ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 77119/4607/1993
Τροποποίηση και συµπλήρωση της 18187/272/1988 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισµός
µέτρων και περιορισµών για την αντιµετώπιση κινδύνων από ατυχήµατα µεγάλης έκτασης που
περικλείουν ορισµένες βιοµηχανικές δραστηριότητες (Β' 126)».
(ΦΕΚ 532/Β/19-7-93)
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Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 (παρ. 1, 3 και 5) του Ν. 1338/1983 «Εφαρµογή του Kοινοτικού ∆ικαίου»
(Α' 34), όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε το άρθρο 6 του Ν. 1440/1984 «Συµµετοχή της
Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθεµατικά και τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων
κλπ.» (Α' 70).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 23 (παρ. 1) και 24 του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα»
(Α' 137) και των άρθρων 9 και 13 του Π.∆/τος 437/1985 «Καθορισµός και ανακατανοµή των
αρµοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α' 157).
3. Τις διατάξεις των άρθρων 15 (παρ. 3 και 4), 28, 29 και 30 του Ν. 1650/86 «Για την προστασία του
Περιβάλλοντος» (Α' 160) όπως το τελευταίο άρθρο συµπληρώθηκε µε την παρ. 12 του άρθρου 98 του Ν.
1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισµό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α' 101).
4. Τις διατάξεις του Ν. 1515/85 «Ρυθµιστικό σχέδιο και πρόγραµµα προστασίας του περιβάλλοντος της
ευρύτερης περιοχής της Αθήνας», (Α' 18) και του Ν. 1561/85 «Ρυθµιστικό σχέδιο και πρόγραµµα
προστασίας του περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις» (Α' 148)
και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2, 3 και 12 και του άρθρου 13 των Νόµων αυτών, όπως
τροποποιήθηκαν 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 (Α' 108).
6. Τις διατάξεις του Α.Ν. 207/1967 «περί εγκαταστάσεως και λειτουργίας βιοµηχανιών, βιοτεχνιών
πάσης φύσεως µηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών κλπ.» (Α' 216).
7. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του Ν. 1360/83 «προώθηση των επενδύσεων, οργάνωση των
υπηρεσιών Κρατικών Προµηθειών και άλλες διατάξεις» (Α' 65), όπως ισχύουν.
8. Τις διατάξεις του Ν. 1568/1985 «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων» (Α' 177).
9. Τις διατάξεις του Π.∆/τος 8/1991 «Οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών του πυροσβεστικού
σώµατος» (Α' 5) και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1 (παρ. 2 περ. β).
10. Την οδηγία 88/610/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 24ης Νοεµβρίου 1988 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
11. Την υπ' αριθ. 59388/3363/1988 κοινή Υπουργική απόφαση «Τρόπος, όργανα και διαδικασία επιβολής
και είσπραξης των διοικητικών προστίµων του άρθρου 30 του Ν. 1650/86» (Β' 638).
12. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Νόµου 1558/1985 όπως αυτό προστέθηκε µε το άρθρο 27 του Ν.
2081/92 (Α' 154).
13. Την υπ' αριθ. 1941/9.12.1992 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας «Ανάθεση
αρµοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας Νικόλαο Αγγελόπουλο» (Β' 732).
14. Την υπ' αριθ. Υ 1938/9.12.1992 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας,
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υγείας, Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (Β' 727).
15. Την υπ' αριθ. Υ 1935/3.12.1992 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής
Οικονοµίας «Καθορισµός αρµοδιοτήτων και Υφυπουργών Εθνικής Οικονοµίας» (Β' 726).
16. Την υπ' αριθ. Υ 1958/22.12.1992 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στους Υφυπουργούς
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων κλπ.» (Β' 744), αποφασίζουµε:

Αρθρο 1
Σκοπός
Με αυτή την Υπουργική απόφαση αποσκοπείται η εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 15 (παρ. 3 και
4) του Ν. 1650/86, µε την τροποποίηση και συµπλήρωση της υπ. αριθ.18187/272/1988 κοινής
υπουργικής απόφασης (Κ.Υ.Α.), καθώς και η συµµόρφωση µε τις διατάξεις της οδηγίας 88/610/ΕΟΚ του
Συµβουλίου της 24ης Νοεµβρίου 1988 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων «για την τροποποίηση της οδηγίας
82/501/ΕΟΚ περί του κινδύνου ατυχηµάτων µεγάλης εκτάσεως τον οποίο περικλείουν ορισµένες
βιοµηχανικές δραστηριότητες», που έχει δηµοσιευθεί στην Ελληνική γλώσσα στην Επίσηµη Εφηµερίδα
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕL 336/14/7.12.1988), ώστε να επιτυγχάνεται πληρέστερα και πιο
αποτελεσµατικά η πρόληψη των ατυχηµάτων αυτών και ο περιορισµός των επιπτώσεών τους στην υγεία
και στο περιβάλλον.
Αρθρο 2
Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης τροποποιείται και συµπληρώνεται η υπ' αριθ. 18187/272/1988
κοινή Υπουργική απόφαση και ειδικότερα:
1. Στο άρθρο 2, η παράγραφος (β) τροποποιείται ως εξής:
«β) Βιοµήχανος: Κάθε άτοµο που είναι κατά νόµο υπεύθυνο για µια βιοµηχανική δραστηριότητα».
2. Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγρ. 2 του άρθρου 4 προστίθενται τα εξής:
«Ο βιοµήχανος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για το περιεχόµενο της κοινοποίησης ως προς την
ακρίβεια, πληρότητα και ορθότητα των επιλεγοµένων µεθόδων προσδιορισµού των αιτίων που ενδέχεται
να προκαλέσουν ατύχηµα µεγάλης έκτασης, καθώς και για την ορθότητα και πληρότητα των εκτιµήσεων
των συνεπειών στον άνθρωπο και στο περιβάλλον από ενδεχόµενο ατύχηµα».
3. Οι παράγραφοι 5 και 6 του άρθρου 4 αντικαθίστανται ως εξής:
«5.Σε περίπτωση νέων εγκαταστάσεων, να υποβάλλει στην αρµόδια αρχή την κοινοποίηση που
προβλέπεται στην παράγραφο 2, πριν από την ανάληψη της βιοµηχανικής δραστηριότητας και
οπωσδήποτε µαζί µε την αίτηση για τη χορήγηση της άδειας εγκατάστασης, επέκτασης, διαρρύθµισης ή
εκσυγχρονισµού. Η καταχώρηση της κοινοποίησης κατ' εφαρµογή του άρθρου 7 (παρ. 3), όπως αυτό
αντικαθίσταται µε την παρ. 8 του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης, αποτελεί προϋπόθεση για την
χορήγηση της ως άνω σχετικής αδείας.
6. Σε περίπτωση αιτήσεως ανανέωσης της άδειας εγκατάστασης ή λειτουργίας υφισταµένων
εγκαταστάσεων, η από τον χρόνο έναρξης ισχύος της παρούσας για τις επιχειρήσεις του άρθρου 3
(παράρτ. Α) και πάντως, σε κάθε περίπτωση ανά τριετία, να υποβάλλει στην αρµόδια αρχή την
κοινοποίηση που προβλέπεται στην παράγραφο 2, αναπροσαρµοζόµενη κάθε φορά σύµφωνα µε τις νέες
τεχνικές γνώσεις ως προς την ασφάλεια καθώς και µε τις εξελίξεις των γνώσεων ως προς την αξιολόγηση
των κινδύνων.
Η καταχώρηση της κοινοποίησης κατ' εφαρµογή του άρθρου 7(παρ. 3)γίνεται ανεξάρτητα από τον χρόνο
ανανέωσης της ως άνω άδείας. Εάν κατά το στάδιο της καταχώρησης προκύψει η ανάγκη επιβολής στο
βιοµήχανο πρόσθετων µέτρων ασφάλειας, τα µέτρα αυτά επιβάλλονται µε απόφαση του Υπουργού
Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας».
4. Η παράγραφος 7 του άρθρου 4 καταργείται.
5. Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 5 καταργείται.
6. α) Το εδάφιο δ της παρ. 2 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής:«δ) την περιγραφή των
προβλεποµένων µέτρων πρόληψης, σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις της
Νοµοθεσίας, όπως του Ν. 1568/1985 και της παρούσας απόφασης».
β) Μετά το εδάφιο δ προστίθεται νέο εδάφιο ε, το επόµενο δε εδάφιο ε΄αριθµείται ως στ΄, ως εξής : «ε)
Τη µελέτη επικινδυνότητας της βιοµηχανικής εγκατάστασης, επειδή ο βιοµήχανος γνωρίζει επακριβώς
την εφαρµοζόµενη τεχνολογία και τα χαρακτηριστικά του χρησιµοποιούµενου µηχανολογικού
εξοπλισµού της εγκατάστασης, καθώς και των ουσιών που αποθηκεύονται, διακινούνται, παράγονται ή
εν γένει βρίσκονται στην εγκατάσταση.
Η µελέτη επικινδυνότητας αναφέρεται κυρίως:
i) στον προσδιορισµό των αιτίων του κινδύνου και των συνθηκών, σύµφωνα µε τις οποίες είναι δυνατόν
να συµβεί ατύχηµα µεγάλης έκτασης, και
ii) στη λήψη των απαιτούµενων αναγκαίων µέτρων για την ασφαλή λειτουργία της εγκατάστασης και την
πρόληψη ατυχηµάτων µεγάλης έκτασης κατ' εφαρµογή των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων της
Νοµοθεσίας και της παρούσας απόφασης. Από τα στοιχεία της µελέτης επικινδυνότητας, εκείνα που

συνιστούν βιοµηχανικό απόρρητο,υποβάλλονται από τον βιοµήχανο, σε ξεχωριστό υποφάκελλο, λόγω
του εµπιστευτικού τους χαρακτήρα.
iii) την περιγραφή των στοιχείων της εγκατάστασης που έχουν σηµασία από πλευράς ασφάλειας».
7. Μετά την παράγραφο 3 του άρθρου 6, προστίθεται παρ. 4 ως εξής:
«4.Είναι δυνατόν µε κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
ΠΕΧΩ∆Ε, Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εµπορίου, ∆ηµόσιας Τάξης (ως εποπτεύοντα
φορέα του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώµατος) και Εργασίας, να καθορίζεται αναλυτικά και µε
λεπτοµέρεια το περιεχόµενο της κοινοποίησης σύµφωνα µε το άρθρο 7 (παρ. Α1β) της παρούσας
απόφασης, που εξειδικεύει τα στοιχεία που αναφέρονται στις προηγούµενες παραγράφους (1, 2 και 3)
του άρθρου αυτού».
8. Το άρθρο 7 αντικαθίσταται ως εξής:
«Αρθρο 7
Αρµόδιες αρχές για την πρόληψη-καταστολή ατυχηµάτων.
