
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 18187/272/88  
 
Καθορισµός µέτρων και περιορισµών για την αντιµετώπιση κινδύνων από ατυχήµατα 
µεγάλης έκτασης που περικλείουν ορισµένες βιοµηχανικές δραστηριότητες. 
(ΦΕΚ 126/Β/3-3-1988) 
 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ∆ΗΜ. ΕΡΓΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
 
Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 1338/83 «Εφαρµογή του Κοινοτικού ∆ικαίου» (ΦΕΚ 
34/Α/17.3.83) όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε το άρθρο 6 του ν. 1440/84 
«Συµµετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθεµατικά και τις προβλέψεις της 
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων κλπ.» (ΦΕΚ 70/Α/21.5.1984).  

2. Τις διατάξεις των άρθρων 23 (παρ. 1) και 24 του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και 
Κυβερνητικά 1/4ργανα» (ΦΕΚ 137/Α/26.7.1985) και των άρθρων 9, 10 και 13 του Π.∆/τος 
437/1985 «Καθορισµός και ανακατανοµή των αρµοδιοτήτων των Υπουργείων (ΦΕΚ 
157/Α/19.9.1985).  

3. Τις διατάξεις των άρθρων 15 (παρ. 3 και 4), 28, 29 και 30 του Ν. 1650/86 «Για την 
προστασία του Περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 160Α/86).  

4. Τις διατάξεις του Ν. 1515/85 «Ρυθµιστικό σχέδιο και πρόγραµµα του περιβάλλοντος της 
ευρύτερης περιοχής της Αθήνας» (ΦΕΚ 18Α/85) και του Ν. 1561/85 «Ρυθµιστικό σχέδιο και 
πρόγραµµα προστασίας περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 148Α/85) και ειδικότερα τις διατάξεις των άρθρων 11 παρ. 2, 3 και 12 και 
των άρθρων 13 των νόµων αυτών όπως τα τελευταία τροποποιήθηκαν και συµπληρώθηκαν 
µε τις διατάξεις του άρθρου 31 παρ. 6 και 7 του Ν. 1650/86.  

5. Τις διατάξεις του Ν. 3214/1955 «Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως του Ν. ∆ΚΣΤ' 
του έτους 1912 «Περί των όρων ιδρύσεως Βιοµηχανικών Εργοστασίων ως και άλλων τινών 
διατάξεων αρµοδιότητος του Υπουργείου Βιοµηχανίας» (ΦΕΚ 108Α/1955).  

6. Τις διατάξεις του Α.Ν. 207/1967 «Περί εγκαταστάσεως και λειτουργίας βιοµηχανιών, 
βιοτεχνιών πάσης φύσεως µηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών κλπ.» (ΦΕΚ 
216Α/67).  

7. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του Ν. 1360/83 «Προώθηση των επενδύσεων, οργάνωση 
των Υπηρεσιών Κρατικών Προµηθειών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 65Α/83), όπως ισχύουν.  

8. Τις διατάξεις του Ν. 1568/1985 «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων» (ΦΕΚ 
177Α/85).  

9. Τις οδηγίες 82/501/ΕΟΚ και 87/216/ΕΟΚ των Συµβουλίων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
της 24ης Ιουνίου 1982 και 19ης Μαρτίου 1987 αντίστοιχα «Περί κινδύνου ατυχηµάτων 
µεγάλης έκτασης που περικλείουν ορισµένες βιοµηχανικές δραστηριότητες».  



10. Την 72751/3054/22.10.1985 Απόφαση «Τοξικά και επικίνδυνα απόβλητα και εξάλειψη 
των PCB'S» σε συµµόρφωση µε τις οδηγίες 78/319/ΕΟΚ και 76/403/ΕΟΚ κλπ. (ΦΕΚ 
665/Β/1.11.1985).  

11. Την Υ 1321/25.9 87 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισµός αρµοδιοτήτων στον 
Αναπλ. Υπουργό Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας Κ. Παπαναγιώτου» (ΦΕΚ 531 Β).  

12. Την Α. 9211/∆ΙΟΝΟΣΕ 1737/3.12.87 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εθνικής 
Οικονοµίας» (ΦΕΚ 702/τ.Β/4.12.1987), αποφασίζουµε:  

Aρθρο 1 
Σκοπός 

Με αυτή την Υπουργική απόφαση αποσκοπείται η εφαρµογή των παρ. 3 και 4 του άρθρου 15 
του Ν. 1650/86, καθώς και η συµµόρφωση µε τις διατάξεις των οδηγιών 82/501/ΕΟΚ του 
Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 24.6.1982 «Για τον κίνδυνο ατυχηµάτων 
µεγάλης έκτασης που περικλείουν ορισµένες βιοµηχανικές δραστηριότητες», και 
87/216/ΕΟΚ του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 19.3.1987 «Για την 
τροποποίηση της οδηγίας 82/501/ΕΟΚ περί του κινδύνου ατυχηµάτων κλπ.», που έχουν 
δηµοσιευθεί στην Ελληνική γλώσσα στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
(ειδική έκδοση στα Ελληνικά κατηγορία L 230/5.8.82 και L 85/28.3.87), ώστε να 
προλαµβάνονται τα ατυχήµατα αυτά καθώς και να περιορίζονται οι συνέπειές τους για τον 
άνθρωπο και το περιβάλλον.  

Aρθρο 2 
Ορισµοί 

Για την εφαρµογή της παρούσης νοούνται ως:  

α) Βιοµηχανική δραστηριότητα:  

Κάθε εργασία που πραγµατοποιείται σε βιοµηχανικές εγκαταστάσεις που αναγράφονται στο 
Παράρτηµα Ι του άρθρου 11 στην οποία χρησιµοποιούνται ή µπορούν να χρησιµοποιηθούν 
µια ή περισσότερες επικίνδυνες ουσίες όπως ορίζονται στην παράγρ. (δ) και η οποία είναι 
δυνατόν να περικλείει τον κίνδυνο ατυχήµατος µεγάλης έκτασης, καθώς επίσης και η 
µεταφορά ή αποθήκευση που πραγµατοποιείται στο εσωτερικό της εγκατάστασης για 
λειτουργικές ανάγκες.  

Κάθε άλλη αποθήκευση που πραγµατοποιείται µε συνθήκες που αναφέρονται στο 
Παράρτηµα ΙΙ του άρθρου 11.  

β) Βιοµήχανος: Κάθε άτοµο που είναι κατά νόµο υπεύθυνο για την εγκατάσταση και τη 
λειτουργία µιας βιοµηχανικής δραστηριότητας.  

γ) Ατύχηµα µεγάλης έκτασης: Ένα γεγονός τέτοιο όπως η εκποµπή, πυρκαγιά ή η έκρηξη που 
έχει το χαρακτηριστικό της µεγάλης έκτασης και προέρχεται από µη ελεγχόµενες εξελίξεις 
κατά την διαδικασία µιας βιοµηχανικής δραστηριότητας στην οποία χρησιµοποιούνται µια ή 
περισσότερες επικίνδυνες ουσίες, µε αποτέλεσµα να προκαλείται σοβαρός κίνδυνος άµεσος ή 
έµµεσος για την υγεία και ασφάλεια του ανθρώπου, στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό της 
εγκατάστασης και για το περιβάλλον.  

δ) Επικίνδυνες ουσίες:  



- Για την εφαρµογή του άρθρου 4 παράγραφοι 1 και 4 οι ουσίες που γενικά θεωρούνται ότι 
ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται στο Παράρτηµα IV, του άρθρου 11.  

- Για την εφαρµογή του άρθρου 4 οι ουσίες που αναγράφονται στον κατάλογο του 
Παραρτήµατος ΙΙΙ και του Παραρτήµατος ΙΙ στις ποσότητες που αναφέρονται στη δεύτερη 
στήλη. 

Aρθρο 3 
Έκταση εφαρµογής-Εξαιρέσεις 

1. α) Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης εφαρµόζονται τόσο στις νέες όσο και στις 
υφιστάµενες βιοµηχανικές δραστηριότητες. Με τις νέες βιοµηχανικές δραστηριότητες 
εξοµοιώνονται όλες οι τροποποιήσεις (επέκταση ή εκσυγχρονισµός) που πραγµατοποιούνται 
σε µια υφιστάµενη βιοµηχανική δραστηριότητα και που είναι δυνατόν να περικλείουν 
κινδύνους ατυχήµατος µεγάλης έκτασης µε σηµαντικές επιπτώσεις στον άνθρωπο και το 
περιβάλλον.  

β) Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης εφαρµόζονται και σε βιοµηχανίες ή βιοτεχνίες για 
τις οποίες δεν απαιτείται σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης Νοµοθεσίας, η χορήγηση 
άδειας εγκατάστασης ή λειτουργίας.  

2. Από την εφαρµογή της παρούσας απόφασης εξαιρούνται:  

α) Οι εγκαταστάσεις παραγωγής πυρηνικής ενέργειας και επεξεργασίας των ραδιενεργών 
ουσιών και υλικών.  

β) Οι στρατιωτικές εγκαταστάσεις.  

