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               ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
 

1. ΚΥΑ 12044/613/2007-Μέτρα Αντιμετώπισης 

ΒΑΜΕ 
 

•Οδηγία 96/82/EC (Baia Mare 2000, Enschede 2000, 

Toulouse 2001) 

•Οδηγία 2003/105/EC/2003-άρθρο 12 

   -πολιτική χρήσεων γης/κατάλληλες αποστάσεις 

   -σχεδιασμός  χρήσεων γης, έγκριση ΕΠΟ 

   -κατάλληλες αποστάσεις από ζώνες κατοικίας, κύριο    

οδικό δίκτυο, ζώνες οικολογικού ενδιαφέροντος 

 

2. ΚΥΑ 11508/18.2.2009 Ειδικό Χωροταξικό 

Πλαίσιο για τη Βιομηχανία (μελέτη ασφαλείας 

/χωροθέτηση) 
 

 



ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
 

Ερευνητικό  πρόγραμμα: «Βιομηχανική 

Επικινδυνότητα και Πολεοδομικές-Χωροταξικές 

Παρεμβάσεις» (2009) 
 

                                                                     
                                                            

Ομάδα μελέτης: 
Καθ. Ι. Ζιώμας–ΕΜΠ(Επιστημονικός Υπεύθ.) 

Α. Πρόγιου(Δρ Μηχ.Μηχ).                                              Επιτροπή Επίβλεψης: 
Π. Σημεωνίδης (Msc Φυσ. Περ/λόγος)                         Θ. Ματίκας  Δρ Χωροτάκτης Μηχ./ΟΡ.ΘΕ 

Ε. Κοσμίδης (Msc Περ/λόγος)                                      Γ. Μουζάκης Χημ. Μηχ. / ΥΠΕΚΑ 

Α. Γιαννακού( Δρ Χωροτάκτης-Πολεοδ.)                       Μ. Ράδου Χημ. Μηχ. / ΟΡ.ΘΕ 

Σ. Ντεμίρη (Χημ. Μηχ.)                                                                       

Ε. Στεφανίδου (Msc Μηχ. Γεωπληροφορ.) 

Ε. Δημοσθένης (Μηχ. Χωροταξ. &Περ. Αναπτ.) 

Α. Ευάγγελος (Τοπογράφ. Μηχ.)  

 

 



    ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

      Η ανάπτυξη πολυκριτηριακής μεθοδολογίας λήψης 

αποφάσεων για τον σχεδιασμό χρήσεων γης στη 

γειτνίαση επικίνδυνων βιομηχανικών εγκαταστάσεων 

(που υπάγονται στην οδηγία SEVESO), με στόχο την 

πρόληψη μεγάλων ατυχημάτων και τον περιορισμό των 

συνεπειών τους. 

Καταγραφή της διεθνούς εμπειρίας.  

Συλλογή στοιχείων και δεδομένων.  

Ανάπτυξη μεθοδολογίας πολυκριτηριακής ανάλυσης και καθορισμός 

δεικτών επικινδυνότητας - ευπάθειας.  

Ανάπτυξη συστήματος λογισμικού.  

Εφαρμογή του συστήματος πιλοτικά.  

Εκπαίδευση στελεχών του ΟΡ.ΘΕ. στο υπολογιστικό σύστημα.  



                                               ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Βήμα 1ο 

Προσδιορισμός 

Ζωνών  

Προστατευτικών 

δράσεων 

Βήμα 3ο 
 

Έλεγχος 

Ασυμβατότητας 

Χρήσεων  

Γης 

 

Βήμα 2ο 

Προσδιορισμός 

Επιπέδου 

Ευπάθειας 

Υφιστάμενων ή 

Προτεινόμενων 

Χρήσεων Γης 

Βήμα 4ο 

Εξαγωγή Συμπεράσματος  

Επιτρέπεται – Δεν Επιτρέπεται 

 



 

Βήμα 1ο: Ζώνες Προστατευτικών 

δράσεων (ΖΠ) 

 

 

  

 

Σχεδιασμός των ζωνών προστατευτικών 

δράσεων πληθυσμού και προστασίας 

δυνάμεων καταστολής (Ι, ΙΙ και ΙΙΙ) και domino 

γύρω από κάθε εστία πιθανού ατυχήματος, για 

όλες τις εγκαταστάσεις που υπάγονται στην 

οδηγία SEVESO και για κάθε είδους 

ατυχήματος (Ωστικό Κύμα, Θερμική 

Ακτινοβολία, Τοξικές Ουσίες).  

