Φακέλου 
Κοινοποίησης, της καταχωρημένης 
Μελέτης Ασφαλείας και κάθε 
άλλης πληροφορίας που 
συγκεντρώνει στο πλαίσιο 
εφαρμογής της ΚΥΑ (για 
εγκαταστάσεις ανώτερης και 
κατώτερης βαθμίδας) 
 

         

Διαβίβαση των Ειδικών ΣΑΤΑΜΕ, 
προ της όποιας έγκρισής τους, στο 
Περιφερειακό Συμβούλιο για 
δημοσιοποίηση (για εγκαταστάσεις 
ανώτερης βαθμίδας) 
 

         

Δημοσιοποίηση των Ειδικών 
ΣΑΤΑΜΕ, προ της όποιας έγκρισής 
τους (για εγκαταστάσεις ανώτερης 
βαθμίδας) για διενέργεια 
δημόσιας διαβούλευσης 
 

         

Σε περίπτωση ατυχήματος 
διαπεριφερειακού επιπέδου, 
συντονισμός των δράσεων των 
εμπλεκόμενων Περιφερειακών 
Συμβουλίων για τη δημοσιοποίηση 
των Ειδικών ΣΑΤΑΜΕ προ της 
όποιας έγκρισής τους (για 
εγκαταστάσεις ανώτερης 
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 ΦΟΡΕΑΣ 

ΔΡΑΣΕΙΣ 

Αυτοτελής 
Δ/νση 

Πολιτικής 
Προστασίας 
Περιφέρειας 

 

Περιφερειακό 
Συμβούλιο 

Αδειοδοτούσα 
Αρχή 

Αρμόδια 
Πυροσβεστική 

Υπηρεσία 

Φορέας 
εκμετάλλευσης 

Δ/νση 
Περιβαλλοντικής 

Αδειοδότησης 
ΥΠΕΝ 

Δ/νση 
Σχεδιασμού & 
Αντιμετώπισης 

Εκτάκτων 
Αναγκών ΓΓΠΠ 

Αρμόδια 
οργανική 
μονάδα 

ΥΠΕΞ 

Αρμόδια για την 
περιβαλλοντική 

αδειοδότηση 
της 

εγκατάστασης 
Αρχή 

βαθμίδας) 
 

Διατύπωση σχολίων επί των 
Ειδικών ΣΑΤΑΜΕ, προ της όποιας 
έγκρισής τους (για εγκαταστάσεις 
ανώτερης βαθμίδας) 
 

         

Αξιολόγηση σχολίων επί των 
Ειδικών ΣΑΤΑΜΕ από τη δημόσια 
διαβούλευση και εισήγηση προς 
τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής 
Προστασίας για έγκρισή τους (για 
εγκαταστάσεις ανώτερης 
βαθμίδας) 
 

         

Διαβίβαση των Ειδικών ΣΑΤΑΜΕ, 
μετά την έγκρισή τους από τον 
Γενικό Γραμματέα Πολιτικής 
Προστασίας, στο Περιφερειακό 
Συμβούλιο, για ενημέρωση του 
κοινού (για εγκαταστάσεις 
ανώτερης βαθμίδας) 
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 ΦΟΡΕΑΣ 

ΔΡΑΣΕΙΣ 

Αυτοτελής 
Δ/νση 

Πολιτικής 
Προστασίας 
Περιφέρειας 

 

Περιφερειακό 
Συμβούλιο 

Αδειοδοτούσα 
Αρχή 

Αρμόδια 
Πυροσβεστική 

Υπηρεσία 

Φορέας 
εκμετάλλευσης 

Δ/νση 
Περιβαλλοντικής 

Αδειοδότησης 
ΥΠΕΝ 

Δ/νση 
Σχεδιασμού & 
Αντιμετώπισης 

Εκτάκτων 
Αναγκών ΓΓΠΠ 

Αρμόδια 
οργανική 
μονάδα 

ΥΠΕΞ 

Αρμόδια για την 
περιβαλλοντική 

αδειοδότηση 
της 

εγκατάστασης 
Αρχή 

Εκπόνηση συγκεντρωτικής έκθεσης 
για τις ενέργειες στις οποίες έχει 
προβεί για την ενημέρωση του 
κοινού και διαβίβαση της έκθεσης 
στην αδειοδοτούσα αρχή, στη 
Δ/νση Σχεδιασμού & 
Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών 
της ΓΓΠΠ, στη Δ/νση 
Περιβαλλοντικής Πολιτικής του 
ΥΠΕΝ, στην Αυτοτελή Δ/νση 
Πολιτικής Προστασίας της 
Περιφέρειας και στη Δ/νση ΠΕ.ΧΩ. 
της Περιφέρειας (για 
εγκαταστάσεις ανώτερης και 
κατώτερης βαθμίδας) 
 

         

Ανταλλαγή πληροφοριών με άλλα 
Κράτη-Μέλη σχετικά με 
εγκαταστάσεις ανώτερης βαθμίδας 
που ενέχουν κινδύνους 
ατυχημάτων μεγάλης έκτασης με 
διασυνοριακές επιπτώσεις 
 

  

Υποστηρικτικά 

   

Υποστηρικτικά 

  

Ανταλλαγή, μέσω της 
αδειοδοτούσας αρχής, 
πληροφοριών με φορείς 
εκμετάλλευσης γειτονικών 
εγκαταστάσεων οι οποίες έχουν 
πιθανότητα εκδήλωσης 
πολλαπλασιαστικών φαινομένων 
(για εγκαταστάσεις ανώτερης και 
κατώτερης βαθμίδας) 
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 ΦΟΡΕΑΣ 

ΔΡΑΣΕΙΣ 

Αυτοτελής 
Δ/νση 

Πολιτικής 
Προστασίας 
Περιφέρειας 

 

Περιφερειακό 
Συμβούλιο 

Αδειοδοτούσα 
Αρχή 

Αρμόδια 
Πυροσβεστική 

Υπηρεσία 

Φορέας 
εκμετάλλευσης 

Δ/νση 
Περιβαλλοντικής 

Αδειοδότησης 
ΥΠΕΝ 

Δ/νση 
Σχεδιασμού & 
Αντιμετώπισης 

Εκτάκτων 
Αναγκών ΓΓΠΠ 

Αρμόδια 
οργανική 
μονάδα 

ΥΠΕΞ 

Αρμόδια για την 
περιβαλλοντική 

αδειοδότηση 
της 

εγκατάστασης 
Αρχή 

Αναφορικά με γειτονικές 
εγκαταστάσεις με πιθανότητα 
εκδήλωσης πολλαπλασιαστικών 
φαινομένων, συνεργασία για την 
ενημέρωση του κοινού και των 
γειτονικών δραστηριοτήτων που 
δεν εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής της ΚΥΑ, καθώς και την 
παροχή πληροφοριών κατά την 
κατάρτιση των Ειδικών ΣΑΤΑΜΕ 
(για εγκαταστάσεις ανώτερης και 
κατώτερης βαθμίδας) 
 

         

Ανάληψη εξόδων για τη 
δημοσίευση, με μέριμνα του 
Περιφερειακού Συμβουλίου, κάθε 
ανακοίνωσης που προβλέπεται στο 
πλαίσιο εφαρμογής της ΚΥΑ (για 
εγκαταστάσεις ανώτερης και 
κατώτερης βαθμίδας) 

 

         

Ενημέρωση του κοινού και 
διαβούλευση με το ενδιαφερόμενο 
κοινό κατά τη διαδικασία της 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης της 
εγκατάστασης (για εγκαταστάσεις 
ανώτερης και κατώτερης 
βαθμίδας) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. Διαγραμματική απεικόνιση της ενημέρωσης του κοινού σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 1-4 του άρθρου 13 της ΚΥΑ 172058/2016 (για 

εγκαταστάσεις ανώτερης και κατώτερης βαθμίδας). 

Το παρόν προσαρτάται στο υπ’ αριθ. 4026/30-05-2019 έγγραφό μας με θέμα «Ενημέρωση του κοινού σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 172058/2016 (Οδηγία 

SEVESO III)» και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. Πρότυπος πίνακας πληροφοριακών στοιχείων που θα πρέπει να διαβιβάζει η αδειοδοτούσα αρχή στο οικείο Περιφερειακό Συμβούλιο, για 

εγκαταστάσεις ανώτερης και κατώτερης βαθμίδας. 

Το παρόν προσαρτάται στο υπ’ αριθ. 4026/30-05-2019 έγγραφό μας με θέμα «Ενημέρωση του κοινού σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 172058/2016 (Οδηγία 

SEVESO III)» και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του. 

Ιδιαίτερη επισήμανση: Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 21 της ΚΥΑ 172058/2016, η αδειδοτούσα αρχή διαβιβάζει τα απαιτούμενα πληροφοριακά 
στοιχεία στο οικείο Περιφερειακό Συμβούλιο με την επιβεβαίωση ότι τα στοιχεία αυτά μπορούν να δημοσιευθούν και δε θεωρούνται εμπιστευτικά. 
 

1η Περίπτωση: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΩΤΕΡΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ 
 
ΜΕΡΟΣ 1 

1. Στοιχεία εγκατάστασης  

Φορέας Εκμετάλλευσης 

Εμπορική Επωνυμία 
Εγκατάστασης 

 

Είδος Επιχείρησης 

 

Έδρα Επιχείρησης 

 

Τηλέφωνο Έδρας 

 

FAX Έδρας 

 

Τόπος Εγκατάστασης 
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Τηλέφωνο Εγκατάστασης 

 

  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Υπεύθυνος Εγκατάστασης 

 

Ιδιότητα   

 

Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου  

 

Τηλέφωνο 

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (εφόσον υπάρχει στην εγκατάσταση) 

Διευθυντής Ασφαλείας 

 

Ιδιότητα   

 

Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου  
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Τηλέφωνο 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Τεχνικός Ασφαλείας 

 

Ιδιότητα   

 

Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου  

 

Τηλέφωνο 

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΟΠΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (εάν δεν υπάρχει στην εγκατάσταση, αναγράφεται το τηλέφωνο επικοινωνίας σε 24ωρη βάση) 

Επόπτης Εγκατάστασης 

 

Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου  

 

Τηλέφωνο (σε 24ωρη βάση) 
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2. Υπαγωγή εγκατάστασης στις διατάξεις της ΚΥΑ 172058/2016  

Π.χ. Η εγκατάσταση υπάγεται στις διατάξεις της ΚΥΑ 172058/2016 (ΦΕΚ 354Β’/17-02-2016) για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης 
σε εγκαταστάσεις ή μονάδες λόγω της ύπαρξης επικινδύνων ουσιών σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2012/18/ΕΕ (SEVESO III). Σύμφωνα με τις 
ποσότητες των επικινδύνων ουσιών εντός της εγκατάστασης, η τελευταία κατατάσσεται στις εγκαταστάσεις κατώτερης βαθμίδας και έχει υποβάλει στην 
οικεία Αδειοδοτούσα Αρχή (αναφέρεται το όνομά της) Φάκελο Κοινοποίησης και Έκθεση Πολιτικής Πρόληψης Μεγάλων Ατυχημάτων, όπως προβλέπεται 
στην ΚΥΑ 172058/2016 (Ημερομηνία Υποβολής Φακέλου Κοινοποίησης: ηη/μμ/εε).  

3. Δραστηριότητες εγκατάστασης  

Π.χ. «Η εγκατάσταση αποθήκευσης και διακίνησης υγρών καυσίμων «ΟΝΟΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» βρίσκεται στη θέση «ΘΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΔΗΜΟΣ ΣΤΟΝ 
ΟΠΟΙΟΝ ΥΠΑΓΕΤΑΙ», μέσα σε αγροτική περιοχή, παρά την ακτή , συνορεύει με ..... και καλύπτει οικόπεδο επιφάνειας ….. m2. 
Στην εγκατάσταση πραγματοποιούνται, παραλαβή καυσίμων από δεξαμενόπλοια, αποθήκευση καυσίμων (βενζίνη αμόλυβδη, πετρέλαιο θέρμανσης, 
πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο ναυτιλίας, κηροζίνη), φορτώσεις βυτιοφόρων οχημάτων καθώς και διανομή καυσίμων σε πρατήρια, βιομηχανίες, τουριστικές 
επιχειρήσεις και πλοία. Η Εγκατάσταση «ΟΝΟΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» σήμερα εξυπηρετεί τις ανάγκες σε καύσιμα εδάφους στην «ΟΝΟΜΑ ΝΗΣΙΟΥ» και σε 
γειτονικά νησιά («ΟΝΟΜΑΤΑ ΝΗΣΙΩΝ») και εφοδιάζει με καύσιμα αεροπορίας το αεροδρόμιο «ΟΝΟΜΑ ΝΗΣΙΟΥ».» 

4. Γενική ονομασία των επικινδύνων ουσιών και περιγραφή της επικινδυνότητας 

Στο Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι ουσίες που αποθηκεύονται στην εγκατάσταση και θεωρούνται επικίνδυνες σύμφωνα με την Οδηγία SEVESO III 
(ΚΥΑ 172058/2016), καθώς και η κατάταξή τους σε γενικές κατηγορίες επικινδυνότητας. 