γ) Η κατασκευή και η ιδιαίτερη αποθήκευση εκρηκτικών, πυρίτιδας και πολεµοφοδίων.  

δ) Οι εξορυκτικές και άλλες µεταλλευτικές δραστηριότητες.  

ε) Οι εγκαταστάσεις διάθεσης τοξικών και επικινδύνων αποβλήτων που διέπονται από τις 
διατάξεις της υπ' αριθ. 72751/3054/22.10.1985 Απόφασης «Τοξικά και επικίνδυνα 
απόβλητα... σε συµµόρφωση µε τις οδηγίες 78/319/ΕΟΚ και 76/403/ΕΟΚ κλπ.», (ΦΕΚ 
665/Β/1.11.85), εφόσον αποβλέπουν στην πρόληψη ατυχηµάτων µεγάλης έκτασης.  

Aρθρο 4 
Υποχρεώσεις Βιοµηχάνου 

Ο Βιοµήχανος είναι υποχρεωµένος:  

1. Να λαµβάνει όλα τα µέτρα τα επιβαλλόµενα σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις της 
κείµενης Νοµοθεσίας όπως του Ν. 1650/86 «Για την προστασία του Περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 
160Α/86), του Ν. 1568/85 «Υγιεινή και ασφάλεια εργαζοµένων» (ΦΕΚ 177Α), τις 
αντίστοιχες υγειονοµικές διατάξεις και αυτές που προβλέπονται ειδικότερα στην παρούσα 
απόφαση, για την πρόληψη των ατυχηµάτων µεγάλης έκτασης και για τον περιορισµό των 
συνεπειών τους για την υγεία και ασφάλεια του ανθρώπου και για το περιβάλλον.  

2. Να υποβάλει µε την επιφύλαξη του άρθρου 5 στην αρµόδια αρχή που προβλέπεται στο 
άρθρο 7 κοινοποίηση δηλαδή πλήρη φάκελλο µε το περιεχόµενο που καθορίζεται στο άρθρο 
6 της παρούσας.  



α) 1/4ταν σε µια βιοµηχανική δραστηριότητα όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 2α, εδ. 1, µια ή 
περισσότερες επικίνδυνες ουσίες που αναφέρονται στο Παράρτηµα ΙΙΙ, υπεισέρχονται ή είναι 
γνωστό ότι µπορούν να υπεισέλθουν στην παραγωγική διαδικασία, µε τις ποσότητες που 
καθορίζονται στο ίδιο Παράρτηµα, κυρίως ως:  

ι) ουσίες που αποθηκεύονται ή χρησιµοποιούνται σε συνάρτηση µε την αναφερόµενη 
βιοµηχανική δραστηριότητα  

ιι)προϊόντα βιοµηχανοποίησης  

ιιι) υποπροϊόντα ή  

ιιιι) κατάλοιπα.  

β) Ή όταν σε µια βιοµηχανική δραστηριότητα όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 2α εδ. 2, 
αποθηκεύονται µια ή περισσότερες επικίνδυνες ουσίες που αναφέρονται στο Παράρτηµα ΙΙ, 
στις ποσότητες που καθορίζονται στο ίδιο Παράρτηµα στη δεύτερη στήλη.  

3. Να παρέχει τις πληροφορίες που απαιτούνται για την κοινοποίηση που αναφέρεται στην 
παρ. 2, όταν πρόκειται για βιοµηχανικές δραστηριότητες όπου οι ποσότητες, ανά ουσία, που 
καθορίζονται στα Παραρτήµατα ΙΙ ή ΙΙΙ ανάλογα µε την περίπτωση, έχουν ξεπερασθεί σε ένα 
σύνολο εγκαταστάσεων του ίδιου βιοµηχάνου που απέχουν µεταξύ τους λιγότερο από 500 
µέτρα, δεδοµένου ότι στην περίπτωση αυτή αυξάνονται οι κίνδυνοι ατυχήµατος µεγάλης 
έκτασης.  

4. Να αποδεικνύει κατά την διενέργεια τακτικών ή εκτάκτων ελέγχων από τις συναρµόδιες 
κατά περίπτωση αρχές που καθορίζονται στο άρθρο 7 της παρούσας, ότι προσδιόρισε τους 
υφιστάµενους κινδύνους ατυχηµάτων µεγάλης έκτασης, έλαβε τα κατάλληλα µέτρα 
ασφαλείας και πληροφόρησε, εκπαίδευσε και εξόπλισε τα άτοµα που εργάζονται στον τόπο 
της εγκατάστασης για την ασφάλειά τους, κατ' εφαρµογήν των εκάστοτε ισχυουσών 
διατάξεων της κείµενης Νοµοθεσίας, όπως του Ν. 1650/86, του Ν. 1586/85 και της παρούσας 
Απόφασης.  

5. Σε περίπτωση νέων εγκαταστάσεων να υποβάλλει στην αρµόδια σύµφωνα µε το άρθρο 7 
παρ. 3α παρούσα αρχή, την κοινοποίηση που προβλέπεται στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου 
πριν από την ανάληψη της βιοµηχανικής δραστηριότητας και οπωσδήποτε µαζί µε την αίτηση 
για τη χορήγηση της άδειας εγκατάστασης ή λειτουργίας.  

6. Να προσαρµόζει την κοινοποίηση, που αναφέρεται στην παρ. 2 κατά το χρόνο ανανέωσης 
της άδειας εγκατάστασης ή λειτουργίας ή από το χρόνο έναρξης ισχύος της παρούσας και ανά 
τριετία για τις επιχειρήσεις του άρθρου 3 παρ. 1β, ώστε να λαµβάνονται υπόψη οι νέες 
τεχνικές γνώσεις σχετικά µε την ασφάλεια καθώς και η εξέλιξη των γνώσεων σχετικά µε την 
αξιολόγηση των κινδύνων.  

7. Σε περίπτωση τροποποίησης (επέκτασης ή εκσυγχρονισµού) µιας βιοµηχανικής 
δραστηριότητας εξ αιτίας της οποίας µπορεί να αυξάνεται ο κίνδυνος πρόκλησης ατυχήµατος 
µεγάλης έκτασης, ο βιοµήχανος είναι υποχρεωµένος:  

α) να προβαίνει σε αναθεώρηση των µέτρων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 4 του 
παρόντος άρθρου.  



β) να πληροφορεί προηγουµένως, εφόσον είναι απαραίτητο, τις αρµόδιες αρχές που 
προβλέπονται στο άρθρο 7, σχετικά µε την τροποποίηση αυτή, σχετικά µε ότι αναφέρεται στα 
στοιχεία της κοινοποίησης, σύµφωνα µε το άρθρο 6. 

Aρθρο 5 
Μεταβατική διάταξη 

Στις υφιστάµενες βιοµηχανικές δραστηριότητες οι βιοµήχανοι οφείλουν µέσα σε ένα µήνα 
από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, να υποβάλουν στην αρµόδια αρχή που 
προβλέπεται στο άρθρο 7 παρ. 2 περίπτ. α, δήλωση που να περιέχει:  

α) το όνοµα ή και την επωνυµία της εγκατάστασης και την πλήρη διεύθυνσή της,  

β) την έδρα της εγκατάστασης και την πλήρη διεύθυνσή της,  

γ) το όνοµα του τεχνικού διευθυντή εργοστασίου ή του ∆/ντή παραγωγής,  

δ) το όνοµα του τεχνικού ασφάλειας εφόσον έχει ορισθεί,  

ε) το είδος της δραστηριότητας,  

στ) το είδος της παραγωγής ή της αποθήκευσης,  

ζ) αναφορά στο είδος ή στην κατηγορία των χρησιµοποιηµένων ουσιών που αναγράφονται 
στα παραρτήµατα ΙΙ και ΙΙΙ.  

Εξάλλου οι βιοµήχανοι υποχρεούνται το αργότερο µέχρι την 8 Ιουλίου 1989 να υποβάλουν 
στην αρµόδια σύµφωνα µε το άρθρο 7 παρ. 2 περ. α αρχή, συµπληρωµατική δήλωση µε τα 
στοιχεία και τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 6 της παρούσας.  

Η παραπάνω αρµόδια αρχή έχει την δυνατότητα να µην καθιστά υποχρεωτική για τους 
βιοµηχάνους την υποβολή της συµπληρωµατικής αυτής δήλωσης οπότε στην περίπτωση αυτή 
η δήλωση κοινοποιείται στην αρχή αυτή, µόνον εφόσον ρητά το ζητήσει από αυτούς.  

Aρθρο 6 
Περιεχόµενο της κοινοποίησης 

Η κοινοποίηση που αναφέρεται στο άρθρο 4 παρ. 2 περιλαµβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:  

1. Πληροφορίες σχετικά µε τις ουσίες που αναγράφονται αντίστοιχα στα Παραρτήµατα ΙΙ και 
ΙΙΙ.  

