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Περίληψη 
 
Η παρούσα µελέτη εξετάζει τις τροποποιήσεις που επέρχονται στην εφαρµογή της 

Οδηγίας SEVESO II,  µε τη νέα Οδηγία 2003/105/EK, σχετικά µε την αντιµετώπιση 

των ατυχηµάτων µεγάλης έκτασης. Πέραν όµως της καταγραφής των αλλαγών, 

βασικός στόχος της Οµάδας Εργασίας που επιµελήθηκε της µελέτης είναι και η 

διατύπωση προτάσεων για τρόπους βελτίωσης της κατάστασης που διαµορφώθηκε 

και για λύσεις των προβληµάτων που προέκυψαν από την εφαρµογή των σχετικών 

Οδηγιών και νοµοθεσιών κατά τα προηγούµενα χρόνια. Η διαµόρφωση θέσεων και η 

διατύπωση προτάσεων στο θέµα αυτό είναι ιδιαίτερα κρίσιµη και επίκαιρη ενόψει της 

νέας εθνικής νοµοθεσίας που θα προκύψει µέχρι τον Ιούλιο του 2005, και η οποία θα 

ενσωµατώσει την νεά αυτή Οδηγία και θα πρέπει να εφαρµοστεί από τις βιοµηχανίες 

και τις κρατικές Υπηρεσίες. 
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Πρόλογος 
 

Η ∆ιοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ/ΤΚΜ µε την υπ’ αριθµόν 222 απόφασή της ανέθεσε 

µέσω της Μόνιµης Επιτροπής  Βιοµηχανίας, Τεχνολογίας, ∆ικτύων, Υλικών και 

Τηλεπικοινωνιών τη µελέτη του θέµατος “Αντιµετώπιση ατυχηµάτων µεγάλης 

έκτασης – Θέσεις και προτάσεις ενόψει της εναρµόνισης της Νοµοθεσίας µε τη Νέα 

Οδηγία 2003/105/ΕΚ (SEVESO)” σε οµάδα εργασίας αποτελούµενη από τους κάτωθι 

µηχανικούς: 

Βλάχο ∆ηµήτριο  Χ.Μ. 

Παπαοικονόµου Βασίλειο Χ.Μ. 

Περπερή Νικόλαο  Χ.Μ. 

 

Η µελέτη περιλαµβάνει τα παρακάτω : 

• Επικοινωνία µε βιοµηχανίες, εµπλεκόµενες επιχειρήσεις, κρατικές υπηρεσίες, 

τεχνικά γραφεία και τοπικούς φορείς για την όσο το δυνατόν πληρέστερη 

καταγραφή της κατάστασης µε την εφαρµογή της υφιστάµενης  Οδηγίας SEVESO 

II (96/82/ΕΚ & ΚΥΑ 5697/590/2000). 

• Καταγραφή και ανάλυση των προβληµάτων που παρουσιάστηκαν κατά την 

εφαρµογή της Οδηγίας. 

• Καταγραφή των διαφορών µεταξύ της νέας τροποποιηµένης Οδηγίας και της 

προηγούµενης Οδηγίας SEVESO II και της επίδρασης αυτών στους 

εµπλεκόµενους.  

• Ανάλυση της συµβολής των µηχανικών στην εφαρµογή της Οδηγίας.  

• Προτάσεις για τη βελτίωση της υφιστάµενης κατάστασης µέσω της νέας Οδηγίας. 

 

Το χρονικό διάστηµα που ασχολήθηκε η οµάδα εργασίας µε την παρούσα µελέτη 

είναι τέσσερις (4) µήνες, αρχής γενοµένης από την ηµεροµηνία αποδοχής της 

ανάθεσης από τα µέλη της οµάδας, που πραγµατοποιήθηκε στις 22.09.2004. 

Η παρακολούθηση του έργου της οµάδας  έγινε από την προαναφερθείσα Μόνιµη 

Επιτροπή. 
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Εισαγωγή 
 
Το ∆εκέµβριο του 2003 εκδόθηκε η Κοινοτική Οδηγία 2003/105/ΕΚ, η οποία 

τροποποιεί τη Οδηγία 96/82/ΕΚ (SEVESO II) σε ό,τι αφορά τον καθορισµό µέτρων 

και όρων για την αντιµετώπιση των κινδύνων από ατυχήµατα µεγάλης έκτασης σε 

εγκαταστάσεις ή µονάδες λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών. 

Η 1η Ιουλίου 2005, έχει καθορισθεί ως η τελική ηµεροµηνία εναρµόνισης της εθνικής 

νοµοθεσίας των κρατών µελών µε την τροποποιηµένη Οδηγία SEVESO II. 

 

Σκοπός της παρούσας µελέτης είναι να αποτελέσει το πλαίσιο θέσεων του ΤΕΕ 

σχετικά µε την τροποποίηση της Οδηγίας SEVESO II. Έτσι, πέρα από τον αρχικό 

σκοπό που είναι η καταγραφή των τροποποιήσεων που επέρχονται στην 96/82/ΕΚ 

µε την εφαρµογή της 2003/105/ΕΚ, γίνεται επίσης και µία προσπάθεια καταγραφής 

των προβληµάτων που έχουν εµφανισθεί από την µέχρι σήµερα εφαρµογή της 

Οδηγίας, καθώς και προτάσεις βελτίωσης όλου του σχετικού πλαισίου 

 

Έτσι οι βασικοί στόχοι της µελέτης και των προτάσεων που προκύπτουν από αυτήν  

µπορούν να συνοψισθούν στα εξής: 

α)  µε την ευκαιρία της τροποποίησης και µέσω της επικείµενης αναθεώρησης να 

αποτελέσει ένα χρήσιµο οδηγό για την Πολιτεία για τη βελτίωση των θεµάτων τα 

οποία δηµιούργησαν σοβαρά προβλήµατα δυσλειτουργίας και 

αναποτελεσµατικότητας κατά την αρχική εφαρµογή της Οδηγίας.  

β)  να βοηθήσει στη σύνδεση της εφαρµογής της Οδηγίας µε το γενικότερο δηλωµένο 

στόχο της Πολιτείας-Κυβέρνησης για βελτίωση (και απλοποίηση) του θεσµικού 

πλαισίου των βιοµηχανικών εγκαταστάσεων που θα οδηγήσει και σε ενίσχυση 

των επενδύσεων. Αυτό που απαιτείται είναι ένα σαφές και αποτελεσµατικό 

θεσµικό πλαίσιο που να επιτελεί το ρόλο του σε ό,τι αφορά την ασφάλεια και την 

προστασία της κοινωνίας και του περιβάλλοντος. Ωστόσο, ένα πλαίσιο 

προβληµατικό, δύσκαµπτο και γραφειοκρατικό καταλήγει να είναι 

αναποτελεσµατικό, να µην επιτυγχάνει τους σκοπούς του και τελικά να 

αυτοκαταργείται (π.χ. µη αξιολογήσεις – καταχωρήσεις των µελετών ασφαλείας 

επί 2-3 χρόνια). 

 

Για την σφαιρικότερη προσέγγιση του θέµατος και την περισσότερο αντικειµενική 

έκφραση απόψεων, τα µέλη της Οµάδας Εργασίας επικοινώνησαν µε εµπλεκόµενους 

φορείς και συγκέντρωσαν τις απόψεις τους. Οι φορείς στους οποίους απευθύνθηκαν 

ήταν οι τοπικοί φορείς, οι εγκαταστάσεις που υποχρεούνται να συµµορφωθούν µε τις 
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διατάξεις της Οδηγίας, τεχνικά γραφεία που αναλαµβάνουν την εκπόνηση των 

µελετών ασφαλείας, κρατικές υπηρεσίες και σύλλογοι επαγγελµατιών / µηχανικών. 

Στα πλαίσια της επικοινωνίας αυτής, απεστάλησαν µέσω του ΤΕΕ/ΤΚΜ επιστολές 

προς τις προαναφερόµενες οµάδες για τη συλλογή παρατηρήσεων σχετικά µε το 

θέµα. ∆υστυχώς, η ανταπόκριση σε έγγραφη µορφή ήταν περιορισµένη, ωστόσο 

όµως υπήρξε αρκετή προθυµία για σχολιασµό της εφαρµογής της Οδηγίας και των 

τροποποιήσεων αυτής. Συγκεντρώθηκαν έτσι, παρατηρήσεις, προβλήµατα, αλλά και 

προτάσεις προερχόµενα από τους παραπάνω φορείς.  

 

Στα πλαίσια της µελέτης έγινε επίσης προσπάθεια ανεύρεσης στοιχείων και 

πληροφοριών σχετικά µε την εφαρµογή της Οδηγίας σε άλλες χώρες της Ευρώπης.  

 

Οι τροποποιήσεις που επέρχονται µε τη νέα οδηγία, η καταγραφή  των 
προβληµάτων – µε σηµαντικότερα αυτά της εµπλοκής πολλών κρατικών φορέων, 

των χρονικών καθυστερήσεων, της ασάφειας σε ορισµένα τµήµατα της νοµοθεσίας, 

της έλλειψης κατάλληλης εκπαίδευσης συγκεκριµένου προσωπικού – συνοδεύονται 

από τα συµπεράσµατα που απορρέουν από όλα τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί 

καθώς και από προτάσεις για την κατά το δυνατόν απλούστερη αλλά 

αποτελεσµατικότερη εφαρµογή της Οδηγίας.  

 

Το ΤΕΕ/ΤΚΜ κρίνει σκόπιµο να διαµορφώσει συµπεράσµατα και προτάσεις, καθώς  

στην εφαρµογή της Οδηγίας εµπλέκονται κατά κύριο λόγο µηχανικοί, οι οποίοι µε την 

εµπειρία τους από την εφαρµογή της είναι σε θέση να εντοπίσουν τις δυσκολίες, τις 

ασάφειες και τα προβλήµατα  που έχουν προκύψει.   
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ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
 
ΒΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ Ο∆ΗΓΙΑΣ 

Όπως θα αναλυθεί παρακάτω (“Προβλήµατα από την εφαρµογή της Οδηγίας”), τα 

βήµατα / ενέργειες που πρέπει να ακολουθήσει µία επιχείρηση µέχρι την τελική 

καταχώρηση της µελέτης ασφαλείας και τα χρονικά διαστήµατα που µεσολαβούν 

µεταξύ των διαφόρων βηµάτων, αποτελούν σοβαρούς παράγοντες καθυστέρησης 

και ταλαιπωρίας. Για το λόγο αυτό, στο παρόν κεφάλαιο, γίνεται µία εκτενέστερη 

αναφορά στα απαιτούµενα βήµατα και τους απαραίτητους χρόνους για την εφαρµογή 

της Οδηγίας, όπως αυτά καταγράφονται µέσα από τα άρθρα της. 

 

Η διαδικασία υποβολής και καταχώρησης της µελέτης ασφάλειας καθορίζεται από τα 

άρθρα 6, 7 και 8 της ΚΥΑ 5697/590 (SEVESO II) και περιγράφεται συνοπτικά 

παρακάτω.  Με βάση την Οδηγία και την ΚΥΑ το αν µία επιχείρηση εµπίπτει ή όχι 

στις υποχρεώσεις της συγκεκριµένης νοµοθεσίας εξαρτάται από τις ποσότητες των 

επικίνδυνων ουσιών που παράγει ή διακινεί. Ανάλογα µε τις ποσότητες αυτές οι 

επιχειρήσεις διαχωρίζονται σε δύο κατηγορίες.  

Στην πρώτη κατηγορία εµπίπτουν οι επιχειρήσεις που αποθηκεύουν ποσότητες 

µεγαλύτερες από αυτές που αναφέρονται στη στήλη 2 και µικρότερες από αυτές της 

στήλης 3 του παραρτήµατος Ι. Στη δεύτερη κατηγορία εµπίπτουν οι επιχειρήσεις που 

αποθηκεύουν ποσότητες µεγαλύτερες από αυτές που αναφέρονται στη στήλη 3 του 

ίδιου παραρτήµατος. Οι υποχρεώσεις της πρώτης κατηγορίας επιχειρήσεων 

αναφέρονται στα άρθρα 6 και 7 της παραπάνω ΚΥΑ και αφορούν την υποβολή 

“Κοινοποίησης”, ενώ για τις επιχειρήσεις της δεύτερης κατηγορίας στα άρθρα 6 και 8 

και αφορούν την υποβολή της Μελέτης Ασφαλείας. 

 

Κοινοποίηση 

Υποχρέωση των επιχειρήσεων και των δύο κατηγοριών είναι η υποβολή 

κοινοποίησης σε 9 αντίγραφα στην αδειοδοτούσα αρχή (που είναι είτε οι ∆/νσεις 

Βιοµηχανίας των εκάστοτε Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων είτε η Γενική Γραµµατεία 

του Υπουργείου Ανάπτυξης), όπως περιγράφεται στο άρθρο 6. Σε περίπτωση 

υφιστάµενων επιχειρήσεων που έχουν ήδη υποβάλει τα στοιχεία που ζητούνται σε 

αυτό το άρθρο σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία, δεν απαιτείται εκ νέου υποβολή 

της κοινοποίησης αυτής. Επίσης οι επιχειρήσεις είναι υποχρεωµένες να αναθεωρούν 

τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτή την κοινοποίηση σε περίπτωση µεταβολής τους. 
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Πολιτική πρόληψης µεγάλων ατυχηµάτων 

Οι επιχειρήσεις της πρώτης κατηγορίας, εκτός από την κοινοποίηση που αναφέρεται 

παραπάνω, είναι υποχρεωµένες να υποβάλουν στην αδειοδοτούσα αρχή την 

πολιτική πρόληψης µεγάλων ατυχηµάτων, σύµφωνα µε το άρθρο 7 της ΚΥΑ. Η 

διαδικασία είναι πολύ σύντοµη και περιλαµβάνει απλά την υποβολή της πολιτικής 

πρόληψης µεγάλων ατυχηµάτων και τους όρους και µεθόδους διασφάλισης της 

ορθής εφαρµογής της σε 9 αντίγραφα. Η αδειοδοτούσα αρχή οφείλει να αποστείλει 

την έκθεση αυτή στις συναρµόδιες υπηρεσίες εντός 1 µήνα. Η έκθεση υποβάλλεται 

από τις επιχειρήσεις µαζί µε την κοινοποίηση, όπως αναφέρεται παραπάνω, το 

αργότερο κάθε 5 χρόνια ή σε κάθε µεταβολή των στοιχείων που περιέχονται. 