Κοινή ή Γενική Ονομασία  
(παράδειγμα) 

Κύρια Επικίνδυνα Χαρακτηριστικά  
(παράδειγμα) 

π.χ. Υγραέριο  π.χ. Εξαιρετικά εύφλεκτη ουσία που μπορεί να προκαλέσει 
φωτιά/έκρηξη  

5. Στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με τις μετατροπές στην εγκατάσταση κατ’ εφαρμογή του άρθρου 10 της ΚΥΑ 172058/2016 

Αναλύονται σχετικά. 
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6. Περαιτέρω πληροφορίες 

Ημερομηνία τελευταίας επιθεώρησης εντός της 
εγκατάστασης  

ηη/μμ/εε 

Περαιτέρω σχετική πληροφόρηση:  
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Φάκελο Κοινοποίησης της εγκατάστασης, καθώς και λοιπά 
θέματα ασφαλείας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την οικεία αδειοδοτούσα αρχή. 

7. Πληροφορίες για γειτονικές εγκαταστάσεις με επικίνδυνες ουσίες που ενδέχεται να έχουν πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα σύμφωνα με το 
άρθρο 8 της ΚΥΑ 172058/2016 (παραδείγματα) 

Αναφέρονται, σε περίπτωση που υπάρχουν, τα ονόματα των εγκαταστάσεων, είτε αυτές υπάγονται είτε όχι στις διατάξεις της Οδηγίας SEVESO III, ακόμη και 
στην περίπτωση που δεν περιέχουν καθόλου επικίνδυνες ουσίες.  

 
 
 
 

7.1 Πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα σε γειτονικές εγκαταστάσεις λόγω ατυχήματος στην «ΟΝΟΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» 

ΟΝΟΜΑ ΓΕΙΤΟΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

1. 

2. 
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3. 

…….. 

ν. 

 

7.2 Πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα στην «ΟΝΟΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» λόγω ατυχήματος σε γειτονική εγκατάσταση 

ΟΝΟΜΑ ΓΕΙΤΟΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

1. 

2. 

…….. 

ν. 

 

 

2η Περίπτωση: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ 
 
ΜΕΡΟΣ 1 
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1. Στοιχεία εγκατάστασης  

Φορέας Εκμετάλλευσης 

Εμπορική Επωνυμία 
Εγκατάστασης 

 

Είδος Επιχείρησης 

 

Έδρα Επιχείρησης 

 

Τηλέφωνο Έδρας 

 

FAX Έδρας 

 

Τόπος Εγκαταστάσεων 

 

Τηλέφωνο Εγκαταστάσεων 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Υπεύθυνος Εγκατάστασης 

 

Ιδιότητα   
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Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου  

 

Τηλέφωνο 

 

  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (εφόσον υπάρχει στην εγκατάσταση) 

Διευθυντής Ασφαλείας 

 

Ιδιότητα   

 

Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου  

 

Τηλέφωνο 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  

Τεχνικός Ασφαλείας 

 

Ιδιότητα   

 

Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου  
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Τηλέφωνο 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΟΠΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (εάν δεν υπάρχει στην εγκατάσταση, αναγράφεται το τηλέφωνο επικοινωνίας σε 24ωρη βάση) 

Επόπτης Εγκατάστασης 

 

Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου  

 

Τηλέφωνο (σε 24ωρη βάση) 

 

   

2. Υπαγωγή Εγκατάστασης στις διατάξεις της ΚΥΑ 172058/2016  

Η εγκατάσταση υπάγεται στις διατάξεις της ΚΥΑ 172058/2016 (ΦΕΚ 354Β’/17-02-2016) για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε 
εγκαταστάσεις ή μονάδες λόγω της ύπαρξης επικινδύνων ουσιών σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2012/18/ΕΕ (SEVESO III). Σύμφωνα με τις 
ποσότητες των επικινδύνων ουσιών εντός της εγκατάστασης, η τελευταία κατατάσσεται στις εγκαταστάσεις ανώτερης βαθμίδας και έχει υποβάλει στην οικεία 
Αδειοδοτούσα Αρχή (αναφέρεται το όνομά της) τόσο Φάκελο Κοινοποίησης και Έκθεση Πολιτικής Πρόληψης Μεγάλων Ατυχημάτων όσο και Μελέτη Ασφαλείας, 
όπως προβλέπεται στην ΚΥΑ 172058/2016 (Ημερομηνία Υποβολής Φακέλου Κοινοποίησης και Μελέτης Ασφαλείας: ηη/μμ/εε).   

3. Δραστηριότητες εγκατάστασης  

Π.χ. «Η εγκατάσταση «ΟΝΟΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» βρίσκεται στη θέση «ΟΝΟΜΑ ΘΕΣΗΣ, ΔΗΜΟΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟΝ ΥΠΑΓΕΤΑΙ» και καλύπτει έκταση επιφάνειας … m2. 
Κύρια δραστηριότητα της εγκατάστασης είναι η διύλιση του αργού πετρελαίου και η επεξεργασία των παραγόμενων προϊόντων. Για τον σκοπό αυτό υπάρχουν 
δύο Μονάδες Απόσταξης Αργού Πετρελαίου και Μονάδες Επεξεργασίας των προϊόντων απόσταξης, όπως Μονάδα Απόσταξης Κενού, Μονάδα Ιξωδόλυσης, 
Μονάδα Καταλυτικής Πυρόλυσης, Μονάδες Υδρογονοαποθείωσης Ντήζελ και Νάφθας, Μονάδα καταλυτικής Αναμόρφωσης Νάφθας, Μονάδες Αποθείωσης 



 

10 
 

Ντήζελ και Νάφθας, Μονάδες Διαχωρισμού και Ανάκτησης Αερίων, Μονάδα Ισομερισμού Νάφθας, Μονάδα Απογύμνωσης Όξινων Νερών, Μονάδες Ανάκτησης 
θείου και Υγραερίων, Μονάδα Υδρογόνου κ.ά. 

Το αργό πετρέλαιο και τα προϊόντα αποθηκεύονται σε δεξαμενές διαφόρων τύπων. Στις σφαιρικές και οριζόντιες κυλινδρικές δεξαμενές αποθηκεύονται 
υγραέρια, στις κατακόρυφες κυλινδρικές δεξαμενές αποθηκεύεται το αργό πετρέλαιο και τα προϊόντα όπως βενζίνες, καύσιμα αεροπορίας, ντήζελ και μαζούτ. 

Η λειτουργία των βασικών μονάδων παραγωγής υποβοηθείται και υποστηρίζεται από μία σειρά βοηθητικών μονάδων πεπιεσμένου αέρα, αζώτου, ατμού, 
νερού ψύξης, ανάκτησης ατμών βενζινών, πυρσού για την καύση απαερίων μονάδων, βιολογικού καθαρισμού ελαιωδών αποβλήτων, δίκτυο τροφοδοσίας 
Φυσικού Αερίου συνδεδεμένο με το δίκτυο του ΔΕΣΦΑ κ.ά. 

Υπάρχουν συνδέσεις μέσω αγωγών με τις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Ελευσίνας (ΒΕΕ) των ΕΛΠΕ, για μεταφορά λευκών προϊόντων και με την Εγκατάσταση 
Δεξαμενών Πάχης – Μεγάρων για μεταφορά αργού πετρελαίου. Επίσης διασυνδέεται μέσω υπογείως κυρίων αγωγών και με άλλες εγκαταστάσεις 
αποθήκευσης και διακίνησης πετρελαιοειδών. 

Επί πλέον, το διυλιστήριο διαθέτει σταθμό φόρτωσης βυτιοφόρων οχημάτων και ιδιόκτητο λιμάνι φορτοεκφόρτωσης δεξαμενοπλοίων.» 

4. Γενική ονομασία των επικινδύνων ουσιών και περιγραφή της επικινδυνότητας 

Στο Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι ουσίες που αποθηκεύονται στην εγκατάσταση και θεωρούνται επικίνδυνες σύμφωνα με την Οδηγία SEVESO III 
(ΚΥΑ 172058/2016), καθώς και η κατάταξή τους σε γενικές κατηγορίες επικινδυνότητας. 

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 

(παράδειγμα) 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ 

(παράδειγμα) 

Κηροζίνη (Jet A1) Εύφλεκτη 

Πετρέλαιο (ντήζελ) Εύφλεκτη 
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Βενζίνη Αμόλυβδη (95 
οκτανίων) 

Εξαιρετικά εύφλεκτη 

5. Στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με τις μετατροπές στην εγκατάσταση κατ’ εφαρμογή του άρθρου 10 της ΚΥΑ 172058/2016 

Αναλύονται σχετικά. 

   

6. Περαιτέρω πληροφορίες 

Ημερομηνία τελευταίας επιθεώρησης εντός 
της εγκατάστασης  

ηη/μμ/εε 

Περαιτέρω σχετική πληροφόρηση:  
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Φάκελο Κοινοποίησης της εγκατάστασης, καθώς και λοιπά 
θέματα ασφαλείας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την οικεία αδειοδοτούσα αρχή. 

7. Πληροφορίες για γειτονικές εγκαταστάσεις με επικίνδυνες ουσίες που ενδέχεται να έχουν πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα σύμφωνα με το 
άρθρο 8 της ΚΥΑ 172058/2016 (παραδείγματα) 
Σε περίπτωση που μία γειτονική εγκατάσταση δεν περιέχει επικίνδυνες ουσίες, γίνεται ποιοτική εκτίμηση του κινδύνου οι επιπτώσεις ενός ατυχήματος 
σε αυτήν να επηρεάσουν την εν λόγω εγκατάσταση (π.χ. εάν η γειτονική εγκατάσταση είναι μία βιοτεχνία ξυλείας, αναλύεται το κατά πόσο μία πιθανή 
πυρκαγιά σε αυτήν εκτιμάται ότι θα επηρεάσει την εν λόγω εγκατάσταση). 

7.1 Πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα σε γειτονικές εγκαταστάσεις λόγω ατυχήματος στην «ΟΝΟΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ»3 

                                                 
3
 Παρατίθενται αναλυτικά τα σενάρια ατυχημάτων με πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα ή περιγράφονται συνοπτικά. 



 

12 
 

(Παράδειγμα) 

Πρωτογενές ατύχημα φωτιάς λίμνης στην εγκατάσταση 
Δευτερογενές ατύχημα σε γειτονική εγκατάσταση (ΟΝΟΜΑ ΓΕΙΤΟΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ) 

Σενάριο Α1 Σενάριο Α1, Σενάριο Α2 

………. ………. 

(Παράδειγμα) 

Πρωτογενές ατύχημα πύρινης σφαίρας στην εγκατάσταση 
Δευτερογενές ατύχημα σε γειτονική εγκατάσταση (ΟΝΟΜΑ ΓΕΙΤΟΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ) 

Σενάριο Α1 Σενάριο Α1, Σενάριο Α2 

………. ………. 

(Παράδειγμα) 

Πρωτογενές ατύχημα γλώσσας φωτιάς στην εγκατάσταση 
Δευτερογενές ατύχημα σε γειτονική εγκατάσταση (ΟΝΟΜΑ ΓΕΙΤΟΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ) 

Σενάριο Α1 Σενάριο Α1, Σενάριο Α2 
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………. ………. 

7.2 Πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα στην «ΟΝΟΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» λόγω ατυχήματος στη γειτονική εγκατάσταση «ΟΝΟΜΑ ΓΕΙΤΟΝΙΚΗΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ»4 

(Παράδειγμα) 

Πρωτογενές ατύχημα φωτιάς λίμνης σε γειτονική 
εγκατάσταση (ΟΝΟΜΑ ΓΕΙΤΟΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ) 

Δευτερογενές ατύχημα σε γειτονική στην εγκατάσταση 

Σενάριο Α1 Σενάριο Α1, Σενάριο Α2 

………. ………. 

(Παράδειγμα) 

Πρωτογενές ατύχημα πύρινης σφαίρας σε γειτονική 
εγκατάσταση (ΟΝΟΜΑ ΓΕΙΤΟΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ) 

Δευτερογενές ατύχημα στην εγκατάσταση 

Σενάριο Α1 Σενάριο Α1, Σενάριο Α2 

………. ………. 

(Παράδειγμα) Δευτερογενές ατύχημα στην εγκατάσταση 

                                                 
4
 Παρατίθενται αναλυτικά τα σενάρια ατυχημάτων με πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα ή περιγράφονται συνοπτικά 
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Πρωτογενές ατύχημα γλώσσας φωτιάς σε γειτονική 
εγκατάσταση (ΟΝΟΜΑ ΓΕΙΤΟΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ) 

Σενάριο Α1 Σενάριο Α1, Σενάριο Α2 

………. ………. 

