
  ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΧΣΔΡΙΚΧΝ  

ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 

 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ & ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΔΚΣΑΚΣΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ 

ΣΜΗΜΑ ΥΔΓΙΑΜΟΤ, ΠΡΟΛΗΦΗ & ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ  ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ & 

ΛΟΙΠΧΝ ΚΑΣΑΣΡΟΦΧΝ 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ 

ΚΙΝΔΤΝΩΝ ΑΠΟ ΑΣΤΥΗΜΑΣΑ ΜΕΓΑΛΗ ΕΚΣΑΗ Ε 

ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ Η’ ΜΟΝΑΔΕ ΛΟΓΩ ΣΗ ΤΠΑΡΞΗ 

ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΩΝ ΟΤΙΩΝ (ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ SEVESO) ΤΜΦΩΝΑ 

ΜΕ ΣΗ ΝΕΑ ΚΤΑ 12044/613/2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΘΗΝΑ 

ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟ 2008 



ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 

  

Μέπορ 1: Διζαγυγή  1 

1. Αιιαγέο πνπ ππάξρνπλ ζηε λέα ΚΤΑ 12044/613/2007 ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνύκελε ΚΤΑ 

5697/590/2000………………………………………………………………………………………. 

 

1 

2. Βαζηθέο έλλνηεο…………………………………………………………………………………… 4 

3. Τπνρξεώζεηο εγθαηαζηάζεσλ……………………………………………………………………. 6 

4. Αδεηνδνηνύζα αξρή………………………………………………………………………………. 7 

Μέπορ 2: Απμοδιόηηηερ Τποςπγείυν 9 

1. Τπνπξγείν Αλάπηπμεο……………………………………………………………………………. 10 

2. Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ………………………………… 10 

3. Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο……………………………………………….. 11 

4. Τπνπξγείν Απαζρόιεζεο θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο………………………………………… 12 

5. Πεξηθεξεηαθέο Τπεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Απαζρόιεζεο θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο…………. 12 

6. Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθώλ / Γεληθό Υεκείν ηνπ Κξάηνπο………………………….. 13 

7. Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ……………………………………………….. 13 

8. Τπνπξγείν Δζσηεξηθώλ / Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (Γ/λζε ρεδηαζκνύ & 

Αληηκεηώπηζεο Δθηάθησλ Αλαγθώλ) ………………………………………………………………… 

 

14 

9. Τπνπξγείν Δζσηεξηθώλ / Αξρεγείν Ππξνζβεζηηθνύ ώκαηνο…………………………………… 15 

Μέπορ 3: Απμοδιόηηηερ Νομαπσιακών Αςηοδιοικήζευν……………………………………….. 15 

1. Γηεύζπλζε Αλάπηπμεο…………………………………………………………………………….. 15 

2. Γηεύζπλζε Πεξηβάιινληνο………………………………………………………………………… 16 

3. Γηεύζπλζε Τγείαο…………………………………………………………………………………. 17 

4. Ννκαξρηαθό πκβνύιην…………………………………………………………………………… 17 

5. Γξαθείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο………………………………………………………………….. 18 

Μέπορ 4: Απμοδιόηηηερ Ππυηοβάθμιυν ΟΣΑ…………………………………………………… 19 

Μέπορ 5: σέδια Έκηακηηρ Ανάγκηρ……………………………………………………………… 20 

Μέπορ 6: Αναγκαίερ πληποθοπίερ για ηην εθαπμογή ηηρ ΚΤΑ 12044/613/2007 από ηα Γπαθεία 

Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ ηυν Νομαπσιακών Αςηοδιοικήζευν και ηιρ Γιεςθύνζειρ Πολιηικήρ 

Πποζηαζίαρ ηυν Πεπιθεπειών………………………………………………………………………. 

 

 

20 

 

Πίνακαρ 1. Γπάζειρ ςπηπεζιών ζηα πλαίζια ηηρ ΚΤΑ 12044/613/2007  

 

 

 

 



 
Τπνπξγείν Δζσηεξηθώλ/Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 
Γηεύζπλζε ρεδηαζκνύ & Αληηκεηώπηζεο Δθηάθησλ Αλαγθώλ 

Σκήκα ρεδηαζκνύ, Πξόιεςεο & Αληηκεηώπηζεο Σερλνινγηθώλ & Λνηπώλ Καηαζηξνθώλ  

 

1/ 21 

 

ΜΔΡΟ 1: ΔΙΑΓΧΓΗ 

Ζ αληηκεηώπηζε ησλ θηλδύλσλ από αηςσήμαηα μεγάληρ έκηαζηρ ζε εγκαηαζηάζειρ με 

επικίνδςνερ οςζίερ πξνζδηνξίδεηαη από ηη νέα Κοινή Τποςπγική Απόθαζη 

12044/613/2007: «Καζνξηζκόο κέηξσλ θαη όξσλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε θηλδύλσλ από 

αηπρήκαηα κεγάιεο έθηαζεο ζε εγθαηαζηάζεηο ή κνλάδεο ιόγσ ηεο ύπαξμεο επηθίλδπλσλ 

νπζηώλ», ΦΔΚ 376, η.Β, ε νπνία αληηθαηέζηεζε ηελ πξνεγνύκελε ΚΤΑ 5697/590/29-03-

2000, ΦΔΚ 405, η.Β. 

Με ηε λέα ΚΤΑ ελζσκαηώλεηαη ε ηξνπνπνίεζε ηεο επξσπατθήο νδεγίαο 2003/105/ΔΚ 

(SEVESO ΗΗ). Με ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο επξσπατθήο νδεγίαο επεθηάζεθε ην πεδίν εθαξκνγήο 

ηεο ώζηε λα θαιύςεη θηλδύλνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε εμνξπθηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ιόγσ ησλ 

ρξεζηκνπνηνύκελσλ εθξεθηηθώλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ δηάζεζεο 

ππνιεηκκάησλ) θαη κε ηελ απνζήθεπζε ληηξηθνύ ακκσλίνπ θαζώο θαη ιηπαζκάησλ κε βάζε 

ην ληηξηθό ακκώλην. Ζ ηξνπνπνηεκέλε νδεγία θαιύπηεη ηελ έθξεμε ππξνηερλεκάησλ πνπ 

έιαβε ρώξα ζην Enschede ηεο Οιιαλδίαο ην Μάην ηνπ 2000, πξνηείλνληαο θαιύηεξν νξηζκό 

ησλ εθξεθηηθώλ θαη ππξνηερληθώλ νπζηώλ παξάιιεια κε ηελ αύμεζε ησλ νξηαθώλ 

πνζνηήησλ γηα ηηο νπζίεο απηέο. Ζ ηξνπνπνηεκέλε νδεγία ιακβάλεη επίζεο ππόςηλ ηα 

αηπρήκαηα ζην νξπρείν εμόξπμεο ρξπζνύ ηεο «Baia Mare» (απόξξηςε θπαλίνπ ζηνλ πνηακό 

Tisza) ζηελ ηνπνζεζία Sasar ηεο Ρνπκαλίαο, ζηηο 30 Ηαλνπαξίνπ ηνπ 2000 θαη ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο ιηπαζκάησλ ηεο AZF ζηελ Σνπινύδε ηεο Γαιιίαο, ζηηο 21 επηεκβξίνπ 2001. 

Δηδηθόηεξα, ηα αηπρήκαηα ζην Enschede θαη ζηελ Σνπινύδε, επέβαιαλ ηξνπνπνηήζεηο γηα ηνλ 

θαιύηεξν καθξνπξόζεζκν πξνγξακκαηηζκό ησλ ρξήζεσλ γεο. Δπηπιένλ, θαηόπηλ ησλ 

ζπζηάζεσλ δύν κειεηώλ πνπ πξόζθαηα νινθιεξώζεθαλ από ην JRC-Ispra γηα ηηο 

θαξθηλνγόλεο νπζίεο θαη ηηο νπζίεο πνπ είλαη επηθίλδπλεο γηα ην πεξηβάιινλ, 

ζπκπεξηιακβάλεη πεξηζζόηεξεο θαξθηλνγόλεο νπζίεο θαη πεξηνξίδεη ηηο νξηαθέο πνζόηεηεο γηα 

ηηο νπζίεο πνπ είλαη ηνμηθέο γηα ην πδάηηλν πεξηβάιινλ.  

1. Αλλαγέρ πος ςπάπσοςν ζηη νέα ΚΤΑ 12044/613/2007 ζε ζσέζη με ηην πποηγούμενη 

ΚΤΑ 5697/590/2000 

o Πεδίο εθαπμογήρ: 

ςμπεπιλήθθηκαν: νη εξγαζίεο ρεκηθήο θαη ζεξκηθήο επεμεξγαζίαο θαη απνζήθεπζεο 

νξπθηώλ ζε νξπρεία, ιαηνκεία ή κέζσ γεσηξήζεσλ, ζηηο νπνίεο ππεηζέξρνληαη 

επηθίλδπλεο νπζίεο θαη νη ελ ελεξγεία εγθαηαζηάζεηο δηάζεζεο απνβιήησλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ιεθαλώλ ή θξαγκάησλ ζπγθξάηεζεο ππνιεηκκάησλ, νη 

νπνίεο πεξηέρνπλ επηθίλδπλεο νπζίεο, ηδίσο όηαλ ρξεζηκνπνηνύληαη ζε ζπλδπαζκό κε ηε 

ρεκηθή θαη ζεξκηθή επεμεξγαζία νξπθηώλ 
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Δξαιπέθηκαν: ε αλαδήηεζε θαη εθκεηάιιεπζε νξπθηώλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

πδξνγνλαλζξάθσλ, ζηε ζάιαζζα. 

o Δίδορ επικίνδςνυν οςζιών και όπια αςηών 

 Γηεπξύλζεθε ην πεδίν εθαξκνγήο κε ηε κεηαιιεπηηθή δξαζηεξηόηεηα. 

 ην παξάξηεκα Η ηνπ άξζξνπ 20,  

 ηηο επηθίλδπλεο νπζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ιηπάζκαηα, γηα ην ληηξηθό ακκώλην 

έγηλε επαλαδηαηύπσζε πνπ θαιύπηεη θαη ιηπάζκαηα ηθαλά γηα απηνζπληεξνύκελε 

απνζύλζεζε, πιηθά «εθηόο πξνδηαγξαθώλ» θαη ιηπάζκαηα πνπ δελ αληαπνθξίλνληαη 

επηηπρώο ζηε δνθηκή εθξεθηηθόηεηαο. Δπηπιένλ, πξνζηέζεθαλ θαη ζύλζεηα 

ιηπάζκαηα κε βάζε ην ληηξηθό θάιην. 

 Πξνζηέζεθαλ επηά λέεο θαξθηλνγόλεο νπζίεο κε ηαπηόρξνλε αύμεζε ησλ νξίσλ 

(από 1 θηιό ζε 500 θηιά θαη 2000 θηιά, γηα ηηο ζηήιεο 2 θαη 3 αληίζηνηρα). 

 Σξνπνπνηήζεθε ν αζξνηζηηθόο θαλόλαο γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ ζπλνιηθώλ 

θηλδύλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηνμηθόηεηα, ηελ αλαθιεμηκόηεηα θαη ηελ 

νηθνηνμηθόηεηα. 