 

Μελέτη ασφάλειας 

Η υποβολή της Μελέτης Ασφάλειας αφορά µόνο τις επιχειρήσεις της δεύτερης 

κατηγορίας και η διαδικασία υποβολής και καταχώρησής της είναι πιο περίπλοκη και 

χρονοβόρα από την έκθεση που αναφέρθηκε παραπάνω, και περιγράφεται 

αναλυτικά στο άρθρο 8 της ΚΥΑ. Η εφαρµογή του άρθρου 8 είναι αυτή που 

προκάλεσε τα µεγαλύτερα προβλήµατα στην εφαρµογή της ΚΥΑ. Αποτελείται από 8 

βήµατα τα οποία αναλύονται παρακάτω. Μία σχηµατική ανάλυση των σταδίων του 

Άρθρου 8 φαίνεται και στο Σχήµα 1     

 

Στάδια υποβολής µελέτης ασφαλείας σύµφωνα µε το Άρθρο 8  

Βήµα 1ο: Η επιχείρηση υποβάλλει στην αδειοδοτούσα αρχή Μελέτη Ασφάλειας, το 

περιεχόµενο της οποίας αναφέρεται αναλυτικά στο άρθρο 8, σε 11 

αντίγραφα. Σε περίπτωση επιχειρήσεων που διαχειρίζονται 

φυτοπροστατευτικά προϊόντα η µελέτη πρέπει να κατατεθεί σε 12 

αντίγραφα. 

Βήµα 2ο: Παράλληλα µε το βήµα 1 η επιχείρηση υποχρεούται να υποβάλλει ένα 

αντίγραφο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Όρων στην αρµόδια για την 

εφαρµογή της ΚΥΑ υπηρεσίας του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. 

Βήµα 3ο: Η αδειοδοτούσα αρχή αποστέλλει τα παραπάνω αντίγραφα στα 

Υπουργεία  Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµ. Έργων, 

Υγείας και Πρόνοιας, Γεωργικής Ανάπτυξης (σε περίπτωση  

φυτοπροστατευτικών προϊόντων), στο Γενικό Χηµείο του Κράτους, στο 

Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώµατος, και στην Τοπική Πυροσβεστική 

Υπηρεσία. – Προθεσµία: 1 µήνας – 
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ΣΧΗΜΑ 1: Στάδια υποβολής/αξιολόγησης/καταχώρησης της Μελέτης Ασφαλείας 

σύµφωνα µε το Άρθρο 8 της ΚΥΑ 5697/590 

 

Βήµα 1ο
Υποβολή Μελέτης 

Ασφάλειας

Βήµα 2ο
Υποβολή 

Κοινοποίησης

Βήµα 3ο
Αποστολή αντιγράφων 
σε αρµόδιες υπηρεσίες 
από αδειοδοτούσα αρχή

Προθεσµία: 1 µήνας

Βήµα 4ο
Πιστοποίηση 

ταξινόµησης από 
Γενικό Χηµείο του 

Κράτους

Προθεσµία: 2 µήνες

Βήµα 4ο
Πιστοποίηση ποιοτικά 

και ποσοτικά των ουσιών 
από Υπουργείο 

Γεωργικής Ανάπτυξης

Βήµα 4ο
Πιστοποίηση σεναρίων 

ατυχηµάτων από 
Υπουργείο Ανάπτυξης

Βήµα 5ο
Αξιολόγηση µελέτης από 
αρµόδιες υπηρεσίες

Προθεσµία: 4 µήνες

Απαιτούνται επιπλέον 
στοιχεία;

Βήµα 6ο
Η αδειοδοτούσα αρχή 
ζητεί τα επιπλέον 
στοιχεία από την 

επιχείρηση

Ναι

Βήµα 7ο
Καταχώρηση της µελέτης 

και ενηµέρωση 
εγγράφως της 
επιχείρησης

Υποβολή 
στοιχείων από 
επιχείρηση

Προθεσµία: σε εύλογο 
χρονικό διάστηµα

Βήµα 8ο
Αποστολή αντιγράφου της 

µελέτης σε Υπηρεσία 
Περιβάλλοντος της Ν.Α. 
και στην Υπηρεσία Π.Π.

Προθεσµία: 1 µήνας

Προθεσµία: 1 µήνας
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Βήµα 4ο: Το Γενικό Χηµείο του Κράτους πιστοποιεί την ταξινόµηση των επικινδύνων 

ουσιών που αναφέρονται στη Μελέτη Ασφάλειας και αποστέλλει στην 

αδειοδοτούσα αρχή µε κοινοποίηση στις υπόλοιπες υπηρεσίες την 

πιστοποίηση αυτή (αποτελεί προϋπόθεση για την περαιτέρω αξιολόγηση 

της µελέτης). Το Υπουργείο Γεωργικής Ανάπτυξης (ισχύει µόνο για 

επιχειρήσεις που διαχειρίζονται φυτοπροστατευτικά προϊόντα) πιστοποιεί 

στην αδειοδοτούσα αρχή µε κοινοποίηση στις υπόλοιπες υπηρεσίες, 

ποιοτικά και ποσοτικά τις ουσίες που αναφέρονται στη Μελέτη Ασφάλειας  
Το Υπουργείο Ανάπτυξης πιστοποιεί τη Μελέτη Ασφάλειας ως προς την 

πληρότητα των σεναρίων ατυχηµάτων που αναφέρονται σε αυτήν και έχει 

το δικαίωµα να ζητήσει επιπλέον πληροφορίες αν απαιτείται. Σε 

περίπτωση πληρότητας των σεναρίων αποστέλλει σχετικό έγγραφο στην 

αδειοδοτούσα αρχή µε κοινοποίηση στις υπόλοιπες υπηρεσίες. – 

Προθεσµία: 2 µήνες –  

Βήµα 5ο: Αν η Μελέτη Ασφάλειας πιστοποιηθεί από τις παραπάνω υπηρεσίες, όπως 

αναφέρεται στo βήµα 4, υποχρεούνται οι αρµόδιες αρχές που αναφέρονται 

στο άρθρο να αξιολογήσουν τις Μελέτες Ασφάλειας και να αποστείλουν 

στην αδειοδοτούσα αρχή τις γνωµοδοτήσεις τους σε θέµατα αρµοδιότητας 

τους, όπως αναφέρονται στο άρθρο 8 της ΚΥΑ. Αν η προθεσµία που 

ορίζεται στην ΚΥΑ παρέλθει χωρίς σχόλια από τις παραπάνω υπηρεσίες, 

τότε η Μελέτη Ασφάλειας καταχωρείται από την αδειοδοτούσα αρχή χωρίς 

σχόλια. – Προθεσµία: 4 µήνες –  

Βήµα 6ο: Σε περίπτωση που έχουν ζητηθεί επιπλέον στοιχεία από τις Υπηρεσίες 

στο βήµα 5, τότε η αδειοδοτούσα αρχή συγκεντρώνει όλες τις 

γνωµοδοτήσεις και ζητά από την επιχείρηση να υποβάλλει τα 

συµπληρωµατικά στοιχεία εντός εύλογου χρονικού διαστήµατος. Σε αυτή 

τη περίπτωση η διαδικασία ξεκινάει ξανά από το βήµα 5 µέχρι να δοθούν 

όλα τα στοιχεία που έχουν ζητηθεί από τις Υπηρεσίες. – Προθεσµία: ∆εν 
αναφέρεται συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα. Τα στοιχεία πρέπει να 
δοθούν από τις επιχειρήσεις εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος –  

Βήµα 7ο: Μετά την παραλαβή της τελευταίας γνωµοδότησης που έχει υποβληθεί 

εµπρόθεσµα η Μελέτη Ασφάλειας καταχωρείται από την αδειοδοτούσα 

αρχή και η επιχείρηση ενηµερώνεται εγγράφως. – Προθεσµία: 1 µήνας –  
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Βήµα 8ο: Η αδειοδοτούσα αρχή αποστέλλει 1 αντίγραφο της Μελέτης Ασφάλειας 

στην Υπηρεσία Περιβάλλοντος της οικείας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης και 

1 αντίγραφο στην υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας.  – Προθεσµία: 1 

µήνας –  

 

Σηµαντικό είναι να ειπωθεί ότι, όπως αναφέρεται ρητά µέσα στην ΚΥΑ, η Μελέτη 

Ασφάλειας δεν εγκρίνεται αλλά καταχωρείται και υπόκειται σε διαρκή έλεγχο, 

διόρθωση και βελτίωση. 

Με βάση τα παραπάνω ο ελάχιστος χρόνος καταχώρησης της µελέτης είναι 7 µήνες, 

όπως προκύπτει από τα χρονοδιαγράµµατα των βηµάτων 3, 4 και 5, µε την 

προϋπόθεση βέβαια ότι όλες οι γνωµοδοτήσεις από τις αρµόδιες υπηρεσίες είναι 

θετικές ή οι υπηρεσίες που αναφέρονται στο βήµα 5 έχουν γνωµοδοτήσει 

εµπρόθεσµα. Επιπλέον απαιτούνται άλλοι δύο µήνες για την έγγραφη ενηµέρωση 

της επιχείρησης και την αποστολή αντιγράφου της Μελέτης Ασφαλείας  στην 

Υπηρεσία Περιβάλλοντος και στην Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας από την 

αδειοδοτούσα αρχή.  
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Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΗΜΕΡΑ 
 

Στην ευρύτερη περιοχή Θεσσαλονίκης εντοπίζονται κυρίως οι επιχειρήσεις που 

εµπίπτουν στην Οδηγία SEVESO II στην Κεντρική Μακεδονία και οι οποίες 

δραστηριοποιούνται στους κλάδους των πετρελαιοειδών, υγραερίων, 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων, χηµικών προϊόντων  καθώς και εκρηκτικών. 

 

Έως σήµερα έχουν καταχωρηθεί οι Μελέτες Ασφαλείας των περισσότερων από τις 

22 συνολικά επιχειρήσεις οι οποίες εµπίπτουν στην Οδηγία SEVESO II. Επίσης 

άλλες τέσσερις (4) επιχειρήσεις υπέβαλλαν µόνο κοινοποίηση σύµφωνα µε το Άρθρο 

6 της Οδηγίας.  

 

Όσον αφορά την κατάστρωση των Ειδικών Εξωτερικών Σχεδίων Αντιµετώπισης 

Τεχνολογικών Ατυχηµάτων Μεγάλης Έκτασης (Σ.Α.Τ.Α.Μ.Ε), αυτά έχουν δοθεί µε 

δηµόσιο διαγωνισµό σε εξειδικευµένους εξωτερικούς φορείς και οι οποίοι τα έχουν 

ήδη παραδώσει στους αρµόδιους φορείς της Νοµαρχίας. 
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ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ Ο∆ΗΓΙΑΣ 
 

Άρθρο 8

 

∆ιαδικασία αξιολόγησης 

 

Στην παράγραφο Β του άρθρου αναφέρεται η διαδικασία αξιολόγησης των µελετών 

ασφαλείας από τις κρατικές υπηρεσίες χωρίς όµως να ορίζονται τα κριτήρια 

αξιολόγησης. Απλώς αναφέρεται ότι πρέπει να γνωµοδοτήσουν σχετικά µε κάποια 

θέµατα της αρµοδιότητάς τους, χωρίς να υπεισέρχεται σε µεγαλύτερη λεπτοµέρεια ή 

να παραπέµπει κάπου αλλού. Αυτό οδήγησε τις Κρατικές Υπηρεσίες είτε να 

γνωµοδοτούν τυπικά είτε να προσπαθούν να βρουν κριτήρια αξιολόγησης, σε 

συνεργασία µερικές φορές και µε άλλους φορείς (Πανεπιστήµια, Ερευνητικά Κέντρα), 

τα οποία δηµιουργούσαν ασάφειες µε αποτέλεσµα να καθυστερεί η διαδικασία 

αξιολόγησης (π.χ. αξιολόγηση των σεναρίων ατυχηµάτων). Ο µεγάλος αριθµός των 

εµπλεκόµενων φορέων συνέτεινε στην διόγκωση του προβλήµατος. Επίσης 

εµφανίστηκε το φαινόµενο να αξιολογούνται θετικά µελέτες ασφαλείας µε παρόµοια 

σενάρια που ωστόσο κατέληγαν σε πολύ διαφορετικά αποτελέσµατα (π.χ. ακτίνες 

δράσης  ατυχήµατος), τα οποία και δεν είναι δυνατό να είναι όλα τεχνικά ορθά και 

αποδεκτά.  