  

 

ΜΕΡΟΣ 2 

Θα μπορούσε ένα μεγάλο ατύχημα στην εγκατάσταση να επηρεάσει 
άλλο Κράτος  - Μέλος της ΕΕ;  

ΝΑΙ/ΟΧΙ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ. Πρότυπος πίνακας πληροφοριακών στοιχείων που θα πρέπει να δημοσιοποιεί η Αυτοτελής Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας, για 

εγκαταστάσεις ανώτερης βαθμίδας. 

Το παρόν προσαρτάται στο υπ’ αριθ. 4026/30-05-2019 έγγραφό μας με θέμα «Ενημέρωση του κοινού σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 172058/2016 (Οδηγία 

SEVESO III)» και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του. 

Ιδιαίτερη επισήμανση: Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 21 της ΚΥΑ 172058/2016, η Αυτοτελής Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας διαβιβάζει 
τα απαιτούμενα πληροφοριακά στοιχεία στο οικείο Περιφερειακό Συμβούλιο με την επιβεβαίωση ότι τα στοιχεία αυτά μπορούν να δημοσιευθούν και δε 
θεωρούνται εμπιστευτικά. 
 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ 
 
ΜΕΡΟΣ 1: Πληροφοριακά στοιχεία που θα πρέπει να διαβιβάζει η Αυτοτελής Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της 
Περιφέρειας στο οικείο Περιφερειακό Συμβούλιο 
 

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 είναι αναρτημένες στον ιστοχώρο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής 
Προστασίας (www.civilprotection.gr). 

Στη συνέχεια παρατίθεται εξειδικευμένη πληροφόρηση αναφορικά με τις βασικές οδηγίες ασφαλείας που θα πρέπει να ακολουθηθούν από το κοινό σε 
περίπτωση ατυχήματος στην εγκατάσταση «ΟΝΟΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» και οι οποίες παρασχέθηκαν από τον φορέα εκμετάλλευσης προς την Αυτοτελή Δ/νση 
Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας «ΟΝΟΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ», κατόπιν σχετικού αιτήματος της τελευταίας προς την οικεία αδειοδοτούσα αρχή 
[ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΟΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ].  

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 αρμοδίων φορέων καθ’ όλη της διάρκεια 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 εξέλιξης των δράσεων αντιμετώπισης των εκτάκτων αναγκών και άμεσης/βραχείας διαχείρισης των συνεπειών του 

http://www.civilprotection.gr/
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ΤΑΜΕ, η ενημέρωση του κοινού γίνεται κυρίως μέσω δελτίων τύπου της Περιφέρειας (με μέριμνα της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας) και πιθανά 
και μέσω δηλώσεων του Αντιμεριφερειάρχη/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 
εμπλεκομένων φορέων. 

 

ΜΕΡΟΣ 2: Πληροφοριακά στοιχεία που θα πρέπει να δημοσιοποιεί η Αυτοτελής Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της 
Περιφέρειας σε όλα τα δημόσια κτίρια και τους χώρους δημόσιας χρήσης, συμπεριλαμβανομένων των σχολείων και των 
νοσοκομείων, καθώς και σε όλες τις γειτονικές εγκαταστάσεις που προβλέπονται στο άρθρο 8 της ΚΥΑ 172058/2016. 
 
Ι. ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΣΕΝΑΡΙΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 

1. Πληροφόρηση αναφορικά με τους κινδύνους και τα σενάρια μεγάλων ατυχημάτων, καθώς και τα μέτρα ελέγχου εντός της εγκατάστασης για την 
αντιμετώπισή τους 

Π.χ. «Στο πλαίσιο της Οδηγίας SEVESO III, ως «μεγάλο ατύχημα» θεωρείται συμβάν, όπως μεγάλη διαρροή, πυρκαγιά ή έκρηξη που προκύπτει από 
ανεξέλεγκτες εξελίξεις κατά τη λειτουργία της εγκατάστασης, το οποίο προκαλεί σοβαρούς κινδύνους, άμεσους ή απώτερους, για την ανθρώπινη υγεία ή το 
περιβάλλον, εντός ή εκτός της εγκατάστασης και σχετίζεται με μία ή περισσότερες επικίνδυνες ουσίες.  
Τονίζεται ότι κάθε απόκλιση από την κανονική λειτουργία δεν οδηγεί σε ατύχημα, πολύ περισσότερο δε, δεν οδηγεί σε μεγάλο ατύχημα. Τα μέτρα πρόληψης 
που έχει εφαρμόσει η εγκατάσταση ελαχιστοποιούν την πιθανότητα εκδήλωσης μεγάλου ατυχήματος. Ακόμη όμως και αν εκδηλωθεί ατύχημα, τα διαθέσιμα 
μέτρα αντιμετώπισης και η εφαρμογή του εσωτερικού σχεδίου έκτακτης ανάγκης από τον φορέα εκμετάλλευσης της εγκατάστασης έχουν στόχο να 
περιορίσουν στον μέγιστο βαθμό τις συνέπειες εντός και εκτός της εγκατάστασης. 
Οι δεξαμενές και ο εξοπλισμός των υγρών καυσίμων υπάγονται στις μονάδες μεσαίας και χαμηλής κατηγορίας κινδύνων. Οι πηγές κινδύνου μπορεί να 
συνδέονται με την λειτουργία, εξωτερικά γεγονότα, μη εξουσιοδοτημένες παρεμβάσεις τρίτων και άλλες αιτίες που σχετίζονται με τον σχεδιασμό, την 
κατασκευή και την διαχείριση της ασφάλειας. 
Όλα τα σενάρια τα οποία μπορούν να προκαλέσουν ένα ατύχημα μεγάλης κλίμακας έχουν μελετηθεί και αναλυθεί στη Μελέτη Ασφαλείας της εγκατάστασης, 
ενώ έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη των ατυχημάτων αυτών και των περιορισμό των επιπτώσεών τους στον άνθρωπο και το 
περιβάλλον. 

Στη Μελέτη Ασφαλείας της εγκατάστασης «ΟΝΟΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» περιλαμβάνονται τα αποτελέσματα εκτίμησης της έκτασης των επιπτώσεων των 
πιθανότερων σεναρίων ατυχημάτων μεγάλης κλίμακας για τις προκαθορισμένες ζώνες προστασίας πληθυσμού, καθώς και η απεικόνισή τους σε χάρτες 
κατάλληλης κλίμακας. 
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Επίσης, στα Δελτία Δεδομένων Ασφάλειας (MSDS) των επικινδύνων ουσιών, τα οποία συμπεριλαμβάνονται στη Μελέτη Ασφαλείας της εγκατάστασης, 
περιλαμβάνονται σενάρια έκθεσης στα οποία αναφέρονται ενδεδειγμένα μέτρα ελέγχου και αντιμετώπισης ατυχημάτων μεγάλης κλίμακας σχετιζόμενων με 
αυτές τις επικίνδυνες ουσίες.» 

Φύση των κινδύνων ατυχημάτων μεγάλης 
έκτασης:  

Π.χ. 

Διαρροή Υγραερίου  

Πυρκαγιά 

Έκρηξη  

Περιληπτικά στοιχεία των κύριων τύπων 
σεναρίων ατυχημάτων μεγάλης έκτασης: 

Π.χ. 

Έκρηξη - Οι συνέπειες μίας έκρηξης λόγω υγραερίου αναμένεται να προκαλέσουν μικρές υλικές ζημιές 

σε κτίρια εκτός της μονάδας.  

Πυρκαγιά - Η διάρκειά της μπορεί να ποικίλλει από λίγα δευτερόλεπτα έως αρκετά λεπτά ή ώρες. 

Μπορεί να προκληθούν τραυματισμοί, ενώ η πυρκαγιά μπορεί να επεκταθεί και σε άλλες περιοχές, 

λόγω μετακίνησης και ανάφλεξης εύφλεκτου νέφους. 

Πιθανές επιπτώσεις των 
ατυχημάτων μεγάλης έκτασης 
στη δημόσια υγεία  

Π.χ. 

Άμεση επαφή με υγραέριο μπορεί να προκαλέσει ψυχρό έγκαυμα και βλάβη στα μάτια.  
Πιθανή πρόκληση εγκαυμάτων μετά την εκδήλωση φωτιάς.  

Πιθανοί τραυματισμοί λόγω εκτόξευσης θραυσμάτων μετά από έκρηξη. 

   

Πιθανές επιπτώσεις των 
ατυχημάτων μεγάλης έκτασης 
στο περιβάλλον  

Πιθανότητα πρόκλησης ζημιών σε κτίρια της περιοχής. 

Μέτρα ελέγχου για την αντιμετώπιση Π.χ. 
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των ατυχημάτων μεγάλης έκτασης Κατά τον σχεδιασμό και τη λειτουργία της εγκατάστασης έχουν ληφθεί τεχνικά, οργανωτικά και διαχειριστικά μέτρα 
και εφαρμόζονται διαδικασίες ασφαλείας που σκοπό έχουν να προλαμβάνουν ώστε να μην προκύψει δυσλειτουργία, 
να αποτρέπουν τη μη κανονική λειτουργία που μπορεί να οδηγήσει σε ακολουθία ατυχήματος και τέλος, να 
περιορίζουν τις πιθανές συνέπειες. 
Για την πρόληψη μικρών και μεγάλων διαρροών και ατυχημάτων η εγκατάσταση εφαρμόζει όλα τα μέτρα που 
επιβάλλονται από τη νομοθεσία και τους διεθνείς κανονισμούς. Συνοπτικά:  

i. Ο σχεδιασμός και η κατασκευή ακολουθούν διεθνή πρότυπα ασφάλειας, που έχουν στόχο την αποφυγή 

διαρροών ουσιών, αναφλέξεων και εκρήξεων, από οποιαδήποτε αιτία περιλαμβανομένων του σεισμού και 

των ακραίων καιρικών φαινομένων. 

ii. Όλες οι δραστηριότητες εποπτεύονται από πολύ καλά εκπαιδευμένο προσωπικό, η εκπαίδευση του οποίου 

επαναλαμβάνεται περιοδικά. 

iii. Εφαρμόζονται προγράμματα προληπτικής συντήρησης και περιοδικής επιθεώρησης του εξοπλισμού από 

εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό, για τον έγκαιρο εντοπισμό και διόρθωση τυχόν διάβρωσης ή άλλων 

προβλημάτων. Όλες οι δεξαμενές αποθήκευσης αδειάζουν και επιθεωρούνται περιοδικά για πρόληψη 

διαρροών. 

iv. Ακόμη κι αν συμβεί κάποια διαρροή, αυτή θα γίνει αμέσως αντιληπτή από το προσωπικό και τα συστήματα 

ανίχνευσης ώστε η διαρροή να σταματήσει αμέσως. 

v. Για την αποφυγή αναφλέξεων εφαρμόζονται αυστηροί κανόνες απαγόρευσης καπνίσματος και απουσίας 

σπινθήρων. Υπάρχουν συστήματα προστασίας από βραχυκυκλώματα, κεραυνό ή στατικό ηλεκτρισμό. 

Απαγορεύεται να χρησιμοποιηθούν εργαλεία που παράγουν σπινθήρες χωρίς «άδεια θερμής εργασίας». 

vi. Η εγκατάσταση φυλάσσεται από κακόβουλες ενέργειες με ασφαλή περίφραξη, κλειστά κυκλώματα 

τηλεόρασης και περιπολίες φυλάκων. 

 

2. Επιβεβαίωση στο ενδιαφερόμενο 
κοινό ότι υφίσταται το κανονιστικό 
πλαίσιο που καθορίζει την 
υποχρέωση του φορέα 

Π.χ. 

Η εγκατάσταση έχει καταρτίσει εσωτερικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης προκειμένου να διαχειριστεί τα ατυχήματα 
μεγάλης έκτασης εντός αυτής και συνεργάζεται με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς προκειμένου να 
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εκμετάλλευσης να προβαίνει στις 
αναγκαίες επιτόπου δράσεις για την 
αντιμετώπιση μεγάλου ατυχήματος 
και την ελαχιστοποίηση των 
επιπτώσεών του  

διαχειριστεί τα μεγάλα ατυχήματα και να μειώσει τις συνέπειές τους και εκτός της εγκατάστασης.  

   

3. Κατάλληλες πληροφορίες από το 
εγκεκριμένο Ειδικό ΣΑΤΑΜΕ και την 
κάθε επικαιροποίησή του, 
συμπεριλαμβανομένων σχετικών 
συστάσεων και οδηγιών.  

Π.χ. 

 Δεν έχει ακόμη καταρτιστεί εξωτερικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης (υπάρχει υποχρέωση κατάρτισης μέχρι 
και τις ηη/μμ/εε). 

 Γίνεται αναφορά στον ιστοχώρο στον οποίο έχει αναρτηθεί. 

Το κοινό θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις οδηγίες των αρμόδιων φορέων σε περίπτωση ατυχήματος. 

 

4. 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 είναι αναρτημένες στον ιστοχώρο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής 
Προστασίας (www.civilprotection.gr). 