 Δπαλαπξνζδηνξίζηεθαλ ηα όξηα γηα ηα πεηξειαηνεηδή πξντόληα  

 Μεηώζεθαλ ηα όξηα γηα ηηο νπζίεο R 50 θαη R 51/53 νη νπνίεο είλαη επηθίλδπλεο 

γηα ην πεξηβάιινλ. 

Με βάζε ηα παξαπάλσ, από ην πεδίν εθαξκνγήο ηεο νδεγίαο αλακέλεηαη λα εμαηξεζνύλ 

αξθεηέο εγθαηαζηάζεηο απνζήθεπζεο πεηξειαηνεηδώλ, ελώ από ηελ άιιε ζα εληαρζνύλ 

εγθαηαζηάζεηο δηάζεζεο απνβιήησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ιεθαλώλ ή θξαγκάησλ 

ζπγθξάηεζεο ππνιεηκκάησλ θαζώο θαη εγθαηαζηάζεηο πνπ πεξηέρνπλ νπζίεο επηθίλδπλεο γηα 

ην πεξηβάιινλ. Δπηπιένλ ζεκεηώλεηαη όηη ζηελ παξ. 5.5 ηνπ Παξαξηήκαηνο ηεο ΚΤΑ 

24944/1159/30.06.2006, ΦΔΚ 791, η. Β’), πνπ αθνξά ζηε δηαρείξηζε επηθίλδπλσλ 

απνβιήησλ, πξνβιέπεηαη ε εθπόλεζε κειεηώλ αζθαιείαο θαη ε θαηάξηηζε εζσηεξηθώλ 

ζρεδίσλ έθηαθηεο αλάγθεο από ηνπο θνξείο δηαρείξηζεο Υώξσλ Τγεηνλνκηθήο Σαθήο 

Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ (ΥΤΣΔΑ), εθόζνλ δηαρεηξίδνληαη απόβιεηα κε πεξηεθηηθόηεηα θαη 

ζε πνζόηεηα επηθίλδπλσλ νπζηώλ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο ειιεληθήο θαη 

θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ θηλδύλσλ κεγάισλ αηπρεκάησλ 

ζρεηηδνκέλσλ κε επηθίλδπλεο νπζίεο.  

o Τποβολή Κοινοποιήζευν & Μελεηών Αζθαλείαρ & Αξιολόγηζη 

 Ζ θνηλνπνίεζε θαη ε κειέηε αζθαιείαο πξέπεη λα ππνβάιινληαη από ηνλ αζθνύληα 

ηελ εθκεηάιιεπζε ζηελ αδεηνδνηνύζα αξρή θαη ζε ειεθηξνληθή πιένλ κνξθή. 



 
Τπνπξγείν Δζσηεξηθώλ/Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 
Γηεύζπλζε ρεδηαζκνύ & Αληηκεηώπηζεο Δθηάθησλ Αλαγθώλ 

Σκήκα ρεδηαζκνύ, Πξόιεςεο & Αληηκεηώπηζεο Σερλνινγηθώλ & Λνηπώλ Καηαζηξνθώλ  

 

3/ 21 

 

 Ζ θνηλνπνίεζε δε δηαβηβάδεηαη πιένλ ζην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & 

Σξνθίκσλ, παξά κόλν ζηελ πεξίπησζε πνπ νη επηθίλδπλεο νπζίεο ραξαθηεξίδνληαη σο 

θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντόληα, βηνθηόλα ή/θαη ιηπάζκαηα.  

 Αληίγξαθν ηεο Μειέηεο Αζθαιείαο δηαβηβάδεηαη πιένλ θαη ζηε ΓΓΠΠ, ην νπνίν 

όηαλ απαηηείηαη, ηίζεηαη ζηε δηάζεζε ηεο Τπνζηεξηθηηθήο Οκάδαο ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ 

Ν. 3491/2006. 

 Έσο ηηο 31 Ηαλνπαξίνπ ηνπ θάζε έηνπο, ε αδεηνδνηνύζα αξρή απνζηέιιεη ζην ΤΠΑΝ, 

ζην ΤΠΔΥΩΓΔ / Γηεύζπλζε Πεξηβαιινληηθνύ ρεδηαζκνύ θαη ζηε ΓΓΠΠ / 

Γηεύζπλζε ρεδηαζκνύ θαη Αληηκεηώπηζεο Δθηάθησλ Αλαγθώλ, ζπγθεληξσηηθό 

θαηάινγν ησλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ έρνπλ ππνβάιεη θνηλνπνίεζε θαη κειέηε 

αζθαιείαο. 

 Ζ αδεηνδνηνύζα αξρή δηαβηβάδεη ζην ΓΥΚ ζε ειεθηξνληθή κνξθή ηα ζηνηρεία πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζην Παξάξηεκα ΗΗ (παξάγξαθνο ΗΗΗ.Γ) ηνπ άξζξνπ 20 ηεο ΚΤΑ, κε 

ηα αληίζηνηρα πνζνηηθά ζηνηρεία. Σν ΓΥΚ εληόο 15 εκεξώλ από ηελ παξαιαβή ηεο 

κειέηεο αζθαιείαο βεβαηώλεη εγγξάθσο ηελ αδεηνδνηνύζα αξρή εάλ ε εγθαηάζηαζε 

ππάγεηαη ή όρη ζηηο δηαηάμεηο ηεο ΚΤΑ θαη ε βεβαίσζε δηαβηβάδεηαη ζηηο αξκόδηεο 

Γηεπζύλζεηο ησλ Τπνπξγείσλ Αλάπηπμεο θαη ΠΔΥΩΓΔ, πξνθεηκέλνπ λα μεθηλήζεη ε 

δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο ηεο κειέηεο αζθαιείαο. 

 πγθεθξηκελνπνηείηαη θαη ειαηηώλεηαη ν ζπλνιηθόο ρξόλνο αμηνιόγεζεο ησλ κειεηώλ 

αζθαιείαο (γίλεηαη 6 κήλεο) 

 Μεηά ηελ νξηζηηθή θαηαρώξεζε ηεο κειέηεο αζθαιείαο, ε αδεηνδνηνύζα αξρή 

απνζηέιιεη 1 αληίγξαθν ηεο κειέηεο αζθαιείαο κόλν ζην Γξαθείν Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο ηεο νηθείαο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο θαη όρη θαη ζηε Γηεύζπλζε 

Πεξηβάιινληνο απηήο όπσο ίζρπε. 

o Δνημέπυζη πολιηών & επιθευπήζειρ 

 Ζ Γηεύζπλζε Πεξηβάιινληνο ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο, θάζε θνξά πνπ ηεο 

δηαβηβάδεηαη Μειέηε Αζθαιείαο από ηελ αδεηνδνηνύζα αξρή απνζηέιιεη εληόο 1 

κήλα κόλν ζην νηθείν Ννκαξρηαθό πκβνύιην θαη όρη θαη ζην ΤΠΔΥΩΓΔ όπσο 

ίζρπε, ζηνηρεία ηεο Μειέηεο Αζθαιείαο ζε ζπλεξγαζία κε ζπλαξκόδηεο Γηεπζύλζεηο 

ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο. ηε ζπλέρεηα, ην Ννκαξρηαθό πκβνύιην εθηόο 

ησλ άιισλ ππνρξενύηαη πιένλ θαη: 

 λα ελεκεξώλεη ηε ΓΓΠΠ ζρεηηθά κε ηηο ελέξγεηεο ζηηο νπνίεο πξόθεηηαη λα 

πξνβεί,  
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 λα απνζηέιιεη ζηε ΓΓΠΠ θαη ζην ΤΠΔΥΩΓΔ έθζεζε γηα ηηο ελέξγεηεο ζηηο 

νπνίεο έρεη πξνβεί ζρεηηθά κε ηελ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνύ  

 λα δηελεξγεί αζθήζεηο εηνηκόηεηαο ζε ζπλεξγαζία κε ην Γξαθείν Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο, ηνπο νηθείνπο δήκνπο θαη ηε ΓΓΠΠ 

θαη 

 λα απνζηέιιεη ζηε ΓΓΠΠ έθζεζε ζρεηηθά κε ηηο αζθήζεηο εηνηκόηεηαο ζηηο 

νπνίεο έρεη πξνβεί. 

 ηελ πεξίπησζε εγθαηάζηαζεο πνπ εδξεύεη ζε όκνξν Κξάηνο-Μέινο κε θίλδπλν 

δηαζπλνξηαθώλ επηπηώζεσλ, ην ΤΠΔΥΩΓΔ θνηλνπνηεί πιένλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

παξαιακβάλεη από ην Κξάηνο-Μέινο ζηε ΓΓΠΠ. 

 Οη επηζεσξήζεηο πξνβιέπνληαη πιένλ γηα όιεο ηηο εγθαηαζηάζεηο κε επηθίλδπλεο 

νπζίεο θαη όρη κόλν γηα απηέο ηνπ άλσ νξίνπ. 

2. Βαζικέρ έννοιερ 

o Δπικίνδςνερ οςζίερ: νπζίεο, κίγκαηα ή παξαζθεπάζκαηα, πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην 

παξάξηεκα Η (κέξνο 1) ηνπ άξζξνπ 20 ή απηά πνπ πιεξνύλ ηα θαζνξηδόκελα ζην 

παξάξηεκα Η (κέξνο 2) ηνπ άξζξνπ 20 θξηηήξηα, ππό κνξθή πξώηεο ύιεο πξντόλησλ, 

παξαπξντόλησλ, θαηαινίπσλ ή ελδηάκεζσλ πξντόλησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη 

εθείλσλ πνπ επιόγσο αλακέλεηαη λα πξνθύςνπλ ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο. 

o Πεδίο εθαπμογήρ: εγθαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο ππάξρνπλ επηθίλδπλεο νπζίεο ζε 

πνζόηεηεο: 

 ίζεο ή αλώηεξεο από ηηο αλαθεξόκελεο ζην παξάξηεκα Η (κέξε 1 θαη 2, ζηήιε 2) ηνπ 

άξζξνπ 20 (εθεξήρ θα αναθέπονηαι υρ εγκαηαζηάζειρ κάηυ οπίος) 

 πνζόηεηεο ίζεο ή αλώηεξεο από ηηο αλαθεξόκελεο ζην παξάξηεκα Η (κέξε 1 θαη 2, 

ζηήιε 3) ηνπ άξζξνπ 20 (εθεξήρ θα αναθέπονηαι υρ εγκαηαζηάζειρ άνυ οπίος) 

από ην πεδίν εθαξκνγήο ηεο απόθαζεο εξαιπούνηαι: 

 Οη ζηξαηησηηθέο εγθαηαζηάζεηο, κνλάδεο ή απνζήθεο. 

 Οη θίλδπλνη από ηνληίδνπζα αθηηλνβνιία. 

 Ζ νδηθή, ζηδεξνδξνκηθή, εζσηεξηθή πισηή, ζαιάζζηα ή αεξνπνξηθή κεηαθνξά θαη 

ελδηάκεζε απνζήθεπζε επηθίλδπλσλ νπζηώλ, εθηόο ησλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ 

θαιύπηνληαη από ηελ παξνύζα απόθαζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θόξησζεο, 

εθθόξησζεο θαη κεηαθόξησζεο από θαη πξνο άιιν κεηαθνξηθό κέζν ζηηο 

απνβάζξεο, πξνβιήηεο θαη ζηδεξνδξνκηθνύο ζηαζκνύο δηαινγήο. 