 

Χρόνος αξιολόγησης  

 

Ο χρόνος αξιολόγησης που αναφέρεται είναι αρκετά µεγάλος (µπορεί να φθάσει τους 

9 µήνες). Το µεγαλύτερο πρόβληµα ωστόσο είναι ότι ο χρόνος αυτός δεν τηρήθηκε 

σχεδόν σε καµία περίπτωση µέχρι τώρα. Παρατηρήθηκε δηλαδή το φαινόµενο να 

καθυστερεί η όλη διαδικασία, επειδή παρόλο που κάποιοι κρατικοί φορείς δεν 

γνωµοδοτούσαν µέσα στο χρονικό όριο που ανάφερε η Νοµοθεσία, η γνωµοδότησή 

τους δεν θεωρούνταν θετική αλλά υπήρχε αναµονή µέχρι να γνωµοδοτήσει ο φορέας 

έστω και εκπρόθεσµα. Επίσης ο όρος «εύλογο χρονικό διάστηµα» στις περιπτώσεις 

προσκόµισης προσθέτων στοιχείων από τις επιχειρήσεις, οδήγησε σε επιπλέον 

καθυστερήσεις. Επειδή µάλιστα κάθε κρατικός φορέας µπορούσε να ζητήσει 

ξεχωριστά επιπλέον στοιχεία, το στάδιο αυτό διαρκούσε πρακτικά µεγάλο χρονικά 

διάστηµα. Η µη τήρηση του χρόνου ολοκλήρωσης της όλης διαδικασίας, αν και 

θεσµοθετηµένος νοµικά, δηµιούργησε µεγάλα προβλήµατα στις επιχειρήσεις, γιατί η 

καταχώρηση της Μελέτης Ασφαλείας είναι προϋπόθεση για την χορήγηση άδειας 

εγκατάστασης ή λειτουργίας. Αυτό έγινε ιδιαίτερα αισθητό στις περιπτώσεις των 

-13- 



Οδηγία 2003/105/ΕΚ - SEVESO II  ΤΕΕ/ΤΚΜ 
 

εταιριών φυτοπροστατευτικών προϊόντων όπου οι καθυστερήσεις στις καταχωρήσεις 

των Μελετών Ασφαλείας δηµιούργησε προβλήµατα στην χορήγηση των αδειών 

λειτουργίας των επιχειρήσεων   

 

Εµπλοκή του ΓΧΚ 

 

Η γνωµοδότηση του Γενικού Χηµείου του Κράτους σε περιπτώσεις όπως αυτά των 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων δηµιούργησε προβλήµατα, καθώς κάθε τέτοιο 

προϊόν που πωλείται στην αγορά παίρνει έγκριση κυκλοφορίας µε Υπουργική 

Απόφαση, στην οποία αναφέρεται και η ταξινόµηση του σκευάσµατος. Κατά 

συνέπεια, σε περίπτωση διαφορετικής ταξινόµησης από το Γενικό Χηµείο του 

Κράτους, οι επιχειρήσεις βρίσκονται σε αδιέξοδο, γιατί αφενός µεν το ΓΧΚ έχει οριστεί 

σαν αρµόδιος φορέας, αφετέρου δεν είναι δυνατή η διαφορετική ταξινόµηση από την 

επιχείρηση βάσει της συγκεκριµένης υπουργικής απόφασης.  

 

Προϋποθέσεις για την ικανότητα σύνταξης/αξιολόγησης µελετών 

 

∆εν υπάρχει καµία πρόβλεψη στην Οδηγία για τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που 

πρέπει να ικανοποιούν όσοι ασχολούνται µε την δηµιουργία των µελετών ασφαλείας 

(εκπαίδευση, επίπεδο σπουδών) καθώς και όσων έχουν την αρµοδιότητα να 

ελέγχουν αυτές τις Μελέτες από την πλευρά των κρατικών φορέων. 

 

 

Άρθρο 9 

 

Σχέδια Αντιµετώπισης Ατυχηµάτων Μεγάλης Έκτασης (Σ.Α.Τ.Α.Μ.Ε.) 

 

Στο άρθρο 9 αναφέρεται η διαδικασία σύνταξης των εσωτερικών και εξωτερικών 

σχεδίων έκτακτης ανάγκης. Για την περιοχή της Θεσσαλονίκης έχει συνταχθεί το 

Γενικό Σχέδιο Αντιµετώπισης Τεχνολογικών Ατυχηµάτων Μεγάλης Έκτασης  (Γενικό 

Σ.Α.Τ.Α.Μ.Ε.) το οποίο παρουσιάζει σοβαρές ελλείψεις σε υποδοµές (εξοπλισµός 

αντιµετώπισης σοβαρών ατυχηµάτων, κέντρα συγκέντρωσης πολιτών, εκπαίδευση 

και ενηµέρωση του κοινού),  καθώς και το Ειδικό Σ.Α.Τ.Α.Μ.Ε. για τα ΕΛ.ΠΕ. Για τις 

άλλες επιχειρήσεις που εµπίπτουν στην Οδηγία τα Ειδικά Σ.Α.Τ.Α.Μ.Ε. που τις 

αφορούν είναι υπό σύνταξη. Αφού ολοκληρωθούν τα Ειδικά Σ.Α.Τ.Α.Μ.Ε. θα πρέπει 

να υπάρξει µετά αναθεώρηση-ενηµέρωση των Γενικού Σ.Α.Τ.Α.Μ.Ε. Θα πρέπει όµως 

κατά την διάρκεια αυτής της διαδικασίας να ληφθούν υπόψη καθορισµένες αρχικές 
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παραδοχές και ξεκάθαροι µέθοδοι υπολογισµού των επιπτώσεων των σεναρίων 

ατυχηµάτων για να εµφανιστεί το φαινόµενο της αποδοχής όλων των επιπτώσεων 

ανεξάρτητα µε το πως προέκυψαν. Πρέπει δηλαδή να υπάρχει οµοιογένεια 

υπολογισµών/παραδοχών και αποτελεσµάτων κατά την διαδικασία αξιολόγησης 

(Άρθρο 8).  Επίσης, πρέπει να ελεγχθεί η αξιοπιστία των µοντέλων υπολογισµού των 

επιπτώσεων κατά την πραγµατική εκδήλωση του φαινοµένου καθώς και η δυσκολία 

εκτίµησης του κινδύνου λόγω συνδυασµού γεγονότων (DOMINO). Απαιτείται δε 

ακόµη, ο έλεγχος της αξιοπιστίας και της “ακρίβειας” της πληροφόρησης του κοινού 

για κάθε ενδεχόµενη περίπτωση, ώστε να µην εµφανισθούν κενά πληροφόρησης 

κατά τη διάρκεια εκδήλωσης του φαινοµένου.  

Ενώ στο άρθρο 8 αναφέρεται αναθεώρηση της µελέτης ασφαλείας κάθε πέντε (5) 

χρόνια, το άρθρο 9 υποχρεώνει τριετή επανεξέταση, δοκιµή και ενδεχόµενη 

αναθεώρηση του εξωτερικού σχεδίου. Η χρονική αυτή διαφορά στα διαστήµατα των 

αναθεωρήσεων προκαλεί σύγχυση καθώς σηµαντικά στοιχεία κατάρτισης του 

εξωτερικού σχεδίου (Σ.Α.Τ.Α.Μ.Ε.) προκύπτουν από την ισχύουσα µελέτη 

ασφαλείας. Έτσι, η τριετής αναθεώρηση του Σ.Α.Τ.Α.Μ.Ε. δεν θα επέφερε αλλαγές 

δεδοµένης της πενταετούς αναθεώρησης της µελέτης ασφαλείας, εκτός βέβαια των 

περιπτώσεων που θα απαιτηθεί συντοµότερη αλλαγή και αναθεώρηση και των δύο.   

 

 

Ασκήσεις ετοιµότητας 

 

Επίσης στο άρθρο 9, Παράγραφος Γ, 2β αναφέρεται « Η Υπηρεσία Πολιτικής 

Προστασίας της οικίας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης µεριµνά ώστε να 

πραγµατοποιούνται ασκήσεις ετοιµότητας....», κάτι το οποίο δεν έχει 

πραγµατοποιηθεί. Οι ασκήσεις ετοιµότητας προϋποθέτουν σύνταξη ολοκληρωµένου 

Γενικού και Εξωτερικού Σ.Α.Τ.Α.Μ.Ε. και είναι πολύ σηµαντικές για την εξοικείωση 

του κοινού, των κρατικών υπηρεσιών και των επιχειρήσεων µε την αντιµετώπιση 

ατυχηµάτων µεγάλης έκτασης. 

 

 

Άρθρο 11 

 

Ασάφεια κριτηρίων σε περιπτώσεις µετατροπών µιας εγκατάστασης  

 

Στο άρθρο 11 αναφέρεται: «Σε περίπτωση µετατροπών µίας εγκατάστασης....που 

µπορεί να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στους κινδύνους µεγάλου ατυχήµατος, ο 
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ασκών την εκµετάλλευση .....επανεξετάζει και αναθεωρεί τη µελέτη ασφαλείας και 

ενηµερώνει την αδειοδοτούσα αρχή για τις λεπτοµέρειες της εν λόγω 

αναθεώρησης..» 

Στην περίπτωση αυτή δεν ορίζονται τα κριτήρια τα οποία χαρακτηρίζουν τις 

σηµαντικές επιπτώσεις µε αποτέλεσµα να υπάρχει αδυναµία ενσωµάτωσης των 

νέων στοιχείων  (π.χ.  σε περίπτωση αλλαγής προσωπικού και µεταβολής στο είδος 

και στις ποσότητες επικίνδυνων ουσιών). Αυτό οδηγεί σε έλλειψη πληροφοριών για 

το πραγµατικό επίπεδο ασφαλείας µιας εγκατάστασης.  

 

 

Άρθρο 12 

 

Αποστάσεις ασφαλείας και γειτνίαση 

 

Στο άρθρο 12 αναφέρεται: « Ειδικότερα οι ως άνω αρµόδιες για τον σχεδιασµό του 

χώρου αρχές, µεριµνούν, αφενός να διατηρούνται οι δέουσες αποστάσεις µεταξύ των 

εγκαταστάσεων που καλύπτονται από την παρούσα απόφαση και των ζωνών 

κατοικίας, των έργων ή δραστηριοτήτων που προσελκύουν ή χρησιµοποιούνται από 

µεγάλο αριθµό ατόµων......» 

Στην περίπτωση αυτή ο όρος δέουσες αποστάσεις είναι ανεπαρκής. Πρέπει να 

οριστούν γενικώς αποδεκτά κριτήρια για τις αποστάσεις ασφαλείας και γενικότερα για 

την δυνατότητα γειτνίασης διαφορετικών βιοµηχανικών εγκαταστάσεων καθώς και 

ζωνών κατοικίας µε βιοµηχανικές µονάδες. Αυτό θα διευκολύνει και την εφαρµογή 

του Άρθρου 10 που αναφέρεται στην ιδιαίτερη σηµασία που έχει το φαινόµενο 

DOMINO και στην ανάγκη πρόληψης και αντιµετώπισής του. Επίσης ο σχεδιασµός 

των χρήσεων γης θα πρέπει να ενσωµατώνει αυτού του είδους τους 

προβληµατισµούς έτσι ώστε να επιτυγχάνεται το µέγιστο επίπεδο ασφάλειας για τους 

περιοίκους και η µέγιστη αποτελεσµατικότητα των Σχεδίων Αντιµετώπισης των 

Ατυχηµάτων. Γιατί σε περίπτωση που θα καταστρατηγείται η χρήση γης σε περιοχές 

κοντά σε µεγάλες επιχειρήσεις που ανήκουν στην SEVESO IΙ, ο σχεδιασµός των 

εξωτερικών Σ.Α.Τ.Α.Μ.Ε, σε περιπτώσεις εγκατάστασης νέων µονάδων, θα 

καθίσταται προβληµατικός 

 

 

 

 

 

-16- 



Οδηγία 2003/105/ΕΚ - SEVESO II  ΤΕΕ/ΤΚΜ 
 

Άρθρο 16 

 

Επιθεωρήσεις 

Στο άρθρο 16 αναφέρεται: «Η αδειοδοτούσα αρχή οργανώνει, σε συνεργασία µε τις 

συναρµόδιες αρχές, σύστηµα επιθεωρήσεων ή άλλων µέτρων ελέγχου ανάλογα µε 

τον τύπο της εγκατάστασης.......» 