Στη συνέχεια παρατίθεται εξειδικευμένη πληροφόρηση αναφορικά με τις βασικές οδηγίες ασφαλείας που θα πρέπει να ακολουθηθούν από το κοινό σε 
περίπτωση ατυχήματος στην εγκατάσταση «ΟΝΟΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» και οι οποίες παρασχέθηκαν από τον φορέα εκμετάλλευσης προς την Αυτοτελή Δ/νση 
Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας «ΟΝΟΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ», κατόπιν σχετικού αιτήματος της τελευταίας προς την οικεία αδειοδοτούσα αρχή 
[ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΟΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ].  

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 

http://www.civilprotection.gr/
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τη φύση και τις συνθήκες του ατυχήματος. 

Σε κάθε περίπτωση, το κοινό θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις των αρμοδίων φορέων καθ’ όλη της διάρκεια 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 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 (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 
εμπλεκομένων φορέων. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε. Πρότυπος πίνακας πληροφοριακών στοιχείων που θα πρέπει να δημοσιοποιεί το Περιφερειακό Συμβούλιο για εγκαταστάσεις ανώτερης και 

κατώτερης βαθμίδας. 

Το παρόν προσαρτάται στο υπ’ αριθ. 4026/30-05-2019 έγγραφό μας με θέμα «Ενημέρωση του κοινού σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 172058/2016 (Οδηγία 

SEVESO III)» και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του. 

Επισήμανση: Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 21 της ΚΥΑ 172058/2016, το Περιφερειακό Συμβούλιο οφείλει πριν τη δημοσιοποίηση των πληροφοριών 
που προβλέπονται ως άνω να απευθύνει σχετικό αίτημα στην αδειοδοτούσα αρχή της εγκατάστασης και στην Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της οικείας 
Περιφέρειας προκειμένου να επιβεβαιώσει ότι τα όσα στοιχεία διαθέτει από αυτές μπορούν να δημοσιευθούν και δε θεωρούνται εμπιστευτικά. Νοείται ότι το 
ανωτέρω προβλέπεται μόνο σε περίπτωση που τα στοιχεία τα οποία του διαβιβάστηκαν από την αδειοδοτούσα αρχή και την Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής 
Προστασίας της οικείας Περιφέρειας δεν είχαν δήλωση περί μη εμπιστευτικότητας. 
 

1η Περίπτωση: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΩΤΕΡΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ 
Πληροφορίες που πρέπει να έχει στη διάθεσή του το κοινό, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία SEVESO III και την αντίστοιχη ΚΥΑ 172058/2016 (ΦΕΚ 
354Β’/17-02-2016), για την αντιμετώπιση μεγάλων ατυχημάτων με εμπλεκόμενες επικίνδυνες ουσίες στην εγκατάσταση «ΟΝΟΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ». 
Επισημαίνεται ότι στο παρόν έγγραφο, με τον όρο «επικίνδυνες ουσίες» νοούνται οι ουσίες που περιγράφονται στο άρθρο 3 (παρ. 10) της ΚΥΑ 
172058/2016. 

 
ΜΕΡΟΣ 1 

Ι. Πληροφοριακά στοιχεία παραγράφων 1-6 Μέρους 1 του Παραρτήματος V της ΚΥΑ 172058/2016 

8. Στοιχεία εγκατάστασης  

Φορέας Εκμετάλλευσης 

Εμπορική Επωνυμία 
Εγκατάστασης 

 

Είδος Επιχείρησης 

 



 

2 
 

Έδρα Επιχείρησης 

 

Τηλέφωνο Έδρας 

 

FAX Έδρας 

 

Τόπος Εγκατάστασης 

 

Τηλέφωνο Εγκατάστασης 

 

  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Υπεύθυνος Εγκατάστασης 

 

Ιδιότητα   

 

Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου  

 

Τηλέφωνο 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (εφόσον υπάρχει στην εγκατάσταση) 

Διευθυντής Ασφαλείας 

 

Ιδιότητα   

 

Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου  

 

Τηλέφωνο 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Τεχνικός Ασφαλείας 

 

Ιδιότητα   

 

Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου  

 

Τηλέφωνο 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΟΠΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (εάν δεν υπάρχει στην εγκατάσταση, αναγράφεται το τηλέφωνο επικοινωνίας σε 24ωρη βάση) 

Επόπτης Εγκατάστασης 
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Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου  

 

Τηλέφωνο (σε 24ωρη βάση) 

 

   

9. Υπαγωγή Εγκατάστασης στις διατάξεις της ΚΥΑ 172058/2016  

Π.χ. Η εγκατάσταση υπάγεται στις διατάξεις της ΚΥΑ 172058/2016 (ΦΕΚ 354Β’/17-02-2016) για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης 
σε εγκαταστάσεις ή μονάδες λόγω της ύπαρξης επικινδύνων ουσιών σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2012/18/ΕΕ (SEVESO III). Σύμφωνα με τις 
ποσότητες των επικινδύνων ουσιών εντός της εγκατάστασης, η τελευταία κατατάσσεται στις εγκαταστάσεις κατώτερης βαθμίδας και έχει υποβάλει στην 
οικεία Αδειοδοτούσα Αρχή (αναφέρεται το όνομά της) Φάκελο Κοινοποίησης και Έκθεση Πολιτικής Πρόληψης Μεγάλων Ατυχημάτων, όπως προβλέπεται 
στην ΚΥΑ 172058/2016 (Ημερομηνία Υποβολής Φακέλου Κοινοποίησης: ηη/μμ/εε).  

10. Δραστηριότητες εγκατάστασης  

Π.χ. «Η εγκατάσταση αποθήκευσης και διακίνησης υγρών καυσίμων «ΟΝΟΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» βρίσκεται στη θέση «ΘΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΔΗΜΟΣ ΣΤΟΝ 
ΟΠΟΙΟΝ ΥΠΑΓΕΤΑΙ», μέσα σε αγροτική περιοχή, παρά την ακτή , συνορεύει με ..... και καλύπτει οικόπεδο επιφάνειας ….. m2. 
Στην εγκατάσταση πραγματοποιούνται, παραλαβή καυσίμων από δεξαμενόπλοια, αποθήκευση καυσίμων (βενζίνη αμόλυβδη, πετρέλαιο θέρμανσης, 
πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο ναυτιλίας, κηροζίνη), φορτώσεις βυτιοφόρων οχημάτων καθώς και διανομή καυσίμων σε πρατήρια, βιομηχανίες, τουριστικές 
επιχειρήσεις και πλοία. Η Εγκατάσταση «ΟΝΟΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» σήμερα εξυπηρετεί τις ανάγκες σε καύσιμα εδάφους στην «ΟΝΟΜΑ ΝΗΣΙΟΥ» και σε 
γειτονικά νησιά («ΟΝΟΜΑΤΑ ΝΗΣΙΩΝ») και εφοδιάζει με καύσιμα αεροπορίας το αεροδρόμιο «ΟΝΟΜΑ ΝΗΣΙΟΥ».» 

11. Γενική ονομασία των επικινδύνων ουσιών και περιγραφή της επικινδυνότητας 

Στο Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι ουσίες που αποθηκεύονται στην εγκατάσταση και θεωρούνται επικίνδυνες σύμφωνα με την Οδηγία SEVESO III 
(ΚΥΑ 172058/2016), καθώς και η κατάταξή τους σε γενικές κατηγορίες επικινδυνότητας. 

Κοινή ή Γενική Ονομασία  
(παράδειγμα) 

Κύρια Επικίνδυνα Χαρακτηριστικά  
(παράδειγμα) 
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π.χ. Υγραέριο  π.χ. Εξαιρετικά εύφλεκτη ουσία που μπορεί να προκαλέσει 
φωτιά/έκρηξη  

12. Στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με τις μετατροπές στην εγκατάσταση κατ’ εφαρμογή του άρθρου 10 της ΚΥΑ 172058/2016 

Αναλύονται σχετικά. 

13. Περαιτέρω πληροφορίες 

Ημερομηνία τελευταίας επιθεώρησης εντός της 
εγκατάστασης  

ηη/μμ/εε 

Περαιτέρω σχετική πληροφόρηση:  
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Φάκελο Κοινοποίησης της εγκατάστασης, καθώς και λοιπά 
θέματα ασφαλείας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την οικεία αδειοδοτούσα αρχή. 

 

14. Πληροφορίες για γειτονικές εγκαταστάσεις με επικίνδυνες ουσίες που ενδέχεται να έχουν πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα σύμφωνα με το 
άρθρο 8 της ΚΥΑ 172058/2016 (παραδείγματα) 

Αναφέρονται, σε περίπτωση που υπάρχουν, τα ονόματα των εγκαταστάσεων, είτε αυτές υπάγονται είτε όχι στις διατάξεις της Οδηγίας SEVESO III, ακόμη και 
στην περίπτωση που δεν περιέχουν καθόλου επικίνδυνες ουσίες.  

14.1 Πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα σε γειτονικές εγκαταστάσεις λόγω ατυχήματος στην «ΟΝΟΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» 

ΟΝΟΜΑ ΓΕΙΤΟΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

1. 
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2. 

…….. 

ν. 

 

14.2 Πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα στην «ΟΝΟΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» λόγω ατυχήματος σε γειτονική εγκατάσταση 

ΟΝΟΜΑ ΓΕΙΤΟΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

1. 

2. 

…….. 

ν. 

15. 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 είναι αναρτημένες στον ιστοχώρο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής 
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Προστασίας (www.civilprotection.gr). 

Στη συνέχεια παρατίθεται εξειδικευμένη πληροφόρηση αναφορικά με τις βασικές οδηγίες ασφαλείας που θα πρέπει να ακολουθηθούν από το κοινό σε 
περίπτωση ατυχήματος στην εγκατάσταση «ΟΝΟΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» και οι οποίες παρασχέθηκαν από τον φορέα εκμετάλλευσης προς [ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΤΟ 
ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ] ή/και τη Δ/νση Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ, κατόπιν σχετικού αιτήματος 
προς την οικεία αδειοδοτούσα αρχή [ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΟΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ].  

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 αρμοδίων φορέων καθ’ όλη της διάρκεια 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 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 (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 εμπλεκομένων φορέων. 

 

ΙΙ. Πληροφόρηση του κοινού σχετικά με εγκαταστάσεις οι οποίες υπόκεινται στις διατάξεις της ΚΥΑ 172058/2016 (Οδηγία 
SEVESO III)  

Σκοπός της παρούσας ενημέρωσης είναι η ηλεκτρονική πρόσβαση στην πληροφορία ούτως ώστε το ενδιαφερόμενο κοινό να ενημερώνεται σχετικά με τις 
εγκαταστάσεις SEVESO (εγκαταστάσεις υπαγόμενες στην Οδηγία SEVESO III) στην περιοχή του. 
Η πληροφόρηση σχετίζεται με εγκαταστάσεις εν λειτουργία οι οποίες υπάγονται στις διατάξεις της ΚΥΑ 172058/2016 (ΦΕΚ 354Β’/17-02-2016) (εγκαταστάσεις 
SEVESO) λόγω της ύπαρξης εντός αυτών επικινδύνων ουσιών σε ποσότητες μεγαλύτερες ή ίσες από καθορισμένες στην ανωτέρω ΚΥΑ οριακές τιμές. 
Η πληροφόρηση εστιάζει στον τύπο της εγκατάστασης και στα μέτρα που λαμβάνονται για τον περιορισμό της πιθανότητας πρόκλησης ενός μεγάλου 
ατυχήματος σε αυτήν. 
Δεδομένου ότι ουσίες οι οποίες χρησιμοποιούνται ή αποθηκεύονται στις εγκαταστάσεις SEVESO είναι επικίνδυνες, οι εγκαταστάσεις αυτές υπάγονται 
υποχρεούνται αυστηρά στη διαχείριση των δραστηριοτήτων τους με τέτοιον τρόπο ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος για την υγεία και την ασφάλεια των 
εργαζομένων και του κοινού. Οι φορείς εκμετάλλευσης θα πρέπει να λαμβάνουν όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την αντιμετώπιση μεγάλων ατυχημάτων και 
την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεών τους στη δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Το τελευταίο επιτυγχάνεται μέσω κατάλληλου σχεδιασμού της μονάδας, 
ελέγχου των διεργασιών, περιοριστικών μέτρων και αποτελεσματικών διαδικασιών έκτακτης ανάγκης. 

http://www.civilprotection.gr/
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Επισπεύδουσα αρχή για την εφαρμογή της Οδηγίας SEVESO III αποτελεί η Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας. 
Ανάλογα με τις ποσότητες των επικινδύνων ουσιών εντός των εγκαταστάσεων που υπάγονται στις διατάξεις της Οδηγίας SEVESO III, υπάρχουν δύο τύποι 
εγκαταστάσεων: οι εγκαταστάσεις «ανώτερης» και οι εγκαταστάσεις «κατώτερης βαθμίδας». Οι εγκαταστάσεις ανώτερης βαθμίδας περιέχουν μεγαλύτερες 
ποσότητες επικινδύνων ουσιών σε σχέση με τις εγκαταστάσεις κατώτερης βαθμίδας, κάτι το οποίο συνεπάγεται ότι για αυτές τίθενται μέσω της ΚΥΑ 
172058/2016 πρόσθετες απαιτήσεις. 

