Αθήνα 17 Αυγούστου 2000

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ 1ο Σχεδιασμού Αντιμετώπισης
πυρκαγιών - καταστροφών

ΠΡΟΣ:
Όλες τις Υπηρεσίες του Πυρ/κού
Σώματος
(εκτός Π.Υ. Α/Δ)

Tαχ. Δ/νση : Μουρούζη 4
Ταχ. Κωδ. : 101 72 ΑΘΗΝΑ
Αρ. Τηλεφ. : (01) 7290452
Αρ. FAX : (01) 7253026
Αρ. Πρωτ. : 26570 Φ. 701.2

ΘΕΜΑ : «Εφαρμογή της 5697/590/16-3-2000 ΚΥΑ (ΦΕΚ 405 Β’/29-3-2000) – Οδηγία
Seveso II»
ΣΧΕΤ :
α. ΚΥΑ 5697/590/16-3-2000 (Β’405) « Καθορισμός μέτρων και όρων για την αντιμετώπιση
των κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή μονάδες λόγω
της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών»
β. 49497 Φ.109.1/8-11-1999 (Β’ 2166) Απόφαση κ. Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος
«Μεταβίβαση του δικαιώματος να υπογράφουν «Με εντολή Αρχηγού» στους
Υπαρχηγούς, και στους Διοικητές Υπηρεσιακών Μονάδων του Πυροσβεστικού
Σώματος»
γ. Υπ.αριθ. 118/29-5-2000 Υπηρεσιακό Σημείωμα Δ/νσης IV/Τμ.1o Α.Π.Σ. (μη προς εσάς)
δ. 16055 Φ. 701.2/27-4-1994 Διαταγή Α.Π.Σ./Δ/νση ΙΙ, που αναφέρεται στην προηγούμενη
Οδηγία SEVESO
Σας γνωρίζουμε ότι έχει εκδοθεί η (α) σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ)
εναρμόνισης της Ελληνικής Νομοθεσίας με την Οδηγία 96/82/ΕΚ (SEVESO II) του
Συμβουλίου της 9ης Δεκεμβρίου 1996 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων «για την αντιμετώπιση
των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζομένων με επικίνδυνες ουσίες». Η παραπάνω
ΚΥΑ εκδόθηκε σε αντικατάσταση των υπ’αριθ. 18187/272/1988 (Β’126) και
77119/4607/1993 (Β’ 532) Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων και περιλαμβάνει νέα στοιχεία
και τροποποιήσεις σε σχέση με τις προηγούμενες ΚΥΑ. Για τους παραπάνω λόγους και
προκειμένου να έχουμε σωστή και πιστή εφαρμογή της παρακαλούμε να τη μελετήσετε
προσεκτικά, σε συνδυασμό με τις (β) και (γ) σχετικές με την οποίες μεταβιβάζεται το
δικαίωμα υπογραφής για τη γνωμοδότηση από το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος στον
αρμόδιο Διοικητή Περιφερειακών Διοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών. Σας
αποστέλλουμε σε φωτοαντίγραφο την παραπάνω ΚΥΑ και σας επισημαίνουμε τα κυριότερα
σημεία που αφορούν την Υπηρεσία μας:
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1. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Ο ασκών την εκμετάλλευση μιας εγκατάστασης στην οποία υπάρχουν οι επικίνδυνες
ουσίες που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι του άρθρου 20 της ΚΥΑ, υποβάλλει κοινοποίηση
σε εννέα (9) αντίγραφα στην αδειοδοτούσα αρχή που περιέχει τα στοιχεία του άρθρου 6
παράγρ. 2 της ΚΥΑ. Η αδειοδοτούσα αρχή αποστέλλει την κοινοποίηση στις συναρμόδιες
αρχές, μεταξύ των οποίων και στο Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος, το οποίο την
αποστέλλει στην τοπική Πυροσβεστική Υπηρεσία.
2. ΕΚΘΕΣΗ