α) τα στοιχεία και τις πληροφορίες που αναγράφονται στο παράρτηµα V,  

β) τη φάση της δραστηριότητας στην οποία υπεισέρχονται ή είναι δυνατόν να υπεισέλθουν,  

γ) την ποσότητα (τάξη µεγέθους),  

δ) την χηµική και τη φυσική συµπεριφορά σε κανονικές συνθήκες χρησιµοποίησης κατά τη 
διάρκεια της διαδικασίας,  

ε) τις µορφές στις οποίες µπορούν να παρουσιασθούν ή να µεταβληθούν σε περιπτώσεις 
συνθηκών ανώµαλων, που µπορούν όµως να προβλεφθούν,  



στ) ανάλογα µε την περίπτωση, τις άλλες επικίνδυνες ουσίες η παρουσία των οποίων είναι 
δυνατόν να επηρεάσει τον ενδεχόµενο κίνδυνο ατυχήµατος µεγάλης έκτασης, της εν λόγω 
βιοµηχανικής δραστηριότητας.  

2. Πληροφορίες σχετικά µε τις εγκαταστάσεις, δηλαδή:  

α) τη γεωγραφική θέση των εγκαταστάσεων, τις µετεωρολογικές συνθήκες που επικρατούν 
συνήθως καθώς και αναλυτική περιγραφή των επιπτώσεων της βιοµηχανικής δραστηριότητας 
στο περιβάλλον και των πηγών κινδύνου ατυχήµατος µεγάλης έκτασης που οφείλονται στη 
θέση της εγκατάστασης,  

β) τον µέγιστο αριθµό των ατόµων που εργάζονται στο χώρο της εγκατάστασης και ιδιαίτερα 
αυτών που εκτίθενται στον κίνδυνο,  

γ) την γενική περιγραφή της εφαρµοζοµένης τεχνολογίας,  

δ) την περιγραφή των στοιχείων της εγκατάστασης που έχουν σηµασία από πλευράς 
ασφάλειας, των αιτίων του κινδύνου και των συνθηκών που είναι δυνατόν να συµβεί ένα 
ατύχηµα µεγάλης έκτασης, καθώς και περιγραφή των προβλεποµένων µέτρων πρόληψης κατ' 
εφαρµογή των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων της Νοµοθεσίας, όπως του Ν. 1568/85 και της 
παρούσας απόφασης,  

ε) τα µέτρα που έχουν ληφθεί προκειµένου να εξασφαλισθεί ότι τα τεχνικά µέσα, που είναι 
απαραίτητα για την εγγύηση της λειτουργίας της εγκατάστασης σε συνθήκες ασφάλειας και 
για την αντιµετώπιση κάθε βλάβης, είναι διαθέσιµα κάθε στιγµή.  

3. Πληροφορίες σχετικά µε τις ενδεχόµενες περιστάσεις ενός ατυχήµατος µεγάλης έκτασης:  

α) τα σχέδια έκτακτης ανάγκης, συµπεριλαµβανοµένου του εξοπλισµού ασφάλειας, τα µέσα 
συναγερµού και παρέµβασης που προβλέπονται στο εσωτερικό της εγκατάστασης κατ' 
εφαρµογή των σχετικών διατάξεων της κείµενης Νοµοθεσίας όπως του Ν. 1650/86 (άρθρο 15 
παρ. 3δ) και του Ν. 1568/85 σε περίπτωση ατυχήµατος µεγάλης έκτασης,  

β) κάθε πληροφορία που είναι απαραίτητη στις αρµόδιες αρχές που προβλέπονται στο άρθρο 
7 προκειµένου να καταρτισθούν σχέδια έκτακτης ανάγκης για το εξωτερικό της 
εγκατάστασης,  

γ) το όνοµα του ατόµου και των αναπληρωτών του ή του αρµόδιου οργάνου που είναι 
υπεύθυνοι για την ασφάλεια και εξουσιοδοτηµένοι να εφαρµόσουν τα σχέδια έκτακτης 
ανάγκης για το εσωτερικό της εγκατάστασης και να ειδοποιήσουν τις αρµόδιες αρχές που 
προβλέπονται στο άρθρο 7.  

Aρθρο 7 
Αρµόδιες αρχές για τη πρόληψη-καταστολή ατυχηµάτων 

Α. Προληπτικό στάδιο  

1. Το Υπουργείο ΠΕ.ΧΩ.∆Ε.:  

α) συντονίζει τα συναρµόδια Υπουργεία Εσωτερικών, Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων, Εργασίας, Βιοµηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας και άλλα κατά περίπτωση 
συναρµόδια Υπουργεία, για την κατάριση σχεδίων έκτακτης ανάγκης για το χώρο έξω από 
την εγκατάσταση, ανάλογα µε τη βιοµηχανική δραστηριότητα και µε βάση την υποβληθείσα 



κοινοποίηση ή δήλωση που προβλέπονται στα άρθρα 4 (παρ. 2) και 5 της παρούσας. Τα 
σχέδια αυτά υποβάλλονται από το Υπουργείο ΠΕΧΩ∆Ε στο συντονιστικό ∆ιϋπουργικό 
1/4ργανο για έγκριση, σύµφωνα µε την παραγρ. 2Β του άρθρου αυτού.  

β) Συγκροτεί επιτροπή από εκπροσώπους των συναρµοδίων Υπουργείων Εσωτερικών, 
Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων 
Έργων, Εργασίας, Βιοµηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας και άλλων κατά περίπτωση 
συναρµοδίων Υπουργείων. Η επιτροπή αυτή συγκαλείται µε µέριµνα του Υπουργείου 
ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. όταν κάποιο από τα προαναφερόµενα Υπουργεία το ζητήσει και έχει ως έργο την 
εκπόνηση γνωµοδοτήσεων-εισηγήσεων προς τους συναρµόδιους Υπουργούς για την επίλυση 
και την από κοινού αντιµετώπιση θεµάτων που προκύπτουν από το περιεχόµενο της 
κοινοποίησης που υποβάλλει ο βιοµήχανος, σύµφωνα µε το άρθρο 6 της παρούσας.  

γ) Παρέχει στα πλαίσια εφαρµογής της παραγ. 2(β) του παρόντος άρθρου τις σχετικές 
γνωµοδοτήσεις για την εκτίµηση των παραπάνω κινδύνων από βιοµηχανικές δραστηριότητες.  

δ) Συγκεντρώνει εκθέσεις από τους τακτικούς και έκτακτους ελέγχους που 
πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε το άρθρο 8 της παρούσας από τα Υπουργεία Βιοµηχανίας, 
Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εργασίας, κατά περίπτωση ή τις νοµαρχιακές τους υπηρεσίες.  

ε) Εκπροσωπεί τη χώρα στην Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και συγκεντρώνει και 
αποστέλλει σ' αυτήν τα αναγκαία στοιχεία και πληροφόρηση για την εφαρµογή των 
διατάξεων της παρούσας, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 10 αυτής.  

2. α) Η παραλαβή του σχετικού φακέλλου µε τα στοιχεία της κοινοποίησης ή της δήλωσης 
που περιγράφονται στο άρθρο 6, την οποία υποχρεούται να υποβάλλει ο βιοµήχανος σε 
περίπτωση νέων ή υφισταµένων εγκαταστάσεων σύµφωνα µε τα άρθρα 4 και 5 της παρούσας 
αντίστοιχα, γίνεται από την αρµόδια για τη χορήγηση της άδειας εγκατάστασης σύµφωνα µε 
τις σχετικές διατάξεις της κείµενης Νοµοθεσίας στην Υπηρεσία του Υπουργείου 
Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας.  

β) Αντίγραφα του παραπάνω φακέλλου αποστέλλονται από την αρµόδια υπηρεσία στα 
Υπουργεία Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων και Εργασίας, πριν από τη 
χορήγηση στον ενδιαφερόµενο της άδειας εγκατάστασης ή λειτουργίας. Μέσα σε προθεσµία 
40 ηµερών αποστέλλονται από τα προαναφερόµενα Υπουργεία στην Υπηρεσία αυτή οι 
σχετικές γνωµοδοτήσεις στα πλαίσια της αρµοδιότητάς τους, στις οποίες είναι δυνατόν να 
περιλαµβάνεται και η επιβολή προσθέτων όρων µε σκοπό την πρόληψη ατυχηµάτων µεγάλης 
έκτασης και τη πρόβλεψη των µέτρων για τον περιορισµό των συνεπειών τους στην Υγεία 
και ασφάλεια του ανθρώπου και το περιβάλλον.  

3. Η τελική έγκριση του φακέλλου µε τα στοιχεία της κοινοποίησης που περιγράφονται στο 
άρθρο 6 της παρούσας, γίνεται από την αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Βιοµηχανίας, 
Ενέργειας και Τεχνολογίας και αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση της άδειας 
εγκατάστασης ή πραγµατοποίησης του έργου ή της δραστηριότητας.  

4. Το Υπουργείο Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας στα πλαίσια της αρµοδιότητάς του 
σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις της κείµενης Νοµοθεσίας και το Υπουργείο Εργασίας 
αντίστοιχα εκδίδουν κανονισµούς ασφάλειας και τεχνικές οδηγίες για τις βιοµηχανικές 
δραστηριότητες που περικλείουν κινδύνους ατυχήµατος µεγάλης έκτασης.  