 
Τπνπξγείν Δζσηεξηθώλ/Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 
Γηεύζπλζε ρεδηαζκνύ & Αληηκεηώπηζεο Δθηάθησλ Αλαγθώλ 

Σκήκα ρεδηαζκνύ, Πξόιεςεο & Αληηκεηώπηζεο Σερλνινγηθώλ & Λνηπώλ Καηαζηξνθώλ  

 

5/ 21 

 

 Ζ κεηαθνξά επηθίλδπλσλ νπζηώλ κέζσ αγσγώλ εθηόο ησλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ 

θαιύπηνληαη από ηελ παξνύζα απόθαζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζηαζκώλ 

άληιεζεο. 

 Ζ εθκεηάιιεπζε (αλίρλεπζε, εμόξπμε θαη επεμεξγαζία) νξπθηώλ ζε νξπρεία, 

ιαηνκεία ή κέζσ γεσηξήζεσλ, εμαηξνπκέλσλ ησλ εξγαζηώλ ρεκηθήο θαη ζεξκηθήο 

επεμεξγαζίαο θαη ηεο απνζήθεπζεο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο εξγαζίαο απηέο, ζηηο νπνίεο 

ππεηζέξρνληαη επηθίλδπλεο νπζίεο όπσο νξίδνληαη ζην Παξάξηεκα Η ηνπ άξζξνπ 20 

ηεο παξνύζαο απόθαζεο. 

 Ζ αλαδήηεζε θαη εθκεηάιιεπζε νξπθηώλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

πδξνγνλαλζξάθσλ, ζηε ζάιαζζα. 

 Οη ρώξνη πγεηνλνκηθήο ηαθήο απνβιήησλ πιελ ησλ ελ ελεξγεία εγθαηαζηάζεσλ 

δηάζεζεο απνβιήησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ιεθαλώλ ή θξαγκάησλ 

ζπγθξάηεζεο ππνιεηκκάησλ, νη νπνίνη πεξηέρνπλ επηθίλδπλεο νπζίεο όπσο νξίδεηαη 

ζην Παξάξηεκα Η ηνπ άξζξνπ 20, ηδίσο όηαλ ρξεζηκνπνηνύληαη ζε ζπλδπαζκό κε ηε 

ρεκηθή θαη ζεξκηθή επεμεξγαζία νξπθηώλ. 

o Πληποθοπίερ πος κοινοποιούνηαι ζηοςρ πολίηερ: αλαθέξνληαη ζην παξάξηεκα V ηνπ 

άξζξνπ 20 ηεο ΚΤΑ. 

o Πολιηική Ππόλητηρ Μεγάλυν Αηςσημάηυν: Τπνβάιιεηαη από ηηο εγθαηαζηάζεηο 

θάησ νξίνπ ζύκθσλα κε ην άξζξν 7 ηεο ΚΤΑ θαη ηηο αξρέο ηνπ παξαξηήκαηνο ΗΗΗ ηνπ 

άξζξνπ 20 ηεο ΚΤΑ. 

o Κοινοποίηζη: Τπνβάιιεηαη από ηηο εγθαηαζηάζεηο άλσ θαη θάησ νξίνπ ζύκθσλα κε ην 

άξζξν 6 ηεο ΚΤΑ. 

o Μελέηη αζθαλείαρ: Τπνβάιιεηαη από ηηο εγθαηαζηάζεηο άλσ νξίνπ ζηελ αδεηνδνηνύζα 

αξρή ζύκθσλα κε ην άξζξν 8 ηεο ΚΤΑ.  

o Καηασώπηζη Μελέηηρ Αζθαλείαρ: Ζ θαηαρώξεζε ηεο κειέηεο αζθαιείαο γίλεηαη από 

ηελ αδεηνδνηνύζα αξρή κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ γλσκνδνηήζεσλ από ηηο αξκόδηεο 

ππεξεζίεο. 

o Απσέρ ηυν άπθπυν 6 και 8 

Πξόθεηηαη γηα ηνπο παξαθάησ θνξείο: 

 Τπνπξγείν Αλάπηπμεο 

 Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ 

 Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο 
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 Τπνπξγείν Απαζρόιεζεο θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο 

 Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 

 Σνπηθή Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία 

 Γεληθό Υεκείν ηνπ Κξάηνπο 

 Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ (ζε πεξίπησζε πνπ νη επηθίλδπλεο 

νπζίεο ραξαθηεξίδνληαη σο θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντόληα, βηνθηόλα ή / θαη 

ιηπάζκαηα). 

Όηαλ νη παξαπάλσ θνξείο αλαθέξνληαη σο αξρέο ηνπ άξζξνπ 6, ιακβάλνπλ κόλν αληίγξαθα 

ηεο θνηλνπνίεζεο ηεο εγθαηάζηαζεο, ελώ όηαλ αλαθέξνληαη σο αξρέο ηνπ άξζξνπ 8, 

ιακβάλνπλ θαη αληίγξαθα ηεο κειέηεο αζθαιείαο. 

3. Τποσπεώζειρ εγκαηαζηάζευν 

Οη ππνρξεώζεηο ησλ εγθαηαζηάζεσλ δηαθνξνπνηνύληαη αλάινγα κε ην εάλ είλαη 

εγθαηαζηάζεηο άλσ ή θάησ νξίνπ. 

Δγθαηαζηάζεηο θάησ νξίνπ: 

 Τπνβνιή θνηλνπνίεζεο (παξ. 2α, άξζξν 5 θαη  παξ. 1α, άξζξν 6) 

 Τπνβνιή Πνιηηηθήο Πξόιεςεο κεγάισλ αηπρεκάησλ (παξ. 2β, άξζξν 5 θαη  παξ. 1, 

άξζξν 7) 

Δγθαηαζηάζεηο άλσ νξίνπ 

 Τπνβνιή θνηλνπνίεζεο  (παξ. 2α, άξζξν 5 θαη  παξ. 1α, άξζξν 6) 

 Τπνβνιή κειέηεο αζθαιείαο  (παξ. 2γ, άξζξν 5) 

 Δζσηεξηθά ρέδηα έθηαθηεο αλάγθεο (παξ. 2γ, άξζξν 5) 

ε πεξίπησζε αηπρήκαηνο κεγάιεο έθηαζεο, ν αζθώλ ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο εγθαηάζηαζεο, 

ελεκεξώλεη άκεζα κεηά ην αηύρεκα ηηο εμήο ππεξεζίεο (παξ. 1α, άξζξν 14): 

o ηελ αδεηνδνηνύζα αξρή  

o ην Γξαθείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο νηθείαο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο  

o ηε ΓΓΠΠ 

θαη δηαβηβάδεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 14 ηεο ΚΤΑ ζε δηάζηεκα 1 κήλα 

κεηά ην αηύρεκα. 
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4. Αδειοδοηούζα απσή  

ύκθσλα κε ηελ παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 3 ηεο ΚΤΑ 12044/613/2007, αδεηνδνηνύζα αξρή είλαη νη 

Γηεπζύλζεηο Αλάπηπμεο ησλ Ννκαξρηαθώλ Απηνδηνηθήζεσλ θαη νη αληίζηνηρεο θαηά 

πεξίπησζε Τπεξεζίεο ηνπ ΤΠΑΝ. Με βάζε ηε ζρεηηθή αιιεινγξαθία ζην πιαίζην 

εθαξκνγήο ηεο ΚΤΑ 12044/613/2007, από πιεπξάο ΤΠΑΝ, νη αξκόδηεο Γηεπζύλζεηο είλαη 

αλάινγα κε ην είδνο ηεο εγθαηάζηαζεο νη εμήο: 

 Γεληθή Γηεύζπλζε Δλέξγεηαο ηνπ ΤΠΑΝ ή 

 Γεληθή Γξακκαηεία Βηνκεραλίαο. 

Ζ αδεηνδνηνύζα αξρή έρεη ηηο εμήο αξκνδηόηεηεο: 

o Διέγρεη ηηο θνηλνπνηήζεηο ησλ εγθαηαζηάζεσλ (παξ. 1α, άξζξν 6).  

o ε πεξίπησζε πνπ πεηζζεί όηη ζπγθεθξηκέλεο νπζίεο πνπ ππάξρνπλ ζηελ 

εγθαηάζηαζε ή ζε νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο δελ ελέρνπλ θίλδπλν κεγάινπ αηπρήκαηνο, 

κπνξεί λα πεξηνξίδεη ηηο απαηηνύκελεο ζηηο κειέηεο αζθαιείαο πιεξνθνξίεο ζε όζεο 

ζρεηίδνληαη κε ηελ πξόιεςε ησλ ππόινηπσλ θηλδύλσλ κεγάισλ αηπρεκάησλ θαη ηνλ 

πεξηνξηζκό ησλ ζπλεπεηώλ ηνπο γηα ηνλ άλζξσπν θαη ην πεξηβάιινλ (παξ. Α.4.1 

εδάθην I, άξζξν 8).  

o Γηαβηβάδεη αληίγξαθν ησλ θνηλνπνηήζεσλ θαζώο θαη ησλ εθζέζεσλ πνιηηηθήο 

πξόιεςεο κεγάισλ αηπρεκάησλ ζηηο ππεξεζίεο ηνπ άξζξνπ 6 γηα ελεκέξσζε, ζε 

ρξνληθό δηάζηεκα 1 κήλα από ηελ παξαιαβή ηνπο (παξ. 1β, άξζξν 6). 

o Γηαβηβάδεη αληίγξαθν ηεο Μειέηεο Αζθαιείαο ζηηο ππεξεζίεο ηνπ άξζξνπ 8 ζε 

ρξνληθό δηάζηεκα 1 κήλα από ηελ παξαιαβή ηεο (παξ. Β.1, άξζξν 8). 

o Γηαβηβάδεη ζην ΓΥΚ πνζνηηθά ζηνηρεία ησλ νπζηώλ ηεο εγθαηάζηαζεο (άξζξν 20, 

παξάξηεκα ΗΗ, παξάγξαθνο ΗΗΗ.Γ), ηα νπνία έρεη πξνεγνπκέλσο ππνβάιεη ζε απηήλ 

ειεθηξνληθά ν αζθώλ ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο εγθαηάζηαζεο θαη εληόο 15 εκεξώλ 

ιακβάλεη ηε γλσκνδόηεζε ηνπ ΓΥΚ γηα ην εάλ ε εγθαηάζηαζε ππάγεηαη ή όρη ζηηο 

δηαηάμεηο ηεο ΚΤΑ, πξνθεηκέλνπ λα μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο ηεο κειέηεο 

αζθαιείαο θαη ζηε ζπλέρεηα δηαβηβάδεη ηε γλσζηνπνίεζε ηνπ ΓΥΚ ζηα Τπνπξγεία 

Αλάπηπμεο θαη ΠΔΥΩΓΔ (παξ. Β.1γ, άξζξν 8). 

o Έυρ ηην 31
η
 Ιανοςαπίος κάθε έηοςρ απνζηέιιεη ζπγθεληξσηηθό θαηάινγν ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ πνπ έρνπλ ππνβάιεη θνηλνπνίεζε (παξ. 5, άξζξν 6) θαη Μειέηε 

Αζθαιείαο (παξ. Α.4.2, άξζξν 8) ζην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο, ζην Τπνπξγείν 

Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ θαη ζηε Γεληθή Γξακκαηεία 

Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο. 
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o Έυρ ηην 31
η
 Ιανοςαπίος κάθε έηοςρ θνηλνπνηεί ζην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, 

Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ θαηάινγν εγθαηαζηάζεσλ γηα ηηο νπνίεο κπνξνύλ 

λα πεξηνξηζηνύλ νη πιεξνθνξίεο ησλ ππνβαιιόκελσλ Μειεηώλ Αζθαιείαο (παξ. 

