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Αριθ. Πρωτ.ΔΑΠΕΦ/Φ.100.5.1/3178
Σχετ. 2763

ΠΡΟΣ: ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε.
231ο ΧΛΜ ΠΕΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
35 300 ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
(συν/νο: θεωρημένο Φάκελο Κοινοποίησης)

ΚΟΙΝ: Πίνακας Αποδεκτών

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Θ Ε Μ Α : Θεώρηση Φακέλου Κοινοποίησης της βιομηχανίας παραγωγής και αποθήκευσης

παρασιτοκτόνων και άλλων αγροχημικών προϊόντων και λιπασμάτων της εταιρείας
ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε. που βρίσκεται στον Άγιο Ιωάννη κτηματικής περιφέρειας
Δ.Ε.Στυλίδας Δήμου Στυλίδας Π.Ε.Φθιώτιδας, σε εφαρμογή των διατάξεων της Κ.Υ.Α
172058/2016 (ΦΕΚ 354/Β/2016).

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε.ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Έχοντας υπ' όψη :
1. α) Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του
Π.Δ. 148/2010 (ΦΕΚ 241/Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας».
β) Τις διατάξεις του Π.Δ. 134/2010 (ΦΕΚ 227/Α/27-12-2010) «Οργάνωση της
Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ».

2. α) Την αριθ. πρωτ. 1/03-01-2011 (ΦΕΚ 156/Β/11-2-2011) απόφαση του Περιφερειάρχη
Στερεάς Ελλάδας με θέμα «Διαπιστωτική πράξη για την αυτοδίκαιη μεταφορά και
Κατάταξη υπαλλήλων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων στην Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας».
β) Την αριθ. πρωτ. 17/05-01-2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας με
θέμα «Τοποθετήσεις Προϊσταμένων Διευθύνσεων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».

3. α) Την με αριθμ.(οικ.) 165534/2786/18-8-2020 (ΦΕΚ3858/Β/10-9-2020) απόφαση του
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας με θέμα “Αναπλήρωση Περιφερειάρχη Στερεάς
Ελλάδας”.
β) Την με αριθμ.πρωτ. (οικ.) 204072/3050/12-9-2019 (ΦΕΚ Β’ 3585) απόφαση του
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας περί ανάθεσης άσκησης τομέων και μεταβίβασης
αρμοδιοτήτων στους χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες, όπως συμπληρώθηκε
μεταγενέστερα, τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ.πρωτ. (οικ.) 173864/2945/31-8-2020
(ΦΕΚ Β’ 3979) όμοια και ισχύει σήμερα.

4. Τις διατάξεις του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/17-06-2011) περί «Απλοποίηση της
αδειοδότησης τεχνικών επαγγελμάτων και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και
επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

5. Τις διατάξεις της με αριθ.πρωτ.484/36/Φ.15/2012 (Β’ 230) “Καθορισμός, κλιμάκωση και
διαδικασία επιβολής προστίμων του άρθρου 29 παρ.8 του ν.3982/2011 (ΦΕΚ Α’ 143)
Υ.Α., όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ.74181/987/Φ15/2018 (ΦΕΚ Β’ 2804)
“Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης αριθ.πρωτ.484/36/Φ.15/2012 (Β’ 230)
“Καθορισμός, κλιμάκωση ... και άλλες διατάξεις”, όπως ισχύει.

6. Τις διατάξεις της αριθμ.πρωτ.172058/11-2-2016 (ΦΕΚ354/Β/201) Κ.Υ.Α περί
“Καθορισμός κανόνων, μέτρων και όρων για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα
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μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή μονάδες, λόγω ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών, σε
συμμόρφωση με τις τις διατάξεις της οδηγίας 2012/18/ΕΕ ...”

7. Την με αριθμ.πρωτ.2431/24-06-2019 αίτηση με την οποία υποβλήθηκε φάκελος
Κοινοποίησης της εταιρείας ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε.

8. Το με αρ.πρωτ.ΔΑΠΕΦ/Φ.14.515/2431/12-08-2019 έγγραφό μας διαβίβασης Φακέλου
Κοινοποίησης στις αρμόδιες υπηρεσίας για παρατηρήσεις - σχόλια

9. Το με αριθ.πρωτ.Δ1ε/59744/5-11-2019 έγγραφο γνωμοδότησης επί του περιεχομένου
του Φακέλου Κοινοποίησης της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Υγιεινής
Περιβάλλοντος/Υπουργείο Υγείας

10. Το με αριθ.πρωτ.116495/13-11-2019 έγγραφο γνωμοδότησης επί του περιεχομένου του
Φακέλου Κοινοποίησης της Διεύθυνσης Αδειοδότησης Επιχειρήσεων και
Επιχειρηματικών Πάρκων, Τμήμα Β’

