
1 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
(Ως προς την αδειοδοτούσα αρχή) 

 

Τρίπολη,  30 - 1 - 2017 

 
 
 

 

Πίνακας στοιχείων του φακέλου Κοινοποίησης που αναφέρονται στα εδάφια (β), (γ) και (ι) της 
παρ.1 του άρθρου 6 και τα στοιχεία που περιγράφονται στην  παράγραφο 5 του Μέρους 1 του 
Παραρτήματος V της υπ’αρίθμ. 172058/11-2-2016 (Φ.Ε.Κ. 354 Β’/2016) Κ.Υ.Α.    

 

Επωνυμία εταιρείας: «ΑΡΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ»  

                                        με δ.τ. «ΑΡΚΑΣ Α.Ε.» 

Διεύθυνση έδρας: Δημητσάνα Αρκαδίας Τ.Κ 22 007 

 

Υπεύθυνος κατά νόμο 

Όνομα: Μαλεβίτης Σπυρίδων του Νικολάου 

Ιδιότητα: Νόμιμος Εκπρόσωπος  

Τηλέφωνο/FAX Μονάδας Σε 24ωρη Βάση : 

Τηλέφωνο: 27950-31538  

FAX: 27950-31700 

Κινητό τηλέφωνο:  6944885588 

Ηλεκτρονική διεύθυνση: ---- 

 

Τεχνικός Ασφαλείας (αναμένεται πρόσληψη) 

Όνομα: ---- 

 Ιδιότητα: ---- 

Τηλέφωνο: ---- 

Ηλεκτρονική διεύθυνση: ---- 

 

Περίληψη μη τεχνικού περιεχομένου. 

Για τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης έχει εκδοθεί η προβλεπόμενη από τις κείμενες διατάξεις άδεια 
λειτουργίας που εκδόθηκε με την υπ’αρίθμ.Φ14.2/206/1085/12-11-2002 απόφαση της πρώην Δ/νσης 
Βιομηχανίας Ενέργειας & Εμπορίου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αρκαδίας, όπως αυτή τροποποιήθηκε 
με τις υπ’αρίθμ.Φ14.2/206β’/180/28-2-2005 (πρώην Δ/νση Βιομηχανίας Ενέργειας & Εμπορίου της 
Ν.Α.Αρκαδίας), Φ14.2/206β’/2960/11-12-2013 και Φ14.2/206β’/506/9-3-2015 αποφάσεις της Δ/νσης 
Ανάπτυξης Π.Ε.Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου. 

Η λειτουργία της επιχείρησης, διέπεται από τις διατάξεις του Ν.Δ/τος 35 της 28-11/3-12-68 (ΦΕΚ 284 Α΄) 
¨Περί όρων ιδρύσεως και λειτουργίας εργαστηρίων, εργοστασίων και αποθηκών εκρηκτικών υλών¨ και της 
Κ.Υ.Α. 3329/15-2-89 (ΦΕΚ 132 Β΄/89) ¨Κανονισμοί για την παραγωγή, αποθήκευση  και διάθεση σε 
κατανάλωση εκρηκτικών υλών¨.  

Για τη λειτουργία της δραστηριότητας έχουν καθοριστεί περιβαλλοντικοί όροι με την υπ’αρίθμ.188659/3-
10-2011 απόφαση του Υ.Π.Ε.Κ.Α. και έχει εκδοθεί το υπ’αρίθμ.2783 Φ.701.4/5-8-2015 Πιστοποιητικό 
Πυροπροστασίας της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Μεγαλόπολης, τα οποία είναι σε ισχύ. 



2 

 

Η επιχείρηση σήμερα δεν απασχολεί προσωπικό και δεν δραστηριοποιείται ούτε στην παραγωγή ούτε 
στην αποθήκευση ούτε στην εμπορία εκρηκτικών υλών. Σκοπεύει όμως να δραστηριοποιηθεί στο εγγύς 
μέλλον, αφού προηγουμένως ο φορέας της δραστηριότητας εφοδιαστεί με άδεια παραγωγής και 
εμπορίας εκρηκτικών από την αρμόδια Αστυνομική Αρχή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις κείμενες 
διατάξεις . 

Στην επιχείρηση: 

Α. Μπορούν να παράγονται: 

1. Μαύρη Πυρίτιδα Υπονόμων με εμπορική ονομασία ARKAMIN, η οποία κατατάσσεται κατά ADR στην 
ομάδα επικινδυνότητας 1.1.D. 

2. Μαύρη Πυρίτιδα Κυνηγίου με εμπορική ονομασία ARKAHUNT, η οποία κατατάσσεται κατά ADR στην 
ομάδα επικινδυνότητας 1.1.D.  

3. Αμμωνίτης με εμπορική ονομασία ARKAMON, ο οποίος κατατάσσεται κατά ADR στην ομάδα 
επικινδυνότητας 1.1.D. 