 
 
 
 
 
 
 
 
2η Περίπτωση: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ 
Πληροφορίες που πρέπει να έχει στη διάθεσή του το κοινό, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία SEVESO III και την αντίστοιχη ΚΥΑ 172058/2016 (ΦΕΚ 
354Β’/17-02-2016), για προστασία από μεγάλο ατύχημα με εμπλεκόμενες επικίνδυνες ουσίες στην εγκατάσταση «ΟΝΟΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ». Επισημαίνεται 
ότι στο παρόν έγγραφο, με τον όρο «επικίνδυνες ουσίες» νοούνται οι ουσίες που περιγράφονται στο άρθρο 3 (παρ. 10) της ΚΥΑ 172058/2016. 

 
ΜΕΡΟΣ 1 

Ι. Πληροφοριακά στοιχεία παραγράφων 1-6 Μέρους 1 του Παραρτήματος V της ΚΥΑ 172058/2016 

1. Στοιχεία εγκατάστασης  

Φορέας Εκμετάλλευσης 

Εμπορική Επωνυμία 
Εγκατάστασης 
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Είδος Επιχείρησης 

 

Έδρα Επιχείρησης 

 

Τηλέφωνο Έδρας 

 

FAX Έδρας 

 

Τόπος Εγκαταστάσεων 

 

Τηλέφωνο Εγκαταστάσεων 

 

  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Υπεύθυνος Εγκατάστασης 

 

Ιδιότητα   

 

Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου  

 

Τηλέφωνο 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (εφόσον υπάρχει στην εγκατάσταση) 

Διευθυντής Ασφαλείας 

 

Ιδιότητα   

 

Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου  

 

Τηλέφωνο 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  

Τεχνικός Ασφαλείας 

 

Ιδιότητα   

 

Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου  

 

Τηλέφωνο 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΟΠΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (εάν δεν υπάρχει στην εγκατάσταση, αναγράφεται το τηλέφωνο επικοινωνίας σε 24ωρη βάση) 
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Επόπτης Εγκατάστασης 

 

Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου  

 

Τηλέφωνο (σε 24ωρη βάση) 

 

   

2. Υπαγωγή Εγκατάστασης στις διατάξεις της ΚΥΑ 172058/2016  

Η εγκατάσταση υπάγεται στις διατάξεις της ΚΥΑ 172058/2016 (ΦΕΚ 354Β’/17-02-2016) για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε 
εγκαταστάσεις ή μονάδες λόγω της ύπαρξης επικινδύνων ουσιών σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2012/18/ΕΕ (SEVESO III). Σύμφωνα με τις 
ποσότητες των επικινδύνων ουσιών εντός της εγκατάστασης, η τελευταία κατατάσσεται στις εγκαταστάσεις ανώτερης βαθμίδας και έχει υποβάλει στην οικεία 
Αδειοδοτούσα Αρχή (αναφέρεται το όνομά της) τόσο Φάκελο Κοινοποίησης και Έκθεση Πολιτικής Πρόληψης Μεγάλων Ατυχημάτων όσο και Μελέτη Ασφαλείας, 
όπως προβλέπεται στην ΚΥΑ 172058/2016 (Ημερομηνία Υποβολής Φακέλου Κοινοποίησης και Μελέτης Ασφαλείας: ηη/μμ/εε).   

 

3. Δραστηριότητες εγκατάστασης  

Π.χ. «Η εγκατάσταση «ΟΝΟΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» βρίσκεται στη θέση «ΟΝΟΜΑ ΘΕΣΗΣ, ΔΗΜΟΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟΝ ΥΠΑΓΕΤΑΙ» και καλύπτει έκταση επιφάνειας … m2. 
Κύρια δραστηριότητα της εγκατάστασης είναι η διύλιση του αργού πετρελαίου και η επεξεργασία των παραγόμενων προϊόντων. Για τον σκοπό αυτό υπάρχουν 
δύο Μονάδες Απόσταξης Αργού Πετρελαίου και Μονάδες Επεξεργασίας των προϊόντων απόσταξης, όπως Μονάδα Απόσταξης Κενού, Μονάδα Ιξωδόλυσης, 
Μονάδα Καταλυτικής Πυρόλυσης, Μονάδες Υδρογονοαποθείωσης Ντήζελ και Νάφθας, Μονάδα καταλυτικής Αναμόρφωσης Νάφθας, Μονάδες Αποθείωσης 
Ντήζελ και Νάφθας, Μονάδες Διαχωρισμού και Ανάκτησης Αερίων, Μονάδα Ισομερισμού Νάφθας, Μονάδα Απογύμνωσης Όξινων Νερών, Μονάδες Ανάκτησης 
θείου και Υγραερίων, Μονάδα Υδρογόνου κ.ά. 

Το αργό πετρέλαιο και τα προϊόντα αποθηκεύονται σε δεξαμενές διαφόρων τύπων. Στις σφαιρικές και οριζόντιες κυλινδρικές δεξαμενές αποθηκεύονται 
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υγραέρια, στις κατακόρυφες κυλινδρικές δεξαμενές αποθηκεύεται το αργό πετρέλαιο και τα προϊόντα όπως βενζίνες, καύσιμα αεροπορίας, ντήζελ και μαζούτ. 

Η λειτουργία των βασικών μονάδων παραγωγής υποβοηθείται και υποστηρίζεται από μία σειρά βοηθητικών μονάδων πεπιεσμένου αέρα, αζώτου, ατμού, 
νερού ψύξης, ανάκτησης ατμών βενζινών, πυρσού για την καύση απαερίων μονάδων, βιολογικού καθαρισμού ελαιωδών αποβλήτων, δίκτυο τροφοδοσίας 
Φυσικού Αερίου συνδεδεμένο με το δίκτυο του ΔΕΣΦΑ κ.ά. 

Υπάρχουν συνδέσεις μέσω αγωγών με τις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Ελευσίνας (ΒΕΕ) των ΕΛΠΕ, για μεταφορά λευκών προϊόντων και με την Εγκατάσταση 
Δεξαμενών Πάχης – Μεγάρων για μεταφορά αργού πετρελαίου. Επίσης διασυνδέεται μέσω υπογείως κυρίων αγωγών και με άλλες εγκαταστάσεις 
αποθήκευσης και διακίνησης πετρελαιοειδών. 

Επί πλέον, το διυλιστήριο διαθέτει σταθμό φόρτωσης βυτιοφόρων οχημάτων και ιδιόκτητο λιμάνι φορτοεκφόρτωσης δεξαμενοπλοίων.» 

4. Γενική ονομασία των επικινδύνων ουσιών και περιγραφή της επικινδυνότητας 

Στο Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι ουσίες που αποθηκεύονται στην εγκατάσταση και θεωρούνται επικίνδυνες σύμφωνα με την Οδηγία SEVESO III 
(ΚΥΑ 172058/2016), καθώς και η κατάταξή τους σε γενικές κατηγορίες επικινδυνότητας. 

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 

(παράδειγμα) 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ 

(παράδειγμα) 

Κηροζίνη (Jet A1) Εύφλεκτη 

Πετρέλαιο (ντήζελ) Εύφλεκτη 

Βενζίνη Αμόλυβδη (95 
οκτανίων) 

Εξαιρετικά εύφλεκτη 
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5. Στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με τις μετατροπές στην εγκατάσταση κατ’ εφαρμογή του άρθρου 10 της ΚΥΑ 172058/2016 

Αναλύονται σχετικά. 

  

6. Περαιτέρω πληροφορίες 

Ημερομηνία τελευταίας επιθεώρησης εντός 
της εγκατάστασης  

ηη/μμ/εε 

Περαιτέρω σχετική πληροφόρηση:  
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Φάκελο Κοινοποίησης της εγκατάστασης, καθώς και λοιπά 
θέματα ασφαλείας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την οικεία αδειοδοτούσα αρχή. 

 

7. Πληροφορίες για γειτονικές εγκαταστάσεις με επικίνδυνες ουσίες που ενδέχεται να έχουν πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα σύμφωνα με το 

άρθρο 8 της ΚΥΑ 172058/2016 (παραδείγματα) 

Σε περίπτωση που μία γειτονική εγκατάσταση δεν περιέχει επικίνδυνες ουσίες, γίνεται ποιοτική εκτίμηση του κινδύνου οι επιπτώσεις ενός ατυχήματος 
σε αυτήν να επηρεάσουν την εν λόγω εγκατάσταση (π.χ. εάν η γειτονική εγκατάσταση είναι μία βιοτεχνία ξυλείας, αναλύεται το κατά πόσο μία πιθανή 
πυρκαγιά σε αυτήν εκτιμάται ότι θα επηρεάσει την εν λόγω εγκατάσταση). 

7.1 Πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα σε γειτονικές εγκαταστάσεις λόγω ατυχήματος στην «ΟΝΟΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ»5 

(Παράδειγμα) Δευτερογενές ατύχημα σε γειτονική εγκατάσταση (ΟΝΟΜΑ ΓΕΙΤΟΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ) 

                                                 
5
 Παρατίθενται αναλυτικά τα σενάρια ατυχημάτων με πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα ή περιγράφονται συνοπτικά. 
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Πρωτογενές ατύχημα φωτιάς λίμνης 
στην εγκατάσταση 

Σενάριο Α1 Σενάριο Α1, Σενάριο Α2 

………. ………. 

(Παράδειγμα) 

Πρωτογενές ατύχημα πύρινης 
σφαίρας στην εγκατάσταση 

Δευτερογενές ατύχημα σε γειτονική εγκατάσταση (ΟΝΟΜΑ ΓΕΙΤΟΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ) 

Σενάριο Α1 Σενάριο Α1, Σενάριο Α2 

………. ………. 

(Παράδειγμα) 

Πρωτογενές ατύχημα γλώσσας φωτιάς 
στην εγκατάσταση 

Δευτερογενές ατύχημα σε γειτονική εγκατάσταση (ΟΝΟΜΑ ΓΕΙΤΟΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ) 

Σενάριο Α1 Σενάριο Α1, Σενάριο Α2 

………. ………. 



 

15 
 

7.2 Πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα στην «ΟΝΟΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» λόγω ατυχήματος στη γειτονική εγκατάσταση «ΟΝΟΜΑ ΓΕΙΤΟΝΙΚΗΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ»6 

(Παράδειγμα) 

Πρωτογενές ατύχημα φωτιάς λίμνης 
σε γειτονική εγκατάσταση (ΟΝΟΜΑ 
ΓΕΙΤΟΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ) 

Δευτερογενές ατύχημα σε γειτονική στην εγκατάσταση 

Σενάριο Α1 Σενάριο Α1, Σενάριο Α2 

………. ………. 

(Παράδειγμα) 

Πρωτογενές ατύχημα πύρινης 
σφαίρας σε γειτονική εγκατάσταση 
(ΟΝΟΜΑ ΓΕΙΤΟΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ) 

Δευτερογενές ατύχημα στην εγκατάσταση 

Σενάριο Α1 Σενάριο Α1, Σενάριο Α2 

………. ………. 

(Παράδειγμα) 

Πρωτογενές ατύχημα γλώσσας φωτιάς 
σε γειτονική εγκατάσταση (ΟΝΟΜΑ 

Δευτερογενές ατύχημα στην εγκατάσταση 

                                                 
6
 Παρατίθενται αναλυτικά τα σενάρια ατυχημάτων με πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα ή περιγράφονται συνοπτικά 
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ΓΕΙΤΟΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ) 

Σενάριο Α1 Σενάριο Α1, Σενάριο Α2 

………. ………. 

 

8. 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 είναι αναρτημένες στον ιστοχώρο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής 
Προστασίας (www.civilprotection.gr). 

Στη συνέχεια παρατίθεται εξειδικευμένη πληροφόρηση αναφορικά με τις βασικές οδηγίες ασφαλείας που θα πρέπει να ακολουθηθούν από το κοινό σε 
περίπτωση ατυχήματος στην εγκατάσταση «ΟΝΟΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» και οι οποίες παρασχέθηκαν από τον φορέα εκμετάλλευσης προς την Αυτοτελή Δ/νση 
Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας «ΟΝΟΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ», κατόπιν σχετικού αιτήματος της τελευταίας προς την οικεία αδειοδοτούσα αρχή 
[ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΟΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ].  

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 αρμοδίων φορέων καθ’ όλη της διάρκεια 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 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 (με μέριμνα της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας) και πιθανά 
και μέσω δηλώσεων του Αντιμεριφερειάρχη/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 
εμπλεκομένων φορέων. 