Ο ασκών την εκμετάλλευση εγκαταστάσεων του Παραρτήματος Ι (στήλες 1 και 2)
του άρθρου 20 της ΚΥΑ, υποβάλλει στην αδειοδοτούσα αρχή έκθεση σε εννέα (9)
αντίγραφα στην οποία αναφέρονται τα στοιχεία του άρθρου 7 παράγρ. α της ΚΥΑ. Η
αδειοδοτούσα αρχή αποστέλλει την έκθεση μαζί με την κοινοποίηση του άρθρου 6 της ΚΥΑ
στις συναρόδιες αρχές, μεταξύ των οποίων και στο Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος, το
οποίο την αποστέλλει στην τοπική Πυροσβεστική Υπηρεσία.
Τα στοιχεία της κοινοποίησης και της έκθεσης θα τα λαμβάνει υπόψη η τοπική
Πυροσβεστική Υπηρεσία για τη σύνταξη του σχεδίου επέμβασης της Υπηρεσίας μας στις
εγκαταστάσεις της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας. Στις περιπτώσεις των
άρθρων 6 και 7 της ΚΥΑ (κοινοποίηση και έκθεση) δεν θα υποβάλλεται γνωμοδότηση
από την Υπηρεσία μας προς την αδειοδοτούσα αρχή.
3. ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Για τις εγκαταστάσεις του Παραρτήματος Ι (στήλες 1 και 3) του άρθρου 20 της ΚΥΑ, ο
ασκών την εκμετάλλευση είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει στην αδειοδοτούσα αρχή
μελέτη ασφαλείας σύμφωνα με το άρθρο 8 της ΚΥΑ.
Η διαδικασία υποβολής των μελετών ασφάλειας (άρθρο 8 της ΚΥΑ) είναι η ακόλουθη :
•
Ο ασκών την εκμετάλλευση υποβάλλει έντεκα (11) - ή δώδεκα (12) για
εγκαταστάσεις με φυτοπροστατευτικά προϊόντα ή/και λιπάσματα - αντίγραφα στην
αδειοδοτούσα αρχή.
•
Η αδειοδοτούσα αρχή αποστέλλει μέσα σε ένα μήνα από ένα (1) αντίγραφο της
μελέτης ασφάλειας στις συναρμόδιες αρχές, μεταξύ των οποίων στο Αρχηγείο
Πυροσβεστικού Σώματος και στην τοπική Πυροσβεστική Υπηρεσία.
•
Μέσα σε δύο μήνες από την παραλαβή της μελέτης ασφάλειας :
α) Το Γενικό Χημείο του Κράτους αποστέλλει στην αδειοδοτούσα αρχή με
κοινοποίηση στις συναρμόδιες αρχές πιστοποίηση σχετικά με την ταξινόμηση των
επικίνδυνων ουσιών που περιγράφονται στο Παράρτημα Ι του άρθρου 20.
β) Εφόσον στην εγκατάσταση υπάρχουν φυτοπροστατευτικά προϊόντα ή/και
λιπάσματα, το Υπουργείο Γεωργίας αποστέλλει στην αδειοδοτούσα αρχή με
κοινοποίηση στις συναρμόδιες αρχές, πιστοποίηση ότι στη μελέτη ασφαλείας
συμπεριλαμβάνονται ποιοτικά και ποσοτικά οι εν λόγω ουσίες.
γ) Το Υπουργείο Ανάπτυξης εξετάζει τη μελέτη ασφαλείας ως προς την πληρότητα
των σεναρίων ατυχημάτων και την αναγκαιότητα ή μη υποβολής πρόσθετων σεναρίων
ατυχημάτων από τον ασκούντα την εκμετάλλευση της εγκατάστασης, κοινοποιώντας
το έγγραφο σε όλες τις εμπλεκόμενες αρχές και στην αδειοδοτούσα αρχή. Σε
περίπτωση που το Υπουργείο Ανάπτυξης διαπιστώνει την αναγκαιότητα υποβολής
πρόσθετων σεναρίων ατυχημάτων το γνωστοποιεί στον ασκούντα την εκμετάλλευση
και η τετράμηνη προθεσμία για την υποβολή της γνωμοδότησης από τους
συναρμόδιους φορείς, αρχίζει από την παραλαβή των εν λόγω πρόσθετων σεναρίων
ατυχημάτων.
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•