∆εν έχουν προχωρήσει οι επιθεωρήσεις των εγκαταστάσεων στην ευρύτερη περιοχή 

του Κεντρικής Μακεδονίας. Παρότι στο εν λόγω άρθρο αναφέρεται η διαδικασία 

ελέγχου, δεν γίνεται καµία νύξη για τα κριτήρια ελέγχου (π.χ. ύπαρξη check – list), για 

ποια θα είναι η στελέχωση των κλιµακίων ελέγχου καθώς και πως θα γίνεται η ειδική 

εκπαίδευση και η αξιολόγηση των εκάστοτε επιθεωρητών. Επίσης δεν γίνεται καµία 

αναφορά σε κυρώσεις που θα πρέπει να εφαρµοστούν σε περίπτωση διαπίστωσης 

παραβάσεων στις επιχειρήσεις. Η µη ύπαρξη αποτελεσµατικών ελέγχων µπορεί να 

οδηγήσει και ορισµένες επιχειρήσεις να προσπαθήσουν να αποκρύψουν στοιχεία για 

ατυχήµατα που έχουν συµβεί, ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία των ουσιών που 

αποθηκεύουν και στοιχεία σχετικά µε τις δραστηριότητές τους, ώστε να καταφέρουν 

έτσι την µη υπαγωγή τους στις διατάξεις της Οδηγίας.    
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Ο∆ΗΓΙΑ 2003/105/ΕΚ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ Ο∆ΗΓΙΑΣ 96/82/ΕΚ 
 
∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ Ο∆ΗΓΙΑΣ 
 
Στον Πίνακα 1 που ακολουθεί παρουσιάζονται οι τροποποιήσεις που επέρχονται 

στην Οδηγία 96/82/ΕΚ µε την νέα Οδηγία 2003/105/ΕΚ. Η παρουσίαση γίνεται υπό 

τη µορφή πίνακα και µε αναφορά σε κάθε ένα συγκεκριµένο άρθρο των Οδηγιών στο 

οποίο επέρχεται τροποποίηση, ώστε να είναι πιο εµφανή και περισσότερο ξεκάθαρα 

τα σηµεία των τροποποιήσεων.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Τροποποιήσεις της 96/82/ΕΚ βάσει της νέας Οδηγίας 2003/105/ΕΚ 
 
 

Άρθρο Παλιά Οδηγία Νέα οδηγία 

4 Εξαιρούνται οι βιοµηχανίες 

εξόρυξης, που ασχολούνται 

µε την ανίχνευση και 

εκµετάλλευση µεταλλευµάτων 

σε ορυχεία και λατοµεία και 

µέσω γεωτρήσεων 

∆εν περιλαµβάνονται στις 

εξαιρέσεις πλέον οι βιοµηχανίες, 

που εκτελούν εργασίες χηµικής και 

θερµικής επεξεργασίας και 

αποθήκευσης που σχετίζονται µε 

τις επικίνδυνες ουσίες που 

αναφέρονται στο παράρτηµα Ι 

4 Καµία αναφορά  Εξαιρούνται από την οδηγία οι 

επιχειρήσεις που ασχολούνται µε 

την αναζήτηση και εκµετάλλευση 

ορυκτών, συµπεριλαµβανοµένων 

και των υδρογονανθράκων στη 

θάλασσα 

4 Εξαιρούνται όλοι οι χώροι 

υγειονοµικής ταφής 

απορριµµάτων 

∆εν εξαιρούνται πλέον οι εν 

ενεργεία εγκαταστάσεις διάθεσης 

υπολειµµάτων, συµπεριλαµβανο-

µένων των λεκανών ή φραγµάτων 

συγκράτησης υπολειµµάτων, οι 

οποίες περιέχουν επικίνδυνες 

ουσίες του παραρτήµατος Ι  

6 Καµία αναφορά Οι µονάδες που εµπίπτουν 

µεταγενέστερα στο πεδίο 
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Άρθρο Παλιά Οδηγία Νέα οδηγία 

εφαρµογής της Οδηγίας έχουν 

προθεσµία τριών µηνών να 

υποβάλλουν την κοινοποίηση, που 

περιγράφεται στο άρθρο 6, στις 

αρµόδιες αρχές 

6 Μόνο οι µονάδες, στις οποίες 

αλλάζουν σηµαντικά οι 

ποσότητες ή η φύση των 

επικίνδυνων ουσιών ή σε 

περίπτωση παύσης της 

λειτουργίας οφείλουν να 

ενηµερώ-νουν αµέσως την 

αρµόδια αρχή 

Και οι µονάδες που τροποποιού-

νται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να 

ενδέχεται οι τροποποιήσεις αυτές 

να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις 

στους κινδύνους µεγάλου ατυχή-

µατος οφείλουν να ενηµερώνουν 

αµέσως την αρµόδια αρχή 

7 Καµία αναφορά Οι µονάδες που εµπίπτουν 

µεταγενέστερα στο πεδίο 

εφαρµογής της Οδηγίας έχουν 

προθεσµία τριών µηνών να 

υποβάλλουν την έκθεση πολιτικής 

πρόληψης µεγάλων ατυχηµάτων 

µε τους όρους και τις µεθόδους της 

ορθής εφαρµογής της και την 

κοινοποίηση 

8 Στην µελέτη ασφάλειας 

αναφέρονται κατ’ ελάχιστο 

µόνο οι ουσίες που 

περιλαµβάνονται στο 

παράρτηµα ΙΙ 

Στη µελέτη ασφάλειας πρέπει 

να αναφέρονται, εκτός από τις 

ουσίες του παραρτήµατος II,  

και οι σχετικοί οργανισµοί µου 

µετέχουν στην εκπόνηση της 

µελέτης, όπως επίσης και να 

περιέχεται ενηµερωµένος 

κατάλογος όλων των 

επικίνδυνων ουσιών της 

εγκατάστασης 

9 Καµία αναφορά Οι µονάδες που εµπίπτουν 
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Άρθρο Παλιά Οδηγία Νέα οδηγία 

µεταγενέστερα στο πεδίο 

εφαρµογής της Οδηγίας έχουν 

προθεσµία ενός έτους από την 

ηµεροµηνία εφαρµογής της 

Οδηγίας να υποβάλουν την µελέτη 

ασφάλειας στην αρµόδια υπηρεσία 

9 Καµία αναφορά Η Επιτροπή καλείται να 

επανεξετάσει ως τις 31 ∆εκεµβρίου 

2006, σε στενή συνεργασία µε τα 

κράτη µέλη, τις υφιστάµενες 

κατευθυντήριες γραµµές για την 

εκπόνηση έκθεσης ασφάλειας 

11 Καµία αναφορά Οι µονάδες που εµπίπτουν 

µεταγενέστερα στο πεδίο 

εφαρµογής της Οδηγίας έχουν 

προθεσµία ενός έτους να 

υποβάλλουν στην αρµόδια 

υπηρεσία τα εσωτερικά σχέδια 

έκτακτης ανάγκης και τα 

απαραίτητα στοιχεία για την 

κατάρτιση των εξωτερικών σχεδίων 

έκτακτης ανάγκης 

11 Τα εσωτερικά σχέδια έκτακτης 

ανάγκης που προβλέπονται 

από την παρούσα οδηγία 

πρέπει να καταρτίζονται 

ύστερα από διαβούλευση µε 

το προσωπικό που 

απασχολείται εντός της 

µονάδας και να ζητείται η 

γνώµη του κοινού για τα 

εξωτερικά σχέδια έκτακτης 

ανάγκης. 

Ζητείται πλέον και η διαβούλευση 

µε το επί µακρόν εργαζόµενο 

προσωπικού υπεργολαβίας για την 

κατάρτιση των εσωτερικών 

σχεδίων, ενώ η γνώµη του κοινού 

ζητείται και στις περιπτώσεις 

εκπόνησης ή επικαιροποίησης των 

εξωτερικών σχεδίων. 

11 Καµία αναφορά Όσον αφορά τα εξωτερικά σχέδια 
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Άρθρο Παλιά Οδηγία Νέα οδηγία 

έκτακτης ανάγκης, τα κράτη µέλη 

θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη 

την ανάγκη διευκόλυνσης 

αυξηµένης συνεργασίας κατά την 

παροχή βοήθειας πολιτικής 

προστασίας σε σοβαρές 

περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης 

12 Η πολιτική των κρατών µελών 

πρέπει να εξασφαλίζει την 

διατήρηση µακροπρόθεσµα 

κατάλληλων αποστάσεων 

µεταξύ των µονάδων που 

εµπίπτουν στην οδηγία και 

ζωνών κατοικίας, κτιρίων και 

ζωνών δηµόσιας χρήσης και 

περιοχών µε ευαίσθητο 

φυσικό περιβάλλον 

Η πολιτική των κρατών µελών 

πρέπει να εξασφαλίζει επιπλέον 

και την κατάλληλη απόσταση 

µεταξύ των µονάδων που 

εµπίπτουν στην οδηγία και του 

κύριου οδικού δικτύου, στο µέτρο 

του δυνατού, και των χώρων 

αναψυχής 

12 Καµία αναφορά Μέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2006 η 

Επιτροπή σε συνεργασία µε τα 

κράτη µέλη, καλείται να εκπονήσει 

κατευθυντήριες γραµµές για τον 

καθορισµό µιας βάσης δεδοµένων, 

που θα συµπεριλαµβάνει στοιχεία 

για τους κινδύνους και σενάρια 

ατυχηµάτων, η οποία θα 

χρησιµοποιηθεί για την αξιολόγηση 

της συµβατότητας µεταξύ των 

εγκαταστάσεων που εµπίπτουν 

στην Οδηγία και των ζωνών 

κατοικίας, κτιρίων και ζωνών 

δηµόσιας χρήσης, περιοχών µε 

ευαίσθητο φυσικό περιβάλλον, του 

κύριου οδικού δικτύου και των 

χώρων αναψυχής 
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Άρθρο Παλιά Οδηγία Νέα οδηγία 

13 Τα κράτη µέλη µεριµνούν 

ώστε πληροφορίες σχετικά µε 

τα µέτρα ασφάλειας και η 

απαιτούµενη συµπεριφορά σε 

περίπτωση ατυχήµατος να 

παρέχονται σε όλα τα 

πρόσωπα που ενδέχεται να 

πληγούν από ένα ατύχηµα 

µεγάλης έκτασης 

Στο άρθρο αναφέρεται πλέον ότι 

πρέπει να ενηµερώνονται σχετικά 

και οι µονάδες που εξυπηρετούν το 

κοινό, όπως σχολεία και 

νοσοκοµεία 

19 Καµία αναφορά Τα κράτη µέλη είναι υποχρεωµένα 

να παρέχουν στην Επιτροπή 

στοιχεία για τον φορέα 

εκµετάλλευσης, όπως όνοµα ή 

εµπορική ονοµασία, διεύθυνση και 

τις δραστηριότητες της µονάδας. 

Με βάση αυτά τα στοιχεία η 

Επιτροπή θα δηµιουργήσει βάση 

δεδοµένων που θα περιέχει όλα τα 

παραπάνω στοιχεία. 

Παράρτηµα Ι Α) Αναφέρονται δύο 

κατηγορίες Νιτρικού 

Αµµώνιου µε τις σχετικές 

ποσότητες 

Α) Προστίθενται δύο νέες 

κατηγορίες Νιτρικού Αµµώνιου – 

µία µε ποσότητες 5000 και 10000 

τόνους που αφορά λιπάσµατα 

ικανά για αυτοσυντηρούµενη 

καύση και µία µε ποσότητες 10 και 

50 τόνους που αφορά για υλικό 

«εκτός προδιαγραφών» και λιπάσ-

µατα που δεν ανταποκρίνονται 

επιτυχώς στη δοκιµή εκρηκτι-

κότητας 

Παράρτηµα Ι Β) ∆εν αναφέρεται το Νιτρικό 

Κάλιο 

Β) Το Νιτρικό Κάλιο αναφέρεται σε 

δύο κατηγορίες – µία µε ποσότητες 

5000 και 10000 τόνων που αφορά 

λιπάσµατα, που περιέχουν Νιτρικό 
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Άρθρο Παλιά Οδηγία Νέα οδηγία 

Κάλιο σε µορφή βώλωνΙκόκων και 

µία µε ποσότητες 1250 και 5000 

τόνους, που αναφέρεται σε 

λιπάσµατα µε Νιτρικό Κάλιο σε 

κρυσταλλική µορφή 

Παράρτηµα Ι Γ) Αναφέρονται µια σειρά 

καρκινογόνα µε ποσότητες 

0,001 τόνους στη στήλη 2 και 

3 

Γ) Περιλαµβάνονται πλέον ουσίες 

που περιέχουν τα καρκινογόνα της 

λίστας σε ποσοστό µεγαλύτερο του 

5%. Οι ποσότητες των στηλών 2 

και 3 τροποποιούνται σε 0,5 και 2 

τόνους αντίστοιχα 

Παράρτηµα Ι ∆) Αναφέρονται η βενζίνη 

αυτοκινήτων και άλλα πτητικά 

ορυκτέλαια σε ποσότητες 

2500 και 25000 τόνων στις 

στήλες 2 και 3 αντίστοιχα 

∆) Η αναφορά τροποποιείται σε 

βενζίνη και νάφθα, κηροζίνη και 

πετρέλαιο εσωτερικής καύσης. 

Παράρτηµα Ι Ε) Ο ορισµός του εκρηκτικού 

που δίνεται είναι: 

- Κάθε ουσία ή 

παρασκεύασµα που 

δηµιουργεί κίνδυνο έκρηξης 

λόγω κρούσης, τριβής, 

φλόγας ή άλλων πηγών 

ανάφλεξης (ένδειξη 

κινδύνου R2) 

- Κάθε ουσία ή 

παρασκεύασµα που 

δηµιουργεί ιδιαίτερα υψηλό 

κίνδυνο έκρηξης λόγω 

κρούσης, τριβής, φλόγας ή 

άλλων πηγών ανάφλεξης 

(ένδειξη κινδύνου R3) 

Ε) Προστίθεται πλέον και ο 

ορισµός κατά ADR 

Παράρτηµα Ι ΣΤ) Οι ποσότητες των ουσιών ΣΤ) Οι ποσότητες αυτές µειώνονται 
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Άρθρο Παλιά Οδηγία Νέα οδηγία 

επικίνδυνων για το 

περιβάλλον στις στήλες 2 και 

3 είναι 200 και 500 τόνοι 

(ένδειξη κινδύνου R50) και 

500 και 2000 τόνοι (ένδειξη 

κινδύνου R51, R53) 

αντίστοιχα 

σε 100 και 200 τόνους για ουσίες 

µε ένδειξη κινδύνου R50 και 200 

και 500 τόνους για ουσίες µε 

ένδειξη κινδύνου R51 και R53 
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ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ Ο∆ΗΓΙΑΣ 
 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, οι εµπλεκόµενοι στην εφαρµογή της Οδηγίας SEVESO II, 

είναι οι επιχειρήσεις που εµπίπτουν στις προϋποθέσεις που καθορίζει η Οδηγία, 

κρατικές υπηρεσίες, υπηρεσίες τοπικής αυτοδιοίκησης και τεχνικά γραφεία που 

αναλαµβάνουν τη σύνταξη των µελετών ασφαλείας. Σε όλους αυτούς τους φορείς οι 

επιστηµονικές οµάδες που ασχολούνται µε τα θέµατα της Οδηγίας απαρτίζονται από 

µηχανικούς. Είναι λοιπόν προφανής η εµπλοκή των µηχανικών στην εφαρµογή της 

Οδηγίας.  