Α. ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟ ΣΤΑ∆ΙΟ
1. Το Υπουργείο ΠΕΧΩ∆Ε: α) µεριµνά για την κατάρτιση σχεδίου έκτακτης ανάγκης για την
αντιµετώπιση ατυχήµατος µεγάλης έκτασης από βιοµηχανικές δραστηριότητες, σε συνεργασία µε τα
συναρµόδια Υπουργεία Εσωτερικών, Εθνικής Aµυνας, ∆ηµόσιας Τάξης (ως εποπτεύοντα φορέα του
Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώµατος), Γεωργίας, Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
Εργασίας και Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας.
Το σχέδιο αυτό που αναφέρεται στο χώρο έξω από τις βιοµηχανικές εγκαταστάσεις, υπογράφεται από τον
Υπουργό ΠΕΧΩ∆Ε και κοινοποιείται εν συνεχεία στα συναρµόδια Υπουργεία και σε όλες τις υπηρεσίες
ΠΣΕΑ των Νοµαρχιών της χώρας.
Η υπηρεσία ΠΣΕΑ κάθε Νοµαρχίας σε συνεργασία µε τις οικείες νοµαρχιακές υπηρεσίες των
Υπουργείων Εσωτερικών, Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ΠΕΧΩ∆Ε, Εργασίας,
Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και άλλων κατά περίπτωση συναρµοδίων Υουργείων, καθώς
και µε έναν εκπρόσωπο του πυροσβεστικού σώµατος του νοµού και έναν εκπρόσωπο της βιοµηχανικής
δραστηριότητας, καταρτίζει το ειδικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης για το χώρο έξω από τη συγκεκριµένη
βιοµηχανική εγκατάσταση, µε βάση το σχέδιο έκτακτης ανάγκης και τον καταχωρηµένο φάκελλο της
κοινοποίησης, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.
Για την εφαρµογή του ειδικού σχεδίου έκτακτης ανάγκης, αρµόδια είναι η υπηρεσία ΠΣΕΑ της οικείας
Νοµαρχίας, που αξιολογεί ανάλογα µε την έκταση και τις επιπτώσεις του ατυχήµατος, αν το αρµόδιο
όργανο καταστολής του θα είναι το συντονιστικό Νοµαρχιακό Όργανο (ΣΝΟ) ή το Συντονιστικό
∆ιϋπουργικό Όργανο (Σ∆Ο).
β) Μεριµνά για την έκδοση της προβλεπόµενης στο άρθρο 6 παρ. 4 (όπως αυτή προστέθηκε µε την παρ. 6
του παρόντος) κοινής υπουργικής απόφασης, σε συνεργασία µε εκπροσώπους των συναρµοδίων
Υπουργείων.
γ) 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 ΠΕΧΩ∆Ε, όταν το ΥΠΕΧΩ∆Ε ή κάποιο από τα
προαναφερόµενα Υπουργεία το ζητήσει και έχει ως έργο τη διατύπωση γνωµατεύσεων-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 υπ' αριθ. 18187/272/88 ΚΥΑ.
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, Εργασίας,
Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Πυροσβεστικού Σώµατος, 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 την πληροφόρηση για την εφαρµογή των διατάξεων της παρούσας, όπως
ειδικότερα στο άρθρο 10 της υπ' αριθ. 18187/272/88 ΚΥΑ.
2.α) Η παραλαβή του σχετικού φακέλλου µε τα στοιχεία της κοινοποίησης ή της δήλωσης που
περιγράφονται στα άρθρα 5 και 6, της υπ' αριθ. 18187/272/88 ΚΥΑ, την οποία υποχρεούται να
υποβάλλει ο βιοµήχανος σε περίπτωση νέων ή υφισταµένων εγκαταστάσεων, αντίστοιχα, γίνεται από την
αρµόδια για τη χορήγηση της σχετικής άδειας εγκατάστασης, επέκτασης, διαρρύθµισης ή

εκσυγχρονισµού Υπηρεσία του Υπουργείου Βιοµηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας, σύµφωνα µε τις
σχετικές διατάξεις της κείµενης Νοµοθεσίας.
β) Αντίγραφα του παραπάνω φακέλλου αποστέλλονται από την αρµόδια Υπηρεσία του Υπουργείου
Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, στα Υπουργεία Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων, ΠΕΧΩ∆Ε, ∆ηµόσιας Τάξης και Εργασίας, πριν από την χορήγηση στον ενδιαφερόµενο της
άδειας εγκατάστασης, επέκτασης, διαρρύθµισης ή εκσυγχρονισµού της βιοµηχανικής δραστηριότητας.
Μέσα σε προθεσµία 5 µηνών αποστέλλονται «επί αποδείξει» από τα προαναφερόµενα Υπουργεία στην
Υπηρεσία αυτή, σχετικές γνωµοδοτήσεις επί των στοιχείων του φακέλλου, που αναφέρονται σε θέµατα
αρµοδιότητάς τους. Ειδικότερα για τα στοιχεία του φακέλλου που αναφέρονται:
- σε θέµατα ανάλυσης και εκτίµησης των κινδύνων ενός ατυχήµατος µέσα στον χώρο της βιοµηχανικής
εγκατάστασης, γνωµοδοτεί ως κατεξοχήν αρµόδιος φορέας το Υπουργείο Βιοµηχανίας Ενέργειας και
Τεχνολογίας,
- σε θέµατα εκτίµησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον από ένα ενδεχόµενο ατύχηµα, γνωµοδοτεί ως
κατεξοχήν αρµόδιος φορέας, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων,
- σε θέµατα εκτίµησης των επιπτώσεων στην υγεία των περιοίκων από ένα ενδεχόµενο ατύχηµα,
γνωµοδοτεί ως κατεξοχήν αρµόδιος φορέας το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων,
- σε θέµατα εκτίµησης των επιπτώσεων στο εργασιακό περιβάλλον από ένα ενδεχόµενο ατύχηµα
γνωµοδοτεί ως κατεξοχήν αρµόδιος φορέας το Υπουργείο Εργασίας,
- σε θέµατα σχεδιασµού για την αντιµετώπιση και καταστολή ενός ατυχήµατος, γνωµοδοτεί ως
κατεξοχήν αρµόδιος φορέας το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώµατος.