Α.4.1 εδάθην ii, άξζξν 8). 

o Αλαθνηλώλεη ζηνλ αζθνύληα ηελ εθκεηάιιεπζε ηα ζπκπεξάζκαηά ηεο κε βάζε ηηο 

γλσκνδνηήζεηο από ηελ εμέηαζε ηεο Μειέηεο Αζθαιείαο θαη δεηά ζπκπιεξσκαηηθά 

ζηνηρεία όπνπ ην ζεσξεί ζθόπηκν (παξ. Β.4, άξζξν 8). 

o Μπνξεί λα απαγνξεύζεη όπνπ απαηηείηαη ηελ έλαξμε ή ηε ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγίαο 

κίαο εγθαηάζηαζεο (παξ. Β.4, άξζξν 8). 

o Πξνβαίλεη ζε θαηαρώξεζε ηεο Μειέηεο Αζθαιείαο κεηά ην πέξαο ησλ 

γλσκνδνηήζεσλ ζε ρξνληθό δηάζηεκα 1 κήλα από ηελ παξαιαβή ηεο ηειεπηαίαο 

γλσκνδόηεζεο (παξ. Γ.1, άξζξν 8). 

o Απνζηέιιεη αληίγξαθν ηεο Μειέηεο Αζθαιείαο ζην Γξαθείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 

ηεο νηθείαο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο κέζα ζε 1 κήλα από ηελ νξηζηηθή 

θαηαρώξεζε ηεο κειέηεο (παξ. Γ.3, άξζξν 8). 

o Πξνζδηνξίδεη ηηο εγθαηαζηάζεηο όπνπ ππάξρεη πηζαλόηεηα πνιιαπιαζηαζηηθώλ 

θαηλνκέλσλ θαη κεξηκλά: 

 γηα ηελ θαηάιιειε αληαιιαγή πιεξνθνξηώλ κεηαμύ ησλ γεηηνληθώλ 

εγθαηαζηάζεσλ (παξ. 2α, άξζξν 10) 

 γηα ηελ παξνρή πιεξνθνξηώλ ζην Γξαθείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο 

νηθείαο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο, πξνθεηκέλνπ λα κεξηκλήζεη γηα ηελ 

εθπόλεζε ησλ εμσηεξηθώλ ζρεδίσλ έθηαθηεο αλάγθεο (παξ. 2β, άξζξν 10 θαη 

παξ. Γ.2, άξζξν 9) 

 γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ πνιηηώλ ζε ζπλεξγαζία κε ηηο Γηεπζύλζεηο 

Πεξηβάιινληνο ησλ Ννκαξρηαθώλ Απηνδηνηθήζεσλ, νη νπνίεο απνζηέιινπλ 

ηηο πιεξνθνξίεο γηα ηα κέηξα αζθαιείαο ζην νηθείν Ννκαξρηαθό πκβνύιην 

(παξ. 2β, άξζξν 10 θαη παξ. 1 θαη 2, άξζξν 13) 

 γηα ηελ ελεκέξσζε όισλ ησλ ππεξεζηώλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 6 (παξ. 

3, άξζξν 10). 

o ε πεξίπησζε πνπ κία εγθαηάζηαζε πνπ βξίζθεηαη θνληά ζην έδαθνο άιινπ 

Κξάηνπο-Μέινπο ηεο Δ.Δ. δε δύλαηαη λα πξνθαιέζεη δηαζπλνξηαθέο επηπηώζεηο θαη 

δελ απαηηείηαη γηα απηήλ εμσηεξηθό ΑΣΑΜΔ, ελεκεξώλεη ην άιιν Κξάηνο-Μέινο 

(παξ. 5, άξζξν 13). 
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o Μεξηκλά γηα ηε δεκνζηνπνίεζε ηεο Μειέηεο Αζθαιείαο (παξ. 6, άξζξν 13). 

o Μεξηκλά ώζηε νη πνιίηεο λα δίδνπλ ηε γλώκε ηνπο θαηά ην ζρεδηαζκό 

εγθαηαζηάζεσλ άλσ νξίνπ, γηα ηε κεηαηξνπή πθηζηάκελσλ εγθαηαζηάζεσλ θαη γηα 

ηε δηαξξύζκηζε ησλ ρώξσλ γύξσ από ηηο πθηζηάκελεο εγθαηαζηάζεηο (παξ. 7, άξζξν 

13). 

o ε πεξίπησζε αηπρήκαηνο: 

o Παξαθνινπζεί ηελ θαηαζηνιή ηνπ αηπρήκαηνο θαη ελεκεξώλεη ηε ΓΓΠΠ 

κέζσ ηνπ Γξαθείνπ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο νηθείαο Ννκαξρηαθήο 

Απηνδηνίθεζεο (παξ. 3, άξζξν 14). 

o πιιέγεη ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ αλάιπζε ηνπ αηπρήκαηνο, 

δηαζθαιίδεη ηε ιήςε ησλ απαηηνύκελσλ ζεξαπεπηηθώλ κέηξσλ από ηνλ 

αζθνύληα ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο εγθαηάζηαζεο, δηαηππώλεη ζπζηάζεηο γηα 

κειινληηθά πξνιεπηηθά κέηξα θαη δηαβηβάδεη όια ηα αλσηέξσ ζηνηρεία ζην 

Γξαθείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο θαη ζηε 

ΓΓΠΠ (παξ. 3, άξζξν 14). 

o Μεηά ηελ θαηαζηνιή ηνπ αηπρήκαηνο, κπνξεί λα απαγνξεύζεη ηελ 

επαλαιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο (παξ. 4, άξζξν 14). 

o Οξγαλώλεη θαη δηελεξγεί επηζεσξήζεηο θαη ειέγρνπο ζηηο εγθαηαζηάζεηο θάησ θαη 

άλσ νξίνπ (παξ. 2α, άξζξν 16), ζε ζπλεξγαζία κε ηηο ππεξεζίεο ησλ άξζξσλ 6 θαη 8 

(παξ. 1, άξζξν 16). 

o πληάζζεη έθζεζε ε νπνία πεξηιακβάλεη ηα πνξίζκαηα ηεο επηζεώξεζεο θαη ηελ 

θνηλνπνηεί ζε όιεο ηηο ζπλαξκόδηεο αξρέο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 6 (παξ. 2β, 

άξζξν 16). 

o Πξαγκαηνπνηεί έιεγρν ζηελ εγθαηάζηαζε πξηλ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο (παξ. 8, 

άξζξν 16). 

o Δπηβάιιεη θπξώζεηο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ην άξζξν 19.  

 

ΜΔΡΟ 2: ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΔ ΤΠΟΤΡΓΔΙΧΝ 

ηε ζπλέρεηα, παξαηίζεληαη νη αξκνδηόηεηεο αλά Τπνπξγείν γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ΚΤΑ 

12044/613/2007, κε αλαθνξά ζηα αληίζηνηρα άξζξα. 
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1. Τποςπγείο Ανάπηςξηρ  

Οη αξκόδηεο Γ/λζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο αλάινγα κε ην είδνο ηεο εγθαηάζηαζεο, 

όπσο πξνθύπηεη από ηε ζρεηηθή αιιεινγξαθία θαηά ηε δηεμαγσγή ζεκάησλ πνπ άπηνληαη ηεο 

ΚΤΑ 12044/613/2007, είλαη νη εμήο: 

 Γεληθή Γηεύζπλζε Δλέξγεηαο  

 Γεληθή Γξακκαηεία Βηνκεραλίαο. 

Οη αξκνδηόηεηεο ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο είλαη νη εμήο: 

o Αξκνδηόηεηεο αδεηνδνηνύζαο αξρήο θαηά πεξίπησζε (Μέξνο 1 ηνπ παξόληνο, παξ. 4) 

(παξ. 9 άξζξν 3). 

o Λακβάλεη αληίγξαθν ησλ θνηλνπνηήζεσλ (παξ. 1β, άξζξν 6) θαη ησλ εθζέζεσλ 

πνιηηηθήο πξόιεςεο κεγάισλ αηπρεκάησλ (παξ. 3, άξζξν 7) θαζώο θαη ησλ Μειεηώλ 

Αζθαιείαο (παξ. Β.1α, άξζξν 8). 

o Λακβάλεη από ηελ αδεηνδνηνύζα αξρή ζπγθεληξσηηθό θαηάινγν ησλ εγθαηαζηάζεσλ 

πνπ έρνπλ ππνβάιεη θνηλνπνίεζε (παξ. 5, άξζξν 6) θαη κειέηε αζθαιείαο (παξ. 

Α.4.2, άξζξν 8) (ε απνζηνιή ηνπ θαηαιόγνπ γίλεηαη κέρξη ηελ 31
ε
 Ηαλνπαξίνπ θάζε 

έηνπο). 

o Δμεηάδεη θαη αμηνινγεί ηηο Μειέηεο Αζθαιείαο, κέζα ζε δηάζηεκα 3 κελώλ από ηελ 

παξαιαβή ηνπο, εζηηάδνληαο εηδηθόηεξα ζηελ αλάιπζε θηλδύλσλ αηπρήκαηνο θαη 

πξνιεπηηθώλ κέζσλ (άξζξν 20, Παξάξηεκα ΗΗ, παξ. IV) θαζώο θαη ζηελ πιεξόηεηα 

ησλ ζελαξίσλ αηπρεκάησλ (παξ. Β.2β εδάθην i, άξζξν 8).  

o Γλσζηνπνηεί ζηηο ππεξεζίεο ηνπ άξζξνπ 8 (παξ. Β.2β εδάθην ii, άξζξν 8) θαη ζηνλ 

αζθνύληα ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο εγθαηάζηαζεο (παξ. Β.2γ.3, άξζξν 8) ηελ 

αλαγθαηόηεηα ή κε ππνβνιήο πξόζζεησλ ζελαξίσλ αηπρεκάησλ.  

o Μπνξεί λα ζπκκεηάζρεη ζε επηζεσξήζεηο θαη ειέγρνπο ζηηο εγθαηαζηάζεηο (παξ. 1, 

άξζξν 16 θαη παξ. 1β, άξζξν 6). 

2. Τποςπγείο Πεπιβάλλονηορ, Υυποηαξίαρ και Γημοζίυν Έπγυν  

Ζ αξκόδηα Γ/λζε ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ είλαη ε 

Γεληθή Γ/λζε Πεξηβάιινληνο/ Γ/λζε Πεξηβαιινληηθνύ ρεδηαζκνύ (όπσο απνξξέεη από ηελ 

παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 3, ηε ζρεηηθή αιιεινγξαθία ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηεο ΚΤΑ 

12044/613/2007 θαη ηε ζύλζεζε ηεο Γηππνπξγηθήο Δπηηξνπήο ε νπνία έρεη ζπζηαζεί από ην 

ΤΠΔΥΩΓΔ γηα ηελ παξαθνινύζεζε εθαξκνγήο ηεο Οδεγίαο SEVESO II).  