 

http://www.civilprotection.gr/
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ΜΕΡΟΣ 2 
Ι. ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΣΕΝΑΡΙΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 

1. Πληροφόρηση αναφορικά με τους κινδύνους και τα σενάρια μεγάλων ατυχημάτων, καθώς και τα μέτρα ελέγχου εντός της εγκατάστασης για την 

αντιμετώπισή τους 

Π.χ. «Στο πλαίσιο της Οδηγίας SEVESO III, ως «μεγάλο ατύχημα» θεωρείται συμβάν, όπως μεγάλη διαρροή, πυρκαγιά ή έκρηξη που προκύπτει από 
ανεξέλεγκτες εξελίξεις κατά τη λειτουργία της εγκατάστασης, το οποίο προκαλεί σοβαρούς κινδύνους, άμεσους ή απώτερους, για την ανθρώπινη υγεία ή το 
περιβάλλον, εντός ή εκτός της εγκατάστασης και σχετίζεται με μία ή περισσότερες επικίνδυνες ουσίες.  
Τονίζεται ότι κάθε απόκλιση από την κανονική λειτουργία δεν οδηγεί σε ατύχημα, πολύ περισσότερο δε, δεν οδηγεί σε μεγάλο ατύχημα. Τα μέτρα πρόληψης 
που έχει εφαρμόσει η εγκατάσταση ελαχιστοποιούν την πιθανότητα εκδήλωσης μεγάλου ατυχήματος. Ακόμη όμως και αν εκδηλωθεί ατύχημα, τα διαθέσιμα 
μέτρα αντιμετώπισης και η εφαρμογή του εσωτερικού σχεδίου έκτακτης ανάγκης από τον φορέα εκμετάλλευσης της εγκατάστασης έχουν στόχο να 
περιορίσουν στον μέγιστο βαθμό τις συνέπειες εντός και εκτός της εγκατάστασης. 
Οι δεξαμενές και ο εξοπλισμός των υγρών καυσίμων υπάγονται στις μονάδες μεσαίας και χαμηλής κατηγορίας κινδύνων. Οι πηγές κινδύνου μπορεί να 
συνδέονται με την λειτουργία, εξωτερικά γεγονότα, μη εξουσιοδοτημένες παρεμβάσεις τρίτων και άλλες αιτίες που σχετίζονται με τον σχεδιασμό, την 
κατασκευή και την διαχείριση της ασφάλειας. 
Όλα τα σενάρια τα οποία μπορούν να προκαλέσουν ένα ατύχημα μεγάλης κλίμακας έχουν μελετηθεί και αναλυθεί στη Μελέτη Ασφαλείας της εγκατάστασης, 
ενώ έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη των ατυχημάτων αυτών και των περιορισμό των επιπτώσεών τους στον άνθρωπο και το 
περιβάλλον. 

Στη Μελέτη Ασφαλείας της εγκατάστασης «ΟΝΟΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» περιλαμβάνονται τα αποτελέσματα εκτίμησης της έκτασης των επιπτώσεων των 
πιθανότερων σεναρίων ατυχημάτων μεγάλης κλίμακας για τις προκαθορισμένες ζώνες προστασίας πληθυσμού, καθώς και η απεικόνισή τους σε χάρτες 
κατάλληλης κλίμακας. 

Επίσης, στα Δελτία Δεδομένων Ασφάλειας (MSDS) των επικινδύνων ουσιών, τα οποία συμπεριλαμβάνονται στη Μελέτη Ασφαλείας της εγκατάστασης, 
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περιλαμβάνονται σενάρια έκθεσης στα οποία αναφέρονται ενδεδειγμένα μέτρα ελέγχου και αντιμετώπισης ατυχημάτων μεγάλης κλίμακας σχετιζόμενων με 
αυτές τις επικίνδυνες ουσίες.» 

Φύση των κινδύνων ατυχημάτων μεγάλης έκτασης:  
Π.χ. 

Διαρροή Υγραερίου  

Πυρκαγιά 

Έκρηξη  

Περιληπτικά στοιχεία των κύριων τύπων σεναρίων ατυχημάτων 
μεγάλης έκτασης: 

Π.χ. 

Έκρηξη - Οι συνέπειες μίας έκρηξης λόγω υγραερίου αναμένεται να προκαλέσουν 

μικρές υλικές ζημιές σε κτίρια εκτός της μονάδας.  

Πυρκαγιά - Η διάρκειά της μπορεί να ποικίλλει από λίγα δευτερόλεπτα έως αρκετά 

λεπτά ή ώρες. Μπορεί να προκληθούν τραυματισμοί, ενώ η πυρκαγιά μπορεί να 

επεκταθεί και σε άλλες περιοχές, λόγω μετακίνησης και ανάφλεξης εύφλεκτου 

νέφους. 

 

Πιθανές επιπτώσεις των 
ατυχημάτων μεγάλης έκτασης 
στη δημόσια υγεία  

Π.χ. 

Άμεση επαφή με υγραέριο μπορεί να προκαλέσει ψυχρό έγκαυμα και βλάβη στα μάτια.  
Πιθανή πρόκληση εγκαυμάτων μετά την εκδήλωση φωτιάς.  

Πιθανοί τραυματισμοί λόγω εκτόξευσης θραυσμάτων μετά από έκρηξη. 

 

Πιθανές επιπτώσεις των 
ατυχημάτων μεγάλης έκτασης 
στο περιβάλλον  

Πιθανότητα πρόκλησης ζημιών σε κτίρια της περιοχής. 
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Μέτρα ελέγχου για την αντιμετώπιση των 
ατυχημάτων μεγάλης έκτασης 

Π.χ. 

Κατά τον σχεδιασμό και τη λειτουργία της εγκατάστασης έχουν ληφθεί τεχνικά, οργανωτικά και διαχειριστικά 
μέτρα και εφαρμόζονται διαδικασίες ασφαλείας που σκοπό έχουν να προλαμβάνουν ώστε να μην προκύψει 
δυσλειτουργία, να αποτρέπουν τη μη κανονική λειτουργία που μπορεί να οδηγήσει σε ακολουθία ατυχήματος 
και τέλος, να περιορίζουν τις πιθανές συνέπειες. 
Για την πρόληψη μικρών και μεγάλων διαρροών και ατυχημάτων η εγκατάσταση εφαρμόζει όλα τα μέτρα που 
επιβάλλονται από τη νομοθεσία και τους διεθνείς κανονισμούς. Συνοπτικά:  

i. Ο σχεδιασμός και η κατασκευή ακολουθούν διεθνή πρότυπα ασφαλείας, που έχουν στόχο την αποφυγή 

διαρροών ουσιών, αναφλέξεων και εκρήξεων, από οποιαδήποτε αιτία περιλαμβανομένων του σεισμού 

και των ακραίων καιρικών φαινομένων. 

ii. Όλες οι δραστηριότητες εποπτεύονται από πολύ καλά εκπαιδευμένο προσωπικό, η εκπαίδευση του 

οποίου επαναλαμβάνεται περιοδικά. 

iii. Εφαρμόζονται προγράμματα προληπτικής συντήρησης και περιοδικής επιθεώρησης του εξοπλισμού από 

εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό, για τον έγκαιρο εντοπισμό και διόρθωση τυχόν διάβρωσης ή άλλων 

προβλημάτων. Όλες οι δεξαμενές αποθήκευσης αδειάζουν και επιθεωρούνται περιοδικά για πρόληψη 

διαρροών. 

iv. Ακόμη κι αν συμβεί κάποια διαρροή, αυτή θα γίνει αμέσως αντιληπτή από το προσωπικό και τα 

συστήματα ανίχνευσης ώστε η διαρροή να σταματήσει αμέσως. 

v. Για την αποφυγή αναφλέξεων εφαρμόζονται αυστηροί κανόνες απαγόρευσης καπνίσματος και απουσίας 

σπινθήρων. Υπάρχουν συστήματα προστασίας από βραχυκυκλώματα, κεραυνό ή στατικό ηλεκτρισμό. 

Απαγορεύεται να χρησιμοποιηθούν εργαλεία που παράγουν σπινθήρες χωρίς «άδεια θερμής εργασίας». 

vi. Η εγκατάσταση φυλάσσεται από κακόβουλες ενέργειες με ασφαλή περίφραξη, κλειστά κυκλώματα 

τηλεόρασης και περιπολίες φυλάκων. 

2. Επιβεβαίωση στο ενδιαφερόμενο κοινό ότι 

υφίσταται το κανονιστικό πλαίσιο που 

καθορίζει την υποχρέωση του φορέα 

εκμετάλλευσης να προβαίνει στις αναγκαίες 

επιτόπου δράσεις για την αντιμετώπιση 

Π.χ. 

Η εγκατάσταση έχει καταρτίσει εσωτερικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης προκειμένου να διαχειριστεί τα 
ατυχήματα μεγάλης έκτασης εντός αυτής και συνεργάζεται με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς 
προκειμένου να διαχειριστεί τα μεγάλα ατυχήματα και να μειώσει τις συνέπειές τους και εκτός της 
εγκατάστασης.  
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μεγάλου ατυχήματος και την ελαχιστοποίηση 

των επιπτώσεών του  

 

3. Κατάλληλες πληροφορίες από το εγκεκριμένο 
Ειδικό ΣΑΤΑΜΕ και την κάθε επικαιροποίησή 
του, συμπεριλαμβανομένων σχετικών 
συστάσεων και οδηγιών.  

Π.χ. 

 Δεν έχει ακόμη καταρτιστεί εξωτερικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης (υπάρχει υποχρέωση 
κατάρτισης μέχρι και τις ηη/μμ/εε). 

 Γίνεται αναφορά στον ιστοχώρο στον οποίο έχει αναρτηθεί. 

Το κοινό θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις οδηγίες των αρμόδιων φορέων σε περίπτωση 
ατυχήματος. 

 

4. Θα μπορούσε ένα μεγάλο ατύχημα στην 
εγκατάσταση να επηρεάσει άλλο Κράτος  - 
Μέλος της ΕΕ;  

ΝΑΙ/ΟΧΙ  

ΙΙ. Πληροφόρηση του κοινού σχετικά με εγκαταστάσεις οι οποίες υπόκεινται στις διατάξεις της ΚΥΑ 172058/2016 (Οδηγία 
SEVESO III)  
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Σκοπός της παρούσας ενημέρωσης είναι η ηλεκτρονική πρόσβαση στην πληροφορία ούτως ώστε το ενδιαφερόμενο κοινό να ενημερώνεται σχετικά με τις 
εγκαταστάσεις SEVESO (εγκαταστάσεις υπαγόμενες στην Οδηγία SEVESO III) στην περιοχή του. 
Η πληροφόρηση σχετίζεται με εγκαταστάσεις εν λειτουργία οι οποίες υπάγονται στις διατάξεις της ΚΥΑ 172058/2016 (ΦΕΚ 354Β’/17-02-2016) (εγκαταστάσεις 
SEVESO) λόγω της ύπαρξης εντός αυτών επικινδύνων ουσιών σε ποσότητες μεγαλύτερες ή ίσες από καθορισμένες στην ανωτέρω ΚΥΑ οριακές τιμές. 
Η πληροφόρηση εστιάζει στον τύπο της εγκατάστασης και στα μέτρα που λαμβάνονται για τον περιορισμό της πιθανότητας πρόκλησης ενός μεγάλου 
ατυχήματος σε αυτήν. 
Δεδομένου ότι ουσίες οι οποίες χρησιμοποιούνται ή αποθηκεύονται στις εγκαταστάσεις SEVESO είναι επικίνδυνες, οι εγκαταστάσεις αυτές υπάγονται 
υποχρεούνται αυστηρά στη διαχείριση των δραστηριοτήτων τους με τέτοιον τρόπο ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος για την υγεία και την ασφάλεια των 
εργαζομένων και του κοινού. Οι φορείς εκμετάλλευσης θα πρέπει να λαμβάνουν όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την αντιμετώπιση μεγάλων ατυχημάτων και 
την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεών τους στη δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Το τελευταίο επιτυγχάνεται μέσω κατάλληλου σχεδιασμού της μονάδας, 
ελέγχου των διεργασιών, περιοριστικών μέτρων και αποτελεσματικών διαδικασιών έκτακτης ανάγκης. 
Επισπεύδουσα αρχή για την εφαρμογή της Οδηγίας SEVESO III αποτελεί η Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας. 
Ανάλογα με τις ποσότητες των επικινδύνων ουσιών εντός των εγκαταστάσεων που υπάγονται στις διατάξεις της Οδηγίας SEVESO III, υπάρχουν δύο τύποι 
εγκαταστάσεων: οι εγκαταστάσεις «ανώτερης» και οι εγκαταστάσεις «κατώτερης βαθμίδας». Οι εγκαταστάσεις ανώτερης βαθμίδας περιέχουν μεγαλύτερες 
ποσότητες επικινδύνων ουσιών σε σχέση με τις εγκαταστάσεις κατώτερης βαθμίδας, κάτι το οποίο συνεπάγεται ότι για αυτές τίθενται μέσω της ΚΥΑ 
172058/2016 πρόσθετες απαιτήσεις. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ. Γενικές οδηγίες αυτοπροστασίας σε περίπτωση βιομηχανικού ατυχήματος. 