5. Κάθε Νοµάρχης µέσω του Τµήµατος ΠΣΕΑ της Νοµαρχίας και µε βάση τα σχέδια 
έκτακτης ανάγκης που έχουν καταρτισθεί σύµφωνα µε την παρ. 1(α), µεριµνά σε συνεργασία 
µε τους οικείους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ενδεχόµενα και τον υπεύθυνο 
µιας βιοµηχανικής δραστηριότητας σύµφωνα µε το άρθρο 2(β):  



α) για την πληροφόρηση του κοινού σχετικά µε τα ληπτέα κατάλληλα κατά περίπτωση και 
σύµφωνα µε την υποβληθείσα κοινοποίηση που αναφέρεται στο άρθρο 6, µέτρα ασφαλείας 
και την στάση που θα πρέπει να τηρείται σε περίπτωση ατυχηµάτων µεγάλης έκτασης από 
βιοµηχανικές δραστηριότητες, και  

β) για την διενέργεια ασκήσεων ετοιµότητας.  

Β. Κατασταλτικό στάδιο  

1. Το Υπουργείο ΠΕ.ΧΩ.∆Ε.  

α) έχει τη δυνατότητα παροχής επιτηµονικής πληροφόρησης προς το Συντονιστικό 
∆ιϋπουργικό όργανο (Σ∆Ο) αρµόδιο για την εφαρµογή σχεδίων έκτακτης ανάγκης σύµφωνα 
µε το εδάφιο 2 της παραγράφου αυτής, σχετικά µε τις επικίνδυνες ουσίες που αναφέρονται 
στο παράρτηµα ΙΙΙ του άρθρου 11 της παρούσας για τον περιορισµό των επιπτώσεων του 
ατυχήµατος στο περιβάλλον,  

β) συγκεντρώνει τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά µε τις περιστάσεις του ατυχήµατος 
µεγάλης έκτασης προκειµένου να ενηµερώνει την Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
σύµφωνα µε το άρθρο 10 παρ. 1α της παρούσας.  

γ) τηρεί αρχείο ατυχηµάτων µεγάλης έκτασης και συντάσσει σχετική έκθεση προς την 
Κοινότητα σύµφωνα µε το άρθρο 10 της παρούσας.  

2. Αρµόδιο όργανο για την έγκριση και την εφαρµογή των σχεδίων έκτακτης ανάγκης που 
καταρτίζονται σύµφωνα µε την παρ. 1α είναι το Συντονιστικό ∆ιϋπουργικό 1/4ργανο (Σ∆Ο).  

Aρθρο 8 
Έλεγχοι 

Οι αρµόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων ΠΕΧΩ∆Ε, Εργασίας και Βιοµηχανίας Ενέργειας και 
Τεχνολογίας ή οι περιφερειακές τους υπηρεσίες διενεργούν στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων 
τους:  

Τακτικούς (ετήσιους) και έκτακτους ελέγχους στις εγκαταστάσεις που χρησιµοποιούν τις 
επικίνδυνες ουσίες που αναφέρονται στο άρθρο 2 παρ. δ' µετά την έναρξη της λειτουργίας 
τους, καθώς και κατά τον χρόνο της λειτουργίας τους, προκειµένου να διαπιστωθεί η τήρηση 
των όρων και η λήψη των ενδεδειγµένων µέτρων κατ' εφαρµογή των σχετικών διατάξεων της 
κείµενης Νοµοθεσίας και των διατάξεων της παρούσας, για την πρόληψη ατυχήµατος 
µεγάλης έκτασης και τον περιορισµό των συνεπειών του, σε περίπτωση που θα συµβεί, για 
την υγεία και ασφάλεια του ανθρώπου και για το περιβάλλον.  

Για την διενέργεια των ελέγχων αυτών οι προαναφερόµενες υπηρεσίες είναι δυνατόν να 
ζητούν την συµβολή εµπειρογνωµόνων ή αναγνωρισµένων γραφείων της ηµεδαπής και 
αλλοδαπής µε εξειδικευµένες γνώσεις σε θέµατα ασφάλειας των εγκαταστάσεων.  

Εξ άλλου οι αρµόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων Εργασίας, Βιοµηχανίας Ενέργειας και 
Τεχνολογίας διενεργούν τους ελέγχους αυτούς και για την διαπίστωση της τήρησης των 
κανονισµών ασφάλειας και των σχετικών οδηγιών σύµφωνα µε το άρθρο 7 παρ. 3 της 
παρούσας.  

Aρθρο 9 
Περίπτωση ατυχήµατος µεγάλης έκτασης 



1. 1/4ταν συµβεί ατύχηµα µεγάλης έκτασης ο βιοµήχανος είναι υποχρεωµένος:  

Α. Να ενηµερώσει αµέσως τις αρµόδιες αρχές που προβλέπονται στα σχέδια έκτακτης 
ανάγκης που καταρτίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 7 παράγρ. 1α.  

Β.Να κοινοποιήσει στις αρµόδιες αρχές, εφόσον γνωρίζει:  

α) Τις περιστάσεις που επέφεραν το ατύχηµα,  

β) τις χρησιµοποιηθείσες επικίνδυνες ουσίες κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγρ. δ',  

γ) τα διαθέσιµα στοιχεία για την αξιολόγηση της επίπτωσης του ατυχήµατος στην υγεία και 
ασφάλεια του ανθρώπου και στο περιβάλλον,  

δ) τα ληφθέντα επείγοντα µέτρα.  

Γ. Να ανακοινώσει στις αρµόδιες αρχές τα µεσοχρόνια και βραχυχρόνια µέτρα που 
προβλέπονται:  

α) Για τον περιορισµό των επιδράσεων του ατυχήµατος, και  

β) Για την αποφυγή επανάληψης παρόµοιου ατυχήµατος.  

2. Παράλληλα το Υπουργείο Εσωτερικών µέσω των Τµηµάτων ΠΣΕΑ των νοµαρχιών και σε 
συνεργασία µε τις νοµαρχιακές υπηρεσίες των Υπουργείων Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
∆ηµοσίων Έργων, Εργασίας και Βιοµηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας κατά περίπτωση:  

α) Εξασφαλίζει µετά από κοινή εισήγηση των υπηρεσιών αυτών, τη λήψη ι) επειγόντων 
µέτρων που προβλέπονται στα σχέδια έκτακτης ανάγκης που καταρτίζονται σύµφωνα µε το 
άρθρο 7 της παρούσας απόφασης καθώς και ιι) των βραχυπρόθεσµων και µεσοπρόθεσµων 
µέτρων που κρίνονται απαραίτητα για τον περιορισµό των επιπτώσεων του ατυχήµατος και 
ιιι) την αποφυγή επανάληψής τους.  

β) Ενηµερώνει τον ή τους ΟΤΑ στην περιοχή όπου συνέβηκε το ατύχηµα.  

3. Αρµόδιος υπάλληλος του Υπουργείου Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας ή και 
άλλων συναρµόδιων Υπουργείων ή των αντίστοιχων νοµαρχιακών υπηρεσιών παρακολουθεί 
τις ενέργειες καταστολής του ατυχήµατος µέσα στον χώρο της βιοµηχανικής εγκατάστασης 
και ενηµερώνει συνεχώς το Υπουργείο Εσωτερικών µέσω των τµηµάτων ΠΣΕΑ των 
Νοµαρχιών.  

Μετά την καταστολή του ατυχήµατος µεγάλης έκτασης ο οικείος Νοµάρχης µετά από 
εισήγηση της νοµαρχιακής υπηρεσίας του Υπουργείου Βιοµηχανίας Ενέργειας και 
Τεχνολογίας και σύµφωνη γνώµη των νοµαρχιακών υπηρεσιών των Υπουργείων ΠΕΧΩ∆Ε 
και Εργασίας, επιτρέπει ή απαγορεύει την επαναλειτουργία της εγκατάστασης.  

Aρθρο 10 
Επιστηµονική τεκµηρίωση - Ανταλλαγή πληροφοριών 

1. Το Υπουργείο ΠΕΧΩ∆Ε σε συνεργασία µε τα συναρµόδια Υπουργεία συγκεντρώνει τα 
αναγκαία στοιχεία και:  



α. πραγµατοποιεί µε την Επιτροπή Ευρωπ. Κοινοτήτων και τις χώρες-µέλη της, ανταλλαγή 
πληροφοριών σχετικά µε τις κτηθείσες εµπειρίες στον τοµέα της πρόληψης των ατυχηµάτων 
µεγάλης έκτασης από βιοµηχανικές δραστηριότητες και του περιορισµού των συνεπειών τους 
στην υγεία και ασφάλεια του ανθρώπου και στο περιβάλλον. Οι πληροφορίες αυτές 
αναφέρονται κυρίως στην εφαρµογή των διατάξεων της παρούσας απόφασης.  