Η εµπλοκή αυτή, δεν αφορά µόνο στο τελευταίο στάδιο της εφαρµογής των Μελετών 

Ασφαλείας και των Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης. Ξεκινάει από τον αρχικό σχεδιασµό 

των µελετών, µε τη συλλογή των απαιτούµενων στοιχείων και την επεξεργασία των 

δεδοµένων µε τη χρήση εξειδικευµένων µοντέλων και φτάνει µέχρι την τελική 

συνεργασία µε τους τοπικούς κυρίως φορείς σε περιπτώσεις έκτακτων περιστατικών.  

 

Στο ξεκίνηµα, όµως, της εφαρµογής της Οδηγίας (SEVESO I) οι µηχανικοί (και ειδικά 

οι µηχανικοί των εµπλεκόµενων επιχειρήσεων και των τεχνικών γραφείων) 

ολοκλήρωναν Μελέτες Ασφαλείας δίχως την κατάλληλη καθοδήγηση για τις 

απαιτήσεις της πολιτείας και τον τρόπο ικανοποίησής της. ∆εν υπήρχε καµία βάση 

οδηγιών, η οποία δυστυχώς ακόµα και σήµερα δεν έχει ακόµα συνταχθεί και 

διαµορφωθεί.  

Φυσικά, σήµερα η κατάσταση έχει πλέον οµαλοποιηθεί, καθώς υπάρχει η εµπειρία 

από την εφαρµογή των προηγούµενων χρόνων και δεν συγκρίνεται µε την ασάφεια 

που επικρατούσε στα προηγούµενα χρόνια, παρόλα αυτά υπάρχουν ακόµα πολλά 

περιθώρια βελτίωσης, εφόσον εµφανίζονται σε πολλές περιπτώσεις ερωτήµατα που 

ακόµα δεν έχουν απαντηθεί και προβλήµατα που δεν έχουν λυθεί. Για το λόγο αυτό, 

οι µηχανικοί από όλους τους φορείς, έχοντας γνώση του αντικειµένου, αλλά και 

επίγνωση της σοβαρότητας του θέµατος, πρέπει να φροντίσουν για την δική τους 

(κατ’ αρχήν) ενηµέρωση, αλλά και σε συλλογικό επίπεδο, µέσω των επιµελητηρίων 

και των αρµόδιων υπηρεσιών, να µπορούν να ενηµερωθούν, µέσω προγραµµάτων 

εκπαίδευσης, σε θέµατα SEVESO ΙΙ.  

Καθοριστική κρίνεται και η συµβολή των αρµόδιων υπηρεσιών, οι οποίες πρέπει να 

είναι πλέον σε θέση να προσδιορίσουν µε σαφήνεια τα ερωτηµατικά που εκκρεµούν 

και αναµένουν απάντηση εδώ και χρόνια.  
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ 
ΤΗΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ Ο∆ΗΓΙΑΣ 
SEVESO II 
 

Η νέα Οδηγία 2003/105/ΕΚ επικεντρώνεται σε πέντε κυρίως σηµεία: 

 

1. Στην προσθαφαίρεση κάποιων δραστηριοτήτων που εµπίπτουν στην νέα 

Οδηγία 

2. Στο ορισµό χρονικών ορίων για τις επιχειρήσεις που εµπίπτουν 

µεταγενέστερα στο πεδίο εφαρµογής της Οδηγίας για την υποβολή της 

κοινοποίησης και της κατάθεσης της µελέτης ασφαλείας στην αρµόδια 

Κρατική Υπηρεσία 

3. Σε θέµατα καλύτερης συνεργασίας των κρατών µελών και της Επιτροπής 

4. Στην προσθήκη και τροποποίηση κάποιων χηµικών ουσιών στα 

Παραρτήµατα  

5. Σε γενικά θέµατα που άπτονται των ζωνών των βιοµηχανικών 

εγκαταστάσεων και των περιβαλλόντων χώρων 

 

Είναι φανερό ότι η τροποποιηµένη Οδηγία SEVESO δεν επιφέρει σηµαντικές 

αλλαγές στον τρόπο εφαρµογής της, µε αποτέλεσµα να υπάρχει κίνδυνος τα 

προβλήµατα που υπάρχουν στην χώρα µας να εξακολουθήσουν να υφίστανται. Γι’ 

αυτό και είναι απαραίτητη στην συγκεκριµένη χρονική στιγµή και µε την ευκαιρία της 

αναθεώρησης που επιβάλλεται για την Εθνική Νοµοθεσία η συνδροµή όλων των 

εµπλεκόµενων φορέων για την απλοποίηση και την καλύτερη εφαρµογή της 

τροποποιηµένης SEVESO II. Είναι µοναδική ευκαιρία µε την εισαγωγή της νέας 

Οδηγίας στην Εθνική Νοµοθεσία, να γίνουν διορθώσεις και καινοτόµες προτάσεις για 

την όσο το δυνατόν καλύτερη εφαρµογή της. Προς αυτήν την κατεύθυνση είναι και οι 

παρακάτω προτάσεις της Οµάδας Εργασίας: 

  

• Με στόχο την επίλυση του προβλήµατος της εµπλοκής πολλών φορέων 

προτείνεται η ανάθεση του συντονισµού όλων των ενεργειών στο Υπουργείο 

Ανάπτυξης. Το ΥΠ.ΑΝ. θα πρέπει να επιβλέπει όλους τους φορείς, ώστε να 

µην παρακωλύεται η διαδικασία από καθυστερήσεις ορισµένων από αυτούς. 

Επίσης θα συγκεντρώνει τα σχόλια από όλες τις συναρµόδιες Υπηρεσίες και 

θα τα ενσωµατώνει σε ένα δικό του έγγραφο προς τους υποβάλλοντες τη 

Μελέτη ασφαλείας. Σε περίπτωση λήξης των προθεσµιών που αναφέρονται 

στην Οδηγία σε κάθε βήµα, τότε αυτοµάτως θα κρίνεται ως θετική η 
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γνωµοδότηση. Το ΥΠ.ΑΝ. έχει τη γνώση, αλλά κυρίως την εµπειρία να 

αναλάβει το συντονισµό των διαφόρων βηµάτων µέχρι την τελική 

καταχώρηση. 

Για την ακόµα καλύτερη οργάνωση και επιτάχυνση του συστήµατος 

αξιολόγησης και καταχώρησης των µελετών ασφαλείας προτείνεται η 

συγκρότηση µίας επιτροπής στην οποία θα συµµετέχουν εκπρόσωποι από 

όλους τους εµπλεκόµενους φορείς και οι οποίοι θα είναι υπεύθυνοι για την 

τελική καταχώρηση της µελέτης. Η αδειοδοτούσα αρχή θα ενηµερώνεται από 

την επιτροπή αυτή. Με αυτόν τον τρόπο οι επιχειρήσεις θα επικοινωνούν µε 

ένα κεντρικό φορέα µόνο και θα µειωθεί σε σηµαντικό βαθµό η αποστολή 

εγγράφων µεταξύ Υπηρεσιών και επιχείρησης. Ο συντονισµός θα είναι 

σαφώς καλύτερος και θα µπορεί να µειωθεί ο χρόνος της όλης διαδικασίας 

σηµαντικά.  

   

• Πρέπει επίσης να υπάρχει αποφυγή επικαλύψεων των αρµοδιοτήτων των 

διαφόρων φορέων µε σαφή καθορισµό του πεδίου εξέτασης (όπως συνέβη µε 

την καταχώρηση των φυτοφαρµάκων µεταξύ Υπουργείου Γεωργικής 

Ανάπτυξης και του ΓΧΚ).  

 

• Η µείωση του χρόνου της τελικής καταχώρησης της Μελέτης Ασφαλείας 

µπορεί να επιτευχθεί, µέσω της µείωσης του χρόνου γνωµοδότησης των 

κρατικών φορέων. Λόγω της εµπειρίας που έχει ήδη αποκτηθεί από την 

εφαρµογή της 96/82/ΕΚ, η µείωση του χρόνου είναι κάτι που µπορεί να 

εφαρµοσθεί χωρίς να δηµιουργεί προβλήµατα στους κρατικούς φορείς. 

Επίσης τα βήµατα 4 και 5 στην διαδικασία υποβολής της Μελέτης Ασφαλείας 

(Γνωµοδοτήσεις ΓΧΚ, Υπουργείου Γεωργικής Ανάπτυξης και Υπουργείου 

Ανάπτυξης καθώς και αξιολόγηση της µελέτης από τους φορείς) µπορούν να 

πραγµατοποιούνται παράλληλα για να µειωθεί ο συνολικός χρόνος των δύο 

βηµάτων από 6 σε 4 µήνες. 

 

Θα πρέπει επίσης να οριστεί το «εύλογο χρονικό διάστηµα» στο οποίο θα 

γίνεται η ανταλλαγή των επιπρόσθετων στοιχείων µεταξύ επιχειρήσεων – 

κρατικών υπηρεσιών. Να οριστεί ένας κεντρικός φορέας που θα συγκεντρώνει 

τα ζητούµενα επιπρόσθετα στοιχεία από όλες τις Υπηρεσίες και θα έχει την 

επικοινωνία µε την επιχείρηση σε ορισµένο όµως χρόνο. 
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Ένας άλλος τρόπος µείωσης του χρόνου, ο οποίος προϋποθέτει διαφορετικό 

τρόπο σκέψης της κεντρικής διοίκησης του Κράτους και αποτελεί τολµηρό 

βήµα, θα µπορούσε να είναι η αξιολόγηση των µελετών σε τοπικό επίπεδο 

όπως γίνεται σε χώρες του εξωτερικού (π.χ. Βέλγιο). Το επιστηµονικό 

προσωπικό υπάρχει και στον ιδιωτικό τοµέα και στις κρατικές υπηρεσίες. Οι 

φορείς της Αθήνας θα µπορούσαν να ασκούν  ρόλο επιβλέποντα. Θα γίνει 

έτσι πράξη και το όραµα της αποκεντρωµένης διοίκησης.  

Ο τρόπος αυτός θα µπορούσε να λειτουργήσει επιτυχώς, µόνο εφόσον 

απαντηθούν όλα τα ερωτήµατα και επιλυθούν όλα τα προβλήµατα, οπότε η 

αξιολόγηση θα ήταν πλέον ζήτηµα κατάλληλης εκπαίδευσης και εφαρµογής 

συγκεκριµένων οδηγιών. Η επίτευξη του στόχου αυτού είναι θέµα χρόνου, 

καθώς η αυξανόµενη εµπειρία οδηγεί σε συνεχή µείωση των ερωτηµάτων και 

των προβληµάτων που προκύπτουν.  

 

• Πρέπει να γίνει αναλυτικός προσδιορισµός των ελαχίστων αποστάσεων 

καθώς και του είδους των γειτνιαζόντων βιοµηχανικών εγκαταστάσεων. Αυτό 

θα πρέπει να γίνει παίρνοντας υπόψη και τα εξωτερικά Σ.Α.Τ.Α.Μ.Ε. των 

επιχειρήσεων καθώς και πιθανά φαινόµενα DOMINO. Επίσης πρέπει να 

προχωρήσει η θέσπιση εγκεκριµένων χρήσεων γης από το ΥΠ.Ε.ΧΩ.∆.Ε., για 

να µη παρουσιάζονται φαινόµενα όπως κατασκευής κατοικιών δίπλα σε 

βιοµηχανικές εγκαταστάσεις  

 

• Πρέπει να γίνει πραγµατικότητα η υποχρέωση της Νοµαρχιακής 

Αυτοδιοίκησης για την οργάνωση του Σ.Α.Τ.Α.Μ.Ε. και ενηµέρωση του κοινού 

µε την παροχή των απαιτούµενων στοιχείων. Το Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., έχοντας την 

ουσιαστική επίβλεψη και το συντονισµό των Σ.Α.Τ.Α.Μ.Ε. θα πρέπει να θέσει 

τα κριτήρια του υλικού πληροφόρησης του κοινού. Αυτά µπορεί να είναι 

φυλλάδια οδηγιών προστασίας για ατυχήµατα τέτοιου µεγέθους 

προσαρµοσµένα σε κάθε περιοχή και κάθε εγκατάσταση. Επίσης θα πρέπει 

να υπάρχει διοργάνωση ενηµερωτικών συναντήσεων µε τον τοπικό 

πληθυσµό, επισκέψεις κλιµακίων των εµπλεκόµενων επιχειρήσεων και των 

Υπηρεσιών σε σχολεία, νοσοκοµεία κ.λ.π. Η δηµιουργία ειδικών ταινιών θα 

έδινε µία πιο παραστατική εικόνα των υπό συζήτηση θεµάτων. Η εµπλοκή του 

Τ.Ε.Ε. στο σχεδιασµό των υλικών πληροφόρησης θα δείξει στην πράξη την 

ευαισθητοποίηση του φορέα των µηχανικών σε αυτό το τόσο σηµαντικό θέµα. 