Σε περίπτωση που κάποιο από τα ως άνω Υπουργεία, ζητήσει από τον ενδιαφερόµενο συµπληρωµατικά
στοιχεία, η προθεσµία των 5 µηνών αρχίζει από την ηµεροµηνία που ο φάκελλος καταστεί πλήρης. Aν η
προθεσµία των 5 µηνών παρέλθει άπρακτη για κάποιο από τα ως άνω συναρµόδια Υπουργεία, ο
φάκελλος καταχωρείται χωρίς τη συγκεκριµένη γνωµοδότηση, σύµφωνα µε τη διαδικασία της
παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.
Οι παρεχόµενες από τα συναρµόδια Υπουργεία γνωµοδοτήσεις, πρέπει να είναι πλήρεις και σαφείς και ν'
αναφέρονται στη διαπίστωση της πληρότητας του φακέλλου, ώστε να είναι δυνατή η καταχώρησή του
σύµφωνα µε τη διαδικασία της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.
Καταχώρηση του φακέλλου δεν νοείται ως έγκριση του περιεχοµένου της κοινοποίησης, δεδοµένου ότι
τα στοιχεία του φακέλλου αυτού και ειδικότερα η µελέτη επικινδυνότητας, τελεί υπό διαρκή έλεγχο,
συµπλήρωση, και βελτίωση. Στις γνωµοδοτήσεις αυτές είναι δυνατόν να περιλαµβάνεται και η επιβολή
πρόσθετων όρων, καθώς και η πρόβλεψη µέτρων για την πρόληψη ατυχηµάτων µεγάλης εκτάσεως 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 χορήση της
άδειας λειτουργίας της βιοµηχανικής δραστηριότητος.
Κάθε αρµόδιος φορέας διενεργεί τους απαραίτητους ελέγχους για την τήρηση των ως άνω όρων και
µέτρων που έχει επιβάλλει στον ενδιαφερόµενο, όπως ειδικότερα προβλέπεται στο άρθρο 8 της παρούσας
απόφασης.
3. Η καταχώρηση του φακέλλου µε τα στοιχεία της κοινοποίησης που προβλέπονται στο άρθρο 6 της
παρούσας απόφασης, γίνονται από την αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Β.Ε.Τ. µε βάση τις
αναφερόµενες στην προηγούµενη παράγραφο 2 (β) γνωµοδοτήσεις των Υπουργείων Υγείας, Πρόνοιας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ΠΕΧΩ∆Ε, Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, ∆ηµόσιας Τάξης ως
εποπτεύοντα φορέα του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώµατος και Εργασίας.
4. Η καταχώρηση του φακέλλου γίνεται µέσα σε προθεσµία ενός (1) µηνός από την παραλαβή και της
τελευταίας γνωµοδότησης που έχει υποβληθεί εµπρόθεσµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2
(β) του παρόντος άρθρου.
5. 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 ασφαλείας για τις βιοµηχανικές δραστηριότητες που περικλείουν κινδύνους ατυχήµατος
µεγάλης έκτασης.
6. Αντίγραφο του φακέλλου της κοινοποίησης, εκτός του υποφακέλλου που περιέχει στοιχεία
βιοµηχανικού απορρήτου (άρθρο 6 παρ. 2 εδαφ. ε) κοινοποιούνται µέσα σε ένα (1) µήνα από την
οριστική καταχώρησή του, στην αρµόδια νοµαρχιακή υπηρεσία του Υπουργείου ΠΕΧΩ∆Ε και στην
υπηρεσία ΠΣΕΑ της οικείας Νοµαρχίας, για την κατάρτιση του ειδικού σχεδίου έκτακτης ανάγκης
σύµφωνα µε την παράγραφο 1 (α) του παρόντος άρθρου.

7. α) Η αρµόδια νοµαρχιακή Υπηρεσία του ΥΠΕΧΩ∆Ε µε βάση το φάκελλο που της έχει διαβιβασθεί,
σύµφωνα µε την παράγραφο 6 του άρθρου αυτού και το ειδικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης που έχει
καταρτισθεί σύµφωνα µε την παράγραφο 1(α) αυτού, αποστέλλει µέσα σε ένα (1) µήνα στο οικείο
Νοµαρχιακό Συµβούλιο πληροφορίες µε τα στοιχεία που περιγράφονται στο παράρτηµα Β του άρθρου 3
της παρούσας απόφασης. Η συµπλήρωση των στοιχείων αυτών γίνεται σε συνεργασία µε τις συναρµόδιες
νοµαρχιακές υπηρεσίες των Υπουργείων Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Βιοµηχανίας,
Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εργασίας, καθώς και µε εκπρόσωπο της βιοµηχανικής εγκατάστασης.