 

Στοιχεία από ΣΑΤΑΜΕ: ταυτότητα βιομηχανίας, θέσεις 

ατυχήματος, ακτίνες ατυχήματος, GIS 



Βήμα 2ο: Προσδιορισμός 

Επιπέδου Ευπάθειας 

Προσδιορισμός του Επιπέδου Ευπάθειας των υφιστάμενων 

χρήσεων γης (ΓΠΣ) και / ή της προτεινόμενης χρήσης γης 

(ΖΟΕ), βάσει των πινάκων υπολογισμού του επιπέδου 

ευπάθειας. 

Κριτήρια: είδος ατυχήματος, πληθυσμιακή πυκνότητα, 

ευπάθεια πληθυσμού, αριθμός αναμενόμενων θανατηφόρων 

περιστατικών και τραυματισμών, περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις, οικονομικά κριτήρια.  

Κλίμακα: 1-4 (υγιής εργαζόμενος πληθυσμός, ευρύ κοινό, 

ευπαθής πληθυσμός, υψηλή πυκνότητα) 



Πίνακας Προσδιορισμού Επιπέδου Ευπάθειας 

Χαρακτηρισμός Επιπέδου Ευπάθειας σε περιοχές 

Γενικής ή Αμιγούς Κατοικίας  βάσει Πληθυσμιακής Πυκνότητας 

Πυκνότητα κάτοικοι / ha Επίπεδο ευπάθειας 

<10 1 

 10-100 2 

 101-500 3 

>500 4 



Πίνακας Προσδιορισμού Επιπέδου Ευπάθειας βάσει 

κατηγορίας χρησης γης του ΓΠΣ 

Πολεοδομικό 

κέντρο -  

κεντρικής 

λειτουργίας 

πόλης - τοπικό 

κέντρο 

συνοικίας 

γειτονιάς 

3 

Θεωρείται ότι αποτελείται από πολλές χρήσεις 

γης που υπάγονται στην κατηγορία των 

εσωτερικών χώρων χρήσης από το κοινό 

επιφάνειας >5000 τμ. 

Λαμβάνει τιμή επιπέδου ευπάθειας 4 αν η 

πολεοδομική ενότητα που ανήκει έχει 

πυκνότητα πληθυσμού μεγαλύτερη από 500 

κατοίκων ανά εκτάριο. 

Μη οχλούσα 

βιομηχανία - 

βιοτεχνία - 

βιομηχανικού 

και τεχνικού 

πάρκου 

1 

Θεωρείται ότι ο εργαζόμενος πληθυσμός στους 

συγκεκριμένους εργασιακούς χώρους είναι 

υγιής και αρτιμελής. 

ΧΡΗΣΕΙΣ ΕΥΠΑΘΕΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 



Πίνακας Προσδιορισμού Επιπέδου Ευπάθειας 

βάσει κατηγορίας Χρήσεων Γης των ΖΟΕ 

Χρήσεις 

Επίπεδο 

ευπάθει

ας 

Αιτιολόγηση 

Απόλυτη προστασία 3 

Περιοχές ιδιαίτερα ευπαθείς για κάθε είδος 

ατυχήματος (ΩΚ: Ωστικό Κύμα, ΘΑ: Θερμική 

Ακτινοβολία, ΤΟ: Τοξική Ουσία) 

ΒIΠΕΘ 1 

Θεωρείται ότι αποτελείται από εργασιακούς 

χώρους  με λιγότερα από 100 άτομα σε κάθε 

κτίριο. 

Εγκαταστάσεις 

επιχειρηματικής 

δραστηριότητας και 

υπηρεσιών υψηλής 

στάθμης 

2 

Θεωρείται ότι αποτελείται από χώρους 

χρήσης από το ευρύ κοινό συνολικής 

επιφάνειας από 250 τμ έως 5000 τμ και 

εργασιακούς χώρους  με 100 ή περισσότερα 

άτομα σε κάθε κτίριο. 



Πίνακας Προσδιορισμού Επιπέδου Ευπάθειας «σημειακών» χρήσεων γης 

Κατηγορία 

Χρήσης 

Γης 

Υποκατηγορία Χρήσης Γης - 

Περιγραφή 

Επίπεδο 

Ευπάθει

ας 

Παραδείγματα Επεξήγηση 

Εργασια

κοί 

χώροι 

Εργασιακοί χώροι (εκτός 

λιανικής πώλησης), με λιγότερα 

από 100 άτομα σε κάθε κτίριο 

και λιγότερο από τρεις 

κατειλημμένους από ανθρώπους 

ορόφους. 