4. ANFO με εμπορική ονομασία ELVIAN Prille 7a ARKANFO, το οποίο κατατάσσεται κατά ADR στην ομάδα 
επικινδυνότητας 1.1.D. 

Β.  Μπορούν να αποθηκεύονται:   

1. στις αποθήκες Νο 13 και Νο 6, έως 18 τόνοι και έως 14 τόνοι , αντίστοιχα, εκρηκτικές ύλες (ANFO, 
Αμωνίτιδες, Ζελατοδιναμίτιδες, Εκρηκτικά Γαλακτώματα, ΤΝΤ, Πυρίτιδα Μαύρη), οι οποίες 
κατατάσσονται  κατά ADR στην ομάδα επικινδυνότητας 1.1.D. 

2. στην αποθήκη Νο 15 έως 200.000 μέτρα Ακαριαία θρυαλλίδα η οποία κατατάσσεται κατά ADR στην 
ομάδα επικινδυνότητας 1.1.D. και έως 100.000 μέτρα Βραδύκαυστη θρυαλλίδα η οποία κατατάσσεται 
κατά ADR στην ομάδα επικινδυνότητας 1.4.S 

3. στην αποθήκη Νο 14 έως 100.000 τεμάχια καψύλλια, ηλεκτρικά ή NONEL, τα οποία κατατάσσονται 
κατά ADR στην ομάδα επικινδυνότητας 1.1.Β.  

4. Επίσης στην Αποθήκη Νο 10 μπορούν να αποθηκεύονται έως 200 τόνους Νιτρικού Αμμώνιου. 

 

Όσον αφορά τους κινδύνους που εγκυμονεί η εγκατάσταση παραγωγής, αποθήκευσης και διακίνησης 
εκρηκτικών υλών, αυτοί είναι οι εξής : 

• Ατυχήματα φωτιάς / έκρηξης στα εργαστήρια παραγωγής 

• Ατυχήματα φωτιάς / έκρηξης προϊόντων στις αποθήκες. 

Η αποφυγή των συνθηκών που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στα ανωτέρω ατυχήματα καθώς και ο 
μετριασμός των συνεπειών αυτών στην περίπτωση που σημειωθούν γίνεται με την αυστηρή εφαρμογή 
της Πολιτικής Ασφάλειας της εταιρείας που υλοποιείται με την τήρηση των Οδηγιών του Προσωπικού για 
την Πρόληψη Μεγάλων Ατυχημάτων. 

Ο χώρος της μονάδας βρίσκεται σε απόσταση 3 χλμ. από την πόλη της Δημητσάνας. Τόσο η επιλογή του 
οικοπέδου όσο και η όλη κατασκευή της μονάδας και των αποθηκών έγινε λαμβανόμενων υπόψη των 
διατάξεων του Ν. Δ/τος 35 της 28/11/3-12-68(ΦΕΚ 284Α) «Περί όρων ιδρύσεως και λειτουργίας 
εργαστηρίων, εργοστασίων και αποθηκών εκρηκτικών υλών», βάσει του οποίου ιδρύθηκε αρχικά η 
μονάδα καθώς και της ΚΥΑ 3329/15-2-89 (ΦΕΚ 132Β) «Κανονισμοί για την παραγωγή, αποθήκευση και 
διάθεση σε κατανάλωση εκρηκτικών υλών». Οι αποθήκες εκρηκτικών είναι ελαφρές κατασκευές με 
ελαφρή στέγη και περιβάλλονται από αναχώματα. 

Η πιθανότητας πρόκλησης ατυχήματος μεγάλης έκτασης είναι μικρή και οι πιθανές επιπτώσεις σε 
περίπτωση εμφάνισης ατυχήματος επίσης μικρές κυρίως λόγω της θέσης της εγκατάστασης και της 
κατασκευής των αποθηκών με ελαφρά στέγη περιβαλλόμενες από αναχώματα.  

Στην άμεση περιοχή της μονάδας δεν υπάρχουν κατοικίες ή επαγγελματικοί χώροι. Σε κάθε περίπτωση, αν 
κάποιος βρεθεί στην περιοχή και ακούσει τη σειρήνα θα πρέπει να απομακρυνθεί από την εγκατάσταση 
και να υπακούσει στις υποδείξεις των ανδρών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που θα αναλάβουν δράση. 

 

Πληροφορίες για γειτονικές εγκαταστάσεις που ενδέχεται να έχουν πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα  
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Η μη εγγύτητα της εγκατάστασης με άλλες επικίνδυνες εγκαταστάσεις κάνει αδύνατη την εκδήλωση 
πολλαπλασιαστικών φαινομένων (φαινόμενα domino). Τα πιθανά εσωτερικά πολλαπλασιαστικά 
φαινόμενα θα είναι μικρής έκτασης λόγω των σχετικά μικρών αποθηκευομένων ποσοτήτων και των 
μεγάλων αποστάσεων των κτιρίων μεταξύ τους. 

  

 

Η πρόσβαση σε όλες τις ανωτέρω πληροφορίες και τυχόν άλλες διαθέσιμες, είναι 
ανοικτή για την ενημέρωση του κοινού, μετά από σχετικό αίτημα (αρθ.13, παρ.5 της 
ΚΥΑ υπ’ αριθ. 172058/2016 - ΦΕΚ 354Β’ ). 

Αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή: Δ/νση Ανάπτυξης ΠΕ Αρκαδίας – Τμήμα Χορήγησης 
Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων - 28ης Οκτωβρίου 29, 22131, Τρίπολη 

 

 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
 
 
 

ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ 

 