β) Το Νοµαρχιακό Συµβούλιο µεριµνά:
- για τη δηµοσίευση στον τοπικό τύπο περίληψης των ως άνω πληροφοριακών στοιχείων και
γνωστοποίησης προς το κοινό, ότι διαθέτει λεπτοµερέστερες πληροφορίες για την ενηµέρωσή του,
- για την ανάρτηση αντιγράφου της ως άνω δηµοσίευσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Νοµαρχίας,
- για την παροχή πλήρους ενηµέρωσης των κατοίκων µε κάθε πρόσφορο µέσο, για τα ληπτέα κατάλληλα
µέτρα ασφάλειας και τη στάση που θα πρέπει να τηρείται σε περιπτωση ατυχήµατος, σύµφωνα µε τα
πληροφοριακά στοιχεία που διαθέτει,
- για τη διενέργεια ασκήσεων ετοιµότητας σε συνεργασία µε την υπηρεσία ΠΣΕΑ της Νοµαρχίας και τον
(τους) οικείο(ους) δήµο(ους) ή κοινότητα(ες), του(ων) οι κάτοικοι είναι δυνατόν να προσβληθούν από
ατύχηµα µεγάλης έκτασης.
γ) Οι αναφερόµενες στο εδάφιο (α) πληροφορίες διαβιβάζονται και στην αρµόδια ∆/νση του Υπουργείου
ΠΕΧΩ∆Ε.
δ) Οι πληροφορίες, µε τα στοιχεία που περιγράφονται στο παράρτηµα Β του άρθρου 3 της παρούσας
απόφασης, επαναλαµβάνονται µε τον τρόπο που αναφέρεται στο εδάφιο(β) και αναπροσαρµόζονται από
τις αρµόδιες νοµαρχιακές υπηρεσίες των Υπουργείων ΠΕΧΩ∆Ε, Β.Ε.Τ., Εργασίας, Υγείας Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Πυροσβεστικού Σώµατος, σε κατάλληλα κατά περίπτωση διαστήµατα, που
δεν µπορούν πάντως να υπερβαίνουν τα 3 χρόνια.
8. Όταν µία βιοµηχανική δραστηριότητα, για την οποία έχει υποβληθεί η προβλεπόµενη στο άρθρο 4
(παρ. 2) της υπ' αριθ. 18187/272/ΚΥΑ κοινοποίηση περικλείει κινδύνους ατυχηµάτων µεγάλης έκτασης
µε διασυνοριακές επιπτώσεις στην υγεία των κατοίκων και στο περιβάλλον οµόρων µε την Ελλάδα
Κρατών Μελών της ΕΟΚ, οι Ελληνικές αρχές πραγµατοποιούν διαβουλεύσεις µε το όµορο Κράτος
Μέλος, στο πλαίσιο των διµερών σχέσεών τους, ως προς τα µέτρα που λαµβάνονται και από τις δύο
πλευρές για την πρόληψη των ατυχηµάτων αυτών, καθώς για τον περιορισµό των συνεπειών τους στην
υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον. Σε περίπτωση νέων βιοµηχανικών δραστηριοτήτων οι
διαβουλεύσεις πραγµατοποιούνται πριν από την ανάληψη αυτών των δραστηριοτήτων.
Στα πλαίσια πραγµατοποίησης των ως άνω διαβουλεύσεων, το ΠΕΧΩ∆Ε κοινοποιεί προς το άνω όµορο
Κράτος Μέλος, τις πληροφορίες που του έχουν διαβιβασθεί, σύµφωνα µε το νέο άρθρο 7 (παρ. 7 εδ. γ)
της παρούσας απόφασης. Αντίστοιχα σε περίπτωση που η βιοµηχανική δραστηριότητα βρίσκεται στο
έδαφος του όµορου Κράτους Μέλους, το ΥΠΕΧΩ∆Ε παραλαµβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται
στο παράρτηµα Β του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης.
Β. ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΟ ΣΤΑ∆ΙΟ
1. Το Υπουργείο ΠΕ.ΧΩ.∆Ε.:
α) Έχει τη δυνατότητα παροχής επιστηµονικής πληροφόρησης προς το αρµόδιο για την εφαρµογή του
ειδικού σχεδίου έκτακτης ανάγκης όργανο, σύµφωνα µε το εδάφιο α της παρ. 1(Α) του άρθρου αυτού,
σχετικά µε τις επικίνδυνες ουσίες που αναφέρονται στο παράρτηµα Α του άρθρου 3 της παρούσας, για
τον περιορισµό των επιπτώσεων του ατυχήµατος στο περιβάλλον.
β) Συγκεντρώνει τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά µε τις περιστάσεις ενός ατυχήµατος µεγάλης
έκτασης, προκειµένου να ενηµερώνει την Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σύµφωνα µε το άρθρο 10
παράγραφος 1 της υπ' αριθ. 18187/272/88/ΚΥΑ.
γ) Τηρεί αρχείο ατυχηµάτων µεγάλης έκτασης και συντάσσει σχετική έκθεση προς την Κοινότητα
σύµφωνα µε το άρθρο 10 της υπ' αριθ. 18187/272/88/ΚΥΑ».
9. Η πρώτη παράγραφος του άρθρου 8 τροποποιείται ως εξής:
«οι αρµόδιες υπηρεσίες των Υπουργών Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ∆ηµόσιας Τάξης
ως εποπτεύων φορέας του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώµατος, ΠΕΧΩ∆Ε, Εργασίας και Βιοµηχανίας,
Ενέργειας και Τεχνολογίας ή οι περιφερειακές τους υπηρεσίες διενεργούν στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων
τους».
10. Το παράρτηµα ΙΙ του άρθρου 11 αντικαθίσταται από αυτό που περιλαµβάνεται στο παράρτηµα Α του
άρθρου 3 της παρούσας απόφασης,.
11. Στο παράρτηµα IV του άρθρου ΙΙ προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«ε) οξειδωτικές ουσίες:
Οι ουσίες που, όταν έρχονται σε επαφή µε άλλες ουσίες και ιδίως µε εύφλεκτες ουσίες, παρουσιάζουν
ισχυρή εξώθερµη αντίδραση».