11. Το με αριθ.πρωτ.30/053/000/2457/14-11-2019 έγγραφο σχολίων επί του περιεχομένου
του Φακέλου Κοινοποίησης της Χημικής Υπηρεσίας Λιβαδειάς

12. Το με αριθ.πρωτ.ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/114468/6954/06-12-2019 έγγραφο αξιολόγησης του
Φακέλου Κοινοποίησης της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης/Υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας

13. Το με αρθ.πρωτ.184612/762/9-12-2019 έγγραφο με παρατηρήσεις - σχόλια επί του
περιεχομένου του Φακέλου Κοινοποίησης της Αυτ/λής Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

14. Το με αριθ.πρωτ.ΔΑΠΕΦ/Φ.14.515/5015/27-12-2019 έγγραφό μας διαβίβασης των
γνωμοδοτήσεων στην εταιρεία

15. Την με αριθ.πρωτ.1229/17-03-2020 αίτηση υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων
16. Το με αριθ.πρωτ.ΔΑΠΕΦ/Φ.14.515/1229/30-03-2020 έγγραφό μας διαβίβασης Φακέλου

Κοινοποίησης (συμπληρωματικά στοιχεία) στις αρμόδιες υπηρεσίας για παρατηρήσεις -
σχόλια

17. Το με αριθ.πρωτ.64550/277/31-03-2020 έγγραφο με παρατηρήσεις - σχόλια επί του
περιεχομένου του Φακέλου Κοινοποίησης της Αυτ/λής Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

18. Το με αριθ.πρωτ.ΔΑΠΕΦ/Φ.14.515/1294/03-04-2020 έγγραφο διαβίβασης
γνωμοδότησης επί του περιεχομένου του Φακέλου Κοινοποίησης της Αυτ/λής Δ/νσης
Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην εταιρεία

19. Το με αριθ.πρωτ.49228/18-5-2020 έγγραφο γνωμοδότησης επί του περιεχομένου του
Φακέλου Κοινοποίησης της Δ/νσης Αδειοδότησης Επιχειρήσεων & Επιχειρηματικών
Πάρκων/Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας/Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων

20. Η με αριθ.πρωτ.1699/27-05-2020 αίτηση υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων
21. Το με αριθ.πρωτ.ΔΑΠΕΦ/Φ.14.515/1699/09-07-2020 έγγραφό μας διαβίβασης των

συμπληρωματικών στοιχείων στην Αυτ/λή Δ/νση Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας

22. Το με αριθ.πρωτ.30/053/000/2032/18-8-2020 έγγραφο σχολίων επί του περιεχομένου
του Φακέλου Κοινοποίησης της Χημικής Υπηρεσίας Λιβαδειάς

23. Το γεγονός ότι παρήλθε άπρακτη η προθεσμία των 30 ημερών από την παραλαβή των
αντίστοιχων φακέλων για τις υπόλοιπες συναρμόδιες αρχές, σύμφωνα με τις
παραγράφους 3.2 και 3.3 του άρθρου 6 της αριθμ.πρωτ.172058/11-2-2016
(ΦΕΚ354/Β/201) Κ.Υ.Α

Αποφασίζουμε
Την θεώρηση του Φακέλου Κοινοποίησης της βιομηχανίας παραγωγής και

αποθήκευσης παρασιτοκτόνων και άλλων αγροχημικών προϊόντων και λιπασμάτων της
εταιρείας ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε. που βρίσκεται στον Άγιο Ιωάννη κτηματικής περιφέρειας
Δ.Ε.Στυλίδας Δήμου Στυλίδας Π.Ε.Φθιώτιδας, σε εφαρμογή των διατάξεων της
παραγράφου 3.4 του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α 172058/2016 (ΦΕΚ 354/Β/2016), με τις εξής
επισημάνσεις:

A. Ανά πενταετία, ή νωρίτερα σύμφωνα με τις προβλέψεις της παραγράφου 6 του άρθρου
6 και του άρθρου 10 της ΚΥΑ 172058/2016, ο φορέας εκμετάλλευσης της εγκατάστασης
θα πρέπει να επανεξετάσει και να επικαιροποιήσει τα στοιχεία του φακέλου κοινοποίησης,
σύμφωνα με τις νέες τεχνικές γνώσεις ως προς την ασφάλεια, οι οποίες προέρχονται από
την ανάλυση ατυχημάτων, παρολίγον ατυχημάτων και την εξέλιξη των γνώσεων σχετικά
με την εκτίμηση των κινδύνων.
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B. Ο φορέας εκμετάλλευσης υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας, ιδίως του Ν.1650/1986, όπως ισχύει,
του Ν.4014/2011, όπως ισχύει, του Ν.3850/2010, του Ν.3982/2011 όπως ισχύει, τις
υγειονομικές διατάξεις καθώς και τις ειδικότερες διατάξεις που προβλέπονται στην ΚΥΑ
172058/2016, για την πρόληψη των μεγάλων ατυχημάτων και τον περιορισμό των
συνεπειών τους στη δημόσια υγεία και στο περιβάλλον.