Επίσης πρέπει να οργανωθούν και να ξεκινήσουν οι ασκήσεις ετοιµότητας 

που αναφέρονται στο Γενικό Εξωτερικό ΣΑ.ΤΑ.ΜΕ.  
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• Κρίνεται αναγκαίος ο καθορισµός κριτηρίων (εκπαίδευση, εµπειρία, 

εξειδίκευση), βάσει των οποίων θα µπορεί να συµµετέχει ένα άτοµο στις 

οµάδες που ασχολούνται µε την εφαρµογή της Οδηγίας, οποιοδήποτε φορέα 

κι αν εκπροσωπεί ή σε οποιοδήποτε φορέα κι αν απασχολείται. Τα κριτήρια 

µπορεί να περιλαµβάνουν είδος πτυχίου, µεταπτυχιακή ειδίκευση, συµµετοχή 

σε σεµινάρια, αποδεδειγµένη επαγγελµατική εµπειρία σε συναφή αντικείµενα 

κ.α. 

 

• Πρέπει να οριστούν κλιµάκια ελέγχου των εγκαταστάσεων που εµπίπτουν 

στην Οδηγία από το ΥΠΑΝ / Αδειοδοτούσα Αρχή. Θα πρέπει να 

περιλαµβάνουν έναν εκπρόσωπο της Πυροσβεστικής, έναν εκπρόσωπο της 

∆/νσης Βιοµηχανίας και της ∆/νσης Περιβάλλοντος της Ν.Α.Θ. Για την 

επίτευξη των στόχων του ελέγχου θα πρέπει να καθοριστεί µε σαφήνεια το 

περιεχόµενο του καθώς και τυχόν κυρώσεις. 

 

• Θα πρέπει να δηµιουργηθεί µία οργανωµένη υποδοµή ανταλλαγής 

πληροφοριών µεταξύ των επιχειρήσεων και των κρατικών φορέων που 

µάλιστα δεν θα περιορίζεται στα στοιχεία ασφαλείας µίας εγκατάστασης σε 

σχέση µε την Οδηγία, αλλά θα επεκτείνεται και σε θέµατα γενικότερα υγιεινής 

και ασφάλειας.  

Πρέπει επίσης να οριστεί ξεκάθαρα κάτω από ποιες προϋποθέσεις οι 

επιχειρήσεις θα πρέπει να αναθεωρούν ή να τροποποιούν τις Μελέτες 

Ασφαλείας για να αποφευχθεί η συνεχής κατάθεση µελετών ασφαλείας ή οι 

προσπάθειες απόκρυψης στοιχείων ώστε να µην απαιτείται νέα κατάθεση.  

Ακόµα ο χρόνος της υποχρεωτικής πενταετούς αναθεώρησης να 

υπολογίζεται από την ηµεροµηνία καταχώρησης της µελέτης και όχι από την 

ηµεροµηνία υποβολής της. Τα εξωτερικά Σ.Α.Τ.Α.Μ.Ε. να συντάσσονται 

αµέσως µετά τις καταχωρήσεις και να αναθεωρούνται και αυτά µετά από 

πέντε (5) χρόνια και όχι τρία (3) που ισχύει σήµερα. Και εξαιτίας του όγκου 

των µελετών, προτείνεται η αντικατάστασή των αντιγράφων τους µε 

αντίγραφα σε ηλεκτρονική µορφή. Πέραν αυτού, ένα πλήρες αντίγραφο της 

µελέτης θα υποβάλλεται στο ΥΠ.ΑΝ. 

 

• Επίσης οι επιχειρήσεις οι οποίες υποχρεούνται να καταθέσουν Μελέτες 

Ασφαλείας να µην υποχρεούνται να καταθέσουν και Μελέτη κοινοποίησης, 
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αφού τα στοιχεία αυτής θα περιέχονται έτσι και αλλιώς στην Μελέτη 

Ασφαλείας. 

 

• Ιδιαίτερη βοήθεια θα παρείχε η έκδοση “Οδηγού” από την αρµόδια υπηρεσία 

(ΥΠ.ΑΝ.) σχετικά µε τον τρόπο συγγραφής των Μελετών Ασφαλείας, ώστε να 

καθίσταται ευκολότερη η σύνταξή τους από τις εταιρείες που εµπίπτουν στις 

υποχρεώσεις της Οδηγία. Αυτό θα διευκόλυνε επίσης και τις οµάδες ελέγχου 

των Μελετών, καθώς θα υπάρχει µία ενιαία δοµή και θα είναι απλούστερη η 

εξέταση τους. Τέτοιος “Οδηγός” έχει εκδοθεί και σε άλλες χώρες όπως π.χ. 

στη Φιλανδία. 

 

• Κατόπιν των καταχωρήσεων, θα είναι εξαιρετικά χρήσιµη η δηµιουργία µίας 

βάσης δεδοµένων µε τα αποτελέσµατα των Μελετών Ασφαλείας. Η βάση 

αυτή θα µπορεί να αποτελέσει έναν αξιόλογο οδηγό, στον οποίο θα µπορεί να 

ανατρέξει ο κάθε ενδιαφερόµενος που θα χρειασθεί οποιαδήποτε σχετική 

πληροφόρηση. Επιπλέον, η βάση αυτή θα µπορεί να χρησιµοποιηθεί για 

στατιστική ανάλυση και για εκτιµήσεις σχετικά µε την πορεία των 

επιχειρήσεων που εµπίπτουν της Οδηγίας SEVESO. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 
Εφαρµογή της Οδηγίας SEVESO II σε χώρες της Ευρώπης1

 
Αρχικός σκοπός της Οµάδας Εργασίας ήταν η σύγκριση της εφαρµογής  της Οδηγίας 

SEVESO II µεταξύ της Ελλάδας και των υπολοίπων ευρωπαϊκών χωρών. Παρά την 

αρχική αισιοδοξία όµως, δεν ήταν τελικά εφικτή η εύρεση επαρκών στοιχείων για 

όλες τις χώρες ή έστω για τις περισσότερο ανεπτυγµένες. Επιπλέον, η εφαρµογή των 

άρθρων της Οδηγίας διαφέρει σε τέτοιο βαθµό από χώρα σε χώρα (π.χ. διαφορετικοί 

εµπλεκόµενοι φορείς) που µία τέτοια σύγκριση και αδύνατη θα ήταν αλλά και δεν θα 

οδηγούσε σε συγκεκριµένα συµπεράσµατα. 

Για τους λόγους αυτούς, τα στοιχεία που συλλέχθηκαν για ορισµένες χώρες, 

παρουσιάζονται υπό τη µορφή παραρτήµατος, ώστε να µπορεί ο κάθε 

ενδιαφερόµενος να λάβει µία καλύτερη άποψη της εφαρµογής της Οδηγίας και πέρα 

από τα σύνορα του ελλαδικού χώρου.  

 

ΚΥΠΡΟΣ 

 

Η οδηγία SEVESO  ξεκίνησε να εφαρµόζεται στο 2001 υπό την επίβλεψη του “Major 

Accidents Hazards Related to Dangerous Substances Regulations of 2001 (P.I. 

507/2001)”. 

Το Τµήµα της Επιθεώρησης Εργασίας (το οποίο ανήκει στο Υπουργείο Εργασίας και 

Κοινωνικής Ασφάλισης) είναι υπεύθυνο για την εφαρµογή του Ρ.Ι. 507/2001. 

 

Το άρθρο 12 σχετικά µε το σχεδιασµό χρήσεων γης δεν καλύπτεται από τον 

παραπάνω νόµο. Το άρθρο αυτό καλύπτεται από τον Κανονισµό του 2001 για τον 

Σχεδιασµό Πόλης για Επικίνδυνα Ατυχήµατα από Επικίνδυνες Ουσίες (Ρ.Ι. 750/2003) 

(TOWN Planning Accidents Hazards Related to Dangerous Substances Regulations 

of 2001) ο οποίος είναι µέρος του Νόµου Σχεδιασµού Πόλης και εφαρµόζεται από το 

2003.  

Το Τµήµα Σχεδιασµού Πόλης (το οποίο είναι ανεξάρτητο του Υπουργείου 

Εσωτερικών) είναι υπεύθυνο για την εφαρµογή του Ρ.Ι. 759/203. 

 

Τα παραρτήµατα της Οδηγίας συµπεριλαµβάνονται στο Κυπριακό Ρ.Ι. 507/2001. 

 

                                                 
1 Πηγή: ∆ηµόκριτος, ως εκπρόσωπος της Ελλάδας, στο consortium συντονιστικής δράσης 

στα πλαίσια του προγράµµατος “Shape Risk - Coordination Action” 
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Η εφαρµογή της οδηγίας όπως αυτή αναφέρεται στο Παράρτηµα Ι, αναφέρεται και 

στο Παράρτηµα του Ρ.Ι. 507/2001. 

Το Τµήµα της Επιθεώρησης Εργασίας είναι υπεύθυνο για τις καταχωρήσεις καθώς 

και για τις Μελέτες Ασφαλείας. Ανάλογα µε τον τοµέα της βιοµηχανίας και την 

ποσότητα των ουσιών που είναι συγκεντρωµένες στη βιοµηχανία, οι αρχές έχουν τη 

δυνατότητα να οργανώσουν διαφορετικές οµάδες εξέτασης της Μελέτης Ασφαλείας. 

Τα µέλη των οµάδων µπορούν να είναι τόσο από τον δηµόσιο όσο και από τον 

ιδιωτικό τοµέα. Η αποδοχή ή απόρριψη µιας Μελέτης Ασφαλείας είναι ευθύνη του 

Τµήµατος Επιθεώρησης Εργασίας.  

 

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΑΣ 

 

Κανονισµοί 

Η Οδηγία SEVESO εφαρµόζεται στην Τσέχικη νοµοθεσία µε τον Τσέχικο Νόµο 

No.353/1999 για την πρόληψη µεγάλων ατυχηµάτων προερχόµενα από 

συγκεκριµένες επικίνδυνες χηµικές ουσίες και χηµική προπαρασκευή (Νόµος για την 

πρόληψη µεγάλων ατυχηµάτων). Η έκταση της πρόληψης των µεγάλων ατυχηµάτων 

έγκειται της αρµοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος ως τµήµα των 

περιβαλλοντικών κινδύνων. Μεγάλα δεν χαρακτηρίζονται µόνο τα ατυχήµατα εκείνα 

που έχουν επίπτωση στην ανθρώπινη υγεία, αλλά και όσα βλάπτουν επίσης το 

περιβάλλον και τις διαδικασίες. Αυτή η έννοια της πρόληψης είναι καινούρια και ποτέ 

µέχρι τώρα δεν είχε καλυφθεί επαρκώς από το Τσέχικο νοµοθετικό πλαίσιο. Μέσα 

στο χρόνο αυτό, ο Νόµος της πρόληψης µεγάλων ατυχηµάτων επαναδιατυπώνεται 

µέσω του Νόµου Νο.82/2004 σε πλήρη εκδοχή ως Νόµος Νο.349/2004. 

 

Οι αρχές του Νόµου για την πρόληψη µεγάλων ατυχηµάτων προκύπτουν από τις 

αρχές της Οδηγίας SEVESO II. Ο Νόµος Νο.353/1999, υποχρεώνει τις 

εγκαταστάσεις που χρησιµοποιούν επικίνδυνες ουσίες να εφαρµόζουν ένα 

λειτουργικό σύστηµα διοίκησης για την πρόληψη των µεγάλων ατυχηµάτων. Το 

σύστηµα αυτό οδηγεί σε ελαχιστοποίηση των υφιστάµενων κινδύνων µε την σταδιακή 

εφαρµογή µέτρων πρόληψης σε όλα τα επίπεδα του συστήµατος διοίκησης.  

Οι κυριότεροι στόχοι του Νόµου Νο.353/1999 είναι: 

⎯ Να καθορίσει τις υποχρεώσεις των νοµικών και φυσικών προσώπων που 

κατέχουν ή χρησιµοποιούν αντικείµενα ή εγκαταστάσεις παρουσία επικίνδυνων 

χηµικών ή προπαρασκευή χηµικών σε ποσότητες που αναφέρονται στις λίστες 

του Παραρτήµατος Ι αυτού του Νόµου, 
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⎯ Να καθορίσει τις υποχρεώσεις των άλλων νοµικών και φυσικών προσώπων, 

ώστε να διασφαλίζεται η πρόληψη των µεγάλων ατυχηµάτων σύµφωνα µε τον 

Νόµο αυτό, 

⎯ Να καθορίσει τον τρόπο κατηγοριοποίησης των αντικειµένων ή των 

εγκαταστάσεων σε οµάδες ανάλογα µε το είδος και την ποσότητα συγκεκριµένων 

επικίνδυνων χηµικών ουσιών ή προπαρασκευής χηµικών,  

⎯ Να δίδει πληροφορίες στην κοινωνία σχετικά µε το ρίσκο και την πρόληψη των 

µεγάλων ατυχηµάτων από χαρακτηρισµένα αντικείµενα ή εγκαταστάσεις στις 

οποίες υπάρχουν επικίνδυνες χηµικές ουσίες ή λαµβάνει χώρα χηµική 

προπαρασκευή, 

⎯ Να οδηγήσει στη συνεργασία των διοικητικών αρχών στο πεδίο της πρόληψης 

των µεγάλων ατυχηµάτων, 

⎯ Να καθορίσει τον τρόπο πληροφόρησης του κοινού σχετικά µε το ρίσκο, τις 

πιθανές επιπτώσεις ενός µεγάλου ατυχήµατος και τον έκτακτο σχεδιασµό. 