β. ενηµερώνει, όταν είναι δυνατόν, την Επιτροπή σχετικά µε τα ατυχήµατα µεγάλης έκτασης 
που συνέβησαν στην χώρα και κοινοποιεί σ' αυτήν τις πληροφορίες που παρατίθενται στο 
παράρτηµα VI του άρθρου 11 όταν είναι διαθέσιµες,  

γ. αποστέλλει στην Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων έκθεση σχετικά µε την πληροφόρηση 
του κοινού που πραγµατοποιείται σε νοµαρχιακό επίπεδο για τα ληπτέα µέτρα ασφαλείας και 
τη στάση που θα πρέπει να τηρείται σε περίπτωση ατυχηµάτων µεγάλης έκτασης.  

2. α) Οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται στο ΥΠΕΧΩ∆Ε κατ' εφαρµογή των άρθρων 4, 5, 
6 και 7 κατ' εφαρµογή του παρόντος άρθρου παράγρ. 1α χρησιµοποιούνται µόνο για τον 
σκοπό που έχουν ζητηθεί. Οι πληροφορίες θεωρούνται υπηρεσιακά απόρρητα.  

β) Κάθε υπάλληλος των συναρµοδίων υπηρεσιών για τη συγκέντρωση των προαναφερθεισών 
πληροφοριών, υποχρεούται σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα ∆ηµοσίων 
Υπαλλήλων (Κ.∆.Υ.) να µη διαδίδει τις πληροφορίες αυτές.  

γ) Το ΥΠΕΧΩ∆Ε ενηµερώνει σε θέµατα αρµοδιότητάς του τα συναρµόδια Υπουργεία 
Βιοµηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας, Εργασίας καθώς και το Υπουργείο Εσωτερικών, µε 
βάση τα στοιχεία και την πληροφόρηση που συγκεντρώνει σύµφωνα µε το παρον άρθρο.  

Aρθρο 11 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 2 

1. - «Εγκαταστάσεις παραγωγής µεταποιήσεως ή επεξεργασίας οργανικών ή ανόργανων 
χηµικών ουσιών, που χρησιµοποιούν προς το σκοπό αυτό, µεταξύ άλλων, και:»  

- τις µεθόδους αλκυλιώσεως  

- τις µεθόδους προσθήκης αµινοµάδας διά χρησιµοποιήσεως αµµωνίας  

- τις µεθόδους καρβοξυλιώσεως  

- τις µεθόδους συµπυκνώσεως  

- τις µεθόδους αφυδρογονώσεως  

- τις µεθόδους εστεροποιήσεως  

- τις µεθόδους αλογονώσεως και παρασκευής αλογόνων  

- τις µεθόδους υδρογονώσεως  

- τις µεθόδους υδρολύσεως  

- τις µεθόδους οξειδώσεως  



- τις µεθόδους πολυµερισµού  

- τις µεθόδους θειώσεως  

- τις µεθόδους θειώσεως, παρασκευής και µεταποιήσεως των  

παραγώγων του θείου  

- τις µεθόδους νιτρώσεως και παρασκευής παραγώγων αζώτου  

- τις µεθόδους παρασκευής παραγώγων φωσφόρου  

- την παρασκευή φυτοφαρµάκων και φαρµακευτικών  

προϊόντων  

- τις µεθόδους αποστάξεως  

- τις µεθόδους εκχυλίσεως  

- τις µεθόδους διαλύσεως  

- τις µεθόδους αναµείξεως  

2. Εγκαταστάσεις για απόσταξη ή διύλιση ή άλλη µέθοδο µεταποιήσεως του πετρελαίου και 
των πετρελαϊκών προϊόντων.  

3. Εγκαταστάσεις που προορίζονται για τη συνολική ή µερική διάθεση των στερεών ή υγρών 
ουσιών διά αναφλέξεως ή χηµικής διασπάσεως.  

4. «Εγκαταστάσεις παραγωγής µεταποιήσεως ή επεξεργασίας αερίου προς παραγωγή 
ενεργείας παραδείγµατος χάρη, αερίου από υγροποιηµένο πετρέλαιο, υγροποιηµένου 
φυσικού αερίου και συνθετικού φυσικού αερίου».  

5. Εγκαταστάσεις για την ξηρή απόσταξη του άνθρακα και του λιγνίτη.  

6. Εγκαταστάσεις για την παραγωγή ή αµετάλλων µέσω υγροποιήσεως ή µέσω ηλεκτρικής 
ενέργειας.  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΛΛΕΣ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ 

ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
(«Ι∆ΙΑΙΤΕΡΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ») 

Οι ποσότητες που αναφέρονται κατωτέρω ισχύουν για εγκαταστάσεις ή σύνολο 
εγκαταστάσεων του ίδιου βιοµηχάνου όταν η απόσταση µεταξύ των εγκαταστάσεων, δεν 
είναι επαρκής για να αποφευχθεί, σε προβλεπτές περιστάσεις, κάθε επιδείνωση των κινδύνων 
µεγάλης εκτάσεως ατυχηµάτων. Οπωσδήποτε οι ποσότητες αυτές ισχύουν ανά σύνολο 
εγκαταστάσεων του ίδιου βιοµηχάνου, όταν η απόσταση µεταξύ των εγκαταστάσεων είναι 
µικρότερη των 500 µέτρων περίπου. 



   Ποσότητες (τόνοι) 

 Ουσίες ή κατηγορίες 
ουσιών   Για την εφαρµογή 

άρθρου 4 1,4  Για την εφαρµογή του άρθρου 4 2 

1 
Εύφλεκτα σύµφωνα 
µε το παράρτηµα IV 
σηµείο γ υπό i  

 50 300  

2 

Eξόχως εύφλεκτα 
υγρά σύµφωνα µε το 
παράρτηµα IV σηµείο 
γ υπό ii  

 10.000 100.000  

3 Κυανιούχο βινύλιο   350 5.000  
4 Αµµωνία   60 600  
5 Χλώριο   10 75  
6 ∆ιοξείδιο του θείου   20 500  

7 α) Νιτρικό αµµώνιο 
(1)   350 2.500  

 
β) Νιτρικό αµµώνιο 
υπό µορφή 
λιπασµάτων(2)  

 1250 10.000  

8 Χλωριούχο σόδιο   25 250  
9 Ρευστό οξυγόνο   200 2.000  
10 Τριοξείδιο του θείου   15 100   

(1) Ισχύει για το νιτρικό αµµώνιο και τα µίγµατα νιτρικού αµµωνίου των οποίων η 
περιεκτικότητα σε άζωτο που προέρχεται από το νιτρικό αµώνιο είναι µεγαλύτερη από 28% 
κατά βάρος και για τα υδατικά διαλύµµατα νιτρικού αµµωνίου στα οποία η συγκέντρωση 
νιτρικού αµµωνίου είναι µεγαλύτερη από 90% κατά βάρος.  

(2) Ισχύει για αµιγή λιπάσµατα νιτρικού αµµωνίου που πληρούν τους όρους της οδηγίας 
80/876/ΕΟΚ καθώς και για σύνθετα λιπάσµατα στα οποία η περιεκτικότητα σε άζωτο που 
προέρχεται από το νιτρικό αµµώνιο είναι µεγαλύτερη από 28% κατά βάρος (τα σύνθετα 
λιπάσµατα περιέχουν νιτρικό αµµώνιο, ανάµεικτο µε φωσφορικά ή και καλιούχα άλατα).  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΥΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 

Οι ποσότητες που αναφέρονται ισχύουν για εγκαταστάσεις ή σύνολα εγκαταστάσεων του 
ίδιου βιοµήχανου στην περίπτωση, που η απόσταση µεταξύ των εγκαταστάσεων δεν είναι 
επαρκής για να αποφευχθεί, µέσα σε προβλεπτές περιστάσεις, κάθε επιδείνωση του κινδύνου 
ατυχηµάτων µεγάλης εκτάσεως. Οπωσδήποτε, οι ποσότητες αυτές ισχύουν για σύνολο 
εγκαταστάσεων του ίδιου βιοµήχανου όταν η απόσταση των εγκαταστάσεων είναι µικρότερη 
από 500 µέτρα.  