Γ. Ο φορέας εκμετάλλευσης υποχρεούται να αποδεικνύει κάθε στιγμή στις αρχές που είναι
αρμόδιες για την διενέργεια επιθεωρήσεων ή ελέγχων (τακτικών ή εκτάκτων), σύμφωνα με
το άρθρο 19 της ΚΥΑ 172058/2016, ότι έχει λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα που
προβλέπονται στην ΚΥΑ172058/2016. Υποχρεούται, επίσης να παρέχει κάθε αναγκαία
βοήθεια στην αδειοδοτούσα αρχή και στις συναρμόδιες αρχές για να τις διευκολύνει στη
διενέργεια των επιθεωρήσεων και τη συγκέντρωση όλων των πληροφοριών που είναι
αναγκαίες προκειμένου να εκτελούν τα καθήκοντά τους.

Δ. Σε κάθε περίπτωση μεταβολής της ταξινόμησης των επικίνδυνων ουσιών, ο φορέας
εκμετάλλευσης ως αποκλειστικά υπεύθυνος για την ταξινόμηση σύμφωνα με τον
Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008, όπως ισχύει, υποχρεούται να υποβάλει στην Διεύθυνση
Εναργειακών, Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων του Γενικού Χημείου του Κράτους και
στην οικεία περιφερειακή Χημική Υπηρεσία, επικαιροποιημένο κατάλογο με τη νέα
ταξινόμηση.

Ε. Ο φορέας εκμετάλλευσης έχει την ευθύνη ως προς την ακρίβεια, πληρότητα και
ορθότητα των στοιχείων και πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο φάκελο
κοινοποίησης.

Στ. Ο φορέας εκμετάλλευσης οφείλει να επανεξετάζει περιοδικά και, όταν απαιτείται, με
την επιφύλαξη του άρθρου 10 της ΚΥΑ 172058/2016, και να επικαιροποιεί την Έκθεση
Πολιτικής Πρόληψης Μεγάλων Ατυχημάτων (ΕΠΠΜΑ), άλλως, σε κάθε περίπτωση
επικαιροποιεί την ΕΠΠΜΑ τουλάχιστον ανά πενταετία μαζί με τον φάκελο κοινοποίησης.

Ζ. Η ΠΠΜΑ εφαρμόζεται με κατάλληλα μέσα, δομές και συστήματα διαχείρισης ασφαλείας,
ανάλογα προς τους κινδύνους μεγάλου ατυχήματος, λαμβανομένων υπόψη των αρχών
που καθορίζονται στο Παράρτημα ΙΙΙ της ΚΥΑ 172058/2016.

Η. Ο φορέας της εγκατάστασης οφείλει, σε περίπτωση ατυχήματος, να προβεί στις
ενέργειες ενημέρωσης που προβλέπονται στο άρθρο 15 της ΚΥΑ 1472058/2016.

Θ. Ο φορέας της εγκατάστασης οφείλει να ανταλλάσσει, μέσω της αδειοδοτούσας αρχής,
κατάλληλες πληροφορίες με τις εγκαταστάσεις οι οποίες λόγω της γεωγραφικής τους
θέσης, της εγγύτητας αυτών καθώς και το είδος και την ποσότητα των επικίνδυνων
ουσιών που διαθέτουν, προκειμένου να συνεκτιμώνται δεόντως η φύση και η έκταση του
συνολικού κινδύνου μεγάλου ατυχήματος στις οικίες ΠΠΜΑ, στα συστήματα διαχείρισης
της ασφαλείας, στις μελέτες ασφαλείας και στα εσωτερικά σχέδια έκτακτης ανάγκης, κατά
περίπτωση.

Ι.Ο φορέας της εγκατάστασης οφείλει να συνεργάζεται με την αδειοδοτούσα αρχή, το
οικείο Περιφερειακό Συμβούλιο και την Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής Προστασίας στης οικείας
Περιφέρειας για την ενημέρωση του κοινού σύμφωνα με το άρθρο 13 της ΚΥΑ
1472058/2016 και των γειτονικών δραστηριοτήτων που δεν εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής της ΚΥΑ 172058/2016, καθώς και για την παροχή πληροφοριών κατά την
κατάρτιση εξωτερικών σχεδίων έκτακτης ανάγκης σύμφωνα το άρθρο 11 αυτής.