 

Εµπλεκόµενοι  

Ο Νόµος της πρόληψης των µεγάλων ατυχηµάτων περιλαµβάνει τους παρακάτω 

εµπλεκόµενους: 

 Χρήστες εγκαταστάσεων (νοµικά ή φυσικά πρόσωπα, τα οποία χρησιµοποιούν 

αντικείµενα µε την παρουσία συγκεκριµένων επικίνδυνων ουσιών σε υψηλότερες 

ποσότητες από αυτές που καθορίζονται από αυτόν το Νόµο), 

 Χρήστες εγκαταστάσεων (νοµικά ή φυσικά πρόσωπα, τα οποία χρησιµοποιούν 

αντικείµενα µε την παρουσία συγκεκριµένων επικίνδυνων ουσιών σε χαµηλότερες 

ποσότητες από αυτές που καθορίζονται από αυτόν το Νόµο), 

 Εκπροσώπηση της κοινωνίας, 

 Υπουργείο Περιβάλλοντος, Υπουργείο Εσωτερικών, 

 Την Τσέχικη επιθεώρηση περιβάλλοντος, 

 Τοπικά γραφεία, 

 Το Τσέχικο γραφείο εξόρυξης, 

 ∆ιοικητικές αρχές επαγγελµατικής επίβλεψης σε θέµατα ασφαλείας και 

προστασίας της υγείας  και τεχνικών εγκαταστάσεων, 

 ∆ιοικητικές αρχές στον τοµέα της πυροπροστασίας, της προστασίας του πολίτη, 

του έκτακτου πολιτικού σχεδιασµού και τη διαχείριση του συστήµατος διάσωσης, 

 Οι τοπικοί σταθµοί υγιεινής και δηµόσιας υγείας. 
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ΦΙΛΑΝ∆ΙΑ 

 

Στη Φιλανδία η Οδηγία SEVESO II εφαρµόστηκε το 1999 µε ένα βασικό ∆ιάταγµα. 

Επιπλέον, ορισµένα µέρη της Οδηγίας (π.χ. σχεδιασµός χρήσεων γης) λήφθηκαν 

υπόψη σε διάφορα άλλα ∆ιατάγµατα. 

Οι εγκαταστάσεις µε υψηλότερα όρια ξεπερνούν τις 80 και υπάρχουν περισσότερες 

από 120 µε χαµηλότερα όρια  Οι εγκαταστάσεις αυτές καλύπτουν ένα πλήθος 

διαφόρων εταιρειών που µπορεί να απασχολούν λιγότερους από δέκα εργαζόµενους 

και φθάνουν µέχρι τα µεγάλα διυλιστήρια.  

Η Φιλανδική Αρχή για την Τεχνολογία Ασφαλείας  έχει εκδώσει οδηγούς για τον 

τρόπο συγγραφής Μελετών Ασφαλείας και Κανονισµών Πρόληψης Μεγάλων 

Ατυχηµάτων. 

 

 

ΓΑΛΛΙΑ 

 

Η Οδηγία SEVESO και η Οδηγία IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control) 

εφαρµόζονται µε τον ίδιο Νόµο (Νόµος 76-663) από τις 19 Ιουλίου 1996 σε 

“χαρακτηρισµένες εγκαταστάσεις”. 

 

Η διαδικασία αδειοδότησης είναι κοινή στην IPPC και στη SEVESO και είναι υπό την 

εποπτεία της Νοµαρχίας, η οποία αντιπροσωπεύει την Πολιτεία σε τοπικά Τµήµατα. 

Η Νοµαρχία έχει τεχνική υποστήριξη, όταν κριθεί απαραίτητη, από τα τµήµατα 

εξυπηρέτησης των διαφόρων εµπλεκόµενων διοικητικών αρχών σε τοπικό και εθνικό 

επίπεδο (σχετικά µε οικολογία, υγεία, κτηνιατρική εξυπηρέτηση κλπ) για τον 

συντονισµό και τη διαχείριση των διαδικασιών αδειοδότησης. 

 

Κάθε χαρακτηρισµένη εγκατάσταση, η οποία υπόκειται στους κανονισµούς της 

SEVESO ή της IPPC ή και των δύο πρέπει να παρουσιάσει µία απλή εφαρµογή, στην 

οποία µία µελέτη επιπτώσεων καλύπτει τις περιπτώσεις πρόληψης µόλυνσης και 

ελέγχου  και µία µελέτη επικινδυνότητας καλύπτει  τις περιπτώσεις που σχετίζονται 

µε πρόληψη ατυχηµάτων και την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεών τους. Η καλύτερη 

διαθέσιµη τεχνολογία (BAT – Best Available Technology) πρέπει να λαµβάνεται 

υπόψη σε βιοµηχανικές περιοχές στο στάδιο της µελέτης επιπτώσεων.  

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι οι δύο οδηγίες συσχετίζονται τόσο από 

διαδικαστικής πλευράς όσο κα από τεχνικής: 
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⎯ ∆ιαδικαστικά, υπάρχει µία απλή διαδικασία για την πρόληψη µόλυνσης και την 

πρόληψη ατυχηµάτων και η συµβουλευτική παροχή από τις αρχές και την 

πολιτείας οργανώνεται από κοινού. 

⎯ Σε τεχνικό επίπεδο, οι τεχνικές διοικητικές υπηρεσίες βλέπουν µελέτες που 

καλύπτουν τόσο την πρόληψη µόλυνσης όσο και την πρόληψη ατυχηµάτων.  

  

 

ΙΤΑΛΙΑ 

 

Στην Ιταλία η Οδηγία SEVESO II εφαρµόζεται µε το ∆ιάταγµα 334/99 µε ευθύνη του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος.  

 

Το ∆ιάταγµα καθορίζει τέσσερις κατηγορίες βιοµηχανικών εγκαταστάσεων, οι οποίες 

παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

C 
Εγκαταστάσεις µε επικίνδυνα υλικά χαµηλότερα από εκείνα που 

υποδεικνύονται στο Παράρτηµα Ι 

B 

Εγκαταστάσεις µε επικίνδυνα υλικά χαµηλότερα από εκείνα που 

υποδεικνύονται στο Παράρτηµα Ι και υψηλότερα από εκείνα του άρθρου 6 του 

DPR 175/88 

A2 
Εγκαταστάσεις µε επικίνδυνα υλικά σε µεγαλύτερες ποσότητες από εκείνες 

που καθορίζονται στο Παράρτηµα Ι 

A1 
Εγκαταστάσεις µε επικίνδυνα υλικά σε µεγαλύτερες ποσότητες από εκείνες 

που καθορίζονται στο Παράρτηµα Ι, στήλη 3 

 

Υπεύθυνες εµπλεκόµενες αρχές στην εφαρµογή της Οδηγίας SEVESO 

Σύµφωνα µε το ∆ιάταγµα 334/99, οι υπεύθυνες αρχές στην Ιταλία για την εφαρµογή 

της SEVESO II είναι οι ακόλουθες: 

 

1) Υπουργείο Περιβάλλοντος: 

Παραλαµβάνει: 

o Την καταχώρηση  σχετικά µε τις εγκαταστάσεις Α1 και Α2 

o Τα φύλλα πληροφοριών των Α1 και Α2 

o Την επικοινωνία από τη Νοµαρχία για την ανάπτυξη του Εξωτερικού Σχεδίου 

Έκτακτης Ανάγκης 
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Πρέπει να µεταβιβάσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση: 

o Την λίστα των εγκαταστάσεων που υποχρεούνται Μελέτη Ασφαλείας 

o Την λίστα των εγκαταστάσεων που µπορεί να δηµιουργήσουν ατύχηµα µέσω 

φαινοµένου cross border 

o Πληροφορίες για την ύπαρξη σχετικών ατυχηµάτων, µε αντίστοιχο σχέδιο 

επιθεωρήσεων, εάν είναι απαραίτητο 

o Τριετή αναφορά µε τις ενέργειες που έγιναν σχετικά µε τον κίνδυνο 

ατυχήµατος 

 

Πρέπει να εργάζεται ενεργά: 

o Για τον προσδιορισµό των εγκαταστάσεων που µπορεί να προκαλέσουν 

φαινόµενο domino 

o Να διασφαλίσει και να συντονίσει την ανταλλαγή των πληροφοριών µεταξύ 

των χρηστών / εγκαταστάσεων που είναι τοποθετηµένες σε περιοχή υψηλών 

συγκεντρώσεων 

o Να οργανώσει επιθεωρήσεις στις εγκαταστάσεις, τις κείµενες στο ∆ιάταγµα 

334/99 

o Να αναπτύξει κατάλογο των εγκαταστάσεων που µπορεί να προκαλέσουν 

σχετικά ατυχήµατα και να δηµιουργήσει βάση δεδοµένων µε τα αποτελέσµατα 

των εκτιµήσεων των Μελετών Ασφαλείας και του Συστήµατος Ασφαλούς 

∆ιαχείρισης.  

 

2) Περιοχές και Επαρχίες: 

Παραλαµβάνουν: 

o Τις αναφορές σύµφωνα µε το άρθρο 5 από τις εγκαταστάσεις Β 

o Τα φύλλα πληροφοριών από τις εγκαταστάσεις Β 

o Τις καταχωρήσεις  σχετικά µε τις εγκαταστάσεις Α1 και Α2 

o Την Αναφορά Ασφαλείας από τις εγκαταστάσεις Α1 και Α2 (χωρίς την ιδιωτική 

πληροφόρηση) 

o Την επικοινωνία για την ανάπτυξη του Εξωτερικού Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης 

από τη Νοµαρχία 

 

Πρέπει να επιβεβαιώσουν: 

o Την πρόσβαση της Μελέτης Ασφαλείας των εγκαταστάσεων Α1 από τον 

πληθυσµό 

 

Πρέπει να συµµετέχουν: 
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o Στο Τοπικό Τεχνικό Συµβούλιο αρµόδιο για την ανάπτυξη των τεχνικών 

υπολογισµών των εγκαταστάσεων Α1. 

 

Οι Περιοχές πρέπει επίσης: 

o Να προσδιορίσουν τις αρµόδιες Αρχές 

o Να καθορίσουν τις διαδικασίες για το συντονισµό των υπεύθυνων σωµάτων 

τεχνικής εξέτασης 

o Να καθορίσουν τις διαδικασίες για την εφαρµογή των µέτρων ασφαλείας στο 

έδαφος και το περιβάλλον 

o Να προσδιορίσουν τις εγκαταστάσεις που µπορεί να προκαλέσουν φαινόµενο 

domino 

o Να διασφαλίσουν και να συντονίσουν την ανταλλαγή των πληροφοριών 

µεταξύ των χρηστών / εγκαταστάσεων που είναι τοποθετηµένες σε περιοχή 

υψηλών συγκεντρώσεων 

o Να προσδιορίσουν την περιοχή µε την µεγαλύτερη συγκέντρωση 

εγκαταστάσεων µε βάση τα κριτήρια που θέτει το ∆ιάταγµα 334/99 

o Να αναλάβουν το συντονισµό µεταξύ των χρηστών των εγκαταστάσεων που 

υπόκεινται στα άρθρα 6 και 8 του 334/99 

o Να προετοιµάσουν ένα πλάνο παρεµβάσεων για τις περιοχές που 

αναφέρονται παραπάνω στο f, βασιζόµενοι επίσης στις πληροφορίες που 

λαµβάνονται από το ολοκληρωµένο επίπεδο ασφαλείας της περιοχής  

 

Οι Επαρχίες: 

Παραλαµβάνουν: 

o Τις καταχωρήσεις για τις εγκαταστάσεις Α1 κα Α2 

o Πληροφορίες για το Εξωτερικό Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης από τις Νοµαρχίες 

o Πληροφορίες των εγκαταστάσεων Α1 και Α2 σχετικά µε την πιθανότητα 

φαινοµένου domino 

 

Πρέπει να συµµετέχουν: 
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o Στο Τοπικό Τεχνικό Συµβούλιο αρµόδιο για την ανάπτυξη των τεχνικών 

υπολογισµών των εγκαταστάσεων Α1. 

 

Οι Νοµαρχίες: 

Παραλαµβάνουν: 

o Αναφορά σύµφωνα µε το άρθρο 5 των εγκαταστάσεων Β 

o Τα φύλλα πληροφόρησης από τις εγκαταστάσεις Β 

o Την καταχώρηση για τις εγκαταστάσεις Α1 και Α2 

o Πληροφορίες των εγκαταστάσεων Α1 και Α2 σχετικά µε την πιθανότητα 

φαινοµένου domino 

 

Πρέπει να επικοινωνήσουν: 

o Για την έναρξη του Εξωτερικού Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης µε το Υπουργείο 

Περιβάλλοντος, το ∆ήµαρχο, την Περιοχή (Regions), την Επαρχία, το 

Υπουργείο Εσωτερικών και το Τµήµα Πολιτικής Προστασίας. 

 

Πρέπει να αναπτύξουν: 

o Μαζί µε την Περιοχή το Εξωτερικό Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης για τις 

εγκαταστάσεις Α1  

o Μαζί µε την Περιοχή το Εξωτερικό Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης για την Περιοχή, 

για περιοχές µε υψηλή συγκέντρωση εγκαταστάσεων. 

 

Οι ∆ήµοι: 

Παραλαµβάνουν: 

o Την καταχώρηση για τις εγκαταστάσεις Α1 και Α2 

o Πληροφορίες για την προετοιµασία του Εξωτερικού Σχεδίου από τη Νοµαρχία 

 

Πρέπει να εφαρµόσουν: 

o Εάν απαιτείται, τροποποιήσεις στις αστικές ρυθµίσεις 

o Πληροφόρηση του κοινού για το περιεχόµενο των φύλλων πληροφοριών που 

µεταβιβάσθηκαν από τις εγκαταστάσεις Α1 και Α2 

 

Το Τοπικό Τεχνικό Συµβούλιο και το Εθνικό Σώµα Πυροσβεστικής: 

Είναι υπεύθυνοι για τη διεξαγωγή των τεχνικών επιθεωρήσεων όλων των 

εγκαταστάσεων που περιλαµβάνονται στο ∆ιάταγµα 334/99, σε συνεργασία µε: 

o Την Περιοχή 

o Την Επαρχία 
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o Το ∆ήµο 

o ARPA 

o ISPSEL 

o VVF 

 

 

ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ 

 

Στην Ολλανδία η Οδηγία SEVESO II εφαρµόζεται στην εθνική νοµοθεσία µε το 

∆ιάταγµα Κινδύνων από Μεγάλα Ατυχήµατα 1999 (HMAD 1999).  