Συμπληρωματικά στοιχεία : Σε περίπτωση που κάποια από τις αρμόδιες αρχές, μεταξύ
των οποίων και η Περιφερειακή Διοίκηση Πυρ/κών Υπηρεσιών, ύστερα από σχετική
εισήγηση της τοπικής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, κρίνει ότι απαιτούνται
συμπληρωματικά ή διευκρινιστικά στοιχεία, η αρμόδια Π.Δ.Π.Υ. ενημερώνει
απευθείας την αδειοδοτούσα αρχή με κοινοποίηση στις συναρμόδιες αρχές και στο
Α.Π.Σ., μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήψη του εγγράφου που προβλέπεται στο εδάφιο
Β.2.γ του άρθρου 8 της παραπάνω (α) σχετικής, δηλαδή του εγγράφου του
Υπουργείου Ανάπτυξης.

4. ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
Σε περίπτωση που διαπιστώνεται πληρότητα των σεναρίων ατυχημάτων, ή μετά την
παραλαβή των πρόσθετων σεναρίων ατυχημάτων, ή των συμπληρωματικών
/διευκρινιστικών στοιχείων από τις συναρμόδιες αρχές, αυτές μέσα σε προθεσμία τεσσάρων
(4) μηνών προβαίνουν στην αξιολόγηση της μελέτης ασφαλείας και αποστέλλουν στην
αδειοδοτούσα αρχή σχετικές γνωμοδοτήσεις για τα στοιχεία της μελέτης ασφαλείας που
αναφέρονται σε θέματα αρμοδιότητάς τους. Ειδικότερα η αρμόδια Περιφερειακή Διοίκηση
Πυροσβεστικών Υπηρεσιών, σύμφωνα και με τις παραπάνω (β) και (γ) σχετικές,
γνωμοδοτεί σε θέματα σχεδιασμού στα οποία περιλαμβάνεται και το εσωτερικό σχέδιο
έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση και καταστολή ενός ατυχήματος (άρθρο 8
παράγρ.Β.2.γ.1 της (α) σχετικής), αποστέλλοντας τη γνωμοδότηση απευθείας στην
αδειοδοτούσα αρχή με κοινοποίηση στις συναρμόδιες αρχές και στο Α.Π.Σ. Η γνωμοδότηση
της αρμόδιας Π.Δ.Π.Υ. γίνεται ύστερα από εισήγηση της τοπικής Πυρ/κής Υπηρεσίας στην
οποία και παραμένει η μελέτη ασφαλείας. Τα στοιχεία και οι πληροφορίες που πρέπει να
περιλαμβάνονται στο εσωτερικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης αναφέρονται
στο
Παράρτημα IV του άρθρου 20, παράγρ. 1 της (α) σχετικής ΚΥΑ (σελ. 4633 αυτής). Η
γνωμοδότηση της αρμόδιας Π.Δ.Π.Υ. πρέπει να είναι πλήρης και σαφής και να αναφέρεται
στη διαπίστωση της πληρότητας της μελέτης ασφαλείας στα παραπάνω θέματα
αρμοδιότητάς μας, ώστε να είναι δυνατή η καταχώρηση αυτής σύμφωνα με το άρθρο 8,
παράγρ. Γ της ΚΥΑ. Στη γνωμοδότηση της αρμόδιας Π.Δ.Π.Υ. είναι δυνατόν να
περιλαμβάνεται και η επιβολή πρόσθετων όρων, καθώς και η πρόβλεψη μέτρων για την
πρόληψη ατυχημάτων μεγάλης έκτασης και τον περιορισμό των συνεπειών τους στην υγεία
και την ασφάλεια των ανθρώπων και στο περιβάλλον. Η τήρηση των πρόσθετων αυτών
όρων και μέτρων, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση της άδειας
λειτουργίας της βιομηχανικής δραστηριότητας (άρθρο 8 παρ. Β.2.γ.1 της ΚΥΑ, σελ.4623