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
(>=) ΑΡΙΘ.CAS AΡΙΘ.ΕΟΚ 

4-Αµινοδιφαινύλιο 1 Kg 92-67-1  
Βενζιδίνη 1 Kg 92-75-5 612-042-00-2  
Αλατα Βενζιδίνης 1 Kg   



∆ιµεθυλονιτροζαµίνη 1 Kg 62-75-9  
2-Ναφθαλαµίνη 1 Kg 91-59-8 612-022-0000-3 
Βηρύλλιο (σκόνη ή και ενώσεις) 10 Kg   
∆ις (χλωροµεθυλ) αιθέρας ή (1,1-
∆ιχλωροδιµεθυλαιθέρας)  1 Kg 542-88-1 603-046-00-5 

1,3-Προπανοσουλτόνη 1 Kg 1120-71-4  
2,3,7,8-Τετραχλωροδιβενζο-π-διοξίνη 1 Kg 1746-01-6  
Πεντοξείδιο του αρσενικού (αρσενικό 
οξύ (V) και τα άλατά του)  500 Kg   

Τριοξείδιο του αρσενικού (αρσενικώδες 
οξύ (III) και τα άλατά του)  100 Kg   

Αρσίνη 10 Kg 7784-42-1  
∆ιµεθυλοκαρβαµουλοχλωρίδιο 1 Kg 79-44-7  
Ν-χλωροφόρµυλο-µορφολίνη 1 Kg 15159-40-7  
Φωσγένιο 750 Kg 75-44-5 006-002-00-8  
Χλώριο 25t 7782-50-5 017-001-00-7  
Υδρόθειο 50t 7783-06-04 016-001-00-4  
Ακρυλονιτρίλιο 200t 107-13-1 608-003-00-4  
Υδροκυάνιο 20t 74-90-8 006-006-00-Χ  
∆ιθειάνθρακας 200t 75-15-0 006-003-00-3  
Βρώµιο 500t 7726-95-6 035-001-00-5  
Αµµωνία 500t 7664-41-7 007-001-00-5  
Ακετυλένιο 50t 74-86-2 601-015-00-0  
Υδρογόνο 50t 1333-74-0 001-001-00-9  
Λιθυλενοξείδιο 50t 75-21-8 603-023-00-Χ  
Προπυλενοδείξιο 50t 75-56-9 603-055-00-4  
2-Κυανο-2-
προπανόλη(ακετονοκυανυδρίνη) 200t 75-86-5 608-004-00-Χ 

2-προπενάλη (ακρολεϊνη) 200t 107-02-8 605-008-00-3  
2-Προπεν-1-όλη (αλλυλική αλκοόλη) 200t 107-18-6 603-015-00-6  
Αλλυλαµίνη 200t 107-11-9 612-046-00-4  
Αντιµονίνη(υδρογονούχο αντιµόνιο) 100t 7803-52-3  
Αιθυλενοϊµίνη(αζιριδίνη) 50t 151-56-4 613-001-00-1  
Φορµαλδεϋδη (περιεκτικότητα 90%) 50t 50-00-0 605-001-01-2  
Φωσφίνη 100t 7803-51-2  
Βρωµοµεθάνιο (µεθυλοβρωµίδιο) 200t 74-83-9 602-002-00-3  
Ισοκυανικός µεθυλεστέρας 150Kg 624-83-9 615-001-00-7  
Οξείδια του αζώτου 50t 11104-93-1  
Σεληνιώδες νάτριο 100Kg 10102-18-8  
∆ις(2 χλωρο αιθυλο)σουλφίδιο 1Kg 505-60-2  
Φοσακετίµ ή Ν-Ακετιµιδο- 100Kg 4104-14-7 015-092-00-8 



δειοφωσφοροδαµικός 0,0 δις (4-
χλωροφαινύλο-εστέρας)  
Τετρα-αιθυλούχος µόλυβδος 50t 78-00-2  
Τετραµεθυλούχος µόλυβδος 50t 75-74-1  
Προµουρίτ 100Kg 5836-73-7  
Χλωροφαινβνιφός 100Kg 470-90-6 015-071-00-3  
Κριµιντίν(2-χλωρο-4 διµεθυναµινο-6 
µεθυλοπυριµιδίνη)  100Kg 535-89-7 613-004-00-6 

Χλωροµεθύλ µεθυλαιθέρας 1Kg 107-30-2  
∆ιµεθυλοαµίδη του κυανοφωσφορικού 
οξέος 1t 63917-41-9  

Καρµποφενοθείο (διθειοφωσφορικός 0,0 
-διαθυλο-S-(4-χλωροφαινυλοθείο)-
µεθυλο-εστέρας  

100Kg 786-19-6 015-044-006 

Ντιαλιφόρ 100Kg 10311-84-9 015-088-00-6  
Κυανθοάτ - θειοφωσφορικός 0,0 -
διαιθυλο-S(Ν-(1-κυανο-1-µεθυλαιθυλο-
καρβαµοϋλο)µεθυλο-εστέρας  

100Kg 3734-95-0 015-070-00-8 

Λµιτόν 1Kg 78-53-5  
Οξυντισουλφοτόν 100Kg 2497-07-6 015-096-00-Χ  
Θειοφωσφορικός 0,0-διαιθυλο-S-
(αιθυλοσουλφονυλ-µεθυλο)-εστέρας  100Kg 2588-05-8  

Θειοφωσφορικός 0,0-διαιθυλο-S-
(αιθυλοσουλφινυλ-µεθυλο)-εστέρας  100Kg 2588-06-8  

Ντισουλφοτόν 100Kg 298-04-4 015-060-00-3  
Ντεµετόν 100Kg 8065-48-3  
Φοράτ 100Kg 298-02-2 015-033-00-6  
Θειοφωσφορικός 0,0-διαιθυλο-S-
(αιθυλοθιείο-µεθυλο)-εστέρας  100Kg 2600-69-3  

∆ιθειοφωσφορικός 0,0-διαιθυλο-S-
(ισοπροπυλο-θειοµεθυλο)-εστέρας  100Kg 78-52-4  

Πιραζοξόν  100Kg 108-34-9 015-023-00-1  
Φαινοσουλφοθείο 100Kg 115-90-2 015-090-00-7  
Παραοξόνη 100Kg 311-45-5  
Παραθείο 100Kg 56-38-2 015-034-00-1  
Αζινφός-αιθύλ 100Kg 2642-71-9 015-056-00-1  
∆ιθειοφωσφορικός 0,0-διαιθυλο-S-
(προπυλο-δειοµεθυλο)-εστέρας  100Kg 3309-68-0  

Ζινοφός 100Kg 297-97-2  
Καρµποφουράν 100Kg 1563-66-2 006-026-00-9  
Φωσφαµιντόν 100Kg 13171-21-6 005-022-00-6  
Τιρπάτιον 100Kg 26419-73-8  
Μεβινφός 100Kg 7786-34-7 015-020-00-5  



Παραθείο-µεθύλ 100Kg 298-00-0 015-035-00-7  
Αζινφός-µεθύλ 100Kg 86-50-0 015-039-00-9  
Κυκλοεξιµίδιο 100Kg 66-81-9  
∆ιφασινόνη 100Kg 82-66-6  
Τετραµεθυλενοδισουλφστετραµίνη 1Kg 80-12-6  
ΕPN 100Kg 2104-64-5 015-036-00-2  
4-φθοροβουτυρικό οξύ 1Kg 462-21-7  
Αλατα του 4-φθοροβουτυρικού οξέος 1Kg   
Εστέρες του 4-φθοροβουτυρικού οξέος 1Kg   
Αµίδια του 4-φθοροβουτυρικού οξέος 1Kg   
4-φθοροκροτονικό οξύ 1Kg 37759-72-1  
Αλατα του 4-φθοροκροτονικού οξέος 1Kg   
Εστέρες του 4-φθοροκροτονικούοξέος 1Kg   
Αµίδια του 4-φθοροκροτονικού οξέος 1Kg   
Φθοροξεικό οξύ 1Kg 144-49-0 607-081-00-7  
Αλατα του φθοροξεικού οξέος 1Kg   
Εστέρες του φθοροξεικού οξέος 1Kg   
Αµίδια του φθοροξεικού οξέος 1Kg   
Φλουονετίλ 100Kg 4301-50-2 607-078-00-0  
4-φθορο-2-υδροξειβουτυρικό οξύ 1Kg   
Αλατα του 4-φθορο-υδροξειβουτυρικού 
οξέος 1Kg   

Εστέρες του 4-φθορο-υδροξειβουτυρικού 
οξέος  1Kg   

Αµίδια 4-φθορο-υδροξειβουτυρικού οξέος 1Kg   
Ανυδρο υδροφθόριο 50t 7664-39-3 009-002-00-6  
Νιτρίλιο γλυκολικού οξέος 100Kg 107-16-4  
1,2,3,7,8,9-Εξαχλωροδιβενζο-ρ-διοξίνη 100Kg 19408-74-3  
Ισοντρίν 100Kg 465-73-6 602-050-00-4  
Εξαµεθυλοφωσφοραµίδιο 1Kg 680-31-9  
Ζουγκλόν 100Kg 481-39-0  
Βαρφαρίν 100Kg 81-81-2 607-056-00-0  
4,4-Μεθυλονοδίς(2-χλωροανιλίνη) 10Kg 101-14-4  
Εθείον 100Kg 563-12-2 015-047-00-2  
Αλντικάρµπ 100Kg 116-06-3 006-017-00-Χ  
Τετρακαρβονυλικό νικέλιο 10Kg 13463-39-3 028-001-00-1  
Ισοβενζάν 100Kg 297-78-9 602-053-00-0  
Πενταµποράνη 100Kg 19624-22-7  
∆ιοξεικός εστέραςτης 1-προπένο-2-χλωρο-
διόλης  10Kg 10118-72-6  

Προπυλενοµίνη 50t 75-55-8  



Οξείδιο του φθορίου 10Kg 77-83-41-7  
∆ιχλωριούχο θείο 1t 10545-99-0 016-013-00-Χ  
Εξαφθοριούχο σελήνιο 100Kg 7783-79-1  
Υδρογονούχο σελήνιο 10Kg 7783-07-5  
ΤΕΡΡ 100Kg 107-49-3 015-025-00-2  
Σουλφοτέπ 100Kg 3689-24-5 015-027-00-3  
Ντιµεφόξ 100Kg 115-26-4 015-061-00-9  
1-Τρι(κυκλοεξυλο)κασσιτέρο-1 Η-1,2,4-
τριζόλιο  100Kg 41083-11-8  