12. Το άρθρο 12 αντικαθίσταται ως εξής:
«Αρθρο 12
Στον παραβάτη των διατάξεων της παρούσας απόφασης επιβάλλονται οι ποινικές, αστικές και
διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 28, 29 και 30 του Ν. 1650/86.
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. 1515/1985, και του
άρθρου 13 του Ν. 1561/1985, όπως τροποποιήθηκαν και συµπληρώθηκαν µε το άρθρο 31 παρ. 6 και 7
αντίστοιχα του Ν. 1650/86.
Οι κυρώσεις των προηγούµενων παραγράφων, επιβάλλονται ανεξάρτητα από τις κυρώσεις που
προβλέπονται σε άλλες διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας όπως σε σχετικές διατάξεις του Α.Ν.
2580/1940 «περί υγειονοµικών διατάξεων» (ΦΕΚ 237Α/1940) του Ν. 1568/85 (άρθρα 33, 34 και 35) ή
του Α.Ν. 207/1967 (άρθρο 1), όπως ισχύουν».
13. Η αξιολόγηση των µελετών επικινδυνότητος, καθώς και οι προβλεπόµενοι από την παρούσα ετήσιοι
έκτακτοι και λοιποί έλεγχοι δύνανται να ανατίθενται σε φορείς ηµεδαπούς ή αλλοδαπούς
εξουσιοδοτουµένους προς τούτο. Η αντίστοιχη δαπάνη θα βαρύνει τον υπεύθυνο του έργου.
Αρθρο 3
Παραρτήµατα
Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης τα παραρτήµατα που
ακολουθούν:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΕΚΕΙΝΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΡΙΘΜΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΚΑΙ ΠΟΥ ΣΥΝ∆ΕΕΤΑΙ ΜΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Το παρόν παράρτηµα εφαρµόζεται στην αποθήκευση επικίνδυνων ουσιών και/ή παρασκευασµάτων σε
οποιοδήποτε µέρος, εγκατάσταση, χώρο, κτίριο ή έκταση γης, µεµονωµένα ή µέσα σε κατάστηµα, το
οποίο είναι τόπος που χρησιµοποιείται για αποθήκευση, εκτός των περιπτώσεων όπου η αποθήκευση
συνδέεται µε εγκατάσταση που καλύπτεται από το παράρτηµα Ι και οι σχετικές ουσίες περιέχονται στο
παράρτηµα ΙΙΙ.
Οι ποσότητες που αναφέρονται στα µέρη Ι και ΙΙ ισχύουν για κάθε αποθήκευση ή σύνολο αποθηκεύσεων
του ίδιου βιοµηχάνου, όταν η απόσταση µεταξύ των αποθηκεύσεων δεν είναι επαρκής για να αποφευχθεί,
σε προβλεπτές περιστάσεις, κάθε επιδείνωση των κινδύνων µεγάλης εκτάσεως ατυχηµάτων.
Οπωσδήποτε, οι ποσότητες αυτές ισχύουν ανά σύνολο αποθηκεύσεων του ίδιου βιοµηχάνου, όταν η
απόσταση µεταξύ των σηµείων αποθηκεύσεων είναι µικρότερη των 500 µέτρων.
Οι ποσότητες που λαµβάνονται υπόψη είναι οι µέγιστες ποσότητες που βρίσκονται ή που είναι δυνατόν
να βρεθούν αποθηκευµένες σε οποιαδήποτε στιγµή.
ΜΕΡΟΣ Ι
Kατονοµαζόµενες ουσίες
Στην περίπτωση κατά την οποία µια ουσία (ή µια οµάδα ουσιών) που περιλαµβάνεται στο µέρος Ι
υπάγεται επίσης σε κάποια κατηγορία του µέρους II, πρέπει να χρησιµοποιούνται οι ποσότητες που
καθορίζονται στο µέρος Ι.
Ποσότητες (τόνοι)
Για την εφαρµογή
Για την εφαρµογή
Ουσίες η οµάδες ουσιών
των άρθρων 3 και
του άρθρου 5
4
Ακρυλοντρίλιο
20
200
Αµµωνία
50
500
Χλώριο
10
75
∆ιοξείδιο του θείου
25
250

Νιτρικό αµµώνιο (1)
350
2.500
Νιτρικό αµµώνιο υπό µορφή
1.250
10.000
λιπασµάτων (2)
Χλωρικό νάτριο
25
250
Οξυγόνο
200
2.000
Τριοξείδιο του θείου
15
100
Χλωριούχο καρβονύλιο (Φωσγένιο)
0,750
0,750
Υδροθείο
5
50
Υδροφθόριο
5
50
Υδροκυάνιο
5
20
Λιθειάνθρακας
20
200
Βρώµιο
50
500
Ακετυλένιο
5
50
Υδρογόνο
5
50
Αιθυλενοξείδιο
5
50
Προπυλενοξείδιο
5
50
2-Προπενάλη (ακρολείνη)
20
200
Φορµαλδεύδη (περιεκτικότητα >
5
50
90%)
Βρωµοµεθάνιο (µεθυλοβρωµίδιο)
20
200
Ισοκυανικός µεθυλεστέρας
0,150
0,150
Τετραθυλιούχος µόλυβδος η
5
50
τετραµεθυλιούχος µόλυβδος
1,2 ∆ιβρωοµοαιθάνιο
5
50
(αιθυλενοδιβρωµίδιο)
Υδροχλώριο (υγροποιηµένο αέριο)
25
250
∆ισοκυανικό διφαινυλ-µεθάνιο
20
200
(MDI)
∆ισοκυανικό τολυλένιο (TDI)
10
100
(1) Ισχύει για το νιτρικό αµµώνιο και τα µείγµατα αµµωνίου στα οποία η περιεκτικότητα σε άζωτο
προερχόµενο από το νιτρικό αµµώνιο είναι µεγαλύτερη από 28% κατά βάρος, και για τα υδατικά
διαλύµατα 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 σύνθετα λιπάσµατα στα οποία η περιεκτικότητα σε άζωτο προερχόµενο από το νιτρικό
αµµώνιο είναι µεγαλύτερη από 28% κατά βάρος (τα σύνθετα λιπάσµατα περιέχουν νιτρικό αµµώνιο
ανάµεικτο µε φωσφορικά ή/και καλιούχα άλατα).