Οη αξκνδηόηεηεο ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ είλαη νη 
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εμήο: 

o Λακβάλεη αληίγξαθν Κνηλνπνίεζεο (παξ. 1β, άξζξν 6) θαη Μειέηεο Αζθαιείαο (παξ. 

Β.1α, άξζξν 8). 

o Λακβάλεη από ηελ αδεηνδνηνύζα αξρή ζπγθεληξσηηθό θαηάινγν ησλ εγθαηαζηάζεσλ 

πνπ έρνπλ ππνβάιεη θνηλνπνίεζε (παξ. 5, άξζξν 6) θαη κειέηε αζθαιείαο (παξ. 

Α.4.2, άξζξν 8) (ε απνζηνιή ηνπ θαηαιόγνπ γίλεηαη κέρξη ηελ 31
ε
 Ηαλνπαξίνπ θάζε 

έηνπο). 

o Λακβάλεη από ηελ αδεηνδνηνύζα αξρή θαηάινγν ησλ εγθαηαζηάζεσλ γηα ηηο νπνίεο 

κπνξνύλ λα πεξηνξηζηνύλ νη πιεξνθνξίεο ησλ ππνβαιιόκελσλ Μειεηώλ Αζθαιείαο 

(παξ. Β.4.1, εδάθην ii, άξζξν 8) (ε απνζηνιή ηνπ θαηαιόγνπ γίλεηαη κέρξη ηελ 31
ε
 

Ηαλνπαξίνπ θάζε έηνπο) ηνλ νπνίν θαη θνηλνπνηεί ζηελ Δπηηξνπή Δ.Κ. έσο ηελ 28
ε
 

Φεβξνπαξίνπ θάζε έηνπο. 

o Γλσκνδνηεί επί ησλ Μειεηώλ Αζθαιείαο γηα ζέκαηα εθηίκεζεο επηπηώζεσλ ζην 

πεξηβάιινλ ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο (παξ. Β.2γ.1, άξζξν 8). 

o Λακβάλεη έθζεζε από ην Ννκαξρηαθό πκβνύιην γηα ηηο ελέξγεηεο ελεκέξσζεο ησλ 

πνιηηώλ (παξ. 2, άξζξν 13). 

o Παξαιακβάλεη πιεξνθνξίεο από όκνξν Κξάηνο-Μέινο ηεο Δ.Δ. ζην έδαθνο ηνπ 

νπνίνπ ππάξρεη εγθαηάζηαζε ε νπνία πεξηθιείεη θηλδύλνπο αηπρήκαηνο κεγάιεο 

έθηαζεο κε δηαζπλνξηαθέο επηπηώζεηο θαη ηηο θνηλνπνηεί ζηε ΓΓΠΠ (παξ. 4, άξζξν 

13). 

o Δλεκεξώλεη ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζπκπιεξώλνληαο θαηάιιειν έληππν, ζρεηηθά 

κε ηα κεγάια αηπρήκαηα πνπ ζπλέβεζαλ ζηελ Διιάδα θαη πιεξνύλ ηα θξηηήξηα ηνπ 

παξαξηήκαηνο VI ηνπ άξζξνπ 20 ηεο ΚΤΑ 12044/613/2007 (παξ. 1, άξζξν 15). 

o Μπνξεί λα ζπκκεηάζρεη ζε επηζεσξήζεηο θαη ειέγρνπο ζηηο εγθαηαζηάζεηο (παξ. 1, 

άξζξν 16 θαη παξ. 1β, άξζξν 6). 

3. Τποςπγείο Τγείαρ και Κοινυνικήρ Αλληλεγγύηρ  

Ζ αξκόδηα Γ/λζε ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο είλαη ε Γεληθή Γ/λζε 

Γεκόζηαο Τγείαο/ Γ/λζε Τγεηνλνκηθήο Μεραληθήο & Τγηεηλήο Πεξηβάιινληνο (όπσο 

πξνθύπηεη από ηε ζύλζεζε ηεο Γηππνπξγηθήο Δπηηξνπήο ε νπνία έρεη ζπζηαζεί από ην 

ΤΠΔΥΩΓΔ γηα ηελ παξαθνινύζεζε εθαξκνγήο ηεο Οδεγίαο SEVESO II).  

Οη αξκνδηόηεηεο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο είλαη νη εμήο: 

o Λακβάλεη αληίγξαθν Κνηλνπνίεζεο (παξ. 1β, άξζξν 6) θαη Μειέηεο Αζθαιείαο 
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(παξ.Β.1α, άξζξν 8). 

o Γλσκνδνηεί επί ησλ Μειεηώλ Αζθαιείαο ζε ζέκαηα εθηίκεζεο ησλ επηπηώζεσλ ζηελ 

πγεία ησλ πεξηνίθσλ από έλα ελδερόκελν αηύρεκα (παξ.Β.2γ.1, άξζξν 8). 

o Μπνξεί λα ζπκκεηάζρεη ζε επηζεσξήζεηο θαη ειέγρνπο ζηηο εγθαηαζηάζεηο (παξ. 1, 

άξζξν 16 θαη παξ. 1β, άξζξν 6). 

4. Τποςπγείο Απαζσόληζηρ και Κοινυνικήρ Πποζηαζίαρ  

Ζ αξκόδηα Γ/λζε ηνπ Τπνπξγείνπ Απαζρόιεζεο θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο είλαη ε Γ/λζε 

Γηαρείξηζεο ηεο Πιεξνθόξεζεο, Δπηκόξθσζεο & Παξαθνινύζεζεο Πνιηηηθήο πλζεθώλ 

Δξγαζίαο γηα Θέκαηα Αζθάιεηαο & Τγείαο (όπσο πξνθύπηεη από ηε ζύλζεζε ηεο 

Γηππνπξγηθήο Δπηηξνπήο ε νπνία έρεη ζπζηαζεί από ην ΤΠΔΥΩΓΔ γηα ηελ παξαθνινύζεζε 

εθαξκνγήο ηεο Οδεγίαο SEVESO II).  

Οη αξκνδηόηεηεο ηνπ Τπνπξγείνπ Απαζρόιεζεο θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο είλαη νη εμήο: 

o Λακβάλεη αληίγξαθν Κνηλνπνίεζεο (παξ. 1β, άξζξν 6) θαη Μειέηεο Αζθαιείαο 

(παξ.Β.1β, άξζξν 8). 

o Γλσκνδνηεί επί ησλ Μειεηώλ Αζθαιείαο ζε ζέκαηα εθηίκεζεο ησλ επηπηώζεσλ ζην 

εξγαζηαθό πεξηβάιινλ από έλα ελδερόκελν αηύρεκα (παξ.Β.2γ.1, άξζξν 8). 

o Μπνξεί λα ζπκκεηάζρεη ζε επηζεσξήζεηο θαη ειέγρνπο ζηηο εγθαηαζηάζεηο (παξ. 1, 

άξζξν 16 θαη παξ. 1β, άξζξν 6). 

5. Πεπιθεπειακέρ Τπηπεζίερ ηος Τποςπγείος Απαζσόληζηρ και Κοινυνικήρ Πποζηαζίαρ  

(ΚΤΑ 12044/613/2007, άξζξν 14, όπσο δηνξζώζεθε κε ηηο παξ. 3α,β ηνπ ΦΔΚ 

2259/Β’/27.11.2007) 

Οη αξκόδηεο Πεξηθεξεηαθέο Τπεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Απαζρόιεζεο θαη Κνηλσληθήο 

Πξνζηαζίαο: 

o ε πεξίπησζε αηπρήκαηνο κεγάιεο έθηαζεο, ζπλεξγάδνληαη κε ην Γξαθείν Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο θαζώο θαη ηηο Γηεπζύλζεηο Πεξηβάιινληνο, Αλάπηπμεο θαη Τγείαο ηεο 

νηθείαο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο, πξνθεηκέλνπ 

 λα εμαζθαιηζηεί όηη ειήθζεζαλ: 

 ηα κέηξα πνπ πξνβιέπνληαη ζηα ζρέδηα έθηαθηεο αλάγθεο ζπλεθηηκώληαο 

θαη ην ελδερόκελν πνιιαπιαζηαζηηθώλ θαηλνκέλσλ (παξ. 2α, εδάθην i, 

άξζξν 14) 

 ηα κέηξα γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηνπ αηπρήκαηνο θαη ηελ απνθπγή επαλάιεςήο 
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ηνπ (παξ. 2α, εδάθην ii, άξζξν 14)  

 λα ελεκεξσζνύλ νη Πξσηνβάζκηνη ΟΣΑ ηεο πεξηνρήο (παξ. 2β, άξζξν 14). 

o Μεηά ηελ θαηαζηνιή ηνπ αηπρήκαηνο, εθθξάδνπλ γλώκε ζηελ αδεηνδνηνύζα αξρή 

γηα ηελ επαλαιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο (παξ. 4, άξζξν 14). 

6. Τποςπγείο Οικονομίαρ και Οικονομικών / Γενικό Υημείο ηος Κπάηοςρ 

o Λακβάλεη αληίγξαθν Κνηλνπνίεζεο (παξ. 1β, άξζξν 6) θαη Μειέηεο Αζθαιείαο 

(παξ.Β.1γ, άξζξν 8). 

o Δληόο 15 εκεξώλ από ηελ παξαιαβή ηεο κειέηεο αζθαιείαο βεβαηώλεη εάλ ε 

εγθαηάζηαζε ππάγεηαη ή όρη ζηηο δηαηάμεηο ηεο ΚΤΑ 12044/613/2007, πξνθεηκέλνπ 

λα μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο ηεο κειέηεο αζθαιείαο (παξ. Β.1γ, άξζξν 8). 

o Δληόο 2 κελώλ από ηελ παξαιαβή ηεο Μειέηεο Αζθαιείαο, απνζηέιιεη ζηελ 

αδεηνδνηνύζα αξρή πηζηνπνίεζε ζρεηηθά κε ηελ ηαμηλόκεζε ησλ επηθίλδπλσλ νπζηώλ 

ηεο εγθαηάζηαζεο, θνηλνπνηώληαο ηελ ηαπηόρξνλα θαη ζηηο ππεξεζίεο ηνπ άξζξνπ 8. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ζηελ εγθαηάζηαζε ππάξρνπλ επηθίλδπλεο νπζίεο πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη σο θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντόληα, βηνθηόλα ή/θαη ιηπάζκαηα, ηελ 

αξκνδηόηεηα έρεη ην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ (παξ. Β.2α.1, 

άξζξν 8). 

o Μπνξεί λα ζπκκεηάζρεη ζε επηζεσξήζεηο θαη ειέγρνπο ζηηο εγθαηαζηάζεηο (παξ. 1, 

άξζξν 16 θαη παξ. 1β, άξζξν 6). 