1 

Γραφεία, βιομηχανίες, 

βιοτεχνίες, αποθήκες, 

σταθμοί 

φορτοεκφορτώσεων, 

καλλιέργειες, αγορές 

εκτός λιανικής 

πώλησης, εργοτάξια, 

μάντρες οικοδομικών 

υλικών. 

Χώροι στους οποίους οι 

παρευρισκόμενοι είναι 

σε καλή σωματική 

κατάσταση και υγιείς, 

και σε περίπτωση 

εκτάκτου ανάγκης είναι 

εύκολη η οργάνωση και 

απομάκρυνσή τους. 

Στους χώρους αυτούς το 

ευρύ κοινό είτε δεν 

παρευρίσκεται καθόλου, 

είτε σε πολύ μικρό 

αριθμό και για σύντομο 

χρονικό διάστημα. 

Εργασιακοί χώροι (εκτός 

λιανικής πώλησης), με 100 ή 

περισσότερα άτομα σε κάθε 

κτίριο ή 3 ή περισσότερους 

κατειλημμένους από ανθρώπους 

ορόφους. 

2 Αύξηση του αριθμού 

των ανθρώπων που 

εκτίθενται σε κίνδυνο.  

Εργασιακοί χώροι (εκτός 

λιανικής πώλησης), ειδικά 

για ανθρώπους με ειδικές 

ανάγκες. 

3 Τα άτομα με ειδικές 

ανάγκες είτε είναι 

περισσότερο ευπαθή 

στις συνέπειες ενός 

πιθανού ΒΑΜΕ, είτε 

είναι δύσκολη η 

οργάνωση και 

απομάκρυνσή τους. 



Βήμα 3ο: Έλεγχος Ασυμβατότητας 

Χρήσεων Γης 

Έλεγχος πιθανής ασυμβατότητας:  
 

  - μεταξύ των υφισταμένων χρήσεων γης και της 

προτεινόμενης εγκατάστασης SEVESO ή  

  - μεταξύ του προτεινόμενου τύπου χρήσης γης και 

της υφιστάμενης εγκατάστασης SEVESO, βάσει του 

πίνακα απόφασης  
 

 και εξαγωγή συμπεράσματος. 



Βήμα 4ο: Εξαγωγή Τελικού 

Συμπεράσματος - Πίνακας Απόφασης 

Επίπεδο 

Ευπάθειας  

Ζώνη Ι  Ζώνη ΙΙ  Ζώνη ΙΙΙ  

1 Ε  Ε  Ε  

2 ΔΕ  Ε Ε 

3 ΔΕ  ΔΕ  Ε 

4 ΔΕ  ΔΕ  ΔΕ  

Ε:    Επιτρέπεται 

ΔΕ:  Δεν Επιτρέπεται 



Περιοχή Σίνδου 



Περιοχή Ελευθερίου-Κορδελιού 



Περιοχή Καλοχωρίου-Δενδροποτάμου 



            ΚΥΡΙΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

•Υπάρχουν περιοχές με μηδαμινά ή  

αντιμετωπίσιμα προβλήματα (Σίνδος, 

Ν.Μαγνησία, Διαβατά, Καλοχώρι) 

 

•Υπάρχουν περιοχές με πιο σοβαρά 

προβλήματα (Ελευθέριο-Κορδελιό, 

Δενδροπόταμος) 

 

•Προβλήματα στο οικοσύστημα του Γαλλικού 

ποταμού (ποιότητα νερών, χλωρίδα-πανίδα) 

 

 



                  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 

•Ιδιαίτερη προσοχή στην επέκταση των 

βιομηχανιών αλλά και των οικισμών στις 

προβληματικές περιοχές 
 

•Αναγκαιότητα θεσμοθέτησης πολεοδομικού / 

χωροταξικού εργαλείου  στις ζώνες 

επικινδυνότητας εγκαταστάσεων SEVESO 
 

•Μέτρα μείωσης του κινδύνου και των επιπτώσεων 

με παρεμβάσεις τόσο εντός των εγκαταστάσεων, 

όσο και στον πολεοδομικό ιστό  
 

•Ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών για τους 

κινδύνους και τους τρόπους αντιμετώπισής τους 

(επικαιροποίηση ΣΑΤΑΜΕ) 
 