ΜΕΡΟΣ ΙΙ
Κατηγορίες ουσιών και παρασκευασµάτων που δεν κατονοµάζονται στο µέρος Ι
Οι ποσότητες των διαφόρων ουσιών και παρασκευασµάτων (1) της ίδιας κατηγορίας είναι επισωρευτικές.
Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες κάποια υποδιαίρεση περιλαµβάνει περισσότερες της µιας κατηγορίες, οι
ποσότητες όλων των ουσιών και παρασκευασµάτων των συγκεκριµένων κατηγοριών στην υποδιαίρεση
αυτή πρέπει να αθροίζονται.
Ποσότητες (τόνοι)
Για την εφαρµογή
Κατηγορίες ουσιών και
των άρθρων 3 και Για την εφαρµογή του άρθρου 5(3)
παρασκευασµάτων (2)
4
Ουσίες και παρασκευάσµατα που
5
20
ταξινοµούνται ως «λίαν τοξικά»
10
200

Ουσίες και παρασκευάσµατα που
ταξινοµούνται ως «λίαν τοξικά» ,
«τοξικά» (4), «οξειδωτικά» ή
«εκρηκτικά»
Αέριες ουσίες και
παρασκευάσµατα,συµπεριλαµβανόµε
νων αυτών σε υγροποιηµένη µορφή,
οι οποίες είναι αέριες υπό κανονική
πίεση και οι οποίες ταξινοµούνται ως
«λιαν εύφλεκτες» (5)

50

200

Ουσίες και παρασκευάσµατα
(εξαιρουµένων των αερίων ουσιών
και παρασκευασµάτων που
5.000
50.000
αναφέρονται στο σηµείο 3
(ανωτέρω) οι οποίες ταξινοµούνται
ως «λιαν εύφλεκτες» ή «εξόχως
εύφλεκτες» (6).
(1) Παρασκευάσµατα είναι τα µείγµατα ή διαλύµατα που αποτελούνται από δύο ή περισσότερες ουσίες
(οδηγία 79/831/ΕΟΚ).
(2) Οι κατηγορίες ουσιών και παρασκευασµάτων είναι αυτές που καθορίζονται στις ακόλουθες οδηγίες,
καθώς και στις τροποποιήσεις τους:
-Οδηγία του Συµβουλίου 67/548/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 27ης Ιουνίου 1967 περί προσεγγίσεως των
νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων περί ταξινοµήσεως, συσκευασίας και
επισηµάνσεως των επικινδύνων ουσιών.
- Οδηγία του Συµβουλίου 73/173/ΕΟΚ, της 4ης Ιουνίου 1973, περί προσεγγίσεως των νοµοθετικών,
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων τωνι κρατών µελών που αναφέρονται στην ταξινόµηση,
συσκευασία και επισήµανση επικινδύνων παρασκευασµάτων (διαλύτες).
- Οδηγία του Συµβουλίου 77/728/ΕΟΚ, της 7ης Νοεµβρίου 1977, περί προσεγγίσεως των νοµοθετικών,
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων, των κρατών µελών που αφορούν την ταξινόµηση, συσκευασία
και επισήµανση των χρωµάτων, βερνικιών, τυπογραφικών µελανιών, κολλών και προϊόντων.
- Οδηγία του Συµβουλίου 78/631/ΕΟΚ, της 26ης Ιουνίου 1978, περί προσεγγίσεως των νοµοθετικών,
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών που αφορούν την ταξινόµηση, τη
συσκευασία και την επισήµανση των επικινδύνων παρασκευασµάτων (γεωργικά φάρµακα).
- Οδηγία του Συµβουλίου 88/379/ΕΟΚ, της 7ης Ιουνίου 1988, περί προσεγγίσεως των νοµοθετικών,
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών που αφορούν την ταξινόµηση, συσκευασία
και επισήµανση των επικινδύνων παρασκευασµάτων.
(3) Το άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) και το άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο β) τρίτη περίπτωση,
εφαρµόζονται όπου ενδείκνυται.
(4) Αν οι ουσίες και τα παρασκευάσµατα είναι σε κατάσταση που τους προσδίδει ιδιότητες ικανές να
προκαλέσουν κίνδυνο ατυχηµάτων µεγάλης εκτάσεως.
(5) Η κατηγορία αυτή περιλαµβάνει τα εύφλεκτα αέρια κατά την έννοια του παραρτήµατος IV στοιχείο γ)
i)
(6) Η κατηγορία αυτή περιλαµβάνει τα λίαν εύφλεκτα υγρά κατά την έννοια του παραρτήµατος IV
στοιχέιο ii)»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ ΚΑΤ'
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 7 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7
α) Όνοµα της Εταιρείας και διεύθυνση της τοποθεσίας.
β) Ταυτότητα και ιδιότητα του προσώπου που δίνει τα ανωτέρω στοιχεία.