7. Τποςπγείο Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ και Σποθίμυν 

Οη αξκόδηεο Γηεπζύλζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ (όπσο 

πξνθύπηεη από ηε ζύλζεζε ηεο Γηππνπξγηθήο Δπηηξνπήο ε νπνία έρεη ζπζηαζεί από ην 

ΤΠΔΥΩΓΔ γηα ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ Οδεγία SEVESO II) είλαη νη εμήο: 

 Γεληθή Γ/λζε Γεσξγηθώλ Δθαξκνγώλ & Έξεπλαο/ Γ/λζε Υσξνηαμίαο & Πξνζηαζίαο 

Πεξηβάιινληνο 

 Γεληθή Γ/λζε Φπηηθήο Παξαγσγήο/ Γ/λζε Πξνζηαζίαο Φπηηθήο Παξαγσγήο 

Σν Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, εηδηθά θαη κόλν γηα εγθαηαζηάζεηο ζηηο 

νπνίεο νη επηθίλδπλεο νπζίεο ραξαθηεξίδνληαη σο θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντόληα, βηνθηόλα 

ή/θαη ιηπάζκαηα: 

o Λακβάλεη αληίγξαθν ηεο Μειέηεο Αζθαιείαο (παξ. Β.1α, άξζξν 8) θαη ηεο 

Κνηλνπνίεζεο (παξ. 1β, άξζξν 6) θαη εληόο 2 κελώλ από ηελ παξαιαβή ηεο Μειέηεο 

Αζθαιείαο, απνζηέιιεη ζηελ αδεηνδνηνύζα αξρή, κε ηαπηόρξνλε θνηλνπνίεζε ζηηο 
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ππεξεζίεο ηνπ άξζξνπ 8, πηζηνπνίεζε ζρεηηθά κε ηελ ηαμηλόκεζε ησλ επηθίλδπλσλ 

νπζηώλ ηεο εγθαηάζηαζεο (παξ. Β.2α.2, άξζξν 8).  

o Γλσκνδνηεί γηα ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ εθηίκεζε ησλ επηπηώζεσλ από ελδερόκελν 

αηύρεκα ζηηο αγξνηηθέο θαιιηέξγεηεο, ζηηο παξαγσγηθέο κνλάδεο εθηξνθήο δώσλ, 

ζηηο ηρζπνθαιιηέξγεηεο, ζηα γεσξγηθά εδάθε, βνζθνηόπνπο θαη ζηα ύδαηα πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη γηα αξδεύζεηο θπηώλ κεγάιεο θαιιηέξγεηαο θαη θεπεπηηθώλ (παξ. 

Β.2γ.1, άξζξν 8). 

o Μπνξεί λα ζπκκεηάζρεη ζε επηζεσξήζεηο θαη ειέγρνπο ζηηο εγθαηαζηάζεηο (παξ. 1, 

άξζξν 16 θαη παξ. 1β, άξζξν 6). 

8. Τποςπγείο Δζυηεπικών / Γενική Γπαμμαηεία Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ (Γ/νζη 

σεδιαζμού & Ανηιμεηώπιζηρ Δκηάκηυν Αναγκών) 

o Λακβάλεη αληίγξαθν Κνηλνπνίεζεο (παξ. 1β, άξζξν 6) θαη Μειέηεο Αζθαιείαο (παξ. 

Β.1δ, άξζξν 8). Ζ Μειέηε Αζθαιείαο ηίζεηαη ζηε δηάζεζε ηεο Τπνζηεξηθηηθήο 

Οκάδαο ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ Ν 3491/2006 όηαλ απαηηείηαη. 

o Λακβάλεη από ηελ αδεηνδνηνύζα αξρή ζπγθεληξσηηθό θαηάινγν ησλ εγθαηαζηάζεσλ 

πνπ έρνπλ ππνβάιεη θνηλνπνίεζε (παξ. 5, άξζξν 6) θαη κειέηε αζθαιείαο (παξ. 

Α.4.2, άξζξν 8) (ε απνζηνιή ηνπ θαηαιόγνπ γίλεηαη κέρξη ηελ 31
ε
 Ηαλνπαξίνπ θάζε 

έηνπο). 

o Μπνξεί λα ζπκκεηάζρεη ζε επηζεσξήζεηο θαη ειέγρνπο ζηηο εγθαηαζηάζεηο (παξ. 1, 

άξζξν 16 θαη παξ. 1β, άξζξν 6). 

o Δλεκεξώλεηαη από ην Ννκαξρηαθό πκβνύιην ζρεηηθά κε ηηο ελέξγεηεο ελεκέξσζεο 

ηνπ θνηλνύ ζηηο νπνίεο πξνηίζεηαη λα πξνβεί θαη ιακβάλεη από απηό (ην Ννκαξρηαθό 

πκβνύιην) ζρεηηθή απνινγηζηηθή έθζεζε (παξ. 2, άξζξν 13). 

o πλεξγάδεηαη κε ην Γξαθείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Ννκαξρηαθήο 

Απηνδηνίθεζεο γηα ηε δηελέξγεηα αζθήζεσλ εηνηκόηεηαο θαη ιακβάλεη 

ζπγθεληξσηηθή έθζεζε γηα ηηο δηελεξγεζείζεο αζθήζεηο (παξ. 2, άξζξν 13). 

o Λακβάλεη από ην ΤΠΔΥΩΓΔ ηηο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε εγθαηαζηάζεηο όκνξνπ 

Κξάηνπο-Μέινπο πνπ ελδέρεηαη λα έρνπλ δηαζπλνξηαθέο επηπηώζεηο ζε πεξίπησζε 

αηπρήκαηνο (παξ. 4, άξζξν 13). 

o ε πεξίπησζε αηπρήκαηνο κεγάιεο έθηαζεο, 

 Δλεκεξώλεηαη ζπλερώο κέζσ ηνπ Γξαθείνπ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο 

ελ ιόγσ Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο γηα ηηο ελέξγεηεο αληηκεηώπηζεο 
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ηνπ αηπρήκαηνο (παξ. 3, άξζξν 14). 

o Ύζηεξα από έλα κεγάιν αηύρεκα, 

 Δλεκεξώλεηαη άκεζα από ηνλ αζθνύληα ηελ εθκεηάιιεπζε ελώ κέζα 

ζε ρξνληθό δηάζηεκα ελόο κήλα ιακβάλεη από απηόλ όιεο ηηο 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην αηύρεκα (παξ. 1, άξζξν 14). 

 Λακβάλεη από ηελ αδεηνδνηνύζα αξρή ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ 

αλάιπζε ησλ παξακέηξσλ ηνπ αηπρήκαηνο θαζώο θαη ηε ιήςε ησλ 

απαηηνύκελσλ ζεξαπεπηηθώλ αιιά θαη πξνιεπηηθώλ κέηξσλ (παξ. 3δ, 

άξζξν 14). 

9. Τποςπγείο Δζυηεπικών /Απσηγείο Πςποζβεζηικού ώμαηορ  

Ζ Σνπηθή Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία: 

o Λακβάλεη αληίγξαθν Κνηλνπνίεζεο (παξ. 1β, άξζξν 6) θαη Μειέηεο Αζθαιείαο (παξ. 

Β.1α, άξζξν 8). 

o Γλσκνδνηεί επί ησλ κειεηώλ αζθαιείαο ζε ζέκαηα ζρεδηαζκνύ γηα ηελ αληηκεηώπηζε 

θαη θαηαζηνιή ελόο αηπρήκαηνο ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη θαη ηα εζσηεξηθά ζρέδηα 

έθηαθηεο αλάγθεο (παξ. Β.2γ.1, άξζξν 8). 

o πκκεηέρεη ζηελ θαηάξηηζε ησλ ΑΣΑΜΔ ησλ Ννκαξρηαθώλ Απηνδηνηθήζεσλ (παξ. 

παξ. Γ.2.1, άξζξν 9). 

o Μεξηκλά γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε αζθήζεσλ εηνηκόηεηαο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ 

αζθνύληα ηελ εθκεηάιιεπζε (παξ. Β.2, άξζξν 9). 

o πκκεηέρεη ζε επηζεσξήζεηο θαη ειέγρνπο ζηηο εγθαηαζηάζεηο (παξ. 3, άξζξν). ηηο 

επηζεσξήζεηο κπνξεί λα ζπκκεηέρεη θαη εθπξόζσπνο ηνπ Αξρεγείνπ ηνπ 

Ππξνζβεζηηθνύ ώκαηνο (παξ. 3, άξζξν 16). 

 

ΜΔΡΟ 3. ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΔ ΝΟΜΑΡΥΙΑΚΧΝ ΑΤΣΟΓΙΟΙΚΗΔΧΝ 

ηε ζπλέρεηα, παξαηίζεληαη νη αξκνδηόηεηεο αλά Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε γηα ηελ 

εθαξκνγή ηεο ΚΤΑ 12044/613/2007, κε αλαθνξά ζηα αληίζηνηρα άξζξα. 

1. Γιεύθςνζη Ανάπηςξηρ 

o Αξκνδηόηεηεο αδεηνδνηνύζαο αξρήο θαηά πεξίπησζε (Μέξνο 1, παξ. 4 ηνπ παξόληνο) 

(παξ. 9, άξζξν 3). 

o ε πεξίπησζε αηπρήκαηνο κεγάιεο έθηαζεο, ζπλεξγάδεηαη κε ην Γξαθείν Πνιηηηθήο 
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Πξνζηαζίαο θαη ηηο Γηεπζύλζεηο Πεξηβάιινληνο θαη Τγείαο ηεο νηθείαο Ννκαξρηαθήο 

Απηνδηνίθεζεο, θαζώο θαη κε ηηο αξκόδηεο Πεξηθεξεηαθέο Τπεξεζίεο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Απαζρόιεζεο θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, πξνθεηκέλνπ 

 λα εμαζθαιηζηεί όηη ειήθζεζαλ: 

 ηα κέηξα πνπ πξνβιέπνληαη ζηα ζρέδηα έθηαθηεο αλάγθεο ζπλεθηηκώληαο 

θαη ην ελδερόκελν πνιιαπιαζηαζηηθώλ θαηλνκέλσλ (παξ. 2α, εδάθην i, 

άξζξν 14) 

 ηα κέηξα γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηνπ αηπρήκαηνο θαη ηελ απνθπγή επαλάιεςήο 

ηνπ (παξ. 2α, εδάθην ii, άξζξν 14)  

 λα ελεκεξσζνύλ νη Πξσηνβάζκηνη ΟΣΑ ηεο πεξηνρήο (παξ. 2β, άξζξν 14). 

2. Γιεύθςνζη Πεπιβάλλονηορ 

o Γηαβηβάδεη ζηνηρεία από ηε Μειέηε Αζθαιείαο (ηνπιάρηζηνλ απηά ηνπ 

παξαξηήκαηνο V ηνπ άξζξνπ 20) ζην Ννκαξρηαθό πκβνύιην γηα ηελ ελεκέξσζε 

ησλ πνιηηώλ, ζε δηάζηεκα 1 κήλα από ηελ παξαιαβή ηεο Μειέηεο Αζθαιείαο (παξ. 

