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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. 

Ιστορικό 

Έκδοση Αιτία Ημερομηνία 

 Κατάθεση Φακέλου Κοινοποίησης 03-10-2016 

 Ενημέρωση Φακέλου 28-01-2019 

 ….  

 Τελευταία Θεώρηση Φακέλου 28-03-2017 

Πληροφορίες της εγκατάστασης με βάση το άρθρο 13 της προαναφερθείσας ΚΥΑ 

Όνομα Εγκατάστασης 
Καταχωρισμένο όνομα 

 
ΔΡΙΤΣΑ -ΚΑΓΚΛΗ ΑΕΒΕ 

Εμπορική ονομασία 
 
ΔΡΙΤΣΑ -ΚΑΓΚΛΗ ΑΕΒΕ 

Διεύθυνση 
Εγκατάστασης 

Διεύθυνση 
78ο χλμ Ν.Ε.Ο. Αθηνων - Κορινθου 
 

Περιοχή, Τ.Κ. 
 

Ισθμος Κορινθου, 20100 

E-mail 
 
dritsasa@otenet.gr 

Στοιχεία Τεχνικού 
Ασφαλείας 

Χρηστος Παπαναστασιου 
τηλ. 27410-21207, 6944-562303 
chrispapx@gmail.com 
 

Πληροφορίες φακέλου 
Κοινοποίησης 

Δραστηριότητα 
Επεξεργασία Πριστής Ξυλείας - 
Εμποτισμός Στύλων 

Πληροφορίες 
επικίνδυνων ουσιών 

Κατηγορίες κινδύνου/ 
Κατονομαζόμενες ουσίες 

Κρεοζωτο CAS No 8001-58-9 
Υγραεριο (LPG) CAS No 68512-91-4 
 

Επικίνδυνα χαρακτηριστικά/ 
Επικινδυνότητα 
 

 
Κρεοζωτο: τοξικό  
Υγραεριο: ευλεκτο, εκρηκτικο 
 
 

Πληροφορίες έκτακτης 
ανάγκης 

Πως θα ειδοποιηθεί το κοινό 
σε περίπτωση ατυχήματος 

Ο Υπεύθυνος της εγκατάστασης 
ενημερώνει άμεσα τις αρμόδιες 
αρχές (Πυροσβεστική Υπηρεσία, 
Αστυνομία, Πρώτες Βοήθειες) οι 
οποιες και ενημερωνουν το κοινο. 
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Αντίδραση κοινού σε 
περίπτωση μεγάλου 
ατυχήματος 

Γινεται εκτίμηση του περιστατικού 
απο τις αρμόδιες αρχές, με βάση τις 
παρεχόμενες πληροφορίες και 
αποφασιζονται τα απαιτούμενα 
μέτρα. 

Επιθεώρηση 

Ημερομηνία πιο πρόσφατης 
επιθεώρησης 

30-11-2018 

Διαθέσιμες  πληροφορίες 
σχετικά με την επιθεώρηση  

         Έγιναν παρατηρήσεις και τέθηκε 
προθεσμία  για αποκατάσταση 
ελλείψεων όπως : 
Τεχνικές βελτιώσεις στην εγκατάσταση 
της δεξαμενής υγραερίου ή 
μετεγκατάστασή της σε άλλη κατάλληλη 
θέση. 
Τοποθέτηση φωτισμού ασφαλείας και 
διευθέτηση  στον χώρο του λέβητα 
εμποτισμού. 
Εξασφάλιση πλήρους συνέχειας και 
επισκευές  του περιμετρικού τοιχείου  
καθόλη την περίμετρο του χώρου των 
δεξαμενών κρεωζοτελαίου 
Εντατική φύλαξη της εγκατάστασης και 
τακτική εποπτεία του χώρου για έγκαιρη 
ειδοποίηση σε περίπτωση κινδύνου 
εξωτερικής πυρκαγιάς 
Εκτέλεση ασκήσεων πυρόσβεσης και 
εκπαίδευση προσωπικού 
Βελτίωση διευθετήσεων χώρων 
αποθήκευσης κορμών 
Επισκευή και συντήρηση οδικού δικτύου 
έξω από την εγκατάσταση 
Ανάγκη συντηρήσεων σε μεμονωμένα 
τμήματα εγκαταστάσεων 
Έκδοση πιστοποιητικού ελέγχου 
ηλεκτρολογικής εγκατάστασης 

Λοιπές Πληροφορίες 

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

CROWN HELLAS CAN AE 
80 ΧΛΜ Π.Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 

 
 

 