γ) Επιβεβαίωση ότι η τοποθεσία υπόκειται στους κανονισµούς και/ή διοικητικές διατάξεις για την
εκτέλεση της οδηγίας και ότι η κοινοποίηση στην οποία αναφέρεται το άρθρο 5 ή, τουλάχιστον, η
δήλωση την οποία προβλέπει το άρθρο 9 παράγραφος 3, έχει υποβληθεί στην αρµόδια αρχή.
δ) Μια απλή περιγραφή της δραστηριότητας που λαµβάνει χώρα στην τοποθεσία.

ε) Τις κοινές ονοµασίες ή, στην περίπτωση αποθήκευσης που καλύπτεται από το µέρος ΙΙ του
παραρτήµατος ΙΙ, τις γενικές ονοµασίες, ή τη γενική ταξινόµηση κατά κινδύνους των ουσιών και
παρασκευασµάτων που µεσολαβούν στην τοποθεσία, και οι οποίες θα µπορούσαν να προκαλέσουν
ατύχηµα µεγάλης έκτασης, µε ένδειξη των κυριοτέρων επικίνδυνων χαρακτηρισµών τους.
στ) Γενικές πληροφορίες για την φύση των κινδύνων ατυχήµατος µεγάλης έκτασης,
συµπεριλαµβανοµένων των ενδεχοµένων επιπτώσεών τους στον πληθυσµό και το περιβάλλον.
η) Κατάλληλες πληροφορίες για την προειδοποίηση του ενδιαφεροµένου πληθυσµού, καθώς και για τη
συνεχή ενηµέρωσή του σε περίπτωση ατυχήµατος.
θ) Κατάλληλες πληροφορίες για τα µέτρα τα οποία θα πρέπει να λάβει και τη συµπεριφορά που θα πρέπει
να ακολουθήσει ο ενδιαφερόµενος πληθυσµός σε περίπτωση ατυχήµατος.
ι) Επιβεβαίωση ότι η Εταιρεία είναι υποχρεωµένη να λάβει τα αναγκαία µέτρα, συµπεριλαµβανοµένης
της επαφής µε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, προκειµένου να αντιµετωπισθούν τα ατυχήµατα και να
ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις τους.
κ) Αναφορά στο µη επιτόπιο σχέδιο εκτάκτου ανάγκης που καταρτίζεται προκειµένου να
αντιµετωπιστούν οι τυχόν µη επιτόπιες επιπτώσεις ενός ατυχήµατος. Εδώ θα πρέπει να αναφέρονται και
οι συµβουλές συµµόρφωσης µε τις τυχόν οδηγίες ή αιτήµατα των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης όταν
συµβαίνει ένα ατύχηµα.
λ) ∆ιευκρινίσεις για τον τρόπο λήψης συµπληρωµατικών πληροφοριών, µε την επιφύλαξη των περί
απορρήτου διατάξεων που προβλέπονται από την εθνική νοµοθεσία».
Αρθρο 4
Υφιστάµενες βιοµηχανικές δραστηριότητες
1. Υφιστάµενες βιοµηχανικές δραστηριότητες, στις οποίες χρησιµοποιούνται ή µπορούν να
χρησιµοποιηθούν µία ή περισσότερες ουσίες από αυτές που αναφέρονται στο παράρτηµα Α του άρθρου 3
της παρούσας απόφασης, υπάγονται στις διατάξεις της υπ' αριθ. 18187/272/1988 κοινής Υπουργικής
απόφασης, όπως αυτή ισχύει µε τις τροποποιήσεις και συµπληρώσεις της παρούσας απόφασης.
2. Για τις υφιστάµενες βιοµηχανικές δραστηριότητες της προηγούµενης παραγράφου, που υπάγονται για
πρώτη φορά στις διατάξεις της 18187/1988 κοινής Υπουργικής Απόφασης, όπως αυτή ισχύει µε τις
τροποποιήσεις και συµπληρώσεις της παρούσας απόφασης, οι βιοµήχανοι, οφείλουν να υποβάλλουν στην
αρµόδια αρχή της παραγράφου 7 (στο άρθρο 7 παρ. 2α) του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης:
α) τη δήλωση µε στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 5 της υπ' αριθ. 18187/272/1988 κοινής
Υπουργικής Απόφασης, µέσα σε ένα µήνα από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, και
β) την κοινοποίηση, µε τα στοιχεία και τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 6 της ως άνω
απόφασης, όπως ισχύει µε τις τροποποιήσεις και συµπληρώσεις της παρούσης απόφασης, το αργότερο
µέχρι την 1 Ιουνίου 1994.
Αρθρο 5
Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εθνικής Οικονοµίας, Εργασίας, Υγείας, ∆ηµόσιας Τάξης,
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων, Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, που
δηµοσιεύεται εντός έξι µηνών από τη δηµοσίευση της παρούσης στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως,
µετά από πρόταση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων και Βιοµηχανίας,
Ενέργειας και Τεχνολογίας, κωδικοποιούνται σε ενιαίο κείµενο η απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών,
Εθνικής Οικονοµίας, Εργασίας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων και Βιοµηχανίας,
Ενέργειας και Τεχνολογίας µε αριθµό 18187/272/1988 (ΦΕΚ 126/Β/3.3.88) και η παρούσα µε την οποία
τροποποιείται και συµπληρώνεται η προαναφερθείσα 18187/1988.
Αρθρο 6
Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισµού.
Αρθρο 7
Κάθε διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις της παρούσας απόφασης καταργείται.
Αρθρο 8
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει ένα (1) µήνα από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Η παρούσα απόφαση να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
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