1, άξζξν 13) θαη επαλεμεηάδεη ηηο παξαπάλσ παξερόκελεο πιεξνθνξίεο αλά ηξηεηία 

(παξ. 3, άξζξν 13).  

o Γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο άλσ νξίνπ ζέηεη ζηε δηάζεζε ησλ πνιηηώλ θαηάινγν ησλ 

επηθίλδπλσλ νπζηώλ πνπ ππάξρνπλ ζηελ εγθαηάζηαζε (παξ. 8, άξζξν 13), εθόζνλ δε 

ζπληξέρνπλ ιόγνη δηαηήξεζεο απνξξήηνπ ή εκπηζηεπηηθόηεηαο (παξ. 6, άξζξν 13 θαη 

άξζξν 18). 

o Μεηά ηελ θαηαζηνιή ηνπ αηπρήκαηνο, εθθξάδεη γλώκε ζηελ αδεηνδνηνύζα αξρή γηα 

ηελ επαλαιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο (παξ. 4, άξζξν 14). 

o ε πεξίπησζε αηπρήκαηνο κεγάιεο έθηαζεο, ζπλεξγάδεηαη κε ην Γξαθείν Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο θαη ηηο Γηεπζύλζεηο Αλάπηπμεο, Τγείαο ηεο νηθείαο Ννκαξρηαθήο 

Απηνδηνίθεζεο, θαζώο θαη κε ηηο αξκόδηεο Πεξηθεξεηαθέο Τπεξεζίεο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Απαζρόιεζεο θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, πξνθεηκέλνπ 

 λα εμαζθαιηζηεί όηη ειήθζεζαλ: 

 ηα κέηξα πνπ πξνβιέπνληαη ζηα ζρέδηα έθηαθηεο αλάγθεο ζπλεθηηκώληαο 

θαη ην ελδερόκελν πνιιαπιαζηαζηηθώλ θαηλνκέλσλ (παξ. 2α, εδάθην i, 

άξζξν 14) 

 ηα κέηξα γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηνπ αηπρήκαηνο θαη ηελ απνθπγή επαλάιεςήο 

ηνπ (παξ. 2α, εδάθην ii, άξζξν 14)  
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 λα ελεκεξσζνύλ νη Πξσηνβάζκηνη ΟΣΑ ηεο πεξηνρήο (παξ. 2β, άξζξν 14). 

3. Γιεύθςνζη Τγείαρ 

o ε πεξίπησζε αηπρήκαηνο κεγάιεο έθηαζεο, ζπλεξγάδεηαη κε ην Γξαθείν Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο θαη ηε Γηεύζπλζε Πεξηβάιινληνο, ηεο νηθείαο Ννκαξρηαθήο 

Απηνδηνίθεζεο, θαζώο θαη κε ηηο αξκόδηεο Πεξηθεξεηαθέο Τπεξεζίεο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Απαζρόιεζεο θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, πξνθεηκέλνπ 

 λα εμαζθαιηζηεί όηη ειήθζεζαλ: 

 ηα κέηξα πνπ πξνβιέπνληαη ζηα ζρέδηα έθηαθηεο αλάγθεο ζπλεθηηκώληαο 

θαη ην ελδερόκελν πνιιαπιαζηαζηηθώλ θαηλνκέλσλ (παξ. 2α, εδάθην i, 

άξζξν 14) 

 ηα κέηξα γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηνπ αηπρήκαηνο θαη ηελ απνθπγή επαλάιεςήο 

ηνπ (παξ. 2α, εδάθην ii, άξζξν 14)  

 λα ελεκεξσζνύλ νη Πξσηνβάζκηνη ΟΣΑ ηεο πεξηνρήο (παξ. 2β, άξζξν 14). 

o Μεηά ηελ θαηαζηνιή ηνπ αηπρήκαηνο, εθθξάδεη γλώκε ζηελ αδεηνδνηνύζα αξρή γηα 

ηελ επαλαιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο (παξ. 4, άξζξν 14). 

4. Νομαπσιακό ςμβούλιο 

o Αλαιακβάλεη ηελ ελεκέξσζε ησλ πνιηηώλ κε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ παξέρνληαη από 

ηε Γ/λζε Πεξηβάιινληνο ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο θαη ζπγθεθξηκέλα (παξ. 2, 

άξζξν 13): 

 Γεκνζηεύεη πεξίιεςε ησλ ζηνηρείσλ ζηνλ ηύπν. 

 Αλαξηά ηε δεκνζίεπζε ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηεο Ννκαξρίαο. 

 Παξέρεη πιήξε ελεκέξσζε ζην θνηλό ζρεηηθά κε ηα κέηξα αζθαιείαο πνπ 

πξέπεη λα ιακβάλνληαη θαη ηε ζηάζε πνπ πξέπεη λα ηεξείηαη ζε πεξίπησζε 

αηπρήκαηνο. 

 Δλεκεξώλεη ηε ΓΓΠΠ ζρεηηθά κε ηηο ελέξγεηεο ζηηο νπνίεο πξόθεηηαη λα 

πξνβεί ζρεηηθά κε ηελ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνύ. 

 Απνζηέιιεη ζηε ΓΓΠΠ θαη ζην ΤΠΔΥΩΓΔ έθζεζε γηα ηηο ελέξγεηεο ζηηο 

νπνίεο έρεη πξνβεί ζρεηηθά κε ηελ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνύ. 

o Γηελεξγεί αζθήζεηο εηνηκόηεηαο ησλ πνιηηώλ ζε ζπλεξγαζία κε ην Γξαθείν 

Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο θαη ηνπο νηθείνπο δήκνπο 

ησλ νπνίσλ νη θάηνηθνη κπνξεί λα πξνζβιεζνύλ από αηύρεκα κεγάιεο έθηαζεο (παξ. 
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2, άξζξν 13). 

o Απνζηέιιεη ζηε ΓΓΠΠ έθζεζε ζρεηηθά κε ηηο αζθήζεηο εηνηκόηεηαο ζηηο νπνίεο έρεη 

πξνβεί (παξ. 2, άξζξν 13). 

5. Γπαθείο Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ 

o Λακβάλεη από ηελ αδεηνδνηνύζα αξρή αληίγξαθν ηεο Μειέηεο Αζθαιείαο 1 κήλα 

κεηά ηελ νξηζηηθή θαηαρώξεζή ηεο πξνθεηκέλνπ λα κεξηκλήζεη γηα ηελ θαηάξηηζε 

ηνπ εμσηεξηθνύ ζρεδίνπ έθηαθηεο αλάγθεο (.Α.Σ.Α.Μ.Δ.) (παξ. Γ.3, άξζξν 8). 

o Αλαιακβάλεη ηε δεκνζηνπνίεζε ηνπ .Α.Σ.Α.Μ.Δ. ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο 

ώζηε νη πνιίηεο λα κπνξνύλ λα εθθξάζνπλ ηε γλώκε ηνπο (παξ. Γ.2.1, άξζξν 9). 

o Μεξηκλά γηα ηε δηελέξγεηα αζθήζεσλ εηνηκόηεηαο (παξ. Γ.2.2, άξζξν 9). 

o Μπνξεί, κεηά από ζύκθσλε γλώκε ηεο ΓΓΠΠ λα απνθαζίζεη κε βάζε ηα ζηνηρεία 

ηεο Μειέηεο Αζθαιείαο γηα ηε κε θαηάξηηζε εμσηεξηθνύ ζρεδίνπ έθηαθηεο αλάγθεο 

(παξ. Γ.4. άξζξν 9). 

o Αλαιακβάλεη ηελ εθαξκνγή ηνπ .Α.Σ.Α.Μ.Δ. ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο 

ζηελ πεξίπησζε αηπρήκαηνο (παξ.  Γ.3, άξζξν 9). 

o ηελ πεξίπησζε κεγάινπ αηπρήκαηνο, ελεκεξώλεηαη από ηνλ αζθνύληα ηελ 

εθκεηάιιεπζε κε ηα ζηνηρεία πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 14 (παξ. 1, άξζξν 14). 

o ε πεξίπησζε αηπρήκαηνο κεγάιεο έθηαζεο, ζπλεξγάδεηαη κε ηηο Γηεπζύλζεηο 

Πεξηβάιινληνο, Αλάπηπμεο θαη Τγείαο ηεο νηθείαο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο, 

θαζώο θαη κε ηηο αξκόδηεο Πεξηθεξεηαθέο Τπεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Απαζρόιεζεο 

θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, πξνθεηκέλνπ 

 λα εμαζθαιηζηεί όηη ειήθζεζαλ: 

 ηα κέηξα πνπ πξνβιέπνληαη ζηα ζρέδηα έθηαθηεο αλάγθεο (παξ. 2α, 

εδάθην i, άξζξν 14) 

 ηα κέηξα γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηνπ αηπρήκαηνο θαη ηελ απνθπγή 

επαλάιεςήο ηνπ (παξ. 2α, εδάθην ii, άξζξν 14)  

 λα ελεκεξσζνύλ νη Πξσηνβάζκηνη ΟΣΑ ηεο πεξηνρήο (παξ. 2β, άξζξν 14). 

o Δλεκεξώλεηαη ζπλερώο από ηελ αδεηνδνηνύζα αξρή γηα ηηο ελέξγεηεο αληηκεηώπηζεο 

ηνπ αηπρήκαηνο θαη αλαιακβάλεη ηελ ελεκέξσζε ηεο ΓΓΠΠ (παξ. 3, άξζξν 14). 

o Λακβάλεη από ηελ αδεηνδνηνύζα αξρή όιεο ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηα ζηνηρεία πνπ 

ζπγθεληξώζεθαλ ζρεηηθά κε ην αηύρεκα (παξ. 3δ, άξζξν 14). 
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o Δθθξάδεη γλώκε ζηελ αδεηνδνηνύζα αξρή γηα ηελ επαλαιεηηνπξγία ηεο 

εγθαηάζηαζεο, κεηά ηελ θαηαζηνιή ηνπ αηπρήκαηνο (παξ. 4, άξζξν 14). 

 

Δπηπιένλ, εθηόο από ηηο παξαπάλσ αξκνδηόηεηεο, ζεκεηώλνπκε όηη ζην άξζξν 14, παξ. 3 θαη 

ζην άξζξν 16, παξ. 3 ηεο ΚΤΑ 12044/613/2007, αλαθέξεηαη όηη νη ζπλαξκόδηεο Γηεπζύλζεηο 

ησλ Ννκαξρηαθώλ Απηνδηνηθήζεσλ ζπλεξγάδνληαη κε ηελ αδεηνδνηνύζα αξρή ηόζν ζηελ 

πεξίπησζε αηπρήκαηνο κεγάιεο έθηαζεο (γηα ηελ αλάιπζε ησλ παξακέηξσλ ηνπ αηπρήκαηνο 

θαη ηε ιήςε ζεξαπεπηηθώλ κέηξσλ θαζώο θαη κέηξσλ γηα ηελ απνθπγή ελόο κειινληηθνύ 

αηπρήκαηνο (παξ. 3, άξζξν 14)), όζν θαη ζηε δηελέξγεηα επηζεσξήζεσλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο 

(παξ. 3, άξζξν 16). Λακβάλνληαο ππόςηλ όηη νη Γηεπζύλζεηο Αλάπηπμεο, Πεξηβάιινληνο θαη 

Τγείαο θαη ηα Γξαθεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ησλ Ννκαξρηαθώλ Απηνδηνηθήζεσλ, θαζώο 

θαη νη αξκόδηεο Πεξηθεξεηαθέο Τπεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Απαζρόιεζεο θαη Κνηλσληθήο 

Πξνζηαζίαο, ύζηεξα από έλα κεγάιν αηύρεκα ζε κία εγθαηάζηαζε κε επηθίλδπλεο νπζίεο, 

ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία εμαζθάιηζεο ηεο ιήςεο ησλ επεηγόλησλ κέηξσλ πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηα ζρέδηα έθηαθηεο αλάγθεο θαζώο θαη ησλ κέηξσλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηνλ 

πεξηνξηζκό ησλ επηπηώζεσλ ηνπ αηπρήκαηνο θαη ηελ απνθπγή επαλάιεςήο ηνπ (παξ. 2α, 

άξζξν 14), θαζώο θαη ζηελ ηπρόλ απαγόξεπζε ηεο επαλαιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο (παξ. 