 

Με βάση το άρθρο 2 και τη σχετική λίστα του Παραρτήµατος Ι της Οδηγίας, οι 

εταιρείες καλούνται να αποφασίσουν τη συµµόρφωσή τους µε την Οδηγία. Ανάλογα 

µε την επιτρεπτή ποσότητα επικίνδυνων ουσιών στην περιβαλλοντική της άδεια, µία 

εταιρεία χαρακτηρίζεται ως “εταιρεία κατηγορίας χαµηλού κινδύνου”  ή όταν ξεπερνά 

τα ανώτερα όρια  ως “εταιρεία κατηγορίας υψηλού κινδύνου”. 

 

Σε περίπτωση εφαρµογής του HMAD 1999 από µία εταιρεία, τότε αυτή θα πρέπει να 

ενηµερώσει την αρµόδια αρχή (η αρµόδια αρχή εξαρτάται από ένα πλήθος 

παραµέτρων, όπως το µέγεθος της παραγωγής, η τοποθεσία και ο τύπος του 

παραγόµενου προϊόντος. Αρµόδια αρχή µπορεί να είναι οι δήµοι ή οι επαρχίες ή 

κρατικές αρχές). 

Εταιρείες που µόλις ξεπερνούν το χαµηλότερο όριο πρέπει: 

 Να υιοθετήσουν έναν Κανονισµό Πρόληψης Μεγάλου Ατυχήµατος (ΜΑΡΡ), 

που θα συµπεριλαµβάνει όλα τα µέτρα που παίρνονται για την πρόληψη 

µεγάλου ατυχήµατος και τον περιορισµό των επιπτώσεων από ένα τέτοιο 

ατύχηµα στους ανθρώπους και στο περιβάλλον 

 Να έχουν Σύστηµα Ασφαλούς ∆ιαχείρισης (SMS) για την εφαρµογή του 

ΜΑΡΡ 

Αυτό το σύστηµα περιλαµβάνει: 

⎯ ∆ηλώσεις καθηκόντων και ευθυνών 

⎯ Μία εκτίµηση των κινδύνων µεγάλου ατυχήµατος 

⎯ ∆ηλώσεις µε τις διαδικασίες και οδηγίες εργασίας 

⎯ Σχέδια που να ανταποκρίνονται σε έκτακτες περιπτώσεις 

⎯ Περιοδική εκτίµηση του υιοθετηµένου κανονισµού. 
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Από τις εταιρείες που ξεπερνούν το ανώτερο όριο δεν απαιτείται µόνο η ύπαρξη 

ΜΑΡΡ και ενός (SMS), αλλά επιπέον: 

⎯ Αναθεωρηµένη λίστα ουσιών 

⎯ Σχέδιο και κανονική πρακτική του σχεδίου έκτακτης ανάγκης στην εταιρεία 

⎯ Σχεδιασµό Μελέτης Ασφαλείας και υποβολή της 

 

Η Μελέτη Ασφαλείας πρέπει να συµπεριλαµβάνει: 

⎯ Ένα Κανονισµό  Πρόληψης Μεγάλου Ατυχήµατος (ΜΑΡΡ) κα ένα Σύστηµα 

Ασφαλούς ∆ιαχείρισης 

⎯ Όλους τους κινδύνους µεγάλων ατυχηµάτων που έχουν προσδιορισθεί και τα 

απαραίτητα µέτρα που έχουν ληφθεί για την πρόληψη τέτοιων µεγάλων 

ατυχηµάτων µε σκοπό την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων τους στον 

άνθρωπο και το περιβάλλον 

⎯ Το σχεδιασµό, την κατασκευή , την εκµετάλλευση και τη συντήρηση όλων των 

λειτουργιών που σχετίζονται µε το εργοστάσιο και τον εξοπλισµό, 

αποθηκευτικές ευκολίες εντός της εγκατάστασης και ότι όλα αυτά είναι 

επαρκώς ασφαλή και αξιόπιστα 

⎯ Τον σχεδιασµό επί του εργοστασίου ενός εκτάκτου σχεδίου 

 

 Οι αναφερόµενες εταιρείες πρέπει ακόµα να τηρούν µία λίστα µε τις επικίνδυνες 

ουσίες που έχουν. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης πρέπει να έχουν πρόσβαση στα 

διάφορα ενηµερωµένα αρχεία υλικών, σε περίπτωση κάποιου περιστατικού. Ο 

σχεδιασµό επί του εργοστασίου ενός πλάνου έκτακτης ανάγκης περιλαµβάνει: 

⎯ Περιγραφή των µέτρων για έλεγχο των µεγάλων ατυχηµάτων 

⎯ Περιγραφή των ενεργειών σε περίπτωση συναγερµού 

⎯ Περιγραφή της διαδικασίας ενηµέρωσης των αρχών ατυχηµάτων 

⎯ Περιγραφή της εκπαίδευσης των εργαζοµένων για περιπτώσεις έκτακτης 

ανάγκης 

 

Ο HMAD 1999 περιέχει τις προβλέψεις για αποφυγή του φαινοµένου domino.  Οι 

αρµόδιες αρχές καθορίζουν εάν το φαινόµενο domino µπορεί να συµβεί. Εάν ναι τότε 

καθορίζονται οι επιπλέον πληροφορίες που πρέπει να δίδονται και το φαινόµενο 

domino πρέπει να συµπεριλαµβάνεται στον κανονισµό ΜΑΡΡ, στη µελέτη ασφαλείας, 

και στο σχέδιο έκτακτης ανάγκης επί του εργοστασίου.  

 

Αφού αδειοδοτηθεί µία επιχείρηση, ο ιδιοκτήτης της είναι υποχρεωµένος να: 
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⎯ Κάνει πρακτική κάθε τρία χρόνια στο σχέδιο έκτακτης ανάγκης επί του 

εργοστασίου 

⎯ Να τροποποιεί το σχέδιο έκτακτης ανάγκης επί του εργοστασίου, εάν είναι 

απαραίτητο 

⎯ Να υποβάλλει µια αναθεωρηµένη µελέτη ασφαλείας τουλάχιστον µία φορά 

την πενταετία ή νωρίτερα εάν οι τροποποιήσεις που θα εφαρµόζονται 

επηρεάζουν τον κίνδυνο.  

⎯ Να σχεδιάσει ένα σετ διαδικασιών για τον προσδιορισµό και την προετοιµασία 

έκτακτων καταστάσεων. 

 

Οι εταιρείες ΜΑΡΡ πρέπει να  κατοχυρώνουν την περιβαλλοντικής τους άδεια στις 

αρχές αµέσως µόλις κάνουν κάποια αλλαγή που επιδρά στους κινδύνους. 

 

 

ΠΟΛΩΝΙΑ 

 

 Ο νέος Περιβαλλοντικός Νόµος της Πολωνίας είναι σε ισχύ από τις 27 Απριλίου 

2001.  

Η Οδηγία SEVESO εφαρµόζεται υπό την επίβλεψη της Εθνικής Επιθεώρησης για την 

Προστασία του Περιβάλλοντος και του Τµήµατος Προστασίας Ενάντια στα Μεγάλα 

Ατυχήµατα.  Έχουν καθορισθεί 149 επιχειρήσεις µε εγκαταστάσεις κινδύνων µεγάλου 

ατυχήµατος (σύµφωνα µε το άρθρο 7) και 162 επιχειρήσεις µε εγκαταστάσεις 

κινδύνου µικρών ατυχηµάτων (σύµφωνα µε το άρθρο 9). 

Αυτές οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν µία µελέτη ασφαλείας (άρθρο 9) ή ένα αρχείο 

που να αποδεικνύει τον κανονισµό πρόληψης µεγάλου ατυχήµατος (άρθρο 7). Η 

προθεσµία προετοιµασίας αυτού του αρχείου ήταν η 31 ∆εκεµβρίου 2002. 

Οι εµπλεκόµενες αρµόδιες αρχές είναι: 

Η επαρχιακή πυροσβεστική υπηρεσία, η οποία επιβεβαιώνει και αναφέρει ένα 

εσωτερικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης 

Η επαρχιακή επιθεώρηση για την προστασία του περιβάλλοντος, η οποία αποδέχεται 

τα αρχεία.   
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ΒΕΛΓΙΟ 

 

Στο Βέλγιο η πρώτη αποδοχή της draft έκδοσης που αφορούσε την Οδηγία SEVESO 

ΙΙ έγινε τον Φεβρουάριο του 1999, ενώ η νοµοθετική της πλέον εφαρµογή ξεκίνησε 

στις 26 Ιουνίου 2001. Επρόκειτο για ένα νέο νοµοθέτηµα που έφερνε σε ισχύ όλες τις 

απαιτήσεις της Οδηγίας.  

Τα εµπλεκόµενα µέρη για την εφαρµογή της Οδηγίας είναι: 

• Η Συντονιστική Αρχή, 

• Οι Αξιολογητές, 

• Οι Επιθεωρητές, 

• Το Υπουργείο Εσωτερικών για το σχεδιασµό των εξωτερικών σχεδίων έκτακτης 

ανάγκης, 

• Οι τοπικές κυβερνήσεις για τις απαιτήσεις σχετικά µε το σχεδιασµό χρήσεων γης.  

 

Συντονιστική Αρχή 

Η Συντονιστική Αρχή καθορίζεται από τις Τοπικές Κυβερνήσεις. Τα καθήκοντά της 

είναι: 

 Παραλαµβάνει τις Κοινοποιήσεις και τις Μελέτες Ασφαλείας και τις διανέµει στους 

υπόλοιπους αρµόδιους φορείς, 

 Συζητά από κοινού µε την επιχείρηση τα αποτελέσµατα της εξέτασης της Μελέτης 

Ασφαλείας, 

 Εάν κρίνει απαραίτητο, συγκαλεί συνεδρίαση µε τους υπόλοιπους φορείς, 

 Εγκρίνει τα εξαιρούµενα προς πληροφόρηση στοιχεία της Μελέτης Ασφαλείας, 

 Εκτιµά τα πιθανά DOMINO φαινόµενα, 

 Ενηµερώνει το κοινό για τη Μελέτη Ασφαλείας. 

 

Αξιολογητές 

Η οµάδα αξιολόγησης απαρτίζεται από: 

 Μία αρχή που καθορίζεται από την κάθε Τοπική Κυβέρνηση 

 Το Υπουργείο Απασχόλησης και Εργασίας (∆ιεύθυνση Χηµικών Κινδύνων) 

 Υπουργείο Οικονοµικών Υποθέσεων (Τµήµα Ποιότητας και Ασφάλειας) 

 Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας 

 Τοπική Πυροσβεστική Υπηρεσία 

 

Τα καθήκοντα της οµάδας αξιολόγησης είναι : 

 Εκτίµηση της Μελέτης Ασφαλείας 
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 Επικοινωνία µε τις εµπλεκόµενες τοπικές αρχές για τα αποτελέσµατα της 

εκτίµησης. 

 

 Επιθεωρητές  

Η οµάδα επιθεώρησης απαρτίζεται από: 

 Την Τοπική Αρχή Επιθεώρησης Περιβάλλοντος 

 Το Υπουργείο Απασχόλησης και Εργασίας (∆ιεύθυνση Χηµικών Κινδύνων) 

 Υπουργείο Οικονοµικών Υποθέσεων (Τµήµα Ποιότητας και Ασφάλειας) 

 

Τα καθήκοντα της οµάδας αξιολόγησης είναι : 

 Εξετάζει τη συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις, 

 Εφαρµόζει ένα σύστηµα ελέγχων όπως προβλέπεται από την Οδηγία\ 

 Ερευνά για τα µεγάλα ατυχήµατα και τις αναφορές που έχουν γίνει και 

ενηµερώνει την Κοινότητα.  

Ο συντονισµός των οµάδων επιθεώρησης γίνεται από το Υπουργείο Απασχόλησης 

και Εργασίας.  

 

Από το 2000 εφαρµόζεται σύστηµα επιθεωρήσεων το οποίο βασίζεται σε 

συγκεκριµένες αρχές και λαµβάνει υπόψη του: 

• Ανάλυση Κινδύνου, 

• ∆ιοίκηση Συστήµατος Ασφαλείας, 

• Τεχνικές Μετρήσεις  

 

Η συχνότητα των επιθεωρήσεων βασίζεται στη συστηµατική αξιολόγηση των 

πιθανών κινδύνων µε τη χρήση της Τεχνικής Κατάταξης Κινδύνου (Hazard Ranking 

Technique)  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 
Το παράρτηµα αυτό περιέχει: 

 Την Οδηγία 2003/105/ΕΚ (για τροποποίηση της Οδηγίας 96/82/ΕΚ). 

 Την Οδηγία 96/82/ΕΚ. 

 Το ΦΕΚ  405 / 29 Μαρτίου 2000 (καθορισµός µέτρων και όρων για την 

αντιµετώπιση των κινδύνων από ατυχήµατα µεγάλης  έκτασης  σε εγκαταστάσεις 

ή µονάδες λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών).  
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