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Πληροφορίες για το κοινό σύμφωνα με την ΚΥΑ 172058/2016 

(ΦΕΚ 354/Β’/17-02-2016) SEVESO III 

Πληροφορίες για εγκαταστάσεις κατώτερης βαθμίδας 
Όλες οι εγκαταστάσεις που υπάγονται στην Οδηγία 2012/18/ΕΕ (Οδηγία SEVESO) –

«Καθορισμός μέτρων και όρων για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης 

έκτασης σε εγκαταστάσεις λόγω της ύπαρξης επικινδύνων ουσιών» πρέπει να υποβάλουν 

στην Αδειοδοτούσα Αρχή,  Φάκελο Κοινοποίησης που να περιλαμβάνει μια μη-τεχνική 

περίληψη. Πιο συγκεκριμένα πληροφορίες σχετικά με τον τόπο εγκατάστασής τους, τον 

κατάλογο των επικίνδυνων ουσιών, όπως αυτές ορίζονται στο Παράρτημα Ι της ΚΥΑ 

172058/2016 (ΦΕΚ354/Β’/17-02-2016), πληροφορίες  για τις ενέργειες έκτακτης ανάγκης και 

πηγές πρόσθετων σχετικών πληροφοριών (Παράρτημα V της ανωτέρω ΚΥΑ). 

Γενικές υποχρεώσεις  για  τους  υπεύθυνους της εγκατάστασης 
Οι υπεύθυνοι της εγκατάστασης έχουν την υποχρέωση να αναγνωρίσουν όλους τους 

κινδύνους μεγάλων ατυχημάτων στην εγκατάστασή τους, να λάβουν όλα τα απαραίτητα 

μέτρα για την πρόληψη μεγάλων ατυχημάτων και να περιορίσουν τις συνέπειες των 

επιπτώσεων αυτών στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. 

 Πληροφορίες προς δημοσίευση  για μια εγκατάσταση 

κατώτερης βαθμίδας 
Αυτή η εγκατάσταση υπάγεται στην ΚΥΑ 172058/2016 (ΦΕΚ354/Β’/17-02-2016) (Οδηγία 

SEVESO) και έχει προσκομίσει φάκελο Κοινοποίησης στην Αδειοδοτούσα Αρχή. 

Οι ακόλουθες πληροφορίες, οι οποίες έχουν εξαχθεί από το φάκελο Κοινοποίησης, πληρούν 

τις απαιτήσεις του άρθρου 13 της ανωτέρου ΚΥΑ. 

Η ημερομηνία της τελευταίας επιθεώρησης SEVESO μπορεί επίσης να βρεθεί στους 

παρακάτω πίνακες. 
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Ιστορικό  
 

Έκδοση Αιτία Ημερομηνία 
1 Κατάθεση Φακέλου Κοινοποίησης ΜΑΙΟΣ 2016 

2 Ενημέρωση Φακέλου Κοινοποίησης ΙΟΥΝΙΟΣ 2018 

3 Ενημέρωση Φακέλου Κοινοποίησης ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018 

Πληροφορίες της εγκατάστασης με βάση το άρθρο 13 της 

προαναφερθείσας ΚΥΑ 
  

Όνομα Εγκατάστασης 
Καταχωρισμένο όνομα ΕΛΙΝΟΪΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ 

Α.Ε. 

Εμπορική ονομασία ΕΛΙΝ 

Διεύθυνση 
Εγκατάστασης 

Διεύθυνση Λεωφόρος Δημοκρατίας 1 

Περιοχή, Τ.Κ. Θέση Αστέρια – Αγριά Βόλου 

E-mail belos@elin.gr 

Στοιχεία Τεχνικού 
Ασφαλείας 

Μάριος Παπακώστας: Τηλ. 210 6241570 & 
6944 144301, ΦΑΞ: 210 6241579 
Email: mpapak@elin.gr    

Πληροφορίες φακέλου 
Κοινοποίησης 

Δραστηριότητα Αποθήκευση και διακίνηση υγρών 
καυσίμων  

Πληροφορίες 
επικίνδυνων ουσιών 

Κατηγορίες κινδύνου/ 
Κατονομαζόμενες ουσίες 

Πετρελαιοειδή καύσιμα (βενζίνη 
πετρέλαιο) 

Επικίνδυνα χαρακτηριστικά/ 
Επικινδυνότητα 
 

Πετρελαιοειδή 
- Υγρό και ατμοί εύφλεκτα 
- Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής 
- Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος 
- Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου 
- Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα 

όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή 
επανειλημμένη έκθεση. 

- Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε 
περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης 
στις αναπνευστικές οδούς. 

- Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, 
με μακροχρόνιες επιπτώσεις  

Πληροφορίες έκτακτης 
ανάγκης 

Πως θα ειδοποιηθεί το κοινό 
σε περίπτωση ατυχήματος 

Από τους τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς 
σταθμούς, ιδιωτικούς και κρατικούς. Η 
ενημέρωση του κοινού και η παροχή 
οδηγιών είναι αρμοδιότητα του Κεντρικού 
Συντονιστικού Οργάνου  Πολιτικής 
Προστασίας.  
Σε περιφερειακό επίπεδο, κατά τη διάρκεια 
εξέλιξης των δράσεων αντιμετώπισης, η 
ενημέρωση του κοινού γίνεται μέσω 
Δελτίων Τύπου της Περιφέρειας.   
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Αντίδραση κοινού σε 
περίπτωση μεγάλου 
ατυχήματος 

Σε περίπτωση εκδήλωσης ατυχήματος 
μεγάλης κλίμακας, συνίσταται στα άτομα 
να παραμείνουν εντός εσωτερικών χώρων 
και να συνεργάζονται με τις αρμόδιες 
υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση 
που αυτό απαιτηθεί. 
Εάν βρίσκεστε σπίτι, κλείστε αμέσως όλες 
τις πόρτες και τα παράθυρα και καλύψτε 
πιθανά ανοίγματα με ιδιαίτερη προσοχή. 
Τερματίστε αμέσως τη χρήση υγραερίου, 
σταματήστε συστήματα εξαερισμού και μην 
καπνίζετε. 
Μη χρησιμοποιείτε την παραλιακή οδό 
Βόλου-Αγριάς 

Επιθεώρηση 

Ημερομηνία πιο πρόσφατης 
επιθεώρησης 

- 

Διαθέσιμες  πληροφορίες 
σχετικά με την επιθεώρηση  

- 

Λοιπές Πληροφορίες 

Γειτονικές εγκαταστάσεις 
που ενδέχεται να έχουν 
πολλαπλασιαστικά 
αποτελέσματα (τοποθεσία, 
διεύθυνση, Τ.Κ) 

1. Τσιμεντοβιομηχανία (ΑΓΕΤ 
ΗΡΑΚΛΗΣ) - LAFARGE 

 