αυτής). Η γνωμοδότηση αναφέρεται στα υπάρχοντα σενάρια. Σε περίπτωση που δεν
περιγράφεται ένα σενάριο το οποίο θεωρείται βασικό, αυτό θα πρέπει να ζητείται μέσα στην
αρχική προθεσμία του ενός μηνός. Αν η προθεσμία των τεσσάρων (4) μηνών για τη
γνωμοδότηση παρέλθει άπρακτη για την αρμόδια Π.Δ.Π.Υ., η μελέτη ασφαλείας
καταχωρείται χωρίς τη συγκεκριμένη γνωμοδότηση της Υπηρεσίας μας. Οι υποχρεώσεις
του ασκούντος την εκμετάλλευση για την κατάρτιση, υποβολή, επανεξέταση, αναθεώρηση,
εκσυγχρονισμό και εφαρμογή των εσωτερικών σχεδίων έκτακτης ανάγκης μαζί με τις
εμπλεκόμενες αρμόδιες αρχές, αναφέρονται στο άρθρο 9, παράγρ.Α και παράγρ.Β.1 της (α)
σχετικής ΚΥΑ (σελ.4624 αυτής).
5. ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ
Η μελέτη ασφαλείας μετά τη γνωμοδότηση από την αρμόδια Π.Δ.Π.Υ. παραμένει
στην τοπική Πυροσβεστική Υπηρεσία. Στις τοπικές Πυρ/κές Υπηρεσίες παραμένουν επίσης
η κοινοποίηση και η έκθεση, όπως αναφέρεται στις παραγρ. 1 και 2 παραπάνω της
παρούσας. Οι τοπικές Πυροσβεστικές Υπηρεσίες παρακαλούνται να προβούν στη σύνταξη
δικού τους σχεδίου επέμβασης αντιμετώπισης ενδεχόμενων ατυχημάτων στις
εγκαταστάσεις των εν λόγω βιομηχανιών. Τα σχέδια επέμβασης των Υπηρεσιών μας θα
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περιλαμβάνουν όλα τα σενάρια ατυχημάτων της μελέτης ασφαλείας των εν λόγω
εγκαταστάσεων. Στις περιπτώσεις που έχουν συνταχθεί από τις Υπηρεσίες μας σχέδια
επέμβασης για ορισμένες βιομηχανικές εγκαταστάσεις κατ’εφαρμογή της παραπάνω (δ)
σχετικής, αυτά να συμπληρωθούν ή να τροποποιηθούν εφόσον απαιτείται από τα στοιχεία
της νέας μελέτης ασφαλείας. Η σύνταξη των σχεδίων επέμβασης θα γίνεται σε δύο (2)
αντίγραφα που θα υποβάλλονται στην αρμόδια Περιφερειακή Διοίκηση Π.Υ. για θεώρηση,
εκ των οποίων το ένα (1) θα επιστρέφεται θεωρημένο στην τοπική Πυροσβεστική Υπηρεσία
και το δεύτερο θα παραμένει στην Περιφερειακή Διοίκηση Π.Υ. Τα σχέδια επέμβασης των
Υπηρεσιών μας για τις παραπάνω βιομηχανικές εγκαταστάσεις, όπως και κάθε άλλο
σχέδιο επέμβασης για κτίρια άλλων χρήσεων κλπ., θα πρέπει να αποτελούν
αντικείμενο εκπαίδευσης των Πυροσβεστών και να είναι πάντοτε διαθέσιμα στην
Πυροσβεστική Έξοδο των Υπηρεσιών.
6. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ
Η τοπική Πυροσβεστική Υπηρεσία υποχρεούται να μεριμνήσει για την
πραγματοποίηση ασκήσεων ετοιμότητας σε συνεργασία με τον ασκούντα την
εκμετάλλευση, για την εφαρμογή και εκπαίδευση στα εσωτερικά σχέδια έκτακτης
ανάγκης, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ.Β.2 της ΚΥΑ (σελ.4624 αυτής). Οι ασκήσεις αυτές