ΙΑ. Ο φορέας της εγκατάστασης οφείλει να ενημερώνει σχετικά με τους κινδύνους, τις
επιχειρήσεις που δεν υπάγονται στις διατάξεις της ΚΥΑ 172058/2016 αλλά βρίσκονται στο
ίδιο βιομηχανικό πάρκο.
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ΙΒ. Η παρούσα θεώρηση του Φακέλου Κοινοποίησης δεν συνιστά έγκριση του
περιεχομένου του, δεδομένου ότι τα στοιχεία του φακέλου τελούν υπό διαρκή έλεγχο,
συμπλήρωση και βελτίωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδάφιο 3, παράγραφος Γ του
άρθρου 9 της αριθμ.πρωτ.172058/11-2-2016 (ΦΕΚ354/Β/201) Κ.Υ.Α..

ΙΓ. Σε κάθε περίπτωση παραβίασης των διατάξεων της αριθμ.πρωτ.172058/11-2-2016
Κ.Υ.Α. επιβάλλονται κυρώσεις οι οποίες προβλέπονται από το άρθρο 18 και το άρθρο 24
αυτής.

Οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσβάλει την απόφαση αυτή για
λόγους νομιμότητας, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της
απόφασης ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή από την
ανάρτησή της στον διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας ή αφότου έλαβε γνώση αυτής,
σύμφωνα με το άρθρο 227 και το άρθρο 238 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε.Φθιώτιδας

Αθανάσιος Γ. Καρακάντζας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Φ.14.515
2. Φ.100.5
3. Φ.100.5.1
4. Φ.SEVESO
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1. Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας
Γενική Διεύθυνση Βιομηχανίας & Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος
Δ/νση Αδειοδότησης Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικών Πάρκων, Τμήμα Β’
Πλ. Κάνιγγος 20 20106 77 ΑΘΗΝΑ
Ε-mail : paraskevat@ggb.gr

2. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Γεν. Δ/νση Περιβαλλοντικής Πολιτικής
Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης
Τμήμα Βιομηχανικών Δραστηριοτήτων & Ειδικών Έργων
Λ. Αλεξάνδρας 11 114 73 ΑΘΗΝΑ
E-mail: a.kaltsidou@prv.ypeka.gr

3. Υπουργείο Υγείας
Γενική Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Υπηρεσιών Υγείας
Δ/νση Δημόσιας Υγείας
Τμήμα Υγιεινής Περιβάλλοντος
Αριστοτέλους 17-19 104 33 ΑΘΗΝΑ
E-mail: a.theochari@moh.gov.gr

4. Γ.Γ.Π.Π.
Δ/νση Σχεδιασμού, Πρόληψης & Αντ/σης Τεχνικών & Λοιπών Καταστροφών
Λεωφ.Κηφησίας 37-39 151 23 Μαρούσι
E-mail: agalani@gscp.gr

5. Υπουργείο Εργασίας , Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Γενική Δ/νση Εργασίας και Ένταξης στην Απασχόληση
Δ/νση Δ3 Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία
Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ

6. Σ.Ε.Π.Ε.
Δ/νση Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία
Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας
Φαρσάλων 6 411 10 ΛΑΡΙΣΑ

7. Γενικό Χημείο του Κράτους
Αν.Τσόχα 16
11521 ΑΘΗΝΑ

8. Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Αυτοτελής Δ/νση Πολιτικής Προστασίας
Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας
Υψηλάντη 1 351 31 ΛΑΜΙΑ
E-mail: p.zois@pste.gov.gr

9. Πυροσβεστική Υπηρεσία Λαμίας
Κ. Καραμανλή 3, 351 33 ΛΑΜΙΑ
E-mail: lamia@psnet.gr

10. Χημική Υπηρεσία Λιβαδειάς
Φιλολάου 2 32131 ΛΙΒΑΔΕΙΑ
E-mail: livadeia.gcsl@aade.gr

mailto:ddhdl@pste.gov.gr
mailto:agalani@gscp.gr,
mailto:p.zois@pste.gov.gr
mailto:lamia@psnet.gr
ΑΔΑ: 6ΗΤΞ7ΛΗ-395



11. Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας
Διεύθυνση Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Λ. Καλυβίων 2, 351 32 Λαμία
E-mail : ddhd@pste.gov.gr
(Για ανάρτηση)

mailto:ddhdl@pste.gov.gr
ΑΔΑ: 6ΗΤΞ7ΛΗ-395
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