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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας, έχοντας υπόψιν:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 11,13 της Κ.Υ.Α. 172058/2016 (ΦΕΚ 354/Β/17.02.2016)
“Καθορισμός κανόνων, μέτρων και όρων για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα
μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή μονάδες, λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών, σε
συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2012/18/ΕΕ «για την αντιμετώπιση των κινδύνων
μεγάλων ατυχημάτων σχετιζομένων με επικίνδυνες ουσίες και για την τροποποίηση και στη
συνέχεια την κατάργηση της οδηγίας 96/82/ΕΚ του Συμβουλίου» του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012. Αντικατάσταση της υπ’ αριθ.
12044/613/2007 (Β΄376),όπως διορθώθηκε (Β΄2259/2007)”.

2. Την αριθμ. 223/2019 (ΑΔΑ 6Υ4Ω7ΛΗ-ΛΙΟ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
Στερεάς Ελλάδας , αναφορικά με τη ΄΄ μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από το Περιφερειακό
Συμβούλιο, στην Περιφερειακή Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης ΄΄ .

3. Το με αρ. πρωτ.: 59031/316/23-03-2021 έγγραφο της Αυτοτελής Δ/νσης Πολιτικής
Προστασίας , με θέμα: «Ενημέρωση του Κοινού σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Κ.Υ.Α.
172058/2016 (ΦΕΚ 354 Β/17-02-2016 ) για την εγκατάσταση της εταιρείας EXTRACO SA.

ανακοινώνει και καλεί το κοινό να ενημερωθεί και να συμμετέχει στη δημόσια διαβούλευση
όπως προβλέπεται.

Η EXTRACO SA θεση ΄΄ ΜΑΛΙΒΑΝΕΖΑ΄΄ παράγει, διακινεί και αποθηκεύει χημικά

προϊόντα που χρησιμοποιούνται σαν εκρηκτικά (π.χ. Πετραμμωνίτης (ANFO), Αμμωνίτης,

Εκρηκτικό γαλάκτωμα, Ζελατινοδυναμίτιδα, Τρινιτροτολουόλιο, Μαύρη πυρίτιδα, πυροκροτητές,

κ.λ.π.)

Στην εγκατάσταση παράγονται Εκρηκτικά γαλακτώματα και γίνεται συναρμολόγηση μη

ηλεκτρικών πυροκροτητών.

Τα υπόλοιπα προϊόντα, τα οποία δεν παράγονται στην εγκατάσταση, εισάγονται έτοιμα και

συσκευασμένα, αποθηκεύονται προσωρινά και στη συνέχεια διατίθενται στο εμπόριο.

Στην εγκατάσταση αποθηκεύεται νιτρικό αμμώνιο το οποίο χρησιμοποιείται για την παραγωγή

AN-FO και εκρηκτικού γαλακτώματος.

Τα σενάρια ατυχημάτων που εξετάζονται στη Μελέτη Ασφαλείας είναι τα εξής:



- Αστοχία κατά τη τυποποίηση ή/και συσκευασία γαλακτωμάτων

- Αστοχία στην αποθήκευση νιτρικού αμμωνίου

- Αστοχία στην αποθήκευση ετοίμων προϊόντων

- Διαρροή πετρελαίου από τη δεξαμενή αποθήκευσης και εκδήλωση φωτιάς λίμνης

- Διαρροή πετρελαίου από το βυτιοφόρο όχημα και εκδήλωση φωτιάς λίμνης

Στο Ειδικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Τεχνολογικών Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης (ΕΙΔΙΚΟ

ΣΑΤΑΜΕ) περιγράφονται οι αρμοδιότητες των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σε

περίπτωση ατυχήματος μεγάλης έκτασης, τα σενάρια ατυχημάτων και οι τρόποι αντιμετώπισης

των επιπτώσεών τους.

Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης της δημόσιας διαβούλευσης είναι από 31-3-2021 έως και 17-
04-2021 (20 ημέρες) . Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία της

Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας, Λ. Καλυβίων 2 , Λαμία (τηλ.

2231352648) ή στην Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Πλατεία Ελευθερίας 13 , Λαμία (τηλ. 2231351292) αντίστοιχα και να καταθέτουν ή να

αποστέλλουν ταχυδρομικά ή ηλεκτρονικά (e-mail: Γραμματεία Επιτροπής Περιβάλλοντος και

Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας, epitrop_perival@pste.gov.gr και p.zois@pste.gov.gr ) τις

απόψεις τους (στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης).

Η παραπάνω ανακοίνωση αναρτάται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

(www.pste.gov.gr) στο πεδίο των ανακοινώσεων της Πολιτικής Προστασίας καθώς και στον

πίνακα ανακοινώσεων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Η παρούσα ανακοίνωση θα δημοσιευθεί στην εφημερίδα « ΝΕΑ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ»
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