είναι πολύ σημαντικές για την εκπαίδευση και εξοικείωση των Πυροσβεστών με τις
βιομηχανικές εγκαταστάσεις και συνδυάζουν την πρακτική εφαρμογή και συσχέτιση των
παραπάνω σχεδίων επέμβασης των Υπηρεσιών μας με τα εσωτερικά σχέδια επέμβασης των
εν λόγω βιομηχανικών εγκαταστάσεων. Στις ασκήσεις αυτές μπορούν να λαμβάνουν μέρος
και Πυροσβεστικές δυνάμεις από την αρμόδια Περιφερειακή Διοίκηση Π.Υ., λόγω του
μεγέθους και της σημασίας που έχουν οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις που υπάγονται στην
ΚΥΑ.
7. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
Η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης
μεριμνά για την κατάρτιση εξωτερικού σχεδίου έκτακτης ανάγκης (Ειδικό Σ.Α.Τ.Α.Μ.Ε.).
Στην κατάρτιση του σχεδίου συμμετέχει και ένας εκπρόσωπος του Πυροσβεστικού Σώματος
του Νομού που βρίσκεται η εγκατάσταση, σύμφωνα με το άρθρο 9, παράγρ.Γ.2.β της ΚΥΑ
(σελ.4625 αυτής). Τα στοιχεία και οι πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στο
εξωτερικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης αναφέρονται στο Παράρτημα IV παράγρ. 2 του
άρθρου 20 της (α) σχετικής ΚΥΑ (σελ. 4633 αυτής).
8. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ - ΕΛΕΓΧΟΙ
Η αδειοδοτούσα αρχή διοργανώνει σε συνεργασία με τις συναρμόδιες αρχές
επιθεωρήσεις και ελέγχους στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις, σύμφωνα με το άρθρο 16 της
ΚΥΑ (σελ. 4628 αυτής). Στις επιθεωρήσεις αυτές συμμετέχει και εκπρόσωπος της Τοπικής
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με το ίδιο άρθρο.
9. Από τα παραπάνω αναφερόμενα προκύπτει η ανάγκη συνεργασίας μεταξύ της τοπικής
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της αρμόδιας Περιφερειακής Διοίκησης Πυρ/κών
Υπηρεσιών, για τις διαδικασίες που προβλέπει η ΚΥΑ. Η αλληλογραφία με τις συναρμόδιες
αρχές θα ενεργείται από την αρμόδια Περιφερειακή Διοίκηση Πυρ/κών Υπηρεσιών, ύστερα
από σχετική εισήγηση της τοπικής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Το Αρχηγείο
Πυροσβεστικού Σώματος θα συμβάλλει στην εφαρμογή των διατάξεων της 5697/590/2000
ΚΥΑ που αφορούν την Υπηρεσία μας, ιδιαίτερα στο αρχικό στάδιο αυτής.
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10. Οι ΚΥΑ 18187/272/88 (ΦΕΚ 126 Β’/1988) και ΚΥΑ 77119/4607/93 (ΦΕΚ 532
Β’/1993) αντικαθίστανται με την (α) σχετική, ενώ η παραπάνω (δ) σχετική (16055
Φ.701.2/27-4-1994 Διαταγή Α.Π.Σ.) καταργείται από τη λήψη της παρούσας.

Ο Αρχηγός

Παναγ. Φούρλας
Αντιστράτηγος

Εσωτερική Διανομή :
-

Δ/νση Ι Προληπτικής Πυροπροστασίας
Δ/νση ΙV Οργάνωσης – Μελετών
Δ/νση V Εκπαίδευσης
Δ/νση X Δασοπυρόσβεσης
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