Το παρόν προσαρτάται στο υπ’ αριθ. 4026/30-05-2019 έγγραφό μας με θέμα «Ενημέρωση του κοινού 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 172058/2016 (Οδηγία SEVESO III)» και αποτελεί αναπόσπαστο 

τμήμα του. 

 

Ακολουθούν γενικές οδηγίες αυτοπροστασίας που θα πρέπει να ακολουθούνται σε περίπτωση 

βιομηχανικού ατυχήματος, όπως αυτές είναι αναρτημένες στον ιστοχώρο της Γενικής Γραμματείας 

Πολιτικής Προστασίας (www.civilprotection.gr). 

Εξειδικευμένη σχετική πληροφόρηση για κάθε εγκατάσταση που υπάγεται στις διατάξεις της Οδηγίας 

SEVESO III (εγκατάσταση SEVESO) παρέχεται από τον εκάστοτε φορέα εκμετάλλευσης προς: 

 την Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της οικείας Περιφέρειας, κατόπιν σχετικού 

αιτήματος προς την οικεία αδειοδοτούσα αρχή, για τις εγκαταστάσεις ανώτερης βαθμίδας και 

 την τοπική αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία ή/και τη Δ/νση Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης 

Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, κατόπιν σχετικού αιτήματος 

προς την οικεία αδειοδοτούσα αρχή, για τις εγκαταστάσεις κατώτερης βαθμίδας. 

Στο πλαίσιο της ανωτέρω πληροφόρησης: 
o Παρέχονται στοιχεία αναφορικά με τις βασικές οδηγίες ασφαλείας που θα πρέπει να 

ακολουθούνται από το κοινό σε περίπτωση ατυχήματος στην εγκατάσταση.  

o Γίνεται περιγραφή της φύσης των κινδύνων ατυχημάτων μεγάλης έκτασης εντός της εγκατάστασης 

και των πιθανών τους επιπτώσεων στη δημόσια υγεία. 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ … 

Σε περίπτωση βιομηχανικού ατυχήματος με εμπλεκόμενες επικίνδυνες ουσίες, οι αρμόδιες Αρχές, 

κατόπιν σχετικής εισήγησης του επικεφαλής του Πυροσβεστικού Σώματος στο σημείο του περιστατικού, 

αποφασίζουν σχετικά με το ασφαλέστερο μέτρο που θα πρέπει, κατά περίπτωση, να δρομολογηθεί, με 

στόχο τη διαφύλαξη της ασφάλειας της ζωής και της υγείας των πολιτών, δηλαδή: 

 παραμονή σε ασφαλείς κλειστούς χώρους ή 

 προληπτική-οργανωμένη απομάκρυνση. 

Επισημαίνεται ότι προκειμένου να εκτιμηθεί από τον επικεφαλής του Πυροσβεστικού Σώματος στο 

σημείο του περιστατικού το ασφαλέστερο μέτρο μεταξύ παραμονής σε κλειστούς χώρους και 

οργανωμένης απομάκρυνσης των πολιτών, λαμβάνονται υπόψιν διάφοροι παράγοντες, όπως, πιθανά 

αποτελέσματα δειγματοληψιών και μετρήσεων, ο απαιτούμενος χρόνος για την υλοποίηση της 

οργανωμένης απομάκρυνσης σε σχέση με τη χωροχρονική κατανομή της συγκέντρωσης του τοξικού 

νέφους, οι πιθανές συνέπειες των επικινδύνων ουσιών στον άνθρωπο, η τρωτότητα της πέριξ στην 

εγκατάσταση περιοχής κλπ.  

  

Για τον λόγο αυτό είναι σημαντικό: 

 Να μελετήσετε, να εξοικειωθείτε και να εφαρμόσετε τόσο τις γενικές οδηγίες που σας 

παρέχονται στη συνέχεια όσο και τις εξειδικευμένες ανά εγκατάσταση SEVESO οδηγίες 

αυτοπροστασίας που βρίσκονται αναρτημένες στον ιστοχώρο της οικείας Περιφέρειας, μέχρι 

να σας δοθούν οι ειδικές οδηγίες κατά τη διάρκεια ενός ατυχήματος. 

 Σε περίπτωση ατυχήματος, να ακολουθήσετε μόνο τις οδηγίες που θα δοθούν από τις 

αρμόδιες Αρχές διά των μέσων μαζικής ενημέρωσης και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. 

 

Εξοικείωση με τις παρακάτω γενικές οδηγίες απαιτείται να έχει όλος ο πληθυσμός και 

http://www.civilprotection.gr/
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ιδιαίτερα όσοι κατοικείτε, διέρχεστε ή βρίσκεστε συχνά σε περιοχή στην οποία υπάρχουν: 

 Βιομηχανικές εγκαταστάσεις που χειρίζονται επικίνδυνες ουσίες (υπαγόμενες ή μη στις 

διατάξεις της Οδηγίας SEVESO III) 

 Συγκοινωνιακοί άξονες από όπου μεταφέρονται επικίνδυνες ουσίες 

 Παγοδρόμια και μεγάλα βιομηχανικά ψυγεία. 

 Εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού στις οποίες χρησιμοποιείται αέριο χλώριο. 

 
ΤΙ ΚΑΝΕΤΕ… 

 

Α. Πριν από ένα βιομηχανικό ατύχημα 

 
Προετοιμαστείτε… 

  
 Μελετήστε, εξοικειωθείτε και εφαρμόστε τις εξειδικευμένες ανά εγκατάσταση SEVESO οδηγίες 

αυτοπροστασίας που βρίσκονται αναρτημένες στον ιστοχώρο της οικείας Περιφέρειας. 

 Αφού διαβάσετε τις οδηγίες, συζητήστε το θέμα με όλα τα μέλη της οικογένειάς σας. 

 Συγκεντρώστε στον ίδιο χώρο ή φροντίστε να είναι εύκολο να συγκεντρωθούν σε λίγο χρόνο: 

- Κολλητική μονωτική ταινία (χαρτοταινία) για να κλείνονται οι χαραμάδες από τις πόρτες και 

τα παράθυρα (σε περίπτωση τοξικού νέφους). 

- Ψαλίδια. 

- Πλαστικά φύλλα (κομμένα στις κατάλληλες διαστάσεις) ή πλαστικές σακούλες σκουπιδιών 

για την απομόνωση των ανοιγμάτων στα κλιματιστικά. 

- Πετσέτες και πανάκια. 

- Φακός με μπαταρίες (οι μπαταρίες να μην είναι μέσα στο φακό αλλά να βρίσκονται δίπλα, 

αλλιώς ελέγχετέ τις συχνά), για την περίπτωση διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος. 

- Βαλιτσάκι πρώτων βοηθειών. 

- Απαραίτητα φάρμακα για τα μέλη της οικογένειας. 

- Λοιπά εφόδια που μπορεί ειδικότερα να χρειάζεστε. 

 Επιλέξτε το δωμάτιο του σπιτιού που προσφέρει τη μεγαλύτερη δυνατή προστασία. Λάβετε υπόψιν 

ότι το δωμάτιο πρέπει: 

- Να βρίσκεται στο κέντρο του σπιτιού. 

- Να έχει τον ελάχιστο αριθμό παραθύρων και πορτών που ασφαλίζουν ερμητικά. 

- Να συγκοινωνεί με το δωμάτιο του κύριου μπάνιου ή του WC. 

- Τα παράθυρά του να μην βρίσκονται προς την πλευρά του κινδύνου (εγκατάσταση ή 

δρόμος). 

- Να μην έχει ανοίγματα για ανταλλαγή αέρα με το περιβάλλον (δηλ. τζάκι, κλιματιστικά, 

ανοίγματα για αερισμό κλπ.). 

- Να βρίσκεται σε όσο το δυνατόν υψηλότερο όροφο (τα περισσότερα τοξικά αέρια, ως 

βαρύτερα του αέρα κινούνται προς τα χαμηλότερα στρώματα αυτού). 

 Ελέγξτε το προαποφασισμένο δωμάτιο για διαρροές (εάν βάζει αέρα) µία μέρα που θα φυσά έξω 

αρκετά. Στεγανοποιήστε µε μονωτική ταινία τα ανοίγματα από το παράθυρο μόνιμα, ούτως ώστε το 

δωμάτιο να παρέχει υψηλή στάθμη προστασίας. 

 Οδηγείτε με αυξημένη προσοχή όταν βρίσκεστε κοντά σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις ή σε οχήματα 

μεταφοράς επικινδύνων υλικών. 
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Β. Κατά τη διάρκεια βιομηχανικού ατυχήματος, οπουδήποτε και εάν βρίσκεστε, εφαρμόστε τις 

παρακάτω γενικές οδηγίες: 

 

 Διατηρήστε την ψυχραιμία σας και προσπαθήστε να καθησυχάσετε τους γύρω σας. 

 Παραμείνετε ή καταφύγετε αμέσως σε ασφαλή κλειστό χώρο και αποφύγετε να κυκλοφορείτε στον 

δρόμο. Σκοπός είναι να διαφυλάξετε την υγεία σας από επικίνδυνες χημικές ουσίες που μπορεί να 

εισέλθουν στο σπίτι σας, από πιθανές εκρήξεις (πρωτογενή και δευτερογενή θραύσματα) και από τη 

θερμική ακτινοβολία. 

 Κλείστε ερμητικά πόρτες (εσωτερικές και εξωτερικές) και παράθυρα. Κλείστε εξαεριστήρες και 

κλιματιστικά. 

 Ετοιμάστε βρεγμένες πετσέτες για πιθανή προστασία σας σε περίπτωση εισπνοής ερεθιστικών 

ουσιών. 

 Κλείστε όλες τις εστίες φωτιάς και φυσικού αερίου και μην καπνίζετε. 

 Σε κάθε περίπτωση, συντονιστείτε με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και κοινωνικής δικτύωσης. 

Εμπιστευτείτε μόνο τις επίσημες ανακοινώσεις και εφαρμόστε τις οδηγίες μόνο των αρμοδίων 

Αρχών. 

 Εφαρμόστε τις εξειδικευμένες οδηγίες αυτοπροστασίας σε περίπτωση ατυχήματος σε συγκεκριμένη 

εγκατάσταση SEVESO, οι οποίες βρίσκονται αναρτημένες στον ιστοχώρο της οικείας Περιφέρειας. 

 Αναμένετε από τις αρμόδιες Αρχές να σας ενημερώσουν σχετικά με την κατανάλωση ή μη του 

πόσιμου ύδατος ή καταναλώστε εμφιαλωμένο νερό. 

 Μην πάτε στον χώρο του συμβάντος. 

 Αποφύγετε τη χρήση του τηλεφώνου προς τις αρχές ή προς φίλους και συγγενείς, εκτός εάν 

χρειάζεστε άμεση βοήθεια. Άσκοπη χρήση του τηλεφώνου δεν αφήνει ελεύθερες τις τηλεφωνικές 

γραμμές για χρήση σε περίπτωση ανάγκης. 

 Μην εκθέτετε τον εαυτό σας και τους άλλους σε κίνδυνο. 

 Εάν είστε σε άλλο κτίριο εκτός σπιτιού, συνεισφέρετε στην εφαρμογή του σχεδίου έκτακτης ανάγκης 

του κτιρίου. 

 

Ειδικότερα: 

I. Εάν είστε στο σπίτι και έχετε διαθέσιμο χρόνο… 

 Κλείστε ερμητικά όλα τα παράθυρα, τα παντζούρια και τις κουρτίνες, καθώς και τις εξωτερικές και 

τις εσωτερικές πόρτες του σπιτιού χωρίς να τις κλειδώσετε. 

 Μην πλησιάζετε σε παράθυρα για οποιονδήποτε λόγο. Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού από 

θραύσματα τζαμιών. 

 Κλείστε όλες τις εστίες φωτιάς, τα κλιματιστικά, είτε ανήκουν σε κεντρικό σύστημα είτε όχι, τα 

συστήματα εξαερισμού, τους απορροφητήρες κουζίνας, τους ανεμιστήρες και κάθε σύστημα 

θέρμανσης - ψύξης. 

 Εάν υπάρχει υποψία για διαρροή εύφλεκτων αερίων, κλείστε τον γενικό διακόπτη του ηλεκτρικού 

ρεύματος και του φυσικού αερίου για προστασία από ενδεχόμενη έκρηξη. 

 Κλείστε τα ανοίγματα των κλιματιστικών με πλαστικές σακούλες σκουπιδιών. 

 Μην χρησιμοποιήσετε φιάλες υγραερίου. 

 Μην καπνίζετε. 

 Φέρτε τα κατοικίδια μέσα στο σπίτι. 

 Επικαλύψτε με αυτοκόλλητη μονωτική ταινία (χαρτοταινία) ή όποιο άλλο διατιθέμενο μέσο , τις 
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χαραμάδες (και στις τέσσερις πλευρές) σε πόρτες και παράθυρα και όλες τις οπές. Επιπλέον ή 

εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε υγρές πετσέτες ή κουβέρτες, πλαστικά φύλλα, 

αλουμινόχαρτο ή κηρόχαρτο (λαδόκολλα). 