Τριαιθυλένοµελαµίνη 10Kg 51-18-3  
Μεταλλικό κοβάλτιο,οξείδια, ανθρακικά και 
θειούχα άλατα του κοβαλτίου υπό µορφή 
σκόνης  

1t   

Μεταλλικό νικέλιο, οξείδια, ανθρακικά και 
θειούχα άλατα του νικελίου υπό µορφή 
σκόνης  

1t   

Αναβασίνη  100Kg 494-52-0  
Εξαφθοριούχο τελλούριο 100Kg 7793-80-4  
Τριχλοροµεθυλοσουλφενυλοχλωρίδιο 100Kg 594-42-3  
1,2 ∆ιβρωµοαιθάνιο(αιθυλένοδιβρωµίδιο) 50t 106-93-4 602-010-00-6 
Εύφλεκτες ουσίες σύµφωνα µε το 
παράρτηµα IV σηµείο γ υπό I  200t   

Εύφλεκτες ουσίες σύµφωνα µε το 
παράρτηµα IV σηµείο γ υπό ii  50000t   

∆ιαζωδινιτροφαινόλη 10t 7008-81-3  
∆ινιτρική διαιθυλαιονογλυκόλη 10t 693-21-0 603-033-00-4  
Αλατα δινιτροφαινόλης 50t  609-017-00-3 
1-γουανυλο-4-νιτροζάµινο γουανυλο-1-
τετραζένη  10t 109-27-3  

2,2,4,4,6,6 εξανιτροδιφαινυλαµίνη 50t 131-73-7 612-018-00-1  
Νιτρική υδραζίνη 50 t 13464-97-6  
Νιτρογλυκερίνη 10t 55-63-0 603-034-00-Χ  

Τετρανιτροεστέρας του πενταερρυθρίτη 50t 78-11-5 603-035-00-5  
Κυκλοτριµεθυλενο-τρινιτραµίνη 50t 121-82-4  
Κυκλοτριµεθυλενο-τρινιτραµίνη 50t 26952-42-1  
2,4,6-τρινιτροανισόλη 50t 606-35-9 609-011-00-0  
Τρινιτροβενζόλιο 50t 25377-32-6 609-005-00-8  

Τρινιτροβενζοϊκό οξύ 50t 35860-50-5 
129-66-8  

Χλωροτρινιτροβενζόλιο 50t 28260-16-9 610-004-00-Χ  
2,4,6-τρινιτροφαινυλοµεθυλονιτραµίνη 50t 479-45-8 612-017-00-6  
2,4,6-τρινιτροφαινόλη (πικρικό οξύ) 50t 88-89-1 609-009-00-Χ  



Τρινιτροκρεζόλη 50t 28905-71-7 609-012-006  
2,4,6-τρινιτροφαινετόλη 50t 4732-14-3  
2,4,6-τρινιτρορεζορκιίνη(στυφνικό οξύ) 50t 82-71-3 609-018-009 
2,4,6-Τρινιτροτολουόλιο 50t 118-96-7 609-008-00-4  
(α) Νιτρικό αµµώνιο()  

(β) Νιτρικό αµµώνιουπό µορφή λιπασµάτων 
(2)  

2500t 
5000t 6484-52-2  

Νιτροκυτταρίνη (µε περιεκτικότητα άνω του 
12,6% σε άζωτο)  100t 9004-70-0 603-037-6 

∆ιοξείδιο του θείου 250t 7446-09-05 016-011-00-9  
Υδροχλώριο (υγροποιηµένο αέριο) 250t 7647-01-0 017-002-00-2  
Εύφλεκτες ουσίες σύµφωνα µε το 
παράρτηµα IV,σηµείο γ υπό iii  200 t   

Χλωρικό νάτριο 250t 7775-09-9 017-005-00-9  
Υπεροξυοξικός εστέρας τριτοταγούς 
βουτυλαλκοόλης (περιεκτικότητα70%)  50t 107-71-1  

Υπεροξυµηλεϊνικός εστέρας τριτιταγούς 
βουτυλαλκοόλης(περιεκτικότητα80%)  50t 109-13-7  

Υπεροξυµηλεϊκό τέρτιο βουτύλιο 
(περιεκτικότητα80%)  50t 1931-62-0  

Υπεροξυ ισοπροπυλο ανθρακικός εστέρας 
τριτοταγύς βουτυλαλκοόλης  

(περιεκτικότητα80%)  

50t 2372-21-6  

∆ιβενουλοϋπερόξυ διανθρακικός εστέρας 
(περιεκτικότητα90%)  50t 2144-45-8  

2,2-∆ις (τριτοταγές-βουτυλοϋπερόζυ) 
κυκλοεξάνιο (περιεκτικότητα70%)  50t 2167-23-9  

1,1-∆ις (τριτοταγές-
βουτυλοϋπερόξυ)κυκλοεξάνιο 
(περιεκτικότητα80%)  

50t 3006-86-8  

∆ι-∆ιοτεροταγές βουτυλοϋπερόξυ-
διανθρακικός εστέρας (περιεκτικότητα80%) 50t 19910-65-7  

2.2,-∆ιαδροϋπεροξειπροπάνιο 
(περιεκτικότητα30%)  50t 2614-76-8   

∆ι-η-προπυλοϋπεροξειδιανθρακικός εστέρας 
(περιεκτικότητα80%)  50t 16066-38-9  

3,3,6,6,9,9, - εξαµεθυλο -1,2,4,5 -
τετραξακυκλονονάνη (περιεκτικότητα 75%) 50 t 22397-33-7  

Υπεροξείδιο µεθυλοαιθυλοκετόνης 
(περιεκτικότητα 60%)  50t 1338-23-4  

Υπεροξείδιο µεθυλοισοβουτυλοκετόνης 
(περιεκτικότητα 60%)  50t 37206-20-5  

Υπεροξεικό οξύ (περιεκτικότητα 60%) 50t 79-21-0 607-094-00-8  



Aζίδιο µολύβδου 50t 13424-46-9 082-003-00-7  
2,4,6 Τρινιτρορεζορκινικός (στιφνικός) 
µόλυβδος  50t 15245-44-0 609-019-00-4 

Φουλµινικός υδράργυρος 10t 20820-45-5 
628-86-4 080-005-00-2 

Κυκλοτετραµεθυλένοτετρανιτραµίνη 50t 2691-41-0  
2,2,4,4,4,6,6 εξανιτροστιλβένιο 50t 20062-22-0  
1,3,5 τριαµινο-2,4-τρινιτροβενζόλιο 50t 3058-38-6  
Νιτρογλυκόλη (δινιτρικός εστέρας της 
γλυκόλης)  10t 628-96-6 603-032-00-9 

Νικτρικός αιθυλεστέρας  50t 625-58-1 007-007-00-8  
Πικραµινικό νάτριο 50t 831-52-7  
Αζίδιο του βαρίου 50t 18810-58-7  
∆ι-ισοβουτοροϋλοϋπεροξείδιο 
(περιεκτικότητα 50%)  50t 3437-84-1  

Υπεροξειδιανθρακικός αιθυλεστέρας 
(περιεκτικότητα 30%)  50t 14666-78-5  

Υπεροξυτριµεθυλοξεικός εστέρας της 
τριτοταγούς βουτυλικής αλκοόλης 
(περιεκτικότητα 77%)  

50t 927-07-1  

Υγρό οξυγόνο 2500t 7782-44-7 008-001-00-8  
Τριοξείδιο του θείου 75t 7446-11-9  

(1) Iσχύει για το νιτρικό αµµώνιο και για τα µίγµατα νιτρικού αµµωνίου στα οποία η 
περιεκτικότητα σε άζωτο, που προέρχονται από το νιτρικό αµµώνιο είναι µεγαλύτερη από το 
28% κατά το βάρος και για τα υδατικά διαλύµατα νιτρικού αµµωνίου στα οποία η 
συγκέντρωση νιτρικού αµµωνίου είναι µεγαλύτερη κατά 90% κατά βάρος.  

(2) Ισχύει για αµιγή λιπάσµατα νιτρικού αµµωνίου που πληρούν τους όρους της οδηγίας 
90/876/ΕΟΚ, καθώς και για σύνθετα λιπάσµατα στα οποία η περιεκτικότητα σε άζωτο που 
προέρχεται από το νιτρικό αµµώνιο είναι µεγαλύτερη από 28% κατά βάρος (τα σύνθετα 
λιπάσµατα περιέχουν νιτρικό αµµώνιο ανάµεικτο µε φωσφορικά ή/και καλιούχα άλατα). 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

α) Λίαν τοξικές ουσίες:  

-οι ουσίες που αντιστοιχούν στην πρώτη γραµµή του κατωτέρω πίνακα,  

-οι ουσίες που αντιστοιχούν στην δεύτερη γραµµή του κατωτέρω πίνακα και που, ανάλογα µε 
τις φυσικές ή χηµικές ιδιότητές τους, µπορούν να προκαλέσουν _κινδύνους µεγάλης 
εκτάσεως ατυχηµάτων ανάλογων µε εκείνων που προκαλούνται από τις ουσίες της πρώτης 
γραµµής.  

