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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 

 Κατάθεση Φακέλου Κοινοποίησης 15-09-2017 

 Ενημέρωση Φακέλου  

 ….  

 Τελευταία Θεώρηση Φακέλου 08-05-2019 

Πληροφορίες της εγκατάστασης με βάση το άρθρο 13 της 

προαναφερθείσας ΚΥΑ 
 

Όνομα Εγκατάστασης 

Καταχωρισμένο όνομα LOGΙFERT Ε.Π.Ε. 
 

Εμπορική ονομασία LOGΙFERT Ε.Π.Ε. 
 

Διεύθυνση 
Εγκατάστασης 

Διεύθυνση Θέση : Κεσίμια- Κυράς 
Βρύση-Κορινθίας 

Τ.Κ.: 20010, Κόρινθος 

Περιοχή, Τ.Κ. Κυράς Βρύση-Κορινθίας 

Τ.Κ.: 20010, Κόρινθος 

E-mail george.benardos@gmail 
george.benardos@logifert.com 
benardos@otenet.gr 
dimitrios.benardos@logifert.com 
 

Στοιχεία Τεχνικού 
Ασφαλείας 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΜΠΕΝΑΡΔΟΣ 
Διπλ. Μηχ.-Ηλ. Μηχανικός 
 

Πληροφορίες φακέλου 
Κοινοποίησης 

Δραστηριότητα Η LOGIFERT Ε.Π.Ε. έχει σκοπό 
την αποθήκευση, παραγωγή, 
εμπορία, τις εισαγωγές και 
εξαγωγές, τη διακίνηση, 
μεταφορά και διαμετακόμιση 
πάσης φύσεως αγροτικών 
προϊόντων, λιπασμάτων, 
φυτοφαρμάκων, εφοδίων για 
αγροτική χρήση και λοιπών 
εμπορευμάτων. 
 

Πληροφορίες 
επικίνδυνων ουσιών 

Κατηγορίες κινδύνου/ 
Κατονομαζόμενες ουσίες 

     1.    Νιτρικό αμμώνιο:  

Συνήθης ονομασία Νιτρική 
αμμωνία 

Λίπασμα, στερεό σε μορφή 
κόκκων. Μέγιστη ποσότητα που 
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αποθηκεύεται στην 
εγκατάσταση q2=3400 mts 

2. Νιτρικό κάλιο:  Συνήθης 
ονομασία Νιτρικό κάλιο 
κοκκώδες 

Λίπασμα, στερεό σε μορφή 
κόκκων.   

 Μέγιστη ποσότητα που 
αποθηκεύεται στην 
εγκατάσταση q2=500 mts      

3. Νιτρικό κάλιο: Συνήθης 
ονομασία Νιτρικό κάλιο 
κρυσταλλικόΛίπασμα, στερεό 
σε κρυσταλλική μορφή.     

Μέγιστη ποσότητα που 
αποθηκεύεται στην 
εγκατάσταση q3=1300 mts 

 

Επικίνδυνα 
χαρακτηριστικά/ 
Επικινδυνότητα 
 

Τα ανωτέρω υλικά θεωρούνται 
οξειδωτικά. 
Η επαφή με εύφλεκτο υλικό 

μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. 

Αυξάνουν τον κίνδυνο πυρκαγιάς 

και μπορεί να βοηθήσουν στην 

καύση. 

 

Πληροφορίες έκτακτης 
ανάγκης 

Πως θα ειδοποιηθεί το 
κοινό σε περίπτωση 
ατυχήματος 

Από Μ.Μ.Ε. 
Από σήμανση στους δρόμους 
που οδηγούν στην εγκατάσταση.    

Αντίδραση κοινού σε 
περίπτωση μεγάλου 
ατυχήματος 

Να αποφεύγει την διέλευση από 
τους δρόμους που οδηγούν στην 
εγκατάσταση.    

Επιθεώρηση 

Ημερομηνία πιο 
πρόσφατης επιθεώρησης 

 ΥΠΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΑ 
ΘΑ ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΕΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ 
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ   

Διαθέσιμες  πληροφορίες 
σχετικά με την επιθεώρηση  

ΘΑ ΚΑΑΤΣΤΟΥΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ 
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ  

Λοιπές Πληροφορίες 

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

η εταιρεία VAM GAS  που 
εμφιαλώνει υγραέριο, της 
οποίας η απόσταση από τις 
εγκαταστάσεις της LOGIFERT 
ε.π.ε. είναι πολύ μεγάλη (990 m 
περίπου). 
 

 