4, άξζξν 14), ζεσξνύκε όηη νη Γηεπζύλζεηο Αλάπηπμεο, Πεξηβάιινληνο θαη Τγείαο θαη ηα 

Γξαθεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ησλ Ννκαξρηαθώλ Απηνδηνηθήζεσλ, θαζώο θαη νη αξκόδηεο 

Πεξηθεξεηαθέο Τπεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Απαζρόιεζεο θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, είλαη 

νη ζπλαξκόδηεο Γηεπζύλζεηο ησλ Ννκαξρηαθώλ Απηνδηνηθήζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 

14, παξ. 3 θαη ζην άξζξν 16, παξ. 3. 

Οη δξάζεηο ησλ Τπνπξγείσλ θαη ησλ Ννκαξρηαθώλ Απηνδηνηθήζεσλ ζηα πιαίζηα ηεο ΚΤΑ 

12044/613/19.3/2007, αλαθέξνληαη ζηνλ επηζπλαπηόκελν επνπηηθό Πίλαθα 1. 

 

ΜΔΡΟ 4: ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΔ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΧΝ ΟΣΑ 

o πλεξγάδνληαη κε ην νηθείν Ννκαξρηαθό πκβνύιην θαη ην Γξαθείν Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο ηεο νηθείαο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο ζηε δηελέξγεηα αζθήζεσλ 

εηνηκόηεηαο (παξ. 2, άξζξν 13). 

o ε πεξίπησζε αηπρήκαηνο, ελεκεξώλνληαη γηα απηό από ην Γξαθείν Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο ηεο νηθείαο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο (παξ. 2β, άξζξν 14). 

Οη αξκνδηόηεηεο ησλ Πξσηνβάζκησλ ΟΣΑ ζηα πιαίζηα ηεο ΚΤΑ 12044/613/19.3/2007 

αλαθέξνληαη ζηνλ επνπηηθό Πίλαθα 1. 
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ΜΔΡΟ 5: ΥΔΓΙΑ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ 

Σα ρέδηα έθηαθηεο αλάγθεο ζύκθσλα κε ην άξζξν 9 ηεο ΚΤΑ 12044/613/2007 δηαθξίλνληαη 

ζε εζυηεπικά ζσέδια έκηακηηρ ανάγκηρ, ηα νπνία θαηαξηίδνληαη από ηηο εγθαηαζηάζεηο 

άλσ νξίνπ, ππνβάιινληαη καδί κε ηε κειέηε αζθαιείαο θαη αλαζεσξνύληαη ηνπιάρηζηνλ θάζε 

3 ρξόληα θαη ζε Δξυηεπικά ζσέδια ανηιμεηώπιζηρ ηεσνολογικών αηςσημάηυν μεγάληρ 

έκηαζηρ (Δξυηεπικά .Α.Σ.Α.Μ.Δ.), ηα νπνία θαηαξηίδνληαη από ηηο Ννκαξρηαθέο 

Απηνδηνηθήζεηο θαη ζύκθσλα κε ην Γεληθό ρέδην Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο «ΞΔΝΟΚΡΑΣΖ». 

Σα Δμσηεξηθά .Α.Σ.Α.Μ.Δ., πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη ζπκθσλία κε ηε δηαδηθαζία 

θαηάξηηζεο ρεδίσλ πνπ πξνβιέπεηαη ζην Γεληθό ρέδην Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 

«ΞΔΝΟΚΡΑΣΖ» (ΤΑ 1299/2003, ΦΔΚ 423, η.Β’), δηαθξίλνληαη ζε .Α.Σ.Α.Μ.Δ. 

Ννκαξρηαθώλ Απηνδηνηθήζεσλ θαη .Α.Σ.Α.Μ.Δ. Πεξηθεξεηώλ. Ζ θαηάξηηζε ησλ 

.Α.Σ.Α.Μ.Δ. ησλ Πεξηθεξεηώλ θαη ησλ Ννκαξρηαθώλ Απηνδηνηθήζεσλ γίλεηαη κεηά ηελ 

θαηάξηηζε ηνπ Γεληθνύ .Α.Σ.Α.Μ.Δ. θαη ηελ έγθξηζή ηνπ από ηε ΓΓΠΠ. Σν Γεληθό 

.Α.Σ.Α.Μ.Δ. απνηειεί, ζύκθσλα κε ην Γεληθό ρέδην Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 

«Ξελνθξάηεο», ην Δηδηθό ρέδην πνπ θαηαξηίδεηαη από ηα αξκόδηα Τπνπξγεία. Ζ θαηάξηηζε 

ησλ .Α.Σ.Α.Μ.Δ. ησλ Ννκαξρηαθώλ Απηνδηνηθήζεσλ θαη ησλ Πεξηθεξεηώλ ζα γίλεη ππό ην 

ζπληνληζκό ησλ Γξαθείσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ησλ Ννκαξρηαθώλ Απηνδηνηθήζεσλ θαη 

ησλ Γηεπζύλζεσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ησλ Πεξηθεξεηώλ. ηελ θαηάξηηζε ησλ 

.Α.Σ.Α.Μ.Δ. ησλ Ννκαξρηαθώλ Απηνδηνηθήζεσλ ζα ζπκκεηέρνπλ νη Τπεξεζίεο ηεο νηθείαο 

Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο θαη αλ θξίλεηαη ζθόπηκν θαη ηεο Πεξηθέξεηαο, θαζώο θαη άιινη 

νξγαληζκνί θαη θνξείο, όπσο εμάιινπ πξνβιέπεηαη θαη από ηελ ΚΤΑ 12044/613/2007. 

Ζ δηαδηθαζία θαηάξηηζεο ησλ .Α.Σ.Α.Μ.Δ. ησλ Ννκαξρηαθώλ Απηνδηνηθήζεσλ θαη ησλ 

Πεξηθεξεηώλ ζα πξνζδηνξηζηεί κε ζρεηηθέο ζπληνληζηηθέο νδεγίεο θαηά ηελ απνζηνιή ηνπ 

εγθεθξηκέλνπ Γεληθνύ .Α.Σ.Α.Μ.Δ., ην νπνίν βξίζθεηαη ζε δηαδηθαζία θαηάξηηζεο από ηε 

δηππνπξγηθή νκάδα, όπσο ζαο έρνπκε γλσξίζεη κε ην 1941/29.03.2007 έγγξαθό καο. 

 

ΜΔΡΟ 6: ΑΝΑΓΚΑΙΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΚΤΑ 

12044/613/2007 ΑΠΟ ΣΑ ΓΡΑΦΔΙΑ ΠΟΛ. ΠΡΟΣ. ΣΧΝ ΝΟΜ/ΚΧΝ 

ΑΤΣ/ΔΧΝ ΚΑΙ ΣΙ Γ/ΝΔΙ ΠΟΛ. ΠΡΟΣ. ΣΧΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΧΝ 

ύκθσλα κε ηνλ Ν.3013/2002 θαη ην Γεληθό ρέδην Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 

«ΞΔΝΟΚΡΑΣΖ», (ΤΑ 1299/2003), ηα Γξαθεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ησλ Ννκαξρηαθώλ 

Απηνδηνηθήζεσλ θαη νη Γ/λζεηο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ησλ Πεξηθεξεηώλ έρνπλ ηελ επζύλε 

ζπληνληζκνύ ησλ δξάζεσλ πξόιεςεο, αληηκεηώπηζεο θαη απνθαηάζηαζεο θαηαζηξνθώλ ζηηο 

νηθείεο Ννκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο θαη Πεξηθέξεηεο αληίζηνηρα. Δπηπιένλ, ιακβάλνληαο 



 
Τπνπξγείν Δζσηεξηθώλ/Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 
Γηεύζπλζε ρεδηαζκνύ & Αληηκεηώπηζεο Δθηάθησλ Αλαγθώλ 

Σκήκα ρεδηαζκνύ, Πξόιεςεο & Αληηκεηώπηζεο Σερλνινγηθώλ & Λνηπώλ Καηαζηξνθώλ  

 

21/ 21 

 

ππόςηλ θαη ηηο ππνρξεώζεηο ησλ Γξαθείσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο πνπ πξνβιέπνληαη ζηε λέα 

ΚΤΑ 12044/613/2007 θαη αθνξνύλ ζηελ θαηάξηηζε ησλ εμσηεξηθώλ ΑΣΑΜΔ (άξζξα 8,9), 

ζηε ζπιινγή πιεξνθνξηώλ θαη ζηνηρείσλ κεηά από αηύρεκα ζε εγθαηάζηαζε ΔΒΔΕΟ 

(άξζξν 14), ζηελ πιεξνθόξεζε ησλ πνιηηώλ (άξζξα 9,14) θαη ζηε δηελέξγεηα αζθήζεσλ 

εηνηκόηεηαο, είναι ζκόπιμο ηα Γπαθεία Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ να μεπιμνήζοςν για ηην 

ανάπηςξη διαπκούρ ζςνεπγαζίαρ με ηιρ ςπόλοιπερ απμόδιερ διεςθύνζειρ ηηρ οικείαρ 

Νομαπσιακήρ Αςηοδιοίκηζηρ και ζςγκεκπιμένα: Γ/νζη Ανάπηςξηρ, Γ/νζη 

Πεπιβάλλονηορ και Γ/νζη Τγείαρ, καθώρ και με ηιρ απμόδιερ Πεπιθεπειακέρ Τπηπεζίερ 

ηος Τποςπγείος Απαζσόληζηρ και Κοινυνικήρ Πποζηαζίαρ θαη εηδηθόηεξα ζα πξέπεη λα 

κεξηκλήζνπλ γηα ηα εμήο: 

o Να έξζνπλ ζε ζπλελλόεζε κε ηηο Γ/λζεηο Αλάπηπμεο ησλ Ννκαξρηαθώλ Απηνδηνηθήζεσλ 

πξνθεηκέλνπ: 

 Να ιακβάλνπλ αληίγξαθν ησλ θαηαιόγσλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ έρνπλ 

ππνβάιεη θνηλνπνίεζε θαη κειέηε αζθαιείαο θαη νη νπνίνη απνζηέιινληαη έσο ηελ 

31
ε
 Ηαλνπαξίνπ θάζε έηνπο ζην ΤΠΑΝ, ζην ΤΠΔΥΩΓΔ θαη ζηε ΓΓΠΠ.   

 Να ζπκκεηέρνπλ ζηηο επηζεσξήζεηο θαη ειέγρνπο ζηηο εγθαηαζηάζεηο θαη λα 

ιακβάλνπλ ηηο εθζέζεηο επηζεώξεζεο 

 Σα ζπγθεληξσηηθά ζηνηρεία, νη θαηάινγνη ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη νη εθζέζεηο 

επηζεώξεζεο πνπ ζπιιέγνπλ ηα Γξαθεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, ζα πξέπεη λα 

δηαβηβάδνληαη κε επζύλε ηνπο θαη ζηηο Γ/λζεηο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ησλ νηθείσλ 

Πεξηθεξεηώλ.



 