 DL 50 (κατάποση) (1) 
mg/Kg βάρος σώµατος  

DL 50 (διείσδυση) (2) 
mg/Kg βάρος σώµατος DL 50 (εισπνοή) (3)  



mg/I 
1 DL 50 5 DL 50 10  CL 50 0,1 
2 5 DL 50 25 10 DL 50 50  0,1 CL 50 0,5 

(1 )DL 50 µέσω καταπόσεως σε ποντίκι  

(2) DL 50 µέσω διεισδύσεως σε ποντίκι η κουνέλι  

(3) DL 50 µέσω εισπνοής (τέσσερις ώρες) σε ποντίκι  

β) Aλλες τοξικές ουσίες:  

Oι ουσίες που παρουσιάζουν τις ακόλουθες τιµές οξείας τοξικότητας και που έχουν φυσικές 
και χηµικές ιδιότητες που µπορούν να προκαλέσουν κινδύνους σοβαρών ατυχηµάτων:  
 

γ) Εύφλεκτες ουσίες:  

i) εύφλεκτα αέρια:  

ουσίες οι οποίες, σε αέρια κατάσταση κάτω από κανονική πίεση και αναµεµειγµένες µε 
αέρια, καθίστανται εύφλεκτες και των οποίων το σηµείο βρασµού είναι ίσο ή µικρότερο των 
200 C υπό συνήθη πιέση.  

ii) εξόχως εύφλεκτα υγρά:  

ουσίες των οποίων το σηµείο αναφλέξεως είναι κατώτερο των 210 C και των οποίων το 
σηµείο βρασµού είναι µεγαλύτερο των 200 C υπό συνήθη πίεση.  

iii) εύφλεκτα υγρά:  

ουσίες των οποίων το σηµείο αναφλέξεως είναι µικρότερο των 550 C και οι οποίες 
παραµένουν σε υγρή κατάσταση υπό την επίδραση πιέσεως στο µέτρο όπου ορισµένες 
µέθοδοι επεξεργασίας, όπως υψηλή πίεση και θερµοκρασία, µπορούν να προκαλέσουν 
κινδύνους σοβαρών ατυχηµάτων.  

δ) Εκρητικές ουσίες:  

Ουσίες οι οποίες µπορούν να εκραγούν υπό την επίδραση φλόγας ή που είναι περισσότερο 
ευαίσθητες σε κρούση ή στις τριβές από το δινιτροβενζόλιο.  

DL 50 (κατάποση) (1)  

mg/Kg βάρος σώµατος  

DL 50 (διείσδυση) (2)  

mg/Kg βάρος σώµατος  

CL 50 (εισπνοή) (3)  

mg/I 
25 DL 50 200 50 DL 50 400  0,5 CL 50 2 

(1) DL 50 µέσω καταπόσεως σε ποντίκι  

(2) DL 50 µέσω διεισδύσεως σε ποντίκι η κουνέλι  



(3)DL 50 µέσω εισπνοής (τέσσερις ώρες) σε ποντίκι  
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΣΧΕΘΟΥΝ ΣΤΟ ΠΛΑΊΣΙΟ 
ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 6 

Εάν δεν είναι δυνατόν ή δεν κρίνεται απαραίτητο να δοθεί απάντηση στις κατωτέρω 
ζητούµενες πληροφορίες, θα πρέπει να αναγραφούν οι λόγοι.  

1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ  

Χηµική ονοµασία  

Αριθµός CAS  

Ονοµασία σύµφωνα µε την ονοµατολογία της UICPA  

Aλλες ονοµασίες  

Εµπειρικός τύπος  

Σύνθεση της ουσίας  

Βαθµός καθαρότητας  

Κυριότερες ακαθαρσίες και σχετικά ποσοστά  

Μέθοδοι ανιχνεύσεως και προσδιορισµού που είναι διαθέσιµες για την εγκατάσταση.  

Περιγραφή των χρησιµοποιηθεισών µεθόδων ή παραποµπές στην ειδική βιβλιογραφία.  

Μέθοδοι και προφυλάξεις σχετικά µε το χειρισµό, την αποθήκευση και την πυρκαγιά που 
προβλέπονται από το βιοµήχανο.  

Επείγοντα µέτρα που προβλέπονται από το βιοµήχανο σε περίπτωση τυχαίας διασποράς.  

Μέσα στη διάθεση του βιοµηχάνου για να καταστήσει την ουσία ακίνδυνη.  

2. ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ  

-Για τον άνθρωπο:άµεσοι.........................  

έµµεσοι.......................  

-Για το περιβάλλον:άµεσοι.......................  

έµµεσοι.....................  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ∆ΟΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΑΤΗ 

ΜΕΛΗ ΚΑΤ' ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 10 
ΕΚΘΕΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΕΩΣ 



Κράτος µέλος:  

Αρχή υπεύθυνη για την έκθεση:  

∆ιεύθυνση:  

1. Γενικά στοιχεία  

Ηµεροµηνία και ώρα του ατυχήµατος µεγάλης εκτάσεως:  

χώρα, νοµός, κλπ.:  

∆ιεύθυνση:  

Τύπος βιοµηχανικής δραστηριότητας:  

2. Τύπος ατυχήµατος µεγάλης εκτάσεως  

Έκρηξη Πυρκαγιά ∆ιάχυση επικίνδυνων ουσιών  

∆ιαχυθείσα(ες) ουσία(ες):  

3. Περιγραφή των περιστάσεων του ατυχήµατος µεγάλης εκτάσεως  

4. Επείγοντα µέτρα που ελήφθησαν  

5. Αιτία(ες) του ατυχήµατος µεγάλης εκτάσεως  

Καθορισµένες (να διευκρινισθούν):  

Μη καθορισµένες:  

Πληροφορίες θα δοθούν στην συντοµώτερη  

δυνατή προθεσµία  

6. Τύπος και µέγεθος της ζηµίας  

α) Στο εσωτερικό της εγκαταστάσεως  

- ανθρώπινες ζηµίες............ νεκροί  

............................................. τραυµατίες  

.............................................. δηλητηριασθέντες  

- πρόσωπα εκτεθέντα στις ζηµίες  

- ολικές ζηµίες  

- ο κίνδυνος παραµένει  



- δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος  

β) Στο εξωτερικό της εγκαταστάσεως  

- ανθρώπινες ζηµίες............. νεκροί  

............. τραυµατίες  

............. δηλητηριασθέντες  

- πρόσωπα εκτιθέντα στις ζηµίες.............  

- υλικές ζηµίες  

- ζηµίες στο περιβάλλον  

- ο κίνδυνος παραµένει  

- δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος  

7. Μακροπρόθεσµα και µεσοπρόθεσµα µέτρα, και κυρίως µέτρα για να αποφευχθεί η 
επανάληψη παρόµοιων ατυχηµάτων µεγάλης εκτάσεως (θα κοινοποιηθούν βαθµιαία, 
ανάλογα µε τη διαθεσιµότητα των πληροφοριών).  

Aρθρο 12 
Κυρώσεις 

Σε κάθε παραβάτη των διατάξεων της παρούσας απόφασης επιβάλλονται κατά περίπτωση οι 
ποινικές, αστικές και διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 28, 29 και 30 Ν. 
1650/1986 «Για την προστασία του Περιβάλλοντος» ή και στα άρθρα 33, 34 και 35 του Ν. 
1568/85 ή στο άρθρο 1 (παρ. 8) του Α.Ν. 207/1967 ή σε σχετικές υγειονοµικές διατάξεις 
κατά περίπτωση, εφόσον από τους διενεργηθέντες τακτικούς ή έκτακτους ελέγχους από 
αρµόδια όργανα σύµφωνα µε το άρθρο 8 της παρούσας, διαπιστώνεται παράβαση των όρων 
της χορηγηθείσας άδειας ή η µη λήψη των ενδεδειγµένων µέτρων για την πρόληψη 
ατυχήµατος µεγάλης έκτασης και τον περιορισµό των συνεπειών του όταν συµβεί, για την 
υγεία και ασφάλεια του ανθρώπου και το περιβάλλον.  

Ειδικότερα ως προς την επιβολή διοικητικών κυρώσεων προκειµένου για τις περιοχές των 
ρυθµιστικών σχεδίων Αθήνας και Θεσσαλονίκης εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 13 
του Ν. 1551/85 και του άρθρου 13 του Ν. 1561/85 όπως τροποποιήθηκαν και 
συµπληρώθηκαν µε το άρθρο 31 παραγ. 6 και 7 αντίστοιχα του Ν. 1650/86. 

Aρθρο 13 

Κάθε διάταξη που αντίκειται στην παρούσα Απόφαση καταργείται.  

Aρθρο 14 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει 2 µήνες από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.  

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.  



Αθήνα,. 24 Φεβρουαρίου 1988 
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