 Καλύψτε με χαρτοταινία την κλειδαριά και γύρω από το πόμολο της πόρτας. 

 Ασφαλίστε ερμητικά με χαρτοταινία και πλαστικά φύλλα την είσοδο του τζακιού, τον 

απορροφητήρα της κουζίνας, όλα τα συστήματα θέρμανσης και τις εισόδους απαγωγών και 

συστημάτων εξαερισμού, τις πόρτες και τα παράθυρα. Επιπλέον ή εναλλακτικά, μπορείτε να 

χρησιμοποιήσετε υγρές πετσέτες ή κουβέρτες, αλουμινόχαρτο ή κηρόχαρτο (λαδόκολλα) 

 Μην χρησιμοποιήσετε τον ανελκυστήρα (λειτουργεί σαν αντλία εισαγωγής αέρα στο εσωτερικό του 

κτιρίου). 

 Πηγαίνετε στο προαποφασισμένο δωμάτιο. 

 Εάν παρ’ όλες τις ενέργειές σας, τα επικίνδυνα αέρια εισέλθουν στο κτίριο, διπλώστε αρκετές 

φορές μία βρεγμένη πετσέτα ή πανί, καλύψτε το στόμα και τη μύτη σας και πάρτε ελαφρές 

αναπνοές προκειμένου να «ξεπλένετε» τον αέρα που εισπνέετε. Εναλλακτικά, χρησιμοποιήστε το 

ντους. 

 Ειδοποιήστε τους γείτονες για τον κίνδυνο. 

 Συντονιστείτε με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και κοινωνικής δικτύωσης. Εμπιστευτείτε μόνο τις 

επίσημες ανακοινώσεις και εφαρμόστε τις οδηγίες μόνο των αρμοδίων Αρχών. 

 

Κίνδυνοι από την παραμονή στο σπίτι… 

 Στην περίπτωση βιομηχανικού ατυχήματος με έκλυση τοξικών ουσιών, τότε κλείνοντας όλες τις 

πόρτες (εξωτερικές και εσωτερικές) σε ένα σπίτι επιτυγχάνεται υψηλή στάθμη προστασίας, εφόσον 

ο χημικά μολυσμένος αέρας έχει μείνει έξω από το σπίτι. Οποιαδήποτε διείσδυση του μολυσμένου 

αέρα στο εσωτερικό του σπιτιού, μπορεί να έχει πολύ σοβαρές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία. 

Δεδομένου ότι η θανάσιμη δόση για πολλές χημικές ουσίες είναι απειροελάχιστη, συνεπάγεται ότι 

σύντομη έκθεση στη χημική ουσία μπορεί να επιφέρει ανεπανόρθωτη βλάβη στην υγεία. 

Επομένως, είναι πολύ σημαντικό να «σφραγιστούν» ερμητικά οι χαραμάδες σε πόρτες και 

παράθυρα. Είναι, επίσης, σημαντικό τα ανωτέρω να υλοποιηθούν όσο γρηγορότερα γίνεται, χωρίς 

να περάσει πολύτιμος χρόνος. 

 Όσο σημαντικό είναι το έγκαιρο κλείσιμο στις πόρτες και τα παράθυρα ενός σπιτιού, θα πρέπει 

έγκαιρα μόλις περάσει ο κίνδυνος να αεριστεί το σπίτι πολύ καλά, ώστε να καθαρίσει από τον 

ρυπασμένο µε τοξικές ουσίες αέρα. 

 

II. Εάν είστε στο αυτοκίνητό σας… 

 Κλείστε και διατηρήστε κλειστά τα παράθυρα, το σύστημα κλιματισμού και εξαερισμού και τους 

αεραγωγούς τους. Με τον τρόπο αυτόν, σας παρέχεται κάποια προστασία μικρής διάρκειας. 

 Σε περίπτωση που μπορείτε να διαφύγετε από την περιοχή, παραμείνετε μέσα στο αυτοκίνητο και 

οδηγήστε προσεκτικά.  

 Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να διαφύγετε από την περιοχή και υπάρχει κοντά κάποιο ασφαλές 

κτίριο, παρκάρετε το αυτοκίνητο σε ένα σημείο που δεν εμποδίζει την κυκλοφορία των άλλων 

οχημάτων και εισέλθετε στο κτίριο. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κοντά κάποιο ασφαλές κτίριο, 

παραμείνετε ψύχραιμοι μέσα στο αυτοκίνητο. 

 Συντονιστείτε με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και κοινωνικής δικτύωσης. Εμπιστευτείτε μόνο τις 

επίσημες ανακοινώσεις και εφαρμόστε τις οδηγίες μόνο των αρμοδίων Αρχών. 
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ΙΙΙ. Εάν βρίσκεστε μακριά από ασφαλές κτίριο και κοντά στον χώρο του ατυχήματος… 

 Απομακρυνθείτε από τον χώρο του ατυχήματος το συντομότερο δυνατόν. 

Εάν βρίσκεστε… 

- Υπήνεμα του χώρου του ατυχήματος (χώρος Β στο παρακάτω σχήμα), απομακρυνθείτε 

κινούμενοι κάθετα προς την κατεύθυνση του ανέμου ή τη ροή των υδάτων. 

- Προσήνεμα του χώρου του ατυχήματος (χώρος Α στο παρακάτω σχήμα) απομακρυνθείτε 

κινούμενοι αντίθετα προς την κατεύθυνση του ανέμου ή της ροής υδάτων. 

 
- Γενικά, κατευθυνθείτε προς τα υψηλότερα σημεία της περιοχής, καθώς πολλές τοξικές ουσίες 

είναι βαρύτερες του αέρα. 

- Μην περπατάτε και μην αγγίζετε άσκοπα εκεί που βρίσκεται ουσία που έχει διαρρεύσει. 

 Μην καπνίζετε. 

 Καλύψτε το σώμα σας όσο το δυνατόν περισσότερο. 

 «Φιλτράρετε» τον αέρα που αναπνέετε από επικίνδυνα αέρια, σκόνη ή σταγονίδια καλύπτοντας με 

μία διπλωμένη πετσέτα ή πανί ή μάσκα το στόμα και τη μύτη σας και παίρνετε ελαφρές αναπνοές. 

 Συντονιστείτε με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και κοινωνικής δικτύωσης. Εμπιστευτείτε μόνο τις 

επίσημες ανακοινώσεις και εφαρμόστε τις οδηγίες μόνο των αρμοδίων Αρχών. 

 

III. Εάν αντιληφθείτε ένα ατύχημα και αφού απομακρυνθείτε σε απόσταση ασφαλείας 

 Ενημερώστε το Πυροσβεστικό Σώμα στο τηλέφωνο 199. 

 Δώστε ακριβή στοιχεία (τόπος, απόσταση από τον χώρο του ατυχήματος, όνομα, τηλέφωνο 

επικοινωνίας κλπ.) και περιγράψτε το περιστατικό. 

 Παρατηρήστε: 

- Εάν υπάρχουν θύματα και κάντε μία εκτίμηση του αριθμού των ατόμων (αριθμός νεκρών, 

τραυματισμένων) και ποιά είναι τα συμπτώματα που παρουσιάζουν (π.χ. ζαλάδα, πονοκέφαλος, 

ερεθισμός στα μάτια κλπ.). 

- Το χρώμα του καπνού ή του υγρού που έχει διαρρεύσει. 

- Τις οσμές και τους περίεργους ήχους, εάν υπάρχουν. 

- Τη συμπεριφορά του νέφους, εάν υπάρχει (κατεύθυνση κίνησης, βυθίζεται ή ανεβαίνει προς τα 

πάνω, κλπ.) ή τη συμπεριφορά του υγρού. 
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- Εάν υπάρχουν στοιχεία/πινακίδες στις συσκευασίες, στους περιέκτες (βαρέλια, δοχεία και 

παλέτες) ή στο βυτιοφόρο (όνομα εταιρίας κλπ.) (σε περίπτωση ατυχήματος σε βυτιοφόρο 

όχημα). 

- Εάν υπάρχουν στοιχεία/πινακίδες στις συσκευασίες, στους περιέκτες (βαρέλια, δοχεία και 

παλέτες) ή στο βυτιοφόρο (όνομα εταιρίας κλπ.). 

  

Σε περίπτωση ατυχήματος βυτιοφόρου οχήματος με επικίνδυνες ουσίες 

- Παρατηρήστε ιδιαίτερα 
 Εάν υπάρχουν πινακίδες χρώματος πορτοκαλί (προειδοποιητικές πινακίδες αναγνώρισης 

μεταφερόμενης ύλης), συγκρατείστε τους δύο αριθμούς (έναν διψήφιο/τριψήφιο και 

έναν τετραψήφιο) τους λεγόμενους αριθμούς UN π.χ. 

 

 Εάν υπάρχουν ετικέτες κινδύνου σε σχήμα ρόμβου με χρώματα (κόκκινο, κίτρινο, γαλάζιο, 

κλπ.), σχήματα (έκρηξη βόμβας, μαύρη ή λευκή φλόγα, νεκροκεφαλή με διασταυρούμενα 

οστά, κλπ.) και αριθμούς στην κάτω γωνία (1.1, 3, 4, κλπ.), π.χ. 
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 Τι βρίσκεται κοντά στον χώρο του ατυχήματος (εγκαταστάσεις, κτίρια, σχολείο, 

βρεφονηπιακός σταθμός, ΚΑΠΗ, στάση μέσου μαζικής μεταφοράς, πλατείες, ποτάμια, 

λίμνες, φρεάτια, κλπ.). 

- Δεν κλείνετε το τηλέφωνο αν δεν σας το πει ο τηλεφωνητής – ίσως χρειάζεται επιπλέον 
πληροφορίες. 

  

 

IV. Εάν εκτεθείτε σε χημική ουσία… 

 Καλέστε αμέσως ιατρική βοήθεια. 

ΕΚΑΒ: 166 

Κέντρο Δηλητηριάσεων: 210 7793777 

 

Γ. Μετά το πέρας του ατυχήματος 

 Ακολουθήστε τις οδηγίες μόνο των αρμοδίων Αρχών. 

 Δράστε γρήγορα εάν έχετε έρθει σε επαφή ή έχετε εκτεθεί σε επικίνδυνες ουσίες. 

 Αναζητήστε άμεσα ιατρική βοήθεια εάν έχετε ασυνήθιστα συμπτώματα. 

 Σε περίπτωση που έχετε απομακρυνθεί από τον χώρο σας, παραμένετε στο σημείο που έχετε 

καταφύγει μέχρι να σας υποδειχθεί από τις αρμόδιες Αρχές η επιστροφή στην κατοικία σας. 

 Αφού ενημερωθείτε για τη λήξη του περιστατικού και είναι ασφαλές να επιστρέψετε στα σπίτια 

σας: 

- Αερίστε όλα τα δωμάτια εκτενώς. 

- Για τις επόμενες 1-2 ημέρες, όποτε έρχεστε στο σπίτι, αφήνετε πριν μπείτε έξω τα παπούτσια 

σας. 

- Καθαρίστε όλον τον εξοπλισμό του σπιτιού (πόρτες, παράθυρα, χαλιά, δάπεδα), καθώς και τους 

εξωτερικούς χώρους (βεράντες, σκάλες, ταράτσα). 

- Καθημερινά κάνετε ντους, µε καλό πλύσιμο στα χέρια, στα μαλλιά, στο μουστάκι και στα γένια. 

- Μην καταναλώνετε φρούτα και λαχανικά της περιοχής. Προτιμάτε τα συσκευασμένα από άλλες 

περιοχές. 

- Εφόσον οι αρμόδιες Αρχές σας διαβεβαιώσουν ότι δεν συντρέχει κίνδυνος από την κατανάλωση 

φρούτων και λαχανικών της περιοχής, καταναλώστε τα σύμφωνα με τις οδηγίες των ανωτέρω 

Αρχών (π.χ. καλό πλύσιμο πριν τη βρώση). 

- Οι αρμόδιες Αρχές, εφόσον χρειαστεί, θα εκδώσουν και σχετική απαγόρευση της ελεύθερης 

βοσκής προς τους κτηνοτρόφους.  

- Επιπλέον, οι αρμόδιες αρχές θα σας ενημερώσουν σχετικά με τη δυνατότητα ή μη κατανάλωσης 

κτηνοτροφικών και αλιευτικών προϊόντων. 

- Αναμένετε από τις αρμόδιες Αρχές να σας ενημερώσουν σχετικά με την κατανάλωση ή μη του 

πόσιμου ύδατος. 

- Αναμένετε από τις αρμόδιες Αρχές να σας ενημερώσουν σχετικά με την καταλληλότητα των 

ακτών κολύμβησης της περιοχής. 

- Βεβαιωθείτε ότι τα μικρά παιδιά δεν βάζουν στο στόμα τους αντικείμενα που μπορεί να έχουν 

ρυπανθεί από τις τοξικές ουσίες. 

- Αναφέρετε την παρουσία ατμών ή άλλων επικινδύνων ουσιών στην τοπική αρμόδια 

Πυροσβεστική Υπηρεσία. 

 


